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: ددین ووعقل وو علم
تطابق یا تواافق

محمد اافنانن

اازز تعالیم بنیاددیی اامر بدیع بهائی مطابقت ددین با علم وو عقل ااست.  ددرر مقدّّمۀ ااین
ددوو نکته جا دداارردد.  نخست ااینکهمطلب ااساسی که ررووحح عصر ماست توجه به یکی

کیدیی ددرر اانطباقق علم وو عقل با ددین نیست، ددین باید مطابق عقل وو علم باشد وو تأ
گرچه ددرر ااین مرحله مقصودد ددین ااستنباطی وو قرااررددااددیی علمایی ددینی ااست.  ددیگر
ااینکه عقل وو علم وو ددین هر سه ما به ااالمتیازز اانسانن وو الززمۀ بقا وو ترقّّی وو کمالل

جامعۀ اانسانی ااست.  بگذااررید نخست تعریف ددقیق وو صحیحی اازز ااین سه میزاانن که
مایه وو پایۀ تمدّّنن اانسانی وو معیارر بنیاددیی جامعه ااست مطرحح شودد.

ااند که ااگرچه بیددرر باررۀۀ موااززین ااددررااکک حقیقت حضرتت عبداالبهاءء بیاناتی فرموددهه
سابقه نیست، وولی کیفیت بحث وو معرفی آآنها بدیع ااست.  نخستین میزاانن رراا حس
معرفی فرموددهه، که مقصودد محسوساتی ااست که با گوشش وو چشم وو حس چشائی وو

شودد وو قوۀۀ فکر وو خیالل اانسانن رراا به مفاهیم معینالمسه وو شامه، یا بویائی معلومم می
گیریی آآنن برنماید.  ددوومین رراا عقل معرفی فرموددهه که بنایی ددررکک وو نتیجههداایت می
گیرییها وو یا نتیجهمبنایی حسشودد.برددهه حاصل میهایی ناممهائی ااست که اازز حس

غیر اازز ااین ددوو، که هر ددوو بر ااددررااکک وو ااستنتاجج فرددیی تکیه دداارردد وو نظر به ااینکه حس
وو محسوساتت بین اافراادد بشر ااشترااکی دداارردد، نتایج مشابهی رراا ددرر ذذهن اافراادد اانسانی

هایی فرهنگی ووگذاارردد، ااما باید توجه ددااشت که ااین نتایج ددرر ززمینهبه جایی می
جواامع مختلف ااختالفاتت وو تنوعی ددااررند.

شودد، ااتّّکاءء به نظرااتت وو تعلیماتتسومین میزاانن که اازز ااین کیفیت اانفرااددیی خاررجج می
دداارریی ااست که ددرر جواامع مختلف، مخصوصاًً جواامع ددینی، به ااتّّکاءء نقلسابقه
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متونن ااعتقاددیی وو تفاسیر وو تعالیم پیشواایانن معمولل وو مقبولل ااست وو بر ااساسس نقل اازز
ددیگراانن ااست وو عموماًً منقوالتت ددینی ااست.

شاید ضرووررتت نباشد که گفته شودد که هیچ یک اازز ااین سه میزاانن حس وو عقل وو نقل
توااند اازز خطا وو ناررسائی بریی باشد، ززیراا حس وو عقل محدوودد به فهم وو ددررککنمی

محدوودد اافراادد ااست وو نقل نیز ددااستانن ددررکک وو فهم کسانی ااست که نظر خودد وو یا
نمایند.ددیگراانن رراا منشأ حقیقت وو مبدأأ سنجش مطالب وو حقائق معرفی می

ظاهر مطلب ددرر مقولۀ نقل ااین ااست که کُُتُُب آآسمانی رراا نیز اازز ااین گونه آآثارر می
اایی رراا باید ددرر ااین مقامم ررووشن کردد که مقصودد حضرتت عبداالبهاءءشمارریم، وولی نکته

اازز نقل نه ووحی وو االهامم ااست، ززیراا تفکیکاًً اازز مقولۀ مستقلی تحت عنواانن «فیض
االقدسس» ذذکر فرموددهه وو آآنن رراا ماوورراایی ذذهن وو فکر بشریی معرفی فرموددهه ااست،ررووحح

وو اازز آآنجا که ما اافراادد بشر حائز چنین موهبتی نیستیم بیانن کیفیت آآنن نیز به ززبانن
متدااوولل علومم اانسانی نیز ممکن وو میسر نیست وو تنها شناسائی ما اازز آآنن محدوودد به

نماید.  ددرریافت وو شناخت آآثارر آآنن ااست که ددرر ررووحح وو جانن اانسانی تأثیر وو نفوذذ می

اانسانن ددرر عالم ووجودد تنها موجوددیی ااست که به ززیورر عقل آآررااسته ااست.  ددرر تعریف
توااندتواانن گفت که گوهریی ااست غیر مقید به ززمانن وو مکانن وو بنا بر ااین میعقل می

مستقل اازز عواامل ثانویی مربوطط به ااین ددوو عامل عمل نماید.  االبته ااین نکته الززمم به
توضیح نیست که عقل اازز خصوصیاتت ررووحح اانسانی ااست که اازز ااررووااحح وو مختصاتت

سایر موجوددااتت ززندهه متمایز وو ممتازز ااست.  عقل به ااعتبارریی قابلیتی ااست
توااند ددرر حیاتت بشراانحصارریی نوعع اانسانن که قابلیت ترقّّی وو تربیت دداارردد وو می

نقش ااساسی اایفا نماید وو ااصوال منشأ ترقّّیاتت وو تکامل نوعع اانسانن ااست.

تا ااینجا آآنچه گفته شد مختصاتت ررووحح اانسانی ااست وو نخستین نتیجه آآنن ااست که
ساززدد که دداارراایی بعداانسانن به کمک حس وو تجربه وو عقل براایی خودد ددنیائی می

ززمانی ااست وو بدینوسیله اازز سایر موجوددااتت حیواانی ممتازز ااست.  ااما ددرر ااین مرحله
بشر همچنانن با سایر حیوااناتت اازز لحاظظ ااحساساتت غریزیی، مخصوصاًً جلب منفعت

وو ددفع شر، آآنن هم ااساساًً اازز نظر ماددیی وو جسمانی،مشترکک ااست، وو با آآنکه به
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ذذٰلک نفع آآنی رراا بر مضرتت باقی برمیبوددنن آآثارر ززندگی متذکّّر ااست، معجاوودداانه
گزیند وو اازز عوااقب ااعمالل باکی نداارردد.

گانههایی پنجاازز مظاهر عقل ظهورر علم ااست که به کمک تجربه وو ااستفاددهه اازز حس
ساززدد وو اازز آآنن براایی ترقّّی فهم وو ااستفاددهه اازز قابلیتهایی موجودد ددرر طبیعتآآنن رراا می

نماید وو بر آآننشودد وو اازز تجربیاتت گذشته وو گذشتگانن ااستفاددهه میددست به کارر می
ددهد، وو ااین کیفیت خاصص نوعع بشر ااست وو سایرااساسس جامعۀ اانسانی رراا شکل می

حیوااناتت ددرر آآنن سهمی ندااررند.  خصوصیت ددیگریی که قاددرر به نگهداارریی حافظۀ
هایی مکررر ززندگی ماددیی بهاالعملبعضی اازز تجربیاتت ززندگانی ااست وو ددرر عکس

شناسند ددرر اانسانن وونماید وو معموال آآنن رراا به عنواانن غریزهه میحیوااناتت کمک می
ااکثر حیوااناتت مشترکک ااست وولی به هیچ ووجه دداارراایی کیفیت تعقّّل، که حفظ وو

هایی مختلف وو ااستفاددهه اازز تجربیاتت ددرر مواارردد متفاووتت وو مختلفاالعملتنظیم عکس
هایی مشخّّصاالعملهایی معین عکسباشد وو هموااررهه ددرر براابر عملااست، نمی
نماید.  ااما متأسفانه همۀ ااینها عموماًً ددرر مسیر جلب منفعت وو ررفع ضررر،عرضه می

آآنن هم به منظورر تأمین فرصتهایی آآنی ااست.  االبته علم به طورر مطلق یعنی کشف
خصوصیاتت ااشیاءء وو رروواابط طبیعی آآنها که نظم عالم ووجودد بر آآنن متّّکی ااست، وو
خودد مجموعۀ ااصولل وو قواانینی ااست که که هموااررهه ثابت ااست، وو ااگر منظر ما ددرر

گذشت ززمانن اازز مفاهیم علمی تغییر کرددهه ااست نه به علّّت آآنن ااست که قواانین ووجودد
عوضض شدهه، بلکه حقیقت آآنن ااست که ما با تحقیق وو تجربه وو آآززمایش جزئیاتت

گاهه شدههقواانین رراا بهتر ددرریافته وو ددرر نتیجه به کیفیت ددقیق اایم که به نظرتریی اازز آآنن آآ
رردد ااصولل علومم گذشته وو کشف حقیقتی جدید شدهه ااست.  علم ددرر ااین مرحله به
.  فائدهه وو ضررر آآنن بالنسبه به ااستفاددۀۀ اانسانن اازز آآنن تنهائی نه مفید ااست وو نه مضر

اایی ااست که به مددد عقل وو حس اازز طبیعت وو آآنچه ددرر ااطرااففااست.  علم پدیدهه
هاییآآوورردد که توجیه پدیدههبشر ااست وو به ااتّّکاءء تطبیق وو مقایسه نتائجی به ددست می

خوااهه وو حتیووجودد وو تجدید تظاهرااتت طبیعی وو حتٰى تغییر آآنها رراا به صوررتت ددلل
ساززدد.  ناگفته پیدااست که علم اازز ددوو جهتخالفف طبیعت موجوددااتت میسر می

کند ووهایی طبیعی رراا براایی ما تفسیر میبسیارر جالب ااست.  نخست آآنکه کیفیت
ساززدد، وو ددیگر آآنکه ما رراا به تسلّّط بر طبیعت وو ااستفاددهه ااززرروواابط آآنها رراا آآشکارر می
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دداارردد.  به همین سبب علم ااگر ددرر تحتآآنن به نحویی که مطلوبب ماست موفّّق می
آآوورردد اانسانی ااست، وو ااگر اازز هداایت االهیضواابط ررووحانی قراارر گیردد بهترین ددست

محروومم ماند آآلتی ددرر ددست هوااها وو آآررززووهایی حیواانی نوعع بشر خوااهد بودد که به
تر خوااهد ساخت.تجربۀ تارریخ بشر رراا اازز حیوااناتت ضارریه نیز پست

ااما ددین، که هموااررهه ااهمیتش مورردد تضادد فکریی آآددمی بوددهه، ددرر طولل تارریخ جمعی
اایی ااست کهااند، پدیدههآآنن رراا ووااسطۀ خیر وو کمالل دداانسته وو گرووهی آآنن رراا ووبالل شمرددهه

تر وو ااهمیت آآشنائی با حقیقتش اازز همه بیشتر ااست، ززیراا نقششناسائی آآنن مشکل
ااصلی آآنن تأثیریی ااست که گاهه به صوررتت مثبت وو ززمانی به صوررتت منفی ددرر جامعۀ

اانسانی ددااشته وو دداارردد.

نخست باید ددوو جنبۀ مستقل وولی وواابستۀ ددین رراا شناسائی کردد.  ددین به نفسه، تا
آآنجا که ااصالتش محفوظظ ماندهه باشد، چونن جنبۀ االهی وو مافوقق بشریی دداارردد مبتنی

بر خیر وو ددااعی به ووحدتت نوعع اانسانن وو ناظر بر تربیت وو تکمیل جامعه وو اافراادد
اانسانی ااست که هر ددوو هموااررهه ددرر حالل تحولل وو ترقّّی ااست وو به همین جهت بنا بر

یتغیر ااست، وو ااین کیفیت ددرر همۀ ااددیانن، که ااوولین آآنهاتعالیم همۀ ااددیانن ووااحد وو لم
شناسیم، یکی ااست.  ااما متأسفانه همۀ ااددیانن ددررنامعلومم وو آآخرینی نیز براایی آآنن نمی

نظریی وو اامتیاززجوئی مؤمنانن آآنن ددین ررووحح ووحدتت وو محبتطولل تارریخ به علّّت کوته
هاها وو گرووههااوولیه رراا اازز ددست ددااددهه، به نوعی تفرقه وو سوءء تعبیر ددچارر شدهه، وو فرقه

هر یک به ااتّّکایی فهم وو ااستنباطط خودد ااصل ووحدتت رراا فداایی تصوررااتت نابجایی
ااند وو ااین همانن نکته ااست که بخشی اازز ضرووررتت تجدید ظهوررااتت االهیخودد نموددهه

نماید.  ددرر ااین مقامم ووحی وو االهامم االهی ررااهنمایی بشر ااست.  جنبۀرراا اایجابب می
اایی ااست که نمونه وو نشانۀ ااین تعالیم ااصولی، کهددیگر ددین مسئلۀ اایجادد جامعه

مبنی بر اایمانن وو ااخالقق وو تربیت وو ااتّّحادد ووحدتت ااست، گردددد وو ددرر حقیقت قافلۀ
تمدّّنن ررووحانی اانسانن رراا ررااهنما شودد.  ددرر ااین مقامم به علّّت آآنکه هموااررهه نفوسی که

ااند بعضاًً به علّّت ااحساساتت خوددبینی وو اامتیاززجوئی،بیشتر کوشیدهه وو بیشتر دداانسته
که اازز صفاتت بشریی ااست وو ااگر تحت تربیت حقیقی ددین قراارر نگیردد به سرکشی وو

طلبی منجر خوااهد شد، به تفردد وو اانحصاررطلبی ددرر جامعه متمایز شدهه ووززیاددهه
ددیگراانن رراا تحت سلطۀ خودد گرفته، آآنانن رراا مطیع خودد خوااسته، وو بدین ووسیله به
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ااند، ووسیلۀ ووصولل به ااین هدفف که مغایر ااصولل ددین ااستتشعب وو تفرقق کمک کرددهه
ااستفاددهه اازز قواانین وو ااحکامم ددینی وو سوءء تعبیر اازز آآنهاست.  تأسف ااینجاست که ااین
نفوسس اازز ااصولل وو مبانی ددین وو ااحکامم وو ااساسس آآنن که براایی خیر وو صالحح ااست با

نمایند، وو ااینجاست که مطلبتفسیر وو توجیه فرددیی سوءء ااستفاددهه نموددهه وو می
ساززدد.ااساسی «ددین باید مطابق علم وو عقل باشد» نقش مهم خودد رراا آآشکارر می

ددرر چنین موقعیتی، یعنی ضرووررتت مطابقت ددین با علم وو عقل تعریف اانسانن وو عقل
نماید.  اانسانن بنا بر تعریف ااددیانن «صوررتتوو ددین وو علم ااهمیت مخصوصص پیداا می

 ااست، وولی آآیا صوررتت وو مثالل االهی هرگز مورردد بحث وو برررسی١۱وو مثالل االهی»
دداارردد که همۀها قراارر گرفته؟  ااین عنواانن بنا بر تعالیم بهائی ما رراا موظف میاانسانن
ها وو همۀ موجوددااتت رراا ددرر هر ررتبه وو مقامی که هستند به نظر جزئی اازز کلاانسانن

عالم ووجودد وو متناسب شأنن وو ررتبۀ آآنها بداانیم وو همه رراا با نظر محبت وو االفت ددرر
ااشش معامله نمائیم.مقامم وو ررتبه

بایست مفهومم ددقیق وو صحیح مطابقت رراابراایی ددررکک صحیح ااین تعلیم نخست می
) به معنی هم قبآآهنگی ااست ووبشناسیم.  مطابقت (مصدرر بابب مفاعله اازز فعل ط

نباید آآنن رراا با مواافقت یکی دداانست.  معنی مواافقت رراا اازز ااصطالحح ضدّّ آآنن، که
یابیم.  ااما مطابقت به معنی آآنن ااست که ددوو چیزمخالفت ااست، به ررااحتی ددررمی

آآهنگ باشند وو به همین جهت ااصطالحح «طابق االنعلمستقل اازز یکدیگر با هم هم
آآهنگی حرکت ددست وو پایی چهاررپایانن دداارردد، بهبالنعل» که ااساساًً حکایت اازز هم

رروودد.مفهومم تناسب ددوو شئ به کارر ررفته وو می

ددین وو علم اازز ددوو مقولۀ مختلف ااست.  علم کشف حقائق وو رروواابط موجوددااتت ااست
که ددرر طبیعت وو ووجودد ووددیعه نهاددهه شدهه ااست.  حضرتت بهاءءااله ددرر مورردد طبیعت
بیاناتی فرموددهه که حاکی اازز ااستقاللل عالم ووجودد وو ااستظاللل آآنن ددرر سایۀ قواانین

قل ااننّّ االطبيعةََ بکينونتها مظهر ااسمی االمبتعث وومستقل وو مخصوصص به آآنن ااست: "
االمکونن وو قد تختلف ظهوررااتها بسبب من ااالسبابب وو فی ااختالفها آلياتت

للمتفرسين وو هی ااالررااددةة وو ظهوررها فی ررتبة ااإلمکانن بنفس ااالمکانن وو اانّّها لتقدير
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فرمایند، که" وو سپس آآنن رراا به عنواانن «مشیت اامکانیه» تسمیه میمن مقدّّرر عليم
ضمناًً یاددآآوورر «مشیت ااوولیه» ااست:

وو لو قيل إإنّّها لهی االمشية ااالمکانية ليس ألحد اانن يعترضض عليه وو قدّّرر فيها"-
تجلی  اا فيها  يریی  ال   االبصير ااننّّ  االعالمونن  ااددررااکک کنهها  عن  عجز  قدررةةٌٌ 
ااسمنا االمکونن قل هذاا کونن ال يدررکه االفسادد وو تحيرتت االطبيعةُُ من ظهوررهه وو

االعالمين ااحاطط  االذیی  ااشرااقه  وو  /42صص مصر، طبع ،االوااحح مجموعۀ(" برهانه 
)134 صص ،2جج ،ااعلٰى قلم آآثارر

اازز ااین آآیاتت وو شرحح مبسوطط ددرر کتابب مفاووضاتت مباررکک ددرر باررۀۀ «طبیعت ددرر تحت
شودد که عالم موجوددااتت وو مکوناتتقانونن عمومی ااست» به ووضوحح مستفادد می

جلوۀۀ ااررااددۀۀ االهی وو محملی براایی ظهورر وو برووزز آآثارر «مشیت ااوولیه» ااست که ددرر
حقیقت قائم مقامم حق مطلق جل جالله ااست که مطلقاًً اازز ددررکک وو ووصولل عالم
ووجودد برتر وو ااررتباطط با آآنن ااززال اابدااًً میسر نیست.  جنبۀ ماددیی آآنن ددرر ظل مشیت

اامکانی وو کیفیت ررووحانی وو غیرماددیی آآنن ددرر ظل مشیت ااوولیه یعنی عالم اامر ااست
که به جبرووتت نیز نامیدهه شدهه ااست.

با ااین مقدماتت که ذذکر شد، علم مسئولل وو مأمورر شناسائی رروواابط ضروورریه بین ااشیاءء
ماددیی وو موجوددااتت محسوسس وو معقولل ااست وو عقل آآلتی ااست که ااین هدفف رراا

هایی ظاهریی وو باطنی معلوماتت مختلف رراا پیوند میساززدد وو به کمک حسآآسانن می
ذذٰلک به علّّت عدمم کمالل ووساززدد.  معددهد وو کشف قواانین ووجودد رراا میسر می

تمامیت عقل که نتیجۀ نقص وو ناررسائی اافراادد وو حاصل تنوعع ددررجاتت ااستعدااددااتت
االقدسس الززمم وو ررااهنما ااست وو به همین علّّتررووحی ااست، تأیید وو هداایت ررووحح

تجلّّیاتت وو تأییدااتت ووحی وو االهامم االهی یا جلوۀۀ «مشیت ااوولیه» الززمۀ ترقّّی وو تکامل
هایی موددووعۀ االهیاانسانن وو جامعۀ اانسانی ااست وو بدوونن آآنن اانسانن با همۀ قابلیت

قاددرر به ترقّّی وو کمالل نیست وو جمعیت اانسانی بدوونن تربیت مظاهر االهی به ساددگی
ممکن ااست به ددررکاتت حیواانی سقوطط نماید وو حتی اازز آآنن به علّّت قدررتت فکریی

تر شودد وو بنا بر همین مطلب ااست که براایی عقل نیز ددررجاتت قائل شدهه،پست
 ٢۲ااند.گذاارریی کرددههتأییدااتت ووحی وو هداایت االهی رراا به «عقل کلّّی» نامم
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تواانن ددرریافت که نه تنها علم وو ددین مخالف یکدیگربا توجه به ااین مطالب می
ااند وو براایی اانسانن که ددرر بین موجوددااتت ممتازز وونیستند، بلکه مکمل وو مساعد هم

اایی ررووحانی وو االهی موجودد ااست که به ااتّّکاءء به عقل وو ووظیفه٣۳منحصر به فردد ااست
به ااستمداادد اازز ددین رروواابط موجودد ددرر عالم ووجودد رراا هداایت نمایدوو حق هر چیزیی رراا

بجایی آآوورردد.  نمونۀ مابه ااالبتالیی بشر ددرر ااین ددووررۀۀ تمدّّنن مسئلۀ ااستفاددهه اازز منابع
طبیعی ااست که ااررااددۀۀ حق به صوررتت طبیعت ددرر عالم ووجودد اایجادد فرموددهه وو نه تنها

ها ووااستفاددهه اازز ااین منابع باید منصفانه وو میسر براایی همگانن باشد (ااعم اازز اانسانن
بقیۀ موجوددااتت)، بلکه باید ددرر مصرفف آآنن نیز ررعایت ااعتداالل وو اانصافف منظورر

گردددد.

 اایجاددهدفف ددین کشف حقایق طبیعت وو رروواابط آآنها ددرر عالم ووجودد وو هدفف علم
ها، ااستعدااددااتت، وو ااحتیاجاتتتعاددلل وو تناسب ددرر عالم ووجودد متناسب با قابلیت

 ۴همۀ موجوددااتت ااست.

 (عالم کونن وو فسادد) وو ددینقواانین عالم ووجوددعلم ددرر حقیقت کشف مجموعه 
  تعیین ااررززششمبنایی ااصولل ووظائف عالم اانسانی وو به عباررتت ددیگر مجموعۀ مبانی 

، آآنن هم منحصرااًً ددرر عالم اانسانی، ااست.  ناگفته پیدااست که موضوعع علم سرااسرها
عالم ووجودد، آآنن هم براایی «موجودد صاحب ررووحح اانسانی وو عقل» وو موضوعع ددین
منحصرااًً تربیت وو ترقّّی وو تکامل موجودد مذکورر، یعنی اانسانن، ااست.  وو ددرر همه
حالل آآلت ددررکک وو فهم وو ااقداامم وو عمل ررووحح وو عقل اانسانی ااست که هیچ موجودد
ددیگریی ددرر ااین خصوصیت با اانسانن شریک نیست.  براایی آآنکه مفهومم علم بهتر

دداانسته شودد باید به بیانن حضرتت عبداالبهاءء ددرر «مفاووضاتت مباررکک» توجه نمودد که
ااند: «علم تحقّّقی» که نمونۀ ااددنایی آآنن علم ووعلم رراا به ددوو مرحله تفکیک فرموددهه

دداانش اانسانن به ووجودد وو حاالتت خویشتن ااست وو نمونۀ ااعالیی آآنن ااطالعع وو ااحاطۀ
مظاهر مقدّّسه که "بر حقائق کائناتت مطلع وو محیطند" وو «علم تصورریی» که به مددد

گیردد وو بر مبنایی آآنن به کمک عقل ووعواامل حسی اازز ااشیاءء وو موجوددااتت خبر می
بخشد، وو رروو به کماللآآوورردد، توسعه میمنطق مجموعۀ علومم تجربی رراا به ووجودد می

یابند وو حیاتت فرددییبردد.  ددرر ااین عالم ااست که ززمانن وو مکانن مفهومم مرتبط میمی
شودد.  شک نیست که ددرر ااین مرحلهاانسانی به حیاتت جمعی وو تارریخی تبدیل می
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علم صورریی باید به کمک علم تحقیقی وو موااززین ررووحانی وو االهی اانسانن رراا به
حیاتت ررووحانی وو جاوودداانی برساند.

ددرر مبحث مواافقت علم وو ددین ددرر عصر ما مطالب مختلفی مطرحح ااست.  نخست
عقیدۀۀ جاززمی که علمایی علومم طبیعی بنا بر ااصل ترقّّی وو تکامل اانسانن رراا مشتق اازز

کنند که بهیاختگانن آآغازز میدداانند وو سیر تکامل ووجودد رراا اازز تََکحیوااناتت می
یابد.دداارراانن وو ددرر نهایت به اانسانن خاتمه میتر وو باالخرهه به پستاننموجوددااتت عالی

آآثارر االهامی بهائی ضمن ااینکه ترقّّی وو تکامل تدرریجی موجوددااتت رراا تأیید می
کید می نماید.نماید، ااما ددرر جمع کلّّی به ااصالت اانوااعع، مخصوصاًً نوعع اانسانن، تأ

موجوددااتت ددرر عالم ووجودد تا آآنجا که ددرر ددسترسس ددررکک وو  فهم ماست ددرر سلسلۀ
طولی جمادد وو نباتت وو حیواانن وو اانسانن رراا شامل ااست وو ددرر سلسلۀ عرضی هر یک اازز

ها شامل اانوااعع مختلفه اازز مواادد معدنی، گیاهانن پست وو عالی، حیوااناتتااین گرووهه
فقارر وو پستانداارراانن ااست.  ااما ددرر مرحلۀ موجوددیی که به ناممتن وو ذذییگوناگونن نرمم

اانسانن اازز سایرین ممتازز ااست با همۀ تنوعع شکل وو شمایل وو ظاهر جسمانی دداارراایی
کیفیتی غیرماددیی ااست که به نامم ررووحح اانسانی ااوو رراا اازز سایر موجوددااتت ممتازز می

هایی اانسانی نداارردد.ساززدد وو ددرر ااصل کیفیت یکی ااست وو تفاووتی ددرر نژااددها وو گرووهه

بنا بر تعالیم بهائی خلق اانسانن، یعنی موجوددیی صاحب شعورر وو قاددرر به تصرفف ددرر
طبیعت، نمودداارر کمالل عالم ووجودد ااست، وو ااگر اانسانن نبودد خلقت ناقص وو ناتمامم
بودد.  ترقّّی وو تکامل خاصص اانسانن وو اازز خصائص ررووحح اانسانی ااست. ددرر هیچ یک

تواانن ااززاازز موجوددااتت ززندۀۀددیگر چنین کیفیتی ووجودد نداارردد.  به عنواانن نمونه می
ساززیی مخصوصص رراا ددنباللززنبورر عسل نامم بردد که اازز ززمانی نامعین همین سیستم خانه

کرددهه وو هموااررهه بدوونن هیچ تغییر وو تصرفی مجموعۀ ساختمانی رراا که مناسب کارر ااوو
ساززدد.  نه ددرر ررووشش کارر تغییریی ددااددهه وو نه ددرر محصولل حیاتشبوددهه ساخته وو می

تغییریی حاصل شدهه ااست.  ااین یک نمونه ااست وو ددرر حقیقت همۀ نباتاتت وو
حیوااناتت باالصاله تابع همین قانونن هستند.  

بنا بر آآثارر بهائی عالم ووجودد (مشیت اامکانیه) رراا آآغازز وو پایانی نیست.  حضرتت
 االثّّانیحق لم يزلل بوددهه وو خوااهد بودد وو همچنين خلق اا ااننفرمایند "بهاءءااله می
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ما که عمر ددنيا رراا بچندين هزاارر سالل تعبير نموددههااند ددرر ااينککمسبوقق بالعلّّة ... حح
مدّّتت سياررااتت رراا ااحصاءء ننموددههااند چه مقداارر ااختالفف ددرر ااقواالل قبل وو بعد ظاهر وو

"مشهودد وو لکل ثواابت سياررااتت وو لکل سياررةة خلق عجز عن ااحصائه االمحصونن
)٨۸٢۲، شماررۀۀ منتخباتی اازز آآثارر حضرتت بهاءءااله(

مقصودد اازز ااين بياناتت آآنکه لم يزلل حق ددرر علو اامتناعع وو سمو ااررتفاعع خودد مقدّّسس"
اازز ذذکر ما سويه بوددهه وو خوااهد بودد وو خلق هم بوددهه وو مظاهر عز ااحديه وو مطالع

"قدسس باقيه ددرر قروونن ال ااووليه مبعوثث شدههااند وو خلق رراا بحق ددعوتت فرموددههااند ...
)٨۸٧۷، شماررۀۀ منتخباتت(

نظریۀ «تکامل» ددااررووین، دداانشمند شهیر، ااگر به ااین مفهومم گرفته شودد که اانسانن
حائز تمامم مختصاتت حیواانی وو نباتی وو جماددیی ااست، مطلبی تمامم ااست.  ااما ااین
کیفیت کمالل نه به مفهومم اانتقالل وو تغییر اانوااعع موجودد ددرر سلسلۀ طولی موجوددااتت
ااست، بلکه نمودداارر ااین حقیقت ااست که هر موجودد برتریی دداارراایی صفاتت طبقۀ

نامیۀ ااست، قوۀۀ حساسهباشد، همچنانن که ددرر حیواانن که دداارراایی قوۀۀ ااسفل نیز می
نباتاتت وو موجوددیت قواایی جسمیۀ جمادد (قوۀۀ قواامم وو ددوواامم) نیز موجودد ااست، وو

نباتاتت نیز ااضافه بر کیفیت جماددیی ددااررندۀۀ قوۀۀ نامیه هستند.  اانسانن که ااشرفف همۀ
، وو ررووححنامیهمخلوقاتت ااست ااضافه بر کیفیت جماددیی وو ررووحح نباتی، یعنی قوۀۀ 

 رراا نیز ددااررااست، مضافاًً به آآنکه ررووحح اانسانی، که ووررااییحساسهحیواانی یعنی قوۀۀ 
 ووعاقلههمۀ قواایی ماددیی طبیعت ااست، ددرر ااوو جلوهه دداارردد وو آآنن تجلّّی خاصص قوۀۀ 

نفس ناطقه ااست.  نکتۀ جالب ددرر ااین مقامم ااین ااست که قواانین حاکم بر عالم
ووجودد ددرر همۀ ااین طبقاتت به تناسب قابلیتهایی آآنها یکسانن ااست.  

  ررووححجا دداارردد که به یادد آآوورریم که ررووحح اانسانی یا قوۀۀ ناطقه که خاصص اانسانن ااست با 
 که وورراایی عالم ماددیی ااست تفاووتت ااساسی وو بنیاددیی دداارردد.  ااما ااین ررووححاالقدسس
 اازز عالم فانی برتر رروودد وو  االقدسس  ررووحح قابلیت ااین رراا دداارردد که به فیض تربیت اانسانی
 به ااینررووحح اانسانی ممتازز گردددد، ززیراا ررووحح اایمانی به عنواانن   االقدسس  ررووححددرر ظل 

قابلیت ممتازز ااست که تربیت پذیردد وو تکامل یابد.
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"وو ااينکه سؤاالل شدهه بودد که چگونه ذذکرفرمایند حضرتت بهاءءااله ددرر مقامی می
اانبيایی قبل اازز آآددمم اابو االبشر وو سالطين آآنن ااززمنه ددرر کتب تواارريخ نيست عدمم ذذکر

اانقالباتت ااررضض  باقی نماندهه ددليل بر عدمم ووجودد نبوددهه وو نيست نظر بطولل مدّّتت وو
وو اازز ااين گذشته قبل اازز آآددمم اابو االبشر قوااعد تحرير وو ررسومی که حالل مابين ناسس
ااست نبوددهه وو ووقتی بودد که ااصال ررسم تحرير نبودد قسم دديگر معمولل بوددهه وو ااگر

تفصيل ذذکر شودد بيانن بطولل اانجامد ... حالل مالحظه نمائيد بعد اازز آآددمم چه قدرر
لسانن وو بيانن وو قوااعد خطه مختلف شدهه تا چه ررسد بقبل اازز آآددمم ... مظاهر عزي

ااحديه وو مطالع قدسس باقيه ددرر قروونن ال ااووليه مبعوثث شدههااند وو خلق رراا بحق ددعوتت
فرموددههااند وولکن نظر باختالفاتت  وو تغيير ااحواالل عالم بعضی ااسمآءء وو ااذذکارر باقی
نماندهه ددرر کتب ذذکر طوفانن مذکورر وو ددرر آآنن حاددثه آآنچه بر رروویی ااررضض بوددهه جميع
غرقق شدهه چه اازز کتب تواارريخ وو چه غيرهه همچنين اانقالباتت بسيارر شدهه که سبب

)٨۸٧۷، شماررۀۀ منتخباتتمحو بعضی اامورر محدثه گشته ..." (

بیاناتت متعالیۀ فوقق حاکی اازز ووجودد ااددوواارر النهایه ددرر عالم ووجودد ااست.  فرضیۀ
 نمودداارر کلّّی بیانن مباررکک جمالل ااقدسس اابهٰى ااست.  Big Bangمعرووفف 

مطلب قابل توجه ددیگر ااین ااست که ددرر اامر بهائی به حکومت وو مرجعیت ددین
کید شدهه ااست وو ددرر ااین مقامم نکته اایی حائز ااهمیت ااست که نباید حکومتاالهی تأ

ددین با حکومت ددینی ااشتباهه گرفته شودد.  حکومت ددین مبتنی بر ااساسس تعالیم
اایی ااست که ددرر طوللمصرحه ددرر اامر االهی ااست، ددرر حالی که حکومت ددینی رروویه

تارریخ قدررتمنداانن مسیحی، مسلمانن، وو سایر ااددیانن به کمک آآنن بر مرددمم مسلّّط شدهه
وو آآززااددیی مسلّّم وو معین ددرر ااددیانن رراا ددرر تحت تصورر وو تفسیر خودد اازز ددین نفی وو

ااند.اانکارر کرددهه

ددرر خاتمه توجه به ااین نکته بنیاددیی نیز جا دداارردد که حضرتت عبداالبهاءء ددرر تعریف
فرمایند "شریعت رروواابط ضروورریه ااست که منبعثشریعت ددرر مفاووضاتت مباررکک می

)119 (صصاازز حقائق کائناتست." 

وو ددرر مکاتیب وو االوااحح مباررکک همین تعریف رراا براایی «محبت» نیز مقررر فرموددهه وو
ااند.علم بشریی رراا نیز معرفت آآنن ذذکر فرموددهه
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مآخذ

– مفاووضاتت مباررکک، به نقل اازز عهد عتیق "لنعملن اانساناًً علی صوررتنا وو مثالنا"١۱
).٢۲٧۷ وو ٢۲۶(سفر پیداایش، ااصحاحح ااوولل، آآیاتت 

– عقل ددرر ااصطالحح معاررفف ااسالمی هم به «عقل کلّّی» وو «عقل جزئی» تقسیم٢۲
شودد که مقصودد اازز «عقل کلّّی» همانن مرااتب ررووحانی وو االهی ااست وو ددرر عرففمی

متقدّّمانن یکی اازز االقابب حضرتت ررسولل «عقل کلّّی» ااست، وولی ««عقل جزئی»
همانن قابلیت ررووحانی ااست که ددرر همۀ نفوسس ااشترااکک معنویی دداارردد وو مکررر ددرر آآثارر

عرفایی مسلمانن مورردد توجه قراارر گرفته ااست، وو سنائی، شاعر عاررفف، ددرر باررۀۀ آآنن
گفته ااست:

عقل ااگر خوااهی که ناگه ددرر عقیلت نفکند

گوشش گیرشش ددرر ددبیرستانن «االرحمانن» ددرر آآرر

 ...

عقل جزوویی کی توااند گشت بر قرآآنن محیط

عنکبوتی کی توااند کردد سیمرغی شکارر 

تواانند سرااسر پیکر جسمانی همۀ موجوددااتت حیواانی– ترکیب مواادد آآلی معینی می٣۳
رراا بساززدد، که نوعع اانسانن نیز یکی اازز آآنهاست وو با ااینکه اازز لحاظظ قواایی ماددیی وو

ذذٰلک جسم اانساننجسمانی تفاووتی بین سایر پستانداارراانن وو اانسانن ووجودد نداارردد، مع
ساززدد.حائز کیفیت خاصی ااست که ااستقراارر ررووحح اانسانی رراا ددرر ووجوددشش میسر می

دداارردد که ررووحح اانسانن وو حیاتت ررووحانیااین نکته ما رراا به ااین حقیقت متذکّّر می
اانسانن اازز مقولۀ ددیگریی ااست وو ددرر تحت فعل وو اانفعاالتت ماددیی وو شیمیائی نیست،

تواانن تطورر وو تکامل سایر موجوددااتت، علیوو به ااین سبب نوعع اانسانن رراا نمی
اایی که نخستین بارر توسط دداانشمند معرووفف،االخصوصص میمونن، دداانست، نظریه
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چاررلز ددااررووین، به عالم علم عرضه شدهه ااست، ززیراا ااین موجوددااتت ااگرچه ددرر ددااشتن
غریزهه با اانسانن وو سایر حیوااناتت مشترکند، وولی صفاتت مختصۀ ررووحح اانسانی یعنی
تعقّّل وو عاطفۀ معطوفف به ااخالقق وو ااحساسس وو ددررکک تارریخی رراا همیشه فاقد بوددهه

ااند.

– توجه به مفهومم ددقیق وو صحیح بسیارریی اازز مطالب اازز ددوو منظر مستقل ددین وو علم۴
دداارردد که ددین وو علم ناظر به ددوو مقصد، مستقلما رراا بیشتر به ااین حقیقت متذکّّر می

 ددرر حوززۀۀ علومم ماددیی، بنا(reaction)االعمل وو بنیاددیی هستند.  مثال ااصطالحح عکس
 مناسبت مستقیم دداارردد وو(action)اایی ااست که با عمل بر تعریف متدااوولل، پدیدهه

ساختن آآنن ددرر کیفیت فیزیکی یا شیمیائی ااست.  ددرر حالی کهددقیقاًً براایی خنثٰى
االعمل ددرر مفهومم ااخالقق وو ددین حقیقی هموااررهه متضمن نوعی ااصالحح وو برااییعکس

)باشد.  ااصطالحح ددیگر قانونن هداایت وو تغییر عمل ددرر مسیر آآدداابب وو ااخالقق می
law)ااست که ددرر علومم متناسب با مختصاتت طبیعی حیاتت ماددیی ااست وو الیزاالی 

ااست وو با مرااتب ووجودد – اامکانن وو عدمم سر وو کارر دداارردد، ااما ددرر ااددیانن با هدفف
عقل، یعنی اانسانن، آآنن هم متناسب با شراایط ززمانن،تربیت وو هداایت موجودد ذذیی

 گردددد.معین وو مقررر می
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