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 راسخ  ٔباھره ٔحسين دانش ،ترجمه: نگارش

     

 

العدل  زيارت پيام بيت. کنم بسيار خوشوقتم از اينکه امروز در اين کنفرانس عالی شرکت مى 

و مشاور محترم  ٔمحفل ملّى ژاپون و نطق افتتاحّيه ٔاعظم الھى در آغاز و سپس سخنان نماينده

عالی و دقيق مترجمان کاردان و نظامت اليق وتنظيم خوب برنامه  ٔھاى ممتاز و ترجمه مقاله ٔارائه

 . و جلسات جملگى عالی بوده است و براى من نھايت افتخار است که در اينجا حضور دارم

 

با  Bahá'í Scholarshipمطالعات بھائى  ٔاکنون ميخواھم برخى از نظرّيات خود را در باره

سمع شما  را چند تن از سخنرانان محترم پيش از اين به ا در ميان گذارم که در واقع جوھر آنشم

تنھائى درھاى دنياى  اين نکته به. تحّرى حقيقت امر ميفرمايند حضرت بھاءهللا ما را به. اند رسانيده

شما . جو نمايندخواھند که افراد حقيقت را مستقالًّ جست قدم مى گشايد جمال روى ما مى جديدى را به

جستجوى حقيقت  خواھيد که به اليق و ناتوان نمى از افراد نا. از اطفال چنين انتظارى را نداريد

اى را که حضرت بھاءهللا براى  پس فريضه. پردازند بلکه اين توّقع را از افراد اليق و بالغ داريد

عصر  ايم، به عصر جديدى رسيده اين معنا است که خداوند به ما ميگويد به اند به ما تعيين فرموده

. تحّرى حقيقت بپردازيم است که شخصاً به از ما يک اين مسئولّيت و مزّيت ھر بنا بر. بلوغ انسانّيت

 شود که چه حقيقتى را بايد جستجو کرد؟  حال اين سؤال مطرح مى

 

معنوى و طبق بيان حضرت بھاءهللا اصوالً دو علم وجود دارد، دانش جسمانى و ماّدى و دانش 

عالم است از ترکيب مواّد  آنچه در اين. شود کار برده مى علم ماّدى در عالم ماّدى به. روحانى

مثالً فيزيک . جھان ماّدى است نمائيم در حقيقت مربوط به تشکيل شده و علمى که از آن استفاده مى

ان ماّدى توصيف حيات را در جھ ٔشناسى پديده زيست. کند روابط بين عناصر ماّدى را بررسى مى

دنياى  جميع اين علوم مربوط به. دھد نمايد و جامعه شناسى روابط بين افراد جامعه را شرح مى مى

 . آن اشاره ميفرمايند ماّدى است و يکى از دو علمى است که حضرت بھاءهللا به



 

 ھا که در عظيمى است از دانستنى ٔعلم ديگر معنوى و روحانى است و در رابطه با مجموعه

ً مربوط به. است دنياى امروز در مورد آن سوء تعبير شده وقوف و دانش انسان  علم معنوى اساسا

اين  بر بنا. معناى روان يا روح است به  Psyche ٔکلمه. بخصوص دررابطه با روح و روان است

ان اّما جھ. کنيم علم روح صحبت مى ٔگوئيم در حقيقت در باره شناسى سخن مى روان ٔوقتى در باره

اين شناختن فکر و مغز جانشين  بر بنا. باشد ماّدى داشته توانست سر و کار با حقيقت غير ماّدى نمى

ھاى  علم روحانى و معنوى موارد ديگر مانند بررسى ارزش با ٔدر رابطه. علم و دانش روح شد

ھاى  ستنىاين دان. يکديگر نيز وجود دارد انسان با خدا و روابط مردم با ٔاخالقى، دعا، رابطه

علم را براى  ٔجالب اينجا است که حضرت بھاءهللا کلمه. قلمرو علم معنوى است مختلف متعلّق به

 .کرد باره اشاره خواھم اند که بعداً در اين کار برده دو به اين ھر

 

اند، در يک مورد ميفرمايند  حضرت عبدالبھاء در دو مورد علم و دين را يکسان توصيف فرموده

ناشى  ٔکند يعنى علم شناخت رابطه منبعثه از حقايق اشياء را پژوھش مى ٔط ضرورّيهکه علم رواب

دانيم حقيقت  مثالً نمى. کنيم بايد دانست که ما حقايق اشّياء را درک نمى. باشد از حقايق اشياء مى

فھميم کيفّيت و طبيعت و مختّصات و مشّخصات آنھا و اينکه  ماّده و انرژى چيست؟ آنچه مى

فرمايند که علم  در اينجا حضرت عبدالبھاء مى. باشد گذارند مى يکديگر تأثير متقابل مى به چگونه

است و وقتى که اين مختّصات و اين  بين اشياء ٔاصوالً مطالعه و بررسى اين مختّصات و رابطه

ايم و از اين دانش در فنون و  روابط را درک نمائيم آنوقت است که قانون طبيعت را کشف کرده

فرمايند  برند و مى کار مى دين به ٔحضرت عبدالبھاء ھمين جمله را در باره. کنيم نايع استفاده مىص

اين در نظر حضرت  بر بنا. است که دين کشف روابط تغيير و تحّول ناشى از حقايق اشياء

عبدالبھاء دين و علم يکى است و نقطه تمرکز ھردو يافتن حقايق اشياء است ولی از دو منظر 

است که سر و کار با قلب، ريه، مغز و  مثالً در رابطه با جسم انسان علومى. ى و معنوىمادّ 

شناسى، پزشکى و علم  شناسى، فيزيولژى، کالبد اين ما علوم زيست بر بنا. اعضاء مختلف بدن دارد

توان ابعاد ديگر  اّما مى. جسم انسان اينھا ھمه علومى ھستند مربوط به. داريم Geneticژنتيک 

بودن آنھا  ھا، وابسته مثالً چگونگى روابط بين انسان. داد حقيقت انسانى را نيز مورد مطالعه قرار

در . روان انسان است ٔتصميم گرفتن، اينھا مطالعه در باره يکديگر، چگونگى انتخاب کردن يا به



داشتن و استعداد  استعداد شناختن، استعداد دوست: استعداد موجود است روح انسان سه

 . گرفتن و اراده تصميم

 

فھمد،  مى است که انسان چگونه آيد اصوالً سخن در اين ميان مى وقتى صحبت از روحانّيت به

گيرد و اينکه چگونه در شرايط مناسب يا غير مناسب  ورزد و چگونه تصيم مى مى مھر چگونه

حال رکن مھّم . پيمايد کند و سير تکامل مى انسان رشد مى ٔدانش انسان، عشق انسان و اراده

امرهللا فرموده اند که آئين بھائى بر روش علمى استوار  حضرت ولىّ . ديگرى نيز وجود دارد

روش علمى از کيفّيت خاّص . کار بايد روش علمى را مورد استفاده قرار دھيم يعنى در ھر. است

اّول آنکه . شخص عالم در راه درک حقيقت بايد خصوصّياتى چند را دارا باشد. برخوردار است

ھاى سابق را کنارگذارده و با چشم باز و  عقايد و انديشه. گونه تعّصب رھا سازد خود را از قيد ھر

دوم آنکه دانشمند بايستى خاضع و فروتن . علمى را مورد نظر قرار دھد ٔقلب و فکر روشن پديده

يار حائز اھمّيت اين خصوصّيات براى مبادرت به شيؤه علمى بس. و مبّرا از کبر و غرور باشد

شود که شخص عالم با دانشمندان ديگر ھمکارى کند و با آنان ارتباط  زيرا موجب مى. است

نظر کند تا با ھمکارى و يارى يکديگر حقيقت را که ھدف غائى علم و دانش  سازد و تبادل قرار بر

. کرد خواھيمدانيم که ھرگز حقيقت را در شکل نھائى آن درک ن البّته مى. است جستجو نمايند

 . نھد است و حقايق ديرين و کھن را کنار مى اين دانشمند پيوسته آمادٔه آموختن حقايق جديدى بر بنا

 

کار نبردند و  آنھا روش علمى را به. اشتباه پيروان اديان گذشته در اين بود که رشد و نمّو نکردند

ستند ترّقى کنند و بين خود و علم نتيجه در سطح معّينى از علم و دانش متوّقف ماندند و نتوان در

مانند  نظير و بى خصوصّيت بى. آھنگى ايجاد نمايند زيرا که با يکديگر مغايرت داشتند اّتحاد و ھم

ً درک پديده ديانت بھائى در اين ھاى ماّدى و معنوى را مستلزم استفاده از روش  است که صريحا

صيصه ھاى عالِم واقعى را طبق روش علمى نحو بسيار دقيق خ حضرت بھاءهللا به. داند علمى مى

 : شود اى از آن ذکر مى دارند که در اينجا جمله حقيقت بيان مى براى وصول به

 

برادر من شخص مجاھد که اراده نمود قدم طلب و سلوک در سبيل معرفت سلطان قدم  اى... 

است از جميع   الھى گذارد بايد در بدايت امر قلب را که محّل ظھور و بروز تجلّى اسرار غيبى

غبارات تيرٔه علوم اکتسابى و اشارات مظاھر شيطانى پاک و منّزه فرمايد و صدر را که سرير 



است لطيف و نظيف نمايد و ھمچنين دل را از عالقٔه آب و  ورود و جلوس محّبت محبوب ازلی

و بغض در قلب  قسمى که آثار حبّ  گل يعنى از جميع نقوش شبحّيه و صور ظلّّيه مقّدس گرداند به

ايقان .  (دليل ميل دھد و يا بغض او را از جھتى منع نمايد نماند که مبادا آن حّب اورا به جھتى بى

 ) ١٤٨_٩ص 

 

پژوھى ديانت  کنيم ميتوانيم بگوئيم که دو ھدف دانش علم و دين و روحانّيت مى حال وقتى نظر به

معنوى نمودن . ستفاده از روش علمى در دينعلم و دوم ا بخشيدن به اّول معنوّيت: بھائى اين است

. شود مى کار برده شود بلکه براى اصالح عالم انسانى به تنھا موجب رشد و ترّقى آن مى علم نه

علّت  اين ھاى دنياى معاصر سوء استفاده از علم ُاست و به دانيم که يکى از بزرگترين مصيبت مى

ھا و باالخره آلودگى  ھا و تفنگ ھا، توپ بمب. ستا شده تر از زمان گذشته ھا بمراتب مخّرب جنگ

نظر  شده و وقتى اين حوادث را در جا گريبانگير انسانھا محيط زيست بالئى است که در ھمه

پژوھى بھائى  يکى از اھداف دانش. استفاده از علم است بينيم که ھمه نتيجٔه سوء گيريم مى مى

مفھوم . سوء استفاده از علم و تکنولژى را پايان دھدترتيب  اين علم است که به بخشيدن به معنوّيت

کار  است که دانش در خدمت صلح و اھداف واالى ديگر انسانى به علم اين معنوّيت بخشيدن به

 . شود برده

 

استفادٔه  عالوه بر بالياى حاصله از سوء. برد روش علمى در مورد ديانت است ھدف ديگر کار

. است ) در معناى غير روحانى آن(ھا شده ديانت  انسان علمى، مصيبت ديگر که گريبانگير

نظرى پيشوايان دينى و خرافات تودٔه مردم متعّصب موجب  اعتقادات ناسنجيدٔه مذھبى و کوته

اين دو ھدف عمدٔه  بر بنا. است ھا و ايجاد نفاق و خصومت و اختالف و ظلم و ستم شده بروز جنگ

کار بردن روش علمى در دين و در نتيجه ايجاد سازش  مطالعات بھائى روحانى ساختن علم و به

 . آھنگى حقيقى بين علم و دين مى باشد و ھم

 

شيؤه . اّول طريق علمى و دوم طريق کامالً نظرى: پژوھى بھائى از دو طريق ميّسر است دانش

ان احّباء مّدت زم در اين. داده ايم سده يا بيشتر است که مورد استفاده قرار يک اّول را نزديک به

سال است که  صد مثالً نزديک به. قرار گيرد اند که بايد نتايج آن مورد مطالعه اقداماتى انجام داده

بايد بررسى نمود . اند اى جھانى متشکّل از مردمان مختلف نموده بھائيان مبادرت به بناى جامعه



ا که کثرت در وحدت نظير خود ر کند و چطور توانسته خصيصٔه بى که اين جامعه چگونه کار مى

دھد  ھم پيوند مى وجود آورد؟ قّؤه محّرکٔه پشتيبان اين جامعه که افرادش را اينگونه به است به

ھاى مختلف با سوابق مذھبى و  ھائى از کشور انسان. چيست؟ اين يک تجّمع عادى مردم نيست

ت داريم و بيکديگر نوعى شديد ھمديگر را دوس حال به اين ايم با ھم آمده فرھنگى متفاوت گرد

شناختيم و حال آنکه حّتى يکبار  است که گوئى ھميشه ھمديگر را مى ايم و رفتارمان چنان وابسته

بعضى از . ايم در اين کنفرانس اّولين بار است که مجتمع شده. بوديم ھم يکديگر را مالقات نکرده

روم و با گروه  کنگ مى ھنگ هدانيم من پس از چند روز از اينجا ب ما حّتى نام ديگرى را ھم نمى

از . ام شناخته آنھا را مى است که ھميشه کنم ولی مثل اين ام مالقات مى ديگرى که قبالً آنھا را نديده

اند آشنا  امر نموده ماه است اقبال به کشور با افرادى که فقّط سه چين خواھم رفت و در آن آنجا به

آنان دانم گوئى ھميشه آنھا را  م و خود را منسوب بهتوانم با آنھا مکالمه کن اّما مى. خواھم شد

مطلب ديگرى که . علل رشد اين جامعه چيست؟ بايد مطالعه کرد و علّت را يافت. شناخته ام مى

مھاجرت  ما احّباء تعّھد نموديم که به. بايد مورد تحقيق و پژوھش قرار گيرد مسئلٔه مھاجرت است

کنند تا در  عنى احّباء سرزمين نياکان خود را ترک مىي. تعّھد خود وفا نموديم برويم و به

ھا در سراسر دنيا  شدن انسان مفھوم گسترده. کشورھاى ديگر و در جوامع متفاوت مسکن گزينند

اقصى نقاط  رويد چند بھائى ايرانى مى بينيد؟ چرا به ھر کجا که مى چيست؟ چگونه است که به

علّت اين افراد در سراسر جھان  چه کنيد؟ به ائى برخورد مىگذاريد با بھائيان آمريک عالم که قدم مى

گمانم در آينده  وحدت عالم خواھد شد؟ به اند؟ چگونه اين اقدام منتھى به متفّرق و پراکنده شده

عنوان يکى از مھّمترين و  شود مھاجرت احّباء را به ھنگامى که تاريخ وحدت عالم نوشته

 . اد وحدت در کثرت منظور خواھند داشتترين اقدامات مؤّثر در ايج برجسته

 

اقدامى  احّباء بايد اين جريان و روند را مورد بررسى و تحقيق قرار دھند زيرا مبادرت به

آنھا تعلّق  دنيا و دنيا به است، که آنھا به آنھا اند يعنى اعالن کرده اند که دنيا متعلّق به متھّورانه نموده

شوند وى را برادر و خواھر خود  که آشنا مى است و با ھر روند خانٔه آنھا دارد ھرجا که مى

اينگونه رفتار شگفت انگيز . کنند دانند و در سرزمين و مسکن جديد کامالً احساس راحتى مى مى

را  من اين. ھيچ بھائى در اين جھان فردى عادى نيست. عادى ناميد را غير است و ميتوان آن

اّما غير عادى بودن . ر عادى و غير طبيعى ھستندھمه غي. گويم پزشک مى عنوان روان به



زيرا دنيا مريض . در واقع در دنياى امروز افراد غير عادى سالمند. معناى بيمار بودن نيست به

 . عادى بودن است اين سالمتى در غير ھا بطور عادى بيمارند بنا بر ھا و مغز است، قلب

 

ھا،  ان استقرار محافل روحانى در جنگلمطلب ديگر که بايد مورد مطالعه قرار گيرد جري

ھا و ھزاران سال بنا بر  ھا، در بين قبائل مختلف و مردمى است که طى قرن ھا، کوھستان روستا

داد و آنھا ھم  آنھا دستور انجام کارى را مى فرد به اند يعنى يک زندگى کرده" سلسله مراتب"روش 

وقت گوئى  روند آن ھا مى اين روستاھا و دھکده هاحّباء ب. را بدون چون و چرا انجام ميدادند آن

معجزه اى صورت مى گيرد زيرا ھنگامى که ُنه نفر ساکن آن روستا محفل روحانى را تشکيل 

جديدى براى تمشيت امور  شود و راه ساله شکسته مى ميدھند با تشکيل محفل آن سّنت چند ھزار

گذاريم و  رھبران و رؤساى آنان مى زنان و مردان عادى را در کنار. آيد مردم بوجود مى

بنظر من اين . فرد گيرد نه گوئيم ھيچکس برتر از ديگرى نيست اين جمع است که تصميم مى مى

جريان تأثيرى عميق در مردمى که در دوران طفولّيت تحّول اجتماعى محيط خود بسر مى برند 

اند که اکنون  ھاءهللا فرمودهحضرت ب. دھد عصر بلوغ انسانّيت سوق مى گذارد و آنان را به مى

اند که اينک در مرحلٔه نھائى  هللا بيان داشته امر شويم و حضرت ولىّ  دوران بلوغ بشر نزديک مى به

نمائيم که ھنوز  پيرامون خود نظر افکنيم مشاھده مى اّما وقتى به. دوران نوجوانى انسانھا ھستيم

که طبق معيارھاى ھزاران  ھنوز ھستند کسانى و ندا آن سطح تحّول و تکامل نرسيده ھا به ھمٔه انسان

دھيد و  رويد و محفل تشکيل مى اينگونه نقاط عالم مى اّما وقتى شما به. کنند مى سال پيش زندگى

. دھيد آنھا آگاھى و ھشيارى جامع مى گذاريد در مّدتى کوتاه به موقع اجرا مى روش مشورت را به

ار سال قبل ترقّى و رشد اجتماعى آنھا متوّقف مانده بود ھز شما اين نفوس را که از سه تا پنج

آوريد، اين تجربه در اعتالء و آگاھى و ھوشيارى اجتماعى که تا کنون شبه و  مرحلٔه بلوغ مى به

 . است است در خور مطالعه و بررسى مانندى نداشته

 

اينجا نيز احّباء در . بعد ديگرمطالعات بھائى کامالً بر اساس تحقيقات نظرى و انتزاعى است

آميزى  خواھيم دنياى مسالمت بعنوان مثال ما مى. اند مبادرت به اقدامات عظيم و وسيعى نموده

از آغاز . بشر پيوسته خواھان استقرار صلح بوده است. ايجاد کنيم البّته اين مطلب جديدى نيست

بينيم  طالعه نمائيم مىاگر تاريخ بشر را م. ھا بوده است تاريخ مسئلٔه صلح ھدف و آرزوى انسان

است اّما تا  اند و آرزو و آمالشان استقرار صلح بوده ھا پيوسته در بارٔه صلح سخن گفته که انسان



اکنون اين سؤال مطرح . اين ھدف گرانقدر راھى يابد امروز بشر نتوانسته براى حصول به

 است؟  دليل توفيق نيافته چه شود چرا؟ به مى

 

کنيم و بايد معلومات خود را در  سه را در دست داريم راز آن را کشف مىما احّباء که آثار مقدّ 

آن چيست و راه منجر شدن به اين ھدف را ارائه  بارٔه صلح گسترش دھيم تا بتوانيم بگوئيم علّت

مضمون مى فرمايند که صلح چيزى نيست که بايد آن را دنبال  اين حضرت بھاءهللا بيانى به. دھيم

و حاصل شرط مشّخصى است و آن شرط وحدت است يعنى شرط الزم استقرار  نمود بلکه نتيجه

توان وحدت را ايجاد نمود؟  آيد که چگونه مى مى سپس اين سؤال پيش . وحدت است صلح نيل به

ً مردم و اکثرى از نظرّيه ً کسانى که حقوق ) Theoriticians(پردازان  زيرا عموما و خصوصا

گويند وحدت خطرناک است و اظھار ميدارند  دت وحشت دارند و مىاند از کلمٔه وح سياسى خوانده

ھا و  اند امثال ھيتلر کسانى در صدد ايجاد وحدت بوده کنيد و ببينيد چه تاريخ نگاه که به

خوب است و نه  بنا بر اين وحدت نه. وجود آورند خواستند در تاريخ آن را به بودند که مى ھا استالين

اند خوب نيست ما نوع ديگرى از  که مثال آورده ھا است اينگونه وحدت را حق با آن. پذير امکان

اّما شرط الزم آن چيست؟ آيا . آن را ميخواھيم که در اصطالح بھائى وحدت در کثرت است

عبارت ديگر اگر  به. است؟ حضرت بھاءهللا ميفرمايند مقصد عدالت ظھور وحدت است عدالت

اين بيان  حضرت بھاءهللا به. باشيم بايستى عدالتى در آن اجرا شود شتهبخواھيم دنياى مّتحدى دا

گذارند و تصادفى نيست که  کنند و بناى نظم ادارى امر بھائى را بر پائه بيوت عدل مى اکتفا نمى

بلوغ برسند محافل  وقتى اين مؤّسسات رشد کنند و به. شالودٔه جميع تشکيالت بھائى عدالت است

العدل اعظم وجود  اکنون بيت البّته ھم. بيوت عدل خواھد شد ى و چه ملّى تبديل بهروحانى چه محلّ 

ما احّباء . عدالت نيازمنديم شود عدالت براى چه؟ براى آنکه قبل از ايجاد وحدت به دارد سؤال مى

خواھيم جوامع مّتحدى تشکيل دھيم  ما مى. ايم اين موضوع توّجه نکرده شايد آنطور که بايد به

را  شايد يکى از سرايط مھّم آن. آيد وجود نمى شود و اّتحاد به ت در حيرتيم که چرا چنين نمىآنوق

ايم که  چند تن از ما اين موضوع را مطالعه کرده. ايم که اجراى عدالت است در نظر نگرفته

عدالت يعنى چه؟ چند نفر از ما مطالعه نموده ايم که محفل عادل کدام است؟ چند جلسٔه محفل 

 ايم؟  شود تخصيص داده نحو درست اجرا مى که آيا عدالت به حانى را براى شور در بارٔه اينرو

 



بايد از خود بپرسيم اگر معتقديم که شرط الزم استقرار صلح اّتحاد است و شرط اّتحاد رعايت 

ھائى که بعداً مورد  اى از فرضّيه خواھد بود؟ بايد مجموعه عدالت، پس شرط الزمٔه عدالت چه

 . جرا قرار گيرد فراھم نمائيم تا ببينيم نحؤه عمل چگونه خواھد بودا

 

آور نيست  تعّجب. توان عدالت داشت تساوى نيازمنديم زيرا بدون آن نمى ما براى استقرار عدالت به

فرمايند تا تساوى کامل بين زن و مرد صورت نگيرد صلح در دنيا  که حضرت عبدالبھاء مى

تا در تمشيت . مھّمترين عامل اختالف عدم تساوى بين زن و مرد است شد زيرا مستقّر نخواھد

جميع امور زنان با مردان مساوى نباشند عدالت وجود نخواھد داشت و تا عدالت نباشد اّتحاد 

ميتوان انجام  نخواھد بود و تا اّتحاد نباشد صلح نخواھيم داشت پس بايد ديد براى اجراى تساوى چه

براى حصول آن وجود دارد و چگونه ميتوان آن را ايجاد نمود؟ زيرا تساوى آيا شرط الزمى . داد

فرد ديگرى را بر خود مقّدم دارد يعنى شخص بايد  مستلزم صالحّيت و استعداد فرد است تا آن

 . باشد ھوّيت خود اعتماد کامل داشته اّول به

 

ارند از زنان بيمناک است که چون مردان به خود اعتماد ند علّت عدم تساوى زن و مرد اين

کنند و  پائه زنان رسند و نموّ  اند ھم اند و نابالغند و نتوانسته عبارت ديگر ھنوز رشد نيافته به. ھستند

کنند و بيم  است که مردان براى حفظ و نگھدارى قدرتى که در دست دارند مقاومت مى علّت اين

که مردان  تا زمانى. ت خواھند دادچيز را از دس آن دارند که اگر قدرت را از دست دھند ھمه

وجود نخواھد  توانند رشد کنند و بنا بر اين تساوى به عنوان يک فرد نمى قدرت ھستند به متمّسک به

 . آمد

 

ترين تغييرى که در نتيجٔه مراعات  انگيز بايد اين پديدٔه اقتدار و سلطه را درک نمود شايد ھيجان

. اھد داد تغيير مسير اصلی قدرت از امور بشرى استاصول بھائى در نظم نوين جھانى روى خو

وسيلٔه قدرت و زور  اند عالم انسانى پيوسته به ھمانطور که حضرت عبدالبھاء فرموده

اى قدرت حکمفرما بود در  اى دارد وقتى در جامعه قدرت صفات مشّخصه ٠است شده مى اداره

شخص مقتدر در . يابد سعه مىرفتار و سلوک افراد آن جامعه بعضى خصوصّيات پرورش و تو

شود  تر مى مسئله در اين است که ھرچه مقتدر. طلب قدرت بيشترى است تا احساس ايمنى کند



ً بر قدرت خود بيفزايد تا  کند و مى امنى بيشترى مى احساس نا کوشد آن قدرت را نگھدارد و دائما

 . گردد ھا مى ھا و کشتار ھم فراتر رفته موجب بروز جنگ رسد و از آن نقطٔه خطرناکى مى به

 

چيز را در دنيا بر پائه اصل  آن ھمه دومين اثر قدرت و زور اين است که شخص مّتکى به

دين، ھمه ترکيبات عالم _ کشور، علم آن_مملکت مرد، اين_بد، زن_بيند يعنى خوب دوگانگى مى

ً در اى جلوه مى کند  پندارد و دنيا در نظرش ميدان مبارزه را مجّزا از ھم مى که مردمانش دائما

در نظر او عالم جنگلی است که قانون جنگل در . قدرت ھستند رقابت و کشمکش براى حصول به

. کنند نمايند و مبارزه مى آن حکمفرما است و ساکنانش براى حفظ حقوق خويش از خود دفاع مى

گر اينگونه افراد از مختّصات دي. نمايند کامه دنيا را بصورت دوگانه مشاھده مى اين نفوس خود

دشوارى افکار جديد  است که به منظورم از فکر بسته اين. بودن قلب، فکر و خانٔه آنھا است بسته

اين است که  بندند و مقصودم از قلب بسته ھاى ديرين خود پاى ھمان انديشه را پذيرا ھستند و به

اّتحاد امکان پذير نيست و  سختى ديگران را که متفاوتند قبول دارند در بين اين افراد ايجاد به

دھد و از آنان حسن استقبال  مردم روى خوش نشان نمى اين است که به منظورم از خانٔه بسته

روى  کند و چنين است وضع جوامعى در دنياى امروز که فکر و قلب و خانٔه خود را به نمى

د که ھمگان جو انتظار دار خصيصٔه ديگر قدرت اين است که شخص سلطه. اند ديگران بسته

اى حکم ميکند اطاعت  نظرّياتش را پيروى کنند و افراد بايد آنچه را که او يا خانواده و يا جامعه

 . شوند نمايند و االّ مجازات مى

 

بينيم که تمشيت امور پيوسته بوسيلٔه قدرت و زور و جبر انجام گرفته و اين  با مطالعٔه تاريخ مى

 .شيوه ھنوز رايج و متداول است

 

. فرا رسيده) Powerlessness(رت بھاءهللا بطور ضمنى ميفرمايند که عصر فاقد قدرت حض

اشھد يا الھى باّنک خلقتنى لعرفانک و عبادتک اشھد فى ھذا الحين "خوانيم  در صلوة روزانه مى

 ... " بعجزى و قّوتک 

 

اين ملّت و اين اّتحادّيه خواھد ثابت کند که اين از آن،  چرا ھمٔه دنيا مى. اين بيان بسيار جالب است

ئولوژى از آن ديگرى نيرومند تر است؟ چرا دنيا شيفتٔه زور و قدرت است و حال آنکه  و اين ايده



معناى نداشتن قدرت کدام است؟ به * است طبق بيان حضرت بھاءهللا عصر عدم قدرت فرا رسيده

جامعه اى فاقد قدرت شود اين اگر . عنوان محّقق بھائى بايد در اين زمينه مطالعه و تحقيق کنيم

توان حکومت کرد؟ آيا راه ديگرى جز اعمال زور و  چه معنا است و چگونه بر اين جامعه مى به

 قدرت براى حکومت کردن موجود است؟ 

 

ھا  کودک ناتوان است و ملّت. شود حيات ما ابناء بشر چه فردى و چه گروھى با ناتوانى آغاز مى

قواى ذھنى و . است انسان در اوان مرحلٔه رشد قوى نبوده. اند بوده در ابتداى تاريخ خود ضعيف

ھا  عقالنى ما، ھوش ما براى مبارزه با مسائل زندگانى و مقابله با خطرات گوناگون چون بيمارى

دنيا  با ناتوانى به. اين از مشّخصات مراحل بدوى رشد تکامل است. و آب و ھوا محدود بوده است

بلوغ برسيم و در طّى اين مراحل بر قدرت جسمانى  پيمائيم تا به کامل را مىآئيم سپس مراحل ت مى

است اّما  تر از گذشته اکنون که بشرّيت در دورٔه نوجوانى است مقتدر. شود و عقالنى ما افزوده مى

صورت خطرناک است زيرا با غرور و رقابت توأم شده و وضع کنونى  اين دارا بودن قدرت به

توان در آنجا از  مى رويم ديگر نمى سوى مرحلٔه آينده پيش حال که به. آورده است وجود دنيا را به

اين  پذير نيست که با تمّسک به قرار نمود و عمالً امکان موضع قدرت با ديگران ارتباط صميمى بر

 . نحو مؤّثر و حقيقى با يکديگر در ارتباط بود طريق به

 

قدرت  ، عاشق شدن يعنى چه؟ يعنى تا آنجا که بهيکى از مشّخصات دوران بلوغ عاشق شدن است

ايم ممکن است زن يا  او دلبسته آنکه به. دھد مربوط است شخص در مقابل دلدار توان از دست مى

. مرد يا فرزندمان باشد اّما سکوت و رفتارمان دربرابر او چنان است که گوئى عاجز و ناتوانيم

پزشگان در  مطالعات روان. شود ت جايگزينش مىشود و محبّ  عبارت ديگر قدرت برکنار مى به

پس از جنگ جھانى دوم تحقيقات بسيار در اين . است ھمين نتيجه منجّر شده بارٔه افراد خودکامه به

بودند  زمين آلمانيھا و آمريکائيان مرتکب شده  زمينه شد که علّت فجايعى که دو ملّت بزرگ مغرب

قدرت از دوطبقه اخذ شد، امرا و * پونيھا درچيست؟ آنچه بر يھوديان در آلمان و ژا

 )بھاءهللا حضرت(علما

 

ويرانيھا و . نکردنى از تاريخ بشر است ھيروشيما وارد شد فصلی تاريک و مھيب و باور

مطالعٔه شخصّيت افرادى  بر اين تعدادى از دانشمندان به بنا. ھاى غير قابل تصّور وارد آمد مصيبت



ا طبق اصل قدرت  نتيجه اين بود که اگر انسان. بودند پرداختند آوردهبار  که چنين فجايعى را به

تربيت شوند و معتقد باشند که اصل مھّم زندگى دارا بودن قدرت است و براى حفظ آن در 

و اين . ايم شود که ديده ھمان مى صورت لزوم ميتوان بمب انداخت و تعداد کثيرى را کشت نتيجه

سپس ردانشناسى اين سؤال را مطرح نمود، . قدرت و زور است در رابطه با افراد مّتکى به

ما نيازمند نسل . تواند قرار گيرد؟ و جواب آن محّبت بود قدرت مى چيز در برابر اّتکاء به چه

باشند و ما احّباء بايد از خود  جديدى ھستيم که در رابطه با ديگران بر اساس محّبت پرورش يافته

پيش گرفت که  برد و چه رفتارى در خانواده در کار تى را بايد بهبپرسيم چه روش تعليم و تربي

فرزندان ما دلبستٔه محّبت شوند و کودکانى ببار آوريم که در آتيه نه از طريق قدرت و خودکامگى 

 . جوئى کنند ھاى دنيا را چاره بلکه بوسيلٔه قّؤه محّرکٔه مھر و محّبت، بحران

 

نظرات ديگرى نيز ھست ولی مايلم در . رى مطالعات بھائى بوداينھا مثالی چند در بارٔه بعد نظ

عنوان  به. اينجا نمونٔه راه تحقيق و بررسى اين مسائل را که بايد در مّد نظر داشته باشيم ارائه دھم

اعضاء انجمن معارف امرى در ژاپون از آن  العدل اعظم در پيام خود خطاب به مثال امروز بيت

بارٔه چگونگى کمک به بھبود و اصالح ژاپون مطالعه نمايند و اين ملّت اند که در  ھيئت خواسته

ممتاز و بزرگ را يارى کنند که در سطح واالتر بر طبق اصول امر بھائى در ايجاد رفاه و 

از جمله کارھاى مھّم اين است که بررسى نمائيم فرزندان . سعادت بشرّيت تشريک مساعى نمايد

آيا پرورش آنھا بايد نوعى باشد که دل بستٔه زور و . پرورش دھيمخود را چگونه در اين جامعه 

قدرت شوند و رقابت را بياموزند و معتقد گردند که تنھا امر مھّم احراز موّفقّيت است و کاميابى 

را در ثروت بيشتر داشتن و قدرت بيشتر دانند؟ اگر بر اين روند فرزندان خود را تربيت کنيم 

است  قدرت با جميع مشکالت و مسائلی که مالزم آن اى مّتکى به عهجاى شگفتى نيست که جام

نحوى تربيت کنيم که موجد اّتحاد و عامل  اّما اگر بخواھيم فرزندان خود را به. بوجود مى آوريم

نوعى  رعايت اصل تساوى در مواجھه و رفتار با ديگران شوند آنوقت به عدالت گردند و قادر به

 . نيازمنديمديگر از تعليم و تربيت 

 

خواھد بود؟ اينھا سؤاالتى است که سزاوار  مختّصات چنين روشى چيست؟ برنامٔه تحصيلی چه

اى و امرى خود را  اکنون در بارٔه آنھا تفکّر کنيم و اقدامات آموزشى و معلومات حرفه ھم است از

 . در اين راه بکار بنديم



 

ياق و عالقه مقتضيات عصرى را که در آن طبق بيان حضرت بھاءهللا ما احّباء موّظفيم با اشت

اکنون در دورانى بسر مى بريم که در تاريخ جھان عصر . کنيم منظور نظر قرار دھيم زندگى مى

مختّصات اين زمان کدام است؟ صفت ممّيزٔه اين عصر بيدار شدن حس آگھى . گيرى است چشم

پس بايد از . ات و طبيعت انسانىنوينى در افراد است مبنى بر عقيده و قضاوتى جديد در مورد ذ

 . نو در بارٔه سرشت و طبيعت انسان انديشيد و قضاوت کرد

 

ريزد و کشورھاى کمونيست تجزيه ميگردند  ھنگامى که در برابر ديدگان ما مارکسيزم فرو مى

اى آشکار و بارز از تاريخ است ولی در مدنّيت غرب سقوط ديگرى در شرف وقوع  اين پديده

اين رويداد مھّم که در . اند اى با آن مواجه شده اکنون تا اندازه نم ژاپون و ملل غرب ھماست که گما

شرف وقوع است فروريختن بناى جامعه از درون است و حال آنکه در کشورھاى مارکسيست و 

جامعٔه غرب مانند ساختمانى است که موريانه در . استالينيست فروريختن بنا از خارج آشکار بود

ھاى آن را خورده و  ھا درون و پايه يافته، ظاھراً بنا محکم و پا برجا است ولی موريانهآن راه 

بينم و  من در شغل خود اين پديده را مى. خورند و يک فشار کافى است تا اين بنا فروريزد مى

جدائى  ھا ھرچه بيشتر به ازدواج. شوند ھم گسيخته مى ھا از کنم که چگونه خانواده مشاھده مى

عدالتى ھر روز رو  نشانٔه بى. گيرد روابط زن و مرد زير فشار بيشترى قرار مى. انجامد مى

روز بيشتر  اند روز به شده حال خود واگذاشته خانمان که به تعداد افراد ضعيف و بى. افزايش است به

 معيارھاى. شوند نيازھاى ديگران مى در جامعه مردم بيشتر پرخاشجو و کمتر حّساس به. شود مى

پيشوايان خود  رھبرى نيستند و تودٔه مردم ديگر به ريزد و ديگر رھبران قادر به اخالقى درھم مى

به موازات آشفتگى روابط مردم . کنند مردم اعتماد نمى اعتقاد و اطمينانى ندارند و رھبران ھم به

مسئلٔه جالب نظر اينکه . اى ديگر از ريزش و گسستگى دنياى ما است بحران محيط زيست نشانه

کند از اينکه بپذيريم که دنيا وطن واحد ما است و مسئلٔه جنسى  محيط زيست ما را ناگزير مى

کند  بارش بدون تبعيض در سراسر جھان  ھرکس را تھديد مى يعنى بيمارى ايدز که ويروس نکبت

 . مؤّيد اين حقيقت است

 

ست و مردم دنيا شھروندان وطن ا فرمايد که دنيا يک وقتى مظھر الھى و منادى عصر جديد مى

بناى کشورى که کرٔه ارض را در  آن، ما دو راه در پيش داريم يا بايد آن را بپذيريم و مبادرت به



گيرد و مردمانش شھروندان آن کشور شوند نمائيم و يا آمدن نتايج وخيم نفاق و اختالف را  بر مى

 .تحّمل کنيم

 

ديگران نيز . است اصل وحدت عالم را تحّقق بخشيدهاى که  اى است از جامعه جامعٔه بھائى نمونه

 . صورت يک وطن مشاھده نمايند و ناخواه ناگزيرند از اينکه دنيا را به خواه

 

ھاى نظير ايدز  ھاى جمعى و بيمارى ھا، مسئلٔه پناھندگى، مھاجرت بحران محيط زيست، جنگ

ميل و اراده قبول نکنيم ناچار  ا بهاگر اين اصل ر. آور جامعّيت و يگانگى نوع بشر ھستند ھمه ياد

پذيرفتن آن خواھيم شد و اين نکته در بارٔه ھريک از موارد زندگى ما صادق  روزى مجبور به

 .است

 

مسئلٔه وحدت، مسئلٔه تساوى، مسئلٔه بلوغ و مسئلٔه عدالت اگر با ميل و رغبت گامى براى حّل اين 

بودن را بايد  شھروند دنيا. شويم کشانده مى سوى آنھا مسائل برنداريم ناچار بصورت قھرى به

براى . اين مسئله حائز اھمّيت فراوان است رو آگاه نمودن و ھشيار کردن مردم به پذيرفت و از اين

 .تحّول و تکامل جامعه بايستى در آنھا حّس آگاھى و ھشيارى را برانگيخت

 

باشد، اگر در صدد ساختن  ف داشتهھر ھدفى انسان بايد ابتدا تصوير ذھنى از آن ھد براى نيل به

دستگاه راديوئى ھستيم تا دستور و قواعد آن را ندانيم و تنظيم نکنيم موّفق به ساختن آن نخواھيم 

اگر انديشٔه بناى دنياى واحدى را در ذھن خود تنظيم نکنيم نخواھيم توانست که دنيا را . شد

بايد در افراد حّس آگاھى و ھوشيارى را  اين علّت است که ابتدا صورت واحدى در آوريم و به به

 .وجود آورد به

 

انگيختن اين  مظھر الھى علّت آگاھى جامع اين عصر نوين است و ما عواملی ھستيم براى بر

اين معنا است که قلوب و افکار  رود به وقتى سخنى از تبليغ مى. شعور و وجدان در قاطبٔه مردم

ھاى انجمن مطالعات  بنا بر اين يکى از فّعالّيت. اعتال دھيم سطح باالترى از اين آگاھى مردم را به

بھائى انگيختن اين وجدان و آگاھى در افراد است و محقّقين بھائى بايد از راه گفتار و تحقيق و 

 . ديگران ارائه دھند مثال زندگى خود اين آگاھى را به



 

افراد احّباء است زيرا ھريک  آورم منظورم يکايک ميان مى وقتى من سخن از پژوھشگر بھائى به

ايم که براى تحّرى حقيقت  امر اقبال نموده و آموخته تحّرى حقيقت پرداخته و به از ما خود بنفسه به

ديگران نيز براى . پژوھى است روش علمى را بايد بکار برد و اين گام بزرگى بسوى دانش

ٔ از آن براى تحّرى حقيقت دينى و اند اّما استفاده کار برده حصول آگاھى کلّى روش علمى را به
بنا بر اين نبايد کار پژوھش ھر فرد بھائى را ناچيز . معنوى بھترين جلؤه اين روش بوده است

 .       گيريم و ارزشى کمتر از آنچه دارد برايش قائل شويم

 

 

 

 


