
متن نخستین سخنراانی یاددبودد ددکتر منوچهر سلماننپورر

جایگاهه فلسفه ددرر ددیانت بهائی
شاپورر ررااسخ

 سخن اازز یکصدمین سالل٢۲٠۰٠۰٨۸کتابب مفاووضاتت حضرتت عبداالبهاءء، که ددرر سالل 
اانتشارر آآنن میرروودد، عالووهه بر مباحث صرفاًً مذهبی، چونن معنی حقیقی کلماتت وو
عباررااتت متشابهه ددرر توررااةة وو اانجیل، شامل بحثهایی فلسفی وو کالمی ااست که ددرر
نتیجه، موضوعع جایگاهه فلسفه رراا ددرر ددیانت بهائی مطرحح میکند.  بنیادد فلسفه بر
تفکّّر وو تعقّّل ااست، وو چه بسا ااصحابب ااددیانن ووقتی تعاررضی میانن ااستنباطاتت خودد
اازز ووحی االهی وو کلماتت فالسفه ددیدههااند فلسفه رراا محکومم کرددههااند وو ااگر ددرر موااررددیی
سر آآشتی با فلسفه ددااشتهااند آآنن رراا به عقائد ددینی تطبیق کرددهه وو علم کالمم رراا ساخته

وو تروویج کرددههااند.  
ددرر آآثارر بهائی جایگاهه تفکّّر وو تعقّّل مرتبت بس ووااالئی ااست وو ااین علوّ مقامم به
ددررجهاایی ااست که حضرتت عبداالبهاءء صریحاًً فرموددههااند که با چرااغغ عقل باید ررموزز
کُُتُُب مقدّّسه رراا ررووشن کردد، وو حضرتت بهاءءااللّه ددرر لوحح حکمت یاددآآوورر شدههااند که

 ١۱«ااننّّ ااسسّ االحکمة وو ااصلها من ااالنبیاءء».
فلسفه، مانند عرفانن وو علم، یکی اازز صُوَرر دداانائی ااست، وو دداانائی ددرر آآثارر مباررکۀ ااین

ظهورر ااعظم مورردد ستایش خاصصّ ااست.
ددرر لوحح طرااززااتت آآمدهه: «دداانائی اازز نعمتهایی بزررگگ االهی ااست.  تحصیل آآنن بر

کلّ الززمم.»
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ددرر بیانن ددیگر آآمدهه ااست: «ددرر ااین ظهورر ااعظم کلّ باید به علومم وو حِکََم ظاهر
(٢۲٢۲١۱، صصگلزاارر تعالیم بهائیشوید.» (

حضرتت عبداالبهاءء فرموددههااند: «اازز ااعظم صفاتت کمالیّه علم وو دداانائی ااست.»
(٢۲٣۳٨۸، صص٢۲، ججپیامم آآسمانی)

وو نیز اازز آآنن حضرتت ااست: «ااساسس متین ددینااللّه رراا ااررکانن مُبین مقرّرر وو مسلّّم ااست.
ررکن ااعظم علم وو دداانائی ااست وو عقل وو هوشیارریی وو ااطّالعع بر حقائق کونیّه وو
ااسراارر االهی.  لهذاا تروویج علم وو عرفانن فرضض وو ووااجب بر هر یک اازز یارراانن ااست.»

 (٣۳٣۳۶، صص١۱، ججمکاتیب)
کلمۀ "حکمت" هم ددرر قرآآنن مجید وو هم ددرر آآثارر حضرتت ررببّ ااعلٰى مذکورر ااست وو
ظاهرااًً بیشتر اازز آآنن علم کالمم ااررااددهه شدهه ااست.  کلمۀ "حکمت" ظاهرااًً بیست بارر ددرر
ووَقرآآنن مجید تکراارر شدهه ااست وو به ااقوٰى ااحتمالل به معنایی علم وو فهم ددین ااست: «

كِِّّيهِِمْ اإنَّكََ اأنتَ االعَزِِيزُ االحَكِيمُ » (سوررۀۀ بقرهه، آآیۀيُعَلِِّّمُهُمُ االْكِتََاببَ ووَ االْحِكْْمَةََ ووَ يُزَ
تتَ االْحِكْْمَةََ فََقََدْْ)؛ وو هم ددرر قرآآنن ااست که «١۱٢۲٩۹ يُؤتِي االْحِكْْمَةََ مَن يَشََاءءُ ووَ مَن يُؤ

كَّرُ اإالَّ ااؤوْلُوااْْ ااالٔلْبَاببِِ  .(٢۲۶٩۹» (سوررۀۀ بقرهه، آآیۀ ااؤوتِيَ خََيْرًاا كََثِيرًاا ووَ مَا يَذَّ
) اازز جمله علومم١۱۵، ووااحد ١۱٢۲حضرتت ررببّ ااعلٰى ددرر کتابب «چهارر شأنن» (بابب 

مفیدهه رراا که به فرززنداانن باید تعلیم کردد نحو وو صرفف وو حکمت بیانن رراا تجویز
فرموددههااند: «فلتعلمنّ ذذرریاتکم علم االنحو وو االصرفف ثمّ حکمة االبیانن».  وو خودد
حکمت بیانن رراا چنین تعریف کرددههااند: «قل ااننّّ حکمة االبیانیه ااََنن تتعلّّمّن معنی
کلماتت ما نُُزّلت فی االبیانن» که به نظر میررسد ددررکک وو فهم معنایی کلماتت وو
عباررااتت بیانن مورردد نظر هیکل مباررکک بوددهه ااست.  ددرر حالی که ددیدیم ددرر لوحح
حکمت حضرتت بهاءءااللّه حکمت رراا به صرااحت به معنی فلسفه به کارر برددههااند وو
یاددآآوورر شدههااند که «ااننّّ ااسسّ االحکمة وو ااصلها من ااالنبیاءء» وو بعد فالسفۀ یونانن
سقرااطط وو اافالطونن وو ااررسطو رراا نامم برددههااند که همه به ووجودد ذذااتت االهی مقرّ وو

معترفف بوددههااند.
باید متذکّّر بودد که نفوسی چونن سقرااطط قبل اازز آآنن که به عنواانن فیلسوفف ددرر
یوناننززمین شهرتت حاصل کنند ددرر ممالک ااطراافف وو اازز جمله مناطقی که تحت نفوذذ
آآئین یهودد بوددهه ددرر سیر وو سفر بوددههااند وو بیگمانن اازز ااندیشههایی یهودد تأثیر
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)، ددرر کتاببCh. Wernerپذیرفتهااند، مطلبی که ااستادد فلسفۀ یونانن، شاررلل ووررنر (
«فلسفۀ یونانن» (به فراانسه)، صریحاًً ددرر مورردد عدّّههاایی اازز فالسفۀ قدیم یونانن

  هم فلسفۀ مسیحی وو هم فلسفۀ ااسالمی قویاًً اازز کتب مقدّّسه٢۲تصدیق کرددهه ااست.
االهامم گرفته وو تأثیر پذیرفتهااند، چنانکه به جایی خودد خوااهد آآمد، وو حضرتت
بهاءءااللّه با ذذکر آآنن که ااساسس وو ااصل حکمت به معنی فلسفه اازز اانبیاءء ااست به ااین

ررشته اازز معرفت وو دداانائی شراافت مخصوصص بخشیدههااند.

ظهورر فلسفه ددرر تمدّّننهایی گذشته متأخّّر بر اانتشارر ددین بوددهه ااست.

ددرر تمدّّننهایی گذشته، به تفاووتت اازز ددیانت بهائی، موضوعع فلسفه ددرر کُُتُُب مقدّّسه
مسکوتت بودد وو فقط طی نسلهایی بعد اازز ظهورر بودد که براایی تأیید ددین یا ددفاعع اازز
آآنن ددرر براابر منکراانن توسّل به فلسفه وو ااندیشههایی عقال مطرحح شد.  مرحومم فرووغی
ددرر کتابب «سیر حکمت ددرر ااررووپا» مینویسد که قومم یهودد که حضرتت عیسٰى ددرر
میانشانن ظهورر نمودد فلسفه وو حکمتی ندااشتند.  تنها کسی که ددرر ااین قومم ددرر قدیم
به سمت حکیم نسبتاًً شهرتی ددااشت فیلونننامم بودد که ددرر ااووااخر ددهۀ ااووّلل پیش اازز
میالدد ددرر ااسکندرریه ظهورر نمودد؛ وو ددرر مورردد مسیحیّت مینویسد که تنها ووقتی ااین
آآئین اازز دداائرۀۀ قومم یهودد تجاووزز کردد وو ددرر میانن ااقواامم ددیگر اانتشارر یافت وو ددین مسیح
ددرر مقابل منکراانن وو مخالفانن مجبورر شد به محاجّه وو مباحثه پرددااززدد، ناچارر
مسیحیانن به کلماتت حکماءء پرددااختند، وو با ااستفاددهه اازز آآررااءء اافالطونن، فیلونن،
فلوطین، وو ااخالقیاتت رروَوااقیّونن، حکمت االهی مسیحی یا تئولوژژیی رراا ووضع کرددند،
که نظیر علم کالمم نزدد مسلمین ااست، وو حکمت االهی مسیحی ددرر ظرفف چهارر پنج

گوستن تحقّّق یافت. قرنن ااووّلل میالددیی به همّت آآباءء ددین مسیح، چونن سَنآآ
ددرر تمدّّنن ااسالمی معتزله معتقد به ااصالت عقل نزددیک به ددوو قرنن بعد اازز هجرتت

 وو به فلسفه پرددااختند وو مکتب ااشعریی، که یک مکتب کالمی،٣۳پیغمبر پیداا شدند،
یعنی فلسفی–ددینی ااست، ددرر قروونن سومم وو چهاررمم به ظهورر ررسید وو بر مکتب معتزله
سراانجامم پیرووزز شد وو کسانی چونن اامامم محمّد غزاالی، که اازز برجستهترین چهرهههایی

تمدّّنن ااسالمی ااست، به تخطئۀ فالسفۀ عقلی پرددااختند (قرنن پنجم هجریی).
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ددکتر علیمراادد ددااووددیی که ااحاطهااشش بر هر ددوو فلسفۀ شرقق وو غربب ددررخورر ستایش
 قائل به تفاووتی ددرر جهتگیریی۴ااست، ددرر مقالهاایی تحت عنواانن «فلسفه وو ددین»

فلسفه ددرر ممالک شرقق وو غربب ااست.  به گفتۀ اایشانن «ددرر ممالک شرقی تقریباًً
میتواانن گفت که فلسفه هموااررهه ددرر ددااخلۀ ددین ظهورر یافته وو جریانن فلسفی مستقلّ اازز
ددین ووجودد ندااشته ااست.  مثالً ددرر کشورر چین وو همچنین ددرر هندووستانن هرگز ددرر بین
ددین وو فلسفه جداائی نبوددهه.  ددرر اایراانن باستانن نیز تقریباًً تمامم نهضتهایی فلسفی
جنبۀ ددینی ددااشته ااست.  سرززمینی که فلسفه ددرر آآنن بطورر مستقلّ ظاهر شدهه وو با
ددیانت تغایر یا تقابل یا حتی تناززعع یافته ااست، مهد تمدّّنن ااررووپا، یعنی کشورر یونانن
ااست ... فیلسوفانن ااین کشورر اافکارر خودد رراا ددرر مجراایی غیر ددین به جریانن
ااندااختند ... آآررااءء حکمایی یونانن حتی ددرر باررۀۀ خداا وو ددین وو جهانن ددیگر متّّکی بر
ااستداللل عقلی بشریی وو مستقلّ اازز ااعتقادد به ووحی سماوویی وو تمسّک به ددین االهی
ااست.»  هم آآنن مؤلّف دداانشمند نوشته ااست که مسیحیّت بعد اازز قرننها که ددرر ددووررۀۀ
مجهولیت بسر بردد، همانن ززمانن که رروونق وو ررووااجج خودد رراا ددرر حوززۀۀ مدیتراانه به ددست
آآوورردد با ااین جریانن عقلی، که ددرر ووااقع ررقیب آآنن بودد، ررووبروو شد.  ااین ررقابت اازز
آآنجا بودد که مسائلی رراا که مسیحیانن مدّّعی بوددند تنها با ااستنادد به ووحی االهی وو
اایمانن ددینی میتواانن حلّ کردد، فیلسوفانن میخوااستند با ااستداللل عقلی وو تفکّّر
اانسانی حلّ کنند، وو االبته نتائج ااین ددوو کوشش بر یکدیگر منطبق نبوددهه وو خوااهه
ناخوااهه ددرر بین آآنها ااختالفف ظاهر میشد.  ااین ااختالفف ررفتهررفته شدّّتت گرفت وو

یوستینیانوسس (منتهی به تعاررضض وو تناززعع گرددید، تا آآنجا که سراانجامم به حکم 
Justinien) ا ۵٢۲٧۷، اامپرااطورر مسیحی رروومم شرقی (اازز  میالددیی) همۀ۵۶۵ ت

حوززهههایی فلسفی یونانن تعطیل شد وو ددرر نتیجۀ ااین حکم بعضی اازز ااین فیلسوفانن به
ددرربارر خسروو اانوشیروواانن، شهریارر اایراانن، پناهندهه شدند.  وولی چند قرنن بعد کلیسا

۵حکمت یونانن رراا مقبولل ددااشت وو بنیانن فلسفۀ مسیحی گذااشته شد.

ددرر میانن یهودد فیلونن سعی کردد توررااتت رراا با فلسفۀ یونانن آآشتی ددهد.  ددرر عالم ااسالمم
ددوو جریانن رروویی دداادد.  کسانی چونن فارراابی وو اابن سینا تواانستند که آآررااءء فلسفی رراا
مستقلّ اازز عقائد ددینی تنظیم وو تدووین کنند (بدوونن مباررززهه با ددین) وو کسانی نیز
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خوااستند فلسفهاایی بر طبق ااصولل ددینی ااسالمم ووضع کنند، که همانن متکلّّمین باشند،
  ۶چونن شیخ اابواالحسن ااشعریی وو اامامم محمّد غزاالی.

 که ااسالمم ددرر حالل قیامم وو جهادد وو ااررتقاءء وو ااستعمارر بودد هرگز٣۳ وو ٢۲ وو ١۱ددرر قرننهایی 
باززاارر فلسفه رروونق نیافت، وو ووقتی ااسالمم ددرر دداائرۀۀ خودد سکونن وو قراارر یافت متاعع

فلسفه مرغوبب وو مطلوبب شد.  
بیگمانن ددکتر ددااووددیی قبولل ددااشتهااند که فالسفۀ ااقدمم یونانن، چنانن که ددرر لوحح
حکمت مذکورر ااست وو محقّّقانن فلسفۀ یونانن چونن شاررلل ووررنر معلومم ددااشتهااند،
خودد اازز عقائد مذهبی که ددرر حولل وو حوشش آآنانن، چونن آآسیایی صغیر، رراائج بودد تأثیر
پذیرفتهااند.  ثانیاًً، به نظر میررسد که پرددااختن به فلسفه اازز ددیدگاهه ددکتر ددااووددیی
نشانۀ ددووررۀۀ کهولت یک ددین ااست، ددرر حالی که تا ززمانن، ززمانن گسترشش یک ددیانت

).  بعید نیست که مراادد ددکتر ددااووددیی٢۲٩۹٢۲ااست، مناسب مباحث فلسفی نیست (صص
اازز کهولت پختگی باشد.  معذلک ددرر سندیت چنین ااندیشهاایی میتواانن تأمّل کردد،
ززیراا فلسفه میتوااند مثالً ددرر آآئینی چونن اامر بهائی نقشی اایفا کند غیر اازز نقشی که

ددرر یونانن وو ااررووپایی غربی اایفا کرددهه ااست، چنانن که بعدااًً معلومم خوااهیم ددااشت.  

چه شد که اامر بهائی هم اازز اابتداا به فلسفه توجّه کردد؟

ااین نکته ررووشن ااست که کُُتُُب مقدّّسه بیشتر آآموززندۀۀ فنّ خوبب وو ددررست ززیستن
هستند تا حلّّالل مسائل علمی وو فلسفی، وو چنانن که مذکورر اافتادد ددرر نسلهایی بعد اازز
مظهر ظهورر ااست که ااستنباطهایی علمی وو فلسفی اازز آآثارر االهی گاهه به صُوَرر متضاددّ
ددرر میانن جامعۀ بیروونن پدیداارر میشودد وو گاهه علم وو فلسفه ددرر خاررجج حوززهههایی ددینی
رراا اازز ررشد وو حرکت بازز میدداارردد، چونن ااندیشۀ مرکزیت وو محورریت کرۀۀ ززمین که
مورردد ااعتقادد کلیسا بودد، وو چونن گالیله به ااستنادد علم جدید بر ررددّ آآنن پرددااخت،
عدااووتت شدید وو ررفتارر خشونتآآمیز کلیسا رراا براانگیخت.  اازز اامتیاززااتت ظهورر
حضرتت بهاءءااللّه ااین ااست که چونن ددرر عصر ترقّّی اافکارر وو پیشرفت علومم وو فنونن وو
ااررجمندیی عقل وو تجربه وو آآززمایش عالمانه ظاهر شدهه، لذاا مسائل فلسفی وو کالمی
اازز همانن آآغازز ددرر آآثارر جمالل اابهٰى چونن لوحح حکمت وو تعداادد کثیریی االوااحح معرووفف
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، مطرححکتابب مفاووضاتتحضرتت بهاءءااللّه، وو بعدااًً ددرر آآثارر حضرتت عبداالبهاءء، چونن 
شدهه، وو موضع ددیانت ددرر براابر بسیارریی اازز مسائل مهمّه مشخّّص گرددیدهه ااست،
مسائلی چونن االوهیت وو ااثباتت خداا، مقامم اانسانن، ررووحح وو عقل وو نفس، ااثباتت تجردّد
وو بقایی ررووحح، حیاتت اابدیی، قضیۀ معرفت وو موااززین شناسائی وو حدوودد آآنن، قضا وو
قََدََرر، جبر وو ااختیارر، خیر وو شََرّ وو نظائر آآنن، حتی تأثیر یا عدمم تأثیر نجومم ددرر
سرنوشت آآددمی، وو قضیۀ شفا به ووسائط ماددّیی وو ررووحانی، وو حقیقی یا ووهمی بوددنن

ووجودد عالم هستی وو موضوعع تناسخ وو غیر آآنن.
ااین مزیّت عصر حاضر نسبت به ااعصارر گذشته ددرر لوحی اازز حضرتت عبداالبهاءء ددرر

 جلد سومم خطابب به ددکتر ااررسطو خانن منعکس ااست که ددرر آآنن فرموددههااندمکاتیب
یک طفل اامرووزز بیش اازز فالسفه وو علمایی ااددوواارر قبل مطّلع ااست، وو ااضافه
فرموددههااند که «شُُکر کن خداا رراا که ددرر چنین قرنی به عالم ووجودد آآمدیی که قرنن

حقیقت ااست وو عصر حضرتت ااحدیّت.»
باید متذکّّر بودد که اامر مباررکک اازز همانن اابتداا با نفوسی مواافق وو مخالف موااجه بودد
که ددرر فلسفه ددست ددااشتند، وو مظهر ظهورر براایی تشریح ااصولل اافکارر وو تعالیم خودد
ناگزیر بودد به ززبانن آآنانن تکلّّم فرماید، وو حتی فیاالمثل ددرر بحث اازز قضیۀ ووحدتت
ووجودد یاددآآوورر نامم برخی فالسفۀ گذشته شودد، چنانن که ددرر ااین بیانن مباررکک جمالل
اابهٰى: «حکمایی عاررفین وو متأخرین بمثل صدرراایی شیرااززیی وو فیض وو اامثالها ددرر
٧۷ررضرااضض [به معنی شنهایی لرززاانن جویی آآبب] ساقیۀ اابن عربب مشی نموددههااند.»

ااشاررهه به ااقواالل حکما هم ددرر آآثارر مباررکه فرااوواانن ااست.  مثالً ددرر پاسخ سؤاالی
حضرتت عبداالبهاءء ددرر مکتوبی فرموددههااند «براایی عقولل مرااتب بوددهه وو هست،
چنانچه حکما ددرر ااین مقامم ذذکر فرموددههااند»، که محتمالً ااشاررۀۀ آآنن حضرتت به
یعقوبب اابن ااسحق کندیی اازز بزررگترین فالسفۀ ااسالمم ااست که ددرر کتابب خودد ررااجع

ا ٢۲۵٠۰به مرااتب عقل سخن گفته (مرگش ددرر   ه.قق. بوددهه ااست).  همانن٢۲۶٠۰ ی
حضرتت ددرر خطاباتت مباررکه توضیح ددااددههااند که «ااووّلل صاددرر اازز حقّ آآنن حقیقت کلّّیّه
[ااست] که به ااصطالحح فالسفۀ سلف عقل ااووّلل ااست، وو به ااصطالحح ااهل بهاءء

مشیّت ااووّلیّه نامند.»
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فلسفه رراا نباید ددرر مباحث نظریی محدوودد اانگاشت.  بخش مهمّی اازز فلسفه همانن
حکمت عملی ااست که ااخالقق–تدبیر منزلل (یا اامورر خانوااددهه) وو سیاست مُدُُنن رراا
ددرربر میگیردد.  ااهمّیّتی که اامر مباررکک به ااخالقق–تدبیر منزلل، وو خصوصاًً سیاست
مُدُُنن میددهد، هرچند ددرر ااددیانن قبل سابقه دداارردد، وولی ددرر هیچ آآئینی ووسعت وو
ااعتالئی رراا که ددرر اامر مباررکک پیداا کرددهه ااحراازز ننموددهه، خصوصاًً که ددیانت بهائی بُعد
جهانی رراا هم ددرر ااخالقیّاتت وو هم ددرر سیاست مُدُُنن وواارردد کرددهه ااست.  االوااحح جمالل
مباررکک خطابب به ملوکک وو سالطین عالم وو بسیارریی اازز االوااحح صاددررهه بعد اازز نزوولل
کتابب مستطابب ااقدسس اابعاددیی اازز سیاست مُدُُنن رراا مطرحح کرددهه که ااکثرااًً ددرر آآثارر

مظاهر قبل یا مسکوتت بوددهه وو یا به ااجمالل تمامم برگذاارر شدهه ااست.
اامر وونقل حکایتی اازز حضرتت عبداالبهاءء مناسب ااین مقالل ااست که میفرمایند (

) «جالینوسس حکیم ددرر کتابب خویش که شرحح ررسالۀ اافالطونن٣۳٢۲۴، صص٢۲، ججخلق
ددرر سیاست مدنیه ااست مینویسد که عقائد ددینیّه مدخل عظیمی ددرر مدنیّت
صحیحه دداارردد وو برهانن بر ااین ااینکه جمهورر ناسس سیاقق ااقواالل برهانیه رراا ااددررااکک
نتواانند وو اازز ااین جهت محتاجج کلماتت ررموززیه اازز ااخباررااتت ثواابب وو عقابب ددرر آآخرتند
وو ددلیل بر ثبوتت ااین مطلب آآنکه االیومم مشاهدهه میکنیم که قومی رراا که مسمّٰى به
نصاررییااند به ثواابب وو عقابب معتقد وو مؤمن، اازز ااین طائفه اافعالل حسنه صدوورر
مینماید مثل اافعالل نفسی که فیلسوفف حقیقی ااست، چنانچه جمیع ما عیناًً
مشاهدهه مینمائیم که اازز موتت مخافتی ندااررند وو اازز کثرتت حرصص وو ااشتیاقشانن به

عدلل وو اانصافف اازز متفلسفین حقیقی محسوبند.  اانتهٰى»
اامر مباررکک چونن هم مؤیّد عقل وو خِردَد ااست وو هم ررووشش ااستداللل عقلی رراا
میپسنددد، ناچارر با فلسفه هماهنگی وو همرااهی پیداا میکند.  چه ددرر اایقانن شریف
وو چه ددرر بخشی اازز مفاووضاتت مباررکه که به تفسیر ااشاررااتت وو ررموزز کُُتُُب مقدّّسه
ااختصاصص یافته همه جا جلوۀۀ عقالنیّت وو ااستداللل منطقی رراا میتواانن اارراائه کردد.
گفتنی ااست که حضرتت عبداالبهاءء ددرر مکتوبی به اافتخارر لورراا کلیفورردد باررنی
میفرمایند «همیشه منتظر خبرهایی خوشش شما هستم که کتابب مفاووضاتت ددرر ددست

 شورر وو شعف وو ااشتعالل بین ااحبّاءء وو ااماءء االرحمٰنددلیل وو برهاننگیرید وو به ااین 
 (٣۳١۱۶، صص٣۳، ججمکاتیبااندااززید، چه که تو به ااین ااختصاصص یافتهاایی» (
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ضمناًً اامر مباررکک که فلسفۀ ااصلی ووجوددیش اایجادد ووحدتت ااست نمیتواانسته اازز
اایجادد ووحدتت بین ااندیشۀ ااصحابب ددین، فالسفه، عرفاءء، وو ااهل علم غفلت نماید وو
اازز جهتی نیز با یک ددید فلسفی، یعنی همهفرااگیر، ااست که میتواانن اامر مباررکک رراا

بهتر وو ددررستتر ددررکک کردد.
 به حقّ گفتهاامر بهائی وو فلسفۀ شرققددکتر عَلیمُراادد ددااووددیی ددرر مقالهاایی تحت عنواانن 

ااست که «اامر مباررکک حکمت االهی رراا به حیاتت اانسانی ااررتباطط ددااددهه: اازز بیانن بلیغی
که به حکم حکمت ددرر ااثباتت ووحدتت االهیه آآمدهه ااست ووحدتت عالم رراا ااستنتاجج
کرددهه وو اازز ووحدتت عالم ووحدتت بنیآآددمم رراا الززمم آآووررددهه وو سلب همۀ موجباتت نفاقق وو
شقاقق وو نزااعع وو جداالل رراا که با ااین ووحدتت ااصلیه منافاتت دداارردد ووااجب شمرددهه

      (٣۳٠۰٣۳، صصاانسانن ددرر آآئین بهائی(رر.کک. 
بیگمانن یکی اازز مباحث عمدۀۀ فلسفه ددرر عصر حاضر بحثاالمعرفه یا

épistémologie وو گفتگو ددرر ااین که چگونه میتواانن ااررززشش وو ااعتبارر فکر یا٨۸بوددهه 
عقیدههاایی رراا به ووجهی مطمئن ااررززششیابی کردد.  ااهمّیّت ااین بحث تا بداانن جا بوددهه
که هرچند کتابب مستطابب اایقانن ددرر ااصل براایی ااثباتت ررسالت حضرتت بابب خطابب
به دداائی اایشانن نگاررشش یافته، اامّا حاوویی یک بحثاالمعرفه ااست که عباررتت باشد اازز

شراائط ووصولل به حقیقت ددینی.
سالکين سبيل اايمانن وو طالبين کؤووسس اايقانن بايد نفوسس خودد رراا اازز جميع شئوناتت»

عرضيّه پاکک وو مقدّّسس نمايند، يعنی گوشش رراا اازز ااستماعع ااقواالل وو قلب رراا اازز ظنوناتت
متعلّّقه به سُبُحاتت جاللل وو ررووحح رراا اازز تعلّّق به ااسبابب ظاهرهه وو چشم رراا اازز مالحظۀ
کلماتت فانيه وو متوکّّلين علی االلّه وو متوسّلين االيه سالک شوند تا آآنکه قابل تجلّّياتت
ااشرااقاتت شموسس علم وو عرفانن االهی وو محلّ ظهوررااتت فيوضاتت غيب نامتناهی

«.گرددند
شخص مجاهد که ااررااددهه نمودد قدمم طلب وو سلوکک ددرر سبيل معرفت سلطاننوو یا «

قِدََمم گذاارردد بايد ددرر بداايت اامر قلب رراا که محلّ ظهورر وو برووزز تجلّّی ااسراارر غيبی االهی
ااست اازز جميع غباررااتت تيرۀۀ علومم ااکتسابی وو ااشاررااتت مظاهر شيطانی پاکک وو منزهّه

، صص١۱٩۹٩۹٨۸، چاپپ جدید، سالل کتابب اایقانن) «فرمايد ... االٰى آآخر قوله ااالحلٰى
١۱٢۲۶)
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 حضرتت ااعلٰى نیزددالئل سبعههمین مبحث ررااهه ووصولل به معرفت االهی که ددرر توقیع 
 هم طرحح میشودد وو فصولی اازز آآنن کتابب بهمفاووضاتتمطرحح بودد ددرر کتابب مستطابب 

۵٩۹ وو ۵٨۸ ددرر موااززین ااددررااکک وو فصولل ٨۸٣۳ااین موضوعع ااختصاصص دداارردد، چونن فصل 
ددرر ددررجۀ ااددررااکاتت عالم اانسانی وو مظاهر ظهورر وو نیز حدّّ ااددررااکک اانسانن نسبت به

  . حقّ
چونن تکیهگاهه فلسفه عقل ااست، ااین بیانن جمالل اابهٰى مناسب مقالل ااست که

فرموددههااند: 
«کلمةااللّه ددرر ووررقق پنجم اازز فرددووسس ااعلٰى – عطیّۀ کبرٰى وو نعمت عظمٰى ددرر ررتبۀ
ااوولٰى خِردَد بوددهه وو هست.  ااووست حافظ ووجودد وو مُعین وو ناصر ااوو.  خِردَد پیک
ررحمٰن ااست وو مظهر ااسم علّّامم.  باوو مقامم اانسانن ظاهر وو مشهودد.  ااووست دداانا وو

معلّّم ااووّلل ددرر ددبستانن ووجودد وو ااووست ررااهنما وو دداارراایی ررتبۀ علیا.»
االبته ااین عقل معاشش وو عقل اابزاارریی نیست که بدین ددررجه مورردد ستایش حضرتت
بهاءءااللّه ااست، بلکه عقل االهی، که ااگر تکیهگاهه عقل اانسانی باشد معلّّم ااووّلل ددرر

ددبستانن ووجودد میشودد وو مشمولل عباررتتِِ ااووست دداانا وو ررااهنما.

ددیانت بهائی عامل آآشتی میانن فلسفههایی متضاددّ

ددیانت بهائی اازز جمله با قبولل ااصل نسبیت وو ااعتقادد به ووجودد مشیّت (عالم اامر) ددرر
فاصلۀ بین خالق وو مخلوقق، تواانسته ااست به حکم فلسفۀ توحید عامل آآشتی بین

بسیارریی اازز فلسفههایی متضاددّ گردددد.         
نمونهاایی اازز مواارردد حلّ ااختالفف میانن مکاتب متفاووتت فلسفی رراا ددکتر عَلیمُراادد

ددااووددیی به ااین شرحح آآووررددهه ااست:
اازز جمله تشخیص عالم اامر به منزلۀ ووااسطه میانن حقّ وو خلق، تا عالم حقّ رراا-

که ووااحد محض وو بسیط صرفف ااست بتواانن ددرر علوّ تنزیه خودد محفوظظ
ددااشت وو صدوورر کثیر اازز ووااحد رراا که با ووحدتت ووااحد منافاتت دداارردد با توسّل
به عالم اامر که علّّت صدوورر کثرتت وو ووااسطۀ خلقت ااست [بتواانن] معقولل

ساخت؛
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اازز جمله سلب صفاتت اازز حقّ یا قولل به ووحدتت صفاتت خداا با ذذااتت ااوو که-
موجب نجاتت اازز شِرکک خفی میشودد؛

اازز جمله قولل به ااختالفف مرااتب ووجودد ددرر سیر نزوولی آآنن تا اازز ااووهامم کسانی-
که فرقق حقّ وو خلق رراا اازز میانن برددااشته وو خداا رراا حالل ددرر ااین عالم

پندااشتهااند مخالفت گردددد؛
اازز جمله قولل به قِدََمم ززمانی عالم ددرر عین تصدیق حدووثث ذذااتی آآنن، تا اایراادد-

عقال که تصوّرر عدمم محض مسبوقق بر ووجودد رراا محالل میدداانند ددفع شودد وو
قبولل تغییر ددرر ذذااتت خداا وو سلب خالقیت اازز ااوو ددرر اابتداا الززمم نیاید؛

اازز جمله قبولل ااین معنی که شرّ اامر عدمی ااست، تا صدوورر شرّ اازز خیر مطلق-
یا قبولل ددوو مبدءء مختلف براایی خیر وو شرّ یا نفی عداالت االهی که اازز عقائد

باطله ااست ضرووررتت نپذیردد؛
اازز جمله قبولل ززووااللپذیریی ررووحح حیواانی وو ااختصاصص بقایی ررووحح به اانسانن؛-
اازز جمله اانکارر معادد جسمانی وو بعث ااجسادد وو ررجعت ااموااتت که قبولل آآنن-

  ٩۹مستلزمم قولل به ااعاددۀۀ معدوومم وو تکراارر تجلّّی میشودد.
به عقیدۀۀ نگاررندۀۀ ااین سطورر، اامر بهائی پیوند میانن تمدّّنن شرقق وو تمدّّنن غربب، 

میانن ااددیانن شرقق وو غربب آآسیا، میانن فرهنگهایی سامی وو آآرریائی ااست که ااثباتت آآنن
مجالل بیشتر وو فرصت کافی میخوااهد.  نقل عباررااتی اازز ددکتر ددااووددیی (همانن کتابب،

) مناسب مقالل ااست:٣۳٠۰٣۳صص
«ااین ظهورر بدیع به ااخذ وو تکراارر وو تأیید آآننها (یعنی فلسفههایی گذشته) بدوونن
تمعّن وو تصرفّف ااکتفا نکرددهه، بلکه نفخ ررووحح حیاتت ددرر قالب بیجانن فلسفۀ یونانن

ااقواالل حکما رراا به  ١۱٠۰ددرر کشورر اایراانن فرموددهه وو موجب تجدید رروونق آآررااءء قدما شدهه.
 وو ااین ماددهّه رراا بامنزلۀ یکی اازز مواادد الززمه براایی بنایی جدید اامر بدیع ااختیارر نموددهه

مواادد ددیگر اازز قبیل اامورریی که با تهذیب ااخالقق وو ااحقاقق حقوقق وو تدبیر عالم وو
ملک وو تطبیق آآنن با حیاتت ملکوتت ااررتباطط دداارردد وو به هم پیوستهااند وو صوررتت
فائضه اازز حقّ مطلق رراا ددرر ااین ماددۀّۀ مستعد وواارردد آآووررددهه وو اامر بدیع رراا ددرر عالم خلق

حکمت شرقق رراا بعینها نقل نفرموددهه، بلکه پس اازز جرححنمایانن ساخته.  بنابر ااین، 
وو تعدیل، ااجزاائی اازز آآنن رراا ااختیارر نموددهه وو با ااجزااءء ددیگر به هم آآمیخته وو قالب
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، وو یا خودد بهجدیدیی پدید آآووررددهه وو ددرر ااین قالب جدید ررووحح حیاتت ددمیدهه
ااصطالحح فالسفه صوررتت جدیدیی به ماددهّه قدیم بخشیدهه ااست.»  

گمانن ندااررمم که بهتر اازز ااین بتواانن نقش مُجدِِّّدد اامر بهائی رراا ددرر قبالل میرااثث فلسفی
گذشتگانن بیانن کردد.  

بیانن جمالل ااقدسس اابهٰى ددرر تفسیر سوررۀۀ االشمس ددرر ااینجا مصدااقق دداارردد، لوحی که
ددرر آآنن خودد رراا ووااقف به نقطۀ علم معرّفی فرموددهه وو نفسی دداانستهااند که «بها ظهرتت
حِکََمُ االیه وو االعلومم االذیی کانت لم تزلل مکنونةًً فی خزاائن عصمة رربّکم االعلی

االعظیم.»

تجلیل اازز فالسفه ددرر آآثارر بهائی

پیش اازز ااین گفتیم که ددرر لوحح حکمت حضرتت بهاءءااللّه منشأ االهی فلسفۀ یونانن قدیم
رراا تأیید میفرمایند وو به آآنن ااررززشی میددهند که مسلّّماًً ددرر متونن مقدّّسۀ قبل منظورر

نبوددهه.  ددرر لوحح حکمت جمالل اابهٰى میفرمایند:
«اانا نحبّ االحکماءء االذین ظهر منهم ما اانتفع به االناسس وو اایّدناهم بامر من عندنا اانّّا
کید میفرمایند که قدرر آآنن بندگانن خداا رراا که حکیم، یعنی ااهل کنّّا قاددررین» وو تأ

حکمت، باشند نباید ناچیز گرفت.  عین بیانن مباررکک چنین ااست:
«اایّاکم یا ااحبّائی اانن تُُنکروواا فضل عباددیی االحکماءء االذین جعلهم االلّه مطالع ااسمه
االصانع بین االعالمین» وو ددرر ااووااخر همانن لوحح میفرمایند: «االبهاءءُ الهل االحکمة وو

االعرفانن من لدنن عزیز حمید.»
 ددرر فرهنگهایی لغت به معانی ذذیل آآمدهه: صنعتگر، ساززندهه، وو آآفرینندهه،صانعکلمۀ 

که میتواانن ااحتمالل دداادد نظر هیکل ااقدسس ددرر مورردد حکماءء که مطالع ااسم صانع
االهی هستند، معنایی سومم، یعنی آآفرینندهه، بوددهه ااست.  فالسفه به قوۀۀ تفکّّر ممتازز
هستند وو ددرر باررۀۀ قوۀۀ تفکّّر ااست که حضرتت بهاءءااللّه فرموددههااند: «قوۀۀ متفکّّرهه
مخزنن صنایع وو علومم وو فنونن ااست.  جهد نمائید تا اازز ااین معدنن حقیقی، لئالی

حکمت وو بیانن ظاهر شودد.» (کلماتت فرددووسیه)
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هم ددرر لوحح حکمت وو هم ددرر مفاووضاتت مباررکه ااشاررهه به آآنن شدهه که ااقدمم فالسفه اازز
اانبیایی االهی ااخذ علم کرددند، ززیراا ااین اانبیاءء «کانواا مطالع االحکمة اااللهیه وو مظاهر
ااسراارر االربّانیه» وو ددرر مفاووضاتت مباررکه آآمدهه که قوۀۀ عقلیۀ االهیه که محیط بر ااشیاءء وو
عالِم بر همۀ آآنها ااست مخصوصص مظاهر مقدّّسه وو مطالع نبوّتت ااست، وو پرتویی اازز
ااین اانواارر بر مراایایی قلوبب اابراارر ززند که نصیب وو بهرههاایی اازز ااین قوۀۀ عاقلۀ ملکوتیه
بوااسطۀ مظاهر مقدّّسه برند، وو ااین بیانن حضرتت عبداالبهاءء فیاالحقیقه تبیین کالمم

جمالل مباررکک ااست.
فرااوواانی ااصطالحاتت فلسفی ددرر آآثارر مباررکه ناچارر هر خواانندۀۀ کنجکاوویی رراا به
کید ااین آآثارر بر لزوومم ووسعت نظر فالسفه ااست مطالعۀ فلسفه مشتاقق میکند، اامّا تأ

 یعنی قبولل حقائق ددرر وورراایی حسّ وو١۱١۱ اازز حضرتت عبداالبهاءء)،لوحح فوررلل(رر.کک. 
تجربه.  همانن طورر که ااصطالحاتت عرفانی رراا ددرر آآثارر االهی به فرااوواانی میتواانن
یافت، ددرر عین حالل ااین آآثارر آآنن نوعع عرفانی رراا که به ددرروویشی وو قلندرریی وو پشت پا
ززددنن کامل به ددنیا منتهی میگردددد طردد میکنند.  به عنواانن نمونۀ االوااحح االهی که ددرر

۵١۱آآنها ااصطالحاتت فلسفی به ووفورر به کارر گرفته شدههااند، جمالتی چند اازز صفحۀ 
 رراا ددرر ااینجا نقل میکنیم:منتخباتی اازز آآثارر حضرتت بهاءءااللّه

«وو چونن مابین خلق وو حقّ وو حاددثث وو قدیم وو ووااجب وو ممکن به هیچ ووجه رراابطه وو
مناسبت وو مواافقت وو مشابهت نبوددهه وو نیست، لهذاا ددرر هر عهد وو عصر کینونت
ساذذجی رراا ددرر عالم وو ملک وو ملکوتت ظاهر فرماید وو ااین لطیفۀ رربّانی وو ددقیقۀ
صمداانی رراا اازز ددوو عنصر خلق فرماید، عنصر تراابی ظاهریی وو عنصر غیبی االهی»
ااصطالحاتت حاددثث وو قدیم، ووااجب وو ممکن، کینونت، وو ساذذجج، همه ااصطالحاتت
فلسفی هستند.  همچنین ااست ددرر آآثارر ددیگر ااصطالحاتی چونن هیولٰى وو صوررتت،
ووجودد وو ماهیت، ووااجباالوجودد وو ممکناالوجودد، ااعرااضض وو ذذااتت، ذذااتی وو عرضی،

قوهه وو فعل وو نظائر آآنن که به فرااوواانی ااستعمالل شدههااند.
حضرتت عبداالبهاءء بیگمانن با عدّّههاایی اازز فالسفۀ غربب ددرر طی سفر سهسالۀ ااررووپا وو
آآمریکا مالقاتت ددااشتهااند، کما ااین که مالقاتت آآنن حضرتت با هانریی برگسونن،
فیلسوفف شهیر فراانسویی، وو ااثباتت خداا وو فوقق طبیعت براایی ااوو وو ااقناعع آآنن فیلسوفف
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ززباننززدد یارراانن ااست.  وو ترددید نیست که «فالسفۀ ووسیعاالنظر» مورردد محبّت وو عنایت
آآنن حضرتت بوددههااند.      

ددرر جامعۀ بهائی اازز ااقدمم نفوسی که ددرر فلسفه ددست ددااشت اازز جنابب آآقامحمّد
فاضل قائنی نبیلااکبر یادد شدهه که چندیی ددرر کالسسهایی ددررسس حکمت حاجج مال
هاددیی سبزوواارریی ددرر مشهد تلمّذ کردد وو «حدوودد پنج سالل ددرر سبزوواارر ددرر خدمت همانن

 وو چنانن که میدداانیم حضرتت عبداالبهاءء١۱٢۲ااستادد به فرااگیریی حکمت مشغولل بودد»
   ١۱٣۳ تجلیل مخصوصی اازز وویی به عمل آآووررددههااند.تذکرةةاالوفاددرر 

١۱۴مشابهت اافکارر بهائی با مکاتب فلسفی

ددرر قرآآنن مجید آآمدهه که هر پیامبریی به ززبانن قومم خودد سخن میگوید.  کالمم ررسولل
خداا نه فقط ززبانن محیط خودد رراا به کارر میگیردد، بلکه برخی اازز ااندیشهها وو عقائد
پذیرفتۀ مرددمم آآنن ددیارر رراا هم مورردد قبولل قراارر میددهد.  اامر بهائی ددرر منطقهاایی ظهورر
کردد که ززباننهایی فاررسی وو عربی ددرر آآنن رراایج بودد وو ااین ددوو ززبانن رراا بطورر عمدهه
محمل ووحی االهی قراارر دداادد.  فضایی نخستین ظهورر ددرر جهانن ااسالمم بودد.  اازز ااین رروو
معاررفف ووسیع ااسالمی–اایراانی هم ااین اامتیازز رراا حاصل کردد که بسیارریی اازز تعبیرااتت وو
ااصطالحاتت وو بعضی اازز اافکارر وو مفاهیم آآنن ددرر آآثارر بهائی پذیرفته آآمد.  ددرر

، طهراانن،٢۲، به سرپرستی غالمحسین مصاحب (ججدداائرةةاالمعاررفف فاررسی
شش)، به ددررستی آآمدهه که «ررکن مهمّی اازز فلسفۀ ااسالمی مخلوطی اازز حکمت١۱٣۳٨۸٠۰

ااررسطو وو عقائد نواافالطونیانن میباشد» وو ددرر نتیجه میتواانن گفت که اامر مباررکک اازز
ااین طریق هم با میرااثث فکریی یونانیانن ااررتباطط پیداا کرددهه ااست.  به عنواانن نمونۀ
اافکارر فلسفی یونانیانن که اازز طریق ااسالمم به جهانن شرقق وو غربب منتقل گرددید،

 قق.مم.) وو نواافالطونیانن رراا براایی شما١۱٣۳۵ تا حدوودد ٣۳٣۳٠۰مجمل آآررااءء ررووااقیونن (اازز 
نقل میکنم که مالحظه فرمائید هم ددرر تعبیرااتت وو هم ددرر آآررااءء مشابهت یا قراابت با

اامر مباررکک کم نیست.
«به عقیدۀۀ ررووااقیونن فلسفه عباررتت ااست اازز منطق، طبیعیاتت، وو ااخالقق.  با آآنن که
منطق وو طبیعیاتت رراا بر ااخالقق مقدّّمم میدداانستند، معتقد بوددند که ااهمّیّت ااین ددوو ددرر

115



بهائی ددیانت ددرر فلسفه جایگاهه١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

ااین ااست که ددرر ااخالقق وو ززندگی عملی اانسانن به کارر آآید.  ددرر نظر اایشانن سعاددتت
مقصد ااعالیی ززندگی اانسانن ااست وو خیر ااعلٰى فضیلت ااست وو فضیلت عباررتت
ااست اازز اانطباقق ررفتارر اانسانن با قانونن طبیعت یا عقل سالم وو به عباررتت ددیگر
اانطباقق ااررااددۀۀ اانسانن با ااررااددۀۀ خدااووند.»  عباررتت ااخیر فوررااًً ددرر ذذهن کلماتت االهی ددرر
ااین ظهورر رراا مجسّم میکند.  جمالل مباررکک ااصل کلّاالخیر رراا چنین تعریف
میفرمایند: «هو ااالعتمادد علی االلّه وو ااالنقیادد المرهه وو االرضا لمرضاته.»  ددرر اامر
مباررکک نه فقط ددوو علم خاصصّ، بلکه همۀ علومم باید ددرر عرصۀ ااخالقق وو ززندگی

عملی اانسانن نافع باشند.
 باید گفت «هستۀ فکریی ااصلی ااین مکتب عباررتت١۱۵ددرر مورردد فلسفۀ نواافالطونی

ااست اازز ااین که خدااووند یا ووااحد به کلّّی مافوقق ااین عالم ااست وو آآنن رراا با هیچ یک
اازز مفاهیم وو االفاظظ ااینجهانی ووصف نمیتواانن کردد.  ددرر براابر ااین ددووگانگی وو
جداائی مطلق میانن عالم االوهیت وو جهانن ماددهّه، مکتب نواافالطونیانن میکوشد که
ااین ددوو رراا با عقیدۀۀ صدوورر وو قوسس نزوولی وو صعودد به هم پیوند ددهد.  اازز ذذااتت
خدااووند یا ووااحد اازز رروویی ضرووررتت صاددرر ااوولی به نامم ررووحح یا عقل پدیداارر شدهه ااست
که میتواانن آآنن رراا به تابش نورر اازز آآفتابب یا اانعکاسس صوررتت ااشیاءء ددرر آآئینه تشبیه
کردد.  اازز ااین صاددرر ااووّلل صاددرر ددیگریی به نامم نفس پیداا شدهه ااست وو ااین صدوورر وو
جلوهه به همین ترتیب قوسس نزوولی پیموددهه ااست تا آآنن که به مقامم ماددهّه ررسیدهه ااست.
اانسانن باید خودد رراا اازز عالم ماددهّه به ووسیلۀ قوسس صعودد نجاتت ددهد وو ددووباررهه به
ووااحد پیونددد.»  عباررتت ااخیر یاددآآوورر بیانن حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت مباررکه

) که «مقامم اانسانن نهایت قوسس نزوولل وو بداایت قوسس صعودد ااست.»١۱٩۹٩۹ااست (صص
وو نیاززیی به ذذکر ااین مطلب نیست که عدمم اامکانن شناخت حقّ ددرر اامر مباررکک مورردد

تأیید قراارر گرفته ااست.
مقایسۀ اافکارر بهائی با آآررااءء یک فیلسوفف معتبر شرقق، اابنِسینا، هم بهمورردد خوااهد
بودد.  بعضی اابنسینا رراا بزررگترین مؤلّف فلسفه ددرر عالم ااسالمم دداانستهااند

).  وویی ددرر حکمت نظریی فلسفه رراا مستقلّ اازز ددین برررسی١۱٩۹٢۲٧۷–٢۲ ،مصاحب)
میکند، وولی میکوشد که ااین حکمت تضاددّیی با ددین ااسالمم ندااشته باشد.  «
اابنِسینا ذذااتت خدااووند رراا ووااجباالوجودد وو ووااجب ذذااتی میددااند وو عالم رراا ممکن
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ذذااتی، وولی ووااجب بالغیر، میشمردد، یعنی عالم با قطع نظر اازز اازز ذذااتت خدااووند
ممکن «االوجودد» ااست، اامّا با ااضافه به ذذااتت خدااووند که علّّت ااووست ووااجب وو
ضروورریی ااست، ززیراا معلولل که عالم باشد اازز علّّت یا خدااووند نمیتوااند منفکّ
شودد.»  همین فکر ااست که حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت مباررکه به ااین صوررتت
بیانن فرموددههااند: «همیشه اازز شمس حقیقت شعاعع المع ساطع، ززیراا آآفتابب بدوونن
نورر ظلمت ددیجورر ااست وو ااسماءء وو صفاتت االهیه مقتضی ووجودد کائناتت ااست.»

 (عالم ووجودد بداایتی نداارردد) میفرمایند: «ااین کوننمز)؛ وو نیز ددرر فصل ١۱٩۹۶(صص
غیرمتناهی بداایتی نداارردد ... نفس ااسماءء وو صفاتت االوهیت مقتضی ووجودد کائناتت

(١۱٢۲٧۷ااست.) (صص

نقش فلسفه ددرر ددوورر بهائی

ه ٣۳٠۰ااخیرااًً ددرر یک مقالۀ ررووززنامۀ لوموند ( ) میخوااندمم که یک ااستادد٢۲٠۰٠۰٨۸ م
فلسفه ددرر فراانسه که ررسالهاایی ددرر باررۀۀ لوکرسس حکیم نوشته بوددهه میگوید به جواانانن
که اازز شما میپرسند فلسفه به چه کارر میآآید نمیتواانن پاسخ دداادد که فلسفه معرفتی
ااست آآززاادد وو ررها اازز هر نوعع هدفف سوددجوئی وو اانتفاعع وو اازز ااین بابت متفاووتت اازز
علم وو فن.  به عقیدۀۀ ااین ااستادد باید ددرر جواابب سائالنن گفت که فلسفهپرددااززیی معنی
وو فایدههاایی نداارردد مگر آآنن که ااندیشه عمالً منتهی به تغییر وو تحوّلل شخص آآددمی
گردددد.  ضمناًً، فلسفه ااگر به ززندگی میپرددااززدد وو سعاددتت رراا جستجو میکند ددرر هر
معنائی که فیلسوفف به ااین کلمه بدهد (سعاددتت ددرر علم ااست، سعاددتت ددرر لذّّتت
ااست، ... االخ) ناچارر باید با قضیۀ مرگگ هم موااجه شودد.  پس نقش ددوومم فلسفه
ااین ااست که آآددمی رراا به وورراایی نگراانی وو ددِِلهُرههاایی که ااندیشۀ مرگگ المحاله ددرر ددلل
برمیاانگیزدد ررهنمونن شودد.  به نظر بندهه ددرر ددوورر بهائی فلسفه ااین هر ددوو نقش رراا

  ددرر صفحاتت گذشته متذکّّر شدیم که یکی اازز ووجوهه ممیّزۀۀ اامر١۱۶اایفا کرددهه وو میکند.
بهائی ااین ااست که هم اازز اابتداا ددرر پاسخ سؤاالل مؤمنانن فرهیخته وو حتی مرددمم عاددیی
(چونن شیخ سلمانن) وواارردد بحث ددرر فلسفه (خاصّه فلسفۀ ااوولٰى) شدهه وو موضوعاتی
چونن خداا – پیامبر – اانسانن – بقایی ررووحح – هدفف وو غایت ززندگی رراا مطرحح کرددهه
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ااست.  نیازز به یاددآآوورریی نیست که حکمت عملی، اازز سیاست مُدُُنن گرفته تا ااخالقق،
جایگاهه ووااال وو ممتاززیی ددرر تعالیم بهائی ددااشته وو دداارردد وو ااصوالً جهتگیریی اامر
مباررکک چنانن که اازز بیاناتت جمالل اابهٰى ددرر لوحح حکمت وو االوااحح سائرهه ااستنباطط
میشودد آآنن ااست که اازز فلسفه وو عرفانن وو حتٰى علم باید فایدههاایی براایی مرددمم ددرر
عمل ظاهر شودد، وواالّا بحث عَبَث ااست (نظریهاایی که مکتب وویلیامم جیمز
آآمریکائی، یعنی پرااگماتیسم، مداافع آآنن ااست).  ضمناًً اامر بهائی مواافق مجاددالتت
وو مناقشاتت لفظی بر سر مسائل کالمی وو فلسفی نیست، وو ددرر هر موضوعی ااظهارر
نظر کرددهه موضعی معتدلل رراا پیشنهادد نموددهه که غالباًً به جایی حقّ ددااددنن به ااین سویی
یا آآنن سویی ددرر هر یک اازز موااضع مختلف جلوههاایی اازز حقیقت رراا باززجسته ااست (با

قولل به ااصل نسبیّت حقیقت، حتٰى ددرر مسائل ددینی).
به ااعتقادد ااین جانب آآشنائی با فلسفه نقشهایی متعدّّددیی رراا ددرر حالل حاضر وو ددرر

آآیندهه ددرر جامعۀ بهائی اایفا کرددهه وو خوااهد کردد:
– آآشنائی با فلسفه ااجاززهه خوااهد دداادد که موضع اامر بهائی ددرر براابر مکاتب١۱

مختلف فکریی وو فلسفی ررووشن گردددد وو ددرر نتیجه تعمّق بیشتریی ددرر معاررفف بهائی
Bahá’íحاصل آآید.  کارریی که فیاالمثل ددکتر ااُُووددوو شفر ددرر باررۀۀ ااخالقیاتت بهائی (

Ethicsااجاززهه میددهد که تفاووتت، تشابه، یا نقاطط تواافق ااخالقیاتت بهائی١۱٧۷) کرددهه 
رراا با مکاتب متعدّّددیی که ددرر عرصۀ ااخالقق ددرر طولل تارریخ اارراائه شدهه ددرریابیم وو ددرر
نتیجه ااین ااخالقیاتت رراا ژژررففتر بشناسیم.  به همین ووجه میشودد اامر بهائی رراا اازز
نظر معرفتشناسی یا علماالمعرفه با مکاتب متعدّّدد وو متنوعّع که ددرر ااین عرصۀ فلسفه

هست مقایسه کنیم وو ددررکک بهتریی اازز بحث معرفت ددرر اامر مباررکک ددااشته باشیم.
(٢۲٢۲۴–٢۲٢۲٣۳، صص گُلزاارر تعالیم بهائی– حضرتت عبداالبهاءء ددرر موضعی (٢۲

فرموددههااند که «علم سبب کشف حقائق ااست، وولی علم بر ددوو قسم ااست: علومم
ماددیّه وو علومم االهیه.  علومم ماددیه کشف ااسراارر طبیعت کند، علومم االهیه کشف ااسراارر
حقیقت نماید.  عالم اانسانی باید تحصیل هر ددوو علم کند، ززیراا هیچ پرندههاایی
بجناحح ووااحد پروواازز نکند، باید به ددوو بالل پروواازز نماید.»  باید تصدیق کردد که
بسیارریی اازز مسائل مورردد بحث فلسفی اازز مقولۀ «کشف ااسراارر حقیقت» ااست، وو ددرر
نتیجه میتواانن گفت که تحصیل چنین ررشتهاایی اازز معاررفف بشریی نه فقط مفید، بلکه
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تا حدّّیی ضروورر ااست، خصوصاًً که به شرحی که قبالً آآمد آآثارر بهائی مشحونن اازز
گاهی به ااین ااصطالحاتت فلسفی ااست وو ناچارر ددررکک بهتر آآنن آآثارر آآشنائی وو آآ

  ١۱٨۸ااصطالحاتت رراا ااقتضاءء میکند.
– گفتیم که آآثارر االهی به ززبانن قومم سخن میگویند وو مراادد اازز ززبانن قومم مفاهیم٣۳

ذذهنی وو فکریی هم هست.  علٰىهذاا نه فقط سوددمند، بلکه مهمّ خوااهد بودد که
بداانیم فیاالمثل ااستداللی که حضرتت عبداالبهاءء ددرر لوحح فوررلل، کتابب مفاووضاتت، وو
بعضی اازز خطاباتت مباررکه ددرر ااثباتت خداا فرموددههااند، آآیا ددرر معاررفف شرقق وو غربب
سابقه دداارردد یا نداارردد، وو محتمالً به ااین نتیجه میررسیم که برخی اازز آآنن ااستدالالتت
رراا حتٰى نزدد ددکاررتت، فیلسوفف عقالنی فراانسه، که اازز بنیاددگذاارراانن تفکّّر جدید

فلسفی ااست، میتواانن یافت.  
ددکاررتت پس اازز ااین که اازز ررااهه غورر ددرر نفس وو ذذهن خودد به ااین نتیجه میررسد که
«هیچ یک اازز صُوَرر ذذهنی خودد رراا نمییابم که مجبورر باشم براایی ااوو منشأ وو علّّت

) میگوید١۱٣۳٧۷، چاپپ جدید، صصسیر حکمت ددرر ااررووپاخاررجی قائل شومم» (
«باقی میماند یک اامر وو بس وو آآنن تصوّرریی ااست که اازز خدااووند ددرر ذذهن ددااررمم،
یعنی ذذااتت نامتناهی وو جاووید وو بیتغییر وو مستقلّ وو همهدداانن وو همهتواانن که خودد من
وو هر چیز ددیگریی که موجودد باشد معلولل وو مخلوقق ااووست.  ااین تصوّرر رراا حقّ
ااینست که نمیتواانم اازز خودد ناشی بداانم، ززیراا من ووجوددیی محدوودد وو متناهی هستم،
پس نمیتواانم تصوّرر ذذااتت محدوودد وو نامتناهی رراا اایجادد کنم ... وو ناچارر باید تصوّرر

،سیر حکمتذذااتت نامتناهی ددرر ذذهن من اازز ووجودد نامتناهی اایجادد شدهه باشد ...» (
 (١۱٣۳٧۷صص

«وو نیز گوئیم بعضی اامورر جزءء ذذااتت وو حقیقت بعضی چیزهاست وو با هم تالززمم
ددااررند.  ذذااتت بارریی هم با ووجودد تالززمم دداارردد، چراا که عین کمالل ااست وو کمالل بدوونن

 (١۱٣۳٨۸ووجودد متصوّرر نیست، چه ااگر موجودد نباشد کامل نخوااهد بودد.» (صص
ااین ددوو نمونه اازز ااستدالالتت ددکاررتت براایی بحث ما کفایت میکند.  

حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند: «وو اازز جمله ددالئل وو برااهین االوهیت آآنن که اانسانن
خودد رراا خلق ننموددهه، بلکه خالق وو مصوّرر ددیگریی ااست وو یقین ااست که خالق
اانسانن مثل اانسانن نیست، ززیراا که یک کائن ضعیف کائن ددیگریی رراا خلق نتوااند، وو
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خالق فاعل باید جامع جمیع کماالتت باشد تا اایجادد صنع نماید.  آآیا ممکن ااست
که صنع ددرر نهایت کمالل باشد وو صانع غیرکامل؟ ... نفس نقائص اامکانن دداللت بر

   (۴٧۷–۴۶، صص ١۱، ججاامر وو خلقکماالتت حقّ میکند ...» (
االبته ااستدالالتت حضرتت عبداالبهاءء به آآنچه ررفت محدوودد نمیشودد وو بعضی اازز آآنها
کامالً بدیع ااست که بحث اازز آآنها ددرر محدووددۀۀ ااین گفتارر مقدوورر نیست، وولی طالبانن

 که همۀ منقوالتت ااززاامر وو خلق جلد ااووّلل کتابب ۵٨۸ – ۴٢۲میتواانند به صفحاتت 
 ١۱٩۹حضرتت عبداالبهاست مرااجعه نمایند.

– اازز جمله مشخّّصههایی فلسفه «مجموععنگریی» ااست، وو ااین خصوصیّت رراا ددرر۴
اامر مباررکک هم به آآسانی میتواانن باززیافت.  مثالً ددرر تعریف طبیعت حضرتت
عبداالبهاءء به عناصر مرکّّبه توجّه نمیفرمایند، بلکه میفرمایند طبیعت رروواابط
ضروورریۀ منبعث اازز حقائق ااشیاست، یعنی پیوند میانن عناصر مطرحح ااست، نه خودد
عناصر، مثالً جمادد وو نباتت وو حیواانن وو اانسانن.  علٰىهذاا آآشنائی با فلسفه به فهم
بهتریی اازز ااثارر مباررکه مددد میکند.  مثالً ووقتی به تارریخ نزوولل ووحی به حضرتت
بهاءءااللّه نظر میکنیم که ددرر مرحلۀ بغداادد مباحث عرفانی وو تا حدووددیی موااضیع
ااخالقی مورردد عنایت آآنن حضرتت ااست، وو نیز ااثباتت اامر حضرتت بابب (کتابب
اایقانن)، اازز ددووررۀۀ ااسالمبولل وو ااددررنه مباحث جدیدیی چونن خطاباتت به ررؤؤساءء وو اامورر
مملکتدداارریی وو برخی مباحث ااجتماعی وو ااحیاناًً بعضی حدوودد وو ااحکامم مطمح
نظر مباررکک ووااقع میشودد.  ددووررۀۀ عکّّا که ززاایندههترین ددوورراانن ددرر تارریخ ووحی ااست،
مسائلی چونن ووحدتت عالم اانسانی، صلح عمومی، ززبانن بیناالمللی، ساززمانن آآیندۀۀ
جهانن، ااحکامم ضروورر براایی یک جامعۀ جهانیشدهه، وو نظائر آآنن رراا به میانن مینهد
(کتابب ااقدسس وو االوااحح ناززله بعد اازز آآنن) وو با مهمّترین خطاباتت حضرتت بهاءءااللّه به
ررؤؤسایی عالم قرین وو همرااهه ااست.  اامّا آآنچه مسلّّم ااست ااین ااست که عرفانیاتت،
ررووحانیاتت، وو ااخالقیاتت بهائی ددرر ااررتباطط تنگاتنگ با مباددیی ااجتماعی، مباحث
مربوطط به نظامم عالم، وو ددیگر تعالیم آآنن حضرتت ااست وو آآنها رراا به عنواانن ااجزااءء
یک سیستم یا منظومه باید نگریست، وو نه تعلیماتی جدااجداا وو مستقلّ اازز یکدیگر.
اامر بهائی حتٰى کوشاست که میانن علم وو ددین، میانن عرفانن وو فلسفه، میانن ددین وو

فلسفه، میانن علم وو عرفانن وو بالجمله اانوااعع معاررفف، ساززشش به ووجودد آآوورردد. 
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) ااین نکته رراا یاددآآوورر شدههاایم که «به۵٧۷، صص۴ ،دداانش وو بینشددرر مقالهاایی پیشین (
قولل ااسپنسر فلسفه معرفتی ااست ووحدتتبخش وو فلسفه به هر علمی که پرددااززدد مایل
ااست که منظومۀ جامعی اازز همۀ دداانستهها ددرر آآنن علم اارراائه کند.  لذاا یک نوعع

گراایش هم ددرر اامر بهائی وو هم ددرر فلسفه ددیدهه میشودد که ددررخورر مدااقه ااست.»
وو هم ددرر آآنن مقاله مذکورر شدهه ااست که: 

«بعضی موررّخانن نوشتهااند که اازز جنگ جهانی ددوومم به بعد تقسیماتت سنّّتی فلسفه
ااهمّیّت خودد رراا اازز ددست ددااددهه ااست وو فلسفه تفکّّریی عاممّ ددرر باررۀۀ مجموعۀ هستی
شدهه، تفکّّریی ددرر باررۀۀ اانسانن وو فرجامم ااوو، ددرر باررۀۀ علم وو جهانن ووااقع، ددرر باررۀۀ تارریخ
بشریّت، ددرر باررۀۀ خلّّاقیّت شاعر وو هنرمند، وو به ااین صوررتت ووجه نظر ااوو جنبۀ
دداائرةةاالمعاررفی پیداا کرددهه ااست.  فلسفه مِنْبَعد ددرر صددد منظّمکرددنن دداانستههایی
اانسانی ااست، یعنی نظمددااددنن عقالنی وو عمومی به همۀ آآنچه ددرر حیّز شناخت
ماست وو یا به ااحساسس وو عمل ما مربوطط میشودد، وو ااین نظمددااددنن به عنواانن توجیه
وو تبیین نهائی همه چیز مطرحح میشودد.  لذاا اامرووزز هر نوعع فلسفه اایی موجودد ااست:
فلسفۀ علومم، فلسفۀ عمل، فلسفۀ تکنیک، فلسفۀ هنر، فلسفۀ جهانن، وو باالخرهه

 (۶٢۲فلسفۀ فلسفه.» (همانن مجموعه، صص

: معنی حکمت ددرر آآثارر بهائی١۱پیوست 

فلسفه ددرر ااصل به معنایی ددووستداارریی حکمت یا دداانش ااست وو حکمت رراا ددرر متونن
عربی وو فاررسی معانی متعدّّدد ااست. 

حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت مباررکه حکمت رراا عباررتت اازز ااطّالعع بر حقائق
ااشیاءء علی ماهی علیه تعریف کرددههااند.  عالووهه بر علم به حقائق ااشیاءء، حکمت ددرر
آآثارر بهائی، به شهاددتت ددکتر رریاضض قدیمی، به ااین معانی به کارر ررفته: حزمم وو
ااحتیاطط – مالحظۀ مسائل ووقت وو مقتضیاتت ااجتماعع وو مرددمم بدوونن اانحراافف اازز حقّ

وو حقیقت وو ررااستی وو صدااقت.
) ااین معانی رراا براایی٢۲ ددکتر سید جعفر سجّاددیی (ججفرهنگ معاررفف ااسالمی

حکمت قائل ااست:
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عدلل – علم – حلم – فلسفه – کالمم مواافق حقّ – صواابب اامر – علم خوبب وو عمل
صالح – نفس عمل – معرفت حقائق ااشیاءء – اانجاممددااددنن فعلی که محمودد باشد –
ااقتدااءء به خالق ددرر عباددااتت به قدرر قدررتت.  چنانن چه مالحظه میشودد ااین معانی

–ااخالقی، چونن عدلل وو حلم وو عمل١۱متعدّّدد رراا به سه طبقه میتواانن تقسیم کردد: 
– اامورر مربوطط به معرفت (فلسفه – صواابب اامر – معرفت حقائق ااشیاءء)؛٢۲صالح؛ 

– مذهبی، چونن ااقتدااءء به خالق ددرر عباددااتت یا معرفت ووااجب وو صفاتت وو ااسماءء٣۳
ااوو وو نظائر آآنن.  ددرر مورردد حلم یاددآآوورر شویم که طبق تعریف ددکتر قدیمی به معنی

ضبط نفس وو قبض طبع ددرر موقع غضب، وو برددبارریی ااست.
ددرر آآثارر حضرتت بهاءءااللّه، خصوصاًً ووقتی تشویق به اامر تبلیغ میفرمایند، ددوو کلمۀ

 به تکراارر آآمدهه ااست.  کوشش ددرر فهم ددررست ااین ددوو کلمه نهایتبیانن وو حکمت
ااکلماتت مکنونه ااین بیانن مباررکک ددرر حکمتااهمّیّت رراا دداارردد.  ددرر مورردد کلمۀ   رر

میتواانن یاددآآوورر شد:
 عبادد آآنانند که تا سمع نیابند لب نگشایند، چنانن چهحکمایی«اایی پسر تراابب – 

ساقی تا طلب نبیند ساغر نبخشد وو عاشق تا بجمالل معشوقق فائز نشودد اازز جانن
نخرووشد.  پس باید حبّههایی حکمت وو علم رراا ددرر ااررضض طیبۀ قلب مبذوولل

ددااررید ...» 
ااننّّ االبيانن آآمدهه گویایی مطلب ااست: «لوحح مقصودد عباررااتت ذذیل که ددرر بیاننددرر مورردد 

جوهرٌ يطلب االنّّفوذذ وو ااالعتداالل.  اامّا االنّّفوذذ معلّّق باللّّطافة وو االلّّطافة منوطةٌٌ بالقلوبب
اازز – االفاررغة االصّافية وو اامّا ااالعتداالل اامتزااجه بالحکمة االّتی ذذکرناها فی اااللوااحح.

بوقت وو مقاممبراایی هر کلمه ررووحی ااست لذاا بايد متکلّّم وو مبيّن مالحظه نمايند وو 
 «کلمه االقاءء فرمايند.

ددرر همانن لوحح مباررکک، عالووهه بر لطافت کالمم وو سخنگفتن به ااقتضایی ووقت وو مقامم،
 حضرتت بهاءءااللّهااصل کلّاالخیرمداارراا رراا توصیه فرموددههااند.  ناگفته نگذاارریم که ددرر 

ااصل حکمت رراا خشیتااللّه دداانستهااند. 
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: کسانی که ددرر جامعۀ بهائی به فلسفه پرددااختند٢۲پیوست 

اازز آآغازز اامر مباررکک تا کنونن کسانی ددرر جامعۀ بهائی بوددههااند که به فلسفه پرددااخته وو
ااحیاناًً آآثارریی ددرر ااین شاخۀ معاررفف بشریی بر جایی نهاددههااند.

قبالً ااشاررهه کرددیم که جنابب نبیلااکبر، فاضل قائنی، ددرر جواانی به تحصیالتت فلسفی
پرددااختند، وولیکن ددرر ضمن آآثاررشانن ااثریی که ددرر ااین ررشته باشد مشاهدهه نشد.  وو نیز
باید اازز جنابب ااسدااللّه فاضل ماززندرراانی یادد کردد که بیگمانن ددرر فلسفه، چونن برخی

علومم اانسانی ددیگر، ددست ددااشت.
ددرر ددووررهههایی جدید ددکتر محمّدباقر هوشیارر، جنابب عزیزااللّه سلیمانی وو ددکتر
علیمُراادد ددااووددیی به فلسفه رروویی آآووررددند، وو هر سه صاحب تألیفاتی ددرر ااین ززمینه

بوددند که حقّ ااست به ااختصارر اازز آآنانن یادد شودد.
١۱٣۳ که شرحح ززندگی، خدماتت، وو آآثاررشانن ددرر مجلد جنابب عزیزااللّه سلیمانی

 به قلم آآقایی عنایتااللّه صاددقیانن آآمدهه، ددرر ساللخوشههائی اازز خرمن ااددبب وو هنر
 ددرر گنبد١۱٣۳۶۴ شمسی ددرر مجاووررتت سبزوواارر خرااسانن متولّد شد، وو ددرر سالل ١۱٢۲٨۸٠۰

کاووووسس به ملکوتت اابهٰى پیوست.  ساللها ددرر عشقآآبادد ززیست وو مدّّتتها ددرر اایراانن
ررشحاتتبه عنواانن مبلّّغ وو مدررّسس وو مؤلّف به خدماتت پرددااخت.  اازز آآثارر مهمّ ااوو 

 جزووهه که ددرر حکمت قدیم، خاصّه فلسفۀ مشاءء بحث۵ جلد وو ٢۲ ااست ددرر حکمت
 ددرر منطق قدیم هم اازز آآثارر ااووست.  کتابب نخستمنطق سلیمانیکرددهه ااست.  کتابب 

 شمسی به چاپپ ررسیدهه ااست.  شهرتت١۱٣۳٣۳۵ بدیع نشر شدهه وو ااثر ثانی ددرر ١۱٢۲۶ددرر 
 ااست که ددرر ددهَه مجلد شرححمصابیح هداایتجنابب سلیمانی بیشتر به خاطر کتابب 

ااحواالل مرووّجانن مبرّزز اامر االهی رراا اازز قدیم تاکنونن ددرربر گرفته ااست. 
(٧۷ (جلد مصابیح هداایت که شرحح حالشانن ددرر جنابب ااسدااللّه فاضل ماززندرراانی

، بهظهورراالحقّ جلد تارریخ عمومی اامرااللّه، یعنی ٩۹آآمدهه، هرچند به خاطر تألیف 
 اایشانن گوااهه ررووشنیاامر وو خلقعنواانن موررّخخ معرووفف ااست، اامّا خودد جلد ااووّلل کتابب 

ااست بر ااطّالعاتت ووسیع اایشانن ددرر ززمینۀ فلسفه وو الااقلّ حکمت ااوولٰى.  اایشانن ددرر
موقع تحصیل ددرر مدررسۀ حاجی کاظم بیک، عالووهه بر فقه وو ااصولل وو کالمم، ددرر
حکمت، منطق، وو نجومم وو هیئت مطالعاتت ووسیع به ددست آآووررددهه بودد (صعودد اایشانن
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رر  مم بوددهه، بنا به١۱٨۸٨۸٠۰مم، رروویی دداادد (تولّدشانن ددرر حدوودد ١۱٩۹۵٧۷، مقاررنن ١۱٣۳٣۳۶دد
   .(٣۳، مجلد دداانش وو بینشنوشتۀ ددکتر نصرتتااللّه محمّدحسینی ددرر 

) رربوددهه١۱٣۳۵٨۸ آآبانن ٢۲٠۰، که ددرر همانن ااوواائل اانقالبب ااسالمی (ددکتر علیمُراادد ددااووددیی
ه.شش. ااعالمم کرددهه ااست) وو١۱٣۳٠۰٠۰شد (سالل تولّد اایشانن رراا خانم مرجانن ددااووددیی 

ددیگر خبریی اازز اایشانن باززنیامد، صاحب آآثارر متعدّّددیی ددرر فلسفه ااست.  به گفتۀ آآقایی
) کُُتُُبی که به قلم ددکتر۵١۱–۵٠۰، صص ۴، ججدداانش وو بینشددکتر ووحید ررأأفتی (

(١۱ددااووددیی تحریر وو یا اازز فراانسه به فاررسی ترجمه وو طبع شدهه به ااین شرحح ااست: 
عقل ددرر (۴؛ ددرر باررۀۀ نفس (٣۳؛ ررووحح فلسفۀ قروونن ووسطٰى (٢۲؛ شناسائی وو هستی

تارریخ فلسفه ددرر ددووررۀۀ اانتشارر (۶؛ تارریخ فلسفۀ ددرر ددووررۀۀ یونانن (۵؛ حکمت مشاءء
.  اازز اایشانن مقاالتت متعدّّددیی نیز ددرر مطبوعاتت اایرااننفرهنگ یونانی وو ددووررۀۀ رروومی

 قدمم همّت پیش نهاددهه وو مقداارریی اازز آآنها٢۲٠۰اانتشارر یافته که خوشبختانه ااخیرااًً نفسی
 جمع وو تدووین وو نشر کرددهه ااستمقاالتت ددااووددییرراا ددرر مجموعهاایی تحت عنواانن 

  ددکتر ددااووددیی مقاالتت متعدّّددیی اازز ددیدگاهه فلسفی٢۲١۱.(١۱٣۳٨۸۵(ناشر: خوااررززمی، سالل 
ددرر مسائل اامریی دداارردد که به ااهتمامم آآقایی ددکتر ووحید ررأأفتی تحت عناووین ددیگر

مقاالتت وو"؛ "االوهیت وو مظهریت"؛ "اانسانن ددرر آآئین بهائیاانتشارر یافته ااست: "
".  اازز اامتیاززااتت آآثارر ددکتر ددااووددیی که ددرر اایرااننملکوتت ووجودد"؛ وو باالخرهه "ررسائل

مورردد مرااجعه وو ااستنادد ااکثر دداانشجویانن وو دداانشپژووهانن ااست قدررتت قلم وو فصاحت
وو بالغت کالمم اایشانن ددرر ررشتهاایی ااست که ددرر طولل تارریخ ززبانن مخصوصص آآنن،
ووررززیدهه وو پرووررددهه نشدهه ااست وو تا بِِداانن جا که میدداانم منبع االهامم اایشانن ددرر ااین مورردد
کتابب مستطابب مفاووضاتت بوددهه ااست.  ااطّالعع ووسیع ددکتر ددااووددیی هم ددرر فلسفۀ
شرقق وو هم ددرر فلسفۀ غربب به تعلیماتت وو تحریرااتت اایشانن جاذذبهاایی میددهد که ددرر

آآثارر مشابه، همانند آآنن رراا کمتر میشد سرااغغ گرفت.
 براابرییددکتر محمّدباقر هوشیاررددرر میانن ااستادداانن فلسفه ددرر اایراانن شاید کمتر کسی با 

،فرهنگ ددالوورراانن عصر ررسولیکند.  بر طبق نوشتۀ ددکتر حبیبااللّه ثابتی (
 میالددیی ددرر شیراازز ووالددتت١۱٩۹٠۰۴) ددکتر هوشیارر ددرر سالل ۶٢۲۵–۶٢۲۴مم، صص ٢۲٠۰٠۰٧۷

یافت.  پس اازز تحصیالتت مقدّّماتی ددرر اایراانن، مدّّتی ددرر هندووستانن بسر بردد وو سپس
به آآلمانن ررفت وو به فراا گرفتن علومم فلسفی اازز قبیل ررووااننشناسی، تعلیم وو تربیت، وو
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فقهااللغة آآلمانی وو ااددبیّاتت آآنن ززبانن پرددااخت وو اازز دداانشگاهه مونیخ ددکتراایی خودد رراا
ددرریافت کردد.  ددرر اایراانن به تدرریس رروویی آآوورردد وو اازز مقامم وو منزلت خاصّی برخورردداارر
شد وو اازز جمله کسانی بودد که ررووااننشناسی علمی وو تجربی رراا ددرر اایراانن پایه گذاارردد، وو
براایی تسهیل آآموززشش ززبانن فاررسی ررووشش جدیدیی تعبیه نمودد که مورردد توجّه وو پذیرشش
ووززااررتت فرهنگ قراارر گرفت.  ددکتر هوشیارر عمر خودد رراا ووقف تعلیم وو تربیت
نوجواانانن وو ددبیراانن ددبیرستاننها وو نیز گسترشش دداانش وو فرهنگ کشورر نمودد وو مدّّتت

 سالل بیشتر اازز۵٣۳ سالل ددرر دداانشگاهه طهراانن وو دداانشسراایی عالی تدرریس کردد.  ٢۲٣۳
 ددررگذشت.  ددرر مورردد١۱٩۹۵٧۷عمرشش نگذشته بودد که ددرر ااووجج خلّّاقیّت فکریی ددرر سالل 

ااوو سعید نفیسی گفت ددکتر هوشیارر رراا کشتند چونن بهائی بودد.  اازز معرووفترین آآثاررشش
 ااست که براایی ااووّللبارر فلسفۀ تعلیم وو تربیت رراا ددرر ززباننااصولل تعلیم وو تربیتکتابب 

 رراا هم اازز آآلمانی ترجمه کردد ووچنین گفت ززررتشتفاررسی مطرحح کردد.  کتابب نیچه 
سخنراانی ااوو ددرر باررۀۀ نیچه ددرر اانجمن فرهنگی اایراانن وو آآلمانن هرگز اازز یادد مستمعانن

تمدّّناتت آآخراالزمانننخوااهد ررفت، کما ااین که سخنراانی بسیارر ممتّّع ااوو تحت عنواانن 
ددرر اانجمن پرووررشش اافکارر هنوزز ددرر حافظۀ بسیارریی اازز شنوندگانن طنین دداارردد.  تعمّق
ااوو ددرر معاررفف بهائی به حقیقت ددررخورر ستایش بودد وو بیگمانن سخنانش ددرر مورردد

تمدّّناتت آآخراالزمانن اازز همانن سرچشمه آآبب میخورردد.
فهرست پژووهندگانن فلسفه ددرر جامعۀ بهائی به ناممهائی که مذکورر اافتادد محدوودد

) ضمن آآثارر خودد١۱٩۹۴۶–١۱٨۸٧۷۶ (?نمیشودد.  جنابب میرززاا عزیزااللّه خانن مصباحح
 که نگاررندۀۀ ااین سطورر آآنن رراا به عنواانن یکددالئلاالصلحصاحب کتابی ااست به نامم 

کتابب فلسفی ددرر دداائرةةاالمعاررفف فراانسویی فلسفه معرّفی کرددهه ااست.  جنابب
) ددرر باررۀۀ ااین کتابب مینویسد «کتابی٧۷٧۷، صص٢۲، ججخوشههافیضااللّه مصباحح (

ااست منحصر به ددالئل عقلی براایی ااثباتت ماووررااءءاالطبیعه ددرر مقابل مکاتب فلسفۀ
ماددیی وو تجربی عصر حاضر.»  ددرر ددووررهههایی ااخیر، جنابب سهراابب ددووستداارر،

هرچند کتابی اازز خودد باقی ننهادد، ااما بیگمانن ددرر فلسفه ددستی گشاددهه ددااشت.
االبته ااین پیوست ناقص ااست وو باید اامیدوواارربودد که ددرر آآیندهه محقّّقانن به تکمیل آآنن

پرددااززند.         
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یاددددااشتها
.١۱– ددرر باررۀۀ معنی حکمت ددرر آآثارر بهائی، ررجوعع شودد به پیوست ١۱
– ررجوعع شودد به فصل مقدّّماتی کتابب ااوو «فلسفۀ یونانن وو ااندیشۀ خاووررززمین».٢۲
 ه.قق. ززیست.١۱٣۳١۱ وو ٨۸٠۰– پیشواایی معتزله، ووااصل بن عطا، ددرر فاصلۀ ٣۳
، کلماتت١۱٩۹٨۸٧۷– رر.کک. «اانسانن ددرر آآئین بهائی»، جلد ااووّلل، فلسفه وو عرفانن، ۴

.٢۲٨۸۶پرسس، صص
مم، عالم االهی١۱٢۲٧۷۴–١۱٢۲٢۲٨۸ ،(Thomas Aquinas– توسّط توماسس ااکونیاسس (۵

وو فیلسوفف اایطالیائی.
ا ٢۲۶٠۰– اابواالحسن ااشعریی، قدووهه ااین جماعت، متولّد ۶ ٣۳٣۳٠۰، وو متوفٰى ددرر ٢۲٧۷٠۰ ی

ه.قق.) صاحب کتابب۵٠۰۵ه.قق.–۴۵٠۰ه.قق. ااست. اامامم محمّد غزاالی (
«تهافةاالفالسفه» ددرر ررددّ فیلسوفانن ااست.  ااوو فالسفه رراا الااقلّ اازز سه نظر تکفیر

) منحصر ددااشتن٣۳) قائل بوددنن به قدمت عالم؛ ٢۲) اانکارر معادد جسمانی؛ ١۱میکردد: 
علم خدااووند به کلّّیّاتت.  اامامم ااستداللل رراا تنها ررااهه ووصولل به حقیقت نمیدداانست وو

براایی کشف وو شهودد عرفاءء وو متصوفه مقامم مهمّی ددرر ووصولل به حقیقت قائل بودد. 
– ااین لوحح مباررکک هرچند خطابب به شیخسلمانن ااست که فاقد تحصیالتت ررسمی٧۷

بودد، اامّا ددرر حقیقت مخاطبش عرفاءء وو حکماءء بوددهه که به قضیۀ ووحدتت ووجودد وو
ووحدتت خالق وو مخلوقق معتقد بوددههااند.

– ااهمّیّت ااین بحث چنانن ااست که کتابب کوچک ددیکسیونر فلسفه (مارراابوتت)٨۸
 صفحۀ تمامم رراا به ااین مقولۀ فلسفی ااختصاصص ددااددهه ااست.۴۴
.٣۳٠۰٣۳–٣۳٠۰٢۲، صص اانسانن ددرر آآئین بهائی –٩۹
– ااین مطلب ددرر لوحح حکمت به ووضوحح مشاهدهه میشودد.١۱٠۰
٢۲١۱– ددااوورریی تند حضرتت عبداالبهاءء ددرر مورردد فالسفه ددرر ااووااخر اایامم حیاتشانن (١۱١۱

) ددرر مکتوبی که به پرفسورر فوررلل مرقومم فرموددههااند نقدیی ااست اازز١۱٩۹٢۲١۱سپتامبر 
متفکّّراانی که با همۀ شوااهد وو قراائن وو ددالئل، اانکارر ووجودد االوهیت وو حقائق ووررااءء
عالم صورریی رراا میکنند.  چنین نقدیی رراا مطلقاًً نباید به معنی تحقیر ااین ددسته اازز
متفکّّراانن شمردد، چنانن که خودد حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند که نقدشانن معطوفف
ااست به طبیعیونن تنگنظر محسوسسپرست، وو ااضافه میکنند که «ما علم وو حکمت
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رراا ااساسس ترقّّی عالم اانسانی میدداانیم وو فالسفۀ ووسیعاالنظر رراا ستایش مینمائیم.»
.(١۱۵، صص٣۳، ججخطاباتت)

.خوشهها ١۱٣۳– رر.کک. مقالۀ ددکتر مینو فؤااددیی ددرر ززندگینامۀ نبیلااکبر ددرر مجلد ١۱٢۲
) ااین مقاله.٢۲– براایی مزید ااطّالعع رر.کک. پیوست (١۱٣۳
Some Answered تحت عنواانن Ian Kluge– ددرر ااین مبحث میشودد به مقالۀ ١۱۴

Questions: A Philosophical Perspective صفحه) نیز ررجوعع کردد.٨۸٢۲ (ددرر 
ا ٢۲٠۰٣۳ بوددهه که ددرر Plotinus– مؤسّس مکتب یادد شدهه فلوطین یا ١۱۵ ٢۲٠۰۴ ی

 میالددیی ددررگذشته ااست.٢۲٧۷٠۰ یا ٢۲۶٩۹میالددیی متولّد شدهه وو ددرر حدوودد 
 ددرر مورردد نهی جزعع وو فزعع ددرر مُصیباتت.کتابب ااقدسس– رر.کک. بیانن مباررکک ددرر ١۱۶
 ,Bahá’í Ethics in Light of Scripture (in two volumes)– رر.کک. کتابب ١۱٧۷

by Udo Schaefer, translated from German by Dr. Geraldine Schuckelt , 
George Ronald Publishers, 2007..

 ااست.١۱٩۹١۱٢۲ مه ٢۲٣۳– ااصل بیانن مباررکک خطابه ددرر کمبریج ددرر ررووزز ١۱٨۸
 اازز ددکتر علیمُرااددملکوتت ووجودد– وو نیز ررجوعع شودد به قسمت سومم کتابب ١۱٩۹

ددااووددیی ددرر باررۀۀ ددالئل ااثباتت خداا.
– به نامم اابرااهیم ااشکشیرین.٢۲٠۰
 ددرر مجلۀ دداانشکدۀۀ ااددبیاتت وو علومم١۱٣۳۵۶–١۱٣۳۴۴– مقاالتی ااست که ددرر فاصلۀ ٢۲١۱

اانسانی دداانشگاهه طهراانن چاپپ شدهه بودد.
– مآخذ مطالب مربوطط به ددکتر محمّدباقر هوشیارر:٢۲٢۲

االف– بهرووزز ثابت، «ددکتر محمّدباقر هوشیارر» ددرر مجلۀ «آآهنگ بدیع»، سالل
.۵١۱–٣۳٠۰، صص ٣۳٣۳٨۸، شماررۀۀ ٣۳١۱

، صص٢۲٠۰٠۰٢۲، طهراانن، ۵بب– هوشنگ ااتّّحادد، «پژووهشگراانن معاصر اایراانن»، جج
۴٣۳٢۲–۴٣۳٩۹.

پپ– آآذذرر ررهنما، «مرگگ یک مربّی بزررگگ» ددرر مجلۀ «سپیدۀۀ فردداا»، اازز اانتشاررااتت
.٢۲١۱–١۱٣۳، صص ١۱٣۳٣۳۶، بهمن وو ااسفند ٨۸ وو ٧۷، شماررۀۀ ۴دداانشسراایی عالی، سالل 

–۶٢۲۴، صص ٢۲٠۰٠۰٧۷تت– حبیبااللّه ثابتی، «فرهنگ ددالوورراانن عصر ررسولی»، 
۶٢۲۵
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