
 

250 

  
  
  
  
  

  ر الهيتفكّر و تعمق در آثاهاي  راه و روش
 

ژيال شهرياري   
 

كيد قرار گرفته   الهيه تفكّر در كالم الهي با الفاظ گوناگون موردۀدر آثار مبارك تأ
  ....تعمّق ، تأمّل، تغمّس، تدبّر ، خوض و غور ، تمعّن ، توجّه و : است، ازجمله

در اين مقاله اين اصطالحات تحت عنوان تفكّر و تعمّق در آثار بررسي خواهد 
ور كاربرد اين نوع كلمات در آثار مباركه حاكي از اهمّيّت اين نوع مطالعه وف . شد

 .براي بررسي آثار بهايي است
 عقل در موضوعات ۀ بسيار وسيع و متفاوتي دارد، از يك برداشت سادۀتفكّر گستر

معمولي گرفته تا تفكّر عميق در باب حيات و زندگي انسان و درك مفاهيم در 
 آنچه مورد نظر آثار مباركه است، تفكّري عميق و شديد   .طّبيعهارتباط با ماوراءال

به اين  . هاي مختلف آن است در موضوع يا مطلبي مشخّص براي شناخت جنبه
اين تفكّر مفاهيم  .  نيز گفته شده است...نوع تفكّر استغراق يا تامّل يا تفحّص و 

فكّري معنوي كه به ت، دهد  قرار ميها را مورد توجّه خاصّ غيرمادّي و ارزش
هاي اساسي زندگي انسان و حيات او در اين جهان و جهان بعد پاسخ  پرسش

ي و جستجو ئهايي براي زندگي بر اساس حيات بها يافتن  دستورالعمل.  دهد مي
 دهد مستلزم در مفاهيم مختلفي كه اجتماع را در رسيدن به وحدت ياري مي

 . دقيق و عميق آثار مباركه استۀمطالع
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وقت تفكّر، شما با روح خويش " :فرمايندحضرت عبدالبهاء راجع به تفكّر مي
آنگاه .  شنويد كنيد و پاسخ مي در اين حين سؤاالتي مطرح مي.  نماييد تكلّم مي

، انوار هدایتترجمه، ." (گردد كند و حقيقت آشكار مي انوار روحانيّت تجلّي مي
اركه نوعي تفكّر مرتبط به روح و بدين ترتيب تفكّر در آثار مب) ۶۸۳، ص۱۸۳۶ش

روح انسان و فطرت .  عقل در اين عرصه به تنهايي جوابگو نيست.  جان است
اگر نفسي به : "فرمايند حضرت بهاءاللّه مي.  دهد اوست كه پاسخ سؤاالتش را مي

قلب صافي و بصر حديد در آنچه از قلم اعلٰى اشراق نموده تفكّر نمايد به لسان 
)  ۱۶۵، صمجموعۀ الواح مبارکه." ( قَْد حَصْحَصَ الحَقُّ ناطق گرددفطرت بِاآلنَ

يعني آنچه در آثار الهيه بيان شده با فطرت ما سازگار است و اگر نفس را از غبار 
توانيم به فهم و درك كالم الهي نائل شويم و  مشتهيات و آمال دنيوي پاك كنيم مي
 .پاسخ روح خود را در اين آثار بيابيم

، امري مذكور استه كه در كتب غير آن گون، دقيقۀهاي مطالع ن مقاله به روشدر اي
هايي براي  شود، بلكه با توجّه به هدايات موجود در آثار مباركه روش اشاره نمي

ها به معني نفي  طرح اين روش . گردد تمركز و دقّت بيشتر در نصوص الهيّه ارائه مي
 ...گذاري  و  عالمت برداري، دداشت مثل يا سائرهشده در كتب هاي مطرح روش

ها يا هر روش مؤثّر ديگري نيز ميتوان براي تمركز بيشتر روي  نيست و از آن روش
 .موضوع استفاده نمود

 
   ـ تفرّس در هر حرف و كلمه1

 تفرس در هر حرف) الف
كنندۀ آن بكرّات  ر نصوص الهيّه براي بيان عظمت آثار، كثرت معاني و قوّۀ تقليبد

ن نكته اشاره شده است كه حرفي از آيات نازله با كتب ارض معادله به اي
به ارادۀ الهي در هر كلمه يا حرف آن اسرار و حقايق النهايه نهفته است   ۱.نمايد مي

حرفي از آنچه "  به فرمودۀ جمال قدم ۲.كه احدي جز خداوند به آن مطّلع نيست
ر هر حرفي از كلمات عاني كل، دنازل شده لغو نبوده و نخواهد بود، بلكه لئالي م

، کتاب بدیع( ."منزلۀ سبحاني مستور بوده و ال يَقدُِر اَْن يُخْرِجَها اِّال ذو قُدْرٍَه عَظيمٍ
 )  ۱۸۶ص
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در قرآن، بحثهاي " الله بسم"ذشت چندين قرن در مورد باءِ همان گونه كه پس از گ
ح داده شده است، در  نيز معاني آن مفصًّال شرٰىشده و در آثارحضرت اعلزيادي 
تدريج ه اي از آثار الهيّه تعمّق خواهد شد و ب  ايّام نيز در هر حرف و كلمهۀآيند

 .گرديد جواهر معاني آن استخراج خواهد
 
 تفرس در هر كلمه) ب

تك كلمات  حضرت وليّ امراللّه در يكي از تواقيع مباركه اهمّيّت تعمّق، حتّي در تك
 شرايطي و اوصافي را نيز براي كسي كه در پي استنباط فرمايند و الهي را گوشزد مي

شمارند، صفاتي چون انصاف كه اگر فرد به آن  معاني مكنونۀ الهيّه است برمي
اي  در هر كلمه: "فرمايند مي.  شود متّصف باشد امكان درك حقايق برايش بيشتر مي

صّرين و منقطعين و از زبر و الواح منيعۀ الهيّه تفرّس و تمعّن و تدقيق الزم تا متب
 )  ۲۸۰، ص۱، جتوقیعات." (منصفين استنباط معاني مكنونه نمايند

تك كلمات نه تنها در مورد آيات نازله از قلم جمال قدم بلكه براي تفكّر روي تك
.  درك بهتر آثار و تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولّي امراللّه نيز مفيد است

شويم كه  يل، از حضرت عبدالبهاء، دقيق ميبه عنوان مثال در بيان مبارك ذ
اگر نفسي از آن .   جميع فضائل انساني استاساسصدق و راستي : "فرمايند مي

ظهور  ()ترجمه (."محروم ماند از ترقّي و تعالي در كلّيّۀ عوالم الهي ممنوع گردد
كند كه پاسخ   سؤاالتي در ذهن ايجاد مياساستوجّه به كلمۀ )  ۵۵، صعدل الهی

از جمله اينكه آيا كلّيّۀ .  تر كند تواند درك اين بيان مبارك را عميق ه آنها ميب
تواند با راستگويي ايجاد شود  فضائل بر پايۀ صدق بنا شده است؟  چه فضائلي مي

و دروغ مانع رسيدن به آن است؟  آيا بناي فضائل تنها به يك ستون اصلي، يعني 
 ديگر هم دارد كه صفات و خصائل صداقت، متّكي است، يا چند ستون اصلي

شود؟  مثالً ارتباط اخالق نيك، عفّت و عصمت، قناعت،  ديگر بر آنها بنا مي
با صدق و راستي چيست؟  آيا اساس اين صفات نيز ... خضوع و خشوع و 

توانيم مفهوم كلمۀ  صداقت است؟  و هزاران سؤال ديگر كه با يافتن پاسخ آنها مي
 .  حضرت عبدالبهاء بهتر درك كنيم را در نصّ مباركاساس
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   ـ تفكّر روي يك لوح يا اثر2
نوع ديگر تعمّق روي آثار، تفكّر بر روي يك لوح يا اثر و يافتن محورهاي اصلي و 

كند،  نظر به اينكه هر لوح هدف يا اهداف خاصّي را دنبال مي.  فرعي آن است
ح به درك بيشتر آن كمك شده در لو هاي ارائه يافتن اين اهداف و تعمّق در راه

گاه خواندن يك لوح يا اثر مبارك چنان تقليبي در نفوس ايجاد كرده .  خواهد نمود
آور نيست،  چنين تأثيري تعجّب.  كه مسير زندگي و افكارشان را تغيير داده است

كننده در همۀ آثار الهي موجود است، و اگر غير از اين بود يك  زيرا قوايي تقليب
آثار نازله را مطالعه  فرد براي در ك حقايق امر مبارك و تقليب دروني بايد كلّ 

عمل به احكام نيز اگر موقوف .  شد نمود و سپس به مقام ايمان و ايقان فائز مي مي
كشيد تا امر الهي در قلب نفسي تمكّن يابد و  به علم به تمام آنها بود سالها طول مي
 . له خدمت امر مبارك، ترغيب نمايداو را به عمل بر اساس اوامراللّه، از جم

الحقيقه يك لوح از الواح را  اگر جميع عالم في: "فرمايند حضرت بهاءاللّه مي
، آیات الهی." (قرائت نمايند و در معاني آن تفكّر كنند جميع را كافي بوده و هست

اگر يك لوح با دقّت تام مطالعه شود و در معاني و مفاهيم آن تفكّر )  ۱۶۵، ص۲ج
ود براي درك حقايق و شناخت عظمت و حّقانيّت مظهر الهي كفايت خواهد ش

تك كلمات، توجّه به نكات  ك لوح عالوه بر تعمّق در  تكبراي تفكّر روي ي.  كرد
بررسي اين نكات كه ذيالً خواهد آمد بر روي يكي از .  ديگري نيز ضروري است

نظر به اينكه .  خواهد گرفتورت  ص۳دنياآثار حضرت بهاءاللّه به نام لوح مبارك 
ها براي تعمّق در آثار ساير طلعات مقدّسۀ ديانت بهايي نيز مفيد است  اين روش

 نيز به عنوان نمونه مورد توجّه رسالۀ مدنيهيكي از آثار حضرت عبدالبهاء به نام 
 . گيرد قرار مي

 
 تحقيق دربارۀ شأن نزول اثر يا دليلِ صدور آن ) الف

تواند اين   صدور يك اثر بر خواننده روشن باشد در ابتداي راه مياگر دليل نزول يا
. تر به درك مفاهيم و معاني مندرجه در آن موفّق شود هدف را دنبال كند و سريع

از جمله (المثل حضرت ولّي امراللّه دربارۀ الواح مكمّل كتاب مستطاب اقدس  في
بهيّۀ قيّمه كه در الواح مقدّسۀ در بين اصول و مبادي : "فرمايند مي) دنيالوح مبارك 
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مذكوره مسطور است اعظم و اتّم و اقدم و اقوم آنها اصل وحدت و يگانگي عالم 
انساني است كه ميتوان آن را جوهر تعاليم الهيّه و محور احكام و اوامر سماويّه در 

لذا بايد هنگام )  ۲۹۹، ص۲، جقرن بدیع." (اين دورِ اعظِم اقدس محسوب داشت
اين اثر مهيمن به جوهر و عصاره و هدف غايي تعاليم مبارك در اين دور زيارت 

 .توجّه كنيم
ميالدي، در عكّا جمال قدم در لوحي به خّط ۱۸۷۵، مطابق .ق.ه۱۲۹۲در سال 

يا غصن اعظم، محبوب آنكه چند ورقي در سبب و علّت : "فرمايند اللّه مي خادم
ه متعصّبين را يك درجه تنزّل دهد تا عمار دنيا و خرابي آن نوشته شود، به قسمي ك

مطالعۀ ." (مستعد شوند از براي اصغاء حفيِف سدرۀ بيان كه اليوم مرتفع است
: فرمايند  ميرسالۀ مدنيّهحضرت ولّي امراللّه نيز دربارۀ )  ۴، ص۶، جمعارف بهائی

) ترجمه(" مخزن كلمات عاليۀ حضرت عبدالبهاء براي تجديد نظام دنياي آتيه"
شايد بدون توجّه به شأن صدور اين رساله با .  است) ۵۱، صجهانی بهائینظم (

مطالعۀ مندرجات آن به نظر آيد مطالبي چند دربارۀ گذشته و آيندۀ ايران در اين 
اثر مبارك مطرح شده و رويِ صحبت با دولت ايران است و پيشنهاداتي براي 

ه مورد نظر مبارك بوده، امّا با توجّه به هدفي ك.  اصالح مملكت داده شده است
هاي مبارك نه تنها باعث اصالح ايران خواهد شد، بلكه  بايد بدانيم عمل به توصيه

گشا بوده، نظام دنياي آينده را  براي رسيدن به اتّحاد و آسايش عمومي و جهاني راه
 .ميتوان بر آن اساس بنا نهاد

از جمله اشاراتي .   بردگاه نيز از فحواي خودِ لوح ميتوان به هدف از نزول آن پي
اند و فضل اين ظهور  كه جمال قدم در لوح دنيا راجع به هدف از نزول آيات نموده

 ۸۸، صص درياي دانش(فرمايند  را به رفع اختالف و توجّه به اتّحاد عالم ذكر مي
 ). ۹۶و 
 
 شناخت مخاطب يا مخاطبين) ب

شناخت دقيق مخاطب  . گاه شأن نزول يك اثر به وضوح در جايي ذكر نشده است
 نزول بعضي علّتتواند  اند مي لوح يا كساني كه در لوح مورد خطاب واقع شده

آيات را مشخّص كند و مفاهيمي را كه با توجّه به خصايص يا شرايط مخاطبين 
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 .ذكر شده روشن نمايد
اكبر ايادي و  ه جنابان مّال عليمثالً در پاراگراف اوّل لوح دنيا حضرت بهاءالّل

ايشان از  . دهند ي ابوالحسن اردكاني، امين حقوق را مورد خطاب قرار ميحاج
كه مدّتها در قزوين و طهران محبوس بودند و مورد زجر  مؤمنين راسخ بر امر هستند

 وحدت ۀ  توجّه هيكل مبارك به مسئل.)۱۶۸، صگنج شایگان (و اذيّت واقع شدند
از بيان مشكالت عالم براي دو نفر هاي وصول به آن و  عالم انساني و اشاره به راه

تواند شاهدي بر اين باشد  اي از مملكت ايران مي احبّاي محروم و مظلوم در گوشه
 آثار مباركه جلوه نموده و ۀ قدم و هدف ديانت ايشان در كلّيّكه نقطه نظر جمال

 اين ۀق ارائو از طري اند تحقّق اين امر را ابتدا در تغيير رفتار مؤمنين خواستار بوده
ه و ، تحقّق وحدت را امري عملي و ضروري براي رسيدن به رفاالگو به جهانيان

 .فرمايند آسايش عالم انساني معرّفي مي
 لوحي از حضرت عبدالبهاء را خطاب به قرن انوارمركز جهاني بهايي در كتاب 

 ۀشدر اين گو"اي بهايي مظلوم  عدّه آورند كه در آن از  كشه شاهد ميۀبهائيان دهكد
 مهجور از كشوري كه عمدتًا از ترقّيات اجتماعي و فكري در ممالك ديگر محروم و

خبر است خواسته شده است كه ديده بگشايند و به جاي آنكه مالحظات حقير  بي
) ترجمه" (.محلّي را مدّ نظر قرار دهند به وحدت و اتّحاد عالم انساني ناظر باشند

نها باال بردن سطح معارف و درك مردم بلكه مطلب نه تو از اين ) ۸ص، قرن انوار(
لزوم تعهّد آنان را براي وظايفشان در سالهاي آينده در جهت انتشار امر و ايجاد 

داشتن چنين بينشي در بررسي آثار مباركه با توجّه  . گيرند مدنيّت جديد نتيجه مي
 .تر متون امري بسيار مفيد خواهد بود به مخاطبينشان در فهم عميق

زبان يا عَرَب يا  آثار مباركه و مفاهيم مندرج در آن بسته به مخاطِب فارسيسبك 
درك  كه توجّه به آن نيز در تفاوت بارزي دارد...  ، مؤمن يا مغرض واهل غرب

بيان مطالب توسّط هياكل مقدّسه كمك  هاي استدالل و مفاهيم و شناخت روش
 .نمود شاياني خواهد
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  تاريخيۀبررسي سابق) ج
 ۀ براي درك اهمّيّت مطالب يك لوح يا اثر و يا فهم بيشتر آن رجوع به سابقگاه

  و اوضاع و احوالی که لوح یا اثر در آن شرائط نازل شده استتاريخي لوح
 .كند ضرورت پيدا مي

 در اواخر حيات هيكل مبارك در عكّا نازل شدهيعني . ق.ه۱۳۰۸لوح دنيا در سال 
ه ساليان سال از مملكت ني كه حضرت بهاءالّلا، زم)۱۶۸، صنج شایگانگ. ک.ر(

خود دور بودند و همه گونه اذيّت و آزاري از جانب عمّال حكومت ايران تحمّل 
ه از جمله مخاطبين اين لوح در آن سرزمين از فرموده بودند و هنوز مؤمنين به امرالّل

ل حال هيك اّي علي . شدند دست عوانان در امان نبودند و حبس و شكنجه مي
و از وضعيت فرمايند   درخشان ايران اشاره ميۀمبارك در اين لوح منيع به گذشت

نمايند و عوامل سموّ و علوّ دولت و ملّت را ذكر فرموده،  مي كنوني آن اظهار تأسّف
و در كلّ لوح به انحاء مختلف به هدف ديانت  سعي در هدايت دولت دارند

توجّه و عنايت هيكل مبارك  . فرمايند ي اشاره م، يعني ظهور وحدت و اتّحاد،بهايي
به كلّ اهل عالم اعّم از دوست و دشمن، براي رسيدن به اتّحاد حقيقي حاكي از 

 .اهمّيّت مطالب مندرج در اين لوح منيع است
زمان با جريان بحران تنباكو در ايران بوده  از طرف ديگر نزول لوح مبارك دنيا هم

نمودند و دخالتشان   حكومت تحريك ميبر ضدا در اين زمان علماء مردم ر . است
بررسي اين جريانات و  . در سياست موجب آشوبهاي سياسي شديدي شده بود

 تنها رفع لزوم توجّه هيكل مبارك به اهداف ديانت بهايي براي صلح و اتّحاد نه
 ، بلكهكردند نمود كه احّباء را از عوامل شورش قلمداد مي سوء تفاهم از كساني مي

از طرف  . گرديد ياران از شركت در مسائل سياسي مين هدايات موجب حفظ اي
 مبارك به ضرورت همكاري علماء با پادشاه، لزوم توجّه ملوك به قوانين ۀديگر اشار

توانست آشوبهاي  هايي بود كه مي الهي و تنظيم قانون با مشورت علماء از جمله راه
  .  از بين ببرد آن زمانداخلي را در ايران

 مدنيه نيز به فهم مطالب آن كمك ۀه وضعيت ايران در زمان صدور رسالتوجّه ب
قحطي، بروز ، اجار و اعمال ناشايست آنانوضعيت شاهان ق . بسياري خواهد نمود

، خرافات و تعصّبات در ، فساد، جهل، هرج و مرجبيماري، فقر، خشونت، جنگ
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دانستن زبان و علوم  رفته و حراماه معاشرت با ملل پيشبودن ر زمان حكومتشان، بسته
افتادگي ايران در آن ايّام شده  و تمدّن ايشان همه از عواملي بوده كه موجب عقب

شاه چند مرتبه اصالحاتي انجام گرفته است،  در زمان حكومت ناصرالدّين . است
خان  از جمله در دوران اميركبير، ميرزا جعفرخان مشيرالدّوله و ميرزا حسين

سالۀ  سوّم حكومت پنجاه  امّا از نظر زماني اين دوران حدود يكر،سپهساال
شاه را شامل شده و بقيۀ سالها دوران فترت و عدم توجّه به اصالحات  ناصرالدّين
 ۴.بوده است

شاه به حضرت بهاءاللّه و مؤمنين ايشان  ظلمهاي  در طول ايّام سلطنت ناصرالدّين
خودخواه و « حضرت ولّي امراللّه پادشاهي شاه به فرمودۀ ناصرالدّين.  فراواني شد

مالحظه و ترس افكار عمومي اروپائيان و "بود كه اگر » ران و مستبدّالرّأي هوس
 )ترجمه ("ميل و اشتیاق به توصيف و ستایش از او در پايتختهاي ممالك غربي نبود

با اين حال حضرت .  شد تر مي اعمالش وحشيانه) ۴۱، صقد ظهر یوم المیعاد(
طلبي  دالبهاء بدون توجّه به اين مظالم و صفات قبيحه، اندك توجّه او به اصالحعب

دهند و بكرّات او را تشويق و ترغيب به اصالح وضع ايران  را مورد تقدير قرار مي
اهمّيّت هدف ديانت، يعني اتّحاد امم و اصالح عالم، در اين بيانات و .  فرمايند مي

شاه در  توجّه به اقدامات اصالحي ناصرالدّين. استنوعِ خطابات نيز كامًال مشهود 
گرفتن  ايّام حياتش حاكي از انصاف و در عین حال اغماض هیکل مبارك و ناديده

 . داشتنِ افكار مثبتِ آنهاست رفتار سوء يا اشتباهات گذشتۀ افراد و بزرگ
ي از طرف. اند هيكل مبارك به اصالح طبقات باال و پايين، هر دو توجّه نموده

دادن  خواهند و از طرف ديگر با توجّه اصالحات را از پادشاه و حكّام و علما مي
مردم به علم و معارف و لزوم احقاق حق، سعي در اصالح وضعيت كشور از پايين 

شاه و علل شكست اصالحات  بررسي نوع اصالحات در زمان ناصرالدّين.  دارند
بهاء در اين باره مطرح سطحي در ايران درك مفاهيمي را كه حضرت عبدال

بهاء با توجّه به  هنگام مطالعۀ دقيق اين اثر گران.  تر خواهد نمود اند روشن فرموده
هاي  هاي اساسي اصالح را در سيستم توان جنبه سوابق تاريخي آن دوره مي

استخراج نمود و با ... آموزشي، مذهبي، حكومتي، قضايي، اقتصادي و 
 .مان مقايسه كرد و علل عدم توفيق ايشان را دريافتطلبانِ آن ز هاي اصالح كوشش
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 تعيين محور اصلي لوح يا اثر) د
براي اينكه بتوانيم هدايات موجود در يك اثر مبارك را بهتر درك كنيم بايد به سير 

.  اي كه مورد نظر بوده توجّه نماييم منطقي موضوعاتي كه به دنبال هم آمده و نتيجه
ر مختلف داشته باشد، مثًال در پاسخ اسئلۀ متنّوعۀ ممكن است يك اثر چند محو

در اين صورت نيز هر پاسخ يك حوزه يا زمينه را تشكيل .  يكي از مؤمنين باشد
دهد كه بايد به طور مجزّا بررسي شود و سپس امكان ارتباط اين اجزاء يا  مي

هاي  ينههايي نیز كه به ظاهر زم ها مورد توجّه قرار گيرد، زيرا گاه موضوع حوزه
 .مختلف دارند در نهايت متوجّه يك وحدت هستند

توان  براي يافتن محور يا محورهاي اصلي و موضوعات فرعي مربوط به هر يك مي
بندي، موضوعِ  پس از پاراگراف.  اثر يا لوح را به پاراگرافهاي مجزّا تقسيم نمود

و با ديدي شود، سپس كلّ موضوعات در ارتباط با هم  اصلِي هر بند مشخّص مي
تمركز و تعمّق در اين مسئله سير منطقي مطالب . گيرد تر مورد توجّه قرار مي وسيع

شدن  پس از ريخته.  كند براي رسيدن به يك يا چند هدف كلّي را براي ما روشن مي
توان به مطالب فرعي در ذيل هر عنوان پرداخت و طرح را  اين طرح كلّي مي

 .  تر ديد جزئي
راج مطالب اصلِي پاراگرافهاي لوح مبارك دنيا و بررسي كلّي روي براي مثال استخ

های محوري  بندي آنها و يافتن موضوع یا موضوع تواند ما را به طبقه مباحث مي
يابيم كه در بسياري از آنها به  با بررسي كلّ پاراگرافها درمي.  لوح راهنمايي كند

تّحاد بشر و رفاه و آسايش صراحت يا غيرمستقيم به اصل وحدت عالم انساني و ا
 ذكر شده كه ابواب محبّت و اتّحاد ۱۰از جمله در بند .  عموم ناس اشاره شده است

 فضل اين ظهور در رفع اختالف و فساد و توجّه ۲۶در آيات الهي باز شده و در بند 
هاي فرعي ذيل را كه به  توان موضوع با كمي دقّت مي.  به اتّحاد ذكر شده است

 :كنند تشخيص داد شاره مياين اصل ا
 ـ ذكر شواهدي از آيات الهي كه گشايندۀ ابواب محبّت و اتّحاد است؛  ۱
 ـ نزول صحيفۀ حمراء براي سموّ عباد و عمار بالد؛  ۲
 ـ هدايت احبّاء به عنوان سرمشق و الگويي براي اهل عالم؛  ۳
 م؛  ـ توجّه به اهمّيّت شناخت اين ظهور براي تحقّق اتّحاد در عال۴
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  .  ـ هدايت دولت براي آسايش مردم۵
نمايند كه از اوهام و  هيكل مبارك در خالل لوح براي اهل عالم و احبّاء دعا مي

بدين ترتيب با توجّه به .  بغضاء و اختالف و فساد نجات پيدا كنند و توفيق يابند
آسايش توانيم به يك محور اصلي، يعني اتّحاد و  شده در لوح مي كلّ مطالب مطرح

ناس، توجّه كنيم و طُرُقي را كه جمال قدم براي وصول به اين هدف در اين لوح 
تك  پس از وصول به اين مرحله تعمّق در تك.  اند تشخيص دهيم مهيمن بيان فرموده

 .تري را براي خواننده روشن كند تواند مفاهيم دقيق كلمات و جمالت مي
قي مطالب را با نگاهي دقيق به پاراگرافها توان سير منط  نيز مي مدنيهۀرسالدر مورد 
از جمله اينكه در بندهاي ابتداي اين رساله به اصالح دولت با استمداد . دريافت

 علوم و معارف و  اخذ اشاره شده و سعادت هر ملّت در ایرانیاناز دانش و هوش
 .تشبّث به وسايل تمدّن و امور خيريّه دانسته شده است

شاه به اصالحات انگيزۀ نگارش اين كتاب  ه اقدام ناصرالدّين با اشاره ب۷از صفحۀ 
بيان شده و با اشاره به گذشتۀ درخشان ايران و دانش و هوش و فطانت اهالي آن 

ماندگي ايران، عدم  استعداد مردم در اصالح مملكت بيان شده و علّت اصلي عقب
هالي دانسته سعي و كوشش، ناداني، عدم نظم و ترتيب و فقدان غيرت و همّت ا

 به علّت تشويق خردمندان و ۱۵ پيشرفت اروپا بعد از قرن ۱۳در صفحۀ .  شده است
توسيع دايرۀ معارف و غيرت و همّت اهالي آن به عنوان شاهدي بر تأثير اين عوامل 

 .در ترقّي و تمدّن ذكر شده است
خان   پیشنهادی میرزا حسین اعتراضات مختلفي كه به اصالحات۱۶از صفحۀ 

 در ايران شده و افكار چهار گروه مخالف مورد بررسي و عظمشیرالدوله صدر ام
خّط سير  توان مي بها  مطالِب اين اثر گرانۀبا توجّه به ادام . نقد قرار گرفته است

شده براي  هاي معرّفي گويي به اين اعتراضات را مشاهده نمود و راه منطقي پاسخ
ايي كه نه تنها براي اصالح ه  كرد، توصيهآبادي و اصالح دولت و ملّت را اقتباس

  .گشا خواهد بود ، بلكه براي عمار كلّ دول عالم و هدايت مردم آن راهايران
 است و با استفاده از روش فوق بررسي دقيق اين رساله از حدّ اين مقال خارج

توان نكات اصلي و فرعي را تشخيص داد و با توجّه به هدف از نگارش كتاب  مي
 .هاي پيشنهاد شده براي آباداني را مورد تعمّق قرار داد لح راهِ
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  دار  منظّم و هدفةـ مطالع3
 گیر  پِیبراي ايجاد عمق بيشتر در مطالعات بايد آن را هدفمند، منظّم و

تواند در پِي برآوردن نيازهاي جامعه يا نياز  اين اهداف مي .  نمود)سيستماتيك(
ثل نفسي كه در ابتداي راهِ مطالعه است و آثار الم في . فرد به تكامل روحاني باشد

نمايد ممكن است نياز به تكامل فردي و  مباركه را به صورت فردي مطالعه مي
او نيز بايد با .  آثار قرار دهدۀوصول به روحانيتِ بيشتر را هدفِ خود از مطالع

آن تعمّق كند مطالعه و در  ي را كه در اين جهت به او كمك مياي منظّم آثار مطالعه
 . كند و در عمل به كار بندد و بين مفاهيم ذهني ارتباط صحيح برقرار كند

 .شوند نظم و پريشان كمتر منشأ اثر و ثمر مي مطالعات بي
 بياني به اين ۱۹۴۹حضرت وليّ امراللّه، كمي بيش از نيم قرن پيش، در سال 

ت و تحقيقات آنچه در حال حاضر بدان نياز است، مطالعا: "اند مضمون فرموده
) ۳، ص۳، دورۀ دوّم، شمطالعۀ معارف بهائی." (تري است تر و منظّم عميق
هاي متعدّد اهمّيّت مطالعۀ مرتّب، منظّم و مستمر را بيان  دل اعظم نيز در پيامالع بيت

نكه هر روز به طور مرتّب به مطالعۀ آثار مشغول باشند   و احبّاء را به اي۵.اند فرموده
د و شركت در مؤسّسات آموزشي با برنامۀ منسجم و سيستماتيك و ان تشويق نموده

تشخيص نياز " بديع ۱۵۱معهد اعلٰى در پيام رضوان . اند دار را توصيه فرموده هدف
 بديع ۱۵۱پيام رضوان " (تر معلومات امري در بارۀ تعاليم مباركه به تزييد منظّم

وزشي، كه اهداف توسعه و را عامل موّفقيّت مؤسّسات آم) خطاب به بهائيان عالم
 .فرمايند كنند، ذكر مي تحكيم را دنبال مي

شود و  گیر اوّالً برنامۀ مطالعاتي مرتّب و منظّمي طرّاحي مي براي مطالعۀ منظّم و پی
ثانياً، .  گيرد شده مورد توجّه قرار مي بندي اي زمان استمرار در مطالعه با برنامه

دايات مرکز امر الهی در اولويّت قرار اهداف اساسي مورد نياز جامعه طبق ه
.  گيرد تر به اين اهداف صورت مي تر و منظّم ريزي براي وصول سريع گيرد و برنامه مي

شود تا با نظم فكري بيشتري  ها  انجام مي ترين روش ثالثاً، اين مطالعات با مناسب
 معنادارشدن هاي متعدّد براي از جملۀ اين روشها استفاده از پرسش. به نتيجه برسد

عيين محورهاي  و نيز ت۶نظمي فكري است پرتي و بي مطالعات و پرهيز از حواس
هاي ديگري كه اين نظم را بهتر  اصلي و فرعي و نمايش مطلب با نمودارها يا طرح
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   ۷.ان دهدنش
 
   جوانب امر مباركة كلّية ـ مطالع4

 معلومات امري و كند ازدياد از جمله مسائلي كه عمق مطالعات ما را بيشتر مي
برد و  اين امر بينش ما را نسبت به مفاهيم امري باال مي .  آثار مختلف استۀمطالع

اوّلين قدم در "م ازدياد معرفت جوانان را دل اعظالع بيت . بخشد تري مي ديدِ وسيع
ذكر ) ۱۷۵، ص۲، جدستخطها" (سبيل غور و خوض ايشان در بحر كلمةاللّه

 شايد گاه الزم شود قبل از آنكه در الواح و يا آيات بدين ترتيب.  فرمايند مي
حضرت وليّ .  تر به مطالعۀ آثار الهي بپردازيم خاصّي تعمّق كنيم، در سطحي وسيع

هرچه آيات الهي را بيشتر بخوانيم به حقايق : "فرمايند امراللّه در اين باره مي
ر و تصوّرات قبلي ما شويم كه افكا تر مي بريم و به اين حقيقت واقف بيشتري پي مي

 )  ۳۱۷، ص۱، جدستخطها ۀترجم." (آميخته با خبط و خطا بوده است
 به ،ثانياً  .شود رسي جوانب امر مبارك بايد اوّالً آثار متعدّد برۀ كلّيۀبراي مطالع

ك و مكمّل كنار يكديگر قرار مفاهيم مشتر ارتباط مطالب در اين آثار توجّه گردد و
هر يك از اين سه نكته  . معاني متضمّنه در آنها جستجو شود وحدت ،ثالثًا  .گيرد

 .گيرد ذيالً مورد بحث قرار مي
 

  كتب و آثار مختلفۀ مطالع)الف
 يك يا چند اثر بعضي از سؤاالت ذهني ما بالجواب بماند، ۀممكن است با مطالع

 زيرا به ،تتدريج و با تحقيق و تتبّع در آثار متعدّد پاسخ آنها را خواهيم يافه امّا ب
ترجمۀ " (در تعاليم مبارك براي هر چيز پاسخي هست: "فرمودۀ حضرت ولّي امراللّه

 . كه اگر جستجو كنيم آن را خواهيم يافت) ۲۹، ش۲۲، صمجموعۀ تحقیق و تتبع
كلّيۀ جوانب امر مبارك بايد : "فرمايند  مي۱۹۴۶ مي ۴حضرت ولّي امراللّه در توقيع 

در همين )  ۷۴، ش۵۶، صمجموعۀ تحقیق و تتبع ۀمترج." (عميقًا مطالعه شود
 اشاره توقيع به مطالعۀ تاريخ، مواضيع اجتماعي و اقتصادي و مطالعۀ نظم اداري

هيكل مبارك در توقيع ظهور عدل الهي نيز موّفقيّت كلّ اعضاء جامعه  . فرمايند مي
ي و اصول و مباد را در انجام وظايف خويش منوط به مطالعه و تدبّر در تاريخ امر،
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دانند و حفظ كردن بعضي  احكام مقدّسه، نصايح و انذارات و بشارات نازله مي
ظهور ) (ترجمه (شمرند بيانات و ادعيه و فراگيري نظامات اداري را ضروري مي

 آثار مباركه را دارد نبايد تنها يك ۀلذا فردي كه قصد مطالع).  ۱۰۳ص، عدل الهی
لكه بايد بينشي كلّي نسبت به مباحث اساسي  ب،جنبه را مورد توجّه قرار دهد

 .نوعي به هم متّصل و مربوط خواهند بود داشته باشده شده در امر كه ب مطرح
 
 توجّه به ارتباط مطالب در آثار مختلف) ب

شود بتوانيم الواحي را كه مكمّل مفاهيم   وسيع آثار مباركه موجب ميۀمطالع
 .  دهيم و به حقايق بيشتري دست يابيميكديگر هستند در ذهن خود كنار هم قرار

تر خواهد بود و براي  ، سادهه اين ارتباطها اشاره شده كه كارگاه در آثار مباركه ب
توان به تفكّر پرداخت،  يافتن مفاهيم مرتبط و مكمّل با توجّه به هدايات موجود مي

ت وليّ  وصايا كه بنا به هدايت حضرۀاز جمله كتاب مستطاب اقدس و الواح مبارك
دهد كه هر دو با يكديگر  سند مقدّس نشان مي  دقيق اين دوۀمطالع ":هامرالّل

ارتباطي نزديك دارند و هر دو مقصدشان يكي است و داراي روش واحدي 
 مبارك در اين بيان به مؤسّساتي اشاره هيكل)  ۸، صی بهائینظم جهان" (.هستند
اند و اين مؤسّسات  معيّن فرمودهفرمايند كه حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا  مي

 در كتاب اقدس  صریحًادر كتاب مستطاب اقدس نيز ذكر شده و آنچه به عمد
 العدل ملّی یا خصوصی ، مثل مؤسّسۀ ایادی امراللّه و والیت امر الهی و بیتنيامده

به نوعي از طريق الواح وصايا تكميل گرديده و اين دو سند را به يكديگر متّصل 
 تري به مطالعه و تحقيق ما در مسلّمًا يافتن چنين هدايتي جهت روشن . نموده است

 . اين دو اثر مبارك خواهد دادۀبار
گاه نيز اين ارتباطها را بايد خود بيابيم و پاسخ سؤاالت ذهني ايجاد شده در يك اثر 

المثل جمال قدم در لوح سلطان پس از شرح  في . را در آثار ديگر جستجو نماييم
ت علماء در ردّ و تكفير هيكل مبارك و درنتيجه گمراهي ناس و عدم درك سوء نيّ

كانَ مِنَ الْفُقَهاِء صائِناً لِنَفْسِه  ":فرمايند حقيقت اشاره به حديث ذيل مي و اَمّا مَنْ 
له خطاب الواح ناز" (ًا لِدينِه مُخالفًا لِهَواُه مُطيعاً لِاَمْرِ مَوْليُه  فَلِلعَواِم اَنْ يُقَلِّدوهُحافظ

 . شمرند ن صفات را كمتر از كبريت احمر ميمتّصفين به ايو )  ۱۷۵، صبه ملوک
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 مدنيه بعضي از اصولي را كه در الواح نازله خطاب به ۀحضرت عبدالبهاء در رسال
از جمله براي اصالح مملكت توجّه به  . فرمايند ملوك ذكر شده تشريح و تبيين مي
 علماي واقف بر اسرار الهيّه را تحسين شمرند و علم و صنعت را ممدوح مي

نمايند، امّا براي اينكه صفات چنين علمايي مشخّص شود و از علماء سوء كه  مي
فرمايند و  الذّكر مي مطيع نفس و هوي هستند ممتاز  گردد اشاره به حديث فوق

نمايند و نسبتِ علم را از كساني كه اين شرايط را  حديث را جزء به جزء تشريح مي
مراجعه به   .) به بعد۴۱، صرسالۀ مدنيّه.: ك.ر (دانند داشته باشند منقطع مين

تواند درك اين مفهوم   شرح مفصّل راجع به اين حديث ميۀ مدنيّه و مطالعۀرسال
 .تر كند مندرج در لوح مبارك سلطان را عميق

 ايتما را به اهداف اصلي ديانت هدكنار يكديگر  بسياري از تعاليم مباركه نيز در
 تعاليم مباركه را بررسي كنيم تا ۀ، جوانب مختلف با ديدي وسيع،لذا بايد.  نمايد مي

المثل  في .  گام برداريم، يعني وحدت عالم انساني،بتوانيم به سوي هدف ديانت
 تأسيس حكومت جهاني و صلح عمومي ،شدن آن بدون ترك تعصّبات و دروني

انديشيدن، برقراري تعديل  جهاني و بدون صلح بين دول و ملل و ،ممكن نيست
دون ايجاد  ب،تر   و از همه مهّم،معيشت براي كلّ مردم دنيا بسيار مشكل خواهد بود

هيچ يك از اين تعاليم به تنهايي قادر به اصالح وضعيت عالم  احساسات روحاني
هاي  هاي امر مبارك كه مانند حلقه اين است كه توجّه به كلّ جنبه . نخواهد بود

 .تواند ما را به اين اهداف برساند يم ري به هم تنيده هستندزنجي
 
 تجسّس وحدت معاني متضمّنه در آثار) ج

هرچند .  اگر عمیقًا بررسی کنیم، در آثار مباركه هيچ گونه تضادّي موجود نيست
ممكن است در آثار مباركه نكاتي در مقابل هم به نظر بيايد، امّا به فرمودۀ حضرت 

مطالعۀ ." (افكار و عقايدي وجود دارد كه آنها را اتّحاد مي بخشد "ولّي امراللّه
وظيفۀ ما در مطالعه و بررسي جوانب )  ۲۰، ص۳، دورۀ دوّم، شمعارف بهائی

شده در آثار  مختلف امر يافتن اين افكار و عقايد و پيدا كردن پیوند معاني مطرح
ء و حضرت ولّي امراللّه و توجّه به آثار جمال قدم، تبيينات حضرت عبدالبها.  است

العدل اعظم راجع به مفاهيم آيات، در درك آثار الهيّه و  مطالعۀ توضيحات بيت
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.  بودن معاني بسيار مؤثّر و گاه ضروري خواهد بود جهت يافتن اين وحدت یا یک
به عنوان نمونه ذيالً يك نصّ از جمال قدم و  بياني از حضرت عبدالبهاء درج 

 :اند دت مفهوم بين نصوصِ به ظاهر مختلف اشاره فرمودهگردد كه به وح مي
بخشيدن به  گر روش تفكّر و تعمّق در وحدت ـ بيان ذيل از جمال قدم بيان۱

قّْد طالَِت االَعناقُ : "هيكل مبارك در تلفيق بيان مبارك.  چنين مفاهيمي است
ا حكم معاشرت اديان و تعاليم ب" بِالنّفاِق اَيَْن اَسْيافُ انْتِقامَِك يا قَهّارَالْعالَميَن

مقصود : "فرمايند العابدين مي الهي در باب محبّت به دشمنان، خطاب به زين
ظلم .  از امثال اين عبارات اظهار كثرت خباثت معرضين و منكرين بوده

ابداً ارادۀ جمال قدم ... اند  معتدين به مقامي رسيده كه كلّ ديده و شنيده
، ۳، جامر و خلق." (رُ بِِه القلوب نبوده و نيستنزاع و جدال و مايَتَكَدَّ

 )۱۹۵ص
اي اهل عالم همه بار يك داريد و "ـ حضرت عبدالبهاء در شرح بيان مبارك ۲

ن خواندند و گما را همه مي... اين عبارت : "فرمايند مي" برگ يك شاخسار
اش دو شجره بيان شده  هاي سابق همه ه در دور ...اند كردند كه فهميده مي

 نفوسي كه در ظلّ امر ...ثه  خبيۀ و يكي شجر، طيّبهۀ يكي شجر،است
جمال مبارك .  اند وسي كه نيستند از شجرۀ نفي اثباتند و نفۀآيند از شجر مي

تا اين بيان سبب اتّحاد ملل ارض ... اش كردند  اينها را برداشته و يك شجره
 ) ۳۰، ص۱۲ و ۱۱، شمارۀ ۲۸، سال آهنگ بدیع." (شود

مطالعۀ كلّيّۀ جوانب امر نوعي مطالعۀ تخصّصي نيز الزم است كه از طريق براي 
آوري نصوص مختلف مربوط به يك موضوع با روشي منظّم و سيستماتيك  جمع

جماِل قدم براي وصول به هدف عرفاِن بيشتر مظهر ظهور و مقام .  شود انجام مي
در : "... فرمايند  توصيه ميآوري و بررسي آيات متعدّد در اين باره را توحيدِ او جمع

شاءاللّه در صدد  اين مقامات بيانات التحصٰى از قلم اعلٰى جاري و نازل، بايد ان
آن باشيد كه بيانات عربيّه و فارسيّه كه در اين ظهور احديّه از مطلع آيات الهيّه نازل 

كُّلِ.  شده به قدر قوّه جمع نماييد و مشاهده كنيد  كَلِمٍَة علي قَلْبِكَ لَعَمري يُفْتَحُ مِْن 
 )  ۱۵۹، صاقتدارات." (بابُ الْعِلمِ وَ الْحِكمَِة

توانند در مورد كلّ مسائل امري تحقيقات كاملي داشته  مسلّمًا همۀ احبّاي الهي نمي
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 خود ۀيا عالقه و انگيزباشند و بهتر اين است كه هر يك با توجّه به تخصّص و 
 ، و در آن زمينه كار كنند و تخصّص يابندموضوع يا موضوعاتي را انتخاب نمايند

 جوانب موضوع، آن ۀنظر گرفتن كلّيّ چنانكه بتوانند پس از بررسي كلّ مطالب و در
ها و عقايد متداول  ، احيانًا با نظريهبندي كنند و نتايج حاصله را بيان نموده را جمع

 .در جامعه مقايسه نمايند
 زيرا در بررسي يك موضوع بايد بتوان ،اين كار مستلزم تفكّر و تعمّق دقيق است

المثل  في .شوند تشخيص داد كه به نوعي به آن مربوط مي هاي ديگري را موضوع
نات  آزادي بايد بياۀبار معتقدند براي تحقيق در Udo Schaefer شفر جناب اودو

عتدال را نيز بررسي نماييم و ، قضاوت و عدالت و اراجع به ظلم و شقاوت و تعدّي
 موضوع   و يا در۸.لسفۀ شرق و غرب و فلسفۀ اديان در تحقيق استفاده كنيماز ف

بايد در ارتباط با موضوعات ديگر كه " تساوي حقوق زن و مرد در روابط زناشويي"
مثالً مقام واقعي انسان در ارتباط با  . شود تفكّر نمود به نوعي با مطلب مربوط مي

، فرق حقوق و بايد خادم يكديگر باشنددهد و اينكه احبّاء  خدمتي كه انجام مي
  تاريخي و فرهنگي موضوع و ۀ، پيشين، تعريف روابط و بررسي انواع آنوظايف

 .تر كند  روابط و جهت آن را روشنۀتواند مسئل  اين گونه بررسي مي...
 
  ـ توجه به منطق و استدالل5

 اهميت استفاده از شيوۀ منطقي ) الف
 اشاره شده و ميزان كاملي به ∗واضع متعدّد به نقص عقلد در آثار الهيّه در مهرچن

آن و يا عدم جواز استفاده از عقل نيست۹حساب نيامده، .   امّا اين امر دليل بر ردّ 
ركه و استفاده از منطق و استدالل در امر روش علمي يا عقلي در مطالعۀ آثار مبا

ان حقايق روحاني به العدل اعظم بي مبارك بكرّات توصيه شده است، از جمله بيت
 منطقي را مورد تشويق قرار داده، اثبات اين حقايق به دالئل علمي را كامالً شيوۀ

اند و به استفاده از اين روش توسّط حضرت عبدالبهاء اشاره  مطلوب دانسته

                                                 
البته در اين موارد مراد عقل كلّي نيست، بلكه عقل جزئي معطوف به زندگي و معاش است، كه گاه  ∗

 .عقل ابزاري خوانده شده



  هاي تفكّر و تعمق در آثار الهي راه و روش                                                                           11سفينة عرفان دفتر 

266 

 ۱۰.اند فرموده
توانند از طريق كشف و شهود بدان  اثبات حقايق روحانيّه براي نفوسي كه نمي

ها آشنا  آيد و احبّاء بايد با اين روش  به وسايل و دالئل عقليّه الزم ميدست يابند
بوده، به طُرُق استفاده از آن در نصوص الهيّه توجّه كنند و در مواقع لزوم با استفاده 

 .از ميزان آثار و با استمداد از روش عقلي به توجيه حقايق روحاني بپردازند
 
 ئل عقلي در آثارشواهد تأكيد بر استفاده از دال) ب

هاي علمي و يا بيان اصول منطق و استدالل مورد نظر  در اين بحث ارائۀ روش
طلبد و علماي بهايي بايد به تدريج  اين امر تحقيق جامع و مفصّلي را مي.  نيست

امّا جهت .  هاي مناسب را بيابند در آثار مباركه و كتب علمي تعمّق كنند و روش
كيد بر به كارگيري اين گردد كه مؤمنين به  ها شواهدي از آثار امري نقل مي  روشتأ
 .اند استفاده از آن تشويق شده
وظايف اصليّۀ ايادي امراللّه تأليف كتب مفيده و : "فرمايند حضرت عبدالبهاء مي

رسائل بديعه در اثبات الوهيّت و وحدانيت و حقّيّت مظاهر مقدّسه است، 
لسفي و طبيعي و دالئل عقلي و براهين الخصوص در اين ايّام به قواعد ف علي

." منطقي، زيرا اكثر اهل عالم از منقول دور و به معقول متشبّث و مقنع و مسرور
هيكل مبارك در اين بيان ايادي امراللّه را متوجّه )  ۳۶، ص۹، جمائدۀ آسمانی(

 و فرمايند، زيرا اقتضاي زمان اين است اهمّيّت استفاده از دالئل عقلي و منطقي مي
 .شوند اهل عالم به اين گونه دالئل متشبّث و متوسّل مي
لزوميت دين را به دالئل "خواهند  حضرت ولّي امراللّه از مؤمنين و مبلّغين بهايي مي

، ۳، جمائدۀ آسمانی." ( و فعلي به مفسدين و مادّيون عالم اثبات نمايندقولي
گشته كه با استفاده از زماني كه عالم انساني به قواي عقلي چنان مغرور )  ۵۰ص

گيرد، بهائيان موظّف هستند با استفاده از همين قوا  آن عدم لزوم دين را نتيجه مي
هاي ديگر چون روش نقلي يا  لزوم دين را اثبات نمايند، زيرا استفاده از روش

 .شهودي براي چنين نفوسي قابل قبول و يا قابل درك نخواهد بود
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 هاي علم ارتباط دادن آن با یافتهتحليل اصول امر مبارك و ) ج
به تحقيق و تحليل اصول امر "حضرت وليّ امراللّه اميدوارند همۀ دانشجويان بهايي 

همۀ جوانان .  هاي جديد فلسفه و علم ربط دهند مبارك پردازند و آنها را به جنبه
هوشمند و متفكّر بهايي پيوسته بايد اين گونه به امر مبارك نظر كنند، چون در 

، مجموعۀ تحقیق و تتبّع ()ترجمه (."اينجاست كه اساس تحرّي حقيقت نهفته است
هيكل مبارك اساس تحرّي حقيقت را در استفاده از عقل و منطق )  ۵۰، ش۳۶ص

و تجزيه و تحليل اصول امر مبارك و يافتن ارتباط آن با علم و فلسفه ذكر 
هاي مختلف  هايي را به جنبهاين امر لزوم توجّه جوانان و محقّقين ب.  فرمايند مي

نمايد، زيرا بدون اطّالع از علوم متداوله و استفاده از قواي  علم خاطرنشان مي
توان اصول امر را چنان که شاید تحليل نمود و ارتباط آن را با علم و  عقلي نمي

 .فلسفه روشن كرد
 
 گويي به اعتراضات  پاسخ) د

 ضمِن بيانِ ضرورت تفكّر انتقادي، شفر در سمينار ويسبادِِن آلمان جناب اودو
 . اند موقف عظيمي را كه امر بهايي براي تفكّر منطقي قائل شده است بيان كرده

هايي  بحث فكورانه در خصوص تناقض": كنند كه مي در اين سخنراني چنين اظهار
دنياي كامالً غيرمذهبي وجود دارد، براي مؤمنين وفادار هاي  كه بين ايمان و نظريه

آورد كه براي مقاومت در مقابل حمالِت خارج  ناپذيري فراهم مي هاي تزلزل شبين
بر اساس تفكّر منطقي را   ايشان ايمان ۱۱)ترجمه (."از جامعۀ امر مورد نياز است

دانند در مقابل انتقادهاي بي پايه و اساس به امر مبارك و  حصن حصيني مي
 .  اهمّيّت جلوه دهند هايي كه قصد دارند تعاليم بهايي را كم گرايش

هاي  ها مستلزم خواندن نوشته گويي قطعاً بايد متوجّه اين نكته بود كه اين پاسخ
ناقضين يا مخالفين امر است و سموم روحاني آن ممكن است خواننده را تحت 

لذا خواننده ضمن رعايت احتياط كامل و هشياري در مقابل اين   .تأثير قرار دهد
ها اشاره كند   ضعف استدالل مخالفين در بحثها و ايرادگيريخطرات بايد بتواند به

و داليل ايشان را با توجّه به دريافتهاي دقيقي كه از امر مبارك دارد مورد نقد و 
 دقيق آثار مباركه ۀمكن است كه فرد به مطالعاين كار زماني م . بررسي قرار دهد
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هاي  راسخ باشد و ارزش موفّق شده، در ايمان و اعتقادش نسبت به حّقانيّت امر
ورود به در غير اين صورت عدم  . خوبي درك كرده باشده موجود در امر بهايي را ب
 .اين حوزه بهتر خواهد بود

  
 اي ـ مطالعة تطبيقي و مقايسه6

در اين نوع مطالعه بايد ضمن تجزيه و تحليل مطالب، مقايسه و مطابقه صورت 
ارۀ اقتصاد جهاني با آنچه در علم اقتصاد المثل بيانات مظهر امر در ب في.  گيرد

نقاط قوّت علم بشري كشف شود و تقويت .  امروز مورد توجّه است مقايسه شود
رسد با ميزان و معيارهاي امر مبارك منافات دارد مورد  گردد و آنچه به نظر مي

 .تحقيق و بررسي خاصّ قرار گيرد
 

 مطالعۀ عميق دوجانبه) الف
ا علوم روز، مشاكل اجتماعي و نيازهاي بشري و افكار زعماي تطبيق آثار مباركه ب

 :جامعه همه مستلزم توجّه به دو نكته است
اوّالً بايد آثار الهيّه به طور دقيق مطالعه شود، به نحوي كه در هر حال مالك و 

چنانكه حضرت ولّي امراللّه با دقّت در .  ميزان و معيارِ ما در اين سنجش باشد
قابل "ديدند  آنچه را موافق تعاليم مي... اعي، هنري و ادبي، اجتمعلوم سياسي، 
 ."دانستند فرمودند و هرچه مخالف با اين اصول بود خطرناك مي قبول معرّفي مي

العدل اعظم،  جناب دكتر پيتر خان، عضو بيت)  ۳۰۴، صگوهر یکتا ()ترجمه(
 تأثير معيارها و تحت"دانند كه  يكي از امتحانات ذهني ما بهائيان را اين مي

 ۱۲."هاي جامعۀ غيربهايي بصيرت خود را از دست بدهيم ارزش
ت ولّي امراللّه دادن تعاليم با علوم و مسائل جهان به فرمودۀ حضر ثانياً تطبيق

شناسي است به منظور  مستلزم مطالعۀ علوم روز از جمله تاريخ، اقتصاد، و جامعه
 و تفكّرات پيشرفتۀ امروزي قرار گيرند و ها در جريان كلّيّۀ نهضت"اينكه احبّاء 

هرچه اّطالعات ... بتوانند مواضيع مربوطه را به تعاليم امر مبارك ربط دهند 
، مجموعۀ تحقیق و تتبّع." (عمومي و علمي احبّاء بيشتر باشد البتّه بهتر است

و به همين دليل است كه در آثار خويش مسئلۀ تطبيق نصوص الهيّه )  ۵۰، ش۳۶ص
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 و ۲۷۱، صص ۱، جتوقیعات" (فل روحانيّهوظايف محا"اوضاع اجتماع را از با 
مطالعۀ معارف " (كرده افراد اهل مطالعه و تحصيل... فضالي بهايي "، )۲۷۲
در زمينۀ " و نفوسي كه ۱۳"محقّقين برجستۀ بهايي" ،)۴، ص۳، ش۲، دورۀ بهائی

 .دانند يهستند م) ۱۶، صجوان بهائی" (مطالعاتي خويش بسيار متبحّر
 مفهوم مقايسه و تطبيق ) ب

كردن كامل تعاليم با آنها و  تطبيق تعاليم الهي با علوم و مسائل روز به معناي منطبق
براي مثال حضرت وليّ امراللّه از اينكه احبّاء تعاليم .  ستن آن نيستدان يا مشابه

 ∗خالقيمباركه راجع به مسائل اخالقي را مشابه اصول چهارگانۀ انجمن تسليح ا
  هدف از اين تطبيق اين نيست كه علوم روز و ۱۴.نمايند بدانند اظهار تأسّف مي

باق با تعاليم الهي بدانيم، بلكه مسائل و افكار زعماي جامعه را دقيقاً قابل انط
غرض شناخت دقيق دو مقوله و مقايسۀ آنها به منظور كشف راه حلّ مشكالت روز 

 . از طريق آثار الهي است
قايسۀ دو نظام، دو سيستم، دو عقيدۀ مختلف، و يا هر چيز ديگر الزم است براي م

سپس نقاط مشترك و اختالف آنها را مورد .  شناخت دقيقي از هر دو داشته باشيم
اين امر با تطبیق .  ها را تشخيص دهيم توجّه و تجزيه و تحليل قرار دهيم و ارزش

جز ضرر و زيان چيز "رت حرم تعاليم الهي بر محيط کنونی، كه به فرمودۀ حض
ما .  نخواهد نمود، متفاوت است) ۳۱۱، صگوهر یکتا ()ترجمه ("ديگري عايد ما

توانيم به ارزش بيانات مباركه در  تا احتياجات و نيازهاي جامعه را نشناسيم نمي
مثالً .  ها را بر مشكالت منطبق نماييم حل رفع نيازهاي عالم انساني پي بريم و راهِ

ه مسائل اقتصادي و مشكالت و مصائب ناشي از جنگها و علل آنها واقف بايد ب
باشيم و نياز جامعه به مسائل اخالقي را دريابيم تا بتوانيم درياق اعظم را در تعاليم 

تعاليم جمال ابهٰى را "خواهند كه  حضرت عبدالبهاء از احبّاء مي.  الهي بيابيم
نمايند و حضرت وليّ ) ۲۵۰، ص۳، جیبمکات" (تطبيق به لوازم و احتياجات زمانه

وي نيازهاي گ پاسخ"خواهند كه با شناخت دقيق امر مبارك  امراللّه از یاران مي
 . نفوس باشند۱۵"آني

                                                 
∗ (Moral Rearmament)كمونيسم بود و مركز آن در شهر مونترو  ج نبشي كه در باطن بر ضد

 .در سوئيس قرار داشت
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  مطالعات تطبيقيۀنتيج) ج
تطبيق نصوص الهيّه به حاالت " و ۱۶"يط اجتماعي شراۀمطالع"ه حضرت ولّي امرالّل

ن وسيله  بديفرمايند، زيرا  را تشويق مي۱۷"يهو اوضاع و شئون حاليّۀ هيأت اجتماع
برآوردن آن نيازها مدلّل  شود و سهم تعاليم الهيّه در نيازهاي عالميان روشن مي

كنند، كساني كه با درك  هيكل مبارك نياز به محقّقين بهايي را مطرح مي.  گردد مي
ان ربط بتوانند اصول اعتقادي خويش را با افكار و مشاكل جهاني"عميق آثار 

همراه با دانش كافي از مشاكل و غوامض جهان كنوني " و با مطالعۀ تعاليم ۱۸"دهند
به " شوند و تعاليم مقدّسه را ۱۹"مصدر خدمات عظيمه به امر مبارك و عالم بشريّت

جّه به مسائل جهاني اين امر ضرورت تو.   ربط دهند۲۰"افكار جاري رهبران جامعه
 . نمايد وامع كنوني را خاطرنشان ميو آشنايي با افكار رهبران ج

شناسد،  نظر به اينكه مظهر ظهور الهي نيازهاي عالميان را در هر عصر و عهد مي
  .آورد كه توجّه به آنها رفع نياز مي نمايد تعاليمي براي نجات بشر به ارمغان مي

شف ك  .لذا ارتباط مستقيم بين تعاليم الهيّه و نيازها و مشكالت عالم وجود دارد
ها به عهدۀ محقّقين و دانشمندان بهايي گذاشته شده  حل اج راهِاين ارتباط و استخر

حتّي حدود و احكام الهيّه نيز كه مطابق مقتضيات اين دور نازل شده به .  است
 قابل ارتباط و انطباق خواهد بود و احبّاي ۲۱"با  مسائل روزمرّه"فرمودۀ معهد اعلٰى 

 .  بليغ مبذول دارندالهي بايد در اين امر سعي
 
 اهميت نگارش كتب امري با توجه به افكار جديد  ) د

آنچه بيش از مبلّغ مورد نياز جامعۀ بهايي است، : "فرمايند ه ميحضرت ولّي امرالّل
كتبي است كه ارزش حقيقي اصول امر مبارك را در قالب افكار جديد و مشاكل 

اين )  ۴۳۱، صشکوفائی، منقول در تحقیق و تتبّع بهائی." (كند اجتماعي بيان مي
دهد و به هيچ  مطلب اهمّيّت توجّه به تأليفات منطقي در امر مبارك را نشان مي

به عبارتي، در .  كند وجه ارزش و اهمّيّت تبلیغ امر توسّط عامّۀ بهائیان را نفي نمي
د تعدا زيرا اوالً در حال حاضرمقايسۀ دو امر مهمّ، يكي بيشتر مورد نياز است، 

 چنين منابعي براي ً،ثانيا  .چنين كتبي در امر مبارك بسيار كمتر از حد لزوم است
 .كرده از لوازم اساسي است تبليغ امر به نفوس برجسته و تحصيل
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 انتخاب موضوع و نحوۀ مطالعه) ه
در هر يوم بايد براي تحقيق و مطالعه متوجّه مسائل و مشكالت روز باشيم و با 

بدين ترتيب مثًال مطالعۀ مسائل .  ها را بيابيم حل الت راهِشناخت دقيق اين مشك
حلّ امر مبارك براي وصول به تعديل معيشت در زماني كه  اقتصادي و كشف راهِ

كلّيّۀ كشورها با مشاكل اقصادي متعدّد مواجه هستند بيش از تحقيق در بارۀ مسائلي 
لذا .  كند يّت پيدا ميداري، بهداشت فردي يا جزئيات احكام عبادي اهّم چون برده

انتخاب موضوع و نحوۀ مطالعه ارتباط مستقيم با شناخت دقيق مسائل و مشكالت 
 . جهاني خواهد داشت

جناب دكتر موژان مؤمن در مقالۀ خود ضمن اشاره به لزوم تلفيق مطالعۀ آثار با 
مطالعات علمي، موضوع تحقيق در بارۀ موقعيت زنان را به عنوان نمونه ذكر 

مذهبي، صرفًا از متون مذهبي استفاده –در چنين تحقيق استداللي.  فرمايند مي
در آن به كار رفته استخراج و به هم » كنيزان«يا » زنان«شود و هر جا كلمۀ  مي

دهد تساوي حقوق خوب  ايشان معتقدند اين شيوه نشان مي.  شود ربط داده مي
ه روش علمي تحقيق كند و ببيند بايد محقّق ابتدا ب.  است، امّا کافی و وافی نيست

دارد؟  چه بحثهايي  چه مواضيعي اذهان اعضاي نهضت زنان را مشغول مي
آنها مي مي خواهند بدانند چگونه ساختار اجتماعي حاضر مايل است  كنند؟  مثًال 

.  هاي قدرت و تسلّط مبتني باشد و چرا كفۀ ترازو به نفع مردان است بر ارزش
ار مربوط به نظم اداري بهايي و نظم جهاني را هم يي بايد آثبدين ترتيب محقّق بها

در .  آمده است بسنده كند» زنان«مطالعه كند و نه صرفًا به آنچه تحت عنوان 
چنين افكاري براي نهضت .  شود ديانت بهايي قدرت و مرجعيت به افراد داده نمي

   ۲۲.زنان جالب است چون پاسخي به سؤال ذهني ايشان است
م جهان استيفن لمبدن به بعضي از موضوعاتي كه امروزه مورد توجّه مردجناب 

نهضتهاي جديد : فرمايند، از جمله باشد اشاره مي است و قابل بررسي و تحقيق مي
، روح و زندگي پس از مرگ، آيندۀ (New Age)هاي عصر جديد  مذهبي و گروه

مذهبي مثل عقايد بشر و ظهور دوران جديد، علوم انساني و آراء و عقايد غير
هاي تكامل،  ها، نهضتهاي زنان و طرفداران احقاق حقوق ايشان، نظريه كمونيست

المللي و ظهور و سقوط  شناسي تربيتي، امور بين مواجهه بين علم و دين، روان
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 ۲۳∗.ها تمدّن
 
   ـ توجه به تاريخ7

اين جنبه بررسي   . بهايي توجّه بسياري به تاريخ شده استۀدر آثار طلعات مقدّس
ذيالً به بعضي از  . ق بيشتر مفاهيم مطروحه كمك خواهد كرداز آثار مباركه به تعمّ

يك از  هر . شود س بهايي اشاره ميآثار طلعات مقدّ ق در تاريخ دركاربردهاي تعّم
تواند در مطالعات بهايي مورد توجّه قرار گيرد و در پرتو آثار   مياين موضوعات
الخصوص آنچه به وسيلۀ طلعات مقدّسۀ بهايي نوشته  ري عليهاي ام مباركه و تاريخ

و " مقالۀ شخصي سيّاح"از جملۀ اين كتب تاريخي .  شده است بررسي شود
قرن "است كه به قلم حضرت عبدالبهاء عزّ صدور يافته و نيز كتاب " تذكرةالوفا"

نبيل با  تاريخ ۀو ترجم)  احبّاي شرقنلوح قر" ( بديع۱۰۱توقيع نوروز "و " بديع
   .ه تدوين يافته استحواشي مربوطه كه توسّط حضرت وليّ امرالّل

 
 ه و آگاهي بيشترذكر شواهد تاريخي براي اثبات مطالب يا ايجاد تنّب )الف

 حضرت عبدالبهاء در ،از جمله  .گاه از تاريخ براي اثبات مطالب استفاده شده
ه ضرِب سيف و اثبات ترويج ت بكردن تأثيرات ترويج ديان  مدنيّه براي ردّۀرسال
بعثت حضرت محمّد استشهاد  انسانيه به تواريخ عربيّه قبل از ه به كماالتالّلةكلم
" حنظلة طائي"از ملوك عرب جاهليّه و " نعمان بن منذر لخمي"كنند و حكايت  مي

، و )۶۱–۵۵، صصرسالۀ مدنیه. ک.ر(فرمايند  از مؤمنين حضرت مسيح را بيان مي
گاهي  و تنبّه ايرانيان با استناد بر كتب فارسيه و تواريخ رومان و ابي يا جهت آ
هاي معتبر عربي است، عظمت گذشتۀ ايران، و اقتدار ملوك  الفدا، كه از تاريخ

، رسالۀ مدنیه. ک.ر(فرمايند  پارسي، از جمله كورش و فريدون، را يادآوري مي
  ).۱۱ و ۱۰ صص

وقايع اتّفاقيه و تحقّق بشارات و انذارات ه نيز به تاريخ امر و حضرت وليّ امرالّل

                                                 
گمان بر اين مشكالت مسائل ديگري چون تباهي محيط زيست، رواج خشونت در جهان، اعتياد  بي ∗

 .به مواد مخدره، و مانند آن را بايد افزود
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قرن بديع مدّت هشت ماه داشتند، چنانكه براي انتشار كتاب   مبذول ميتوجّه خاصّ
 استخراج مطالب الزمه و ... موادّ تاريخيه ۀتهي "آوري مطالب از جمله به  جمع

 ۱۹۳۱، توقيع مارچ ۱۹۴، ص۲، جتوقيعات" ( مؤلمهۀبسط و شرح حوادث جسيم
با  "به شهادت حضرت حرم، هيكل مبارك . اند  پرداخته) به محفل طهرانخطاب
فرمودند و به   و دوربين خود شرح حوادث و وقايع را مالحظه ميهاي حادّ چشم

فرمودند  اي نوعي تفرّس مي نحوي در هر يك تبصّر و تعمّق داشتند و در هر حادثه
 )۲۵۰، صگوهر يكتا) (ترجمه ..." (شد كه موجب اندهاش مي

 امريك در نزد ۀقطع"فرمايند  هيكل مبارك در تحليل بيانِ حضرت عبدالبهاء كه مي
" حق ميدان اشراق انوار است و كشور ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار

فرمايند كه  در توقيع عصر ذهبي اشاره مي) ۴، ص۱۹۳۲، مارس توقيع عصر ذهبي(
حّباي امريك و كانادا را بررسي كند اگر كسي حتّي به طور سطحي تاريخ خدمات ا

 ايشان در اجراي فرامين تبليغي و سخاوتشان در كمك به ۀجانب آثار وفاداري همه
االذكار را شاهدي بر اين  محتاجين ايران و فداكاريشان در تكميل ساختمان مشرق

.  اند اند بخوبي حفظ كرده  را كه به امانت گرفتهداند كه ايشان ميراث گرانبهايي مي
اند و مراتب  كردن اين مطلب را به عهدۀ مورّخين آتي گذاشته هيكل مبارك روشن

  ۲۴.اند متعاليه و فتوحات افتخارآفرين ايشان را ستوده
 
  تاريخ اديان ۀمقايس) ب

اند و   تاريخ اديان پرداختهۀه به مقايسدر توقيع عصر ذهبي حضرت ولي امرالّل
 :فرمايند ، مي فعّاليّتهاي آغاز اديان پيشين ستودهنيروي ديانت بهايي را در مقايسه با

محقّق بدون تعصّب اديان تطبيقي در چه مورد ديگري به غير از " 
تواند شواهدي از چنين دعاوي شگرفي كه شارع  ديانت بهايي مي

تر ازمخالفان  رحم دشمناني بي  ديانت بهايي عنوان كرده ذكر نمايد؟
ه تر از آنچه حضرت بهاءالّل وزانرتش پيدا كند و عشق و شوري سحض

توان با تقليبي چنين   در كجا مي...ها برانگيخته جستجو كند  در دل
حضرت باب در حيات خود  ناگهاني و كامل و سريع كه پيروان امر

  )۸، صتوقيع عصر ذهبي() ترجمه ..." (تجربه نمودند مواجه گرديد؟
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 توجه به بشارات وانذارات ) ج
ريخي كه در آثار مباركه مندرج است بشارات، انذارات و وعودي از جمله مسائل تا

انتظار آن را  يا آينده ،است كه بعضًا تحقّق يافته و بعضي در شرف وقوع است
 محقّقين بهايي ۀعهد بررسي تاريخ و توجّه به اين انذارات و بشارات بر . كشد مي

حضرت  . اريخي تطبيق دهنداست كه آثار مباركه را عميقًا مطالعه كنند و با وقايع ت
ه بنفسه در آثارشان به اين جنبه از مطالعات بهايي توجّه نموده، احبّاي ولّي امرالّل

 .فرمايند الهي را به تفكّر در اين زمينه دعوت مي
 در دهمين سال پس از صعود حضرت »هدف نظم بديع جهاني«از جمله در توقيع 

به تعاليم مباركي كه حضرتش  ":فرمايند اء خطاب به احبّاي سراسر عالم ميعبدالبه
چون ميراثي مرغوب به جهان سپرده بينديشيم و در پرتو آن تعاليم، وقايع و حوادثي 

" .ه را تسريع نموده مطالعه كنيمرا كه ظهور تدريجي نظم جهاني حضرت بهاءالّل
ء ساله از احبّا ه َدۀو يا در سال دوّم نقش  )۳۹، صنظم جهاني بهايي) (ترجمه(

 از آغاز نقشۀ بيشماري كه شان به مطالعه و تفكّر در فتوحاتخواهند كه با اي مي
ساله نصيب ياران گرديده بپردازند و تأييدات غيبيۀ حضرت عبدالبهاء را در اين  دَه

مشروع مالحظه نمايند و آثار اين قوّۀ معنويه را در پيشرفت نقشۀ الهي مشاهده 
 ۲۵.كنند

، اوضاع خواهند به عنوان يك ناظر احبّاي الهي ميه از حضرت وليّ امرالّل
ه و حضرت در پرتو وعود و انذارات و بشارات حضرت بهاءالّل"المللي را  بين

 و از آن براي )۱۸۳، صظهور عدل الهي) (ترجمه" (عبدالبهاء مطالعه نمايند
 در مبارك از سويي احبّاء را به تفكّرهيكل  .  بشريت استفاده كنندۀراهنمايي جامع

 و از سوي ديگر ۲۶فرمايند آثار قدرت و غلبۀ الهيّه و حوادث اين عالم دعوت مي
فرمايند، باليايي كه با توجّه به  دقّت در باليا و اضطرابات جهان را توصيه مي

خطابات حضرت بهاءاللّه و انذارات شديدۀ ايشان خطاب به ملوك و سالطين 
لهي و از تأثيرات نافذۀ خطابات مباركه نتيجۀ قهري عدم توجّه اهل عالم به نداي ا

 آن را ۀمراجعه به آثار مباركه و نظر در آن، علّت اصلي اين باليا و نتيج  ۲۷.است
 .روشن خواهد نمود
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 توجه به تاريخ براي درك بهتر آثار الهي ) د
گذشته از مطالبي كه ذكر شد، مراجعه به تاريخ در بسياري از موارد فهم و درك آثار 

المثل  في . ه را كه به نوعي به مسائل تاريخي اشاره دارند باال خواهد بردمبارك
 ۀبررسي وضع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و توجّه به اصالحات از اواخر دور

 ارتباط مستقيم با فهم ،شاه خصوص زمان ناصرالدّينه  ب،صفويه و دوران قاجار
 در سياست دخالت نموده، بررسي تاريخي دوراني كه علماء .  مدنيّه داردۀرسال

رك اند، د اي كه به بار آورده اند و نتايج وخيمه سعي در تلفيق دين و سياست داشته
 سياسيه باال خواهد برد و تعمّق در تاريخ وقايع قرن ۀما را از مطالب مندرج در رسال

اوّل بهايي و توجّه به تحقّق بشارات و انذارات جمال قدم، بينش ما را نسبت به 
 .اند تغيير خواهد داد هايي كه از تاريخ نموده ه و تحليلر حضرت وليّ امرالّلآثا
 
 تعصبات از  پذیری و رهائی سرمشق) ه

 تاريخ امر مبارك و توجّه به حيات هياكل مقدّسه و مؤمنين اوّليّه الگو و ۀمطالع
دهد   مناسبي براي ما خواهد بود، سرمشق قرار دادن اين افراد به ما نشان ميۀننمو

كه عمل به تعاليم الهيّه امري دور از دسترس نيست و داشتن سرور روحاني در عين 
 .تحمّل مصائب و باليا غيرممكن نخواهد بود

اني ه اطّالع احبّاء از مندرجات كتاب تاريخ جناب فاضل مازندرحضرت وليّ امرالّل
هجت و مورث تقدّم و ترقّي و علّت ازدياد نشاط و ب"را واجب شمرده، آن را 

ل اعظم نيز از العد بيت . فرمايند  ياران ذكر مي)۱۹۷، ص۳، جتوقيعات" (انبساط
خواهند كه به تاريخ امر رجوع كنند تا نتيجۀ محروميتها در  جوانان مهد امراللّه مي

 مطالعۀ ۲۸.راه حق و نزول تأييدات الهيّه را ببينند و خداوند را شكرگزار باشند
 ۀو توجّه به حقايق موجود در ايّام حيات ايشان به فرمودتاريخ حيات مظاهر مقدّسه 

" .هرنوع اوهام و تعصّبات مذهبي را زائل خواهد نمود "هحضرت وليّ امرالّل
 ۱۹۳۲ اكتبر ۱۹، ترجمۀ توقيع ۹۳، صمجموعۀ آثار مباركه دربارۀ تربيت) (ترجمه(

 ۀ آثار طلعات قدسيّ نصوص الهيّه وبسياري از اين وقايع در  ) از افراد احبّاءبه يكي
 ۀمقال « كه در كتابٰى حضرت اعل از جمله تاريخ حيات،بهايي موجود است

از تاريخ  به قلم حضرت عبدالبهاء نگاشته شده، و يا مختصري »شخصي سيّاح
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آنچه مسلّم است  .  مندرج است»مفاوضات مباركه«حيات مظاهر ظهور كه در 
 . ير تواريخ موجود حاصل خواهد شدنتايج فوق از زيارت چنين آثاري بيش از سا

 
   ـ توجه به تكرارها و تأكيدها8

كيدها و تكرارهايي است كه بر مطالب  يكي ديگر از روشهاي تعمّق در آثار يافتن تأ
 . صورت گرفته استمهّم

 
 تكرارها) الف

از جمله  . اند كه به اين تكرارها توجّه كنيم در آثار مباركه ما را هدايت نموده
 بعضي ... مهربان ۀاي عّم ":فرمايند بدالبهاء در لوح خطاب به عمّه ميحضرت ع

 در مواقع متعدّدهاز ابواب بيان را قرائت و تالوت فرماييد و تعمّق و تفكّر كنيد كه 
فرمايد تا حقيقِت حال چون آفتاب  در مراتب و شئون و حقايق مرايا چه بيان مي

توجّه به تكرار يك موضوع در   )۱۸۵، ص۲، جمكاتيب" (.واضح و مشهود گردد
كيد شده،آيات مختلف و تعمّق در آن  از ، كه در بيان حضرت عبدالبهاء نيز به آن تأ

 .  بخشد جمله عواملي است كه تفكّر ما را دقّت و عمق بيشتري مي
مثًال در   .گاه تكرار يك مطلب در آثار متعدّد نيز اين توجّه را ايجاد مي نمايد

قسمت مربوط به عرفان مظهر الهي و تبليغ امر او "  آثارۀطالعهدف از م "موضوع
كيد زيادي قرار گرفته و مطالع  آثار براي رسيدن به اين ۀدر آثار مباركه مورد تأ

اين امر  حاكي از اهمّيّت شناخت مظهر ظهور و  . اهداف بكرّات توصيه شده است
فرد به آنچه  ،اهداف با وصول به اين ،، زيرانيز شناساندن او به ديگران است

 .نمايد مند مي شود و ساير ناس را نيز از اين نعمت بهره برايش خلق شده واصل مي
 
 تأكيدات لفظي و معنوي  ) ب

بايد " ؛"نخست" ؛"تر اينكه  از همه مهّم ":در روش مطالعه توجّه به عبارتهايي مثل
لي هر مطلب توصيه و امثال ذلك براي يافتن ايده و نكتۀ اص..." شان كرد كه خاطرن

كيدهاي مندرج در آثار  جستجوي ۲۹.شده است چنين كلمات كليدي ما را نيز به تأ
خدمت اعظم و : "فرمايند المثل حضرت بهاءاللّه در لوحي مي في.  نمايد متوجّه مي
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بايد مبلّغين به حكمت و بيان به اين امر خطير مشغول .  اكبر تبليغ امر او است
اهمّيّت امر تبليغ با استفادۀ مبارك از كلمات )  ۴۸ ص،۴، جمائده." (گردند

 .شود روشن مي" امر خطير"و " خدمت اعظم و اكبر"
كيد بر يك مطلب ا از جمله  . شود ستفاده ميگاه از عباراتي مهيّج يا مشوّق براي تأ

كيد اهمّيّت عدل مي اين است آن ندايي كه اهل عالم از براي اصغاء : "فرمايند در تأ
و يا در مورد اهمّيّت و ) ۲۱۲، ص۴، جمائده..." (عدم به وجود  آمدند آن از 

زمين باشد و آن جناب در مغرب  اگر نفسي در مشرق: "فرمايند ضرورت امر تبليغ مي
اللّه فائز گردد، بر آن جناب حتم است مَعَ استطاعت كه به  و اراده نمايد به عرفان

در استطاعت و قابليّت بر او مبذول آن ارض توجّه نمايد و رحيق حيوان را به ق
 )۴۷، ص۴، جمائده." (دارد

كيدات و يافتن علّت آنها  جمال قدم بنفسه در آثارخود مؤمنين را به تفكّر در تأ
 در تمام ٰىاني ضمن اشاره به اينكه حضرت اعلاز جمله در بي . فرمايند مي هدايت

 را معلّق به قبول "بيان"شود و جميعِ   حّب جمال قدم استنشاق ميۀآثارشان رائح
احدي تفكّر در اين ننمود كه آيا سبب چيست و : "فرمايند اند، مي هر امر نمودهمظ

اند كه در آن يوم به بيان و مانزَّل فيه از جمال قدم  علّت چه كه جميع را امر فرموده
پس س) ۱۳۵، صاقتدارات..." (طوبي لِلْعارِفين، طوبي لِلْمُتَفَرِّسين . محجوب نمانند

لَعَمري اين نبوده مگر آنكه : "در ادامۀ همان بيان علّت را چنين ذكر مي فرمايند
اگر .  فرمودند كه لسان قدم در قلب عالم بِاَنَُّه ال اِلَه اِّال اَنا ناطق است مشاهده مي

كيدات النهايهدر اين بيان تفكّر نمايند و تغمّس كنند بر   كه در بيان از قلم علّت تأ
، اقتدارات." (عرفان اين مقام مفتاح علوم حق است. شوند ده مطّلع ميامر نازل ش

هيكل مبارك با ذكر اين بيان به عظمت ظهور خويش و علّت )  ۱۳۶ و ۱۳۵صص 
كيدات حضرت اعلٰى به اهل بيان در قب نماندِن ايشان  جديد و محتجب ول ظهورتأ

 .فرمايند اشاره مي
از جمله در  . فرمايند ز اين روش استفاده ميه نيز در آثار خود احضرت ولّي امرالّل

 در مورد تعمّق و تمعّن و تدبّر در الواح تبليغي حضرت »ظهور عدل الهي«توقيع 
كيد شده است اشاره  عبدالبهاء به يك موضوع كه در قسمتهاي مختلف آن تأ

گيرند كه چون در الواح تبليغي بشارات زيادي راجع  فرمايند و سپس نتيجه مي مي
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 نزديك نصيبش ۀ خود را به آنچه در آتي جامعۀ یارانشده نبايد آمريكا داده ۀآيندبه 
 .)۱۵۵–۱۵۳، صصظهور عدل الهي) (ترجمه (شده راضي و خشنود سازد

تواند حاكي از   در يك لوح يا اثر نيز مي موضوعي خاّصۀبار حجم زياد مطالب در
كيد بر آن مطلب باشد  مدنيّه به چهار ۀ رسالالمثل حضرت عبدالبهاء در في . تأ

تر  پاسِخ اعتراض دوّم از همه مفصّل . دهند اعتراض در مورد تجدّدطلبي پاسخ مي
اين اعتراض در ارتباط با تعبير مسلمانان و علماِء اسالم از مفهوم تجدّد  . است

هيكل مبارك عدم تناقض  . نمايند است كه نفي تجدّد را بر تعاليم اسالم مبتني مي
 با روح تجدّدفرمايند و تناسب   اسالم و تجدّدطلبي را مفصًّال بيان ميبين تعاليم

 . نمايند اسالم را مطرح فرموده، سپس شرايط علماي راستين را مفصّالً بيان مي
مثالً  . تواند مورد بررسي و تعمّق قرار گيرد  به اين موضوع ميعلّت توجّه خاصّ

به دليل نفوذشان در مردم، از عوامل اينكه عقايد علماء و مخالفت آنها با تجدّد 
كيدي الزم آمده است اصلي عقب  .ماندگي ايران بوده، لذا چنين توجّه و تأ

 
   ـ حفظ كردن بيانات مباركه9

كيد ،خصوص از سنين طفوليّته  ب،در آثار مباركه حفظ كردن بيانات الهي  مورد تأ
حفظ الواح و ": يندفرما  حضرت عبدالبهاء مي،از جمله . و تشويق واقع شده است

آيات محكمات و احاديث بسيار موافق، البتّه كمال همّت را در تعليم و تفهيم و 
 يا ۵۹، ص آثار مباركه دربارۀ تربيتۀمجموع) (ترجمه" (.تدريس مبذول داريد

روش هيكل مبارك در   )۱۰۷، صنتخباتي از آثار مباركه دربارۀ تعليم و تربيتم
ه و ساير اطفال عائله را تشويق به حفظ ضرت وليّ امرالّلخانواده نيز چنين بوده و ح

 ۀ زيرا به فرمود،)۱۳ و ۱۲، صص گوهر يكتا (آيات و بيانات مباركه مي نمودند
حقيقت و روح كلمات در قلوب و اذهان اطفال بدين طريق "ه حضرت ولّي امرالّل

،  تربيت آثار مباركه دربارۀۀمجموع ()ترجمه (."منعكس و مركوز خواهد گرديد
جايگزيني روح كلمات در قلب اطفال موجب ايجاد عشق به حضرت )  ۹۳ص

 . اللّه و فهم و درك بيشتر آثار ايشان در آينده خواهد بود بهاءاللّه، منزل آيات
حضرت وليّ امراللّه به دليل اهمّيّت اين امر و لزوم شروع حفظ آيات از سنين اوّليّۀ 

وز قادر بر حفظ يك مناجات كامل نيستند اطفالي كه هن: "فرمايند حيات مي
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 )ترجمه (."اي از جمالت آن را از بر نمايند اشكالي نخواهد بود، صرفًا پاره
هيكل مبارك به مادران يا هيأتي كه )  ۱۱۱، ص آثار مباركه دربارۀ تربيتۀمجموع(

 ۀمجموع ()ترجمه ("وظيفۀ انتخاب آيات از كلمات مقّدسه"نمايند  محفل مأمور مي
فرمايند تا اطفال اين آيات را به  را محوّل مي) ۱۰۷، صثار مباركه دربارۀ تربيتآ

جاي كلمات و تركيبات ديگر مورد استفاده قرار دهند، زيرا معتقدند اين كلمات 
 .نمايند ب ميتأثير و قوايي مخصوص دارد و اطفال براحتي آن را جذ

ر و تحقيق و تتبّع را  حفظ كردن تدريجي توأم با تفّكۀحضرت عبدالبهاء نتيج
 از هر كتابي حرفي  "...:فرمايند، قوله االحلي وصول به مدارج علم و فضل ذكر مي

اي حفظ نمايد و تتبّع در آن نمايد و به هر  اي كلمه ت آرد و از هر رسالهبه دس
عالمي كه تصادف نمايد تشريح آن مسائل طلبد، يقين است كه عاقبت فاضل يگانه 

هيكل مبارك )  ۱۹۱، ش۱۰۵، صجزوۀ جوانان." (همتا شود يگردد و عالِم ب
اي حفظ نمايد و در آن تفّكر  فرمايند حتّي اگر فرد از هر كتاب حرفي يا كلمه مي

اين بيان  . يابد نظيري دست مي كند و تحقيق نمايد بتدريج به علم و فضل بي
عمّق در  و بویژه تحاكي از آن است كه حفظ كردن بايد به همراه درك و فهم

 باشد و بتدريج از اين طريق مسائل الهيّه در روح و جان انسان نفوذ محفوظات
مسلّمًا اين نوع كار با حفظ كردن مطالب بدون فهم و دقّت و به نحو  . كند

بهتر است مسائل الهيّه با اطفال به بحث گذاشته شود تا  . وار، متفاوت است طوطي
 . مايندپس از فهم و درك نسبي، آن را حفظ ن

حضرت عبدالبهاء براي تبديل اطّالعات محسوس به قواي دروني عقل و مفاهيم 
، بعد تخيّل و سپس تفكّر و نهايتاً اوّل احساس: فرمايند انتزاعي مراحلي را ذكر مي

 گل پس از  یکهيكل مبارك در مورد شناخت . دِن مطلبکر حفظ كردن و دروني
 متفكّره در آن تفكّر نمايد و به ۀقوّ ":ايندفرم بيان مراحل احساس و تخيِّل آن مي

 مدركه چون ادراك نمود ۀ مدركه تسليم كند و قوّۀ، پس به قوّحقيقتش پي برد
..." ت آن شيِء محسوس را به حافظه تسليم نمايد و قوّۀ حافظه حفظ نمايد صور

در اين شيوه، از محسوس به سوي معقول و انتزاع مفاهيم )  ۱۶۰، صمفاوضات(
ين ترتيب مراحل پيشرفت ذهني انسان از هيكل مبارك بد.  ك مي شويمنزدي

 .فرمايند حقيقت را بيان ميشناخت يك 
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كلمات منزله في حدّ ذاته داراي تأثير و قّوت "به فرمودۀ حضرت ولّي امراللّه 
لذا اگر )  ۱۰۸، ص آثار مباركه دربارۀ تربيتۀمجموع ()ترجمه (."مخصوص است
 در نهايت خلوص مطالعه كند و آن را به ذهن بسپارد، تأثير قواي كسي آثار الهيّه را

 آن را احساس خواهد كرد، هرچند كه فهم او از مطالب در حّد ۀكنندءقه و احياخّال
اعالي خود نباشد؛ امّا اگر اين كار پس از درك و فهم بيشترِ معاني انجام شود 

 .ترخواهد بود تأثيراتش به مراتب عميق
د در عصر كنوني كه دوران كامپيوتر و هجوم اطّالعات است حفظ گروهي معتقدن

 آثار مباركه فهم و درك ۀكردن مطالب كاري بيهوده است، امّا چون هدف از مطالع
توان اهمّيّت اين روش را در به  دقيق مطالب و به كار بستن آن در عمل است، نمي
 . خاطر آوردن مطالعات در وقت لزوم ناديده گرفت

تدريج با تعمّق و ه ماند ب  فرد باقي ميۀ طفوليت نصوص مباركه در حافظي ازوقت
ها و اصول اخالقي و معيارهاي  اين محفوظات تداعي ارزش  .تفكّر توأم  مي گردد

بدين ترتيب فرد در موقعيّتهاي عملي  . نمايد تر مي امر مبارك را در ذهن سهل
از طرف ديگر  . ذهن دارد عمل كندتواند با مراجعه به آنچه از موازين الهي در  مي

، انحرافات فكري يا اخالقي مشكل ها در ذهن جاي گرفت وقتي اين ارزش
فضائل اخالقي به عنوان يك مالك و معيار صحيح  . تواند در انسان رسوخ كند مي

گاه طفل باقي مي ماند و در هنگام بلوغ او را از مفاسد  از كودكي در ناخودآ
 .نمايد اجتماع حفظ مي

 . حفظ كردن بيانات مباركه و فهم دقيق آنها با يكديگر ارتباطي دوسويه دارند
تر است و هرچه محفوظات بيشتر باشد  هرچه فهم بيشتر باشد حفظ كردن ساده

شود، زيرا فهم بسياري از مطالب نياز به يافتن ارتباطها دارد و  درك نيز بيشتر مي
هرچه مفاهيمِ  . كند تر مي آن را سهل مفاهيم مختلف مرتبط با موضوع درك ۀمقايس
تر در ذهن نقش بسته باشد ايجاد ارتباط بين  شده از آثار مباركه بيشتر و روشن گرفته

 . آنها و يافتن حقايق كلّيّه بهتر ممكن خواهد بود
ه نفوسي كه ب . ه نيز بسيار مؤثّر استاستفاده از اصل بيانات مباركه در تبليغ امرالّل

د سؤاالت ذهني مبتديان را با نصوص مباركه پاسخ دهند، از تأثير توانن موقع مي
حضور ذهن اين افراد نيز در  . برند ه بيشتر بهره ميعظيم كالم الهي در ابالغ امرالّل
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ه هاي مناسب با توجّه به تعاليم الهيّه ب حل  راهِۀگويي به مشكالت نفوس و ارائ پاسخ
 .مراتب بيشتر خواهد بود

بايد نفوس مقدّسه تفكّر و تدبّر نمايند در كيفيت  ":فرمايند ه ميحضرت بهاءالّل
به آيات الهي .   الهيّه در هر مقام آياتي و كلماتي حفظ نمايندۀبديعتبليغ و از كتب 

ناطق شوند كه اوست اكسير اعظم و طلسم اكبر افخم انساني كه سامع را مجال 
 ثابت شده که نوجوانان بهائی به تجربه)  ۴۷۰، ص۳، جامر و خلق." (توقّف نماند

به علّت آشنائی با آثار مبارکه و از حفظ کردن آنها در بیان مطالب و ادای مفاهیم 
 .گویند یتری سخن م ساالن خود دارند و به زبان غنی توانائی بیشتری از هم

تدريج و در طول ساليان دراز انجام ه حفظ كردن نصوص و بيانات مباركه كه ب
لذا با گذشت زمان اين تعمّق   .مله شرايط تعمّق در آثار استخواهد شد از ج
دانند و  امراللّه تعمّق در آثار را بسيار مشكل ميحضرت ولّي  . بيشتر خواهد شد

هاي مختلفي از حيات  جنبه"معتقدند تبحّر و تعمّق در تعاليم حضرت بهاءاللّه كه با 
، انوار هدایت ()ترجمه( "دروني و نيز حيات اجتماعي انسان در ارتباط است

سالها وقت الزم است تا بتوانيم اين .  انجامد سالها به طول مي) ۱۹۳۲، ش۷۱۷ص
هاي مختلف را در آثار مباركه مطالعه كنيم، در بارۀ آن تفكّر نماييم، نكات  جنبه

ه  بۀ بازيابي موفّق به استفادۀ درازمدّت ذخيره كنيم و در مرحلۀدر حافظاساسي را 
 .ن شويمموقع از آ

 
   ـ تكرار مطالب  10

دارند ما خيلي  كنند اظهار مي از كساني كه آثار مباركه را مستمرًّا مطالعه مي بعضي
يكي از علل اين امر عدم تكرار مطالب  . ماند خوانيم امّا چيز زيادي يادمان نمي مي

  بلكه براي تعمّق بيشتر روي مفاهيم،،دنکرو يادآوري آنها، نه به منظور حفظ 
 بايد روي مطالب فكر شود، مطالعه، فعّال و ،خواندن به تنهايي كافي نيست . است

گذاري شود و با مرور و تكرار،  با تحرّك باشد، نكات مهّم يادداشت يا عالمت
تري در حافظه باقي  مطالب در ذهن يادآوري شود تا مفاهيم براي مدّت طوالني

 ۳۰.بماند
كيد فرمودهحضرت ولّي امراللّه در آثار خويش اند، از   قرائت مكرّر آثار الهي را تأ
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خواهند كه در كلمات الهيّه تفحّص كنند و وظايف  جمله از اعضاي محافل شور مي
 قرائت نموده اطّالع تام مكرّرًابه نهايت دقّت و توجّه و فراغت بال، "خويش را 

 نصايح براي اينكه هر لحظه اين كلمات و)  ۶۳، ص۳، جمائده." (حاصل نمايند
 .  ذهن شود ضروري استۀكبه ياد آيد و به عمل درآيد، تكرار آن به حدّي كه مل

... بايد : "فرمايند هيكل مبارك در توقيعي خطاب به احبّاي ايران و تركستان مي
 تالوت نماييم و عامل گرديم و به بكرّات و مرّاتنصايح مشفقانۀ رّب عزيز را 

 )۵۵، ص۶، جمائده." (يمنفوس مستعدّه اعالن و القاء نماي
تر،  يكي از نتايج تكرار، به يادآوردن مطالب در وقت لزوم است؛ امّا نتيجۀ مهّم

العدل اعظم در  بيت.  درك بيشتر آثار الهي و رسوخ آنها در ذهن و وجدان است
 :فرمايند دستخطّي مي

ممكن .   استمرور مكرّر بدون ترديد دقيق ۀيكي از مفاهيم مطالع"... 
با يك بار مطالعه احساس كنيم كه مفهوم لوحي از الواح مباركه است 
دانيم ولي اگر بار ديگر به مطالعه پرداخته و بر روي مفاهيم آن  را مي

تفكّر و تعمّق نماييم بدون ترديد به همان بيان مبارك خواهيم رسيد كه 
جزوۀ اهمّيّت " (.شويم برداشت قبلي ما صحيح نبوده است متوجّه مي

 ) ۱۴، صۀ معارف امر و معرّفي مؤسّسۀ معارفمطالع
تر آيات قرآنيه نيز مطالعۀ دقيق و مكرّر را  راللّه براي درك عميقحضرت وليّ ام
احبّاء نبايد منتظر و متوقّع باشند پس از يك بار يا دو بار : "فرمايند توصيه نموده، مي

ك كنند؛ بلكه بايد يا حتّي سه بار قرائت سُوَر قرآنيه معني و مفهوم آنها را در
همچنان به مطالعات خود ادامه داده، به كمك بعضي تفاسير و توضيحات موجود، 

)  ۱۶۶۶، ش۶۲۳، صانوار هدایت ()ترجمه (."در معاني و مضامين آنها تفكّر كنند
هيكل مبارك در همين توقيع مطالعۀ موضوعي قرآن، و نه آيه به آيه، را در پرتو 

شمرند و تكرار مطالعه و  يي براي تعمّق در آن ضروري ميتفاسير طلعات مقدّسۀ بها
 .دانند تعمّق را هرچند به طول انجامد مفيد مي
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   ـ استمرار در مطالعه11
 مهّم ديگري كه در آثار الهي بكرّات بدان توجّه شده و براي تعمّق در آثار ۀنكت

 عادت ، به حدّي كه اين امر به صورتضروري است استمرار در مطالعه است
نمايند از ابتداي طفوليّت غزليات  ضرت عبدالبهاء مادران را موظّف ميح . دربيايد

جمال مبارك را براي اطفال بخوانند تا گوش آنها به اين آيات آشنا شود و در 
ه بر اللّةه و القاءِ كلمالواح و تعاليم حضرت بهاءالّلقرائت   "۳۱.ايشان  تأثير بگذارد

 در مدارس را  )۷۸، صمجموعۀ آثار مباركه دربارۀ تربيت ()ترجمه" (مسامع اطفال
 ۀپس از اينكه كودك توانايي خواندن به دست آورد مطالع  .فرمايند نيز تشويق مي

 مستمّر آثار مباركه ۀمطالع . تدريج جايگزين استماع آيات شوده تواند ب آثار مي
تر  ديگر در آن زمينه سريعگردد و مسائل مشابه يا آيات  باعث آشنايي بيشتر با آن مي

 . گردد شود و مفاهيم آن دروني مي ، يادگيري حاصل ميگيرد در ذهن جاي مي
وليّ امراللّه در بارۀ علّت لزوم مطالعۀ مستمرّ، بياني به اين مضمون حضرت 

 روزانهايمان، تنها صِرف اعتقاد نيست، بلكه راه و روشي است كه "فرمايند كه  مي
ارد و مستمرًّا روحانيتش بايد تجديد گردد و با تأمّل و تعمّق در  داحتياج به تقويت

كند   ترتيب فردي كه هر روز آثار الهي را زيارت مي  بدين۳۲."آثار مباركه توأم باشد
.  نمايد كند و با جمال قدم تجديد عهد مي از نظر روحاني خود را مرتّباً تقويت مي

يات اين روش را ادامه دادند و از هر حضرت وليّ امراللّه خود در تمام ايّام ح
  .)۲۴۱، صگوهر يكتا (فرصتي براي مطالعه استفاده كردند

را ) ۱۶۳، صمفاوضات" (حرص در تحصيل علوم و معارف"حضرت عبدالبهاء 
الخصوص مطالعۀ آثار الهيّه كه استمرار آن را واجب  اند، علي ممدوح دانسته

" ليالً و نهارًا"ونۀ فارسي و عربي را اند و قرائت آياتي چون كلمات مكن شمرده
هيكل مبارك در بياني .  اند به منظور عمل به آن الزم دانسته) ۱۹۹، ص۵، جمائده(

 جهد نماييد شب و روز: "فرمايند پس از ذكر استعداد احبّاء در درك آيات الهي مي
، ربيتمجموعۀ آثار مباركه دربارۀ ت ()ترجمه (..."تا به حقايق و معاني پي بريد 

 ) ۷۹ص
 آثار در صبح و ۀ به مطالع، از جمله كتاب مستطاب اقدس،هر چند در آثار الهي

اتلوا آياِت اللِه في كّلِ صَباٍح وَ : "۴۰، صكتاب اقدس.: ك.ر (شب اشاره شده
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و بعضي از متخصّصين نيز مطالعه در بامداد و شبانگاه را براي تمركز ) . . ."مَساء 
رسد آنچه بيش از زماِن مطالعه   امّا به نظر مي۳۳اند، ردهوصيه كو كارآيي بيشتر ت

شدنِ مرتّب از منبع فيض   روز و سيرابمورد نظِر مبارك است، استمرارِ آن در هر
م در پيامي از العدل اعظ چنانكه بيت . الهي براي ازدياد ايمان و اعتقاد قلبي است

 ۀ از سرچشم،چه جمعاً چه انفرادًا و ،هر يك"نمايند كه  ياران الهي رجا مي
" .بخش معارف روحانيه هر روز بنوشند و بر عرفان و ايقان خويش بيفزايند جان

 )۱۲، ص۲، جدستخطهاي معارف(
رود، زيرا اين  فيت مطالعه روز به روز باال ميكي  مستمّر آيات الهي،ۀبا مطالع

 مطالعه، كه با   اين۳۴.كيفيت ارتباط مستقيم با تمرين و تبحّر در زمينۀ مطالعه دارد
 عادتي كه ۳۵آيد، بسيار مفيد است؛ ريزي روزانه به صورت عادت در مي برنامه

دهد و يادگيري را  ارتباط با اعتقاد انسان دارد، عقايد اساسي فرد را شكل مي
شود با اعتقاد قلبي عميق، رفتار خود  كند و نهايتًا موجب مي تر مي تر و دروني عميق

 .هي كنترل نمايدرا بر اساس موازين ال
 

  36ها  ـ خواندن براي درك زيبايي12
 . هاي ادبي و زباني آثار است هاي مطالعه، خواندن براي درك زيبايي يكي از روش

كند  تر مي بخش برد، بلكه مطالعه را لذّت اين روش نه تنها فهم و درك ما را باال مي
براي رسيدن به هدف فرديِ اين نوع مطالعه  . نمايد و انس با مظهر امر را بيشتر مي

 ما را با ،تر با او از طريق آثارش مفيد استايجاد عشق به مظهر امر و مؤانست بيش
 بيشتر آشنا  و مرکز عهد و میثاق الهی و والیت امراللّهل قدمجماافكار و احساسات 

 .انگيزد اساس تعاليم برمي  و عواطف را جهت عمل بر،كند مي
ها الزم است شناخت زبان وحي و قالبي است كه  زيباييآنچه براي درك بيشتر اين 

شده بسياري از آثار مباركه در قالبي ادبي نازل  . كالم الهي در آن ريخته شده است
 احساسي و عاطفي دارد موجب ارتباط روحاني ۀو اين نوع آثار كه بيشتر جنب

نگ خوب دان از يك آه همان گونه كه يك موسيقي . شود مؤثّري با خواننده مي
 فارسي و عربي را  اگر كسي ظرايف ادبي،برد بيشتر از يك فرد عامي لذّت مي

 .هاي متون امري لذّت برد تواند از زيبايي بشناسد بهتر مي
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   ـ مطالعه با روش مذاكره13
مباركه تفكّر  گيرد و هر فرد خود در آثار هرچند مطالعه معموالً انفرادي صورت مي

امّا در  گيرد، هايش را در زندگي به كار مي ها و دريافت اشتنمايد و برد و تعمّق  مي
 . آثار مباركه به روش مذاكره و صحبت در تفهيم حقايق امري نيز اشاره شده است

هر فرد بدون اينكه  خاصّي دارد و ي نيز جايگاهمؤسّسات آموزشی بهایاين روش 
كند و  اثر بيان مياش را به ديگران تحميل كند فهم و درك خود را از يك  عقيده

نمايد و آنچه را به نظرش   حقيقت تفكّر ميۀ وجوه مختلفۀبار نهايتًا هر كس در
 .پذيرد رسد مي تر مي صحيح

مثالً اينكه  . فرمايند را براي تعليم به اطفال توصيه ميحضرت عبدالبهاء اين روش 
نمايد كه به هم معلّم هر روز يك مسئله از اين مسائل الهيّه را در بين اطفال طرح "

در مدّت قليله طفل صغير  . خود اطفال به نهايت شوق آيند . مذاكره نمايند
 :فرمايند و نيز مي  )۳۳۳، ص۳، جامر و خلق" (.استدالل به آيه و حديث نمايد

 حتّي در ...اغلب افكار و معلومات بايد ضمن صحبت و مذاكره تفهيم گردد "
ه عمل آيد و اجوبه نيز به همان قرار شفاهي داده مسائل الهيّه سؤاالت بايد شفاهاً ب

 )ترجمه(" .قرار با يكديگر به بحث و مذاكره پردازند اطفال بايد بدين. شود
توان براي  از اين روش مي  )۱۱۸ و  ۱۱۷، صص مجموعۀ آثار مباركه دربارۀ تربيت(

صّ درك بيشتر يك بيان مبارك و تفهيم آن به اطفال استفاده نمود و موضوع ن
 .مبارك را پس از زيارت آن به بحث گذاشت

كيد مي"حضرت وليّ امراللّه  نمايند شما به مطالعۀ عميق تعاليم مباركه، تبليغ  تأ
مند تحقيق و تفرّس درمورد  سايرين، مطالعه و تحقيق به اتّفاق ياراني كه عالقه

، ۷۱۲، صانوار هدايت) (ترجمه (..."تعاليم ساميۀ امر الهي هستند بپردازيد 
مند را براي    هيكل مبارك مطالعۀ گروهي و مشورت با ساير احبّاي عالقه).۱۹۱۶ش

 نيز در اين باره از ۱۹۹۸ فوريۀ ۸در رقيمۀ .  فرمايند تر آثار توصيه مي درك عميق
 :العدل اعظم چنين نگاشته شده است جانب بيت

ز جاي تعجّب نيست كه افراد بهايي ادراكات مختلف و گاه نادرست ا"
اي است از عظمت  اين تنها نشانه . كنند تعاليم مباركه دارند و بيان مي

كه  همچنان . تغييري كه قرار است اين ظهور در فكر انسان ايجاد كند
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مؤمنيني با بصيرتهاي گوناگون با يكديگر در مورد تعاليم با صبر، 
كنند، درك ايشان  غرض صحبت مي بردباري و اذهان باز و بي تحمّل و

تواند منجر به  امّا اصرار شديد بر نظرات فردي مي . شود تر مي يقعم
مشاجره شود كه نه تنها براي روح معاشرت و همكاري بهايي، بلكه 

ترجمۀ مسائلي مربوط " (. مضرّ است،براي نفس جستجوي حقيقت نيز
  )۳۹، صبه مطالعۀ ديانت بهايي

  درگوتگفي مطلوب، بحث و ها  تعاليم مباركه يكي از روشۀبدين ترتيب در مطالع
 مشروط بر آنكه روح محبّت بين اعضاي جمع حاكم بوده، ، آثار خواهد بودۀبار

تدريج تحوّل و ه اين نوع كار ب .  نه اصرار در رأي،هدف، كشف حقيقت باشد
 زيرا حقيقت در اثر برخورد افكار جلوه و ،شود تكامل فكري انسان را موجب مي

تواند بينش و فهم جديدي از  ا توجّه به افكار سايرين ميس بركَيابد و َه بروز مي
دار و   جهتۀتجربه نشان داده است كه اين نوع مطالع . تعاليم مباركه به دست آورد

 همراه با مشورت بهايي، در مؤسسات آموزشي، روح محبّت بين ياران را منظّم
 و معرّفي بهتر امر به تقويت كرده، ايشان را در درك و فهم آثار و نهايتًا عمل به آن

 .ديگران كمك نموده است
 

 ها یادداشت
، توقيع دور بهاييو نيز بيان حضرت بهاءاللّه نقل در  / ۸۲ ، صكتاب بديع: ك.ر -۱

 .۱۵ص
ظهور و نيز بيان جمال قدم، نقل در ) / لوح مقصود (۲۳، صدرياي دانش.: ك.ر -۲

 .۶۵، ص۱، جمكاتيب: و نيز / ۱۶۶، صعدل الهي
مجموعه  و نيز ۱۰۰ تا ۸۴ صفحات درياي دانش مبارك دنيا در كتابهاي  لوح-۳

 . درج گرديده است۳۰۳ تا ۲۸۵ صفحات الواح مباركه
انديشۀ ترقّي و حكومت .: ك.شاه ر  دربارۀ وضعيت اصالحات زمان ناصرالدّين-۴

  :و نيز. / ش. ه۱۳۵۱انتشارات خوارزمي، . ، آدميّت، فريدونقانون عصر سپهساالر
و نيز دربارۀ اقدامات ضدّ  / ۱۹ ـ ۱۷ و صص ۹، ص۶، ج العۀ معارف بهاييمط

چاپ دوّم، . ، رائين، اسماعيل ميرزا ملكم خان.: ك.شاه ر اصالحي ناصرالدّين
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، تاريخ بيداري ايرانيان و نيز ۲۲، ص۱۳۵۳ صفي عليشاه، طهران ، بنگاه مطبوعاتي
اكبر، چاپ دوّم، طهران،  ، عليبه اهتمام سعيدي سيرجاني. االسالم كرماني، ناظم

گاه، ص  .۲۵۲انتشارات آ
 ۱۳۱و نيز پيام نوروز /  خطاب به احبّاي مهد امراللّه ۱۹۹۰پيام دسامبر .: ك. ر-۵

 ميالدي ۱۹۸۹ بديع، مطابق ۱۴۶و نيز پيام رضوان /  ميالدي ۱۹۷۳بديع، مطابق 
 .۱۷، سي اي ميس، صشناسي مطالعه روان.: ك. ر-۶
و نيز دربارۀ  / ۷، مهندس مرتضي نصرت، صمطالعه و يادگيريآيين .: ك. ر-۷

، شناسي مطالعه روان.: ك.مطالعۀ كلّيات و سپس پرداختن به ظرايف و جزئيات ر
 .۲۸ص
و نيز دربارۀ / ، اودو شفر "چالشهايي متضمّن مطالعات بهايي" برگرفته از مقالۀ -۸

، "۱۹۹۰ع بهايي در دهۀ تحقيق و تتبّ.: "ك.شدن موضوع تحقيقات ر لزوم تخصّصي
 .استيفن لمبدن ، نشريۀ مطالعات بهايي اروپا

 .۱۵۳ و ۱۱۲، صص۱، جمكاتيبو نيز  / ۲۱۹، صمفاوضات.: ك. ر-۹
 از ۱۹۸۳ ژوئن ۷، مضمون مكتوب ۷۰، ش۵۳، صمجموعۀ تحقيق و تتبّع.: ك. ر-۱۰

 ].اعظم الهی[العدل  جانب بيت
 .۵، ص۲۰۰۰، متن سخنراني در ژانويۀ وفاي به عهد و ميثاق و تفكّر انتقادي -۱۱
 در ۱۹۹۵ سپتامبر  ۲۳العدل اعظم در روز شنبه   عضو بيتسخنراني دكتر پيتر خان -۱۲

و نيز دربارۀ تأثير متقابل مطالعات بهايي و  / ۳و۲االذكار بهايي امريكا، صص  مشرق
 .۱۹۹۵ سپتامبر ۱۶نطق دكتر پيتر خان، .: ك.علوم غيرديني ر

 .۱۹۴۳آوري جناب پيتر خان، توقيع اوت  ، جمعتتبّع بهاييتحقيق و  -۱۳
 سپتامبر ۳۰، مكتوب مورّخ ۴۰، صنمونۀ حيات بهايي مضمون بيان مبارك در -۱۴

 . از طرف حضرت وليّ امراللّه۱۹۴۹
 اكتبر ۲۱آوري جناب پيتر خان، از تواقيع مباركه مورّخ  ، جمعتحقيق و تتبّع بهايي -۱۵

 .۳۶ و ۳۵، صصۀ تزييد معلوماتمجموع، منقول از ۱۹۴۳
 .۱۹۳۰ ژانويۀ ۵، از توقيع ۵۳، ش۳۸، صمجموعۀ تحقيق و تتبّع -۱۶
 .۴۴، ص۶، جمائدۀ آسماني؛ يا ۲۷۲، ص۱، جتوقيعات -۱۷
و نيز  / ۱۹۴۳ اكتبر ۲۱، توقيع ۱۳، ش۱۲، صمجموعۀ تحقيق و تتبّع -۱۸
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 . عالم خطاب به احبّاي۱۹۸۴،  پيام رضوان ۷۸، ش۵۸جا، ص همان.:ك.ر
.: ك.و نيز ر / ۱۹۲۹ مارس ۲۰، توقيع ۲۴، ش۱۹، صمجموعۀ تحقيق و تتبّع -۱۹

العدل به يكي از   از طرف بيت۱۹۸۹ آوريل ۸، دستخّط ۴۱، ش۲۹جا، ص همان
 .محافل ملّيّه

 .۱۹۴۹ جوالي ۵، توقيع ۳۴، ش۲۵، صمجموعۀ تحقيق و تتبّع -۲۰
 خطاب به قاطبۀ ۱۹۸۸ان ، ترجمۀ پيام رضو۱۳۶، ص۲، جدستخطهاي معارف -۲۱

 .اهل بهاء در سراسر عالم
، تعاريف و نظرات، موژان مؤمن، ترجمۀ تحقيق و تتبّع بهايي تلخيص از مقالۀ  -۲۲

 . نورالدّين رحمانيان
، استيفن لمبدن ، نشريۀ "۱۹۹۰تحقيق و تتبّع بهايي در دهۀ " اقتباس از مقالۀ -۲۳

 .  مطالعات بهايي اروپا
 .۴، صتوقيع عصر ذهبيمبارك در  مضمون بيان -۲۴
 / ۲۰۱، ص۱۱۴ تا ۱۰۹توقيعات  بديع، ۱۱۲ مضمون بيانات مبارك در توقيع رضوان -۲۵

 ميالدي دربارۀ تعمّق در فرامين تبليغي و مشاهدۀ ۱۹۸۴پيام مورّخ .: ك.و نيز ر
 .ثمرات آن

، ۱۹۳۷ بديع، ديسمبر ۹۴، توقيع شهرالمسائل ۲۸۰، ص۲، جتوقيعات.: ك. ر-۲۶
 .خطاب به ياران ايران

.: ك.و نيز ر / ۱۹۵۷، توقيع آپريل ۲۳۳، ص۱۱۴ تا ۱۰۹توقيعات .: ك. ر-۲۷
.: ك.و نيز ر / ۷۴، ص۳، جمائدۀ آسماني يا ۱۹۲۷، شباط ۱۳، ص۲، جتوقيعات
 .۱۹۴۱ اكتبر ۱۴ بديع، مطابق ۹۸ شهرالمشية ۱۸، ۲۲۹، ص۳، جتوقيعات

 .ان مهد امراللّه خطاب به جوان۱۰/۸/۱۹۸۹ مضمون دستخطّ -۲۸
 .۳۸، صآيين مطالعه و يادگيري.: ك. ر-۲۹
، آيين مطالعه و يادگيري.: ك.الب ر راجع به مطالعۀ فعّال و لزوم يادآوري مط-۳۰

، شناسي يا روش علمي در شناخت ماهيت آدمي روان: و نيز /  ۵۷ و ۷ و ۶صص 
 Made) "د سيمپلمي"الدّين بناب، كتابهاي  آبراهام اسپرلينگ ، ترجمۀ مهدي محي

Simple)۹۱، ص. 
 .۹۲، صمنتخباتي از آثار مباركه دربارۀ تعليم و تربيت:  مضمون بيان مبارك در-۳۱
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 ياران در ارض  كه در مجمعمستخرجاتي از نطق جناب علي نخجواني:  نقل از-۳۲
 .۳اقدس ايراد شده است، ص

 .۸۱مطالعه، صشناسي  روان: و نيز / ۵۶، صآيين مطالعه و يادگيري.: ك. ر-۳۳
 .۳اكبر سيف، ص ، عليروشهاي مطالعه.: ك. ر-۳۴
، فلسفۀ آموزش و پرورش.: ك.و نيز ر / ۸۰، صشناسي مطالعه روان.: ك. ر-۳۵
 .۱۰۱ص
 .۱۳۷-۱۲۷اكبر سيف، صص ، عليروشهاي مطالعه.: ك. ر-۳۶

 
 


