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رعافنمجامعچگونگیواههدفوآرمان

قدّسۀ تشکیل مجامع عرفان به منظور ترویج و تقویت مطالعه و تحقیق در آثار م
ادیان الهی و اصول معتقدات بهائی توسط صندوق یادبود حاج مهدی ارجمند 

آغاز شد. حاج مهدی ارجمند از دانشوران و مروجان امربهائی و  ۳۹۹۱در سال 
در تسلّط بر مندرجات کتب مقدّسۀ ادیان و اتیان دلیل و برهان بر حقانیّت امر 

ملّی امریکا با استفاده از محفل روحانی  21۳2بهائی سرشناس بود. در سال 
ای برای ادارۀ امور صندوق یاد بود حاج  هدایت بیت العدل اعظم هیئت مدیره

مهدی ارجمند و اقدامات مجامع عرفان بعنوان یکی از مؤسسات تحت اشراف 
های فارسی،  آن محفل ایجاد نمود. این مجامع همه ساله بطور جداگانه به زبان

کای شمالی و اروپا برگزار میشود. برنامۀ جلسات انگلیسی، و آلمانی در آمری
ها و ارائۀ مقاالت تحقیقی و مطالعات تفصیلی و  مجمع عرفان شامل سخنرانی

اصول معتقدات و آثار مبارکۀ امر بهائی و مطالعات تطبیقی در  تحلیلی در 
های مذهبی و مکاتب فکری و فلسفی و مسائل و مشکالت اجنماعی از  نحله

بهائی و بخش ویژۀ بزم عرفان است. مجمع عرفان محیطی است دیدگاه امر 
ریزی و همکاری در مطالعات امری، و  بحث و مشورت، برنامه دوستانه برای 

استفاده از نغمات موسیقی و آواز و نمایش فیلم. مقاالت تحقیقی که در مجمع 
درج و نشر  سفینۀ عرفانگردد، در دفترهای  عرفان )به فارسی( ارائه می

همچنین محتوی الواحی است که قبالً طبع و نشر نشده  سفینۀ عرفانشود.   یم
کنندگان در  به هر یک از شرکت و منابع و مراجعی است برای مطالعات امری.

و دفترچۀ شامل خالصۀ سخنرانیها اهدا  سفینۀ عرفانمجمع عرفان یک جلد 
  مجمع عرفان به ها و انتشارات ها، برنامه برای اطاّلع در بارۀ هدف میشود.

www.irfancolloquia.org   .رجوع کنید 

http://www.irfancolloquia.org/
http://www.irfancolloquia.org/


 

 

 للّهاطوبی لمن تفکّر فی ما نزّل فی کتاب

 المهیمن القیّوم
 

 مجمع عرفان
   زدهمپانو  صد ۀدور

  2310 جون 2تا  می  03

 بوشمدرسۀ بهائی 
 

 برنامه
  2310 می  03 پنجشنبه

 ینویسمورود و نا د از ظهربع
  شام 00:11

 برنامهآغاز 
 تالوت مناجات و آثار مبارکه    03:91
       مدیران مدرسه   آمد و معرفی تسهیالت مدرسه خوش   03:91

 ها برنامه کنندگان هماهنگ         اعالنات خوش آمد و
 کنندگان معرّفی شرکت 01:01
 رج ایمنای     برنامه های مجمع عرفان   01:01
  بزم عرفان   00:11

 و کافه  شیکتاب فرو 00 :11
 
 



 

 

 2310 می 03 جمعه

 مشرق االذکار )تاالر مارتا روت( 0:11
 صرف صبحانه  ۳۰:۷

پیام جناب هوشمند فتح اعظم بمناسبت پنجاهمین  0:91
 سالگرد تأسیس بیت العدل اعظم

 ثطرح سئواالت و بح 01:۹
 تنفس 3: 91

 موسیقی 3:91
 ت و لزوم تأسیس مدرسه از دیدگاهاهمی 11:۱۰

 حشمت شهریاری   آثار مبارکه بهائی 
 بحث و طرح سؤاالت 01:91
 تنفس   00:11

 حشمت شهریاری   مدارس بهائی در ایران 00:91
 بحث و طرح سؤاالت 00:01
  صرف ناهارجمعی و  عکس دسته  00:91

 بین ادوار بابی پیوند  -کتاب ایقان  0:11
 س بدیعیفری     و بهائی 

 بحث و طرح سؤاالت 0:91
 تنفس 9:11
 موسیقی 9:01

 مفهوم و : طبیعت و جوهر وجودی انسان   9:91
 حبیب ریاضتی  شناسی شناسی با خدا ارتباط خود

 بحث و طرح سؤاالت 01:۴
 تنفس 9:91
 کیوان گئوال عفو و اغماض از دیدگاه علم و دین 1:11



 

 

 بحث و طرح سؤاالت 5::5
 صرف شام    0:11
 بزم عرفان    0:11

 طرح سئواالت و بحث     0:91
  بوش ۀمدرس ۀپذیرائی ویژ     9:00 

 و وقت آزاد و کافه یکتاب فروش     01:11
 

  1330 جون اول شنبه
 مشرق االذکار )تاالر مارتا روت( 0:11
 صرف صبحانه  ۳۰:۷

 ارسالن گئوال کاملتنیروهای فعال در سیر تحول و  0:91
 االت و بحثطرح سئو   3:05
 تنفّس 3:91
 موسیقی 54:9
 مقام انسان در کیهان: سیری عرفانی   01:11

 مهرداد احسانی    از دیدگاه علمی 
  طرح سئواالت و بحث 91:۱۰

 تنفّس   00:11
 سات انتخابی در نظم اداریانتخابات و مؤسّ 00:91 
 فرزانه ثابتان   بهائی تحت اشراف بیت العدل اعظم  
 واالت و بحثطرح سئ 01:۱۲ 

  عکس گروهی 00:91
  و وقت آزادناهار 

 
 



 

 

 مفهوم "تقلیب تعارض وکشمکش"    ۰۰:0
 مهیاد رهنمائی در پیام های اخیر بیت العدل اعظم

 طرح سئواالت و بحث   0:91
 ستنفّ   9:11
 موسیقی 9:01
 تأماّلتی چند پیرامون روند تکاملی تمهیدات  9:91

  س بیت العدل اعظمبرای تأسی  و اقدامات مقدّماتی
  مهرداد بشیری      

 طرح سئواالت و بحث 9:01
 ستنفّ 9:91
 های عدالت، حق، وحدت: شالوده 1:11

 فرهاد ثابتان    شکوفائی تمدن
 طرح سئواالت و بحث 1:91
 صرف شام   0:11
 ندگانی و دوران مولوی با زارتباط      0:11

 فریس بدیعی    امر بهائی

 بزم عرفان    3:11
 کتاب فروشی و کافه   01:11
 پایان برنامۀ روز 00:11

 
 

 2310 جون 1 شنبهیک

 مشرق االذکار )تاالر مارتا روت( 0:11
 صرف صبحانه  ۳۰:۷

 توسعه و پیشرفت امر بهائی در دوران بیت العدل  0::0
  معین افنانی   :303تا :399اعظم از 



 

 

 طرح سئواالت و بحث 01:۹
 تنفّس 3:91
 موسیقی 3:91
  ت، و موضوعات مربوطهمبدء خلقت ، اثبات الوهیّ  01:11

 فرجام مجد      
 طرح سئواالت و بحث 01:91

  تنفّس 00:11
 تلفیق تمرکز و تفویض )عدم تمرکز( در  00:91

 ایرج ایمن   نظام اداری بهائی
 طرح سئواالت و بحث   00:01
  صرف ناهار 00:91

 پایان برنامۀ مجمع عرفان 0:11
 

   
 

 سهیال افنانی و بهیه فرحی کنندگان اجرای برنامه: هماهنگ
دکتر ارسالن گئوال، کیوان گئوال، فیروز مهتدی،   مجریان بزم عرفان:

،نیسان گیوال و ایرج کمال آبادی،  مونیکا میالنی، جمشید پرده پوش
   شهرداد جلیلی زاده



 

 

 

 

 

 

 

 ها  معرفی اجمالی موضوع سخنرانی
 به ترتیب الفبائی 

 نانوادگی سخنراناخنام 
 



 

 

 مقام انسان در کیهان:
 سیری عرفانی از دیدگاه علمی

 مهرداد احسانی

کیهان بسیار ساده است: بیشتر از هیدروژن و هلیوم و انرژی ترکیب شده 
است. با این حال، زمین شامل پیچیدگی شگفت انگیزی است که در 

به فرد است. شرایط منحصر به فرد شیمی آلی و  کیهان تقریبا منحصر
 ممکن ساخته که سر انجام منجر به زیست  روی زمین راغیره،  

شود: یعنی مغز انسان. به ترین ترکیب در کیهان میپدیداری پیچیده
کنیم که مصرف انرژی در مغز انسان در هر عنوان مثال، مشاهده می

تواند در هر از انرژی است که خورشید می بار بیشتر 011111کیلوگرم  
آسا آگاهی های معجزهدف از تمام این پدیدهکیلو گرم تولید کند. ه

فیزیکی و عرفانی را در این بحث ۀ عرفان اوست.  این پدید انسان و
 کنیم.  بررسی می

 
هدف الهی در  مقصود و هدف این بحث  نشان دادن اصالت انسان و

دهیم  نشان می  اللّه آفرینش او است. با استشهاد از الواح حضرت بهاء
تی محوری در آثار قلم موقعیّ و هدف الهی دارایکه اصالت انسان 

اطراف دقیق جهان  ۀدهیم که مشاهد است. عالوه بر این، نشان می اعلی
اس را  به درک این ، هر ناظر دقیق و حسّما، تا به آخرین مرز کیهان

ن" به تواند از "ایما سازد. بنابراین، انسان می کشف عظیم واقف می
خره از ز طریق عقل، سپس از طریق قلب و باالل ااوّ "ایقان" سیر کند،

گاهی و گواهی دادنِ بدون قید و شرط  )"ای خدای من گواهی  طریق آ
"فقر حقیقی و فنای   اللّه میدهم ..."(. این حالتی ست که حضرت بهاء

عشق مانعی ست بین عاشق  یاند، که در این حالت "حتّ محض" نامیده
 و معشوق".



 

 

  
که مفهوم "فقر حقیقی و  دهد و عرفانی نشان می های علمی این اشاره

ک است با کل. ی فنای محض" آشکار ولی ظریف است:  وحدت یافتن
ای به مقام  ساده است ولی امید آنست که روزنه هر چند که این سخنی

 گشاید.  حقیقی ما و یا جوهر وجود ما باز
 

یم: با کن های سادگی و پیچیدگی در علم شروع می صحبت را با مفهوم
زمین و باالخره به  ۀارکیهان تا به سیّ  بیرونی ۀسفری علمی از مرز یا لب

رسیم.  دهیم که چگونه ما از سادگی به پیچیدگی می شان مین مغز انسان
کیهان و س هرم عظیم أاین است که مغز انسان در ر ۀاین نشان دهند

گاهیبخشد و موجب  ت میذهن انسان واقعیّ هستی قرار گرفته. مغز به  آ
اطراف  س هستیحاکی از کرامت و تقدّ ها این ۀ. همشود معنوی می

 ما در آن عالم وجود. مقام ماست و
 
دهد و  ارائه می یاز  طبیعت مادّ دانش کنونی ما را ۀاین گفتار خالص 

در ی مرموز است. دهد که حقیقت این دنیای مادّ  نشان می از این راه
کتاب و نیستی وجود ندارد )در بین هستی  واقع هیچ فاصله و شکافی

حقیقت آشکار  شاره شده(. آنچه ما به عنوانا به این نکته  ایقان
 و توانایی ادراک ما است. هرچه بینیم محدود و منحصر به میزان می

شویم که  می ه نیستیتر باشد، بیشتر متوجّ و حساس تر درک ما ظریف
زد. ما هم بخشی سا گر می خود را به شکل هستی و دنیای واقعی جلوه

 "(.ءپذیری هستیم )"عالم اسما از این رقص نیستی و شکل
 

گوینده است. سیری است که یک فرد بهائی سیر عرفانی  گفتار بیان این
 تر در علم و معنویت، و پس از عمری جستجوی حقیقتی عمیق آغاز کرد

 از زمان و مکان )"ازلی و ابدی "، ای منتهی شد که  فارغ به بینش ساده
بهاءاللّه عشق  شیدای و "بال مکان"( است. این بینش قلب وی را شیفته

 .و تعالیم او کرد 



 

 

 امر بهائی در دوران  توسعه و پیشرفت
 بیت العدل اعظم

   :303 تا :399از  

 معین افنانی

عدل لو پیشرفت امر بهائی در ظل هدایت و ارشاد بیت ا عهاگرچه توس
 مات گوناگونی بوده است،ااقد ناعظم، در پنجاه سال اخیر، متضمّ

توان آنها را از دو جهت مورد بررسی قرار داد.  از یک سو توسعه و  می
در سراسر  چنانچه امروز جوامع بهائی ،ی استتحکیم  نطاق امر بهائ

گیتی ایجاد شده است.  از سوی دیگر شهرت و اعتباری است که 
بهائی با خروج از  گشته و امر اللّهپیروان امر حضرت بهاء ۀنصیب جامع

و  ی و بین المللیهای ملّ ت احترام و تحسین سازمانمجهولیّ ۀمرحل
ی از کثیری از رهبران و اندیشمندان جهان را جلب کرده است و بسیار

در  المللی اظهار نظر امر بهائی را ی و بینی و ملّسات محلّجوامع و مؤسّ
ظ محیط زیست و مسائل گوناگونی از حفظ حقوق بشر گرفته تا حف ۀبار

ماعی تاج ۀآموزش و پرورش و صلح و دیدگاه بهائی برای توسع ۀتوسع
 اند. جویا شده

اند که حضرت  در حقیقت بیت العدل اعظم روالی را ادامه داده
بر اساس سه منشور نظم  اللّهعبدالبهاء آغاز فرمودند و حضرت ولی امر

ی حضرت و الواح وصایا یعنی لوح کرمل اللّهجهانی حضرت بهاء
اند. در این دوره  آن را توسعه داده عبدالبهاء و الواح فرامین تبلیغی

سات در مرکز جهانی بهائی و تحکیم مؤسّ ۀشاهد وسعت یافتن جامع
ی و امالک و موقوفات امری در جوامع محلّ ۀو توسع بهائی و ابتیاع

جهانی  تحت هدایت بیت العدل  ۀایم.  اجرای یازده نقش ی بودهملّ
 یک از آنها  بین یکسال تا نه سال بود سبب پرورشکه مدت هر  اعظم



 

 

ر انظار عموم گردیده. این روحانی اعضای جامعه و اعتالی امر بهائی د
توان به مراحل  ادامه داشته است را می 0109تا  0309که از  دورانی

کیدات و که هر مختلفی تقسیم کرد ی های خاصّ تاولویّ یک دارای تأ
های  حلقه اند. با برقراری ملکوتی بوده ۀاف نقشق اهدجهت تحقّ

آغاز شد  0300در سال  مطالعاتی با ارشادات بیت العدل اعظم که
استعداد و توانمندی  ۀجریان یادگیری به منظور توسع بهائی وارد ۀجامع

 ۀعمومی اعضای جامعه و آماده ساختن آنان برای خدمت به جامع
 انسانی گردیده است.

 

 
 تمرکز در نظام اداری بهائی تمرکز و عدم

 ایرج ایمن

و   بدیع 0امور عمومی ۀبیت العدل اعظم نهادی است که در نظام ادار
سات بین المللی تنها ها و مؤسّ نظیر است. این نهاد در بین نهاد بی

تمام  ۀبار بوسیل بین المللی است که اعضایش هر پنج سال یک ۀسمؤسّ
 ای و مرحله ق انتخابات آزاد سهاعضای جامعه در سراسر جهان از طری

شوند و در رأس نظم  بندی انتخاب می گونه تبلیغات و گروه بدون هیچ
حضرت ولی امراللّه در  ۀفرموده گیرد. نظمی که ب اداری بهائی قرار می
نی الهی " طرح و الگوی تمدّنظم جهانی بهاءاللّهتوقیعات موسوم به "

زمین تأسیس نماید.   ۀه بر عرصر است شریعت غرّای بهاءاللّاست که مقدّ
جمله وظائف بیت العدل اعظم آنست که در رأس و مرکز سازمان  از

ن مزایای تمرکز و ای در تاریخ بشر قرار گرفته که متضمّ سابقه اداری بی
ها و  تعدم تمرکز مدیریت اداری و  تلفیق آنهاست و از محدودیّ

 است.های هر دو سیستم مزبور مبرّ نارسائی

                                                 
1
 Public Administration 



 

 

اداری بهائی نهادی است ارگانیک و زنده که به تدریج تحت نظم 
کند  شود و رشد و نمو می اشراف و هدایت بیت العدل اعظم شکوفا می

امور عمومی راهگشا  ۀهای ادار گیری و برای بسیاری از مشکالت و در
ماتی به یکی از مسائل و مشکالت مزبور ست. در این بررسی مقدّ 

عمومی از  امورۀ تمرکز در ادار تمرکز با عدم ۀپردازیم یعنی مقابل می
سات انتخابی دیدگاه بهائی و نقش و تأثیر بیت العدل اعظم و سایر مؤسّ

نوع نظام اداری. بهائی در تلفیق این دو ۀدر جامع  
 

 پیوند بین ادوار بابی و بهائی  - کتاب ایقان
 فریس بدیعی

 

رغم این مقام  است . علی کتاب بیان فارسیامّ الکتاب دور بابی 
شامخ، حضرت باب آن را نا تمام گذاشته و بشارت به تکمیل آن در 

این  کتاب مستطاب ایقاناند. با نزول  ه فرمودهزمان ظهور من یظهره اللّ
همچون پلی متین دو دور بابی و  کتاب ایقانق یافت. بشارت تحقّ

ان بیات این گفتار برخی از خصوصیّ صل ساخت. دربهائی را به هم متّ
را مورد مطالعه قرار داده و مروری بر وجوه تشابه و  ایقانو  فارسی

مرتبه و مقام این  کریمه خواهیم کرد. متضاعفاً ۀتغایر این دو صحیف
ه مورد بررسی قرار آثار مبارکه حضرت بهاءاللّ ۀمنشور جلیل را در رد

 ساقده را که مقام کتاب های قی در بیان حضرت ولی امراللّداده و تعمّ
را اعلی و برتر بر سایر آثار جمال مبارک دانسته اند خواهیم  ایقانو 

 کرد.
 

 مولوی در آثار بهائی

 فریس بدیعی



 

 

 انوار ساطعه از شمس حقیقت، مستقل از حدود زمان و مکان، روح و
یافت و  د بلخی معروف به مولوی را مستعدّین محمّروان جالل الدُ

دقائق روحانی و مفاهیم معنوی  ر ساخت.معلوم منوّ  ضمیرش را به حدّ
ل مفاهیم عمیقه و مدرکات ظریفه ایست که صَبر او روشن شد. ما حَ
تحریر  ۀو امثال و داستانهای کثیری به رشت مولوی در قالب اشعار

درآورد. اشعار و آثارش بیش از هر شاعر و عارف دیگر در آثار طلعات 
مراتب درک  و سموّ  درجات فهم علوّ ۀبهائی یاد شده که نشان ۀسمقدّ

باشد. این مبحث مروری است مختصر بر  می این عارف قرون وسطی
شرح حال و زندگانی وی که در ضمن آن شواهدی چند از آثار و الواح 

معنوی مولوی را با اصول  ۀرابط کنیم  و بهائی را زیارت می ۀسمقدّ
 دهیم. اجمالی قرار می ۀروحانی و مبانی عرفانی امر بهائی مورد مطالع

 

 تأمّالتی چند پیرامون روند تکاملی تمهیدات
 برای  و اقدامات مقدّماتی 

 تأسیس بیت العدل اعظم

 ریشیب مهرداد

بررسی گامهای ابتدائی تأسیس بیت العدل اعظم که در یکی از 
به بیان "سوف  لوح کرملظم اداری بهائی یعنی ن ۀگان های سهرمنشو

مستلزم مطالعه فراگیری است که  تجری سفینة اللّه علیک" توصیف شده
 ۀامات و عوامل و مقتضیاتی را که در درون جامعددر بطن خویش اق

گردید تحت  0309جهانی بهائی راهگشای تأسیس این مرجع در سال 
ها و در  تعاع قرار دهد. بعالوه این بررسی بایستی موانع و محدودیّالشّ

ه چسه این مؤسّ هائی را که موجب تأخیر در تأسیس ین حال حکمتع
بهائی و نیز در هنگام فقدان مرجعی  ۀسدر زمان حیات طلعات مقدّ



 

 

امراللّه را نیز روشن  فاصله پس از صعود حضرت ولیّ منصوص بال
  نماید.

 
سات انتخابی در نظم اداری انتخابات و مؤسّ

 تحت اشراف بیت العدل اعظم بهائی

 فرزانه ثابتان

 شود: ح میرئوس مطالبی که در این مبحث مطر
انتخاب و بلوغ و رشد انسان و جامعه )تشریح ابعاد  ۀمسأل     .0
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اساس انتصابات چگونه  ت بربات و مدیریّجامعه بدون انتخا
 استبداد و دمکراسی( ۀای خواهد بود؟ )طرح مسأل جامعه

اساس حق  دمکراتیک بر ۀنقش فرد در تشکیل یک جامع     .:
 انتخاب است.

 ضرورت وجود مالکها و معیارها در انتخابات     .5
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 های دمکراسی در فرد و خانواده ریشه    . 09
 

 های عدالت، حق، وحدت: شالوده
 شکوفائی تمدن

 فرهاد ثابتان

ت، عدالت و حق از دیدگاه بهائی، و در در این پژوهش رابطۀ بین وحد
های فرضگیرد.  پیشهای کنونی، مورد بررسی قرار میقیاس با دیدگاه

، و به «حاصل جمع افراد»گیری جامعه، به مفهوم کنونی در بارۀ شکل
مرور و نقد، و سپس با مفهوم « یافتگی تقسیم کارسازمان»مفهوم 

گردد.  سئواالت زیادی قایسه میت اُرگانیک میّجامعه به عنوان یک کلّ
که پیامدهای چنین مفاهیمی در ایجاد  شود: از جمله اینمطرح می

ارتباط افراد جامعه با یکدیگر چیست؟ چه نوع مفهومی از حق، 
دموکراسی و عدالت در چنین جوامعی حاکم خواهد بود؟  رویکرد این 

اد است.  به های کنونی در فلسفۀ اقتصپژوهش اساساً بر مبنای نظریه
های جان رالز، آمارتیا سن، و کنت اَرو، بررسی و با دیدگاه ویژه نظریه

هائی شود.  هرچند این متفکرین اندیشه بهائی به عدالت مقایسه می
اند و با ابزاری انتزاعی از قبیل عدالت را دقیقاً مطالعه و بازنگری کرده

رهای اساسی دیگری اند، هنوز کاعملی به آن جامۀ واقعی در بر نموده
ها همه بر مبنای اصالت فرد یا فردگرائی باقی مانده، چه که این نظریه

المللی مبتنی است.  الهام عمیق این پژوهش مدیون بیانیۀ جامعۀ بین
-است، که محتوای غنی آن مستلزم پژوهش« رفاه عالم انسان»بهائی 

 است.های کنونی اجتماعی های عمیق و محوری برای درک واقعیت

 
 



 

 

 دگر سازی در هم ستیزی
 (CONFLICT TRANSFORMATION) 

 مهیاد زائرپور رهنمائی

جوئی به دیرپائی  بینیم که ستیزه در عهد عتیق و در سفر پیدایش می
ت است. در این صحبت، دو مبحث مجزا ولی مربوط مورد تاریخ بشریّ

بشر با  ۀگیرد. در ابتدا، سیر تکاملی و تاریخی مقابل ه قرار میمداقّ
 ۀهای خرد و کالن بحث خواهد شد که در آن پنج مرحل جوئی ستیزه

تر با دو مرحله  های ابتدائی توان تشخیص داد. در فرم مختلف را می
و بعد با "محو و  (CONFLICT DENIAL)ستیزی"  "طرد و نفی هم

همراه با اعمال  (CONFLICT ERADICATION)جو"  نابودی ستیزه
دوی این  تر روبرو هستیم. هر طرف قدرتمند قهر و خشونت از جانب

جوئی بر وجه مخالف بوده  ترین ابزار سلطه روشها برای هزاران سال مهم
 شود. هم در بسیاری موارد کاربردهای آن مشاهده می و هنوز

شناسان  ستیزی" مورد پژوهش جامعه پس از عصر روشنگری، مسأله "هم
ائی برای مقابله با آن کاره و مصلحین اجتماعی قرار گرفت و راه

 CONFLICT)پیشنهاد شده که دو مورد "مدیریت هم ستیزی" 

MANAGEMENT) ستیزی"  و "حل و فصل هم(CONFLICT 

RESOLUTION) طور  ههای بارز آن هستند. هر چهار مرحله ب از نشانه
 اجمالی بررسی خواهند شد. 

ص خصو هانفرادی و جمعی و ب ۀترین روشها که در عرص از جدید
ی یافته، "دگرسازی در هم ستیزی" و یا المللی اعتبار خاصّ بین

(CONFLICT TRANSFORMATION)  است. در این مرحله از هم
ستیزی بعنوان یک کاتالیزور در پدید آوردن تغییراتی مثبت مانند 

ی روابط انسانی و اعتالی عدالت، کم کردن خشونت، و بهبود کلّ
اکثر  ۀکتب قائل به آنست که سرچشمشود. این م اجتماعی استفاده می



 

 

تر از هر  قدرت است که طرف نیرومند ۀها تقسیم ناعادالن ستیزی هم
کند. بنابراین یک ستیز  ای برای سرکوبی ضعیف استفاده می وسیله

فالی ه نهانی برای احقاق حقوق وجود دارد که آشکار شدن آن را باید ب
 زی شرائط خواهد شد.سا نیک گرفته که خود باعث دگرسازی و بهینه

ها هماهنگی کامل با تعالیم بهائی و تکامل  ین ایدها ه بسیاری ازالبتّ
 تاریخی آن دارد.

بهائی ایران از ابتدا و در این سی و چند ساله اخیر دچار انواع  ۀجامع
خود بوده و هست و با شجاعت  ۀتضییقات و نقض فاحش حقوق اولیّ

ت پویای خود ادامه داده است. یک ای به حیا هالعادّ و استقامت خارق
از طریق  طور مستمرّ هدلیل عمده برای این پویائی رهنمودهائی است که ب

 بهائیان ایران را مخاطب قرار داده است.  معهد اعلی

قسمت دوم این صحبت نگاهی است تحلیلی به محتوا و زبان این 
قابل های این "دگرسازی"  فهمراسالت که در آنها بسیاری از مؤلّ

این منظر  از تشخیص هستند. امید آنست که بازنگری این رهنمودها
ل تی و رُهای موقّ ت تاریخی شکسترا بیش از پیش به اهمیّ جدید ما

گاه کند. پویائی و  آنها در تعالی و واالیش هرچه بیشتر جوامع بهائی آ
سازی  رشد با درگیر شدن و پشت سر گذاشتن عوامل منفی و بهینه

 پذیر خواهدشد. امکان آنهاست که

 
 طبیعت و جوهر وجودی انسان

شناسی )من عرف نفسه  شناسی با خدا مفهوم و ارتباط خود
ت، حرمت و اعتماد ثیر آن در وصول به عزّأفقد عرف ربه( و ت

  بنفس فردی و ایجاد روابط سالم و روحانی با سایر نفوس

 حبیب ریاضتی



 

 

و  جمال اقدس ابهی ،اولی ۀهدف این مقاله بررسی آثار حضرت نقط
حضرت عبدالبهاء در شرح و تفسیر حدیث "من عرف نفسه فقد عرف 

ه" در ارتباط با سرشت و مقامات جسمانی و روحانی انسان و ربّ
باشد. انسانی که اگرچه به عبارتی به زیور  اش می سرنوشت عالیه

 ن گردیده و به مثابه معدنی که دارای احجار کریمهمخلوقات مزیّ اشرف
ک بگذرد و لَه قادر است که از مَاست موصوف گشته است بالقوّ

تر شود. چگونه انسانی که مظهر اسم  تتواند از خاک پس همچنین می
تواند در حالی  ه است میمختار و فی الحقیقه مظهر جمیع صفات الهیّ

و بدایت خیر است  اصالت جوهری وجود خود را حفظ  که نهایت شرّ
خلقت خود عارف و به معنی جوهری زندگیش که  ۀنموده به مفهوم عالی

ق بخشیدن وحدت حقیقی با ایجاد یکپارچگی در وجود خود و تحقّ
 ؟سایر نفوس انسانی است فائز گردد

 

 مدارس بهائی در ایران

 حشمت شهریاری 

ت اقدامات و خدمات تعلیم و تربیتی در امر بهائی از شأن و اهمیّ
سه در ادیان ه با آنچه در کتب مقدّی برخوردار است که در مقایسخاصّ

 و بنا بر بیان حضرت عبدالبهاء سابقه و نظیر است. قبل آمده است بی
خدمات آموزشی و پرورشی اعظم خدمت در عالم انسانی محسوب 

امراللّه  شود.  در مکاتیب حضرت عبدالبهاء و تواقیع حضرت ولیّ می
سیس کرده بودند أتبه مدارسی که جوامع بهائی در ایران  ه خاصّتوجّ

دی ارائه شده است. در اثر های متعدّ ها و توصیه مبذول شده و راهنمائی
ه و تشویق و راهنمائی محافل روحانی در بسیاری از بالد ایران این توجّ

اعم از شهری و روستائی به تأسیس و اداره مدارسی برای تعلیم و تربیت 
به کودکان اطفال اقدام کرده بودند و این مدارس اختصاص 



 

 

روی عموم اطفال از هر مذهب و قومی ه های بهائی نداشت و ب خانواده
لین و اغلب مفتوح بود. در بسیاری از نقاط روستائی مدارس بهائی اوّ

ر و مفید موجود در آن نقاط بودند. این خدمات وسیع و مؤثّ ۀتنها مدرس
یل یک روز تعط ۀم( به بهان0399)  0909آذر  01ناگهان در تاریخ 

مدارس بهائی در طهران موقوف و تعطیل شد و دستور تعطیل تمام 
مدارس بهائی در ایران صادر گردید. کوشش بهائیان برای لغو این 

دستور به جائی نرسید، و یکایک مدارس بهائی در سراسر کشور بسته 
 ت مستقیم رضا شاه کبیر صورت گرفت. لستورالعمل با دخادشد. این 

را رضاشاه برای مجازات یک روز تعطیل اضافی سؤال اینجاست که چ
 ۀکرد؟ و چرا جامع مدارس بهائی، بایستی آنها را برای همیشه تعطیل می

 پرداخت؟ بهائی باید چنین بهای گزافی را می
گذارد که چگونه رضا شاه، با  ب باقی میراستی این واقعه جای تعجّ ه ب

سواد در ایران نشان ن و پیشرفت سطح ای که به فرهنگ، تمدّ عالقه ۀهم
داد، در روزگاری که مدارس کافی برای تعلیم و تربیت در ایران  می

مدرسه را در سراسر کشور، تعطیل و هزاران  11وجود نداشت، بیش از 
 ؟کرد ل را سرگردان میمحصّ

 تفصیل این رویداد مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 

 نیروهای سوق دهنده سیر تحول و تکامل

 ارسالن گئوال

ۀ عمومی تکامل و سیر تکامل نوع مطالبی که قبالً دربارۀ نظریّ ۀدر ادام
  ل و تکاملسیر تحوّ ۀدهند نیروهای سوق انسان مطرح شده بود، موضوع

ت اصل "توافق علم و دین"  که همواره موقع سخن ه به اهمیّبا توجّرا 
 .دهیم مورد بحث و بررسی قرار می شود  گفتن دربارۀ تکامل مطرح می

"اگر فرض را بر آن قرار دهیم که نتیجۀ تکامل عبارت از "بقای انسب" 
است این سؤال پیش میاید که  در این صورت چرا طبیعت و تکامل باید 



 

 

ها" منجر شود که در مقابله با  ای مانند "هوموساپین به فرد بسیار پیچیده
جانداران در معرض خطر انقراض قرار  بالیای طبیعی بیش از دیگر

ای و حشرات به مراتب بیش  اختهی ارند.  احتمال بقای موجودات تکد
 از پستانداران و افراد بشر است." 

  .یمزپردا در بحث  این موضوع به بررسی  مطالب زیر می
 آفرینش: خداوند "خالق" و "نگهدارنده" است -0

 قوّۀ طبیعی )نیروی حیات( -0

آنتروپی )پخش خود به خود انرژی(: قانون دوم  -9
 نامیکترمودی

 نگرانۀ انسان گونه اصل انسان -9

 زیست محوری -1

 امر بهائی و تکامل: -0

 آثاری از حضرت بهاءاللّه

 آثاری از حضرت عبدالبهاء
 بحث دربارۀ عدم تناقض این موضوعات 

شود شامل بسیاری از آثار حضرت بهاءاللّه و  مطالبی که عرضه می
له از قلم ناز لوح حکمتحضرت عبدالبهاء است مشتمل بر  فقراتی از 

 فرمایند:. جمله می حضرت بهاءاللّه که از
  ما کان تکوّن من الحرارة المحدثة من امتزاج الفاعل و"

 المنفعل الّذی هو عینه و غیره." ]توافق با نظریۀ انفجار بزرگ[

 ّة و انّها هی علّة الخلق..." ] "... قد خُلِقَت مِن کلمةِاللّه المطاع
یتی نشئه یا پرتوی است از ذات توافق با اعتقاد به این که گ

 خدا[



 

 

 کالمَ اللّه عزّ وجلّ اعلی و اجلّ مِن أن یکونَ مِمّا  "ثمّ اعلم أنَّ 
تُدرکه الحواس؛ ألنّه لیس بطبیعة و ال بجوهر قد کان مقدّساً 

 عن العناصر المعروفة و االسطقسات العوالی المذکورة."

 َون...""انّه هذه ]کلمةاللّه[ العلّة الّتی سبقَتِ الک 

 

 عفو و اغماض از دیدگاه علم و دین

 کیوان گئوال

عفو و اغماض از صفات الهی است و انسان این امکان را دارد که 
بايد دوستان از حضرت بهاءاللّه میفرمایند " جامع جمیع کماالت شود.

يکديگر دعا  ۀباشند و در بار يکديگر اغماض نمايند و ناظر به عفو حقّ 
در طول تاریخ عفو و بخشش از  ( 900ص ،0ج آیات الهیکنند" )

تعالیم و دستورات ادیان الهی بوده است. فهم و ادراک کامل این 
ی در آرامش و صلح فضیلت حائز اهمیت ویژه ایست زیرا که نقش مهمّ

 درونی انسان و نظام و عدالت اجتماعی دارد.
 دراین گفتار کوتاه نکات و سؤاالت  ذیل مورد بررسی قرار خواهد

 گرفت:
جدیدی موضوع عفو و  ۀچگونه و چرا امر بهائی به نحو .0

آن را  سازد و زوایای مهمّ منین مطرح میؤاغماض را برای م
 کند؟ روشن می

چگونه و چرا تحقیقات علمی اخیر ارزش جدید و قابل  .0
 ؟هی برای عفو و بخشش کشف کرده استتوجّ

عفو ری در کار برد سات علمی چه فنون عملی مؤثّعلم و تجسّ .9
 آموزد؟ و بخشش می

کند تکلیف اجرای عدالت  و  وقتی انسان عفو و اغماض می .9
 شود؟ مجازات و مکافات چه می



 

 

 
در این بحث برای فهم بیشتر از فضیلت و تکلیف عفو و 

ها،  مناجات بخشش از داستانها، استعارات، متشابهات،
نیز استشهاد به بیانات الهی  شناسی و تحقیقات علمی و روان

 .گیریم می کمک

 

مبدا خلقت، اثبات الوهیت، و موضوعات 
 مربوطه

 فرجام مجد

ال تمام دوران که به ذهن فردی و ؤترین س  ترین و اساسی شاید کهن
 "بشر خطور کرده این باشد: "آیا خدایی وجود دارد؟ جمعی

 
بشر و   ثری ژرف، بلکه مستقیم بر زندگیاجواب این سوال داللت بر 

چنین . نماید، دارد نظر می  و مقصود زندگی  نیو به مع طوری که ا
های ما، دید ما نسبت به خود و سایرین،  تواند مقصد کوشش می  جوابی

 .ما را تغییر بدهد یگزینیم، و طرز زندگ اهدافی که بر می

ها مختلفند و شامل "خدایی نیست،"  نظر ت،در مورد اثبات الوهیّ 
وجود خدا قابل اثبات است" ""وجود خدا قابل اثبات و نفی نیست،" و

، و این نوشته اقتدا استاز قسم آخر  ءنظر حضرت عبدالبها  شوند. می
 .نماید به ایشان می

معنی اثبات، انواع اثبات، و شرایط وجود داشتن اثبات مورد کاوش 
وجود خدا به اختصار در   های قدیمی گیرند. تعدادی از اثبات قرار می



 

 

به استناد آنها باور   ای هاز دالئل جدید که عدّ  شوند. برخی نظر گرفته می
 .شوند دارند احتیاجی به خدا برای توجیه جهان نیست، مرور می

 
ای برای  شود که مواضع دیرینه گیری می ت در دو سطح پیاثبات الوهیّ

، و  اند: عالم مادّی و قوانین و خصایص آن جستجوگران این مسئله بوده
-فرا . طرق نزدیک شدن به این مسئله الزاماًتکامل انواع در روی زمین

ورای وادی عقل است.   ، ورای وادی علم، ولی نه ، یعنی علمی
ردد،" و یا گ شود که، "چیزی از هیچ حاصل نمی باالخص، نشان داده می

وجود در -شود کره گرفت." این اصل پیش به بیان تمثیلی، "از آب نمی
  .شود ر برده میکاه و خصایص آن ب  مورد عالم جسمانی

 
های  با در نظر گرفتن محتوای اطالعاتی در سطوح مختلف سازمان

گردد. طریق  تکامل نوع نیز اعمال می ۀوجود به پدید-زیستی، اصل پیش
تکامل نوع بر اساس قوانین احتماالت  ۀثانوی نزدیک شدن به مسئل

ارائه شده و  (DNA) ا ن است. یک مدل ساده از ترکیب ملکول د
توانند به  نمی) های سطح پایین )ابتدأیی گردد که سازمان الل میاستد

  لیاخودی خود و از طریق یک فرایند تصادفی به سازمانهای سطح ع
 .پیشرفته( تبدیل گردند(
 

است، و  وجود حقّ-گردد که مصدر غایی پیش گیری می در خاتمه نتیجه
شود  گیری می نتیجه اند. مضافاً هوجود صفات الهیّ-پیش که خواصّ این

ا به ودیعه گذاشته شده  ن که ترکیبات زیستی و قوایی از قبل در ملکول د
 رسند، که ظاهراً ظهور می ۀمنصّ   با تحریکاتی در طول زمان به که تدریجاً

 .گردند یت میؤبه صورت تکامل نوع ر
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