
1 
 

فيا شوقا الی اخالق روحانيه و اعمال طيبه و اقوال صادقه نافعه و ما يظھر منھا من سماء مرفوعه و ارض مبسوطه و 
شموس مشرقه و اقمار الئحه و کوکب دريه و عيون صافيه و انھار جاريه و ھواء لطيفه و قصور عاليه و اشجار رفيعه 

اوراق محمره و اوراد معطره ثم اقول االمان االمان يا ربی الرحمن من و اثمار جنيه و قطوف دانيه و طيور متغرده و 
اخالق سيئه و اعمال شريره و افعال غير مرضيه و اقوال کذبه مضره و ما يظھر منھا که در امکان به صورت نيران و 

سنان ظاھر می  جحيم و زقوم و ضريع و به صورت تمامی خبائث و مکاره و اسقام و احزان و سموم و سيوف و سھام و
 )124، ص7(مائدۀ آسمانی، ج حضرت بھاءهللا.  شود

  

  

 

  

  "اجتماعیو واقعيت ، الھیظھور"

  الفاظ و اقوال )آنچه ذکرشد ازعالم  (بعرصه شھود آوردنيادگيری 

  

  

  

  بقلم جناب پل لمپل

  

  ج. ف: ترجمه 

  

  

  

  

 

 

 

 

  مقدمه



2 
 

  درک و عمل، ظھورالھی: بخش اول

  بنای سلطنت 1 

  در جامعه بھائی درک و عمل 2 

  يادگيری و رشد 3 

  کمک به پيشبرد تمدن 4 

  مالحظات الحاقی: بخش دوم

  مسئله دانش 5 

   مسئله قدرت 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   



3 
 

  مقدمه 

اين ظھور قلوب و افکار کسانی . تعادل نظم اجتماعی پيشين را در ھم می ريزد، زمانی که ظھور جديدی واقع می گردد
از درون آن جامعه بايد آگاھی تازه . از اين طريق جامعه ای جديد تاسيس می نمايد آنرا شناخته اند متحد نموده و را که

کشف رمز نمايد و ظرفيتی ايجاد کندکه قادر باشد تعاليم جديد را برای ساختن دنيايی متفاوت ای بروز کند که بتواند 
ارضاء نفس مبتنی است به دنيايی که بر کاربرد اصول  يه ماديگرايی وچگونه ميتوانيم دنيايی را که بر پا. بکار گيرد

شويم تا ثمرات انديشه انتقادی مخرب فائق  نقدچطور بر نفاق و  ؟ست سوق دھيمروحانی و خدمت به بشريت متمرکز ا
را ادراک  را در يک تحری حقيقت متحد برداشت نمائيم؟ طبيعت فرايندی که از طريق آن معنای متون مقدسهسازنده 

   يست؟چ، نموده و تعاليم را عملی ساخته تا بتوانيم به استقرار تمدنی با پيشرفت دائمی کمک نمائيم

اين کتاب آشکار ميسازد که ما بعنوان بھايی چگونه سعی ميکنيم کلمه هللا را ھمانگونه که در ظھور حضرت بھاءهللا بما  
 ين کتاب شامل شش فصل است که به دوا. ک خود به ھدفش دست يابيمادراک نموده و چطور بنا بر ادرا، ارائه گرديده

اجتماعی را که ازطريق  اقعيتوفصل اول چالش تحول . بخش اول حاوی چھار فصل ميباشد. بخش تقسيم شده است
يری فھم اشتغال بھائيان در فرايند يادگ فصل دوم به نحوه. معرفی می کند انگيزه و جنبشی که ظھور الھی ايجاد می نمايد

. و بيت العدل اعظم، با مبينين تعيين شده اشآثار: و درک و عمل به تعاليم برطبق ھدايات دو مرکز مقتدر نظر می افکند
اول در ارتباط با توسعه و تحکيم امر طی ، رويکرد به درک و عمل بھائی را مورد بررسی قرار می دھد 4و  3فصل 

ی که ھدفش اشتغال و کار برد دانش توليددر ارتباط با ، و سپس، 1996سال ساله در  4بيش از ده سنه از آغاز نقشه 
با توجه ويژه به تجربياتی که در ميادين توسعه اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته ، جامعه و کمک به پيشبرد تمدن ميباشد

  . است

ذھن معاصر وخصوصا پست  به اعتراضات احتمالی به دورنمای ارائه شده در بخش اول که برخاسته ازبخش دوم  
و ، عالقمندان پست مدرن خصوصا نسبت به مسائل مربوط به دانش و قدرت حساس ھستند. اشاره دارد، مدرن ميباشد
د ھستنرا که بی تجربه و خام و يا تحت تھديد و فشار کسانی ممکن استدرباره ادراک و عمل در بخش اول  ارائه مطلب

پاسخی به نوع ، ضو قدرت ارائه دھد بلکه در عو سعی ندارد دورنمای جامعی از دانش 6و5فصل . بی عالقه سازد
  . ويژه ای از نقد ميباشد که ممکن است مستقيما به امر وارد گردد

زيرا . تا حدی تالش ميشود که تعاليم بھائی را با تفکرمعاصر مرتبط سازد، خصوصا در دو فصل آخر، در طول کتاب 
مفاھيم و روشھايی که زندگی منطقی بشر را شکل می . لم و در انزوا به ادراک و عمل نمی پردازندبھائيان جدا از عا

عيين و ای ت شرايط را به گونه و، در مورد امر شکل می دھندما را  تصورات، را بر ما تحميل می کننددھند خود 
دورنماھای سازگار با ، مضافا به اينکه. يمدرگير اجتماعی گسترده تر ميشو، يک جامعه به عنوانما تعريف می کنند که 

تعاليم بھائی در آثار انديشمندان معاصر که در تالشند مسائل مربوط به دانش و قدرت را که برخاسته از چالش پست 
امر می در ميدان کاری خود تحت تاثيربرخی از نويسندگان که آثارشان . پديدار گشته است، مدرنيزم ميباشد حل نمايند

عالقمندان معاصر ارائه ھدف اين نيست که بررسی کاملی از . سايرين ممکن است در حاشيه باشند، عالی ھستندند باش
اما برجسته نمودن اين ديدگاھھا . شود بلکه دادن بينشی معين است که بر وجوه عملکرد و اقدامات بھائيان پرتو افکند

 نميتواند استنتاج گردد يا کامال با گروه خاصی از صاحبان تعاليم حضرت بھاءهللا، تائيد نظرات اين انديشمندان نيست
  . سازگار باشدخرد 

زيرا تمرکز اوليه اين کتاب کشف چگونگی درک عالم بھايی از تعاليم حضرت بھاءهللا و برگردان آنھا به عرصه عمل  
نمی  نحوه پيشرفت آنآزاد ميشود و اين کتاب به کشف عميق طبيعت نيروھای روحانی که توسط ظھور الھی ، است

طبيعت روحانی ذاتی ، در ھمه فرايندھای مربوط به ادراک و عمل که در اين کتاب مورد بحث قرار گرفته. پردازد
ھيچکس نمی . خداوند برای دستيابی به ھدفش اراده اش را بکار انداخته است. فعاليت و اقدام در نظر گرفته شده است

اھداف فقط زمانی ميتواند انجام ، در کار امر. نمايد ست محدود يا بطور کامل تعبيريد اوتواند اسرار حرکتی را که در 
عملی شده و تائيدات الھی  و بررسی و ارزيابی روزانه برای ھر فرد، زهرو، تفکر، شود که اصول روحانی مانند دعا

اين جذب به خداوند و . جادويیاين قوای روحانی در واقعيت عمل می کنند نه در مسيری ، با وجود اين. دريافت گردد
که بنحوی شايسته اصول و قوانين روحانی ، مان را می دھدعشق به حضرت بھاءهللا است که بما توان کنترل بر رفتار
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اين عشق ما به حضرت بھاءهللا ، شکست در يک مرحله خاص از توسعه ھستيماز و زمانی که ناگزير ، را بکارگيريم
صبر و محبت نشان دھيم ودوباره خود را پيدا ، وش کنيمگر را ببخشيم و گذشته را فراماست که بما کمک ميکند يکدي

ھدايت بسوی ھمچنانکه در مسير ، با وجود اين. آالم خود را تسکين داده و مساعی جمعی خويش را احيا نمائيم، کرده
ھا را باشيم که قوای روحانی ھمه کارساده لوحانه داشته  حدنمی توانيم بينشی بيش از، نمائيم تمدن الھی تحمل رنج می

و"چيزی اتفاق بيفتد" که تغيير  ما تبليغ کنيم، آرزوھايمان برآورده شوند ما دعا کنيم و، برای مثال: انجام می دھند
نتيجه صحيح تضمين شده ، الھی است يک تشکيل و موسسه چون، يک محفل تصميم بگيرد و اجتماعی ايجاد نمايد؛

  . است

و عمل و اقدام در ، دانش، انديشمندان بھائی با مفاھيم عميق حول يک"منظر بھائی" درباره ظھور، اين دوردر سراسر  
بيان چند کلمه در باره موضوعی چنين اساسی در اين مرحله بندرت . جھت تغيير در نظام اجتماعی دست بگريبانند
ه در اين کتاب آمده نظرات محدود و جائزالخطای يک ک آراء پيشنھادی. ميتواند قطعی و تعيين کننده در نظر گرفته شود

يک حقيقت در نظر ، آنھا نبايد بدون تفکر. آنھا نمايانگر جايگاه ھيچيک از موسسات و تشکيالت بھائی نيستند. فرد است
 آنھا فقط کمکی به قدرت استدالل آن دسته از. گرفته شوند يا حمله ای به کوششھای صميمانه ھر مومنی تلقی شوند

و کسانی ، اعمال مذھبی و تغيير اجتماعی، ياد بگيرند که نسبت به مسائل ادراک و دانشد که در تالشند نمومنينی می کن
من از ، در اين راستا. پذيرش داشته باشند، که می کوشند تا بينش جھانی بھايی را با بينش جھانی معاصر پيوند دھند

شده در اينجا را سازمان داده اند قدردانی نموده و خود را مرھون ايشان بسياری از بھائيان که آرائشان افکار ارائه 
 1995ارائه شده در مکانھا و موقعيتھای گوناگون از سال  و سخنرانيھای اين کتاب باز سازی تعدادی از مقاالت. ميدانم

برای يک بحث در باره  يک نسخه آن شامل پيش زمينه ای. تکميل گرديده است 2004ميباشد که قسمت عمده آن تا سال 
نظرات خردمندانه ، 2007دانش و پيشرفت تمدن در يک فضای مجازی اينترنتی به ميزبانی فوندائک در سال  توليد

  . بعضی از قسمتھا گرديد تجديد نظر بيشتر درسازماندھی مجدد مطالب و  شرکت کنندگان موجب

در کار ترويج و تحکيم و در کار . در عالم بھائی استسيزده سال گذشته نشانگر دوره ای پر جوش و خروش و خالق  
و تعداد فزاينده ای از مومنين تجربيات دست اولی  جديدی از ياد گيری متولد شده توسعه اجتماعی و اقتصادی فرھنگ

ا ب، در بعضی جاھا. درباره چگونگی بکارگيری تعاليم در برابر چالشھايی که در جوامعشان پيش ميايد کسب نموده اند
اين نيز وجھی ، اما با کمال تاسف، عقايد و رويکردھای جديد بروشی جدی و متعصبانه بکار گرفته شده اند، توافق

، قابليات جديد نيز توسعه يافته است وافراد، جايی که رويکرد سالم حاصل شده . اجتناب ناپذير از يادگيری و تغيير است
يعنی اينکه چطور ھدايات موجود در تعاليم و پيامھای —يادگيری نموده اندجوامع و تشکيالت شروع به يادگيری نحوه 

  . بيت العدل اعظم را بيابند وآنرا به عمل و اقدامی موثر تبديل نمايند

اما اينھا —و مسائل بوجود ميايد، سوءتفاھمات، شمکشھاک. بھائی ھنوز در مراحل اوليه خود ميباشد حيات روشنفکرانه 
که از افراط دراطمينان و اين کتاب رويکردی از تفکر و عمل بھايی ارائه می کند . نه تصلب شرائين درد زايمان ھستند

ما درون . پرھيزمی نمايد، دمی پرداز تطبيق امر و تفکر انتقادیبه  ی کهو شک گرايی و بدبينی در حين، يقين مطلق
که معنی و ھدف تعيين شده از ظھور حضرت بھاءهللا را  ياد می گيريم، روز بروز، اندک اندک، محدوده ظرفيت بشری

  . اجتماعی برای رفاه و اتحاد ھمگان کمک نمائيم واقعيتکسب و به تحول 
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  بخش اول

  درک و عمل، الھی ظھور

1  

  بنای سلطنت
نيازمند چيزی بيش از ناميدن خود  اما اين شناخت. بعنوان مظھر ظھور الھی بھائی بودن يعنی شناختن حضرت بھاءهللا 

کسی که پنجاه سال خود را بھائی ناميده و : ھمانطور که حضرت عبدالبھاء توضيح فرموده اند. به عنوان بھايی است
سعی می کنيم تعاليم حضرت بھاءهللا را درک و ، بنابرين ما بعنوان بھائی )1(". بموجب تعاليم رفتار ننموده بھائی نيست

  . تا بدان وسيله به خلق تمدنی که او تجسم فرموده است کمک نمائيم، درعالم به فعل و عمل درآوريمآنھا را 

ھر چه که ما . با تالش در جھت عملی ساختن تعاليم در حيات روزانه امان آغاز می شود اين اقدامبرای ھر يک از ما  
ت خويش اظرفيتمان برای نزديک نمودن حي، يمنيش متمسک شودراک نمائيم و بيشتر به اصول روحاظھور را بيشتر ا

با ، تعامل فعال با عالم است ربلکه د. حيات بھائی حياتی در انزوا نيست، اما. در جھت رضای الھی بيشتر می گردد
مطالعه و بکارگيری تعاليم بردر ھم آميختگی حيات ، بنابراين. ديگران کار می کند و به پيشرفت جامعه کمک می نمايد

  . اجتماعی داللت دارد فردی و

ر ارض برپا و از طريق بکارگيری آن مقرر است که سلطنت الھی را ب، ما مجتمعا عطيه کلمه هللا را دريافت نموده 
. کمک نمائيم، هللا شکل گرفته استجھانی که با حقايق ظھور حضرت بھاءبتدريج به ساختن يک نظم جديد ، کنيم؛ يعنی

برای دستيابی . اما درون آن چالش تامل عميق نسبت به چگونگی درک و رفتار نھفته استاين جمله ساده بنظر ميرسد ؛ 
راھھای جديد ، طرق جديد ايجاد دانش و آگاھی، اخالقيات جديد، به ھدف تعيين شده حضرت بھاءهللا برای نژاد بشری

ادراکات با ، ما بھائيان نهچگو. و موسسات و تشکيالت جديد الزم است، روشھای جديد اقدام و عمل، برای ارتباط
ھمکاری ، به ايجاد اجتماعی که اراده حضرتش را بازتاب نمايد يم حضرت بھاءهللاگوناگون و گاه در تضاد خود با تعال

می نمائيم؟چطور بر تنش بين آزادی فردی و نظم اجتماعی غلبه می کنيم؟ چگونه بين مطالبات علمی و دينی تعادل 
، اطمينان حاصل می کنيم که اين ظھور است که واقعيت و حقيقت وجود ما را شکل می دھدبرقرار می نمائيم؟ چطور 

نه فرضيه ھا و عادات فرھنگ معاصر؟ چگونه با شدت ھرچه تمامتر به اعمال سنتی معتبر چسبيده ايم در حاليکه 
ر ميان مردم باب مروزه دپذيرفته ايم؟ چطور بر تمايل بسيار عادی به جھت گيری و جنگ که اضرورت تغيير را نيز 

پاسخھا را در يادگيری درک بھتر از آثاربطور مضاعف و . ؟از اين گونه سئواالت بسيار استشده غلبه می کنيم
 . می توان يافت، نباشد موثر که با ھدف روحانيش در تضادبرگردان آن در عمل مفيد و 

 

  

   درک و بنای واقعيت اجتماعی 

ظرفيت —ف شده استارھای بالقوه برای ذھن از پيش تعريمعي. ھنوز کامل نشده استوقتی طفلی متولد ميشود ذھنش 
، از آغاز. اما مقدار کمی از آن بارز است—و غيره، آميزش با روح، توانايی تکامل ادراکات حواس، زبان و حافظه

فرايندی که طی ، دھد ادراکات درونی و ذھنی از دنيای پيرامون خويش را شکل می، نوزاد از طريق استفاده از ذھن
در تفکر انتزاعی نسبت به حقيقت عالم –ادراکات درونی . نوجوانی و بزرگسالی حيات وی ادامه می يابد، دوران کودکی
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که منتج به تغييری دائمی در درک و ، امتحان و آزمايش قرار می گيرد مورد، مقابل آنچه که در حقيقت واقع ميشود
  . رفتار می گردد

اگر شيئی از ميدان ديد طفل کوچکی کنار . ممکن است توسط آنچه "شیء پايدار" ناميده ميشود تعريف شوداين فرايند  
نوزاد "کتابخانه ، بعد از چند ھفته. انگار اين شیء ديگر وجود ندارد. فورا بجای ديگری جلب ميشود وی توجه، رود

با اين . اء وجود دارند حتی اگر نتوانند ديده شونداشي: ذھنی"خود را بر اساس ايده ای جديد دوباره مرتب نموده است
بدنبال يک اسباب بازی که تا لحظه ای  برای مثال در کف اتاق با نگاه، بال کندادراک او سعی می کند مسير شیء را دن

ما درک و عمل ، تقابل مستمر بين تعبير درونی و واقعيت بيرونی، در طول حيات. می گرددقبل در معرض ديد وی بود 
علم از اين طريق پديدار شده تا ، بقولی. انسانھا برای يادگيری مواجھه با واقعيت طراحی شده اند. را شکل می دھد

  . کشف سيستماتيک و تا حدی تسلط بر حقيقت و واقعيت فيزيکی را ميسر سازد سيستم دانشی شود که

حانی ورای حقيقت فيزيکی حقيقتی رو يعنی. د وجود داردبرای مواجھه با اين موارعد ديگری نيز بھائيان فھميده اند که بُ  
بررسی و مطالعه آثار . درک اين حقيقت روحانی رويارويی با ظھور حضرت بھاءهللا را شامل ميشود. موجود ميباشد

به قيام ، تعامل با جامعه بھايی تالش در جھت زندگی بر طبق تعاليم، بحث با ساير بھائيان، لحظات دعا و تفکر، مقدسه
و ديگر تجربيات مشابه بينشی تازه در حقيقت روحانی و نيز الگوھای ثمربخشی از عمل اخالقی و روحانی ، خدمت

مستمرا مورد امتحان قرار می گيرد و در پاسخ و واکنش  ساختار ذھنی و عادات رفتاری يک فرد بھائی. فراھم مياورند
  . الھی شکل می گيرند به آيات کلمات

وقتی در آغاز درباره امر . ما می توانيم در طبيعت اين مواجھه با تامل بر تجربه شخصی خويش بينش کسب نمائيم 
اينھا . مشتاقيم درباره بسياری از مواضيع مطالعه کنيم، يا در نقطه ای از رشد خود به عنوان بھائی، مطلع ميشويم

باور ما را به حضرت بھاءهللا تائيد نموده و ، امر جذب می کنندما را به ، عناوينی ھستند که بطور شخصی اھميت دارند
ميشويم و فرايند  پذيرفتهما —اغلب اوقات عمر اين دوره کوتاه است، اما. درک پايه ای ما از تعاليم را شکل می دھند
مسائلمان . ه استعطش ما برطرف شد. ما "می دانيم" که الزم است بدانيم. باز سازی "کتابخانه ذھنی" ما متوقف ميشود

البته ما از بيکرانی . مشخص شده اند مسيرھای يک روش حيات تازه، بر اساس ترتيب ذھنی جديد، و. حل شده اند
فقط . با وجود اين به يک ساحل آشنا و راحت در کنار اقيانوس راضی ھستيم، اقيانوس ظھور حضرت بھاءهللا خبر داريم
الگوھای تفکر و عمل تغيير ، يا يک کتاب، يک دوره، ک سخنرانی ارائه شوددر مواردی که گاھگاھی ايده جديدی در ي

و اين حالت تا . شده است اما حيات بھائی ما دچار روزمرگی، ما از بھائی بودن خود خيلی مسروريم. کوچکی می کنند
يک خدمت فوق ، قرار دھدھشياری ما را تحت فشار  يک واقعيت جديد که: زمانيکه چيزی ما را بيدار کند ادامه می يابد

مواجھه ، کسب بينشی عرفانی حين تالوت دعا يا مطالعه، العاده که چالشھای ايجاد نظم نوين جھانی را بخاطرمان آورد
بنابرين ما دوباره و دوباره در می يابيم که تعاليم چيزی . تجربه ای شاق از رنج کشيدن در عالم، با يک فرھنگ جديد

  . ستندورای تفکرات قبلی ما ھ

باعث درگيری در عالم می تواند ، با تعاليم بھائی ميتواند در يک وضعيت عادی آشنا قرار گيرد ھمانطوری که ارتباط 
زندگی ما می تواند دستخوش جريانات جاری اجتماع قرار گيرد در . جاد افقھای مشخص آگاھی و ھشياری شوديا

تازه در نظام  ز استقرار ترتيباته برای پيشرفت در درک و نيی بالقونيرو. حاليکه ھدفمان خلق اجتماعی جديد است
ت اما الگوھای رفتاری می توانند محدوديتھايی جدی بر آنچه ما ميتوانيم بانجام برسانيم تحميل اجتماعی نامحدود اس

آشکارا و يک تحول مشابه رفتاری نيز ، يک جريان مستمر توسعه ادراک، يک فرايند مداوم مطالعه ظھور. نمايند
  . ضروری است

چه رابطه ای بين اين حقيقت و آن حقيقت واقعی که . )2(حقيقت انسان فکر اوست"": حضرت عبدالبھاء ميفرمايند 
که در ، ممکن است "انديشه الھی"ناميده شود وجود دارد؟در آثار بھائی مشاھده می کنيم که حقيقت فيزيکی و روحانی

  : حضرت بھاءهللا می فرمايند. اراده الھی ميباشندتجليات ، طبيعت و درظھورمتجلی گشته

"قل ان الطبيعه بکينونتھا مظھر اسمی المبتعث والمکون و قد تختلف ظھوراتھا بسبب من االسباب و فی اختالفھا آليات 
لھی المشيه ولو قيل انھا . المتفرسين و ھی االراده و ظھورھا فی رتبه االمکان بنفس االمکان و انھا لتقدير من مقدر عليم

  )3(االمکانيه ليس الحد ان يعترض عليه
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  : و نيز می فرمايند

  )4(". بايد آن جناب بما ارادهللا قيام نمايند و ما ارادهللا ما نزل فی االلواح است"

ما درون اين حقيقت فيزيکی و روحانی قرار داده شده ايم و توسط آن شکل می . خداوند به اراده اش خالق حقيقت است 
شامل آن ساختارھايی است که در ذھن ما برای سازماندھی تجربياتمان از دنيای ، بنابرين، حقيقت شخصی ما. گيريم

نيستند نسبت به حقيقت افرادبشر نظاره گرانی منفعل . فرايندی پويا است، اما اين فرايند. خارج از خودمان ساخته شده اند
بعنوان —در مجموع–مشخصا ما ممکن است خود را . ل نشده اندبسادگی بما تحمي، افکارمان، و حقيقت شخصی ما

عالم به تحوالت خود ادامه می ، زيرا از طريق قدرت ذھن بشر و تعامالت ما، ھمکاران خالق حقيقت در نظر بگيريم
  : حضرت عبدالبھا توضيح می فرمايند. دھد

نيرين اعظمين عالم کون و امکانست مفتخر و ممتاز  که شه حقيقت انسانيه را به دانش و ھواز بين کافه حقايق کوني... "
و از نتايج و آثار آن موھبت عظمی در ھر عصر و قرنی مرآت کائنات را به صور بديعه و نقوش جديده مرتسم . فرمود

و منطبع نمود چه اگر به ديده پاک در عالم وجود نگری مشھود گردد که از فيوضات فکر و دانش ھيکل عالم در ھر 
  .... به جلوه و طوری مزين و به لطائف بخشايش جديدی متباھی و مفتخر استدوری 

به ديده بصيرت مالحظه نمائيد که اين آثار و افکار و معارف و فنون و حکم و علوم و صنايع و بدايع مختلفه کل از  
  )5"(. فيوضات عقل و دانش است

بلکه گواھی بر اين حقيقت است که خصائل . منظور از "ھمکارخالق حقيقت" اين نيست که بشر با خدا شريک است 
ما ، طراحی فرموده اند را حضرت بھاءهللا نظم نوين جھانی. آفريدگار و پروردگار در افراد بشر منعکس گرديده است

  . ما کشاورزانی که از آن مراقبت می کنيم، ھستندايشان مھندس ژنتيک بذر يک تمدن جديد . کارگران بنا ھستيم

دنيايی که ھر روز —بعنوان حقيقت ادراک می کنيم توجه به اينکه آنچه طريق ما می توانيم اين نقش بخصوص را از 
تفاوت بين گوناگونی زيست . اجتماعی است واقعيتیاين . درک کنيم، فيزکی نيست واقعيتابدا —با آن در تعامل ھستيم
 تفاوت به. ه ملل را مالحظه نمائيدو مرزھای سياسی جدا کنند -جنگلھا، بيابانھا، کوھھا اقيانوسھا–محيطی سياره زمين 
، زبان، فرھنگ. بشر و تمايزات نژادی و فرھنگی که در آن رشد و نمو يافته اند توجه کنيد خصوصيات بين ابناء

اما ھمه حاصل ذھن ، دارند ما ھمه نيز تاثيری بر ادراک، ھمه واقعی ھستند—سيستمھای آموزشی، موسسات، باورھا
و اين ، اجتماعی واسطه اشتغال و درگير شدن ما با دنياست ھم از نظر فيزيکی و ھم ازنظر روحانیواقعيت . بشر ھستند

  . حقيقت است که ما ظرفيت خلق جديد را داريميک 

. در اين متن مفيد بنظر ميرسد اجتماعی واقعيتساختن در کتابش بنام John Searleبعضی نظرات فيلسوف جان سرل  
، شيميايی، فيزيکیو ورای سطح ساختارھای  ک که بافته از توافق جمعی بشر بودهسرل به تشريح طبيعت واقعيت مشتر

  )6(. عالقمند است، دارد و بيولوژيکی قرار

، من به چيزھايی مثل پول. اعتقاد داريم وجود دارندچيزھايی وجود دارد که فقط بخاطر اينکه ما به آنھا ، از يک جھت 
 با وجود اين بسياری از واقعيات در ارتباط با اين اشياء از اين جھت که. و ازدواجھا فکر می کنم، حکومتھا، ملک

اتی از من درباره واقعي. بحساب ميايندواقعياتی "بيرونی" ، من يا شما نيست ارزيابيھا يا خصائل اخالقی، بخشی از مزايا
که خواھر ، دالری است 5که تکه کاغذ موجود در جيبم يک اسکناس ، اين قبيل که من يک شھروند آمريکايی ھستم

 New Yorkو اينکه غولھای نيويورک، که من يک قطعه زمين در برکلی دارم، دسامبر عروسی کرد 14کوچکترم در 
Giants  بر سوپر بول  1991در سالSuperbowlاتی چون کوه اورست ين موارد در مقايسه با واقعيا. غلبه نمودند

که ھمگی واقعياتی مستقل از آراء ، برف دارد و نزديک قله يخ وجود دارديا اينکه اتمھای ھيدروژن يک الکترون دارند
سالھا قبل من بعضی از واقعيات وابسته به توافق بشری را در مقايسه با واقعيات غير . و نظرات انسانھا ميباشند

اين نام به اين دليل است که واقعيات تشکيالتی . بعنوان"واقعيات تشکيالتی" نامگذاری کردم، يا "فاقد شعور"، کيالتیتش
 5يک اسکناس  بخواھد اين تکه کاغذ اگر بخاطر اينکه. نيازمند تشکيالت بشری برای ھستی و موجوديت خود ميباشند

تشکيالت بشری برای موجوديت خود به  واقعيات فاقد شعور. باشد د داشتهبايد موسسه يا تشکيل پول وجو، دالری باشد
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اما واقعيت بيان شده الزم است که از ، برای بيان واقعيت فاقد شعور به موسسه زبان احتياج داريم، البته. نياز ندارند
  )7(. آن متمايز گردد توضيح

يک مالقات ساده در يک رستوران واقعيتی . اردسرل متذکر ميشود که ساختار واقعيت اجتماعی پيچيدگيھای فراوانی د 
و ، "صندلی"، "رستوران"، "گارسون"، مثل معنی اجتماعی "پول"، وجوه آشکار آن ميباشدشامل  در وھله اول دارد که

بُعد ھنجارو . و قوانين دولتی است، يک سيستم کشاورزی، يک سيستم اقتصادی، استخدام، وجوه پنھان آن مفاھيمی چون
. غذا لذيذ يا ناخوشايند باشد، در اينکه گارسون می تواند گستاخ يا مؤدب باشد، واقعيت اجتماعی نيز وجود داردنُرم 

اليه ھايی با معانی متفاوت دارد؛ حتی خود زبان که وسيله ارتباط اين  ونيز ساختارپيچيده واقعيت اجتماعی اليه ھا
  . نيز يک ساختار اجتماعی است، نظرات است

از طريق فقط جريانی بی پايان  اما نه اختياری است و نه، واقعيت اجتماعی بر مبنای درک مشترک بشربنا شدهاگر چه  
ی نھايتا بر پايه قعيات اجتماعھمه وا، از ديدگاه سرل. رار می گيردازاستدالل و مباحثات خود ارجاعی مورد حمايت ق

بجای تبادل تھاتری مفھوم پول زمانی آغاز ميشود که ، مثال برای)8(. واقعيت فيزيکی قرار می گيرند حقايق فاقد شعور
سپس به سمت جلوه . گرديد جانشين يکی از عناصر دادوستد يک کاالی اساسی مثل طال بنحوی پايدار، کاال و خدمات

(تصاويريا عالئمی خيالی) روی  PIXELو حاال به ، پول رايج کاغذیاز سکه به ، ھايی بازھم انتزاعی تر حرکت کرد
واقعيات اجتماعی را برای افراد که در فرھنگی رشد کرده اند که  ل ساختار واقعيتبا وجود اين سرل ک. صفحه کامپيوتر

  )9(. بحساب مياورد واقعيتی آشنا، خره يا درخت را نشان می دھند منتقل می کنداجتماعی را ھمانطوری که ص

در واقعيت اجتماعی زندگی می ، زندگی می کنند خود فيزيکی افراد بشربه ھمان نحو طبيعی که حيوانات در دنيای 
موسسه ، اگرچه ممکن است قوانين، ضيح می دھدوھمانطور که سرل ت. اما اين زندگی ضرورتا ناديدنی است. نمايند

بلکه يک سری . انگار داريم از قوانين پيروی می نمائيم ما بگونه ای زندگی نمی کنيم که اما، بخصوصی را ھدايت کنند
يک ورزشکار که ورزشی مثل بيس بال . پيروی ما از قوانين ميباشد درونی خود ميسازيم رفتارھا را که ناشی ازاز 

بدون فکر به قوانين که ممکن است برخاسته از جانب يک داور برای شرايطی نادر و غير معمول وضع  بازی می کند
اگر جزيره متروکی ، سرل اظھار می دارد. بيشتر اعمال خودانگيز و طبيعی ھستند. ه باشند به بازی می پردازدشد

بچه ھا ، وجود داشت که افراد در آن بعنوان بخشی از فرھنگ خويش بدون يک سری قوانين مکتوب بازی می کردند
به بچه گفته ميشود ، بعد از سه ضربه، برای مثال. دسب را از طريق دستورالعمل و تعليم مربی جذب می نمودنارفتار من

اند يک سری از از طريق مشاھده می تو، زيره ميايديک مردم شناس که به آن ج. به بازيکن بعدی بسپاردکه چوگان را 
. دتنظيم می شوز به ليستی از قوانين رفتار بدون نيا، اما تا آنجا که به ساکنين جزيره مر بوط ميشود، قوانين را ثبت نمايد

  . بخودی خود آنچه را که می دانيم و انجام می دھيم شکل می دھند ابراين مشارکت در واقعيت اجتماعیبن

را داراست چون آناداره  س جمھور يک کشور است و توانفردی رئي )10(. واقعيت اجتماعی تجلی توافق بشری است 
 و رفتار وقتی توافقھای بنيادی که باور. تائيد قرار گرفته استسيستم حکومت ايجاد شده و توسط ساکنين آن کشور مورد 

ر و مھيج مانند مورد فروپاشی مؤث، می گردد واقعيت اجتماعی نيز دستخوش تغيير، تغيير کندما را قالب می بخشد 
که بيش از نيم قرن  کسانی نیحکمرا بعد از، 1990اھھای حول و حوش اروپايی و آسيايی در مدر کشورھای  کمونيسم

  . حکومت نمودندبر حيات صدھا مليون 

در سطوح . در اياالت متحده مشھود است روش تغيير در واقعيت اجتماعی در دوره پس از تشکيل (موسسه)برده داری 
مالک فرد ديگری  سان قانونا ميتوانستوجود داشت که در آن يک ان ی اقتصادیباالتر اين واقعيت اجتماعی سيستم

ساختار اجتماعی . شد ف میيبرده موجودی کمتر و پست تر از انسان تعر. ھمانطوری که يک ملک را داراست، شدبا
برای توجيه نظام د؛ ھمه سيستمھای ھشياری بشری وش تنھايی تقويت نمیه توسط باورھای اتفاقی و غير جدی افراد ب

نمايد که برده بايد از آقا اطاعت کند و اينکه موجودات سياه پوست تعاليم انجيل بکار ميايد تا تاکيد . اجتماعی بميان ميايد
علوم برای توجيه برتری نژاد سفيد بکار . انکار کالم خداوند است، تر قرار دارند؛انکار اين مطلب ئينوپا در رده پست
دنيای فيزيکی  نا متجانسی که با واقعيات تجربی شد؛ اگر کسی اعتراض می کرد می توانست بعنوان فرد گرفته می

پايان  ه داریو پس از کشمکشھای خونين که در آن نظام اجتماعی موجود سرنگون و برد. مخالفت نموده اخراج گردد
قانونا منع  داری واقعيت ساختاری برده. بھترين نحودر ظاھر به . شتپديدار گچه تغيير عميقی در درک جمعی ، يافت
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سسيتم . ادامه يافتو ديگر فرمھای مظالم اجتماعيبموفقيت انجاميد  JIM CROWکه تنھا با قوانين جيم کرو، شد
يک قرن ديگر الزم است تا جنبش حقوق . به کنترل وضعيت موجود از طريق زراعت تبديل گرديد اقتصادی برده داری
 ی بنيادیو حتی آن تغييرات اساسی نيز زير ساختھای قو. سازد ای سياسی و اجتماعی را مضمحلمدنی برخی نابرابريھ

برای مثال رسمی کردن نژاد پرستی ھنوز . واقعيت اجتماعی را که از امتياز سفيد بودن حمايت می کند عوض نمی کند
گزينه ھای  از طريق، نيز نشانه ھای خود را بر تعداد قابل مالحظه ای از آمريکائيھای آفريقايی تبار بر جاگذاشته است

سازش شخصی  و مطالبه نوعی، فرصتھای محدود برای پيشرفت اقتصادی، انهيط اجتماعی ظالمشرا، تر ائينآموزشی پ
  . و فرھنگی که برای پيشرفت بايد "سفيد"بود

امروزه نگرشھای زيست شناسی بما می گويند که از نظر فيزيکی ھيچ تعريف با معنايی از نژاد برای افراد بشر بکار  
بخاطر چطور  که بر آگاھی جمعی و رفتارتاثيرگذارند واقعيات اجتماعیبا وجود اين بسياری از سطوح . گرفته نميشود

، خلق يک واقعيت اجتماعی که وحدت بشر را منعکس نمايد بايد تغيير کنند؟حتی اگر ما بتوانيم ھمه آنھا را ليست کنيم
  چطور از يک نظام اجتماعی به سوی نظام بعدی حرکت کنيم؟

تی که به انسانھا مربوط ميشود واقعيت ااينست که اکثر واقعيدرک و عمل بشری برای بررسی ما از اھميت تحليل سرل  
، ليهبرای مثال در برخوردھای او. ما در واقعيت اجتماعی مشارکت داريم و توسط آن شکل می گيريم. اجتماعی است

طفل  ذھن، خود داردکه بار فرضيه ھای فرھنگی را در است ساختارو مسيری دارای  والدين با طفل از طريق زبان که
بعالوه شايد بيش از ھر عامل ديگری عليرغم ھمه . دناورا به واقعيت نزديک می نماي منش ھمچنينو دنرا شکل ميدھ

آموزشی و ، سياسی، اجتماعی ل تولد با نيروھای وابسته که قالب فضا و فرصتھایکشور مح، نيروھای بالقوه موروثی
بازی می ، کننده ای درتوصيف اينکه شخص که خواھد بود و که ميتواند باشدنقش تعيين ، اقتصادی را شکل می دھند

اما بخاطر اينکه ھستيش مرھون ، ما را شکل می دھد. تغيير پذير است، ايستا نيستبا وجود اين واقعيت اجتماعی . کند
   .را داريم که در شکل گيری مجدد آن ياری وھمکاری نمائيم بشری است ما توان اين درک مشترک

راه را برای نگرش تازه به ، واقعيت اجتماعی تغيير پذير استيک ، تا حد زيادی، درک اين مطلب که واقعيت انسانی 
ھمکاران ، اجماعی حول حقيقت ايجاد می نمايد که ما، ظھور. تعاليم حضرت بھاءهللا درباره تحول اجتماعی باز می کند

، سلطنت الھی، در حقيقت ھدف غايی ما. درنظام اجتماعی موجود کنيممی توانيم شروع به ايجاد تحول ، خالق واقعيت
ان آزادانه با انس. يک واقعيت اجتماعی جديد است خود، استتمدن جديدی که حاصل نظم جديد جھانی حضرت بھاءهللا 

االرض کما  " تظھر مشيتک علی: ھمراه می شود. اراده الھی که بعنوان پايه توافقاتی است که جامعه را شکل می دھد
  )11(. سماء"لفی ا

تمدن مادی به . دن روحانی استتماما حال نياز به ، تمدن ماديه ترقی زيادی نموده: حضرت عبدالبھاء می فرمايند 
. ثمراتش محدود به عالم ماده است، عصر حاضر نيست ياجاتدر به برآوردن نيازھا و احتاتنھايی کفايت نکند ؛ق

روح ، و اگر تمدن الھی تاسيس شود، است زيرا روح درون خود در حال ترقی، ندارد محدوديتی در روح انسان وجود
کشف حقيقت . رشد و توسعه ھر استعداد و قابليتی کارايی و تاثير انسان را افزايش می دھد. انسان ترقی خواھد نمود

. ثمرات تمدن الھی است ھمه از ،اينھا. بيشتر و بيشتر ممکن شده و نفوذ ھدايت الھی بيش از پيش مشھود خواھد گرديد
)12(  

  التزام بھائيان به ھمکاری با يک واقعيت اجتماعی جديد

" ھر ذی بصر و و سمعی بايد جھد نمايد تا اسباب آنچه ذکر شد از عالم الفاظ و اقوال به : حضرت بھاءهللا می فرمايند
چه فردی وچه ، کالم الھی و عمل بموجب آن"حيات بھايی" يعنی درک ، بھايی بودن )13(". عرصه شھود و ظھور آيد

حضرت . عکاس تعاليم باشدنبدين معنی که واقعيت حيات شخصی فرد و نيز الگوی اجتماعی در سطح وسيع ا. جمعی
 و باطناً  و جھراً  عالم سراً  در ارکانظھور تغيير و تبديل است ، ود از ھر ظھورص"مق، بھاءهللا خود تاکيد می فرمايند که

  )14(". چه اگر به ھيچوجه امورات ارض تغيير نيابد ظھور مظاھر کليه لغو خواھد بود و ظاھراً 

: و حضرتش به يقين می فرمايد )15(. " جميع از برای اصالح عالم خلق شده اند": حضرت بھاءهللا اعالن فرموده اند
  )16(. علی در زبر و الواح نازل"آنچه سبب علو و سمو و تربيت و حفظ و تھذيب اھل ارض است ذکر نموديم و از قلم ا
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موضوعی است که بارھا و ، قابليت انعطاف نظام اجتماعی و نياز به ايجاد تحول در آن بر طبق تعاليم حضرت بھاءهللا 
آنکه عالم از جمله ثمرات قوای روحانی مظھر ظھور حضرت عبدالبھا ميفرمايند". بارھا در آثار بھائی ظاھر شده است

بين ابناء بشر  و، عدالت الھی در جميع امور بشری ظاھر شود، جديد اجتماعی وفق دھدبشری خود را با يک شکل 
  )17(تساوی عمومی تاسيس شود"(ترجمه)

چون به جھان پيرامون خويش بنگريم ناچار شواھد روزافزونی را مشاھده می " ، حضرت شوقی افندی می فرمايند
ستحاله ای که سبب دگرگونی کلی می گردد در تمام قارات کره زمين و در جميع شؤن حيات انسانی چه نمائيم که حالت ا

اين التھاب و ھيجان باعث تطھير و تبديل نوع بشر می شود و . دينی و چه اجتماعی و سياسی و اقتصادی پديد آمده است
. انسان شناخته و اتحادش تاسيس خواھد شد راه را برای زمانه ای ھموار ميسازد که در آن جامعيت و وحدت عالم

فرايندی دو سويه از ائتالف و تجزيه و فروپاشی را شامل ميشود که ناشی از تاثير مستقيم ظھور ، اين استحاله )18"(
  : جديد ميباشد

نماينده قوای "موسسات توخالی و فرسوده و نيز برخی از عقايد و اصول منسوخه و سنن کھنه و از اعتبار افتاده ای که 
مذکورند به علت سالخوردگی و فساد ذاتی و از دست دادن قوه جاذبه به تحليل و تجزی دچار شده اند و برخی ديگر از 
آن قبيل مؤسسات نيز بر اثر تاثيرات غالبه غيبيه قوايی که در حين والدت آئين بھائی در جھان سريان يافته از ميان رفته 

قاومت مستقيم فريبنده اشان که در مراحل اوليه توسعه امرهللا داشته اند مضمحل و بی و بعضی نيز در نتيجه م. اند
اعتبار شده اند و برخی ديگر نيز از وحشت تاثيرات نافذه مؤسسات قدسيه الھيه جميع قوای خويش را تجھيز کرده به 

عاقبت االمر به شکستی فاحش دچار حمله پرداخته اند که ھر يک بنوبه خويش عليرغم موفقيتی زودگذر و فريبنده شان 
  )19(". خواھند شد

ه فرضيه ھای تازه بنا می کند نبايد ب چرا ترتيباتی که اساس نظام اجتماعی کھنه را، سؤال می کنند حضرت شوقی افندی
  وانند به بشر خدمت نمايند امکان بروز بدھند؟د که بھتر ميتو ساختارھای جدي

ھرگاه مرامھای . اولی با ھر نوع فکر محدود و تنگ نظری و تعصب مخالف است "تعاليم حضرت بھاءهللا در وھله 
و سعادت قاطبه نوع انسان را ترويج نمايد و متداول و مؤسسات ديرينه و مفاھيم اجتماعی و عقائد مذھبی نتواند رفاه 

بھتر که آنھا را بيکسو  ھرگاه نتواند حوائج و نيازھای بشری را که پيوسته بسوی تکامل متحرک است اخذ نمايد چه
افکنيم و بطاق نسيانشان اندازيم و از زمره عقائد متروکشان شمريم زيرا جھان محکوم بقانون کون و فساد است لھذا آن 

از اين گذشته ھر قانونی و . قواعد و عقائد نيز از تغيير و تبديل و کون و فساد که دامن ھمه را می گيرد مستثنی نيست
اقتصادی فقط برای آن خلق شده که حافظ منافع بشری من حيث المجموع باشد و برای آن نيست که ھر مکتب سياسی و 

   )20(". بشر برای حفظ آن قوانين و مرامھا فدا شود

چيزی از اجرای برنامه حضرت بھاءهللا برای بشريت نگذشته بود که حضرتش(حضرت ولی امرهللا) فرمود که ميتواند  
  . بازگرداندتعادل نظم اجتماعی را 

و چه از حيث روابط اجتماعی چنان از راه راست منحرف گشته و چنان رنج "عالم بشريت چه از لحاظ اخالق انفرادی 
کشيده که بھيچوجه حتی مساعی و تدابير سياستمداران و زمامداران بی طرف و خوش نيت و ساعی و فداکار نيز نمی 

يی که سياستمداران واال مقام کشيده باشند و نه مبادی و اصولی که خبرگان نه طرحھا و نقشه ھا. تواند به نجاتش پردازد
ھيچ يک نمی تواند بالمآل بلند پايه علم اقتصاد وضع کرده باشند و نه تعاليمی که اخالقيون در ترويجش کوشا ھستند 

  . اساس و شالوده متينی را تدارک بيند که بر آن بتوان آينده اين جھان آشفته را بنا نمود

ھرگز اصرار و الحاح خردمندان خوش نيت که مردمان را به بردباری و تفاھم نسبت بھم دعوت می نمايند جھان را 
ھرگز طرح نقشه ھای کلی و عمومی در تعاون و تعاضد . آرام نسازد و تاب و توان از دست رفته اش را باز نگرداند

. را که موازنه جامعه کنونی را بر ھم زده قلع و قمع نتواند ريشه فسادی، ھر قدر وسيع و دورانديش باشد، بين المللی
حتی می توان گفت که تشکيل سازمانی برای ايجاد اتحاد سياسی و اقتصادی جھان که اين روزھا بسيار بر سر 

پس ديگر . زبانھاست عاجز است تا سم مھلکی را که حيات اجتماعی مردم و نظم ملل را تھديد می کند نوشدارويی شود
چاره ای نمی ماند مگر آنکه طرحی الھی را که حضرت بھاءهللا در نھايت وضوح و بساطت در قرن نوزدھم اعالن 
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فرموده بدل و جان بپذيريم زيرا آن طرح محتوی نقشه ھايی است که خداوند متعال جھت حصول وحدت بشر در اين 
مقابل نيروھای جانکاھی مقاومت نمايد که اگر  عصر و زمان ارائه فرموده و ھريک از اجزاء مرکبه اش قادر است در

پس بشر خسته و درمانده را ديگر چه چاره . چاره نشود جسم عليل و مايوس جامعه انسانی را بکمی به نحليل خواھد برد
 نظمی که اساسش الھی است و نطاقش. ای است مگر آنکه بسوی اين ھدف يعنی بسوی نظم بديع جھانی روی آورد

  )21(". عالمگير و اصولش متکی بر عدل و انصاف و عناصر و اجزائش بی نظير و مثيلجامع و 

ھمانطور که در اين عبارت که از قبل ايشان خطاب به جوانان بھايی نگاشته شده حضرت شوقی افندی ، در اين زمينه
  : و پريشان قيام نمايندمستمرا از جامعه بھايی می خواھند که مستقيما برای کمک به تجديد بنای عالم درمانده 

نارضايی سياسی و بدبينی عمومی بابد جوانان را از ، اختالفات اجتماعی، بی ثباتی اقتصادی، "شرايط کنونی عالم
بايد در شرايط کنونی دقت کنند و ... خواب بيدار کند تا بتوانند با تحقيق در احوال فعلی رويدادھای آينده را حدس بزنند

. را تشخيص داده و آنگاه با سعی و کوشش يکپارچه اصالحات ضروری را انجام دھند نيروھای شرارت انگيز
. اجتماعی و سياسی حيات بشر ايجاد خواھد شد، اصالحاتی که به تناسب نوع فعاليت جوانان در جنبه ھای روحانی

")22(  

  : ھدف غايی دستيابی به متعالی ترين آمال بشری است

اتحاد صوری و معنوی  بنگريم به يقين مالحظه می کنيم امر حضرت بھاءاله که مقصد اقصايش"اگر بديده امانت و وفا 
ی را نبايد گفت که فقط ظھوری ديگر از آئين بھائ. نوع بشر محسوب می گردداقوام و ملل عالم است آغاز دوران بلوغ 

نبايد آنرا فقط دينی ديگر در سلسله . تظھوراتی است که مقصدشان احياء روحانی در سرنوشت دائم التغيير بشر بوده اس
ادوار نبوت انگاشت بلکه آئين اديان شمرد که يکی بعد از ديگری ظاھر ميشوند و حتی نبايد آنرا بمنزله اوج و ذزوه 

پيدايش يک . ی را بايد مظھر آخرين و عالی ترين مرحله تکامل عظيم حيات اجتماعی بشری در کره زمين دانستبھائ
و اعتقاد وجدانی يک وطن بودن عالم و تاسيس مدنيت و فرھنگ جھانی که بايد بر اولين مراحل عصر جامعه جھانی 

ذھبی دور بھائی مقارن باشد ھرچند از لحاظ اجتماعی باالترين حد پيشرفت در سازمان يافتن جامعه بشری محسوب می 
ی متوقف نخواھد شد و پيشرفت و تقدم نوع انسان ترقی بشر از لحاظ انفراد، شود اما يقينا بر اثر تحقق آن جامعه جھانی

  )23(". الی غيرالنھايه ادامه خواھد يافت

ھمچنانکه افراد مومنين سعی می کنند تعاليم حضرت بھاءهللا را مطالعه و در حيات روزمره خويش در خانواده در حرفه 
ی پيوستن به ديگران در تشريک امر مبارک درحد ظرفيت خويش برا، يا تجارت و در جامعه وسيعتربکار گيرند

اما حضرت بھاءهللا تنھا برای استقرار . و در تاثير گذاری در ايجاد تغييری سازنده در اجتماع رشد می نمايد، مساعی
ايشان سرچشمه ظھور را بمنظور پرورش بلکه . شق ديگری از جماعت مذھبی که بدنبال اھداف خويش است نيامده اند

"دست تقديس بر کل مخلوقات موجود در آب و و است  که "از نظر شخصيت غير قابل قياس" "نژاد جديدی از انسان"
ماده ، تجاوز، ظلم، تعصب، نظم اجتماعی موجود ازغرض شخصی. )24(احيا فرموده اند، خاک می کشد" (ترجمه)

ی و بھتری بميان آمد " وقتی برتر. نابسامانی اقتصادی و بسياری از انواع دردھای ديگر رنج می برد، گرايی مفرط
او جامعه . )26(برای آالم مھلک عالم است نسخه او"طوبی لمن اختار اخاه علی نفسه" )25(. عالم خراب شد"(ترجمه)

ای خلق کرده که مقرراست حول باورھای جديدی درباره طبيعت و رفاه انسانی متحد شده و عالئق خود را فدای کار 
از که" در توقيعی از قبل حضرت شوقی افندی مالحظه می کنيم. لحت عموم نماينداتحاد نژاد بشری و مص، برای عدالت

بعھده ھر ميان نخستين تاثيراتی که شخص از مطالعه تعاليم بھائی بدست مياورد درک فراگير مسئوليت عظيمی است که 
آن به وسعت اقدام ما بھائيان و بيش از  عالم مشتاقانه منتظر خدمت خاضعانه فرد بھايی. بھائی واقعی گذاشته شده است

  )27"(. اجرای اين وظيفه مقدس وابسته است در

ش در مسير خدمت فرا می عبارات ذيل نمونه ھای اندکی از بيانات بسياری است که بھائيان را به وقف حيات خوي 
  . خواند که در جای خود منجر به ساختن يک واقعيت جديد اجتماعی می گردد

و فی فقدھا شاکرا و فی الحقوق امينا و فی الوجه طلقا و للفقرا کنزا و لالغمياء ناصحا و للمنادی  کن فی النعمه منفقا 
  )28(مجيبا و فی الوعد وفيا
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و اجعلوا اشراقکم افضل من عشيکم و غدکم من امسکم فضل ... کونوا قدوه حسنه بين الناس و صحيفه يتذکر بھاالناس 
اجعلوا اقوالکم مقدسه عن الزيغ والھوی و اعمالکم منزھه عن ، الزينه و الثروه والمالاالنسان فی الخدمت والکمال ال فی 

. الريب و الريا قل ال تصرفوا نقود اعمارکم النفيسه فی المشتھيات النفسيه و ال تقتصروا االمور علی منافعکم الشخصيه
)29(  

مھربانی و خيرخواھی و دوستی معامله نمائيد تا  با جميع ملل و طوائف و اديان بکمال راستی و درستی و وفاپرستی و 
جھان ھستی سرمست جام فيض بھائی گردد و نادانی و دشمنی و بغض و کين از روی زمين زائل شود ظلمت بيگانگی 
از جميع شعوب و قبائل بانوار يگانگی مبدل گردد اگر طوائف و ملل سائره جفا کنند شما وفا بنمائيد ظلم کنند عدل بنمائيد 

  )30(. اجتناب کنند اجتذاب کنيد دشمنی بنمايند دوستی بفرمائيد زھر بدھند شھد ببخشيد زخم بزنند مرھم بنھيد

يتيمان را پدر مھربان گرديد و بيچارگان را ملجا و پناه شويد فقيرانرا کنز غنا گرديد و مريضان را درمان و شفا معين 
يد که خدمت به ھر نفسی از نوع بشر نمائيد و به اعراض و انکار ھر مظلومی باشيد و مجير ھر محروم در فکر آن باش

و استکبار و ظلم و عدوان اھميت ندھيد و اعتنا نکنيد بالعکس معامله نمائيد و به حقيقت مھربان باشيد نه به ظاھر و 
ھر نفسی  صورت ھر نفسی از احبای الھی بايد فکر را حصر نمايد که رحمت پروردگار باشد و موھبت آمرزگار به

  )31(. برسد خيری بنمايد و نفعی برساند و سبب تحسين اخالق گردد و تعديل افکار

يعنی اينکه آنھا غنی تر از ديگران . اما اين امتياز دخلی به ثروت و مکنت ندارد. اھل بھا بايد ممتاز از سايرين باشند
امتياز علمی يا . ھم يک برتری عادی نيستآنچه که من می خوا. من برای شما آرزوی رجحان مادی نمی کنم. باشند

يعنی اينکه در اخالق تشخص و برتری يابيد و . برای شما من آرزوی امتياز روحانی می کنم. اقتصادی يا صنعتی نيست
در محبت هللا ممتاز از سايرين شويد شما بايد در دوستی با مردم در اتحاد و ائتالف و در محبت و عدالت ثبوت و 

عمال بشردوستانه و خدمت به عالم انسانی ممتاز شويد در محبت به ھر نفسی در اتحاد و وفاق با ھمه مردم استقامت و ا
در ازاله تعصبات و اشاعه صلح عمومی برتری يابيد و عاقبت شما بايد برای انوار آسمانی و کسب فيوضات رحمانی 

  )32(. امتياز و برتری جوئيد

  

   جديد اجتماعینقش ظھور الھی در خلق يک واقعيت 

وظيفه ای را که در برابر  با توجه به محدوديتھای درک بشر و طبيعت تقابل انسانی می توانيم (فرض کنيم ميشود) 
او ، بنا بفرموده حضرت عبدالبھاء. مظھر ظھور درکی ذاتی از واقعيت دارد. مظھر ظھور الھی قرار دارد تصور نمائيم
. شخص در باره نفس خود می داند؛ اين علمی است که به حواس بستگی ندارد واقعيت را می داند درست ھمانگونه که

 پس چطور حضرتش با درک کامل از ظرفيت شاگردان و محيط اجتماعی نقش يک مربی الھی را ايفا می نمايد؟)33(
ی حضرتش بمنظور کمک به پيشرفت فردی و اجتماعی بشر چگونه مابين دانش خود از واقعيت و ظرفيت بشر برا

  دانستن پل می زند؟

در . اما تعاليمی که به بشر منقل می نمايد آشکارا در محدوده معينی است، اگر چه علم مظھر ظھور نامحدود است 
کل علم الھی تنھا در يک دور حقيقت اصل اساسی که در مفھوم ظھور تدريجی وجود دارد درک اين مطلب است که 

ھر ظھوری در متن ويژه خود و برای ھدف معين خويش تنھا بخشی از نمايش و تجسم حقيقت را  )34(. منتقل نمی شود
و بر برخی حقايقی که آنھا را —مظھر ظھور با بشر درباره اينکه "ما کجا ھستيم" صحبت می کند )35(. ارائه می دھد

و حقايقی جديد و ناگوار را رھا ساخته  رندکه ديگر اعتباری ندا ما را از کج فھمی ھاو نظرياتی، می دانيم تاکيد نموده
يک زمان "آيات مطابق با معيارھای بشری نازل می شود" در حضرت بھاءهللا می فرمايند که . بما معرفی می کند

ظھور الھی خود را با ظرفيت  )36(. حاليکه در وقتی ديگر به گونه ای است که ذھن بشری ھنوز ادراکی از آن ندارد"
اين تطابق ھم . صری است که در آن ظاھر ميشودن پيام الھی وفق داده و مطابق با متن اجتماعی عبشر برای شنيد

تائيدی از پيشرفت بشر است که پذيرش ميزان فزاينده ای از افراد بشر را در و ھم )37(موافق با محدوديتھای بشری 
  : ده استدر پيامی از جانب بيت العدل اعظم آم )38(. دور ھر ظھوری ميسر ميسازد
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مفاھيم بی شماری را که کل زمينه حيات و  شوقی افندی) و حضرت حضرت عبدالبھاء، در رتبه پائينتر مظھر الھی (و
حضرتش بايد . در بر می گيرد، فعاليت انسان برای مردمی که دانش فعليشان و ميزان درکشان بسيار پائينتر از آنھاست

و درک فعلی در مستمعين خود که دارای پيش زمينه محدود واغلب  حد متوسط زبان بشری را در برابردانش سنتی
مظھر الھی بما ھشدار می دھد که اين . بکار گيرد تا آنھا را به سطحی کامال جديد از آگاھی و رفتار ارتقا دھد ستخطا

که آن بيانات را ما مايليم . تمايل انسانی است که بيانات حضرتش را با معيارھای نادرست حاصل از دانش بشری بسنجد
در واقع آنھا بر اين فلسفه ھا و علوم ، يا علوم موجود قرار دھيم در حالی که درون يک يا چند دسته از فلسفه ھا

  . ارجحيت دارند و اگر بنحو مناسبی ادراک شوند افقھای جديد و وسيعی در برابر ادراک ما گشوده خواھد شد

برخی ديگر توضيحاتی ھستند که انسانھا را . ازجمله قوانين رفتاری. دبعضی بيانات مظھر ظھور روشن و واضح ھستن 
که اھميت آنان فقط زمانی که  سايرين اشاراتی تضمين شده اند. از سطح فعلی ادراک به سطحی جديد ھدايت می نمايد

ھستند که مقرر است بشر  ی کامل از يک ظھور عظيميھمه اينھا بخشھا. دندرک و دانش خواننده رشد کند ظاھر ميشو
  . جديدی از تکامل خويش ارتقا دھد را به سطح

واژه ھايی آشنا بوده  شايد مناسب باشد که بياناتی پيدا کنيم که برای حاضرينی که طرف خطاب اوليه اين بيانات بودند 
بھاءهللا در کتاب  آسمان چھارم"که حضرت" در پاسخ به مسئله، برای مثال. لکن در حال حاضر برای ما عجيب است

وقتی کتاب اقدس برای ... منشی حضرت ولی امرهللا از جانب ايشان مرقوم فرمودند "، ايقان به آن اشاره فرموده اند
  ". اين واژه در تطابق با مفاھيم پيروانش بکار برده شد، ھدايت آن فرقه نازل گرديد

حضرتش را از وسعی نمائيم ، خود را درکی دانش و نظريه ايد متواضعانه محدوديتھالکن در مطالعه چنين بياناتی ما ب 
   )39(". آنطور که بود نگاه کنيم نظرگاه خود او

تماعی از طريق ابزار زبان پديدار می گردد ودر حالی که خود زبان نيز جزئی از می توان استدالل کرد که واقعيت اج 
. ساخته شده اند که بشر با آنھا در توافق است و کلماتی واقعيت اجتماعی ازمعانی، اساسا )40(. واقعيت اجتماعی است

از طريق رد توافقاتی که طی چندين قرن شکل کالم الھی . ابزار مظھر ظھور است، بنابراين قابل توجه است که کلمه
يدی به ادراکات جد، پديد مياورد با معيارھا و اصول تازه ای که، گرفته اند دراساس نظام اجتماعی شکاف ايجاد نموده
نمونه ھايی از شکستن قوانين پذيرفته شده دستوری توسط مظھر . بار آورده و موجب خلق نظم اجتماعی جديد می گردد

 کلمه، ؛و در تناقض با توافق عام نسبت به زبان ميباشند )41(ظھوروجود دارندکه در اين زمينه بسيار نمادين ھستند
حقايق زبان را به سادگی حقايقی که بين اذھان  کلمه. پديدار گشته استنشان می دھد که حقيقتی جديد و معياری بديع 

مصونيت از خطای الزامی . اعتقادی و اجتماعی قرار دارد باز نويسی می نمايد، در ارتباطات اخالقی مجزای آگاه
پايه واقعيت اجتماعی را تعريف می  کلمات اوحقيقت ھستند زيرا  کلماتمظھر ظھور داللت بر اين دارد که بسياری از 

  )42(. کند

منعکس کننده قدرت کلمه هللا برای نظم دادن مجدد توافقات انسانی است که واقعيت اجتماعی را شکل عبارات بيشماری  
ھيچ  )44("و "ان السماءالجديده قد اتت و ان االرض الجديده قد جائت )43("قد شقت السماء"، با ظھور جديد. می دھد

"و در عالم اکمل وسايل الفت ، حضرت عبدالبھاء می فرمايند ن اتحاد و اتفاق متصور و ميسر نگرددری در عالم بدوام
جز قوه کليه کلمه هللا که محيط بر حقايق اشياست عقول و افکار و قلوب و  " )45(و اتحاد ديانت حقيقيه الھيه است"

نتواند " و نيز می فرمايند"اوست نافذ در کل اشياء و اوست محرک ارواح عالم انسانی را در ظل شجره واحده جمع 
 )46(نفوس و اوست ضابط و رابط در عالم انسانی"

روھای جديد و راه حلھای جديد برای مسائل انسانی بايد اتخاذ اد "خلقيات بشر بايد تغيير کند، و نيز اضافه فرمودند 
"تاسيس  بنابراين مظاھر ظھور، )47(اصالح جھانی شود"(ترجمه)اذھان بشر بايد تغيير کند و موضوعی برای . شود

شريعت جديده کردند و نفوسی را خلق جديد نمودند و اخالق عموميه را تبديل کردند و روش و مسلک جديد ترويج 
و ، افکار، بمنظور پيشرفت انفسحضرت عبدالبھاءدر يکی از خطابات خود توضيح می فرمايندکه ")48(". نمودند
" و ، و تعاليمی را اعالن فرمودند اتحاد و آگاھی حضرت بھاءهللا اصولوآرامش و بينش در افقھای وسيعتر ، حاروا

که مقرر است تمدن مادی و روحانی را  اساس تمدن الھی را، " از طريق اين تعاليم، نتيجه گرفتند که حضرت بھاءهللا
  )49(. بنا نمودند نمايند طی قرون آينده تاسيس
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ه توسط برخی از بخشھای اجتماع الھی بگونه ای متفاوت از تغييری کتغيير در واقعيت اجتماعی متاثر از ظھور  
تالشی که توسط ابزار قانونی برای پايان بخشيدن به برده داری در اياالت متحده انجام شد . اتفاق ميفتدطراحی شده 

بزودی بوسيله اشکال ديگر مظالم ، در قانون واژگون گرديدتصوير مناسبی است؛ برده داری که بزور و ايجاد تغيير 
تالش در جھت اصالح نظام اجتماعی از اليه  کلمه هللا تنھا از طريق، در حالی که. اقتصادی و فرھنگی جايگزين گرديد

ھيم قديمی احقايقی را مطرح می نمايد که زمانی که فرد آنھا را پذيرفت مفھای بيرونی آداب و رسوم و اقدامات مشترک 
وحدت تفکر بر روی اصل و . جديدی در عميق ترين اليه ھای باور بنياديش شکل می گيرد از بين رفته و پذيرش

برای مثال . ارتباطات اجتماعی و توافقات تشکيالتی بسيار تقويت می نمايد، حرکت را بسوی تغيير در رفتار، حقيقت
الگوھای حيات و توافقات تشکيالتی دور از دسترس که نمايانگر آن آنوقت بايد بر ، يريم که بشر يکی استذاگر ما بپ

  . است کار کنيم

رتی از حضرت بھاءهللا دن واقعيت اجتماعی توسط کلمات مظھر ظھور در عبااز چگونگی شکل دا ی روشنتوضيح 
  : يافت ميشود

ن اين مقام به در حالی که در قرآ. بانی بوده است"سئوال اينست که جائی در نصوص گذشته ذکر گرديده که اسحاق قر
، اما ھمه نظر خود را به کلمه ای که از افق الھی طالع گشته. بدون شک اين صحيح است. اسماعيل داده شده است

ھرگز ترديدی . بر ھر نفسی فرض است که درباره ھيمنه و نفوذ و قدرت و ماھيت فراگيرش تامل نمايند. متوجه سازند
به بحر وصال  ندو کسانی را که بشدت در فراق و تشنه و مشتاق قط توسط کلمه هللا تائيد می شودفنبوده که ھمه اين امور 

ھمه کسانی که به نصوص گذشته : مالحظه نما. ھدايت نموده و با نور ادراک در تاريکی جھل و غفلت نفوذ می نمايد
بر . اين مقام را برای اسماعيل تثبيت نموده اند ھمينطور امت قرآن. اسحاق را به عنوان قربانی می شناسند، اعتقاد دارند

ھمه بر اين توافق . ھر صاحب بصيرت و ھر شخص متدينی واضح و آشکار است که ھيچکس در ظاھر قربانی نشد
چرا شخصی که به قربانگاه محبوبش شتافته و زنده باز گشته است : پس بر اين تامل نما. دارند که حيوانی قربانی گرديد

بنابراين معيار مظھر . قربانی الھی" آراسته است و اين پذيرفته است؟ شکی نيست که اين بدليل کلمه هللا استبه قميص "
ھمچنين شکی نيست که خداوند منيع اليدرک آنطور که . ظھور از ھمه اسماء و تائيد و تکميل ھمه مقامات کلمه هللا است

بلکه از زبان مظھر ظھور خود . از جميع شؤن است مقدس. نمی کندصحبت ، ھست و آنطور که ھميشه بوده است
. ھمين در مورد ساير نصوص مقدسه نيز مصداق دارد. بنابراين تورات از زبان موسی صادر شد. صحبت می نمايد

يک خدای ، نيست مگر از جانب گوينده حقيقی در ھمه کتب مقدسه، ھمه آنچه از لسان انبياء و مرسلين نازل گشته
اين حال جايگاه تاسيس و تثبيت شده قربانی خداوند بر طبق کتب گذشته از جانب ابراھيم به اسحاق داده شد بنابر... حقيقی

"(چون اصل يافت نشد به مضمون اکتفا . ن به اسماعيل عنايت گرديدآو ھمان جايگاه بر طبق ظھور الھی در دور قر
  )50(). گرديد

  

کلمه هللا اجماع انسانی ايجاد می کند که پايه يک واقعيت جديد اجتماعی انات حضرت بھاءهللا نشان می دھد که چگونه بي
اين الگوی اوليه . زمانی که ھيچ فردی عمال فدا نشده است الگوی اصلی فداکاری خلق ميشود حتی. را شکل می دھد

ردن حقيقت شنا خته شدند نه برای فھرست کتوسط مظھر ظھوری چون اسحاق در دور يھود و اسماعيل در دوراسالم 
بلکه بمنظور انتقال حقيقت روحانی درون متنی مشخص که جامعه مومنين را آموزش ، تاريخی قابل مشاھده و بيطرف

  . دھد

اين تامل مختصر بر ظھور الھی و تاثيرش بر ساختار اجتماعی تعدادی از سطوح مربوط به درک واقعيت از منظر  
اين واقعيت "ھمانطور . آنچه ما ممکن است "ذھن الھی" در نظر بگيريم، اول خود واقعيت است. دين را پيشنھاد می کند

  . خيلی باالتر از ظرفيت درک بشر است، که ھست"بدون ھيچ نقطه نظری

ھر ظھوری نمايشگر دانشی از واقعيت است که توسط مظھر ظھور برای تماشاگران . سطح دوم کلمه نازله است 
رت بھاءهللا کلمه هللا ورای بنا بفرموده حض. ف تعيين شده نمايده دستيابی به ھدمشخصی ساخته ميشود که آنھا را قادرب

  : يتھای بشری استتمام قوانين يا ظرفتشخيص 
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االعظم  قد يوزن ماعنداالمم بھذا القسطاس "التزنوا کتاب هللا بما عندکم من القواعد و العلوم انه لقسطاس الحق بين الخلق
  )51(لو انتم تعلمون"

بعنوان ، قيق شدهق فاقد شعور طبيعت که توسط علم تحايسه با حقايبيانات ظھور الھی ممکن است در مق، دورنما در اين
که پيکر ، سطح سوم از درک واقعيت، ظھور الھی به دين اعتال می بخشد. حقايق بيرونی در نظر گرفته شوند، حقيقت

الگوھای ، اين دانش به عمل انجام می گيرد توسط مومنين و تالشھايی است که در برگردانالھی درک کتاب 
اگر دين ھمسو با روح و معنی اصلی موجود در ظھور . جديدرفتاری را بنا نھاده و نظام جديد اجتماعی را برپا می کند

دين يک شکل و تصوير خالی ، ھمانند آنچه در دوران نزول يک دور اتفاق ميفتد، ست؛اگر نهادين حقيقی ، الھی باشد
ترازوی علم و عقل می خواھند که باورھای خود را با بھاء از ھمه انسانھا لحضرت عبدا در ھمين راستاست که. ميشود

   )52((ترجمه). "ھر دينی که مطابق با علم نباشد اوھام استوزن نمايند زيرا "

  سطح يک
  واقعيت

  واقيعت بيرونی از نظر ھستی شناسی ؛ (  
  "ھمانطور که ھست " ؛ ذھن الھی )  واقيعت

  سطح دو
  ظھور 

  ( ظھوری که می تواند شناخته شود ؛کلمه نازله الھيه
  کتاب و مبين توانمندش )

  سطح سه 
  باور دينی و عمل 

  شامل روشھا قوانين تحقيق و ، ( ھيئت دانش مذھبی
  استدالل و حيات روحانی و عمل اجتماعی اخالقی )

  

  

)بما ارائه می دھد که جامعه مذھبی بايد تالش 1شرحی از حقيقت درباره واقعيت (سطح) 2بنابراين ظھور الھی(سطح
برگرداند و از اين طريق با نظام اجتماعی درحال پيشرفت دائمی ھمکاری  کند که آنرا درک نموده و به اقدامات عملی

معين يا دستورالملی خاص حاصل نميشود بلکه از طريق  ھدف تعيين شده ظھور الھی از طريق روندی. )3نمايد(سطح
. مانند يک درخت که از يک دانه بوجود ميايد و رشد می کند، بدست ميايد فرايندی ارگانيک متاثر از شرايط خارجی

و ، آگاھی جانبدارانه، از جمله بينش معتبر (دانش)، از باورھا را شامل ميشود ارگانيک مجموعه ترکيبیاين پديداری 
ر حرکت بسوی ادراک و ابراز معنی مورد نظ–و و عمل گفتگ، از طريق مطالعه – درک تغييرات در طول زمان. خطا

اما اين تالش ھرگز موجب دستيابی بطور کامل به کليه اشارات . را ميسر ميسازد نويسنده ظھور الھی در طول زمان
  . ضمنی متون مقدسه نمی گردد

  

  تامل بر تغيير اجتماعیاقدام و ، مشورت، مطالعه

نظام اجتماعی بايد بنحو . روشن است که جامعه بھايی برای رسيدن به اھداف متعاليه اش راه درازی در پيش دارد 
چطور اين تغيير مھيج در فرد و . چشمگيری پيشرفت کند تا به واقعيت جديدی که مقصد حضرت بھاءهللا است برسد

  اجتماع قابل دستيابی است؟
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افراد بشر می توانند بشناسند اراده الھی است که در طبيعت و در  واقعيت بيرونی که، باال ذکر گرديدکه در  ھمانطور 
سيستمی از دانش که درک و عمل را بسوی قلمرو طبيعت ھدايت می —بنابراين علم. ظھور الھی قابل مشاھده است

دو وسيله برای —ک و اقدام رھنمون می گرددسيستمی از دانش که در پاسخ به ظھور الھی به سوی در–و دين —کند
علم و . ھستند دو لبهتکميلی و در حوزه خود ، اين سيتمھای دانش. کشف واقعيت و شکل دادن به واقعيت اجتماعی ھستند

دين می توانند به دو "تير يا ديرک" تشبيه شوندکه خيمه عظيمی را که ھمه منظر واقعيت را احاطه می نمايد نگه داشته 
قسمت اعظم واقعيت —درون خيمه محدود است از اينرو ديد از، يک تير برپا شده است فقط، در اين نقطه از تاريخ. اند

  . مبھم است

؛کافی و تحليلش ورای دامنه اين کتاب ميباشد است پيچيده مسيری که در آن علم بما اجازه می دھد که کسب دانش نمائيم 
ارتباط بين علم و دين و الزام حضور بھائيان در ميادين سعی و . و تدريجی استجائزالخطا ، است بگوئيم که دانش علمی

  . مورد بحث قرار خواھد گرفت 4کوشش بمنظور ھمکاری در جھت پيشبرد تمدن در فصل 

حضرت بھاءهللا . کشف اراده الھی که در ظھور الھی نھفته است مستلزم مطالعه مستمر تعاليم حضرت بھاءهللا است 
و ايشان توضيح می  )54(فرمايند "اغتمسوا فی بحر بيانی لعل تطلعون بما فيه من لئالی الحکمه و االسرار" انذار می

مقصود از تالوت کتب و قرائت صحف در ھر عصری ادراک معانی آن و بلوغ به معارج اسرار آن بوده فرمايند که"
  )55(". واال تالوت بی معرفت را البته فائده کلی نباشد

  

ارائه  به معانی—فرد و جامعه–و باورھای دينی ، تغيير می کند درک و رفتار، متون مقدسه بدين نحو مطالعه از طريق
  . شده در ظھور الھی نزديک و نزديکتر ميشود

اما کافی نيست که شخص بخواھد ھمکار خالق واقعيت باشد و ظھور الھی را فقط بعنوان يک شاھد منفعل واقعيت  
مطالعه کلمه هللا بايد با تالش در جھت . چيزی ورای قرائت و درک استکشف آثار مستلزم . ھدمورد مطالعه قرار د

"برطبق ، حضرت عبدالبھاءمصرا می فرمايند. باشد عملی ساختن تعاليم طی فرايندی خودانگيز از عمل و تامل توام
فسی که کلمات حضرت بھاءهللا را فقط می تفاوت بسياری بين ن. " "فقط آنھا را نخوان. تعاليم حضرت بھاءهللا زندگی کن

و در توقيعی از جانب حضرت . )56(خواند و کسی که سعی می کند بر طبق آن زندگی نمايد وجود دارد"(ترجمه)
  : شوقی افندی توضيح فرموده اند

اطالعات تاريخی مؤمن و وفادار و پر شور ھمانند خودتان اينست که در "نصيحت برادرانه ايشان به شما و ھمه جوانان 
صميمانه و مستمر ، بلکه از طريق مشارکت فعال خود و نيز اصول امر مبارک نه صرفا بوسيله مطالعه کامل و دقيق
حيات جامعه بھائی برای ھمه شما آزمايشگاھی . در ھمه اقدامات خود اعم از اداری يا امور ديگر جامعه عميق شويد

اصولی را که از تعاليم مبارک جذب نموده ايد در حيات و عمل سازنده خويش  ناگزير فراھم آورده که در آن می توانيد
با قرار گرفتن در بخشی واقعی از آن ارگانيزم زنده می توانيد روح واقعی را که در تعاليم . به عرصه شھود در آوريد

ول اطمينان از توسعه و مطالعه اصول و زيستن بر طبق آن دو واسطه اساسی برای حص. بھائی وجود دارد جذب نمائيد
  )57(". پيشرفت حيات درونی روحانی و ھستی بيرون شما می باشد

  

برای تربيت ، جھه با عالئق اجتماعیابرای بکار گيری تعاليم در مو، برای ساختن جوامع بھائی، برای انتشار امرهللا
ناحيه ديگری برای پيشرفت امرهللا و برای اشتغال در مطالعه پژوھشگرانه و تحقيق يا کار در ھر ، جوانان و اطفال

مسائلی ، ورد که در آن سؤاالتی مطرحبه تعادلی در مطالعه و عمل فراھم آفرصتھايی برای دستيابی بايد ، پيشبرد تمدن
فرد در دانش شخصی خود رشد نموده و از طريق اقدامات خود در ايجاد . معين و راه حلھايی مورد آزمايش قرار گيرد

مطالعه شخصی بر عمل تاثير می گذارد و عمل نيز بنوبه خود بر رويکرد . و در عالم ياری می نمايد تحول در خويش
  . موثر ميفتدفرد نسبت به مطالعه و درک متون مقدسه 
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بيت العدل اعظم توضيح می فرمايند . بلکه اقدامی اجتماعی است، اما شکل دادن واقعيت اجتماعی اقدامی فردی نيست 
خانواده ھا و موسسات که ، جامعه واحدی از تمدن است که مرکب از افراد. از مجموع اعضاء آن است که "جامعه بيش

خود سازنده و مشوق نظامھا و عوامل و سازمانھايی است که برای مقصدی واحد که عبارت از رفاه مردم در داخل و 
تفاوتند ولکن در دگان است که با يکديگر مشرکت کنن جامعه ترکيبی از. باشد با يکديگر ھمکاری می کنند خارج جامعه

يکديگر تاثير و تاثر متقابل دارند و پيوسته می کوشند تا برای نيل به پيشرفت و رفاه اجتماعی وحدت الزم را در ميان 
ر بايد برای انجام وظيفه که د، چون بھائيان در ھمه نقاط در مراحل اوليه بوجود آوردن جامعه ھستند. خود ايجاد نمايند

ھماھنگی در مساعی مومنين گوناگون که  از اينرو بايد مسيری برای)58(". پيش داريم کوششی عظيم مبذول گردد
درک واقعيت و تحول در واقعيت اجتماعی بر طبق اراده الھی . ايجاد نمود، ھريک در فرايند مطالعه و عمل مشغولند

محدوده کامل تفاوتھای بشری که ، عنی متحدالشکل نمودناين وحدت تفکر و عمل به م. نيازمند وحدت تفکر و عمل است
  . اين وحدت به تفاوتھای ذاتی انديشه و آراءاحترام می گذارد. را تعيين يا يک جورکند نيست

. بشر نمودار سازد یبايد تائيد الھی را برا، بجای آنکه عامل نفاق و برخورد باشد، برای يک بھائی نظرات متفاوت 
تفاوت آراء اگر بنحوی ثمربخش  )59(. و به درک بھتر ما از تعاليم کمک می کند نيروی تعقل ماستثمر ، تعبير فردی

، جائی که تعاليم کتاب روشن نيست. می تواند سرمايه ای برای بشر باشد، مجرايی در مسير تحری حقيقت قرار گيرد
سيله ای مشورت و، تعاليم متفاوت است ربردھایايا جايی که نظرات در باره ک، جائی که تعابير شخصی متفاوت است

مشورت فقط بمنظور دستيابی به يک ھدف معين درباره يک مسئله . مومنين فراھم مياورد برای اتحاد افکار و اعمال
در جميع امور به مشورت " حضرت بھاءهللا ميفرمايند. بلکه در جستجوی فھم واضحتر نيز ميباشد، بکار نميرود
و حضرت عبدالبھاء )60( سبب آگاھی و بيداری و منبع خير و سعادت بوده و خواھد بود""زيرا ، "متمسک شويد

و در توقيعی از قبل حضرت شوقی افندی  )61(. توضيح می فرمايند که مشورت در ھدفش تحری حقيقت را دربردارد
يتھای امری که بر مصالح اصل مشورت که يکی از اساسی ترين قوانين نظم اداری است بايد در ھمه فعال": می فرمايند

زيرا از طريق تعاون و تبادل مستمر افکار و نظرات است که امر مبارک می ، جمعی امر تاثير دارد بکار گرفته شود
   )62("(ترجمه). تواند حفظ شودو مصالحش را ترويج نمايد

 وی و دائمی بر خوب و بدتاثيری ق گفتار می تواند. ھدايت ميشوداصولی که بروشنی مطرح گرديده  مشورت بوسيله 
نمايند و نبايد از نظرات  افراد آزادند که نظرات خود را مطرح )63(. ادا شود بنابراين بايد با حکمت، داشته باشد

و اگر ، منازعه و مجادله مطلقا ممنوع است)65(آراء بدون حب و بغض ادا ميشوند؛ )64(. ديگران رنجيده خاطر شد
. تصادم افکار و مقاومت آراء سبب ظھور شعاع حقيقت است )66(. وحدت متوقف گرددبايد بحث تا حصول ، پيش آمد

به  )68(. زيرا حقيقت از تصادم آراء پديد ميايد، و ھمه برای کشف حقيقت موظف باستماع آراء متفاوت ميباشند )67(
بيت  )69(. موجب اختالف اين دليل لجوجانه چسبيدن به آراء خود مطمئنا سبب پنھان ماندن حقيقت است؛ و ناگزير

"يک تناقض اخالقی و منطقی با ھدف اصلی و جانبخش العدل اعظم می فرمايند "بنابراين بيش از حد مخالفت کردن " 
  )71(. اساس مشورت عشق و محبت است، باالتر از ھمه )70(". جامعه بھايی يعنی استقرار وحدت بشر دارد

حتی اعضای آن ھيئت . وقتی در تشکيلی از طريق مشورت تصميمی گرفته ميشود ھمه مجبور به حمايت از آن ھستند 
 يقاز اين طر )72(. تحقير آراء نپردازند که نظرات مخالفی بيان کرده بودند بايد تابع رای اکثريت باشند و به مشاجره يا

   )73(. در به يادگيری سريعتر و رفع اشتباھات خود خواھد شدحتی اگر تصميم اشتباه باشد وحدت حفظ و جامعه قا

است که اجازه دھيم آن کار از  گاھی اوقات مطلوبتر، اقدامی بايد انجام شود اما از وضوح مسير مطمئن نيستيموقتی  
اھات که بھائيان بايد با اشتب. ق گوناگون عملی گردد تا مالحظه شود از کدام مسير بيشتر می توان درس آموختطر

اشتباه اجازه  ايد بآنان داده شود که بمعنیآزادی عمل زيادی ب ". بخشی ناگزير از فرايند يادگيری است راحت باشند
ر انتقادی پذيرفته اافک )74(. امر مبارک انقدر ضعيف و شکننده نيست که نتواند اشتباھات را تحمل کند... استکردن 

الزم است البته تا زمانی که انتقاد مقام تشکيالت را پائين  تحليل ساختاری عملی برای تجزيه و ميشوند و بعنوان ابزار
از طريق تامل بر روی )76(. بيان شديد آراء شخصی شک و ترديد در ارض قلوب طيبه نکارد و نحوه)75(نياورد 

وند و برنامه ھای سازنده نقشه ھا می توانند دوباره بررسی ش، اقدامات که برانگيخته از مطالعه و مشورت بيشتر ميباشد
  . بجھت اقدام و عمل مکشوف گردد
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. وت در نظرات درونی افراد باقی می مانداتف، و اقدام متحد و تامل بر اقدام، مشورت صحيح، حتی پس از مطالعه دقيق 
افراد بشر از آنجا که ، را "انديشه الھی" می ناميم چطور می توان آن را غير از اين دانستواقعيت وقتی که طبيعت 

بجای جھت گيری و . ھميشه در برابر اين درک نھايی حقيقت کم مياورند؛حتی گيراييشان از ظھور نيز محدود است
بحث و جدل درباره مواضيع ؛الزم است که مومنين در برابر ابھامات خونسرد باشند و بديگران اجازه دھند که آراء 

بيان نقطه نظرات جديد بخودی . منجر به يادگيری مستمر آنھا خواھد شد اگراحتماال اشتباه بود. مايندخويش را ارائه ن
ھيچ . خود نفاق داشتن نيست زيرا اگر اين نظرات بيان نشوند از چه طريق ديگری در انديشه بشر پيشرفت اتفاق ميفتد

يا با تبيينات ، آسيبی نميتواند وارد شود مگر آنکه نظرات شخصی بنحوی پيش بروند که موجب جدايی و نفاق گردد
ثبوت بر . طلعات مقدسه در ستيز باشد يا مقام و شانی را که در تعاليم مبارکه نسبت به تشکيالت وجود دارد پائين بياورد

. حتی زمانی که اختالفات شديد آراء بميان آيد. عھد و ميثاق مستلزم حفظ رابطه مناسب عشق و اتحاد مابين مومنين است
از "سؤ تفاھماتی که ممکن است مفھوم روشن از ھدف دقيق و می فرمايند که ما بايد حضرت ولی امرهللا توضيح 

در عين حال کامل و  غامض وپيچيده و نظمی که چنين. رھا سازيم، زدروشھای اين نظم جھانی را پيچيده می سا
ن بلکه به آشکار نمودن بی باکانه آدر الواح وصايا نه تنھا به اتخاذ ما از جانب موالی محبوبمان . است خردمندانه
تالش در ارزيابی کامل و کسب اھميت دقيقش تنھا زمان کوتاھی پس از آغاز . به ھمه عالم فراخوانده شده ايممزايايش 

آن از جانب ما نابالغ و جسورانه بود اما بايد به زمان و ھدايت بيت العدل اعظم الھی در کسب درکی روشنتر و کاملتر 
  )77(". اعتماد نمائيماز قوانين و دالالتش 

اين بيان يک عامل اضافی ديگر را معرفی می کند که برای فھم ابتدايی نحوه باال بردن درک و عمل بھائيان خطير 
به ما در ھر . شدکار ما به عنوان بھائی بخشی از فرايند ارگانيک را بنا می نھد که در آينده آشکار خواھد . ميباشد

شده و بايد در شرايط معينی عمل کنيم؛ بتدريج ظرفيت باال رفته و به تغيير کمک می  دادهظرفيت محدودی  مرحله ای
، دورنمای رشد ارگانيک تعادلی بين شرايطی که ثبات دارند و آنھايی که نسبت به اقدام بشری حساس ھستند. نمايد

کشاورز بايد . ته باشدجود داشبيشترمانند نوعی از تعادل که بايد درکار يک کشاورز يا والدين و، پيشنھاد می کند
والدين طفل را کنترل نمی . ت را بمنظور حصول اطمينان از دستيابی به يک درو پر برکت درک نمايدنيازھای کاش

بھمين . دنکنند اما با درک نيازھا و طبيعت او در جھت پرورش و تربيت وی تارسيدن به بلوغ و بزرگسالی اقدام می کن
  . مومنين درک ھدف و طبيعت ارگانيک امرالھی و خدمت به آن استترتيب وظيفه ما بعنوان 

آنھا آگاه از ". حضرت شوقی افندی مکررا مفھوم رشد ارگانيک امر را چه مستقيم و چه غير مستقيم مطرح نموده اند 
ای ساختن بی محابا و بی باکانه در مساعی خود بر، مطمئن به قدرت جامعه سازی که امرشان داراست، ندای مرتفعشان

  )76(". و تکميل ابزار الزم در نظم جھانی جنينی حضرت بھاءهللا به پيش ميروند تا آنرا به بلوغ و توسعه برسانند

  

نظم اداری بھائی تنھا شمايی اوليه از حيات اجتماعی و قوانين حيات جامعه ": در توقيعی از قبل ايشان اشاره فرموده اند
ما در حال آموختن چيزی بسيار مشکل اما حيرت انگيز ھستيم و آن نحوه زندگی .... شداست که در آينده پديدار خواھد 

  )79("(ترجمه). با يکديگر بعنوان جامعه بھائی بر طبق تعاليم جليله اش می باشد

، عصر قھرمانی رسولی که در آن بذر پيام تازه تولد يافته نھفته بودحضرت ولی امرهللا ھمچنين توضيح می فرمايند "
توسعه و ، و بين المللی امر حضرت بھاءهللا در حال شکل گيری، ملی، عصری که در آن تشکيالت محلی، عصر تکوين

و ثالث و در نھايت عصر ذھبی که مقدر است شاھد ظھور نظم عالمگيری باشد که ثمر غايی آخرين ، تحکيم می باشد
يک تمدن جھانی و افتتاح رسمی سلطنت الھيه تاسيس ثمری که بلوغش بايد ، ظھور الھی برای بشر را گرامی می دارد

  )80("(ترجمه). باشد

جامعه بھايی در ھر لحظه ترکيبی از آنچه که بايد بشويم . طبيعت رشد ارگانيک داللت برتنشھای بين گذشته و آينده دارد
ما در حال . ا سازيم ميباشديم و بايد خود را از آن رھا ی با خود حمل کردهکه در طول زمان از نظم قديم جھان و آنچه

گذشته فائق آمده و بسمت در ھر لحظه ما در تالشيم تا بر . پيشرفت دائمی بسوی انجام يک ھدف و مقصد معين ھستيم
صبر برای غلبه بر موانع و ، به انعطاف الزم برای تغيير. آينده و آنچه که حضرت بھاءهللا می خواھند نزديک شويم

–الزم است درک کنيم که جامعه بھايی . بواقعيت نمودن نيروھای بالقوه مکنون در تعاليم نياز داريمخالقيت برای تبديل 
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و توان  با ترکيبی از نظرات و طبايع گوناگون احاطه شده ايم که الزم است ھماھنگ شده و بعد ديگر –ازجمله خودمان 
بلوغ رساندن افراد و تشکيالت ه يادگيری و ب ،رشد ارگانيک شامل تکامل. ديگری به تحری جمعی برای حقيقت بدھد

. حمايت و فضای يادگيری است، اما نيازمند ھدايت، آسيب ھم می زنندميباشد که اشتباه خواھند کرد و گاھگاھی حتی 
درک ، با وجود اين. ھمه اينھا ميزان ديگری از پيچيدگی و ابھام در فرايند برگردان تعاليم به مرحله عمل می افزايد

 ی توسعه ارگانيک دورنمايی را فراھم مياورد که ھر مومنی را قادر ميسازد که صبورانه و مستمر با تواضع الزم بھا
برای گواھی دادن به اين مطلب که شخص گرفتار خطا ميشود و اعتقاد باينکه بوقت خود تحول الزم ظاھر خواھد شدو 

  . کند ش تالشبرای پيشرفت و تغيير ثمر بخ، امر سرگردان نخواھد گرديد
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2  

  درک و عمل در جامعه بھايی
"بھائيان را از دستيابی  ياران و اماء رحمن در سراسر غربخطاب به " 1930حضرت شوقی افندی در توقيع نوروز 

آئين يزدان ھر چند امروز جھانيان ": خويش در جھت رسيدن به رفاه بشری مطمئن ساختندايشان فرمودند نھايی به آمال
ولکن اين گوھر الھی که ھنوز در عالم جنين است البته در صدف تعاليم و احکامش نشو و ... را ضعيف و ناتوان شمارند

نما خواھد جست و صحيح و سالم و غير منقسم رشد و نمو خواھد کرد تا باالخره عالم انسانی را در آغوش خويش پناه 
" خصوصا ، طراحی شدهاطمينان از موفقيتش حصول برای  کننده امر را که وجوه متمايز، در ھمين زمان )1(". دھد

ايشان سئوال . مورد بررسی قرار دادند )2( تفاوتھای اساسی (نظم جھانگير خدادادی) با ديگر سازمانھای عمده دينی "
کليسا و خلفای چه دستگاھی موجود است که موسسات بھايی را که از بعضی جھات با موسسات مخلوق آباء  نمودند"

زائل  اسالمی شبيه است بتواند چنان محافظت نمايد که مانند آنھا اساسش از ھم نپاشد و وحدتش شکسته نشود و نفوذش
فت که تشکيالت بھايی بھمان سرنوشت تشکيالت پيروان حضرت مسيح و حضرت محمد چگونه می توان گ نگردد؟

   )3( دچار نخواھد شد؟

عميق حضرت ولی امرهللا به نظم جھانی الھی حضرت بھاءهللا که بطور بنيادی در حال توسعه در پاسخ به اين سئوال  
  ، و می فرماينداشاره نموده ، عھد و پيمان مقدسش تولد و محافظه گرديده و توسط باشد می

ا از اصول عمومی "بايد دانست که حضرت بھاءهللا فقط روحی جديد در کالبد بی جان عالم امکان ندميده و فقط کلياتی ر 
بلکه عالوه بر . بيان ننموده و فقط فلسفه مخصوصی را ھر چند رسا و توانا و عالمگير باشد به عالم عرضه ننموده است

آنھا حضرت بھاءهللا و بعد از ايشان حضرت عبدالبھاء بر خالف ظھورات گذشته سلسله قوانينی را وضع و مؤسسات 
الزمه تاسيس يک مجتمع منظم الھی است بيان فرموده اند که ھمه مقدر است که مشخصی را ايجاد کرده و آنچه را که 

نمونه جامعه آينده و وسيله مؤثر برای تاسيس صلح اعظم و سازمانی يگانه در اتحاد بنی آدم و اعالن حکومت عدل و 
و وعود انبياء الھی و داد در اين جھان باشد و ھمچنين نه تنھا مسيری را معين فرمودند که بموجب آن تمام آمال 

بلکه با بيانی صريح و قاطع دو مؤسسه توامان بيت العدل و واليت تحقق خواھد يافت صاحبدالن و شاعران قرون پيشين 
اء اصول و ترويج احکام اند که وظائفشان عبارت است از اجرامرهللا را به عنوان جانشينان منتخب خويش معين فرموده 

تطابق حکيمانه امرهللا با مقتضيات زمان و تحقق ميراث مرغوب خلل ناپذير بانی بنيان  و حدود و محافظه مؤسسات و
  )4(". امر يزدان در عالم امکان

  حضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايند که "قوه ميثاق حصن حصين امرهللا است و رکن متين دين هللا" 

  : ايشان اضافه می فرمايند

بھائی را جز ميثاق الھی محافظه ننمايد و اال اختالف مانند طوفان اعظم عالم بھائی را اليوم ھيچ قوه ای وحدت عالم "
اگر ميثاق واقع نشده بود و به قلم اعلی . بديھی است که محور وحدت عالم انسانی قوه ميثاق است و بس. احاطه نمايد

ی پريشان شده بود و نفوسيکه لامرهللا بک صادر نشده بود و کتاب عھد مانند اشعه شمس حقيقت عالم را روشن ننموده بود
می نمود و ھر نفسی سودائی  ھر کس ھوسی. اسير نفس و ھوی بودند بکلی تيشه بر ريشه اين شجره مبارکه می زدند

  )5(". می کرد

حضرت شوقی افندی می فرمايند "عھد و ميثاق حضرت بھاءهللا "در تاريخ روحانی بشر بی نظير و منحصر بفرد  
ساير  ھشيار باشيم که بسادگی روشھا و مفاھيم تعاليم بھايی را با قوانين جاریبنا براين ما بايد  )6(ترجمه)"(. است

بلکه بايد تاحد ممکن . باشد تازه در مشک کھنه مبادا فقط ريختن شراب، انظمه اعم از مذھبی يا علمی مخلوط ننمائيم
در طول زمان بموجب آنھا عمل نموده و به ايجاد تحول در نظام بھائی تعاليم را درک و يک فرد تالش کنيم که بعنوان 

ايد توجه ما را به اين اصل جلب و تامل و بررسی کمک نمائيم که اين امرب عمل، مشورت، اجتماعی از طريق مطالعه
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الھی ومبين آثار "، بنحوی ناگسستنی با دو مرکز منصوص که بھائيان بايد به آن توجه نمايند يعنی درک و عمل نمايد که
  )7(. مرتبط است". بيت العدل اعظم که با ھدايت الھی واضع قوانين و احکام غير منصوصه است "و، "صشمنصو

  

   مبين منصوص و درک مومنين 

مجدد شکل دادن ، در ثانی ا حد ممکن وتتعيين مقصود حضرت بھاءهللا ، لھی در ابتداابا کتاب  ھای ارتباطچالشيکی از
برخی انديشمندان معاصر اظھار نظر کرده . تعاليم حضرتش ميباشد از طريق تالش در انطباق باراکات شخصی به اد

اند که ھيچ مفھوم مستقلی از يک نص توسط نويسنده منتقل نمی شود؛بلکه ھر خواننده ای بر اساس ديدگاه شخصی 
. بھائی در ارتباط با کلمه هللا نيستديدگاه  بديھی است که اين مطلب)8(. سازد می خويش مفھومی را خلق می کند يا
و می  )9(ما ارادهللا ما نزل فی االلواح است"حضرت بھاءهللا اشاره فرموده اند که"، ھمانطور که قبال نيز ذکر گرديد

   )10( رقم قلم الرحمن اسرار ما کان و ما يکون لعل الناس ھم يعرفون"... "فرمايند

سر و کار داريم ديگر نه وجدان و نه حس مشترک برای موشکافی و قضاوت  زمانی که متقاعد شويم که با کلمه هللا
مقصد حضرت . کلمه الھی وجدان را مورد سنجش و شکل گيری مجدد قرار می دھد، ميشود؛بلکهندرباره آن استفاده 

ن ميفرمايد تمسک حضرت بھاءهللا انذار می فرمايند "از ماعندکم بگذريد و به آنچه ناصح امي. بھاءهللا مقصد ما ميشود
کتاب بر ھوی و ميل  که به تفسير و معنی نمودن)12(" يحرفون الکلمراد را در مقابل " ن ھمچنين افايشا)11(". جوئيد
  . می فرمايند ھشيار)13مشغولند"(، خود

اين اجتناب . وجود دارد ور از شدن از معنی و مقصد صاحب کتاب الھیھميشه خطر د، البته بدليل ظرفيت محدود ما 
و ، اطاعت، خضوع. درک کامل از ھدف مظھر ظھور را غير ممکن ميسازدناپذير است زيرا محدوديتھای بشری 

اما مسئله زمانی بدتر ميشود که ما درکی شخصی از نص مبارک داريم که آنرا . خطر را کاھش می دھد، حالت يادگيری
نی که تقدس کلمه هللا را با افزودن عناصری بيگانه از آراء شخصی يا زما، تا سطح حقيقتی غير قابل تغيير باال می بريم

امرهللا را از آسيب بالقوه تعبيرو تفسير شخصی ، حضرت بھاءهللا از طريق تاسيس عھد و ميثاق. سازيم خويش آلوده می
يس فرمودند منصوب و بيت عدل عمومی را تاسايشان مبينی منصوص برای تبيين مفاھيم آثار خود . محافظت فرمودند
و زمانی که نصی واضح نيست درمورد چگونگی مواجھه با آن تصميم ، مسائل غامض را روشن، تا تناقضات را حل

  . گيری نمايند

تبيين منصوص و تعبير شخصی گاھی اوقات در متن و زمينه ای يکسان مورد بحث قرار می گيرند که نشانگر اينست  
معنی  )14(تبيين منصوص. اين گمراه کننده است؛آنھا ذاتا مجزا ھستند، اما. وجوه گوناگون فرايندی واحد ھستند اکه اينھ

در حاليکه تعبير شخصی بر اساس دانش بشری و در معرض محدوديت ھای خود ، حقيقی ظھور الھی را منتقل می نمايد
  . قرار دارد

. ندی " تبيينی ملھم به ھدايت الھی از مفھوم کلمه هللا استتبيين منصوص حضرت عبدالبھاء و حضرت شوقی اف 
. آثار مقدسه ميباشد نيست و نشانگر "مقصد حقيقی و اصلی فقط عقيده و نقطه نظر شخصی مبين )15()"(ترجمه

الزامی و قطعی ، و تببين منصوص نيز مانند خود کلمه هللا الزم االجرا)17( ين منصوص بسط کتاب الھی استيبت)16("
از آنجا که ھمه بيانات ظھور الھی و تبيينات منصوص آن حاکی از حقيقت است نمی تواند تناقضی اساسی در . است

ھر تناقض آشکاری در معنی و مفھوم با پذيرش تعاليم الھی بعنوان قسطاس اعظم و تحری . ميان آنان ايجاد شود
  )18(. ديدگاھی که تباينات آشکار را التيام بخشد قابل حل است

حضرت عبدالھاء و حضرت شوقی افندی "افکار خود )19(. تغيير کند" تبيين منصوص "بيان حقيقت است که نمی تواند 
مشاھده ھر تجديد نظری در يک تبيين منصوص به دليل و ، "بنا براين. را درباره تبيين منصوص خود تغيير نمی دھند

يا توھم تناقض ناشی از ، بلی است يا نسخ معيار فعلیبيان و جمله ق يا شرح و توضيح. علت ديگری مربوط ميشود
  . يا باز کردن تدريجی مفھوم نص می باشد، بينشی مغرضانه
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را فراھم  الھی مفھوم و معنی نص طی يک دور منصوص اينست که امکان ظھور تدريجیشايد مھمترين وجه تبيين  
دامنه آن ، حيات خويش بودند وص ظھور خود در طولمعانی منص اگر حضرت بھاءهللا ملزم به انتقال کل)20(. مياورد

روشن کردن ، برای قرنھا تا پيدايش يک مظھر ظھور جديد. بدليل ظرفيت محدود شنوندگانش بسيار کاھش می يافت
آشکار شدن تدريجی اشارات ضمنی کلمه خالق الھی را امکان ، اما داشتن مجرای تبيين منصوص. عملی نبودمواضيع 

برخی معانی کتاب الھی را مستور يا عمدا در آن فواصلی ايجاد نموده که توسط مبين منصوص ، از اينرو. پذير ميسازد
در طی يک قرن کتاب الھی  منصوص از اين طريق تبيين)21(. بيان گرديده استکامال بر طبق اراده و ھدف حضرتش 

  . ھدايت نمايد را در اکناف عالم نسل اول مومنين خويش حرکت کرد تا استقرار امر مبارک از، انجام گرديد

بلکه اشارات و دالالت ضمنی مستتر در آنرا که واضح نيستند روشن ، تبيين منصوص چيزی به ظھور الھی نمی افزايد 
تا ؛" )23(بعضی مواضيع کمک می نمايد )22("بزوغ و اشراق و مجد و اقتدار " به بيانات مبين منصوص. می نمايد

در بعضی موارد اين )25(". و منظور کتاب را بيان نمائيم"، )24("را درک نمائيم... مخزونهحقايق و اصول و مبانی 
، ينروو از ا، وجود ندارد ھيچ اشاره ضمنی ورای عبارت کلمات منزله، است ؛ در ساير مواردمقصد پنھان وسيع 

مبين منصوص قابل دستيابی اما برای ، ممکن است در دسترس مظھر ظھور باشد اگرچه ديدگاه يا مفاھيم وسيعتری
ع جھانی" از کتاب برای مثال بينشھای وسيع حضرت شوقی افندی درمورد عبارت ساده و واضح "نظم بدي. نيست
ه با مشاھدات ايشان درباره "علم ودانش" که زمانی که "از کودکی آموخته شود" و "بکار برده شود" در مقايس، اقدس

  . مالحظه نمائيد، را از بين می برد" ترس، "تاحد زيادی" اگرنه بطور کامل

می فرمايند تا حد زيادی ترس را زائل  ما ھيچ طريقی در اختيار نداريم که بفھميم مقصود حضرت بھاءهللا از علمی که" 
اگر چنين ، راجع به اين بيان مبارک مطلبی را اظھار نمايند، حضرت ولی امرهللا قادر نيستند. می کندچه علمی است

آن حضرت نمی توانند غير از تعاليم و . وظيفه خود به عنوان مبين آيات الھيه و تعاليم مبارکه عدول نموده اند از، کنند
  )26(". آيات منزله مشخصه چيزی را اظھار و اعالم نمايند

و ھی اغلب حاوی چندين معنی است آيات ظھور ال. تبيين منصوص معنی و مفھوم نصوص مبارکه را تمام نمی کند، اما 
و تعمق در آثار الھی و حصول استنباطات  ست که افراد احبا از مطالعه و غور"اما اين نصوص قاطعه مانع از اين ني

تبيينات منصوص حضرت ، بر خالف تفسيرات روحانيون در دور قبل)27( ". شخصی خويش خودداری نمايند
  . ردی نميشودعبدالبھاء و حضرت شوقی افندی منجر به محدود کردن دامنه تعبيرات ف

بيان گرديده ، در کل به منظور روشن نمودن عباراتی که ممکن است پيچيده باشند. آن تبيينات به مرور کھنه نمی شوند"
اشارات غير مستقيم آثار الھيه را روشن و آشکار ، آنھا تا حدی به ارتباط نزديک بين تعاليم مختلفه اشاره می کنند. اند

مکرر به آنھا ھدايت  تعليم می دھند و ما را در جھت رجوعبھائيان را به اھميت بسيار کالم حضرت بھاءهللا . می نمايند
  )28(". می فرمايند

  

دل امر مبارک آزادی فردی برای مطالعه تعاليم بمنظور تالش در درک عميقترو ابراز صريح و خالصانه نظرات  در
از تعاليم  " تعبيرات فردی بر اساس ادراک شخصی، ضيح می فرمايندھمانطور که بيت العدل اعظم تو. قرار دارد

با وجود اين حضرت )29("(ترجمه). قدرت عقالنی فرد شده و به درک کاملتری از امر کمک می نمايد موجب ايجاد
يم در فقط می توان، فھوم آثار ظھور را درک نمائيم بلکهروشن فرمودند که ما نمی توانيم بطور کامل مشوقی افندی 

  . جھت رسيدن به بصيرتھای "صحيحتر"تالش کنيم

بديھی است عقول محدود بشری ھرگز به عظمت ظھور و جامعيت اين امر و تقدس اين امانت الھيه چنانکه بايد و شايد "
راه نيابد با اين حال بر ما فرض و واجب است ھمواره بکوشيم تا حقايق و اصول و مبانی مخزونه در اين امر مبارک 

  )30(". را بھتر درک نمائيم زيرا به اين ترتيب در ترويج امرهللا الھامات جديده رخ بگشايد و سبب مزيد توفيق گردد

مانند ساير اشکال ادراک بشری تعبير فردی از نصوص مبارکه نيزاز ظرفيتی محدود برخوردار و دانش و ، بنابر اين
بھائی محدود به معنی آشکار نصوص بوده و بعالوه بايد تبيينات آگاھی ناشی از آن نيز قابل تغيير است يک فرد 

آزادی وجدان فرد در امر از با وجود اين  )31(. منصوصه را پذيرفته و آنان را انکار ننموده يا با آنان مخالفت ننمايد
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ھائی شدن يا بھائی ھيچکس او را مجبور به ب، حمايت ميشود زيرا "اگر فردی وجدانا مايل به ترک امرهللا باشدمبارک 
  )32(". ماندن نمی کند

  . به شرايط روحانی بستگی داردنيست بلکه  و منطقیدرک معانی کلمه نازله بسادگی عملی عقالنی  

شخص مجاھد که اراده نمود قدم طلب و سلوک در سبيل معرفت سلطان قدم گذارد بايد در بدايت امر قلب را که محل "
عبارات تيره علوم اکتسابی و اشارات مظاھر شيطانی پاک و منزه جميع  الھی است از بروز تجلی اسرار غيبیظھور و 
و نيز می فرمايند"فھم کلمات و درک بيانات حمامات معنويه ھيچ دخلی به علم ظاھری ندارداين منوط به  )33(". فرمايد

  )34(". صفای قلب و تزکيه نفوس و فراغت روح است

يک مومن جديد . ا ارزيابی نمايندسطح بنيادی ادراک فرد برای عضويت در جامعه ر تشکيالت بايد، در زمان تسجيل
با وجود اين بايد " با صبر و متانت تام و تصميم و  )35(". اندقوانين و اصول امر را بد، تاريخ، ست ھمه دالئل"الزم ني

اطاعت و انقياد پرورش او ادامه داد" تا "بنحوی مصمم تا بلوغ کامل وی بايد به با درايت و نزاکت و نيز ، استقامت تمام
   )36(. بالشرط خود را نسبت به آنچه شارع اين امر اعظم مقرر و تعليم فرموده اعالم دارد

" بنابراين بصيرت فردی اگرچه می تواند موجب . تعبيرات فردی " دائما با رشد فرد در درک تعاليم تغيير می نمايد" 
فرايند طبيعی و  زبخشی ا، از اينرو ادراکات ناقص)37(". تواند گمراه کننده نيز باشد می اماتنوير فکر شده و مفيد باشد 

يادگيری . معاف استاز برداشت غلط کامال  کسی کهنمی توان گفت و ، سالم يادگيری امر مبارک در طول زمان است
  . اک وی بطور طبيعی کنار می رودطول حيات يک فرد بھائی ادامه دارد و آراء غلط طی رشد و تکامل ادر در تمام

اين ، اما بناچار، تعاليم را مطالعه می کند و بينش بدست مياورد انسان. رت کامال شخصی باقی می ماندتعبير فردی بند 
نظرات با ديگران طی فرايند گفتگو مطرح می شود که منجر به جستجوی جمعی برای توافق درونی می گردد که عمل 

بايد بروشی اداره شود که در حالی که بجھت دستيابی به اھداف حضرت اين فرايند مشورتی . آن استو اقدام متکی بر 
آراء فردی "فاقد قدرت" ، در چنين گفتگويی. را نيز در نظر داشته باشد حفظ وحدت، اءهللا برای بشريت تالش می کندبھ

ائه نموده و روشن نمايد که نظرات او فقط و شخص بايد "نظر خود را بعنوان کمک به دانش و آگاھی ار، ميباشند
اما اين نظرات ، در حاليکه" ھر مومنی کامال حق دارد که نظرات خود را بيان نمايد )38((ترجمه)". نظرات اوھستند

و نيز نبايد اجازه داد که بدليل اين تفاوت آراء منازعه و مشاجره ، معياری برای پذيرش ديگران قرار نمی گيرد ھرگز
و از اينرو بر شنونده  )40(. اين نظرات بايد بدون فشار و تحميل آنان بر ساير مومنين ابراز گردد)39(. اد شودای ايج

بگونه ، بلکه با صبر و حوصله، ه که محدوديتی در آزادی فردی استفرض است که مانع ابرازنظرات ديگران نشود چ
اعظم دوستان را به " يادگيری شنيدن آراء ديگران در شرايطی بيت العدل . دپاسخ گو باش فانه و در کمال ادبای بيطر

  )41(. يا ايجاد لغزش در ايمان "تشويق فرموده اند بدون واھمه

اما مسئله زمانی ايجاد ميشود که آن تفکر" )42(". بطور کلی "تشکيالت نبايد خود را درگير تفکرات فردی احبا نمايد 
وقتی شخصی با لجاجت در اين  )43(". و مصالح حياتی امرهللا مضر باشد سیبگونه ای ابراز شود که برای اصول اسا

، بنابراين؛ . زبان آجر و ساروج ساختن تمدن است. الزم است که تشکيالت پاسخ دھد، گونه رفتارھا پافشاری نمايد
ارھا بخشی روشن اين معي. ضروری است، استفاده ازبعضی معيارھا برای حصول اطمينان از اينکه بنا فرو نمی ريزد

 عھد و ميثاق فرايند گفتگو را محافظت می نمايدو زمانی که افراد برتحميل نظرات. از تعاليم حضرت بھاءهللا ميباشند
در . از آسيب جلوگيری می کند، خود که در تناقض با بيانات روشن و منصوص کتاب الھی است اصرار می ورزند

  : فرموده اندمکتوبی از جانب بيت العدل اعظم توضيح 

گذشته از اختالف موقعيتی است که در آن شخص چنان شديد به ديدگاه غلط خود بستگی پيدا می کند که ، بعالوه" 
اگر به اينگونه رفتار اجازه داده شودکه بدون . پافشاری او به منزله سعی در تغيير ماھيت اصلی ديانت بھائی می باشد

امعه بھائی را مختل سازد و ھمانند اديان گذشته به بروز فرقه ھای بی شمار منجر ھيچ مانعی ادامه پيدا کند می تواند ج
مربوط به سلوک ديانت بھائی جزئيات مجموعه ای از قوانين . اما عھد و ميثاق جمال ابھی مانع از اين می گردد. شود

امرهللا و حفظ تماميت تعاليم آن رفتار را ارائه می دھد و در نھايت بيت العدل اعظم مسئول است که به منظور امنيت 
  )44(". تمسک به اين موازين تعيين شده را از احبا بخواھد
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  اصول تفسير در تعاليم بھائی

به استفاده از قوای عقالنی خود در کشف و درک بھتر ظھور الھی تشويق شده اند اما چون اين  بديھی است که بھائيان
يکپارچگی و تقدس ، قوا محدود است مصرا از آنھا خواسته شده که از طريق عدم تحميل نظرات شخصی بر ديگران

يعنی –بسياری از اصول تفسير  ،صحيحبدست آوردن فھم و ادراک برای کمک به فرايند چالش . تعاليم را حفظ نمايند
برای ھدايت متحريان حقيقت در آثار بھائی آمده ، اصولی که برای تفسير يا تشخيص معانی متون مقدسه اتخاذ ميشود

برخی از اين اصول قبال ذکر شده اند يا با جزئيات بيشتر در ساير بخشھای اين کتاب مورد بحث قرار  )45(. است
  . ھيل در کار در اينجا خالصه شده انداما برای تس. خواھند گرفت

حضرت بھاءهللا مصرانه از ما می خواھند که" تفکر فيما نزل من سماء مشيه . کتاب الھی ھدف و مقصد معينی دارد 
" حضرت شوقی افندی اشاره می فرمايند که مومنين بايد . )46(ربک الفياض لتعرف ما اردناه فی غياھب اآليات" 

نه آنکه آنرا ھمراه با ، و صورت اصلی به ديگران انتقال دھندرا بنحوی که قادر باشند آنرا به شکل ... مطالعه کامل آثار
   )47(". آراء و نظرات شخص خود القاء نمايند

وص مبارکه ھر مفھومی را که مايليم برداشت کرده و يا عباراتی را از متن بيرون صبنابراين ما نمی توانيم بسادگی از ن
يا امکان دارد ، نظرات ما ممکن است صحيح يا غلط باشند. رای توجيه آراء شخصی خود از آن استفاده نمائيمبکشيم و ب

البته چالش پيدا نمودن معانی مستتر . درکی جزئی را منعکس نمايد که بسته به ميزان تطابقش با مقصود حضرت بھاءهللا
ھاماتی و ھميشه نيز اب، حاصل ميشود زمينه فکریرھنگ و تحت تاثير ف، تدريجی، ادراک. در آيات کار ساده ای نيست

که مقدسه اضافه نمائيم يا ديدگاھی  ديدگاھی که پيشنھاد می کند که ما می توانيم چيزی به متوناما اساسا از . وجود دارد
  . متفاوت ميباشد، در نظر گرفته ايمما برای حمايت از انديشه ای که سر چشمه گرفته است از آن متون 

قل يا قوم ال تنظروا الی اال حضرت بھاءهللا می فرمايند" . اه ظھور الھی انجام گيردقضاوت درباره معانی بايد از ديدگ 
ھمانطور )48("... بعينی ان تريدن ان تعرفن هللا و قدرته و من دون ذلک لن تعرفونی ولو تفکروا فی امری بدوام الملک

زيرا ، فرمايند که ما نبايد کتاب الھی را با معيارھا و علوم بشری موازنه نمائيم ايشان اشاره می، که قبال نيز ذکر گرديد
ھر چه که ما ، بنابراين)49(. قسطاس االعظم"لا" يوزن ما عنداالمم بھذا، در عوض، ""انه لقسطاس الحق بين الخلق 

بيشترزمانی که ازيک عبارت بيشتر درک خود را نسبت به مفاھيم مورد نظر حضرت بھاءهللا افزايش دھيم و ھر چه 
  . احتماال بينشھای ما معتبر تر خواھند بود، بتوانيم به ادراک مورد نظر نزديک شويم بخصوص تعبير شخصی می کنيم

اما . ممکن است بعضی بيانات کتاب با يکديگر متناقض بنظر برسد. ھيچ تناقضی بين عبارات منصوص وجود ندارد 
توقيعات . يک حقيقت از ديدگاھھای مختلف نبايد به غلط تناقض در نظر گرفته شود تفاوت در متن يا تاکيد يا کشف

تعاليم را به عنوان کليتی عظيم و متعادل در نظر بگيريم و در پی تفحص حضرت شوقی افندی نشان می دھد که ما بايد "
بيانات اتصالی بين اين دو وجود  زيرا قطعا جائی در بين، و قرار دادن دو بيان محکم که معانی متفاوت دارند نباشيم

اين مطلب بما توصيه می کند که ما بايد عموما بگونه ای در جستجوی معانی آيات باشيم که تناقضات )50(" . دارد
بعالوه به اين مفھوم نيز ھست که اگر تعبير شخصی از يک عبارت با . آشکار را حل کنيم نه آنکه آنھا را بزرگ نمائيم

ھمانطور که بيت العدل اعظم توضيح می فرمايند . تعبير فردی اشتباه ميباشد، ص آن در تناقض استنص يا تبيين منصو
" در تالش به جھت درک آثار شخص يابد در ابتدا دريابد که که ھيچ گونه تناقض واقعی نه وجود دارد و نه می تواند 

. که آنھا دارا ميباشند بپردازيم معنای واحدیجستجوی و در اين زمينه ما با اطمينان می توانيم به )51(. داشته باشد وجود
زيرا "بيانات حضرت عبدالبھاء و . اين معنای واحد به ارتباط بين کلمه هللا و تبيين منصوصش مربوط می گردد)52(

 ه يکديگر ونيز بهمی نمايد که در آن بيانات مختلف بحضرت ولی امرهللا است که اين ظھور اعظم را بگونه ای روشن 
  )53("(ترجمه). آنچه توسط کلمه نازله بدان اشاره ضمنی شده است مربوط ميشود

حضرت بھاءهللا توضيح می فرمايند که مظاھر الھيه به "زبانی دوگانه" . معانی واضح و گاھی پنھانند، بعضی اوقات 
سراجی ھدايت کننده و نوری بيانی بر حسب ظاھر بی رمز و نقاب و حجاب فرموده و می فرمايند تا " . صحبت می کنند

و بياناتی با حجاب و ستر فرموده و می ... راه نماينده تا سالکين را به معراج قدس رساند و طالبين را ببساط انس کشاند
عانی از اينرو زمانی که ما با م )54(". فرمايند تا مغلين آنچه در قلب پنھان نموده اند ظاھر شود و حقايقشان باھر گردد

يک مثال اين بيان حضرت بھاءهللا است که قبل . نامناسب و نادرست است، کردن مبھم تعبيری و کار داريمروشن سر 
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در اين زمينه توجه به اين نکته نيز حائز اھميت است که )55(. سال کامل مظھر ظھور بعدی ظاھر نخواھد شد1000از 
حضرت بھاءهللا در کتاب ايقان نسبت به خطای  مثل بکار بردن استعاره ؛، معنی روشن به مفھوم معنی ظاھری نيست

زمانی ديگر آيه ای معنی عميقتری دارد و تالش در جھت تمسک به درک ظاھری و . ظاھر بينی ھشدار می دھند
حضرت بھاءهللا اين . يک مثال واضح در معنی کلمه "بازگشت" است. خارجی ميتواند به تصلب يا پريشانی منجر شود

  : ماينداصل را خالصه می فر

طوبی للذين اخذوا الظاھر والباطن اولئک عباد آمنوا بالکلمه الجامعه فاعلم من اخذ الظاھر و ترک الباطن انه جاھل و " 
  )56(". من اخذ الباطن و ترکه الظاھر انه غافل و من اخذ الباطن بايقاع الظاھر فھو عالم کامل

فاعلم بانک کما ايقنت بان النفاد لکلماته تعالی ايقن بان ، فرمايندحضرت بھاءهللا می . معنی کتاب الھی زوال نمی پذيرد 
از جمله نمونه ھايی که در آن تبيين ، اين بيان راه را به ميزانی از تعبيرات فردی باز می کند)57(. لمعانيھا النفاد

: ھاء توضيح می فرمايندحضرت عبدالب، برای مثال بعد از بيان تبيين معنی داستان آدم و حوا. منصوص انجام می گيرد
. اين يک معنی از معانی حکايت حضرت آدم در تورات است ديگر شما تفکر نمائيد تا به معانی ديگر پی بريد"
. اما اين مفھوم داللت بر نسبيت ندارد ؛ تعبيرات شخصی ھمه به يک اندازه اعتبار ندارند و برخی اشتباه ھستند)58("

ق مطالعه وبکارگيری آن در سراسر طول حيات شخص و درکل اين دوردر متن بلکه معنی و مفھوم دائما از طري
شده نمی تواند برای توجيه و تحميل آراء شخصی بر  آزادی تفسير که به فرد داده. درحال تغيير تاريخ ظاھر ميشود

انذار می ، معنی کلمه هللاحضرت بھاءهللا عالوه بر بيان زوال ناپذير بودن . ديگران يا منازعه با مرکز امرهللا بکار رود
  : فرمايند

عند مبينھا و خزنه اسرارھا والذين ينظرون الکتب و يتخذون منھا ما يعترضون به علی مطلع الواليه انھم اموات غير  " 
  )59(". احياء ولو يمشون و يتکلمون و يشربون

ی عمدا بگونه ای تدريجی در طول معانی و مفاھيم ظھور الھ. حقيقت بطور تدريجی درطول يک دور آشکار می گردد 
حضرت بھاءهللا توضيح می فرمايند" فانظرالی الشمس فانھا حين طلوعھا عن افقھا تکون حرارتھا . زمان فاش می شود

. لو تستشرق فی اول فجر ظھور باالنوار التی قدرهللا لھا ليحترق ارض العرفان... و اثرھا قليله و تزداد درجه بعد درجه
")60(  

  : می فرمايندمجددا 

"کم من معان التحويھا قمص االلفاظ و کم منھا ليست لھا عباره و لم تعط بيانا و ال اشاره و کم منھا ال يمکن بيانه لعدم 
حضوراوانھا کما قيل (ال کل ما يعلم يقال و ال کل ما يقال حان وقته و ال کل ما حان وقته حضر اھله) و منھا ما يتوقف 

  )61(". رق التی فيھا فصلنا العلوم و اظھرنا المکتومذکره علی عرفان المشا

يک تصوير قاطع از اين اصل در کتاب اقدس است که حضرت بھاءهللا ازدواج با بيش از دو زن را نھی می فرمايندبا  
نين اجازه در بعضی بيانات اوليه حضرت عبدالبھاءبه تعدادی از موم)62(. اين استيناف که به يک شريک راضی شوند

واج با يک ھمسر را تشويق می فرمودندتا جائيکه ايشان را به نسخ دند؛اما ايشان ھميشه ازاده شده که دو زن بگيرد
مآال حضرت عبدالبھاء آشکارا و واضح عبارت کتاب اقدس را تبيين فرموده و  )63(. قانون حضرت بھاءهللا متھم نمودند

اين مطلب توسط حضرت شوقی افندی که بعدا  )64(. تاظھار داشتند که منظور حضرت بھاءهللا تک ھمسری اس
 )66(. نيز مجددا تاييد گرديد )65(قاطعانه تصديق فرمودند که چند ھمسری "توسط حضرت بھاءهللا جدا نھی گرديده"

ھدف از روشن کردن و بکار بردن قانون بروشی تدريجی کمک به مومنين در انتقال از قوانين اسالمی و موارد 
  . ت به تک ھمسری بودفرھنگی نسب

خصوصا در مواردی که عبارات ناقص يا متناقض بنظر ميرسد يا جائيکه بنظر ، در تالش برای درک تعاليم بھائی 
ليتی يکپارچه که الزم است که معنی بيانات را در آثار بعنوان ک، ميرسد چھره ھای اصلی نظراتشان را تغيير می دھند

يک خواننده بی تعصب که مشتاقانه در جستجوی درک مناسبی از يک نص . يمد جستجو نمائبه تدريج آشکار ميشو
بعضی اوقات عمدا مستور بوده و بتدريج در طول زمان ، ميباشد بندرت می تواند توصيه روشن نويسنده را که معنی
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پيچيده آشکار می بمنظور محافظت در برابر مخالفت متعصبانه و حفظ وحدت و اعتالی پذيرش حقايق چالش برانگيز يا 
  . ناديده بگيرد گردد

جامعه بھائی بطور ارگانيک در طول زمان تکامل می يابد و . تحت تاثير مراحل توسعه ارگانيک امرهللا ميباشد، ادراک 
ھر مرحله از توسعه ارگانيک جامعه ، بعالوه. به مراحل ويژه ای برسد برخی عبارات ممکن است در اين فرايند توسعه

بيت العدل اعظم توضيح می . ه در آن به کتاب الھی نزديک ميشود و سئوالی که می پرسد تاثير می گذاردبر روشی ک
  فرمايند که 

درک ، "يک اصل اساسی که ما را قادر ميسازد که الگويی را که حضرت بھاءهللا مايلند جامعه بشری را بکمال برساند
ودرک پيشرفتھای تفصيلی فقط از طريق گذر ، يی تفصيلی استاصل رشد ارگانيک است که نيازمند پيشرفتھا، نمائيم

توان  در اين زمينه می. قابل دستيابی است، زمان و با کمک ھدايت مقامات مرکزی امرهللا که بايد به آنان اقتدا نمود
خه ھا يا تعداد شا، در آن لحظه نمی تواند ارتفاع دقيق، اگر يک کشاورز درختی می کارد. تشبيه درخت را بکار برد

اما می تواند شمايی کلی از اندازه و الگوی رشد آن ارائه داده و می تواند با . زمان دقيق شکوفه دادنش را بيان کند
" . ھمين درمورد تکامل نظم جھانی حضرت بھاءهللا نيز صادق است. اطمينان بگويد که ميوه آن درخت چيست

  )67((ترجمه)

در ادوار گذشته بدليل . ميل نظرات شخصی مستلزم "صداقت و فروتنی" استپذيرش آشکار شدن امر الھی بدون تح 
تا تعاليم را معنی کنند اشتباھات ، اينکه مومنين" بيش از حد مشتاق احاطه پيام الھی در چارچوب درک محدودشان بودند

فقط حکمت و تجربه عصر در حاليکه ، تا اسرار الھی را توضيح دھند، جائيکه معنی ورای توان آنان بود، وجود داشت
" بنابراين . تا بحث کنند که چيزی حقيقت دارد زيرا مطلوب و الزم بنظر ميامد، بعد از آنان آنرا قابل درک می نمود

بھائيان از تالش در جھت تقويت امرهللا "در مسيرھايی که ما مايليم برود بدون در نظر گرفتن نصوص واضح و 
  )68(. دمحدوديتھای خودمان " دلسرد گشتن

به درکی دانش علمی و عقل کمکی اساسی . علم و عقل سنجيده شود پرتوتعبيرات شخصی از معانی نص بايد در  
 )69(، روند آنھا بعنوان ابزاری برای سنجش تعبيرات شخصی و عقايد مذھبی بکار می. صحيح از آثار بھائی می کند
نزد معنی ظاھری زمانی که". بر زمين" را شرح می دھند مثال تبيين افتادن "ستارگان ھمچنانکه حضرت عبدالبھاء

اگر اين نجوم سقوط ، ھريک از اين نجوم ثوابت ھزار مرتبه اعظم از شمس... رياضيون حاليه ثابت و محقق گشته که
" اگر عقايد و آراء مذھبی : ايشان در يک خطابه می فرمايند )70(". بر روی زمين نمايد چگونه در زمين محل يابد

اگر مسئله ای مخالف عقل باشد ايمان و اعتقاد به آن غير ممکن .... غاير با قوانين علمی باشد اوھام و خرافات استم
در حالی که درک علمی و عقل در باز کردن ، با وجود اين )71("(ترجمه). و نتيجه ای جز تزلزل و ترديد ندارد، است

، دقت اجتناب نمودنيز "گاھی اوقات شديدا و به  ريف حقيقت مذھبیمعنی آثار مقدسه کمک می کند بايد از افراط در تح
  )72("(ترجمه). تا آنرا با ادراکات و مشاھدات جاری در دنيای علمی مطابق سازد

اما نبايددر سنجش دانش علمی در ، در حاليکه ازبھائيان خواسته شده که باورھای دينی خود را در پرتو دانش بسنجند 
حضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايند که امکان دارد يک ظھور الھی . دينی مرتکب خطا شوند پرتو باورھای شخصی

ظرفيت )73(. شامل بياناتی درباره دنيای فيزيکی باشد که از نظر علمی دقيق واز درک علمی معاصر برتر باشد
ديانت بھائی مبتنی برآن " ،و در کل. ه استعطا شد به مظھر ظھور الھی شناخت واقعيت ھمانطور که انتظار می رود

، بعالوه )74(. "است که ھر چه را مظھر ظھور الھی می گويد وقتی شما به مظھريت ايشان ايمان آورديد بايد بپذيريد
به مکتب فکری خاصی است که با نظرات علمی  گاھی اوقات حضرت بھاءهللا از کلماتی استفاده می کنند که متعلق

توجيھی کافی برای  تعبير شخصی از نصوص، از اينرو)76(. نچه در لوح طب آمده استمانند آ، معاصر مطابقت ندارد
در حاليکه ممکن است مطالعه تعاليم بھائی بينشھا . نتيجه گيری علمی يا رد ومخالفت با روشھا و تئوريھای علمی نيست

، علم. ا نص مدرکی علمی نيستام، يا يک چارچوب فلسفی يا اخالقی برای تحقيق علمی و کاربردھای فنی فراھم آورد
  . روشھای تحقيق و سيستم استدالل و توجيه مطابق با معيارھای خود دارد، مجموعه علمی مخصوص به خود

درک بخشی ازمتنی تاريخی يا مشخص از . تاريخ و متن کتاب الھی اشاراتی ضمنی در درک معانی نصوص دارند 
ای مثال حضرت شوقی افندی "بر مطالعه اسالم و قرآن بمنظور بر. کتاب الھی به روشن کردن معنی کمک می کند
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علت و فردی که لوح به اعزازش ، از محل)77(ای برای مطالعه آثار بھايی تاکيد می فرمايند"(ترجمه) يافتن پيش زمينه
توسط چھره نازل گرديده مطلع گرديد تا نسبت به جريانات فرھنگی و ذھنی که پيش زمينه ای برای ابراز برخی بيانات 

مطمئنا اين امور به درک ، ياعبارات را در متن تاريخ امر يا عالم قرار دھيد، گرديده بينش يابيد ھای مرکزی امر
البته منظور اين نيست که معنی نص محدود به زمينه خاصی است و نميتوان بينش يا . عميقتر تعاليم کمک می نمايد

آثار حضرت بھاءهللا بعنوان يک مظھر ظھور الھی . ی آنرا بکار برداز آن استخراج نمود يا بطور عموم اصلی کلی
کار تفسير در جامعه بھائی بايد ، بنابراين. است رای افراد فعلی نازل گرديدهبرای نفوس طی قرون متمادی و نه فقط ب

شوقی افندی  بايد ھم از نظر دالالت خصوصی و ھم عمومی آثار حضرت بھاءهللا و بيانات حضرت عبدالبھاء و حضرت
برای مثال الزم است که بين نمونه ھايی که حضرت ولی امرهللا به اقدامی در زمان خود اشاره . مورد توجه قرار گيرد

  . می فرمايند و زمانی که به تاسيس اصلی کلی يا وجھی غير قابل تغيير از نظم اداری می پردازند تمايز قائل شد

بمنظور غنی ساختن ادراک از معانی نصوص بايد ھمراه با ساير اصول تفسير تعيين دالالت موجود در متن و تاريخ  
يک افراط اصرار در اين امر است که . حفظ شود، انجام شود تا از افراط در دو جھت که منجر به تحريف آثار می گردد

مانند ، ز نظام آکادميکبيانات در آثار حضرت بھاءهللا و حضرت عبدالبھاء می تواند از طريق ادراک معاصر که ناشی ا
با تصديق اين مطلب که علم . تاريخ يا فلسفه و روشھای آنان ميباشد مانند اشکال گوناگون نقد ادبی و تاريخی درک شود

اصول و روش شناسی نظامھای آکادميک در ايجاد بينش در معانی متون ارزشمند ميباشند اما بيت العدل اعظم اشاره 
از روش شناسی و ، د مسئله از طريق تحميل "بر مطالعه خود جامعه بھايی از ظھور الھیمی فرمايند که امکان ايجا

امر مبارک ھمزمان "به پيروانش امر می فرمايد که . وجود دارد)78("(ترجمه)، حاالت ضد و نقيض با طبيعت آن
تحريف تاريخ به نام  ه مسئلهو اظھار می نمايد که "نيازی ب )79(اولين وظيفه اشان تحری آزادانه حقيقت است"(ترجمه)

با توجه به اينکه بايد تشخيص داد که محققين تاريخی نبايد ، مصلحت امرمی نامند نيز نمی تواند وجود داشته باشد آنچه
زيرا "شواھد تاريخی ھميشه ناقص بوده و نيز ممکن است تصادفا خطا يا حتی عمدا ، بخطای مثبت گرايی گرفتار شوند

و بايد در پرتو عوامل ، نتايج حاصله نشان می دھد که تفسير بر اساس شواھد تاريخی قطعی نيست)80"(. جعلی باشند
  . زمانی که برای درک معنی نصوص تالش می شود ارزيابی گردد، مھم ديگر

افراط ديگر فرض اين مطلب است که ورای آنچه در معنی وسيعتر بيانات در آثار وجود دارد ھميشه حقايق دقيق  
اما شرايط شبيه آن چيزی است که با توجه به مسئله علم رايج ايجاد . و متن اجتماعی را نيز نشان می دھد تاريخی
وی حقيقتی است و در زمانی ديگر بيان با درکی ويژه از مخاطبين آن بيان مطابقت ابعضی مواقع يک بيان ح: ميشود
دی پذيرش حقيقت يک بيان تاريخی که از جانب در يک نمونه توقيعی از جانب حضرت شوقی افن، برای مثال. دارد

. تشويق و در جايی ديگر به جمع آوری داده ھای شناخته شده تحريص می نمايند، حضرت عبدالبھاء ذکر گرديده
 )82(Emmanuel Swedenborgيک فرد بھايی از حضرت عبدالبھاء درباره امانوئل سودنبرگ، در مثالی ديگر)81(

عليرغم متن سؤال و نظرات شخصی آن مومن درباره ، ت ولی امرهللا توضيح فرمودند کهسؤال می کند و بعدا حضر
بنابراين . پاسخ حضرت عبدالبھاء به سودنبرگ اشاره ندارد بلکه به حضرت باب "امانوئل" حقيقی اشاره می کند، جواب

 يشان نمی تواند بعنوانب ايک بيان بخصوص از جان، دارند )83(در حاليکه حضرت عبدالبھاء "دانش فوق بشری"
انذار فرمودند که "ما  حضرت ولی امرهللا. ظاھری يا واقعيتی بيرونی بدون مالحظات بيشتر پذيرفته شود ساده و حقيقتی

زيرا نکات ديگری ، حرف قطعی و نھايی در نظر بگيريم ضرت عبدالبھاء را متعصبانه بعنواننبايد بسياری از بيانات ح
  )84(. شود زمانی که به آنھا اضافه گردد تصوير کامل مینيز وجود دارد که 

تنھا موارد معدودی از اصول تفسير در تعاليم يافت ميشود؛حتما موارد ديگری ھم ھست که بايد بگونه ای متفاوت  
ھمه عوامل مربوطه رابايد در نظر ، در تالش برای درک معنی يک عبارت، در شرايط موجود. توضيح داده شود

افرادمختلف نتايج متفاوتی می توانند بگيرند و ، اغلب. مورد سنجش قرار داد تو اصول گونان تفسيردر پرگرفت و 
اين چالش خصوصا در بکارگيری دو اصل . روشن کردن ھر ابھام يا نتاقضی نيارمند مدارک و مباحثات بيشتر است

در پاسخ به اين . ری حاصل نمايند وجود داردزمانی که مسائل علمی و دانش تاريخی بايد با تفسير نصوص سازگا، آخر
شود بايد بعنوان واقعيت در نظر گرفته شود مگر اينکه اشاره ای  سؤال که آيا بياناتی (مواضيع)که در آثار يافت می

  : بيت العدل اعظم ديدگاه ذيل را منتقل می نمايند، واضح به يک بيان بخصوص مشروط به اطالعات ديگر باشد
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وجود داردکه عباراتی از آثار واقعيات مشخصی را تائيد می نمايدو موارد ديگری نيز ھست که عبارات با  مواردی... " 
بنابراين الزم است که خواننده معانی بياناتی را که واضح نيستند با بکار بردن . باورھای افرادی بخصوص مطابقت دارد

برای ميزانی از تعبيرات فردی در اينگونه مواضيع وجود  در حالی که اغلب فضايی. اصول تفسير در آثار تعيين نمايد
اما معموال درکی مشترک شکل می گيرد که در ، دارد و درجه ای از ابھام بطور ثابت در برخی موارد يافت ميشود

تفاوت آراء شخصی درباره معنی نصوص نبايد موجب . تغيير خواھد کرد، طول زمان اگر شواھد اضافی پديدار گردد
  )85(". اختالف و مشاجره گردد ايجاد

آثار بھايی که در اينجا يا جاھای ديگر ارائه ميشود نمی تواند تا سطح يک قانون مشخص يا  بکارگيری اصول تفسير 
. اطمينان مطلق و نسبی گرايی پرھيز شود، يک سری از قوانين تنزل نمايد و بايد مراقب بود که از افراط در دو جھت

بايد از ، بنابرابن. از تعبيرات شخصی خود نسبت به معانی مورد نظر حضرت بھاءهللا مطمئن باشيمما ھرگزنمی توانيم 
اما . اجتناب نمود، مطلق گرايی چه بصورت ارتدکسی دينی ظاھری تحميل شود چه بعنوان اصل مسلم علمی يا تاريخی

ھمه آراء به يک اندازه  اثبات اينکه،  بردکه بايد پرچم نسبی گرايی را باالنيست  معنیه آن اجتناب از مطلق گرايی ب
اينکه بيانات مرکز امر می تواند بر اساس توجيه عقالنی فرد کنار ، شود وجدان شخصی ميزان ايمان می اينکه، معتبرند

. رباره اصول کلی در تضاد استيا اينکه وجوه مشخص تعاليم می تواند کنار رود زيرا با نتايج شخصی د، گذاشته شود
شودجايی که از نظرات گوناگون استقبال  جستجوی درک صحيح شامل درگيری جامعه در مشورت می، وضدر ع
يک و دورنماھای متفاوت از طريق عمل و تامل در ، ھر فرد انضباط شخصی را تمرين، وحدت حفظ گرديده، شده

ميثاق  و يين شده توسط مرکز عھدمورد آزمايش قرار می گيرد و بايد در محدوده ھای تعتحقيق جمعی برای يافتن معنا 
بيشتر تحمل خود در  در مکتوبی از جانب بيت العدل اعظم آمده است" جوامع بھايی نيازمند توسعه و. بکار برده شود

 )86(". و نسبت به بينشھای تازه باز می ماند، مورد عقايدی است که ممکن است با درک فعلی ايشان برخورد کند
مندانه و منصفانه ارائه شده کم ضررتر از نقد لجام گسيخته که اھداف خود خواھانه را پنھان سرکوب عقايد جديد انديش

پرورش ساير  زمانی که موجبحتی  بوجود آورده ايمکه از برخی دامھايی  تابنابراين ما بايد تالش کنيم . می نمايد نيست
  . پرھيز نمائيم، موجب اعتالی ظرفيت درک ما می گرددصفاتی که 

که معنی آشکار را در ، ميان اين دامھا که مانع درک ميشوند تمايل به تجزيه و تحليل بيش از حد يک نص استدر  
يا ، که بر متن تاريخی و اجتماعی بيش از حد تاکيد يا از آن غافل شده، طلب تعبيرات عجيب و غريب ناديده گرفته

بکار بردن ، قبلی قوی ديگر شامل چسبيدن به عقايددامھای )87(. دن يا جدا از متن آثار تفسير نمايعبارات را خارج ازمت
تاکيد بيش از حد بر تعبيرات فردی (غرور ، گزينه ای از نصوص برای مخالفت با کل آن يا ستيزه با مرکز قدرت امر

  )88(. ای که انگار کالم بشری است و برخورد با کالم الھی بگونه، روشنفکرانه)

بعالوه بيت العدل اعظم می  )89(. برد کوشش و اشتياق به تحقيق است رک ما را باال میظرفيت د در ميان صفاتی که 
  فرمايندکه

اعتماد به اين آگاھی که درک ، پذيرش بيانات مظھر ظھور، "ساير اجزاء مھم در اين فرايند شامل خضوع متضرعانه
تصديق اين مطلب که نظرات شخص ممکن تمايل به ، مطالعه نصوص و گذر زمان، معانی با تفکر پديدار خواھد شد

  )90(". متون معتبر مقدس تعيين گرديده است شجاعت پيروی از مسيری که توسط، و، است خطا باشد

تا دورنماھای گوناگونمان ، مطرح نمائيم)91(ما بايد يادبگيريم که"نظرات و نتايج را با اعتدال و تواضع مقتضی " 
  . به درک بھتر از ظھور حضرت بھاءهللا کمک نمايد بتواند به تالش جمعی برای دستيابی

بيانات حضرت عبدالبھاء و حضرت  اگرچه، منبع تبيين منصوص امرهللا پايان يافت، با صعود حضرت شوقی افندی 
پيچيدگيھای تعبير فردی . داردبعنوان بخشی از متون منصوص قرار  شوقی افنذی ھنوز در کنار آثار حضرت بھاءهللا

بايد بکوشد ، د بررسی قرار می دھدزمانی که کتاب الھی را مور، متحری حقيقت. اين دور با ما خواھد ماند در سراسر
حضرت بھاءهللا و مبينين ايشان واضح است و چه زمان بصورت استعاره بيان  تا تعيين نمايد که در چه زمان بيانات

چه زمان مفاھيم جديد معرفی شده است؛ چه زمان گرديده؛ چه زمان مفاھيم جاری در ميان مردم بکار برده شده و 
دورنماھای علمی زمان برای تشريح يک اصل روحانی بيان گرديده و چه زمان يک بيان حقيقتی درباره واقعيت 
فيزيکی را منعکس می نمايد؛ چه زمان متن تاريخی روشن می کند و چه زمان پيچيده می نمايد؛ چه زمان يک تبيين 
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تغيير کند و چه زمان مفسر بعنوان راس امرهللا يک تصويب موقتی را معرفی می  که نمی تواندمنصوص بيانی است 
نقطه نظرات متفاوت ، در يک نقطه معين. ما نه می توانيم خيلی خشک و جدی باشيم و نه خيلی سھل انگار و سست. کند

وحدت و عمل در طول زمان تحت  و ابھامات ھمه چيزی است که در لحظه ميتوان بدان دست يافت؛ نتيجه به کسب
  . ھدايت بيت العدل اعظم بستگی دارد

  

  بيت العدل اعظم و روش اقدام بھائی

، بکار گيری يک سری از اصول تفسيری، مورد بحث قرار می دھند با که بھائيان معنی نصوص را مطالعه و زمانی 
بسادگی توضيح واقعيت نيست بلکه تغيير رفتار بشر و اما ھدف دين . پديدار خواھد شد در تفکر و وحدت بينشی عظيمتر

برای آزمايش صحت درکمان بايد سعی کنيم . تفسير بر خود پافشاری نمی کند. خلق يک واقعيت اجتماعی جديد است
بينشھای ، مانند آنچه در علم وجود دارد جائی که تئوری با آزمايش مورد امتحان قرار می گيرد. آنرا در عمل بکار بريم

ارائه فرم مادی مؤثر در برابر حقيقت روحانی ، ھدف. روحانی نيز بايد با عرضه آنھا در عالم مورد امتحان قرار گيرد
  . و عمل واقعيت را شکل می دھد، اما معنی در عمل مورد امتحان قرار می گيرد. تفسير معنی را خلق می کند. است

آثار بھايی نشان . طبيعت الھی و زندگی پس از مرگ: دين توجه کنيدبه دو تا از بزرگترين اسرار ، در تشريح اين نکته 
پس چرا چھره ھای مرکزی )92(. باشند می دھد که ھر دو بعلت محدوديتھای زبان و ذھن بشری غير قابل شناخت می

کمک بما در درک مناسب از  بلکه برای. توصيف ناپذيرھا نيست امراين مواضيع را تفسير می نمايند؟آشکارا توصيف
  . طبيعت خودمان و چگونگی رفتاری که بايد داشته باشيم می باشد

پيش  بشريت بتواند بسوی ھدف مورد نظر مظھر ظھور در ظھور الھی دستورالعملی برای آنچه افراد بايد انجام دھند تا 
دقيق قدم ديگری را با اندازه ھای ، قدم رای اقدام که در آن يکپيشرفت از طريق دستور العمل ب. وجود دارد، برود

، بينشھا ميباشد، ارزشھا، بلکه ظھور الھی حاوی اصول روشھا. حاصل نميشود، بروشی ازپيش تعيين شده دنبال می کند
بيشتر طبيعت اين فرايند ھرچه ما . شده را شکل می دھد است که يک فرايند ارگانيک آشکار نيروھايی وتوصيفی از

سپس روش اقدام بھايی به برگردان تعاليم . بھتر می توانيم از طريق اقداماتمان به آن خدمت کنيم، ک کنيمرا درارگانيک 
. حضرت بھاءهللا به عرصه عمل برای ايجاد تحول فردی و اجتماعی در چارچوب ھدايت منصوص مربوط می گردد

اين ، اساسا. باشد ھی بر روی زمين میعدالت و صلح يعنی سلطنت ال، ھدف تاسيس يک نظم اجتماعی مبتنی بر وحدت
يک بيان از جانب حضرت . روش اقدام داللت بر حيات بھائی و بدان وسيله به پيشرفت دائمی تمدن کمک می نمايد

  : شوقی افندی درباره اقتصاد بھائی بينشی درمورد اين فرايند ارائه می دھد

نظام قيمتھا و غيره در امر مبارک وجود ، بانکداری عمال ھيچ دستور و تعليم تخصصی در مسائل اقتصادی نظير" 
امر الھی صرفا . آئين مقدس بھائی يک نظام اقتصادی نيست و پيروان آن نيزمتخصصين اقتصادی تلقی نمی گردد. ندارد

حضرت . متضمن اجرا و تنفيذ اصول روحانی در اقتصاد است و ارتباطی مستقيم به مسائل اقتصادی نداشته و ندارد
هللا با ارائه اصول و مبانی معدودی اقتصاد دان آينده بھائی را در تاسيس و استقرار مؤسساتی که قادر به انتظام بھاء

  )93(". روابط اقتصادی عالم است داللت و ارشاد می فرمايند

از  نسلھای مومنين يکی پس. صادق است آنچه درباره اين وجه امر مصداق دارد برای اھداف ظھور الھی در کل نيز
ھمانطور که در فصل قبل تاکيد گرديد . به عرصه عمل درآورند ديگری در تالشند تا تعاليم را در واقعيت جديد اجتماعی

ن اين کار از طريق مشارکت در ھمه زمينه ھای يادگيری بشری بوقوع می پيوندد؛اين پروژه ای نيست که در آن بھائيا
  . باشند جدا از بقيه افراد بشر درگير

را ھدايت می کندبھمان ترتيب شايد بتوان  تعبيرات فردی ھمانطور که اصول تفسير که در نصوص يافت شده درست 
که اقدامات ما را در دستيابی به ھدف آنچه را که ممکن است به عنوان اصول اقدام بھايی در نظر گرفته شود تعيين کنيم 

ثبوت بر عھد و ميثاق است که مارا ازارتباط ما با مرکز  در ميان اينھا. حضرت بھاهللا برای بشريت ھدايت می نمايد
و تالش در ، اقتدار امر و نيز بين فرد و تشکيالت و ميان افراد مومنين مطلع ميسازد؛ اطاعت از قوانين و دستورات

که حاکم ، جھت درک حکمت ھر حکمی؛وظيفه تبليغ فردی و گروھی از طريق اجرای سيستماتيک نقشه الھی؛ مشورت
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باشد؛مشارکت جھانی در کار  رسيدن به وحدت فکر و عمل می، تحری حقيقت جمعی است و شامل تفکر انتقادی بر
باشد؛ و  وشامل الزام پيروی متحدانه از تصميمات محفل می، امرالھی؛ اصول اداری که عمل جمعی را ھدايت می نمايد

، اداری، اجتماعی، کنيم الگويی از حيات روحانیاز آنجا که ما سعی می . بررسی و تامل، اقداميادگيری از طريق 
موارد فوق و ساير تعاليم بھائی بر رفتار ، مادی و مدنی که وجوه مميزه جامعه بھائی است ايجاد نمائيم، آموزشی

  . تاثيرگذارند

بر طبق  بيت العدل اعظم نماينده عھد و ميثاق بھائی ھستند که دستورالعمل اقدام مناسب درون چارچوب تعاليم را 
قوا و کارکردھای بيت العدل اعظم با ظرفيت بشر از تحری حقيقت و انتقال آن به . مقتضيات زمان ارائه می فرمايند

اين ھيئت برای اقدام در دنيايی که درآن دانش بشر تغيير پذير و تدريجی است تاسيس گرديده . نظام اجتماعی قرين است
ھر روز را امری و ھر حين را حکمتی مقتضی لذا امور به بيت عدل راجع  "چونکه: حضرت بھاءهللا می فرمايند. است

  )94(. تا آنچه مصلحت وقت دانند معمول دارند"

، بيت العدل اعظم فتح ارگانيک امر راھدايت می فرمايند، ھمچنانکه جامعه ياد می گيرد که چطور تعاليم را عملی سازد 
آن معھد نقشه ھايی را مقرر می ")95(ين می نمايند زمان انجام آنرا تعي در سطحی وسيع آنچه را که بايد انجام شود و

ايشان . و بدان وسيله مساعی محافل مليه را وحدت می بخشند)96(دارد که مراحلی در جھت فتح نقشه الھی ھستند 
و بتدريج قوانين کتاب اقدس را اجرا  )97(تعديل و عناصری جديد به آن اضافه می نمايند، ری را ھدايتاتکامل نظم اد
ايشان يادگيری در جھت توسعه اجتماعی و اقتصادی را افزايش و در آينده پروژه ھای بشر دوستانه . می فرمايند

  . عظيمتری را آغاز می نمايند

دت تحت کنترل ھدايت پيشرفت امر نبايد با ديکته کردن کوته فکرانه يک سری قوانين معين يا ھدايت در يک فرايند بش 
بيت العدل اعظم اقدام و عمل را از طريق فرمول يا قوانين مکانيکی يا دستورالعملھای خشک ، در کل. اشتباه شود

يادگيری در ، و واکنشھای گوناگون جھانی را تشويق، ودهعمل گش ای برای بلکه عرصه. وجدی ھدايت نمی فرمايند
خشيده و جامعه جھانی را ورای روشھای اقدام تثبيت شده اش متحد می جھت تعيين موثرترين الگوھای عمل را افزايش ب

  )98(. بيت العدل اعظم واقف بر ھمه چيز نيستند اما تصميماتشان الزم االجرا و الزامی است. نمايد

. مقام بيت العدل اعظم حوزه عمل خود راکه بخوبی تعريف شده است بی چون و چرا و بوضوح تاسيس نموده است 
آنچه قرار حضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايندکه" )99(" اطاعت از آنان فرض استھاءهللا می فرمايند"حضرت ب

حضرت  )101(". ھرچه تقرر يابد ھمان مانند نص است)100(. فقد خالف هللا دھند من عندهللا است من خالفه وخالفھم
بيت العدل اعظم عليرغم ھمه اعتراضات يا  عبدالبھاء ھمچنين خطاب به بھائيان موکدا بر ضمانت اعتبار تصميمات

  : ادعاھای ديگران تاکيد می فرمايند

مقصود من اينست که قبل از انقضاء يک ھزار سال ھيچ نفسی حق اظھار کلمه ای را ندارد حتی دعوی مقام واليت " 
عدل اعظم حمايت و عصمت مگذاريد نفسی رخنه کند و القاء فتنه نمايد اگر اختالف آرائی حاصل گردد بيت . ... امر

ھر کس . سلطان احديت است و او را صيانت از خطا فرمايد و در ظل جناح عفت و عصمت خويش محافظه نمايد
  )102(". مخالفت کند مردود گردد و عاقبت مقھور شود

نند و در و آن اعضا در محلی اجتماع کحضرت عبدالبھاء می فرمايند ". حوزه اختيارات بيت العدل اعظم وسيع است 
و ھر چه تقرر يابد ھمان مانند نص  )103(آنچه اختالف واقع يا مسائل مبھمه و يا مسائل غير منصوصه مذاکره نمايند

ظم که توسط خود بيت العدل اعظم قابل اصالح يا القاء عبيانيه ھای بيت العدل ا": و اضافه می فرمايند)104(". است
سازماندھی و توحيد مساعی امريه در ، ھدايتايشان " )105(". ن ھستندھستند مکمل شريعه هللا و وسيله اجرای آ

تضمين استمرار آن قدرت منيعه الھيه که از )106(. بعھده دارند ھمراه با دوره توسعه ارگانيک خودرا "سراسر عالم 
جاری وساری مصدر امرهللا جھت حفظ وحدت پيروان آن و حراست و جامعيت و انعطاف پذيری تعاليم مبارکه اش 

و اعمال و کاربرد اصول ترويج قوانين صيانت مؤسسات و تطبيق )107(با واليت امرهللا شريک و سھيم ھستند  است
وفادارانه و حکيمانه امرهللا با مقتضيات و ضروريات جامعه رو به رشد و ترقی و نيز اتمام و اکمال ميراث فنا ناپذيری 

  )108(". ی عطا فرموده اندامر الھی به عالم انسانکه بنيانگزار 
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اعالن و ، حق و امتياز انحصاری آن". در ميان مسؤليتھای بيشمار بيت العدل اعظم وظيفه قانونگذاری نيز وجود دارد 
چون بيت عدل واضع و")109("ارائه نھائی در مورد قوانين و احکامی است که حضرت بھاءهللا بوضوح نفرموده اند

  )110(. "زيرا نص صريح الھی است... ت است ناسخ آن نيز تواند بودقوانين غير منصوصه از معامال

حضرت شوقی افندی می . مسؤليتی که ارتباط نزديک با قانونگذاری دارد مسؤليت توضيح دادن و روشن کردن است 
جعی بايد توسط بيت عدل توضيح و روشن گردد زيرا بنا به ھدايت حضرت سرکارآقا مرفرمايندکه مواضيع گوناگون "

از ، روشن کردن و توضيح دادن تبيين منصوص نيست )111(. "است که ھمه مسائل اساسی بايد به آن راجع گردد
اما توضيح دادن نيز فقط )112(. اينرو بيت العدل اعظم بيانات غيرقابل تغيير درباره معانی متون مقدسه نمی فرمايند

ی قانونگذاری بيت العدل اعظم نشات متوضيح دادن از کاربرد  )113(. تعبير فردی يا آراء اعضاء بيت العدل نيست
توضيح دادن به وقوف )114(. گيرد و بنابرابن ممکن است مانند قانونگذاری با تغيير زمان و زمينه تاريخی تغيير نمايد

بمنظور  عملی وابسته است که برای مطابقت با شرايط زمان بر ھمه چيز بستگی نداردبلکه به ظرفيت قضاوت مستمر
  . ھدايت عالم بھائی به مسير تکاملی مورد نظرش ضروری است

چالش فالسفه پست . اين شامل حفظ ارتباط با مقامات نيز ھست. مسؤليت ديگر بيت العدل اعظم صيانت امرهللا است 
ی گيرند که برای زيرا آنھا مفاھيم را قواعد زبان در نظر م، مفاھيم حقيقت است، مدرن عموما از نظر عقالنی و اخالقی

ابقاء و تمرين سلطه برسايرين طراحی شده اند؛ بنابراين آنھا استفاده از نقد رابه منظور اختصاصی کردن مجدد قدرت و 
اما در جستجوی يک . تعاليم بھائی نسبت به مسئله زبان و سلطه بسيار حساس است. سلطه مورد حمايت قرار می دھند

برای پيشرفت –از جمله تفکر انتقادی –ابتکار فردی و تبادل نظرات شخصی . ئمی استاتحاد پويا و نه نقد و ستيزه دا
اما اينھا بايد با معيارھايی که مصالح اجتماعی را محافظت می نمايند در تعادل بوده و ارتباط سالم را که . ضروری است

  . نظام اجتماعی را بنا می نھد حفظ نمايند

گر کسی بمنظور تالش برای تحميل نظرات فردی بر جامعه از مرزھای تعبير فردی ا، ھمانطور که در فوق ذکر گرديد 
آنوقت موضوع ديگرمسئله جواز بيان برخی آراء در ، يا اعمالش قويا در مسير برتری شخصی باشد، قدم فراتر بگذارد

. مجبور به اقدام شوندبيت العدل اعظم ممکن است در چنين موارد افراطی . تفسير نيست بلکه مسئله ای رفتاری است
؛اين وسيله ای برای . ايد دينی ميباشدينی نيست بلکه اجتناب از تحميل عقاين کار تالشی درجھت تحميل عقايد د)115(

  : ھمانطور که حضرت عبدالبھاء می فرمايند. نقض فرايند مکالمه ای يادگيری نيست بلکه وسيله حفظ آن است

است و استنباط و استخراج افراد علما را حکمی نه مگر آنکه در تحت تصديق بيت "حال استنباط به ھيئت بيت العدل 
عدل درآيدو فرق ھمين است که از استنباط و تصديق بيت عدل که اعضايش منتخب و مسلم عموم ملت است اختالف 

يض گردد و حاصل نمی گردد ولی از استنباط افراد علما حکما اختالف حاصل شود و باعث تفريق و تشتيت و تبع
  )116(". وحدت کلمه برھم خورد و اتحاد دين هللا مضمحل شود و بنيان شريعت هللا متزلزل گردد

  مصونيت از خطای موھوبی و جامعه ای در حال يادگيری

سؤالی که پيش ، م و برگردان آنھا به عرصه عملدر تالش برای کسب درکی بھتر از چگونگی ادراک بھائيان از تعالي
ت که چطور روش اقدام جامعه بھائی که در حالت يادگيری رشد می کند می تواند با مفھوم مصونيت از ميايد اينس

آيا اين مصونيت از خطا مانع انديشه انتقادی و تحری حقيقت . خطای موھوبی ارائه شده در آثار سازگاری داشته باشد
ز عيت است؟ چطور بھائيان بايد معنی مصونيت اشود؟ آيا اين داللت بر توانايی خلق بياناتی صحيح درباره واق نمی

  شود ادراک نمايند؟  امر بکار برده می خطای موھوبی را ھمچنانکه در آغاز

وجود يک مقام دينی مصون از خطا تصوری بسيار شک برانگيز در جامعه معاصر اعم از دينی و غير دينی ايجاد می  
، و، شود خطای يک مظھر ظھور توسط پيروانش پذيرفته نمی در بسياری از موارد مصونيت از، در حقيقت. نمايد

بعنوان يک مفھوم ، مصونيت از خطا. برای برخی از افراد مذھبی حتی معصوميت خداوند نيز زير سؤال است
بيت العدل اعظم بر اھميت تالش برای درک ھدف و وظيفه اش گواھی . ورای ظرفيت درک کامل فرد است، روحانی

. تواند منجر به اختالف شود آگاه نموده اند را از خطرات مباحثات طوالنی و بی ثمرکه می داده اما مومنين
توضيحاتی که در اينجا ارائه شده قطعی . بنابراين با چنين موضوعی بايد بروشی محتاطانه برخورد کرد)117(
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بھائی با ايده ھای ارائه شده  گاهنيستتنداما بمنظور روشن ساختن اينکه ھيچ تناقضی بين مفھوم مصونيت از خطا از ديد
کوششی در جھت حفظ آزادی عمل در . عرضه می گردد، درباره تکامل ادراک و اقدام در جامعه بھائی وجود ندارد

در عين حال کشف يک رويکرد عقالنی و منطقی نسبت به  )118(. ادراکات شخصی درباره موضوع انجام شده است
ھايی نبايد از ھيچ طريقی از ميثاق روحانی که قلب مومن وفادار را به عاليترين مصونيت از خطا از ديدگاه ب مفھوم
مفھوم مصونيت از خطای بيت العدل اعظم از ديدگاه بھائيان در . بکاھد، امر حضرت بھاءهللا وصل می نمايد تشکيل

  )119عبارات ذيل اينگونه آمده است

  )120(". انه يلھمھم مايشاء و ھو المدبر العليم. د مجری دارندبايد امنای بيت عدل مشورت نمايندآنچه را پسنديدن"

عصمت ذاتی مختص مظھر کليه الھيه است و عصمت موھوبی به نفوس مقدسه اعطاء و افاضه می گردد بطور ... "
مثال بيت العدل اعظم اگر تحت شرايط مقرره الزمه تشکيل گردد و اعضاءآن از ميان جميع مردم انتخاب شود تحت 

چنين بيت العدلی اگر باتقاق آراء و يا به اکثريت آرائ در مورد . صيانت الھی و مشمول ھدايت قطعيه ربانی خواھد بود
لھذا اعضاءبيت العدل . ھر مسئله غير منصوصه تصميمی اتخاذ نمايد آن تصميم و حکم مبرا و مصون از خطا ميباشد

. العدل تحت حفاظت و صيانت الھی و مشمول ھدايت ربانی است اما ھيئت بيت، دارای عصمت ذاتی نيستند، باالنفراد
   )121(" . عصمت موھوبی خوانده می شود، اين چنين عصمتی

"مرجع کل کتاب اقدس و ھر مسئله غير منصوصه راجع به بيت عدل عمومی آنچه باالتفاق و يا باکثريت آراء تحقق 
  )122(احب الشقاق و اظھرالنفاق و اعرض عن رب الميثاق"يابد ھمان حق و مرادهللا است من تجاوز عنه فھو ممن 

بيت العدل اعظم بواسطه . ال وهللا. و عقايد خود تصميم اتخاذ خواھد کرد "تصور نشود که بيت العدل بر طبق ادراکات
 الھام و تائيد روح القدس تصميم گرفته و وضع قوانين خواھد نودزيرا مشمول حمايت و تحت صيانت و حفاظت جمال

و ھيچ نفسی را از آن گريزی اطاعت از تصميمات و قرارھای آن وظيفه قطعيه و مسؤليت مطلقه است . ابھی است
  . نيست

بگو ای مردم براستی بيت عدل عمومی در ظل جناح پروردگار رحيم و رحمن است يعنی تحت حمايت و مراقبت و  
ز آن ھيئت محيطه مبارکه مقدسه که قدرتش من عندهللا صيانت امر زيرا او مؤمنان مخلص و راسخ را امر فرموده که ا

  )123(". و مستمد از ملکوت ابھی و قوانينش ملھم و روحانی است اطاعت کنند

ذاتی مظھر ظھور را  عصمت الزم است که در ابتدا معنی، برای شروع ادراک اين عبارات در باره عصمت موھوبی 
اگر چه معرفت مظھر ظھور واقعيت را دربر می . " يفعل مايشاء" ،که در اين آيه خالصه شده است بخاطر آوريم

بنابراين عصمت ذاتی . ھدف حضرتش توصيف عالم بطور واقعی نيست بلکه انتقال ھدف واراده الھی است، گيرداما
عيت گفتارش حقايقی جديد و قوانينی تازه اند که واق. يعنی اينکه بيانات مظھر ظھور ھدف و اراده خود خداوند است

خلق ، اجتماعی موجود را دونيم کرده و اساس توافق بشری را که واقعيت جديد اجتماعی مقرر است برآن برپا شود
يا توسط معيارھای بشری مورد قضاوت قرار ، سنجيده شود، اين کلمات نمی تواند مورد امتحان قرارگيرد. نموده است

  : ھمچنانکه حضرت عبدالبھاءتوضيح می فرمايند. گيرد

باری می فرمايدکه مطلع امر مظھر يفعل مايشاست واين مقام مختص بذات مقدس است و ما دون را نصيبی از اين  "
کمال ذاتی نه يعنی مظاھر کليه را چون عصمت ذاتيه محقق لھذا آنچه از ايشان صادرعين حقيقت است و مطابق واقع 

چه مجری دارند عمل صدق ھيچ مؤمنی را حق اعتراض آنان در ظل شريعت سابق نيستند آنچه گويند قول حق است و آن
نه بايد در اين مقام تسليم محض بودزيرا مظھر ظھور بحکمت بالغه قائم و شايد عقول از ادراک حکمت خفيه در بعضی 

  .... امور عاجز لھذا مظھر ظھور کلی آنچه فرمايدو آنچه کندمحض حکمت است و مطابق واقع

يشاء اينست که شايد مظھر ظھور امری فرمايد و حکمی اجرا دارد يا عملی فرمايد و نفوس باری مقصد از يفعل و ما  
مؤمنه از ادراک حکمت آن عاجز نبايد اعتراض بخاطر احدی خطور نمايد اما نفوس ديگر که در ظل مظھر کلی ھستند 

و بايد جميع اعمال و افعال را  آنان در تحت حکم شريعه هللا ھستند بقدر سر مويی آنانرا تجاوز از شريعت جائز نه
و مؤاخذ گردند البته آنان را از يفعل ما يشاءبھره و نصيبی نه  تطبيق بشريعه هللا کنند و اگر تجاوز نمايند عندهللا مسئول

  )124(". زيرا اين مقام تخصيص بمظھر کلی دارد
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عدل اعظم نيز ممکن است بعنوان و بيت ال، در اين زمينه عصمت موھوبی حضرت عبدالبھاء و حضرت شوقی افندی 
يا معرفت بی پايان نسبت به ، توصيف عالم آنطور که ھست فضيلت نيست. انجمنی با ھدف و اراده الھی ادراک شود

عالم بودن برھمه )125(. که به عالم بودن بر ھمه چيز وابسته است شرطی غير ممکن برای افراد بشر است، واقعيت
حضرت ولی امرهللا بر ھمه چيز واقف نبودند؛ بنابراين" بيت العدل اعظم . ا ھستندچيز و معصوميت دو مفھوم مجز

سازی حقايق مسلمه بوده و مانند  نيزعالم بر ھمه چيز نبوده و ھنگام اخذ تصميم ھمچون ولی امرهللا نيازمند تھيه و آماده
عصمت ، بلکه)126(. يير خواھد دادن حضرت ھنگاميکه حقايق مسلمه جديده ای بارز و ظاھر شود تصميم خود را تغآ

موھوبی موجب اطمينان از اين مطلب است که بيان يا تصميمی که از درون اين حوزه تعيين شده مسؤليت خود اتخاذ 
  . ميشود مطابق با اراده و مقصود پروردگار است

"عصمت ايند که عبدالبھاء توضيح می فرم حضرت. نيزبھمين منوال ادراک ميشود)127(عبارت "مصون از خطا" 
تبيينات مبين ، از اينرو. زيرا مقام معصوم خارج ازمحدوده ھای ھدايت الھيه عمل نمی کند )128"(فارغ از خطاست

ھدايت بيت العدل اعظم که فھم و عمل ، ھمچنين. منصوص نمی تواند با مفھوم مورد نظر کلمه هللا تفاوت داشته باشد
جدا نبوده و يا از مسيری که به دستيابی به  نطور که در نصوص بيان شدهمومنين را جھت می دھد از اراده الھی آ

  . مقصد خداوند برای بشر در اين دور رھنمون می گردد منحرف نميشود

در پاسخ به برخی سؤاالت حضرت شوقی افندی اينگونه توضيح فرمودند" مصونيت ايشان(حضرت ولی امرهللا)  
بوط به امرهللا می گردد ميباشد؛ ايشان مرجعی مصون از خطا در مواضيعی مثل محدود ومنحصر به مسائلی که دقيقا مر

مصونيت از خطای ايشان شامل تبيين و تفسير کلمه هللا المنزله و کاربرد آن )129(. و غيره نيستند اقتصاديات و علوم
  )130(". ھيکل مبارک در حفاظت و صيانت امرهللا مصون از خطا ھستند... و نيز. ميشود

بنابراين منطقی است اگر نتيجه بگيريم که دامنه عصمت بيت العدل اعظم نيز از مسئوليتھای منصوص مربوط به امر "
روشن ، که آن شامل قانون گذاری درباره مواضيعی است که بوضوح در کتاب تصريح نشده)131(. تجاوز نمی کند

و آن وظائفی که در آن با حضرت ولی امرهللا  )132(و مسائلی که مبھم ميباشد، نمودن مسائلی که ايجاد اختالف کرده
تضمين استمرار آن قدرت منيعه الھيه که از مصدر امرهللا جھت حفظ وحدت پيروان آن جامعه و حراست از ، مشترکند

در حقيقت بيت العدل اعظم نشان می دھند که عصمت  )133(. جامعيت و انعطاف پذيری تعاليم مبارکه اش می باشد
  ". ای قانون گذاری و حتی اداره امور امری استايشان ور

"عالوه بر وظيفه قانون گذاری وظائف و مسئوليتھای عمومی تری مثل صيانت امرهللا و اداره امور آن و حل مسائل  
مصونيت از . مبھمه و اتخاذ تصميم راجع به اموری که سبب اختالف می شود به عھده بيت العدل اعظم الھی است

علی در حينی که در حوزه اختصاصی خود عمل می کند معلق و موکول به حضور عضوی از ھيئت خطای معھد ا
(در حقيقت حضرت عبدالبھاء در الواح وصايای خود و حضرت شوقی افندی در کتاب دور بھائی بوضوح . نگشته است

. ستمر الھی می باشندبيان فرموده اند که اعضای منتخب بيت العدل اعظم در مشاورات خويش ملھم به ھدايات م
(")134(  

و "نه کسانی که مستقيم يا ، حضرت شوقی افندی زمانی که تاکيد می فرمايند که" اعضاء بيت العدل "، بھمين ترتيب 
، جاذب ھدايت الھی که شريان حيات و حافظ نھائی اين ظھور است می باشند"، غير مستقيم آنھا را انتخاب نموده اند"

که بمنظور ھدايت امور اداری امرهللا اعمال ، در عمل قانون گذاری به جھت تکميل احکام کتاب اقدساين ھدايت نه تنھا 
  )(ترجمه)135"(. می گردد

در حالی که بنظر ميرسد دليلی برای محدودکردن عصمت موھوبی کمتر از ميزان کامل وظائف تعيين شده بيت العدل 
بيت العدل اعظم در مکتوبی از جانب خود . گسترش آن موجود نيست بھمان ترتيب دليلی نيز برای، اعظم وجود ندارد

  : می فرمايند

"در طول صدارت حضرت ولی امرهللا بارھا از ھيکل مبارک سؤال شد که حوزه عملکرد و نيز مصونيت از خطای 
ته قوم گشو از جانب آن وجود مبارک مرپاسخھايی که آن حضرت عنايت فرموده . خود را توصيف و تعريف فرمايند

ھيکل مبارک توضيح می فرمايند که ايشان مرجعی مصون از خطا در . بھترين روشنگر برای اين مطلب است
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زيرا مصونيت ايشان محدود و منحصر به ، ضيعی مثل اقتصاديات و علوم و ھمچنين امور فنی و تکنيکی نيستندامو
ھمچنين اشعار ميدارندکه (ھيکل مبارک ھمچون  حضرتشان. ميباشد، مسائلی که دقيقا مربوط به امرهللا می گردد

پيامبران به گونه ای ارادی عالم بر کل نمی باشند) و نيز(مصونيت از خطای ايشان شامل تبيين و تفسير کلمه هللا المنزله 
  )136(". مصون از خطا) ھستند، و کاربرد آن ميشود) و نيز اينکه ھيکل مبارک (در حفاظت و صيانت امرهللا

مفھوم بھايی از عصمت نبايد در متن عرصه ھايی که آشکارا ھيچ ارتباطی با وظائف تعيين شده بيت العدل ، اينبنابر 
برای کنترل وجدان افراد يا پيش ، اين مفھوم نبايد با قدرت تملک دانش مطلق نسبت به واقعيت. اعظم ندارند مطرح شود

بيت العدل اعظم در . . يا خرافات باز می نمايد، بنيادگرايی، یگويی وقايع آينده مغشوش شود زيرا در را بسوی بی منطق
"زمانی که احبا در مورد بيت العدل اعظم نظرات خود را تبادل می نمايند بايد مراقب باشند : پيامی توضيح می فرمايند

 .تفريط گردنديا اختصاص صفاتی مبالغه آميز نسبت به ايشان دچار افراط و ، که مبادا با پائين آوردن مقام
به حمايت از آزادی بيان و حفاظت از حقوق شخصی و مؤسسات از طريق تعاليم امرهللا موظف "بعالوه" )137(

زله از جانب منوظائف و حوزه عمل بيت العدل اعظم تماما از کلمه هللا ال، مقام، منشا )138(. ابتکارات فردی می باشند
تبيينات و تفسيرات مرکز عھد و ميثاق و حضرت ولی امرهللا که پس از حضرت بھاءهللا نشات می گيرد که ھمراه با 

محدوده و حوزه فعاليت بيت العدل اعظم و پايه و اساسش ، حضرت عبدالبھاءيگانه مرجع تبيين نصوص بھائی می باشند
  )139((ترجمه). را بنا می نھند

ی جامعه مطيع خود غيرقابل اجرا باشد صادر نمی بيت العدل اعظم بدون تفکردستورالعملھای غيرقابل انعطافی که برا 
يادگيری از طريق مکالمه و گفتگو به عملی ساختن تعاليم در طول زمان و خلق نظم  جامعه را طی فرايند، بلکه. فرمايند

  . ھدايت می فرمايد، و پيشبرد تمدن، خلق جامعه بھايی متمايز، جديد اجتماعی در حيات افراد مومنين

جامعه را انذار می فرمايندکه"با چشمان بيدار ، خود خطاب به مومنين افندی در يکی از توقيعات اوليهحضرت شوقی 
و آزادی غير مسؤالنه از سوی ، مراقب رفتار و شخصيت "رشد امرهللا باشيد"مبادا افراط در مناسک دينی از يک سو

اف از مسير مستقيمی که بتنھايی می تواند ديگرپيشبرد مومنان بسوی اجرای ھدف الھی برای بشريت را موجب انحر
بيت العدل اعظم ابزاری است که توسط حضرت بھاءهللا تاسيس گرديده و آنرا  )140(. گردد، آنرا به موفقيت برساند

تحت ضمانت الھامات و صيانت خود قرار داده تا در حينی که مراقب افراط و تفريط ھايی است که منجر به ايجاد فرقه 
بتواند با اطمينان به ھدايت مومنين به سوی اجرای ھدف الھی ، می گردد ف تعاليم يا نحوه خدمات امریحريگرايی و ت

  . برای بشريت بپردازد

مفھوم بھائی از عصمت داللت بر اين ندارد که ھمه نتايج بدون رنج و درد و  آنچه که بايد به آن توجه داشت اينست که 
در دنيايی . يکی از پسران خود حضرت بھاءهللا ناقض عھد و ميثاق بود، ای مثالبر. فارغ از مشکل بدست خواھد آمد

ون فرصت و اختيار چ، از اينرو. ميرند که اخالق قانون است حتی يک پزشک مصون از خطا ھم بيمارانی دارد که می
ھدايت وجود حتی با . نمی تواند با نتايج ايده آل ھمراه باشد—اعم از ذاتی و موھوبی—ھم عصمتحتی ، وجود دارد

آنچه را که ، ايد سعی کنند "ھر قدر ھم مبھمآنھا ب. رنج بکشند و استقامت نمايند، افراد بشر بايد تالش کنند، نيز الھی
کم  بعرصه عمل درآوردند تا واقعيت اجتماعی برای انعکاس ھدايت الھی، مترقيانه، نوشته شده درک نمايند و سپس آنرا

اما چون اين عصمت موھوبی در طول دور . شود مصونيت از خطا موجب رھايی از اين فرايند نمی. کم باز سازی شود
بھائيان اطمينان دارند که ھدايت الزم برای وصول به تمدن موعود روحانی وجود خواھد ، حضرت بھاءهللا جريان دارد

  . داشت

حالت يک جامعه در يک  ايت و عملکردبع مصون از خطای ھدواضح است که ھيچگونه نتاقضی بين من، بنابراين 
مومنين را قادر ميسازد  هشد هللا و حضرت عبدالبھاء دادهتائيد الھی که از جانب حضرت بھاء نويد. يادگيری وجود ندارد

ن آنھا برای برگردا. که بدون وقفه و ترديد به بيت العدل اعظم اعتماد و اطمينان کنند و وفادارانه ھداياتش را دنبال نمايند
ھا بگونه ای است که ثمرات تجربياتشان می تواند  ھدايات به عرصه عمل بيشترين تالش خود را می کنندو مکانيزم

ھيچکس نمی . پاسخ آنھا ميزان ھدايت بيشتری را اقتضا می نمايد. تامرکز جھانی بھائی و ھمه بخشھای عالم جريان يابد
بيت العدل اعظم . ه عمل خداوند در ھدايت بيت العدل اعظم مطلع شودقوای الھی درگير را ادراک نمايد يا از نحو تواند

که به انتخاب عمومی تاسيس و تشکيل شود در تحت حفظ و صيانت جمال ابھی و حراست و عصمت فائض از " 
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انه يلھمھم ما يشاء و ھو ، )143(و مصدر کل خير)142(آخرين ملجا تمدن رو بزوال است ، )141(حضرت اعلی است 
   )144(". المدبر العليم

چالش ما بعنوان مومنين اينست که چگونه سھم خود را در زمينه چنين ھداياتی انجام دھيم تا به ھدف حضرت بھاءهللا 
  . برای بشريت نائل گرديم

  يادگيری و روش اقدام بھائی

تعمق ، چون اصول روحانی روش اقدام بھايی که توسط افراد مومنين درچارچوب تعاليم انجام می گيرد حاوی عناصری
حضرت عبدالبھاء مثل اعاليی ھستند که ھمه ما . و دارا بودن حيات بھائی است، کمک به پيشرفت امرهللا، در آثار

"دارا بودن حيات بھائی "يعنی "حياتمان چنان مشحون از تعاليم الھی و روح بھائی . درآرزوی رسيدن به ايشان ھستيم
و بشاشت و کفايتی را که از خلق دنيا  محبت و خلوص آن مسرت و قدرت و، ارمانشود که مردم در اخالق و رفت

 )145(". با شگفتی از راز و رمز اين حيات بديع پرسش کنند کهرا برآن می دارد نفوس سازد و دوست ممتازمان می
توانيم اميدوار باشيم که تا وقتی که حيات ما حيات يک بھائی واقعی نباشد نمی حضرت شوقی افندی می فرمايند که" 

  )146(". منعکس می نمائيم قوای خالقه و متحول کننده امری راکه مدعی آن ھستيم

تقابل حياتی بين آنھا در توقيعی از جانب حضرت شوقی . حيات بھايی شامل دو ھدف تحول فردی و اجتماعی است
  : افندی توضيح داده شده است

زيست خارج از خود جدا کنيم و بگوئيم اگر يکی از آنھا اصالح شود ھمه چيز  ما نمی توانيم قلب انسان را از محيط"
حيات درونيش محيط زيست را شکل می دھد و خود نيز عميقا از . انسان با دنيا رابطه ارگانيک دارد. اصالح خواھد شد
شی از اين عکس العملھای يکی بر روی ديگری کار می کند و ھر تغيير پايداری در زندگی انسان نا. آن متاثر می شود

  . متقابل است

ھيچ حرکتی در عالم توجه خود را به اين وجوه حيات انسانی معطوف نمی دارد و ھمه معيارھای کامل برای پيشرفت  
بنابراين اگر طالب رفاه و سعادت بشر ھستيم بايد . و اين وجه تمايز آن است. خود را دارد بجز تعاليم حضرت بھاءهللا

از اين طريق انسان تغيير می کند و محيط . ر آن تعاليم تالش کرده و آنھا را در حيات خود عملی سازيمبرای انتشا
اجتماعی ما ھم جوی را فراھم ميسازد که در آن می توانيم از نظر روحانی رشد کرده و بطور کامل پرتو الھی را ازکه 

  )147(". طريق ظھور حضرت بھاءهللا درخشان است منعکس نمائيم

اين . جميع بھائيان در ساختن تمدن جديد ھمکاری می نمايند، در تالش برای برگردان تعاليم حضرت بھاءهللا بواقعيت
شود و ھمينطور که رشد ميکند و توسعه می يابد و ظرفيت کسب اداره امور خود را  فرايند درون خود جامعه آغاز می

. حضرت شوقی افندی اشاره می فرمايند. تر کشيده ميشودحاصل می نمايد ؛بتدريج به سمت خدمت در اجتماع وسيع
به ، ه آنان دارند برخورد نکنند"مادام که عامه مردم در جامعه بھايی با عمل واقعی و تمسک به چيزی عاليتر از آنک

ء می در تشريح مسؤليت مومنين در برابر اجتماع حضرت عبدالبھا)148(. تعداد کثيره به امر الھی لبيک نخواھند گفت"
  : ايشان ھمچنين اصرار می فرمايند)149(بھائيان مامور که تاسيس وحدت عالم انسانی نمايند"  "، فرمايند

"نصايح و وصايای الھی را مجری داريد يعنی بحرکت و آدابی قيام کنيد که جسم عالم را جان بخشيد و طفل صغير  
ار و گفتار اين جھان ظلمانی نورانی گردد و اين عالم خاکی شايد بسبب اين رفت.... امکان را بمقام رشد و بلوغ رسانيد

. آسمانی شودو اين زندان شيطانی ايوان رحمانی گردد جنگ وجدال برافتد و محبت و وفا در قطب عالم خيمه برافرازد
")150(  

يا "آزادی غير ، در تالش برای عملی ساختن تعاليم امر الھی ھمانطور که قبال ذکر شد بھائيان با خطرنسبی گرايی 
يعنی از مقصد تعاليم حضرت بھاءهللا منحرف شده و شايد آنھا را ناديده گرفته و يا به اصول و . مسؤالنه "مواجھند

يا دين گرايی افراطی نيز وجود دارد که در آن ما به شدت به ، بنفس مطلق خطر اعتماد. پاسخ مناسب نمی دھند قوانينش
در ، با مقصود خود حضرت بھاءهللا را مسلم می شماريم چسبيده و برابری اين ادراکاتادراکات محدود خود از تعاليم 

. به نقش وادار کننده کاھش يافته است تشکيالت نيز. تنزل يافته ھا نکن، اقدامات امری به ليستی از بکن، ااين راست
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ات که ما در ھرنقطه ای از زمان متاثر بين الگوھای حي، آيندهروش اقدام بھايی نيز تحت تاثير تنش بين گذشته و )151(
از خصوصيات مضر جامعه متالشی توسعه می دھيم و الگوھای حيات که بر طبق اراده و مقصد حضرت بھاءهللا 

  . می باشد، بنحوی فزاينده ارائه می کنيم

در "سبيل  دوره حيات شخصی ما ھمراه با دوره توسعه امرهللا در سراسر دور بھائی ممکن است شبيه به سلوک 
در ھر . به پيش می رويم، جايی که از طريق يادگيری برگردان موثرتر تعاليم حضرت بھاءهللا به واقعيت، مستقيم" باشد

نقطه ای ممکن است در مورد برخی وجوه فھم خود ازامر الھی يا درباره آنچه که بايد انجام دھيم نا مطمئن يا در اشتباه 
  . يق يادگيری و ھدايات بيت العدل اعظم پيشرفت خواھيم کرداز طر، اما در طول زمان. باشيم

در طول حيات ما و طی –اقدام و تامل و بررسی اقدامات در پرتو ھدايت الھی ، مشورت، مطالعه آثار بھايی—يادگيری 
از صحبت . دور بھايی وسيله ای است که توسط آن مسير خود را بسوی ھدف حضرت بھاءهللا برای بشر پيدا می کنيم

و بايد ياد بگيريم که در طول زمان کارھا را بھتر ، اشتباه می کنيم، نياز به يادگيری گواھی است بر اينکه ما کامل نيستيم
مسئوليتھای ما افزايش خواھد يافت و ظرفيت ھا در ، و نيز شاھدی است بر اينکه امر مبارک ارگانيک است. انجام دھيم

. اقدام ودر آينده به نتايج عظيمتری دست خواھيم يافتاز ح بسيارپيچيده تری و ما در سطو، طول زمان توسعه يافته
  . افکار و اعمال ما در دام يک مدور بی انتھا گرفتار خواھد شد، بدون يادگيری

و ، آگاھانه ظرفيت برای يادگيری در عالم بھايی متمرکز نمودند بيت العدل اعظم توجه را بر افزايش، لهسا 4در نقشه  
  . ه استفرمودند که آن ظرفيت گسترش يافت 2000سال در 

اين دگرگونی را می توان در عوامل سه گانه ای که مجريان اصلی . "در فرھنگ جامعه بھائی تحولی روی داده است
موسسات امری و جوامع محلی به وضوح دريافت و مالحظه کرد که قابلياتشان توسعه يافته و ، افراد، نقشه اند يعنی

سبب اين تغيير . قداماتشان اسلوبی متين و منظم داشته و در نتيجه بر عمق اطمينان و اعتمادشان افزوده شده استنحوه ا
آن است که ياران الھی بيش از پيش درصدد برآمده اند تا معلومات خود را در باره تعاليم الھی با جديتی بيشتر افزايش 

ق در انتشار امر الھی و در اقدامات فردی و گروھی و نيز در بخشند و بنحوی منظم تر و با نظامی برتر از ساب
(حالتی از  کوتاه سخن آنکه در احبا اشتياقی نسبت به کسب معارف امری. ھمکاری با ھمسايگان خود بکار بندند

  )152(". يادگيری)ايجاد شده که نتيجه بکار بستن معارف در زندگانی روزانه است

تجربه سازنده در سطح قاعده جامعه بجای ، ر شده عبارتند از گفتگو بجای بحثخصوصيات فرھنگ يادگيری پديدا 
در چنين . پااليش موثر بجای انتقاد موھن و مضر، سيستماتيک کردن بجای آشفتگی، نقشه ريزی استادانه از باال

يافته اما توجيه جستجو برای فرمولی ساده بمنظور کسب موفقيت پايان  )153(. فرھنگی "ترس از شکست جايی ندارد"
دانيم که برای  وقتی که ما نمی. وجود دارد، اينکه ھر تالشی به اندازه تالش ديگر موثر است، اينکه ھمه چيز می گذرد

، نظر و تجديدمشاھده دقيق ، دھيم اقدامات گوناگونی را مورد آزمايش قرار می، حل يک چالش چه بايد بکنيم
ھا  زمانی که راه حل مؤثری برای يک چالش پيدا می کنيم آنوقت انرژی. خصوصيات حاکم بر رويکرد ما خواھند شد

فشرده برای افزايش چشمگير دوره ھای عملی تثبيت شده تبديل  استقامت و کمپينھای(کارگاھھای)، تمرکز، به عمل واحد
که منجر به سيستماتيک بين تئوری و اقدام بازی می کنند ، نقشی در يافتن توازن مناسب بين فکر و عمل، ھمه. می گردد

  . شدن و پايداری و استمرار درمساعی می گردد

ھر کس که در جھت رشد و توسعه جامعه . به ميزان روابطی که بين تئوری و عمل وجود دارد توجه کنيد، برای مثال 
، اولين رابطه. داده است حاصل از تقابل تئوری و عمل انواع گوناگون پاسخھا را به چالشھای، بھائی تالش کرده باشد

ری ما از آنچه که انجام می دھيم محدود شده و فھم ما از نوع فعاليتی که عمال در يشود که ادراک تصو زمانی ايجاد می
ما دائما خود را در تقالی يافتن يک پاسخ ، در نتيجه. اقدام کم)، دنيای واقعی کاربرد دارد کم و ناقص است(تئوری کم

در رابطه دوم ممکن است اقدامات . عمل و اقدام آشفته و غير مؤثر است. می کند می يابيم مناسب به آنچه شرايط ايجاد
. اقدام زياد)، اما بدون درک چگونگی و چرايی انجام کار(تئوری کم، مؤثری در محله و مکان بخصوصی بارز شود

محله بخصوص در يک دوره در يک ، افراد جديد بسيار يک نمونه زمانی است که مساعی تبليغی منجر به ثبت نام
مساعی را بسط يا اين موفقيت را به ساير مکانھا و شرايط انتقال  ما نمی توانيم آن، در چنين نمونه ھايی. زمانی ميشود

، رابطه سوم بين تئوری و اقدام. حتی ممکن است نتوانيم نتيجه را در موقعيت مشابه نيز تکرار کنيم، در حقيقت. دھيم
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 براساس ايده ھای نظری است و با توزين کامل تشکيالت حمايت می، حاصل نقشه ھای استادانه زمانی که مساعی ما
جامعه معموال ، تحت اين شرايط. اقدام کم)، اما بدون تجربه عملی که نشان دھد نقشه عمال کار می کند (تئوری باال، شود

نوع . ايجاد نتايج پايدار شکست می خورندو ھمه نيز در ، از يک استراتژی استادانه به سمت ديگری حرکت می کند
و از طريق تجربه تثبيت شده ، چھارم رابطه شامل تحليل انديشمندانه است که با رويکردھای عملی آزمايش شده تکميل

ی بتواند آگاھانه يک الگوی اقدام مؤثر ايجاد نمايد و علت کار آنرا زمانی که جامعه بھائ. اقدام باال)، است(تئوری باال
در حالی که روشھا  قادر خواھد بود که اقدامات خود را بنحوی پايدارتا مدت زمان طوالنيتری ادامه داده و، ک نمايددر

يادگيری . مستمرا خود رابا شرايط رو برشد وفق دھد، و ساختارھای ھرچه پيچيده تر و مؤثرتری را توسعه می بخشد
مھاجرت بعنوان يک رويکرد مؤثر در ، برای مثال. طابق استمفيد و قابل ت له در جوامع و موقعيتھای گوناگونحاص

انتشارامرهللا در نظر گرفته شده که برای بيش از چندين دھه بنحوی موفقيت آميز پاسخگو و مطابق با نيازھای 
  . امردرشھرھا واکناف عالم بوده است

نھا ھدفش پيشبرد فرايند دخول افواج ساله را تاسيس فرمودند که ت 4بيت العدل اعظم نقشه ، 1996در آغاز درسال  
يک دوره  اين. تنظيم گرديد که برھمين ھدف متمرکز بود 2021نقشه ھايی تا سال  سلسله بعدا رئوس مطالب. مقبلين بود

، تبليغ، تعدادزيادی از مردم به سوی حل مسئله چگونگی رسيدن به، بطول ربع قرن مقرر نمود که در آن يادگيری
تجربه تعيين زمان در فصل بعدی مورد بحث قرار خواھد . شد حفظ فرايند در طول زمان رھنمون میو ، تحکيم ايشان

از طريق يک فرايند ، توضيح داده شده 4ھمانطور که در فصل ، کار توسعه اجتماعی و اقتصادی نيز. گرفت
  . سيستماتيک يادگيری طی چند سال ھدايت شده است

امور ، تبليغ—تر در ھمه وجوه امرمبارکردان تعاليم به عرصه عمل مؤثربرگ پرسش و جستجوی مستمر از نحوه 
يادگيری شامل . طبيعت فرھنگ يادگيری است که بھائيان بدان فراخوانده شده اندتوسعه و موارد ديگر ، عبادت، اداری

ساختن ، دفھ. مطالعه بمنظور درک متون مناسب و عمل به نيت مشاھده چگونگی ترجمان ھدايت به عمل مؤثر است
  . بلکه دستيبابی به مقصد مورد نظر حضرت بھاءهللا در طول زمان است، جامعه بھايی آنطور که ما می خواھيم نيست

تعليم و تربيت و آموزش ، بنابراين. شود بايد درآينده با مساعی آموزشی بھم بپيوندد يادگيری که موجب ايجاد دانش می 
اماھدف تلقين و ، منتقل می کند در حالی که تعليم و تربيت آنچه را که شناخته شده. مستمرا ھمگام با اقدام رشد می کند

و نيزبھمان –آموختن نيست بلکه پرورش افرادی قابل است که نقشی در ايجاد و بکارگيری دانش جديد بازی نمايند 
رای انجام مؤثر اين کار برنامه ب. مشارکت کنندگانی است که به پيشرفت امرهللا و ساختن تمدن جديد کمک نمايند، ميزان

. توانند تنھا مفاھيمی از آثار را ارائه دھند ؛آنھا بايد با تجربيات حاصل از اقدام نيز پيوند داشته باشند ھای آموزشی نمی
که به يادگيرنده(کارآموز)ظرفيت رديابی مجدد گامھای کسانی را ، آغاز يک برنامه کارآموزی است، مؤثرترين برنامه

  . د بخشيدخواھه خدمت مؤثر انجام داده اند ک

. ميابي رار از کشش فرھنگ قديم را مشکلممکن است ف، در حاليکه در جستجوی يک فرھنگ جديد يادگيری ھستيم 
الزم است که ازانگيزه انتقاد شديد و رد آنچه که تازه است يا کسب . حمايت و مراقبت دارند، روشھای نوپا نياز به صبر

ما نيز نمی توانيم تسليم قوانين ساده برای اقدام و عمل ، بنابراين. ه روشھای قبلی انجام امور ممانعت شوددل خواھان
ظاھر ، حقيقتدر ، که اولين آن ممکن است، عبور کنيم ما بايد از يک سری مراحل، شويم؛در کسب مھارتھای تازه

  . را نمايان سازد چنين رويکردی ماشينی

توصيه می کنند که افراد حين کسب مھارت از پنج  Stuart Dreyfusو استوارت دريفوس Hubertمحققين ھوبرت 
اين کار در مورد مھارتھای تکنيکی مثل ساختن يک . عبور نمايند، مرحله مجزای از نوآموزی تا متخصص شدن

يک دسته  ھر مرحله ای نشانگر)154(. يا در مورد مھارتھای عقالنی مثل تحليل يک متن مصداق دارد، عمارت
بدون صحه . مجزااز رفتارھايی است که در مسيرھای کيفی و قابل شناخت از ديگر سطوح اجرا قابل تشخيص می باشد

به  ممکن است توجه به خصوصيات اين مراحل و نحوه عبور از يک مرحله به مرحله بعدی، گذاردن بر اين تئوری
  . يد باشدمف، جھت حصول درک بھتر از رابطه بين يادگيری و تجربه

، قوانين، اعم از داده ھا، يک تالش اوليه برای نشان دادن مجموعه ای از عناصر به شاگردان در مرحله شروع 
به مثال يادگيری نحوه رانندگی با يک . شود انجام می، شود روشھاو شرايطی که اين مھارت درآن بکاربرده می
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شرح الگوی عوض کردن : ز داده ھا و قوانين رفتاری داده ميشودبه فرد نوآموز تعدادی ا. نظامنامه عبور توجه نمائيد
نمايش . زمان تعويض دنده ھا وقتی موتور به سطح مخصوصی از کار برسد دنده ھا به سطوح مختلف؛توصيح

در تالشھای اوليه برای تعويض . چگونگی حرکت دستھا و پاھا برای ھماھنگ ساختن تقابل بين تعويض دنده و کالج
وجوه مختلف اطالعات ياد گرفته شده را در حاليکه سعی می کند حرکتھای ، نوآموز آگاھانه، يک ماشيندنده در 

از حرکت باز برای ماشين غيرعادی نيست که بشدت تلو تلو بخورد يا . بکار می گيرد، گوناگون را ھماھنگ نمايد
را بر اساس اينکه آيا حقايق و قوانين بنحو مناسبی و انجام کار ، نوآموز الگو را تکرار می کند دوباره و دوباره. ايستد

و طی مراحل  پردن اين اطالعات جديدبخاطر س، در ابتدا. ارزيابی می نمايد، بخاطرش مانده و بکار برده شده يا نه
اما با ھر تجربه ای درک . اجرای کار ناشيانه و مکانيکی است. ای حصول نتيجه رضايتبخش خيلی مشکل استبر

 ه از مسير مراحل يادگيری بوسيله عالئم و بدست آوردنو رانند، اطالعات و قوانين ارائه داده شده وجود دارد بھتری از
بعد . حال روشن شده است، مفاھيمی که در ابتدا ناديده گرفته شده يا بغلط درک ميشد. "حس" عمل مؤثر عبور می کند

، بدون نياز به بخاطر سپردن متن مستقل، الگويی ھماھنگ بدانش و عمل در غال، تجربه ھای بسياراز اقدام مستمر و 
راننده بطور يکپارچه تعويض دندھا را در وجوه ديگر ، در سطح تخصصی. شوند داده ھا و قوانين متحد و کامل می

حرف زدن با موبايل را نيز انجام ، تمرين رانندگی تکميل می کندو حتی می تواند ھم زمان کارھای ديگر مثل خوردن
  . دھد

در آغاز يک کوشش ، بنا براين ممکن است. يادگيری مھارتھا در روش اقدام بھائی نيز مراحل مشابھی را دنبال می کند 
اما اين . بريم شويم انگار يک فرمول را بکار می ما به ھدايات متوسل می. نسبتا مکانيکی بنظر برسد یفرايند تازه

ه تر و منجر به کسب بتدريج پيچيد، طبيعی از يادگيری کاری جديد استکه بخشی ، رفتار خشک و غير قابل انعطاف
  . خواھد شدفراوان تجربيات 

بسياری از کشورھا سالھا سعی . توجه کنيد، 1996ساله در سال 4به تاسيس فرايند مؤسسه در عالم بھائی در آغاز نقشه  
تکميل رشته دوره ھا و . يستماتيک تکميل کنندکردند که مؤسسه خود را کامال اداره نمايند و آموزش را با رشد س
، خارج از اشتياق در بکارگيری "صحيح" ھدايات. برگردان مھارتھای جديد به عرصه عمل اغلب خشک وناشيانه بود

يا فرايندی محدود ، يا ھمه بايد راھنما می شدند. موارد وجود داشت ريط در معدودی ازتمايلی بحرکت بسمت افراط و تف
گاھگاھی به افرادی که سالھا در کالسھای اطفال تدريس می کردند . شد راھنما تحميل می نشناختبه رسميت ای کننده بر
بعلت وجود . شد که ديگر نمی توانند تدريس کنند مگر آنکه يک دوره مؤسسه برای آموزش اطفال را بگذرانند گفته می

بدون توجه به تمرين مھارتھا بسرعت در دوره ھا ، افراددر برخی مکانھا . رھا شدند بيوت تبليغی، حلقه ھای مطالعه
  . ايجادمسائلی شد که وقتی رشد "جادويی"پديد نيامد منجر به، حرکت کردند

قابل درک است که زمانی که قابليات جديد و تمرينھای تازه حاصل شود اشتباھات انجام می گيرد و کار بنحوی ضعيف  
منجر به قوانين سخت و کاربردھای ، آغاز يی ازخطا ھيچ بدون، ھدايات جديدتالشھا برای پيروی . دآغاز خواھدش
، در طول زمان. درک و تاثير آن بتدريج ظاھر خواھد شد، از طريق استقامت و تجربه فزاينده، اما. شود خشک می

ه آموزشی به سمؤس، در کشورھا يکی پس از ديگری. افراد و مؤسسات در يادگيری خودمشارکت کنندگانی فعال ميشوند
  . تبديل شده است، در منطقه فواجدرباره نحوه گشايش فرايند دخول ايک مرکز يادگيری 

به فرصت موجود برای افرادی که دانش و ظرفيت پيشبرد فرايند را دارند مربوط ، يادگيری و پيشرفت يک وجه ديگر 
بلکه متعلق به ھمه ، رزرو نشده است روشفکراين مکان در امرفقط برای اعضاء مؤسسات يا برای طبقه محدود . ميشود

تحميل نظرات و ، اما نقش اين افراد انتقاد مستمر از مساعی. کسانی است که سعی می کنند درک کنند و عمل نمايند
نقش آنھا عمل برطبق تعاليم با بيشترين . نيست، برنامه ھای شخصی يا تعيين يا ايجاد شک و ترديد درباره مؤسسات

که ، باشد می، شوند و ھمراھی ديگران ھنگامی که وارد ميدان خدمت می، پرورش وحدت تفکر و عمل، توان و درک
  . از آن راه به پيشرفت فزاينده امر در طول زمان کمک می نمايند

شخصی نيست بلکه دربر  ائی شامل اطمينان به خود يا نفعبکارگيری دانش برای ايجاد تغيير ساختاری در جامعه بھ 
گاھی . باشد نه اعتقاد به تقوای خود انجام دادن آنچه صحيح است می که بمفھوم، ه از خود گذشتگی وفداکاری گيرند

اين امر شامل . که وجھی ناگزير از تالش در جھت پشتيبانی و حمايت از عدالت است اينکار نيازمند درد و رنج است
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اين شامل ابراز صبرو . باشد ای ايجاد وحدت میجذب درد و خشم ديگران و بازگرداندن عشق ومحبت در تالش بر
اين شامل بکارگيری قوا در شکل دادن و . تحمل در مواقعی است که ادراک کامل نيست يا ظرفيت توسعه نيافته است

اين نيازمند ظرفيت عقالنی و منطقی برای ايجاد . آزاد نمودن ظرفيت انسانی برای پيشبرد امرهللا و رفاه بشريت است
که گاھی می تواند در رويارويی با باور و اقدام پذيرفته شده توسط عموم –اما حکمت انتقال آن دانش ، باشد یدانش م

اين شامل اقدام متواضعانه و منعطف برای . بايد بروشی مناسب با محتوی باشد—چالش برانگيز و موجب تشويش باشد
  : نکه حضرت شوقی افندی در توقيعی توضيح می فرمايندھمچنا. ادامه رشد و يادگيری و کمک به يادگيری ديگران باشد

اکنون که شما يک خطای بزرگ در زندگی خود را ديده و آنرا . يک نفس می تواند سبب تنوير روحانی قاره ای شود"
دن اصالح نموده ايد حال که واضحتر کمبودھای جامعه خود را مالحظه کرده ايد ھيچ چيز نبايد شما را از قيام و نشان دا

، شما به مطالعه عميق تعاليم مبارکه. منع نمايد، اين عشق و روح خدمت که قلوب ساير احبا را روشن ميسازد، اين الگو
ھی ھستند بپردازيد مطالعه و تحقيق باتفاق يارانی که عالقمند تحقيق و تفرس در مورد تعاليم ساميه امر ال، تبليغ سايرين

  )155(". تالوت ادعيه و مناجات در خود تحول ايجاد نمائيد، اھتمامجھد و ، ه سرمشقو از طريق ارائ
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3  

  يادگيری و رشد
حال ، با کسب بينش عميقتر نسبت به طبيعت درک و عمل آميخته با يادگيری ترجمان تعاليم حضرت بھاءهللا به واقعيت

. تحکيم جامعه جھانی شروع می کنيم ابتدا با توسعه و، می توانيم بيانات ايشان را در زمينه ھای مشخص کشف نمائيم
بدور از توجه دقيق به افزايش ، مھم است که بخاطر داشته باشيم که، توضيح بيشتر در مورد موضوع اما قبل از
به روح خالق و فياض  و آميختن عواطف آنان است به پيام الھی "جذب قلوب انسانھا است ھدف از تبليغ امرهللا، اعضاء

تبليغ )1(. را بتمامه وقف خدمتش نمايند تا اين جھان جھان ديگر شود و اين انسان انسان برتر" آن بگونه ای که خود
نحوه . گيردفقط با رضايت نفس مستعد انجام و ، در کمال انقطاع و با فداکاری دکه باي، يکی از فرائض اوليه مومن است

. ت ذاتی روح مشتعل استاصفاز ، و روحانیعمل انتشار پرت، تبليغ. دشو پاسخگويی به وجدان شنونده مربوط می
  : ھمچنانکه حضرت عبدالبھاء می فرمايند

خداوند در قرآن می فرمايد زمين خاک سياه است چون فيض ابر بھاری ببارد آن خاک سياه باھتزاز آيد و گلھای " 
ض آسمانی برسد و رنگارنگ بروياند يعنی نفوس انسانی چون از عالم طبيعت است مانند خاک سياه است چون في

تجليات نورانی ھويدا گردد به اھتزاز و حرکت آيد و از ظلمات طبيعت رھايی يابد و گلھای اسرار الھی بروياند پس بايد 
  )2(". انسان سبب نورانيت عالم انسانی گردد و تعاليمی که در کتب مقدسه بوحی الھی نازل گردد ترويج دھد

ھدايت مومنين به ، از عرصه ھای عمده مسؤليت یواليتشان تشخيص دادند که يکحضرت شوقی افندی در آغاز دوره 
که رئوس مطالبش برای انتشار امرهللا در اکناف عالم در الواح حضرت عبدالبھاء خطاب به  است اجرای نقشه الھی

اين نقشه بطور جمعی ابزار اجرای ، اما درآغاز. باشد بروشی سيستماتيک تر می، يان آمريکای شمالی ذکر گرديدهبھائ
عطيل نگاھداشته شد تا اساس نظم اداری مورد لزوم سال در بوته ت 20شه ای که اجرايش نق"، وجود نداشت و از اينرو

اين اولين مرحله در توسعه نظم اداری دربرگيرنده  )3(". مرتفع شود، نب خداوند برای اجرای آن مقرررا که از جا
، ومنين و پااليش روشھا و اقدامات گوناگون در ارتباط با محافل ملی و محلیفرايند يادگيری که شامل آموزش م

حضرت شوقی افندی ، زمانی که ظرفيت تشکيالتی الزم فراھم آمد. )4(انتخابات و ھمانند آنھا می گرديد، کانونشن ملی
جديدی در تاريخ امر محبوبمان زمان ". به جوامع ملی اعالن فرمودند که نقشه ھای رسمی تبليغی خود را اتخاذ نمايند

  )5"(. پديد آمده است و اقدامات تبليغی مستمر و منظم را در سراسر کشور اقتضا می نمايد

برای مثال حضرت شوقی افندی . حالت يادگيری در مساعی اوليه برای تدوين قوانين رويکرد مؤثر در تبليغ بديھی بود
توصيف )6(آزمايش کارايی روش غير مستقيم تبليغ "شد بعنوان " میجلساتی را که برای اعتالی وحدت عالم برگزار 

 آنچه بسيار مفيد و از جھت روحانی سودمند است آن که ياران و حاميان جديداالقبال"فرمودند در يک نقطه. فرمودند
"توسعه يافته" اين امر بايدخصوصا . امرهللا در قاره آمريکای التين مشارکت بيشتری در فعاليتھای امری داشته باشند

"اعالن فرمودند که توسعه يافته سيستماتيک شده و بر يک اساس مطمئن و غير . و بر اساس متين استوار شود، "منظم
و مھاجرت از طريق )8(برخی رويکردھا مانند بيوت تبليغی ، در طول زمان )7(". قابل بحث و ترديد مستقر شوند

و آنھا نقطه اتکاءانتشار ، ھمه جوامع تشويق به اتخاذ آنھا شدند، ھستند ه مؤثرتر از ساير رويکردھاتجربه ثابت شد ک
حضرت ولی امرهللا درتوقيعی از قبل خويش خطاب به محفل ملی ھند و برمه فرايند يادگيری را تشريح . امر گشتند
  : ميفرمايند

آنچه ، ميزان فداکاری می نمايند مھم نيستاينکه چه . مؤمنينی که ابزار و نيز توانائی تبليغ را دارند بايد تشويق شوند"
اھميت دارد استقرار در نقاط بکر تا زمانی است که محفل محلی تاسيس گردد و حد اقل گروھی از مؤمنين ثابت قدم در 

اين روش . آنجا شکل گرفته و بتوانند در آرامش و بتدريج محفلی با سازماندھی مستحکم و کارايی مناسب تاسيس نمايند
که حضرت ولی امرهللا توصيه فرموده اند و در حقيقت مؤمنين آمريکايی را ملزم به اتخاذ آن نموده اند حاصل  تبليغی

ين روش را به محفل شما نيز تجربه روشھای مؤثر در استقرار امرهللا در نقاط جديد بوده و از اينرو ايشان اتخاذ ا
  )9(". توصيه می فر مايند
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بدليل آموزش دقيق و ھدايت محبت . نده تحت ھدايت حضرت ولی امرهللا رشد نمودمؤسسات وروشھا از طريق تجرب 
آغاز  1953بھائيان عالم توانستند اولين نقشه جھانی خود را در سال ، آميز حضرت شوقی افندی در دوران واليت ايشان

، ظرفيت بسيار باالی آنھا در نتيجه تجربه و. جھاد اکبر ده ساله که مساعی دوازده محفل ملی را بھم پيوست، کنند
کشور و  100بيش از . بھائيان توانستند تنھا در يک دھه بيش از آنچه در قرن پيشين بدست آمده بود بانجام برسانند

ھزاران محفل محلی ، محفل ملی جديد تاسيس گرديد 40بيش از ، ول نقشه فتح گرديدد تا پايان دھهقلمرو در سال ا
  . ن جديد در اکناف عالم تسجيل شدندو دھھا ھزار مؤم، تشکيل شد

با "جريان يکنواخت" مبتديان با نشاط و تازه ، حضرت شوقی افندی توضيح فرمودند که رشد امرهللا سه مرحله دارد 
  . نفس آغازشده که بدنبال آن دخول افواج و اقبال عامه ناس خواھد آمد

روزی را تسريع می کند که چنانکه حضرت عبدالبھاء اين تقويت بعالوه از فرا رسيدن روزی خبر می دھد و حلول "
روزی که اگر خوب مالحظه . پيش بينی فرموده اند فوج فوج نفوسی از ملل و اجناس مختلفه وارد امر مبارک گردند

شود مقدمه زمانی است که مدتھا انتظار آن می رفته و اقبال دسته جمعی نفوسی از ھمين ملل و اجناس در نتيجه مستقيم 
سلسله وقايع عظيمه و محتمال حوادث مصيبت بار که حال بزحمت می توان آنرا تشخيص داد ناگھان مقدرات امر  يک

را ديگرگون کرده نظم عالم را مضطرب ساخته و بنيه عددی و قدرت مادی و روحانی امر حضرت بھاءهللا ھزار برابر 
   )10(". خواھد کرد

و ، در پاسيفيک، يادی از مومنين جديد که قبال در کشورھای مختلف در آفريقابا ورود تعداد ز، عالئم شروع مرحله دوم 
دھه با آغاز آن در )11(. در جزاير منتاوای اندونزی در طول حيات حضرت ولی امرهللا پديدار گشته مشخص شده است

ھزاران و حتی صدھا ، افتتاح گرديد که بوسيله آن صدھا کارگاھھای ثبت نام سريع، و شتابش در سه دھه بعدی 1950
  . شدند در کشورھا يکی پس از ديگری وارد به امر مبارک ھزار نفر به سرعت

در حاليکه تعداد مؤمنين در ھندوستان از دومليون نيز افزون ، عضويت در چندين کشور از يک ميليون تجاوز نمود 
امع ملی نتوانست تعادل مناسب بين ھيچ يک از جو، موفقيت در کسب ثبت نام نفوس جديداما عليرغم  )12(. گرديد

از  قرن انوار که رشد را دربيش از سه دھه 9فصل . ترويج و تحکيم الزم برای حفظ فرايند دخول افواج را حفظ نمايد
  : توضيح می دھد، تحليل می نمايد1960نيمه دھه 

بھمراه آورد و فورا الزم بود که  "قبول ناگھانی امر بھائی از طرف عده بيشماری از عامه مردم مشکالت بزرگی را نيز
منابع و مقدورات جامعه ھايی که در اين تبليغ عمومی پيشقدم بودند متوجه نياز فوری اين نورسيدگان گردد و برای 

عالوه بر آن مشکالت فرھنگی . افزايش معلومات انبوه مومنين جديد و تقويت جوامع و محافل جديد به مصرف برسد
. بھائيان ايرانی مھاجر در بالد غرب با آنھا مواجه شدند اکنون در سراسر جھان پيش آمده بود نظير مسائلی که اولين

")13(  

بيت العدل اعظم در حالی که ھمه مؤمنين را با نقطه ، شده ارائه تبليغ يی که در روشھای جديددر پاسخ به چالشھا 
 رت و با پااليش روشھای عملی پديد آمده بهتشويق فرمودند که دور ھم جمع شده و از طريق مشو، نظرات متفاوت

برای مثال جامعه بھايی آمريکا از . تاکيد فرمودند تبار فرايند رشد به ميزان وسيعاعبه ، تاثيرو نفوذ بيشتری دست يابند
زمانی که ثبت نامھا در سال . رسيد1970تا اوائل دھه  ا960عضو ظرف چندسال از آخردھه 60000به بيش از 20000
  : بايشان اينگونه توصيه گرديد، سال قبل بسرعت کاھش يافت نفر20000از بيش از  1972

اسا در فتح اھدافتان تاثير که روشھای جديد تبليغی که در دستيابی به توده ھای منتظر بکار برده ايد اس ما متوجه شديم "
به . تسجيل و مومنين قديميتر که قيام نماينداعم از مؤمنين تازه ، ھمه، بھائيان آمريکا را تشويق نموديم و ما، داشته

حضرت بھاءهللا توکل نمائيد و به آن قوه اعلی مجھز شويد وبدون توقف مساعی خود را در وصول به ارواح منتظر 
روشھای جديد ھر چند . ادامه دھيددر حالی که ھم زمان فتوحاتی را که به سختی به آن نائل شده ايد تحکيم نمائيد

درون ، ھجوم اين تعداد بسيار مومنين تازه. ناگزير با خود انتقادو چالشھايی بھمراه مياورد، ھايت ثابت گرددموفقيتش درن
مومنين نوپا را به پيوستن به صفوف آنانی که صميمانه دانش و تجربه خويش را در اين ميدان خدمت ارائه نمايند ، خود

درحال حاضر آنطور که ھرگز سابقه نداشته برای کسب اين  مومنين آمريکايی، بدور از کناره گيری. فرامی خواند
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فرصت طاليی که به آنان ارائه شده فراخوانده شده اندکه عابدانه باھم مشورت کرده و دامنه مساعی خويش را گسترش 
  )14(". دھند

ضاعف تقويت شده يم با ھدايت متوصيه به مشورت و يافتن راه حلھا برای ايجاد تعادل بين فرايندھای ترويج و تحک 
و سيستماتيک کردن ، ائتالف اقدامات تکميلی، فعاليتھای تبليغی از طريق تجربه نياز به اصالح و ارتقاءکه ، است

  : بيانات ذيل خطاب به عالم بھائی شاخص آن دوره است. رويکرد دارد

حياتی ھستندو ھريک از آنھا ديگری را "تبليغ امرهللا فعاليتھای گوناگونی را در بر می گيرد که ھمه آنھا برای موفقيت 
باشند که بايد  حضرت شوقی افندی بارھا تاکيد فرمودند که ترويج و تحکيم دو وجه جدانشدنی تبليغ می. تقويت می کند

  )15(". شود که مومنين درمورد فضائل يکی در برابر ديگری بحث می کنند ھنوز شنيده می، ھمزمان انجام شوند اما

بديھی است . از توسعه امرهللا تجربيات تازه بسياری در ميدان تبليغ و نيز در کار تحکيم بوقوع می پيوندد در اين مرحله 
زيادی دارند در حاليکه سايرين شايستگی کمتردارند يا اصال  بسياری مزايای. قيت مواجه نيستندکه ھمه تجربيات با موف

ھر روشی را که برای تبليغ و تعميق توده   ما بايد با پشتکار مزايایمرهللادر دوره فعلی انتقال و رشد سريع ا، اما. ندارند
   )16(. ھا طراحی شده تحری کنيم

از طريق اين فرايند جامعه . يک عامل اساسی در افزايش رشد ھر جامعه است، "ارزيابی مجدد ادواری تاثير کار تبليغ
   )17(". لزوم ارزيابی مجدد می نمايد در موقع، برنامه تبليغی خود را با توجه به ارائه پيشرفتھا

در کل بايد برای استقرار پايداری بيشتر در ، اری افراد مؤمنين تشکيل دھنده آن"جامعه مجھز به قوای عمل و ھمک 
در مقايسه قابل —از طريق نقشه ريزی دقيق و سيستماتيک و اجرای کارھای خود، الگوھای رشد محلی و ملی خود

يک جامعه . تالش نمايد، اين ايام است.... اه مدت و ظواھر پر شور و حرارت که مشخصه زندگیتوجه با ھيجانات کوت
بھايی که بر اقدامات حيات بخش و مداوم اساسی خويش استوار است در قلب و کنه وجود خويش متين و مطمئن است؛ 

که آن را قادر ، اجتماعی بنا می نھد دوره جديدی در تکامل، تاثيری پايدار می بخشد، با پويايی روحانی بحرکت ميايد
  )18(". می سازد تا احترام و ماال حمايت ستايندگان و منتقدان را بطور مساوی بخود جلب نمايد

جامعه بايد در تطابق ميزان وسيع اقدامات بدون از دست دادن تمرکز بر اھداف اوليه تبليغ يعنی ترويج و تحکيم ... "
شرايطی که در آن افراد گوناگون بر فعاليتھای مختلف ، کثرت اقدامات را مقتضی استاين کار وحدت در . ماھر باشد

زيرا يک نفر نمی تواند ھمه کارھا را انجام ، نمايند نفوذ سودمند جمع بررشد و توسعه امرهللا را ادراک، متمرکز شده
به اين ادراک برای رسيدن به بلوغ وصول ، با تقاضاھای زياد در اين مورد. دھد و ھمه ھم نميتوانند يک کار بکنند

  )19(". اھميت دارد و جامعه ملزم به کسب آن است

بدون تحکيم مؤثر که بمنظور تکميل ثبت . حفظ بالقوه رشد قابل مالحظه متحقق نشد، عليرغم اين ھدايت، متاسفانه 
نسل  –و اطفال، شوند سازماندھی نمیجوامع ، توانند در امر عميق شوند نامھای سريع انجام می گيرد مؤمنين جديد نمی

توانند در خدمت  رودزيرا تعداد زياد مؤمنين جديد نمی فتح سريع زود از دست می. آينده مؤمنين آموزش نمی بينند
اين بمعنی انکار استعداد روحانی يا تجليات خالصانه ايمان کسانی که در طی اين دوره به . فعاالنه تاييد و تثبيت شوند

. شود و اعتقاد در الگوھای جديد حيات بھايی متبلور نمی اما گواھی بر اين است که اغلب باور. نيست کرده اندامر اقبال 
تنھا از طريق کوششھای موضعی  "بيت العدل اعظم ميفرمايند"يک دخول افواج پايدار ھر قدر ھم پر شور حرارت باشد

  )20(". شود و ناھماھنگ حاصل نمی

ه ميزان وسيع و عمل که يادگيری درباره ترويج ب يا وحدت تفکر، يجاد تعادل بين ترويج و تحکيمعالوه بر دستيابی به ا 
. را تسھيل می نمايد مساعی در زمينه رشد در اکثر کشورھا بر طبق دو دورنما که با ھم در رقابتند تدوين شده است

ت منتخب دقيق و روايات مستند ابا بيان يکی بر ترويج تاکيد دارد و ديگری بر تحکيم ؛ھر يک نيز موقعيت خود را
رشد نمی تواند —نتيجه يکی است، مھم نيست که در يک جامعه کدام موضع حاکم شود، با وجود اين. پشتيبانی می نمايد

جوامع بزرگی ايجاد نمود و بسياری از محافل جديد تاسيس شد اما ، گيری مؤثرون پيتسجيلھای شتابزده بد. پايدار باشد
که بتوانند بدون نيروی کمکی خارجی کار  مومنين يا تشکيالت قابلی بوجود آوردند، معدودی از آنھا عميق شدهتنھا 
تمرکزی داخلی و جمعی ونيز کارايی در اموراداری ايجاد نمود که نظم مناسبی فراھم ، تاکيد بيش ازحد بر تحکيم. کنند
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. مؤمنين وفادار و جوامع در دام تضادی سست کننده افتادند. ادآورد اما ابتکار الزم برای رشد را تحت الشعاع قرار د
ھمه توان خود را در فعال کردن تعداد فزاينده ای که ، شدند وقتی برای دستيابی به فتوحات در تبليغ تشويق می

به سمت يک برنامه ، شدند تحکيمشان مشکل بود صرف می کردند؛وقتی نگران طبيعت تجربی يافته ھای خود می
  . ساخت عقب نشينی می نمودند ری و آموزشی که ترويج را متوقف میادا

 1990تا  1988در يک دوره دو ساله از . ساله اتفاق افتاد 6آخرين موج عظيم ترويج در طی اين دوره در اواسط نقشه  
ت شد که تحکيم اين ثاب، يکبار ديگر، اما )21(مليون نفر رسيد؛ 5جامعه جھانی بھائی بوسيله يک مليون نفر به بيش از 

  . نفوس مانعی دشواراست

  

   مھمتاريخی  يک نقطه عطف

سی سال سپری ، سيع بوداز آغاز نقشه ھای جھانی تدوين شده تحت ھدايت بيت العدل اعظم که ھدفش ترويج به ميزان و
ھمانطور که . نمايد مؤثرتر و سيستماتيک تر اشاره، حجم زيادی از تجربه ايجاد شود که به مساعی جديدبتواند شده تا 

  : در قرن انوار ذکر گرديده است

"اھميت تالشھا و آموختن فداکاريھا در اين سی سال گذشته زمانی معلوم شد که عالم بھايی وجود نقشه ای جھانی را 
جامعه بھائی که در سال . الزم ديد که در طرح آن از معلومات حاصله و منابعی که جمع شده بود استفاده نمايد

نقشه ديگری را به مرحله اجرا 1964اق ولی بی تجربه ای که در سال ساله را آغاز کرد با جامعه مشت 4نقشه 1996
اجرا نمی  نقشه اخير اولين نقشه ای بود که ديگر تحت ھدايت و عنايت حضرت ولی امرهللا. گذارد بسيار تفاوت داشت

گذشته جزئی اليتجزی از يک کل در جامعه بھائی به شمار بخوبی مشھود گرديد که تمام مجھودات  1996در سال . شد
  .... می رفت

چندان  اگرچه جھد و کوشش ھايی که در دھه ھای مذکور به کار رفت در مقايسه با معياری که عصر رسولی بدست داد 
ری بودن زياد نبود باز برای نسل کنونی جلوه ای از بيان حضرت شوقی افندی را ظاھر می ساخت که درباره ادوا

تاريخ امر بھائی فرموده است که"يک سلسله از بحرانھای داخلی و خارجی با شدت و ضعف گوناگون بوجود خواھد آمد 
که ھر چند آنا سبب ويرانی و دمار شود اما ھريک سرا قدرت متشابھی را ايجاد نمايد که بر شدت و سرعت جلوه امر 

ازد که کوششھا و تجربيات و ناکاميھا و پيروزيھايی که يکی بعد از " چنين کلماتی روشن می س. الھی بسيار بيفزايد
ديگری در آغاز کار تبليغ در سطحی وسيع پيش آمد و جامعه بھائی را برای مبارزات آينده آماده ساخت چه قدر و 

  )22"(. اھميتی داشت

ه تجربيات و تالشھای دوره در نتيج)23(. بعنوان "نقطه عطفی تاريخی" مشخص گرديد 1996ساله در سال  4نقشه  
، بيت العدل اعظم مرقوم فرمودند. گذشته حال امکان قرار دادن جامعه جھانی در يک دوره عملی جديد پديد آمده بود

 اتفاق بيفتد، خويش بسته به استعداد مردم در کل"دخول افواج" تنھا مرحله پيشرفت امر الھی که مقدر شده تا به مصلحت 
و نيز . توانند برايش مھيا و به وقوعش کمک نمايند جوامع بھائی بوسيله اقدامات خود میکه است  اين پديده ای–نيست 

 1996ھمچنانکه متعاقبا بيت العدل اعظم در رضوان )24(. تواند حفظ شود فرايندی است که زمانی که آغاز شد می
  : توضيح فرمودند

مفھوم است که در شرايط کنونی ايجاب می کند و " عبارت "پيشرفت جريان دخول افواج مقبلين" متضمن اين 
چنين . يشرفت و توسعه ای عظيم و مستمر حاصل نمايدزه می دھد که جامعه جھانی بھائی پفرصتھای موجود اجا

پيشرفتی در قبال اوضاع کنونی جھان ضروری است و در تاسيس نظم حضرت بھاءهللا سه عامل يعنی افراد و مؤسسات 
نحوه عمل عوامل مذکور چنين است که ابتدا از نظر روحانی و . چنين پيشرفتی را عملی سازند و جامعه می توانند

عقالنی امکان چنين اقدامی را بپذيرند و سپس با سعی و کوشش برای تبليغ گروھھايی از مقبلين جديد و تھيه و تجھيز 
ن مطلع و فعال را برای مشارکت در وسايلی برای آموزش و پرورش روحانی و اداری آنان تعداد مبلغين و مديرا

خدمات امری چتدين برابر کنند و بدين ترتيب دخول صفوف مقبلين جديد را در ظل امرالھی و تکامل و بلوغ بال انقطاع 
  . محافل روحانی و استحکام مستمر جامعه را تضمين نمايند
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است که اين پيشرفت آغاز شده و جوامع محلی عالوه براين "افزايش پيشرفت جريان دخول افواج مقبلين" حاکی از آن  
حال از جميع جوامع محلی انتظار می رود که برای استمرار جريان . و ملی در مراحل مختلف اين جريان قرار دارند

از افراد . مزبور اقدام نمايند و توسعه و تحکيم ھر جامعه را به ميزانی که با امکانات موجود متناسب باشد افزايش بخشند
درخواست می شود که بمنظور رفع نيازمنديھای ، در حالی که ھريک در حوزه خاص خود فعاليت دارند، مؤسساتو 

  )25(". اين دوران بحرانی در حيات جامعه بھائی و در سرنوشت تمامی جامعه بشری قيام نمايند

بتواند بر پايه دخول افواج اين بيان بيت العدل اعظم توضيحی قاطع ارائه می کند که حول آن وحدت تفکر و عمل  
ھرجامعه محلی توانست تشخيص دھد که در ، ی سردرگمی درباره ميزان وسيع رشدبعد از سالھای طوالن. تاسيس گردد
ھمه ، از آنجا که برخی کمی جلوتر بودند و برخی کمی عقب تر. استندھای ترويج و تحکيم درگير بوده يکی از فراي

نه ، حدوده ھای منابع و فرصتھای موجودشرفت يعنی عمل بروشی سيستماتيک درون مو پي. می توانند به پيش بروند
فرمايند"ھمه بايد بدانند که  بيت العدل اعظم می. جھشی ناپسند از سکون به سمت دستيابی به نتايج قابل تصور آشکار

، ه اکناف عالم پيش می رفتکه در ھماين فرايندی بود )26(. دخول افواج مرحله ای ناگزير در توسعه امرهللا است"
  . حتی نقاطی که نسبت به امر مبارک غير مستعد بنظر می رسيدند

ناتوانی در : بيت العدل اعظم توانستند به عالم بھائی دقيقا اشاره نمايند که مانع اصلی در حفظ دخول افواج، بعالوه 
توجه اصلی نقشه . در رشد سريع وجود دارد توسعه منابع انسانی به ميزان الزم برای انجام وظائف بيشماری است که

  . جديد مواجھه با اين چالش بود

است که چنين دوره ھای پراکنده آموزشی و فعاليتھای غير رسمی حيات جامعه با رشد تعداد مسجلين آشکار شده "
فقط به گروه نسبتا اگرچه اھميت دارد اما بعنوان وسيله ای برای توسعه منابع انسانی کافی نيست زيرا فعاليت آنھا 

اين احبا ھر قدر که مخلص و خدوم باشند ھر قدر مشتاق ايثار و . کوچکی از حاميان فعال امرهللا منتج شده است
تشکيالت بھائی . فداکاری باشند نمی توانند نيازھای صدھا جوامع نوپای محلی را رفع نمايند چه رسد به ھزارھا جامعه

توجه منظم ، مساعدت آنان در خدمت به امر الھی طبق قابليتھا و استعدادھای خداداده آنھا به تعليم تعداد بارزی از احبا و
  . مبذول داشته اند

در بسياری از . توسعه منابع انسانی در سطحی وسيع مستلزم آن است که به تاسيس مؤسسات توجھی جديد مبذول گردد 
ھدف از . امور شده استوزش سيستماتيک از الزم مناطق ايجاد مؤسسات به عنوان ساختارھای سازمانی مختص آم

چنين آموزشی عبارت از بھرمند ساختن گروھھای دائم التزايد احبا از بينش ھای روحانی دانش و مھارتھای مورد لزوم 
بزرگساالن ، برای اجرای وظائف کثيره توسعه و تحکيم شتاب يافته از جمله تبليغ و تزييد معارف تعداد کثيری از نفوس

بھترين راه حصول اين ھدف برنامه ھای کامال سازمان يافته و رسمی متشکل از دوره ھايی ، وانان و اطفال استج
  )27(". است که به نحوی مناسب برنامه آموزشی در نظر گرفته شده را اجرا نمايند

فه ی الزم برای درک وظيساله ھدايت فوق العاده غن 4نقشه ، کردی جديد به توسعه منابع انسانیعالوه بر اقتضای روي
نقشه طی يازده پيام پايه ريزی شد که ھشت تای آنھا مستقيما خطاب به مناطق گوناگون ، در حقيقت. فعلی را فراھم آورد

و جامعه ، تشکيالت، در ميان موضوعاتی که به تفصيل بحث شده نقش فرد )28(. متشکل از گروھھايی از کشورھا بود
منطقه ای و محلی؛تکامل الگوی حيات جامعه از ، فواج ؛توسعه نقشه ھا در سطوح ملیل امحلی در پيشبرد فرايند دخو
ائتالف ، نقشه، بطور خالصه. و مسئوليتھای مشاورين و اعضاءھيئت معاونت قرار دارد، طريق مراحل پيچيده فزاينده

  . سازد برای افتتاح و حفظ فرايند دخول افواج را مخاطب می ھمه عناصرالزم

و ، سيستماتيک کردن، يک فرھنگ جديد، يک حالت ذھنی جديد. ساله منجر به ايجاد تغيير در جامعه بھائی شد 4نقشه 
ساله در  4با نزديک به انتھا رسيدن نقشه . شعارھای تحول در اقدام بھائی در ارتباط با رشد و توسعه شدند، يادگيری
افواج تا سال  جھانی به تمرکز بر پيشبرد فرايند دخول بيت العدل اعظم دوره را در حينی که جامعه، 1999نوامبر 
  . تمديد نمودند، ادامه می دھد 2021

دو مرحله از مراحل پيشرفت و اجرای نقشه الھی که در پيش است يکی بمدت يکسال و ديگری به مدت پنج سال ادامه "
مرحله اول را که مدت آن دوازده ماه  از جامعه جھانی بھائی خواسته خواھد شد تا 2000در رضوان سال . خواھد داشت
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ھدف اين مرحله متمرکز ساختن استعدادھا و توانائيھا و امکاناتی خواھد بود که با . خواھد بود و به موقع اجرا گذارد
در نقشه پنج ساله که بدنبال خواھد آمد يک سلسله اقدامات جھان . چنان شدتی به منصه ظھور و بروز رسيده است

اين نقشه ھای . گردد که جامعه بھائی را در بيست سال آخر نخستين قرن عصر تکوين مدد خواھد کرد شمولی آغاز می
  )29(". متمرکز در پيشرفت جريان دخول افواج مقبلين و تسريع منظم جريان مزبور خواھد بودجھانی 

 2021ھای بعدی که تا سال  آغاز شدو نقشه2006آغاز و  2001ساله که در  5نقشه ھای ، ماھه 12نقشه ، ساله 4نقشه 
باشند که در آنھا جامعه بھائی نحوه پيشبرد فرايند دخول  پديد ميايند يک سری گامھای متوالی اقدام و تامل بر اقدام می

و وجوه بسيار ديگری در ترتيبات ، الگوھای حيات خود، طول اين دوره جامعه ادراکات خود در. افواج را ياد می گيرد
 تغيير فرھنگ بھائی ثمر يک تغيير در رويکرد بھائی نسبت به ادراک و عمل می. ول خواھد ساختتشکيالتی را متح

شود  تا آنجا که به رشد امرهللا مربوط می –آنچه نوشته شده و ترجمان آن در واقعيت و عمل را ما اين گونه —باشد
  . درک می کنيم

  تجربه کلمبيا و موسسه روحی

ی از جوامع ملی سعی کردند مواد آموزشی را برای مؤسسات جديد بر اساس معيارھايی که تعداد، ساله 4در اوائل نقشه 
اين امر يک" رشته دوره ھای بخوبی تعريف . رئوس مطالبش توسط بيت العدل اعظم تعيين شده بود گسترش دھند

مناسب برنامه ھا را رسمی حاوی دوره ھايی که بنحوی  )31(ماندھی شده"نامه ھای بخوبی سازو "بر، )30(شده"
، ارائه بينش روحانی بيت العدل اعظم توضيح فرمودند که " ھدف از چنين آموزشی. می کرد اقتضا، طراحی می نمود

دانش و مھارتھای الزم برای انجام وظائف کثير ترويج و تحکيم سريع به مؤمنينی است که احتماال مستمرا رو بافزايش 
. بپردازند" جوان و اطفال، غ و عميق ساختن تعداد وسيعی از مردم اعم از بزرگساليلباز جمله ت باشند تا به اموری می

يا اتالف انرژی در ارائه فھرستی از ، جوامع ملی به ھدر ندادن وقت خويش با توجه به فرضيه ھای غير عملی)32(
و مرجحا دوره ، دود پايه ایبه رشته دوره ھای مع بلکه اوقات خويش را صرف توجه. دوره ھای مختلف تشويق شده اند

ھای موجود که نفوذ و تاثيرشان تثبيت شده نمايند تا بسرعت تعداد چشمگيری از مؤمنين را تاييد و ايشان را برای 
اگر غير از اين باشد . آموزش بعنوان وسيله در نظر گرفته شده نه ھدف. ھمکاری با فرايند دخول افواج آماده نمايند

جوامع برای خلق مواد آموزشی يک رشته از دوره ھای موسسه انجام می دھند به نتايج مطلوب تالشھای گوناگونی که 
در طول زمان تعداد بيشتری از جوامع ملی مواد آموزشی مؤسسه روحی کلمبيا را که سالھا قبل تھيه شده بود . نمی رسد

کارايی اين مواد آموزشی از . ت بخشنداتخاذ نمودند که آنھا را قادر ساخت تا فرايندآموزش را بمقياس وسيعی سرع
آموزشی مستقيما توسط  طريق تجربه در سراسر عالم به اثبات رسيد؛ نتايج انقدر قابل توجه بود که مآال اين مواد

  : ترويج گرديد2000دارالتبليغ بين المللی در سال 

تعديل قرار گرفته و بسياری از ياران برنامه آموزشی مؤسسه روحی در طول سالھای متمادی مورد آزمايش و جرح و "
. در ممالک مختلفه را قادر ساخته که سيستم مؤسسه مزبور را اقتباس نموده و در مدت کوتاھی آن را راه اندازی نمايند

به جای اين که شرکت کنندگان را در حالتی انفعالی به شنوندگان مجموعه گسترده ای از خطابات و سخنرانيھای بی 
بھائيان با سوابق . مواد درسی مؤسسه روحی طالب شرکت دادن کامل ياران در جريان يادگيری است. ل نمايدارتباط تبدي

برنامه آموزشی مزبور را اقدامی يافته اند که بنحوی فريبنده ساده بوده که عمدتا ، فرھنگی و آموزشیمختلف و متنوع 
ھم گيرا و جذاب می باشد و ھم قدرت و اختيار عنايت می  بر اساس ايجاد ارتباط بين ياران و کالم خالق الھی است که

  )33(". نمايد

  

  : مرقوم فرمودند 2004بيت العدل اعظم در رضوان 

اکثر قريب به . توانايی خود را به عنوان محرکی برای رشد نشان می دھد، "مؤسسه آموزشی چنانکه انتظار می رفت
، مواد درسی مؤسسه روحی را برگزيده اند، ت و نيازھای جوامع خودپس از ارزيابی امکانا، اتفاق محافل روحانی ملی

انتخاب درسھای مؤسسه روحی اين مزيت را نيز داشته است که . چه که آن را پاسخگوی کامل مقتضيات نقشه يافته اند
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ابند که ھمان بھائيان ديگری را می ي، مواد واحدی به زبانھای متعدد ترجمه شده است و ياران ھر جا که سفر می کنند
  )34(. راه را در پيش گرفته و با ھمان جزوه ھا و روشھا آشنايی دارند

  : ساله بيت العدل اعظم نتيجه گيری فرمودند 4يک دھد بعد از شروع نقشه ، باالخره 

واقف بوديم که بعضی ، برنياز به برنامه رسمی مؤسسه آموزشی تاکيد کرديم 1995دسامبر  26"وقتی که در پيام 
اما اعتقاد راسخ . عناصر برنامه ای آموزشی که مقتضيات ضروری را تاميم نمايد در مطالب مؤسسه روحی وجود دارد

توصيه مجموعه خاصی از مطالبی را که در مؤسسات آموزشی در ، ما آن بود که مجموع تجارب حاصله در آن مقطع
ساله توسط يا از طرف اين جمع مرقوم می  4اوائل نقشه لھذا پيامھايی که . توجيه نمی نمود، سراسر عالم استفاده شود

شد محافل روحانی ملی و مشاورين را تشويق می کرد که راھی را برای مؤسسات آموزشی بگشايند که ھر برنامه 
، با وقوف بر مشکالت ذاتی در تدوين برنامه ھای جامع، مع کل ذلک. آموزشی را که مناسب می ديدند اجرانمايند

ديدگاه را بيان کرديم که اجرای برنامه ھا نبايد به علت تصميمات طوالنی در خصوص مسئله برنامه  مکررا اين
وجود چنين مطالبی در سراسر عالم محدود . آموزشی معطل بماند و مطالبی که آماده و موجود بود بايد استفاده گردد

از وجود کتابھای مؤسسه ، طريق مشاورين غالبا از، وقتی، و محافل روحانی ملی و ھيئتھای مديره مؤسسات، بود
کامال معلوم ، ساله به انتھای خود رسيد 4تا زمانی که نقشه . شروع به استفاده از آنھا نمودند، روحی آگاھی يافتند

ومشھود بود که جوامع ملی که آنچنان با شور و حرارت به اجرای سلسله دروس طراحی شده توسط مؤسسه روحی 
  . پيش افتاده بودند، مراتب از محافلی که سعی کرده بودند بنفسه برنامه ای تنظيم نمايندمبادرت نمودند به 

محافل ملی و ھيئتھای مديره نسبت به مزايای برنامه ، ساله بود که در ھمه جا در متقاعد کردن مشاورين 5نقشه ، اما 
مؤسسه در آغاز نقشه بسياری را قادر  ارائه کتاب ھفتم در سلسله دروس اصلی. آموزشی مؤسسه روحی مؤثر واقع شد

ساخت به ارتباط موجود بين جريان ورود افراد به سلسله دروس مزبور و حرکت مجموعه ھای ھمجوار از مرحله ای 
برای تشکيالت در کليه ، با حصول پيشرفت در صدھا مجموعه ھمجوار، مسلما. از رشد به مرحله بعدی پی ببرند

نظم سلسله اصلی دروس ياران را برای اجرای خدمات الزم که مقتضای الگوی رشد سطوح معلوم شد که محتوا و 
توصيف  2005دسامير  27ما پويايی اين رابطه را در پيام ، در واقع. آماده می ساخت، برقرار شده در مجموعه بود

  . کرديم

اينده از تجربه حاصله در سطح که بنحوی فز، اکنون ما با نقشه ھای فعلی مؤسسه روحی برای توسعه برنامه آموزشی 
ما از مؤسسه برای انتقال ، فی المثل. آشنا شده ايم، جھان در توسعه و تحکيم پايدار در مقياس وسيع بھره برداری می کند
به مجموعه دروسی که از کتاب سوم برای آماده ، کتابی که در حال حاضر مرتبه پنجم را در سلسله دروس اتخاذ نموده

و وارد ساختن کتاب جديدی برای تعليم مشوقين گروھھای نوجوانان ، السھای اطفال بھائی گسترش يافتهکردن مربيان ک
که با رشته ای از مطالب مربوط به وجوه ، اين که کتاب ھشتم در سلسله اصلی دروس. استقبال می کنيم، در مرتبه پنجم

با ھمان مسرت خاطر ، عھد و ميثاق خواھد پرداختبه مسئله بسيار مھم ، نھادين خدمت به امر مبارک شروع می شود
حد اقل در سالھای نھايی قرن ، ما به اين استنتاج رسيده ايم که، با در نظر داشتن اين افکار، مورد توجه واقع می شود

اول عصر تکوين که جامعه بھائی بر پيشبرد جريان دخول افواج مقبلين در چارچوبی برای اقدام متمرکز می شود که 
کتابھای مؤسسه روحی بايد در کليه نقاط سلسله اصلی دروس برای مؤسسات را ، دسامبر ما مطرح گرديد 27ر پيام د

  . تشکيل بدھد

انتخاب يک برنامه آموزشی جھت استفاده توسط مؤسسات آموزشی در سراسر عالم برای مدت زمانی معين به معنای  
شھايشان برای بھتر مجھز ساختن خود جھت درک و بکار بردن تعاليم نديده گرفتن انواع نيازھا و عالئق ياران در تال

وبه ھيچ وجه ارزش مساعی مبذوله جھت تدوين دروس و مطالب در تامين نيازھای مزبور را . حضرت بھاءهللا نيست
ی ھمه ھمچنين مطرح کردن اين نکته نيز مد نظر نيست که يک برنامه آموزشی بايد ضرورتا برا. نيز تقليل نمی دھد

در چند ، آنچه که اين تصميم به آن داللت دارد اين است که مقتضيات فعلی رشد امرهللا چنان است که، اما. جذاب باشد
  . مؤسسات آموزشی نبايد سعی در تامين کليه نيازھا و عالئق ياران داشته باشند، سال آينده

توجه ، ه شرکت در مطالعه کتابھای روحی ندارندتمايلی ب، به ھر علت، تشکيالت امريه ھمچنان به آمال نفوسی که 
اين است که اجازه ، ھمانطور که در گذشته تقاضا کرده ايم، ما از چنين احبايی تقاضا داريم آنچه که.... خواھند داشت
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ا ندھند اولويتھای شخصی آنھا به ھيچ وجه از شکوفا شدن جريان تربيتی که امکانات بالقوه اش را برای اقبال ميليونھ
  )35(". نفر با پيشينه ھای متنوع ثابت کرده جلوگيری نمايد

رويکرد تربيتی مؤسسه روحی طی بيش از دو دھه بعنوان بخشی از فرايند وسيعتر يادگيری در زمينه ترويج بمقياس  
لغ با 1990نفر در سال 50000به بيش از  1970وسيع توسعه يافت بطوريکه جامعه کلمبيا از حدود صد نفر در سال 

تالش جامعه آنھا در يافتن روشھای مؤثربرای ترويج و تحکيم ھمانند تالشھايی بود که ھمزمان در بسياری  )36(. گرديد
يم شدن به تمايل به ايجاد شکاف از طريق نقطه نظرات مقايسه ای که اغلب بجای تسل. شورھای ديگر انجام می شداز ک

و مآال يک فرھنگ يادگيری بر ، کلمبيا توانستند وحدت را حفظ نمايند بھائيان در، پيشرفت را در ھمه جا فلج می کرد
داستان مؤسسه روحی و ترويج : يادگيری درباره رشداين تجربه در کتاب . مبنای عمل و تامل و بررسی مستقر نمايند

  . مجددا ارزيابی شده استامر بھايی بميزان وسيع در کلمبيا

توجه ، برای تبليغ توده ھا و وحدت تفکر جديد حاصل از ماھيت توسعه و تحکيم احبای کلمبيا بار ديگر با وحدت ھدف"
در ابتدا . معطوف داشتند، خود را به مسيری عملی که آنھا را به ھدف ارزشمند ترويج به ميزان وسيع نزديک می نمود

ی آشکار شد که چنين اما بزود بسياری از مشاورات در جھت يافتن دستورالعملی بود که موجب موفقيت سريع گردد
اگرچه . تالشی بيھوده است و راه صحيح به سمت اقبال عامه ناس بايد مستمرا و قدم به قدم دنبال شده و کشف گردد

يادگيری دراز مدت است و بايد بطور منظم و با پشتکار و پايداری در نظر گرفته تصادم آراء مختلف ھدف فرايند 
  . فاده" موضوع ساده ای نيستشوداما تصميم گيری در جھت "روش است

و روشھا از آغاز نمی توانستند کامل باشند ولکن بايد رشد يافته و بنحو فزاينده ای منعکس کننده اصول امر نقشه ھا  
اين اصول خود به تدريج با وضوح بيشتر توسط کسانی که با پشتکار اھداف را دنبال نموده و برای ھر . مبارک باشند

مبلغين و مديران امر مبارک بايد درک نمايند که بسياری . ادراک می شد، فرايند تبليغ آماده می گرديدنديک از مراحل 
آنھا بايد در برابروسوسه اغراق نمودن در اھميت و پيچيدگی نقش و اعانات خود . از وظائفشان ساده و حتی آسان است

اشتغال صميمانه در برنامه ھای فشرده اقدام و فرايند ، آنچه می توانند از خود انتظار داشته باشند. مقاومت نمايند
. و مشورت بايد با وحدت تزلزل ناپذير در کمال فروتنی انجام پذيرداين تامل . ھمراھی با تامل و مشورت می باشد

الھيه  اساسی ترين ھدف مشورت بايد تحليل موارد قابل مشاھده دوره ھای عملی و ارزيابی روشھا و نتايجدر پرتو تعاليم
، ھدف تامل مشترک جستجوی عميق در اقيانوس بی کران ظھور مبارک در پی طلب يافتن پاسخ به سئواالت. باشد

و کشف گامھای بعدی در مسير که اگر با ايمان صرف پيموده شود به وسعتی غير قابل پيش بينی ، چالشھا و مسائل
در بعضی مسيرھا به اين موھبت حضرت بھاءهللا ، تموفقي، ديگر برای دوستان کاری نمانده. رھنمون خواھد گشت

   )37(". و کيفيت روحانی مساعی بستگی داردافزايش اقدامات 

را  البته تعھد جامعه به فرايند يادگيری به اين مفھوم نيست که مسائلی بوجود نميايد يا احبا گاھگاھی زمانی که نتايج
اما يک ايده . شوند يا عدم اطمينان نمی دچار سردرگمی، راتعيين کنندارزيابی می کنند يا سعی می نمايند که کار بعدی 

توجه به تعليم مؤمنين جديد و آموزش آنان تا زمانيکه ھمراھانی فعال در کار تبليغ امرهللا . بنحو فزاينده ای روشن است
را ھدايت می نمود الگوی عمل و تامل و بررسی که جستجوی روشھای مؤثر در ترويج و تحکيم . شوند الزامی است

تا آنان نيز ھمراھانی مؤثر در خدمت به  رود حال در جھت توسعه مواد آموزشی برای آموزش مؤمنين جديد بکار می
بھائيان در ، سرورانگيزآموزش و عملطی فرايند جستجويی پر زحمت اما . مؤسسه روحی پديدار گشت. امر گردند

مساعی ايشان به رويکرد . ن جديد کمک کنند که تحکيم شده فعال گردندکلمبيا بتدريج يادگرفتند که چگونه به مؤمني
  . معينی در ايجاد مواد تربيتی و آموزشی منجر گرديد

زمانی که نياز به آموزش . رويکرد به برنامه توسعه تحصيلی را می توان بسادگی در موارد ذيل خالصه نمود"
. سازند دامات آموزشی ارائه می نمايند و آنھا را عملی میتشخيص داده شودگروه کوچکی از مردم نظراتی برای اق

اقدامات آموزشی اصالح ، در پرتو مشورت. قرار خواھد گرفت مشورت ارزيابی و، بررسی مورد نتايج اين اقدامات
ھيچ زمان در اين . شود و سپس مورد تامل قرار گرفته و منجر به تعديل و بازنگری بيشتر می شده عملی می گردد

اقدامات ، در ھر مرحله. بی مواد آموزشی نمی مانداقدام منتظر تدارک نھائی و ارزيا، فرايند توسعه برنامه تحصيلی
و در پرتو ھر د ی کهشد با اين اعتماد که فقط از طريق اقدام و تامل آموزشی با بھترين مواد آموزشی موجود آغاز می
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اين عرصه ای نبود ، با اين وجود. کامل خواھد شدموزشی بتدريج مناسب ترين برنامه آ، ظھور حضرت بھاءهللا باشند
که در آن تعدادی افراد موادی آموزشی را برای استفاده خود بگذرانند و در برخی موارد الزم باشد که ساختار و 

ارائه نتيجه  در جھتگيری تصميم . د تا سايرين با اطمينان از آن استفاده نمايندنھر واحد را به حد اعلی رسانمحتوای 
آنچه که ذکرش حائز . زمانی که اصالحات ناچيز و جزئی باشند انجام می شوداد آموزشی برای ھر دوره نھائی مو

اقدام و تامل به موازات يکديگر انجام می شود نه در يک رشته ، ه وجوه گوناگون اين فرايند مشورتاھميت است آنک
  )38(". طولی که ماھيتا مصنوعی است

برای تعليم و ، الگو نشده و يا ادعا نکرده که يک "تئوری بھائی"، مشخص يک تئوری تربيتی رد تربيتی بدنبالاين رويک
 ش مشخصی برای کمک به مؤمنين که ازکوش. در بطن آن مطالعه آثار بھائی قرار دارد )39(. تربيت ارائه نموده است

حالی که از ھدف غيرقابل انعطاف يافتن معنی دقيق "پيدا کردن در ، ده نمايندعنوان يک راھنما برای اقدام استفاآثار ب
يک جواب صحيح" و نيز يک درون گرائی غير متمرکز که در تبادل طوالنی نظرات شخصی درمورد اينکه"بيان 

راھنما برای پرورش يادگيری گروه به منشی مشارکتی  )40(. شود اجتناب گردد دھد" افراط می برای من چه معنی می
و نيز تسھيل منفعالنه ، در توزيع دانش از طريق سخنرانيھابين افراط  ای بود مجددا بايد بدنبال مسير ميانه. م می کنداقدا

مسئوليت يادگيری بعھده ھمراھان است که . ران بدون ھدف معين انجام شده استيک تجربه که کال از جانب خود فراگي
، از بر کردن)41(". و به سؤاالت پاسخ می دھند، کرده ای خود را تدوينايده ھ، تحليل می نمايند، "دائما فکر می کنند

بلکه از بر کردن کلمه خالق الھی تاثير . اما نه بعنوان يک يادگيری از روی عادت تکرار، بخشی از آموزش است
انه لمحيی "کلما يخرج من فمه ، حضرت بھاءهللا می فرمايند. حرکت آوردن روح نفس دارد بهعميقی در بھيجان و

اين حکم اينطور تکميل می گردد که مؤمنين" بايد از نصوص مبارکه و آيات و آثار سماويه فقراتی  )42(. االبدان"
اين عبارات )43(راجع به موارد مختلفه حفظ نمايند تا در حين مفاوضه در موارد مقتضی از آيات الھيه تالوت کنند"

بنحو وسيعی ، ايد بسادگی بذھن ميايند و تاثير بعدی آنھا بر قلوب و اذھانزمانی که فرصت تبليغ يا ابالغ امر پيش بي
مطالعه با عمل )44(". وعده الھی حضرتش را نشان می دھد که"چنان مھيمن است که مستمع را مجال ترديد نماند

بدنبال پايان يک که يا ھمزمان با پيشرفت تدريجی يک حلقه مطالعه يا با مشارکت در فعاليتھايی که ، شود تکميل می
کل برنامه آموزشی حول مفھوم خدمت از طريق اقدامات مربوط به ترويج و ، در حقيقت. شود دوره فشرده ھدايت می

ارائه جلسات تزييد ، ظرفيت ميزبانی جلسات دعا، از ميان ظرفيتھای توسعه يافته. تحکيم سازماندھی شده است
برای يکپارچه کردن . باشد  و اقدام بعنوان راھنمای يک حلقه مطالعه میتبليغ امرهللا، تعليم و تربيت اطفال، وماتیلمع

تجربه دائم ، و برای درک مواد ارائه شده در دوره ھای بعدی در سلسله دوره ھا، محتوای دوره در الگوھای جديد رفتار
  . التزايدی الزم است

شده مشخص متمرکز نيست بلکه بر کمک به افراد دانش يا انجام امورتعريف  برنامه آموزشی بر انتقال يک حجم معين 
  . در مشی "در مسير خدمت" تمرکز دارد

. ت به امرهللا" را اصل اساسی فعاليتھای آموزشی خود قرار داده است"خدم، مؤسسه روحی از ميان امکانات گوناگون"
و عملکرد مناسب جوامع بھائی ، شخصینياز برای تحول ، توسعه قوای انسانی، البته برنامه ھای مؤسسه اھميت دانش

. به "خدمت " نيز ناظر است... اما بعنوان يک دوره آموزشی بھائی بر ھر اساس ديگری بنا شده باشد. را در نظر دارد
و در ، ارتقا حالت يادگيری، زيرا نتايج اقدامات آموزشی، نيستانتخاب اين اصل اساسی چيزی جزئی ، با وجود اين

  . تحت تاثير اين انتخاب خواھد بوداز فرايند آموزشی پديد ميايد قويا حقيقت چکيده ھمه آنچه 

مشارکت در ، امکانات مومنين برای خدمت به امرهللا از طريق ارتقاء برخی قابليات مانند قابليت تبليغ بر اساسی فردی 
مشارکت موثر در ، عميقتر مطالعه مستمر آثار بروشھايی پر محتواتر و، ی سازماندھی شده توسط جامعهتبليغ کمپينھای
تعليم اطفال و کمک به جوانان در به مجرای صحيح انداختن توانائيھای خود ، کمک به تعميق مؤمنين جديد، مشورت

   )45"(. امکان پذير است

توانايی مشارکت در يادگيری نحوه  شايد مھمترين ظرفيتی که مواد آموزشی روحی برای ترويج آن طراحی شده اند
افرادی نه تربيت ، تمرکز بر پرورش پيشگامانی متفکر و خالق در پيشرفت امراست. ايند دخول افواج استپيشبرد فر

ای از  در ناحيه ای که تعداد قابل مالحظه )46(. ناسی معين يا فرمولی برای ترويجفقط اھل فن در تکميل يک روش ش
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ل و بررسی اقدامات بخشی از فعاليت دائمی است که تام اقدام و، مشورت، مطالعه ھدايات، اين افراد آموزش می بينند
آنھايی که بعنوان راھنما خدمت می . منجر به ايجاد يک فرھنگ يادگيری و پيشرفت واقعی برای جامعه بھائی ميشود

 يکديگر در سبيل خدمت مشی نمائيم با 7ھمچنانکه در کتاب . نمايند آگاھانه در فرايند توسعه اين کارکنان قابل درگيرند
"ھدف دوره ھای ما اين است که ياران از لحاظ روحانی و اخالقی قدرت يابند تا به امر خدمت نمايند"و : تاکيد شده است

ھدفمندی و اراده ، "از خود گذشتگی برای عمل به تعاليم الھی"، از ميان صفاتی که بايد ترويج گردد"حالت يادگيری"
  )47(. خصی خود و پيشرفت جامعه بھائی" می باشدش " احساس مسؤليت نسبت به رشد، نجام امور"استوار در ا

موزشی را برای با توجه به تجربيات خود مواد آ. ندبھائيان کلمبيا تالش می کردند تا ترويج گسترده خويش را حفظ نماي 
  . باشند سفر میدوره ھا تاريخچه . خلق نمودند، کمک بديگران به مشی در مسير خدمت

مشورت درباره موفقيتھا و در فرايند ، ترويج گسترده و تحکيم شده بودند که شخصا درگيرگروه کوچکی از مردم "
اميدوار بودند بينشھای جديدی در پويايی حرکت ، با تامل بر خدمات و رشد خود. دندشکستھای اقدامات خويش وارد ش
اين گروه مرکزی شروع به پيشرفت در مسير خدمت نمودند و برخی زمانی که . روحانی کل جمعيت کسب نمايند

در يک فرايند آموزشی که تعداد فزاينده ای از افراد را که بنحوی مشابه ، ای روحانی اين مسير را کشف کردندنيازھ
از طريق طبيعتا دوره ھا و مواد آموزشی . مشغول گرديدند، خود را برای حرکت روحانی مردم خود آماده می نمودند

به  اين رويکرد. شکل گرفت، فرايند مشورت /عمل/تامل که بعنوان روش گروھی يادگيری و خدمت تکامل يافته بود
  )48(". توسعه برنامه تحصيلی بوضوح از طريق عمل نضج می گيرد

مراه با ر در کلمبيا ھام. ھدف از اين توصيح مختصر داستانی خيالی نوشتن درباره مؤسسه روحی در کلمبيا نيست
تا افتتاح ، برای مثال، مؤثر دوره ھا عليرغم توسعه. فراز ونشيبھا و موانع زيادی داشته وخواھد داشت، موفقيتھايش

 2006ساله در سال  5تا پايان نقشه . در گير سلسله دوره ھا نبودند ساله درصد چشمگيری از اعضای جامعه 4شه نق
ھدف کلمبيا نيز ھمانند . جغرافيائيش برنامه ھای فشرده رشد را آغاز کرده بودندتنھا تعداد معدودی از محدوده ھای 

فرايند دخول افواج  و تحکيمی است که بتواند، ويجتر، اد تعادل بين توسعه منابع انسانیتالش در جھت ايج ساير کشورھا
ملی رو به تکامل مؤسسات آموزشی  يدارتجربه مؤسسه روحی نمونه ای سازنده از شبکه پا، با وجود اين. را حفظ نمايد

باشد که ھدفش بسادگی ارائه يک سری از دوره ھا نيست بلکه می خواھد مرکزی از يادگيری  و منطقه ای در عالم می
ھرچه مؤسسات بيشتر اين ظرفيت عمل و تامل و بررسی را . بعنوان موتور رشد و توسعه قادر به خدمت باشد شود که

ت ديگر اتخاذ و برنامه ھای مؤثر خلق خواھند نمود که توسط مؤسسا، ل اعظم حاصل نماينددر پرتو ھدايت بيت العد
لم بھائی شتاب زيادی ن وسيله فرايند جھانی يادگيری درباره رشد را که به پيشرفت امر در عاشود و بدي منتشر می

  . تقويت می نمايد، خواھد بخشيد

حجم زيادی از اطالعات و دانش . بی ديانت بھائی را بنا نمی نھدمواد توسعه يافته توسط مؤسسه روحی دستور مذھ 
اتخاذ تدريجی اين مواد توسط مؤسسات آموزشی در . دقيق را که ھمه مؤمنين بايد يکسان جذب نمايند نيز ارائه نمی کند

ی توانستند استفاده ساله داللت بر اين ندارد که اين دوره ھا تنھا دوره ھايی بودند که م 4سراسر عالم از آغاز نقشه 
در حقيقت استفاده از اين ، فراھم نياوردند، نحوی غير قابل انعطاف دنبال شوندآنھا فرمولی برای رشد که بايد ب. نمايند
بسيار ديگر که برای  عناصر برای ائتالف آنھا با، ادگيری نحوه بکار بردن آن در متن جامعهن داشتن ظرفيت يبدو مواد

بلکه . ببار نخواھد آورد نتيجه، با چالشھای جديدی که پديد ميايد و برای مواجھه، افواج ضروری استحفظ فرايند دخول 
مواد آموزشی روحی عملی ترين و مؤثر ترين ابزار موجود در حال حاضر است و ارزشھايش را بعنوان يک برنامه 

آنھا . در عمل به اثبات رسانده است، يدحی گرديده و به رشد کمک می نماآموزشی که برای پرورش منابع انسانی طرا
و برنامه ھای ، مالقاتھای خانگی، مانند اقدامات اساسی، پايه ای برای حمايت و توسعه وجوه ديگر کار فراھم آوردند

، اما. آنھا منضم خواھد شدديگر نيز به دوره ھايی  و، اين مواد بدون شک تکامل خواھد يافت، در آينده. ده رشدفشر
ملی تنھا از طريق تجربه کسانی که از نزديک در گير پيشرفت امور ترويج و تحکيم ھستند می تواند حاصل چنين تکا

  . شود
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   يک دھه پيشرفت

نشان می ، ساله 5ماھه و اولين نقشه  12قشه و پس از آن ن، ساله 4از آغاز نقشه ، 2006تا  1996تجربه يک دھه از 
تحت ھدايت بيت العدل اعظم به فرايند سيستماتيک پيشرفت امرهللا ، مبتنی بر گفتگودھد که چگونه يک فرايند يادگيری 

ساله از طريق  4مسير تعيين شده در پيامھای نقشه ، ھمانطور که در باال بطور خالصه ذکر گرديد. کمک می نمايد
بسياری از . يدار گشته استتحليل نتايج و تجربيات کار ھای قبلی انجام شده در مسير دخول افواج طی چندين دھه پد

اما ، ی نسبتا کوتاه باثبات رسانده اندجوامع ملی ظرفيت ثبت نام ھزاران يا حتی دھھا ھزار مؤمن جديد را ظرف دوره ا
اگرچه از نظر اداری خيلی ، تحکيم تکميل نمايند؛ ساير کشورھاند فرايند را از طريق يک فرايند برابر مؤثر ستنتوان

وره دنبال شده بود اگر الگوی عمل که طی چندين د. کزشان در درون جامعه بود و رشد کمی داشتندقوی بودند اما تمر
  . عالم بھائی قادر نبود رشد قابل مالحظه و پايدار داشته باشد، تغيير نمی کرد

چنين  و. ساله پيشبرد فرايند دخول افواج است 4بيت العدل اعظم توضيح فرمودند که تنھا ھدف نقشه  1995در سال  
پيشرفت ". پيشرفتی بايد از طريق افزايش فعاليتھا و اقدامات افراد احبا و مؤسسات امری و جوامع محلی تحقق يابد"

"چھار سال آينده بايد شاھد . تشکيالت و جامعه محلی بايد حاصل شود"، در فعاليت و توسعه فرد فرد احبا چشمگير
ھزاران ھزار تن از احبا بايد . شيم که به ابتکار فردی صورت می گيردافزايش بی سابقه فعاليتھای تبليغی مؤثر با

مساعدت شوند تا با استمرار در تبليغ امرهللا و با حمايت از نقشه ھای تشکيالتشان و بذل مساعی جوامعشان به بيان شور 
   )49"(. و نشاط ايمانی خود بپردازند

بيت العدل اعظم . رفتن مسؤليتھای خود را دارند اما اين کافی نيستمطمئنا بعضی از مؤمنين توانايی الزم برای بعھده گ
، همالحظه فرمودند که مساعی انجام شده در جھت توسعه منابع انسانی که مجھز به دانش و مھارت و بينش روحانی بود

نقطه ، و بنابراين و قادر به ھمراه نمودن مؤثرافراد در فرايند دخول افواج گشته بايد سيستماتيک ترو گسترده تر شده
  . تاسيس يک شبکه جھانی مؤسسات آموزشی گردد، تمرکز نقشه

برخی کشورھا ورای نتيجه گيری نقشه تالش . ايجاد يک سيستم مؤثر آموزشی در ھر کشور چالشی دشوار بوده است 
ه دوره ھای آنھا بيش موسسه آموزشی ملی و منطقه ای بود ک300نتيجه کلی نقشه چھارساله تاسيس ، با وجود اين. کردند

ن معنی اين بدي. جوامع با حضور گروھی از مؤمنين ثابت قدم و توانا حياتی تازه يافت. نفر را پوشش داد100000از 
و پيشرفت در برخی نواحی بر ساير مسائل . کامال برعکس—فورا حل شده است نبود که چالش دخول مستمر افواج
. وجود داشتای که در عالم بھائی دميده شده  در ھمه جا شواھدی از ظرفيت تازهاما . چالشھايی حتی بزرگترپرتو افکند

جوامع بھائی ، اقدام و بررسی و تامل بود، مشورت، ھنگ جديد يادگيری که شامل مطالعهدر نتيجه ظھور يک فر
  . توانستند بنحوی فزاينده چالشھايشان را تشخيص داده و پيشرفتی مستمر حاصل نمايند

ماھه مستقيما برای کار  12نقشه . الگوھای جديد اقدام سيستماتيک و مؤثر در نقشه ھای بعدی ادامه يافتيادگيری  
توسعه يک ، مقرر شد که فعاليتھا. قرار بود مؤسسات در ھر کشوری کامال فعال شود. ساله طراحی شد 4کردن بر نقشه 

تعليم اطفال 2000تا سال ، کننده اين واقعيت بود که اوالکس اين کار منع. برنامه دوره ای برای اطفال را نيز شامل شود
تنھا اگر نسل بعدی اطفال ، پيشبرد در فرايند دخول افواج، دوم، در اکثر کشورھا پراکنده و برنامه درسی نامنظم بود

که  ه ای بودبرنامه رشد ناحي 25تاسيس ، عنصر ديگر اين نقشه کوتاه. اھد شدتربيت بھائی دريافت کنند حفظ خوو تعليم 
در کشورھايی منتخب بمنظور کشف نحوه پيوستن آموزش سيستماتيک به مساعی تبليغی دقيقا سازماندھی شده به جھت 

  . دستيابی به رشد پايدار انجام گرديد

گنجينه ای از تجربيات بدست آمده " صحبت کنند عناصر بيت العدل توانستند از "، 2001در سال  ساله 5تا آغاز نقشه  
می که جوابگوی احتياجات آموزشی تعداد بسياری از احبا در سراسر جھان آزمايش شده و فايده و تاثير آنھا ثابت نظ

  : بيت العدل اعظم توضيح فرمودند که نقشه بر "دو حرکت اساسی" متمرکز بود )50(. گرديده " است

است که توسط مؤسسه ارائه می شود و ورود پيوسته و مداوم مؤمنين از طريق دوره ھای منظمی ، نخستين جريان" 
، دومين جريان که نيروی محرکه خود را از جريان اول کسب می کند. ھدف آن توسعه منابع انسانی امر مبارک است

  )51"(. حرکت محدوده جغرافيايی ھمجوار از يک مرحله رشد به مرحله باالتر است
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آموزش راھنماھا و خلق ابزاری برای ارائه : صورت گرفتساله تالشھايی در جھت تاسيس ساختار مؤسسه  4در نقشه  
. مؤسسه روحی متمرکز بود 2و  1در اکثر کشورھا آموزش بيشتر بر کتاب . دوره ھا از راه دور يا در مکانی مرکزی

در فاصله زمانی بين . ساله مساعی بر آموزش سريع و افتتاح دوره ھای باالتر تمرکز يافت 5بر اين اساس در نقشه 
تا . در کالسھای اطفال است تکميل نمودندکه درباره تدريس  3نفر کتاب 10000حدود  2003و فوريه  1996ضوان ر

که  6تعداد تکميل کنندگان کتاب . ماه 7ساله در تقريبا  7انجام کاری —رسيد19000ساله اين رقم به  5ميانه نقشه 
بيش از ربع ، تا پايان نقشه. بر ھمان سال رسيدپتامدر س8000به  2003در فوريه 3700 ددرباره تبليغ است از حدو

اخت تا بعنوان س را که آنھا را قادر می 7نفر کتاب 35000و بيش از ، ميليون نفر حد اقل يک دوره را به پايان رساندند
  . باتمام رساندند، راھنما عمل نمايند

بر  کشور_محدوده ھای جغرافيايی يا کالسترھا_افيايی مشخص درون يک يف مناطق جغرساله با تالش در تعر 5نقشه  
سپس جوامع بھائی شروع به يادگيری نحوه تمرکز و سازماندھی . آغاز گرديد، طبق الگوھای اجتماعی کل جمعيت

اقداماتشان برای دستيابی به ساکنين ھر کالستر و خلق تدريجی شرايطی که در آن تعداد فزاينده ای به امر مبارک وارد 
آنچه را که مؤمنين از طريق دوره ھای مؤسسه ياد می گرفتند بايد به . کرد، شرفت آن قبول مسؤليت نمايندو برای پي

 و، ھای اطفالکالس، حلقه ھای مطالعه–سه اقدام اساسی. الگوھای عملی برای تبليغ و جامعه سازی تبديل می گرديد
در . مانند دروازه ای برای دخول افواج پديدار شد که اصوال برای بھره گيری خود مؤمنين طراحی شده بود جلسات دعا

ادامه گزارشی است از اينکه چگونه ابداع فرايند مؤسسه بتدريج موجب افزايش اقدامات جديد وتعداد فزاينده ای از 
  : ھمراھان گرديد

ناحيه ای که تقريبا ھيچ  ....در او. ال داشتمؤمنی در تايوان اولين گام در مسير خدمت را برداشت که تاييد الھی را بدنب 
او از خالقيت خود در جھت افتتاح يک کالس درس اخالق در يک مدرسه عمومی . زندگی می کرد، مؤمن فعالی نداشت
والدين يکی از اطفال چنان تحت تاثير محتوای کالس اطفال قرار گرفت که اظھار تمايل کرد که . ابتدائی استفاده نمود

مادر نه نتھا . مؤسسه روحی را مطالعه نمايند 1راھنما نيز بود از مادر دعوت کرد تا کتاب  معلم بھائی که. بيشتر بداند
  نفر از دوستانش نيز خواست که به او بپيوندند! 5موافقت کرد بلکه از 

بطور ھفتگی برگزار و با مطالبی که گاھگاھی به جھت عميق شدن در  2003اولين حلقه مطالعه در کالستردر مارچ  
با . ا پذيرفته بودندر را آغاز کردند ھمگی امر 2مادر کتاب  6زمانی که آن . شد تکميل گرديد ع بھايی ارائه میمواضي

اين مؤمنين جديد خود شروع به ، عميق شدن ايمان و افزايش مھارتھايشان از طريق يادگيری در فرايند مؤسسه
ھمکاران و بستگان خود ، با دوستان، خانمھا بخصوصاز اين سه تا . نمودند و کالسھای اطفال برگزاری جلسات دعا

  . آشنا نمودند 1ارتباط گرفته و آنھا را نيز با کتاب 

با 1حلقه کتاب  7آنھا . ھمراه اصلی در اولين حلقه مطالعه کل دوره ھا را باتمام رسانده بودند 6آن  2004تا دسامبر  
کالس اطفال برای بيش  5آنھا . برای دوره ھای باالتر داشتندھمراه غير بھائی عالوه بر چھار حلقه مطالعه  24حضور 

آنھا پس از . جذب نموده بودرا نفر  30و جلسات دعای روزانه داشتندکه حدود ، طفل غير بھايی تاسيس کردند 28از 
وجوانان برای ن يک گروه آنکه تاثير مثبت تعاليم بھايی را بر بچه ھای کوچکتر مشاھده نمودند حتی اقدام به تشکيل

ھمه بزرگساالن مادران اطفال پيش دبستانی يا . نفر بطور منظم در اقداماتشان مشارکت داشتند 78، در مجموع. نمودند
  . دبستانی بودند

اين دوستان بانگيزه تغيير حيات ، مار و غيبت کردن بودندکه ھمه غرق در ماديات و تفريحات مانند ق محله ایدر ... "
  )52"(. ايجاد حرکت در ديگران به مشی در مسير روحانی پرداختندآنھا و بنوبه خود 

تا صميمانه به بھائيان  وقتی اقدامات اساسی به جامعه وسيعتر گشوده شد فرصتھايی برای افراد مستعد ايجاد نمود 
الی وحدت تعو درمحيطی اجتماعی که موجب ا، گرفته از کلمه خالقه الھام و ھدايت، کروح امرشان را ادرا، بپيوندند

آنھايی که بھائی شدند فورا می توانند در مسير خدمت حرکت نموده و جای خود را در . نمايند و خدمت است مشارکت
  . مقدم اقدام در کالستر قرار دھندصف 
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بھائيان در ، در طول دوره نقشه ھمچنانکه ابتکارات افراد افزايش يافت و ھمراھان بيشتری را مستمرا جذب نمود 
مسير ، ھا رويکردی تدريجی نسبت به تبليغکالستر نحوه تاسيس برنامه ھای فشرده رشد را يادگرفتندکه در آن 300ا تقريب

در برخی از اين کالسترھا . را به سمت الگوھای پوياتر که می توانست به تعداد زيادی از مردم بپيوندد نشان می داد
بخش قابل مالحظه ای نيز برای خدمت به امرهللا  و د و تحکيم شوندن جديد می توانستند ثبت نام کننسال بسال صدھا مؤم

مؤمن  40يا  20قبل از آنکه ، بعضی کالسترھا، در آن کشورھايی که تبليغ مشکلتر بود. در بعضی مسيرھا قيام نمودند
  : توصيف می فرمايند بيت العدل اعظم ھر دو الگوھا را. جديد در سال ثبت نام کنند رشد پراکنده يا کمی را تجربه کردند

در جايی که جمعيت بنا به سنت استعداد پذيرش بسيار . "اما الگوی توسعه از مجموعه ای تا مجموعه ديگر متغير است
در ، فی المثل. جريان ورودی سريعی از احبای جديد را بايد انتظار داشت، بااليی را نسبت به امر نشان داده است

حل ھدف تسجيل پنجاه نفر در طی يک دوره سه ھفته ای تا روز دوم پشت سر در يک م، مجموعه ای از اين دست
تمه و گروه مربوطه خردمندانه تصميم گرفت مرحله توسعه را با پيش بينی فعاليتھای مربوط به تحکيم خا، گذاشته شد

تا ذخيره کافی از  مرحله بعدی وارد ساختن درصدی از مؤمنين جديد به جريان مؤسسه است يکی از اھداف اوليه. بخشد
نفوسی که در حلقه ھای مطالعه شرکت می کنند با . منابع انسانی برای چرخه ھای آتی رشد پايدار وجود داشته باشد

و از کليه آنھا برای حضور در جلسات دعا و ، رشته ای از مالقاتھای خانه به خانه تحت پرورش قرار می گيرند
ت ايام متبرکه دعوت می شود و تدريجا الگوی حيات جامعه به آنھا عرضه و رعاي، روزه 19انعقاد ضيافت ، مناجات
مرحله تحکيم موجب افزايش موارد تسجيلی بيشتری می شود چه که اعضاء خانواده و دوستان مقبلين ، اغلب. می گردد

  . جديد به امر مبارک اقبال می کنند

و ھدف ، ممکن است باال نباشد، ص در چند چرخه اوليهبخصو، تعداد تسجيليھا در مرحله توسعه، در ساير مجموعه ھا 
اين ماھيت مرحله تحکيم ، بنابراين. در اينجا باال بردن تعداد نفوسی است که مايل به شرکت در فعاليتھای اساسی ھستند

ان خود که عمدتا شامل حمايت از عالقه متحريان و ھمراھی کردن با آنان در تحری روحانی خود می باشد تا در ايم، را
می تواند تعداد معتنابھی تسجيلی جديد را باعث ، تا آنجا که اين اقدامات قاطعانه دنبال شود، اين مرحله. تقويت شوند

بلکه ، توانايی نه تنھا تبليغ نفوس مستعد، بايد توجه داشت که ھم زمان با پيشرفت يادگيری و کسب تجربه، اما. گردد
و کل مؤمنين جديد از ، توسعه می يابد، جمعيتی که دارای استعدادی در حد باال ھستندھمچنين شناسايی بخشھايی از کل 

  )53(". چرخه ای تا چرخه ديگر افزايش پيدا می کند

رنامه فشرده رشد تاسيس يکی از اولين کالسترھايی که يک بMingoliaدر مونگوليا Murunتجربه کالستر مورون  
  : می دھند انکه دارالتبليغ بين المللی توضيحھمچن. چرخه ھای پياپی نشان می دھد عرض نمايان شدن برنامه را در، نمود

نفر در  46، تا پايان سال سوم نقشه. وليا استنمونه ای از يک برنامه فشرده رشد کالستر روستايی مورون در مونگ"
نفر در آن سال گرديدکه  228تسجيل  فعاليتھای پايدار تبليغی منجر به. را تکميل کرده بودند کالستر کل سلسله دوره ھا

يک برنامه ، زايشی قابل مالحظه در تسجيل نفوسبمنظور دستيابی به اف. نفر رساند 500جمعيت بھائی را به باالی 
تحليلی از منابع . سال اول برنامه با داشتن چھار چرخه سه ماھه پيش بينی شد. آغاز گرديد 2004فشرده رشد در ژوئن 

 7و6از اينرو چرخه اول با يک دوره فشرده آموزش کتابھای ، که به راھنمايان بيشتری نياز ھست انسانی نشان داد
اين مرحله . رسيد 71که از اين طريق تعداد مؤمنينی که رشته دوره ھا را تکميل کردند به ، مؤسسه روحی آغاز گرديد

که ھريک سه تا پنج نفره بودند به حرکت  گروه تبليغی 19. آماده سازی با يک پروژه دوھفته ای تبليغ پيگيری شد
مرحله تحکيم . نفر آنھا نوجوان بودند 60بودکه  مصدق جديد 200نفر تماس حاصل نمودند که نتيجه  780آمدندو با 

ظرف . به مؤمنين جديد و افراد مستعد رسيد یاز طريق مالقاتھای خانگی و اقدامات اساس دوماھه بالفاصله از پی آمد و
طفل نيز در کالسھای  137و  نفر از اين افراد سه کتاب اول سلسله دوره ھا را به پايان رساندند 30حدود چند ھفته 

دوستان ، ؤسسه و اقدامات اساسی مشغول شدنددر اوائل نوامبر زمانی که بھائيان جديد در فرايند م. اطفال شرکت جستند
پروژه فشرده ، درظرف يک ھفته. امه رشد را دارندرندر کالستر مورون احساس کردند که آمادگی شروع چرخه دوم ب

حلقه مطالعه و يک  13، مالقات تزييد معلوماتی 32، جلسه دعای منظم ديگر 10ن جديد و مؤم 73منجر به  تبليغی
  )54(". گروه نوجوانان گرديد
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گروه تبليغی با  37سومدر پايان چرخه . چرخه ھای بعدی برنامه رشد در کالستر مورون پيشرفت مستمر را نشان داد 
 8بعد از ، 2006رضوان  قريب به )55(. ی جديد داشتندبھائ 600اس حاصل نمودند و بيش از نفر تم2000بيش از 

 دوره ھا را طی کردند تعداد افرادی که بطور مستمر. تجاوز نمود 1900تعداد بھائيان در کالستر از ، چرخه اقدام
کالسھای اطفال و جلسات دعا مضاعف گرديد؛ مؤمنين متحول شده و حيات جامعه غنی ، افزايش يافت؛حلقه ھای مطالعه

گرديد؛ اقدامات ابتدايی در زمينه توسعه اجتماعی و اقتصادی ظاھر شد؛ دوستان ياد گرفته بودند که چگونه از يک 
  . چرخه تا چرخه بعدی مساعی خود را اعتال بخشند

در برخی کشورھا اين مسئله نتيجه فقدان . ک بودند و از درون ھدايت می شدندجوامع بھائی اکثرا کوچ، 1996در سال  
فقدان موفقيت در تعميق مؤمنين جديد که در امواج متوالی فعاليتھای تبليغی ثبت ، در ساير کشورھا، و، تبليغ مؤثر بود
عالم بھائی را بر سبيل ی فرمودند"ساله را معرف 4بيت العدل اعظم که نقشه  1995دسامبر  26در پيام . نام نموده بودند

ماھيت کاری را توصيف نمود که اما" "يادگيری جدی و فشرده درباره رشد پايدار و سريع امر مبارک متمرکز ساخت
بيت العدل ، بعد از يک دھه يادگيری 2006سال  تا )56(". برای مواجھه با معضالت و مجھودات آتی بايد تقبل شود

تعالی ، تحکيم، يوسته از اقدامات در زمينه ترويجيدی از اقدام را که شامل يک ائتالف پاعظم توانستند الگوی جد
عناصر الزم ". توصيف نمايند، ر نواحی منعکس گرددتوانست در ساي می روحانی که متقابال موجب تقويت می گرديد و

چارچوبی برای اقدام متبلور  برای مساعی جمعی و ھماھنگ برای القاء روح حضرت بھاءهللا در نواحی مختلف عالم
راھی که در پيش داريم روشن و واضح است و در رضوان " )57(". شده که اکنون بايد مورد بھره برداری قرار گيرد

نين قاطعانه تعيين شده پيش از احباء خواھيم خواست که عزم خود را جزم نمايند و با تمام قوا در جھتی که اين چ 2006
در کمتر  عالم بھايی با آن مواجه بود و ای بودکه برای تقريبا چھار دھه بميزان وسيع مسئله پايدارترويج . )58(" بروند

  . از يک دھه راه حلی برای آن پيدا نمود

  خصوصيات و دستاوردھای حالت يادگيری 

تی جديد برای ساله را به تغيير در فرھنگ جامعه بھائی که نتيجه ايجاد ظرفي 4بيت العدل اعظم دستاوردھای نقشه  
از تالشھای اوليه در تاسيس ، يادگيری موجب پيشرفت در عرض کل دھه بوده است. يادگيری است نسبت داده اند

. 2006در برخی کالسترھا تا رضوان  تا پديد آمدن برنامه ھای فشرده رشد 1996مؤسسات آموزشی در رضوان 
  ماھيت اين فرايند يادگيری چيست؟

ساس سطح بيت العدل اعظم عالم بھائی را بر ا، طی دھه ساير نکات استراتژيکر رضوان و و د، در آغاز ھر نقشه 
رئوس مسيرھا و چالشھا را فھرست می ، شده و انجام گرديده خالصه نموده آنچه آموخته، فعلی توسعه ھدايت فرموده

و درباره وجوه گوناگون آن مشورت  مشاورين چند بار در ارض اقدس جمع شدند تا درمورد نقشه ھدايت شوند. دننماي
. بازگشتندخود  قبه مناطدر جھت نحوه اجرای اين ھدايت با محافل ملی  آنھا برای مشارکت در مشاورات. نمايند
در اقداماتی در گير شده اند که در حالتی از يادگيری انجام می ، اھی مشاورين و اعضاء ھيئت معاونتبا ھمر، مؤمنين
ور و حرارت و پيشبرد کارھای ايجاد ش، ر بحثھای مشارکتی برای کسب تجربهتامل بمنظو جلسات بررسی و. گيرد
  . بخشی از الگوی اقدام محلی است، عملی

سيل مستمر سؤاالت به مرکز جھانی بھايی در جريان بودکه بيت العدل اعظم با روشنی يا وضوح کامل بآنھا پاسخ  
در جوامعشان  درآغاز وسيله ای به جھت ايجاد دوره ھای مؤسسه برای افرادبرای مثال حلقه ھای مطالعه که . دادند

رش امر توسط بسياری از با پذي. بحساب ميامد برای کسانی که بھائی نبودند اما به مطالعه تعاليم عالقمند بودند جذاب بود
وه بر ابزاری برای تواند عالشد که حلقه ھای مطالعه می  اغلب بعد از مطالعه يک يا دو کتاب محقق می، اين افراد

بعضی به اشتباه نتيجه گيری کردند که به بھائيان گفته شده که بيوت تبليغی يا ، اما. برای تبليغ نيز باشدآموزش ابزاری 
در پاسخ به اين موضوع در مکتوبی از . ھای مطالعه را جايگزين آنھا نمايند هساير روشھای تبليغی را رھا کرده و حلق

  : لعدل اعظم آمده استجانب بيت ا

فراخواندن عالم بھائی به تمرکز قوای خويش بر برخی اقدامات در يک مرحله بخصوص به ھيچوجه از اھميت " 
در حالی که اشتغال متحريان در حلقه ھای مطالعه در ھر جا که ممکن است بسيار مطلوب ... مساعی ديگر کم نمی کند
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رهللا برای افراد مؤمنين بر اساس ابتکارات فردی خويش در جای خود محفوظ می باشد اما وظيفه گريزناپذير تبليغ ام
  )59"(. است

  

به مشارکت  ساله ھمه 4که بعضی اينطور ملتفت شده بودند که در نقشه جديد  در گمی زمانی ايجاد شد سر نکته ديگر
  . توضيح زير را دريافت نمودندافرادی که اين نگرانی را ابراز کردند . در دوره ھای مؤسسه مجبور شده اند

طبيعی است که ھر برنامه آموزشی برای ھمه کس خوشايند نباشد و مشارکت در دوره ھای يک مؤسسه برای ھمه " 
از اينرو به ھيچوجه کسانی که مايل به مشارکت نيستند نبايد احساس کنند که از ھدايات . مؤمنين واضحا الزامی نيست
اما از ھمه حتی کسانی که درگير مؤسسه نيستند تقاضا می شود از فرايند مؤسسه  وده اندبيت العدل اعظم سرپيچی نم

  )60(". حمايت نمايند و مانع پيشرفت پايدار و مستمر آن نگردند

يک جريان تجربه و بينش از جوامع در اکناف عالم  جريان ھدايت به ھمه بخشھای عالم منجر به شکوفايی اقدام جديد و
انتشار درسھای آموخته شده ساختار  وسائل تحليل و، با پديدار شدن الگوھای مؤثرتر. ی بھائی گرديدبه مرکز جھان

فيلمی تحت عنوان "فرھنگ رشد" و ، دو سال پس از آغاز نقشه، 1998سال در کانوشن بين المللی در. تری يافتبھ
ور انتقال آنچه تا آن تاريخ آموخته شده بمنظ، "تحت ھدايت مستقيم بيت العدل اعظمسندی تحت عنوان"مؤسسات آموزشی

مرکز ، 2000در فوريه . تھيه گرديد تا ھر کشوری بتواند برآنھا تامل نمايد و مساعی خود را ازدياد بخشد، بود
دارالتبليغ بين المللی سندی تحت عنوان "مؤسسات آموزشی و رشد سيستماتيک "آماده نمود که تکامل مؤسسات آموزشی 

: ماھه 12ساله و  4نقشه  بال فاصله پس از آن کتابی تحت عنوان. ساله را کشف می نمود 4نی نقشه در دو سال پايا
، سپس. ساله می پرداخت 5تحليل جزئيات ميزان اقدامات طی دوره به را تھيه نمود که  )61(، خالصه ای از دستاوردھا
شده از عالم بھائی در مواضيع گوناگون را  "تاملی بر رشد" نمودکه تجربيات جمع آوری، شروع به انتشار خبرنامه
م برای رشد"و اقدام منسج: نيز سندی تحت عنوان "افزايش نيروی تحرک، 2003در آپريل . مورد بررسی قرار می داد

ای که بر روی اين  در نامه. فراھم نمود، ساله 5يشرفت در دو سال اول نقشه بمنظور تامل بر پ، فيلمی بر ھمين اساس
  : بيت العدل اعظم اينگونه توضيح فرمودند، داشتسند قرار 

برای تلخيص تجارب حاصله توسط عالم بھائی در پيشرفت جريان دخول ، ساله تا کنون 4ھی از بدايت نقشه "ھر از گا
افواج مقبلين تلو اينگونه مدارک و قرار دادن آن در چارچوب ھدايات صادره از بيت العدل اعظم که در مکاتيب و 

اولين نمونه از . مساعی جميله مبذول شده است، تسمعھد اعلی خطاب به آحاد احبا و تشکيالت امريه منعکس ا پيامھای
توسط بيت العدل اعظم در انجمن شور بين المللی انتشار  1998اين مدارک موسوم به "مؤسسات آموزشی"در آوريل 

 2000"با ھدايت بيت العدل اعظم در فوريه دومين مورد تحت عنوان "موسسات آموزشی و رشد سيستماتيک . يافت
با استفاده از پيام ، اين سند. دی از اين نوع تلقی کردسند فعلی را بايد مورد بع. توسط دارالتبليغ بين المللی تھيه شد

ای مشخص و معين و با تفصيل با نمونه ھ، ساله به عنوان نقطه آغاز 5نقشه  ژانويه بيت العدل اعظم در خصوص17
اين مدرک نتيجه تحليل دقيق دارالتبليغ از ھدايات . ديدگاه وسيع منعکس در پيام مزبور را شرح و بسط می دھد، بيشتر

بيت العدل اعظم و نيز روشھا و اقداماتی است که احبای الھی در جميع نقاط عالم در تامين مقتضيات و شرايط نقشه 
  )62(". بکار گرفته و به مرحله اجرا درآورده اند

و ، تفکر انتقادی، نياز به فداکاری و استقامت، بلکه. گيری درباره رشد منتج به فرمولی ساده برای عمل نمی گرددياد 
اغلب ، چالش آزار دھنده مانع پيشرفت شده است در کالسترھايی که يک يا دو. ا داردارزيابی دائمی و اصالح روشھ

و بگونه ای . مشکل است، نظر جھانی غير قابل خطا استاز م از سرعت حرکت کالسترھای پيشرفته که درک و تقدير
موانع ايجاد ، موارد جديد نامعلوم مواجه ميشوندھر زمان که احبا در يک کالستر پيشرفته در مساعی خود با ، يکنواخت
  . ساله سيستماتيک کردن يادگيری در سطح کالستر می باشد 5وجه کليدی نقشه ، بنا براين. می گردد

مطالعه ھدايات مرکز جھانی  عادت جمع آوری ادواری برای مؤمنين درگير، فرايند مؤسسه در يک کالستر با استقرار 
و سعی در کشف ، تحليل نقاط ضعف و قوت اقدامات خود، تبادل تجربيات، مشورت درباره پيشرفت يک ناحيه، بھايی

در چنين ، بلکه. ادانه بستگی نداردتصميم گيری است پيشرفت به يک فرايند. رويکردھای مؤثرتررا کسب نمودند
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يک فرد می تواند از سايرين درباره روشھای . جمعھايی احبا بينشی بدست مياورند که اقدامات آتی ايشان را شکل ميدھد
اعضاء محفل محلی می توانند در . مؤثر ميزبانی يک جلسه دعا و اتخاذ اقدامی يکسان در ھفته پيش رو را استماع نمايد

ت کالسھای اطفال بيشتر در کالستر را در يابند و سپس موضوع حمايت از اين ھدف را برای مشاوره به باره ضرور
برای خصوصا خدمت به جمعيت  يک ھماھنگ کننده مؤسسه می تواند از نياز حلقه ھای مطالعه بيشتر. جمع خود ببرند

در اشاره به مراحل . مطلع شود ن آن جمعيتدر کالستر و سپس اقدام در جھت افزايش راھنمايان بيشتر از ميا مستعد
  : بيت العدل اعظم فرمودند، سعه يک کالسترابتدايی تو

شرکت کنندگان درباره تجاربی که بدست ، دوديتھای تصميم گيريھای رسمی استدر اين جلسات که فارغ از مح... "
ذارند و راھھای جديد را بررسی می کنند و آمده به تامل و تفکر می پردازند و نظرات خود را با يکديگر در ميان می گ

در بسياری از موارد اين . بھتر درمی يابند که ھر يک چگونه می تواند برای تحقق يافتن مقاصد نقشه مساعدت نمايد
يادگيری در حين عمل از . شود گونه تبادل افکار سبب وحدت نظر در تعيين اھداف کوتاه مدت فردی و گروھی می

  )63(". نحوه فعاليت است که بتدريج مشھود می گردد مشخصات بارز اين

چکی از افراد ماھيت جلسات بررسی و تامل از رويدادی برای اعتالی خالقيت در ميان گروه کو، رفت کالستربا پيش 
 به عنوان نيرويی مولد در ايجاد وحدت عمل و ھدايت انرژيھای تعداد فزاينده ای از کارکنان با، عالقمند بيرون آمده

ی وقت. ارتقا يافته است، به کالستر سازماندھی شده کفايت در برنامه ھای فشرده رشد که توسط مؤسسات برای خدمت
وجه دقيقتری از مرحله يادگيری و نقشه ريزی گرديدکه ، جلسات بررسی و تامل، يک برنامه فشرده رشد تاسيس گشت

  )64(. ھم تشکيالت می شد شامل ھم افراد و

باشد مرحله ای است که به بررسی و تامل  پيشرفت برنامه فشرده رشد از اھميت اساسی برخوردار می" آنچه که در  
که در آن درسھای آموخته شده در حين عمل بيان می گردد و در نقشه ھای مربوط به چرخه بعدی ، اختصاص می يابد

ين جلسات به ھمان ميزان که اجتماعی ا - ويژگی اصلی آن عبارت از جلسه بررسی و تامل است. فعاليت ادغام می شود
از طريق مذاکرات مبتنی بر مشارکت ، تحليل دقيق تجربه. مسرت انگيز می باشد از مشاوره جدی نيز برخوردار است

شدت بخشيدن به وضوح ، به حفظ وحدت ديدگاه، از اندازه پيچيده و مطنطن و مفصلافراد نه با سخنرانی ھای بيش 
آنچه که در چنين تحليلی اھميت دارد بررسی آمارھای ضروری . کمک می کند، شور و شوق انديشه و ارتقاء ميزان

شود قابليت افزايش  در نقشه ھايی که تھيه می. سازد است که مجموعه بعدی اھدافی را که بايد اتخاذ گردد مطرح می
و دانش افزوده در خصوص ، طرفیاز ، يان چرخه برای اجرای وظائف مختلفيافته برحسب منابع موجود انسانی در پا
  )65(". مطمح نظر قرار گيرد، از طرف ديگر، استعداد پذيرش جمعيت و پويايی تبليغ

اين امر نه تنھا در مورد . فھم نقشه و اقدام در جھت آن برای حصول پيشرفت بود، تالش روزانه افراد درون کالستر 
ی ديدند ديگران مسئوليت کار تبليغ و تحکيم را بعھده گرفته اند نيز جامعه که م مؤمنين جديد بلکه درباره اعضاء قديميتر

و دوره ھای ، بسياری از اين مؤمنين مجبور بودند بر ترس و درک خود نسبت به عدم کفايت غلبه نمايند. مصداق دارد
م توضيح بيت العدل اعظ. مؤسسه آموزشی بطور اخص درتالش به مواجھه با واقعيات جديد برای آنھا مفيد بود

، "مذاکراتی که در جو جدی و شوق برانگيز حلقه ھای مطالعه در خصوص کالم خالق الھی صورت می گيرد، فرمودند
سطح آگاھی در خصوص وظائف فرد به امر مبارک را افزايش می دھد و موجد وقوف نسبت به سرور منبعث از تبليغ 

شدن ياران در اقدامات خدمتی که تدريجا پيچيده تر و  " "با مشغول. امرهللا و خدمت به مصالح و عالئق آن است
"بيت العدل اعظم اضافه می . اطمينان و اعتماد بنفس فزونی می يابد، اندک اندک با صبر و حوصله، شود دشوارتر می

ياد را  و تالش می کنند آنچه، وی دارند با نگاھی جديد می نگرند"آنھا وقتی امکانات و فرصتھايی را که پيش ر، فرمايند
تائيدات الھيه را بالواسطه مشاھده می کنند و بنتايجی نائل می گردند که بمراتب از ، می گيرند به حيز عمل درآورند

" "تعداد احبايی که با دلھره و اضطراب وارد ميدان تبليغ می شوند و . توقعات و انتظارات آنھا فراتر و افزونتر است
يکی از مؤمنين گزارش کرده )66(". اندک نيست، از ھر سوی مشاھده می کنندھيه را محاط شدن خود به تائيدات ال

  : است

ما سعی کرديم متن . من روی از بر کردن قسمت اول گفتگوی آنا کار کردم،... صبح شنبه، 6باز آموزی کتاب  " در 
که  مکمی نگران بود. بازگو نموديمو بارھا و بارھا آنرا برای يکديگر ، گفتگو را تا حد ممکن نزديک به متن ارائه دھيم
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در لحظات اوليه ما .... اما نتيجه عالی بود، ايشی باشددر رفتن به مالقات خانگی گفتگويم بيش از حد مکانيکی يا نم
و اينکه ، درباره اينکه ديانت بھائی ديانتی جھانی است که ھدفش اتحاد بشر در يک امر جھانی و ديانتی مشترک است

ند که حضرت بھاءهللا موعود کل اعصار ھستند و اينکه ايشان شخصيت عظيمی ھستند که تعاليمشان دنيای بھائيان معتقد
و ، من ھرگز قبال به اين صراحت درباره امر باکسی صحبت نکرده بودم. صحبت کردم جديدی خلق خواھد نمود!

  . صداقت و صراحت آن با کمال مسرت احساس شد

ما فکر کرديم شايد قدم بعدی ارائه بخش ، حری مستعد بنظر ميايد و پذيرش او قلبی استبعدا طی بررسی دريافتم که مت 
  . ظھار رسمی باشدابيشتری از گفتگو در مالقات آينده و دعوت مستقيم وی به 

تائيد ومن حقيقتا روح ، اگرچه از ورود به مالقات خانگی می ترسيدم اما انجام آن کار برجسته آخر ھفته ام بود، اساسا 
مسير ، اين امر سبب شد که نحوه تفکر ما نسبت به تبليغ امر در کل. تجربه احساس کردم و عنايت را در سراسر آن

و ما حقيقتا از اينکه اگر اين گفتگورا بطور کامل بذھن بسپاريم خواھيم توانست در زمينه ھای گوناگون از ، جديدی بيابد
   )67"(. يمآنھا استفاده نمائيم خيلی ھيجان زده شد

تا پايان دھه با ظھور يادگيری در يک کالستر بخصوص و سپس جاری شدن آن به مرکز جھانی و بازگشت آن به  
روشھای مؤثر برای . شبکه ای قوی در سراسر عالم بھايی تاسيس گرديد، و کالسترھا در اکناف عالم، مناطق، ملتھا

اما اغلب بايد طی ، زطريق ابتکارات خالق پديدار می گرددبه عمل گاھی بسرعت ابيت العدل اعظم ترجمان ھدايت 
مسائلی . ھمه تالشھا فورا به نتايج موفقيت آميز نمی رسند. سالھا از طريق بررسی مجدد و تامل صبورانه پااليش گردد

عمل  ر اينھا بايد از طريق استقامت و فداکاری و وحدتشود؛ب پيشرفت در يک ناحيه بخصوص میپيش ميايد که مانع 
د مسائل را باي، طور برای وصول به پيشرفتھای تازهاساسا بما مياموزند که چ، اما ھمه اين يادگيريھای جديد. مودغلبه ن

نمونه ھای ، آموخته شده غير ممکن است 2006تا  1996از آنجا که خالصه کردن ھمه دروسی که طی دھه . حل کنيم
در  آنھا در شکل گيری الگويی يکپارچه از عمل که تاثيرش راذيل را که نحوه ظھور عناصر گوناگون و ترکيب 

  . به تصوير می کشد، ر پھنه گيتی به اثبات رسانده استوضعيتھای گوناگون د

مؤسسات "بايد دوره ھايی را ھم در مکان مرکزی و ھم در  ساله بيت العدل اعظم امر فرمودند که 4در آغاز نقشه * 
 )68(". شرکت نمايندند تا تعداد قابل مالحظه ای از احبا بتوانند در برنامه ھای آن روستاھا و بالد کوچک عرضه نماي

، احيهدر نتيجه تجربه در يک ن، 1998تا سال . ره ھا از راه دور ھيچ رويکرد مشخصی ارائه نگرديداما برای ارائه دو
نفر از مؤمنين در شھرھا  10تا  6گروھھايی متشکل از "، شامل تاسيس حلقه ھای مطالعهرويکردی عملی کشف شد که 

حلقه )69(. و روستاھای سراسر کشور که يک سری از دوره ھای اساسی را با کمک يک راھنما سپری می نمايند"
  . از مؤسسات در سراسر عالم شدند ثير باثبات رسيده اشان بزودی بخشیھای مطالعه بدليل تا

ھر جامعه تاسيس  ی اشاره نموده و فرمودند که" از اھداف اوليهبيت العدل اعظم به مراحل جامعه ساز 2001در سال  *
جربه در نتيجه ت، يک سال بعد )70(. حل مفتوح باشد"م دعا است که بايد بروی ھمه ساکنين جلسات، حلقه ھای مطالعه

  : که ورای تصور اوليه بود. بيت العدل اعظم اشارات نويد بخشی فرمودند، حاصله از انجام اين اقدامات

"در ھر کجا که مؤسسه کارآموزی بخوبی پايه گذاری شده و پيوسته فعاليت داشته سه جزء اصلی يعنی گروھھای  
شرکت متحريان حقيقت به دعوت . مطالعاتی و جلسات دعا و مناجات و کالسھای تربيت امری به آسانی رو بتزايد است

صد اين مؤسسات افزوده که منتج به تسجيل مؤمنين جديد دوستان بھائيشان در اين فعاليتھا بعدی جديد به اھداف و مقا
اين تحول مطمئنا راھی را می گشايد که نويد بخش امکانات عظيمی برای اقدامات تبليغی است فعاليتھای . شده است

د مؤسسات کارآموزی که در ابتدا به منظور استفاده احبای الھی ترتيب داده شده بود بطور طبيعی ابوابی را برای ورو
ترکيب شدن گروھھای مطالعاتی با جلسات دعا و مناجات و کالسھای تربيت امری در . افواج مقبلين مفتوح می سازد

محدوده مجموعه ھای نقاط امری ھمجوار الگو و نمونه ای از ھمبستگی در اقدامات بدست می دھد که تشکل يافته و 
که بکار بستن اين الگوھا در سراسر جھان امکانات فراوانی اطمينان داريم . نتايج مطلوبی را نيز به بار آورده است

  )71(". برای پيشرفت امر الھی در سالھای آينده فراھم خواھد آورد
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ماھه مستقيما به تشخيص شرايط مطلوب برای تاسيس برنامه ھای  12ناحيه طی نقشه  25تجربه برنامه ھای رشد در * 
توصيف ماھيت يک برنامه فشرده  2001در سال ، با وجود اين. کمک نمود ساله ارائه گرديد 5فشرده رشد که در نقشه 
بيت العدل . ل کلی را فھرست نمودفقط می شد برخی شرايط مطلوب را روشن ورئوس اصو، رشد امکان پذير نبود

دگيری اتخاذ اعظم مرقوم فرمودند"موفقيت برنامه منوط به نحوه ترکيب انواع فعاليتھا و روشی است که در برخورد با يا
"پايه و اساس اين برنامه بايد ھمراه با ھماھنگی کامل بين جريان مداوم توسعه و به موازات آن جريان تربيت . می شود"

" "انواع فعاليتھای تبليغی بايد انجام شود که شامل فعاليتھای انفرادی و ھمچنين طرحھايی . و تجھيز نيروی انسانی باشد
  )72(". رويج می شودباشد که بوسيله تشکيالت ت

بيت . بوضوح قابل تعريف شدن بودند، تجربه پديدار گشت و تا پايان آن تا ميانه نقشه وجوه برنامه فشرده رشد از طريق 
شامل ... ی باشدسال قبل عرضه کرديم کامال منطبق م 5العدل اعظم فرمودند"چنين برنامه ای که با ديدگاھی که ما 

و برنامه ، بررسی و تامل، تحکيم، ه است که طبق مراحل متمايز توسعهعموما سه ماھھر يک ، فعاليت چرخه ھای
مقتضی باالترين حد ، غالبا دو ھفته ای است که، ضافه می فرمايند که" مرحله توسعهيشان ا)ا73(ريزی پيش می رود"

معلوم ، بعالوه. تبليغ آنھا استيافتن نفوس مستعد و ، ايره نفوس عالقمند به امر الھی وھدف آن توسعه د. فشردگی است
وقتی منابع انسانی به طريقی )74(". شد که بايد دوره ھای مؤسسه از يک چرخه به چرخه بعدی بدون توقف ادامه يابد

نه تنھا استمرار بلکه سرعت بخشيدن به ، ه ای تا چرخه ديگر ازدياد يابدبا افزايش کل جمعيت بھائی از چرخ متناسب
  )75(". شود رشد امکانپذير می

ابتدا مؤمنين . نقش کسانی که بعنوان راھنمای دوره ھای مؤسسه خدمت می کنند در طول کل دھه در حال رشد بود *
نھا را با ديگران در ميان بسياری ھيچ تجربه دست اولی در مورد مواد آموزشی که می خواستند آ قديمی تردر گير شدند

می توانستند در مورد روشھای مؤثرکشف شده که  منظم راھنمايان که در آنھاساله جلسات  4طی نقشه . نداشتند، گذارند
 5ا آغاز نقشه ب. ياد بگيرند، سياری از کشورھا بوداز طريق تجربه بنا شده و جزئی قابل مالحظه از فرايند مؤسسه در ب

راھنما تمرکز داشت در  که بر خدمت به عنوان، با يکديگر در سبيل خدمت مشی نمائيم، مؤسسه روحی 7کتاب ، ساله
با . اين کتاب حاصل تجربه آموزش راھنمايان از بسياری از بخشھای عالم و نه فقط کلمبيا بود، دسترس قرار گرفت

بنحوی فزاينده معلوم شد که . تعداد راھنمايان تعليم ديده بسرعت مضاعف شد، اضافه شدن اين کتاب به رشته دوره ھا
"ھمراھی با شرکت کنندگان در تالشھای اوليه آنھا ، ندن دوره ھا به دوستان کمک کنند بلکهراھنمايان نبايد فقط در گذرا
آغاز شد بيت العدل  2006ساله که در رضوان  5در ذکر رئوس مطالب دومين نقشه . باشد در مبادرت به خدمت " می

و ما اميدواريم در نقشه آينده ، ستخاص از جريان مؤسسه نويد بخش ا" اين وجه : اعظم به اين ھمراھی اشاره فرمودند
  )76(. قوای مکنون در آن مشھود گردد"

دارالتبلبغ بين المللی مشاھده نمود که زمانی که تعداد قابل مالحظه ای از افراد در يک ، ساله 5* در اوائل نقشه 
و تجديد حيات در امور بر طبق آن افزايش نيز در اقدامات اساسی ، کالسترسلسله دوره ھای مؤسسه را تمام می کنند

عناصر  لذا مايلند، دوستان مشتاقند که بسرعت به اين تعداد برسند، در برخی کالسترھا، اما. تبليغی ايجاد می گردد
يد ضروری بر طرح کلی فرايند است را کليدی دوره ھا علی الخصوص آنھايی را که در ارتباط با تمرين مھارتھای جد

چنانکه در ، اين درس را به ثبت رساند تعداد کالسترھا به منظور پيش بردن سريع آنھا ھدايت به افزايش. حذف نمايند
  : عبارت ذيل از دارالتبليغ بين المللی آمده است

ب خذف بخشھايی از دوره مؤسسه موج اشتياق مؤمنين و تشکيالت برای رسيدن به اھداف در فرايند، "در برخی نواحی
ارتھای اگر دوستان قادر نباشند مھ. که وجھی اساسی از آموزش می باشند، لیعلی الخصوص اجزاء عم، ھا گرديده

بديھی است که حرکت سريع در . در اجرای وظائف ترويج و تحکيم نيز مؤثر نخواھند بود، آموخته شده را بکار ببرند
ه و انجام تمرينات آموزش بمعنی کاھش تعداد ساعات صرف شده برای يک دوره نيست؛ بلکه به مفھوم تکميل ھمان دور

. ماھھا شايد روزھا بجای ھفته ھا يا ھفته ھا بجای—انی کوتاھتراما در دوره زم، باشد وع میمعملی آنھا در مج
يا ، ھارتھا و افزايش اقدامات می گرددتا از دامھای بالقوه آموزش سريع که مانع از انجام م رويکردی متعادل الزم است

  . اجتناب نمود، از طريق تجربيات عملی توسعه داد توان آنرا بطور کامل که می قابليتآموزش بی پايان به جھت کسب 



58 
 

منتج باشد يا ھمين حدود افراد مؤمنين درسلسله دوره ھا  50ما متذکر شده ايم که ھنگامی که تمرکز بر در نظر گرفتن  
ھمه منابع و اقدامات اساسی الزم  در بعضی از کالسترھا که. شود ايی بيش از حد ساده و خشک میبه ايجاد دورنم

نفر که دوره ھا را تکميل  46فقط ، برای برنامه فشرده رشد را داشتند شروع يک برنامه رشد به دليل وجود برای مثال
جود نفر حاصل شده بود گاھی اوقات انتظاراتی و 50در کالسترھايی که ھدف ، در ھمين اوان. ودند بتاخير افتادکرده ب

 50تا  40اينکه داشتن  در چنين نمونه ھايی آنچه حائز اھميت است. ه رشد می گرديداتوماتيک منجر ب داشت که بطور
اين شاخصی است که بايد در متن شرايط مطلوب . فرمولی سحر آميز نيستمؤمن که سلسله دوره ھا را تمام کرده باشند 

  )77(". انجام شده ديده شودديگر و نيز موفقيت دور از دسترس و آموزشی که از قبل در کالستر 

و بيم عده ای از ، اغلب سختی اجتناب ناپذيری که در حين اجرای روشھای جديد از يک سو، * در تعدادی از کالسترھا
رسد که برخی از  ظر میبن. منجر به بحث درباره قابليت انعطاف گرديد سوی ديگر درگير شدن کامل در عمل متحد از

تا زمانی که ، با وجود اين. بطور مساوی پشتيبانی شود دارند که ھمه روشھا و اقدامات توسعه و تحکيم دوستان انتظار
ترھايی در کالس. صورت نخواھد پذيرفت گيرد ھيچ گونه يادگيری يا پيشرفتیھر روش يا اقدامی مقدم بر ديگری قرار 

ر می رفت و شدت عمل الزم برای پيشرفت ھا ی جامعه ھد انرژی، شد طوالنی می موضوع بحثھای، که اين مطلب
دسامبر بيت العدل اعظم خطاب به  27و اين مآال با پيام ، درک بھتر از اھميت کسب تمرکز الزم بود. شد حاصل نمی

  . فراھم گرديد، ساله دوم را معرفی می نمود 5قشه کنفرانس مشاورين که ن

 ت به جامعه درمساعدز ساير موارد جلب خواھد کرد "شايد وظيفه ای که توجه شما و معاونين شما را بيش ا 
مبين يکی از ، اثر نقشه ھای متوالی حاصل می شودکه تدريجا در ، اين توانايی. فظ نقطه تمرکز باشدرای حمجھوداتش ب

 تعھد و مآل انديشی که ياران و تشکيالت آنھا در دنبال کردن، ائی ھايی است که با اعمال انضباطارزشمند ترين دار
از طرفی شما ضروری خواھيد ديد . به سختی به دست آمده است، قبلين فرا گرفته اندھدف واحد پيشبرد دخول افواج م

حفظ تمرکز بدان اشاره ندارد که . که مانع از آن شويد که تمرکز با ھمسانی يا منحصر بفرد بودن اشتباه گرفته شود
فعاليتھای ، به آن که برای ايجاد ظرفيت جھت فعاليتھای جديد چه رسد، عالئق خاص ناديده گرفته می شوند نيازھا و

و ، مجموعه ای از عناصر ھستند که حيات جامعه بھائی را تشکيل می دھند، بديھی است. ضروری کنار گذاشته شوند
مايل ، از طرف ديگر. سعه يابنداين عناصر بايد بيش ازپيش تھذيب گردند و تو. در طول دھھا سال به آن شکل داده اند

که مشخص می کند که کليه يعنی آنچه  -ھيد بود که از ھر فرصتی برای تقويت نظارت و تعيين اولويت استفاده کنيدخوا
بت به موارد ديگر اولويت ضرورتا بايد برای بعضی نس، دارای اھميت يکسان نيستند، در مرحله ای از رشد، فعاليتھا
. تشتت قوا شوند يا مانع از پيشرفت گردندنھادھا ممکن است سبب اختالل و ن پيشخيرخواھانه ترياينکه حتی  و، قائل شد

آنچه که به وضوح بايد تصديق گردد اين است که زمان موجود برای ياران جھت خدمت به امرهللا در کليه جوامع محدود 
شرايط و قرارھای نقشه تنھا اين انتظار می تواند طبيعی باشد که سھم بيشتری از اين منبع محدود به تامين . نيست

  )78(". اختصاص يابد

ماھه حاصل شد "اگر فتوحات حاصله  12از بيان بيت العدل اعظم چند ماه قبل از آغاز نقشه  انگيزه کار با نوجوانان *
برنامه ھای فرايند دخول افواج نمی تواند اطفال و نوجوانان را ناديده ، در يک نسل نبايد با گذشت زمان از دست برود

نوجوانان قبل از ، در بعضی موارد. السھای اطفال بوددر اغلب کشورھا فعاليتھای نوجوانان ادامه ک، اما)79(". بگيرد
با وجودی که دوره ھا ، زيرا اغلب آنھا، ن کار محدود بودنتيجه اي. سلسله دوره ھای اساسی مؤسسه می شدند بلوغ وارد

الزم را آمادگی ، خدمت ات ضمنی مفاھيم مورد بحث يا عھده دار شدنرا با اشتياق می گذراندند اما برای درک اشار
دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی با تشريک مساعی تعدادی از سازمانھای بھائی و ملھم از ، ساله 5طی نقشه . نداشتند
منجر می شد  در مورد پروژه ھای سوادآموزی که مآال به تمرکز اوليه بر نوجوانان و خلق مواد آموزشی مؤثر، امر

و شروع به ، ر زمينه اقدامات توسعه را مشاھدهمؤسسه آموزشی بھائی بسرعت ارزش تجربه اندوخته شده د. اقدام نمود
با وجود دوستانی در کشورھای . آميختن عناصر برنامه تحصيلی موجود با برنامه ھای خود برای نوجوانان نمود

ساله تالش می  14تا  12و اجتماعی نوجوانان ، اخالقی، ه روحانیشتر از نحوه کمک به توسعبسيارکه برای درک بي
مآال مواد آموزشی برای آموزش انيمترھای (مربيان . فصل تازه ای در فرايند يادگيری گشوده شد، نمودند

تواندھی)نوجوانان از طريق تجربه در جوامع اکناف عالم با سازماندھی مجدد سلسله دوره ھای اساسی مؤسسه روحی 
جايگزين کتاب قبلی مربيان کالس دوم کالسھای اطفال گرديد که بنوبه خود شاخه ای از ، جديد 5کتاب . گرديداھم فر
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بيت العدل اعظم مرقوم  2006ساله دوم در سال  5کار با نوجوانان وسعت يافت و در آغاز نقشه . گرديد 3دوره کتاب 
  : فرمودند

آشکار شده است ثمر بخشی برنامه ھای تربيتی است که ھدف آنھا ساله جاری  5"آنچه که بطور اخص در نقشه 
وقتی که مدت سه سال با برنامه ای ھمراه شوند که ادراک روحانی آنھا را ، نوجوانان. ی روحانی نوجوانان استتواندھ

وسيعی مظھر ذخيره ، سالگی تشويق شوند 15مؤسسه در سن و به ورود در سلسله اصلی دوره ھای ، تقويت می نمايد
آنقدر تحت تاثير نتايجی . از نيرو و استعداد می شوند که می توان به پيشبرد مدنيت روحانی و مادی اختصاص داده شود

که به کليه محافل ملی توصيه می کنيم گروھھای ، و نياز آنقدر الزام آور است، تا بحال حاصل شده قرار گرفته ايمکه 
را شده توسط مؤسسات آموزشی فعاليت اساسی چھارم را فی نفسه بوجود نوجوانان را که از طريق برنامه ھای اج

  )80(". آوردند مد نظر قرار دھند و تزايد آن در مقياسی وسيع را مورد حمايت قرار دھند

در سال . ترتيبات اداری نيز رشد کرد، ساله 10و تامل و بررسی طی دوره  با رشد ترويج و تحکيم از طريق اقدام*  
حضرت شوقی  و "از بررسی تفصيلی اصولی که نتيجه "تجربه حاصل از عمل" ھيئتھای مناطق گوناگوندر ، 1997

" بيت العدل اعظم تصميم گرفتند "تا عنصر جديدی در نظم اداری بھائی که (شورای منطقه ای ، افندی وضع فرموده اند
صی ی و ملی قرار می گيرد و متضمن نوع خامحل تبين تشکيال، شود بوجود آيد که در سلسله مراتببھائی) ناميده می 

"توسعه جامعه بھائی و پيچيدگی روزافزون مسائلی که محافل : اين اقدام فرمودند " در توضيح. از مؤسسات امری است
روحانی ملی در پاره ای از کشورھا با آنھا مواجه ھستندامر بھائی را به مرحله جديدی از توسعه و پيشرفت وارد نموده 

اين وضعيت سبب شده که بيت العدل اعظم در سنوات اخير جوانب گوناگون موازنه بين تمرکز و عدم تمرکز را . است
  )81(". بررسی نمايد

بيت العدل اعظم توضيح فرمودند که . توجه بر ظرفيت اداری در سطح کالستر متمرکز بود، ساله 5در آغاز نقشه  
اعضاء ھيئت معاونت و مساعدينشان ، ی بسيار نزديک مؤسسه آموزشیھمکار"نيازمند ، اجرای يک برنامه فشرده رشد
از جمله ، ير در حمايت از برنامه فشرده رشدبتدريج ارتباط جديد ميان عوامل در گ)82(. با لجنه تبليغ ناحيه ای است"

ی تمام وقت يا پاره کارمندان، شد سريع جامعه و پيچيدگی اقداماتر، در برخی موارد. محافل روحانی محلی پديدار گرديد
ازجمله ساختار لجنات ، ييراتی مشابه در سيستم اداری ملیم ايجاد تغتغيير در سطح کالستر مستلز. نمود وقت اقتضا می
اکثر عوامل نظم اداری در کليه سطوح تحت تاثير تغييرات در رويکرد نسبت رشد و ، تا پايان دھه. ملی می گرديد

  )83(. توسعه امرهللا بودند

، با وجود اين. برجسته می نمايدرا  2006تا  1996در دھه  را ن نمونه ھا چند عرصه يادگيری درباره رشداي 
از  ساله 5در سال دوم نقشه . ماند موفقيتھای بالقوه وچالشھای اضافی برای نقشه جاری و نقشه ھای آينده باقی می

طريق انتشار يادگيری در کالسترھا يکی پس از  گامھای بلندی در ترويج امرهللا از، برای مثال، 2011تا  2006
افراد با کفايت از کالسترھای پيشرفته که رشد را تجربه کرده اند برای دوران طوالنی . ديگری برداشته شده است

در حاليکه افراد ، بعنوان منابع انسانی برای سھيم نمودن نواحی ديگر در يادگيری خود به ساير نواحی اعزام گرديده اند
ز کالستر ھای متعھد برای آموزش و اقدامھای عملی به کالسترھايی که رشد قابل مالحظه در آنھا بديھی است فرستاده ا

مؤمنين يادگرفته اند که جمعيت مستعد را در نواحی روستايی و شھری بيابند و بروشی مستقيم و صريح آنھا را . شده اند
ای ترويج و تحکيم موجب بروز اقدامات تبليغی جمعی برای دو تا سه ارتباط منطقی و گروھی در الگوھ. تبليغ نمايند

اين . باشد می انتقال به مرحله تحکيم، ھفته طی مرحله ترويج چرخه و بال فاصله به تبع آن از طريق اقدامات اساسی
در تبليغ از فقيت حتی در نواحيی که قبال توان کمی برای مو، از مؤمنين جديد در تنھا يک چرخه الگو منجر به انبوھی
اين الگو ھمچنين ثابت نمود که می تواند حتی در کالسترھای توسعه نيافته نيز بسادگی . گرديد، خود نشان داده بودند

جاھای  کاربرد داشته باشد و بطور ارگانيک آشکار شده و اجازه دھد که اين نواحی طی چند ماه آنچه را که قبال در
تا  1996از سال : اين بينشھا منجر به شتاب عظيم ديگری در کار گرديد. نجام رساندبا، ديگر چند سال طول می کشيد

و ھدفش اينست که ، گذشت 600اين تعداد از  2008سال  اما تا، برنامه فشرده رشد افتتاح گرديد 300حدود 2006سال 
نظری اجمالی به پنج قاره : رشدنائل شدن به ديناميک يادگيری در اين دوره در سند . برسد 1100به  2009تا رضوان 

  . خالصه شده است2008تھيه شده توسط دارالتبليغ بين المللی در سال 
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تقويت ، وه توسعه بيشتر حيات جامعه بھائیپيشرفت مستمر امر در کالسترھا بستگی به يادگيری نح، با نظر به آينده 
از طريق درگير شدن بيشتر در )84(جامعه وسيعتر محافل روحانی محلی و برآوردن نيازھای انبوه فزاينده مؤمنين و 

منطقه ای ، کالستر، سيستم اداری در سطوح محلی. جتماعی و اقتصادی داردحيات جامعه از جمله پروژه ھای توسعه ا
از بيش از . ادامه دھد، و ملی بايد به نمو خود در رشد پايدار و خدمت به جوامع پويا و وسيع با ھمه توان و مسائلشان

فتح نشده نسبت به امر باقی ماندند و کمتر از 10000حدود ، 2006ساله دوم در سال  5غاز نقشه کالستردر آ 16000
برنامه فشرده رشد تا سال  1500حتی اھداف با ھمت عالی تاسيس حداقل  ؛پو شش دادن چالش رشد بودند قابل2%

اما تا سال . نشده نيز مطمئنا در پيش رو قرار دارندموانع پيش بينی . می رسد%کالستر ھای عالم 10به کمتر از  2011
و مسير برای پيشرفت کالسترھا يک پس از ديگری ترسيم گرديد که ، شد يک پيشرفت غير منتظره حاصل، 2006

  . دنبال خواھد شد 2021بطور سيستماتيک طی نقشه ھای آينده تا سال 

  تغيير در درک و روش اقدام

تغيير در درک و ، اساسا، ساخت طی ده سال که پيشبرد فرايند دخول افواج را ممکن می تغيير در فرھنگ جامعه بھائی
عمل و تامل را ، مشورت، که مطالعه، گرديد جامعه بھائی بنحوی فزاينده درگير فرايندی مباحثه ای. روش اقدام بود

ھمچنانکه بيت . ملی ترکيب می نموداقدام مؤثر و عبرای درک آثار و ھدايات بيت العدل اعظم و ترجمان اين ادراک به 
  : العدل اعظم چالش نقشه ھای اخير را توصيف می فرمايند

دوستان در مساعی جمعی  "مباحث مربوط به فرايند رشد ماھيتا پيچيده می باشند و فقط در طول زمان با مشارکت 
  .... توان اذھان آنان را روشن نمود می، جوامع خود

حالت يادگيری است که توسط دوستان و تشکيالت در اکناف عالم بھائی ، ... برخوردار است که از اھميت بااليیآنچه  
 جديد را با روشھای تفکر قديمی درک و عقايد در ال تغييرات الزم رابرای دوستان ضروری است که ک. ستاتخاذ شده ا

چالش دوستان در . ارزيابی ننمايند، باشندرشد سريع مساعد نمی در حاليکه از بسياری جھات ارزشمند ھستند اما برای 
يادگيری از تجربيات در ھنگام تالش برای عملی  و، ھمه جا مطالعه ھدايات صادره توسط بيت العدل اعظم از سويی

، اين فرايند تکاملی نيازمند صبر و بردباری و استقامت از جانب ھمه مؤمنين. می باشد، ساختن ھدايات از سوی ديگر
  )85("(ترجمه). باشد می، رايند دخول افواج تالش می نمائيمچه فردی و چه جمعی برای پيشبرد ف ھمچنانکه ما

جامعه توانست برفلج ناشی از مباحثات درباره بھترين روش تبليغ ، ش ترويج و تحکيم از طريق يادگيریبا اشاره به چال 
ورای آشفتگی و رکود  به حرکت جامعه. ايدغلبه نم، ا موفقيت يا شکست ابتکارات بخصوصو مجادالت در ارتباط ب

به تحليل بردن افکار انتقادی الزم ، ناشی از تمايل نسبی به تشويق ھمه روشھا و اقدامات مطابق با رحجان شخصی
ائتالف اقدامات گوناگون در الگويی از رشد پايدار و ، نتيجه. نمود ترويج و انتشار عمل مؤثر را نيز آغازبرای 

  : بنا بفرموده بيت العدل اعظم. که تغيير کيفی نيز گرديد که منجر به نه تنھا تغيير کمیبود پرطراوت 

در ، ات دعا و مناجات و کالسھای اطفالجلس، در اثر تاسيس حلقه ھای مطالعه، به انسجامی که "در موارد متعدد 
مؤسسه آموزشی به پيش برده می  که توسط، تزايد مستمر فعاليتھای اساسی. يماشاره کرده ا، جريان رشد حاصل شده

با . دارای نظم و ساختار است، سجامالگوی پايداری از توسعه و تحکيم به وجود مياورد که در عين تشکل و ان، شود
در اثر مساعی . مجھودات تبليغی فردی و جمعی نيرو می گيرند، ه اين فعاليتھا و اعالم ايمانشانپيوستن متحريان ب

ذخيره منابع انسانی ، ينان که درصدی از احبای جديد در دوره ھای مؤسسه شرکت می کنندمبذوله برای حصول اطم
، وقتی که در مجموعه ای با شدت و حدت دنبال شود، کل اين فعاليت. الزم برای اجرای امور امر مبارک ازدياد می يابد

   .نھايتا شرايطی را فراھم مياورد که برای شروع برنامه فشرده رشد مناسب است

مورد تاييد قرار می دھد اين است که انسجامی که به اين ترتيب را آنچه که بررسی مجموعه ھا در اين مرحله آغازين  
مطالعه تعاليم مبارک و به کار بردن آنھا به عادتی متداول . حاصل شده به وجوه گوناگون حيات جامعه گسترش می يابد

جلسات دعا و مناجات تدريجا در مجھودات جمعی جامعه رسوخ و و روحيه عبادت جمعی منبعث از ، تبديل می شود
کالسھای . تلفيق زيبای ھنرھا در فعاليتھای متنوع جوشش نيرو و قوای بسيج کننده احبا را تقويت می کند. نفوذ می نمايد

حتی . ی داردتعليم و تربيت روحانی اطفال و نوجوانان به تقويت ريشه ھای امر مبارک در جمعيت محلی تاثير بسزاي
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م باشد يا در اعم از آنکه در روستايی در جزاير اقيانوس آرا، قات احبای جديد در خانه ھای آنھاخدمتی به سادگی مال
"مالقاتھای . به پيوندھای دوستی که اعضا جامعه را با يکديگر مرتبط می سازد تقويت می نمايد، ابرشھری مانند لندن

ته ای از به رش، اصول اساسی امر مبارک شناخته شدهای برای مطلع ساختن احبا از  خانه به خانه" که به عنوان وسيله
اعم از جمعی يا فردی ميدان می دھد که احبا در آن به غور و خوض در آثار مبارکه و کشف ، مجھودات تزييد معلوماتی

  . کاربردھای آنھا در زندگی خود می پردازند

در ميان احبا مفھوم  روابط اجتماعی، سطح گفتمان جمعی باال می رود، اين طريقبا تقويت بنيادھای روحانی جامعه به  
تعجبی ندارد که مطالعه ای که ، لھذا. املھای آنھا الھام می بخشدو مفھوم ھدف کشف مشترک به تع، ی کندجديدی پيدا م

کيفيت ضيافت ، د بررسیمجموعه ھم جوار مور 50در ، توسط دارالتبليغ بين المللی انجام شده نشان می دھد که
با توسعه وقوف بر اھميت ، اکی از آن است که تبرعات پرداختیو گزارشھای ديگر ح روزه ارتقاء يافته است19

جلسات بررسی و مطالعه در سطح مجموعه . فزونی يافته است، بھتر نسبت به نياز به وسايل مادیروحانی آن و درک 
و ھويتی جمعی ايجاد کرده اراده ، ص نيازھا و نقشه ھا تبديل می شودخصو ھم جوار به محل تبادل آراء برای بحث در

تاثيری که اعمال ، پيشرفته در حال شکوفا شدن ھستند در عين حال که اينگونه مجموعه ھای. جمعی را تقويت می کند
ه و زمستانه را پربار مانند مدارس تابستان، سرايت می کند تا جلسات ناحيه ای می کنند تدريجا به ورای مرزھای آنھا

  )86(". سازد

ھمچنين تجلی قدرت و اقتدار مناسبی از امر بھايی را منعکس ، در جھت پيشبرد فرايند دخول افواجتالشھای انجام شده  
ليغی باال رفته بود افراد که از طريق برنامه ھای تعليم وتربيت موسسه آموزشی ظرفيتشان برای پيشبرد امور تب. نمود
تشکيالت يادگرفتند که از قدرت و اختيار خود درجھت کنترل يا ممانعت  )87(. ابتکار توانمند شده بودند استفاده ازدر 

متحد کرده و به مجاری ، افزايش داده، حمايت نموده، که اقدامات افراد را آزاد گذاردهاز اقدامات فردی استفاده نکنند بل
 به جھت پيشبرد کارآمد تر کار تبليغ نيز التی رشد کرده و ترتيبات جديدیکيترتيبات تش )88(. مؤثرتر ھدايت نمايند

  )89(. ايجاد گرديد

رويکردی آگاھانه تر به درک تعاليم درباره رشد و عملی ساختن آنھا موجب ايجاد تغييردر الگوی حيات بھائی و  
تمايل به ھدايت . ری در واقعيت اجتماعیتغيي—و تقابل يابند گرديد مسيری که در آن بھائيان با اجتماع وسيعترتعامل

جوامع و تشکيالت که برای ، ميان افراد خدمات امری. متوقف شد، می کردشدن درونی که متاسفانه داشت شيوع پيدا 
 غلبه بر عادات ديرينه تالش می نمودند به جمعيت وسيعتری دسترسی يافته و محيطی پر بار ايجاد نمود که ھمه

در ارتباط با رکود رشد جامعه اش  بيت العدل اعظم خطاب به يکی از افراد. بگرمی پذيرا بودمشارکت کنندگان را 
  : چنين فرمودند

ش از حد طوالنی را پشت سر ی بيا از جھت يابی حيات بھائی که عمر"جايی که جوامع بھائی قادر نيستند خود ر 
فاقد شخصيت سيستماتيک الزم و نيز روحی که بايد ھمه  کار تبليغ، رھا نمايند، زمانی با ارزش بوده ھرقدر ھم، گذارده

تشخيص ھويت غلط حيات جامعه بھايی به حالتی از اقدام . باشد می، نجام خدمت مؤثر به امر حيات بخشدرا برای ا
رھبری از جانب يک فرد يا افرادی که برای ، ورتی که مؤمن عضوی از يک جمع استمذھبی که کل جامعه را به ص

جدولی است که حاکم بر عالئق با ماھيتی بسيار  و مشارکت شخصی متناسب با، ته می باشند انجام می گيردف شايسھد
  . امر و ربودن نشاط روحانی جامعه باشد می تواند به حاشيه بردنتنھا تاثيرش ، باشد متفاوت می

ه اين تغيير فرھنگ بھائی طراحی دستيابی بان گامھايی تدريجی در نوع ماھه و نقشه فعلی به 12نقشه، ساله 4نقشه ...  
  )90("... شده اند

اما . و ھنوز نيز در تمام کالسترھای عالم تحقق نيافته است، موفقيتھای دھه گذشته بدون مشکالت بدست نيامده، طبيعتا 
ت و فداکاری و توام با گذش، شاکر، پذير با ظرفيتی وسيع و روحی مھتزبنحوی انکارنا 1996کارايی رويکرد از سال 

تا  2008ساله در ھمه قسمتھای عالم از نوامبر  5نقطه ميانی نقشه در کنفرانس منطقه ای که  41بنحوی آشکار در 
ارتباط بين جامعه محققين که به کشف ، با باال رفتن ظرفيت يادگيری )91(. برگزار شد نمايان گشت 2009فوريه 

دازند و ھدايت ملھم به الھامات الھيه که از طريق بيت العدل اعظم مرزھای جديد از درک و روش اقدام بھائی می پر
مورد فرمول يا يک سری روندھای خشک در توصيه عرضه شده در نقشه يک. جريان می يابد روشنتر می شود
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را مفاھيم جديد ، آگاھانه درون چارچوب نقشه تالش نکنيم، اگر ما به عنوان بھائی. کارھايی که بايد انجام شود نيست
درک ننمائيم و متفکرانه اصول و رويکردھايش را از طريق عمل و تامل در يک وضعيت مشخص بکار نگيريم 

ھدايتی که دريافت می کنيم به سادگی ليستی از پيشنھادات که افراد و تشکيالت برطبق ، بعالوه. پيشرفت را نخواھيم ديد
، بکار می رودھدايت چطور ، نيست بلکه، کاربرد دارد ا ھدايتمسئله اينکه آي. اولويتھای خود انتخاب نمايند نيز نيست

شود؟ بدون ظرفيت تفکر و تطابق بمنظور کشف جلوه ھای عملی  چطور بطور مؤثر به واقعيت تبديل می. باشد می
تجربه ، و زمانی که الگوھای مؤثر عملی در ھر جامعه ای تاسيس شود. جوامع نتيجه را مشاھده نخواھند کرد، ھدايت

و روش اقدام بھائی ھمراه با ترويج و تحکيم مستمرا ھمگام درک . ان نيز در ميان گذاشته شودحاصله می تواند با ديگر
رشد خواھد کرد و جامعه خواھد آموخت که بھائی سراسر دور  پيچيدگی و تاثيردر، ا رشد جامعه بھايی از نظر اندازهب

کمکھای عظيمتر و ، باشد ھدف حضرت بھاءهللا برای بشريت می به فرايند تحول اجتماعی که جلوه ای از اراده و
  . عظيمتری بنمايد
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4  

  کمک به پيشبرد تمدن
ثمر ظھور شگفت انگيز حضرت بھاءهللا تولد و شکوفايی تمدن جھانی است"که ، حضرت شوقی افندی بما می فرمايند

در حقيقت اساس اعتقاد بھائی اصل  )1(. نيامده است"نظيرش را چشم احدی نديده و شبيھش به تصور احدی در 
افراد را متحول کرده و ، روحی که نظم قديم را منقطع نموده با ی در حال ترقی است که حافظ آنچه مظھر ظھورظھور

در  يکی از وجوه متمايز عصر بلوغ، اما. باشد می، بر ارض می دمد، گرددنھايتا منجر به پديدار شدن تمدنی جديد 
ه با دور حضرت بھاءهللا فقط نتيجه ای فرعی از اصول و تعاليمی که حضرتش نازل اينست که تمدن آميخت سعه بشرتو

ادراکی جديد برای خلق الگوھای جديد  خواھد بود که در آن به افراد )2(انهپديد آمدنش فرايندی آگاھ، بلکه. فرموده نيست
  . عمل به جھت ترجمان ديدگاه حضرتش به واقعيت اجتماعی عطا خواھد شد

بيان اينکه فرايند ساختن يک تمدن جديد فرايندی آگاھانه است داللت بر اين ندارد که نتيجه منحصرا به ابتکار مؤمنين  
گرديده تا ظرفيت کسب مرحله نھايی  را که" به افراد بشر القاء ایآثار بوضوح آزاد شدن "قوای خالقه" . بستگی دارد

"نقشه عظيم الھی"که "روند پيشرفتش  )3(. توضيح داده است، در تکامل جمعی و ارگانيک خود را فراھم نمايد "
ريت موانع را به سوی اتحاد جھانی درھم شکسته و بش، بشر به عنوان يک کليت عمل می کندنامنظم بوده و از طريق 

  )4(". را به ھيئتی واحد از ميان آتش رنج و تجربه پيش خواھد برد

تاکيد بر کمکھايی که بھائيان در ساختن تمدن بايد انجام دھند به منظور کاستن از اھميت اقداماتی که ، ھمچنين بنابراين
ا به جلو می رانند کمک گروھی از افراد و مؤسسات به نيروھايی که تحول اجتماعی ر. ديگران انجام می دھند نيست

اينھا از جمله پيشگامان فداکار و خوش نيت بی شمار در ايجاد تغيير ھستند که اقداماتشان پيشرفت در تمام . می کنند
، حضرت عبدالبھاء می فرمايند. زمينه ھای تالش را امکان پذير ساخته و بھائيان خيلی چيزھا بايد از آنان ياد بگيرند

با وجود اين . باشند" ی تحقق وحدت و اتحاد جھانی بشر میو در آرزو لح و آشتیکه مروجين ص"نفوس بسياری ھستند 
از اينرو بھائيان در حاليکه  )5(. حضرتش يادآوری می فرمايند که اين نيت و تالش نياز به يک "قوه محرکه" دارد

را برای جذب قوه مدد الھی در توسعه ظرفيت خود  تشريک مساعی مؤثر با افراد و سازمانھای ھمفکر خود دارند
  . خدمت به بشريت توسعه می بخشند

بايد دائما مراقب  ما. ديدگاه بھائی از تمدن جديد "از مفاھيم فعلی در باره رفاه و سرورانسانی تا حد ممکن دور است 
ت ظاھری با دنيای مدرن باشيم که مبادا تابش و زرق و برق اجتماع دولتمند اين فکر را در ما ايجاد نمايد که اين تعديال

 –آنطور که توسط جنبشھای بشر دوستانه يا اعالن عمومی بعنوان روش زمام داری روشنفکرانه در نظر گرفته شده 
دانش ، مراقبتھای پزشکی، تعليم و تربيت، د بشری از ثمرات سطح باالی زندگیمند شدن ھمه اعضاء نژاه بھر مانند
حضرت شوقی .... کامال بگونه ای ديگر. حضرت بھاءهللا را انجام خواھد دادبخودی خود رسالت شکوھمند  —فنی

تغييری که عالم ، ييری ارگانيک در ساختار جامعه امروز ايجاد خواھد نمود"اصل وحدت بشر تغ، مرقوم فرمودند افندی
  )6(". تا کنون تجربه ننموده است

که در آن ھدف خداوند برای بشر بتدريج تحقق خواھد فرايندی ارگانيک است ، بنابراين حرکت بسوی تمدن جھانی 
ساختار واقعيت اجتماعی که تمدن جديد را بنا ، به درجه ای که وحدت انديشه درباره ھزاران مفھوم حاصل شده. يافت

ترويج تغيير اساسی در ساختار . چالش ادراک و روش اقدام پيش ميايد، يک بار ديگر. می نھد به پيش خواھد رفت
انطور که در فصل قبل شرح که ھم، نيازمند يادگيری سيستماتيک اما غير رسمی برای توسعه جامعه بھائی است جامعه
که در آن —از جمله دين و علم —بايد از طريق فرايند يادگيری که روشھای رسمی تری را بکار می گيرد، داده شد

در اين راستا به عبارت . عملی گردد، شود ده میتعاليم حضرت بھاءهللا در زمينه ھای گوناگون تالش بشری بکار بر
ذيل از حضرت عبدالبھاء که بشر را به ايجاد و بکار گيری دانش برای طراحی جديد واقعيت اجتماعی فرامی خواند 

  . نمائيد توجه
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و ريشه کن کردن اسباب جنگ و نزاع در ھمه ، برافراشتن پرچم صلح اعظم: " اھداف حضرت بھاءهللا اين است 
فرقه ، مذھبی، ملی، و حذف تعصب اعم از نژادی، ل و امم در سايه خيمه يکرنگ الھیجمع کردن ھمه مل، سرزمينھا

  )7("(ترجمه). آنگاه عالم خلقت به رفاه و آرامش خواھد رسيد. ای يا سياسی از وجه عالم ؛تا ھمه ملل ملت واحده گردند

کی در اسفل جھل به نکبت کبری چون امم متوحشه بسر بريم ؟  "تا به کی به پر نفس و ھوی پرواز نمائيم و تا به 
و گوش احسان . پروردگار چشم عنايت فرموده که در آفاق بنگريم و آنچه وسيله تمدن و انسانيت است به آن تشبث نمائيم

حواس و . ديمشده تا کلمات حکميه عقال و دانايان را استماع نموده و پند گرفته کمر ھمت به اجرای مقتضيات آن بربن
قوای باطنيه عطا گشته که در امور خيريه جمعيت بشريت صرف نمائيم و به عقل دور بين بين اجناس و انواع 
موجودات ممتاز شده دائما مستمرا در امور کليه و جزئيه و مھمه و عاديه مشغول گرديم تا جميع در حصن حصين 

ادت بشريه اساس جديدی تاسيس و صنع بديعی ايجاد و ترويج دانائی محفوظ و مصون باشيم و در کل احيان به جھت سع
و چقدر ذليل است اگر از منفعت جمھور . چقدر انسان شريف و عزيز است اگر به آنچه بايد و شايد قيام نمايد. نمائيم

ه و سعادت انساني، اعظم سعادت. صيه خود عمر گرانمايه را بگذراندچشم پوشيده در فکر منافع ذاتيه و اغراض شخ
  )8(". اوست مدرک حقايق آفاقيه و انفسيه اگر سمند ھمت بيھمتا را در ميدان عدل و تمدن جوالن دھد

نافعه و تشويق  مور تعليم معارف عموميه و تدريس علبه صدق طويت و خلوص نيت به تربيت جمھور پرداخته د.... " 
ترغيب اتخاذ وسايل ثروت اھالی مملکت بذل جھد و  بر ترقيات عصريه و تحريص بر توسيع دواير صنايع و تجارت

بليغ و سعی منيع نمودنست چه که عموم ناس از اين امور مھمه که علت مزمنه ھيئت اجتماعيه را برء فوريست بی 
  . خبرند

حل بايد که علمای ھوشمند و دانايان خردمند خالصا مخلصا  به وعظ و نصيحت عموم برخيزند تا ديده اھالی از اين ک 
  )9(". بينش معارف روشن و بصير گردد

"ھمه مواھب الھيه دراصل ملکوتيند اما ھيچيک با قوه تحری عقالنی و تحقيق که موھبتی ابدی است و موجب توليد  
در حالی که ، باو بصيرت عطا گرديده انسان اھل علم مالحظه می کند و.... قابل قياس نيست و سرور بی منتھا اثمار

ست ؛ذھن بی احساس و بی تفاوت ذھن محقق ھوشيار است زنده ا. است و غافل از اين ظھور کور استکسی که نادان 
است زيرا از طريق مجاری و مراحل قياسی استدالل يت نماينده بشر و حقيقی يک انسان عالم فھرست. ستاکر و مرده 

را مورد مطالعه  او جامعه بشری. است قايعش آگاه شدهشرايط و و، وضعيت، و تحقيق از ھمه آنچه مربوط به بشر است
 علم شبيه آينه ای است که، در حقيقت. و پود تمدن را می بافدکندو تار  مسائل اجتماعی را درک می، دھد قرار می

بدون اين رکن . علم اساس ھمه پيشرفتھای فردی و ملی است. اشکال و تصاوير اشياء مھيج را ظاھر و منعکس می کند
با تالشی جدی به تحری دانش و کسب ھمه آنچه در اين قوه حيرت ، بنابراين. ترقی غير ممکن استتحقيق پيشرفت و 

   )10("(ترجمه). انگيز عطا شده بپردازيد

"بگذاريد اعمالشان فرياد برآرد که من بھائی ھستم تا سبب ترقی عالم انسانی شوند اگر انسان به اعمال بھائی قيام و 
اعمالست . که اين مدنيت را ترويج کرده کردهاعمالست . اعمالست که جھان را ترقی داده. دداررفتار کند ھيچ قول الزم ن

اعمالست که عالم مادی را به اين درجه . ست که اين اکتشافات را ظاھر کردهاعمال. که اين صنايع را آشکار کرده
پس به اين برھان می توانيم . اصل شوداقوال بودآيا ممکن بود اين مدنيت مادی ح، اگر چنانچه اعمال نبود. رسانده

  )11(. اعمال اھل ملکوت سبب حيات قلوب می شود نه اقوال. ھم نظير ماديات استاستدالل کنيم که روحانيات 

ممکن است دراقدامات جاری ، شده استبا توجه به اھميت تحولی که در پيش است و دامنه رنجی که بشر امروز متحمل 
با وجود اين سه . نفوذ امر بھائی بر نظام اجتماعی آشکارا محدود بود، در يک دوره زمانی. شود قفه ايجادجامعه بھائی و
يان از طريق کار و حرفه اشان به توليد و بکار گيری دانش در بھائ. بالفاصله می توان تشخيص داد عرصه اقدام را

د از طريق انجام پروژه ھای مشخص که ما به توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع خو. نظمھای گوناگون کمک نمودند
ما درمباحثات و سخنرانيھای جمعی بشری نيز شرکت . به سود عموم جمعيت در محدوده خود می باشد کمک می نمائيم

ھمه  که يک نمونه قابل ذکر. دھد ھستيم کرده بدنبال حل مسائل و تشويق اقدام بر طبق بينشی که تعاليم بھائی ارائه می
اين تعليمی است که بھائيان برای دھھا  )12(. قدام را در خود دارد تاکيد بر تعليم و تربيت دختران استاين سه عرصه ا

ميت شناخته سال از آن دفاع کرده و حقيقت آن در عمل مورد حمايت قرار گرفته و در زمينه توسعه در کل عالم برس
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نقش مستقيمش در ارتقاء رفاه بشری ، ت و تجربهظرفي، رک از نظر اندازهبا رشد امر مبا، در طول زمان. شده است
  . بدون شک بنحوی فزاينده اھميت خواھد يافت

  اشتغال در زمينه ھای گوناگون تالش بشری

کارھای ، در اشاره به ھنرھا. به جھت مصلحت بشر فراخوانده شده اند اشتغال در ھمه زمينه ھای تالش بھائيان به
" علم به منزله جناح است از برای وجود و مرقات است از برای صعود" : فرمايندوعلوم حضرت بھاءهللا می ، دستی

مرد يا زن ھر يک بر حسب ، "از پير و جوانحضرت عبدالبھاء تاکيد می فرمايند که  )13"(. تحصيلش بر کل الزم
سعی نمائيد تا . ماينداستعداد خود در جھت کسب شاخه ای از علوم روحانی و غير دينی و ھنرھا از ھيچ کوششی دريغ نن

ايشان می فرمايند"ھمه توان خود را در پيشبرد تمده بکار بريد که شامل  )14(. دانش پيشرفته روز را کسب نمايند
حضرت شوقی افندی توضيح می )15(". توسعه تجارت و پيشرفت صنعت می باشد، کشف عجايب جديد، اترويج ھنرھ

توسعه ، به ھمان اندازه که تحصيالت عاليه مناسب در کالجھا اھميت داردفرمايند که برای دختران و پسران بھائی 
)ايشان به محافل محليه مسئوليت تشويق مؤمنين به تحقيق دقيق در شاخه ھای 16(. روحانيت نيز حائز اھميت است

) 17(. دتفويض فرمودن گوناگون يادگيری معاصر مانند ھنرھا وعلوم و تمرکز بر خدمت به منافع عموم مردم را
، علوم صنعتی، کشاورزی، پزشکی، العه رشته ھای علومبه مطرا حضرت عبدالبھاء و حضرت شوقی افندی افراد 

  . و جامعه شناسی تشويق فرمودند، اقتصاد، تاريخ، فلسفه، روزنامه نگاری

اشاره می بيت العدل اعظم . وجه اساسی خدمت به بشريت است، در زمينه ھای گوناگون مساعی بشریمشارکت  
  فرمايند که جوانان بھائی

ھنر و ، تجارت، عبوديت محضه در اعلی مراتب تخصص بايد با اتصاف به تواضع و فروتنی و تمسک به امر و"
فقط در اين صورت روح امر می تواند بر اين حوزه ھای . صنعت قرار گيرند تا پيشرفت و توسعه عالم را استمرار دھند

ھدف ايشان بايد تسلط بر مفاھيم وحدت بخش و تکنولوژيھای رو بتکامل اين عصر . مھم فعاليت بشری تجلی کند
آنان می توانند بل ملزم به انتقال مھارتھايی ھستند که ثمرات شگفت انگيز و مھم گذشته ايام را برای . ارتباطات باشد

ر قطع بستگی فراوان به موفقيت دھد بطوتحولی که مقدر است در ساختار جامعه رخ . نسلھای آينده محفوظ نگاه دارد
  )18(". جوانان در تھيه مقدمات جھان فردای خود دارد

با چالش مشکل ، بلکه. اما بيت العدل اعظم به جوانان ھشدار می دھند که نبايد آنچه را مياموزند فقط جذب نمايند
  . آموخته ھای خود در پرتو تعاليم بھائی نيز روبرو ھستند ارزيابی

اما قبل . بھاءهللا بر بسياری از وجوه حيات بشری و دانشی که فرد بھائی بايد فرا گيرد پرتو افکنده است تعاليم حضرت"
يک بھائی امتياز بھره مند شدن از . از آن بايد اطالعات داده شده را ارزيابی نمايد نه آنکه آنھا را کورکورانه بپذيرد

نور ، که متفکرين مدرن را آشفته ساخته بر بسياری از مسائلی که مانند نورافکن ظھور الھی برای اين عصر را دارد
در برابر اساتيد خود فروتنی . اطراف خود را داشته باشد بنابراين او بايد توانايی يادگيری ھمه موضوعات. می افشاند

سازد تا طالی خالص  زيرا آنھا وی را قادر می. مرتبط سازدمناسب نشان داده اما ھر آنچه را می شنود با تعاليم بھائی 
  )19(". را از ناخالصيھای بشر پاک و خارج نمايد

بدون استثناء وظيفه ھمه  اسرار در کسب و بکار گيری دانش برای خدمت به بشريت و کمک به تمدن در حال پيشرفت 
دانش خود را  بايد، نظمھای گوناگون دانش بشری دارند البته آنھايی که قابليت بخصوصی در دستيابی به. مؤمنين است

  : ھمچنانکه در توقيعی از قبل حضرت ولی امرهللا آمده است. به سطح باالتر پژوھش برسانند

ه و کسانی که نه تنھا خود را وقف آن نمايند و آنرا باور داشت. نياز بيشتری دارد امر به دانشمندان و محققين بھائی" 
تعاليم و اھميت آنھا داشته و بتوانند عقايد خود را با افکار و مسائل بلکه درک عميقی از ، مشتاق بيان آن بسايرين باشند

  )20(". مردم ارتباط دھند

  : گونه توضيح می فرمايندکتوبی از جانب بيت العدل اعظم اينو در م
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دارد چه بھائيانی که متخصص شوند و چه  با رشد جامعه بھائی نياز به کسب متخصصين در رشته ھای گوناگون"
باالتر از  وکه بھائی گردند و ھمچنانکه اين متخصصين دانش و مھارت خود را در خدمت جامعه درآورند  تخصصينیم

آن ھمچنانکه آنھا انظمه گوناگون را با آوردن در پرتو تعاليم الھی متحول می نمايند مسائلی که حاليه اجتماع را مختل 
مؤسسات آموزشی عظيم بھائی پروژه ھای عظيم بين ، دو بوقت خو... نموده يکی پس از ديگری پاسخ داده خواھد شد

  )21(". المللی و ملی برای رفاه و بھبود حيات بشری را آغاز و شکوفا خواھند نمود

گيری دانش الزم برای پيشرفت تدريجی تمدن ربھائيان به توليد و بکا، در زمينه ھای گوناگون مساعی بشریبا شرکت  
  : فرايند تدريجی تغيير اجتماعی را در رساله مدنيه توضيح می فرمايند حضرت عبدالبھاء. کمک می نمايند

مثل عالم سياسی مثل عالم انسان است که اول نطفه پس تدرج در مراتب علقه و مضعه و عظام و اکساء لحم و انشاء " 
به ھمچنين . کليه استلوازم خلقت و مبنی بر حکمت  ھمچنانکه اين از. القين واصل گرددخلق آخر تا به رتبه احسن الخ

عالم سياسی دفعه واحده ار حضيض فتور به اوج کمال و سداد نرسد بلکه نفوس کامله ليال و نھارا به وسايل ما به الترقی 
  )22(". تشبث نموده تا دولت و ملت يوما فيوما بلکه آنا فآنا ترقی و نمو در جميع مراتب نمايد

  ارتباط بين علم و دين

شود را بسنجند" و از بھائيان متخصص" که اصول و  بھائی "که اطالعاتی که به آنھا داده می درخواست از جوانان
نظمھای گوناگون خود را در ارتباط با پرتو تعاليم الھی متحول سازند" در پرتو درکی است که عموما توسط فرضيه ھا 

در پااليش دائمی در  و، قرار گرفته است ارزيابیتحقيق و ، بحث مورد و رويکردھا در زمينه ھای گوناگون موضوع
ب بنابراين اشتغال بھائيان در ھمه زمينه ھای دانش نيازمند تالش برای کس. باشد ارتباط با تحقيق علمی و عقالنی می
اما کوششھای بھائيان خردمند در يافتن اشتغال مناسب بين . باشد روش و عمل می، بينش نسبت به دين از نظر تئوری

  . ن ھرگز نمی تواند تا حد شيوه تعليم و فلسفه مذھبی قرون وسطی يا پيروی از روش علمی تنزل نمايدعلم و دي

برای مثال برای يک . بينشھای مذھبی نمی تواند مستبدانه در سخنرانی درباره يک اصل بخصوص فرو برده شود 
تالش برای واژگون کردن درک علمی از  دانشمند کامال غير قابل قبول و باور است اگر يک بيان از آثار بھائی در

ماھيتا فلسفی يا مربوط ، که در حقيقت تکامل بيولوژيکی بکار رود در حالی که مباحثی غيرعلمی مانند طرحی زيرکانه
يک فرضيه بايد برطبق روشھا و قوانين علمی آزمايش گردد ، منبع الھام ھر چه باشد. به علم الھيات است را توجيه نمايد

بينشھای حاصله نظمھای ، ھمچنين. بيان و توجيه گردد، شود که می تواند درحوزه علم به ايجاد تغييری می که منجر
ابزار ويژه تحقيق . ددگوناگون دانش بشری نمی تواند بر درک و روش اقدام جامعه بھائی مستبدانه تحميل گر

دامنه ، اما. جوه تعاليم مفيد باشدفکندن بر وممکن است در پرتو ا، )23(مانند نقد تاريخی، برای مثال، پژوھشگرانه
در حالی که اشتغال در مطالعات پژوھشگرانه و دانشگاھی . است ن ابزاری حتی موضوع بحث دانشگاھياناعتبار چني

امری ممکن است ارزشمند باشد اما نمی توان آنھا را کور کورانه بعنوان وسائلی که موجب تسليم شدن به"حقيقت 
، ئی در متون منصوص را واژگون نمايدبرای توجيه پيشنھاداتی که مفاھيم واضح بھاآنھا را شود پذيرفت و  می علمی"

   )24(. بکار برد

در زمينه ھای ديگر مانند تجارت . شعر و معماری باشد، موسيقی، ين ممکن است منبع الھام برای ھنرکه د بديھی است 
تا وقتی  —تقيم از جانب دين ممکن است نامربوط يا تعرض بنظر رسدمورد کمک مس يا علوم طبيعی ھر پيشنھادی در

زمانی است که شرکتھا تعيين ، زيان ايجاد شده ی امين و صديق ياکر می کند ارزش يک مکانيک خودروکه شخص ف
ن خصوصا ممک. ھيچ منفعتی در استفاده از علم برای حمله به بيماريھای بومی در کشورھای فقير نيست می کنند که

جامعه شناسی و غيره را مورد ، اقتصاد، روانشناسی، تعليم و تربيت، مستقيما رفاه عالم بشری است در زمينه ھايی که
تنشی سنتی بين علم و دين (يا ، البته. بينشھا يا اصول مذھبی بيشترين ارتباط را داشته باشد —خطاب قرار می دھد

  . باشند بھائيان در جستجوی ھماھنگی بين اين دو می، داشته استدانش بشری و دين) وجود بين نظمھای ، وسيعتر

مشاھده می کند  John J. Carvalhoکارولھو. در مقاله ای تحت عنوان "بررسی ساختار نگرش جھانی علمی"جان جی 
لم ع. بر فرضيه ھای فلسفی متکی است، که علم در حالی که برخی روشھا را برای تحقيق در مورد واقعيت می پذيرد

به عنوان يک اقدام مھم ، ھمانطور که او توضيح می دھد "علمو —نه حقيقت مطلق —در جستجوی حقيقت است
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که ، ق کسب حقايق نسبی و محتمل الوقوعتدريجی و پر معنی از طري، سيستماتيکمی تواند در مسيری ، عقالنی
 )35"(. به اکتساب دانش بپردازد، ردعالم فراھم مياو مجموعه کلی آن يک تصور منطقی درباره نحوه عملکرد در

نمی تواند  —يک نگرش جھانی علمی جامع و فراگير نيست، برطبق نظر تعداد زيادی از انديشمندان مانند کاروالھو
اگر . فلسفه يا دين قدم به ميان می گذارند، آنجا که دامنه علم پايان می يابد. مه سؤاالت مورد عالقه بشر باشدپاسخگوی ھ
  : بنا بگفته کاروالھو. بايد با حقايق علمی ھمراه باشد نه در تضاد، انی مذھبی تالش کند که جامع باشدجھيک نگرش 

اين جامعيت نيازمند يک نگرش ، بلکه. جامعيت از طريق نگرش جھانی خشک و سخت نمی تواند حاصل شود... " 
توسط آن پايه تفکر مذھبی شکل می گيرد جزء و نه عنصری که  جھانی فلسفی است که ممکن است علم را بعنوان يک

در چنين نگرش جھانی اطالعات علمی از طريق ساختار تئوری فلسفی به مسائلی که علم به تنھايی . ... در نظر بگيرد
آن گاه سئوالی که پيش ميايد اينست که نگرش جھانی فلسفی برای توضيح . آنھا را حل کند پاسخ می دھد نمی تواند

ير مذھبی آنرا برسميت اين موقعيت که اکثر دانشمندان غ. باشد مناسب است يا ديدگاه مذھبی الزم میمجموعه واقعيت 
. عمال موقعيتی است که بايد درمورد دامنه ھمه نگرشھای جھانی علمی ارائه شده در نظر گرفته شود، نمی شناسند
سئواالت مربوط به اشارات ضمنی  نيز و روشھای فلسفی و دينی، می پاسخ سئواالت علمی را می دھندروشھای عل

مذھبی در ارتباط با اطالعات علمی يا آنچه که به آن از طريق اطالعات علمی در باره پديده ھای غير علمی بتوان 
مانند امکان وجود يک ھويت الھی که حالتش "فوق طبيعی" است و بنابراين ورای نتيجه ، پاسخ می دھد، اشاره کرد

  .... و کار دارد شھای علمی است که با اشيائی که طبيعتا قابل مشاھده ھستند سروآماری ر گيری فرضی يا ارتباط

که علم به تنھايی  زيرا مسائلی را مطرح می کند، می آن استدينی وسيعتر از نگرش خشک عل (يک)جھان بينی...  
جھان بينی جامع  بحث بيندينی واضحا  –بنظر می رسد که بحث درگفتگوھای علمی ، بعالوه. پاسخگوی آن نيست
را با نگرشھای جھانی علمی چتری عمل می کند که نگرشھای جھان  جامع مذھبی است که مانند فلسفی و جھان بينی

، جامعی ھمچنين روشن است که ھر جھان بينی. احاطه می نمايد که درون تحقيق عقالنی و علمی نھفته است غير جامع
خود نيز از نظر معنی غير ، يل آشکار مورد توجه قرار می دھد که اگر قرار ندھددل جھان بينی غير جامع مدرن را به

  )026". علمی می پرسد و بنحو مؤثری پاسخ می گويد خواھد بود و فاقد سئواالتی که جھان بينی، جامع

دينی  جھان بينیت می تواند برخورد بين جھان بينی علمی و برخورد قابل مشاھده بين علم ودين در حقيق، دراين زمينه 
که در آن علم محاط  فلسفی می تواند بين جھان بينی باشد در عين حال، اينرو غير جامع نيز ھست که غير علمی و از

بنابراين مادی گرايی بعنوان يک دورنمای فلسفی که . باشد، دينی جامع که شامل علم نيز ھست جھان بينی شده و يک
انگيزه ، که تنھا بعنوان يک پديده اجتماعی. است دين در قلمرو مادی در جستجوی نزولعلم را احاطه می کند 

يا يک سری خرافات توضيح داده شده و از اين طريق در حاليکه ادعای دين را که کمکھای جامع حتی ، بيوشيميايی
ال علم را در بر يک دورنمای دينی که کام. معنا کرده است بی اعتبار می کند مفيدی به جستجوی بی پايان بشر در يافتن

فرضيه ھای فلسفی و نتايجی را که بر  در جستجوی ھماھنگی بين علم و دين است و می تواند شرعا و قانونا، می گيرد
  . تحقيق علمی تحميل شده در ماسک حقيقت علمی عرضه گرديده به چالش بکشد

که ، دھکده جھانیدر کتابش بنام  Stephen Toulminبينش مفيد ديگر در ارتباط بين علم و دين توسط استيفن تولمين 
ارتباط بين  در تامل بر. ردپاھای تکامل پروژه ھای روشنگری را در بيش از سه قرن تھيه نموده است دنبال می نمايد

. استتولمين مشاھده می کند که تضاد طوالنی بين اين دو سيستم علمی تا قبل از دوره مدرنيته وجود نداشته ، علم و دين
اين . ھمراھی نمايد با مفھوم خدا بعنوان خالق زمان دين می توانست فيزيک نيوتونی را، مرحله ابتدايی روشنگریو در 

تکامل در تفکر ناشی از بينشھای علمی بود که در طول دوره عصر جديد تاسيس فرضيه ھای روشنگری را به چالش 
  : ن می نويسدتولمي. فزودار فزاينده قيام بر عليه دين می اکشيده و به فش

ی در نظمھايی که علوم طبيعی دليل مسيحيت سرمايه گذتری مختصری، " قبل از جنبش اصالح مذھبی قرن شانزدھم 
، ناسازگاری ارائه شده در علم و دين از اينرو برخورد درون مدرنيته نبود. ... داشت، برای مخالفت با آن داشته باشند

موقعيت سئوال درباره باورھايی که در جنبش اصالح متقابل ھمسان بين  ايجاد و به دانشمندان که با رشد تجربه
در موعظه ھای اخالقی درباره حکمت خلقت پرورگار را داده ، بکار رفته1650ستانھا بعد از سال کاتوليکھا و پروت

  . بود
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جربه انسانی برقابت با سيستم تئوری متعصبانه در برابر اظھار مشکوک ت... مباحث مجددا، از آن زمان به بعد... 
اعتقاد به باور نسبت خود بود عتقاد به يک نظم بخصوص در مقابل و جايگاه انسان را که جايگاھی کمتر از ا، پرداخت

  )27(". به چالش کشيد

گزارش تولمين از تاريخ مدرنيته درارتباط با چالشھايی که جامعه بھايی در اقدامات پژوھشگرانه با آنھا روبروست  
اما رويکرد و زبان مشخص بکار گرفته شده برای ، بھائيان در گير تعھدات جديدی شده اند. بينشھايی پيشنھاد می کند

کشف ارتباط بين علم و دين درون تجربه تاريخی مواجھه بين مسيحيت و ظھور علوم تجربی در تفکر غربی توسعه 
ھم  جريان نگرانی پنھانی کنار. ی کندک ايجاد بن بست متحميل فرضيه ھا و مسائل مدرنيته بر امر مبار. يافته است

بحث کھنه بين امر و ، يا دريافت يک نظم و تحقيق آزاد، ماخذ و مدرک، رايی و آزادی خواھیقرار دادن اصول گ
 استدالل را مجددا تازه نموده و حقيقت اينکه باز کردن مباحثه امری فقط ادامه تالشھای مدرنيته نيست را پيچيده می

حضرت بھاءهللا ، مانند ھمه مظاھر الھيه. سازد تعاليم بھائی اوج مدرنيته و فراتر از آن را مخاطب می، بلکه. نمايد
اما . که شامل تفکر روشنفکری نيز می شد، درون چارچوب مباحث مداوم خود آغاز نمودند گفتگوی خود با بشر را

د توافقات درون ذھنی که ھدفش برپا نمودن نظم بديع جھانی و حضرتش اين مفاھيم را برای خلق ادراکاتی جديد و ايجا
  . توسعه داد، باشد تمدن جديد می

چاره . بتدريج دين از قلمرو رجحان شخصی کنار می رود، انه حقيقت از طريق علم و استداللدر جستجوی روشنفکر 
سازد تا قوای استدالل  اما بشر را قادر میحمايت از اعتبار تحقيق علمی است ، شود ای که در تعاليم بھائی پيشنھاد می

و واقعيات روحانی و اجتماعی بطور سيستماتيک بکار ظرفيت انسانی ، و ايمان را برای کشف قلمرو وسيعتر ارزشھا
  . گيرد تا به درک بيشتر و پيشرفت و رفاه بشر کمک نمايد

نشدنی و دوجانبه از دانش ھستند که قطعا موجب علم و دين دو سيستم جدا بيت العدل اعظم مالحظه فرموده اند که"  
  : فرمايند حضرت عبدالبھاء درباره نحوه ارتباط بين اين دو می)28(". پيشرفت تمدن می گردد

و دين . "ھر اعتقاد دينی که با استدالل و تحقيق علمی مطابق نباشد خرافات است زيرا علم حقيقی حکمت و واقعيت است
تعاليم دينی که در تناقض با علم و حکمت . بنابراين بايد با يکديگر مطابق باشد. است اساسا واقعيت و حکمت محض

خرافات وناشی از جھالت ، با علمزيرا تناقض و ضديت . باشد زائيده ذھن و تصور بشری است و ارزش پذيرش ندارد
چون ھر دو بر . ن حقيقی ھستيماگر بگوئيم علم با دين در تضاد است فاقد شناخت نسبت به علم حقيقی و دي. بشر است

  )29(". اساس فرضيه ھا و نتايج عقل و حکمت است و ھر دو بايد در معرض امتحان قرار گيرد

ببال واحد . انسان به دو بال پرواز می کند. را بال ديگر او "زيرا دين انسان را بالی است و علم: و نيز می فرمايند
دينی که شامل سنن وھميه باشد . زيرا جھل ضد علم است. تضاد باشد جھل استبا علم در  ھر دينی که. پرواز نتواند
ھرچه عقل انسانی نتواند درک کند دين نبايد ... بيائيد مشتاقانه سعی کنيم تا وسيله وحدت علم و دين باشيم. حقيقت ندارد

  )30("(ترجمه). يقی نيستدين و علم دوشادوش يکديگر حرکت می کنند و ھر دينی که مخالف علم باشد حق. بپذيرد

آنھا بسادگی گنگ و متناقض نيز نيستند که ھر کدام . اين بيانات نشان می دھد که برای بھائيان علم و دين در تضاد نيستند
تعاليم بھائی رويکردی به سمت واقعيت را پيشنھاد می . دنباش برای خود داشته انحصاریھای از طرق متفاوت حوزه 

 بدون ناديده گرفتن حقايق و نقدھای معتبر در ھر يک می، برخاسته از تفکر مدرن و پست مدرنکند که ورای مباحث 
که برای پيشرفت بشر ا جامعتر است و به مسائل بيشتری د امراين رويکرد يک نگرش جھانی علمی را فرا می گي. باشد

  )31(. اشاره دارد، شندبا ضروری می

)واقعيت "ھمانطور که ھست" 1: توضيح داده شد با واقعيت اجتماعیسه سطح ادراک در ارتباط ، در فصل اول 
، به ھمين روش. )سطح درک بشر از باور و اقدام مذھبی3و، )ظھور الھی يا دانش ارائه شده توسط مظھر ظھور2

يم طريق ھماھنگی بين علم و دين با رسم خطوط موازی بين واقعيت فيزيکی و روحانی ترس از ديدگاه بھايی می تواند
ھر تالشی در جھت انتقال مفاھيم پيچيده درون محدوده ھای يک تابلوی ساده بيش از حد اختصاری يا کم ، البته. شود

سطح به منظور  4اما از يک مقياسه در سطوح درک واقعيت نيز بينشھايی پديد ميايد؛ در اين نمونه . شود اھميت می
  )32(. می گرددتشخيص بين سطوح دانش نظری و دانش عملی پيشنھاد 
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  واقعيت
  ( ھستی شناسی واقعيت بيرونی ؛واقعيت "آنطور که ھست "؛"ذھن الھی)

  سطح يک

  )2عالم(ع
، (واقعيت فيزيکی و بشری؛داده ھا

الگوھا و قوانين خلقت که می توانند 
  توسط ذھن بشر شناخته شوند)

  )2ظھور(ظ
(ظھور که می تواند شناخته شود؛کلمه 

و تبيين  کتای الھی، نازله الھيه
  منصوصش)

  سطح دوم

  )3سيستم دانش علمی(ع
 شامل روشھا، پيکر دانش علمی(

  قواعد تحقيق و توجيه)

  )3سيستم دانش دينی(ظ
، شامل روشھا، پيکر دانش دينی(

  قواعد تحقيق و توجيه)
  سطح سوم

تکنولوژی و دانش عملی در ارتباط با 
  )4پيشرفت مادی(ع

دانش عملی در ارتباط با حيات 
روحانی و اخالقی و اقدام 

  )4(ظاجتماعی
  سطح چھارم

 سطحی از واقعيت ھست که ورای دسترسی تحقيق علمی می، در مورد دورنمای دينی وجود دارد ھمانطور که، در ابتدا
و ابعاد اجتماعی ، حقايق دنيای فيزيکیيعنی ، قوانين طبيعت قرار دارند، ظھور الھی، تقريبا معادل به سطح دوم. باشد

باشند که بالقوه توسط بشر قابل  اينھا وجوھی از ھستی می. بشر که ممکن است آنرا بعنوان "عالم وجود"خال صه نمائيم
سطحی که سيستم دانش : گردد ھم متحدند تقسيم يد بتواند در دو سطح که ضرورتا بادانش بشری شا )33(. کشف ھستند

يق بکارگيری روشھای پذيرفته شده رشد کرده و تکامل می با حجم مجزايی از دانش که در طول زمان از طر علمی
مک به تمدنی در يا از اقدام و عمل برای ک، که ناشی از بکارگيری دانش علمی دانش عملی يا فنی به و سطحی که، يابد

  . اعانت می نمايد است اقدام مذھبی و قابل مقايسه با حال پيشرفت

حقيقتی که با طبيعت ضروری واقعيت ھمراه . سطوح ادراک تفاوت دارد اين فھوم حقيقت در ارتباط با ھر يک ازم 
بشر سعی می کند حقيقتی را که با واقعيت تطابق دارد . )1است ورای ظرفيت انسان حتی برای تفکر درباره آنست(سطح

محدوديتھای بدليل . تحقيق نمايد، ) ظاھر شده است2)و دنيای فيزيکی و بشری(ع2ھمانطور که در متن ظھور (ظ
ی که در ما نمی توانيم از اشارات ضمنی حقايق، با وجود اين. ما نمی توانيم به اين سطح درک دست بابيم، ظرفيت بشر

که دائما در برابر بنا می کنددانش بی ثبات و تغيير پذيری که افق ادراک بشر را . نيز اجتناب کنيم وجود داردواقعيت 
از ، و در برابر آيات ظھور الھی، )3کی از طريق درک و روشھای جامعه علمی (عداده ھای فاقد شعور واقعيت فيزي
و ، دانش را توجيه می کند، در اين سطح سوم، حقيقت. شود ) آزمايش می3ھبی(ظطريق درک وروشھای جامعه مذ

طول زمان با اين حقايق در. سازد ) را نمايان می2و ظ2بھترين دانش بينش بشری درباره عالم وجود و ظھور الھی(ع
قبلی را در برگرفته و برآنھا تفوق جسته و ناشی از اقدام عملی در شکل گيری جامعه  ادراکات عميقتری که آراء

  . باشد در معرض تغيير و پااليش است )می4وظ4(ع

ری شما، 2ر ناپذير حقيقت و واقعيت درسطح و طبيعت تغيي 3بدون درک تفاوت بين طبيعت تغيير پذير دانش در سطح  
درک مذھبی بشر با آنچه در ظھور نشان داده در آن گرايی باوری است که  بنياد. طاھا ممکن است بوقوع بپيوندداز خ

) يا حتی 3>ع3شود(ظ قياسھای باور مذھبی جايگزين دانش علمی می، در نتيجه،. )2= ظ 3ابر و معادل است(ظشده بر
دانش علمی را با ، یعلم گرايی يا مثبت گراي. )3>ع3رود(ظ میبرای رد داده ھای قابل مشاھده دنيای فيزيکی بکار 

که علم می دارد )وتاکيد بر اين1=سطح3حتی ع 2=ع3دانش واقعيت فيزيکی "ھمانطور که ھست"معادل می نمايد(ع
نسبی گرايی ھر رجحانی را که به علم يا دين داده شود رد . )2>ظ3(عھور بکار رود تواند برای سنجش و ارزيابی ظ

وجود ھر اساسا ، برتر می داند ھر مسير شناخت يا توصيف واقعيت )زيرا سيستمھای دانش را از3يا ع3ظکند( می
را در حاليکه  3و ظ 2يا ع 1کند(اساسا سطحچه که توسط ادراک بشر ساخته شده را انکار می واقعيتی بغير از آن

  . مجاز می داند) 4و ظ 3و ظ 4و ع3توازيھای بيشماری را نسبت به ع

داللت بر اين دارد که اين سيستمھای دانش در يک روش موازی و تکميلی ، م و دينھماھنگی علدر مورد بھائی  تعليم 
با يک  2و ظ2حقيقی وجود ندارد(عآنھا بر وجوه يک واقعيت تنھا پرتو می افکنند که درآنھا ھيچ تناقض . بکار می روند

اما در ھر نقطه داده شده ای دانش بشر ممکن نيست بتواند ورای تناقضی در ارائه  )34(. يگر درتناقض نيستند)د
در 3عکه در حال حاضر دور نماھايی علمی يا دينی ھستند که ممکن است با يکديگر برخورد کنند(—برود پيشواقعيت 
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يرات خود را از ظھور الھی )ابزاری است که بوسيله آن ما می توانيم تعب3دانش علمی(ع، در اين نمونه ھا. )3مقابل ظ
برطبق بيان روشن حضرت ، 3>ظ3ع، آن تعبيرات به دام خرافات نيفتند(درکل تا، )3ظ، يم(باورھای دينی مابررسی کن
و بنابراين باورھا و اعمال دينی بايد با درک واقعيت ناشی از علم قرين ، دين حقيقی غير علمی نيست )35(. عبدالبھاء)

ار بھائی ھمچنين روشن می کند که معنی نص يا تفسير منصوصش نمی تواند با قوانين و معيارھای با وجود اين آث. شوند
به روشی که دانش ما را می تواند  )3درک دينی ما(ظ، ھمچنين)36(. )2ظ 3قضاوت قرار گيرد(عمحدود بشری مورد 

مانع از تنھا ابزاری برای  از اينرو، ) برای کمک به اجتماع بکار می گيرد ھدايت نمايد4يا ع3علمی و تکنولوژی (ع
بر يکديگر و در کل بر بشر تاثير  جامعه علمی و جامعه دينی در عمل مشغول می گردند و )37(. شود ماده گرايی می

تعليم و ، علم اخالق و اخالقيات، مانند رفتار و ماھيت انسانی، می گذارند و اين اشتغال در فضاھای عالئق مشترک
  . علوم اجتماعی شديد تر استو حوزه ، تربيت

، )3)در تناقض با يک فرضيه در حجم دانش علمی قرار گيرد(ع2اگر تعداد کافی داده ھای قابل مشاھده (ع، در علم 
نتايجی توليد کنند که با واقعيت در  )3اگر برخی روشھای علمی (ع. تعديل شود يا رد گردد آنوقت فرضيه ممکن است يا

يا حداقل ، يا بايد رھا شوند يا تعديل گردندت آن روشھا مورد سؤال قرار می گيرند و احتماال آنوق، )2تناقض باشد (ع
. ھمين اصل در مورددين نيز مصداق دارد. شود بکار روند فقط درون محدوده محيطی که در آنھا نتايج معتبر توليد می

 )که با بيانات منصوص در آثارمطابقت دارد4يا ظ3(ظ روشھای تعبير يا اقدام فردی بايد توليد ادراک و عمل نمايد
ھدف از مطالعه و اقدامات پژوھشی که کشف ظھور می کند اعتالی درک و عمل است(يعنی تغييری ، بنابراين. )2(ظ

نزديکتر می  2به پيش می برد زيرا ما را به ظ، توسعه داده 4يا ظ 3که آراء قبلی را از ظ4يا ظ 3در درک و عمل با ظ
انکار نکند يا با آن مخالفت ننمايد يا الھی يا تبيين منصوصش را تحريف و کالم، راقب بود که تعبير شخصیبايد م. کند)

  . در جھت دادن به اقدام بھائيان در مسيری که در تضاد با ھدايات بيت العدل اعظم است تالش نکند

  حرکت ورای تنشھای قابل مشاھده بين علم و دين

اما گاھی تنشھا يا ابھاماتی بين اشتغال افراد بھائی در مطالعه و عمل ، دين اساسا با ھم در تضاد نيستند اگرچه علم و
تنشھا چطور حل  اين. ق علمی يا پژوھشی پديد ميايدخصوصا تحقي، حرفه ای بعنوان مؤمنين و درگيری در يک انضباط

  شوند؟ می

را معرفی می ، مفھوم يک"عمل"Todd Mayتاد می، چه معنی است انسان بودن به، يا: خود ما، اقدامات مادر کتاب  
. ت "توصيف می نمايدکه حاکم بر ھنجارھای جامعه اس، معموال ھدفمند، )رفتاریه آنرا بعنوان يک "قاعده (قواعدکند ک

شامل  عملی مثالھای. بخش عظيمی از آنچه انسان بودن معنی می دھد را پايه ريزی می کند، اعمال، بنا بگفته می )38(
جوامع و حتی . باشد يا مشارکت در سياست می، اشتغال به يک حرفه، تربيت فرزندان، بکار بردن کارتھای اعتباری

در اين . اء يک حرفه قانونیيا اعض، کليسا بروھا، مانند دانشمندان، مال ادراک شوندفرھنگھا می توانند به عنوان اع
  . عنی دار در باره ھويت شخصی شرکت کننده بما می گويدمشارکت جمعی در يک جامعه چيزی م، موارد

–و ديگر فرضيه ھای آن اقدام ، يافته ھا، اوی کافیبا دع... می توضيح می دھد که "مبادرت به انجام به يک عمل 
بايد بھمان اندازه معقول در نظر گرفته شوند که به آن عمل  —و غيره، فرضيه ھا، يافته ھا، خصوصا دعاوی "اصلی"

و روشھای خود برای تحقيق ، معيارھای خود برای توجيه، نش خودھر عملی حجم دا، بنا براين )39(. اقدام شده است
، شته باشند و از طريق تبادل عقايداقدامات متفاوت ممکن است با ھم تعامل دا. در مورد واقعيت و کشف حقيقت را دارد

. تاييد می کند را بر اساس معيارھای خودنتايج جديد ، ای از يک عمل تغيير بعنوان نتيجهبر يکديگر تاثير بگذارند؛ اما 
می تواند به تغيير درون يک اقدام بخصوص ، و بنا براين، عمل گرا است د معموال بيش از عضوی ازيک جامعۀيک فر

ا از اشغال ھريک جدگروه بنديھای نسبی ، اما، اقدامات مختلف. با معرفی بينشھای جديد از جانب ديگران کمک کند
در طول زمان ، شوند و بايد زيرا بينشھا نھايتا در مقابل واقعيت بررسی می، با حقيقت "خود"نيست حوزه ھای مجزا

که ناشی از رقابت دعاوی و معيارھای حقيقت يافته شده در مواجه است بنابراين يک فرد با تنشھايی . تسليم آن شد
  . باشد که پذيرفته است گوناگونی میاقدامات 

و ممکن است که يک رويکرد بھايی نسبت . البته بھائيان ھرگز ظرفيت انسانی را فقط محدود به بعد اجتماعی نمی کنند 
دورنمايی را ، رويکرد می نسبت به اعمال، با وجود اين. به ارتباط علم و دين را با واژه ھای گوناگون توصيف نمود
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ر تنش آشکاری بين علم و دين که از اشتغال يک بھائی در اقدام پيشنھاد می کند که ممکن است برای درک و حل ھ
در ميزان وسيعی از عالوه بر عضويت در جامعه بھائی ما می توانيم ببينيم که بھائيان . پژوھشی پديد ميايد مفيد باشد

در  —ی آن اقدامات ما بينشھايی از تعاليم حضرت بھاءهللا را برا، در انجام اين کار. مشارکت دارند اقدامات اجتماعی
و می توانيم از اين اقدامات کسب . بارمغان آورده و بر آنھا تاثير می گذاريم، نی ازمعيارھای باطنا پذيرفته شدهميزا

تا درجه ای که آنھا درون معيارھای باطنی تعاليم الھی قابل پذيرش  —بينش نموده و آنھا را به جامعه بھائی بياوريم
  . گردند

 وظيفه درونی، ر و بيت العدل اعظم توصيف گرديدهھمچنانکه توسط طلعات مقدسه ام، تحقيق بھائی، از اين دورنما 
بلکه بروی ھمه مؤمنين بنا به ظرفيتشان باز است . اين کار مطالعه آکادميک امر بھائی نيست بھائی است؛ جامعۀ فعال

و رشد حجم دانش ، قوانين عقالنی و توجيھی خود کند؛اين کار به اھداف امر کمک می . نه فقط بروی دانشگاھيان بھايی
اينھا برگرفته از آثار بھائی و نيز عناصر معتبر ناشی از ميزان وسيعی از ساير اقداماتی است که بھائيان . خودرا دارد
واند يک فرد دانشگاھی که بھائی است البته می ت. و علوم انسانی، علوم اجتماعی، ز جمله علوم طبيعیا، بدان مشغولند

  . باشد فعال يک جامعه دانشگاھیدر اقدامات پژوھشی شرکت کرده و ھمزمان عضو 

آنھا حجم دانش . تاريخ يا مطالعات دينی موجب ارتقاء جامعه عملگرای خود ھستند، فلسفه، چون اقتصاد مواضيعی 
ابند که قضاوت و عمل آنھا را معيارھا و روشھايی که با آنھا کشف واقعيت نمايند و به ادراکاتی دست ي، خودرا دارند
بورند با صحيح است که اشاره نمايند که مج بھائيانی که در چنين جوامع دانشگاھی عملگرا مشارکت دارند. ھدايت نمايد

آنھا ھرگز جدی گرفته ، در غير اين صورت. خود را وفق دھندشده معيارھا و حقايق پذيرفته ، ميزانی از روشھا
الزم است تصديق شود که اقدامات دانشگاھی رشد می کنند و ، اما. ن تاثيری نخواھد داشتحثاتشانخواھند شد و مبا

و رويکردھا ، فرضيه ھا، دانشگاھی ناگزيرميزانی از نظرات در ھر رشته. بھائيان می توانند به آن رشد کمک نمايند
وجود دارند که برخی از آنھا نسبت به سايرين به تعاليم بھائی نزديکترند؛دانشجويان بھائی و شاغلين درون يک نظام می 

ر طبق حتی تغيير انقالبی ب، تغيير در عمل، باوجود اين. سازگار اقدام نمايندتوانند جستجو کنند و بر اساس رويکردھايی 
  . فتدا میناتفاق ، بدليل تحميل عقايد از بيرون، قواعد خود و تنيدن يک باور

خصوصا اقدام دينی و اقدام مطالعه  —چطور ممکن است که درون دو اقدام که گاھی فرضيه ھا يا قواعد متفاوتی دارند 
ؤمن موژان م کار کرد؟يک بھائی بايد چکار کند؟، نددانشگاھی دين که نمی توانند تاثيرات ماوراءالطبيعه را بحساب آور

از جمله يک تحقيق داخلی" که تنھا ، در مقاله" روش شناسی در مطالعات بھائی"ميزانی از گزينه ھا را بررسی می کند
و يک"تحقيق ، اتفاق ميفتد، ظھور" بر متمرکز، درون جامعه بھائی با بکار بردن يک"روش شناسی بر اساس امر

زمند معوق گذاردن نقطه نظر بھائی در مورد واقعيت يا بيرونی"يک درگيری با دنيای دانشگاھی که ممکن است نيا
" : با اولويت شخصی خود نتيجه می گيرد که او. باشد، که سازگارتر با اصول بھايی ھستندتمرکز آن بر فضاھايی 

نوشتن به اين روش که معيارھا و )40(". جامعه معتقد را راضی نمايدھم موادی را بنويسد که ھم جامعه دانشگاھی و 
در ھر دو روش اقدام در اکثر موارد اين مسئله غامض را  قواعدش برای افراد منطقی قابل پذيرش است بنظر ميرسد

  . حل می کند

کن را تاد می سه نتيجه مم. ق داشته باشنداما مسئله زمانی ايجاد می شود که مطالبات دو روش اقدام نمی توانند با ھم وف 
ق علمی ابھام در تحقي. ر ابھام زندگی کرد و راه حلی برای زمان آينده پيش بينی نمودممکن است د، اول. پيشنھاد می کند

، اما اعمال ما، واقعيت يکی است. يافتن آن در اشتغال بين علم و دين تعجب آور نيست، لزوم ذاتی است؛ بنا براين
اين در مورد روش . ن آن می گردددر گير کرده و موجب نمو و تنومند شد بينشھا را در واقعيت، ما جائزالخطا بودن

ک و عمل به تعاليم حضرت زيرا "اقدام"در اين زمينه با ظرفيت مؤمنين در در، اقدام ما نسبت به امر نيز مصداق دارد
شايد خيلی از  –ممکن است تمام عمر بگذرد . ارتباط دارد، نه با ظرفيت حضرت بھاءهللا يا ماھيت ظھور و، بھاءهللا

اينست که ادراکات نسبت به يک اقدام به شکل  دومين نتيجه ممکن. اما بعضی مسائل حل نشده بمانند —عمرھا بگذرد
يعنی اينکه يک اقدام می ، عمل متقابل، مجددا. را حذف نمايد کمک می کند گيری اقدام ديگر بروشی که تناقض آشکار

اعد و معيارھای خارجی بلکه از طريق معرفی البته نه از طريق تحميل قو —الزم است، تواند بر ديگری تاثير گذارد
اگربينشھای ناشی از علم و نظامھای ديگر موجب تغيير . تاثير و بينشھای تازه که موجب ايجاد تغيير درونی می گردد

. درک مؤمنين است که آنھا را به مقصد و ھدف حضرت بھاءهللا نزديکتر می کند اين تغيير در، در جامعه بھائی گردد



72 
 

عقب کشيده و يکی از دو ، ت و مايل به تحمل ابھام نيز نيستخر اينست که يک فرد که از وفق دو اقدام ناتوان اسامکان آ
  )41(. در بيانات متعددی بيت العدل اعظم ھر سه شق را تصديق فرموده اند. اقدام را رد می کند

حقيقت است و درگير ھر دو اقدام می  و در جستجویيم يک فرد که متعھد تحری واقعيت اما منطقی نيست که فرض کن 
اين فقط . باشد در يکی از آنھا شرکت کند در حاليکه آنچه را که در ديگری بعنوان حقيقت پذيرفته شده ناديده می گيرد

اين به زندگی کردن در دنياھای متناقض و مجزا اشاره دارد که بطور  )42(. وجه ديگری از نسبی گرايی افراطی است
. در بر می گيرد، که چنين نوع زندگی ايجاد می کند ھر يک را بدون توجه به برخوردھا و ناراحتيھايیکامل شرايط 

توان به آن نائل  تصديق امکان استنتاجاتی است که درون نگرشھای جھانی مذھبی می بسيار منطقی تر و البته مشکلتر
از . کسب بينشھای عميقتر نسبت به واقعيت استفاده نمودو از آنھا بعنوان نقطه شروع در ، تفاوتھايش را تعيين نمود، شد

ممکن است قادر نباشد در نظامی مبحث تاثير قوای الھی بر رويدادھا را معرفی ، برای مثال، اينرو يک مورخ بھايی
يک اما فرضيه ھای . تواند کنار گذاشته شود اين مفھوم در حالی که ساير قوا مورد بررسی قرار می گيرند می نمايد؛
، يکسان باشداست مباحث و استنتاجاتش نمی تواند با آنھايی که ناشی از يک نگرش جھانی کامال مادی گرايانه ، منمؤ

اين ضرورت ظاھرا  که اين مطالبه را در مه مورخين ماده گرا باشند و ايننگرشی که آشکارا خواستار اينست که ھ
  . پنھان می کند دين و ايمان خويش را ناديده بگيرد ست کامالمقدس که محقق بايد زمانی که مشغول تحقيق عقالئی ا

، بيش از دو انش را در دوجامعه عملگرا يازمانی که يک فرد مشارکت خود در فرايندھای رسمی توليد و بکارگيری د 
راحل روش اقدام جامعه بھائی ھنوز در م. ارزش بخصوصی پيدا می کند، دو اعانت به ھر، نقشی تکميل کننده ببيند

از ، و بنابراين به روشھا وقواعد خود فعاليت پژوھشگرانه بھائی بخشی از روش اقدام بھائی است. اوليه تکوين است
 اما درک، ظھور تغيير نمی کند يک حقيقت استاگرچه اينکه . وابسته است، جمله اصول تفسير دينی مربوط به خويش

و قواعد روش اقدام بھائی در سراسر دور ، روشھا، بکارگيری دانش، و بنابراين، ما نسبت ظھور الھی تغيير می کند
، وکال، جامعه شناسان، مورخين —ساير جوامع عملگرا ھستند بھائيان فرھيخته که اعضاء. بھائی رشد خواھد نمود

خود  می توانند بينشھای حاصل از رشته ھای —مربيان و غيره، فالسفه، انسان شناسان، علمای سياسی، زيست شناسان
مل ارزشمند ھستند پيشنھاد نمايند را استفاده نموده و نظرات و روشھايی را که در درک تعاليم و ترجمان آنھا به ع

پيشرفت حاصله از اين طريق موجب . داينآنھايی را که مطابق با اصول مقدس اراده امر مبارک باشد بطرقی اتخاذ نمو
اين بنوبه خود برای تعداد فزاينده ای . فتن فعاليتھای پژوھشی می گرددخلق ظرفيت بيشتر در جامعه بھائی در بعھده گر

از افراد مشارکت پر محتوا و با مفھوم دربسياری از رشته ھای فعاليت بشری را امکانپذير ساخته و به توليد دانش که 
  . برای پيشبرد تمدن واجب و حتمی است کمک می نمايد

  قتصادیاشتغال بھائيان در توسعه اجتماعی و ا

گزارشی مختصر از رشد تفکر و عمل در جامعه بھائی با توجه به توسعه اجتماعی و اقتصادی مردم ممکن است پرتو 
در حالی که توسعه ممکن است بنحو مناسبتری در . شديدتری بر تالشھای آن در کمک به فرايند ساختن تمدن بيفکند

حقوق بين ، انسان شناسی، کشاورزی، بھداشت، تعليم و تربيت، نتيجه مساعی در رشته ھای گوناگون مانند اقتصاد
ناحيه ای از تمرکز که ، اين يک رشته مجزا از فعاليت بودهبرای بيش از نيم قرن ، و حکومت در نظر گرفته شود، الملل

م بھائی بھائيان درک تعالي، وع ساده نزديک به آغاز دور بھايیاز شر. باشد شامل مطالعه جامع و فشرده و عمل می
ه پيچيده تر برای اشتغال در اقدامات توسع، مربوط به توسعه اجتماعی و اقتصادی را با دانش در رشته ھای گوناگون

  . اين بينش و تجربه بعنوان پايه برای توسعه گفتگو با جامعه وسيعتر خدمت نموده است. خود ترکيب نموده اند

ھمانطور که بيت العدل اعظم . ھور حضرت بھاءهللا دريافت می کندانگيزه خود را از ظ، اشتغال بھائيان در توسعه 
  : توضيح می فرمايند

"حضرت بھاءهللا از بدو رسالت محيرالعقول خود بر توجه ملتھا به ضرورت انتظام روابط و امور انسانی به طرزی که 
آن حضرت در الواح و . فرمودندمنجر به ايجاد و تاسيس جھانی متحد و متفق در جميع ابعاد ضروری حيات آن تاکيد 

بکرات و انحاء مختلف "اصالح عالم" و "ترقی امم" را يکی از قوانين و فرائض الھيه در عصر ، تعد و التحصیآثار ال
  )43(". حاضر اعالن فرمودند
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آن بخشی از حيات جامعه است که در موقع خود با . توسعه اجتماعی و اقتصادی وجھی از تحکيم جوامع بھائی است 
تربيتی ، انسانی، بايد ملحقاتی وقف پيشبرد اجتماعیمتعلقات مشرق االذکار"مرکز روحانی ھر جامعه بھائی که حول آن 

ھدفش تنھا از طريق ارائه . شعارش ارتباط بين امور مادی و روحانی است. )44(ھمراه خواھد شد، شود" و علمی بشر
سند تھيه . باشد توجه عمده اش باال بردن ظرفيت مردم در جھت توسعه خود می شود؛ ت سخاوتمندانه حاصل نمیخدما
  : را ارائه می دھد ده در مرکز جھانی بھائی تعريف ذيلش

"آنچه که برای ظرفيت و قابليت يک جامعه بھائی برای ھدايت جريان تحول اھميت اساسی دارد عبارت از توانايی 
تشکيالت آن در بھره برداری از تعاليم حضرت بھاءهللا در وجوه مختلفه حيات و بدين وسيله تاسيس و تثبيت  اعضاء و

در واقع آموزش برای بھره گيری از تعاليم مبارکه جھت حصول پيشرفت می . و نمونه ھای پايدار تحول می باشدمثالھا 
و بين ، ملی، منطقه ای، نين آموزشی بايد در سطح محلیچ. دتواند نفس توسعه اجتماعی و اقتصادی بھائی تعريف گرد

  . حول آن سازماندھی شود، سعه ما در جميع سطوحالمللی صورت پذيرد و محوری گردد که مساعی تو

ياران . بلکه در اثر ترکيب با اقدام بوجود ميايد، محدود به مطالعه و ارزشيابی نيست، از اين لحاظ، آموزش{يادگيری} 
ھدايات ذاتی و مندمج در  اقدام و تفکر درباره اقدام خود مشغول باشند که جميعا در پرتو، مداوم به مشورتبايد بطور 

چنين جريان آموزشی می تواند به روشی ساده در سطوح روستايی و محلی صورت . تعاليم امر مبارک صورت پذيرد
در سطح بين المللی مستلزم . از آن بھره جويند اما مؤسسات و تشکيالت ملی در سطحی پيشرفته تر و پيچيده تر. گيرد

درجات متعالی تری از ابتکار و خالقيت می باشد که جريانات وسيع تر تحول جھانی را آن چنان که در آثار مبارکه 
مطمح ، ھای توسعه در ھر کشور عمل می کندتوصيف شده و متناسب با آن در جھت تعديل و اصالح مسير کلی فعاليت

  )45(". ی دھدنظر قرار م

  : توسعه بيت العدل اعظم می فرمايند امر در فراخوان عالم بھائی در اشتغال سيستماتيک تر در

اصالح ، ياران با بکار بردن اصول روحانی "اقداماتی که بايد انجام شود ضرورتا بايد در خود جامعه بھائی باشد که
تعالی بخشند و به اين ترتيب خودکفا و متکی به خويشتن سعی کنند خود را ، و عملی ساختن فن و ھنر مشورت، رفتار
بعالوه اين مساعی و مجھودات به حفظ و صيانت و علويت و شرافت انسانی که مقبول و منظور حضرت بھاءهللا . شوند

کل ياران رحمانی منافع و فوائد مجھودات و اقدامات را معطوف ، البته در اين بين و متعاقب آن. داست منجر می گرد
جامعه بشری می نمايند تا عالم انسانی در نيل به ترقی و تعالی که منظور و مقصود پروردگار مالک عصر است توفيق 

  )46(يابند"

حضرت . گان می باشد نه فقط برای بھائيانو رفاه برای ھم آنچه بر مساعی بھائيان حاکم است اين اصل است که توسعه
، دوستانه فقط منحصر به يک ملت بودامور عام المنفعه و نوع، ه ادوار مظاھر الھيهند که" در ھمعبدالبھاء ذکر فرموده ا

، " ايشان اشاره می فرمايند. ی يابدبه استثنای بعضی امور جزئيه مثل صدقات و خيرات که مجار بود به سايرين ھم تسر
. اين ظھور مظھر رحمانيت الھی است زيرا مساعی بھائيان در اين زمينه"برای کل عالم انسانی است بدون استثناء، اما
وجھی ، آن و در پرتو، )48مت بی غرضانه به خاطر بشريت" است(اقدام در جھت توسعه از منظر بھائی "خد )47("

حضرت بھاءهللا به پيروان خود امر می فرمايند"بخود مشغول . جدانشدنی از آنچه بھائی بودن معنی می دھد وجود دارد
  )49(. عالم و تھذيب امم باشيد"نباشيد در فکر اصالح 

برای بيش از يک قرن پس از تولد امر مبارک تعداد مؤمنين خيلی اندک و جوامع برای اشتغال سيستماتيک بھائيان در  
اما تجربه ويژه جامعه بھائيان ايران که تحت ھدايت مستقيم . اقدامات توسعه ھر جا خارج از ايران بسيار ضعيف بود

، زمينه ھايی ازقبيل تعليم و تربيتاز طريق تالش مجدانه در . بود خصوصا قابل ذکر استحضرت شوقی افندی 
و جامعه  مؤمنين برای دو تا سه نسل پيشرفتھای قابل مالحظه ای کسب نمودند، توسعه اقتصادی و سوادآموزی، بھداشت

تالشھای ، عليرغم مخالفتھای گسترده. بودی از ميادين اقدامات قابل ستايش ای خلق کردند که در صف مقدم بسيار
حضرت عبدالبھاء و حضرت شوقی افندی مستمرا بھائيان را به . جامعه تاثير عميقی نيز براجتماع ايرانيان داشت
: ھمچنانکه در عبارت ذيل از حضرت ولی امرهللا ذکر گرديده است، خدمات متمايز به کل جمعيت توصيه می فرمودند

"  
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در اعتالی رفاه کلی و پيشرفت رفاه عمومی که بدون استثنا شامل ، انسان دوستانه و اعمال خيريه انه"در اقدامات متھور
  . نيز ھدايت نمايند باشد که محبوبان الھی توجه ھمگان را جذب و بقيه را، شرکت نمائيد، ھمه گروھھا ميشود

ليه علوم و ھنرھا را بروی اطفال و جوانان اجازه دھيد که آنان آزادانه و بدون پرداخت وجه درھای مدارس و معاھد عا 
بايد بقدر مقدور در اين ايام که ملت از خواب بيدار گشته و حکومت .... غير بھائی که فقير و محتاجند باز کنند"(ترجمه)

اثر  در فکر ترفيع و توسعه مؤسسات عاليه علميه خويش افتاده نمايندگان بھائيان در آن سامان چنان قيامی نمايند که به
ھمم عاليه آنان در ھر قريه و قصبه و بلده ای از کافه اياالت و واليات تمھيدات اوليه از برای تاسيس معاھد علميه و 
ادبيه و دينيه مجری گردد و اطفال بھائی من دون استثناء ميادی قرائت و کتابت را بياموزند و به آداب و رسوم و شعائر 

آشنا گردند و در علوم و مبادی فنون عصريه و اخالق حميده زکيه و آداب و  و احکام منصوصه کتاب هللا مانوس و
شعائر بھائيه چنان ممتاز از سايرين گردند که عموم طوائف از اسالم و زردشتی و مسيحی و کليمی و طبيعی اطفال 

  )50(". پارندخويش را به طيب خاطر و رغبت تمام در آن معاھد عاليه بھائيه گذارند و بدست مربيان بھائی س

بيت العدل اعظم توضيح ، اکتبر 20در پيام . آغاز مرحله تازه ای در نمو جامعه بھائی را مشاھده نمود1983سال  
فرمودند که" جامعه اسم اعظم به مرحله واصل شده است که امورتوسعه{اجتماعی و اقتصادی}و ترقی بايد بخشی از 

اکثريت پيروان  بايد باالخص در ممالک جھان سوم که محل استقرار"عمل ". مجھودات ومساعی جاريه دائم آن گردد
  . اقدام توسعه وجه اساسی نقشه ھای جامعه بھائی در اکناف عالم بود)51(". به منصه ظھور رسد، امر اعز ابھی است

آزمايش که "يک دوره ، اين دھه. اولين دھه اشتغال در توسعه اجتماعی و اقتصادی شامل اقدامات وسيع گوناگونی بود 
موفقيتھا و شکستھا مشخصه آن است" را بنا ، برنامه ريزی انديشمندانه و اقدام تصادفی، ھمزمان با سرور و ھراس

اينھا در . تدوين گرديد تنظيم و استراتژيھای تازه، ندیتحليلی از تجربيات بمنظور زمان ب1993در سال  )52(. نھاد
در مرکز جھانی  1993بيانيه ای که در آگست ، چشم اندازی برای آينده"ارائه شدند: "توسعه اجتماعی و اقتصادی بھايی

اين سند پيشنھاد می کند که از ميان معيارھايی که بايد برای . بھائی تھيه و توسط بيت العدل اعظم تصويب گرديد
ی در مرکز جھانی "به ترويج و دفتر توسعه اجتماعی و اقتصاد، سيستماتيک کردن کار توسعه توسط بھائيان ايجاد گردد

عه از طريق باال بردن ظرفيت"برای تسھيل يادگيری درباره توس، ھماھنگ نمودن فعاليتھای دوستان در سراسر عالم "
مفھوم ، آوری و سيستماتيک نمودن تجربيات جمع، مشورت، مطالعه، فعاليتتامل و بررسی ، پرورش وحمايت فعاليت

  )52(. بپردازد، تو تعاليم امر مبارک صورت می گيرد"و آموزش که ھمه در پر، سازی

"رفاه عالم انسانی"تھيه شده ، از جمله )54(. اسناد ديگری درباره موضوع توسعه مرقوم گرديده است، 1993از سال  
که . توسط جامعه جھانی بھائی و سه فقره تھيه شده توسط دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی در مرکز جھانی بھائی

ی موضوعات در ارتباط "روشن نمودن برخ، "رشد ظرفيت تشکيالتی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی": عبارتند از
ھدف اولين سند باال بردن درک درباره . برای بھبود عالمو ، ماعی و اقتصادی در جوامع ملی و محلی"با توسعه اجت

درمورد پيدايش مؤسسات قوی برای ھدايت پروژه ھای سند دوم رئوس مطالب را . رفاه جھانی درون جامعه بھائی است
ر سند"چشم اندازھا" ھای مطرح شده د و سومی تعدادی از سئواالتی را که از زمانی که استراتژی. توسعه ارائه می کند

 و. مخاطب می سازد، و نقش مؤسسه آموزشی در توسعه، ز جمله ارتباط بين تبليغ و توسعها، ايجاد شده، تکميل گرديده
چھارمی توضيح مختصری از رويکرد بھائی نسبت به توسعه با ارائه نمونه ھايی از پروژه ھای مشخص را فراھم 

، استراتژيھا، و توضيح مختصری از ديدگاه، پاسخی به چالشھای پديد آمده، اين اسناد تاملی بر تجربه عملی. آورده است
  . آينده رھنمون می گردد و خطوط عمل می باشد که به دوره اقدامات توسعه در دھه

چندين ھزارفعاليت توسعه اجتماعی و اقتصادی توسط بھائيان در پيش از ، بعد از ربع قرن اقدام توسعه سيستماتيک 
فعاليتھای ، تعليم و تربيت، را در بر می گيرد مانند کشاورزی اين اقدامات حوزه وسيعی. کشور اداره می شود 100

، بھداشت، سوادآموزی، توسعه روستائی، تکنولوژی، آموزش حرفه و فن، زيستمحيط ، حکومت، کوچک اقتصادی
اقدامات نسبتا ساده ای ھستند که در دوره ای ، اکثر اينھا. و ترقی نسوان، تواندھی جوانان، حقوق کودکان، وحدت نژادی

يی که در محلھای آنان محدود بھائيان در روستاھا و شھرھای اکناف عالم برای مرتب کردن امور در برابر چالشھا
بسياری دارای ساختار اداری ، فقره از اين اقدامات پروژه ھای پايدار ھستند500بيش از . وجود دارد آغاز نموده اند
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سازمان تا حدی رشد کرده اند که ساختارھای برنامه ريزی شده نسبتا پيچيده  50در حالی که حدود ، باشند دائمی می
  )55(. ای نيز داشته اند دارند و تاثير قابل مالحظه

ھزاران نفر از مؤمنين بطور حرفه ای و داوطلبانه در ديگر فعاليتھای توسعه شرکت ، ورای پروژه ھای مشخص بھائی 
بيت العدل اعظم اين افراد را به"مشارکت در مساعی ارزشمند خارج از امر بمنظور تاثير گذاردن بر رشته . نمودند

زيرا"نفس اين کار خود خدمت بزرگی به امرهللا ، حضرت بھاءهللا "تشويق فرمودند تعاليمھای حرفه ای ايشان و القاء 
  )56(". ھای امری استه است" و آنھا نبايد"احساس کنند که خدمت به امر تنھا وقف خويشتن بطور مستقيم در پروژ

با وجود اين بھائيان تالش می . نمود بر شخصيت تازه تولد يافته فعلی اقدامات توسعه بھائی نمی توان بيش از حد تاکيد 
کنند تا تعداد و پيچيدگی پروژه ھا را از طريقی که بتوان تعاليم بھائی را در زمينه ھای گوناگون بکار برد و به سطوح 

اينجا ، ھمانطور که در مورد ترويج وتحکيم امر انجام شده است. ارتقا دھند، باالتری از خبرگی و پيشرفت فزاينده رساند
اين رويکرد توسط دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی ترقی يافته و بر دو تعھد . يز تاکيد بر يادگيری و توليد دانش استن

اولی شامل افزايش ظرفيت تشکيالتی بمنظور ھدايت يادگيری مردم يک ناحيه به جھت پيشگام . تکميلی متمرکز است
دومی شامل . برنامه ھای آموزشی رسمی را در بر می گيردکه توسعه منابع انسانی از طريق ، شدن در پيشرفت خود

  . باشد تجربه اين مؤسسات و انتشار مؤثر آن به جوامع ديگر می حاصل از تحکيم يادگيری

و بايد تالش ، بايد مورد توجه قرار گيرد —حتی کوچکترين اقدامات در سطح قاعده جامعه –ھر پروژه توسعه بھائی  
اکثر پروژه ھا با توجه به چالشھای مشخص که يک . ادگيری نحوه دستيابی به رفاه بشر شودکرد تا آن اقدام مرکز ي

نياز به افزايش ظرفيت تشکيالتی ، اما با پيشرفت کار. شود جمعيت در مسيرھای ساده با آنھا روبروست شروع می
ھای  تدبير استراتژی، ممکنهخلق تصويری از اقدامات ، ظرفيت ارزيابی نيروھا و شرايط اجتماعی، شود آشکار می

الزم است که خطوط عمل بگونه ای يکپارچه ، دير يا زود. ء يک يا دو خط اقدامو ايفا، اداره منابع، درست تعريف شده
بھم پيوسته مورد  شوند که مسائل جوامع محلی و منطقه ای بتوانند به روشی در ارتباط بارشته ھای مختلف علمی و

را اصالح و  آنھا، بر نگرشھايش تامل نموده، می تواند در طول زمان، يک جمعيت، ن مسيراز اي. توجه قرار گيرند
  . خود را با واکنشھايش وفق داده و پيشرفت نمايد، تعديل و تصريح کرده

برای ايجاد ظرفيت در مردم يک منطقه که ، ناسبی برای جامعه بھائی بوده استسسه آموزشی که تا کنون تاسيس ممؤ 
 شود بينشھای روحانی که طی دوره ھا ارائه می. الزامی می باشد، توسعه اجتماعی و اقتصادی خود گردند پيشگامان

، مھارتھای خدمت می باشد ضروری استو حاالت و ، ال ارتباط بين رشد روحانی و مادیبرای فرايند توسعه که بدنب
در حقيقت بايد اشاره . ت اجتماعی پايدار کمک می کنداين بينشھا به افزايش توانايی شرکت کنندگان در اشتغال به اقداما

کرد که ھر شاخه منشعب از دوره ھا در نتيجه اقدامات مستمر در ارتباط با آموزش يک يا دو وجه از موارد توسعه 
بيت العدل اعظم توضيح فرموده اندکه مؤسسات آموزشی می توانند به توسعه . اجتماعی و اقتصادی پديدار شده است

ع انسانی برای مشارکت در اقدامات توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک نموده و حتی پروژه ھای توسعه را اداره مناب
  . نمايند

"اين ادراک حاصل شده که مؤسسه عامل توسعه منابع انسانی برای اقدامات مربوط به ترويج و تحکيم و در عين حال  
ژه ھای توسعه را مؤسسه بتدريج می تواند اداره پرو، زمينه اخيردر ... توسعه اجتماعی و اقتصادی است پروژه ھای

ھا و بخشھای متفاوتی دارد  مؤسسه می تواند يک ساختار روشن سازمانی تاسيس نمايد که دپارتمان... دنيز عھده دار شو
يز برنامه و ن —و غيره، يک برنامه سوادآموزی، يک برنامه بھداشت —و ھريک به يکی از برنامه ھا اختصاص دارد

  )57(". ھای آموزش منابع انسانی در جھت توسعه و تحکيم

تا پايان ، ترويج و تحکيم با آنھا مواجه بودبدليل چالشھای بسياری که مؤسسه آموزشی در توسعه منابع انسانی برای 
کردند که چطور اين مؤسسات کشف . فقط تعداد کمی در اقدامات توسعه اشتغال داشتند 2006ساله در سال  5نقشه 

اقداماتی چون مدارس ، شوند کوششھای توسعه پديد ميايند و با اقدامات جامعه در کالستری که رشد سريع دارد متحد می
  . يا برنامه ھايی برای مربيان کمکھای اوليه و بھداشت، ايستگاھھای راديويی، زش توسط راھنمايانوآم
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ھايی ملھم از ت توسعه اجتماعی و اقتصادی در عالم بھائی اکثرا سازمانظرفيت تشکيالتی برای اشتغال در فعالي امروزه 
غير انتفاعی بوده که ھريک توسط گروھی از مؤمنين که ديدگاه مشترکی داشتند ايجاد گرديده غير دولتی و ، آثار بھائی

در مکتوبی از جانب . افزايش و تقويت اين سازمانھا بسيار نويد بخش بوده و شاخه مھمی از مساعی بھائی است. است
  : بيت العدل اعظم توضيح می فرمايند

برخی از اين اقدامات . اقدامات تعھد شده توسط اعضاء نيز از نظر تعداد و تنوع افزايش می يابد، "با رشد جامعه ملی
  .... سايرين در حوزه ابتکارات خصوصی خواھند بود. شوند بوسيله مؤسسات بھائی آغاز و اداره می

قوانين اکثر اجتماعات تاسيس . قيتھای خصوصی مؤمنين نيازی به ريسکھای حرفه ای و تجاری ندارداما خال
تحت قوانين ويژه بوده و از برخی امتيازات نيز  سازمانھای غير دولتی را مجاز می داند که در حاليکه خصوصی ھستند

ی می شوند و بايد مطمئن شود که درآمدش بطور عادی ھيئتی از معتمدين مسؤل ھمه امور چنين سازمان. برخوردارند
سؤلين آنھا را نيز اين ھيئت کارکردھای پروژه سازمان و کارم. برای اھداف ميثاق آئين نامه خود صرف می شود

عداد فزاينده ای از مؤمنين در اکناف عالم از اين امکان بھرمند ميشوند و سازمانھايی ايجاد می کنند که بررسی می کند ت
بيت العدل اعظم با . تعاليم حضرت بھاءهللا در تحليل و حل مشکالت مھم اجتماعی و اقتصادی اختصاص دارد به کاربرد

  )58(". اين پديده درحال رشد در عالم بھائی را دنبال می نمايند عالقه فراوان

فراوانی کسب  ھرکدام در يک ياچند منطقه تجارب، وسعه بھائی برای ھدايت و يادگيریبا افزايش ظرفيت عوامل ت 
يا ازطريق ، يک تجربه تثبيت شده در يک سازمانيا از طريق ، مآال. نمودند که می توان آنھا را تجزيه و تحليل نمود

دانش کافی برای در جريان قرار دادن ، ت که از عوامل گوناگون بدست آمدهتجربيات که حاصل دروسی اس ترکيبی از
زمانی که فرايند . مختلف جمع آوری شده و تجربيات بيشتری اندوخته شده استسازمانھای بسيار ديگری در کشورھای 

يک برنامه شروع به پديدار شدن می کندکه ، بررسی بنحو چشمگيری پيشرفت نمود باز نگری بر اساس عمل و تامل و
اين . حلی اجرا نمايندو بر طبق شرايط م، عوامل بھائی و سازمانھای توسعه در اکناف عالم می توانند آنرا اتخاذ کنند

بين المللی  ک مساعی با حکومتھای ملی يا آژانسھایتحکيم و انتشار يادگيری ممکن است حتی به پروژه ھای تشري
  . رھنمون گردد

سراسر عالم در جھت تواندھی روحانی نوجوانان نتيجه اين رويکرد به سوی سيستماتيک امروزه اقدام جامعه بھايی  
دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی در مر کز جھانی بھائی از تعدادی از افراد ، 1994در سال . دباش کردن تجربيات می

با استفاده از . سوادآموزی تا آن تاريخ را تحليل نمايند دعوت نمود که دور ھم جمع شده و تجربه بھائيان در ترويج
ح سه پروژه آزمايشی در اين افراد افتتا ،ی و دانش افراد متخصص خارج جامعهدروس آموخته شده از پروژه ھای بھائ

. پيشنھاد نمودند، به فرايند يادگيری در اين زمينه مھوری آفريقای مرکزی و گويانا را بمنظور شتاب بخشيدنج، کامبوج
نتايج  2002زمانی که در سال . آفريقا و آمريکای التين کشيده شد، کشور ديگر در آسيا 6فعاليت به ، 1996در سال 
مورد ، رسيده بود10000تسھيلگر آموزش ديده و تعداد شاگردان به بيش از 2000ش از يت که از طريق آنھا باقداما

مقايسه بين پذيرش فوق العاده نوجوانان از اين برنامه ھا و مشکل حفظ : يک وجه نمايان شد، تجزيه و تحليل قرار گرفت
  . المثل سرمايه کوچک پروژه ھای سوادآموزی بزرگساالن که بعد ديگری نداشتند فی

تمرکز از تنھا سوادآموزی به تواندھی نوجوانان منتقل . عرصه جديدی برای يادگيری سيستماتيک از اين تجربه پديد آمد 
تالشی که به آنان ظرفيت غلبه برکلمه و باز کردن مفھوم آن را عطا می نمود و موجب ھم اعتالی روحانی و ھم . شد

تجربه . ميزانی از محتوا نيز شامل علوم و رياضی و خدمت به عالم انسانی بود. اجتماعی می گرديدپايه ای برای اقدام 
حاصله از پروژه ھای آزمايشی اساس آمادگی مواد گوناگون را بنا نھاد و بتدريج با ساير جوامع عالقمند در ميان 

 انبوه نتايج، 2006تا  2001ساله از  5نقشه طی . گذاشت و آنھا را نيز قادر ساخت تا پروژه ھای خود را شروع کنند
تا پايان . تعدادی از مؤسسات آموزشی را در استفاده از اين مواد در برنامه تحصيلی خود برای نوجوانان تشويق نمود

م اساسی برای جوامع نقشه کار با نوجوانان از کوشش برای توسعه اجتماعی و اقتصادی فراتر رفته و چھارمين اقدا
  . در برنامه مؤسسه گنجانده شد و آموزش گروھھای مربيان تواندھی نوجوانان (انيميتر)نيزرديد بھائی گ

که از کارايی رويکرد خود مطمئن است در حال ترويج ، در حال حال حاضر دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی 
  . باشد ابتدايی و دبيرستان می بانکداری جامعه و تحصيل، در چند زمينه ديگر مانند بھداشت سيستماتيک کردن تجربه
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  روش و يادگيری  

اين بررسی مختصر از رشد تفکر در متن توسعه اجتماعی و اقتصادی بھائی بر اھميت جستجو برای روشھای مناسب 
پيشرفت ھمچنانکه جامعه بھائی سعی می کند ظرفيت خود را افزايش داده و به  تاکيد دارد در توليد و بکارگيری دانش

ه متون و مطالع، مفھوم سازی، مشورت، تا کنون کماکان عمل و تامل برعملپربارترين رويکرد . ک نمايدتمدن کم
اما در زمينه ای که با بسياری از نظامھای آکادميک تماس . در اين مورد تعاليم بھائی بوده است، علمی و نيز متون دينی

روشھای ويژه يادگيری بايد از . کلی و عموميت باقی بماندارتباطات مربوط بروش شناسی نمی تواند در اين سطح ، دارد
تجربه يکی از سازمانھای ملھم از آثار بھائی (بنياد بکار گيری و . ند کشف شوندطريق طبيعت مسائلی که با آن مواجه ا

  . فوندائک)به تشريح طبيعت کشف روش شناسی کمک می کندFUNDAECتدريس علوم 

 FUNDAEC)59( کلمبيا از طريق مساعی تعدادی از افراد که تعداد بسياری از آنھا بھائی نبودند در  1974در سال
در حال حاضر اين سازمان سازمانی . تاسيس گرديد نداما با حاکم بودن اصول ديانت بھائی بر تالشھايشان موافق بود

  . ناگون در بر می گيردمشھور در زمينه توسعه است با برنامه ھای تربيتی که ھزاران شاگرد را در کشورھای گو

  : ھمکاران قديمی اين سازمان بنا به توصيف ھاله ارباب يکی از. مفھوم يادگيری اساس رشد فوندائک است 

آنھايی که به سازمان می پيوندند به آداب و رسوم گوناگون در علوم اجتماعی و طبيعی و انسانی تعلق دارند و در يک 
مسئله ای که در اول حيات سازمان ما پيش ميامد نحوه . ھای خود استادند سری از فرضيه ھا در ارتباط با رشته

بکارگيری اين فرضيه ھا از اين جھت بود که آنھا يک پيکر پايدار دانش بنا نمی کردند و اغلب به رويکردھای متناقض 
بنظر می رسد که . کننده نبودآنچه ما در کار گروھھای مشابه طی سالھا مشاھده کرديم تشويق . شد کار توسعه منجر می

وابسته شدن بيش از حد به يک يا دو جايگاه علوم نظری و مربوط به تئوری وجود داشت و ھمه تالشی می  تمايلی به
تحت اين شرايط کل سازمان ممکن بود برده يک سری نسخه ھای . کردند تا واقعيت را با قوانين آن تئوری ممکن سازند

مشکالت ناشی از عمر کوتاه اکثر ، وقتی به اين مطلب. آزادی تحقيق را از دست بدھداز پيش تعيين شده شود و 
و نه يک فرايند علمی ، شود تئوريھای اجتماعی را نيز اضافه کنيم ميدان توسعه مانند يک سری ھوس زودگذر ظاھرمی
  . توده عظيمی از بشر يادگيری درباره چگونگی ساختن دنيای بھتر و آوردن سطحی قابل قبول از خوشبختی برای

مشھور اشاره کرده فيزيک دان و فيلسوف  DAVID BOHMھمانطور که ديويد بوم. شود مسئله عمال عميقتر می 
کنند ارتباط نزديکی با از ھم  مسيری که امروزه اکثر انظمه عقالنی و روشنفکرانه درمورد تئوری اعمال می، است

افکار از  اين از ھم گسيختگی، اصرار دارد که در اساسی ترين سطحاو . افکار که در جامعه رايج است دارد گسيختگی
شود نه از نمونه ھای قابل  ناشی می، باشد ھای ما مطابق با "واقعيت ھمانطور که ھست " می ابرام ما بر اينکه تئوری

از . نھايت ھم پيچيده استميفتد که بی اداره از يک سری پديده ھای محدود که در واقعيت بيرونی و قابل مشاھده اتفاق 
باشد چون آنھا را بعنوان رونوشت "واقعيت ھمانطور که ھست" مالحظه می  آنجا که تئوريھای ما الزاما پاره پاره می

و بنابراين ما ارتباط و پيوستگی . باشد خاتمه می يابد تصور و فرض ما نيز با اين که خود واقعيت پاره پاره می، کنيم
  .... از دست می دھيم درونی ھمه اشياء را

ھای  بجای اين فرض که "تئوری، پيشنھاد می کند Bohmاما ھمانطور که بوم، ھا دائما رو به رشد ھستند البته تئوری 
شوند" ما بايد بپذيريم که "دائما بينشھای جديدی بدست مياوريم که در نقطه ای  قديمی در مقطعی از زمان تحريف می

ھا بعنوان منبع  اين مفھوم تئوری که "تئوری ". زمان وضوح خود را از دست می دھندروشن کننده اند اما بمرور 
بما اجازه داد که آزادانه . شوند در فوندائک در پيشبرد خطوط گوناگون عمل خيلی بما کمک کرد بينش" ناميده می

کسب ، ھا در مورد آن تئوریحث زيادی امب دام افتادن در ھای علمی بدون مطالعه کنيم و از ميزان وسيعی از تئوری
و ، جوامع، ر ارتباط با ظرفيت سازی در افرادتالشھايمان که ھمگی بطريقی د اين بينشھا ما را در. بينش نمائيم

و مطالعه که ھمگی بر يادگيری ، تحقيق، تامل برعمل، ا اين کار را از طريق فرايند عملم. تشکيالت بود مساعدت نمود
روش کار با تئوری تا حدی منطقی  اين. شود در برخی وجوه جامعه متمرکز است انجام مینحوه ايجاد تغيير مطلوب 

ھمچنين در برخورد با تئوری و . کمک می کند، در اجتناب ما از دونيم شدن معمول بين بحثھای نظری مفصل و اقدام
ما را ياری ، يز تغذيه می نمايده و از ديگری ناقدام به عنوان دو بخش جدا نشدنی از يک کل که ھريک خود تغذيه کرد

  . نمود
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زيرا ممکن بود مارا به سوی اقدام تصادفی . ميزان انقطاع از تئوری که ما سعی کرديم به آن برسيم بدون خطر ھم نبود 
اقدام اجتماعی مستلزم پايداری و . نمی تواند نتيجه يک سری مداخالت نامربوط باشداما توسعه . و آشفته رھنمون سارد

مسيری که ما سعی کرده ايم به اين پيوستگی دست يابيم حصول اطمينان از اينست که اقدام و تحقيق ما . تگی استپيوس
. می کنيم الزم را برای روشن ساختن آن صرفکه ما اغلب زمان و انرژی ، در چارچوب رو برشد ادراکی اتفاق ميفتد

، نيای اطراف خود را تعبير می کنيمکه داين چارچوب ادراکی حاوی يک سری عناصری است که با مسيری 
ادراک ما از اين . رويکردمان به زندگی و دورنمای روش شناسيمان ارتباط دارد، اھداف و ارزشھا، ايده آلھا، تصورات

ما در ھيچ . رشد می نمايد، نھا در شکل گيری برنامه ھای عملیعناصر بطور ارگانيک با بکارگيری و استفاده از آ
  )60"(. وانيم بگوئيم که اين چارچوب کامل است اما در ايجاد تداوم به مساعی ما کمک می کندزمانی نمی ت

توسعه اجتماعی و اقتصادی . فوندائک در پاسخ به محدوديتھای موجود در بحث توسعه و روش اقدام آن روز پديد آمد 
يافته" به "توسعه نيافته" ارائه می "توسعه  از یيو بعنوان يک سری بسته ھا، بود ايجاد شده 1970در اواسط دھه

شده توسط جمعيت متمرکز بود و بندرت بر نحوه کمک ارکت بر نحوه دريافت بسته آماده حتی بحث درباره مش. گرديد
تی امکان آموزش روستايی برای مثال وق. مربوطه تمرکز داشت مورد امور به مشورت بطور کامل و برنامه ريزی در

برنامه تحصيلی که انعکاس ملل صنعتی بود و برای جمعيت روستايی از يک ملت  يکن برای شاگردا، فراھم شد
از اينرو فارغ التحصيالن مزارع و روستاھای خود را ترک کردند تا در . درحال توسعه معنايی نداشت فراھم شده بود

 Caliی نزديک شھر کالیفوندائک طی سالھای اول پيدايش بر يک جامعه روستاي. حاشيه ھای نواحی شھری جمع شوند
 و اقدامين بعنوان دو سيستم تکميلی دانش د تمرکز نمود و سعی کرد بفھمد که جمعيت منطقه چطور می توانند از علم و

  . بھره مند شوند تا دانش را توليد کرده بکار گيرند و از اين طريق بر مسائل و نگرانيھای خود فائق آيند

مؤسسه مرکزی جمعيت منطقه که توسط فوندائک ايجاد شده بود "دانشگاه روستايی" بودکه بحرکت آمده و فرايندھا را  
اين دانشگاه بايد منابع انسانی خود را از طريق برنامه ھای رسمی . تسريع نموده و به پيشرفت مستمر منطقه کمک نمود

و فرايندھای حيات جامعه و ، کرد يت روستايی را تقويت میظرفيت فنی و علمی جمع، و غير رسمی توسعه می داد
اجتماعی ، جريان اطالعات، داد و ستد، مانند محصول اوليه و ثانويه، يالتی مشابه در اينگونه نواحی راترتيبات تشک
مرکز ت، ک دھه تجربه در منطقه نزديک کالیبعد از ي مطالعه می نمود، و حکومت، سالمتی و بھداشت، نمودن جوانان

شھرھا يا حتی ، فوندائک از يک ناحيه روستايی مستقيما به مناطق کوچک گوناگون منتقل شد که ھريک شامل روستاھا
مفھوم دانشگاه روستايی نيز به دانشگاه برای توسعه متحد که بعنوان يک" فضای . يک يا دو مرکز بزرگ شھری بودند

و ابزار يادگيری سيستماتيک درباره ، ه کوچک خدمت می کرداجتماعی"در ارتباط با افراد و مؤسسات در يک منطق
و —مدرن يا سنتی –در حالی که از کليت علم ، تغييراتی که در درون جمعيت اتفاق ميفتد را فراھم می نمود تغيير يافت

  . الشھای مشابه استفاده می نمودجھه با چادر موه نيز از تجارب ساير جمعيتھا ک

يک فرايند مداوم عمل و تامل درون چارچوب قابل درک روبه رشد جايگزين تحليل استادانه روش شناسی فوندائک از  
يک سری اقدامات پيوسته درون جمعيتھا يک پس از ديگری به حرکت . و برنامه ريزی شاخص تداخالت توسعه گرديد

درباره نتايج در پرتو تجربيات و مشورت ، تبادل تجربيات در بين گروھھای مختلف، ک شامل تامل و تحليليآمد که ھر
ھاله . ھمه گروھھای شرکت کننده ايجاد شده بودنش بود که بخاطر پيشبرد چارچوب و سيستماتيک کردن دا، تئوريھا

  : ارباب توضيح می دھد

در يک منطقه از کشور از  کار خود راThe university for integral development "توسعه متحد "دانشگاه
رت خوبی اين منطقه معموال کم و بيش از شھ. ق بين فوندائک و يک سازمان بومی غير دولتی تاسيس نمودطريق تواف

ای احی روستايی قابل مالحظه و روستاھفرھنگی وسياسی برخوردار است و شامل نو، در زمينه ھای زيست محيطی
، در اين ترکيب روستايی و شھری. شدباممکن است چند شھر و امکانا يک يا دو شھرستان نيز داشته . باشد بسيار می

، اقتصادی، عه می خواھدکه باھم حيات اجتماعیگروه و جام، فرد دانشگاه آن اقدامات را مشخص می کند يعنی از
ه يک فرايندھای يادگيری که اين اقدامات را متحول می کند تا کنند و يک ب فيفرھنگی ساکنين منطقه را تعرسياسی و 

، عھدات مھم اجتماعی و تحوالت آنھادر يادگيری درمورد ت. سازد فعال می، عيت را ارتقا بخشدمسعادت و رفاه کل ج
که اگر يک جامعه مشخص بخواھد ، ارتقاء ظرفيت تشکيالتی قائل است دانشگاه اھميت زيادی برای خلق منابع انسانی و

  . دوالزامی ھستند ھر، تدريجا پيشگام حقيقی توسعه خود شود
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يک سری اقدامات پيوسته را نيز  و آموزش ممزوج از تحقيق، يری رسما طراحی می شوند و عمليادگفرايندھای  
اينھا در فضاھايی بسيار اجتماعی رخ می دھدکه جمعيت درگير تعھدات فراوانی است که برای . شوند شامل می

، با جمعيت ھمراھی کند، حاضر باشد دانشگاه بايد تقريبا در ھمه نمونه ھای اقدام اجتماعی. باشد پيشرفتش الزامی می
و ثمرات يادگيری سيستماتيک را به جامعه و مؤسساتش ارائه ، دانش جديد توليد کند، د را سازماندھی نمايددانش موجو

  . رويکرد توصيف شده را به تصوير خواھد کشيد، ونهمچند نذکر. نمايد

يک سری اقدامات توليد محصول و حيوانات ، کار می کند در آنجا "دانشگاه برای توسعه متحد"دريک منطقه نمونه که  
مؤسساتی که اين نوع توليد را حفظ می کنند شامل نگاھداری . می کند يک مزرعه خانوادگی کوچک را معرفی در

خود اقدامات شامل آنھايی است که بر سيستم دانش . و خدمات گسترده دولت می باشد، بازارھا، خانواده بزرگ، زمين
اما ... ھای جديدتر را اتخاذ نموده استسيستم، درنيزه کردنکيه دارد که طی قرنھا رشد کرده و تحت فشارھای مسنتی ت

و دانشگاه محدود به يافتن مزارع کوچک ، قادر به حفظ خود نيستدر يک اقتصاد ازھم پاشيده روستايی اين حالت توليد 
برخی به آسانی . ن خود را در پديده ھای مختلف نشان می دھداين بحرا. باشد در منطقه ای است که در بحران عميق می

فقدان توان ژنتيک و ضعيف کردن ، برای مثال، قابل تشخيص ھستند مثل زوال خاک و افزايش آفات؛ سايرين دقيقترند
، عمل، يک فرايند يادگيری را فعال نمود توسعه متحد در منطقه دانشگاه.... ارتباط با طبيعت علقه ھای ھمبستگی و

  . بمنظور جستجوی سيستمھای نوبتی توليد در مزرعه کوچک، تحقيق و آموزش

دف حفظ اقدامات سنتی بخاطر ھ. توليد يک تحقيق رومانتيک در گذشته نيست جستجو برای سيستمھای جايگزين 
وشھای که شايد در تعدادی از مزارع طبق ر، ل تنھا معرفی آخرين بسته ھای فنیاقدام شام. ممانعت ھم نيست

وظيفه کمک به رشد يک توليد عقالنی پويا و جديد است که بر عناصر مطلوب . روشنفکرانه امتحان شده نيز نمی باشد
از آنجا . گذشته استوار شده اما برطبق نيازھای زندگی جديد که در آن ھمه افراد بشر بايد وارد شوند شکل گرفته است

، ناسب توليد را کشفشود تا سيستمھای م فنی و اجتماعی بشدت دنبال میترکيب تحقيق ، که چنين عقالنيتی ساخته شده
تحقيق و عمل با مشارکت خود جمعيت . و ترتيبات تشکيالتی مناسب را خلق و تقويت نمايد، تکنولوژی مناسب را تعيين

ه خرده تجارب طراحی می شوند و توسط افراد حرفه ای از دانشگاه و کشاورزان بمنظور توسع. انجام می شود
وفق ، توسعه، اما. شوند انجام می، در منطقه کنار يکديگر قرار گيرندسيستمھايی که بتوانند برطبق شرايط ھر مزرعه 

ت بايد پيشرفت کل فرھنگ علمی و حرفه ای جمعي. دادن و بکار گيری تکنولوژی بخصوص تنھا اھداف تحقيق نيستند
فرھنگ مادی  اگر چه توجه فوری اين فرايند، بعالوه. ری فعال می شوداست که درآن فرايند يادگي و اين زمينه ای، کند
، تحقيق و آموزش، عمل. سيستم ارزشی نگاشته می شود اما دانشگاه آگاه است که ھمه گزينه ھای فنی توسط يک، است

شوند  می آنگاه در پرتو يک مباحثه در مورد اشارات ضمنی روحانيت برای حيات فردی و اجتماعی مورد قبول واقع
  .... که دانشگاه به شروع و پرورش آن در منطقه کمک می کند

ديگر از فرايندھای يادگيری که در يک منطقه نمونه توسط دانشگاه برای توسعه متحد بحرکت آمد تقويت  یاما يک
، ليد مصنوعاتتو، آماده سازی، کشاورزی، اليت کوچک اقتصادی در توليد دامدر اينجا تمرکز بر فع. اقتصاد محلی بود

با سرمايه  کسانی که در کارھايی از اين قبيل و. از جمله داد و ستد بود اھمه آنھانواع گوناگون خدمات و حمايت از و 
قربانيان نيروھای اجتماعی و اقتصادی ھستند که آنقدر قوی بوده که با درمان غير ھماھنگ ، ھای کوچک مشغول بودند

 روح اتحاد بشری را مجسم آنچه الزم است تاسيس مؤسسات و فرايندھايی است که. شد برآن غلبه نمود و تصادفی نمی
تقويت اقتصادھای محلی بدنبال کشف سيستماتيک حاالتی از عمل اين مؤسسات و ، بعنوان يک فرايند يادگيری. سازد

  )61(". باشد می تعيين شکل انواع گوناگون فعاليت اقتصادی

روش شناسی فوق را برای اشتغال در تحقيقات در سطح وسيع بکار  "توسعه متحد دانشگاه"برای بيش از سی سال  
يک موضوع تحقيق تصديق و ، سعه جامعه در مناطق کوچک گوناگونبرای ھريک از فرايندھای عمده تو. گرفته است

قيق آغاز برخی اقدامات بعنوان پروژه ھای معتدل تح، به ماھيت مسائل و فرصتھای موجود بسته. عملی شده است
و بعضی بعنوان دوره ھايی برای گروھھای کوچکی از ، عنوان اقدامات ساده در سطح جامعهبعضی ب، گرديده است

عقالنی ھزاران نفر  اغلب اين اقدامات به خطوط عملی نسبتا پيچيده ای رسيده که موجب تواندھی اخالقی و. شاگردان
توسعه متحد شرکت کرده بودند بجای "ھدف" مطالعه بودن  افرادی از جمعيت محلی که در دانشگاه. گرديده است

آنھا خود را از انشعاب بدو شعبه سنتی و مدرن که دليل عمده سردر . و اقدام گرديدند، تامل، فعال در تحقيقعواملی 
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که برای تحقق آن آموخته ، امال خود را در نگرش دقيق پيشرفتو ک، سراسر سياره زمين است رھا ساختندگمی در 
  . مشغول نمودند، بودند که بطور سيستماتيک کار کنند

اما کتب مرجع . فوندائک از انتشارات دانشگاھی برای توزيع يافته ھايش استفاده کمی نموده است، ه آنکهجالب توج 
 سيستم يادگيری توسط، يکی از اين برنامه ھا. برنامه ھای رسمی آموزشی آن مخازن اصلی دانشی است که توليد نموده

يک برنامه آموزشی نوبتی در سطح دبيرستان  توسط دولت کلمبيا، Tutorial Learning System(SAT)راھنما
استان آن کشور رسيده اند و بتدريج در ساير  22نفر در 50000روستايی شناخته شده و تعداد شاگردان آن به بيش از 

واحدی که بايد توسط شاگردان اين برنامه مطالعه  74. آفريقا و آسيا نيز منتشر شده است، کشورھا در آمريکای التين
را ، رکت کنندگان جديد در دانشگاه توسعه متحدش، شاگردان، تحقيق فوندائک انجام شده بلکه اشود نه تنھا بر اساس سالھ

موزشی مه ھای آفوندائک به توسعه برنا SATبر اساس . نيز به ادامه فرايند توليد و بکارگيری دانش ھدايت می نمايد
و يک برنامه پس از روستايی و اداره اقتصادھای محلی دوره ھای رتبه بندی شده در آموزش ، ديگری پرداخته است

  : ھاله ارباب اھداف آموزشی فوندائک را توضيح می دھد. در باره آموزش برای توسعه فارغ التحصيلی(فوق ليسانس)

وسعه متحد منجر شد افزايش ظواھر آموزشی توسط اکثر اطفال و ت ی که اساسا به ايجاد دانشگاه"يکی از نگرانی ھاي 
در بسياری از موارد نتيجه چنين آموزشھايی پاره پاره کردن ذھن شاگرد و نتيجه نھائيش . جوانان در دنيای امروز بود

خلق يک ، ھدف فرايند يادگيری، بنابراين. باشد اجتماعی و روحانی که مشخصه دنيای امروز است می ءپذيرش خال
مسئوليت رشد روحانی و عقالنی : تناوب آموزشی برای منطقه است که به شاگردان ھدف دوگانه اخالقی عطا می کند
  . شخصی خويش را بعھده گيرند و با ادراک و فھم عميق به تحول جامعه کمک نمايند

سی بر اساس تقسيم دانش به شاگردان در کالسھايی حضور پيدا می کنند که موضاعات در، در اکثر سيستمھای علمی 
، شود شود که بزبان اجزاءخودش تعريف می اين تقسيم بعنوان ماھيت ذاتی خود دانش ديده می. نظامھای مجزا است

. و رشته ھای فنی وحرفه ای مانند مھندسی و پزشکی، علوم انسانی، ھنرھا، مانند مجموعه نظامھای علوم طبيعی
 ون اينکه درک درستی از مفاھيموری می کنند بدمواضيع اطالعاتی جمع آ رد ھريک ازدرمو، شاگردان طی سالھا

نطقی از ادراک در و حتی اگر به اندازه کافی خوش شانس باشند که به سطح م. ساختار نظام مربوطه داشته باشند
ک کليت بھم آنھا بندرت منظری از دانش بعنوان ي –معموال از طريق تالشھای يک معلم با استعداد  -برسند موضوعی

. يا ذھنشان باندازه کافی برای تحقيق واقعيت وسھيم شدن در خلق مجدد مستمر آن توسعه نمی يابد پيوسته بدست مياورند
مسئله محدود شدن به سيستمھای سنتی بر اساس يادگيری از طريق تکرار يا عادت نيست ؛حتی در تعدادی از 

شوند و در آنھا اقدامات زيادی در جھت ايجاد اعتماد بنفس نه بر  رويکردھای رقابتی نيزکه مدرن در نظر گرفته می
واضحتر ، اساس دانش يکپارچه و قابل اطمينان و رقابت واقعی بلکه برپايه ھوای رقيقی از وھم و خيال انجام می گيرد

  . است

سطوح مختلف آموزشی بدنبال طرح و عملی ساختن برنامه ھای تحصيلی برای ، فرايند يادگيری مورد نظر بنابر اين 
که به پرورش خالقيت و اقدام در مسيری سازماندھی شده و منظم و —و دانشگاه، دبيرستان، پايه، پيش دبستانی —است

 موضوعات سنتی کنار گذاشته می، خصوصا برای سه سطح اول، صيلیحدر طراحی برنامه ت. منضبط می پردازد
را در يک مسير سودمند برای درک عميق و ترويج صفات اصيل نظامھای گوناگون دانش ، شوند؛ اقدامات آموزشی

 که شاگردان را قادر می—و روحانی، اخالقی، ھنری، علمی –آنھا بر توسعه قابليات . روح انسانی يک پارچه می نمايد
، در کل. دتمرکز دار، اھداف دوگانه اخالقی را دنبال کنند، سازد تا بنحوی پرتوان بر طبق نيازھای ھر مرحله از حيات

آنھا بطور منطقی و عقالنی بيش از اقدامات قابل قياس در سيستمھای آموزشی متداول در اکثر کشورھا ايجاد چالش می 
آنھا موفقيت بزرگی ميان جمعيتھايی حاصل نمودند که بنظر ميامد از نظر فرھنگی آمادگی برخی آموزشھای علمی . کند

  )62"(. شديد را نداشتند

که اصول روحانی و علی  رااقدام اجتماعی در شده توسط فوندائک ادامه تحقيق روش شناسی معتبر رويکرد اتخاذ  
لی که الخصوص تعاليم حضرت بھاءهللا را در فرايند شديد تحقيق و اقدام بخاطر يافتن راه حلھای عملی نسبت به مسائ

کوششھايی که چالشھای توسعه مشخص را  بکارگيری تعاليم بھائی در. متحد می سازد، مردم عالم با آنھا مواجھند
تجربه فوندائک بخاطر تالشش در خلق . خواندن سريع نصوص منتخب است سازد خيلی بيشتر از مخاطب می
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اين چارچوب رو برشد از بينشھا در . انش توليد کرد بسيار با ارزش استچارچوبی که درون آن می توان عمل نمود و د
و اصول که بيشتر از ظھور الھی ، اقدامات، و برخی باورھا، خصوصا علوم، سانیمينه ھای گوناگون يادگيری انز
ارزشھای ارائه شده در . است و تساوی زن و مرد و غيره ساخته شده، عدالت، مشورت، مانند وحدت بشر، فته شدهگر

ربيت و در مسيری که در تعليم و ت، در انتخاب فن و حرفه، برای مثال، چوب در ھمه مساعی بھم پيوسته استاين چار
روش شناسی آشکارا به نفوذ درونی سيستمھای . بشر برای مشارکت در تحقيق برای بکارگيری راه حلھا متحد می کند

ج در زمينه تالشی بين المللی در تروي، ی از بانيان فوندائک فرزام اربابدوگانه علم و دين بستگی دارد ھمچنانکه يک
  : اينگونه توضيح می دھد، بحثی درمورد علم و دين و توسعه

رويکردھا و روشھای ، عت و نيز اجتماع را دربر می گيردپديده ھای گسترده ای از طبي، علم در وسيعترين حالتش 
در مطالعه سيستمھا و فرايندھای . متفاوتی را می پذيرد که ھريک برای خصوصيات ھدف معينی از تحقيق مناسب است

روش مناسب اگر به ھيچ دليل ديگری  شود؛ وجود خدا يا بعد روحانی حيات طرح نمیبسادگی سوال درباره  بی شمار
با وجود اين زمانی که اين انحصاری کردن قانون ، نباشد الزاما بايد به آنھا توجھی نکند ظ سختی و دقت علمیجز حف

شود که برخی نيروھای علم  عدم انعطافی ايجاد می، شود شود و بگونه ای متعصبانه در جمع اعضاء بکار برده می می
رويکرد ھای خشک و سخت "علمی" سنجش خود فرضيه ھای علمی را در ايجاد تعادل با سيستمھای . را می ربايد

اما معموال بعنوان يک پديده روانی يا اجتماعی ، آنھا مطالعه دين را مجاز می دانند. سازد اعتقادی خارج آن مشکل می
تعامالتی که در تحليل نھايی انديشيده شده اند تا ميان ، د شدهخودشان و با محيطشان ايجاکه توسط تعامالت انسانی ميان 

آن در طبيعت رفتار می  دسته ای از اتمھا و ملکولھا اتفاق بيفتند که ھريک در توافق صريح با معيار پيچيدگی مطابق با
ت کامل در فرايند تحول بايد در مشارک، وافق استم د بشر دارند که ھر کساين ديدگاه که اکثريت وسيعی از افرا. نمايند

در اينجا وجود ، به آنھابپيوندد، ای فعاليت توسعهباورھا و ارزشھايشان بوده و در طرح و اجر، وفرھنگ، اجتماعی
مطالعات توسعه انجام شده را محدود به تعريف کوته نظرانه از  ادی ايجاد می کند که به شدت نتيجهزيرا تض، ندارد
  . علمی" می نمايد "روش

دينی را بدون به  من اين مطلب را بنياد و اساس بحث برنامه تحقيقمان قرار می دھم که ممکن است مواردی از باور 
بدون محول نمودن مواضيع دينی فقط ، شدت ناچيز شمردن آنھا کشف نموده و دليل نادرست شمردن آنھا را توضيح دھد

به به دنيای خصوصی و ايزوله فرد و بدون محدود کردن فعاليتھای مذھبی به حوزه تشريفات دينی که برحسب نياز بشر 
البته اين موضوع تازه ای نيست و اساس کار علمای . در نظرگرفته شده استعنوان گونه ای اجتماعی مشروع 

متاسفانه تاثير چشمگيری برنوع تفکری که در چند دھه . در شاخه ھای مختلف بوده استاجتماعی و متخصصين الھيات 
  . نداشته است، توسعه را شکل دادهگذشته زمينه 

رويکرد ما به اين تحقيق بايد ، مناسب با مشکالت گزينه روش شناشیناگزير ميايد که بخاطر برخورد  بنظر، بعالوه 
دين و ، کيد بر تدوين مبحثی بر موضوع علماميدوارم برای مدتی تا، از اينرو. بماند سنجيده و با قوه قضاوت سليم باقی

، طبيعتا. توسعه کماکان استمرار يابد و به مطالعات دقيق و استادانه يا صحبتھای مفصل در مورد فرضيه ھا منتقل نشود
و ، واضح، زبانش بايد منطقی، مثالبرای . را دارا باشدبحثمان بايد برخی شرايط ، اگر بخواھيم علمی صحبت کنيم

چالش ما برای رسيدن به اين حالت زمانی است که ھدف تحقيق ارتباط خيلی نزديک با ايمان ھريک از . بيطرف باشد
  . شرکت کنندگان برقرار می کند

ا کامال ر، يعنی دانشمند و مؤمن، قسيم نمودهمن اين رويکرد مطالعه دين بر طبق آنچه محقق به دو ھويت مجزا ت 
اولی محدود به قوانين تحصيالت آکادميک و دومی مجبور به ناديده گرفتن نامعقول اين دوگانگی است که . نادرست يافتم

آن رويکرد تا اين حد بی دفاع بايد به پذيرش گسترده برحسب تحميالت دنيا پرستانه . شود در سيستم باورش ارائه می
دين و نيروھای متحول کننده اجتماع ، بيشتر واقعيت علم، در نتيجه. عمل نمايد که بعنوان يک نوع باور بنيادگرابرسد 

  . خاتمه می يابد، ن پنھان ماندهپشت حجاب بی طرفی دروغي

ک نگاه تازه در تفسير منطق و آنچه مقتضی است ي. موقعيت رايج تاسف آور يا بحثی کوته فکرانه نيست جايگزينی 
اگرچه چنين کشف . باشدکه به ماديگرايی وابسته نيست ز رويکردھای عقالنی میو نيز يک کشف سيستماتيک ا، دين

  . اما تصديق ضرورت قطعی آن برای يک سری اصول و قواعد ما مھم است، لی ما نيستکامل بخشی از تعھد پروژه فع
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ر يا تجربه خويش را يک نتيجه فوری از اين ادراک نياز به اين دارد که محقق در بعضی رشته ھا وجوه مربوط به باو 
شخص بايد متقاعد شود که محکم بودن در باور خود بدون مورد ، برای انجام اينکار از مسيری بامعنا. روشن نمايد

پس ھرکس که عقيده اش با ، " من به چيزی معتقدم که صحيح استاگرچه جمله. قضاوت قرار گرفتن امکان پذير است
قعيتھای بيشماری نيز و اگرچه در مو، متحانات منطقی رسمی قبول شده استامن فرق داشته باشد در اشتباه است" در 

اين طور نيست که "الف" و "غير . رود شود از بين می اما فايده اش زمانی که ھدف بحث نسبتا پيچيده می، کاربرد دارد
اگر ابدا عمقی ، تینمی دھد که اکثر موضوعات عقيد اما وسعت حقيقت اجازه، الف" ھر دو می توانند درست باشند

تنھا تصميمی که عاقبت در وضعيت ساده فعلی می توان گرفت يا . تا حد چنين مقايسه ھايی تنزل يابند، نداشته باشند
شک گرايی را در بر می گيرد و شک ، فکری است يا نشان نسبی گرايی است که دين را رھا می کند تعصب مذھبی و

در عصر پست  نسبی گرايی بر عقيده و باور که در آغاز برعليه دين اقدام نمود وذکر نحوه حمله اين . سازد را بت می
  )63(. پايه ھای دين نيز ھدايت شده بود مفيد بنظر می رسد مدرن به

  

  کمک به بحث جمعی بشر

ساختن تمدن انجام می دھند از طريق مشارکت در بحث جمعی بشر درباره  وجه سوم کمکھايی که بھائيان در فزايند
اما خصوصا بيشتر از طريق تالشھا ، اين در تمام سطوح اجتماع. وبروستچالشھا و فرصتھايی است که عالم باآنھا ر
يا از طريق ، ل افراد بھائی که به عنوان متخصصاين مشارکت شام. برای رسيدن به رھبران انديشه اتفاق ميفتد

. باشد می، لھم از آثار بھايی به آنھا کمک می کنندو نيز ابتکارات م، در سازمانھای دولتی و غير دولتی درگيری
خصوصا جامعه بين المللی بھائی در سازمان ملل متحد را نيز در بر می ، نين کمکھای مستقيم تشکيالت بھائیھمچ
  . گيرد

عالم ، و افزايش حجم تجربيات آنھا، زمانھای توسعه اجتماعی و اقتصادیبا افزايش تعداد بھائيان در سا، برای مثال 
يک مجرا انتشارات افراد بھائی . در مباحثه جھانی در مورد توسعه را گسترش دھدبھائی توانست اشتغال خود 

جربه در توسعه اجتماعی و بيت العدل اعظم متذکر شده اند که"با کسب ت. متخصص در اين زمينه ھا بوده است
، دگيری يا در زمينه ھای شغلی خويشوناگون ياو نيز با پيشرفت آنان در مطالعات خود از شاخه ھای گ، اقتصادی

مجرای ديگر تاسيس )64(".... تخصص داشتند قيام به خدمت نمودند افرادی در تمام قارات که در وجھی از کار توسعه
مه برپا نمودن اولين ابتکار مؤسسه افتتاح برنا. در مرکز جھانی بھائی استمطالعات در زمينه سعادت جھانی مؤسسه 
در ھندوستان برگزار شد  2000نوامبر سال  اقدامات برنامه با کنفرانسی که در. دين و توسعه بود، زمينه علم بحثی در

استقبال گرمی . نماينده از سازمانھای غير دولتی از تمام مناطق کشور در آن حضو داشتند 100آغاز گرديد که بيش از 
برپايی اقدامات مشابھی در آفريقا و  حرکت قدمھا را در که توسط افراد و عوامل در ھندوستان از حضار بعمل آمد

  . آمريکای التين سرعت بخشيد

فعاليتھايی در زمينه روابط ی برای بھبود عالم کمک کنند از طريق نراه ديگری که بھائيان می توانند به بحث انسا 
. و توسعه اخالقی است، سعادت جھانی، وضعيت زنان، علی الخصوص در زمينه ھايی مانند حقوق بشر، خارجی

: شود دورنمای بھائی اقدامات جامعه بين المللی بھائی بدين ترتيب خالصه می بمنظور در جريان قرار دادن بھائيان در
قابل . مشارکت داشته است) در تعدادی از نشستھا و ھمايشھای غير دولتی BICدر سطح کلی جامعه جھانی بھائی (

ين) در ريو دوژانيرو در ملل متحد در زمينه حفظ محيط زيست و توسعه (اجالس زمذکرترين آنھا کنفرانس سازمان 
ه جھانی زنان در پکن و چھارمين کنگر، 1995و اجالس جھانی برای توسعه اجتماعی در کپنھاک در سال ، 1992سال 

سعه پايدار در سال و اجالس جھانی برای تو 2001و نيز کنفرانس جھانی بر عليه نژادپرستی در سال ، در ھمان سال
سوئيس در سال ، Davosدر داوس  و نشست ساالنه ھمايش اقتصاد جھانی، که ھر دو در آفريقا برگزار شد 2002
  . می باشد2005

جامعه خصوصا توجه دقيقی به مباحثاتی که نحوه کمک دين به مسائل ، جھانی سيستم عقيدتی ديانت بھايی بدليل نگرش 
و کليسای  اينھا شامل "اديان جھانی و گفتمان توسعه" که توسط بانک جھانی حمايت شده. ردتوسعه را کشف می نمايد دا
در سال  ی جنوبیاو پارلمان اديان جھانی در آفريق، برگزار نمود 1998در سال  که لندن، کانتربری در قصر لمبرت
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ای که توسط مرکز تحقيق توسعه در پروژه  2000تا سال  1995اشتغال جامعه بھائی خصوصا از سال . باشد می1999
  . پربار بوده است، دين و توسعه می پرداخت، وبه کشف ارتباط بين علم، ين الملل در کانادا حمايت می شدب

به کار بھائيان در زمينه  جامعه در اين سری از فعاليتھا فرصتھای خوشايندی برای ابراز اطمينان عميق در تواندھی 
ر دولتی از جانب ھمه سازمانھای غيای توسط جامعه بين المللی بھائی بيانيه ، ی اجالس زميندر ابتدا. پيدا نمودتوسعه 

اتحاد و کمک بی ، "تغييرات عميق و دور از دسترس: تارائه گرديد که اينگونه پايان می يافدينی به اين نشست جھانی 
تحت تاثير قرار  تنھااز طريق، ار و عادالنهنظر زيست محيطی پايدسابقه الزم در ھدايت مجدد عالم بسوی آينده ای از 

از طريق جذبه ارزشھای جھانی که بتنھايی می توانند افراد و مردمان را توانمند سازند تا برطبق ، دادن روح انسانی
  )65(". باشد امکان پذير می، عالئق ديرينه سياره زمين و بشريت بعنوان يک کليت عمل نمايند

جامعه بين المللی بھائی و از محافل مليه دور نمای بھائی را به حضار گوناگون ارائه کرده جريان مستمر اسناد از  
گرامی  و سند، در اجالس جھانی توسعه اجتماعی توزيع گرديدسعادت بشراز ميان آنان سندی که قبال ذکر شد . است

که به عنوان ادامه ، اخصھای توسعهمالحظات ابتدايی با توجه به خلق روحانيت بر اساس ش: داشت روحانيت در توسعه
وحدت در —اجالس اخير پنج اصل را مورد بحث قرار می دھد. و پيگيری برای گفتمان اديان جھانی و توسعه تھيه شد

که ممکن است وسيله —و تحری مستقل حقيقت، امانت و ھدايت اخالقی، تساوی زن و مرد، انصاف و عدالت، کثرت
بيت العدل اعظم مستقيما به ، در برخی موارد. ثير ارزشھا بر توسعه ارائه نمايدی تاای قابل سنجش را برای ارزياب

، در يبانيه صلح خطاب به مردم جھان1985در جوالی ، برای مثال، مسائلی که بشريت با آن روبروست اشاره می نمايد
  . 2002و اخيرا در پيامی به رھبران اديان در آپريل 

اشتغال بيشتر بھائيان  ضرورت در طول زمان، تر جامعهجامعه بھائی در برخی مباحث عميق موفقيت در اقدامات اوليه
با استفاده از بينشھای ايجاد شده توسط تعاليم و تقويت آنھا از طريق .. نشان می دھد را زمينه ھای مساعی بشری در ھمه

ت و افراد می توانند ديگران را درگير مؤسسا، برای عدالت اجتماعی و رفاه عمومیرشد تجربيات اقدامات بھائيان 
  . راه حلھای سازنده برای مسائل بشر باشند نموده و ھمراھان مؤثری در تحری

  ماھيت فعاليت عقالنی بھائيان

جائی برای شک و ترديد در باره ارزش اساسی ، بدالبھاء و نيز حضرت ولی امرهللاحضرت بھاءهللا و حضرت ع 
، يا اصول مغاير با اطاعت، ھيچ نوع جذبه عرفانی، ھيچ نوع تفکر رومانتيک. ارده اندنگذ فعاليت عقالنی بھائيان باقی

  . يا روحانيت نمی تواند دستاوردھای ذھن و نقش حياتی انديشمندان واقعی در اين دور را زير سئوال ببرد، اتحاد

علمای " : و نيز می فرمايند )66(. عالم""حکيم دانا و عالم بينا دو بصرند از برای ھيکل : حضرت بھاءهللا می فرمايند
راشدين که بھدايت عباد مشغولند و از وساوس نفس اماره مصون و محفوظ از انجم سماء عرفان نزد مقصود عالميان 

حضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايند"اساس متين دين هللا را ارکان مبين مقرر و مسلم است رکن  )67(". محسوب
و عقل و ھوشياری و اطالع بر حقايق کونيه و اسرار الھی لھذا ترويج علم و عرفان فرض و  اعظم علم و دانائيست

  )68(". واجب بر ھر يک از ياران است

"احترام و توقير و تمجيد و پيروی ارباب ھنر و صنعت است و  بھائيان می فرمايند از وظائف حضرت شوقی افندی 
می فرمايند که بھائيان"از بدو امر به تداوم در کسب  و بيت العدل اعظم )69(". تکريم و تعزيز صاحبان علوم و معارف

و "تحقيق ديانت بھايی را زمانی  )70(علم و دانش درھمه اشکال آن و برترين درحصول اين موفقيتھا تشويق شده اند"
. بھائی در نظر می گيردکه ازميان تيرگی ابھام پديدار شودبعنوان يکی از قوای عظيم و مھم در توسعه و تحکيم جامعه 

")71(  

چنين بيانات منصوصی بايد برای حصول اطمينان از اينکه افراد مؤمنين و تشکيالت ملی و محلی تسليم  رتکرا تاکيد و
ھمچنين . کافی باشد، نگردند، در ادورار پيشين آلوده کرده است روحانيت ضد عقالنی و خرافی که عملکرد دينی را

و کسانی که بعنوان انسان ناگزير خطا می —کسانی که در نظامھای پژوھشی زحمت می کشند نبايد کوششھای صميمانه
بکوشند ، مغشوش شده، بی حرکت به نظرات خود چسبيده اندکه  )72(با اعمال مشتی افراد "جاھل و بدخواه" —کنند

  . آنھا را برجامعه تحميل نمايند
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شخص بايد از ھشدارحضرت بھاءهللا در برابر ، ا در آثار بھائیعنايت شده به علم بمنظور درک ماھيت ستايش بوفور 
... " من الناس من غرته العلوم. شود آگاه باشد ائی از ھدف الھی میخطرات اين نوع يادگيری که منتج به خود بينی و جد

اه عالم نفعی علم حقيقی آن است که به رف": و می فرمايند )73(". نفسه اکبرو اذا سمع صوت النعال عن خلفه يری 
است که حضرت  به اين داليل ". رساند نه آنکه استکبار ورزد خودپسندی نمايد يا به ظلم و خشونت و غارت پردازد

و اما من کان من العلماء  )74("، ار می فرمايندنذا آمدهآنچه که در سنت منصوص اسالمی نقل عبدالبھاء علما را به 
"ھر کس که دارنده اين شؤنات رحمانيه و مظھر مدلول ، حافظا لدينه و مخالفا لھواه و مطيعا المر مواله "، صائنا لنفسه

  )75(. "نسبت علم از او منقطع"، حضرتش نتيجه می گيرد، اين روايت صحيحه نبوده "

فنونشان اين نار  "چه که ھوای نفس آتشی است که صد ھزار خرمن وجود حکمای دانشمند را سوخته و دريای علوم و 
و چه بسيار واقع که نفسی به جميع صفات حسنه انسانيه آراسته و به زيورعرفان پيراسته لکن ، مشتعله را مخمود ننموده

نيت خالصه را به نيت فاسده . در حيزافراط انداخت، اتباع ھوی شيم مرضيه آن شخص را از ھيئت اعتدال خارج نموده
ر مواضع الئقه ظاھر نگشت بلکه به قوت ھوی و ھوس از مسلک مستقيم نافع منحرف و ھمچنين اخالق د. تبديل نمود

  )76(". به منھج غير صحيح مضر متحول گشت

اما تاريخ امر مبارک ھمچنين . تواند شخص را از شناخت مظھر ظھور الھی باز دارد می. علم می تواند حجاب شود 
و با نظرات خود اغوا ، دھند نيز ازاين خطرات در امان نيستند نشان می دھد که کسانی که مظھر ظھور را تشخيص می

  : حضرت عبدالبھاء انذار می فرمايند. دوره ای مخرب را دنبال نمايند، شده

"ای احبای الھی گوش ھوش باز کنيد و از فتنه جوئی احتراز و اگر بوی فسادی از نفسی استشمام نمائيد ولو بظاھر  
نظيری بدانيد دجال رجالست و مخالف آئين ذوالجالل دشمن يزدانست و ھادم بنيان شخص خطيری باشد و عالم بی 

شخص خبير و بصير چون سراج منير است و سبب فالح و . ناقض عھد و پيمان است و مردود درگاه حضرت رحمن
  )77(". به موجب ايمان و پيمان در حيز عالميان کوشد ودر راحت جھانيان. صالح عالم کبير و صغير

يت محدود و تغيير درک انديشمندانه و عميق از ماھ با و، متواضعانه، به اقدامات پژوھشی بھايی مشغولندسانی که ک
وجوه ادراک و روش ، ديدگاھھای تازه ای کشف، ثبوت بر عھد و ميثاق و حفظ وحدت و با التزام به، پذير نظرات خود

پيشنھاد  ی مکنون در ظھور حضرت بھاءهللابراز کاملتر قواو مسيرھای نويد بخشی برای ا، ررسیاقدامات جامعه را ب
در مورد علوم و تعاليم بھائی در  ه زمينه ھای مساعی بشری بينشھايیبعنوان شرکت کنندگان در ھم، آنھا. می کنند
 ون میو بدان وسيله به رشد تفکر و عمل که به تحول اجتماعی و رفاه رھنم، با مسائل گوناگون ارائه می دھند ارتباط

ی در چيزی بيش از رويدادی طبيع، شروع خطا و اشتباه، وقتی وضعيت و روش درست باشد. نندشود کمک می ک
شدن نقش علمای بھائی در ياری به پيشرفت جامعه بھائی از چند  برای کمک به روشن. فرايند تحقيق واقعيت نيست

  . شود استعاره استفاده می

متن و مفھوم  و بصير بر، مطلع، ديکه کار مؤثر افراد تعليم ديدهبا وجو. "کشيش" نيستم بھائی "دروازه بان" يا عالِ  
اما جامعه مؤمنين به ھيئتی از افراد متخصص برای ادراک مفھوم و معنی نصوص ، آثار به طرق بسيار پرتو می افکند

تجربه جامع که ناشی ازاقدام و درک  .کالم الھی برای ھمه مؤمنين برطبق گنجايششان قابل دستيابی است. وابسته نيستند
به شکل ، باشد ھدايات بيت العدل اعظم می، و باالتر از ھمه، ت ضمنی و مفھوم نصوص در طول زمانفزاينده از اشارا

  . گيری درک و نيز دورنمای مؤمنين و مسير فعاليت پژوھشی آنان کمک می نمايد

تحقيق بھائی فقط توضيح وضعيت جامعه در برھه ای از تاريخ و ھدف . م بھائی "مردم شناس" جامعه بھائی نيستلِ اع 
جامعه در ھر نقطه ای که باشد از آنچه ، بھائيان تشخيص می دھند که. نيست، يش تصوير حاصله بعنوان واقعيت آننما

  . انددر حال حاضر ھمه از آنچه در آينده خواھد بود "کمتر بھائی" . حضرت بھاءهللا مجسم فرموده اند دور است

و  که از طريق حفاری اليه ھای تعبير، قيقی" امر جائی در گذشته گم نشدهمعنی"ح. عالم بھائی "باستان شناس" نيست 
شود که برای توجيه  چنين رويکردی خصوصا زمانی مسئله ساز می. عمل نادرست بخواھيم دوباره به آنھا دست يابيم

فاده کنيم و نقش مؤسسات منصوصی را که حضرتش برای ھدايت از آثار حضرت بھاءهللا است فقط، يک تحقيق امری
  . امرش تاسيس فرموده ناديده بگيريم
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تعاليم . عالم بھائی "ھنرمند" نيست که در شکل دادن به تعاليم بر طبق معيارھای خالقيت يا سليقه شخصی آزاد باشد 
با جستجو و تبعيت از اين مفھوم  —رتحتی وحدت در کث —وحدت. حضرت بھاءهللا مفھوم معين و ھدف معين دارند

ترتيب ، انتخاب کرده، يا نقل و طرح ويژه، بر طبق قواعد ذھنی ودرونی، شخص نمی توانداز آثار. پديدار می گردد
امر چيزی بيش از زيور و پيرايه فردی و فرھنگی ، اگر چنين رويکردی دنبال شود. مجدد داده و استفاده ھنری نمايد

  . نخواھد شد

. راه حل مسائل مھم نيازمند چيزی بيش از بکارگيری روشھای علوم طبيعی است. م بھائی "ناظر بی طرف" نيستعال 
  . امکان ندارد که از جامعه کناره بگيريد و آنرا مطالعه نمائيد بدون آنکه بر آن تاثير گذاريد يا از آن تاثير بگيريد

اين نقش . ھدايت يک سفر به قلمروھای کشف نشده کمک می کندبه که م بھائی يک"مامور اکتشاف" است شايد عالِ  
او کسی است که . شامل تحقيق ناشناخته ھا و توليد و بکار گيری دانش در کمک به موفقيت در ماموريت فعلی است

وجوه گوناگون تالش در جھت پيشرفت  و تجارب وی را از، مھارتھا، اما دانش ويژه، فعاالنه در سفر شرکت می کند
و آينده؛ بينش و ظرفيت فنی برای مطالعه مستمر نصوص؛ مواجھه با ، حال، منظرھايی در گذشته: طلع می نمايدم

 مامور اکتشاف قدرت و مقامی ندارد وفرد عالم/، در اين سفر. فرھنگی و بين فرھنگیمسائل و حل مسائل؛ تعيين روابط 
  . گری جائز الخطا است و در طول زمان بيشتر ياد می گيرددر حاليکه دارد کمکی حياتی می نمايد مانند ھر ھمراه دي

چالش ويژه ، اين مطلب. است)78("مطالعه اشياء"، يکی از تمايزاتی که اغلب بين علوم طبيعی و اجتماعی بوجود ميايد 
 بلکه، زندساارائه می نمايد نه به اين دليل که محققين سعی می کنند مطالعات خود را قابل درک  ای در علوم اجتماعی

مفھوم ضمنی اين چالش مشخص اين نيست که . دائم التغيير تفسير و عمل ھستند دائما در يک فرايند نيز مخاطبين آنھا
بلکه اينست که در انجام اين ، شود انجام دھد شخص نمی تواند تحقيق را در عرصه ھايی که به افراد بشر مربوط می

  . نتايج بالقوه بمنظور تعيين چگونگی تاثيرگذاری آگاھی داشته باشدکار شخص بايد از محدوديتھای ذاتی و 

، آگاھی داشته باشند، باشند بھائيانی که در فعاليت پژوھشی مشغولند بايد با مسائلی که ناشی از دو سطح تفسير می 
و فرضيه ھايش با ، اظھارات، گزينه ھا، حاالت، دانش محقق. ا نفس مطالعات امری ارتباط دارندخصوصا آنھايی که ب

، پاسخھا، گزينه ھا، حاالت، تاثير می گذارند و خود توسط دانشو آنھا . نتيجه يک تحقيق بخصوص ارتباط دارد
يک محقق . و فرضيه ھای اعضاء جامعه که اھداف و گيرنده ھای فعال آن تحقيق ھستند تاثير می پذيرند، اظھارات
 روشھا يا دانش را بدون نتيجه، يیيی کار می کند نمی تواند اصول بھازمانی که درون چارچوب روش اقدام بھا، بھائی

از يک زمينه  —زمانی که يک بھائی از طريق ديگر عمل می کند، آن نتايج تقليل نمی يابند بلکه. معوق بگذارد
  . شوند حتی ترکيب ھم می، بعضی وجوه امر را مطالعه می کند در حاليکه —آکادميک بخصوص

 )79(. در جامعه بھائی نمونه ای از اين مسئله است گراطبقات ليبرال (آزادی خواه) و بنيادب قرار دادن مسئله در قال 
شخض نمی تواند وجود اين طبقات را به تنھايی بعنوان وسيله ای برای مطالعه آکادميک بدون معرفی ھمزمان آنھا 

انتخاب و پااليش روشھای . ارائه دھد، حيات دارندبعنوان وجھی از واقعيت اجتماعی که مؤمنين و تشکيالت در آن 
  )80(. مناسب برای فعاليت تحقيقی بھائی بايد به اين نگرانی پنھان اما سنگين توجه کنند

، انند خود را به صورت دو شخص مجزانمی تو بھمين دليل است که بھائيانی که در زمينه بخصوصی تخصص دارند 
مبارکه و آراء محقق خصوصا اگر تعاليم را در تالش برای وفق دادن آنھا با آثار . مؤمن و محقق تقسيم نمايند

از مانع بھائيان ، اين موضوع. نتايجی برای جامعه مؤمنين دارد، درخواستھای يک نظام آکادميک ويژه تحريف نمايند
ارکت در دو جامعه بپا اما چالشی در نحوه اتصال تنشھا که گاھی از مش، شود داشتن شغل موفق يا دوره آکادميک نمی

  . يدايجاد می نما، ودمی ش

، بين مطالعه امر به عنوان يک ھدف بھائی نيازمند آگاھی نسبت به تفاوتفعال اقدام پژوھشی انجام شده درون جامعه  
ائيان به بھ )81(. باشد بمنظور تشريک مساعی در حرکت بسوی اھداف و مقصد درون چارچوب عھد و ميثاق می

تعاليم الھی برای ھمه . دداف متحول کننده امر ھدايت نماينھايشان را بسوی اھ که انرژی نی اعطاء شدهظرفيت عقال
پيروان . ت بشر را منعکس می کندھدف نژاد تازه ای از بشر و يک نظم جھانی است که وحد توده ھای بشر است؛
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حضرت بھاءهللا در کنار مردم دنيا می مانند و پيشگامانی ھستند که به نيروھای تغيير بسوی عدالت و وحدت  فرھيخته
  . خدمت می کنند

با فرھنگ يادگيری  تنھا ثمرات، اما. حياتی است، امر و اشتغالش با اجتماع وسيعتر اقدام پژوھشی بھائی برای پيشرفت 
ھمه . بنحو پرباری ادراک خواھد شد، در اين اقدامات ريشه می دواندشده و و توسعه ظاھر که در زمينه ھای تبليغ 

و تامل ، اقدام، ح راه بدھند؛ در ارتباط با مشورتتنشھای موجود بايد به جامعه محققين در استفاده از اصول تفسير صحي
که در آنھا شرکت دارند؛ اماتی آگاه از نقش و تاثير آنھا بعنوان بخشی کامل از جامعه بھائی و در ديگر اقد، و بررسی

و رفتارھای شکل گرفته با تعاليم؛و عمل با ھماھنگی با تعاليم امرهللا و ھدايات بيت ، حاالت، صفات متصف شدن به
توسط  توقف اجماع ابھام يا دوره ھای خطا و موفقيت ونيز عبارتند ازخصوصيات اين فرھنگ يادگيری . عظمالعدل ا
در يک فرھنگ يادگيری متخصصين بھائی راه تکامل شخصی در نظام منتخب را خواھند يافت . ھای جديد ارزشمندبينش
  . سھم خودرا به پيشرفت امر و جامعه ادا خواھند نمود و

  درک و عمل و ساختن دنيای جديد

تعاليم به بھائيان بايد نحوه اشتغال در فرايند درک و اقدام را در جھت ترجمان ، در اين مراحل اوليه در توسعه امر
و بتدريج واقعيت اجتماعی را که طرح مورد نظر حضرت بھاءهللا را رند تا پرده نقش دار حيات بھائی واقعيت ياد بگي

 —امر مبارک بايد در زير نگاه خيره يک دنيای شکاک کوشش نمايد؛ گروھھای عالقمند ديگر. ظاھر می نمايد ببافند
و سعی می کنند برای  اشتن تارھای پرده نقش دار ما ترديد نخواھند کرددر برد —اجتماعی، سياسی، دانشگاھی، مذھبی

اين درست است که گاھی بخشی از آنچه ما بخاطر آن . وفق دادن با تصوير خودشان از واقعيت بر طرحش اثر گذارند
ق جامعه وز در مسير خلاما در کل ما ھن. در چنين مواردی بافت مجدد الزم است پذيرفته ايم که بھائی باشيم اشتباه بوده؛

، اينجا فرصت برای ھمه بھائيان. تار و پود الزم در کف زمين منتظرند، کامل نشده ايم، سيستماتيک آنطور که بايد
با بينش صحيح نسبت به تعاليم در مورد علم و ، در جھت کمک به پيشرفت امر: خصوصا آنھايی که در حال يادگيری

با حسن نيت که بيش از  لقوه قواعدی که سھوا توسط مومنينخصی ديگران و تحريف باتا در برابر نفع ش، باشند دين می
نحوه تشريک مساعی جامعه با ھمه مردم در  شود؛ و ياد گيری به امر تحميل می، ھستندحد تحت تاثير رشته خود 

، کند را تضمين می ھانی که وحدت بشرساختن دنيايی که باالترين اھداف حضرت بھاءهللا يعنی صلح اعظم و تمدن ج
  . وجود دارد

شمائيد مياه جاريه که . "شمائيد انجم سماء عرفان و نسائم سحرگاھان: حضرت بھاءهللا به پيروانشان اطمينان می دھند 
و فرايند مؤثرتر ادراک و عمل ايجاد جامعه ای است که بدون  )82"(. حيات کل معلق به آن است و شمائيد احرف کتب

اتحاد و ، ه با فضائل اخالقی که برای عدالتاين جامعه ای از افراد است ک. فاه عموم اقدام نمايدنفع شخصی برای ر
اين جامعه ای است که افراد آن خود را فراموش کرده خمير مايه ای شوند . شاخص گرديده اند، صلح تالش می نمايند

 ھمه به پيوستن به اين جامعه و کمک به. که به ارتقا بشر به مرحله ای جديد در توسعه خويش کمک خواھد نمود
، رسالتش دعوت شده اند؛ بھائيان با ھمه کسانی که مسير ديگری را انتخاب نمايند با دوستی و وداد معاشرت خواھد نمود

بيان ذيل از حضرت عبدالبھاء ھدف درک و اقدام در جامعه . و در اقدام به جھت بھبود عالم تشريک مساعی می کند
  : قت در بر می گيردبد را بھائی

"ای حزب هللا امروز در اين جھان ھر حزبی در باديه ای سرگردان و به ھوی و ھوسی متحرک و به خيال خويش 
در بين احزاب عالم اين حزب اسم اعظم از ھر خيالی فارغ و از ھر مقصدی در کنار و به نيت خالصه پويان و جويان 

تا اينکه روی زمين بھشت برين گردد و جھان ناسوت آئينه ملکوت . عی و مجاھدقائم و به تعاليم الھی در نھايت آرزو سا
  . جھان جھان ديگر گردد و نوع انسان تربيت و روش و سلوک ديگر يابد

ای حزب الھی بعون و عنايت جمال مبارک روحی الحبائه الفدا بايد روش و سلوکی نمائيد که مانند آفتاب از ساير  
ھرنفسی از شما در ھر شھری که وارد گردد به خلق و خوی و صدق و وفا و محبت و امانت و ديانت نفوس ممتاز شويد 

جميع اھل شھر گويند که اين شخص يقين است که بھائيست زيرا . و مھربانی به عموم عالم انسانی مشاربالبنان گردد
ا باين مقام نيائيد به عھد و پيمان اطوار و حرکات و روش و سلوک و خلق و خوی اين شخص از خصائص بھائيانست ت
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الھی وفا ننموده ايد زيرا بنصوص قاطعه از جميع ما ميثاق وثيق گرفته که بموجب وصايا و نصائح الھيه و تعاليم ربانيه 
  . رفتار نمائيم

د که ای حزب هللا وقت آنست که آثار و کماالت اسم اعظم در اين عصر مکرم ظاھرو آشکار شود تا ثابت و محقق شو 
  . اين عصر عصر جمال مبارکست و اين قرن ممتاز از قرون و اعصار

ای حزب هللا ھرنفسی را مشاھده کنيد که توجه تام بامرهللا دارد و مقصد محصور در نفوذ کلمه هللا شب و روز به نيت  
بلکه سرگشته خدمت امر می نمايد و ابدا در روش و سلوک رائحه خودخواھی و اثری از غرض شخصی نيست خالصه 

بيابان محبت هللا است و سرمست باده معرفت هللا و منھمک در نشرنفحات هللا و منجذب به آيات ملکوت هللا يقين بدانيد 
که موفق ملکوتی شود و مؤيد آسمانی گردد و مانند ستاره صبحگاھی از افق موھبت ابدی بنھايت نورانيت درخشنده و 

وی و ھوس و خود پرستی مشوب يقين است که مساعی عاقبت بی نتيجه ماند و محروم تابنده خواھد شد و اگر به شائبه ھ
  . و مايوس گردد

ای حزب هللا الحمدهللا جمال مبارک اعناق را ازسالسل و اغالل خالص نمود و از جميع قيود رھائی داد و فرمود بار  
مھر پرور گرديد بيگانگان را مانند آشنا معامله بعالم انسانی مھربانی کنيد و بنوع بشر . يک داريد و برگ يک شاخسار

نمائيد و اغيار را بمثابه يار نوازش فرمائيد دشمن را دوست بينبد و اھرمن را مالئکه شماريد جفاکار را مانند وفادار 
و  بنھايت محبت رفتار کنيد و گرگان خونخوار را مانند غزاالن ختن و ختا مسک معطر بمشام رسانيد خائفان را ملجا

پناه گرديد و مضطربان را سبب راحت دل و جان بی نوايان را نوا بخشيد و فقيران را کنز غنا شويد و دردمندان را 
به صلح و سالم خدمت نمائيد و دوستی و راستی و حق پرستی و آشتی در . درمان گرديد و مريضان را طبيب و پرستار

  . جھان نيستی تاسيس نمائيد

ائيد بلکه اين عالم انسانی نورانی گرددو اين توده غبرا جنت ابھی شود ظلمت احاطه نموده است ای حزب هللا ھمتی بنم 
نفوس يا گرگ خونخوارند و يا حيوان بی ادراک يا سم . و خلق و خوی وحشيانه مستولی گرديده و ميدان جاھالن نادان

الجمله مقاصد خيريه دارند و در فکر راحت و قاتلند و يا گياه عاطل و باطل مگر اندکی از نفوس که فی الحقيقه فی 
آسايش عالم انسانی ھستند اما شما بايد در اين مورد يعنی خدمت بعالم انسانی جانفشانی کنيد و به جانفشانی شادمانی و 

  . کامرانی نمائيد

مود و تحمل ای حزب هللا حضرت اعلی روحی له الفدا جانرا فدا نمود و جمال مبارک در ھر دمی صد جان فدا فر 
مصائب و شدائد شديده کرد حبس و زنجير شد آواره و سرگون ديار بعيده گشت و عاقبت در سجن اعظم ايام بسر برد و 
ھمچنين جم غفيری از ياران الھی در اين سبيل شھد شھادت نوشيدند و جان و مال و اھل و عيال کل را فدا و نثار 

و چه ه قدر خاندانھا که تاراج و تاالن گرديد چه بنيانھا که از بنياد برافتاد فرمودند چه قدر خانمانھا که ويران گشت و چ
قدر قصر معموره قبر مطموره شد جميع به جھت اينکه عالم انسانی نورانی گردد و نادانی بدانائی مبدل شود و نفوس 

بشر استيال يابد حال شما ھمت  بشری رحمانی گردند و نزاع و جدال بکلی از بيخ و بنياد برافتد و ملکوت صلح بر عموم
  )83(". نمائيد که اين دلبر آمال در انجمن عالم جلوه نمايد و اين موھبت حاصل شود
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  بخش دوم

  مالحظات الحاقی

5 

  مسئله دانش
يک فرايند ادراک و عمل وجود دارد که در آن جامعه بھائی واقعيت را بايد روشن شده باشد که ، از بحث در بخش اول 

افکار را متحد کرده و به تحول عالم برطبق حقايق بيان شده در ظھور ، نموده و در فھم و دانش رشد نمودهکشف 
سبت ادراک دورنماھای عمده ای در تفکر معاصر وجود دارد که با اين رويکرد ن، اما. حضرت بھاءهللا کمک می نمايد

يا بنحوی بالقوه غم افزا و ستم پيشه می ، خشک و بنيادگرا، را بنحوی نوميد کننده ساده و خامو عمل برخورد دارد آن
زيرا نه فقط در توسعه پاسخی به . باشد کسب اين دور نماھا و کشف درک و اقدام در عمق بيشتر مفيد میبنا براين . بيند

 در تعاليم و نيز سنجش نحوه تاثيربرخی انواع نقد از جامعه بھائی کمک می کند بلکه فرصتی برای بينشھای تکميلی 
  . فراھم مياورد بر تفکرات ما دورنماھای معاصر

ھانی و قابل مشاھده در در جستجوی قواعد و استانداردھای ج بشر (علی الخصوص تفکر غربی)، از زمان روشنفکری 
، در اين دورنما. تحقيق واقعيت و کشف حقيقت بوده است تا درک و اقدام وی بتواند از تاثيرات درونی و ذھنی آزاد شود

مطالبه . مغلوب می کند، نه قدرت راکه موجب ظلم و ستم استو تحميل مستبدا خرافات –درکی حقيقی از واقعيت –دانش
تحريف توسط ارزشھای متعصبانه و فرقه ای  عقالنيت و شواھد تجربی کهبايد جايگزين  قدرت ناشی از عقايد سنتی

تئوريھای بنيادی ، قدرت تالش می کند از طريق ايجاد محدوديت ميان افراد، از طريق مؤسساتی مانند دولت. شود، نشده
 دين به طبقه باور ذھنی منتسب می، تدر اين نوع توسعه عقالني. ف کندعدالت و آزادی را مناسب با نظام اجتماعی تعري

علم و ، باور بر اينست که در طول زمان. شود و بتدريج از سؤال درباره آنچه درست يا حقيقت است منفک می گردد
م اقتصادی و سياسی بين المللی را اجھانی شدن نظ، آنرا از نادانی و خرافات رھا خواھد نمود عقل مسائل بشر را حل و

  . ساخت و حقوق بشر جھانی برای ھمه افراد بشر گسترش خواھد يافتمنطقی خواھد 

ی مدرن که ناشی از پيشرفت بشر طی قرنھا بود بنحوی فزاينده با اھداف و روشھائ، فرضيه ھا، گذشته در چند دھه، اما 
شديد درباره با تفاوتھای ، زيم به طرق گوناگون و اغلب متضادمعنی پست مدرني. چالش تفکر پست مدرن مواجه گشت

مترادف پوچی گرايی و نسبی گرائی ، در شکل افراطيش، پست مدرنيزم. ديارائه می گرد، اگر داشت، ارزشھايش
. شود به عبارتی ھر استاندارد و قاعده ای برای تميز بين دعاوی مختلف نسبت به حقيقت و اخالقيات رد می —است

، شدمی به ھرچه بعنوان اصول مثبت علم در نظر گرفته . نمودديد و شک گرايی را ترويج می تفکر پست مدرنيزم تر
. بين علوم طبيعی و اجتماعی که به"جنگھای علمی"معروف بود دامن می زد و به تبادل تند وتيز اعتراض داشت

در معرفت شناسی در نظر می  آنچه که برخی بعنوان فروپاشی منطق يا شکست، وتغييرات عميق در زمينه فلسفه
(ژورناليزم) از طريق حرکت از حقايق قابل مشاھده به سمت مصرف به تحول در روزنامه نگاری. رائه نمودا، گيرند

تروريست در ذھن يک شخص در ذھن ديگری جنگنده برای آزادی  —کننده بازار مناسب با سالئق ذھنی کمک نمود
، شد شھای جھانی در نظر گرفته میدر به تحليل بردن قدرت که در گذشته حقايق اساسی علمی و ارز. شد تلقی می

  . شود بنظر ميايد که دری به نقد خصمانه و بی پايان باز شده و برای قدرت ميان دورنماھای نسبی رقيب تالش می

اکثر شاخه ھای مطالعه تحت تاثير اين . بر مسئله دانش و قدرت تمرکز دارد برخورد بين مدرنيزم و پست مدرنيزم 
اما با . ی بنحوی افراطی و راديکال متحول شده اند و سايرين لجوجانه مقاومت کرده اندبعض، بحث و منازعه بوده اند

اما جنگ عقالنی و روشنفکرانه که نگرش جھانی مدرن و ، را نظراتی آشتی ناپذبر ديده اند وجوديکه برخی اين تالش
  . سازنده تری را فراھم سازدرسد امکان ايجاد دورنمای متعادلتر و  بنظر می، تھديد می نمايندرا منطق 
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در "ساده سازی ، از شخصيتھای اصلی تفکر پست مدرن يکی، Jean-Francois Lyotardژان فرانسوا ليوتارد 
 .Nicholas Cبربلز. نيکوالس س. در نقل ماورايی"تعريف نموده استافراطی" پست مدرنيزم را "ديرباوری 

Burbules اين تعريف را اينگونه تعبير می کند :  

ارزش و ، گزارشھای کلی و فراگير از حقيقت کوششھای ما در ارائه، ظريه نقل ماورايی"تقريبا ھمه در اينجا بر ن 
به عنوان  آداب و رسوم غربی رابنظر ميرسد پست مدرنيزم تقريبا منکر امکان اينھاست و . واقعيت تمرکز دارند

کلمه ای —اين عبارت(حداقل در ترجمه) "ديرباوری" استاما واژه کليدی در . نظراتی يکپارچه وبرتر رد می کند
من فکر می کنم در اين . باور داشتن است عدم توانايی رد يا تکذيب نيست؛، ديرباوری انکار يا. جذاب و غيرمنتظره

  .... تفاوت ما آنچه که در بينش پست مدرن متمايزترين ونافذترين است مشاھده می کنيم

زمينه ای که جايگزين آرائی مانند "انکار"و "تکذيب" بجای "شک" : حرکت کرده ايم عجيبیحال ما به سمت زمينه  
. بجايی ايده متفاوتی از "نقد" را معرفی می کندجااين انتقال يا . شود "تغيير مکان" "ناپايداری" و عدم اطمينان"می

وضعيت ما در مسير  لکن. الی آنپشت يا با، دھد انکار يا تکذيب شخص را جايی خارج از نظر رد شده قرار می
ديگر  اما در آن اعتماد تزلزل ناپذير –تفکری که بر ای ما ضروری است و نمی دانيم چطور کامال بدون آن زندگی کنيم

باشند که نگرانيھای  و عدالت وجوھی از دنيای مدرن می، منطق، اخالق، علم، شود؟ زبان امکان پذير نيست چه می
که اشکال ويژه باورھا و به ايناما ايمان روشنگرانه  واقعا گزينه ھای ديگر چيست؟: می کننداجتناب ناپذير ايجاد 

غفلت بشر و ساير امراض  اقدامات می توانند تسليم جھانی را بعنوان اشکال صحيح حاصل نمايند و از طريق اينھا بر
 تاريخی و اجتماعی عصر مدرن بديھی میغير ممکن است که بيش از اين داليلی را که در رويدادھای ، غلبه نمايند

و بھبود اجتماعی جھانی مواجه ما که مخلوق مدرنيته ھستيم بايد با بحران ايمان به آراء پيشرفت . باشند باور نمايد
اکنون روشھای زندگی  و اگر، رسد که ما مسائل قديميتر را با مسائل جديدتر تبادل نموده ايم در عوض بنظر می. گرديم
  )1(". باشد در برخی ديگر بدتر می اما، ی انکار نشدنی در برخی جھات بھتر استما بنحو

اگر اجماع الزم برای مساعی بلکه ، تفکر پست مدرن می تواند بعنوان تالشی در رد مدرنيته ديده نشود، دورنما از اين 
باز می استنطاقی از نقاط ضعفھايی که راه را برای راھنمايی مؤثرتر بعنوان می تواند ، ستقرار يابداجمعی دوباره 

درحوزه اجتماعی برای  و گشايشی )2("یاين تالش درجھت ايجاد احترام بيشتر برای"ديگر. مالحظه گرددکند
مطمئن  تفکر مدرن بدنبال روشھا و ايدھآلھايی است که پايه ای. صداھايی است که خفه شده يا به حاشيه برده شده اند

تفکر پست مدرن اين فرضيه ھا و رويکردھا را به چالش می کشد اما نمی تواند . برای سعادت و عدالت ايجاد می نمايند
  . گزينه رضايتبخشی فراھم نمايد

ه می تواند بعنوان بخشی از آنچه عموما توسط بھائيان بعنوان تزلزل و سقوط انظمتنش بين عقايد مدرن و پست مدرن  
شکل می دھند و پايه واقعيت اجتماعی را نی که فرضيه ھا و توافقات درون ذھ. نی ادراک شده مشاھده شودقديم جھا

ابط اجتماعی را بدو نيم و رو، سيستمھای عقيدتی، به فرايند فروپاشی که مؤسسات، ای مدرن را به چالش کشيدهدني
نقد پست مدرن . ساختار اجتماعی جديد الزم است، جديدرفتارھای ، توافقات جديد، ادراکات جديد. کمک می نمايد، کرده

، شود راه حل اين بحران مربوط می م حضرت بھاءهللا بهتعالي. بگونه ای تالشی در تعريف بحران نظم قديم جھانی است
  . که انجامش در طول دوره انتقال تا تاسيس يک نظم جديد الزامی است اشاره داردبه کارھايی  و

ما نمی توانيم . ن قبيل درباره مدرنيزم و پست مدرنيزم اشاراتی ضمنی به درک و عمل جامعه بھايی داردبينشھايی از اي 
اگر می خواھيم درک عميقتری از نحوه ای که . از تاثير فرھنگ يا سقوط نظم قديم جھانی بطور کامل فرار کنيم
ان را به عرصه عمل برگردانيم کسب نمائيم الزم حضرت بھائا انتظار دارند ما آثار مقدسه را مطالعه و ھدايات ايش

تفکر مدرن و تفکر پست مدرن بر آگاھی و رويکرد ما نسبت به ظھور ايجاد می ، است از طرقی که اقدام مذھبی سنتی
ر از خودمان در جايگاھی قرار خواھيم گرفت که اجتماع وسيعتری را بھتوبا درک فزاينده . کنند آگاھی داشته باشيم

  . در اين راستا دو چالش پيش روی ماست. فزاينده در گفتمانی سازنده تر درگير سازيمبنحوی 

 دانش چيست؟ انسانھا چطور می شناسند؟ چطور حقيقت را تعيين می کنيم؟. چالش اول بر مسئله دانش تمرکز دارد 
يا آيا ما ، بر آن استوار گردد دانش ناشی از دين يا علم چگونه قابل اعتماد است؟ آيا اساسی وجود دارد که دانش بشر

که درک ما از تعاليم حضرت بھاءهللا صحيح  يممن باقی خواھيم ماند؟ چطور می فھبرای ھميشه در شک و عدم اطمينا
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وقتی به دانش می رسيم چرا جوامع دينی نوعا به خطوط  نص مبارکی را با نص ديگر مساوی دانست؟ است؟ آيا بايد ھر
  سر امربھائی بيايد؟ آيا اين سرنوشتی است که بايد ناگزير برشوند؟  تقسيم میليبراليزم و بنيادگرا 

چه دورنمايی می توان از . شود چالش دوم در ارتباط با مسئله قدرت است که به ارتباط بين افراد و گروھھا مربوط می 
د و بين افراد و مؤسسات که چه ارتباطی ميان افرا بيرون کشيد؟تعاليم بھايی درباره گفتمان معاصر درمورد قدرت 

سازند وجود دارد؟ تعيين معيارھای عملی چگونه انجام می شود؟ آيا اتحاد و صلح به کنترل  تمرين قدرت را ممکن می
قدرت وابسته اند؟ چه ارتباطی بين قدرت و آزادی وجود دارد؟ آيا مشورت بھائی نمونه ای از گفتمان مستقل از قدرت 

آنھا در تعامل ھستيم؟ چگونه  و قضاوتھای خود بر، ارزشھا، بدون تحميل نظرات جوامع ديگراست؟ چطور با افراد و 
می  برقرار و تفکر انتقادی و وحدت تعادل، تحقيق مستقل و اطاعت، عیبين ادعاھای غالب وجدان شخصی و عمل جم

زيرا اگر ما وسيله . پيدا می کنندباشند اھميت  اين سؤاالت خصوصا زمانی که موارد مربوط به دانش مغشوش می کنيم؟
قابل اعتمادی برای اثبات حقيقت و کشف دانش نداشته باشيم آيا بدين معنی است که آنچه درون و بيرون جامعه بھائی 
  . اتفاق ميفتد تحميل قدرت است؟ مسئله دانش در اين فصل و مسئله قدرت در فصل آخر مورد بررسی قرار خواھد گرفت

  ليبراليزم(آزاديخواھی)و بنيادگرائی گزينه نادرست بين

در تفکر . سؤال فريبنده و ساده "چطور واقعيت را می شناسيم؟" ھزاران سال نگرانی حياتی و گيج کننده بشر بوده است
اين خط تحقيق در نھايت به . دينی اين سؤال بر نحوه درک تعاليم مقدسه که موجب اقدام آگاھانه ميشود متمر کز است

  . نسبی گرايی اين تقسيم بندی را تشديد می کند تاکيد پست مدرن بر. شود نمون میليبراليزم و بنيادگرايی رھ برخورد بين

متون مقدسه معانی تصور می کند که ، به نصوص بعنوان يک حقيقت مطلق می چسبد، يا محافظه کار، بنيادگرا، در کل 
تاکيد بر رستگاری . بايد از طريق اين حقيقت شکل گيرد ضح ھمانی است که گفته شده و تاکيد دارد که عالمابطور و

. باشد زيرا عالم در در بر گرفتن حقيقت شکست خورده است شخصی يا پاکی جامعه مؤمنين جدا از دنيای در رنج می
ليبرال معتقد است که درک نصوص بايد برطبق نيازھای دنيای درحال تغيير باشد و تاکيد دارد که معانی کتاب مقدس 

و اغلب نگران  يشتر استعاری است و سعی می کند اشکال و جوامع مذھبی را با شرايط در حال تغيير مطابق نمايدب
نمايش حاالت ، توسط برخی اين دو دورنما، بعالوه. اقدام اجتماعی است تا رستگاری شخصی يا تمايالت فرقه ای

دنيا را ، بسته به نحوه ساختار ذھنی شخص. شود در نظر گرفته می ی که بشر می شناشدطرق گوناگون، مختلف تفکر
بنيادگرا تمايزات تند و تيز . شود و بسوی يک گروه يا گروه ديگر جذب می در اين مسير يا مسير ديگر مشاھده می کند

می  حتی منحصر بفرد را ميزانی از آراء و شرايط پيچيده در ھر موقعيتی ليبرال. اين درست و اين غلط است بيند؛ می
ليبراليزم و بنيادگرائی معتقد شده ، با دين در اين زمينه بجای تنھا ارتباط. ستند؛ واقعيت سايه ھای خاکستری بسيار ابي

  )3(. يت درھمه وجوه حيات مشخص نمايندعقالن انتشارچارچوبی برای  اند که

در رنماھای ليبراليزم و بنيادگرايی وادار به بکارگيری دوعموما ، و تفکر دينی، مشخصا، آداب و رسوم تفکر غربی 
به امر مبارک به اين روش  نگاه کردن. اما ثابت شده که تالشھا در اين راستا کامال نادرست است. جامعه بھائی می کند

اين دو گروه بترتيب . تحميل می کند که تعاليم حضرت بھاءهللا از طريق ماھيتشان برآن تفوق جسته اند نوعی دوگانگی
افراد در ھر گروه محدود . ز ليبرالھا و بنيادگراھا می باشند که بايد در نتيجه تفاوتھای ذھن بشری ظاھر شوندترکيبی ا
بکارگيری ، نظم اداری، ت مشخص برای مطالعه متون مقدسهبا دالال، و عمل برحسب تعاليم در طرق مجزا به تعبير
مسير  تغييرات در، احتماال. گروھی از مواضيع ديگرمی باشدو ، تعامل با جامعه، کار تبليغ، تعليم و تربيت، قوانين

در دوره ای از ليبرال يا بنيادگرا  موقعيتبرتری شرايطی برای ، يا در محيط خارج، در عمل مرکز قدرت، تکامل امر
مسئله  نبين ابراز ايکه ممکن تنھا تمايز . يا درون يک جامعه بخصوص بھايی يا در سطح جھانی ايجاد می نمايد، زمان

از طريق عھد و ميثاق و وفاداری به يک مرکز است بنظر برسد اينست که بھائيان ممکن ، در اديان ديگر و درون امر
  . دنشو واحد از انشعاب حفظ می

برای  یبر نيازھای مشخصھر دو ، شوندست که چقدر با ميانه روی ارائه ليبراليزم و بنيادگرايی مھم ني، با وجود اين 
اين به معنی انکار اينکه افراد بھائی بگونه ای متفاوت فکر . عمل بھائی بيگانه اندکه کامال با تفکر و  اصرار دارد درک

است که اين  می کنند يا اينکه نظرات شخصيشان گاھی با يکديگر برخورد پيدا می کند نيست بلکه رد موکد اين فرضيه
ذزه بين يک ، بنيادگرا يک بدعت است -دوگانگی ليبرال. يانه متبلور شوندتفاوتھا بايد در موقعيتھای رقابتی و ستيزه جو
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در ساير شرايط ، در برخی شرايط يک ذره بين ديد را افزايش می دھد، اما. که از طريق آن واقعيت ادراک می شود
  . آنرا نابود می کند

و در حقيقت يک روح مجرد مالحظه  عهبعنوان يک جام که بھائيان بايد خود راشود  از آثارطلعات مقدسه روشن می 
ياد  ه به تضاد يا تقسيم ھدايت نشودبگونه ای کرا مؤمنين خود را دقيقا متعھد می دانند که نحوه رفتار متفاوت . نمايند
  : بروشنی ھر تالشی در نام نھادن يا تقسيم جامعه را رد می فرماينددر توقيعی از قبل حضرت شوقی افندی . بگيرند

احبا بايد مراقب باشند حتی به اندازه سر سوزنی از تعاليم الھيه تجاوز و انحراف ننمايد و عاليترين توجه و مالحظه " 
فقط با توسل به اين روش و . آنان بايد معطوف به حفظ و صيانت خلوص و اصالت اصول و قوانين اين امر نازنين باشد

در امر اعظم الھی چيزی يا کسی . امرهللا مطمئن و اميدوار باشند منش است که آنان خواھند توانست به حفظ ارگانيک
نبايد و نمی تواند وجود داشته باشد و اين ناموس اعظم فوق تمامی ، بعنوان ليبرال يا محافظه کار و يا ميانه رو يا تندرو

  )4(". اختالفات و کليه تمايالت و گرايشھا و روشھا و آرمانھا و آرزوھای شخصی و محلی است

ل مانند مدينه استعمال اصطالحات غير معمو ھيکل مبارک تاکيد می فرمايند که منتھای کوشش را بنمائيد تا احبای آن"
اگر آنھا لحظه . (راديکال) يا (محافظه کار) يا (مترقی) يا (دشمنان امر) يا (اختناق امر تبليغ) و غيره را کنار بگذارند

صد و منظوری حضرت باب و شھدای امر جان خود را فدا کردند و حضرت ای عميقا فکر می کردند که برای چه مق
بھاءهللا و حضرت مولی الوری اين ھمه مشقات را متحمل گرديدند ھرگز حاضر نميشدند وقتی از يکديگر صحبت می 

تشان فاقد کنند چنين توصيفات و اتھاماتی از لبھايشان خارج شود تا زمانی که ياران در بينشان مجادله باشد مجاھدا
  )5(". برکت خواھد بود زيرا اطاعت از امر خداوند نمی کنند

بھائيان می کوشند با ھم يکی باشند تا بتوانند به تاسيس نظم اجتماعی بر اساس اصل وحدت بشر که ھدف ظھور  
که افکاری متضاد  وه موجود از افراد درون جامعهھر مدلی که به تقويت و حفظ گر. حضرت بھاءهللا است کمک نمايند

تالش در جھت تقسيم جامعه به دو گروه ليبرال و . ضد اھداف و روشھای جامعه می باشد، دارند بپردازد در تعريف
توسط قضاوت ارزشی که بالفاصله دو گروه را ، باشد از تمايز ارزشی می رھا عليرغم ھر ادعايی که اين کار، بنيادگرا

زيرا . اصطالح "بنيادگرا" در يک متن بھائی تحقير آميز است. شوند باز داشته میبر عليه يکديگر برقابت وامی دارد 
ھيچکس به ، در بر گرفتن مشتاقانه نام "ليبرال" ھدايت نمايداحبا ممکن است ايشان را به برخی از تا زمانی که درک 

حتی جايگزينی نام . را" تنزل نمايددر حد يک "بنيادگ بنيادگرايی با تعاليم روشن بھائی تمايل ندارد نامش دليل تناقض
کمتر مسئله دار "محافظه کار" معنی منفی موجود در دل "ليبرال" را بھبود نمی بخشد و الزم است نوعی 

. افراد آزرده را برای اولين باربه تالش در تعريف دورنمای دو رقيب دعوت می کنداين نامگذاری . ريف شودع"ديگر"ت
ميان "آنھايی که درک صحيح از تعاليم دارند " و "کسانی که معنی را ، تقسيم بين دو گروه، برای مثال، بنابر اين

نامگذاری بدين صورت موجب ارجاع مؤمنين به دو گروه رقيب شده و وحدت را غير . باشد سازند"می مغشوش می
  . سازد ممکن می

مبارک ايجاد می شود اينست که افراد در بنيادگرا بر امر  -تناقض اساسی ديگر که ازتحميل چارچوب ليبرال 
حضرت بھاءهللا بھائيان را تشويق می فرمايند . شوند و ھرگز نمی توانند به راه حلی برسند برخوردھای خود قفل می

اصول مشورت بعنوان ابزاری در جھت دستيابی به وحدت فکر و عمل بما  )6(اتحدوا فی کلمتکم و اتفقوا فی رايکم"که"
در . ست و انذار شده ايم که از تمسک به نظرات شخصی اجتناب نموده و بدون عداوت به مشورت بپردازيمعنايت شده ا

  : مناجاتی از حضرت عبدالبھاء خطاب به محافل بخوبی روح حقيقی مشورت نشان داده شده است

رب اجعل ارواحنا ... کلمتک بين الوریاجتمعنا فی ھذا المحفل الجليل متفقين اآلراء و النوايا متحدين االفکار فی اعالء "
معلقه بآيات توحيدک و قلوبنا منشرحه بفيوضات تفريدک حتی نتحد اتحاد االمواج من البحرالمواج و نتفق اتفاق االشعه 

  )7(الساطعه من السراج الوھاج حتی تصبح افکارنا و آرائنا و احساساتنا حقيقه واحده تنبعث منھا روح االتفاق فی اآلفاق"

بجای استفاده از نقطه نظرات گوناگون . تقسيم جامعه به دو گروه اين تعاليم را به کلماتی بيھوده و تھی تنزل می دھد 
"ليبرالھا" و ، عنی و ھدف ظھور الھی در طول زمانبمنظور اعتالی مشورت و سپس نزديکتر شدن جمعی به م
مسئله را عدم در حقيقت اينکه آيا شخص . حفظ نموده اند"بنيادگراھا" لجوجانه موقعيتھای از پيش تعيين شده خود را 
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 تثبيت، پارامترھای بحثدر ھر صورت ، مالحظه نمايد انعطاف يا انعطاف بيش ازحد در رويکرد نسبت به تعاليم بھائی
ع بنيادگرا بر گفتگوی بھائی يک نو –ھر کوششی در تحميل تقسيم بندی ليبرال. و روش ھميشه ستيزه جويانه است شده

  )8(. رساند بحث پيچيده اخالقی ايجاد می کند که به کل اجتماع آسيب می

تشخيص غلط چالشھا و نسخه ھای نادرست برای اقدام  از نظربنيادگرا بيشتر با روش اقدام بھائی  -چارچوب ليبرال 
مکررا آنھا را به صبر و  نايشا، وقتی افراد و تشکيالت مسائل خود را به حضرت شوقی افندی ارائه دادند. تناقض دارد

استقامت تشويق فرمودند زيرا اکثر مسائل راناشی از عدم بلوغ در نحوه برخورد با تعاليم و نظم اداری تشخيص می 
  . دادند

"حضرت ولی امرهللا قويا احساس می نمايند که در ھر نقطه ای در سراسر عالم مؤمنين بايد بر اصول الھی که در بطن 
مسائل خود  آنھا ھرگز از طريق کنار گذاردن روشھای صحيح. تبعيت نمايند از آنھااست تسلط يافته ونظم اداری نھفته 

دقيقتر ،  زندگی کنند که بی نھايت رفيعتربھائيان بايد بياموزند که برطبق قوانين حضرت بھاءهللا... را حل نخواھند نمود
موجب ، ترويج اختالف، ن با يکديگرگيدجن، فرار نمودن. و کاملتر از آنھايی است که امروزه عالم با آن آشناست

تعطيل کار تا زمانی است نخواھدشد؛ ھمه آنچه که بايد انجام شود آوردن نقشه ھای حضرت بھاءهللا و ... پيشرفت جامعه
. رنديا ارواح تازه و فداکارتری برای قيام به خدمت جای آنان را بگي، ن در خدمت به امر حضرتش متحد شدهکه مؤمني

  )9("(ترجمه)

اما مسائلی را که ، بنيادگرا شکل گرفته چالشھای اين دورنما را تشخيص نمی دھد -کسی که ذھنش بر اساس ليبرال 
برای مثال يک محفل ويژه ممکن است تمايل داشته باشد که خشک باشد و . تار آن الزامی است می بيندبرای ساخ

وضع بعنوان اقدامی خام ونابالغ از جانب گروھی از مجريان بھائی نظم بجای مشاھده اين . اعمالش را کنترل نمايد
شود که اقدام محفل نتيجه يک  میبحث ، اصالح شود و و تشويق، ارزيابی اطالعات، ق آموزشکه بايد از طريی ادار

دادن به "ليبرالھا" که يا با رای ، با نقد دائم يا اعتراض بيدرنگ "رويکرد بنيادگرا" نسبت به اقدام اداری است که بايد
حتی ممکن است منجر به ارائه توصيه ھايی برای تغيير طرح نظم اداری . جايگزين "بنيادگراھا" شوند بر آن غلبه نمود

با مشاھده از . الزم برای جلوگيری از "غلبه" بنيادگرايی شودبھايی در ساختن بررسيھای مصنوعی و متعادل نمودن 
از کسانی  آيا بايد. در حقيقت عالم بھايی در جای متفاوتی قرار می گيرد، بنيادگرا -رالطريق لنز کمرنگ دوبخشی ليب

 بحث با"آنھا" و غلبه نظرات"ما"ست؟ليبرال ھستند يا بنيادگرا؟ آيا ھدف"ما"  ال کنيم کهسؤ که با آنھا مشورت می کنيم
روش ھای ليبرال و بنيادگرا در تبليغ امر وجود آيا  آيا اکنون ما اين مالحظات را در انتخابات بھايی منظور می کنيم؟

دارد؟ يا شايد ما بايد نتيجه بگيريم که چون ليبرالھا خيلی نسبت به نظرات ديگران پذيرش دارند نيازی به تبليغ کردن 
ونه اين گ. آموزش مذھبی خود تعيين شده اند در حاليکه بنيادگراھا برای دنبال کردن طرحھای پيروزمندانه، نمی بينند

  . مالحظات با تعاليم بھايی در تناقض است

ميان اصول ، ئی حقيقی نمی تواند اميدوار باشدحضرت شوقی افندی توضيح می فرمايند که" ھيچ عاملی جز روح بھا 
اختيار ، متضاده شفقت و عدالت و نيز تسليم و حريت و ھمچنين بين تقدس حقوق فرد و تسليم و رضا و نيز ميان زيرکی

اگر يک )10(". آشتی و مسالمت برقرار سازد، اخالص و جسارت از طرف ديگر، از يک جھت و يکرنگیو حکمت 
 آنوقت ھمه بھائيان بايد اين صفات، باصطالح "ليبرال بھائی" چند فضيلت ليبرال را که با تعاليم سازگار است دارا باشد

تعاليم بھائی را داشته باشد آنوقت ھيچ فرد بھائی  اگر يک "بنيادگرای بھائی" خصوصيات مضر متضاد با. را دارا باشند
در اين زمينه ھم ليبرال و ھم محافظه کار ممکن است بعنوان . عکس آن نيز صادق است. داشته باشدرا نبايد آنھا 

 باشند يا در رسيدن به تعادل بين فضائلی که مشخص کننده يک مؤمنينی نابالغ که فاقد برخی خصوصيات مطلوب می
شده توسط  ھيچ مؤمنی ممکن است نتواند به استاندارد توضيح داده چون. شکست خورده باشند، "بھائی واقعی است

اما بايد طوری عمل کنيم که ليبراليزم و . ما نمی توانيم برای چيزی کمتر ھدف گذاری کنيم، حضرت ولی امرهللا برسد
  . عمل کرده ايميرش باشد البته مدعی نيستيم که کامال اينطور در چارچوب جامعه بھائی غير قابل پذ بنيادگرايی پيشين

را آنطور که  آنياد بگيريم که  بايد، است بياموزيمبھاءهللا  آنطور که مقصود حضرتمر را وه اقدام انحاگر بخواھيم  
رھا ساختن خود اما ما حتی نمی توانيم بدون . تمام عمر برای ھدفش تالش کنيم اشد درک نمائيم ومنظور حضرتش می ب
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ھمچنانکه حضرت عبدالبھاء می . از آراء از پيش تصور شده و الگوھای عمل مربوط به آنھا برای اينکار کوشش نمائيم
  : فرمايند

تعصبات و قواعد مصنوع بشر در دين نيز ، درست ھمانطور که افکار و فرضيه ھای ادوار گذشته اليوم بی ثمر است"
جنگ و خونريزی از آن ناشی ميشود و . سبب دشمنی و موجب نزاع در عالم بشری استبلکه . منسوخ و عقيم می باشد

  )11(". وحدت بشر در آن راھی ندارد

يا حتی برای ، دين آنطور که اغلب انجام شده استاگر چه چارچوب ليبراليزم و بنيادگرايی ممکن است برای تحليلی از  
چارچوب . اما برای درک مرحله جديد در تکامل بشر نا مناسب است، شده نوجوانی تفکر انسانی مفيد باتحليلی از مرحل

  . متفاوتی برای عقالنيت بشر الزم است

. ارائه شده است، رفتارو ، تفسير، علم: برون گرائی و نسبيت آنسویبرنشتاين در کتاب . سط ريچارد جيک بينش تو 
فرھنگی تحت تاثير يک ناآرامی است که تقريبا در ھمه برنشتاين بر اين عقيده است که روشنفکری مدرن و زندگی 

نگرشی – تضاد بين برون گرائی او اشاره می کند که منبع اين ناآرامی. شر گرديده استتانظمه و ھمه وجوه اجتماع من
اخالقيات دانش يا ، نگرشی که ھر ادعايی درمورد حقيقت –و نسبی گرائی —که دانش بايد برپايه ای ويژه استوار گردد

  . باشد می، يا متن تاريخ وجود دارد، اجتماع بخصوص، ت اما فقط در ارتباط با يک فرھنگمطلق نيس

وجود دارد يا بايد برنشتاين برون گرائی را "اطمينان اساسی به اينکه محل پيدايش ماقبل تاريخ يا چارچوبی دائمی  
. راستی درخواست نمائيم خوبی يا، حقيقت، دانش، ت عقالنيتوجود داشته باشد که ما نھايتا می توانيم در تعيين ماھي

اما اساسا به اين ايده می رسند که )13(، ی از نزديک مربوط اين بحث در زمينه ھای مختلف وجود دارداختالفات)12("
انسان عقايد  ؛در زمانھای مختلف در تاريخ. اشيمما می توانيم راھی برای کسب دانش درباره محيط اطراف خود داشته ب

زمانی معتقد بود که استفاده مناسب از منطق و عقل . گوناگون درباره آنچه اين پايه دانش را بنا می کند داشته است
علم منبع اخير  ھایدر زمان. ساخت که آنچه حقيقت است را تعيين کند بشر را قادر خواھد، خالص از طريق فلسفه

م بر اين موقعيت بدليل اثبات توانائيش در پرده برداری از اسرار دنيای عل. قدرتمند دانش درباره واقعيت شده است
  . پيروز شد، ه تسلط بر طبيعت ايجاد می نمودھايی ک فيزيکی و ايجاد تکنولوژی

مآال ، اده استبرنشتاين تاکيد دارد که تاريخی که دعاوی ايراد شده از جانب ھر بنياد ويژه ای درباره دانش را نشان د 
ھميشه در پی شک و ترديد در اين باره بوده که آيامی توانيم درمورد  بنابر اين برون گرايی نيز. رده استشکست خو

که او آنرا به عنوان"اعتقاد ، نسبی گرائی، اين ترديدھا موجب بروز دور نمای دوم شد. آنچه می دانيم مطمئن باشيم
اعم از مفھوم –که فالسفه آنھا را اساسيترين دانسته اند  اساسی به اينکه زمانی که به بررسی آن مفاھيمی رو مياوريم

، که در تحليل نھايی ھم اين مفاھيمما مجبوريم تشخيص دھيم  —يا ھنجارھا، خوبی، راستی، واقعيت، حقيقت، عقالنيت
. بايد نسبی ادراک شوند، يا فرھنگ، اجتماع، شکلی از حيات، نمونه، چارچوبی نظری، رح مفھومی مشخصدر ط

نسبی گرائی قطعا اظھار می دارد که ھيچ اصل جھانی يا استاندارد و قاعده مطلقی از ، بر طبق نظر برنشتاين )14(
نقطه نظرات متناقض و ، ان و تفاوتحقيقت يا روشھای قابل تکيه برای کشف دانش وجود ندارد بلکه فقط عدم اطمين

مفری از روشھای . بل مقايسه بودن سيب و پرتقالدرست به اندازه غير قا، وجود دارند که "بی تناسب"ھستند
از . شناخت"ما" و "آنھا" وجود ندارد؛ ھيچ روش شناختی نمی تواند بھتر يا مؤثرتر از ديگری در نظر گرفته شود

ی از آنھا زشھا و باورھای يکفرھنگھا دارای مسيرھای شناخت متفاوتی ھستند و ار، از دورنمای نسبی گرائی، اينرو
  . د توسط قواعد و استانداردھای ديگری مورد قضاوت قرار گيردنمی توان

"ھر زمان که . بحرکت آمده است نوسان بين برون گرائی و نسبی گرائی، برنشتاين توضيح می دھد که در طول زمان 
يک طرح ثابت طبقه بندی ، يک اصل ھستی شناسی، آمدبميان يک برون گرا با آنچه اساس محکم در نظر می گرفت 

چون و چرا  اساسی يا بی، غائی، ابدی، کسی ديگر اين دعاوی را به چالش کشيده و بحث کرده که آنچه ثابت، شده
 يک اساس در امنيت برای دانش برای دوره ای از زمان پذيرفته )15(". ال بر انگيز استقابل شک و سؤ، تصور شده

سپس . دست داده و بشر را در شک و ترديد فرو می برد شکار شده و حمايتش را ازاما بعد نھايتا ضعفھايش آ، شود می
 طرحی برای يک اساس جديد پديدار ميشود و بتدريج مورد حمايت قرار می گيرد تا اينکه در سطح وسيع پذيرفته می

  . نھايتا آن نيز اعتبارش را از دست می دھد. شود
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"يا حمايتی . بزرگ و فريبنده "شده است يا/ياخط فکری که طی قرون تزيين يافته برطبق گفته برنشتاين منجر به"يک  
با ھرج و مرج ، وھای تاريکی که با ديوانگیيا ما نمی توانيم از نير، اساسی ثابت برای دانش ما، برای وجود ما ھست

او اين دو ، اما. اين گزينه بين برون گرائی و نسبی گرائی است )16(. مفرار کني، ی و عقالنی ما را احاطه کرده انداخالق
  . را "گمراه کننده و منحرف"می بيند

برنشتاين با توضيح اين مسئله رويکرد ديگری را برای عقالنيت بشر در نظر می گيرد که در جستجوی مسيری ورای  
ھميت فراد او رويکردی را پيشنھاد می کند که وجوھش ابا توجه به کار تعدادی از ا. برون گرايی و نسبی گرائی است

و توانايی برای پااليش درک انسان از طريق عمل در ، استدالل عملی ناشی از تجربه، گفتمان در بين جامعه محققين
در مقايسه ، يا استدالل عملی، (معرفت) Phronesisاو توصيف ارسطو در مورد . شود طول زمان را شامل می

را مورد ، استدالل فنی يا روش شناسی، )17((فنی)Techneو ، استدالل علمی يا نظری، (معرفت سنجی)Epistmeبا
که شامل استدالل از طريق ، عمل يک جامعه از طريق استدالل عملی ھدايت شده و مسير می گيرد. توجه قرار می دھد

گيرنده کاربرد عملی اصول در شرايط و در بر. و تصميم گيری است، قضاوت، تفسير، تبادل آراء مختلف، گفتمان
نمی ھيچ چيزی را بطور مطلق اثبات که استداللھا با وجودی . فنون رفتاری و اخالقی استنوعی رموز و  –بخصوص

ائل مربوط به درست مانند مورد مس، وقتی توافق جمعی در جامعه ای از بين برود. اما از قضاوت حمايت می کنند، کنند
آنگاه اين نوع گفتمان عملی الزم است تا توافق جمعی که اقدام بعدی منوط به آن است مجددا برقرار ، يا مناسب بودن

  . شود

تحليل برنشتاين انسانھا را بعنوان محققينی مجسم می کند که در جستجوی تعبير و درک عالم ھستند و سپس بر اساس  
چنين رويکردی شبيه آن . ا شکل می دھد نائل شوندادرک عمل می نمايند تا به توافق جمعی که واقعيت اجتماعی ر

ورد بين برون گرائی بيابند که از برخرويکردی است که تعدادی از محققين در تالشند تا پاسخ مناسبی برای مسئله دانش 
دانش شامل يک انتقال از مبحث ارزش ، در اين دورنما. بين مدرنيزم و پست مدرنيزم ايجاد شده است، و نسبی گرائی

تفسير  سمت به –بوجود آوردشاخه ای از فلسفه که می کوشد تا ابزار مطمئنی برای توليد دانش  –وجود يا معرفت سنجی
دانش بعنوان توصيفی دقيق از . راتعريف نمايد، اصول تفسير بکار برده شده برای حل ارتباط و درک انسان –آيات

که می تواند بسوی عمل مژثر ھدايت )18(شود بلکه دربرگيرنده بينشھايی در واقعيت است  واقعيت در نظر گرفته نمی
نيست بلکه مانند طنابی است که درآن بينشھا مانند تارھايی ھستند که" ممکن است آنقدر باريک باشند که  دانش پايه. شود

حسی را در ، نش در ھمراھی با برون گرائیدا)19(". الزم است بمقدار کافی از نزديک و بتعداد زياد بھم مرتبط شوند
اما ، پيشرفت ايجاد نمايد، می توانيم چيزی درباره واقعيت بدانيم و می تواند در شناخت از آن طريق نظر می گيرد که ما

در ھمراھی با نسبی گرائی . در عين حال ھر ادعايی به اطمينان که می تواند منجر به خرافات و ظلم شود را رد می کند
 وجود دارد نظر می گيرد يز حس عدم اطمينان در باره مقداری که می توانيم بدانيم و درک نقطه نظرات مختلف درن

  . رد می کند، شود رائی میکه منجر به فردگرايی و پوچی گ را شک يکجا، اما

مربوط به دانش می  به مسائلنسبت " نچه ديگران بعنوان رويکرد"بدون مبنااين بينش نسبت به عقالنيت انسان شبيه آ
در  –آن بعنوان برون گرايی اشاره می کندآنچه که برنشتاين به  –گرائیجايی که مبنا )20(. توصيف کرده اند، باشد

تا بنحوی مؤثر ، باشد و نسبی گرائی ھمه اين ادعاھا را رد می کند جستجوی ابزاری مطمئن برای محافظت از دانش می
از نظرات معتبر معادل  مفھوم دانش را کال حذف و با ميزانی متعدد، مايد(يا شايد دقيقتردانش را با نظر يا ايده برابر ن

، ی بدون مبنادر يک دورنما. دانش را قابل تغيير در نظر می گيرد، يیبدون مبناگرا يک جھان بينی، گزين کند)جاي
بايد بکوشند تا در طول زمان ، بنابرايناما انسانھا در ظرفيت خود برای درک محدود شده اند و ، واقعيت وجود دارد

  . بتواند به اقدام مؤثرتر و پرثمرتری در عالم رھنمون شود توصيفات و بينشھای مفيدتری در باره واقعيت ارائه دھند که

اين اطالعاتی دقيق يا يک سری داده ھای صحيح که . که بتوان دارا شد نيست شيئی، بدون مبنا دريک زمينه، دانش 
يا ھمه مسيرھای شناخت ، اما ھمه نظرات برابر نيستند. نيز نيست مل واقعيت را آنطور که ھست منعکس نمايدبطور کا

برخی اقدامات بشری که توسط ھيئتھای . بسياری از باورھا با واقعيت مطابق نيستند. به يک اندازه معتبر نيستند
است ارتباط نزديکی  دانشی که بدون مبنا. باشند سايرين میبشر مساعدتر از شوند برای رفاه  مخصوص علمی حفظ می

به . چيزی رو به رشد است. و روابط قدرت دارد؛ اين چيزی جدا از انسانھا نيست، توافق درون ذھنی، توجيه، با زبان
واقعيت ھماھنگ است نيز گره خورده دانش به تئوری و ھنجارھای جھانی که با . تجربه مرتبط و به مفھوم حساس است
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تنھا بينشھايی ھستند که زمانی ، دنکلی ھر قدر ھم قوی و بنحو قابل اعتمادی قابل پيش بينی باش اتاما اين ادراک، است
ره واقعيت دربا تحقيق بی پايان، ام متھورانه بشرآنوقت اقد. که محدوديتھايشان در نھايت افشا شود تفوق خواھند يافت

بھبود ، دن به پيشرفتير گيری دانش برای رسابک، بھمان اندازه مھمو ، جستجو برای دانش، جستجو برای حقيقت، است
  . باشد عالم و کاميابی وسعادت مردمانش می

مورد  اگر ھر قطعه ای از بنای دانش بطوری جدی. گرائی در ارتباط با بنا نمودن بر روی صخره استاستعاره مبنا 
، استعاره مناسب تفکر بدون مبنا بودن. شود یحاکم مکل ساختار فرو می ريزد و شک و ترديد ، توافق واقع نشود

ليد بينشھای جديد و با تو. دائمی است، يربنابراين تغي، رای دانش وجود نداردلنگری ب. ايستادن بر روی قايق مسطح است
ا نمی اما م. تا جايگزين قطعات قايق شوند يير کنندمنظما برخی عناصر اساسی ادراک تغالزم است که ، باورھای تازه

به قطعات قابل تکيه ای از قايق که بتوان برآن ايستاد و ساير  —توانيم ھمه وجوه دانش خود را ھمزمان اصالح کنيم
  )21(. قسمتھا را جايگزين نمود نياز داريم

 عقالنيت بشر و تعاليم بھائی

بنيادگرايی دو  –يک ليبرال ليدر پی تحمزمانی که توسعه امر مبارک راارزيابی می کنند مشاھده کنندگان ممکن است 
بنابراين اگر مراقب نباشيم تنش بين تاثيرات ليبرال و بنيادگرا نيز می تواند وارد . باشند )يیگرامبنا -يیگانه يا(نسبی گرا
دانش و ، ظھور الھی ايسه ای درباره ماھيتو بھائيان را بدام دعاوی مقحاالت و درکی شکل بدھد ، جامعه بھائی شود

توھمی از تفاوتھای آشتی ناپذير بوجود ، گير انداختن در سؤاالت خارج از زمينه، مشروعسؤاالت . دنازحقيقت بيند
  . مياورد

آيا ما نبايد قواعد و روشھای انسانی را در متن ظھور  ؟. ا با منبع حقيقت را ميسر نمی سازدآيا ظھور الھی ارتباط م 
آيا حضرت بھاءهللا بعنوان مظھر الھی منبع حقيقت نيستند؟ آيا اين منبع حقيقت از طريق عھد وميثاق  ارزيابی نمائيم؟

ھدايت مصون از خطای بيت العدل اعظم بوسيله تبيينات مصون از خطای حضرت عبدالبھاء و حضرت شوقی افندی و 
درک کنند؟ آيا تسليم رمتحد شده و آنھارا ظھو آيا اين برای مؤمنين الزامی نيست که حول برخی حقايق حفظ نشده اند؟

شدن به اراده الھی به اين معنی نيست که فرد بايد از تعاليم الھی اطاعت کند نه اينکه بکوشد تا اراده الھی را برطبق 
  باره تعريف نمايد؟اين  وجدان و نظر خويش در

و فقط در نظرگرفتن معنی ظاھری  تمام شودآيا اين درست نيست که معنی و مفاھيم ظھور الھی ھرگز نمی تواند ، يا 
آيا حضرت شوقی  مطابق با علم نباشد خرافات است؟اگر دين که آيا حضرت عبدالبھاء نفرموده اند  گمراه کننده است؟

افندی بما اطمينان ندادند که حقيقت دينی نسبی است؟ آيا بھائيان نبايد از منطق و بھترين روشھای پژوھشی برای درک 
وداشتن حق ، و آزادی وجدان و ابرازعقايد، تحقيق مستقل حقيقت آيا ھمه بھائيان مستحق دسه استفاده نمايند؟متون مق

   تدوين تعبيرات شخصی از آثار نيستند؟

. گرائی در مقابل نسبی گرائی حل می کندمبنا بزرگ اما تعاليم بھائی تناقض آشکار ميان اين مسائل را با تفوق "يا/يا" 
ال تکونوا من الذين اخذوا اصول انفسھم و نبذوا اصول هللا ورائھم بما اتبعوا الظنون "، بھاءهللا می فرمايندحضرت 
  . ھمانطور که قبال ذکر شد حضرت شوقی افندی در برابر افراط و تفرط در توسعه امرھشدار داده اند)22(" واالوھام 

مبادا ارتدکسی افراطی از يک .... ماھيت رشدش را حفظ نمائيمنخستين وظيفه ما اينست که با ھوشياری کامل روش و "
و آزادی غير مسئوالنه از طرفی ديگر موجب انحراف از مسير مستقيمی شود که به تنھايی قادر است به سمت ، طرف

   )23(. موفقيت رھنمون گردد

  . تاکيد شده استديگر از جانب ايشان مجددا بريک گزينه در افراط از دو سودر پيام 

ما نبايد خيلی احساساتی يا قاطع و .... ما معتقد به تعديل در ھمه امور می باشيم. ما معتقد به تعادل در ھمه امور ھستيم"
اصول و  نمائيم و نه متعصب و دارایخشک و يا خيلی ليبرال باشيم که شخصيت و وحدت نظام بھائيمان را متوقف 

  )24(". عقايد خشک مذھبی
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و  يک گزينه مجزا، اره شدهاز دو منتھی اليه اجتناب می کند و توسط حضرت ولی امرهللا بدان اش"مسير مستقيم" که 
را بشناسد فقط صفات  اشياءحضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايند که انسان نمی تواند جوھر . را بنا می کند بدون مبنا

حواس و ، آداب و سنن، شناسايی انسان اعم از عقلراھھای ايشان ھمچنين می فرمايند که ھمه )25(. آنھا را می شناسد
نيروھای تحقيق داشتن علم نيز بدليل  )26(. الھام جائز الخطا ھستند و بنابراين بايد در برابر يکديگر بررسی شوند
بعنوان ابزاری برای علم  دين ھمراه با. استتجربی و استدالل قابل ستايش است اما محدوديتھای آن نيز تصديق شده 

رايی علمی رد مثبت گ، با وجود اين. جای خود را باز می کندو کمک به پيشرفت تمدن ، تربيت بشر، حقيق واقعيتت
  . گرايی دينی نمی شودتوجيھی برای مبنا

دين از روی ، در حقيقت. شود عجيب بنظر می رسد ھمراه دين ممکن است با دورنمای بدون مبناگرايیپيشنھاد اينکه  
حضرت عيسی فردی را که حياتش را بر پايه کالم الھی بنا می . درنظر گرفته شده است مبناگرايیالگوی تفکر ، سنت

" در ، "او مانند مردی است که خانه ای ساخته و عميق حفر نموده پايه را بر صخره بنا کرده است: کند می ستايد
 آبون پايه بر زمين بنا کرده جريان شديد"مانند مردی است که خانه اش را بد، برابر"او که می شنود و عمل نمی کند"

بعضی عبارات  حضرت بھاءهللا نيز در )27(". با آن برخورد نموده و فورا فرو می ريزدو خرابی عظيمی ببار مياورد
  : گرايی حمايت فرموده اندرسد از مبنا بنظر می

او را حرکت ندھد و طول زمان او را  "اينست راه مستقيم و اس محکم متين آنچه بر اين اساس گذاشته شود حوادث دنيا
  )28(". از ھم نريزاند

ابعاد . ايت می کنداراتی از آثار بھائی از جمله بيانات فوق ما را به دورنمای وسيعتری ھدبا وجود اين بررسی مجدد عب 
حتی آگاھی از در حقيقت در يک نمونه حضرت بھاءهللا . جائی ندارداز دانش در مفھوم بھائی گرايی مطلق گرای مبنا

  . محدوديتھای ظرفيت بشر در شناخت با اوج ادراک را نيز ھمراھی می فرمايند

" مالحظه در نفس ناطقه که وديعه ربانيه است در انفس انسانيه نمائيد مثال در خود مالحظه نما که حرکت و سکون و 
آن از حواس ظاھره و باطنه جميع  اراده و مشيت و دون آن و فوق آن و ھمچنين سمع و بصر و شم و نطق و مادون

  . بوجود آن موجودند

اگر الی ماالنھايه بعقول اوليه و آخريه در اين لطيفه ربانيه و تجلی عز صمدانيه تفکر نمائی البته از عرفان او کما ھو ... 
خود مشاھده  حقه خود را عاجز و قاصر مشاھده نمائی و چون عجز و قصور خود را از بلوغ به عرفان آيه موجوده در

نمودی البته عجز خود و عجز ممکنات را از عرفان ذات احديه و شمس عز قدميه بعين سر و سر مالحظه نمائی و 
  )29(". اعتراف بر عجز در اين مقام از روی بصيرت منتھی مقام عرفان عبد است و منتھی بلوغ عباد

اطمينان توانايی کسب . ايقان روحانی مشخص ميشودوصول به اطمينان عقالنی البته از طريق کسب  عدم توانايی در 
ير دانشی که بر حقايق غير قابل تغيير و شواھد غ، با واقعيت است دانشی که دقيقا مطابق، در خود دارددانش مطلق را 

دستيابی قابل وايقان شامل باوری تزلزل ناپذير است که با داليل و مدارک قابل توجيه ، در مقابل. قابل بحث مبتنی است
ايقان به اينکه حضرت بھاءهللا مظھر الھی برای اين يوم می باشند و عمل و . برای ظرفيت انسانی حمايت می شود

  . "اطمينان" داشتن به دانش واقعيت متفاوت است استقامت بر امر او خيلی با

، راءالطبيعه توجه می کنيمدر برگيری نسبی گرائی بعنوان رويکردی بھائی نسبت به دانش خصوصا زمانی که به ماو 
تر در پی جايگزينی برای شنسبيت پذيرشی فراھم می کند و بي، در اين زمينه )30(. ت اغوا کننده باشدممکن اس

ای است که در آن تعاليم بھائی در مورد مواضيع ماوراءالطبيعه مانند طبيعت خداوند دورنمای بيش از حد ساده شده 
مطلب مسير حرکتی  اين. خطای عقايد اديان ديگر با آن ارزيابی شود، که بايد در مقابلارائه می گردد  بعنوان حقيقتی

با  که، ود می سازدگرايی "بھائی" ارائه می کند که نه تنھا ھر گفتمانی با ديگر جوامع دينی را محدورای مسئله مبنا
قلمرويی که در آن محدوديتھای ، ماوراءالطبيعهدر بحث درباره . مفھوم بھائی از وحدت اديان نيز در تناقض است
نسبی گرايی برخاسته از گوناگونی رويکردھا که ناشی ، شود واقعيت فيزيکی و خود کلمات ھر دو مطرح می
  . ازمحدوديتھای ذھن بشری است ضروری بنظر ميرسد
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زيرا فقط ذھن بشری نيست . اردحتی در مورد ماوراءالطبيعه وجود د، محدوديتھايی در دورنمای نسبی، با وجود اين 
نيز که درکار است بلکه دخالت فعال مظھر الھی در تعيين ظرفيت انسانی برای کسب ابعاد واقعيت در عصری معين 

گزينه ھای صورت گرفته توسط مظاھر الھيه در تعيين و توصيف وجوه تعاليمشان نقطه آغازی برای ، از اينرو. ھست
تاکبد بر يک عصر بخصوص در اين رويکرد ناشی از . می باشد، شده استآداب دينی آنچه تنوع ماوراءالطبيعه در 

فرضيه ھای يک اجتماع  و در لزوم صحبت در مورد باورھا، که ھستاتی مظھر ظھور از واقعيت ھمانطور درک ذ
رسد که  بعالوه بنظر می، باشد و در ھدف و منظور تعيين شده برای تحول فردی و جمعی در آن عصر می، بخصوص

مانند ، سر و کار دارند، که با رويکردھايی که از نظر بافت از ماوراءالطبيعه حمايت می کنندزمانی  فقطنسبی گرايی 
نسبی گرايی بعنوان ابزاری برای ارزيابی مزايای . مناسب استبرای بھائيان ، تقاد به وحدت خدا يا دو تا پرستیاع

مانند يک روش تقليل کننده ماده گرايی يا يک ، بھايی می بخشد مناسب نيستوحدت وجود که اعتبار مشروط به تعاليم 
  . روحانيت گرايی خرافی

نسبی  نهاين بدون مبنا گرايی و ، ھر چه باشد مزايای نسبی گرائی در مواجھه با روابط ماوراءالطبيعی، در ھر مورد 
ی تصادفی سر و کار دارد ارتباط نزديکتری پيدا می زمانی که با دنيا، است که به تعاليم بھائی در باره دانش، گرايی
مشروعيت نقطه نظرات مختلف و محدوديتھای ، د نسبی گرائینسبت به دانش مانن گراکرد بدون مبنايک روي. کند

برخالف رويکرد نسبی گرايی قضاوت در مورد ناکافی بودن يا اشتباه را ، اما. مربوط به اطمينان را تشخيص می دھد
  . اندمجاز می د

باشد اما در عين حال اينرا نيز  در حالی که تعاليم بھائی نشان می دھد که ظرفيت بشر برای درک واقعيت محدود می 
واقعيت و معنای ظھور الھی  امکان کسب بينش نسبت به. روشن می سازد که ذھن به دانش قابل اعتماد دسترسی دارد

حضرت بھاءهللا از طريق تعاليم . وجود دارد، فرد يا جامعه شود و در طول زمان موجب پيشرفت، ل را ھدايتعمااکه 
خود اراده و ھدف خويش را بيان فرموده اند و بھائيان در طول دور بھائی تالش خواھند نمودکه اين تعاليم را بطور 

يک رويکرد بھائی از ميان وجوه بسياری از . کامل ادراک و برای ايجاد تغيير در واقعيت اجتماعی به عمل تبديل نمايند
باشد موارد ذيل  نسبت به دانش می انهگرايفت شده و مطابق با رويکرد بدون مبنانسبت به درک بشر که در تعاليم يا

  . وجود دارند

  حقيقت و تعاليم بھائی 

را رد می  يینسبی گرا يا يیگراه سخت مبناموقعيت يا جايگا، در مورد ماھيت حقيقت به عنوان يک کليتآثار بھائی  در
. حقيقت است و جوھر کل اصول، و ھر آنچه از آن منبع ظھور الھی نازل شده" ، هللا می فرمايندحضرت بھاء. کند

و . نمی توانند درباره اعتبار حقايق ظھور قضاوت نمايند زيرا "يفعل ما يشاء و يحکم مايريد" است راما افراد بش )31("
آنطور که در ظھور ، ذھن مظھر الھی، الھی يا بطوراخص ذھنروشنی بين  تمايز )32(. "ليس الحد ان يعترض عليه"

عين حقيقت "، شود زيرا ھر آنچه از مظھر الھی ظاھر. الھی بيان شده و درک بشری از مفھوم نصوص وجود دارد
 )34(. ھمه "معيارھا و مسيرھای دانش "انسان "خطا و غيرقالب اعتماد است"در حالی که )33(، است و مطابق واقع"

اين مطلب به درک  )35(. در دست مردم است و بدان معتقدند"برخطا مبتنی "است حضرت عبدالبھاء می فرمايند آنچه
عقايد دينی حتی ممکن . شود زيرا خود نص از طريق ابزار محدود عقل انسانی ادراک می، شود کالم الھی کشيده می

ر الھی و توانايی درک کامل ما از ظھور الھی است که بنياد درک فاصله ابدی بين ظھو. است به خرافات منحط شوند
  . خاضعانه و مستمر از واقعيت را از طريق سيستمھای دانشی علم و دين اقتضا می کندگرايی را ممنوع کرده و تحقيقی 

 )36(. نيم"آثار بھائی بھمان اندازه نيز روشن ھستند که حضرت بھاءهللا "از ما نمی خواھند که کورکورانه پيروی ک 
. اما اين آزادی جواز نسيت. ھمه به تحری حقيقت تشويق شده اند. ظ استوحق آزادی وجدان فردی و تعبير فردی محف

و ، منين بايد از ھمه احکام منصوص اطاعت کنند و با تبيين منصوص آنھا نيز مخالفت ننمايندمو. حد و مرزھايی دارد
حضرت عبدالبھاء . و اشتباه نيز وجود دارد —حقيقت وجود دارد. پيروی نمايندبايد از تصميمات بيت العدل اعظم نيز 

و حضرت ولی )37(. الھيه ممکن است خيلی متفاوت باشند " حقيقت يکی است گرچه مظاھر، توضيح می فرمايند
واھيم يافت و درک حقايق افزونتری در آنھا خ، شتر آثار و آيات الھی را بخوانيمھرچه بي" : امرهللا اشاره می فرمايند

بيان اراده الھی است و ، ظھور )38(. توام با خبط و خطا بوده است"، بھتری از اين واقعيت که عقايد و نظريات قبلی ما
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ر نظر شخصی تنھا اگ. تسليم آن اراده گرديم د و اجتماع اطرافمانبه منظور ايجاد تحول در خواز ما انتظار می رود که 
بلکه به تناقض آشکار در يک ، اين به معنی ساده يافتن حقيقت نيست از چه پيروی می کند؟شخص ، داور حقيقت باشد

بی تناسب ، مطابق با متن، بقه بندی شده بر اينکه ھمه نظراتتاکيد ط: موقعيت و جايگاه نسبی افراطی اشاره دارد
  . باشد مطلق گرائی می وبنابراين به ھمان اندازه معتبر يا قابل توجيه ھستند نيز تنھا نوعی ديگر از

يا ارتودکسی ، گرايیالزم برای مبنااطمينان تضمين تعاليم بھائی نشان می دھد که دستيابی ما به حقيقت فاقد ، از اينرو 
تعليم بھائی درباره تحری مستقل . يا آزادی غير مسؤالنه است، نسبی گرايی مورد عالوه بر داوری روشن در، افراطی

اين تصور را ايجاد می کند که ما ھم بايد مستمرا اين واقعيت که حقيقت بايد تحری شود . تاييد می کندحقيقت اين تاکيد را 
حضرت . با سيستمھای باور درونی نيست اما اين تعليم موافق. در جستجوی آن باشيم و ھم اينکه حقيقت يافتنی است

  . شود پيش بينی فرموده اند رک رھنمون میحقيقت را که به درک مشت لعبدالبھاء بوضوح تحقيق بدون تعصب مستق

اگر انسانھا فقط . و ھمه اختالفاتی که ميان ملل وجود دارد تنھا نتيجه تعصب است. تعدد قبول نکند، حقيقت يکی است"
   )39(بدنبال حقيقت باشند خود را متحد می يابند"(ترجمه)

  اذھان بشر متفاوتند

که حقايق نوع انسان مختلف است و آراء متباين و احساست متفاوت و اين "واضح است ، حضرت عبدالبھاء می فرمايند 
اين تفاوت در اذھان )40(". تفاوت آراء و افکار و ادراکات و احساسات بين افراد نوع انسان منبعث از لوازم ذاتيست

پايه ای برای حقيقت  برخی مايلند به جستجوی. گرايی و نسبی گرائی می انجامدمبنابشری است که به برپايی بحث بين 
. پردازند و آنرا بعنوان واقعيتی محکم و بھم پيوسته بشناشند؛ آنھا نيروی ايجاد شده توسط اطمينان را درک می کنند

و نياز ضروريش برای تبادل آزاد بمنظور تعقيب راھھای تازه ، سايه ھای خاکستريش، گريزان بودن حقيقتديگران 
اما طيفی از تفکر انسانی ھمراه اين . نھا به ھر تالشی که قبال شناخته شده مشکوکندبرای کشف حقيقت را می بينند؛ آ

وتھايی اجازه انحراف داده ااگر به چنين تف حضرت عبدالبھاء اطمينان داده اند کهو . وهنه تنھا دو گر، خطوط وجود دارد
اما اگر )41(. تنھا حقيقت را پيچيده می کند شود به برخورد و توسل لجوجانه به آراء شخصی منجر می شود که
"تضاد و تنوع در جامعه بشری بايد موجب . دورنماھای گوناگون ھماھنگ شوند منبعی برای تحری حقيقت می گردند

نغمه ای موزون و مليح پديدار ، به مثابه موسيقی که چون الحان مختلفه با يکديگر ترکيب شوند. محبت و يگانگی گردد
  )42"(. شود

  حضرت عبدالبھاء بيشتر توضيح می فرمايند"

چون جھت جامعه که نفوذ کلمه هللا است حاصل گردد اين اختالف آداب و رسوم و عادات و افکار و آراء و طبايع سبب "
زينت عالم انسانی گردد و ھمچنين اين تنوع و اختالف چون تفاوت و تنوع فطری خلقی اعضاء و اجزای انسانست که 

جمال و کمال است و چون اين اعضاء و اجزای متنوعه در تحت نفوذ سلطان روح است و روح در جميع سبب ظھور 
اعضاء و اجزاء سريان دارد و در عروق و شريان حکمرانست اين اختالف و تنوع مؤيد محبت است و اين کثرت اعظم 

  )43(". قوه وحدت

را  ینظرات گوناگون در جامعه بھاييکنواختی و يا نقصان ، ليبراليزم و بنيادگرايی نادرست بنابراين رد دو انشعابی 
ھمه نظرات . طيف کامل تعبير فردی را بعنوان سرمايه ای در جستجوی حقيقت حفظ می نمايد، تحميل نمی کند بلکه

 زيرا اين افراط و تفريط در درون خود، شوند افراط و تفريط در ارتودکسی و آزادی غير مسؤالنه پذيرفته می بجز
مورد تصويب افرادمجبور نيستند برای برتری در يک دورنمای ويژه ايدئولوژيکی . تھديد می کندرا فرايند تحقيق آزاد 

در نتيجه اين آزادی . در عوض آراء می توانند در پھنه تمايالت عملی درون مفاھيم گوناگون متفاوت باشند، قرار گيرند
. دی رھا نمودن آراء خود پس از شنيدن نظرات سايرين را نيز داردشخص بگويد چه فکر می کند و آزا وجود دارد که

  . شوند در اين مسير نظرات گوناگون برای رسيدن به وحدت فکر و عمل ھماھنگ می

  رشدی در فرھنگ بھائی



99 
 

يا اين فرھنگ . شوند و اعمال اندوخته می، عادات، روشھا، دانش، ھائی رشد و توسعه می يابد باورھاھمچنانکه جامعه ب
مؤمنين را شکل می دھد و از طريق تجربيات آنھا نيز بنوبه خود به تعديل آداب و رسوم کمک می ، )44(آداب و رسوم

يک انسداد فرھنگ در دراز مدت درون . کند و تکامل می يابد نسل پس از نسل فرھنگ بھائی رشد می، از اينرو. دنکن
 جنبشی بسوی تحقق اراده الھیيعنی  –ھدف حضرت بھاءهللا است  در شکاف بين آنچه مؤمنين وارد امر می کنند و آنچه

  . بوجود ميايد

بسياری از مؤمنين غربی يک باور غير صحيح درباره جايگاه حضرت ، برای اکثر بخش اول قرن بيستم، برای مثال 
جايگاه باالتری از حضرت يا حداقل اينکه ايشان ، متقاعد شدند که حضرتش بازگشت مسيح است، عبدالبھاء پيدا کردند

از . اصالح فرمودند، مرقوم نمودند1934که در سال  حضرت شوقی افندی اين دور نما را در "دور بھائی". باب دارند
درکی که بسياری از مؤمنين ، يک از طلعات مقدسه را ياد گرفتهامروز حتی يک طفل نيز جايگاه مناسب ھر ، اينرو

  . کردندبرجسته عصر قبل از آن فرار می 

مھاجرين بھائی که در تمام قسمتھای جھان پراکنده . روزه نمونه ديگری از پيشرفت فرھنگی است 19اقدام ضيافت  
 آثار اما اين درک مخلوطی از بيانات در متن. داشتند می نھاد ارا بن "مناسب"شدند با خود درکی از آنچه ضيافت بھائی 

ھھايی برای کارايی بيشتر ادر باره يافتن ر 1988کانونشن بين المللی در سال بعد از مشاورات در . و اقدام فرھنگی بود
با توسعه و . بيت العدل اعظم مجموعه جديدی از تجربيات وسيع در اجرای عملی آن ھدايت تھيه نمودند، ضيافت

ضيافت تغيير طبيعت ، بودند 2006تا 2001ساله از  5پيشرفت در جوامعی که شاھد رشد قابل مالحظه طی نقشه 
  . و کاملتر خواھد شد امتر افزايش يافتهمطمئنا اين روند درآينده نيز با شدت ھرچه تم. پوياتر و کاملتر شد، بيشتری کرده

حضرت شوقی افندی توضيح . اما نمونه ديگری از تکامل فرھنگ را در درک فرايند تبليغ جامعه می توان يافت 
افواج و  نوآموز به جريان دخول يک جريان مستمر از افراد مبتدیاز ، ھد گذشتفرمودند که کار تبليغ از مراحلی خوا

که حضرتش حتی ھدايت خود در باره فرايند تسجيل و ثبت نام را تعديل  )45(رسد بنظر میمآال به اقبال عامه ناس 
بالغتر شده و شروع به و سپس زمانی که جامعه بھايی ، به حزم تشويق )46(امر ھنوز کوچک است زمانی که، نموده اند

بسياری از جوامع بھائی با پذيرش اعتبار ، با وجود اين )47(. فرمايند تجربه رشد سريع نمود تاکيد بر حالتی آرامتر می
آغاز شد سعی نمودند نيروی تحرک خود  1950در دھه  اين رشد زمانی کهو ، مشکل داشتندفرايند رشد به ميزان وسيع 
با ، 1996ر سال د. اين مشکالت توسعه مؤثر روشھای تبليغ را به تعويق انداخت. کنند را طی دھه ھای بعدی جمع

بيت العدل اعظم حرکت دادن عالم بھائی به سمت تغيير در فرھنگ را که مشخصه اش اقدام ، ساله 4ظھور نقشه 
  . سيستماتيک و يادگيری درباره ترويج و تحکيم بود آغاز نمودند

او . در باره پيدايش يک سنت و تاثيرش بر ادراک نوشته است Hans-Georg Gadamerگادامرجرج  -فلسوف ھانس 
می گويد سنت يک توده بی جان سنگين از گذشته نيست چيزی زنده است که ما را آگاه می کند تفکر ما را شکل می دھد 

 —از درک آينده بوجود ميايدجامعه شکل می گيرد و تجسمی ، با پيدايش يک سنت. و خودش نيز در حال تکامل است
بتدريج ، بنوبه خود، اين تفسير و عمل تازه. يت می کندکه تفسير و عمل آينده را ھدا —يک پيش گويی از معنا و مفھوم
جامعه متفکرين درون يک سنت . بدون تغيير باشد ديگر زنده نيست، وقتی يک سنت ساکن. سنت را مجددا شکل می دھد

مانند علوم که در آن سنت شامل حجم زيادی از دانش و قواعد و روشھای در حال نمو است که ، مشترک کار می کنند
ممکن . گادامر در باره پيدايش معنا و مفھوم در طول زمان صحبت می کند. توسط اجماع دانشمندان معتبر گرديده است

بلکه گذر از زمان . ل بدست آوردنيست که از نظر زمانی به عقب بازگشت و درکی قابل مشاھده از افکار دوره قب
او توضيح . شود کمکی به ادراک است زيرا يک وضوح تدريجی از معنا وجود دارد که درون يک سنت زنده منتشر می

بی انتھا  يعنی در حقيقت يک فرايند، يک کار ھنری ھرگز پايان نمی يابدمی دھد که "کشف معنی واقعی يک متن يا 
بطور مداوم ، ھرنوع پيچيدگی پااليش گردد بلکه شود تا معنی حقيقی از ا مستمرا مستثنی مینه تنھا منبع تازه خط. است

  )48(". منابع جديد ادراک که عناصر مطمئن معنا را آشکار می کنند پديدار می گردند

مفاھيم متون مقدسه  )49(. عاملی حياتی در کسب درکی عظيمتر از دالالت تعاليم بھائی است گذر از زمان، بعالوه 
. سير و پاسخ به آن ھستيمما در حال تف، اما در ھر لحظه ای از تاريخ. بيمما ھرگز نمی توانيم بدان دست يا. ھدفمند دارند

يده و بدين ترتيب ما معانی را بيرون کشو  سخ به برخی سؤاالت رھنمون ميسازددر آن لحظه که ھستيم ما را به پااينکه 
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بيان حضرت ، بنابراين. پيشرفت نمائيم، آنچه مقصود حضرت بھاءهللا برای ماستمی توانيم بيشتر درجھت درک 
ظھور  —مشاھده نمود ارتباط با اشاراتشان درمورد زمان شود را می توان در بھاءهللا که معنی کلمه ھرگز کامل نمی

ھمان ه ب، متن باشدکات که در تضاد با ادرا—کلی نسبیبه شنه  —تدريجی معنا با آشکار شدن امر و با پيشرفت تمدن
  . اندازه ممکن يا صحيح می باشند

  مشورت و جامعه

چه ، ءهللا به مشورت در جميع امور استاساسيترين مطلب در تعاليم بھائی درمورد تحری حقيقت توصيه حضرت بھا
  : ايشان بيشتر توضيح می فرمايند)50(". اوست سراج ھدايت راه نمايد و آگاھی عطا کند"، که

اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی راه نمايد و ھدايت . بر آگاھی بيفزايد و ظن و گمان را به يقين تبديل نمايد مشورت"
  )51(". بلوغ و ظھور خرد به مشورت ظاھر و ھويدا. از برای ھر امری مقام کمال و بلوغی بوده و خواھد بود. کند

ايشان امور امر خود . نقطه آغازی از نظم جھانی خود می دانند حضرت بھاءهللا تاسيس جوامع را که به گفتمان مشغولند 
انسان در امور کلی و جزئی بايد مشورت  و بشر را در دستان ھيئتھای مشورتی قرار می دھند و اشاره می فرمايند که"

طريق در طول زمان از بمنظور پيروی از نيازھای عملی و روحانيش ظرفيت اشتغال در مشورت مؤثر )52("نمايد
ک فطری از شرايط بشر با در، مظھر الھی، از اينرو. شود تجربه و الزام که زائيده ايمان و وظيفه دينی است حاصل می

يت و عمل در با ظرفيت ذاتی بشر در تحقيق واقع تاسيس نموده که کامال سيستمی برای نظم اجتماعی، در عصر بلوغ
  . مرتبط استاين عالم 

عالم بھائی بتدريج ، آنھا به عمل وم در باره نحوه درک تعاليم و کشف ھمزمان نحوه برگردانبا اشتغال در مشورت مدا 
تنھا "يک راه" برای انجام . سلطنت الھی بر روی زمين کمک نمايد، رد که چطور به ساختن تمدن روحانیياد می گي

بايد ظرفيت . امات و روشھا حمايت کنيمامور وجود ندارد با وجود اين ما نمی توانيم بدون تبعيض و يکسره از ھمه اقد
 تا از اين طريق دانش بتواند ايده نسبت به ديگری را بدست آوريميادگيری نحوه تشخيص برتری يک رويکرد يا 

کشف معنی تعاليم از طريق تقابل بين درک متون مقدسه و اقدام فردی يا جمعی در جامعه ، بنابر اين. يشرفت نمايدپ
  )53(. پديدار ميشود

جمعی را پااليش و  گفتمانی که بطور مداوم درک و رفتار ول و روشھايی برای ھدايت جامعه از طريقآثار بھائی اص 
از مسير اقدامات ھمزمان برای سنجش . فراھم مياورد، ی حقيقت و اقدام مؤثر سوق می دھدسوآنھا را بتدريج به 

نکات گوناگون برای کمک به کشف حقيقت ، قدام متحدو يادگيری ا، مشورت، دل با ظھور الھیانظرات شخصی در تع
و انقطاع از جمله صفاتی ھستند که برای کشف ، اتحاد، عدالت، محويت، صداقت، عشق، تواضع. شوند ھماھنگ می

ھم ممکن است تفاوت آراء  باز، ل و روشھا بنحو مناسبی اجرا شوندحتی اگر ھمه اين اصو. کامل نظرات ضروريند
بگيرند  آنھا بايد ياد. سته نشده که درباره باور ھای خود مصالحه نمايندااز افراد خو، در چنين مواردی. باشدوجود داشته 

بنابراين می توان مشاھده . که از برخورد و منازعه اجتناب کنند و مطمئن باشند که مسائل در طول زمان حل خواھد شد
برای نيل به تحول فردی و جمعی که منظور و ھدف  –تو تامل در پرتوھدايا، عمل، مشورت —نمود که يادگيری

  . باشد امرهللا است حتمی و الزامی می

  عھد و ميثاق و فرايند يادگيری

. تامل و عمل انتشار می يابد، مشورت، نت زنده و يک جامعه درگير مطالعهتحری حقيقت در طول زمان از طريق س
عمل براساس درک فعلی که ناشی از مفاھيم و حاالت برگرفته از آثار بايد چارچوبی برای ، درآغاز يک اقدام متھورانه

زمينه ھای گوناگون دانش بشری می تواند به آن  بينشھای مربوط به. تعيين نمود، و مؤثرترين تجربه تا آن تاريخ باشد
، وری تجربهشرفت و جمع آبا گسترش پي. چنين چارچوبی در طول زمان بر اساس تجربه رشد خواھد نمود. کمک کند
ايجاد خواھد شد که فورا قابل حل نيست؛ يک راه حل غايی بستگی به ميزان حفظ ظرفيت درباره مسائل  تفاوت آراء

توانايی تاسيس يک جامعه که ، هللا از طريق ھدايات خود در آثارحضرت بھاء. بحث و تحقيق دارد عه در توانايیجام
که ارتباطات الزم و مناسب راکه  جاد و عھد و ميثاقی تاسيس فرمودنداي، يشرفت را داشته باشدقابليت يادگيری و پ

  . پيشرفت منوط به آن است حفظ فرمايد
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مرار که"امرالھی اعتبار و نفوذش را است شوقی افندی توضيح می فرمايند که ھدف از عھد و ميثاق اينستحضرت  
بيت العدل  )54(". توسعه و بسطش را تقويت کنداز انشعاب و تفرق حفظش نمايد و ، بخشد و اصالتش را تضمين کند

و ، گرايی و نسبی گرايی اقدامرای حفظ امرهللا از افراط در مبناحدی ب تحت عھد وميثاق تا اعظم در ادای وظائف خود
  : در مکتوبی از جانب بيت العدل اعظم آمده است. گفتمان را که برای يادگيری اساسی است تقويت می نمايد

به اين معنا نيست که بھائيان در مورد اعتبار ظھور الھی که بدان متمسکند و باور محکم در آن  حقيقت تحری مستقل"
تحری مستقل حقيقت مشخص می نمايد که ھيچ . چنين درکی کال غير منطقی است. نمايند، دليل بر بھائی بودن آنھاست

وظيفه تالش برای درک ھر چه بيشتر تعاليم از ظھور الھی داشته باشد و انسانی نمی تواند درک کامل و صحيحی 
مشورت کامل است که از  اين انگيزه اصلی. ھر فرد می باشد به عھده، حضرت بھاءهللا و بکارگيری آن در کل حيات

مون می طريق آن ھمه امور جامعه ھدايت می شوند و انسانھا را به کشف اسرار عالم و پيشرفت علوم رھنمون رھن
اين موجب تنوع عظيم نظرات در مورد مواضيع گوناگون است و اين عالی ، طر نشان کرده ايدخا ھمانطور که. گردند
عھد و ميثاق مرکز ھدايتی . در ارتباط با تعاليم امرهللا است آنچه که نمی تواند و نبايد انجام شود ايجاد "انشعاب". است

  )55(". ايجاد می کند که مانع از چنين انحطاطی است

رسالت . فعاليت جامعه بھائی تصادفی نيست. يثاق کاری بيش از بسادگی حفظ وحدت جامعه انجام می دھداما عھد و م
تمدن جھانی  و کمک به پيشرفت، ع جھانی استھسته و الگوی نظم بدي برپايی نظم اداری که، تشار تعاليم الھیبھائيان ان

ابتدا  ی مراحلی از طريق سلسله نقشه ھاگرديده وطاين رسالت در الواح نقشه ملکوتی حضرت عبدالبھاء ارائه . است
اين نقشه طی "عھدھای متمادی . تحت ھدايت حضرت ولی امرهللا و اکنون تحت ھدايت بيت العدل اعظم انجام می گيرد

عه ارگانيک با تعيين اين نقشه بيت العدل اعظم مستمرا مسير را برای توس )56(. تا عصر ذھبی "ادامه خواھند داشت
يادگيری از طريق . مشخص می فرمايندتطابق آنھا با نيازھا وظرفيتھای مؤمنين و شرايط عالم در سطح وسيع ، ھا

درباره رشد و پيشرفت رسالت يادگيری . عمل و تامل در ھر محله ای در تمام بخشھای عالم اتفاق ميفتد، مشورت
مؤمنين وجذب مستمر افراد قابل و مطلع  از رکود جلوگيری نموده و حرکت را از طريق کسب تجربه توسط، جامعه

  )57(. شتاب می بخشد

  بررسی اجمالی از درک و عمل در جامعه بھائی

ھاد می نظرات ارائه شده رئوس کلی مطالب را از رويکردی نسبت به درک و بکارگيری ظھور حضرت بھاءهللا پيشن
وجوه اساسی آن از اين . يا مدرن و پست مدرن است، گرانسبي-گرامبنا، ليبرال - بنيادگرا کند که در مقايسه تند و شديد با

  : قرار است

اطی و آزادی ارتودکسی افر. جامعه جھانی بھائی از فجر ظھور تا عصر ذھبی در يک"ميسر مستقيم"مشی می نمايد *
در متن ظھور اما اذھان متفاوتند و مؤمنين مستمرا آراء افکار و احساسات گسترده خود را که ، لجام گسيخته نھی شده

  . ارائه می کنند، ھماھنگ می گردد

خلق سلطنت الھی بر . پيشرفت در مسير از طريق"ترجمان آنچه نوشته شده به واقعيت و عمل "صورت می گيرد *
نيازمند اشتغال مؤمنين در فرايند متحد تالش برای درک بيشتر و افزايش ، تحول اجتماع برطبق اراده الھی، روی زمين
شکل  و دين(خواندن کتاب دين) درک آنھا از واقعيت از طريق سيستم ھای دانش علمی(خواندن کتاب خلقت). اقدام است
به ھدف و مقصد بھائيان ، در طول دور بھائی. سيری الزم استاقدام برای آزمايش حقيقت از ھر بينش قابل تف. می گيرد

  . حضرت بھاءهللا نزديکتر می شوند

ک توام با گفتمان که فرايندی سيستماتي: آنھا از طريق يادگيری پيشرفت می کنند، مستقيم"با مشی مؤمنين در"مسير  *
در طول عمر شخص به تحری واقعيت می پردازد و . باشد عمل و تامل در پرتو ھدايات می، مشورت، شامل مطالعه

در درک و توسعه جمعی خود  سعی می کند باورھا و اعمال نادرست خويش را جايگزين نمايد؛ جامعه نيز بنحو مشابھی
فرايند مشورت به بھائيان کمک می کند که نظرات متنوع را در جستجوی حقيقت و در بکارگيری . پيشرفت می کند

بنا ، زيرا، تخاذ شد ھمه از آن حمايت می کنندوقتی تصميمی ا نگ نمايدتفاوت و اغلب زمينه ھای مبھم ھماھاصول م
حقيقت آشکار می ، شتباه باشد اساس وحدت حفظ می شودحتی اگر تصميم ا، طريقعبدالبھاء از اين حضرت بفرموده 
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و ، باشد تامل بر عمل الزامی می. برای ابتکار و تحمل اشتباھات آزادی عمل الزم است. گردد و اشتباه اصالح می شود
  . در اين راستا انتقاد سازنده پذيرفته شده و وجه اساسی يادگيری است

قواعد چنين قضاوتی . امکان پذير نيست، اقدام يا يک دوره، تنفيذ يک استنباط يا فھم تنھا، از تاريخ مواقع معينی * در
دی بن هطبقدارد ميزانی از گزينه ھای ممکن را امکان ، اگر اميدوارانه نظر کنيم. ممکن است در تاريخ آينده پديدار شود

برطبق معيارھای فعلی ادراک و عمل تعيين  ک گزينه مشروعاز بقيه ينموده برخی انتخابات نا مربوط را جدا کرده و 
مؤمنين در داشتن نظرات خود آزادند و در عين حال آنھا را بر سايرين تحميل نمی کنند يا با مرکز ، از اينرو. نمائيم

رت و مشو، تجربه، ضروری است که نگران ابھامات نباشند و اجازه دھند که زمان. منصوص به منازعه در نميايند
مربوط به نيل به مقصد امرهللا يت العدل اعظم بتدريج ھمه مسائل موجب آگاھی از دورنماھای متفاوت شده و ھدايات ب

  . را حل نمايد

، يا سنت پديدار شده و رشد می نمايد، در طول زمان يک فرھنگ، و يادگيری سيستماتيک با اشتغال جامعه در گفتگو * 
اين فرايند از آغاز دور بھائی آشکار و تا . اراده و مقصد حضرت بھاءهللا حرکت می کندو به سمت بروز کاملتری از 

از . و ھم وجوھی ويژه در ميان مردم گوناگون عالم بھائی دارد، سنت ھم وجوھی جھانی. خواھد يافت عصر ذھبی ادامه
اننددرک ما از جايگاه حضرت حجمی از دانش(م، چون رويکردی ويژه نسبت به ضيافت)اقداماتی (، ميان وجوه سنت

مؤسسات  بات مؤسسات (مانند سازمان و عملکردترتي، روشھا(مانند بيوت تبليغی يا پروژه ھای تبليغی)، عبدالبھاء)
از يک دوره بخصوص منتقل می  آن نظريه ای که در يک بخش از تاريخ و يک نگرش تاريخی(مانند، آموزشی)

قادرند به آن کمک و بتدريج از ، د و بنوبه خودنشو سنت تربيت میمؤمنين ھر نسل جديدی درون .. قرار دارندشود)
ھمه در  –طريق درک و عمل خود آنرا مجددا شکل داده وپيش برند و بدين ترتيب معنا و مقصد حضرت بھاءهللا را

  . منعکس سازند، تعريف شده توسط مرکز عھد و ميثاقمحدوده 

و ، رابر افراط و تفريط محافظت نمودهدر ب، ط الزم برای تضمين پيشرفت پايدار را حفظ کردهعھد و ميثاق شراي *
با مبينين منصوصش و ھدايات ، کتاب الھی، کز منصوصدو مر. ھدايت مناسبی برای پيشرفت در مسير فراھم می کند

مؤمنين را ، ملکوتی حضرت عبدالبھاءتنظيم مراحل متمادی نقشه بيت العدل اعظم با  )58(. باشند بيت العدل اعظم می
در حالی که پيشرفت در "مسير مستقيم ، يی ارگانيک امر ھدايت می فرمايندبسوی اقدام مناسب در مرحله فعلی شناسا

اما تقدس خود را از طريق ھدايت عمل جمعی ، را تفسير نمی فرماينداگرچه ايشان متون . "را نيز راھنمايی می نمايند
ارتباطی صحيح بين . حفظ می فرمايندبه آثار و نيز بازداشتن از تحميل تفسيرھای فردی برجامعه جامعه در پاسخ 

  . يادگيری صورت گرفته توسط مؤمنين و ھدايت انجام شده توسط بيت العدل اعظم وجود دارد

بدون . شکست شود گرا يا نسبی گرا بر جامعه بھائی بايد نھايتا منجر بهشی در جھت تحميل يک دورنمای مبناھر تال 
با وجود اين ما از . شک بھائيان پاسخ مناسبی برای انتقاداتی که از خارج جامعه صورت می گيرند تھيه خواھند نمود

اغوائات ليبراليزم و بنيادگرايی در اشکال مختلف ما را  —نيروھای حاکم از جانب حيات عقالنی بشر مصون نيستيم
و بدون شک در نتيجه عھد ميثاق به مقاومت خود در برابر تقسيمات ، مت کرده ايمبا وجودی که ما استقا. صدا می کنند

، اما اين تنشھا می توانند خود را نه تنھا در حيات عقالنی جامعه بلکه برای مثال، ی و فرقه شدنھا ادامه خواھيم دادافراط
يری در اثر تنازعات بين احبا درباره معنی حالت يادگ مشورت و زمانی که، پايه ای مانند رشد يا نظم اداری در اقدامات

  . نشان دھند، بھم ميريزدھدايت در برخی مواضيع 

ھيوالی ، Scyllaدريا نوردان دوره ای خيانت آميز را بين اسکيال، ه در افسانه ھای يونان توصيف شدهھمانطور ک 
تالش برای رھايی از اولی شخص را در . يک گردباد عظيم رھبری نمودندCharybdisو چاريبديس ، دريايی درنده خو

يا تحليل ، تبيين منصوص، شده ھمراه با برخی اقدامات اداریدر پاسخ به خشکی تفکر ادراک . مخاطره آخری قرار داد
گرايی يا ر روشن ساختن تظاھرات افراطی مبناقابل درک است که مؤمنين با انصاف سعی د، علمی تاريخی يا

ی کنند حمله ای به حقايق امر ابل درک است که ساير افراد فداکار در پاسخ به آنچه تصور ماين نيز ق. ارتودکسی شوند
اما در انجام اين کار ھريک در برابر ديگری . بروزات افراطی نسبی گرايی يا آزادی غير مسؤالنه را کنار بزنند، است

ممکن است از  —جھت در ھر دو –تالشھای افراد برای تعريف مجدد مفاھيم و اقدامات . در معرض خطر است
مرزھای تعيين شده در تعاليم بھائی که آراء شخصی را از در معرض تحميل قرار دادن جامعه منع می نمايد فراتر 
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زيرا تعدادی ميزانھای ، شود شوند مضرتر می تشان مواجه میااين خطا زمانی که با مقاومت در برابر انتقاد. روند
  . وجوه تعاليم بھائی که با نظرات شخصی آنان تطابق ندارد را در نظر می گيرندافراطی در تالش برای انکار 

در طول ينکه اداريم تا حدی ناقص است؛ و که در حال حاضر از امر رو برشد  یھر ادراک آگاه باشيم کهالزم است  
نزديکتر به اراده و ھدف ما می توانيم جامعه ای ، زمان از طريق فرايندھايی که حضرت بھاءهللا مجسم فرموده اند

کسب دانش از اينکه يعنی ؛ کار مستمرا سعی و فداکاری نماييمدر حقيقت ما بايد برای انجام اين —حضرتش خلق نمائيم
بنابرابن . کسب دانش بايد با عمل و تامل بر عمل آميخته باشد که؛ و اينو دين انگيزه نيرومند پيشرفت استطريق علم 

باشد مواجه  قض ليبراليزم و بنيادگرا که ھريک حاوی وجوھی است که با تعاليم در تضاد میبا گزينه ھای متنا، ما
جميعا تالش می کنيم تحت ھدايت بيت العدل اعظم جھتی را در طول "مسير مستقيم" تعيين نمائيم که از ، نيستيم بلکه

ھمچنانکه بنحوی فزاينده درک و عمل  ،آنچه الزم است. خطرات "آزادی غير مسؤالنه" و ارتودکس افراطی اجتناب کند
عليرغم ھمه آنچه که گفته خود در جامعه بھائی را واضح کرده پااليش می نمائيم تشخيص دھيم که اسکيال و چاريبديس 

  . شد افسانه اند
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6  

  مسئله قدرت
تعاريف مختلفی در حالی که . حال امکان کشف دقيقتردر ارتباط با مسئله قدرت جود دارد، پس از بررسی مسئله دانش 

ای  شود افراد بگونه استنباط شده که سبب می، اما قدرت بعنوان شرايط برخاسته از روابط انسانی، از قدرت وجود دارد
توسط قدرت يا ممکن است ، يک شخص ممکن است از قدرت برای انتخاب مسير اقدام استفاده کند. معين عمل کنند

مسئله . مورد استفاده قرار گيرد، شخص اقداماتی بخصوص را انجام دھدگروھھا يا مؤسسات ديگر که سبب شود ، افراد
و ، نحوه تاثيرات اجتماع بر افراد، در رابطه با نحوه ارتباط افراد با يکديگر، حتی وسيعتر، قدرت شامل نظم سياسی

  . دباش نحوه تقابل مؤسسات گوناگون و ساختارشان در اجتماع می

زيرا حقيقت بعنوان ابزاری برای حفظ قدرت . آنگاه دانش قدرت است، ی برای کسب دانش مطمئن وجود دارداگر راھ 
دانشی که تحميل نمايند بايد به کسانی که می خواھند مقام و زور را در جھت گزينه خود . از سؤ استفاده عمل می کند
اگر دسترسی بدون ، اما. انش موجب تکامل اقدامات صحيح می گرددد. تباه است تسليم شوندثابت می کند نظراتشان اش

آنوقت ھمه آنچه که می ماند تالش ابدی شخص در برابر ديگری بدون منبع ، نيست وقفه به علم و حوزه ھای نسبی گرا
  . باشد می يا ھدايت در برابر قدرتحقيقت يا خوبی و درستی برای مقاومت 

برای دستيابی  قابل دانش نسبی و قابل تغيير دگفتمان و توافق که برای توليد حجم رو برشفصل قبل به بررسی نحوه  
در حالی که اين رويکرد به حل . باشد پرداختيم وخيم می گرايی و نسبی گرايی اجتناب می کندبشر که از افراط در مبنا

چارچوب . سئله قدرت نيز بوجود مياورداما چالشھای تازه ای در ارتباط با م، نگرانيھای مسئله دانش کمک می کند
برای حفظ اين چارچوب بايد تالشی مستمر . گفتگوی مناسبی که در آن درک و عمل متحد شوند بآسانی قابل اجراست

و افراد و جوامع مختلف که دارای قدرت می ، محصول قدرت است "حقيقت" فقط، در غير اين صورت. انجام گيرد
نتيجه . ل خود آزادند و نظرات درونی و ذھنی خويش را بر ديگران تحميل می نمايندقالنی کردن اعماعباشند در 

، ی بين سيگار کشيدن و سرطان نيافتمطالعات علمی حمايت شده توسط سرمايه و صندوق صنعت تنباکو که ھيچ ارتباط
اقدام را ناقص می ، قدرت، اند ی از انديشمندان مشاھده کردهدبنابراين ھمچنانکه تعدا. نمونه ای خوبی از اين دست است

پايه ای برای بحث ، جائی که توافقی در مورد اصول جھانی يا ابزار تشخيص بين حقيقت و نظر وجود نداشته باشد. کند
عقالنی که بتواند مسائل را حل کند يا اصول را برای موارد و زمينه ھای مشخص بکار گيرد نيز نمی تواند وجود داشته 

  . باشد

. مانند فصل قبل بايد ضرورتا مشخص گردد، دامنه اين فصل، اما. قدرت نيز دور از دسترس است مفھوم، ھمانند دانش 
الشھای بنيادی است که می تواند پاسخی به برخی چنيست بلکه فقط  رويکرد بھايی نسبت به مسئله قدرت امری فراگير

  . بسمت جامعه بھائی در پرتو تفکر معاصر ھدايت شود

چطور جامعه بھائی درک و عمل خويش را در طول زمان در تطابق با اراده و ھدف حضرت بھاءهللا بانجام خواھد  
چطور تنش بين حقوق افراد و مسؤليتھا در قبال رفاه  چطور می توان تعيين نمود که چه عملی بايد انجام شود؟رساند؟ 
مؤثرتر درون جامعه ه يادمی گيريم که اين تنش را بنحوی را حل می کنيم؟ درحينی ک بين آزادی فردی و اتحاد —عموم

آيا تعاليم بھائی قاعده و استانداردی بما می دھد که بوسيله آن  در ارتباط با ساير جوامع چه می کنيم؟، خود حل نمائيم
فرھنگھا و سنن را باورھای ديگران را مورد قضاوت قرار دھيم يا آيا آنھا ما را مجبور می کنند که ھمزمان اعتبار تعدد 

چطور با مردم جھان بنحوی مناسب مرتبط شده و برآنان تاثير می  که در تناقض با باورھا و اقدامات ھستند بپذيريم؟
الزم است که روابط برای اينکه بتوانيم به اين سؤاالت پاسخ دھيم  گذاريم بدون اينکه در دام سلطه و ظلم ايشان بيفتيم؟

  . مؤسساتی که حاکم بر اعمال بشر ھستند را کشف کنيمقدرت در ميان افراد و 

گفتمان معاصر در باره قدرت ناشی از مسير ويژه نگاه کردن به واقعيت . يک اخطار الزم استقبل از انجام اينکار  
اليم معنی واژه دين در تع، برای مثال. باشد تعاليم بھائی می —درحقيقت اغلب در تضاد با –است که در تطابق کامل با 
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اليم بھائی بنابراين ھرتالشی که برای تحليل تع. بھائی مشخصا با آنچه در بيشتر اجتماع امروز وجود دارد متفاوت است
باره قدرت انجام شود آنچه را که منظور بھائيان از رسالت و روابط انسانی است تحريف می از دورنماھای فعلی در

  . نمايد

بين  –ناشی از تنش يا رقابت در وجوه گوناگون روابط بشری با موضوع قدرتدر ارتباط بخش مھمی از بحث معاصر  
بازی "حاصل جمع  به، واژه قدرت، در اين ارتباطات. يا بين يک گروه با گروه ديگر می باشد، بين فرد و اجتماع، افراد

بھائی قدرت را بعنوان  اما تحقيق در تعاليم. اشاره دارد که در آن قدرت يک طرف ناشی از ھزينه ديگری است صفر"
. ارائه می دھد، شود نيرويی که در روابط تزريق شده يا زمانی که ھماھنگی درون آن وجود داشته باشد از آن ظاھر می

. وقدرت خالقه کلمه هللا مطرح است، قدرت خداوند، قدرت عھد وميثاق، قدرت اتحاد، برای مثال بحث قدرت عشق
"حضرت عبدالبھاء می فرمايند در عالم ) 1( ". ر اتفاق آفاق را روشن و منور سازدنو "، حضرت بھاءهللا می فرمايند

آماده ، زمانی که قلب انسان با شعله محبت مشتعل شد، وجود در حقيقت ھيچ قوه ای عظيمتر از قدرت عشق نيست
ی در حقايق انسانيه نموده و نيز می فرمايند" کلمه هللا چنان قوت و قدرت )2(". فداکاری است حتی فدا نمودن جان خود

  )3(". که شئون بشريه را تاثير و نفوذی نگذاشته به قوت قاھره کل را در بحر احديت مجتمع فرموده

ھمه . با کمک استعاره ھيکل انسانی توصيف شده استو اجتماع ، گروھھا، بھائی روابط مناسب حاکم بر افراددر تعاليم  
. شود که بازی کنند و زمانی که ھمه در ھماھنگی ھستند ظرفيت کامل ظاھر می اعضاء و سيستمھا نقشی دارند، سلولھا

، سانیحتی زمان توجه به رسالت ان. صحبت از قدرت يک سلول يا يک عضو يا کل بدن فرقی ندارد، در اين دورنما
بر رابطه بين  با تامل. و تکميل می شودا مقصد ساختار اجتماعی کسب وحدت و ھماھنگی از طريق تعاون ھدف فرد ب
آموزش و ، بلوغ، تعليم و تربيت، مسؤليت متقابل، مراقبت، د شخص ممکن است موضوعاتی چون عشقمادر و فرزن

، تی بخود می گيردرابطه شخصيت خيلی متفاو، ميل شودزمانی که مبحث قدرت تح، اما. امثالھم رامورد توجه قرار دھد
. و تالش برای خود مختاری ھستند، آزادی، نظارت، انضباط، انتقاد، کنترل، اعتبار، اوليه که در آن موارد قابل مالحظه

زمانی ، وقتی اين روابط شکست می خورند. برعکس است به درک روابط ھماھنگ کمکی نمی کند؛معرفی زبان قدرت 
شايد . شود حليل قدرت متوسل میت زيه وآنوقت شخص به تج، شود مکن میکه توجه به تفاوتھا از طريق بحث غير م

برخی نگرانيھا دارد  تمرکز بر اين مبحث. آن بحث فعلی درباره قدرت بحثی در آسيب شناسی باشد نه در مورد سالمت
ه ای که در اين وظيف انجامدر بنابراين . بنحوی چشمگير وجوه ديگر واقعيت را تحريف می کند، در طی فرايند، اما

مبحث يک دورنمای بھائی درمورد اجتماع يا قدرت را ارائه نمی کند  ما بايد تشخيص دھيم که اين، فصل اعالم گرديده
که در تفکر ورنمای ويژه ای در مورد قدرت می باشداظھارقطعی نمی کند که تعاليم بھائی لزوما مطابق با ھر د ويا

  . معاصر پيشنھاد گرديده است

  دورنماھای معاصر درباره قدرت 

آنھا اظھار می کنند که . ی ارائه می کند و تاسيس صلح جھانی را وعده می دھدتعاليم بھائی تصويری از نظم بديع جان
بھائيان در ، اما. تالش برای قدرت ميان افراد و جوامع از طريق روابط حاکم بر اصل وحدت بشر ريشه کن خواھد شد

نسبت به صداھای پست بلکه ، نسبت به پيشبرد تفکر سياسی مدرن انجام چنين دعاوی شجاعانه ای الزم است نه تنھا
  . مدرن معاصر که بنحوی افراطی اجماع عمومی در مورد قدرت را تغيير داده اند حساس باشند

طابق با برخی الگوھای تفکر غربی ابتدا قدرت را برحسب ظرفيت مؤسسات در مجبور کردن افراد در ت، طی قرون 
در اين . درون يک نظم اجتماعی عادالنه در نظر می گرفتيا از مسير ظلم و ستم يا از طريق حکم يا قانون ، رفتاری
افراداز طرق متعدد در . مؤسسات دينی و اقتصادی صاحب قدرت ھستند، و در رتبه پائينتر، مؤسسات ايالتی، دورنما

يا ، ليبرال غير دينی، برای مثال دنبال کردن استدالل مذھبی —بوده اندجستجوی يک سيستم عادالنه سياسی 
 مبتنی بر حقيقت غيرقابل بحث انجام میو تالشھايی که برای استقرار اين نظرات بر پايه ھای امن  —ستیسوسيالي
سسات بمنظور استقرار برابری و افزايش تا آخرين حد مؤ. يا علوم، فلسفه، اوراءالطبيعهمواردی در ارتباط با م، گيرد
مشاجره بين سيستمھای . قدرت عدالت را رعايت نموده انداغلب در وظيفه تعيين پارامترھای تمرين ، می باشد که آزادی

  . سياسی در صحنه جھانی تمام شده است و نتيجه اش اوج ليبرال دموکراسی است
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مورد ، نقش فرد، ساختارھای اجتماع بلکه با در نظر گرفتن نه تنھا سئله قدرت را از دورنمای مدرنيتهمتفکرين اخير م 
تئوری عقالنيت ارتباطی را  Jurgen Habermas لمانی جورگن ھابرمازفيلسوف آ، مثالبرای . توجه قرار داده اند

پيشنھاد می کند که نحوه تالش برای معنی بيرونی وقابل مشاھده را توضيح می دھد در حاليکه خطاھای سنت و 
يک گفتگوی اصولی ه او مقرراتی برای رسيدن ب. ماعی را در معرض ديد قرار می دھدمحدوديتھای زبان در اقدام اجت

ھابرماز  )4(. متحد می کندرا نيروی گفتاری بحث انگيز سازنده اجماع و ، غير تحميلی بودهکه ، و آزاد وضع نمود
ت مخرب ايدئولوژی را جمعی که روابط قدرت پنھان را آشکار و تاثيرا یانعکاس خود تصور می کند که استقرار نوعی
برد تا دعاوی مربوط به حقيقت و اخالق را  میرابدين وسيله استدالل انتقادی را بکو ، واژگون نمايد امکان پذيراست

تئوری ساختار سازی را مطرح می کند که می  Anthony Giddens جامعه شناس انگليسی آنتونی گيدنز. مستقر سازد
بلکه افراد عليرغم دانش ، شود و او را مجبور می کند گويد بسادگی ساختار اجتماعی نيست که بر عمل فرد تحميل می

او می گويد"ساختارھای . بگونه ای عمل می کنند که بتدريج می توانند اين ساختار را تغيير دھند، محدودشان
اشاره می کند که  زگيدن )5(". وسيله اين بنا ھستند، و ھم زمان، شوند توسط رسالت انسانی بنا می ھماجتماعی"

توانا ا ايجاد يک چارچوب مشترک معنايی اما نمی توانند عمل را ب، تحميل کنند اعی می توانند عمل راساختارھای اجتم
  . سازند

حداقل بطور بالقوه ، ھمه: شود قدرت درھمه جا ديده می. تفکر پست مدرن درمورد دورنمای قدرت مدرن ترديد دارد 
که بطور فردی و از طريق ، جود داردتالشی دائم و. و اينکار را برای اھداف خود انجام می دھند تمرين قدرت می کنند

برای بشر ھيچ گزينه ای باقی . مؤسسات برای اعمال اراده به جھت تحقق نظرات و اميال شخصی ابراز گرديده است
کيد بر تادر اين زمينه . نمانده جز آنکه با اين روابط قدرت که وجھی ذاتی از شرايط انسانی است سرو کار داشته باشد

. دارد که قضاوتھای سياسی و اخالقی بر اساس پايه ای محکم بنا شود بدون ترديد در نظر گرفته می شوداينکه امکان 
اصول يا شرايطی عقالنی وجود دارد که می تواند برای تفوق سنت يا رويدادھای روزمره به جھت ، باور اينکه روشھا

خالقيات فرمی پنھان از غرض شخصی در نظر عالقه به ا. شود رد می، ر جھانی استفاده گرددنيل به يک نقطه نظ
ی انگيزه ھای استبدادی خوانده فراخوان برای صلح بين المللی وھمی ايده آليستی يا احتماال پوششی برا. شود گرفته می

، کاری ساده لوحانه انگيزه ھای خودخواھانه شرکت کنند اين فرض که افراد بشر می توانند در گفتمان بدون. ودش می
  . ه و حتی خطرناک در نظر گرفته می شوداحمقان

بينشی درمورد دورنمای پست مدرن درباره قدرت مطرح می  Michael Foucault کار فيلسوف فرانسوی ميشل فوکو 
اين  شده باشد نيز نيست؛ نيرويی که بما عطا ساختار ھم نيست؛، فوکو توضيح می دھد که"قدرت يک مؤسسه نيست. کند

قدرت  برطبق گفته فوکو )6"(. موقعيت استراتژيکی پيچيده در جامعه ای ويژه نسبت می دھدبه شخص  نامی است که
نيست که روابط قدرت برای حکومت ممکن . ھست و عالوه بر دولتھا در دستان افراد يا گروھھا نيز قرار دارد ھمه جا

انونگذاری نيز نمی توانند آزادی را مؤسسات سياسی يا ق، دبررسيھای مناسبی بر آن انجام دھ د يا حتیرا دربر بگير
؛ اين است که سازماندھی خود را دارند  جبری"درون يک محيط معين برای اعمالیقدرت "تعدد روابط . تضمين نمايند

. يا اين روابط جبری را واژگون می کند، متحول می گردد، حمايت شده، هيک فرايند است که از طريق "تقال و مواجھ
)"7(  

زيرا برای او قدرت برای تعريف آنچه به آن معتقديم و آنچه که بايد انجام دھيم . قدرت اھميت می دھد به نقدفوکو  
اخالق يا دانش شکل ، خصوصا ھنگامی که در حقيقت، ستجوی نشان دادن کارھای قدرت استاو در ج، اساسی است
مانند جستجو برای حقيقت  شود حاصل میسنت روشنفکرانه پيشنھاد می کند که دانش با معلق گذاردن قدرت . می گيرد

در اين زمينه است که"دانش قدرت است"زيرا زمانی که دانش کسب شود بحث و عمل بايد تسليم . بيرونی و قابل مشاھده
اما فوکو تاکيد دارد که اين قدرت است که قواعد و شرايطی را توليد می نمايد که تعيين . شوند و با حقيقت مطابق گردند

ھيچ  ما، بنابراين )8(. قدرت دانش است. بنا می کندرا و "داده ھا"، "مدرک"، "عدالت"، چه چيزی "واقعيت"می کند 
جامعه" بدون قدرت" يا . نشان دادن کارھای قدرت و به چالش کشيدن مفاھيمش نداريمگزينه ای جز تالش دائم برای 

زيرا چنين رويکردی فقط آمال کسانی ، ناک استصحبت از آن ايده آليستی و خطر. بحث"بدون قدرت" غير ممکن است
فوکو در برابر "ظلم جھانی کردن مباحثه" ھشدار می . را که ادعا می کنند پنھان نموده و در را بسوی ظلم باز می کند

عدالت يا ھرنوع ايده آل ، آزادی، درخواست برای صلح )9(. آوری توضيحات در ادعاھای جھانی يا جمعخطری ، دھد
  . فقط کارھای قدرت است که وضع موجود را کنترل يا مشروع کندديگری 



107 
 

برطبق . کندفراھم ، آن نقدی اجتماعی قرار داد بتوان برفوکو ھرگز سعی نمی کند يک تئوری عدالت يا پايه ای امن که  
او بر ، در عوض. نظرات وی غير ممکن خواھد بود که تالش فقط به ساختن تظاھر قياسی ديگری از قدرت بيانجامد

از طريق تامل شخص می تواند راھھای موجود در انجام امور . تفکر بعنوان وسيله ای برای تحليل اقدام تاکيد ويژه دارد
ريق از طدر باره نحوه عمل قدرت در عالم فوکو بحث خود را . بگيرد که متفاوت عمل نمايد لش بکشد و يادارا به چ

سيستم زندان مدرن را کشف می ، انضباط و تنبيه، در يک کار برجسته. کندمطرح می ، تحقيقات تاريخی يا شجره نامه
چطور اجتماع تنبيه می کند و سعی دارد آنھايی را که خارج از مرزھای رفتار قابل پذيرش ھستند وادار به  —کند

ی نمايش زندانی فرضی طراحی شده برا، را آشکار می کند panopticonدر اين کتاب فوکو مفھوم . تطبيق نمايد
يا بعنوان ابزاری برای غلبه رفتار مناسب حد اقل نمايش اين باور که آنھا ممکن است تحت ، مراقبت دائم از زندانيان

شبکه ای از . را استعاره ای برای موانع تحميل شده توسط اجتماع مدرن می بيند panopticonفوکو ، مراقبت دائم باشند
و آنھا را وادار می کند که خود را با ، کرده و افراد را کنترل می نمايداحاطه  —نمايش قدرت –روشھای انضباطی

و نيز اندازه گيری و ، مشفقانه مانند بليط پارکينگاين روشھا شامل ھشدارھای . وفق دھند رفتار "طبيعی يا نرمال"
نقد ، کورای فوب. روانکاوی می باشدطب يا ، پژوھشھای دانشگاھی، آزمايش تاسيس ھنجارھای مشترک در اقتصاد

زيرا وسيله ای است برای ايجاد چالش مستمر در برابر تحميل ابرازات غالب قدرت بمنظور ساختن ، آزادی مياورد
ه از طريق با ظلم ن. شود فضائی برای بروزات محلی يا ويژه دانش و حقيقت که در غير اين صورت منکوب می

از طريق نقدی که کارھای آنرا نشان دھد و از مسير اقدام  بلکه، تئوريھای خارج کردن از زير سلطه و رھا سازی
  . محلی مبارزه می شود

اينجا ھدف توصيف جامع دورنمای پست مدرن در مورد قدرت يا طرح اين مطلب که نظرات فوکو کامال حاکی ، البته 
جود دارد و نيازمند بلکه اشاره به برخی تنشھايی است که در تفکر معاصر و. نيست، باشد موضوعاتی می از چنين

حس بھتری از نحوه  ما نيز بر مبحث ديانت بھائی تاثير نگذارند وتا آنھا بنحوی ناروا ، مالحظه دقيق تعاليم بھائی است
 بعضی نويسندگان رد پست مدرنيزم از جايگاه ممتاز علم. معرفی بھائيان از خود به دنيايی شک گرا بدست آوريم

ی کمکھای مذھبی يا ھر نقشی برا سايرين با )10(، ث اجتماعی می يابندمذھبی به مبحگشايش تازه ای برای کمکھای 
. مبارزه می کنند، ای برای حقيقت و عدالت وجود داردبدليل تاکيد احتماال بيجا بر اينکه در آن پايه ، ماوراءالطبيعه

، جنبشھای تغيير اجتماعی، تماعیبعالوه علوم طبيعی يا اج —مذھب، از دور نمای پست مدرنيزم، ر مورددر ھ )11(
بايد موضوع يک نقد سختگيرانه باشد تا از تحميل و  –يا ھر منبع ديگری از دعاوی برای حقيقت يا معنا، احزاب سياسی

  . سوء استفاده از قدرت جلوگيری نمايد

ماھيت قدرت را ارائه رويکرد مدرن و پست مدرن تنھا نظری اجمالی به بحث پيچيده مقايسه بين  ی بهمالحظه مختصر 
مسئله قدرت با مسئله دانش که در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت به يکديگر پيوند خورده ، با وجود اين )12(. می کند
آيا دانش . کند سياسی روابط اجتماعی به شدت سنگينی می - یتنش بين مبنا گرائی و نسبی گرائی بر بعد اخالق. است

ارزشھايی جھانی آيا  سازد؟ قدرت ھر تالشی برای توليد و بکارگيری دانش را آلوده می يا آيا تمرين، مانع قدرت است
وجود دارد که معتقدند بايد برای شرايط انسانی بگونه ای بکار برده شوند که اعمال انسانھا در ھمه فرھنگھا و زمانھا 

ه ارزشھا مطابقت داشته باشد؟ يا آيا اين بتواند بوسيله آنھامورد قضاوت قرار گيرد و انتظار می رود که با اين دست
"ارزشھا" ابدا ارتباطی با ايده ، در يک نگرش نسبی گرايی افراطی، ارزشھا به دورنماھای محلی بستگی دارند؟ شايد

آراء و اميال گروه ويژه ای از مردم را که ھستند  فقط ساختارھای خود ياور بلکه، ی شخصيت انسانی نداشته باشندآلھا
صحيح داد اجتماعی  قرار، يک تئوری در مورد عدالت، تصور مدرنيزم امکان دارد بنا برآيا آنوقت . دنمی دھنشان 

برای رفتار انسانی يافت که پايه  —زيست شناسی يا روانشناسی —يا يک توضيح علمی، مانند يک نظامنامه يا منشور
و سعادت ، صلح، آزادیبر پايه ، ظام سياسی عادالنهای برای عمل در قلمروی اجتماع فراھم آورد و بر اساس آن يک ن

، انتقاد، است بنابراين گزينه ای جز ترديد بشر را بتوان تاسيس نمود؟ يا آيا واقعيت خيلی پيچيده تر و نامطمئن تر و رفاه
دی و ابراز و افشای دائمی دعاوی مربوط به ارزش و دانش بعنوان دفع ظلم و اطمينان از اينکه فضائی برای آزا، تالش

  وجود ندارد؟، عقايد محلی موجود است

يک رويکرد مبنا گرايی سنتی نسبت به مذھب که پارامترھايی برای روابط قدرت تعيين می کند ممکن است بدين  
خداوند برای بشر کلمه هللا را نازل ، از اين جايگاه مطلق. ای عالم استخدا خالق قادر و دان. ترتيب خالصه گردد

و شايد حتی  —الھیتعاليم و اصول ، و قوانين، استکه محيط بردرک کامل طبيعت انسانی و واقعيت فيزيکی ، فرمود
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بشر اول بايد اين . نمايد در حيات فردی و جمعی را گوشزد که به انسان نحوه رفتار، ارائه نمود -را ترتيبات اداری
را  ی عادلعکند تا جامعه را ارتقا بخشد ويک نظام اجتماجب آن عمل بمو، اخالق و عدالت را بپذيرد ثانی، قاعده حقيقت
  . ما بايد بپذيريم و اطاعت نمائيم ؛لھی برای نظم دادن به روابط بشرینقشه ا، اين سلطنت الھی است. پيش ببرد

ای اما لحظه . کسانی که باورشان ناشی ازظھور اديان است امکان دارد بالفاصله حقانيت اين بيان را تصديق نمايند 
اعمال وحشتناکی که بنام دين انجام شده به پذيرش غم انگيز اما اجتناب ناپذير از چنين اعمالی که با مباحثی تامل بر 

سياسی بايد از  -در بررسی تعاليم بھائی در ارتباط با قدرت و روابط اخالقی. شويم مشابه توجيه گرديده رھنمون می
کاھش يافته که گزينه بين سيستمھای اجتماعی ايده آلی و آزادی فردی نامحدود را جايگاه بيش از حد ساده انگاشته شده و 

  . پرھيز نمود، تحميل می نمايد

ما چگونه قدرت را . در نقد جامعه بھائی ممکن است پيش آيد تفکر نمائيد، رخی سؤاالت که در ارتباط با قدرتبه ب 
چطور قدرت در جامعه بھائی  افراد و مؤسسات وجود دارد؟ ی از قدرت ميان افراد و بينوابطف می کنيم؟ چه ريتعر

استفاده از قدرت وجود دارد؟ نقش نقد چيست؟ نه تنھا فرايندھای به بکار می رود؟ آيا رويکردی رسمی و آئينی نسبت 
ارند؟ آيا بھائيان با سايرين چطور تعامل د. درونی بلکه روابط ما با ساير مردم و جوامع نيز بايد تجزيه و تحليل شود

معتقد به تعدد حزبی نسبت به يا آيا ما يک دورنمای نسبی گرايانه و ، بشريت بايد با قواعد و ارزشھای بھائی داوری شود
چطور از اتھامات ساده ، می رسد، هسلطنت الھي، ی نوبت به نظر ما از تمدن روحانیوقت ساير جوامع تصور می کنيم؟

ما بايد ياد بگيريم که به اين گونه سؤاالت بدون انحراف از ادراک خود  ز می کنيم؟اخالقی کردن يا استبداد پرھي، بودن
  . پاسخ دھيم، يا انتقال نظر نادرست از امر

مرتبط  ا برخی اھداف مدرنيستیمی تواند ب، از يک دورنما، ه با مالحظات معاصر نسبت به قدرتميختتعاليم بھائی آ 
مکن از طريق باال آمده و تا حد مبه مشورت روش مباحث بھائی است که اجازه می دھد تصميمات از پائين . گردد

مشاجرات يا نفع شخصی را به حد اقل می ، در حالی که دسيسه ھای شخصی، بی غرضانه و عادالنه، وسايل عقالنی
اجماعی درباره واقعيت دنبال  می گردد؛سپس برای تحری حقيقت تعديل ، شوند مطرح می آراء. تصويب شوند، رسانند
يک ، سيستمی برای اداره امور امری. ددشود که بر اساس آن عمل جمعی پايه ريزی شده و پيشرفت حاصل می گر می

بعنوان عناصری از يک ، روابط انسانی استو طرح اصولی جھانی که حاکم بر ، سری از قوانين که بايد اطاعت شوند
توان مشاھده  باشد می عدالت و نظم اجتماعی می، اخالقيات، متوجه مواضيعی چون آزادیرويکرد سيستماتيک که 

  . نمود

خطاھای انسانھا . تعاليم بھائی می توانند با برخی روابط پست مدرن درباره قدرت مرتبط شوند، از دورنمايی ديگر 
قدرت تنھا به مؤسسات . نسبت به سايريناز جمله تمايل به تالش مداوم در جھت پيشرفت خود ، شود فورا پذيرفته می

. فقط منتظر دستورالعمل برای اقدام نيستند نيز تعلق دارد تعلق ندارد به افراد نيز که ابتکار خود را بکار می برند و
و ستحق درک شخصی و آزادی بيان است که م بشری، ی پيشرفت بشر تصديق شده استتفکر انتقادی بعنوان الزامی برا

تقادی و اناگر مجاری مناسب برای تفکر . ر درجھت ايجاد تحول در ساختار اجتماعی سرکوب کننده می باشدملزم به کا
و انرژی خود را به امور ديگر  آنوقت برخی مؤمنين ممکن است به غيبت پناه ببرند يا منفعل شوند، خالق مسدود باشد
کز ندارد بلکه به مسائل عملی زمانی که افراد سعی  تعاليم بھائی تنھا بر اصول غير عملی مشورت تمر. اختصاص دھند

در درک اينکه مسئله قدرت ھرگز . می کنند آراء خود و برنامه ھای شخصی خويش را تحميل نمايند نيز متمرکز است
 ؛جلوگيری می کندجامعه بھائی از طرق گوناگون از تحميل مستبدانه نظراتش بر ديگران ، نمی تواند کال حذف شود

، چون سادهجايگاه بھائی نمی تواند بسادگی تحت عناوينی ، قويا تحت تاثير شک پست مدرن است بنابراين در دنيايی که
بعنوان جذبه ای برای ارزشھای رااخالق بھائی ، بعنوان مستبد يا، ه شودکنار گذاشت جستجوگر دنيای رھا از قدرت

  . تحميلی تغيير شکل دادو عدالت ، صلح، جھانی

و ، تنوع، يادگيری، ندازه مھم تفکر انتقادیجستجو برای نظم و عقالنيت با عناصر بھمان ا، در تعاليم بھائی، ين رواز ا 
باز کردن قوانين رفتاری و تمرکز بيش از حد بر مقام و قدرت به عصر طفوليت . توجه به زمينه محلی تکميل می گردد

برای عصر بلوغ بشر . انتقاد شديد نمايانگر عصر نوجوانی ھستندآزادی بدون نظارت و ، ھمينطور بشر تعلق دارد؛
  . بينشھای جديد درباره قدرت الزم است
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تنھا راه اجتناب از بحث بی پايان بين مبنا گرايی و نسبی گرايی رد دو گانگی ، ھمانطور که در فصل قبل مشاھده گرديد 
در ارتباط با سؤاالت مر بوط به قدرت يک . باشد و جستجو برای رويکردی اگرچه با فرقی جزئی اما غنی تر می

 يا ھيچ تئوری، کند که ھيچ فرمول يا روش مطلقی اين دورنما تصديق می. دورنمای غير مبنا گرايانه نيز امکانپذير است
قابل اما ت. آن بتوان بطور کامل برای حصول نتايج ايده آل تکيه نمود وجود ندارد عدالت يا سازمان سياسی که بر اساس

می توان ، در عوض. استيافته ن تنزل و تالشی پايان ناپذير برای تسلط و برتری، نقد بيرحمانه، اجتماعی به بحث جدلی
در طول زمان و از طريق تجربه می توان و  قضاوتھای عملی درباره نحوه انجام امور در شرايط معين اعمال نمود

در اين زمينه است که ما می توانيم تعاليم بھائی . مؤثرتر ترويج نمود رويکردھايی برای پربار نمودن بينشھا و اقدامات
  . را در ارتباط با مسئله قدرت از نزديک بررسی کنيم

  برخی تعاليم بھائی در ارتباط با روابط انسانی 

در ھر ، آنان گروھا و جامعه باشد و از ميان، قی که حاکم بر روابط ميان افرادترتيبات اجتماعی و اخال، برای بھائيان
و  ھم از نظر ظرفيت درک بشر، ت بشریعصری از طريق مظھر الھی که تعاليم الھی را بر طبق نيازھای غالب واقعي

حضرت شوقی . مسائل مربوط به قدرت مطرح می گردد، تا آن تاريخ به ارمغان مياورد ھم ميزان ترقی اجتماعی وی
مظھر الھی جديد  زمانی که يک )13(. ه "نسبی"است نه مطلقمينر می دارند که حقيقت مذھبی در اين زاظھافندی ا

ر حاليکه بقيه در پرتو متنی شوند د برخی حقايق تاييد می: کتاب ظھور الھی دوباره نگاشته می شود، شود ظاھر می
 اجزاء "قايق "درک. تا حدی آنچه شب بود روز می شود آنچه ممنوع بود مشروع می گردد، در بعضی موارد، تازه

  . شود بشری مجددا ساخته می

پاسخی پيچيده به فرھنگ و . نيست، عصر پيشين قادر به درک آن نبوده ظھور جديد تنھا ارسال حقايق جديد که بشر در 
حضرت عبدالبھاء در رساله مدنيه وجھی از قانون الھی را در . ظرفيت است که در مصالحه با محدوديت انسانی است

  . فرمايند زمان حضرت محمد تحليل می

"از اين گذشته در کتب کافه فرق اسالميه از تواريخ و غيره که علمای عظام و مورخين فخام تصنيف نموده اند مذکور 
که بعد از طلوع نير آفاق از مشرق حجاز که فی الحقيقه از اشعه ساطعه اش ھيئت عموميه امکان مستنير و تغيير و 

شريعت مقدسه سمائيه در . جديده الھيه و تاسيس مبانی حکم ربانيه پيدا شد تبديل کلی در ارکان عالم به نزول شريعت
از آن جمله حرمت و رعايت اشھر حرام و حرمت اکل لحم . بعضی احکام مطابق عادات مالوف اھل جاھليه نازل شد

  .... کتب نقل می شود خنزير و اعتبار شھور قمريه و اسمائشان و غير از اين امور کثيره ای است که بعينه و بعبارته از

حال نعوذ با می توان بخاطر آورد که چون در بعضی احکام شريعت غرا با عادات اھل جاھليه که مطرود جميع  
طوائفند وجه مشابھت دارد نقصی وارد است و يا خود تصور می توان کرد که استغفرهللا حق غنی مطلق اتباع آراء 

آيا از قدرت حق بعيد و ممتنع بود که شريعت مبارکه را من دون مشابھت . ارفرموده؟ حکمت بالغه الھيه بسيکفريه 
از قيود تعصبات جاھليه آزاد عادتی از عادات امم جاھليه نازل فرمايد بلکه مقصود از اين حکمت کليه اين بود که عباد 

   )14(". بر زبان نرانندو اين اقوالی را که اليوم وسيله تخديش اذھان و تشويش وجدان بيچارگان نموده . شوند

حضرت بھاءهللا توضيح ذيل در پاسخ به سؤالی درمورد علت برخی منھيات که ميان اديان متفاوت است را بيان ، بعالوه
  : فرمودند

"امروز را نگران باشيد و : پاسخ اين سئوال باقی می ماند حضرتش فرمودند. رگ جھان در دست پزشک داناست "... "
حکم است و عين ، حکم نمايد " يعنی به اوامر الھی توجه نمائيد زيرا ھر آنچه اليوم بفرمايد و. يدسخن از امروز ران

برھمه فرض است که به امرهللا توجه نمايند و به آنچه از افق اراده اش طالع گشته ناظر باشند چه که از طريق . حقيقت
برای مثال اگر حکم . کم ما يريد برافراشته گشته استقدرت نام او پرچم "يفعل ما يشاء" به اھتزاز آمده و لوای "يح

زيرا روی ھيچ شيئی حک نشده . و سخن عين حقيقت در نظر گرفته می شود حکم می شود، م استانمايد آب حر
  . اين"حرام" و اين"حالل" است بلکه ھر آنچه نازل گشته و يا نازل شود کلمه هللا جل جالله است

با وجود اين برخی گروھھا معتقدند که ھمه احکام . است و نياز به توضيح بيشتر ندارداين موضوعات کامال روشن  
به عبارت بعدی توجه نمائيد" سخن به اندازه . رايج در ميان نفوس غير قابل تغيير و ھميشه معتبر بوده و خواھد ماند



110 
 

تا کودکان جھان به جھان بزرگی درآيند و شير باندازه بايد داد . گفته می شود تا نورسيدگان بمانند و نورستگان برسند
حال اگر به آنھا . برای مثال بعضی معتقدند که شراب ممنوع بوده و ممنوع خواھد ماند. دربارگاه بزرگی جای گزينند"

در حقيقت اھل عالم ھنوزمفھوم "يفعل . د به اعراض و اعتراض قيام نماينداطالع دھند که ممکن است روزی مجاز شو
اگر به او ، طفل شيرخوار بايد با شير تغذيه نمايد. ميت عصمت عظمی را نفھميده اندا ادراک ننموده اند و اھا يشاء" رم

. (چون اصل يافت نشد مضمون تقديم گرديد. واين جز بی عدالتی و بی حکمتی صرف نيست. گوشت بدھند از بين برود
()15(  

خداوند در اين زمينه کامال . ندارند که برآن واقعيت مطلق بنا شوداز اينرو از دورنمای بھائی قوانين الھی شکل مطلقی  
  . برای رسيدن به نتيجه مطلوب در نظر می گيردال گوناگون را در زمينه ای مشخص اعم: واقع گرا است

 قضاوتی تولد يافته از ادراک است که با شرايط و نيت وصول به ھدف وفق داده )16"(يفعل مايشاء "در حقيقت مفھوم 
قاعده عصمت ذاتی . شود حاصل میيک برآورد قابل مشاھده از واقعيت شده نه بيان يک واقعيت مطلق که پس از 

چيزی درست يا بلکه  ؛که صحيح است انجام می دھد" نيست بمعنی "آنچه او می گويد حقيقت است" يا " او آنچه را
لو يحکم علی الماء حکم الخمر و علی ". ف الھی استحقيقت چون مظھر الھی اينطور می گويد؛ کلماتش بيان اراده و ھد

اما )18("و بم  و ليس الحد ان يعترض او يقول لم )17(الريب فيهالسماء حکم االرض و علی النور حکم النار حق 
آنچه بيان نموده معنا وھدف . که مشخصه نسبی گرائی است سخن نمی گويد دمظھر الھی بطريقی مستبدانه يا محدو

و تا دور بعدی نمی تواند تغيير ، نتايج عملی ايجاد می کند زيرا بايد اطاعت شودپس ، بشر است مقصدش کل ابناء، دارد
درد را می بيند و . حضرت بھاءهللا می فرمايند مظھرالھی "پزشک دانا" است که"رگ جھان در دست اوست". کند

" بايد اھل عالم طرا به آنچه نازل شده و ظاھر ، گر"و "فردا را درمانی دي" را درمانی  درد امروز"، درمان می کند
"ما . و نيز می فرمايند که ظھور مناسب با ظرفيت شنونده است)19(". گشته تمسک نمايند تا به آزادی حقيقی فائز شوند

درست )20(. نزلت عليک من لسان القدره و کتبته بقلم القوه قد نزلناه علی قدرک و لحنک ال علی شانی و لحنی"
در تالش برای درک و بکارگيری آن نيز بايد از ، ی شودھمچنانکه قواعد الھی ظھور از مبناگرايی و نسبی گرايی جدا م

در نخواھند  اصول و انذارات بگونه ای ثابت و غير قابل انعطاف به عرصه عمل، قوانين. افراط و تفريط اجتناب نمود
  . بايد انجام دادکند درھر شرايطی چه کاری ميرمزی که تعيين ، آمد

برای ھر پرسشی پاسخی می خواسته و برای اخذ ھر تصميم ضروری ھر  تمايل بشر در ادوار گذشته اين بوده که"
 تمايل در دور بھائی از زمان خود حضرت بھاءهللا. تحت تاثير آن بوده است مطلب جزئی درمورد باور يا نحوه اقدامش

در سطح ، قيده رسمی در مورد جزئياتی که الزامی در نظر گرفته شده اندبرای اظھار ع، به روشن نمودن اصول حاکم
  )22(". وسيع به وجدان افراد واگذار شده است

بيت العدل اعظم در مکتوبی ، بکارگيری تعاليم در حيات روزمره در پاسخ به سؤال يک جوان بھايی در باره نحوه
  : انطور توضيح می فرمايند

ممکن است و نه مطلوب که مجموعه قوانينی را که در بر گيرنده ھر وضعيتی باشد وضع  ل اعظم نهدبرای بيت الع" 
اعمال و ، شود بلکه اين وظيفه ھر فرد بھائی است که با توجه به موقعيتھايی که در زندگی يوميه با آنھا مواجه می نمايد؛

می خواھد به رسالت واقعی زندگی خود به اگر . رفتاری مطابق با ادراک عميق و متعالی از آثار مبارکه داشته باشد
ھر فرد . حيات خود را بر طبق تعاليم مبارکه طرح خواھد کرد، بای مؤمن به جمال مبارک نائل شودعنوان يکی از اح

وقتی زندگيش در جھت خدمت به حضرت . ه اين ھدف برسدبھائی نمی تواند صرفا توسط يک سری قوانين سخت ب
از حرکت بسوی ھدف و مقصد حقيقی ، ال ھوشيارانه اش مطابق با تعاليم آن حضرت انجام بشودبھاءهللا باشد و ھمه اعم
ولی محبوب امرهللا را بنابراين ھريک از احبا می بايست مکررا آثار مقدسه و ھدايات حضرت . حيات باز نخواھد ماند

بايد با سوز و گداز ، خود و جامعه واصل شودو بھتری از اھميت آنھا برای ھميشه بکوشد که به فھم جديد ، مطالعه نمايد
دعا کند و در ھمه وقت با تمام قدرت به خدمت ، د و قدرت سلوک در مسير رضای الھیبخاطر ھدايت ملکوتی خو

  )23(. پردازد

. )24(حضرت بھاءهللا می فرمايند "التحسبن انا نزلنا االحکام بل فتحنا ختم الرحيق المختوم باصابع القدره و االقتدار"
ميزان نياز به ، کتاب است را دريابد آنچه درحروفدرک و بکارگيری تعاليم بھائی نيازمند احساسی در روح است که 
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انعطاف موجود در . و نمو ظرفيت پاسخگويی کاملتر در طول زمان دارد، مناسبی از انعطاف بر اساس زمينه تاريخی
، در دور بھائی. شوند توسعه ارگانيک و بلوغ دائما در نظر گرفته می. گردددر قلمروی جمعی نيز ظاھر می  اقدام فرد

يک نمونه حکم حقوق هللا است که تا سال . در زمانھا و مکانھای متفاوت، قانون الھی تدريجا بکار گرفته خواھد شد
يات اجتماع ھر جامعه ای بتدريج با چالش خذف خصوص، مثال ديگراينکه. شد برای کل مؤمنين بکار برده نمی 1992

می خواھد "مومنين آمريکای شمالیاز افندی  حضرت شوقی. روبرو شده استھمراه نبودند وسيعتر که با مفاھيم بھائی 
. )25(". غير مرضيه ای را که ميراث نياکان محسوب از ريشه براندازندکه جميع وسائل افکار و اذکار و شيم و اطوار 

"ھمه جا مردم آداب و رسومی دارند که بايد آنھا را ترک : يقا مرقوم فرمودندبيت العدل اعظم در پيامی به آفر و نيز
گيز ظھور حضرت بھاءهللا به سوی تمدن جديد و شکوھمندی که ثمره شگفت ان يدانمايند تا مسيری را که جوامعشان ب

  )26(". ھموار و آشکار نمايند،  بپيمايند، است

يا با تحت تاثير شديد ديگران بودن يا ، مسائل غير اخالقی يا بی بند و باری باطاف در بکارگيری تعاليم نبايد مفھوم انع
  . بروشی احتياطی يا جانبدارانه عملی نميشوندتعاليم . اشتباه شود، بداد که با نسبی گرائی مطابق استاست

عالم االمر والخلق من فاز به قد " ان اول ما کتب هللا علی العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الذی کان مقام نفسه فی 
اذا فزتم بھذا المقام السنی واالفق االعلی ينبغی . فاز بکل الخير و الذی منع انه من اھل الضالل ولو ياتی بکل االعمال

  )27(". لکل نفس ان يتبع ما امر به من لدی المقصود النھما معا ال يقبل احدھما دون اآلخر

انکار ھر يک از اصول اساسيه بمنزله انکار قدرت و سلطنت جمال . امرهللا در کليت آن"بھائی بودن يعنی پذيرفتن 
  )28(". اقدس ابھی است و لھذا بمثابه رد تماميت امرهللا می باشد

" جامعه بھائی اجتماعی است مشتمل از افرادی که با قبول ادعای حضرت بھاءهللا به عنوان مظھر الھی برای اين 
گرد ھم آمده اند تا نمونه خاصی از رفتار فردی و اجتماعی را پايه ريزی کنند و مؤسساتی را که به ميل خود ، عصر

افراد بيشماری ھستند که در اين آرمان با ديانت بھائی شريکند و از تعاليم بھائی . بايد اين نمونه ھا را ترويج دھد بنا نھند
اما کسانی که عمال در ظل امر در آمده . فق نيستنداآن مودر حالی که با بعضی ديگر از خصوصيات ، الھام می گيرند

چنانچه در ضمن بکار ، با علم به اينکه، اند آزادانه و به اراده خويش پذيرفته اند که از تعاليم بطور کامل پيروی نمايند
  )29(". ل اعظم استداور نھائی بيت العد، طبق آثار نازله، بستن بعضی از تعاليم ترديد يا عدم توافقھايی بروز نمايد

قانون الھی . احکام روشن و واضح نمی توانند مورد تخطی قرار گيرند. شود و نمیلغ، زمانی که حکمی بکار گرفته شد
ی برای فعاليتھای درون محدوه تعيين شده توسط احکام الھی ميزان وسيع. حدود رفتار اخالق و مضر را تعيين می کند

 از قدرتھای شخصی بعنوان تجلی نيروھای بالقوه ای که خداوند درون ھر فرد قرارده اآزادی استف —بشری وجود دارد
پر محتوی و دائم التغيير ، بحدی که بتواند به ابعاد غنی، يميعنی درونی ساختن تعال، دارا بودن حيات بھائی. داده است

مشخص بروشی خالق و سازنده  با بکارگيری اصول و تعاليم در موقعيتھای روزمره و تکامل اجتماعی تاريخیحيات 
اين فرايند در  )30(. که اين نه تنھا شامل برطرف کردن خطاھا بلکه متعادل نمودن فضائل غير مشابه است. پاسخ دھد

حضرت . بحران و پيروزی مشخص خواھد شد، و از طريق چالشھا و عقب نشينی ھا طول حيات آشکار خواھد شد
چگونه ، بت به اينکه بعنوان يک فرد بھائی"اگر گاھی نس: چالش را نشان می دھندشوقی افندی در توقيعی جوھر اين 

از خود ، حيات مبارکشان را در نظر آورده، بايد به حضرت عبدالبھاء انديشيده، دچار ترديد می شويم، بايد رفتار نمائيم
جميع مراحل و مسيرھای زندگی  در، اگر آن حضرت بجای ما بودند چه می کردند؟ زيرا حضرت عبدالبھاء، سؤال کنيم

  )31(". مثل اعلی و نمونه کامل ما ھستند

صبر و ، که نيازمند عشق، نقائص در افراد مؤمنين و تشکيالت آشکار می گردد، ھمچنانکه تعاليم بکار برده ميشوند 
که اشتباھات بعدی  اين ادراک حاصل خواھد شد. در خلق محيطی پربار بر پيشرفت ميباشدو حمايت متقابل ، دعا، تحمل

مومنين در مقطعی از سن خويش با مسائلی مواجه ميشوند که در آن ، اغلب. ناگزير در يادگيری بکارگيری تعاليم است
 و مؤمنين، اما پيشرفت واقع خواھد شد. و نيازمند توانايی مواجھه با ابھام و پيچيدگی آن ھستند، زمان قابل حل نيست

  )32(. و در رفتار خويش نمونه تار"خواھند بود، متعادلتر، صدھا برابر بالغترآينده "
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بھائيان مطمئنا تالش . که جزئی از جامعه نيستند نيز مورد استفاده قرار می گيرد با کسانی بکار گيری تعاليم در تعاما 
در ميان  يا از طريق، می کنند تا نفوذ خود را از طريق تعاليم امر مبارک و دادن فرصت به مردم جھت پذيرش آن

  . اصوا و احکام ديانت بھائی تحميلی نيست، اما. گسترش دھند، گذاردن اصول به اميد شکل دادن تفکر و عمل ايشان

"ھدف ما تحميل تعاليم ديانت بھائی به بديگران از طريق وضع قانون که بايد اصول امری را اجرا نمايند يا وادار  
ھدايتی که تشکيالت بھائی به بشر ارائه می دھد يک دست . بعنوان قانون نيستبه تعيين اھداف در فعاليتھای آنان  نمودن

بدون اين . پاسخھای مشخص به مسائل جاری را شامل نمی شود بلکه جلوه گر ساختن يک روش حيات کامال جديد است
. قادر به حل مسائل خواھند بود، اگر قيام نمايند يا، با آن آنھا قيام نخواھند نمودمسائل الينحل می مانند؛ ، روش زندگس

)"33(  

نيز در ارتباط با موضوع قدرت تصوير ديگری از اينکه چگونه امر مبارک رويکرد دقيقتری  مفھوم بھايی از حکمت 
پيشنھاد ، یناشی از سنت روشنفکر، مفھوم حقيقت. و از مبناگرايی و نسبی گرايی پرھيز می نمايدارائه می کند دارد 

. ايد برای حقيقت قابل مشاھده تالش کند و سپس درجھت حمايت از آن حقيقت در ھمه شرايط اقدام نمايدبمی کند که فرد 
از صحبت درباره حقيقت در برابر قدرت ، حامی حقيقت بايد به وجدان شخصی بعنوان تنھا راھنمای خويش وابسته باشد

ال حقيقت را فاش کند(زيرافشاء جانبدارانه عدم و بايد بدون نگرانی از نتايج کام نترسد(يعنی مؤسسات صاحب قدرت)؛
. می باشد که محدوديتھای بشر را درک نمايدآثار بھائی طالب رويکردی حساستر نسبت به مفھوم . صداقت است)

قدرت نه تنھا از طريق تصميمات . نيروھای بسياری وجدان را شکل می دھند. شود ھميشه جانبدارانه کسب می، حقيقت
حقيقت  نتايج تاکيد شخص بر، مھمتر ازھمه آنکه. شود از طريق گفتار و عمل افراد نيز بکار گرفته میمؤسسات بلکه 

بلکه ، نسور يا اداره نتيجه تبادل نظراتنه بمنظور سا، زمانعمل بايد در طول ، در نتيجهبايد در نظر گرفته شود و 
. شودتعديل اقدام متحد در پاسخ به حقيقت درک و پذيرش حقيقت و ، تحری حقيقتبرای حفظ شرايط الزم درجھت 

بايد بر استفاده از  حکمت، به ھمه اين داليل. نمی تواند بطور کامل جدا گردد-- "ھست" و "بايد" —حقيقت و ارزشھا
  : حضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايند. دانش و ابراز رسالت بشرحاکم باشد

ستماعه النه بمثابه الموائد الطيبه للصبيان و ان االطعمه مھما کانت اتبع سنت ربک و ال تقل ما لم تسطع االذان علی ا"
لذيذه بديعه ولکن ال يتحملھا قواء معاءالرضيع من االطفال اذا ينبغی اعطاء کل ذی حق حقه والکل مايعلم يقال و ال کل ما 

ال تغفل عنھا ان کنت من اھل يقال حان وقته و ال کل ما حان وقته حضراھله ان ذلک من الحکمه البالغه فی االمور ف
. العزم فی جميع الشؤن بل شخص العلل و االمراض والعياء واالعراض ثم العالج و ھذامنھاج المھره من حذاق االطباء

")34(  

  . ارزشھا و مفھوم را متعادل می کند، عمل، ظرفيتی از عقل است که دانش. نيستنيرنگ . حکمت دورويی نيست 

حيات به اما رويکردی مطلق گرا نسبت ، تاکيد می کنند که اگرچه امر بھائی يک دين الھی استھمه اين نمونه ھا  
تبعيت"مطلق"از ظھور الھی اقتضا می کند که شخص رويکردی غير ، برعکس. سياسی حيات بشر ندارد - اخالقی

ی مبھم و محدود درک و عمل بشری تعاليم بھائی بمنظور ھدايت دنيا. مبناگرايانه نسبت به واقعيت اتخاذ کند نه مبناگرا
در جامعه بھائی . رفتار اخالقيش نيز جائز الخطاست، درک بشر از واقعيت ھميشه جانبدارانه است. نازل گرديده است

 و روشھای مشورتی، اصول جھانی، سيستمھای اداری، ارتباط با حکم، عملی برگردان تعاليم به عرصه عملدر سطح 
و درک ضعف ، م و متنيادگيری حساسيت به مفھو، تامل، نقد انديشمندانهکه تفکر مدرن را منعکس می کند از طريق 

تعاليم بھائی نقاط قوت و ضعف موجود در ھر دو دورنما . شود بشر که صفت مميزه روابط پست مدرن است تکميل می
می تواند وجود داشته باشد که سازنده ھستند و رفاه بشر  راھھايی برای مرتب کردن روابط. را مورد توجه قرار می دھد

شک گرايی و تضاد  و، ای سرکوب کننده از يک طرفواز تمايالت بسوی مطلق گرائی و سيستمھ، را افزايش می دھند
از آنجا که تھديدھای ناشی از خطا يا ناشی از سؤ استفاده از قدرت ھميشه . بی پايان از طرف ديگر پيشی می گيرند

و بکارگيری اصول درون ، تجربه عملی، آنھا بروشی که بدنبال ھماھنگ ساختن روابط از طريق گفتگو، وجود دارد
  . متنی بخوبی تعريف شده مورد توجه قرار می گيرند

تالشی پر نشاط و زنده . باشد برای بھائيان اتحاد ھدف و اصل عملی در روابط قدرت در ارتباط با افراد و مؤسسات می 
. در روابط انسانی در کوششی برای بجريان انداختن قدرت بسوی ھدفی سازنده انجام می گيرديافتن ھماھنگی در 
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اھل مدينه ای بتمامھا اگر روابط اتحاد و اتفاق را محکم سازند در اندک زمانی چه قدر "، حضرت عبدالبھاء می فرمايند
 تھابشرروابط پيچيده تر را در تکامل اجتماعيش از قبائل به مل)35(". ترقی نمايند و به چه قدرت و قوتی تجلی فرمايند

ج کشف و يديگر بتدر که روابط مفيدتر و پربارتر، بنابراين دليلی برای ترديد وجود ندارد ؛بنحوی فزاينده يادگرفته است
  . بکار گرفته شوند

  و فرد، آزادی، قدرت

"رھا از ، به حالت کسب يا پرواز به سمتتعاليم بھائی با اجماع پست مدرن که قدرت ھمه جا ھست و اينکه بشر 
نيز ظرفيت فريبکاری و نفع  و است بھائيان نيز موافقند که انسان دارای طبيعت پست تر. سازگار است، رسد قدرت"نمی
مثال مالحظه می ": بنا به فرموده حضرت عبدالبھاء .قدرت برای رسيدن به اھدافش می باشد تمرين است که شخصی

فرمائيد که شخصی به جھت منافع جزئيه ذاتيه خود مانع سعادت جمھوری از ناس می شود و به جھت گردش آسياب 
کند و به جھت مطاعيت خود دائما ناس را بر تعصب جاھليت که  شتزار جم غفيری را تشنه و خراب میخود مزارع و ک

  )36(". مدنيت است داللت می کندمخرب بنيان 

، لکه بايد بسوی خدمت به رفاه عمومب. شود اما در تعاليم بھائی رسالت انسان در مفھوم نفع شخصی تجزيه و تحليل نمی 
اعمال قدرت در اين زمينه عدالت تنھا از طريق . يا کمک به سعادت و خوشبختی بشر ھدايت شود، ترويج منقبت انسانی

اين . شود بلکه از طريق ترتيبات سودمند که شخصيت و ظرفيت انسانی را ترويج می نمايد حاصل می، بدست نميايد
و تالش  عملی سودمندحاصل از نتيجه آگاھی ، يا تحقق تئوری ايده آل نيست بلکهصريح قوانين ھدف نتيجه بکارگيری 

وع می شود که قدرت مؤسسات در وادار آزادی جائی شر، در دورنمای ليبرال. در اقدام بروشی سازنده تر می باشد
بروز ابتکار که به رفاه  بمنظورآزادی در فرار از نفع شخصی ، برای بھائيان. کردن برفتار فردی به پايان رسد

  : حضرت عبدالبھاء می فرمايند. اجتماعی و توسعه نيروھای بالقوه انسانی کمک می کند يافت می شود

حريت انسان است که بقوه معنويه از اسيری عالم طبيعت خالص و نجات يابد زيرا  و از جمله تعاليم حضرت بھاءهللا"
  )37(". تا انسان اسير طبيعت است حيوان درنده است زيرا منازعه بقا از خصائص عالم طبيعت است

  : و نيز می فرمايند

و وسعت در تعاليم حضرت حريت معتدله که کافل سعادت عالم انسانيست و ضابط روابط عمومی در نھايت قوت ... "
  )38(". بھاءهللا موجود

شود نمی تواند بسادگی به تالشی دائم بين  روابط انسانی که موجب تفکر درباره قدرت می، از يک دورنمای بھائی 
و به نتايج شخصيت انسانی را نظم دھد  يابد که تيبتر بلکه امکان دارد بگونه ای اساسی، عالئق رقابتی کاھش يابد

اين يک باور ساده لوحانه و خام نيست که شخص می تواند بکمال برسد اگر تاکيد مطلق . اجتماعی کمک نمايد سودمند
و ھمه ، پيشرفت امکان پذير نيست، رد اين داشته باشد که ھمه گزينه ھای رفتاری بطور مساوی قابل پذيرش ھستند بر

تاکيد دارند که عمل نوعدوستانه امکانپذير است و  بھائيان، در عوض. فع شخصی انجام شوداعمال بايد به منظور ن
و ممکن است بين اين دو يک نتيجه می تواند برای بشريت پربارتر از ديگری باشد . رفتار فردی می تواند پيشرفت کند

نه نشان می دھد که اين گزي، مقابله با جوامع ظالم قرار دارد که دراجتماع دموکراتيک  وجود يک فرم از. دانتخاب شو
ندتر بودنشان نسبت به مدر دسترس است و اينکه راھھايی برای انجام امور وجود دارد که از نظر تاريخی نيز سود

  . سايرين باثبات رسيده است

قالب دادن به اعمال  دين با نيروھايی که ھدفشان. در قلب ھمه اين مالحظات انضباط نفس و تالش فردی قرار دارد 
که از طريق تالش شخصی بل، شود انضباط در ابتدا از بيرون تحميل نمی، در تعاليم بھائی. انسانی است سرو کار دارد

انضباط . حاصل می شود. زمانی که مؤمن سعی می کند در حيات روزمره خويش خود را تعاليم وفق دھد، و تسلط نفس
زندگی ، در جھت غلبه بر نفس و ارزيابی اعمال شخصی بمنظور ارتقاء ظرفيت، مطالعه آثار، روزه، روحانی در دعا

و پيوستن به ساير مؤمنين و بشريت در کليت آن بمنظور کمک به پيشرفت اجتماعی ، کردن در مسير کسب رضای الھی
اما اين اعتراف . دجھات در معيارھای الھی کم مياور يک فرد نمی تواند به کمال برسد و ناگزير در بسياری. باشد می
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ار اخالقی طی پيشرفت روحانی و رفت. توجيه نمی کند را تسليم شدن به انگيزه ھای پست تر، صادقانه از شرايط انسانی
  . و از مسير يک دنيای برتر در نسلھای پياپی، از طريق افزايش اعمال نيک بطور روزمره، مراتبی بدست ميايند

در حقيقت . از موضوعاتی است که بکرات در آثار بھايی آمده است یشکل دادن فرد در تعھد به انجام ابتکار سازنده يک 
صعب و مشکل بنظر ميايد ولکن تبديل قوه ناسوتی بقوه ملکوتی "اگرچه تبديل آن حضرت بھاءهللا نشان داده اند که 

 )39(". آنچه اين قوه را تبديل نمايد اعظم از اکسير است اين مقام و اين قدرت مخصوص است به کلمه هللا... ممکن
""تربيت به درجه ای رسد که قطع حلقوم گواراتر از . "بايد تعليم اخالق کردحضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايند 

" مدنيت طبيعيه بقوه قوانين : " و نيز می فرمايند. کذب مشئوم شود و زخم سيف و سنان آسانتر از غضب و بھتان گردد
اما" مدنيت الھيه نفوس بشر را چنان تربيت )40(". ب قبايح اعمال گرددجزائيه و قصاص رادع و مانع خلق از ارتکا

"ننجذب فضائل عالم انسانی شوند و درآنچه سبب ، " بلکه در عوض. نمايد که نفسی ارتکاب جرائم ننمايد اال افراد نادره
  )41(". و ترويج صفاتی که مقبول درگاه کبرياست جانفشانی کنند نورانيت بشر است

برخی احکام بھائی . ھای بيرونی جدا نيستمحدوديتو  باطلت انسانی البته کامال از انضتعاليم بھائی مسئله رسادر  
اين محدوديتھا ، اما. نازل گرديده استمنھيات و محدوديتھايی است که بمنظور جلوگيری از برخی اعمال ويرانگر 

آنھا فقط بر بخش کوچکی از اعمال بشر سلطه . ھی استبعنوان تحميلی بر حقوق ويژه فردی نيست بلکه منبع رحمت ال
آنھا گستره وسيعی را تعيين می  و ھمانطور که در باال ذکر گرديد احکام الھی بمنظور تعيين مرزھا نازل شده اند؛. دارند

  ، حضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايند. کنند که در آن افراد بشر آزادانه و در امنيت عمل کنند

اين حريت عالم انسانی است که قطع عالقه قلبی از جميع اشياء می . م) در تحت سنن و احکام الھيه استآزادی (سو"
و روحش  ھر قدر انسان وجدانش ترقی می کند قلبش آزادتر می شود. از جميع مشقات و احزان آسوده می شود، کند

اما به درجه ای که خارج از آداب ، از خدا در دين هللا حريت افکار ھست زيرا حاکم بر وجدان نيست غير. مستبشرتر
 چه مقصود از، از قانون الھی نمی تواند تجاوز نمايد ولو ضرری بغير نرساند، در دين هللا حريت اعمال نيست. شدنبا

  )42(". چه عندهللا ضرر خود و غير خود يکسان و ھر دو مذموم است، قانون الھی تربيت غير و خود است

به فرد . انسانھا راکد و بی انگيزه نيستند بلکه تواندھی شده اند که از خود بر عالم اثر گذارند درون مرزھای قانون 
اين کوشش مثبت حد اقل تحت . خوب فعال نياز است نه خوب منفعل که فقط چون کاری انجام نمی دھد کار بد نمی کند

  و تامل، جذب، تربيت: عامل رشد می کندنفوذ سه 

مانند تعھد به بھتر ساختن عالم و  اھداف اصيل، شوند شخصيت فرد شکل گرفته وفضائل کسب می، از طريق تربيت 
ترويج و توسعه می ، باشند انسجام بشر ضروری میو آزادی از تعصب که برای ، عشق، امانت، صفاتی چون صبر

 ن الگوھای تفکر وعمل احاطه میآموزش دقيق و نيز ترکيبی از فرھنگھاست که وقتی فرد درواين پيشرفتھا نتيجه . يابند
، د که اين اھداف عاليه برای تربيتبايد تاکيد کر، مجددا. شود درک وی از آنچه خوب و درست است را شکل می دھد

تربيت گوھر  "، بنا بفرموده حضرت عبدالبھاء. باشند ايده آليستی و مدينه فاضله نيستند بلکه عملی و واقع بينانه می
کند ولکن تاثير کلی نمايد و بقوه نافذه آنچه در حقيقت انسان از کماالت و استعداد مندمج و مندرج به انسانی را تبديل ن
، به ايده آلھا ی درست است در حاليکه ھدفش رساندن ؛تربيت داللت بر پيشرفت نسبی دارد)43(". عرصه ظھور آرد

  . شوند اما در صدی از افراد خيلی از سايرين بھتر می

انجام آنچه مورد آرزوی ، به عشق الھی اشاره دارد. روحانی وسيله ديگری برای تجلی رسالت انسانی استجذبه  
يگران بعنوان افرادی که حق لزوم تعامل با د. و شناخت اينکه خدمت به خدا خدمت به خلق اوسترضای الھی است 

. که ھر نفسی صفات الھی را منعکس می نمايدشايسته احترام و عزت و مراقبت ھستند ناشی از اين ادراک است ، دارند
، دعا. باشند تجلی اقدام شخصی می، ھمه، و تمايل به تحری حقيقت، حفظ وحدت، جذب به زيبايی، عشق به بشريت

  . و مطالعه آيات الھی جزء انضباط ھايی است که اين نيروی جذب را تقويت می نمايدتفکر 

"به . ھر فردی مسؤل تحری حقيقت است. نمودن ابتکار کمک می کند تامل استيک عامل ديگر که به وادار و ھدايت  
 حضرت عبدالبھا می )44("(ترجمه). قوت و وظيفه ای در نقشه خالقه الھيه عطا شده است، ھر مخلوق بشری موھبت

ه برای بشر ناشناخته و آنچه را که درگذشت فرد می تواند بر علوم و ھنرھا تسلط يابد، فرمايند از طريق قوه ذھن انسانی
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از طريق آن دولتھا با . تعھدات عظيمه اجرا شود، مکن گرددبه قوه تفکر اختراعات م" . بوده به عالم واقعيت بياورد
، که شرايط را در نظر گرفتهتامل به شخص اجازه می دھد  )45((ترجمه) ". آرامش بيشتری به اداره امور می پردازند

کرده و بمنظور اعمال گذشته را ارزيابی داده ارزش يا قوا و نيز کاستيھا و ضعفھای  قرارتجربيات قبلی را مورد توجه 
داشتن ظرفيت تامل اھميت دارد که حضرت بھاءهللا آنرا حجر زاويه پيشرفت انقدر . شتر بر چالشھا غلبه نمايدپيشرفت بي

فی مقام الذی کانک تراه ثم وزن اعمالک به  انصب ميزان هللا فی مقابله عينيک ثم اجعل نفسک". اخالفی فرد می دانند
  . تامل از طريق مشورت شکل جمعی می گيرد )46(". فی کل يوم بل فی کل حين

  قدرت و نظم اجتماعی 

قديمی قدرت در ارتباط با روابط ميان اجزاءاصلی نظم  ار گرفته شده مسئلهورای مسئله قدرت که توسط افراد بک
مسائل حاکميت ، يم مربوط به کار نظم اداری بھائیبررسی کامل تعال. جوامع استمؤسسات و ، افراد —اجتماعی
ھايی در ارتباط آنچه که در اينجا می توان ارائه نمود بينش. ورای دامنه اين کتاب است، و تکامل آينده نظم سياسی، انسان

  . مروی جمعی استبا کار قدرت در قل

اين موضوع روابط رھا از . تجلی مثبت رسالت انسانی است، ابل اجتماعیيان درتقاولين نگرانی بھائ، در مورد فرد 
، در عوض. ھم نيستيا اتحاد ، عدالت، ا اجرای بدون غلط اصول صلح جھانیي، ساختار اجتماعی ايده آل، قدرت نيست

مجسم می کند که  اعی راتعاليم بھائی تالش و تقال در جھت تعادل پويای روابط بمنظور ساختن الگويی از پيشرفت اجتم
  . يکپارچه و متنوع می باشد، سيستماتيک و بی نظم، فزاينده و خروشان، در آن واحد

توافق بين خدا و بشر است "بموجب آن ، و ميثاق استد ھاست ع مل اساسی که حاکم بر روابط انسانیبرای بھائيان عا 
می  مخصص خويشمواھب  نمايد او را به عطايا وکه اگر اطاعت را انتظار دارد  یرفتار کردار وخدا از انسان 

که توسط خداوند در عھد عام تسلسل مربيان الھی است . د خاصدو نوع عھد وجود دارد عھد عام و عھ )47(. د"ساز
شامل ظھور مظاھر الھيه که مناسب با نيازھای ھر عصری قوانين و اصولی را ارائه ، شوند خ فرستاده میيطول تار

برای رفاه و که و رفتار مخرب بوده و بسوی آنچه کم بر عمل فردی و جمعی و مانع از نفع شخصی می دھند که حا
از طريق مقررات عھد خاص مرکز قدرت در امر که ھمه بايد به او رجوع نمايند تعيين و . سعادت ھدايت می نمايند

جانب مرکز منصوص امر  رسمی ازاما معنی عھد خاص توسط فرد منتخب . شوند وجوه نظم اداری بھائی تعريف می
. باشد ؛ بلکه مربوط به حاالت و رفتاری است که حاکم بر روابط ميان مؤمنين و بين مؤمنين و مؤسساتشان میگفته نشده

  : به بيان حضرت عبدالبھاء توجه کنيد

. ظه وحدت بھائیاليوم قوه محرکه عالم وجود قوه پيمانست که مانند شريان در جسم امکان نابض است و سبب محاف"
عالم انسانی نمايند اگر خود در نقطه اجتماع نکنند چگونه سبب وحدت عالم انسانی شوند بھائيان مامور که تاسيس وحدت 

و مقصد جمال مبارک از اين عھد و ميثاق آن بود که جميع بھائيان را در نقطه جمع فرمايد تا بعضی بی خردان که در 
  )48(". د رخنه ننمايندھر دور و کوری سبب اختالف شدن

حصول اطمينان ، فظ وحدتاحم، می فراھم مياورد که حافظ امرهللاسيست )49("فرزند عھد و ميثاق"، نظم اداری بھائی 
در . باشد می، و ھدايت در بکارگيری تعاليم بمنظور اطمينان از اينکه اھداف امر انجام شده است، از جامعيت تعاليم

اما عدم اطاعت از برخی از آنھا مفاھيمی اجتماعی ، افراد واگذار شدهحالی که پيروی از اکثر احکام بھائی به وجدان 
اداری که برای محافظت جامعه و تشويق فرد به تفکر مجدد بر  تطھيری دارند و ممکن است منتج به انجام فرامين

در اين نمونه ھا خيلی محدود ھستند و مؤسسات مجبورند که" ، یاما در طرح نظم اداری بھائ. شود، می گردداعمالش 
کنجکاوی و "مراقب باشند که در حيات خصوصی مؤمنين )50(ارتباط با ياران در نھايت صبر و تحمل باشند"

 افراد حاکم بر افکار و اعمال خود بوده و تشکيالت، افراطی عمومی از نقض احکام بھائیبجز چنين اعمال )51(ننمايند"
 ند که"در ريشه امر هللا ان اطمينان حاصل نموداهبھائي. و مؤسسات بمنظور احترام و حفظ اين آزادی ساخته شده اند

و مجاری روشن  )52("(ترجمه). در اظھار وجدان و ارائه نظرات قرار داردآزادی ، اصل حق بدون ترديد آزادی بيان
نمايندگان محلی و نه ملی "در ارتباط با وظيفه فرد امريه "نه  نيز با توجه به خدمات. برای اين مقصد در دسترس است

و متضرعانه ھمه با وجدان خود مشورت ، ھايی بايد شخصيت خويش را ارزيابیتصميم نمی گيرند " بلکه فرد به تن
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سطح آزادی عمل فردی در ، تشکيالت به تحمل اشتباھات تشويق شده اند )53("(ترجمه). جوانب کار را در نظر بگيرد
  . وسيع را مجاز دانسته و از جو انتقادی که مانع خالقيت می گردد اجتناب می نمايند

متمرکز  انداختن قوای افراد در انجام عمل ھماھنگی و بجريان، ود کردن نيست آزاد کردندھدف نظم اداری بھائی مح 
تشکيالت بايد "به تقدم مصالح امرهللا . بنابراين جلوه مثبت قدرت در روابط اجتماعی بھائی مشھود است. و جمعی است

آنھا )54(". پردازند و اقدامات جامعه را ھماھنگ سازند و به اجراء اصول و تجسم مقاصد عاليه اش مبادرت ورزند
ھم حيات و رفتار انسانھا را شکل دھند و ھم ، در امر را آشکار و متبلور نمايندبايد ھم انگيزه ھای محرکه مکنون "

بادل افکار و ھماھنگی فعاليتھا در ميان عناصر گوناگون تشکيل دھنده جامعه بھائی خدمت ای برای ت بعنوان واسطه
مسؤليت محافل ، قدرت قانونگذاریمسؤليت فرد است در حالی که ، مکان دقيق قدرت، در اين دورنما )55(. " نمايند
  . است

اراده الھيه به عھده تشکيالت انتخابی گذاشته شده  ملی و بين المللی به، محلی "مسؤليت ھدايت امور امريه در سطح
اين قدرت در سطح ابتکار فردی و سطح اراده . معھذا قدرت عمل در وھله اولی در دست کل اعضاء جامعه است. است

تمام ،  را برای عالم بشری تحقق بخشداگر قرار است امر مبارک ھدف حضرت بھاءهللا. جمعی بمنصه ظھور می رسد
؛ و در عين حال اداره حکيمانه مکنون در ھر دو سطح مزبور باشند بايد در فکر ظھور و بروز اين قدرت مؤسسات آن

اين مسئوليت خطير را بر عھده دارد و موھوب به مؤسسه مشاورين به طور اخص . امور جامعه را نيز تضمين نمايند
. رجسته حيات بھائی روح خدمت به حق استاز خصوصيات ب. کفايت و ظرفيت الزم برای احراز و اجرای آن می باشد
نبعث از مطالعه الھام و آموزش م، قدرت دعا، سطوت ميثاق، فرد برای مجاھدت در ميدن خدمت از حب جمال مبارک

و نيروھای تقليب کننده ای بھره می برد که با کوشش شخصی در رفتار منطبق با حدود و احکام الھی مداوم آثار الھی 
  )56(". ی گذاردبر روح او اثر م

. دسياسی قرار گير –آنچه که بين فرد و مؤسسات اساسی است مشورت است که ممکن است قلب فرايندھای اخالقی 
يين بھترين روش تع و بمنظور تحری حقيقت سازد تا قادر میواقعيت را  مشورت ابزاری است که تحقيق جمعی از

گی خدمت مشورت به ارزيابی در فصلھای گذشته چگون. برسنددر ادراک مطلب افق جمعی به تو، عملی برای متابعت
بنابراين مشورت وسيله . بکارگيری اصول و قضاوت بروشی مناسب با يک زمينه بخصوص را کشف نموديم، نيازھا

  . در تالش برای عدالت و اتحاد استو از اينرو  تطابق روابط حاکم بر قدرت ای عملی و گفتاری برای

ھدايت قدرت بنحوی سازنده ، ھدف ؛ايند رھا از قدرت مشارکت می کنندکنند که افراد در يک فر بھائيان تصور نمی 
اين بايد از کودکی آموزش . می تواند نواقص را تحمل کند. تنومند است، مشورت شکستنی نيست. می باشدتاحد ممکن 
بھتر بتدريج حاصل خواھد شد؛ تمرين و اما نتايج ، مشورت نيازمند برخی فشارھای آموخته شده شخصی است. داده شود

که ما می خواھيم به آنھا  یاھداف که بايد برخی زمينه ھا برای تصريحما معتقديم . انضباط شخصی موجب پيشرفت است
نه آنکه بسادگی تقاضای حق انتقاد داشته باشيم و از مشارکت عقب کشيده و به پيروی از اوامر ، برسيم وجود داشته باشد

خود بخشی از مشورت ، بکارگيری اصول و ارزشھا در متن و زمينه کار )57(. وجدان شخصی بپردازيم مستبدانه
اما بايد ازبحث مداوم اجتناب کرد زيرا بجای  ؛سازد اگرچه آراء متفاوت در آغاز فرايند مشورت را غنی می. است

يل به رويکردی مؤثرتر و پربارتر نسبت اين انتظار که افراد بشر برای ن. ظاھر ساختن حقيقت آنرا پنھان می کند
اری بروابط قدرت بايد تعليم ديده و مجرب باشند ساده لوحانه و ايده آليستی نيست بلکه براساس تجربه عملی و ساخت

بشر آموخت که بعضی قوانين منطقی و استداللی برای بحث عقالنی ، برای مثال، طی قرون. تاريخی بنا شده است
پس چرا . بوده است باحث يک نويسنده نادرست و بيھودهشود که م استنباط می، ناديده گرفته شوندضروری ھستند؛ اگر 

اين خصوصا  امکان ندارد که درباره حاالت و رفتار الزم برای مشورت مؤثر مطالبی ياد بگيريم و از آن پيروی کنيم؟
ما فقط يک چنين ، در حقيقت. پيدا می کندشود مصداق توسط يک حس اجبار مذھبی نيز تقويت زمانی که شرايط الزم 

 کشور و خطه و صدھا گروه فرھنگی و نژادی می 200آموزشی را درون جامعه خود که شامل مردمی از بيش از 
  . باشند ارائه کرده ايم

طبيعی به تمايلی ، تعاليم بھائی به اتحاد داده شده بدليل اھميتی که در. مشورت وسيله ای حياتی برای نقد اجتماعی است
در حقيقت انتقاد اجتماعی . اما تفکر انتقادی برای ادراک ضروری است. کنار کشيدن از ھر نوع انتقادی وجود دارد
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تحت فشار قرار دادن انتقاد تحت فشار قرار دادن  الينفک قدرت و تفکر ليبرال سياسی در نظر گرفته می شود؛ جزء
شود يا به حکومت مطلقه و استبدادی تنزل  تفکر انتقادی يا راکد میجامعه بدون ظرفيت . آزادی و دعوت از ظلم است

ری بيش از حد ايک ساده انگ، ی کنيم و درگير انتقاد نمی شويمبيان اينکه ما از محافلمان اطاعت م. يا ھر دو —می يابد
. ی کوتاه می باشددعوت به يک حمله شديد يا مرخصو که بدين اشاره دارد که قدرت افراد معلق يا منکوب است است 

چنين عموميت دادنی يک سوء تفاھم يا حداقل يک درک ناقص از تعاليم بھائی است که بين نقد نادرست و مخرب که 
يا مؤسسات ، ا تحميل کرده ايجاد اختالف نمودهعقايد شخصی ر، راھم می کندحوزه آزادی برای غيبت يا عيب جويی ف

بھبود و عالج بعضی شرايط و مسائل و ه بنحو مناسبی ارائه شده و برای "و تفکر سازنده انتقادی کتضعيف کرده را 
گرايشھای موجود"ضروری است و"نه تنھا حق مسلم بلکه مسئوليت حياتی ھر عضو ھوشيار و وفادار جامعه است که 

  )58"(. تمايز قائل می شود "را اظھار و ارائه نمايد... توصيهصراحتا و کامال اما با نھايت احترام ھر گونه پيشنھاد و 

تا اگر قرار است د نو اينھا بايد شنيده شوتحليل نقطه نظرات گوناگون ھستند نقشه ھای جمعی و ابتکارات در معرض  
موجب افزايش يادگيری درجھت پيشرفت و رفاه وجود داشته باشد  کندطراوت و انعطافی که به تنوع فکر و عمل کمک 

مؤسسات . و انتقاد دارندصحبت ، افراد آزادی تفکر. بدون مصالحه اين فرايند را تائيد می کند تعاليم بھائی. انسانی شود
الزم . ھدف عمل سازنده است، تعاليم بھائی درغوطه ور شدن در نفاق و اختالف افراط نمی کند )59(. بايد گوش کنند

در عمل آزمايش شده و از طريق تجربه عملی  اکثريت حاصل شود که ھمه ھمچنانکهاست که يک اجماع يا تصميم 
انتقاد اگرچه برای پيشرفت جامعه "، بنا به توضيح بيت العدل اعظم. حمايت شوند، مورد بررسی مجدد قرار گرفته

فرايندھای متعادل نظم اداری بمنظور . اغلب پيشرو برخورد و تضاد است: حياتی است اما شمشيری دولبه است
و نتايج تفرقه جويانه وحشتناک آن ساخته  تضاد اختالف موجد ھر گونه ين فعاليت ضروری ازاانحطاط جلوگيری از 

  )60(". شده است

. شود مطلب قابل مالحظه ديگر در ارتباط با روابط قدرت بين فرد و تشکيالت به رشد و تکامل تشکيالت مربوط می 
به . ساختاری غير قابل تغيير برای ترتيبات اداری ارائه نمی کنديا ر امور حاکم ب بھائی يک دسته از قوانين ثابت تعاليم

" که . و وسيله دانست نه مقصد و ھدف عبارت ديگر "دستگاه محافل و لجنات و انجمنھای شور را بايد بمنزله آلت
 ". ازدبايد " خود را با حوائج و و مقتضيات دائم التغيير بشری منطبق و موافق س، "حتی بعنوان يک ھيکل زنده"

بنحوی ساخته و پرداخته شده که قادر است بموجب تدابيری که حضرت بھاءهللا  "ھمچنين بايد دانست که نظام امر بھائی
بنفسه تعبيه فرموده اند ھرچه را که سبب ترقی و تقدم است و امر بھايی را در صف اول نھضتھای مترقی نگاه می دارد 

  )61(". در خود جذب نمايد

تدوين  1986برای مثال در سال . تغيير می کندمسئوليتھای ھيئتھای اداری بھائی ماھيت ، انتشار نفوذش با رشد امر و 
ممکن است مؤسسات جديدی نيز پديد . نقشه ھای ملی تبليغی از سطح بين المللی به مشاورين و محافل مليه عبور نمود

حتی تغييرات . ه ای و مؤسسات آموزشی استشوراھای منطق، اخيرا، ونه ھايش تاسيس مؤسسه مشاورين ونم. آيد
ان بنيادی تری نيز در آينده دور با پيدايش يک حکومت بھائی يا رفاه عموم که توسط حضرت شوقی افندی از پيش بي

 به تحول ريشه ای در روابط انسانی اما شرايط برای پيدايش غايی اين ترتيبات اجتماعی منوط. شود پيش بينی می، شده
و مفھوم انقدر پيچيده می باشد که در شرايط آنقدر دور دست اين . درآن بھائيان مستقيما مسئول نيستند که تحولی، است

  . اين زمان تعريف واقع بينانه روابط مشابه قدرت غير ممکن است

مسئولين اداری به سادگی ياد نمی گيرند که موافق با قواعد . ناگزير اشتباھات ھم ھست، با تکامل ترتيبات اداری بھائی 
زندگی کنند بدون اينکه اشتباه که از آنان انتظار می رود جمعی تشکيالت و مؤسسات باالی شخصی يا مسئوليتھای 

يا بايد افراد نيز ناگزير برای تعقيب مسيری مستقل و گاھی مخرب . نمايند و گاھی اوقات به حقوق افراد تحميل نمايند
به ھمين دليل است که حضرت ولی امرهللا و بيت العدل . راه درازی طی کنند يا بطور متناوب خيلی مطيع يا راکد شوند

ھای ناشی از اعظم مکررا از افراد و مؤسسات خواسته اند که در اقدامات خود اعتدال را رعايت نموده در برابر افراط
. می خواھند که آنچه را که صحيح است انجام دھندش يا ظرفيت بيشتری دارند و از کسانی که بينعدم بلوغ صبور بوده 

تالش در جھت غلبه بر آن نشان پيشرفت . اشتباه انحراف يا گمراھی نيست بلکه جزئی جدانشدنی از عمل انسان است
ت و انجام با تمام تامل بر تجربيا، و خطا تکاملی است که از طريق آزمون پيشبرد امر مبارک فرايندی". انسان است

  )62"(. اتفاق ميفتد، وجود تعھدات نسبت به نقشه ھای تبليغی و برنامه ھای طراحی شده توسط بيت العدل اعظم
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  قدرت و عمل

امکان طرح سوالی در مورد نحوه اقدام جامعه بھائی ، درتبا توجه به اين بينشھا در تعاليم بھائی در ارتباط با ماھيت ق
بحث شد اين ادعا که بھائيان به ھيچ طريق با قدرت کاری  ھمانطور که قبال. وسيع فراھم می گردددر اجتماع در سطح 

حتی در ميان گذاردن يک تفکر با ھدف تاثير گذاشتن بر ديگران ، زيرا برطبق درک معاصر، ندارند قانع کننده نيست
  . ه بھائی پيش ميايدبنابر اين ناگزير سئواالتی در باره اھداف جامع. نوعی اعمال قدرت است

آيا ما در جستجوی تاسيس يک حکومت عمومی . انی آينده بشر را در نظر بگيريدھبرای مثال تصوير بھائی از نظم ج 
آيا ما حقايق را دارا ھستيم که ديگران ، ير ادياندر ارتباط با سا ايستاده ايم؟جھانی ھستيم يا از فرايندھای سياسی کنار 

يا در عوض آيا ما  ل اين حقايق بما اجازه می دھند که واقعيت دينی را برای سايرين "توضيح" دھيم؟بايد بپذيرند يا حداق
که ادعاھای ه اند که از حقانيت چندين جامعه معتقديم که حضرت بھاءهللا فرمی از نسبی گرائی دينی را پيشنھاد نمود

نه را تحميل می کند که بينشھای عميق تعاليم بھائی گنگ را حفظ نموده اند حمايت کند؟ اين سئواالت فرضيه ھايی دوگا
رويکرد خود را در مورد موضوعاتی که به اگر ما نتوانيم بنحو رضايتبخشی ، اما. ف می نمايديرا مخدوش و تحر
نقطه نظری جدا از ماھيت امر ، ديگران اين کار را برای ما انجام خواھند داد، شود توضيح دھيم قدرت مربوط می

  . اھند نمود يا عمدا آنرا از جنبه منفی به تصوير می کشندتحميل خو

از اين رو موضوعی که بحث شد اين نيست که آيا بھائيان نمايندگانی ھستند که در ارتباط با ديگران اقدام می کنند بلکه  
اگر نسبی گرا ، اگر ما بنيادگرا نيستيم که سعی در تحميل اراده خود بر ديگران دارند. موضوع نحوه عملکردآنھاست

پس ما چطور ، نيستيم که ھمچنانکه بشريت بر امواج تاريخ سريعا حرکت می کند در گفتمانھای گنگ خود درگير است
  خود را در ارتباط با کار قدرت توصيف می کنيم؟

مظھر ظھور يقت امر و نيروھای روحانی نازله از اين حق، برای آنھايی که نسبت به پيام حضرت بھاءهللا پذيرش دارند 
حضرت بھاءهللا . سازند است که بشر را جذب و تعاليمش را برای تحقق اھداف حضرتش برای بھبود عالم عملی می

، و نيز می فرمايند)63(. جميع احزاب عالم را فرا گرفته و خواھد گرفت. فرمايند"خيمه امر الھی عظيم است اعالن می
حد ان يمنعه و ان لم يکن من عنده يکفيه علمائکم والذينھم اتبعوا ھوائھم و ان کان ھذا االمر حق من عندهللا لن يقدر ا "

واژه واقعيت بازھم ممکن است نفوذ امر را تاحدی در  اين بدون وجود ھيچگونه تناقضی با )64(". کانوا من المعرضين
در زمينه علم و  4درفصل عملی که  اشاره مختصر به مفھوم يک جامعه، انجام اين کار در. ھای اجتماعی توصيف نمود

  . دين بحث شد ممکن است مفيد باشد

در جوامع عملی  انسان خود را، اشاره کرد که از دورنمای اجتماعی، اقدامات ما خود ما، تاد می در کتاب خود 
تعھد يعنی"مبخشی از يک جامعه بودن . يک حرفه قانونی يا اعضاء، کليسا بروھا، مانند دانشمندان، سازماندھی می کند
به ھمان  –ھا و غيره تئوری، يافته ھا، و خصوصا دعاوی "اصلی" —يافته ھا و تئوريھای آن اقدام، انجام دعاوی کافی
می بحث می کند که در متن  )65"(. نيز باغيد در نظر گرفته شود تعھد به انجام آنھا شود ديده می اندازه که منطقی
سازد بگونه ای رفتار  نيست بلکه نيروی خالقه ای است که مردم را قادر میقدرت نه تنھا باز دارنده ، اقدامات بشری

و عد ايجاد می کنند مانند تعليم و تربيت و سنت و آداب اقدامات بُ . جود نداشته است والبنند و چيزھايی توليد نمايند که قک
شخص درگير تمرين  تیوق .خصوصيات و ظرفيت انجام امور می گردد، مھارت، رسوم که منجر به شکل گيری دانش

از . رد که سازی بنوازدکسی که تمرين کار موسيقی می کند ياد می گي. شود ياد می گيرد که لباس بدوزد کارخياطی می
زيادی ما يا متوقف ساختن ما از  با منعِ  و آنھا.... فاصله دارد اه درازی تا آنچه قرار است بشويمتمرين ما ر "، اينرو

، از طريق شکل دادن ماکار را  بلکه آنھا. کنيم صورت نمی گيردانجام کارھايی که ممکن است طور ديگری بخواھيم ب
  )66(". از طريق خلق ما بشکل مردمی مانند خود انجام می دھند

م مشارکت يک اقدا. نھا شکل می گيردانسان در کارھای گوناگون شرکت کرده و ھمزمان توسط آ، بر طبق گفته می
، برای مثال. گری نيز اثر می گذارددر مشارکت دي، از پيچيدگی کار می کند یخصوصا کسی که در سطح باالي، است

، ھمينطور. ر کار والدين خواھد بودکار پرورش اطفال مطمئنا تاحدی تحت تاثيسه باشند راگر والدين دکتر يا معلم مد
بنابراين دعاوی و قواعد . جامعه مذھبی يا يک حزب سياسی مطمئنا بر ساير اقدامات اثر خواھد گذاردمشارکت در يک 

، برای مثال. در کار دوم خواھد شد تحول يا تغييريک اقدام می توند برای نقد يا نفوذ بر ديگری بکار روند که منتج به 



119 
 

می تواند انگيزه ای برای  –مانند تساوی زن و مرد –صفات و حاالتی که در يک اقدام فرھنگی در نظر گرفته می شود
يا يک تغيير در در . يک گفتمان داخلی در فرھنگ ديگر برای بررسی مجدد و مآال تدوين يک قاعده جديد رفتاری گردد

قدام وقوع ھر تغييری در ا، نھايتا. تکامل کار يا اقدام شود اجتماع ممکن است موجب فشارھايی گردد که انگيزه ای برای
  . و از آن جھت به نتايج تازه رھنمون می گردندشوند  بدليل معيارھای درون خود ايجاد يا تعديل می

قدرت تملک يک شخص يا مؤسسه بخصوص نيست؛ نتيجه ترکيبی از روابطی است که يک اقدام را ، در اين دورنما 
توطئه آميزی در باره اينکه چطور مردم آن کسی ھرنوع تئوری ، " با پيشرفت اقدام، می می گويد، از اينرو. سازند می

، قوانين، اھداف، رفتارھا، صفی پيچيده از ارزشھا، اين)67(". بنحو وحشيانه ای ناپسند است، بشوند، که بايد باشند
يل نه تحم، کمک می کند که بدانند که ھستند و چطور بايد عمل نمايند، فرادعلق به اقدام است که به او غيره متھنجارھا 

  . اعمال تھديد و اجبار از جانب يک گروه يا مؤسسهمستقيم قدرت يا 

آيد و چارچوب مناسبی برای درک ميبنظر  ح می کند برای بھائيان تحقيرآميزمطمئنا مفھوم جوامع عملی که می مطر 
، بگونه ای سازنده، بروز قدرت و نفوذ از طريق روابط درمورد نحوه، اما. ياوردمبھائيان از روابط انسانی فراھم ن

، ظالمانه باشد قھری يا بايد يا ھر اشتغالی، مع نمی توانند درگير يکديگر شوندافراد يا جوا بدون در نظر گرفتن اينکه
اين بينش می تواند در تشريح اينکه رسالت چگونه می تواند درون جامعه بھايی انجام پذيرد . بينش مفيدی ارائه می دھد
ن تعامل داشته باشد تا بتواند به پيشرفت تمدن در حال رشد بدون تحميل تعاليم بھائی کمک و جامعه چطور با سايري

  . ياری می رساند، نمايد

 رفتارھا و فرايندھايی وجود دارد که بر طبق معيارھای، مؤسسات، دانش، باورھا، اصول، معه بھائی روشھادرون جا 
گيريم که اين وجوه گوناگون را برطبق بھترين فھم خود از تعاليم  ما ياد می. درونی سازمان دھی شده و توجيه می گردد
 بعنوان يک جامعه نسبتا جوان فکر و عمل بنحوی پايدار در حال تکامل می. حضرت بھاءهللا در جای خود قرار دھيم

اشتغال با و حيات جامعه ، ترتيبات تشکيالتی، ده تر و پربار تری در رفتار شخصیباشند که منجر به الگوھای پيچي
 و سپس وارد جامعه می شوند و بامر جذب می گردند افرادی که بھائی نيستند تبليغ می. جامعه وسيعتر گرديده است

و نيز بعضی موارد باز دارند وجود دارند مانند ، نظراتی بنيادی وجود دارد که بايد پذيرفته شوند، اين فرايند در. شوند
مسائل قدرت نمی تواند تا حد يک ، ھمانطور که بحث شد، با وجود اين. وجود دارد د ميثاقآنچه در قوانين و واجبات عھ
سازنده و مفيد از طريق فرايندھای اجتماعی و  ولين نگرانی شکل دادن ظرفيت بنحویا. موضوع باز دارنده تنزل يابد

که بر  —حيات جامعه بھائیو درگير شدن در ، و ساير انضباطھای روحانی، روزه، مانند مطالعه کلمه هللا —آموزشی
بھائيان به حضرت عبدالبھاء می فرمايند ". خدمت به امر و کمک به بھبود عالم مؤثر استرفتار شخصی و مشارکت در 

طريق سالح بلکه از مسير نه از  —و توسل به فشار فيزيکی اين پيشرفتھا و بھبودھا خواھند رسيد اما نه از طريق فساد
  : فرمايندو نيز می . "صالح

به آنھا نشان بده ، اقتصاد حقيقی را به مردم نشان بده. سعی کن تا سبب جذب نفوس شوی نه آنکه آنھا را مجبور کنی" 
 بر طبق. اينھا کارھای مھمی است که بايد انجام دھی، خدمت واقعی و بخشش چيست، مھربانی چيست، که عشق چيست

. کلماتش زندگی کنی حال وقت آن است که بر طبق.. ش ترجمه خواھد شدھمه کتابھاي. تعاليم حضرت بھاءهللا عمل کن
مسائل اقتصادی قلوب را جذب نخواھد نمود تنھا عشق الھی آنھا را جذب . بگذار اعمالت انعکاسی از آن مفاھيم باشد

کند و جذب می نمايد اداره می ، که قلوب انسانھا را تکان می دھد مسائل اقتصادی جالب ھستند اما نيرويی. خواھد کرد
  )68"(. محبت هللا است

بطه با مشارکت در ميزانی از فعاليتھا در را. اثر می گذارد و ھم از آنھا تاثير می گيرد ينبھائی ھم بر ساير جامعه
، برای مثال. سياسی و ديگر عرصه ھا بربھائيان ھم تاثير مثبت دارد ھم منفی، دانشگاه، اقتصاد، رسانه، فرھنگ
چالش اينست که مطمئن . کند تواند روابط را نابود تعصبات نژادی می ؛يقی می تواند حيات را تعالی بخشدموساستعداد 

آنچه که شخص بعنوان بھائی . را به آنچه ھدف حضرت بھاءهللا است نزديکتر می کند يا دورتر شويم اين تاثيرات ما
يا ، زندگی شغلی، نقشش بعنوان والدينثير می گذارد مانند انجام می دھد يا ياد می گيرد بر تمام عرصه ھای حيات وی تا

عی بشری از تالش آگاھانه مؤمنين يا جامعه در کمک به گفتمان داخلی و عمل ساير زمينه ھای مسا. روندی ویشھ
وعده صلح انتشار اسنادی چون ، يک نمونه مشخص. ئی نيز وجود دارديا مفاھيم بھا، روشھا، طريق معرفی اصول
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يکی ديگر . باشد می 2002خطاب به رھبران مذھبی در آپريل  و مکتوب بيت العدل اعظم، رفاه عالم انسانی، جھانی
پرتو تعاليم الھی بکار گرفتن آنھا در گوناگون آنھا از طريق ايجاد تحول درانتظام تالش بھائيان متخصص در" 

ھمچنانکه . قدرت تحميل نگرديد، طريق انجام گرفتاما چون از اين ، تاثير آگاھانه طلبيده شد، بنابراين. بود)69("
  : حضرت عبدالبھاء توضيح فرموده اند

تعلق به عالم جسمانی ندارد نه جنگ و جدال . " ای احبای الھی الحمد امر الھی در دوره بھائی روحانيت محضه است 
محبت هللا است و عيشش صھباء معرفت  جيشش. است و نه ننگ و وبال نه نزاع با امم است و نه پرخاش با قبائل و ملل

هللا جنگش بيان حقيقت است و جھادش با نفس اماره بد طينت مظلوميت کبری غالبيت است و محويت و فنا عزت ابديه 
  .... باری روحانيت اندر روحانيت است

خواه  نا و خواه بيگانهھمت بر آن گماريد که سبب حيات و بقا و سرور و فرح و راحت و آسايش جھانيان گرديد خواه آش 
  )70(". مخالف و خواه موافق

اما علتش ، الش بشری نيز ممکن است تغيير کندساير افراد و ساير عرصه ھای ت، در نتيجه نفوذ و تاثير امربھائی 
ساير مقررات انضباطی نيز بطور . واکنشی است که معيارھای درونی برای توجيه در وجودشان ايجاد نموده است

  . دشو قواعد و روشھای بھائی تعديل میمساوی فرصت تاثير گذاری بر جامعه بھائی را دارند؛ اما اين تاثير بوسيله 

تعاليم بھائی ما را بسوی رويکردی برای مشارکت در زندگی اجتماعی ھدايت می کند که نمايانگر گزينه ای يا بسوی  
فرمولی ارائه در اجتناب از يک افراط ما پاسخھای . باشد مھا ست يا موجد ترديد و نقد دائمی میتحميل روشھا و سيست

اين بمعنی انکار اين نيست که . را به پذيرش تعاليم بھايی مجبور نمی کنيم نو ديگرا، به قضاوت نمی نشينيم، نمی دھيم
است بر اينکه افراد مستقال اين حقايق را در بر گرفته  بلکه گواھی. حضرت بھاءهللا حقايقی به نفع ھمه بشريت آورده اند

. باشد میمقررات سازنده انسانی دسته ای قرنھا تالش و کمک مستلزم اند و تالشھای ما برای استخراج جواھر ظھور
ھمه امکان پيشرفت تدريجی نبوده و نمی پذيريم که  منکر، ما تسليم انتقادات مستمرنشده، در اجتناب از افراط ديگر

يت و جستجوی عو پذيرش ابھام از ضروريات تحری واقصبر ، البته فروتنی. باشند دورنماھا به يک اندازه معتبر می
با داشتن . د مايه عيش و نوعی تجمل استناما نقد مستمر برای کسانی که در دنيا کاری برای انجام ندار ؛حقيقت است

تاثير متقابل  اينکه، رسالت انسانی چيزی بيش از تحميل موانع استکه کار  يکرد عملی به مسئله قدرت بايد پذيرفترو
  . از طريق تجربه در طول زمان نمودار گرددو اينکه يادگيری برای يافتن ترتيبات بھتر در روابط انسانی می تواند دارد 

کردی را ذکر می کند که از تعاليم بھائی رئوس مطالب روي. برای مثال به آميختن ديانت بھائی با ساير اديان توجه کنيد 
، ارزشھا، روابط. بھائيان بر طبق تعاليم عمل می کنند، در امر مبارک. غلبه گرائی و نسبی گرائی اجتناب می کند

مردم می توانند بر اساس انتخاب آزاد خود در . تزکيه نفس است وجود داردو رفتاری که مطابق قواعد درونی ، دانش
بطور ، جربه و تالشت، از طريق آموزش، بھائيان. نمايند وارد جامعه شوند يا آنرا ترکپذيرش يا رد احکام اساسی 
  . شوند فردی و جمعی متحول می

در حالی که با تمام وجود . معاشرت می نمايد )71(امر با ساير جوامع دينی "بالروح والريحان"، در اجتماع وسيعتر 
ارتقاءدرک و نيل به اھداف ، با آنان در جھت گسترش وحدت، لھی اين جوامع را تصديق می نمايداصل و حقايق ا

بھائيان از طريق . باورھا و رفتارھای خود دارد، ه دينی معيارھای برای توجيه دانشھر جامع. مشترک کار می کند
ق يگری و تعمامکانا بازن، ادراک فعلی خود از امر مبارک معاشرت آزادانه با ساير اديان فرصت کسب بينش بھتر در

  . می گرددايجاد تمسک عميقتر نسبت به ظھور حضرت بھاءهللا  که موجب، آنھا را در صورت لزوم می يابند

اما ھر تغييری از معيارھای درونی يک . برای بھائيان فرصت تاثير گذاری بر ساير افراد و جوامع نيز وجود دارد
حاضر درونی است ناشی از يک انگيزه بيرونی در حال بايد بخاطر داشت که آنچه  جامعه بخصوص نشأت می گيرد؛

  . باشد می

بھائيان به اصل  بدليل باور. افراد از پيش زمينه ھای مذھبی متفاوت ممکن است به انتخاب خود به جامعه بھائی بپيوندند
ھائی شدن برای مثال يک مسيحی با ب )72(. آنھا استرد عقايد قبلی نيست بلکه تکميل پذيرش امر مبارک ، وحدت اديان

قوايی که در آيات . بلکه روح پيام عيسی را در تعاليم بھائی بگونه ای بديع مالحظه می نمايد، مسيح را رد نمی کند
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کل زند و آنکه می فرمايد" صال می )73(بھائی نھقته و برای "اتحاد من علی االرض علی امر واحد و شريعه واحده"
. را فقط از طريق نفوذ و انتخاب آزاد می توان نشان داد)74(دين واحد و مذھب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند" 

  . قدرت چنين نفوذی در قدرت انتشار قوای سازنده است نه قدرت زور واجبار

يگاه برتری برای خود تصور جلوه ديگری از مبناگرايی اجتناب می کند زيرا بھائيان جا، اين دورنما از غلبه گرايی 
 )75(با شکل نسبی گرائی مذھبی. رار داده يا آنھا را معنی نمايندو انتقاد قکه عقايد ديگران را مورد قضاوت  نمی کنند

و نيز باور ندارند که ھمه ھای مذھبی متفاوت نامناسب ھستند نيز نا سازگار است زيرا بھائيان عقيده ندارند که دورنما
  . ھمه جوامع مذھبی راھم زمان می توان پذيرفت تعاليم معاصر

اماھر شخصی بايد در پذيرش يا عدم پذيرش )76(بشر است  بھائيان معتقدند که تعاليم حضرت بھاءهللا برای ھمه افراد 
رفتار عقايد خويش را حفظ نمايند ما نبايد با آن بگونه ای متفاوت از اعضاء جامعه بھائی  اگر مردم. آنھا آزاد باشد

. تبليغ امرهللا بنا بر اصول آثار بھائی تحميل نظرات بدليل باور ما به حقانيت آنھا و اشتباه بودن سايرين نيست. نمائيم
برای . باشد تبليغ سھيم نمودن آنچه شخص درباره حضرت بھاءهللا می داند با سايرين که نمی دانند و عالقمندند بدانند می

 –االت پاسخ دھند و به غلبه بر موانع کمک نمايند اما فقط اگر شخص مايل به آن باشدمبلغين ضروری است که به سئو
  . يک متحری بمعنی واقعی

ھمانطور که . به مثال ديگری از تمرين قدرت از طريق نفوذ توجه کنيد و آن درگيری بھائيان در اقدام اجتماعی است 
باور ھم ندارند که راه حل مسائل بشری فقط . يت حقوقی نمی دھنددر باال ذکر شد بھائيان مستقيما به تعاليم بھائی شخص

بلکه تالش بھائيان برای تغيير اجتماعی بمنظور . شود در منزوی نمودن امراض و آالم بخصوص يافت می، در حمله
  : بنا بفرموده بيت العدل اعظم. کمک به تحول کلی اجتماع است

و يا نحوه ساخت آن زومند ساختنش می باشند روشنی از نوع دنيايی که آر بايد بخاطر داشته باشيم که اکثر مردم درک"
خواھند با ھربدی آشکاری که توجھشان را جلب می نمايد  می نی که نگران پيشرفت شرايط ھستندحتی کسا. ندارند

برای اکثر مردم سنگ محکی ، ده در انسانھای بديا مجسم ش، يا بشکل شرايط، ن با بديھاتمايل به جنگيد. مبارزه نمايند
دانند که برای چه  میاز طرف ديگر بھائيان . وسيله آن ارزش اخالقی شخص مورد قضاوت قرار می گيردبشده که 

تمام انرژيشان مصروف ھدايت بسمت . برای کسب آن چه بايد بکنند، دانند که قدم به قدم ھدفی کار می کنند و می
 که اساسا منفی ھستند –چنان نيروی مثبتی است که در برابر بسياری از بديھاخوبی که دارای آن، افزايش خوبی است

مسابقه خيالبافانه انھدام تک به تک بديھا در عالم  داخل شدن در. ابودی آن گشته استن مقاومت نموده و موجب محو و
حيات  احياء، ءهللادرجھت اعالن پيام حضرت بھا ھمه عمر وی. برای يک بھائی اتالف وقت و تالشی بيھوده است

، پس با رشد نظم از نظر قوه و نفوذالھی صرف خواھد شد و سروحانی ھمنوعانش و متحد شدن با آنھا در نظم جھانی 
قدرت آن پيام در ايجاد تحول در کل جامعه بشری مشاھده و بتدريج مسائلش را حل و بيعدالتی را که مدتھای مديد به 

  )77("(ترجمه). ھد نمودعالم آسيب رسانده محو و زائل خوا

اين نيست که بھائيان اين نظم را در انزوا ايجاد و بعنوان ھديه کامل به بشريت ارائه ھدف از تاسيس نظم بديع جھانی  
يک واقعيت اجتماعی که شعارش وحدت بشر است نتيجه اجتناب ناپذير قوای درگير . عالم در مرحله تکوين است. دھند
ھر قدمی در جھت خالف آن موجب تداوم رنج است و . ی بر آالم بشر استاين مسير مرھم ھر قدمی در. باشد می آن

دائمی بين اين دو و تقابل جامعه بھائی بخشی از عالم است . مردمان را عميقتر به جستجو برای يافتن راه حل می کشاند
  . نمايدماھيت اين تقابل به پيشرفت تکاملی ھم جامعه و ھم اجتماع کمک می  وجود دارد؛

، در حقيقت ؛و تطابق آن با نظرات موجود در آثار مقدسه نيستند برای تغيير نظم جھانی بھائيان بدنبال قدرت سياسی 
سھم ما"مسئوليت  )78(. حسب ضرورت اساس نظم جھانی و صلح را پيش می برد شر خود برآثار نشان می دھد که ب

به  تالشھای ما برای کمک )79(. اتحاد و روحانيت حقيقی است"خلق  بمنظور–نفس کشيدن تمام عمر در پيکر متحد
گروھھا و سازمانھای دولتی و غير دولتی را بروشی که از الگوھای متناقض بپرھيزد و ، پيشرفت اجتماعی و عدالت

عدم  سياسی بھائيان بمعنیاصل عدم مداخله در امور . نموده استتشريک مساعی را بنا نھد مشغول بکوشد تا الگوھای 
اشتغال در نوعی فعاليت سياسی متعصبانه است که بر اساس رقابت و تالش بلکه ، مداخله در فعاليت اجتماعی نيست

 می، شوند برای قدرت بوده و بدنبال برتری نظرات شخص بر نظرات سايرين که دشمن يا رقيب در نظر گرفته می
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و بين المللی و تشريک ، ملی، منطقه ای، ر سطوح محلیساير گروھھا وعوامل دتالش بھائيان برای رسيدن به . باشد
 ايجاد، ای رفاه اجتماعیاشتغال در فعاليتھای عملی بر، مشورت درباره راه حلھای ممکن، تشخيص مسائل مساعی در

تجلی اميد  انعکاساين رويکرد جايگزين . باشد سياسی میقانونی يا ، خلق تغيير اجتماعی، اجماع و جائی که ممکن باشد
است که"سياست قديمه که اساسش جنگ است بايد زائل گردد" و سياست بديعه بر اساس صلح بنا حضرت عبدالبھاء 

  )80("(ترجمه). فتح بر افرازد رايتشود و 

، تنھا از طريق يک سری مراحل. د شداست بسادگی حاصل نخواھ رتغيير عميقی که مقصود حضرت بھاءهللا برای بش 
اين . می تواند پديدار گردد، فت و تغيير بيشتر را ايجاد نمايدامکانات پيشر، در آنھا شرايط يک مرحله که، طی قرون

يک جنگل کامال در اثر آتش سوزی نابود ، در موردی که برای مثال. وامع استت شناسی توالی جھمانند مفھوم زيس
شوند که شرايط را برای  ای از گياھان ساده ظاھر میبلکه ابتدا مجموعه . شده جنگل بالغ فورا بحال اول باز نمی گردد

انبوه متوالی گياھان و زندگی ، در طول زمان. گياھان که پيچيده تر ھستند ايجاد می کند ريشه دواندن گروھھای ديگر
تی ای پيچيده تر شکل می دھد تا وقھ که ھريک محيط را برای تسھيل در پيدايش جامعه ارگانيزم، يابد وحشی ادامه می

توسط  که، ا تجربه کرده استجامعه بھائی در رشد و توسعه خود يک مرحله ارگانيک ر. که جنگل بالغ ظاھر شود
انجام تدريجی قوانين بھائی از طريق توسعه ساختار اداری و پيشرفتھا از نقشه ای به نقشه ديگر در زمينه کار تبليغی 

اجتماع و حرکت آن بسوی ھدف حضرت بھاءهللا نيز مرحله به  اشتغال در اجتماع وسيعتر و نمو. ترسيم گرديده است
  )81(. مرحله پيش خواھد رفت

يک دورنما سه حالت . باشد می (ديگر)حالت فرد(خود) نسبت به ساير مردم، وجه اساسی تفکر اخالقی و سياسی 
موضوع تحقيق يا  —در نظر گرفته شود زمانی که "ديگر" بعنوان يک شیء، اول)82(. اشتغال را تصديق می کند

"ديگر" انسان است اما "خود" ادعا می ، در حالت دوم. ننده اقدام و قضاوتھای" خود" استقربانی ظلم که فقط دريافت ک
ھنمائيھای مطمئن و از روی قدرت اشود ر با فاصله با او در گير میکند که حقيقت را درباره "ديگر" کامال می داند 

ناخت متقابل است؛ "خود"بر تقابل و شحالت سوم . ارتباط سنتی دکتر و بيمار استنمونه اش  دھد؛ بوی ارائه می
تغيير را ، و شايدايد آمادگی مورد سئوال واقع شدن اما وقتی"ديگر"صحبت می کند"خود" نيز ب، "ديگر" اثر می گذارد

ارزش و قوای مساوی با حقوق و  تعاليم بھائی در مورد اينکه مؤمن بايد "ديگر" را بعنوان موجودی دارای. داشته باشد
" آثروا اخوانکم علی ، حضرت بھاءهللا می فرمايند. مالحظه نمايد کامال روشن است مسئوليتھايی يکسان با"خود"

. "طوبی از برای نفسی که برادرش را بر خود ترجيح دھد: به "ديگر" حتی اولويت اخالقی نيز داده شده )83(. انفسکم
  )84("(ترجمه)

  : عبدالبھاء ميفرمايندحضرت 

نظر را از مشاھده غير پاک نمائيد بيگانه نبينيد بلکه جميع را آشنا دانيد زيرا با وجود مالحظه ، ای ياران اين مظلوم 
بيگانگی محبت و يگانگی مشکل است و در اين دور بديع بنصوص الھی بايد با جميع طوائف و ملل يگانگی نمود و نظر 

و ظلم و عداوت ننمود بلکه بافق عزت قديمه بايد نظر کرد که اين کائنات ھر يک آيتی از رب بعنف و شدت و سؤ نيت 
االياتند و بفيض الھی و قدرت ربانی بعرصه وجود قدم نھادند لھذا آشنا ھستند نه بيگانه يار ھستند نه اغيار و باين نظر 

   )85(". بايد معامله نمود

  : و نيز می فرمايند

ع شمس حقيقت محض نورانيت عالم است و ظھور رحمانيت در انجمن بنی آدم نتيجه و ثمر مشکور "ای اھل عالم طلو
ائتالف و التيام . رحمت صرف است و موھبت بحت و نورانيت جھان و جھانيان. ھر فيض موفورو سنوحات مقدسه 

لی االرض در نھايت آزادگی و است و محبت و ارتباط بلکه رحمانيت و يگانگی و ازاله بيگانگی و وحدت با جميع من ع
عالم وجود را به يک شجر و جميع نفوس . جمال مبارک می فرمايد ھمه بار يک داريد و برگ يک شاخسار. فرزانگی

به منزله اوراق و ازھار و اثمار و تشبيه فرمودند لھذا بايد جميع شاخه و برگ و شکوفه و ثمر در نھايت طراوت باشند 
نھايت قوت نگھداری نمايند و حيات  پس بايد يکديگر را دروت منوط به ارتباط و الفت است و حصول اين لطافت و حال

جاودانی طلبند پس احبای الھی بايد در عالم وجود رحمت رب ودود گردند و موھبت مليک غيب و شھود نظر را پاک 
فکر باشند که خيری بنفسی رسانند و ھميشه به اين . نمايند و نوع بشر را برگ و شکوفه و ثمر شجر ايجاد مشاھده کنند
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دشمنی نبينند و بدخواھی نشمرند جميع من علی االرض را دوست . محبت و رعايتی و مودت و اعانتی بنفسی نمايند
  )86(". انگارند و اغيار را يار دانند و بيگانه را آشنا شمرند و بقيدی مقيد نباشند بلکه از ھر بندی آزاد گردند

از اينرو . ھيچگونه انشعابی بين "ما" و "آنھا" را تحمل نمی کند، کامال به کثرت احترام می گذارده اصل وحدت بشر ک 
بيت العدل اعظم . وجود ندارد، يگران حتی برای اھداف خيرخواھانهبرای بھائيان سئوالی درمورد اجبار يا غلبه بر د

ندارد در يا مؤسسه ای حق  ھيچ شخص، توضيح می فرمايند"عقايد شخصی موضوعی درونی و شخصی است
آيا بھائيان می توانند گفتگويی آزاد و باز با ديگران داشته باشد و  )87(موضوعات عقيدتی اعمال فشار يا اجبار نمايد"

د؟ ايقان در پذيرش ما از حضرت بھاءهللا و ند خود تحت تاثير ديگران واقع شواحقيقتا به آنھا اجازه دھد تا عليرغم اعتق
شود زيرا آنچه از طريق اين بحث تغيير می کند  گوی درست و آزاد و تحری حقيقت نمیموجب کاھش گفتتعاليمشان 

تاثير گفتگو با ديگران بايد به بھائيان در . ظھور حضرت بھاءهللا نيست بلکه درک ما از ظھور حضرت بھاءهللا است
ھمانطور که ، بھمين طريق )88(. کمک نمايدتن تعاليم کسب درک عميقتر از ھدف حضرت بھاءهللا و نحوه عملی ساخ

تاثير بر ديگران نمايانگر تکميل باور خود يا پذيرش حقايقی است که فرايند درونی تحول ، در فوق توضيح داده شد
اتحاد ھمه ، رفاه جھانی —اھداف عاليه بيان شده توسط حضرت بھاءهللا تحقق. يا گروھی را تسريع می کندشخصی 
يا تحميل قدرت باشد بلکه از ، تمايالت مطلق گرايانه، نمی تواند نتيجه دسيسه —م و تمدن الھیصلح اعظ، مردمان

  . طريق انگيزه ظھور حضرتش در تقابل با ديگران است

. آرمانھای تعاليم حضرت بھاءهللا بعھده بھائيان استدر ارتباط بين جامعه بھائی و اجتماع وسيعتر مسئوليت اثبات  
برای اين پرسش دارد که آيا چنين نيات متعالی نقابی برای تحميل قدرت نيست؟ آيا تنھا از طريق  بشريت دليل خوبی

و تاثير مطلوب  مردمان عالم را متقاعد و بدان وسيلهگفتارشان را نشان دھد اعمال است که بھائيان می توانند واقعيت 
  . برآنھا بگذارند

  جھانیيک نظم بديع  —بسوی يک واقعيت اجتماعی جديد

برای قرنھا بشر درگير تالش برای شناخت واقعيت اجتماعی و بکار بردن آن شناخت در خلق يک نظم اجتماعی پربار  
اعتماد به موفقيت نھايی اين اقدام متھورانه در اوائل . ابزار اين اقدام تھورآميز علم و عقل بوده اند. و صحيح بوده است

رسيد که برخی دانشھا ورای فھم او بوده و اينکه درک اين  به پايان ھمان قرن بشرقرن بيستم به اوج خود رسيد؛ اما تا 
  . تالش برای رسيدن به دنيايی بھتر بستگی به توافق شکننده ای دارد که روابط انسانی را شکل می دھد

که نيازی بذکر درک اينکه واقعيت اجتماعی از طريق توافق بشر ساخته می شود نه تکيه بر آگاھی مطلق از حقيقت  
مردم دنيا مجبورند مسئوليت استفاده از ظرفيت دانستن و شناخت را اگر چه ممکن . نيست که موجب بدبختی عالم است

اما بخاطر تشريک مساعی در ايجاد يک نظم اجتماعی که ارزش خود را از طريق ثمراتی که برای ، اشداست محدود ب
ايد معطوف در دھه ھای پيش رو توجه نب. باثبات ميرساند بعھده بگيرند شادی و سعادت ھمگان توليد می کند، پيشرفت
بنفع شحص خود باشد بلکه بر ، از موقعيت يا بھره برداری، گستاخانه نظم اجتماعی قديمی از ھم پاشيدن، نوميدی

به سوی سير تمدن  فرايند به طول قرونکه يادگيری و واقعيت اجتماعی ، تفاده از بينش معاصر درباره دانشيادگيری اس
پرتو . انجام شودبا وجود اين ھيچ يک از اينھا نمی تواند در تاريکی . را تقويت نموده به آن روح می بخشد تاکيد نمايد

  . ظھور بايد روشنائيش را بر فکر و عمل بشر بتاباند

 ماعی بر اساسی عقالنیاستفن تولمين تاريخ مدرنيته و جستجو در تاسيس نظم اجت Cosmopolisدر کتاب کاسموپليس  
و يقين در ابتدا توسط دکارت آغاز و بوسيله او بحث می کند که توسل به تئوری مطلق و به اطمينان . کشف نمود را

که تقريبا يک قرن پيش از ز نگرش جھانی متمرکز بر يادگيری فيزيک نيوتونی در تنوير افکار تقويت گرديد که عمال ا
تولمين توضيح می دھد که . تعادل بين تئوری و اقدام را تعالی بخشيد دور شده استآن از انسانگرايی رنسانس که 

در طول  چطور طی قرون ھمه فرضيه ھای ابتدايی روشنفکرانه که يک ديد مکانيکی از عالم معرفی نمود که بتدريج
او نتيجه می گيرد که . سدبه نقطه اوج خود می ر زمان باز نگری شده در بحث قرن بيستم بين مدرنيزم و پست مدرنيزم

يا يک"مرحله تازه و متمايز پست ، آستانه "مرحله سوم مدرنيته " قرار دارد و در )89(ی دور ازمدرنيته""خيلبشريت 
با ورود به مرحله جديد در تاريخ عقالنی "ما نيازمند ايجاد تعادل در اميد برای ، او می گويد. باشد می)90(مدرن"

  )91(. م اطمينان و ابھام در عمل داريمی با عدم امکان اجتناب از عداطمينان و وضوح در تئور
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، تاحدی، بشريت. مدرن قرار داده است اميدھا و نگرانيھايش را تحت واژه پيشنھادی "پست"، نامطمئن از آينده، بشريت
خيلی دور از اما حضرت بھاءهللا پارامترھای واقعيت پست مدرن را . سقوط نظم کھنه جھانی را تشخيص می دھد

حضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايند" تعاليم آسمانی برای پيشرفت و ترقی شرايط . توصيف می فرمايند مدرنيته
" اين اصالح و تجديد واقعيت بنيادی دين روح حقيقی و فعال  "(ترجمه). انسانی در اين عصر رحمت نازل گرديده است

داروی الھی برای ھمه آالم بشری وتاييد حيات ابدی برای کل بشر را ، ظھور اشراق کلمه هللا، عالم نور محکمه، تجدد
  )92"(. کند بنا می

انقلبت االشياء کلھا و السماء و ما فيھا و ... ضرت بھاءهللا خود شھادت می دھند که"بان من اول کلمه خرجت من فمهح
و ائتلفت و اجتمعت و ظھرت الکلمات االرض و من عليھا و بھا انقلبت حقائق الوجود و اختلفت و تفرقت و انفصلت 

 )93(". التکوينيه فی عالم الملک و الملکوت و الظھورات الواحديه فی عالم اجبروت و اآليات االحديه فی عالم الالھوت
   )94(لعمری سوف نطوی الدنيا و ما فيھا و نبسط بساطا آخر"": کيد می فرمايندو تا
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  يادداشتھا 

 1مجموعه الواح مبارکه ج ، لوح حق الناس، حضرت بھاءهللا .1

  

  فصل اول 

در توقيعی از جانب حضرت شوقی افندی نيز در اين مورد . رساله مدنيه حضرت عبدالبھاء، حضرت عبدالبھاء .1
، مھربان، انسانی که نيکوکار، ھدف کلی حضرت بھاءهللا اينست که ما نوع جديدی از انسان بشويم ": آمده است
و برطبق احکام عظيم حضرتش که برای اين عھد جديد در توسعه بشر نازل ، و امين است، راستگو، باھوش

با حيات بھائی معزز و وجود باطنی ما بايد ، خود را بھائی ناميدن کافی نيست. گرديده است زندگی می نمايد
 ". منور گردد

 خطابات مبارکه، حضرت عبدالبھاء .2
 مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا .3
 منتخباتی از آثار مبارکه حضرت بھاءهللا، حضرت بھاءهللا .4
 رساله مدنيه، حضرت عبدالبھاء  .5
کی عينی و بيرونی رويکرد سرل نسبی نيست؛ افکار وی درباره واقعيت اجتماعی بر اساس يک واقعيت فيزي .6

سرل توضيح می دھد" تصوير کلی با مسير واقع گرايی بيرونی از طريق تطابق تئوری (از حقيقت) به . است
ديدگاه سرل در مورد "ساختار واقعيت اجتماعی" در تمايز با . ساختار واقعيت اجتماعی به پيش می رود

نقد . خود بطور کلی يک خلق اجتماعی است ايده ای که واقعيت بشری—"ساختار اجتماعی واقعيت " ميباشد
دانستن  مسئله. ؟را مالحظه نمائيدساختار اجتماعی چهدر ، Ian Hackingساختار اجتماعی ايان ھکينگ

 . مورد بررسی قرار می گيرد 5و 4واقعيت با جزئيات بيشتر در فصل 
 ساختار واقعيت اجتماعی، سرل .7
داده ھای آموزشی در راس . ھای آموزشی بترتيب بنا شده اند در کل داده ھای اجتماعی و خصوصا داده... " .8

) برای بھائيان واقعيت اجتماعی بايد بر ساختار واقعيت اجتماعی، "( سرل. داد ه ھای فاقد شعور قرار دارد
 . اساس داده ھای روحانی و واقعيت فيزيکی بنا شود

 ساختار واقعيت اجتماعی، سرل .9
ساختار ، (سرل. شناسی درونی و از نظر معرفت شناسی بيرونی استواقعيت اجتماعی از نظر ھستی  .10

. معرفت شناسی با آنچه که ميدانيم و شناخت داريم، اجتماعی) ھستی شناسی با طبيعت وجود سر وکار دارد
. و برون گرائی به آنچه مستقل از عقيده شخصی است، درون گرائی با آنچه شخصی است در ارتباط است

ينکه واقعيت اجتماعی از نظر ھستی شناسی درونی است يعنی وجوه واقعيت اجتماعی وجود ذکر ا، بنابراين
يک تکه کاغذ مشخص پول است چون قصد ، برای مثال. خارجی اجماع بشری که خالق آنست را ندارد
ذکر اينکه واقعيت . نه بخاطر خصوصيات فيزيکی ذاتيش، نماينگان اجتماعی که خالق آنند اين بوده است

تماعی از نظر معرفت شناسی بيرونی است يعنی آنچه ما از واقعيت اجتماعی می دانيم فقط موضوع عقيده اج
تعيين اينکه آيا يک تکه کاغذ ، بنابراين. يک فرد نيست بلکه شامل داده ھای قابل اطمينان برون گرايانه ميباشد

 . پول است موضوع عقيده شخصی يک فرد تنھا نيست
 10: 6متيو  .11
 خطابات مبارکه، حضرت عبدالبھاء  .12
 حضرت بھاءهللا مجموعه الواح مبارکه .13
در ارتباط با مسئوليت فرد بھائی در ترجمان فکر به عمل سخنرانی ھولی ، کتاب ايقان، حضرت بھاءهللا .14

چطور انديشه ساختار را در تعقيب عدالت شکل : تحت عنوان "خاک رس به کريستال، Holly Hansenھنسن
 ، ايراد نمود مالحظه نمائيد2001ه در جلسه ای در ارتباط با مطالعات بھائی در سپتامبرک، می دھد"

  .http)//bahai-library. org/conferences/clay. crystal. html 
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  منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا. 15 

  مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا. 16 

  خطابات، حضرت عبدالبھاء.  17 

  نظم جھانی حضرت بھاءهللا، حضرت شوقی افندی. 18 

 19 ."  

 20 ."  

21 ."  
  انوار ھدايت. 22
  نظم جھانی حضرت بھاءهللا، حضرت شوقی افندی. 23
  ظھور عدل الھی، ". 24
  حضرت بھاءهللا. 25
  مجموعه الواح مبارکه، ". 26
  1927اکتبر  23، حضرت شوقی افندی. 27
  مبارکهحضرت بھاءهللا منتخبات آثار . 28
  مجموعه الواح مبارکه، ". 29
  الواح وصايا، حضرت عبدالبھاء. 30
  منتخباتی از آثار مبارکه حضرت عبدالباء، حضرت عبدالبھاء. 31
  " خطابات. 32
. قسم ثانی که عبارت از علم وجودی و تحققی است آن علم مانند دانائی و وقوف انسان بنفس خود انسان است... ". 33

و روح انسان واقف بر جميع حاالت و اطوار و اعضاء و اجزاء عنصری و مطلع بر جميع حواس  مثال عقل انسان
. جسمانی و ھمچنين قوی و حاسيات و احوال روحانی خود ھستند اين علم وجوديست که انسان متحقق به آن است

اين علم ، س و قوای آناحساس آنرا می کند و ادراک آنرا می نمايد زيرا روح محيط بر جسم است و مطلع به حوا
حقايق مقدسه مظاھر کليه الھيه چون محيط بر کائنات . موھبت محض است، باکتساب و تحصيل نيست امريست وجودی

من حيث الذات و الصفاتند و فائق و واجد حقايق موجوده و متحقق بجميع اشياء لھذا علم آنان علم الھی است نه اکتسابی 
  ". حمانیيعنی فيض قدسی است و انکشاف ر

می فرمايند علم آنچه را که مستور است آشکار ساخته و سبب ميشوند که ھر انسانی مظھر ظھور  حضرت بھاءهللا. 34
ايشان ھمچنين گواھی می دھند که حقايقی ھست که کلمات گنجايش آنھا .. الھی را بشناسد و بر عليم بودنش گواھی دھد

نمونه بارز ديگری از دانش "علمی است که اگر بکار ، وقی افندیبعالوه بر طبق فرمايشات حضرت ش. را ندارند
اما اين بدين معنی نيست که ظھور الھی در . ترس را برطرف می کند، اگرنه بطور کامل، گرفته شود بنحو گسترده ای

يم در حضرت بھاءهللا توضيح فرموده اند که اگر بخواھ. بعضی موارد ھمه علم درباره واقعيت را در بر نمی گيرد
و اديب طاھرزاده توضيح . قدرت ما ھست که به ھر حرفی چنان نيرويی القا نمائيم که علم اولين و آخرين را فاش نمايد

و فصل اول در آيه اول و آيه اول در کليت خود در ، می دھد که در شرع اسالم آمده است که کل قران در فصل اول
اما مطمئنا الزم است که . ف ھست در نقطه زير آن خالصه شده استدر اين حر حرف اول که (ب) ميباشد و ھمه آنچه

  . خود مظھر ظھور بطور دقيق اين مفاھيم ظريف و پيچيده را روشن و آشکار نمايد
که "مقام تميز و تفصيل و تحديد و ، حضرت بھاءهللا تصديق می نمايند که يک مقام مظھر ظھور مقام تميز است. 35

وبنابراين ھر کدام " باسمی موسوم و بوصفی موصوف و بامری بديع و شرعی جديد ، است "اشارات و دالالت ملکيه 
  )22"(منتخبات آثار شماره . مامورند

  کتاب ايقان، حضرت بھاءهللا. 36
. "براستی بدانيد که حجاب از وجه جمال قدم کامال مرتفع نشده و بقدر استعداد نفوس در اين عصر ظاھر گشته ايم. 37

  "(دور بھائی). قدم بتمامه کشف نقاب کند ابصار فانيه از شدت اشراق ظھورش اعمی مشاھده شوند اگر جمال
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"در حقيقت معيار ظھور الھی در ھر عصری مطابق و متناسب باميزان پيشرفت اجتماعی حاصله در آن عصر از . 38
  "(ترجمه). رشد مستمر بشر ميباشد طريق

  از جانب بيت العدل اعظم. 39
  ساختار واقعيت اجتماعی، سرلجان . 40
  . و مطالع االنوار را مالحظه نمائيد، کتاب ايقان، برای مثال کتاب اقدس. 41
، با اين کلمه موافقت ننمايند اگر افراد بشر. مفاوضات عبدالبھا در باره طبيعت عصمت ذاتی را مالحظه نمائيد. 42

اما بايد . بلکه آزادگی است، اما اين پذيرش بردگی نيست. تاميدی برای ايجاد واقعيت اجتماعی جديد وجود نخواھد داش
فرد از آالم نظم قديم جھانی آزاد شده و برای خلق تمدنی جھانی نيرو ، در نتيجه. آزادانه و نه از روی اجبار انجام شود

توان مالحظه در اين راستا مي. تنوع انديشه و آزادی عمل فردی عناصر اساسی فرايند ساختن تمدن ھستند. می گيرد
. (منتخبات آثار حضرت عبدالبھاء را مالحظه نمائيد. نمود که آزادی حقيقی برای فرد در محدوده حکم الھی يافت ميشود

(  
  منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا. 43
  منخبات آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء. 44
  رساله مدنيه، حضرت عبدالبھاء. 45
  " منتخبات آثار مبارکه. 46
  حضرت عبدالبھاء. 47
  مفاوضات، حضرت عبدالبھاء. 48
  حضرت عبدالبھاء. 49
  ترجمه انگليسی توسط اسکندر ھائی، لوح حاجی ميرزا کمال الدين، حضرت بھاءهللا. 50
  کتاب اقدس، حضرت بھاءهللا. 51

  خطابات، حضرت عبدالبھاء. 52 
بقلم چه چيزی دانش ناميده ميشود؟ ، برای مثال. زمانخصوصا با توجه به چگونگی تغييرات دانش علمی در طول . 53 
  . ديويد کالين را مالحظه کنيد. با ا، ديويد ويس راج، روبرت ھالنگر، کلمکه. د. توسط ا و فلسفه علمچالمرز . ف. ا

  کتاب اقدس، حضرت بھاءهللا. 54
  کتاب ايقان، حضرت بھاءهللا. 55
  حضرت عبدالبھاء. 56
  افندیاز جانب حضرت شوقی . 57
  نقطه عطف، بيت العدل اعظم. 58
  بيت العدل اعظم. 59
  حضرت بھاءهللا. 60
  حضرت عبدالبھاء. 61
  از جانب حضرت شوقی افندی. 62
  کتاب ايقان، مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا. 63
  انوار ھدايت، بيت العدل اعظم64
  مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا. 65
  عبدالبھاءحضرت . 66
67 ." "  
کسی که نظری را ابراز می نمايدنبايد آنرا صحيح و درست پنداردبلکه بعنوان کمکی به توافق جمعی آراء مطرح . 68
  (مضمون بيان حضرت عبدالبھاء). زيرا نور حقيقت از تصادم آراء ظاھر ميشود، گردد

   نظم اداری بھائیذکر شده در ، حضرت عبدالبھاء. 69
  حقوق و مسئوليتھا، ل اعظمبيت العد. 70
اعضاء بايد يکديگر را با روح مودت و . مشورت حقيقی جمعی روحانی در حالت و فضائی از محبت است. 71

  (مضمون بيان حضرت عبدالبھاء). عشق و محبت اساس است. ھمکاری دوست بدارند تا نتايج خوبی حاصل گردد
  از جانب حضرت شوقی افندی. 72
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حتی اگر نادرست باشد بھتر از مخالفت کردن است حتی اگر حق با ما ، موضوعی به توافق رسنداگر در باره . 73
اگر يکی از گروھھا محق باشد و مخالفت نمايد موجب بروز . زيرا اين اختالف موجب تخريب بنيان الھی است، باشد

ا چون وحدت خود را حفظ نموده اند اما اگر موافقت نمايند ھر دو گروه در اشتباه ھستند ام، ھزاران خطا خواھد شد
  (مضمون بيان حضرت عبدالبھاء). حقيقت آشکار خواھد شد و اشتباه بر طرف خواھد گرديد

  حقوق و مسئوليتھا، بيت العدل اعظم. 74 
  انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی. 75
  بيت العدل اعظم. 76
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به ھدايت الھی  بوضوح در کتاب الھی بيان نشده و ديگری بيت العدل اعظم الھی است که درباره آنچه، منصوصش
 (ترجمه پيام بيت العدل اعظم). تصميم گيری می نمايد

ود زيرا ھيچکس حتی خ، "ويتنگن اشتاين توضيح می دھدکه مفھوم يک نص نمی تواند از مقصد نويسنده استنباط شود .8
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شد که "نويسنده نص مرده  Derridaشعار مشھور دريدا، اين بحث. ای که در آن نص خوانده ميشود بستگی دارد

اين تفسير بسادگی يک نص ديگر است که مجددا . ر کندوبنابراين خواننده می تواند نص را ھر طور که می خواھد تفسي
  )ورای پوکر ويتگن اشتاين، " (پيتر مونز. به روی رفتاری مشابه باز است و جريان بدين ترتيب ادامه می يابد
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 مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا .10
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يا آنکه نمايانگر انبوھی از تعصباتی باشد که شخص از اجدادش فرا گرفته و يا از رسوم اجتماعی ، سيرتی شرافتمندانه
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بيت العدل . بعنوان مثال آورده ايد ت کمتر و کمتری پيدا خواھد نمود "و آنچه را که در ادوار گذشته رخ دادهظھور اھمي
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بايد بپذيريم که مدتھا است که ، "با توجه به اين اتھام که اينگونه تشخيصھا به محدود ساختن آزادی کالم نزديک است .43

مدتھا است که آگاه گشته و برای ، شکل دھد جامعه مدنی به اين نکته آگاه گشته است که گفتار می تواند به رفتار تغيير
. قدمھايی برداشته است، ھنگامی که از لحاظ اجتماعی مخرب باشد، حفظ خود و شھروندان خود در برابر اينگونه رفتار

قوانينی که برای رويارويی با فساد و مقابله با برانگيختن نفرت وضع شده نمونه ھايی ھستند که به آسانی می توان به 
 . ا اشاره کردآنھ

حضرت عبدالبھاء بکرات در خطابات و مکاتيب خود ، نکاتی مربوط به مطالعه ديانت بھائی، از جانب بيت العدل اعظم .44
و نقش عھد و ميثاق را در محافظه دربرابر چنين ، درباره افرادی که بر صحت نظرات خود اصرار می ورزند انذار

"اعظم امتياز ظھور حضرت بھاءهللا امری است که در اديان سلف : رمايندبرای مثال می ف. مسائلی توضيح می فرمايند
سابقه نداشته و آن تعيين و تنصيص مر کز ميثاق است و به اين ترتيب جمال مبارک دين الھی را از اختالف و تفرق 

تحاد و اتفاق ايشان برای حصول اطمينان از ا. حفظ فرمود تا کسی را مجال نماند که در آن مذھب و مسلکی ايجاد تواند
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کتاب عھدی يا . شخصی خود تفسير نکرده و از اينرو فرقه ای بر اساس درک فردی خود از کالم الھی تاسيس ننمايد
زيرا ھر کس فقط از قدرت خود به صحبت نمايد ، لوگيری از چنين امکانی استوصيت نامه حضرت بھاءهللا وسيله ج

. مبادا کسی در نھان در اين باره سؤالی بپرسد يا اينرا انکار نمايد. از اين مطلب آگاه و مطلع باشيد. نزول خواھد نمود
ھستند که منظور خود را در آنھا مردمی . برخی افراد خود رای ھستند که از مقاصد خويش بروشنی صحبت نمی کنند

اما ... برای مثال فرد بخصوصی را تحسين می کنند و می گويند او دانا و حکيم است. عبارات پنھانی و لفافه می پوشانند
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ھوشيار باشيد!بيدار و روشن باشيد! ھدف از انذار من اينست که برخی از . با کنايه منتقل می کنند بروشی موذيانه يا
مراقب باشيد که ھيچکس ، بنابراين. ا در مسير آراء و نظرات شخصی خود بر شما تاثير گذارندمردم می کوشند ت

شکر خدا را!که حضرت بھاءهللا ھيچ چيز را ناگفته . وحدت و اتحاد امر حضرت بھاءهللا را مورد حمله قرار ندھد
با وجود اين افرادی ھستند که . شتندجائی برای بيان مطلب بيشتر باقی نگذا. نگذاشتند! ھمه چيز را توضيح فرمودند

حضرت بھاءهللا برای . بخاطر عالقه و اعتبار شخصی تالش خواھند نمود که تخم فتنه و خيانت در ميان شما بيفکنند
، بنابراين. حفظ و صيانت دين الھی از اين موضوع و حمالت ديگر مرکز عھد و ميثاق را تعيين و منصوب فرمودند

بايد از او بخواھيد که ، ايش يا شناخت شخص ديگری غير از اين مرکز تعيين شده بميان آورداگر کسی بيانی در ست
قصد من اينست که برای شما توضيح دھم که .... دليلی مکتوب از مقام منصوصی که او از آن پيروی می کند ارائه نمايد

" . اخل و چه از خارج به آن حمله نمايدوظيفه صيانت دين الھی بعھده شماست و ھيچکس قادر نخواھد بود که چه از د
"عھد وميثاق محور وحدت عالم انسان است زيرا : ھمچنين در پيامی از جانب بيت العدل اعظم توضيح می فرمايند

وحدت و اصالت نفس امرهللا را محافظت نمايد و آنرا از فساد افرادی مصون دارد که فھم خويش را يگانه مالک اعتقاد 
بعالوه عھد و ميثاق الھی مستند و . اين نفوس در ادوار گذشته سبب انشقاق اديان بوده اند. ھی شمارندصحيح تعاليم ال

متکی به نصوص قاطعه حضرت بھاءهللا است لھذا اگر نفسی عھد و پيمان جمال ابھی را قبول نمايد حضرت بھاءهللا را 
 )1982ژانويه 2(. قبول کرده و اگر رد نمايد حضرت بھاءهللا را انکار کرده است

" بررسی مقدماتی اصول تفسير موجود در ، از جمله، بعضی از اين اصول در مقاالت گوناگون مورد بحث قرار گرفته .45
و "برخی اصول تفسيری در آثار بھائی" . 3شماره ، 1جلد  1989، مجله مطالعات بھائی، می. آثار بھائی" توسط دان ج

 . 1شماره ، 2جلد، 1992، بينی مطالعات بھائیباز، توسط سينا فاضل و خاضع فناناپذير
 مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا .46
 ، از جانب حضرت شوقی افندی .47
روابط بين دين شناسی : مالحظات بيشتر درباره اين اصل در "ديدن با چشم خدا. منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا .48

 . 1991، 1چاپ . 1جلد، بازبينی مطالعات بھائی، و تفسير" بقلم مايکل سورز
 کتاب اقدس، حضرت بھاءهللا .49
 انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی .50
 . 1949مارچ 19پيام ،  " .51
 1986-1963: پيامھا، بيت العدل اعظم .52
 1995آپريل 27پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم .53
 کتاب ايقان، حضرت بھاءهللا .54
و ان اصر علی ما قال يبعث عليه من ال يرحمه انه شديد ... کذاب مفتر"من يدعی امرا قبل اتمام الف سنه کامله انه  .55

من ياول ھذه االيه او يفسرھا بغير ما نزل فی الظاھر انه محروم من روح هللا و رحمه التی سبقت . العقاب
وری قبل )"امتداد دور بھائی تا زمانی است که مظھر ظھور بعد مبعوث گردد و چنين ظھ37"(کتاب اقدس آيه العالمين

حضرت بھاءهللا تحذير می فرمايند که مبادا اين آيه به غير . از انقضای حد اقل يک ھزار سال تمام تحقق نخواھد يافت
اگر نفسی به کل آيات ظاھر شود قبل از اتمام : در يکی از الواح مبارکه تصريح می فرمايند. معنی ظاھری تفسير شود

ه بما نزل فی الفرقان و نوزده شھر بما نزل فی البيان که ھر شھری نوزده يوم الف سنه کامله که ھر سنه آن دوازده ما
 )151کتاب اقدس ص ، 62"(يادداشت . مذکور است ابدا تصديق منمائيد

 تفسير سوره والشمس، حضرت بھاءهللا .56
 منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا .57
 مفاوضات، حضرت عبدالبھاء .58
 رکهمنتخبات آثار مبا، حضرت بھاءهللا .59
تلخيص و تدوين حدود و احکام کتاب مقدمه ، برای بيشتر روشن شدن اين اصل. منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا .60

 . را مالحظه نمائيد 76ص اقدس
 منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا .61
قتنع بواحده من االماء حضرت بھاءهللا می فرمايند"قد کتب هللا عليکم النکاح اياکم ان تجاوزوا عن االثنتين والذی ا .62

"حضرت بھاءهللا که : توضيح می دھد 167ص، 89) يادداشت شماره 63استراحت نفسه و نفسھا "(کتاب اقدس آيه 
حکم اختيار زوجه واحده را با رعايت حکمت تدريجا اظھار ، احکام و تعاليم خويش را در محيط اسالمی نازل فرمود
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به صورت ظاھر اختيار دو زوجه را در کتاب مستطاب اقدس اجازت فرمودند جمال اقدس ابھی . فرمود نه دفعه واحده
و در عين حال با تعيين مبينی مصون از خطا شرايطی را بوجود آوردند که به موجب آن حضرت عبدالبھاء را قادر 

 ". ساخت تا چنين تبيين فرمايند که مقصد از اين حکم اکتفا به زوجه واحده است
برابری در ، برابری جنسی، تحت عنوان" تک ھمسری 1996ژوئن  27ق بيت العدل اعظم مورخ تذکاريه دايره تحقي .63

ھر تعبير شخصی که بيانگر شکست مبين منصوص در درک مقصد آثار . و محکمه عالی" را مالحظه نمائيد، ازدواج
صلی که تبيين منصوص بيان با ا، يا تغيير فکر درباره مفھوم نص باشد، يا نسخ حکم حضرت بھاءهللا، حضرت بھاءهللا

 . غير قابل تغيير است در تناقض ميباشد حقيقتی
و العداله  "اعلمی ان شريعه هللا ال تجوز تعدد الزوجات النھا صرحت بالقناعه بواحده منھا و شرط الزوجه الثانيه بالقسط .64

و الممتنعات و تعليق ھذا االمر بشیء  بينھما فی جميع المراتب و االحوال فاما العدل و القسط بين الزوجتين من المستحيل
"(حضرت . ممتنع الوجود دليل واضح علی عدم جوازه بوجه من الوجوه فلذلک ال يجوز اال امرأه واحده لکل انسان

 کتاب اقدس)، 89يادداشت شماره ، عبدالبھا
 قرن بديع، حضرت شوقی افندی .65
 نظم جھانی بھائی، حضرت شوقی افندی .66
 1995آپريل 27پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم .67
 1986-1963: پيامھا، بيت العدل اعظم .68
اگر در اين امتحان قبول شد . ھرچه که بنام دين بتو ارائه ميشود بدقت با ميزان عقل و علم بسنج: "من بتو می گويم .69

حضرت عبدالبھاء (ترجمه بيان . آنرا رد نما زيرا جھل است، آنوقت آنرا بپذير زيرا حقيقت است! اما اگر مطابق نبود
 در خطابات پاريس)

 مفاوضات، حضرت عبدالبھاء .70
 حضرت عبدالبھاءخطابات .71
 از جانب بيت العدل اعظم .72
، ھمچنين توقيع نوشته شده از قبل حضرت ولی امرهللا را در انوار ھدايت مالحظه نمائيد. مفاوضات، حضرت عبدالبھاء .73

آنھا برای حقيقت دنيای فيزيکی در نظر می گيرند البته ھرگز بياناتی مذھبی ھستند و ھر اشاره ای که ، چنين بياناتی
 . توسط علم پذيرفته نميشود مگر آنکه با معيارھای خود توجيه گردد

 انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی .74
اعد "لھذا انسان تصور حقيقت الوھيت نتواند ولی بقو. بيانات حضرت عبدالبھاء در باره ماده اثيريه است، يک نمونه .75

عقليه و نظريه و منطقيه و طلوعات فکريه و انکشافات وجدانيه معتقد به حضرت الوھيت می گردد و کشف فيوضات 
الھيه می نمايد و يقين می کند که ھر چند حقيقت الوھيت غير مرئيه است و وجود الوھيت غير محسوس ولی ادله قاطعه 

مثال ماده اثيريه موجود . آن حقيقت کما ھی ھی مجھول النعت استالھيه حکم بوجود آن حقيقت غير مرئيه می نمايد ولی 
حرارت و ضياء کھربا تموجات اوست از اين تموجات وجود ماده اثيريه اثبات . ولی حقيقتش مجھول و به آثارش محتوم

عبارت بحث ھدف از اين  "(لوح دکتر فورال). ميگردد ما چون در فيوضات الھيه نظر کنيم متيقن بوجود الوھيت گرديم
" : ھمانطور که در پيامی از جانب بيت العدل اعظم مرقوم گرديده. درباره درک انسان از خداوند است نه عالم فيزيکی

تعريف گوناگونی از اين لغت در لغت نامه آکسفورد ارائه گرديده که ھمه به ، با اشاره به سئوال شما در باره ماده اثيريه
يک واسطه" که ھمه آنھا به واقعيت فيزيکی ، "يک ماده"، "يک عنصر"، برای مثال، يک واقعيت فيزيکی اشاره دارند

بود که در توضيح انتشار امواج  19اين مفھوم فرض شده توسط دانشمندان قرن ، و بنا بگفته شما، و بيرونی اشاره دارند
اما در . نه ادراک شده استدر محضر حضرت عبدالبھاء بودند اينگو اين مطلب توسط کسانی که. نوربکار ميبردند

کتاب مفاوضات حضرت عبدالبھاء کل فصل را به توضيح تفاوتھای بين اشيائی که "برای حواس قابل ادراک  16فصل 
و حضرتش آنھا را "خارجه يا محسوسه" می نامد و حقايق "متخيله " که ھيچ شکل بيرونی و مکانی" ندارد و  ھستند"

، نور، يشان بوضوح می فرمايند حتی ماده اثيريه که در فيزيک قوايش را نحرارتا. ... برای حواس قابل درک نيست
ماده اثيريه مفھومی ، به عبارت ديگر. يک حقيقت متخيله است و محسوس نيست، الکتريسيته و مغناطيس می گويند

زمانی که دانشمندان ، در موقع خود. بدان رسيده اند، است که از طريق قوه تخيل و تعقل برای توضيح برخی پديده ھا
مفاھيم تعقلی ديگری ، در اثبات وجود فيزيکی ماده اثيريه از طريق آزمايشات دقيق و حساس با شکست مواجه شدند

نمونه ديگر بيان حضرت عبدالبھاءاست که" ھمچنانکه . )1986-1963(پيامھا. برای توضيح ھمين پديده بکار بردند
" ھدف ايشان توضيح اھميت . امراض روحانی نيز مسری ھستند، دارد امراض جسمانی نظير سل و سرطان سرايت
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صحت و ، "اگر شخصی مسلول باشد و معاشرت با ھزار شخص صحيح وسالم نمايد: عدم ارتباط با ناقضين ميثاق است
ولی اين ، سالمت اين ھزار نفس صحيح و سالم در اين شخص مريض مسلول تاثير ننمايد و از مرض نجات نجويد

"در . ول چون معاشرت با آن ھزار نفس نمايد در اندک زمانی به جمعی از آن نفوس سالمه مرض سل سرايت کندمسل
کمی بعد از آن . ايشان سرطان را نيز مسری می خوانند که در آن زمان اينطور استنباط می شده، اشاره به اين نکته

سرمقاله ای در مجله کانادايی طب و جراحيترديد  (حتی. جامعه علمی به اين نتيجه رسيد که که سرطان مسری نيست
)امروزه برخی . را مالحظه نمائيد 31-129درمورد ماھيت غير مسری بودن سرطان را ابراز نمود؛"سرطان" ص

. خطوط تحقيق درباره کشف اينکه برخی انواع سرطانھا می تواند يا نمی تواند مسری باشد در حال انجام است
)http//www. harpers. org/archive/2008/04/0081988( 

و ، لوح طب خطاب به کسی است که شاگرد نوع قديمی درمان بروش شرقی بوده وبا اصطالحات علمی آن زمان آشنا .76
اين واژگان کامال با واژگان طب مدرن . بکار می بردند مخاطب ساختند ايشان وی را با واژگانی که طبيبان آن ايام

عميقی از اين شاخه قديمی طبابت داشته باشد که مسائلی را که حضرت بھاءهللا روشن  شخص بايد دانش، متفاوت است
بديھی است حتی اگر مظھر ظھور می خواست . "(ترجمه)(از جانب حضرت شوقی افندی ). فرمودند ادراک نمايد

انديشه علمی درک را عبارت علمی معتبری در باره ماھيت دنيای فيزيکی ارائه دھد محدوديتھای زبان و تکامل مستمر 
مفاھيمی در ارتباط با درک علم قرنی در ، آيا ايشان بايدزبان علمی زمان خويش را بکار می بردند. مشکل می نمود

بيان يک "حقيقت" درباره واقعيت فيزيکی ، سال آينده؟ در ھر نقطه ای از زمان500يا مفاھيمی در ارتباط با علم ، آينده
 . ر شود که در تناقض با درک علمی معاصر باشددر ظھور الھی ممکن است ظاھ

 انوار ھدايت، از جانب حضرت ولی امرهللا .77
 نکاتی مربوط به مطالعات بھائی، از جانب بيت العدل اعظم .78
 قد ظھر يوم الميعاد، حضرت شوقی افندی .79
مثبت گرائی در در باره تمايل به ، برای مثالJurgen Habermasفيلسوف جرگن ھابرماز. از جانب بيت العدل اعظم .80

يک آگاھی علمی بر اساس مدل علوم را .. علوم تفسير متون مذھبی تاريخی. بشريت و علوم اجتماعی ھشدار می دھد
بيشتر ھمچنانکه علوم فرھنگی ممکن است داده ھای خود را از طريق درک فراگيرند واگرچه کمتر .... شامل ميشود

تحليلی در ارتباط با آگاھی اصولی در  -د اين آنھا با علوم تجربیباوجو، ممکن است به کشف قوانين کلی بپردازند
مثبت گرائی فرھنگی و ، تاريخ شناسی. توضيح واقعيت ساختاری درون افق وضعيت نظری و تئوريکی سھيم ھستند

) مثبت گرائی يک ديدگاه فلسفی است که متافيزيک را رد و بر 303"(علم و عالئق بشرص. علوم اجتماعی شده است
باوری افراطی است که فقط برخی روشھای تحقيق واقعيت را دارای ثمر واقعی ، مشاھده و تجربه تاکيد دارد؛ در نھايت

 . يا نتايج پر معنا می داند
" مورخين نمی توانند مطمئن باشند که سقراط ارض اقدس را نديده : در توقيعی از جانب ايشان آمده است، برای مثال .81

سنديت ايشان ، باور داريم که حضرت عبدالبھاء دارای علمی ذاتی کامال متفاوت با ما دارنداما چون اينطور . است
)در مثالی 87توقيعات نيوزلند ص: آروھانوی، "(از جانب حضرت شوقی افندی.... درمورد اين موضوع را می پذيريم

ار حقايق تاريخی بسيار دقيق و " حضرت ولی امرهللا در باره صحت و اعتب: بيت العدل اعظم توضيح فرمودند، ديگر
يکی از دوستان از يزد عريضه ای به ايشان مرقوم داشت و بيان نمود که گزارش داده شده توسط . حساس بودند

حضرت عبدالبھاء در يکی از الواح خويش درباره وقايع مربوط به شھادت برخی مؤمنين در آن مکان با حقايق معروف 
حضرت شوقی افندی پاسخ فرمودند که احبا بايدبدقت حقايق را مورد بررسی قرار . تدرباره اين وقايع در تناقض اس

در  سوابق اين وقايع دھند و بدون تامل آنھا را در سوابق تاريخيشان ثبت نمايند زيرا حضرت عبدالبھا بنفسه در مقدمه
جوالی  25پيام مورخ ، عدل اعظم"(بيت ال. بر اساس اخبار واصله از يزد بود لوح خويش ذکر فرمودند که اين مطالب

 خطاب به يکی از افراد) 1974
 . الواح حضرت عبدالبھاء و انوار ھدايت را مالحظه نمائيد .82
 نظم جھانی بھائی، حضرت شوقی افندی .83
 . 87تواقيع نيوزلند ص: آروھانوی، از جانب حضرت شوقی افندی .84
 2006ژانويه  12پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم .85
 1989آپريل 18پيام مورخ ، بيت العدل اعظماز جانب  .86
مجله مطالعات ، "تحقيقی مقدماتی درباره اصول تفسير متون مذھبی يافت شده در آثار بھائی"، Dan Mayدان می .87

 . 43ص 3شماره. 1جلد ، 1989، بھائی
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 1981جون  26، ايلينويز، نطق جناب پيتر خان در ويلمت .88
 منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا .89
 1986نوامبر  26پيام مورخ ، ز جانب بيت العدل اعظما .90
 259ص 3جلد، Compilation of Compilations، از جانب بيت العدل اعظم .91
) "انه ال يوصف و ال ينبغی ان 87ص، لوح ابن ذئب، (حضرت بھاءهللا. "حق بذاته و بنفسه غيب منيع اليدرک بوده" .92

 تخبات آثار مبارکهمن، (حضرت بھاءهللا. يذکر اال علی قدر معلوم"
 انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی .93
 مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا .94
اما بايد بخاطر داشت که ، "راھھای بسياری وجود دارد که درآن موسسات و اقدامات جامعه بھائی می تواند توسعه نمايد .95

است که روشھا و قوھائی را که بوسيله آن قوا و امر بھائی پيکری زنده و ارگانيک استو اين وظيفه مرکز جھانی 
 )1997آپريل  20پيام مورخ ، "(از جانب بيت العدل اعظم. تعيين نمايد، کاربردھايشآشکار می گردد

 . در اين مسئوليتھا با ولی امر شريک ميباشند. نظم جھانی بھائی، حضرت شوقی افندی .96
ه در حيطه و محدوده خود جميع محافل مليه فعال در سراسر ک، "آغاز مشروعات عھود آتيه عصر تکوين امر مبارک .97

از لحاظ خصوصيات عديم ، که از نظر ابعاد بی سابقه، بر حصول توفيق در اين نقشه، عالم بھائی را در بر می گيرد
قدمه بايد مبتنی باشد؛ مشروعاتی که فی نفسه عبارت از م، و از لحاظ امکانات و استعداد روحانی وسيع است، النظير

بيت العدل اعظم بدان مبادرت خواھد ورزيد که ، ای بر شروع نقشه ھای جھانی است که در مراحل آينده عصر تکوين
 ". نماينده وحدت و باعث ھماھنگی و توحيد مساعی محافل ملی خواھد بود

بيت العدل اعظم الھی "در نامه خود ذکر نموده ايد که بعضی از احبای عزيز اين سؤال را دارند که " آيا تصميمات   .98
حتی در صورتی که اطالعات غير صحيح به آن مرجع الھی داده شود باز ھم مصون از خطاست؟ مصونيت بيت العدل 
اعظم مانند مصونيت حضرت ولی امرهللا امری "موھوبی" بوده و با عصمت مظھر ظھور الھی که امری "ذاتی" است 

بيت العدل اعظم نيز عليم نيست و لذا مايل است به حقايق ، عليم" نبودندھمانطور که حضرت ولی امرهللا ". تفاوت دارد
و اطالعات موجود درباره ھر موضوعی که بايد راجع به آن تصميمی اتخاذ نمايد دسترسی داشته باشد و در مواردی با 

اطالعات و  می تواند تصميمات خود را بر اساس، و مانند حضرت ولی امرهللا، متخصصين مربوطه مشورت نمايد
تعيين اينکه بيت العدل اعظم . حقايق جديدی که ممکن است بعدا معلوم شود و يا شرايط جديدی که بوجود آيد تغيير دھد

در آثار مبارکه حضرت بھاءهللا و . به چه اطالعاتی برای اتخاذ تصميمات خود احتياج دارد بر عھده خود آن ھيئت است
. و ميزان اطالعات الزم برای تصميم گيری بيت العدل اعظم نيامده است حضرت عبدالبھاء ذکری درباره ماھيت

ھمچه مالحظه نشود که بيت العدل بفکر و رای خويش قراری دھند استغفرهللا بيت ... ": حضرت عبدالبھاء می فرمايند
و اکثريت آراء آنچه ... ": و ھمچنين می فرمايند. "... العدل اعظم بالھام و تاييد روح القدس قرار و احکام جاری نمايد

بيان کند صرف حقيقت است زيرا بيت عدل اعظم در تحت حمايت و عصمت و عفت سلطان احديتست و او را صيانت 
" احبای عزيز اگر احساس می کنند اطالعات .... از خطا فرمايد و در ظل جناح عفت و عصمت خويش محافظه نمايد

البته می توانند نظر بيت العدل اعظم را در مورد تصميمات آن ھيئت ، يافتهجديدی بدست آورده اند و يا شرايط تغيير 
ولی بايد مواظب باشند که مبادا دچار وسوسه شوند که به بھانه اينکه تصميم معھد اعلی ممکن است بر ، جويا شوند

"(از جانب بيت العدل . خود را از موھبت اطاعت کامل محروم نمايند، اساس اطالعات ناکامل و يا نادرست مبتنی باشد
 )2007می  20پيام مورخ ، اعظم

 مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا .99
 الواح وصايا، حصرت عبدالبھاء .100
101. " " 
 1986-1963: در پيامھا، حضرت عبدالبھاء .102
 الواح وصايا، حضرت عبدالبھاء .103
 الواح وصايا، حضرت عبدالبھاء .104
 1986-1963: پيامھا، بيت العدل اعظم .105
 نطم اداری بھائی، ندیحضرت شوقی اف .106
 انوار ھدايت، از جانب بيت العدل اعظم .107
 نظم جھانی بھائی، حضرت شوقی افندی .108
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109. " 
 در نظم جھانی بھائی، حضرت عبدالبھاء .110
 نظم اداری بھائی، حضرت شوقی افندی .111
برای تصميم گيری در ، "بين تبيينات حضرت ولی امرهللا و تشريحاتی که بيت العدل اعظم در ايفای نقش خود .112

ارائه –مسائلی که مبھم است و مطالبی که صريحا در آثار مبارکه ذکر نگرديده –مورد مشکالتی که ايجاد اختالف کرده 
تبييناتش بيان حقيقت ، "ولی امرهللا معانی حقيقی آثار مبارکه را بيان می فرمايد. تفاوت عظيمی وجود دارد، می نمايند

رت ولی امرهللا حق مسلم تشريع احکام غير منصوصه بھائی فقط مختص به بيان حض. است و غير قابل تغيير و تبديل
بيانيه ھای بيت العدل اعظم که توسط خود بيت العدل اعظم قابل اصالح يا الغاء ھستند مکمل . بيت العدل اعظم است

موقعيتی قرار دارد که اما در ، اگر چه بيت العدل اعظم دارای وظيفه تبيين نيست. شريعه هللا و وسيله اجرای آن ھستند
وحدت عقايد با . انجام دھد، ھر آنچه برای استقرار و تثبيت نظم جھانی حضرت بھاءهللا در بسيط غبراء ضروری باشد
ھمراه با نھی اکيد ھر گونه ، وجود متون موثق آثار مبارکه وتبيينات کثيره حضرت عبدالبھاء و حضرت شوقی افندی

وحدت امور اداری و اجرائی با اقتدار . حفظ وصيانت می شود، م" يا غصب مقام واليتاعالم تبيينات "موثق " يا "ملھ
" چنين است کلمه ثابت و تغيير ناپذير ، حضرت ولی امرهللا می فرمايند. و اختيارات بيت العدل اعظم تضمين می گردد

ذيری کلمه هللا ھويت امر بھائی را آن تغيير ناپ. امر الھی و در عين حال چنين است انعطاف پذيری مجريان امر بھائی
ثابت و اصالت احکامش را محفوظ می دارد و اين انعطاف پذيری سبب می شود که ھيکل زنده امرهللا رشد و نمو نمايد 

عھد و : "(منتخبات آثار مبارکه بھائی. وخود را با حوائج و مقتضيات جامعه دائم التغيير بشری منطبق و موافق سازد
 ميثاق)

بيت العدل بالھام و تاييد روح . مالحظه نشود که بيت العدل بفکر و رای خويش قراری دھد؛ استغفرهللا " ھمچه .113
القدس قرار و احکام جاری نمايد زيرا تحت وقايت و حمايت و صيانت جمال قدم است و آنچه قرار دھد اتباعش فرض و 

 عھد و ميثاق): در منتخبات آثار مبارکه بھائی، ء"(حضرت عبدالبھا. واجب و متحتم است ابدا مفری از برای نفسی نه
در حالی که تبيينات حضرت ولی ، "توضيحات بيت العدل اعظم از وظيفه قانونگزاريش سرچشمه می گيرد .114

اينست که قانونگزاری با نتيجه ، تمايز عمده بين دو وظيفه. امرهللا نيت ذاتی حقيقی متون مقدسه را ارائه می نمايد
در حالی که تبيين حضرت ولی امرهللا بيان ، توسط خود بيت العدل اعظم قابل اصالح و تجديد است حاصل از توضيح

، و تبيين دو معنی متفاوت دارند ) توضيح1986-1963: پيامھا، "(بيت العدل اعظم. حقيقت است که ال يتغير ميباشد
ساختن معنی نھفته است که ناشی از بينشی در حالی که تبيين آشکار ، توضيح پرتو افکندن بر معنی چيزی پيچيده است

 . ويژه می باشد
"پايه ھای دينی جامعه مدنی" بقلم وندی ، برای بحث مفصلتر درباره علت مخرب بودن نفاق و اختالف .115

 . را مالحظه نمائيد، 1در مجله مطالعات بھائی بخش، Wendy Hellerھلر
 در کتاب اقدس، حضرت عبدالبھاء .116
ھمچنان که شما و —خودشان اين قبيل مطالب را مورد بحث قرار می دھند امری است طبيعی"اينکه احبا بين  .117

درغير اين صورت چگونه می توانند درک عميقی نسبت به –مخاطبتان در گروه مباحثه اينترنتی خود به آن پرداخته ايد 
د چنين مسائل اساسی مباحثات دنباله دار تعاليم پيدا کنند؟ اما احبا بايد متوجه باشند که راه حل اختالف نظرھا در مور

الينحل و علنی در ، مباحثات طوالنی. رجوع آن به بيت العدل اعظم است، بلکه ھمين طور که شما عمل کرده ايد، نيست
نکاتی ، ( از جانب بيت العدل اعظم. مورد اين مسائل اساسی جز پريشانی فکر و نفاق نتيجه ای ببار نخواھد آورد

 . العات بھائی)مربوط به مط

مؤمنين را در باره خطرات قضاوت درباره حوزه قدرت ھشيار ، در توقيعی از جانب حضرت شوقی افندی، ھمچنين
"اين به عھده افراد احبا نيست که حوزه قدرت و اختيار ولی امر را محدود کنند و يا در مورد اينکه چه : می فرمايند

چنين موضعی قطعا به اغتشاش و . خود قضاوت کنند، ظرياتشان را رد نمايندوقت بايد ايشان اطاعت کرده و چه ھنگام ن
اين مسئوليت ايشان است که تعيين ، از آنجا که ولی امر مبين منصوص تعاليم مبارکه است. انشقاق منجر خواھد شد

از اوامر و ، کليه احبااز ناحيه ، اطاعت کامل و بی چون و چرا، راجع به کدام مسائل مؤثره در منافع امرهللا، نمايند
 "ا(نوار ھدايت). الزم و ضروری است، دستورات حضرتشان
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در مکتوبی ، که مؤمنين نبايد حوزه قدرت و اختيار ولی امر را محدود نمايند، در ارتباط با اين بيان حضرت ولی امرهللا
"(از جانب بيت .. اک مصداق دارد"در ارتباط با بيت العدل اعظم نيز ھمين ادر: از جانب بيت العدل اعظم آمده است

"بيت العدل اعظم در حال حاضر قصد ندارند : )در ھمين مکتوب می فرمايند2008آپريل 7پيام مورخ ، العدل اعظم
اينکه بيت العدل اعظم خود . توضيحات پيشين درمورد وظايف و قوای بيت العدل اعظم جزئيات بيشتری ارائه دھند

ھشداری برای احباست که تالش در جھت تعيين دقيق حوزه عمل را غير حکيمانه ، انندانجام اينکار را ضروری نمی د
بايد متذکر شد که در حاليکه عبارات روشنی در متون منصوص وجود دارد که اشاره به ، با وجود اين. بيابند

غير ، اين زمينه اما بحث درباره مصون از خطا بودن آن فقط در، معصوميت بيت العدل اعظم در وضع قوانين دارد
  )2008آپريل 7پيام مورخ ، "(از جانب بيت العدل اعظم. قابل دفاع می باشد

مالحظه نمائيد که غائی ترين تعبيرات ، بدون ھيچگونه تالشی در جھت تعيين آشکار مفھوم عصمت موھوبی .118
يمات بيت العدل اعظم بدون که مؤمنين بايد از تصم: فردی ممکن از اين مفھوم ھمين نتيجه عملی را ايجاد خواھد کرد

برای کسانی که درک روشن . اطاعت نمايند، ايجاد نفاق و اختالف که مانع پيشرفت يا از بين بردن وحدت جامعه ميشود
. اين اطاعت صريح و آسان است، يا حتی ظاھری از اين عبارت دارند که" ھرچه تصميم بگيرند من جانب هللا است"

چرا آثار بھائی مفھوم معصوميت . نمادينترين تعبير از اين مفھوم نيز به ھمين نتيجه ميرسداما حتی استعاره ای ترين و 
را در ارتباط با بيت العدل اعظم مطرح و تصميمات ايشان را بگونه ای کامال متمايز از تصميمات محافل ملی و محلی 

"فقط آيندگانند که قادرند ارزش تاکيدات : مورد بحث قرار می دھند؟ حضرت شوقی افندی براين مطلب تاکيد می نمايند
"(نظم . شگفت انگيزی را که در اين سند عظيم بر دو مؤسسه بيت العدل اعظم و مؤسسه واليت امرهللا نھاده شده دريابند

اگر بيانات موجود در آثار بھائی درباره معصوميت بيت العدل اعظم بطور شخصی توسط  ) حتی15جانی بھائی ص
مطمئنا قصد و ھدف بايد بر اھميت اطاعت و ضرورت پرھيز از انتقاد و اختالف ، نظر گرفته شود فردی مبالغه در

ھمچناکه . در نظر گيرند، تاکيد نمايد و قدرت و اختيار معھد اعلی را بعنوان نقطه مرکزی که ھمه بايد به آن توجه نمايند
يثاق آن بود که جميع بھائيان را در نقطه جمع "مقصد جمال مبارک از اين عھد و م: حضرت عبدالبھاء می فرمايند

فرمايد تا بعضی بی خردان که در ھر دور و کوری سبب اختالف شدند رخنه ننمايند زيرا امر فرمود که آنچه از مرکز 
منتخبات ، (حضرت عبدالبھاء. ميثاق بيان گردد آن صحيح است و در حمايت صون و عنايت او و مادون آن ھذيان است

 . ) البته بيانات ديگری در ارتباط با اختيارات بيت العدل سوای معصوميت نيز وجود دارد203رکه صآثار مبا
اين موضوع چندين . نکته ديگر اينست که چطور بدون ولی امر در قيد حيات بيت العدل اعظم معصوميت دارد .119

ديدگاه غلطی که ، يد) با وجود اينرا مالحظه نمائ1986-1963: (پيامھا. سال پيش توسط بيت العدل اعظم روشن گرديد
، خصوصا در مباحثاتی که توسط ناقضين آغاز شده، بيت العدل اعظم نياز به حضور ولی امر دارد ھنوز در زير سطح

اين اشتباه ناشی از تعبير اشتباه بيان حضرت شوقی افندی است که ولی امر" نمی تواند تصميمات اکثريت . وجود دارد
ء نمايد وليکن ھرگاه تصميمی را وجدانا مباين با روح آيات منزله تشخيص دھد بايد ابرام و تاکيد اعضای مجلس را الغا
"(دور بھائی) اين بحث ايجاد شده که اين عبارت يعنی بدون ولی امر بيت العدل اعظم ممکن . در تجديد نظر آن نمايد

مطالعه دقيق کل عبارت روشن ميسازد که بدور از ، اما. است تصميمی بگيرد که مغاير با معنی يا مباين روح نص باشد
مطلب دقيقا عکس ، اشاره ضمنی به اينکه بيت العدل اعظم بدون ارائه ھدايات ولی امر ممکن است مرتکب خطا شود 

کالم نھايی به ھيئت بيت ، عبارت توضيح می دھد که حتی اگر ولی امر نکته ای را برای تجديد نظر مطرح نمايد. است
 "او[ولی امر] نمی تواندحتی بطور موقت واضع قوانين و احکام گردد و يا. عظم الھی واگذار گرديده استالعدل ا

" آنچه [بيت : " ھمچنانکه حضرت عبدالبھاء توضيح می فرمايند. تصميمات اکثريت اعضای مجلس را الغاء نمايد
 "(الواح وصايا). مرادهللا استالعدل] باالتفاق و يا با اکثريت آراء تحقق يابد ھمان حق و و 

در متنی وسيعتر درمورد توضيح ماھيت واليت گنجانده شده و بعنوان محدوديتی بر ، عبارت حضرت شوقی افندی
نه بعنوان مانعی بر قوای بيت العدل اعظم که اختيارات و معصوميتش قويا تاکيد گرديده ، قوای ولی امر ارائه گرديده

اين تصميم ، ھد که حتی اگر ولی امر بعنوان يک عضو برخی نگرانيھا را مطرح نمايداين عبارت نشان می د. است
البته تصور اينکه اعضای بيت العدل اعظم نظرات . اکثريت است که نتيجه نھايی و مصون از خطای آن ھيئت ميباشد

، با وجود اين. ه و نخواھد شدھرگز ايجاد نشد اين موقعيت و شرايط، بعالوه. ولی امر را ناديده بگيرند غير ممکن است
بيان حضرت شوقی افندی اشاره به اين دارد که اختيارات و معصوميت بيت العدل اعظم در حوزه عمل خود حتی توسط 

پس چطور ممکن است فرد مؤمنی ھر قدر ھم مطلع يا بصير باشد بتواند . ولی امر نيز مسلم و غير قابل بحث است
  چنين چالشی را مطرح نمايد؟

 مجموعه الواح مبارکه، رت بھاءهللاحض .120
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توجه کنيد که در اين بيان معصوميت موھوبی به سادگی به ھر فرد مؤمنی که . مفاوضات، حضرت عبدالبھاء .121
مايل است "وجودی مقدس" باشد اعطاء نميشود بلکه به کسانی که" از خطا محفوظ و مصونند " کسانی که واسطه 

خطايشان ارواح مؤمنين را ، می گردد زيرا "اگر خدا ايشان را از خطا حفظ ننمايدرحمت بين خدا و انسانھا "ھستند عطا
و حتی اگر نظرات و اعمالشان در يک وھله صحيح ، " افراد بھائی آشکارا در معرض خطا ھستند. نيز بخطا می اندازد

برای ساير نفوس معتقد و مؤمن  نمی تواند معياری، بنابراين، و، باشد بسادگی در موردی ديگر ممکن است اشتباه نمايند
 . بحساب آيد

 الواح وصايا، حضرت عبدالبھاء .122
 1986-1963: در پيامھا، حضرت عبدالبھاء .123
 مفاوضات، حضرت عبدالبھاء .124
نبايد گفت که حضرت عبدالبھاء يا تا حدی امکانا حضرت شوقی افندی بينش مطمئنی نسبت به واقعيتی که  .125

فقط اينکه اين ظرفيتھا . اين مسئله ای جداست که اينجا بدان پرداخته نميشود. نداشتند، توسط ھدايت الھی ملھم می شدند
 . چيزی غير از مفھوم عصمت موھوبی است

مالحظه مفھوم بھائی از عصمت موھوبی بايد دليل موجھی برای . انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی .126
شی در جھت درک معصوميت بعنوان محدود شدن در ميزانی از اينکه کسب راکد حقايق شرط الزم نمی باشد بلکه تال

  . ارائه نمايد، عمل که نيازی به دانش دنيوی ندارد
، برای مثال. شايد بينشی عميقتر درباره مفھوم بھائی از معصوميت ناشی از درک بھتر ماھيت عمل گفتار باشد

- به-مناسب بودن يک" کلمه، ارتباط پيدا می کنند در توضيح مسيری که کلمات با دنيای اطراف ما، پروفسور جان سرل
مطالعه در : تجربه و معنا، (جان سرل "طبقه بندی عمل بد سخن گفتن". کلمه" را مقايسه می نمايد-به- دنيا" و يک "دنيا

ح کلمات می توانند در توضي، متناوبا، کلمات می توانند در توضيح دنيا بکار برده شوند يا، يعنیتئوری عمل گفتار)
شخص با ليستی . ليست يک خواربار فروشی را در نظر بگيريد، برای مثال. اينکه دنيا چطور بايد باشد استعمال شوند

بعدا معلوم ميشود که اقالم انتخاب شده با محصول . در دست به بازار ميرود تا برخی اقالم مشخص را خريداری نمايد
فقط الزم است که کلمه موجود در ليست را تغيير ، کلمه با واقعيتبرای جور کردن . ناميده شده در ليست جور نيست

الزم است که به مغازه ، اما برای جور کردن دنيا با ھدف بيان شده. دھيد تا جنس بغلط خريداری شده را جور نمائيد
  . برگرديد و جنس اشتباه را با آنکه در ليست مشخص شده تعويض نمائيد

ھوم معصوميت آنطور که در تعاليم بھائی در ارتباط با بيت العدل اعظم بکار برده شده با ممکن است مف، از اين ديدگاه 
بيان بيت العدل اعظم دنيا را آنطور که ھست توضيح نمی دھد بلکه "آنچه بايد انجام شود" را . کلمه مناسب باشد-به-دنيا

و از اينرو الزم است که عمل مؤمنين در عالم ، به روشی که در توافق يا عدم تناقض با اراده الھی باشد تشريح می کند
اين تضمين الھی ھمراه با قوای روحانی است و البته مربوط به ايمان بوده و تجربه ای عينی . با کلمات مطابق باشد

 از ميان. تحليل سرل شامل طبقه بندی عمل گفتار بوده و البته خيلی مفصلتر از آنچه در اينجا گفته شده ميباشد. نيست
اطالق ، طبقاتی که توضيح می دھد "اعالنات" ميباشد که به بياناتی که موجب تغيير وضعيت موضوع تحت توجه باشد

، " اين فقط به مؤسساتی چون کليسا. بيان "تو سوزانده ميشوی" است، سرل توضيح می دھد مثالی از اعالن. می گردد
ونده درون اين مؤسسات که در آنھا شخص می تواند حکومت و مقام مخصوص گوينده و شن، دارايی خصوصی، قانون

" مسير مناسب در يک . داده شده، دارايی شخص را بدھد يا وقف نمايد يا اعالن جنگ کند، منصوب نمايد، طرد کند
ای "اجر. دنيا و ھم دنيا به کلمه ميباشد زيرا بيان فی نفسه تطابق بين محتوا و واقعيت را بھمراه دارد- به-اعالن ھم کلمه

با موفقيت بانجام  موفق تطابق موضوع محتوا با دنيا را تضمين می نمايد؛ اگر من عمل انتصاب ترا بعنوان رئيس
) برخی بيانات بيت العدل اعظم مانند . "(طبقه بندی عمل بد سخن گفتن را مالحظه نمائيد. آنوقت تورئيس ھستی، رسانم

) از 2001ژانويه16پيام مورخ ، (بيت العدل اعظم. ن شده است""امر حضرت بھاءهللا حال وارد عھد پنجم عصر تکوي
  . اين نوع ميباشد

 . الواح وصايا، حضرت عبدالبھاء .127
 . مفاوضات، حضرت عبدالبھاء .128
 . ھدايات حضرت ولی امرهللا، حضرت شوقی افندی .129
 . انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی .130
در ارتباط با ھم تصميم : متون مختلف اشاره شده استعبارات گوناگونی در ارتباط با عصمت موھوبی در  .131

- 1963: در پيامھا، صيانت(حضرت عبدالبھاء، )1986-1963: در پيامھا، گيری و ھم وضع قوانين(حضرت عبدالبھاء
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نظم جھانی بھائی)؛و در رابطه با صيانت و اداره ، ) قانونگزاری و ھدايت امور اداری(حضرت شوقی افندی1986
: پيامھا، (بيت العدل اعظم. حل مسائل و تصميم گيری درباره مواضيعی که موجب اختالف گرديده است، امور امريه

1963-1986( 
بيانات حضرت بھاءهللا و حضرت عبدالبھاء ھمه مواضيعی را که بوضوح بيان نشده و يا ذکر نگرديده را به  .132

دودات در کتاب بر حسب ظاھر نازل نشده بايد حضرت بھاءهللا می فرمايند"آنچه از ح. بيت العدل راجع می فرمايند
انه يلھمھم ما يشاء و ھو المدبر العليم"(مجموعه الواح ، آنچه را پسنديدند مجری دارند، امنای بيت عدل مشورت نمايند

مبارکه) "مرجع کل کتاب اقدس و ھر مسئله غير منصوصه راجع به بيت عدل عمومی"(الواح وصايا)ھمانطور که ذکر 
ت عبدالبھاء فراتر از ارجاع به تامل بر"ھر مسئله غير منصوصه" رفته و "آنچه اختالف واقع يا مسائل حضر، شد

ايشن بوضوح می فرمايند که تصميمات متخذه از ، (الواح وصايا) نھايتا. مبھمه " را نيز به بيت العدل ارجاع می فرمايند
: "(در پيامه. بيت العدل بفکر و رای خويش قراری دھند "ھمچه مالحظه نشود که: جانب بيت العدل فقط نظرات نيستند

1963-1986( 
اما ، بيت العدل اعظم محاط به ظھور الھی و تبيين منصوص حضرت عبدالبھاء و حضرت شوقی افندی است، بنابراين

زمانی . درباره معنی نص و نياز به روشن سازی بيت العدل وجود دارد نوعی ارتباط معکوس بين وحدت انديشه جامعه
زمانی که الزم است چگونگی کاربرد تعاليم برطبق زمان ، که معنی کتاب پيچيده و غامض است بجای آنکه واضح باشد

يا حل موضوع يا توضيح ، مسئوليت روشن سازی، زمانی که اختالف بين مؤمنين ايجاد می شود، و شرايط تعيين شود
  . استنتاجات ايشان بھمان محکمی و الزامی بودن نفس نص ميباشد. تکاری که بايد انجام شود بعھده بيت العدل اعظم اس

 . انوار ھدايت، از جانب بيت العدل اعظم .133
 . 1986-1963: پيامھا، بيت العدل اعظم .134
حضرت ولی امرهللا می ، در اشاره ديگری به اين وظائف اداری. نظم جانی بھائی، حضرت شوقی افندی .135

ھمان سيستمی —مؤسسه ای که وجودش بھمان اندازه ضروری می باشد–اعظم  " جدا از مؤسسه بيت العدل: فرمايند
که در الواح مبارکه وصايای حضرت عبدالبھاء تصريح شده در عملکرد خود دچار فلج شده و قادر به رفع کمبودی که 

ت آثار مبارکه "(منتخبا. مؤلف بزرگوار کتاب اقدس عمدا در قوانين و احکام اداری خود بر جای گذاشته نخواھد بود
 )82عھد و ميثاق ص: بھائی

 . انوار ھدايت، از جانب بيت العدل اعظم .136
 2008آپريل 7پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم .137
 1991ژانويه 2پيام مورخ  " .138
 . قانون اساسی بيت العدل اعظم " .139
 . نظم اداری بھائی، حضرت شوقی افندی .140
 . الواح وصايا، حضرت عبدالبھاء .141
 . نظم جھانی بھائی، دیحضرت شوقی افن .142
 . الواح وصايا، حضرت عبدالبھاء .143
 . حضرت بھاءهللا مجموعه الواح مبارکه .144
 . انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی .145
 . نظم اداری بھائی، حضرت شوقی افندی .146
 . 84ص 1جلد Compilation of Compilations، از جانب حضرت شوقی افندی .147
 . 3ص، دخول افواج ترويج، از جانب حضرت شوقی افندی .148
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت عبدالبھا .149
150. " 
 . بنيادگرائی و نسبی گرائی مالحظه نمائيد، را برای بحث درباره خطرات بنيادگرائی و ليبرازيم 5فصل  .151
 . نقطه عطف، بيت العدل اعظم .152
153. " 
چرا : اجتماعیساختن موضوع علوم ، Bent Flyvbjergدر بنت فاليجرگ، ھوبرت و استوارت دريفوس .154

 . 20- 10ص، تحقيق اجتماعی شکست می خورد و چطور می توان دوباره موفق شد
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  . 1986-1963": پيامھا، بيت العدل اعظم. 1

  . فرامين تبليغی، حضرت عبدالبھاء. 2

اياالت متحده و توسط بھائيان ، ساله 7نقشه ، اولی نقشه ملی تبليغی. حصن حصين شريعت هللا، حضرت شوقی افندی. 3
فتح روحانی کره ارض بقلم ، 1993برای در يافت ھدف و ماھيت نقشه ھا تا سال . آغاز گرديد 1937کانادا در سال 

  . مالنی اسميت و پل لمپل را مالحظه نمائيد
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  . مالحظه نمائيد، بتدريج از فعاليت مؤمنين غربی حذف فرمودندکانديداھا و نامزدی در انتخابات که حضرتش 

  . پيامھا به آمريکا، حضرت شوقی افندی. 5

  . نظم جھانی بھائی، حضرت شوقی افندی. 6

  . حصن حصين شريعت هللا، حضرت شوقی افندی. 7

از ، اين شيوه عمل.... ستجلسات تبليغی خانگی ا، "چنين تجربه شده است که مؤثرترين روش برای تبليغ امرهللا. 8
حضرت ولی محبوب امرهللا کليه احبا را . بسيار مؤثرتر است، درج آگھب در روزنامه ھا و ترتيب سخنرانيھا و غيره

تشويق و ترغيب می فرمايند که به اين روش ، از جمله عزيزان قائم به خدمت در آن خطه خجسته را، در سراسر دنيا
  )312انوار ھدايت ص، ب حضرت شوقی افندی"(از جان. تبليغی تمسک جويند

  . طلوع يک يوم جديد، از جانب حضرت شوقی افندی. 9

  . حصن حصين شريعت هللا، حضرت شوقی افندی. 10

عالئم ھشدار دھنده ای در مناطق دوردست قابل مشاھده است که منادی وصول به يومی است که افواج در تحت . 11
(حضرت . را که قائد اعظمش در ادوار ماضيه پيش بينی فرموده بود انجام خواھند دادو آنچه ، لوايش گرد خواھند آمد

از آن زمان تقسيم ، کشورھای تحت الحمايه بريتانيا، پيامھای خطاب به عالم بھايی) جزائر گيلبرت و اليس، شوقی افندی
  . مبياشدTuvalu، جزائر گيلبرت بخش اعظم کريباتی شد و جزائر اليس در حال حاضر توالو: گرديدند
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   1996از سال مختصری از ھدايات بيت العدل اعظم . نقطه عطف، بيت العدل اعظم. 23 

  ، منتخب پيامھای بيت العدل اعظم و مواد تکميلی: در نقطه عطف منعکس گرديده است 

  . توسط انتشارات پاالبرا، 1996-2006 
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  . نقطه عطف، مرکز دارالتبليغ بين المللی. 33 

  . نقطه عطف، بيت العدل اعظم. 34 

 35 ."  

  يادگيری درباره رشد، مؤسسه روحی. 36 

  . يادگيری درباره رشد، مؤسسه روحی. 37 

 38 ."  

   يادداشتھای يک سری از سخنرانيھای جناب فرزام ارباب در، کشف مفصلتر برای. 39 
ھمچنين يادگيری . را مالحظه نمائيد خصوصا روز سوم 2004، کنفرانس دروازه ھای رشد در سيدنی و پرت استراليا 

و کشف ، ربابسخنرانيھای ملھم از برنامه تحصيلی آثار بھائی توسط جناب فرزام ا، درباره رشد توسط مؤسسه روحی
  . و پل لمپل، ھولی ھنسن، توسط لوری نوگوچی، چارچوبی برای تربيت اخالقی

  . يادگيری درباره رشد را مالحظه نمائيد. 40 
  . يادگيری درباره رشد، مؤسسه روحی. 41 
را به از  ) احبا1979-1974ساله( 5"بدليل ھمين مالحظات است که نقشه . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا. 42 

 . )(Compilation of Compilations، "(بيت العدل اعظم. بر نمودن منتخباتی از آثار دعوت می نمايد
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  . مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا. 43 
 44 . ."  
  . يادگيری درباره رشد، مؤسسه روحی. 45 
دوره ھای روحی را بروشی عير قابل  بی تجربهراھنمايان  زمانی که مؤسسات تازه پديد آمده بود، در مرحله اوليه. 46 

اما ھمانطور . بنظر ميامد که مواد درسی رويکری بيش از حد خشک ودقيق را مقتضی است، انعطاف ارائه می دادند
"با يکديگر در سبيل خدمت مشی نمائيم" می خوانيم مواد درسی برای اين ھدف ، 7آموزش راھنمايان در کتاب  که در

مؤسساتی . و اين رويکرد نامناسب نتيجه مؤثری نخواھد داشت. روش آموزش راھنمايان اينگونه نيست طراحی نشده يا
اما اين . که اين رويکرد را برمی گزينند بايد در طول زمان و از طريق تجربه بجھت بررسی و پيشرفت ھدايت شوند

. در نظر گرفته شود، ھرمھارت جديدی استنوع سختگيری بايد در زمينه تجربه ساختاری که نياز اوليه يادگيری در 
در ارتباط با مرحله اوليه در کسب مھارتھای جديد بحث شده آنھا بايد ماھيتا جدی يا مکانيکی و  4ھمانطور که در فصل 

ايجاد نوآوری در مسير ماھر شدن يا حتی متخصص شدن در بکار گيری دانش جديد ، با وجود اين، ھدف. ماشينی باشد
غير ممکن است که درباره ، اينکه آيا اجزايا کل فرايند دخول افواج باشيم، تجربه در يادگيری درباره رشدبدون . است

اين يعنی مراحل . ارزش آنچه درباره نتايج يادگيری از آنھايی که تا حدی موفقيت داشته اند ارائه ميشود قضاوت نمود
ساله ممکن است برای انجام در برخی جوامع ملی بيگانه  5قشه ماھه يا اولين ن 12، ساله 4اوليه بکارگيری ھدايت نقشه 

بجای مداخله عجوالنه در . اولين مراحل اجرا ممکن است بنحوی غير ضروری سخت و خشن در نظر گرفته شود. باشد
ھدايت بکار يا نتيجه گيری خيلی سريع در اينکه اين ، اتخاذ يا تجديد نظر در اقدامات در نتيجه اينگونه تعبير و تفسيرات

الزم بود در تالشھای اوليه در بکار گيری مفاھيم و روشھااستقامت نموده تا پايه ای از تجربه کافی در ، ما نمی خورد
در اين راستاست که استفاده از مواد آموزشی روحی برای تکميل . يادگيری متناسب ساختن آنھا با زمينه محلی بنا گردد

حوه پيگيری رويکردی سيستماتيک تر بمنظور پيشبرد فرايند دخول افواج مورد اقدامات اوليه در جھت يادگيری ن
دعوت به تعديل مواد آموزشی و تمرينات بدين شتاب نيز بھمان اندازه مضر است که اجرای خشک . تشويق قرار گرفت
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  . تھيه گرديد، ساله 5مختصری از دستاوردھا و يادگيريھای نقشه : کتاب مشابھی تحت عنوان، 2006در سال . 61
  . اين سه سند در نقطه عطف موجود است. ساله 5نقشه ، بيت العدل اعظم. 62
  . نقطه عطف، بيت العدل اعظم. 63
جلسات بررسی و تامل در سطح کالستر ابزاری قوی برای وحدت تفکر و عمل در مؤسسات و محلھا شده است؛ . 64

، (بيت العدل اعظم. آنھا انگيزه ای قوی برای ابتکارات فردی و تشکيالتی با روحی از حمايت متقابل ايجاد نموده اند
خبرنامه ھای تاملی بر رشد تھيه شده توسط مرکز دارالتبليغ بين المللی را مالحظه  4و 3نقطه عطف)ھمچنين نشريه 

  . نمائيد
  . نقطه عطف، بيت العدل اعظم. 65
66 ."  
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  . 2006دسامبر ، از گزارش يکی از افراد. 67
  . نقطه عطف، بيت العدل اعظم. 68
69 ."  
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  . 2004نوامبر  28پيامھای خطاب به کل مشاورين مورخ ، مر کز دارالتبليغ بين المللی. 77
"از : واليت حضرت شوقی افندی نيز تاکيد شده استاھميت تمرکز در اوائل . نقطه عطف، بيت العدل اعظم. 78

مشاھده عالئم بيشمار توان تزلزل ناپذيری که در ميادين گوناگون و سرزمينھای دور دست شاخص اعزام سلحشوران 
البته نمی توانم شاھد اشتياق شديد ايشان که ناشی از تالش در جھت استقراربی چون و ، دلير امرهللا ميباشد مسرورم

اما ممکن است آنھا با افزايش بی مورد فعاليتھای خود و به ، سلطنت حضرت بھاءهللا بر بسيط غبرا است نباشمچرای 
تبع آن پراگندگی قوای خويش در ھدف مھم که ھمانا جان بخشيدن به ايشان در جھت پيگيری وظيفه پر جاللتشان ميباشد 

آنھايی که چنين ميراث عظيم گرانبھائی را در دست دارند  البته از وظايف اوليه... (ترجمه). با شکست مواجه گردند
آنکه دائما دست بدعا برخاسته و نھايت دقت را بنمايند که مبادا اسباب و فرع از اصل پيشی گيرد يعنی ادارات و 

نتيجه دقتھای بی موقع درباره جزئيات امور که از تشکيالت . تشکيالت امر شعله ايمان و آتش خلوص را خللی وارد آرد
جاه طلبی و تعلق بدنيا در اداره امور ، می گيرد و افکار موظفين را تيره می سازد زنھار زنھار که طرفداری

رسوخينمايند زيرا بمرور زمان نورانيت آئين مقدس را ظلمانی و طھارت و تنزيھش را لکه دار و اثرات عميقه اش را 
   بور )(نزديکترين متن به نص مز. فلج و معلول خواھد ساخت

  . نقطه عطف، بيت العدل اعظم. 79 
80 ."  
81 ."  
82 ."  
  . نمائيد "يادگيری در باره اداره رشد" (نقطه عطف) و "تاثير رشد بر فرايندھای اداری"(نقطه عطف) را مالحظه. 83
ت جامعه بيش از پيش به مشارکت در حيا، "ھمچنان که در محدوده جغرفيايی خود به مساعی خويش ادامه می دھيد. 84

اطراف خود جلب خواھيد شد و با اين چالش روبرو خواھيد گشت که فرايند يادگيری سيستماتيک را که به آن مشغول 
در ، الزم خواھد بود که در رويکردھای خود. ھستيد توسعه دھيد تا دامنه وسيعتری از مجھودات انسانی را در بر گيرد

ه اتخاذ می کنيد به ھمان درجه از انسجام که از مشخصات الگوی رشد روشھايی که به بکار می بريد و در تدابيری ک
  ". دست يابيد، کنونی جامعه است

  . 2003جوالی 9پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم. 85
  . نقطه عطف، بيت العدل اعظم. 86
مومنين است که بعنوان "امنای صديق  حضرت شوقی افندی اشاره فرموده اند که"وظيفه خطير "ھر يک از افراد. 87

ھر امری را برای پيشرفت واستحکام نقشه منظوره در حدود و ... و با وفای فرمان ملکوتی حضرت عبدالبھاء است 
اصول مبادی اداری امرهللا مقتضی شمارند اقدام نمايند " و موکدا اضافه می نمايند که " در اين سبيل احدی منتظر 

  )106(ظھور عدل الھی ص.... تشويق از طرف امنای منتخب جامعه خويش نگردد دستور نشود و مترصد
حضرت ولی امرهللا اشاره فرموده اند که" بھترين محفل آن محفلی است که استعدادھا و توانائيھای تمام اعضا . 88

شغول و مالوف جامعه را بکار گرفته آنان را به نوعی مشارکت فعال در خدمت امرهللا و انتشار نفحات هللا م
ايشان ھمچنين فرموده اند که" اعضای اين محافل بايد بنوبه خود کامال احساسات موافق و . )49سازد"(انوار ھدايت ص

مخالف خود و مصالح و تمايالت شخصی را کنار گذارده افکار خود را در اطراف اقداماتی که منجر به خير و سعادت 
  . حصر نمايندجامعه بھائی و ترويج مصالح جمھور است 
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برخی مؤمنين نگران اشارات ضمنی تغييراتی که در ساختارھای تشکيالتی و مسئوليتھا در طول نقشه ھا اتفاق . 89
بلکه ، تشخيص اينکه اين تغييرات انحراف از اساس پايه گذاری شده توسط حضرت ولی امرهللا نيست، ميفتد ميباشند

افندی انذار می فرمايند "مبادا عالقه ما به تکميل  حضرت شوقی. يت استتحقق کاملتر ھدايات ايشان ميباشدحائز اھم
ناديده  دستگاه اداری امرهللا مقصد الھی و عظيم ايجاد آنرا که "خدمتبه ھدايت ابزار و وسايل انتشار امر بھائی است

آنرا بدل و جانشين  ت و نبايد(نظم اداری بھائی) نظم اداری بھائی را "بايد بمنزله آلت و وسيله دانس. انگارد"(ترجمه)
آئين بھائی شمرد " و"نشان پيروزی يا شکست" " دستگاه محافل و لجنات و انجمن ھای شور " در اين است که آيا 

بتوانند يا نتوانند که حتی القوه به تقدم مصالح امرهللا پردازند و اقدامات جامعه را ھماھنگ سازند و باجراء اصول و 
) حضرت ولی امرهللا ھمچنين می فرمايند" نظام امر 16"(نظم جھانی بھائی ص . شمبادرت ورزندتجسم مقاصد عاليع ا

بھائی بنحوی ساخته و پرداخته شده که قادر است بموجب تدابيری که حضرت بھاءهللا بنفسه تعبيه فرموده اند ھرچه را 
در ، ". می دارد در خود جذب نمايد که سبب ترقی و تقدم است و امر بھائی را در صف اول نھضتھای مترقی نگاه

حاليکه بوضوح اين تعديالت را با قوايی که توسط حضرت بھاءهللا به بيت العدل اعظم در اداره امور امر بھائی اعطا 
  . )32- 31(نظم جھانی بھائی ص. "انه يلھمھم ما يشاء و ھو المدبر العليم". ھمراه ميسازند شده
  . 2002آگست  22ام مورخ پي، از جانب بيت العدل اعظم. 90
91 .conferences/-news/regional-org/community. bahai. news. //www: http را مالحظه نمائيد .  

  
  فصل چھارم 

 . نظم جھانی بھائی، حضرت شوقی افندی .1
که ناشی از خلق اتحاد حقيقی و اوج اعالی روحانيت درصلح اعظم است –حيات به اين ھيکل متحد وظيفه دميدن ... " .2

در جھت استقرار بنای سلطنت الھی بر بسيط غبرا ، بعھده بھائيانی است که آگاھانه با دستورات دقيق و ھدايات مستمر
(بيت العدل . اودان به آنان عطا خواھد شدو از اينرو حيات ج، و ھمنوعان خويش را بآن فرامی خوانند، تالش نموده

 )1986-1963: پيامھا، اعظم
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"بنابراين در صورتی که در خانواده ای امر تعليم و تربيت برای کليه اوالد ميسر نباشد تربيت دختران ارجح است زيرا  .12

در کتاب ، "(حضرت عبدالبھاء. با تعليم و تربيت مادر فوائد علم و دانش در جامعه سريعتر و مؤثرتر رواج می يابد
 )76اقدس ی

 . مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا .13
 . Compilation of Compilationsحضرت عبدالبھاء .14
15. " 
 . Compilation of Compilations، از جانب حضرت شوقی افندی .16
 "، حضرت شوقی افندی .17
 . 1986-1963، پيامھا، بيت العدل اعظم .18
19. " 
 . Compilation of compilations، از جانب حضرت شوقی افندی .20
 . 1986-1963، پيامھا، از جانب بيت العدل اعظم .21
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ھاچر در . انتقادی به آثار نازله از حضرت بھاءهللا " بقلم جان س-"اعتبار و ارزش يک رويکرد تاريخی، برای مثال .23
برطرف : و "روش شناسی تاريخی و توسعه تحقيق بھائیتاليف موژان مؤمن ، 3مطالعات بھائی جلد، نص و ظھور

 )2000-1999(. 9جلد بررسی مجدد مطالعات بھائی، کوئين. ا، بقلم شعله، کردن انشعاب دروغين"
در اين زمينه برای بھائيانی که خود اقدام به مطالعه و تسلط در ھر رشته ای دارند حياتی است که بخاطر داشته باشند  .24

ولی خود واقعيت را ، اينست که دورنمای مخصوصی درمورد واقعيت ايجاد می نمايد نظمی که شاخص اساسی ھر
سطح غير عملی بودن آن در داخل نظم ميتواند توسط متخصصينی که کامال در آن غرقند فراموش . توضيح نمی دھد

زمانی که درگير بينشھای  ممکن است زمانی که سعی ميکنند تا درسھای آن نظم را در دنيای واقعی بکار برنديا. شود
بحث "سفسطه در ، برای کشف دقيقتر اين مسئله. به خطاھای عجيب رھنمون گردد انظمه ديگر می گردند ايشان را

بقلم ھرمن دالی و جان کاب که واقعيات غير عملی  برای خوبی مشترکمورددر جای عوضی قرار دادن واقعيت" در 
، گی ساختار اين رشته در تفکر اقتصادانان و رويکردشان نسبت به مسائل عالمراکه در رشته اقتصاد ايجاد شده و چگون

 . مالحظه نمائيد، کشف می کند، که گاھی آنھا را نسبت به حقايق آشکار کور نموده 
مارچ  1شماره ، 41جلد ، مجله دين و علم: " نگاھی افزونتر به ساختار جھان بينی علمی" زيگن، کاروالھو". جان ج  .25

 . 118-117صص، 2006
دورنمای مشابھی در ارتباط با علم و دين . 123- 122صص، زيگن، "نگاھی افزونتر به ساختار جھان بينی"، کاروالھو .26

"رياضيات و علم ضرورتا فقط بخشی از حقيقت کلی : حقيقت در دين ارائه می دھدآدلر در کتاب . توسط مورتيمرج
، بر اساس آن فرضيه. جامعه و انسان بياموزيم، درباره طبيعت، لمحقيقتی که ما در طلب آنيم تا درباره عا—ھستند

اصل وحدت حقيقت در ارتباط .... فلسفه و دين بخشھای اضافی يا قسمتھايی از کل حقيقتی که بايد کسب نمود بنا می کنند
. ناسب باشدبايد بنحو مرتبطی با يکديگر م با نتيجه ای که به کسب بخشھای متعدد يک حقيقت کلی مربوط ميشود

. تناقض ناجوری بين يک بخش از حقيقت کلی با بخش ديگر می تواند وجود داشته باشد، ھمانطور که قبال مالحظه شد
. آنچه در فلسفه و دين حقيقت در نظر گرفته ميشود نبايد در تناقض با آنچه در علم حقيقت در نظر گرفته ميشود باشد

 ). 122ص دت حقيقتتعدد اديان و وح: حقيقت در دين، "(آدلر
حضرت شوقی افندی از "نيروی تجدد ، ھمينطور. 144ص، دستور کار مخفی تجدد گرايی: دھکده جھانی، استفن تولمن .27

طلبی مبتنی بر فلسفه ماده پرستی که بنوبه خود ھر چه بيشتر رواج يابد سبب دور کردن دين از حيات بشر شود "سخن 
 . ميرانند

 . خطاب به پيروان حضرت بھاءهللا در مھد امرهللا 2003نوامبر 26پيام مورخ ، بيت العدل اعظم .28
 . 107ص Promulgation of Universal Peaceانتشار صلح جھانی، حضرت عبدالبھاء  .29
 . 31-130خطابات پاريس صص، حضرت عبدالبھاء  .30
معبد و ، آزمايشگاهبرای مالحظه بيشتر به ارتباط بين علم و دين از دورنمای بھائی اثر جناب فرزام ارباب بنام   .31

ھمچنين بحث درباره مسائل سنتی مذھبی و نظرات علمی کاھش . The Lab, The temple, and the Marketبازار
 . 14-3صص، درک آثار حضرت باب: دروازه قلبدھنده توسط نادر سعيدی در 

ھدف اين رويکرد بسادگی کسب اين بينشھاست؛ قصد ارائه پيشنھاد در اين باره که اين جدول حقيقتا درک بشری و   .32
برای : تعدادی از اشارات غلط ممکن است از طريق جدول پيشنھاد شود. ارتباط بين علم ودين را کسب می نمايد نيست

يا اينکه تمايز کاملی بين دانش نظری و دانش عملی وجود ، وجود دارداينکه توازی دقيقی بين آثار علمی ودينی ، مثال
 3عمل را که شايد بتواند بنحو مناسبتری در کنار يکديگر (مانند  4و سطح ، درک را نشان می دھد 3سطح . دارد

a3وbارائه شود تا بصورت سلسله مراتب)ا . 
منظور از "جھان" فقط دنيای . " و کتاب ظھور وجود دارديا "کتاب خلقت، البته ارتباط دقيقی بين جھان و ظھور الھی .33

که در دامنه تحقيق علمی ، از ذھن تا جامعه، بلکه منظور ھمه آنچيزی است که به انسان مربوط ميشود، فيزيکی نيست
 زمانی که آنھا را، حقايق و قوانين جھان فيزيکی، در حالی که ظھور الھی ازبيرون بر بشر وارد می شود. ميباشد
که بدين مفھوم است که تمايزی نامعلوم بين ، ھميشه قدری"کشف شده" و در شکلی از طريق درک بشری، بشناسيم
ظھور الھی در ارتباط با بشريت در ، تثبيت ميشوند در حالی که قوانين عالم، بعالوه. در زمينه علوم 3و  2سطوح 

غيرقابل . ديد مناسب با عصری جديد تنظيم می گرددزمانی که پيام تجديد ميشود و با يک ظھور ج، محدوده يک دور
  . تغيير باقی می ماند

) 2)بياناتی حقيقی درباره عملکرد واقعی واقعيت اجتماعی (ع2سئوالی که مطرح ميشود اينست که آيا متون نازله (ظ .34
در نظر ، قض دارديا شايد موردی که حتی با حقايق واقعيت فيزيکی تنا، )3ميسازند که در حجم فعلی دانش علمی (ع
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. )3چنين بياناتی تنھا اشاراتی به درک دينی دارند(ظ، اما. بر طبق بيان حضرت عبدالبھاء اين ممکن است. گرفته ميشود
. بی ارتباط ھستند، آنھا با اھداف علم تا زمانی که اين اشارات در بيانات بتوانند درون حجم درک علمی احاطه شوند

که" خورشيد در مکانی ثابت حرکت می کند"برای دانشمندان تا زمانی که سيستم دانش علمی برای مثال اين بيان قرآن 
تا آن نقطه يک . با روشھای مناسب برای مشاھده سيستماتيکو سنديت دانش علمی بکار گرفته شود بی استفاده بود

حضرت عبدالبھاء زمانی ھمانطور که . "باور" که خورشيد مرکز سيستم خورشيدی است از نظر علمی بی معنی است
فيثاغورث و افالطون . اشاره می نمايند، که موقعيتھای فيثاغورث وافالطون رابا کپرنيک و گاليله مقايسه می فرمايند

"در آخر ايام تصور آنکه حرکت سنوی شمس در منطقه البروج از شمس نيست بلکه از حرکت ارض حول شمس است 
در نتيجه" آالت تلسکوپ ، با وجود اين. بدون مدرک علمی استوار نمی ماند، ه" فرضي. ولی اين رای بکلی فراموش شد

پيدا شد و اکتشافات مھمه حاصل گشت و حرکت ارض و سکون شمس ثابت شد و ھمچنين حرکت محوری شمس 
"(مفاوضات . مکشوف گشت و معلوم گرديد که صريح آيات قرآن مطابق واقعست و قواعد بطلميوس اوھامات محض

نصوص ممکن است بعنوان الھامی برای اقدام دانشمندانی که مومن ھستند عمل کند که بطور ، ) البته19- 18صص
. دانشمندان توسط دسته ای از منابع ملھم ميشوند، علمی به سوی اکتشافات معتبر و دانش ھدايت ميشوند؛ باالتر از ھمه

ما نمی توانيم . ) اعتبار علمی ندارد2ون ظھور (ظ)بيانات در3تا زمانی که درون حجم درک علمی محاط است (ع، اما
زيرا تا . نصی که اشاراتی علمی دارد صحيح است يا خير )از3بدون بررسی علمی مناسب بفھميم که تفسير دينی ما (ظ

) 3) را در پرتو دانش علمی خود بسنجيم(ع3زمانی که حضرت عبدالبھاء ما را انذار می فرمايند که عقايد دينی(ظ
ھمانطور که در بيانات ، )4وع3) را تاييد می کند(ع3) فرايند علمی(ع2نص(ظ، در حقيقت. توصيه نمی شود عکس آن

حضرت بھاءهللا نيز بنفسه زمانی که ازعقايد موھوم فرد . حضرت عبدالبھاء در حمايت از کپرنيک اشاره گرديده است
ايشان علنا اظھار . به اين نکته اشاره دارند بخصوصی در ارتباط با کيمياگری و درک روحانی انتقاد می فرمودند

"بسيار طالبم که سلطانی و يا نفسی که مقتدر باشد ظھور اين علم را از عالم لفظ بعالم شھود و از قول بفعل از : فرمودند
 )158ايشان طلب نمايد "(کتاب ايقان ص

زيرا حق ، وده و فاقد اعتبار الھی استچيزی جز خرافات نب، " اگر آراء مذھبی بشر مغاير علم و مخالف عقل باشد .35
و آنچه مغاير با نتايج ، عقل کاشف حقايق اشياء است. حقايق ھستی وصول يابد تعالی به انسان قوه تعقل عنايت نموده تا

 آنباشد محصول اوھام و تصورات بشری است"(حضرت عبدالبھاء) (ترجمه)
 )99انه لقسطاس الحق بين الخلق "(کتاب اقدس ص "التزونوا کتاب هللا بما عندکم من القواعد و العلوم .36
از سوی ديگر اگر ، "اگر انسان سعی کند فقط با بال دين پرواز کند بسرعت در مرداب اوھام و خرافات سقوط می نمايد .37

. بخواھد فقط با بال علم پرواز کند نيز پيشرفتی نخواھد داشت بلکه لجنزار نوميد کننده ماده گرايی فرو خواھد رفت
 خطابات پاريس) (ترجمه)، (حضرت عبدالبھاء"

 . 8ص، انسان بودن چه معنايی دارد، يا: خود ما، اعمال ما، Todd Mayتاد می .38
 . 101-100صص خود ما، اعمال ما، می .39
 . 80ص 2001/2002، 10جلد، نشريه مطالعات بھائی، " روش شناسی در مطالعات بھائی"، موژان مؤمن .40
لغزشھا معلول آن بود که مؤمنين بشريعه الھيه بسيار شائق بودند در قالب ادراک محدود "در ظھورات قبل بسياری از  .41

خود پيام الھی را تعبير و تفسير نمايند و اصول و تعاليم الھيه را که خارج از دائره عقول و افکارشان بود تعريف و 
ھا در پرتودانش و بينش و حکمت عصر بعد تبيين کنند و نيز در صدد تشريح رموز و اشاراتی بر ميامدند که درک آن تن

بايد از . امکان داشت و نيز استدالل می کردند مسائلی مقرون به حقيقت است که بزعم ايشان مطبوع و الزم می نمود
. چنين توجيھات مصلحت آميز درباره حقايق ضروريه برحذر بود و از اين قبيل کبر و غرور فکری قطعيا اجتناب نمود

آثار طلعات مقدسه ، منتخبات آثار مبارکه بھائی درباره عھد و ميثاق) "در مورد ھماھنگی علم ودين، اعظم"(بيت العدل 
و تبيينات حضرت ولی امرهللا اين نکته را به وفور روشن می سازند که وظيفه نوع بشر و جامعه بھائی که جزئی از آن 

ماھيت . ه ابعاد روحانی و مادی عالم وجود را در بر گيردايجاد تمدنی جھانی است ک، و بمنزله مايه حيات بخش آن است
اجرای اين امر عظيم متکی بر تعامل . و امکانات يک چنين تمدنی به مراتب فراتر از درک و تصور نسل کنونی است

اين تعامل مستلزم قبول اين . مداوم بين حقايق و اصول دينی و کشفيات و بينشھای حاصله از تحقيقات علمی است
"(از . قعيت است که وجود مسائل مبھم يکی از خصيصه ھای طبيعی و اجتناب ناپذير فرايند جستجوی واقعيت استوا

منتخبات آثار مبارکه درباره عھد و آنھا را به ، خطاب به يکی از افراد 1995می  19مورخ ، جانب بيت العدل اعظم
ھيچکس . بھائی است اما ھمه آزادند که آنھا را رد نمايندھرکس که آنھا را بپذيرد . ساير افراد بشر تقديم می نمايند

اگر شخصی امر بھائی را بپذيرد و بعدا به اين نتيجه . مجبور نيست بھائی شود ھيچکس ھم مجبور نيست بھائی بماند
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اين  در ھمه. و اين عمل او ھيچ لکه ننگی محسوب نميشود. آزاد است که از امر کنار رود، برسد که اشتباه کرده است
پيام مورخ ، (ترجمه)(بيت العدل اعظم. موارد بھائيان اصل تحری مستقل حقيقت حضرت بھاءهللا را حمايت می نمايند

 خطاب به يکی از ياران) 1991می 1
. را مالحظه نمائيد) 35-125اثر می صص، خود ما، (اعمال ما. يک رويکرد نسبی گرايانه نسبت به اقدامات رد ميشود .42

) سرل اظھار 76- 149صص، (ساختار واقعيت اجتماعی. حقيقت و تطابق با واقعيت نيز مربوط است بحث سرل درباره
وی ، " از اينرو. می دارد که "ھمه بيانات حقيقی درباره عالم می توانند بنحوی نامتناقض با يکديگر اثبات شوند

، مکن است با يکديگر متناقض باشددورنمای نسبی گرايی ادراکی را که ما می توانيم عالم را طرق گوناگون که م
اين موقعيت فرض می کند که . توضيح دھيم و با وجود اين ھر يک از اين دورنماھا بنفسه درست ميباشند را رد می کند
يک نمونه استاندارد نمايشھای . يک بيان ميتواند در يک سيستم ادراکی در باره عالم صحيح باشد و در ديگری اشتباه

درباره سطح زمين در برابر يک  Mercatorيک ارسطويی در برابر فيزيک نيوتونی يا طرح مرکاتورگوناگونی از فيز
گرين لند بزرگتر از برزيل است در حالی که در کره زمين ، در طرحمرکاتور. استاندارد جھانی را پيشنھاد می کند

بلکه نتايج ، ه واقعيات نامناسب نيستاين تفاوت نتيج، سرل توضيح می دھد. گرين لند ناحيه کوچکتری از برزيل است
در . حاصله از اين حقيقت است که برخی مدلھا يا نمايشات اشتباه ميشوند يا واقعيت را بيش از ديگران منحرف ميسازند

، مفھومی تعلق، بافت آشکار، شباھت خانوادگی، نامعلوم بودن، حالی که ما"ھميشه با مسائلی از قبيل سربسته بودن 
کوچک ، تعبيرات بگونه ای ديگر، در گير نمودن ايده آل گرائی در ساختار تئوری، ابھام، ن تئوريھامتناقض بود

"اينھا وجوھی از سيستم ارائه ھستند نه ارائه مستقل ، " با وجود اين. و غيره روبرو ھستيم، شمردن مستند تئوری
اگر نتوانند بنحوی استوار تثبيت ، نداشته باشند"وقتی بيانات از سيستمھای ارائه متفاوت با يکديگر سازش . واقعيت
 . نمی توانند درست باشند، گردند

 . 1986-1963: پيامھا، بيت العدل اعظم .43
44.  " 
، دورنمايی برای آينده": " توسعه اجتماعی و اقتصادی بھائی، بيانيه ای که توسط بيت العدل اعظم تصويب گرديد .45

 . 13- 12صص ،مطالعاتی درباره توسعه اجتماعی و اقتصادی
 . 1986-1963: پيامھا، بيت العدل اعظم .46
 . انوار ھدايت، حضرت عبدالبھاء .47
علمی و تربيتی حول متعلقات مشرق ، پيگيری بشر دوستی اجتماعی، اين مرجع در متن بحثی درباره " .48

 نظم اداری بھائی)، االذکار"(حضرت شوقی افندی
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا .49
 . 98-297صص، جلد اول Compilation of Compilations، فندیحضرت شوقی ا .50
 . 1986-1968: پيامھا، بيت العدل اعظم .51
 . 3ص، برای اصالح عالم، دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی .52
مطالعاتی درباره توسعه ، دورنمايی برای آينده: "توسعه اجتماعی و اقتصادی بھائی، بيانيه مصوب بيت العدل اعظم .53

  17ص، اقتصادی بھائیاجتماعی و 
 . را مالحظه نمائيد مطالعاتی درباره توسعه اجتماعی و اقتصادی بھائیسه سند اول  .54
يک درخبرنامه ، عالم بھائیدر مجلدات  برای اصالح عالمنمونه ھايی از اين پروژه ھا با ھمه سطوح پيچيدگی را در  .55

 . می توان يافتwww. bahai. org، ودر وبسايت عالم بھائی, www. onecountry. orgو وبسايتکشو ر
 . 94ص، مطالعاتی درباره توسعه اجتماعی و ا قتصادی بھائی، بيت العدل اعظم .56
 . 1996سپتامبر  24پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم .57
مطالعاتی درباره توسعه ، در "تکامل ظرفيت تشکيالتی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی"، از جانب بيت العدل اعظم .58

 . 27-26صص، اجتماعی و اقتصادی
اطالعات ارائه شده درمورد فوندائک اغلب از تز دکترای منيژه روستا تحت عنوان "يادگيری بزرگساالن و توسعه  .59

" مطالعات . کلمبيا، Risaraldaيک طرح مطالعه از مرکز دانشگاه فوندائک برای رفاه روستائی در ريسارالدا: جامعه
org/service/list/noble. bcca. //www: http-و org/en. fundaec. //www: httpاضافی را می توان در 

creation/fundaec. html .يافت . 
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، مرکز بين المللی ھندوستان، نوامبر24-21، دين و توسعه، سخنرانی ارائه شده توسط ھاله ارباب در کنفرانس علم .60
 . 2-1صص، دھلی نو

 . 8، 7، 6صص، دين و توسعه، سخنرانی در کنفرانس علم، ھاله ارباب .61
 8-7صص " .62
 . 51- 149صص، و بازار، معبد، آزمايشگاه، فرزام ارباب .63
 . 92ص، مطالعاتی درباره توسعه اجتماعی و اقتصادی بھائی، بيت العدل اعظم .64
 . 34ص، برای اصالح عالم، دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی .65
 . مجموعه الواح مبارکه، بھاءهللاحضرت  .66
67. " 
 . منتخباتی از آثار حضرت عبدالبھاء، حضرت عبدالبھاء .68
 . Compilation of Compilationsحضرت شوقی افندی .69
 . نکاتی مربوط به مطالعه ديانت بھائی، از جانب بيت العدل اعظم .70
 . جلد سومCompilation of Compilations، ازجانب بيت العدل اعظم .71
 . نکاتی مربوط به مطالعه ديانت بھائی، بيت العدل اعظم از جانب .72
"يا مطالع العلم اياکم ان تتغيروا فی انفسکم الن بتغييرکم يتغير : و نيز می فرمايند. کتاب اقدس، حضرت بھاءهللا .73

تغيرت االنھار اکثرالعباد ان ھذا ظلم منکم علی انفسکم و عليھم يشھد بذلک کل عارف خبير مثلکم کمثل عين اذا تغيرت 
الشجره انفسد اصله تفسد  کذلک االنسان اذا فسد قلبه تفسد ارکانه و کذلک. المنشعبه منھا اتقواهللا و کونوا من المتقين

لکم من لدن عزيز  اغصانھا و افنانھا و اوراقھا و اثمارھا کذلک ضربنا لکم االمثال لعلکم ال تحتجبون بما عندکم عما قدر
 نود)"(ندا رب الج. کريم

 . Compilation of Compilations، حضرت بھاءهللا .74
 . رساله مدنيه، حضرت عبدالبھاء .75
76. " 
 . رساله سياسيه، حضرت عبدالبھاء .77
78. Flyvbjerg ،يعنی بر طبق. 32ص، ساختن موضوع علمی اجتماعی Flyvbjerg  علوم اجتماعی"خود انعکاسی

. راين بايد به تغييرات در تعابير اشياء مورد مطالعه توجه نمودانسانھا" را مطالعه می کند نه "اشياء فيزيکی" را و "بناب
" 

 . را مالحظه نمائيد 5فصل  .79
و از افراط و ، البته جامعه بھائی نيز بايد بنوبه خود يادبگيرد که در برابر بينشھای جديد بروشی متعادل پاسخگو باشد .80

اولی در طلب تغييرات بنيادی در عقيده يا . ايديا رد عجوالنه می گردد اجتناب نم تفريط که منجر به پذيرش آسان
دومی حاصل . عملکرد براساس درک جانبدارانه از مفاھيمی می باشد که در ارتباط با نصوص بدرستی کشف نشده اند

ھمانطور که در نامه ای از جانب . ظلم و ناروا ميباشد، رد متعصبانه آراءجديد است که موجب بروز ضد روشنفکری
: " در ادوار گذشته مؤمنين معموال به دو بخش مخالف و متخاصم منقسم می گرديدند: اعظم فرموده اندبيت العدل 

و گروھی که در ھمه مسائل شک نموده آنرا مورد سؤال قرار ، افرادی که کورکورانه ظاھر آيات را پيروی می نمودند
حضرت ولی محبوب امرهللا مرقوم داشته . نجر شودمانند ھر گونه امر افراطی ھر دو راه می تواند به خطا م. می دادند

اھل بھاء بايد . تحری بی قيد و شرط بدنبال حقيقت را اول فريضه پيروان خود محسوب می دارد... که ديانت بھائی: اند
شکی نبوده و نيست که بمنظور وصول بدين مرحله از بلوغ مرتکب ، با بصيرت و آگاھی از امر الھی تبعيت نمايند

ھاتی خواھند گشت که ھمه افراد ذی مدخل بايد با صبر و بردباری و تواضع و فروتنی سعی نمايند اينگونه امور اشتبا
"بيت العدل اعظم موافقند که : " در مکتوب مشابھی اشاره می فرمايند. موجب اختالف و تفرقه بين جمع ياران نشود

ه مسئوليتھايی را عھده دار می باشند با آرامی و صبر بسيار مھم است ياران علی الخصوص نفوسيکه در مؤسسات امري
و بردباری و وسعت فکر نسبت به نظريات مخالف ديگران با خود واکنش نشان دھند و ھمواره متذکر باشند که قاطبه 

با اھل بھا در دبستان الھی مشغول تحصيل بوده سعی می نمايند با وضوح بيشتری تعاليم الھيه را فرا گيرند تا آن را 
ايمان و ايقان در حيات خود پياده نمايند و ھيچ فردی نمی تواند ادعا نمايد که به فھم و ادراک کامل اين ظھور الھی 

) ھمچنين بايد درنظر داشت که گاھی اوقات مسائل ناشی از . 1979جوالی  18"(پيام مورخ . واصل گشته است
آرائی برای پيگيری در يک خط فکری آکادميک ارائه ميشوند . مواردی است که ارتباطی با مقصد اصلی نويسنده ندارد
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که می توانند توسط سايرين بنحو نامناسبی به قصد تحميل يک ديدگاه بخصوص بر جامعه وسيعتر مورد استفاده قرار 
 . گيرند

روانه گرديده Willvan der HOONENاين يک تقاضا برای تحقيق" ماموريت معين"که توسط ويل ون در ھونن  .81
، 2001/2002، 10جلد، نشريه مطالعات بھائی، وعده تحقيق قياسی در مطالعات بھائی": ("ذوب چارچوب. يستن

شناخت اين حقيقت است که علوم اجتماعی و ابناء بشر ھرگز نمی توانند در مفھوم کالسيک علوم ، مسئله. )113ص
انش و قدرت ھستند و بايد بروشی که در پرتو اين د، توجيه، آنھا محدود به شبکه ای از تعبير و عمل. طبيعی ھدف باشند

اينکه چطور با اين مسئله بروشی ارضاءکننده برای جوامع در حال اقدام بايد . عملی گردند، سازنده باشند، واقعيت
 . روبرو شد چالشی است که بايد توسط علمای بھائی حل شود

 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا .82
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء .83

   
  فصل پنجم 

فلسفه تعليم و ، "شک پست مدرن و فلسفه تعليم و تربيت"، NICHOLAS c. bURBLESبربلز. نيکوالس سی. 1 .1
  . 41- 40صص، 1995، تربيت

"رقابت ، ھانتر بيکر HunterBaker. تالش تا حدی شامل ساختن مکانی جديد برای کمک دينی به جامعه است مقاله .2
، 1شماره 20"را در مجله قانون و دين جلد ، تاثير پست مدرنيزم بر جدايی کليسای ايالتی: ارتدکسيھا در ميدان عمومی

  . را مالحظه نمائيد 121- 97صص، 2004-05
 . 1992، 2جلد ، نشريه مطالعات بھائی" ، بسوی درک تناقض: "بنيادگرايی و ليبراليزم، تلخيص از موژان مؤمن .3
 . طلوع يک روز جديد، افندیحضرت شوقی  .4
در مکتوبی از جانب بيت العدل . 21ص، 2جلد، Compilation of Ccompilations، از جانب حضرت شوقی افندی .5

بيت العدل اعظم متوجه انزجار منطقی شما به گرايشی آشکار در بکار بردن ... ": اعظم توضيح بيشتر آمده است
د "سنت گرايان" و آزادی خواھان" که موجب شکاف در جامعه بھائی می برچسبھای گمراه کننده و غرض آلودی مانن

بديھی است مداومت در اين عادت فکری تفرقه انداز در جامعه بھائی ارمغانی از جامعه غير بھائی و . گردد شده اند
حتی پر ارزشترين  ،مادامی که بھائيان به اين طرز فکر ادامه دھند. نمايانگر درکی نابالغ و نارسا از زندگی ميباشد
"(نکاتی . ھمچنان که به وضوح در جوامع گذشته به شھود رسيده است، اقدامات روشنفکرانه به ھيچ کشيده خواھد شد

 مربوط به مطالعه ديانت بھائی)
 . مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا .6
 . ادعيه بھائی، حضرت عبدالبھاء .7
که بيشتر آن در بيان مخالفتھا بکار می رود؛ و برجسته ترين وجه "برجسته ترين وجه بيان اخالقی معاصر اينست  .8

منظورم اين نيست که مباحثات . مباحثات اينست که در آنھا مخالفتھا با شخصيت پايان ناپذير خويش ابراز می گردند
نی ندارند و ناتمام بلکه منظورم اينست که اين مباحثات پايا، اگر چه ھمينطور است، ادامه می يابد و می يابد و می يابد

" (االسدر . بنظر ميرسد که راھی منطقی برای توافق اخالقی مطمئن در فرھنگ ما وجود ندارد. می مانند
 . 6ص، تحقيقی بر تئوری اخالقی: بدنبال فضيلت، Alasdair MacIntyreمکانتاير

 . طلوع يک روز جديد، از جانب حضرت شوقی افندی .9
 . نظم اداری، حضرت شوقی افندی .10
 . انتشار صلح جھانی، حضرت عبدالبھاء .11
12. Richard J. Bernsteinو تمرين يا رفتار، تفسير، علم: آنسوی برونگرائی و نسبی گرائی، ريچارد برنشتاين . 
مبناگرائی و برون گرائی يک در نظر گرفته ، برای ھدف اين کتاب. در ميان اينھا مبنا گرائی و برون گرائی قرار دارد .13

" برون گرائی ارتباط نزديکی با مبناگرائی و تحقيق برای يک نکته ارشميدسی : برنشتاين توضيح می دھد. شده اند
يا زبان را بروشی سخت پايه ريزی کنيم اما نمی ، دانش، برون گرا مدعی است که اگرچه ما می توانيم فلسفه. دارد

 و نسبی گرائی) آنسوی برون گرائی "(. توانيم از شک گرائی افراطی اجتناب نمائيم
برنشتاين متذکر می شود که در مقابل برون گرائی ، در پرتو اين تعاريف، آنسوی برون گرائی و نسبی گرائی، برنشتاين .14

در مقابل نسبی گرائی نيز مطلق . که ھمه دانش بشری براساس تجربه شخصی يا درونی است—عمال درونگرائی است
اما او مشاھده می کند که ھم درون گرائيی . رباره واقعيت بيرونی داردکه شخص دانش کامل و مطمئنی د–گرائی است 
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اشاره به اين ، مباحثات برعليه اين دو موضع که در اينجا پوشش داده نشده. و ھم مطلق گرائی کامال بی اعتبار شده اند
ا و نسبی گرائی غير برون گرائی جائزالخط: دارد که نظرات و آراء برونگرائی و مطلق گرائی بايد ارزيابی شوند

اين ادعا که يک موضع نسبی گرا درست استبا خود : بايد ادراک نمود که نسبی گرائی افراطی متناقض است. درون گرا
در حقيقت . بنابراين نسبی گرائی فی نفسه ممکن است درست يا غلط باشد. موضع که حقيقت نسبی است در تناقض است

موضعی درست نيست بلکھشق ديگری از تالش در جھت نشان دادن يا اثبات پايه ای ميرسد که نسبی گرائی بنفسه  بنظر
 . اين شبحی است که حول شکست برون گرائی در تردد است، ثابت از دانش است؛ بنا بر بحث برنشتاين

 گرائیآنسوی برون گرائی و نسبی ، برنشتاين .15
"آيا . رانی نسبی گرائی" يا نگرانی تناقض"اشاره می کندبرنشتاين در دنباله نوشته ھايش به اين مطلب بعنوان "نگ، "  .16

: در جھان گرايی در مقابل نسبی گرائیما می توانيم ھنجارھای اخالقی جھانی را توجيه نمائيم؟"اثر برنشتاين 
 . را مالحظه نمائيدقضاوتھای اخالقی در يک دنيای چند حزبی و تھديد آميز 

. از استدالل است که به انتخاب مر بوط و تامل و انديشه را شامل می شود "فرمی phronesis، برطبق نظر برنشتاين .17
phronesis نوعی از استدالل است . سرو کار دارد، با آنچه تغيير پذير است و درباره آنچه می تواند آراء متفاوت باشد

. گيری است وجود داردکه در آن يک واسطه بين اصول کلی و يک موقعيت ويژه واقعی که نيارمند انتخاب و تصميم 
در شکل گيری چنين قضاوتی قانون تکنيکی تعيين شده ای که توسط آن يک خصوصيت بسادگی بتواند تحت آنچه کلی 

آنچه ضروری است تفسير و تشخيص قوانين جھانی است که مناسب اين . يا جھانی است رده بندی گردد وجود ندارد
 و نسبی گرائی)"(آنسوی برون گرائی .... موقعيت ويژه باشد

مقدار زيادی از تفکر ما در ارتباط با ، در تحقيق علمی، "بنا براين: ديويد بوم فيزيکدان نکته مشابھی را مطرح می کند .18
کلمه تئوری از کلمه يونانی تئوريا ريشه گرفت است که از ھمان ريشه کلمه تئاتر است که به معنی "ديدن . تئوريھاست

از اينرو بايد گفت که تئوری در ابتدا فرمی از بينش است يعنی روشی از نگاه . منظره است"و تماشا کردن" يا نمايش و 
 .... و نه فرمی از دانش چگونگی دنيا، کردن به دنيا

فرم بينش نيوتونی برای چندين قرن خيلی خوب کار کرداما نھايتا(مانند بينش و ديدگاه يونانی که قبال آمده بود)زمانی که 
فرمھای جديدی از ديدگاھھا گسترش يافت(تئوری ، در اين حوزه ھا. جديد کشيده شدبه نتايج مبھمی انجاميدبه حوزه ھای 

اينھا تصوير بشدت متفاوتی از دنيا نسبت به نيوتون داشتند(اگرچه تئوری نيوتون ھنوز ھم در . نسبيت و تئوری کوانتم)
انش حقيقی را ارائه می دھند و مطابق با "واقعيت آنگونه اگرتصور کنيم که تئوريھا د. حوزه ھای محدودی معتبر است)

در حاليکه ، درست بودبعد از آن ناگھان غلط شد 1990که ھست" آنوقت بايد نتيجه بگيريم که تئوری نيوتونی تا سال 
درست اما اگر ما بگوئيم که ھمه تئوريھا ديدگاه ھستندکه نه . تئوری نسبيت و کوانتم ناگھان درست و حقيقت گرديد

آنوقت اين ، ھستند و نه غلط بلکه در برخی حوزه ھا روشنند و زمانی که ورای اين حوزه ھا کشيده شوند مبھم ميباشند
 .... نتيجه گيری بی معنی حاصل نميشود

در اين فعاليت بديھی است که دليلی برای تصور در باره اينکه فرمی نھائی از ديدگاه وجود دارد يا خواھد داشت ... " 
شخص ممکن است ، بلکه درماھيت اين مورد. (برطبق حقيقت مطلق)يا حتی تخمينھای مطمئنی دراينباره وجود ندارد

 توسعه پايان ناپذيری از فرمھای جديد ديدگاھھا راانتظار داشته باشد(که برخی وجوه کليدی اشکال قديمی تر مانند
اما ھمانطور که . جذب می کند)، وتونی انجام می دھدبطريقی که تئوری نسبيت درمورد تئوری ني، مختصرسازيھا را

قبال ذکر شد اين بدين معنی است که تئوريھای ما در وھله اول بايد بعنوان طريقی از نگرش به جھان بعنوان يک کليت 
رويکردی (يعنی جھان بينی) نه آنکه "مطلقا بعنوان دانش حقيقی آنطور که اشياء ھستند (يا بعنوان . در نظر گرفته شود

  تماميت و نظم پيچيده)، " (ديويد بوم. يکنواخت و ثابت بسوی آن)
 . آنسوی برونگرائی و نسبی گرائی، در برنشتاين، Charles Sanders Peirce چارلز ساندرز پيرس .19
ای واژه "بدون مبنا گرائی" با تفاوتھ. ميزانی از نظرات وجود دارد که بايد آنھا را"بدون مبنا گرا" در نظر گرفت .20

معرفی اين مفھوم به منظور برابر ساختن ديدگاه بھائی در باره دانش . معنايی در فلسفه و دين شناسی بکار برده ميشود
اما به گزينه نظرات مبنا گرا و نسبی گرا که وجوه مشترک بيشتری با تعاليم ، با ھريک از اين رويکردھای ويژه نيست

بمنظور ذکر معنی "بدون مبناگرائی " که مترادف نسبی گرائی است ، ن واژهبکار بردن اي. اشاره می کند، بھائی دارند
و مشخصتر از ھمه اين واژه بقصد برابر کردن رويکرد بھائی با دانش ھمراه با نوعی از مباحثات دين . نمی باشد

ند نيز نمی باشد؛ در شناسی که از بدون مبناگرائی برای سايه افکندن بر باورھای مذھبی از تحقيق منطقی استفاده می ک
 . چنين رويکردی بايد نسبی گرائی بحساب آيد نه بدون مبناگرائی، پرتو بحثی که در اين کتاب ارائه شده 

 . يک گلچين: معرفت شناسیدر ، "دگل و ھرم"، ارنست سوسا .21
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خرافات و حضرت بھاءهللا اين را روشن ميسازند که يک ھدف ظھور حذف . اھميت نماز و روزه، حضرت بھاءهللا .22
"ای اھل بھا کمر ھمت را محکم نمائيد که شايد جدال و نزاع مذھبی از بين اھل عالم مرتفع شود . مذھبی است تعصبات

ضغينه و بغضای مذھبی ناريست عالم سوز و اطفاء آن . حبا  و لعباده بر اين امر عظيم خطير قيام نمائيد. و محو گردد
 )184ص، "(منتخبات آثار مبارکه. ا از اين بالء عقيم نجات بخشدبسيار صعب مگر يد قدرت الھی ناس ر

 . نظم اداری بھائی، حضرت شوقی افندی .23
تذکاريه ای ، مذکور در" نکاتی درارتباط باساختن جامعه"، 1946جوالی 5پيام مورخ ، از جانب حضرت شوقی افندی  .24

 . 1993فوريه ، ت العدل اعظمتھيه شده توسط دپارتمان تحقيق در مرکز جھانی بھائی به تقاضای بي
 . مفاوضات، حضرت عبدالبھاء .25
روشن شده است که چھار معيار يا ميزان قضاوت که بوسيله آن ذھن انسان به نتيجه ميرسد غلط و نادرست ، "در نتيجه  .26

ئه شده و حواس اما بيانی که ھمراه با دليل ارا. ھمه آنھا محتمل الخطا بوده و در نتايج نيز دچار اشتباه می گردند. است
انگيزه ھای قلبی  مطابق با منبع صحيح سنتی بوده و، قوه عقل می تواند بپذيرد، نيز قادر به درک صحت آنست

زيرا بوسيله تمام ميزانھای قضاوت ، می تواند بعنوان کامال صحيح مورد داوری و تکيه قرارگيرد، آنرامجاز دانسته
امکان اشتباه زياد ، زمانی که ما تنھا يک امتحان را بکار می بريم. ل استمورد امتحان قرار گرفته و ثابت شده که کام

 "(ترجمه) (حضرت عبدالبھاء انتشار صلح جھانی). اين عيان و آشکار است. است
 . 48: 6، لوقا .27
 . مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا .28
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا .29
مطالعاتی در تجليل از حسن باليوزی ، پايه ای برای متافيزيک بھائی": "نسبی گرائی، مقاله موژان مؤمن، برای مثال .30

 . 218- 185صص 5جلد، مطالعاتی در مذھب بابی و بھائی: فقيد
 خيمه وحدت، حضرت بھاءهللا  .31
 . مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا .32
 . مفاوضات، حضرت عبدالبھاء .33
 انتشار صلح جھانی، حضرت عبدالبھاء  .34
 مفاوضات ، حضرت عبدالبھاء .35
 . انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی .36
 . خطابات پاريس، حضرت عبدالبھاء  .37
 . انوار ھدايت، جانب حضرت شوقی افندی از  .38
 . خطابات پاريس، حضرت عبدالبھاء  .39
 . مفاوضات، حضرت عبدالبھاء .40
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء  .41
 پاريسخطابات ، حضرت عبدالبھاء .42
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء  .43
که برای انتقاد از تعصبات  البته مفھوم سنت که در اينجا مطرح شده بايد از استفاده اين واژه توسط حضرت عبدالبھاء  .44

 . اوھام و خرافات که مانعی برای تحری حقيقت است تميز داده شود، مذھبی
 . هللاحصن حصين شريعت ، حضرت شوقی افندی  .45
 . نظم اداری بھائی، حضرت شوقی افندی  .46
 . ميزان ويژه عشق، از جانب حضرت شوقی افندی  .47
 . حقيقت و روش، Hans-Georg Gadamerھانس جورج گادامر .48
 نظم اداری بھائی، حضرت شوقی افندی  .49
 . 1جلد  Compilation of Compilations، حضرت بھاءهللا .50
51.  " 
" اصل مشورت يکی از : حضرت عبدالبھاء می فرمايند. Compilation of Compilations، حضرت بھاءهللا  .52

 "(ترجمه). اساسيترين عناصر بنای الھی است
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دليل مھمی برای رسالت حضرت باب در قيام ، ممکن است حد اقل تا حدی، و معنا، جامعه، ارتباط بين ظھور الھی  .53
 . جمعی از مردم مستعد در شنيدن ندای حضرت بھاءهللا باشد

 . قرن بديع، رت شوقی افندیحض .54
 . خطاب به يکی از ياران 1977اکتبر 20پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم  .55
 . حصن حصين شريعت هللا، حضرت شوقی افندی .56
، روحانی، "مسائل اجتماعی که بر جامعه اثر می گذارد و آن مسائلی که طبيعتا از درون خود جامعه اعم ازاجتماعی  .57

و عزم ، شجاعت، اشتياق، و نيز از طريق توسعه توانايی، با افزايش منابع انسانی، مطرح می گردد اقتصادی يا اداری
، و امور امرهللا برطبق احکام الھی بکار گيری اصول، ، خود در اطاعت از قوانين توسط ياران در تمام سطوح جامعه

 . بيت العدل اعظم 1993(ترجمه) پيام رضوان . حل خواھد شد
 . 1986-1963: پيامھا، بيت العدل اعظم  .58

  
  
   فصل ششم 

 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا .1
 . خطابات پاريس، حضرت عبدالبھاء .2
 منتخبات آثار مبارکه، حضرت عبدذالبھاء .3
 . اجتماعی، ساختن موضوع علمی، Flyvbjergدر ، Jurgen Habermasجورگن ھابرماس،  .4
 . روش جامعه شناسیقوانين جديد ، آنتونی گيدنز .5
 . اجتماعی، ساختن موضوع علمی، Flyvbjergدر ، Michael Foucaultمايکل فوکو .6
 . اجتماعی، ساختن موضوع علمی، Flyvbjergدر ، فوکو .7
اينکه قدرت و دانش مستقيما به يکديگر اشاره دارند؛ اينکه رابطه ... دانش توليد می کند، "ما بايد بپذيريم که قدرت .8

، يا ھر دانشی که ھم زمان روابط قدرت را از پيش تصور و بنا ننھد، بستگی تشکيالت يک شاخه دانشقدرت بدون ھم
 . )Foucault Reader، "تنوير افکارچيست"، "(فوکو.... وجود ندارد

 . طرح مجدد بحث فوکو و ھابرماس: نقد و قدرت، در مايکل کلی، فوکو .9
گفتن اينکه اينھا ‘"بجای . را مالحظه نمائيد، در يک تمدن جھانیمکان معنا : ورای ذھن پست مدرن، ھوستون اسميت  .10

رويکرد کليسا به دنيای امروز ’، چرا بايد به خدا اعتقاد داشت، داليلی اجباری ھستند که در طبيعت اشياء وجود دارند
شواھد در مسيحيت  بيشترين’. اين جامعه دينی شما را مبا درت به امانت و تعھد دعوت می نمايد’، بايد اينطور باشد

عليرغم منطق گرائی قدرتمند آن که از ، اما حتی تفکر کاتوليک رومی، وجود دارد، پروتستان و اورتودکس و يھوديت
و بحدی جالب توجه شده که در آن عوامل شخصی . نيز از ديدگاه پست مدرن در امان نمانده است، يونانيھا گرفته است

با قرار دادن .... فراھم می نمايد، آن مباحثات مذھبی ھيچ چيزی را ثابت نمی کند تمايل به دين را که بدون، و درونی
دين . مدرنيزم نگرش تمايزکيفی بی پايان بين خدا و انسان را از دست داد، خداوند درون يک سيستم بسته توضيح منطقی

اين حقيقت که اذھان ما نمی ، داشته باشداگر خدا وجود . شناسی پست مدرن با فشار زياد اين تمايز را تثبيت کرده است
 ". تصديق اينکه او کال ديگری است را برای ما الزامی می نمايد، تواند ماھيت خود را درک نمايد

 نيز ريچارد رورتی. را مالحظه کنيد Kellyتوسط کلی 366ص، از نو طرح کردن بحث فوکو/ھابرماس: نقد وقدرت .11
Richard Rorty ،تفاوت بين يک تحقيق درمورد بنيادھا و تالش : را مالحظه نمائيد 45ص، سجامو ان، طعنه، احتمال"

زيرا در فرم ايده آل . در توضيح مجدد نشانی از تفاوت بين فرھنگ ليبراليزم و اشکال قديمی تر حيات فرھنگی است
در آن ردپايی از الھيات آنی است که . و کامالغير روحانی است، فرھنگ ليبراليزم آنی است که تنوير فکر يافته، آن

چنين فرھنگی جايی برای اين تفکر که نيروھای غير بشری . باقی نمانده چه در فرم دنيای الھی شده چه خود الھی شده
در اين فرھنگ نه تنھا ايده تقدس بشدت متوقف شده يا دوباره تفسير می . که انسانھا بايد در آن مسئول باشند وجود ندارد

... فرايند ضد الھی که من توضيح دادم. يی که شيفته حقيقت و انجام عميقترين نيازھای روح ھستندگردد بغير از آنھا
انسانھای  فانی ھستند نبيند و احتماال، بنحوی ايده آل در وجودما اين تفکر را ايجاد می کند که فايده ای در آنچه محدود

، در چنين فرھنگی. ود احتماال ھمين انسانھا ببيندموجود ممکن است مفاھيم حيات خود را از ھر چيزی غير از محد
، ھشدارھای تحقيقات درمورد"نسبيت" اينکه موسسات اجتماعی بنحو فزاينده ای در زمانھای مدرن منطقی شده بودند

 . اھداف جامعه ليبرال ارزشھای اخالقی عينی و بيرونی بودند فقط آشنا بنظر می رسند واينکه
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متفکرين برای جامعه : ھمچنين "ھابرماس و فوکو .مايکل کلی، کردن بحث فوکو/ھابرماساز نو طرح : نقد و قدرت  .12
 . 1998جون ، 2شماره ، 49جلد، مجله جامعه شناسی انگليسی، Bent Flyvbergمدنی؟" اثر 

جامد  "تعاليمش بر اين محور دور می زند که حقايق دينی امری نسبی است نه مطلق و آئين يزدانی تجديد پذير است نه  .13
استفاده حضرت شوقی افندی از واژه "نسبی" ، )در مفھومی فلسفی. 77نظم جھانی بھائی ص، "(شوقی افندی. و نھائی

حقيقت دينی نسبت به زمان و متن ادوار نسبی است؛ . در اين متن بيشتر به غير مبناگرائی مربوط است تا نسبی گرائی
 . گيرند نسبی نيست(نسبی و نا متناقض)نسبت به اشخاص و گروھھايی که آنھا را بکار می 

 . رساله مدنيه، حضرت عبدالبھاء .14
 . خيمه وحدت، حضرت بھاءهللا .15
. اين بنا بفرموده حضرت عبدالبھاء جمله مربوط به عصمت کبری است. مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا  .16

د توسط بشر مورد سئوال قرار گيرد؛ (مفاوضات) آنچه که مظھر ظھور الھی انجام می دھد مناسب است و نمی توان
 . بلکه نمايانگر اراده و مقصود خداوند است

 . مجموعه الواح مبارکه، حضرت بھاءهللا  .17
18.  " 
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا  .19
20.  " 
 . کلمات مکنونه، حضرت بھاءهللا  .21
 . 1986-1963: پيامھا، از جانب بيت العدل اعظم  .22
 . Compilation of Compilations، بيت العدل اعظم  .23
 . کتاب اقدس، حضرت بھاءهللا  .24
 . ظھور عدل الھی، حضرت شوقی افندی  .25
 . نقطه عطف، بيت العدل اعظم  .26
 . حضرت بھاءهللا کتاب اقدس  .27
 . انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی  .28
 . نکاتی مربوط به مطالعه ديانت بھائی، از جانب بيت العدل اعظم  .29
 نظم اداری بھائی، قی افندیحضرت شو  .30
 . Compilation of Compilations، از جانب بيت العدل اعظم  .31
 . انوار ھدايت، از جانب حضرت شوقی افندی  .32
 . خطاب به يک محفل ملی1968جوالی 21پيام مورخ ، بيت العدل اعظم  .33
 . منتخباتی از آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء  .34
35. " 
 . رساله مدنيه، حضرت عبدالبھاء  .36
 . منتخباتی از آثار مبارکه، حضرت عبدلبھاء  .37
38.  " 
 . منتخباتی از آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا  .39
 . منتخباتی از آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء، حضرت عبدالبھاء .40
 . منتخباتی از آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء  .41
 . مرقوم گرديده است 1998فوريه 8در پيامی که از جانب بيت العدل اعظم به تاريخ ، حضرت عبدالبھاء  .42
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء  .43
 . انتشار صلح جھانی، حضرت عبدالبھاء  .44
 . خطابات پاريس، حضرت عبدالبھاء  .45
 . صالی رب الجنود، حضرت عبدالبھاء  .46
 . Compilation of Compilations، از جانب بيت العدل اعظم  .47
 . بارکهمنتخبات آثار م، حضرت عبدالبھاء  .48
 . قرن بديع، حضرت شوقی افندی  .49
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 . 1977فوريه  20پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم  .50
فرامينی که در برگيرنده محدوديتھايی برای امتياز عضويت . 1995سپتامبر 11پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم .51

و فقط بعد از ، امی يا مضر به نام امرهللا " استميباشند بايد فقط زمانی بکار برده شوند که "رفتار موجب رسوايی و بدن
پيام مورخ ، "(از جانب بيت العدل اعظم. به فرد مؤمن تذکرات کافی درباره عوارض و عواقب فرامين داده شود، آنکه
عملکرد تشکيالت در صدور حکم به افراد در ھر حال در مورد کسانی است که قبال اقرار به ، ) البته. 1977فوريه  20
اشتياقشان به پذيرش احکام بھائی از جمله اصول و احکامی که آگاھانه آنھا را نقض کرده اند ابراز ، يمان کرده اندا

، بنابراين. ھر فردی ازاد است که اگر قوانين عضويت ارائه شده در تعاليم بھائی را نمی پذيرد آنرا رھا سازد. نموده اند
وجوھی از تعاليم را رد می کنند بعنوان اعضاء جامعه مناسب تشخيص تشکيالت ممکن است کسانی را که آگاھانه 

يا بايد . "اطاعت و انقياد نسبت به امراللھنمی تواند ناتمام يا نيمه باورانه باشد، بنا بفرموده حضرت شوقی افندی، ندھد
يستی غير مؤمنين را بر آن با. امر الھی را بدون ھيچ قيد و شرطی بپذيريم و يا ديگر خود را بھائی به حساب نياوريم

داشت که دريابند اين کافی نيست که آنا بعضی جنبه ھای تعاليم مبارکه را پذيرفته برخی ديگر را که با ذھنيتشان توافق 
، باين ترتيب انواع سوء تفاھمات زائل شده. ندارد کنار بگذارند تا اينکه پيروان قابل قبول و فعال امرهللا بحساب آيند

 . انوار ھدايت)، "(از جانب حضرت شوقی افندی. يک امرهللا محفوظ خواھد ماندوحدت ارگان
 . نظم اداری بھائی، حضرت شوقی افندی  .52
 . حصن حصين شريعت هللا، حضرت شوقی افندی  .53
 . نظم جھانی بھائی، حضرت شوقی افندی .54
 . نظم اداری بھائی، حضرت شوقی افندی  .55
 . حقوق و مسئوليتھا، بيت العدل اعظم  .56
صلح طلبان ومخالفان ، "از نقطه نظر آئين بھائی: رای مثال در مکتوبی از جانب حضرت شوقی افندی آمده استب  .57

خود دارای آراء وافکاری ضد اجتماعی ھستند و بخاطر قائل شدن اھميت فوق العاده و تاکيد زيادبر ، معتقد به جنگ
، لھذا حاميان مفرط و متعصب صلح. سوق می دھند جامعه را به ناچار به سوی ھرج و مرج و اغتشاش، آزادی افراد

به آنارشيستھا بسيار نزديک ھستند ؛ از اين نظر که ھر دو گروه به نحوی افراطی بر حقوق و شايستگی افراد تاکيد 
زندگی اجتماعی از ديدگاه امر بھائی بطور عمده بر اساس تابعيت اراده افراد نسبت به اراده جمع و يا اجتماع . دارند
نه اختيارات فرد را زياده از حد محدود می کند و نه با تاکيد و اھميت فوق العاده او را به موجودی ضد اجتماعی . است

پيروی از قانون ، مثل ھر زمينه ديگر، مفھوم امری حيات اجتماعی. رود تبديل می کند که تھديدی برای جامعه به شمار
 . "(انوار ھدايت). جامعه تابعيت اقليت از اکثريت می باشدتنھا طريق حفظ کارائی . "اعتدال طالئی" است

 . Compilation of Compilations، از جانب حضرت شوقی افندی .58
: امور امرهللا اند آنکه. ھدايت و تنظيم، " از جمله وظائف خطيره مقدسه اعضای محافل روحانيه که عھده دار تمشيت .59

بر خدمتشان مفتخرند جلب نمايند و نظريات ملحوظه و عواطف و اعتقادات بايد حتی القوه اعتماد و محبت نفوسی را که 
شخصيه يارانی را که بر ترويج مصالح عاليه شان مکلفند تحری کنند و با آن آشنائی يابند و مذاکرات و تمشيت امور 

پذيرد و فضای اختناق  عموميه خويش را بنحوی انجام دھند تا از اينکه شائبه تفرد و کناره جوئی يابد و تھمت استتار
آور تحکم و استبداد در رای را بوجود آورد بکلی پاک و مبری و از ھر قول و عملی که رائحه غرض ورزی و 

در عين آنکه حق مقدس اتخاذ تصميم نھائی را . خودخواھی و تعصب از آن استشمام شود کامال فارغ و مقدس باشد
ذاکره و محاوره با افراد جامعه را مفتوح دارند و به گله و شکايات نفوس برای خود مسلم و محفوظ می دارند بايد باب م

توجه نمايند و از پيشنھادھا و نظرياتشان استقبال کنند و احساس تعاون و تعاضد و شرکت در امور و حسن تفاھم و 
 )5مقاله ، بيت العدل اعظمقانون اساسی ، "(بيت العدل اعظم. اعتماد متقابله را بين خود و ساير بھائيان تقويت نمايند

حضرت عبدالبھاء در مورد کسانی که به دنبال اھداف خود موجب نفاق . حقوق و مسئوليتھا، بيت العدل اعظم  .60
" حال بعضی از مفسدين به انواع حيل در فکر رياستند و بجھت حصول : برای مثال. ميشوندانذاراتی می فرمايند

د که سبب اختالف شود و اختالف سبب آن گردد که يک حزبی را تابع خود کنند رياست شبھاتی ميان احبا القا می نماين
ولی احبای الھی بايد بيدار باشند و بدانند از اين القای شبھات مقاصد نفسانيست و حصول رياست وحدت بھائی را از 

 . از آثار مبارکه) منخباتی، "(حضرت عبدالبھاء. دست ندھيد و وحدت بھائی جز به تمسک به ميثاق الھی ممکن نه
 . نظم جھانی بھائی، حضرت شوقی افندی .61
 . 2002آگست 22پيام مورخ ، از جانب بيت العدل اعظم  .62
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا  .63
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64. " 
 . خود ما، اعمال ما، May می  .65
66. " 
67. " 
 . انتشار صلح جھانی، حضرت عبدالبھاء  .68
 . 1986-1963: پيامھا، از جانب بيت العدل اعظم  .69
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء .70
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا  .71
و ھرگز حتی بقدر ذره ای  " دين بھائی که حضرت بھاءهللا موجد و مصدر آنست ھرگز اديان سابقه را انکار نمی نمايد .72

انبيا گذشته و تحقير جاودانی  بلکه تخفيف مقام. از قدر و نزلتشان نمی کاھد و يا حقيقتشان را دگرگون نمی سازد
دين بھائی ھرگز با جوھر دعوت پيغمبران پيشين مخالفتی ندارد و ھرگز . تعاليمشان را بھر نوع که باشد تقبيح می کند

بلکه مقصد اصليش آنست که پيروان ھريک از اديان پيشين از ، نمی خواھد اساس ايمان پيروانشان را متزلزل سازد
 ). 77نظم جھانی بھائی ص، "(حضرت شوقی افندی. بيشتر گيرند و معرفتی روشنتر يابند حقايق دين خويش خبری

 منتخبات آثار مبارکه)، حضرت بھاءهللا .73
 مفاوضات، حضرت عبدالبھاء  .74
آنچه که اينجا مورد بحث قرار می گيرد اينست که . مفھوم تشعب اديان را می توان از نسبی گرائی دينی متمايز دانست  .75

يا چون دعاوی ، يان مختلف کنار يکديگر وجود دارند چون تعاليمشان کامال درونی و غير قابل قياس استنظری که اد
چنين ديدگاھی ممکن است بطور دقيقتر نسبی گرايی دينی تعريف . حقيقی که بتوان آنھا را مقايسه يا ارزيابی نمود ندارند

يق نمائيم که تجلی بيرونی تشعب در بين اديان ناشی از اين کامال ايده ای متفاوت است که تصد. شود تا تشعب دينی
 . و حق افراد در تحری مستقل حقيقت است، تحمل، شرايط تاريخی

"اين ندا و اين ذکر مخصوص مملکتی و يا مدينه ای نبوده و نيست بايد اھل عالم طرا به : حضرت بھاءهللا می فرمايند  .76
 )69منتخبات آثار مبارکه ص، حضرت بھاءهللا"(. آنچه نازل شده و ظاھر گشته تمسک نمايند

"يا مال االديان نراکم ھائمين فی تيه الخسران و کنتم : و مستقيما خطاب به اعضای ھمه جوامع مذھبی اعالن می فرمايند
  )18"(ندا رب الجنود ص. حيتان ھذالبحر لم منعتم عن مبدئکم انه يتموج امام وجوھکم اسرعوا اليه من کل االقطار

 . 1990اکتبر 24پيام مورخ ، العدل اعظمبيت  .77
نقشه عظيم الھی که دارای پيشرفتی تؤام با افتتانات است و با تماميت کامل در جامعه بشری عمل کرده موانعی را که  " .78

بر سر راه اتحاد جھان وجود دارد از ھم گسسته و بشريت را با آتش ابتال و افتتان آبديده ساخته به ھيکلی منفرد و مجسم 
"(يدخلون فی دين هللا . تبديل می نمايد اين جريان در ميقات الھی به صلح اصغر و اتحاد سياسی جھان خواھد انجاميد

) " در مورد صلح اصغر حضرت ولی امرهللا می فرمايند که آن ابتدائا نوعی وحدت سياسی است که با 17ص، افواجا
. حی با مداخله مستقيم جامعه بھائی استقرار نمی يابدچنين صل. تصميم گيری حکومات ملل مختلف حاصل خواھد شد

... ": )و در مکتوبی از جانب بيت العدل اعظم توضيح می فرمايند549انوار ھدايت ص، "(از جانب بيت العدل اعظم
 اما ايشان از ھرگونه تالشی، اگر چه بھائيان معتقدند که تعاليم و نظم حضرت بھاءهللا راه حل مسائل جاری بشر است

تنھا اگر مردم از روی ميل و اراده آنھا را بپذيرند و . که آنھا متاثر از اقدامات سياسی است کامال پرھيز می نمايند
بھائيان ھرگز نبايد سعی در تحميل باور خود بر . آزادانه خود را تسليم اين نظم نمايند اين نظم در عالم اجرا خواھد شد

  )1991می  1(ترجمه)(مورخ . ديگران داشته باشند
" جنگ در حقيقت چيزی بيش از : تالش بھائيان در بيان ذيل از جانب حضرت ولی امرهللا تشريح گرديده است 

برخورد نيروھا نيست اگر ما خواھان خاتمه اين مخاصمات دائم التزايد ھستيم بايد علتھای اصلی و اساسی را يافته و 
سوء ظن و تعصب ملی و خود بزرگ ، حی پايدار ھستيم بايد نفرتاگر طالب تاسيس صل. موانع را از سر راه برداريم

ھيچ امری قرين اين موفقيت . اجتماعی و مذھبی را از ميان برداريم، بينی و ھمچنين اختالفات و منازعات اقتصادی
دارد که به  نخواھد شد مگر تعاليم حضرت بھاءهللا زيرا اين تعاليم قلوب را تقليب می نمايد و اصول معينی را مقرر می

  )529"(انوار ھدايت ص. محيط اجتماعی ما صلح و سالم می بخشد
 . 1986-1963: پيامھا، از جانب بيت العدل اعظم .79
تحت  6فصل  راست کردن کجدر توضيح اين عبارت در . 1جلد، مجموعه الواح مبارکه، حضرت عبدالبھاء  .80

پيشنھاد می کند که"زمانی که نص مبارک می فرمايد که  Ulrich Gollmerگولمر عنوان"تفکر سياسی بھائی" اولريچ
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توضيح ھوشمندانه ، " ھمچنين در اين رابطه. منظور اين نوع فعاليت سياستی است، بھائيان نبايد در سياست وارد شوند
، 35جلد، 2004عالم بھائی کمک اولريچ گولمر به تفکر سياسی بھائی" : آرش ابی زاده در "سياست ورای جنگ

آنسوی مباحثه کمک ديگر به اين خطوط توسط مايکل کالبرگ در کتاب . را مالحظه نمائيد 23-16. صص، 3شماره
، 2006-2005: عالم بھائیو در مقاله "دموکراسی ليبرال غربی بعنوان نظم جديد جھانی؟" منتشر شده در ، فرھنگی
 . 2005، 1: 10، صلح مجله بين المللی مطالعاتو قدرت سخنرانی و سخنرانی قدرت"  136- 135صص

. 3شماره، 35جلد ، 2004، عالم بھائیمفاھيم اجتماعی و بحث تاريخی قانون بھائی" : روشن دانش در "سياست تاخير  .81
 . را مالحظه نمائيد 45- 33صص 

 . 57-155صص، راھھای قدرت،  Fairfieldفرفيلد .82
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا  .83
 . الواحمجموعه ، حضرت بھاءهللا  .84
 . منتخبات آثار مبارکه، حضرت عبدالبھاء  .85
86. " 
 . 2001آپريل 4پيام مورخ ، بيت العدل اعظم  .87
آنوقت تحری حقيقت تنھا موجب تقويت ، اگر بعنوان بھائی مطمئنا معتقديم که ظھور حضرت بھاءهللا من جانب هللا است .88

اليم ايشان بعرصه عمل از طريق تحری درک ظھور حضرت بھاءهللا و ترجمان تع. ايقان می گردد نه تضعيف آن
" اگر بخواھيم حقيقت را بيابيم بايد : حضرت عبدالبھاء می فرمايند. حقيقت تعيين ميشود نه با اجتناب از تحری حقيقت
س وجودمان مملو از اغراض نفسانيه ای بينا و عقلی سليم الزم اگر کأ ترک تعصبات وآراء اليسمن و اليغنی نمائيم ديده

ديگر برای ماء حيات جائی نماند و چون گمان می کنيم که خود بر حق ھستيم و سايرين بر باطل اين اعظم مانعی باشد 
بايد از اين قيودات آزاد شويم و ... است در سبيل اتحاد و اگر طالب حقيقتيم اتحاد اس اساس است زيرا حقيقت يکی است

 )233"( بھاءهللا و عصر جديد ص. ود رسيمبا حريت فکر تحری کنيم تا حقيقت جلوه نمايد و بمقص
 . اين عنوان فصل چھارم اوست. 139ص دھکده جھانی، تولمين  .89
و روشنفکری عکس  تولمين استدالل می کند که مدرنيته با رنسانس آغاز شد. 201-200صص، دھکده جھانی، تولمين  .90

س از قتل شاه ھنری چھارم فرانسه (ھنری بشر دوستانه پ العملی به ھرج و مرج اجتماعی ناشی از شکست ايده آلھای
و مرحله دوم از ، تا آغاز روشنفکری 1500مرحله اول مدرنيته از دھه ، از نظر تولمين، از اينرو. اھل ناوار) بود

 . و مرحله جديد سوم با سئواالتی که توسط پست مدرنيزم مطرح شده آغاز می گردد، روشنفکری تا قرن بيستم
 . دھکده جھانی، تولمين .91
 . انتشار صلح جھانی، حضرت عبدالبھاء .92
 . ادعيه و تفکرات، حضرت بھاءهللا  .93
  . منتخبات آثار مبارکه، حضرت بھاءهللا  .94

  
 
   

 


