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مقدمه

ووِ مذااهب  آآمدنن  ووجودد  به  وو  ااختالفف  برووزز  ااصلی  موجباتت  وو  علل  اازز  یکی 
فرقههایی متضادد وو متخاصم ددرر ااددیانن گذشته، چگونگی تأوویل وو تعبیر وو تفسیر
آآثارر وو کلماتت شاررعانن آآنن ااددیانن بوددهه وو هست. بحث وو فحص ددرر ااین ززمینه
ررشتۀ خاصی رراا ددرر معاررفف ددینی بوجودد آآووررددهه که علم تفسیر نامیدهه میشودد.
اامرووززهه ااصطالحح جدیدیی ددرر ززبانن فاررسی براایی تبیین وو تفسیر بکارر میرروودد که

تفسیر ااست که  برددااشتی  نحوۀۀ  اازز  حاکی  وو  میشودد  نامیدهه  اازز"قراائت"  کنندهه 
متن مورردد نظر دداارردد.  تفسیر سخنانن وو آآثارر اانبیایی االهی پایه وو ااساسس بوجودد
آآمدنن فرقهها وو نحلههایی ددینی وو ااختالفف وو نزااعع بین آآنها شدهه ااست. تارریخ
ااددیانن مشحونن اازز  ااررتکابب بالیا وو شکنجه وو آآززاارر وو قتل وو غاررتتهائیست که
بر ااساسس برددااشتهایی مختلفی که ررؤؤسایی ااددیانن اازز کلماتت وو سنن اانبیاءء االهی
عرضه ددااشتهااند رروویی ددااددهه ااست وو چنانن که میبینیم حتٰى اامرووزز هم عوااقب

ااین ررووشش دداامنگیر مرددمانن مظلومم ااست.

آآثارر ااساسس  بر  وو  االهامم  با  میثاقق  مرکز  قیاددتت  ددوورراانن  ددرر  تحوالتی که  جمله  اازز 
قلم ااعلٰى وو اابتکارر وو پایمرددیی حضرتت عبداالبهاءء ددرر تارریخ ااددیانن رروویداادد تغییر

جهت مسیر تفسیر نصوصص االهی بودد.

پس اازز صعودد حضرتت بهاءءااله میرززاا محمدعلی وو ااعواانن وو اانصاررشش، به شیوۀۀ
گذشتگانن، مسئلۀ تفسیر نصوصص مربوطط به جانشینی رراا پیش کشیدند وو قصد
تفرقه ااندااختن ددرر جامعۀ بهائی ددااشتند. حضرتت عبداالبهاءء ددرر براابر ااین حملۀ
خودد محضۀ  عبوددیت  ااعالمم  با  وو  کرددند  اایستاددگی  قدررتت  کمالل  با  بیاامانن 
ززمینۀ رریاستطلبی اافراادد رراا ززاائل ساختند. حق تفسیر وو تبیین ررسمی به مرکز
آآنانن لمترین  عا  حتٰى  مؤمنین  اافراادد  ااختیارر  اازز  وو  یافت  ااختصاصص  منصوصص 
وو ااستنباطاتت  تابع  قبل  ااددیانن  ددرر  قواانین که  ووضع  ااین  بر  عالووهه  شد.  خاررجج 
تفاسیر اافراادد فقها بودد به هیئتهایی اانتخابی ووااگذاارر شد وو اازز حالت فرددیی به

ااقداامی جمعی تبدیل یافت.
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برووزز  اازز  دداائمی  ممانعت  یکی  گرددید  حاصل  نتیجه  ددوو  ترتیب  بدین 
گراائی وو تحزبب ددرر جامعۀ بهائی ووحفظ ووحدتت که آآررمانن وو مقصد غائیتفرقه

قواانین تغییرپذیریی  اامکانن  وو  اانعطافف  قابلیت  ددیگریی  وو  ااست  بهائی  اامر 
موضوعه بدوونن برووزز تفرقه وو اانشعابی که ددرر سایر ااددیانن ددیدهه میشودد. ااینست
که ددرر آآثارر حضرتت عبداالبهاءء وو حضرتت وولی اامر االه مالحظه میشودد که اازز
ررووحانی محافل  به  مقتضی  تصممیاتت  ااخذ  وو  شدهه  خودددداارریی  ااحکامم  صدوورر 
ااحاله شدهه وو تصمیم نهائی به هیئت اانتخابی مصونن اازز خطا یعنی بیت االعدلل

ااعظم  موکولل گرددیدهه ااست. حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند:
اازز ااستنباطط وو تصدیق هیئت بیت االعدلل که ااعضایش منتخب وو مسلم عمومم ملت
ااختالفف حکماًً  علما  اافراادد  ااستنباطط  اازز  وولی  نمیگردددد  حاصل  ااختالفف  ااست 
حاصل شودد وو باعث تفریق وو تشتیت وو تبعیض گردددد وو ووحدتت کلمه برهم خورردد وو

صص ،ااقدسس کتابب(  ااتحادد ددینااله مضمحل شودد وو بنیانن شریعة االه متزلزلل گردددد.
)12 مم

فوقق تداابیر  بر  اافزوونن  آآنست که  ررووحانی  بدیع  نظم  ااین  ددرر  توجه  جالب  نکتۀ 
ووظیفۀ تعمق وو تفحص ددرر کلماتت االهی وو آآثارر مباررکه وو ددررکک معانی وو مفاهیم
مندررجج ددرر آآنها اازز اانحصارر فقها وو پیشواایانن ااددیانن ددررآآمدهه وو بر عهدۀۀ فردد فردد
مؤمنین نهاددهه شدهه ااست. ااظهارر نظر وو عقیدۀۀ شخصی ممنوعع نشدهه وو تباددلل
خاصص فرقۀ  یا  تشکیل گرووهه  یا  وو  شخصی  عقیدۀۀ  تحمیل  بدوونن  آآررااءء  وو  اافکارر 

مؤثر وو مفید شمرددهه شدهه ااست که موضوعع ااین مقالل ااست.  

مجازز وو  آآززاادد  بهائی  اافراادد  آآیا  که  میشویم  موااجه  سئواالل  ااین  با  گاهه  به  گاهه 
هستند که عالووهه بر توضیحاتت وو تبییناتی که ددرر آآثارر مباررکۀ بهائی اارراائه شدهه
ااست به ااظهارر نظر ددرر باررۀۀ مفاهیم وو ااستنباطاتت شخصی خودد اازز نصوصص وو
آآثارر مباررکۀ بهائی وو همچنین کتب مقدسۀ ااددیانن گذشته بپرددااززند؟ به عباررتت
مبینین وو  شاررعین  بهائی  ااعتقاددیی  نظامم  ااساسس  بر  ااینکه  به  توجه  با  ددیگر 
محصولل مباررکه  آآثارر  وو  االوااحح  مندررجاتت  وو  هستند  خطا  اازز  مصونن  منصوصص، 
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وو تبییناتت  شرطط  وو  قید  بدوونن  پذیرفتن  با  ااین  بنابر  ااست،  االهی  االهامم  وو  ووحی 
تفسیرهائی که ددرر نصوصص مباررکه آآمدهه  آآیا اافراادد بهائی اازز آآززااددیی فهم وو تفکّّر
فرددیی وو بیانن اافکارر وو ااستنباطاتت وو مفهوماتت شخصی خودد اازز کلماتت االهی
ممنوعع وو محروومند؟ ااین بحث وو برررسی کوششی ااست مقدّّماتی براایی پاسخ
به ااین سئواالل.  براایی ررووشن شدنن ااین موضوعع به ااختصارر به توضیح ااصولل وو
شد مطرحح  که  سئواالی  با  ااررتباطط  ددرر  بهائی  معتقدااتت  نظامم  ددرر  ذذیل  نکاتت 

میپرااززیم :

ااررتباطط حیاتی (ااررگانیک) تعالیم بهائی به صوررتت مجموعهاایی ووحداانی

ااصل اایجادد وو حفظ ووحدتت ددرر جامعه

مفهومم آآززااددیی ددرر آآئین بهائی

لزوومم کوشش فرددیی ددرر تحریی حقیقت

ااطاعت ااوواامر وو ااحکامم

ااصالت حفظ منافع جامعه وو موقعیت فردد ددرر جامعۀ بهائی

فرقق بین تبیین ررسمی وو فهم وو  تفسیر فرددیی یا غیر ررسمی

فایدهه وو ااثر تباددلل وو تصاددمم اافکارر

شراایط وو چگونگی ااظهارر نظر وو بیانن مطالب 

ااستنباطط شخصی وو آآززااددیی فرددیی

ررااهنمایی آآززااددیی فکر وو بیانن

ددوو نوعع تبیین

ررتباطط حیاتی (ااررگانیک) تعالیم بهائی به صوررتت مجموعهاایی  ووحداانیاا
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ااصولل معتقدااتت وو تعالیم بهائی مجموعۀ ووااحدیی رراا تشکیل میددهد که ددرر آآنن
با وو  یکدیگر  با  متقابل  تأثر  وو  تأثیر  وو  ااررتباطط  ددرر  تشکیلددهندهه  ااجزااءء  کلّّیۀ 
تعالیم ددیگر  عباررتت  به  جامعهااند.  خاررجج  وو  ددااخل  ااجتماعی  محیط  تحوالتت 
بهائی مانند ااعضایی بدنن موجودد ززندهه ااند که گرچه هر یک نباضض وو به نوبۀ
سایر عملکردد  میزاانن  وو  نحوهه  ددرر   متقابال ضمن   ددرر  وولی  تحرکند  ددرر  خودد 
ااعضایی بدنن تأثیرگذااررند. مثال ددرر بدنن اانسانن میزاانن شنواائی یا بینائی یا تکلّّم
ددرر ما عالووهه بر سالمتی وو تواانائی گوشش وو چشم وو ددستگاهه صوتی،  تابع میزاانن
سالمتی بدنن بطورر کلّّی وو سالمتی وو تواانائی ااررگانهایی ااصلی اازز قبیل قلب وو
مغز وو سلسلۀ ااعصابب ااست. بنا بر ااین براایی فهم وو ااستنباطط کامل وو صحیح اازز
چنانن چهاررچوبب  ددرر  رراا  آآنن  باید  بهائی  ااحکامم  وو  تعالیم  وو  ااصولل  اازز  یک  هر 
ززیراا کردد  برررسی  وو  مالحظه  ااررگانیک  ااررتباطاتت  شبکۀ  چنانن  وو  کلّّی  ززمینۀ 
میکنند که اایجابب  رراا  ثغورریی  وو  حدوودد  وو  تعالیم،شراایط  وو  صولل  اا  مجموعۀ 
نحوۀۀ عمل وو میزاانن  تأثیرگذاارریی حکم یا تعلیم مورردد نظر رراا مشخص میساززدد.
نحوهه وو میزاانن آآززااددیی فرددیی ددرر تفکّّر وو تعمق ددرر آآثارر مباررکه وو توجیه تعالیم وو
نظر ااظهارر  وو  عقیدهه  اابراازز  ااما  آآززاادد   وو کامال فرددیی  وو  ددرروونی  اامریست  ااحکامم 
جنبۀ ااجتماعی دداارردد وو تابع نظم وو شراائط مطلوبب وو موجودد جامعه میشودد.
بدین معنی که ما کامال آآززاادد هستیم که براایی خودد اازز نصوصص وو کلماتت االهی
میشودد مطرحح  مبحث  ااین  ددرر  آآنچه  باشیم.  ددااشته  شخصی  برددااشتهایی 
عامل ززیراا،  ااست.  سایرین  با  شخصی  مفهوماتت  میانن گذااشتن  ددرر  به  مربوطط 
وو مطلوبب  ااثرااتت  میتوااند  میساززدد که  وواارردد  جامعه  حیاتت  ددرر  رراا  تأتیرگذاارریی 

ساززندهه وو یا نامطلوبب وو مخربب ددااشته باشد. 

ااصل اایجادد وو حفظ  ووحدتت ددرر جامعه
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ددرر پایداارر  یکانگی  وو  ووحدتت  اایجادد  بهائی  اامر  ااصلی  مقصد  وو  غائی  هدفف 
جامعۀ باید  عالیااند  هدفف  ااین  مرووِِجج  وو  مبلّّغ  که  بهائیانن  اانسانیست.  عالم 
جهانی بهائی رراا نمونۀ عملی وو سرمشق چنانن ووحدتی ساززند تا همچونن هستۀ
مرکزیی براایی تحقّّق آآررمانن غائی اامر بهائی عمل کند. بنا بر ااین  باید اازز هر
ساززدد اانشعابب  وو  تفرقه  وو   تشتّّت  ددستخوشش  رراا  جامعه  که  ررفتارریی  وو  ااقداامم 
ااحتراازز جویند وو اامیالل وو ااستنباطاتت وو آآررااءء شخصی رراا به نحویی اابراازز وو ااظهارر
نمایند که مخّّل ررووحیۀ یگانگی وو وودداادد ددرر جامعه نگردددد. ااظهارر نظر وو اابراازز
غنایی وو  نظر  ووسعت  بر  شودد که  اابراازز  نحویی  به  ااست  ممکن  شخصی  عقیدۀۀ 
سبب نظر  ااظهارر  نحوۀۀ  ااست  ممکن  همچنین  وو  بیفزااید  عمومی  ااطالعاتت 
جامعه ددرر  صمیمانه  همکارریی  وو  ووحدتت  پاشیدنن  هم  اازز  وو  ددلسرددیی  وو  تعاررضض 

گردددد. 

ددرر ااین مورردد  چنانچه ددرر بیانیۀ ددفتر رروواابط عمومی جامعۀ بیناالمللی بهائی
 شرحح ددااددهه شدهه تفاووتی ااساسی مابین نحوۀۀ بیانیۀ ررفاهه عالم اانسانیموسومم به 

ووجودد ددموکرااسی کنونی  نظامهایی  ددرر  مدنی  جواامع  وو  بهائی  جامعۀ  ددرر  عمل 
 دداارردد که حائز ااهمیت خاصص ددرر ااین بحث ااست:

قبولل به  رراا  جهانن  مرددمم  میتوااند  رروواالی که  وو  مشی   خط  ااساسس  وو  پایه 
مسئولیت ددرر قبالل سرنوشت مشترکشانن جلب کند وو متعهد ساززدد باید
گاهی وو ااعتقادد به ااصل ووحدتت عالم اانسانی باشد.  ااین مفهومم که آآ
اافراادد بشر همه ااعضایی یک خانوااددههااند، گر چه ددرر مذااکرااتت معمولی
ااجتماعی مؤسساتت  ااغلب  وولکن  ررسد،  می  نظر  به  ساددهه  وو  سهل 
ااساسی وو  مهم  مشکالتت  وو  مواانع   با  ووظائفشانن  اانجامم  ددرر  رراا  معاصر 
ساختاررمباررززههجویانه به  میتواانن  مثالل   عنواانن  به  ااست  نموددهه  موااجه 

، منظورر ددااشتن ااصل ااقامۀ ددعویی ددرر ااغلب  قواانین1حکومت مدنی 
،  تجلیل اازز مباررززااتت طبقاتی وو کشمکشهایی سایر گرووهههایی2مدنی

به ززندگانی  که  نوین  نحوۀۀ  ددرر  ررقابتجوئی  ررووحیۀ  سلطۀ  ااجتماعی، 
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وو ااست  شدهه  پذیرفته  اانسانی  متقابل  رروواابط  ددرر  ااصلی  اانگیزۀۀ  عنواانن 
مظاهریی اازز تعبیر ماددیی ززندگانی بشمارر میرووند ااشاررهه کردد  که طی ددوو
قرنن ااخیر به نحویی ررووززاافزوونن ددرر ساززمانن ااجتماعی بشر ااستقراارر یافته
ااست. تعاررضض  وو  تضادد  ددرر  جامعه  ددرر  یگانگی  وو  ووحدتت  تأمین  با  وو 

(ترجمه به مضمونن)

ااعظ االعدلل  بیت  ددااررااالنشاءء  توسط  که  مرقومهاایی  جوالیی2 ددرر ممددرر    1996
ددرر شدهه توضیح ددااددهه شدهه که حضرتت بهاءءااله نظامی اابدااعع فرموددههااند کهصا

شریعت مطلوبب  یعنی کمالل  اانسانی  عالم  ووحدتت  ااستقراارر  وو  تأسیس  ووسیلۀ 
اایشانست.  بنا بر ااین اایجادد وو حفظ وو تدااوومم ااصل ووحدتت ددرر جامعۀ بهائی اازز

ووظائف وو فراائض هر فردد بهائیست. 

مفهومم آآززااددیی ددرر آآئین بهائی

عبداالبهاءء ااپریل13 ددرر که بیاناتی ددرر حضرتت  ددرر1913   اایراادد بوددااپست  
چنین تبیین میفرمایند: رراا  آآززااددیی مفهومم نموددههااند

آآززااددیی سه قسم ااست

مختارر  ااست  ااوو  وو  ااست  مخصوصص  بارریی  بذااتت  که  ااست  االهی  آآززااددیی  يک 
مطلق ،کسی ااوو رراا مجبورر نميتوااند نمودد ددرر هيچ شأنی اازز شئونن.

به که  بشرطی  میکند  میخوااهد  چه  هر  اانسانن  که  ااست  ااررووپائيها  آآززااددیی  يک 
دديگریی ضررر نرساند. ااين حريت طبيعی ااست وو ااعظم ددررجۀ آآنن ددرر عالم حيواانن.

ااين شأنن حيواانن ااست.

بقدرر بکند  چه  هر  اانسانن  مینمايند،  ززندگانی  آآززااددیی  چه  به  ببينيد  رراا  طيورر  ااين 
حيواانن آآززاادد نمیشودد،  بلکه نظامم مانع آآززااددیی ااست.

اانسانی  عالم  حريت  ااين  ااست.  االهيه  ااحکامم  وو  سنن  تحت  ددرر  سومم  آآززااددیی  ااما 
ااست که قطع عالقه قلبی اازز جميع ااشياءء میکند، اازز جميع مشقّّاتت وو ااحزاانن آآسوددهه
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ررووحش وو  میشودد  آآززااددتر  قلبش  میکند  ترقّّی  ووجداانش  قدرراانسانن  هر  میشودد. 
مستبشرتر.

ااما  خداا،  اازز  غير  نيست  ووجداانن  بر  حاکم  ززيراا  هست  اافکارر  حريت  ددينااله  ددرر 
قانونن اازز  نيست  ااعمالل  حريت  ددينااله  ددرر  نباشد.  آآدداابب  اازز  خاررجج  که  بدررجهاایی 
االهی نمیتوااند اانسانن تجاووزز نمايد وولو ضررریی بغير نرساند. چه مقصودد اازز قانونن
االهی تربيت غير وو خودد ااست چه عند االه ضررر خودد وو غير يکسانن وو هر ددوو مذمومم
ااست مذمومم  االه  عند  آآنچه  به  اانسانن  وو  باشد  خشيةااله   قلوبب  ددرر  بايد  ااست. 

مرتکب نشودد ، لذاا حريت ااعمالی که ددرر قانونن ااست ددرر ددين نيست. 

ااما حريت اافکارر بايد اازز حدّّ ااددبب تجاووزز نکند وو ااعمالل نيز مقروونن به خشيةااله وو
)18  وو17 صص ،5 جج ،آآسمانی مائدۀۀ(ررضایی االهی باشد.

 تا122 هاییااین بیانن حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااررتباطط به نصوصص مندررجج ددرر  بند 
ااقدسس  کتابب 124 آآززااددییمستطابب  به  ااشاررهه  ددرر  بهاءءااله  حضرتت  که  ااست 

آآیاتی به ااین مضمونن ناززلل فرموددههااند که ما میبینیم بعضی اازز مرددمم آآززااددیی رراا
هستند. نادداانی  ددچارر  آآشکارراا  وولیکن  مینمایند  اافتخارر  بداانن  وو  میکنند  ااررااددهه 
ااخبارر شما  به  ااست  گاهه  آآ اامورر  همۀ  بر  خدااووند که  میفرمایند که  ااضافه  بعد 
میشودد که آآشوبی  وو  فتنه  به  منجر  اافرااطی  آآززااددیی  چنین  عاقبت  میکند که 
آآتش ززیاننبخشش هرگز خاموشش نخوااهد شد. پس بداانید که مظهر وو مصدااقق
سزااوواارر ااما  نیست.  شرطی  وو  قید  تابع  وو  پیروو  ااست که  حیواانن  اافرااطی  آآززااددیی 
نادداانیهایی اازز  رراا  ااوو  ااست که  حدووددیی  وو  آآدداابب  وو  سنن  اازز  پیروویی  اانسانن  شأنن 
نفس ااماررههااشش وو اازز آآززاارر وو ززیانن ااشخاصص حیلهگر وو مکّّارر حفظ کند ااین ااست
که حق ددرر بعضی شراایط آآززااددیی رراا تأیید فرموددهه وو ددرر بعضی ددیگر منع فرموددهه

ددررااست.   ااعتدااللجوئی  مصاددیق  اازز  آآززااددیی  شراایط  وو  حدوودد  اازز  توصیف  ااین 
جمیع اامورر ااست که ددرر االوااحح ناززله بعد اازز نزوولل کتابب ااقدسس  نیز  توصیه وو

کید شدهه ااست.   تأ
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بهاءءاا حضرتت  ااقدسسکتابب 125 بند ددرر لهسپس  مستطابب  مفهومم  تعریف  به   
آآززااددیی ددرر شریعت بهائی میپرددااززند وو آآیاتی به ااین مضمونن ناززلل فرموددههااند:
ااگر اازز ااشخاصص عاررفف هستید بداانید که آآززااددیی ددرر پیروویی اازز ااحکامم وو تعالیم
االهی ااست. ااگر مرددمم اازز آآنچه که اازز آآسمانن ووحی االهی ناززلل شدهه پیروویی کنند
خودد رراا ددرر آآززااددیی کامل خوااهند یافت. خوشا به حالل کسانی که به ااررااددۀۀ االهی
آآنن ززیراا  شوند.  عاررفف  وو  برند  پی  فرموددهه  ناززلل  عالمیانن  براایی  که  آآنچه  ددرر 
آآززااددیی وو حریتی که براایی اانسانن مفید ااست ااطاعت وو پیروویی اازز ااوواامر االهیست
ملکوتت با  آآنراا  کنند  ررااددررکک  آآززااددیی  آآنن  حالووتت  وو  شیرینی  که  نفوسی  وو 

سلطنت آآسمانها وو ززمینها معاووضه نخوااهند کردد. 

ددوو بین  تفاووتت  ددرر  بهاءءااله  حضرتت  ااست که  ددقیقی  وو  مهم  بسیارر  نکتۀ  ااین 
نوعع آآززااددیی بیانن فرموددههااند به ااین معنی که ااگر چه حیواانن بظاهر آآززااددیی مطلق
نیست. اانسانن  مقامم  وو  شأنن  ددرر  حیواانیست که  غراایز  ااسیر  ووااقع  ددرر  ااما  دداارردد 
آآززااددیی ووااقعی اانسانن ددرر ررهائی اازز ااساررتت نفس وو هوٰى ااست وو ااین آآززااددیی ددرر

پیروویی اازز تعالیم وو ااحکامم االهی میسر میگردددد. حضرتت بهاءءااله میفرمایند:
". آآززاادد کن  رراا  خودد  نفْْس  حبس  اازز  وو  بخش  ررهائی  رراا  خودد  ملک  بند  اازز  من  بندهه  اایی   "

   وو حضرتت عبداالبهاءء ددرر یکی اازز االوااحح توضیح ددااددههااند)کلماتت مکنونه ٤٠۰( قطعه 
برکه "  اانسانن  ااست که  ممکن  ززيراا  ااست  ووحشت  پر  نفْْس  بر  غلبه  شجاعت،  وو  ررشاددتت 

بسيارر خوددپرست   نفْْس وو  هوسس  وو  هوٰى  بر  غلبه  وولی  آآيد  غالب  بآسانی  غربب  وو  شرقق 
 بديع )١۱٢۲٩۹، مائدهه آآسمانی، طط ٥، جج ١۱٥٦حضرتت عبداالبهاءء (صص . مشکل ااست "

آآززااددیی ووجداانن 

جلوههگر وو  مییابد  مصدااقق  نظر  ااظهارر  وو  بیانن  آآززااددیی  ددرر  که  ووجداانن  آآززااددیی 
میشودد، ددرر آآئین بهائی اامریست ضروورریی وو محترمم، ززیراا عامل وو مایۀ پرووررشش
وو تمدنن  پیشرفت  وو  ترقی  سبب  وو  اافراادد  اامکاناتت  وو  ااستعدااددااتت  شکوفائی  وو 

فرهنگ ددرر جامعۀ بشریی ااست. حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند:
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ووجداانن اانسانی مقدّّسس وو محترمم ااست وو آآززااددگی آآنن باعث ااتّّساعع اافکارر وو تعديل
عالم مکنونۀ  حقايق  ظهورر  وو  خلقت  ااسراارر  ااکتشافف  وو  ااطواارر  تحسين  وو  ااخالقق 

)98 صص مقاله شخصی سیاحح،( . اامکانن ااست

ژژاانویه30 موررخخ توقیع ددرر اامرااله وولی ضرتتحح خطابب1926   محافل به  
اازز جمله ااحتیاجاتتفرموددههااند: مضمونن ااین به بیانی شرقق کشوررهایی ددرر ررووحانی

بهائیانن، نمایندگانن  ررحمن،  اامنایی  ااصلیۀ  محتومۀ  مبرمۀ  ووظائف  وو  شرقیه  اامم  ضروورریۀ 
ااعضایی محافل ررووحانیه ...حریت ووجداانن ااست وو عدمم تنقید وو تعرضض  به عقاید وو ررسومم

وو عاددااتت اافراادد وو ااقواامم وو ملل.

لزوومم کوشش فرددیی ددرر تحریی حقیقت

تحریی حقیقت اازز ااررکانن وو ااصولل آآئین بهائی وو اازز جمله ااقدااماتی ااست که بر
عبداالبهاءء  حضرتت  بفرموددۀۀ  وو  ااست  ووااجب  وو  الززمم  فردد  بهاءءاالههر  ااساسس  "ااوولل 

ااست."  حقیقت  ااست) 17 صص ،ملکوتت پیامم(تحریی  حقیقت کوششی  جستجویی 
دداائمی که نیاززمند پژووهش وو تعقّّل وو آآززااددیی ووجداانن وو تفکّّر وو بحث وو تباددلل

بایدنظر ااست. حضرتت بهاءءااله میفرمایند:  شد  فائز  بلوغغ  مقامم  به  چونن  اانسانن   "
آآنن به  عبادد  اامریی که  ددرر  االبغض  وو   االحب عن  مقدّّساًً  وو  االه  علی   متوکّّال وو  نماید  تفحص 
مالحظه غیر  بصر  به  ااگر  چه  ببیند،  وو  بشنودد  خودد  بصر  وو  سمع  به  وو  تفکّّر کند  متمسکند 

 بنا)11 ، صصپیامم ملکوتت( نماید اازز مشاهدۀۀ تجلیاتت اانواارر نیر عرفانن االهی محروومم ماند."
بر ااین آآززااددیی تفکّّر وو بیانن اازز معتقدااتت ااصولی آآئین بهائی محسوبب میشودد. 

ااطاعت ااوواامر وو ااحکامم 

گاههبه که  ووسؤاالی  االهی  ااحکامم  اازز  ااطاعت  تباین  وو   تضادد میآآید  پیش  گاهه 
نظر ااظهارر  وو  تعقّّل  وو  تفکّّر  آآززااددیی  براابر  ددرر  منصوصص  مؤسساتت  تصمیماتت 
شخصی ااست. اابتداا باید توجه ددااشت که پیروویی اازز ااحکامم وو ااوواامر منبعث اازز
فشارر وو  ااجبارر  ااثر  ددرر  یا  اانسانن  یعنی  ااست.  ااجبارریی  وو  ااختیارریی  حالت  ددوو 
ااثر ددرر  یا  وو  میکند  پیروویی  ددستوررااتی  وو  ااوواامر  اازز  مجاززااتت  اازز  ترسس  وو  خاررجی 
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ااحکامم وو  ااوواامر  آآنن  ااجراایی  به  ااشتیاقق  وو  عالقه  با  ددرروونی  عشق  وو  تمایل 
میپرددااززدد. ددرر اامر بهائی اازز ااطاعت اازز مؤسساتت منصوصص وو اازز ااوواامر وو ااحکامم
االهی حالت ددوومم مورردد نظر وو اانتظارر ااست. چنین ااطاعتی تجلّّی عشق وو اایمانن
با مباینتی  وو  میزند  سر  مؤمن  فردد  اازز  شوقق  وو  آآززااددیی  با کمالل  ررفتارریست که  وو 

آآززااددیی تفکّّر وو بیانن نداارردد. 

ااحکامم االهی براایی ترقی وو ررفاهه وو ررستگارریی بشر ناززلل شدهه وو پیروویی اازز آآنها  بر
عمومم فرضض  وو ووااجب ااست . ااین نوعع پذیرفتن وو متابعت اازز ااحکامم، اامریی
ددستوررااتت اازز  ما   مثال میآآید.  پیش  پیوسته  ررووززمرهه  ززندگانی  ددرر  عاددیست که 
ساختمانن مهندسس  تصمیماتت  ااجراایی  با  یا  وو  میکنیم  پیروویی  حاذذقق  طبیب 
نمیدداانیم خوددمانن  آآززااددیی  مخالف  رراا  متابعتها  ااین گونه  وو  میکنیم  مواافقت 
ااحساسس خودد  ددرر  ددستوررااتت  آآنن  پذیرفتن  با  وو  میکنیم  ااستقبالل  آآنها  اازز  بلکه 
بهاءءااله حضرتت  مالحظه کنید  میکنیم.   خاطر  فرااغت  وو  آآرراامش  وو  ااطمینانن 

چه میفرمایند:
اامرووزز بر جميع ااطاعت اامرااله الززمم وو ووااجب ااست . بايد کل به عنايت االهيه به 

علّّت وو  سبب  شدهه  ناززلل  االهی  مشيت  سماءء  اازز  آآنچه   . شوند  مزين  ااحکامم  طراازز 
ترقّّی ااهل عالم وو نجاتت من فيه بوددهه . طوبی اازز براایی نفوسی که به محبةااله وو ما

لحاظظااََنز وو  مذکوررند   حق نزدد  ااماءء  وو  عبادد  جميع   . گشتند  فائز  االکتابب  فی   هل
باشندعنايت به نفوسس عاملين متوجه ااست. بايد به نارر محبت به شأنی مشتعل 

) 341 ،صص2جج ،االهی آآیاتت(   . نباشد آآنن ااطفایی بر قاددرر ااحدیی که

یی ووااوواامر االهيه اازز سماءء عز ااحديه ناززلل، بايد کل به آآنن عامل شويد، اامتيازز وو ترقق
فوزز خلق به آآنن بوددهه وو خوااهد بودد، هر نفسی که به آآنن عمل نمودد ررستگارر شد .

)49  صص2جج ،االهی آآیاتت(

رراا خودد  نمايند کل  عمل  میشودد  جارریی  عظمت  لسانن  اازز  آآنچه  به  ااررضض  ااهل  ااگر 
غنی وو فاررغغ وو آآززاادد مشاهدهه کنند آآنچه سبب آآسايش ااهل ااررضض ااست اازز آآنن غافل
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آآثارر قلم(وو آآنچه علّّت آآاليش وو ززحمت وو اابتالیی نفوسس ااست به آآنن متمسکند.   
)  ١۱٢۲٥، حضرتت بهاءءااله،  صص ٧۷ ، جلد ااعلٰى

ددرر ااین بیانن مباررکک منظورر اازز کل عمومم مرددمم جهانند چنانچه ددرر بیانن ددیگریی
تصریح نموددههااند وو میفرمایند:

  کل من علی ااالررضض مکلّّفند به متابعت ااوواامر االهی چه که ااووست سبب نظم عالم وواالیومم
)   ٩۹٩۹، حضرتت بهاااله، صص ٥، جلد آآثارر قلم ااعلی (علّّت آآسايش اامم . 

ددرر  عبداالبهاءء  حضرتت  مدنیهوو  "  ررسالۀ  خلق  سعاددتت  وو  فوزز  وو  وو"ترقّّی  مشرووطط  رراا 
به  " منوطط  االهيه  مقدّّسۀ  کتب  ااحکامم  "متابعت  ااند  (.شمرددهه  مدنيه  حضرتتررسالۀ   ،

)     ٨۸٤عبداالبهاءء، صص 

ممکن ااست ما قاددرر نباشیم سبب وو حکمت لزوومم ااجراایی برخی اازز ااحکامم وو
ددستوررااتت رراا ددررکک کنیم ااما چونن به علم وو ااحاطۀ ووااضع آآنن ااحکامم اایمانن وو
حضرتت میکنیم.  متابعت  مزبورر  ااوواامر  اازز  ااشتیاقق  وو  ااطمینانن  با  دداارریم  ااعتقادد 

بهاءءااله میفرمایند:
عدمم جل  رراا  االهيه  ددرر کتب  مذکوررهه  حدووددااتت  بعضی  شايد که  عقولل  "بعضی 
ااين ددرر  قدمم  قلم  اازز  آآنچه  وولکن  ننمايند  تصديق  آآنن  ددرر  مکنونه  مصالح  بر  ااطالعع 
االنّّاسس به  ينتفع  بما  ااشتغالل  وو  آآدداابب  وو  ااخالقق  وو  ااتحادد  وو  ااجتماعع  ددرر  ظهوررااعظم 
محروومم عقل  اازز  بالمرهه  آآنکه  مگر  نمینمايد  وو  ننموددهه  اانکارر  ااحدیی  شدهه  جارریی 

)١۱٥٨۸، حضرتت بهاءءااله،  صص ٤، جلد مائدۀۀ آآسمانی(باشد." 

ددرر تبیین پیروویی آآززاادد وو ددااووطلبانه اازز ااحکامم، حضرتت عبداالبهاءء پیروویی اازز
ددستوررااتت طبیب حاذذقق رراا مثالل ززددههااند: 

مظهر ظهورر بحکمت بالغه قائم وو شايد عقولل اازز ااددررااکک حکمت خفيه ددرر بعضی
اامورر عاجز لهذاا مظهر ظهورر کلّّی آآنچه فرمايد وو آآنچه کند محض حکمت ااست وو
مطابق ووااقع. وو لکن ااگر بعضی نفوسس باسراارر خفيۀ حکمی اازز ااحکامم وو يا عملی
اازز ااعمالل حق پی نبرند نبايد ااعترااضض کنند چه که مظهر کلّّی يفعل ما يشاءء ااست.
اازز سائرين  چونن  وو  صاددرر  اامریی  دداانائی  عاقل کامل  شخص  اازز  ووااقع که  بسيارر  چه 
ااددررااکک حکمت آآنن عاجز ااعترااضض نمايند وو ااستيحاشش کنند که ااين شخص حکيم
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حکمت وو  صاددرر  آآنانن  جهل  اازز  ااعترااضض  ااين  نمودد.  چنين  يا  وو  چنين گفت  چراا 
حکيم اازز خطا مقدّّسس وو مبراا. وو همچنين طبيب حاذذقق ددرر معالجهٴ مريض يفعل ما
دداارردد مجرٰى  آآنچه  وو  طبيب گويد  آآنچه  نه  ااعترااضض   حق رراا  مريض  وو  ااست  يشاءء 
.همانن صحيح ااست بايد كل ااوو رراا مظهر يفعل ما يشاءء وو يحكُُم ما يريد شمرند

)  ١۱٣۳١۱، صص مفاووضاتت(

ااحباءء اازز یکی به  خطابب1949 سالل ددرر که توقیعی ددرر اامرااله وولی حضرتتوو 
توضیحفرموددهه صاددرر غربب وو  ززددههااند  مثالل  رراا  وواالدین  وو  فرززند  ااررتباطط  ااند 

میددهند که ممکن ااست ما قاددرر نباشیم سبب وو حکمت لزوومم ااجراایی برخی اازز
ااحکامم وو ددستوررااتت رراا ددررکک کنیم ااما چونن به علم وو ااحاطۀ ووااضع آآنها اایمانن وو
ااعتقادد دداارریم با ااطمینانن وو ااشتیاقق اازز ااوواامر مزبورر متابعت میکنیم. میفرمایند
ااگر ااین ددستوررااتت براایی ما سوددمند نبودد مصدرر اامر آآنها رراا صاددرر نمیفرموددند
خودد وواالدین  ددرراایت  وو  تدبیر  مرااتب  به  فهیم  وو  ززیرکک  فرززنداانن  همچنانکه 
لذاا هستند،  خودد  فرززنداانن  سعاددتت  خوااهانن  آآنها  که  مطمئنند  وو  گاهند  آآ
مزبورر ددستوررااتت  ااجراایی  به  ووقتی  وو  میپذیرند.  رراا  نصایحشانن  وو  ددستوررااتت 

میپرددااززند بتدرریج اازز فایدهه وو نتیجۀ آآنها برخورردداارر میشوند.
 

ااصالت حفظ منافع جامعه وو موقعیت فردد ددرر جامعۀ بهائی

اازز جمله موااززین ااخالقیاتت بهائی ااجتنابب اازز خوددمحورریی وو خوددپرستی ااست.
ددرر نظامم ااخالقق وو ررفتارر بهائی ااساسس حفظ منافع عمومی وو ررجحانن اایثارر ددرر

آآنانن که سایرینرروواابط ااجتماعیست. حضرتت بهاءءااله ددرر لوحح ااتّّحادد میفرمایند "
ااست" مقامم  فوقق  مقامم  ااین  االحقیقه  فی  میددهند  ترجیح  خودد  بر  صص ،محبوبب ااددعیه( رراا 

 یعنی ااین برترین مقامم براایی اانسانست. ددرر تعالیم ااخالقی آآئین بهائی که)400
شدهه. شناخته  مرددوودد  فرددمحورریی  ااصل  ااست  جامعه  با  فردد  رراابطۀ  بر  ناظر 
مقصودد اازز فرددمحورریی یا خوددمحورریی ااعتقادد وو ررفتارریست که اافراادد یا گرووههها
یا طبقاتی اازز جامعه تأمین نیاززمندییها وو منافع خودد رراا مقدّّمم بر حفظ منافع وو
اامنیت ااجتماعی وو ررفع نیاززمندییهایی عمومی جامعه میشماررند وو ددرر نتیجه
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عمال عمومی)  منافع  تأمین  براایی  همکارریی  (یعنی  بقا  تعاضد  بجایی  جامعه 
ددچارر عوااقب وو گرفتارریهایی تناززعع بقا میشودد وو ووحدتت وو یگانگی ددرر جامعه
مختل میگردددد.  ددرر چنین شراایطی برخورردد منافع شخصی وو صنفی وو گرووهی
پیوسته اافزاایش مییابد ززیراا حالت مسابقه وو ررقابتی به میانن میآآید که هر فردد
یا گرووهه میکوشد تا هر چه بیشتر وو بیشتر ممکن باشد منافع وو مزاایایی ماددیی
براایی میتواانن  دداارراائیهایی که  نتیجه  ددرر  ذذخیرهه کند.  وو  جمعآآوورریی  خودد  براایی 
میشودد. خاررجج  عمومی  ددسترسس  اازز  بردد  به کارر  عمومی  ررفاهه  وو  جامعه  ترقی 
خاددمم رراا  خودد  اانسانن  ااست که  شدهه  کید  تأ وو  توصیه  بهائی  اامر  ددرر  ااینست که 

خودد رراا ددرر هیچ اامرییجامعه بدااند وو هماننطورر که حضرتت بهاءءااله میفرمایند "
)43 قطعه مکنونه، کلماتت( مقدمم نشمارردد."

بنا بر ااین ددرر بیانن عقاید وو مفاهیم شخصی باید حفظ منافع عمومی جامعه رراا
مرااعاتت نمودد تا مبادداا میل به خوددنمائی وو ااثباتت ووجودد که کمابیش ددرر نهادد
هر اانسانی نهفته ااست موجب وواارردد آآمدنن ضررر وو ززیانی بر منافع عمومی شودد.

کید  میفرمایند: "باید1931  جوالیی7 موررخخ توقیع ددرر االهحضرتت وولی اامر تأ
جامعه تفهیم کامال وو شودد ملّّی  نیاززمندییهایی  وو  منافع  وو  مصالح  گردددد که 

ااست."  خصوصی  وو  فرددیی  نیاززمندیهایی  بر  مرجح  وو  مقدّّمم   بهکامال (ترجمه 
مضمونن)

ااکنونن با توجه به نکاتت وو شراایطی که ذذکر شد، آآنچه ددرر نصوصص مباررکه ددرر
نحوۀۀ بیانن تفکّّرااتت وو ااستنباطاتت فرددیی ذذکر شدهه رراا به ااجمالل مطرحح میکنیم.

فرقق بین تبیین ررسمی وو فهم وو  تفسیر فرددیی

تفسیر وو تأوویل ررسمی آآیاتت وو نصوصص که باید مورردد عمل وو ااجراایی ااهل بهاءء
بدین ااووست.  منصوصص  مبینین  وو  االهی  اامر  شاررعع  به  مخصوصص  گیردد  قراارر 
ترتیب جامعۀ بهائی اازز تشتّّت وو تشعب وو ااختالفاتت ددااخلی محفوظظ میماند.
ااما ااین ترتیب وو قراارر مانع اازز آآنن نیست که اافراادد ااحباءء بر ااساسس مطالعاتت وو
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وو معانی  بیانن  وو  شخصی  فهم  وو  ددررکک  اازز  خودد  شخصی  بینش  وو  دداانش 
تفاسیریی که به نظرشانن میررسد ممنوعع باشند وو محروومم مانند. بر عکس ددرر
حضرتت وو  بهاءءااله  حضرتت  میشودد که  مالحظه  مباررکه  آآثارر  ددرر  متعدّّدد  مواارردد 
عبداالبهاءء پس اازز تأوویل وو تفسیر وو تبیین متن یا موضوعی ااضافه فرموددههااند که
وو معانی  وو  بپرددااززند  مطلب  همانن  ددرر  تفحص  وو  غورر  به  نیز  خودد  االهی  یارراانن 
وو کشف  رراا  مکنونست  وو  مندمج  االهی  کلماتت  ددرر  که  هم  ددیگریی  حقایق 
ااستخرااجج نمایند. ااین گونه شرحح وو تفسیر کامال غیر ررسمی ااست وو جنبۀ ااظهارر
نظر فرددیی دداارردد وو ااگر مورردد تأیید مرکز اامر قراارر نگیردد جنبۀ ااجراائی نداارردد وو

نباید مایۀ به ووجودد آآمدنن گرووهه یا فرقۀ خاصی ددرر جامعه شودد. 

رراا جامعه  ووحدتت  حالل که  عین  ددرر  شدهه  تعبیه  بهائی  اامر  ددرر  ترتیبی که  ااین 
وو خشکی  اازز  وو  میکند  تأمین  رراا  مطلوبی  اانعطاففپذیریی  میدداارردد  محفوظظ 

تصلّّب ددرر فهم نصوصص جلوگیریی مینماید.

فوااید تباددلل وو تصاددمم اافکارر

اابراازز عقیدهه وو ااظهارر نظر شخصی ددرر جامعۀ بهائی وو تشکیالتت اادداارریی آآنن
مفید شمرددهه شدهه وو تأیید وو تشویق شدهه ااست. به فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء

ددرر وو )34 صص ،4،ججمکاتیب("باررقۀ حقیقت شعاعع ساطع اازز تصاددمم اافکارر ااست" 
"اانواارر حقیقت یعنی ررأأیی صحیح وو مواافق اازز تصاددممتشریح ااین ااصل میفرمایند: 

اافکارر وو مواافقت آآررااءء ساطع گردددد. وو ااال محسناتت وو مضرااتت هر اامریی معلومم وو مشهودد
نشودد. بارریی مقصودد ااینست که ددرر اامورر تعمق وو بحثٍٍ ددقیق مجرٰى گردددد تا اافکارر وو آآرراا

ین بیانن مباررکک چند نکتۀ مهم وواا  ددرر)317،صص4جج ،خلق وو اامر(  ترقی نماید."
ررااهنمائیکنندهه جالب توجه ااست. نخست آآنن که هدفف وو نتیجۀ تباددلل اافکارر
ووصولل به مواافقت آآررااءء ااست نه ااصراارر وو اابراامم ددرر ررأأیی وو اایجادد تشتّّت وو تفرقه
ددرر جمع. نکتۀ ددوومم، ااثر وو فایدۀۀ تباددلل وو تصاددمم اافکارر ااست که جهاتت مثبت
وو منفی یا فایدهه وو ززیانن یا ضعف وو قوتت  هر اامریی یا هر تصمیمی ررووشن وو
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معلومم میشودد. وو سه ددیگر ااین که سبب وو مشوقق تعمق وو تدقیق ددرر اامورر وو
مسائل میگردددد. وو باالخرهه، وو اازز همه مهمتر، موجب ترقی وو ااصالحح وو

پیشرفت اامورر میشودد.

ددرر اادداارریی  تشکیالتت  ووظائف  وو  مقاصد  شرحح  ضمن  ددرر  اامرااله  وولی  حضرتت 
باید ووسیلهااییجامعۀ بهائی توصیه فرموددههااند که تشکیالتت وو مؤسساتت مزبورر "

شودد که آآررااءء وو اافکارر نفوسس تباددلل وو تصاددمم یابد تا باررقۀ حقیقت ظاهر گردددد وو طرقق متنوعه
شوند." تبدیل  ااشترااکک  وو  ووحدتت  به  اامر  جامعۀ  ددرر  فعالیت  مختلفۀ  ددیگروو  عباررتت  به   

ااظهارر ررأأیی وو نظر فرددیی، به جایی اایجادد تشتت وو تعاررضض،  به منظورر اایجادد وو
تقویت همرااهی وو همکارریی وو ااشترااکک مساعی تشویق وو تأیید شدهه ااست.  بنا
بر ااین گونه مالحظاتت وو فوااید ااست که ددرر آآئین بهائی تفکّّر وو تعمق وو بیانن
شدهه کید  تأ وو  توصیه  شد  ذذکر  که  شراایطی  تحت  شخصی  نظرااتت  وو  اافکارر 

ااست.

بنا بر آآنچه گذشت ددرر  ااظهارر نظر وو تباددلل اافکارر باید به نکاتت وو شراایط ذذیل
توجه ددااشت:

ااووال هرکس باید نظر خودد رراا با فرووتنی مطرحح کند.

کنندگانن آآننثانیاًً همین که شخص نظر خودد رراا بیانن کردد آآنراا ددرر ااختیارر ددرریافت
نظر قراارر ددااددهه وو نسبت به آآنن ملکیت شخصی نداارردد وو ااگر ددیگریی ااصالحح یا

طرفی بسنجد وو برااییتغییریی ددرر آآنن نظر وو عقیدهه اابراازز کردد صاددقانه وو با بی
تکمیل  یا تعدیل نظر خودد بپذیردد.

مورردد نکاتت  جستجویی  ددرر  ددااررند  شرکت  بحث  آآنن  ددرر  همۀ کسانی که  ثالثاًً 
ااتفاقق باشندکه غالباًً اازز تلفیق وو ترکیب اافکارر وو مطالبی که اارراائه شدهه به ددست

آآید. می
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ااین نحوۀۀ بر خورردد بهائی ااست نه ااصراارر ددرر ررأأیی وو بعنواانن ملک شخصی وو
ها وو مطالبی که ااظهارر نظر ااوولیه رراا تصحیحااحتراازز وو ااستنکافف اازز پذیرفتن نظر

کند.یا تکمیل می

شراایط وو چگونگی ااظهارر نظر وو بیانن مطالب

تحکیم وو  تقویت  فریضۀ   وو  جامعه  ددرر  ووحدتت  حفظ  ااصل  به  توجه  با 
مالحظاتت وو  شراائط  تابع  عقیدهه  وو  نظر  ااظهارر  اامریی،  مشرووعاتت  وو  مؤسساتت 
وویژههاایی ااست. بیتوجهی به ااین شراایط وو نکاتت سبب میشودد که آآنچه گفته
وو نوشته میشودد باعث ررنجش، تفرقه وو ااختالفف، سوءء تفاهم، وو حتّّی تزلزلل
اایمانن نفوسس گردددد وو به جایی کمک به ررشد وو پیشرفت جامعه موجب تزلزلل وو
مؤید مطالب که  بیانن  نحوۀۀ  بهائی  تعالیم  وو  نصوصص  ددرر  شودد.  تشتّّت  وو  تدنّّی 

تحکیم مبانی موددتت وو ووحدتت میشودد اارراائه وو توصیه شدهه ااست.

حضرتت بهاءءااله  ددرر لوحح مقصودد چند شرطط ااساسی براایی ااظهارر نظر وو بیانن
ااند که عباررتند اازز نفوذذ، ااعتداالل، لطافت، ررعایتاافکارر وو عقاید بیانن فرموددهه

حکمت ، وو خلوصص نیت:
حضرتت موجودد میفرماید ااننّّ االبیانن جوهر. یطلب االنفوذذ وو ااالعتداالل. ااما االنّّفوذذ
معلق باللطافة وو االلطافة منوطة بالقلوبب االفاررقة االصافیة.  وو ااما ااالعتداالل اامتزااجه

اااللوااحح.   فی  ذذکرناها  االتی  االوااحح،(بالحکمة  اازز  اایی  مجموعه  مقصودد،  صص لوحح 
106(

مرکز وو  ااعلٰى  قلم  آآثارر  ددرر  بیانن  مطلوبب  نحوۀۀ  براایی  هم  ددیگریی  شراایط  نیز  وو 
میثاقق مذکورر شدهه که به ااختصارر ااززااین قرااررند:

خاطر تکّّدرر اازز ااحتراازز وو ااددبب . مرااعاتت1 

حضرتت عبداالبهاءء ددرر لوحح ااصحابب شورر میفرمایند:

356



                                           آآززااددیی فکر وو بیانن ددرر آآیین بهائی13سفینة عرفانن ددفتر 

تصاددمم اافکارر وو مقاوومت آآررااءء ددرر اانجمن شورراا سبب ظهورر شعاعع حقیقت ااست.
قولل یک  هر  بلکه  شودد،  ددیگریی  مقاوومت  اازز  متکدّّرر  ااعضاءء  اازز  هیچیک  نباید 
ددیگریی رراا با ووجودد مخالف بوددنن با ررأأیی خویش ددرر کمالل ااددبب به خلوصص نیت

)507 ،صص3جج ،مکاتیب( گوشش ددهد وو غبارریی ددرر قلبش ننشیند.

هر یک ددرر هر خصوصص ددالئل وو برااهین بیانن نماید تا قناعت حاصل گردددد وو ااگر
طرفف ددیگر مقاوومت کند وو ااعترااضض نماید، صاحب ررأأیی ااوولل نباید مکدّّرر گردددد وو
محزوونن شودد، بلکه ممنونن گردددد وو بیانن نماید تا قناعت حاصل گردددد وو ااگر چنانچه

مواافق ددیگریی  ررأأیی  نمودد  کند.مالحظه  تسلیم  ااست  ،صص4جج ،خلق وو اامر( تر 
317(

حضارر مشربب وو ووقت ااقتضایی مالحظۀ.  2
متضوعع" شر وو خیر عرفف ااوو اازز وو باهر ااثریی به وو ظاهر شأنی به مقامی هر ددرر بیانن"

. )391صص محبوبب ااددعیه دد،ااتحا (لوحح

براایی موجودد  شراایط  وو  ززمانن  مقتضیاتت  به  توجه  لزوومم  ددرر  بهاءءااله  حضرتت 
ااظهارر نظر کرددنن وو بیانن آآنچه اانسانن میدااند وو ددررکک نموددهه ااست براایی ددیگراانن،

"ال کل ما یعلم یقالل وو ال کل ما یقالل حانن ووقته وو میفرمایند چنانکه گفته شدهه ااست
که مضمونن آآنن  بنا بر )117 صص ،آآثارر اازز نتخباتیمم ( ال کل ما حانن ووقته حضر ااهله."

ترجمۀ اانگلیسی آآنن به قلم حضرتت وولی اامرااله ااینست که نه آآنچه رراا اانسانن
میدااند باید بیپرددهه اافشا کند وو نه آآنچه رراا میتواانن اافشا کردد، میتواانن بجا وو
بهنگامم محسوبب ددااشت وو نه آآنچه رراا که بجا وو بهنگامم ااست میتواانن مناسب

"حضرتت موجودد حالل وو ااستعداادد مستمعین شمردد. وو ددرر لوحح مقصودد میفرمایند
االلطافة وو  باللطافة  معلق  االنّّفوذذ  ااما  ووااالعتداالل.  االنفوذذ  یطلب  جوهر.  االبیانن  ااننّّ  میفرماید 
في ذذکرناها  االتي  بالحکمة  اامتزااجه  ااالعتداالل  ااما  وو  االصافیة.   االفاررقة  بالقلوبب  منوطة 
االاللوااحح. اازز براایی هر کلمه ررووحی ااست لذاا باید مکلّّم  وو مبین مالحظه نمایند وو به ووقت وو

اازز مجموعهاایی( مقامم، کلمه االقاءء فرمایند چه که اازز براایی هر کلمه ااثریی موجودد وو مشهودد."
) 106 صص االوااحح،
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"بگو اایی مرددمانن ! سخن به ااندااززهه گفته میشودد، تا نوررسيدگانن بمانند وو نوررستگانن برسند.
شير به ااندااززهه بايد دداادد تا کوددکانن جهانن به جهانن بزررگی ددرر آآيند وو ددرر باررگاهه يگانگی جایی

    )9 صص  ، حضرتت بهاءءااله،ددرريايي دداانش (گزينند"
ااددااییِِ ددرر  ااعتداالل  وو  عباررااتت  حسن  وو  باشد  ووقت  ااقتضایی  وو  حضارر  مشربب  به  باید  "بیانن 

)176  صص5 جج ،مانیمائدهه آآسس(حضرتت عبداالبهاءء،  معانی وو کلماتت الززمم"

وو به قولل معرووفف "هر سخن جایی وو هر نکته مقامی دداارردد"

کالمم بوددنن آآمیزمهر وو نرمی . ررعایت3

تا" باشد  مستورر  ااوو  ددرر  ووااثرشیر  طبیعت   بیاناتی که  به  فرموددیم  ووصیت  رراا   االوااحح کل ددرر 
ررساند." بلوغغ  حدّّ  به  وو  نماید  تربیت  رراا  عالم  ااتحاددااطفالل  (لوحح  صص محبوبب ااددعیه ، 

390(

"حضرتت موجودد میفرماید یک کلمه به مثابۀ نارر ااست وو ااخرٰى به مثابۀ نورر وو ااثر هر ددوو 
ددرر عالم ظاهر. لذاا باید حکیم دداانا ددرر ااوولل به کلمهاایی که خاصیت شیر  ددرر ااوو باشد تکلّّم
نماید تا ااطفالل ررووززگارر تربیت شوند وو به غایت قصواایی ووجودد اانسانی که مقامم ااددررااکک وو
بزررگیست فائز گرددند. وو همچنین میفرماید  یک کلمه بمثابۀ رربیع ااست وو نهاللهایی بستانن
دداانش اازز ااوو سرسبز وو خرمم وو کلمۀ ددیگر مانند سمومم...حکیم دداانا باید به کمالل مداارراا تکلّّم

اایی مجموعه ،مقصودد لوحح( فرماید تا اازز حالووتت بیانن کل به ما ینبغی لالنسانن فائز شوند"
)106 صص االوااحح، اازز

"لسانن شفقت جذّّاابب قلوبب ااست وو مائدۀۀ ررووحح وو به مثابۀ معانیست اازز براایی االفاظظ وو مانند 
)125صص ،مجموعه ااشرااقاتت(اافق ااست اازز براایی ااشرااقق آآفتابب حکمت وو دداانائی." 

"اایی یارراانن ووصایا وو نصایح جمالل قدمم رراا به گوشش جانن ااستماعع کنید وو تا تواانید خاطریی
میاززااررید وو ددلی رراا محزوونن نکنید. سبب سروورر قلوبب باشید وو باعث شاددمانی عالم اانسانی

)182  صص8جج ،مکاتیب( گرددید. نظر به خلق نکنید بلکه توجه به حق نمائید."

ددررشت وو ززشت سخن وو شماتت اازز . ااحتراازز4
"برااستی می گویم لسانن اازز براایی ذذکر خیر ااست ااوو رراا به گفتارر ززشت میاالئید.... اازز لعن وو

)کتابب عهدیی( طعن وو ما یتکّّدرر به ااالنسانن ااجتنابب نمایند."
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صص االوااحح، مجموعۀ(" گفتارر ددررشت به جایی شمشیر ددیدهه میشودد وو نرمم آآنن به جایی شیر"  
264(

کلمه ظاهر....یک عالم ددرر ددوو هر ااثر وو نورر بمثابۀ ااخریی وو ااست نارر بمثابۀ کلمه " یک
صص االوااحح، اازز اایی، مجموعهلوحح مقصودد (سمومم" مانند ددیگر کلمه ...وو ااست رربیع بمثابۀ
106(

 ااجتنابب اازز مجاددله وو برتریی جستن.5
خودد برااددرر  بر  وو  نماید  مجاددله  قولل  ددرر  ااست که  عبادد کسی  غافلترین  میگویم  "بهررااستی 

)مکنونه لماتتکک( تفوقق جوید"

نظر ااتفاقق حصولل ددرر کوشش وو قولل ددرر تّّحادد. اا6
ددوو ااگر نما مالحظه ااست. مثال الززمم بسیارر ااین وو ااست قولل ددرر ااتحادد مقامی ددرر "ااتحادد
سبب گویند، سخن ااختالفف به اامریی ددرر وو شوند وواارردد ااررضی ددرر حق ااوولیایی اازز نفس

شدهه ناززلل ااالیجادد مولی قلم اازز که ااتحادد نعمت اازز سایرین وو خودد وو شودد ااختالفف
)ااتحادد لوحح( گرددند" ممنوعع وو محروومم

کالمم تطویل اازز . ااحتراازز7
علت وو سبب نماید تجاووزز ااگر وو ااست االهی ررحمت شودد گفته ااندااززهه به ااگر "بیانن

)390 صص محبوبب ااددعیه ،ااتحادد (لوحح هالکک"

" ااززحق میطلبيم ااووليایی آآنن ااررضض رراا مؤيد فرمايد تا کل ددرر ليالی وو اايامم به ذذکر مالک اانامم
مشغولل باشند وو ددرر هيچ ااحواالل اازز حکمت تجاووزز ننمايند. بهااندااززهه بگويند وو بهااندااززهه االقاءء

     )63 صص ، ياتت بيناتتآآنمايند وو بهااندااززهه ررفتاررکنند"  (

ااست سمی  بیانن  وو کثرتت  اافسرددهه  ااست  نارریی  ززبانن  چه  ااحتراازز کند  بیفایدهه  تکلّّم  اازز  "وو 
هالکک کنندهه. نارر ظاهریی ااجسادد رراا محترقق نماید وو نارر لسانن ااررووااحح وو اافئدهه رراا بگدااززدد. ااثر

 )149 صص کتابب اایقانن،(. آآنن نارر به ساعتی فانی شودد وو ااثر ااین نارر به قرنی باقی ماند"

. مرااعاتت حدوودد تأوویل وو تفسیر8

حضرتت بهاءءااله چنین اانذاارر فرموددههااند: 
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نمانند محتجب  مقصودد  اازز  وو  ننمايند  محروومم  رراا  خودد  ظاهر  اازز  ااينکه  تأوويل  اازز  "مقصودد 
وو ظنونن  علّّت  وو  سبب  تأوويالتی که  يعنی  نمودد  تأوويل  میتواانن  رراا  االهی  ...بعض کلماتت 

) ٢۲٧۷٩۹،  صص ااقتدااررااتت(ااووهامم نشودد وو اازز مقصودد االهی محروومم نماند." 

 بوددنن کالممآآمیز. مسرتت9 

نکتهاایی که ذذکر آآنن ددرر حاشیۀ ااین بحث مفید ااست تأثیریست که نحوۀۀ گفتارر
میکند. اایجادد  شنوندهه  ررووحیۀ  ددرر  شخصی  عقیدۀۀ  وو  نظر  ااظهارر  ددرر  گویندهه 
مسرتتبخش آآنن  اابالغغ  نحوۀۀ  وو  پیامم گویندهه  اامکانن  حدّّ  تا  آآنست که  مطلوبب 
باشد نه حزنناانگیز.  به عباررتت ددیگر نباید به ذذکر جهاتت منفی ااکتفا کردد یا
آآنچه ددرر ااصطالحح "منفیبافی" خوااندهه میشودد، بلکه باید کوشید که جهاتت
نظر ووحدتت  وو  تواافق  حصولل  براایی  ززمینه  تا  شودد  ذذکر  هم  خوشایند  وو  مثبت 

فرااهم گردددد ااینست که حضرتت عبداالبهاءء توصیه میفرمایند :

1 جج ، ااالثارر بداایع( همیشه بکوشید که نفوسس رراا مسروورر نمایید وو قلوبب رراا شاددمانن کنید.""
)272 صص

"همیشه خوششخبر باشید. ااخبارر خوشش رراا همیشه ززوودد منتشر نمایید وو سبب سروورر وو اانتباهه
آآنن مذااکرۀۀ  وو  اابالغغ  ددرر  باشید  ددااشته  بدیی  خبر  وو  پیامم  نفسی   براایی  ااگر  ااما  قلوبب گرددید. 
عجله ننمایید وو سبب حزنن طرفف مقابل نشوید. من ووقتی خبر بدیی رراا براایی شخصی ددااررمم
میشنودد رراا  خبر  آآنن  چونن  که  میکنم  صحبت  ااوو  با  نوعی  بلکه  نمیگویم  ااوو  به  صریحاًً 

) 127 صص ،3 ،ججخلق وو اامر( صحبت من مایۀ تسلّّی ااوو میگردددد."

ااستنباطط شخصی وو آآززااددیی فرددیی 

ااصوال باید توجه ددااشت که فهمیدنن، معنی کرددنن وو یا ترجمه کرددنن هر کالمم یا
ااثریی عمال نوعی تفسیر وو تعبیر ااست. یعنی هرکس ددرر هر ززمانن وو ددرر تحت
شفاهی وو  کتبی  کالمم  اازز  خودد،  تفسیر  وو  تعبیر  ااساسس  بر  وو  موجودد  شراائط 
ددرریافتی شخصی دداارردد. بنابرااین ما به خوددیی خودد هموااررهه مشغولل ااستنباطاتت
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فرددیی هستیم. ددرر حقیقت هر نظریی که ااظهارر میشودد وو هر تصمیمی که ااتّّخاذذ
میگردددد نوعی تعبیر وو تبیین ااست 

اا وو شکیبائی وو تحمل ددگرااندیشی. مداارر1

یکی اازز موااررددیی که نیاززمند مرااعاتت شرطط مداارراا وو شکیبائی ااست موااجه شدنن
بهائی اامر  تعالیم  وو  نصوصص  اازز  ااحباءء  اافراادد  شخصی  ااستنباطط  وو  نظر  ااظهارر  با 
ااست. ددرر ااین گونه مواارردد بسیارر ااتفاقق میاافتد که عدمم مطابقت ااظهارر نظر وو
ااست خوددشانن  فهم  وو  ددررکک  بر  مبتنی  وو  میکنند  اافراادد  تفسیریی که  وو  تبیین 
سبب برووزز ااختالفف نظر وو ااحتجاجج وو به فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء "من دداانم
وو تو نداانی" میشودد. به عباررتت ددیگر گاهه ااتفاقق میاافتد که ما چنانن به صحت
نوعع هر  دداارریم که  ااطمینانن  دداارریم  اامریی  مسائل  اازز  ااطالعی که  وو  فهم  وو  ددررکک 
گاهی حتّّٰى  وو  ناصواابب  وو  ناددررست  نباشد  آآنن  مواافق  که  رراا  نظریی  وو  عقیدهه 
خطرناکک به شمارر میآآوورریم. فهم وو تعبیر شخصی اازز نصوصص هموااررهه یکسانن
نمیماند ززیراا معاررفف وو معلوماتت وو تجربیاتت وو ااحواالل اانسانن پیوسته ددرر تغییر
ااست وو حقیقت اامریست نسبی که ددررکک آآنن بتدرریج اامکاننپذیر ااست، بویژهه
سبب بارر  هر  آآنن  ددرر  تعمق  وو  خوضض  وو  بیکراانن  ددرریائیست  االهیه  نصوصص  که 
کشف حقایق تاززهه خوااهد شد. مستدررکاتت ما نیز سیریی تدرریجی وو تکاملی رراا
طی میکند.  ددرر آآثارر مباررکه اافراادد ااحباءء تشویق شدههااند که ددرر صددد  تعمق وو
نصوصص اازز  نبذههاایی  به  ااکنونن  باشند.  خوددشانن  شخصی  ااستنباطاتت  وو  تفکّّر 

مباررکه ددرر ااین مورردد توجه میکنیم.

حضرتت وولی اامرااله ددرر یکی اازز توقیعاتت بزبانن اانگلیسی بیانی به ااین مضمونن
میفرمایند:

مطالعاتت اامریی حدّّیی نداارردد. هرچه بیشتر نصوصص رراا ززیاررتت کنیم
حقایق بیشتریی رراا ددرر آآنها مییابیم وو بیشتر پی میبریم که مفهوماتت
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Wellspring of(قبلی ما کافی نبوددهه وو یا ااشتباهه بوددهه ااست.  
Guidance( 

حضرتت بهاءءااله میفرمایند:
لئالی آآنن  عمق  وو  قعر  ددرر  بحریست که  مثل  ااحدیتم  قدسس  ظهورر  مثل  بندگانن  اایی 
لطیفه منیرهه ااززید اازز ااحصاءء مستورر باشد وو هر طالبی االبته باید کمر جهد وو طلب
بسته به شاطی آآنن بحر ددرر آآید تا قسمت مقدّّررهه ددرر االوااحح محتومۀ مکنونه رراا علٰى

 )324 صص،  مجموعه االوااحح( قدرر طلبه وو جهدهه ااخذ نماید.

وو نیز میفرمایند:
به بصر خودد ددرر اامر االهی نظر نمایید وو به گوشش خودد آآیاتش رراا بشنوید. قسم به
ااسم ااعظم هر نفسی االیومم حالووتت یک آآیه اازز آآیاتت منزله رراا بیابد وو ااددررااکک نماید

جج ،آآیاتت آآلهی( اازز من فی االسموااتت وو ااالررضض بگذرردد وو به شطر ددووست توجه کند.
)81  صص2

وو ددرر مقامی ددیگر میفرمایند: 
عامل وو  نمایید  تفکر  شدهه  جارریی  ااعلٰى  قلم  اازز  آآنچه  ددرر  ااجتهادد  وو  جدّّ  تمامم  به 

االکتابب. فی  به  ووعدتم  ما  لکم  ااظهر  وو  االصرااطط  سوااءء  ااررشدکم  اانّّه  آآیاتت( شوید. 
)213 ،صص2جج ،االهی

وو همچنین: 
ااگر جمیع عالم فی االحقیقه یک لوحح اازز االوااحح رراا قراائت نمایند وو ددرر معانی آآنن

)165صص ،2جج ،االهی آآیاتت( تفکر کنند جمیع رراا کافی بوددهه ووهست.

کید فرموددههااند:  وو ددرر لوحح ددیگریی خطابب به عمومم چنین ااصراارر وو تأ
قلم قدمم میفرمايد ناله وو حنينم رراا نمیشنويد يا میشنويد وو ااددررااکک نمینمائيد؟
ااگر قاددرر بر طيراانن ددرر هوااهایی خوشش معانی نيستيد ددرر هواایی االفاظظ طيراانن نمائيد.
قبل اازز  فاررسی که  بيانن  ددرر  نمیکنيد  ااددررااکک  رراا  ظهورر  ااين  عربيه  بديعۀ  آآياتت  ااگر 
لکی نمائيد.   تفکّّر  شدهه  ناززلل  ظهورر  ااين  ددرر  فاررسيه که  وو کلماتت  فرموددمم  ناززلل 
اازز االه  لوجه  رراا  خودد  ساعت  يک  که  نفسی  هر    ... سبيال   االحق االٰى  تجدوواا 
وو عربی  لسانن  به  االهی  ملکوتت  اازز  آآنچه  ددرر  وو  کند  مقدّّسس  ااشاررااتت  وو  حجباتت 
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االمظلومم لهذاا  ينوحح  وو  االعالمين  عن  ينقطع  تاله  نمايد  تفکّّر  شدهه  ناززلل  پاررسی 
يعنی بوددهه  معانی   جامع کل االهيه  سائل که کلمۀ  اایی  بداانن   ... االغريب  االمسجونن 
االلّّئالی ااخرجج  وو  بلغها  لمن  طوبٰى  مستورر،  آآنن  ددرر  االهی  ااسراارر  وو  معانی  جميع 
همانن مالحظه کن.   شمس  ااشرااقق  مثل  به  رراا  االهيه  ااشرااقق کلمۀ  فيها.   االمکنونة 
قسم که شمس بعد اازز طلوعع بر کل ااشرااقق مینمايد همانن قسم شمس کلمه که اازز
هذاا من  االه  ااستغفر  میفرمايد.   تجلّّی   کل بر  فرمودد  ااشرااقق  رربانيه  مشيت  اافق 
لکن وو  لتعرفف،  فکّّر  بوددهه،  جامعه  اازز کلمۀ  مستمدّّ  ظاهرهه  شمس  چه که  االتّّشبيه، 
ااشرااقق شمس ظاهرهه به بصر ظاهر ااددررااکک میشودد وو ااشرااقق شمس کلمه به باطن.

)٨۸۴ تا ٨۸٢۲، صص مجموعۀ ااقتدااررااتت(حضرتت بهاءءااله، 

نظیر چنین بیاناتت وو ااررشاددااتت ددرر آآثارر وو تبییناتت حضرتت عبداالبهاءء نیز آآمدهه
 پس اازز بیانن تفسیر "حقیقت مسئله حضرتت آآددمممفاووضاتتااست. اازز جمله ددرر 

"ااین یک معنی اازز معانی حکایتوو ااکل شجرهه چگونه ااست" ددرر آآخر میفرمایند: 
)92(صص برید."آآددمم ددرر توررااتت ااست ددیگر شما تفکر نمایید تا به معانی ددیگر پی

ددرر مکاتیب مباررکه مرقومم فرموددههااند:  
اامیدمم چنانست که نفثاتت ررووحح االقدسس ددرر قلوبب شما چنانن ددمیدهه گردددد که ززبانها
ددهد. تفسیر  وو  شرحح  رراا  مقدسه  کتب  معانی  وو  حقایق  وو  پرددااززدد  ااسراارر  بیانن  به 

)264 صص  ،1 جج ،باتتمنتخ(

اایی نو ررسيدگانن نورراانی شب وو ررووزز جهد نماييد تا به حقايق وو معانی پی بريد وو
ااسراارر يومم ظهورر ااددررااکک کنيد وو حجج وو برااهين ااشرااقق ااسم ااعظم رراا ااطالعع يابيد.

   )٢۲٥، حضرتت عبداالبهاءء،  صص ٢۲ جلد هوااله،(
کلیۀ برکاتت منشأ االهی دداارردد ااما هیچ یک اازز آآنها قابل قیاسس با قدررتت تحقیق وو
تدبر نیست. موهبتی ااعظم اازز آآنن تصورر نتواانن نمودد وو ثمرااتت جنیهااشش رراا اانتهائی

  )38 صص، آآثارر مباررکه ددرر باررۀۀ تربیت بهائی( . نبوددهه وو نخوااهد بودد

به مربوطط  یوحنّّا  اانجیل  اازز  آآیاتی  تفسیر  وو  تبیین  اازز  پس  ددیگر  مکتوبی  ددرر  وو 
ررؤؤیایی یوحنا میفرمایند:
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کنیزاانن االهی باید به مقامی بیایند که خودد ااددررااکک حقایق وو معانی کنند وو بر هر
کلمهاایی بیانی مفصل تواانند وو چشمۀ حکمت اازز حقیقت قلبشانن مانند عین فوااررهه

جوشش وو نبعانن نماید.

ددرر نیویوررکک اایراادد فرموددند 1912 وو ددرر ترجمه اانگلیسی خطابهاایی که ددرر سالل
شما به  میکنم که  ددعا  شما  قبل  اازز  من  ااست:  مسطورر  مضمونن   ااین  به  بیانی 
ااعطا ااست  مکنونن  مقدسه  نصوصص  ددرر  آآنچه  ووااقعی  معانی  فهم  وو  ددررکک  قوۀۀ 

شودد.

موقدهه" به صریح بیانن میفرمایند:نارر وو ددرر لوحح مشهورر " سمندرر 
مبعوثث ....نفوسی  فرموددند  ووعدهه  مطهر  فم  اازز  اایامم  ااووااخر  مباررکک....ددرر  جمالل 
ملهم فؤااددشانن  وو  منشرحح  قلوبشانن  وو  ااست  مستبشر  ووجوهشانن  که...  گرددند 
ااست....ددرر ااََررجاءء عالم منتشر گرددند...به هر لسانی تکلّّم نمایند وو هر معنی تفهیم

نشر کنند... ررحمانی  آآثارر  وو  نمایند  االهی کشف  ااسراارر  صص ،بیناتت آآیاتت(کنند، 
334(

ررااهنمایی آآززااددیی فکر وو بیانن

شراایط وو نحوهه بکارر بستن وو ااستفاددهه برددنن اازز آآززااددیی ددررکک وو بیانن ددرر نصوصص
ااست.  شدهه  تبیین  وو  تشریح  ووضوحح  به  توقیع ددرر اامرااله وولی تتحضرمباررکه 

اانگلیسی به غربب ااحبایی اازز یکی عریضۀ جواابب ددرر  که1928  ااپریل6 موررخخ
صاددرر فرموددههااند تصریح میفرمایند که ددرر ااین گونه ااستنباطاتت وو برددااشتهایی
نفسی هیچ  میکنند  بیانن  االهی  وو کلماتت  نصوصص  اازز  ااحباءء  اافراادد  شخصی که 
اازز وو  نماید  تحمیل  ددیگراانن  بر  رراا  خودد  شخصی  عقیدۀۀ  وو  نظر  نداارردد  حق 
سپس بپذیرند.  مباررکه  آآثارر  اازز  رراا  ااوو  شخصی  ااستنباطط  بخوااهد که  مستمعین 
با ااما   : فرموددههااند  مضمونن  ااین  به  بیانی  مزبورر  توقیع  مخاطب  به  خطابب 
عنواانن به  رراا  آآنن  که  آآنن  بر  مشرووطط  ندااررمم  مخالفتی  کرددههااید  که  تفسیریی 
ااستنباطاتت بیانن  نمایید.  ااظهارر  خوددتانن  شخصی  برددااشتهایی  وو  مالحظاتت 
وو قبولل  مورردد  بهائی که  اامر  ررسمی  وو  قاطع  تبیین  وو  تفسیر  عنواانن  به  شخصی 
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ااجراایی قاطبۀ ااحباءء قراارر گیردد نه تنها ضرووررتی نداارردد بلکه سبب اایجادد ااختاللل
بر بنا  آآززاادد گذااشت که  رراا  بهائی  معلّّمین  وو  مبلّّغین  باید  میگردددد.  ااختالفف  وو 

) Unfolding Destiny 423قضاووتت شخصی به ااظهارر نظر بپرددااززند  (

 جوالیی18 موررخخ توقیع  ددرر مورردد همین ددرربنا بر آآنچه حضرتت وولی اامرااله 
ااحباءء مرقومم فرموددههااند ما نباید آآززااددیی فرددیی رراا براایی اافراادد اازز یکی  به1932

بیانن نظرااتت وو ااستنباطاتت شخصی محدوودد کنیم مشرووطط بر ااین که ااظهارر نظر
کنندهه تصریح نماید که آآنچه بیانن میکند عقاید ووااستنباطاتت شخصی ااووست.
ووااقع مفید  غالباًً  شخصی  برددااشتهایی  وو  توضیحاتت  گونه  ااین  االحقیقه  فی 
میشودد وو سبب میگردددد که تعالیم االهی بهتر ددررکک وو فهمیدهه شودد. خدااووند به
اانسانن قوۀۀ تعقل وو فهم عطا کرددهه که اازز آآنن ااستفاددهه شودد نه آآنن که قواایی مزبورر
نتیجه چنین  نباید  توضیح  ااین  اازز  نگیردد.  قراارر  ااستفاددهه  مورردد  وو  گردددد  نابودد 
تا بعکس  بلکه  ااست.  مطلق  ااعتبارر  وو  سندیت  فاقد  االهی  بگیریم که کلماتت 
آآنها به  ماندنن  ووفادداارر  وو  االهی  کلماتت  عین  نقل  با  ااست  ممکن  که  آآنجا 
ررعایت عدمم  کنیم.  ثابت  ااست  ررسیدهه  نظرمانن  به  که  رراا  نکتهاایی  میتواانیم 
بیانن وو  کرددنن  ااظهارر  اازز  قاطع  ممانعت  وو  ااست  کفر  االهی  کلماتت  سندیت 
ااستنباطاتت فرددیی اازز کلماتت مزبورر نیز شایسته نیست. ما باید سعی کنیم بین

ااین ددوو قطب حالت متعاددلل وو مطلوبی بر قراارر کنیم.
 )Lights of Guidance # 1295(

موررخخ  توقیع  ددرر  اامرااله  وولی  اا1929 ماررسسحضرتت  میفرمایند که  "اامر  ررشادد 
ددرر تعمق  وو  مطالعه  اازز  پس  ااست که،  ررووحانی  وو  الیق  اافرااددیی  نیاززمند  مباررکک 
ساززند." بهرههمند  خویش  مجهوددااتت  جنیۀ  ثمرااتت  اازز  رراا  ددیگراانن  مباررکه،  آآثارر 

(ترجمه)
 

ددوو نوعع تبیین
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تبیین، میکنیم:  ااستفاددهه  مختلفی  ااصطالحاتت  اازز  ما  مباحث  گونه  ااین  ددرر 
تأوویل، تفسیر، تشریح، توضیح، ااستنباطط، برددااشت، مفهومم وو اامثالل ااینها. هر
یک اازز ااین ااصطالحاتت ددرر ااددبیاتت ددینی وو مطالعاتت تطبیقی تعریف وو معنایی
ما ااست.  بحث  ااین  اازز  خاررجج  آآنها  تفصیل  وو  شرحح  ددرر  وورروودد  دداارردد که  خاصی 
توسط االهی  نصوصص  تفسیر  وو  شرحح  براایی  رراا  ررسمی  تبیین  ااصطالحح   معموال
وولی حضرتت  وو  عبداالبهاءء  حضرتت  وو  ااوولٰى  نقطۀ  حضرتت  وو  بهاءءااله  حضرتت 
اامرااله به کارر میبریم وو تفسیر وو ااستنباطط شخصی رراا تعبیر وو تفسیر غیر ررسمی

مینامیم.

مرقومم ااحباءء اافراادد اازز یکی  به1966 خطابب  می27 نامۀ ددرر ااعظم االعدلل بیت
بهائی بین تبیین ررسمی وو تبیین مبتنی بر ددررکک وو فهم وو اامر ددرر که فرموددههااند

تفاووتت دداارردد  االهی  تعالیم  وو  کلماتت  اازز  خوددشش  براایی  فردد  هر  که  ااستنباطی 
صریحی ووجودد دداارردد. تبیین ررسمی ااختصاصص به حضرتت وولی اامرااله دداارردد. ااما
وو منع  نباید  ووجه  هیچ  به  االه  اامر  وولی  حضرتت  فرموددۀۀ  به  بنا  شخصی  تبیین 
جلوگیریی شودد. بلکه فی االحقیقه ااین ااستنباطاتت وو تبییناتت فرددیی ثمرهه وو ااثر
قوۀۀ تعقّّل اانسانن ااست وو سب میشودد که تعالیم االهی بهتر ددررکک وو فهمیدهه شودد
وو جدلل  برووزز  موجب  فرددیی  ااستنباطاتت  قبیل  ااین  ااظهارر  که  آآنن  به  مشرووطط 
وو نظر  نماید که  تصریح  ااظهاررنظرکنندهه  شخص  وو  نگردددد  ااحبا  مابین  مناقشه 

) Wellspring of Guidance, P 88 (ااستنباطط شخصی خودد رراا بیانن میکند."  

طابب به یکی اازز ااحباءء مرقومم خخ1982 ژژاانویه سومم ددرر که ددیگریی نامۀ ددرر نیز وو
کید نکتۀ فوققاالذکر میفرمایند اافراادد ااحباءء نه تنها مجازز وو فرموددههااند ضمن تأ
آآززااددند بلکه باید تشویق شوند که آآثارر مباررکه رراا مطالعه نمایند وو آآنچه رراا ددررکک
تفسیرهایی وو  ااستنباطاتت  ااین گونه  نمایند.  ااظهارر  وو  بیانن  میکنند  ااستنباطط  وو 
کمک بسیارر  بسیارر  موضوعع  شدنن  ررووشن  به  میتوااند  اافراادد  توسط  شخصی 
نماید. ااما اافراادد ااحباءء، اازز جمله نفسی که ااستنباطط خودد رراا بیانن میکند، ااگرچه
نظریی ااین  باشد که  ددااشته  توجه  وو  بفهمد  باید  باشد،  دداانشمند  وو  وواارردد  بسیارر 
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شخصی ااست وو هرگز نباید به عنواانن تبیین ررسمی مورردد قبولل عامم ووااقع شودد وو
مزبورر تبیین  مورردد  ددرر  نظر  ااختالفف  باررۀۀ  ددرر  شودد  ددااددهه  ااجاززهه  نباید  هرگز  نیز 

مجاددله وو مناقشهاایی بین ااحباءء ددرر گیردد.

صاددرر ااحباءء اازز یکی به  خطابب1987 ماررچچ نهم ددرر که مکتوبی ددرر همچنین
وولیفرمودد حضرتت  وو  عبداالبهاءء  حضرتت  تبییناتت  که  ددااددههااند  توضیح  ههااند 

االهی مفهومم کلماتت  وو  معنی  باررۀۀ  ددرر  االهی  هداایت  به  ااست که  آآثارریی  اامرااله 
توجه باید  ااست.  ووااجب  وو  فرضض  ااحباءء  اافراادد  بر  آآنها  پذیرفتن  وو  صاددرر گشته 
ددااشت که ووجودد تبیین وو تفسیر ررسمی ددرر اامر بهائی به هیچ ووجه نباید مانع اازز
مباررکه آآثارر  ددرر  فرددیی  مدااقّّۀ  وو  مطالعه  به  بتواانند  ااحباءء  اافراادد  که  شودد  آآنن 
بپرددااززند وو به ااستنباطاتت وو تفسیرااتت شخصی خوددشانن برسند. بلکه بر عکس
حضرتت بهاءءااله ااحباءء رراا ددعوتت میفرمایند که خودد رراا ددرر بحر بیکراانن کلماتت
معانی وو  حکم  وو  ررموزز  وو  ااسراارر  ددرررر  وو  جوااهر  وو  ساززند  غوطهوورر  حضرتشانن 

کلماتت االهی رراا اازز ااعماقق آآنن بحر بیکراانن ااستخرااجج نمایند. 

ااگست28 نامۀ ددرر وو توضیح1984   آآنچه اازز باید ما چه ااگر که ددااددههااند  
فرموددههااند پیروویی وو ااطاعت نمائیم ااما کلماتت االهی تبیین االه اامر وولی حضرتت

دداارراایی معانی متعدددیی ااست. بنا بر ااین شما مختارر هستید تعبیر وو تفسیریی رراا
که به نظرتانن ررسیدهه ااست طریق ددیگریی اازز فهمیدنن پیشگوئی دداانیالل بداانید.
کتابب فقرااتت  اازز  بعضی  مفاووضاتت  کتابب  ددرر  عبداالبهاءء  حضرتت  مثالل  براایی 
مقدسس رراا تفسیر وو تبیین فرموددههااند. ااهل بهاءء ااین تبییناتت حضرتت عبداالبهاءء
حضرتت که  ددااشت  توجه  باید  وولیکن  میپذیرند  ررسمی  تفسیر  عنواانن  به  رراا 
عبداالبهاءء ددرر همانن بحث ددرر کتابب مفاووضاتت میفرمایند: "ااین یک معنی اازز

)92 (صصمعانی ااست.... ددیگر شما تفکر نمایید تا به معانی ددیگر پیبرید. 
چوننبنا ااما  باشد  صحیح  ااست  ممکن  برسد  اافراادد  نظر  به  تعبیرااتی که  برااین 

ااحباءء سایر  بر  آآنها  پذیرفتن  نباید  ااست  نشدهه  ذذکر  منصوصص  مبین  توسط 
تحمیل گردددد. 
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فردد هر که ددااددههااند توضیح ااحباءء اازز یکی به  خطابب1984  نواامبر14 نامۀ ددرر وو
اامر بهائی رراا طبق ددررکک وو فهم خودد مورردد بحث قراارر ددهد تعالیم که ااست آآززاادد

وو با سایر ااحباءء ددرر میانن بگذاارردد. 

 فورریه8 موررخخ بهائی محققین اازز یکی سئواالل پاسخ ددرر ددیگریی مکتوبب ددرر وو
مرقومم1998 ووددااشتهااند   مختلف  مفاهیم  بهائی  اافراادد  که  نیست  "تعجبی    :

خودد گوااهی ااین  میددااررند.  اابراازز  رراا  آآنها  وو  ددااررند  اامر  تعالیم  اازز  ناررسا  گاهی 
بر ااست  مقّّدرر  ااعظم  ظهورر  ااین  ددرر  که  تغییریی  عظمت  وو  ووسعت  به  ااست 

ها(بصیرتتها)یی گوناگونی ااززووجداانن نفوسس تأثیر گذاارردد. ووقتی بهائیانن با ددید
همددیگر با  غرضض  بدوونن  وو  صرااحت  وو  صدرر  سعۀ  وو  شکیبائی  ددرر کمالل  تعالیم 
حاصل االهی  تعالیم  اازز  عمیقتریی  فهم  وو  ااستدررااکک  مینمایند  مذااکرهه 
مینمایند. ااما ااصراارر ددرر ررأأیی وو عقیدهه ممکن ااست منجر به مشاجرهه وو مجاددله
گردددد که نه تنها براایی ررووحیۀ مطلوبب ددرر مذااکرااتت وو مباحثاتت اامریی ززیاننآآوورر

(ترجمه به مضمونن)ااست، بلکه براایی تحریی حقیقت هم ززیاننبخش ااست" 

وو ددرر پایانن، ترجمۀ قسمتی اازز پیامم بیت االعدلل ااعظم به عمومم محافل ملّّی رراا 
مؤسساتت وو اافراادد بین برخورردد نحوۀۀ وو شدهه  صاددرر2001 ااپریل چهاررمم ددرر که

ساززدد مسکاالختامم ااین مقالل  مینمائیم.می ررووشن  رراا جامعه

عقاید هر فرددیی اامریی ااست خصوصی وو شخصی. هیچ فردد یا مؤسسۀ
ددیگریی نباید فرددیی رراا مجبورر به پذیرشش عقیدۀۀ مخصوصی نماید. نظر
ااست گوناگونی  وو  ووسیع  معانی  متضمن  مباررکه  نصوصص  که  ااین  به 
ناچارر آآنچه اافراادد مختلف اازز بسیارریی اازز تعالیم مباررکه ددررکک میکنند با
براایی ااست که  ضروورریی  ااین  ووجودد  با  بودد.  خوااهد  متفاووتت  یکدیگر 
حفظ ووحدتت وو نباضض ماندنن جامعۀ بهائی، ااعضایی جامعه ددرر مسائل
ااصولی اامر تفاهم مشترکی ددااشته باشند وو ددرر نتیجه هر عضو جامعه ددرر

قالب ااین تفاهم مشترکک عمومی اانجامم ووظیفه نماید. 
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"ااین قالب یا محدووددهه بعنواانن مثالل شامل ووجودد ووحی االهی ااست که
حضرتت بهاءءااله به عنواانن مظهر ظهورر االهی ددرر ااین عصر وو ززمانن براایی

کتابب ااقدسسبشر آآووررددههااند. وو یا مثال قبولل ددوو فریضهاایی که ددرر اابتداایی 
ناززلل شدهه ااست که عرفانن مظهر ظهورر وو ااتباعع اازز ااوواامر ااوو اازز یکدیگر
اانفکاککناپذیرند. حضرتت عبداالبهاءء ددرر االوااحح ووصایا ااصولل معتقدااتت
بهائی رراا بیانن فرموددههااند وو عضویت ددرر جامعۀ بهائی متضمن تعهد به

قبولل وو ااجراایی ااصولل مذکورر ااست." 

خاتمه

بنا بر آآنچه گذشت ددرر اامر بهائی نه تنها اافراادد ددرر ااظهارر نظر وو اابراازز عقیدهه وو
شدههااند که ترغیب  وو  تشویق  بلکه  آآززااددند  شخصی  ااستنباطاتت  وو  اافکارر  تباددلل 
هر یک بنفسه سعی ددرر  تفحص وو تعمق ددرر نصوصص وو کلماتت االهی نمایند وو
کوشش کنند معانی وو مفاهیم وو ررموزز وو نکاتی  رراا که ددرر آآثارر مباررکه مستورر وو
مکنونن ااست کشف وو ددررکک کنند. عالووهه برااین آآززااددند وو حتّّی تشویق شدههااند
که مستدررکاتت وو برددااشتهایی خودد رراا با ددیگر اافراادد ددرر میانن نهند وو به تباددلل
اافکارر وو مقابله وو مقایسه برددااشتهایی گوناگونن پرددااززند وو بدین ترتیب بر غنایی
دداانش وو بینش خودد اازز نصوصص وو تعالیم مباررکه بیفزاایند. ااما نباید ااین آآززااددیی
ماللل وو  تکدّّرر  وو  ااختالفف  وو  تفرقه  موجب  تلقّّی کردد که  شرطط  وو  قید  بدوونن  رراا 
حفظ یعنی  منظورر  ااین  براایی  شودد.  یگانگی  وو  ووحدتت  تضعیف  وو  خاطر 
وو تعالیم  وو  ااصولل  یارراانن  بین  ددرر  بیشائبه  ددووستی  وو  ووددیه  رروواابط  وو  ووحدتت 
نکاتت آآنن  ررعایت  وو  آآنها  به  توجه  ااست که  مذکورر  مباررکه  آآثارر  ددرر  شراایطی 
ززمینه وو ززیربنایی الززمم رراا براایی آآززااددیی ووجداانن وو فکر وو بیانن ددرر بین یارراانن االهی
تأمین مینماید وو سبب میشودد که بیانن اافکارر وو عقاید وو تباددلل وو حتی تصاددمم

اافکارر مایۀ ااستحکامم مبانی اایمانی اافراادد وو تکامل وو پیشرفت جامعه گردددد. 
_______________
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تعدااددیی اازز نصوصص که ااصل آآنها به ززبانن اانگلیسی ااست وو مضمونن فاررسی آآنها ددرر.1
,Interpretation in the Bahá’í Writingsااین گفتارر نقل شدهه اازز ااین مجموعه ااست. 

Compiled by Dann J. May, January 21, 1990
نگاررندهه اازز ررااهنمائی وو مالحظاتت  جنابب ددکتر شاپورر ررااسخ براایی تنظیم نهائی ااین مقاله سپاسگزاارر ااست..2
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