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تهران دکتر علی  دانشگاهفلسفۀ استاد فقید به قلم زیر مقاله ای است که مطلب 

ربوده شد و به قتل رسید، مراد داودی که در اوایل انقالب به خاطر بهائی بودن 

 .مقالۀ ایشان از منبع زیر تقدیم خوانندگان عزیز می شودعین . شده است نوشته

: شرح مختصر احوال جناب دکتر داودی، از جمله رجوع شود بهبرای 
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 ٣۰ -۲٣: شهر العّزة، صص١٥اِلی شهر الکلمات ١١

 امر بهائی و فلسفه شرق

 علی مراد داودی

 

چون بحث حکمت در میان است بهتر آنکه از اصطالحات حکما فائده بر گیریم 

هر . وطرح مطلب را با استمداد از ارسطو و دو اصطالح مشهور او آغار کنیم

. رتی استو صو ایر امری از امور معنوی را ماده شیئی از اشیاء جسمانی و ه

که صورت محض است و به یک اعتبار غیر از جواهر  سوای ذات واجبما

ع و ادیان و شرای. ه نیستستغنی از مادّ ده، هر چه در حیّز وجود باشد ممجرّ 

رسند، از این قاعدۀ کلیه  مذاهب، ال اقل از آن حیث که در عالم امکان به ظهور می

. رداد و صورتی ه ایدینی مثل هر موجود دیگری مادّ هر . مستثنی نمی توانند بود

ه آن استعدادی است که در صورت دین امری است که از حق صادر میشود و مادّ 

صورت دین ناشی از وحی الهی . عالم خلق برای قبول این صورت پدید می آید
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 . ه آن واقع در تمدن نوع انسان در هر عصر و زمان استاست و مادّ 

گ زمان چه سودها به پس اگر سخن در این باره به میان آید که هر دینی از فرهن

دست آورده و چه بهره ها بر گرفته است، چه عناصری از علم و ادب و حکمت و 

صنعت و اخالق و حقوق اقوام مختلف در آنها وارد شده و چه عواملی در تکوین 

شعائر و شرائع و مراسم و مناسک آنها اثر گذاشته است نباید چنین بحثی را 

و  سبب که جرأت به  خود داده ید کسانی را بدینمخالف اعتقاد صحیح دانست و نبا

آنچه مسلم است اصحاب ادیان در . یر و تخطئه کردقدم در این راه نهاده اند تکف

در زمینۀ آداب . یز به زبان مردم همان ادوار سخن می گویندرادوار ظهور خود ناگ

و  دارند، از شعر و نثر و علم و صنعت و عادات و اخالق عصر خود گام بر می

شوند، اجزائی از تواریخ و قصص و امثال و حکم را چنانکه   قانون مستفید می

تشخیص این اجزاء و عناصر که از  معمول زمان است می گیرند و می پذیرند و

دشده است چندان ان و شرائع وارختلف مایه گرفت و در هر یک از ادیمنابع م

یونان و تمدن  از حکمتسیح توان نشان داد که دیانت م آسان می مثالا . دشوار نیست

و یونان و شام  یهود چه فوائدی گرفته یا دین اسالم از عرب و یهود فرهنگو  روم

یل گفته شود و هر منتهی هر آنچه از این قب. داشته است و ایران چه عوایدی

 ه ایست که صورت دیانت در آن ظاهر میخذی به دست آید مادّ أفوائدی از هر م

. ان امرالهی است منشاءی جز وحی نمی تواند داشتشود و این صورت که هم

آنچه باید مواظب بود این که در تشخیص عناصر مختلفۀ مقتبسه از منابع دنیوی به 

ان را که نشانه بدعیّت آنهاست ویم و عامل اصلی و حقیقی ظهور ادیراه اشتباه نر

با  .ندانیم آن منحل و مستهلک ه طبیعیدر مادّ  منکر نشویم و صورت الهی دیانت را

مشرق زمین  فارامر بهائی و مع عجیب نیست اگر بخواهیم که در بارۀاین مقدمه 

 کرده ایم در مبحثی که اینک آغاز کدیگر گفتگو کنیم و مثالا ت این دو با یو مناسبا



3 

 

بکوشیم تا نشان دهیم که از افکار متداول در عالم اسالم و عقاید حکمای ایران چه 

ر خوذه از افکابهائی وارد شده و چگونه مواد مأ انتاجزاء و عناصری در دی

 .تأثیر بخشیده است[ دیانت بهائی]بدیع  رمپیشینیان در ظهور صورت جدیدۀ ا

ست باید ببینیم که منظور است و نخ" یانت بهائی و فلسفه شرقد"موضوع این مقال 

 " شرق"  ال باید معلوم داشت کهؤفتن جواب این ساز فلسفه شرق چیست و برای یا

" مشرق زمین"توان معنی خاص از  خاص می ست که به هر اعتبارپیدا -کجاست؟

و امریکا را  گویند و اروپا ا و اقیانوسیه مییمعموالا امروز مشرق به آس. اراده کرد

غرب می نامند و تکلیف افریقا در این میان معلوم نیست، گویا بتوان گفت که 

اقصای غربی دنیای  نها دری اسالمی این قاره را، اگر چه بعضی از آلممالک شما

 نیز مغرب است، جزء مشرق زمین به حساب می د ارد و حتّی نام آن قدیم قرار

قصود ما تشخیص طرز تفکر و آید که هرگاه م آورند و از همین جا بر می

ید و توان برگز ی نمیئباشد مالک جغرافیامدنی و فرهنگی و معنوی  تقسیمات

امروز وقتی سخن از فلسفۀ شرق  .ید شمردتر با ار را با یکدیگر مهممناسبات افک

و ایران  ست فلسفۀ  چین و هندنخ. شود ارده میدو معنی از آن  آید به میان می

همۀ قدر و قرب و مقامی ل با قسم اوّ  –. باستان، دیگر فلسفۀ رائجۀ در عالم اسالم

فلسفه با تفکر فلسفی بحث ما خارج است زیرا ارتباط این  وعکه دارد از موض

م، یعنی قسم دوّ . قلیل است اریم بسفرهنگی آن در قیاس با قسم دوّ  ن و محیطایرا

ام در ایّ م قد  ا  با صرف نظر کردن از سوابق آن در ، فلسفه ایست که فلسفۀ اسالمی

در سواحل  بعد از فتوحات اسکندر .دحدود قرن پنجم قبل از میالد در یونان آغاز ش

از همین طریق در ممالک  .افتشمالی و جنوبی و شرقی مدیترانه انتشار ی

ت و اسالم امپراطوری روم به صورت فکر غالب و شایع در آمد، دو دیانت مسیحیّ 

این فلسفه مناسباتی یافتند، این  مین محیط جغرافیائی ظاهر شدند باکه هر دو در ه
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و  مجانست مناسبات گاهی به صورت مخالفت و خصومت بود و گاهی نشان از

ه به یونان با توجّ ترتیب بود که فلسفۀ اسالمی بر مبانی فلسفۀ ن یدب. مؤانست داشت

سیس شد و از طریق شمال افریقا و اندلس در قرون وسطی به عقاید مسلمین تأ

مه یافت تا در دورۀ رنسانس، یعنی حدود ااده وپا رسید و رواج آن در این خطّ ار

 د فکری وجدّ پانصد سال پیش از این، که به راه زوال رفت و جای خود را به ت

تا همین اواخر برخوردار از رحالی که در ممالک اسالمی د د،ادبی و فلسفی سپر

سبب زوال اعتبار آن در مغرب زمین با ه به همین دلیل اخیر، یعنی ب. اعتبار بود

ظهور فکر جدید اروپائی است که این فلسفه را با اینکه اساس یونانی دارد فلسفۀ 

که در یکی  بیان بلیغ حضرت عبدالبهاء معنی است شرق می نامند و ناظر به همین

یونان را در سلک  از خطابات مبارکه در ذکر تقابل دو فلسفۀ شرق و غرب فلسفۀ

 .ه اندفلسفۀ شرق آورد

قسم ثالث صورت مّشائی و اشراقی ظاهر شد، و این فلسفه در ممالک اسالمی به دو

این افکار با یکدیگر و با جریان . عرفان بود ت معنوی یاکماین دو طرز تفکر ح

مناسباتی یافت و کالم اسالمی از این  خاص اسالمی که جنبۀ دینی محض داشت

از . این فرهنگ مخصوص سیر خود را در مسیر تاریخ ادامه داد. میان بدر آمد

فارابی به ابن سینا پیوست، در حالی که اشعری و غزالی را در حاشیۀ خود جای 

ن سینا به خواجه نصیر رسید، در حالی که ناظر ظهور سهروردی از اب. شیدمی بخ

ف از سوئی و فقه و تفسیر و و البته به موازات این مسیر، عرفان و تصوّ . هم بود

یکدیگر  ها با ناخواه این راه پیمود و خواه حدیث از سوی دیگر، راه خود را می

به ظهور می  یقاطع اشخاصتعدد تقاطع می یافت و در این نقاط در موارد مت

رسیدند که به جمیع این افکار نظر داشتند و از تلفیق عناصر مختلف فکر خاصی 

را احداث می کردند که اجزاء آن گاهی به اعتدال با هم می آمیخت و گاهی جزء 
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بدین ترتیب بود که میرداماد و مال صدرا و مالمحسن . خاصی در آن غالب می شد

ر دینی و د آمدند، و در همین زمینه و البته با غلبۀ عنصفیض و امثال آنان پدی

د کاظم رشتی تعالیم بود که شیخ احمد احسائی و حاج سیّ  ارجحیّت اخبار و احادیث

ه بود که استعداد قبول صورت وحی را حاصل و همین مادّ . خود را ظاهر ساختند

ی و صر لفظاهات را به دست آورد که عناه شد و این مبکرد و حامل امانت الهیّ 

معنوی آن برای بیان تعلیم جدید و تأسیس امر بدیع اختیار شود وسر از فخر و 

 .شرف بر آسمان ساید

هرگز مورد ناگفته نماند که فکری که بدین صورت عرضه شد از لحاظ ملّیون 

در اصطالح قدماء به کسانی می گفتند که صرف قرآن و  ملّیون. قبول قرار نگرفت

بر می گرفتند و عدول از جنبۀ خاص و خالص دینی را مجاز حدیث و سنت را معت

 نمی شمردند و اختالط این عنصر را با عناصر دیگر روا نمی دیدند و از همین رو

ما و عرفا را حتی  حک. ه حکمت و عرفان به نظر تحقیر و تخطئه می نگریستندب

آن و حدیث سبب آن بود که افکار حکما با ظواهر قر. ردندمطعون و ملعون می شم

علم خدا را  داد یا م زمانی عالم رأی مید  م به قِ آنجا که حکی. ت مطابقت نداشتو سنّ 

 ات متعلق نمی دانست یا معاد جسمانی را معقول نمی شمرد یا معراج نبیّ به جزئیّ 

صدها شاهد بر خالف دعوی او از آیات و  ،را حمل بر عروج معنوی می کرد

بدین ترتیب چنین کسی را . او می نهادند روایات می آوردند و دست رد بر سینۀ

چاره نبود جز اینکه یا رأی خود را به حکم عقل بگوید و اعتقاد دینی را به حکم 

ل و تعبّد را از هم جدا بگیرد، یا آنچه را که خود او وحی بپذیرد، یعنی حساب تعقّ 

سپر  اج کرده است بی اعتبار شمارد و کنار گذارد و در برابر فتوای فقهانتتاس

ت بپردازد و آیات یا به تأویل قرآن و حدیث و سنّ  ،بیندازد و از رأی فلسفی توبه کند

حق این بود که چنین باشد، . و روایات را از معانی ظاهریه کلمات خارج سازد
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ات را می بایست مکح، آیات غیر مباطنی بود [و]زیرا به واقع قرآن را ظاهری 

ه دانست و تشبیه و تمثیل را ق روحانیّ ه حمل کرد و رموزی از حقایرمعانی باطنیّ ب

 نه تنها با فلسفۀ ااّل را به روی اهل تحقیق گشود ودر آنها معتبر گرفت و راه تأویل 

به حکم هیچ فکری و  یونان مطابق نمی آمد بلکه با هیچ عقلی معقول نمی شد

مطابق فهم عموم مردم  کالم اینکه صورت ظاهر قرآن ۀخالص .مقبول نمی افتاد

ه اکتفا ظاهریّ  ۀمومیّ اهل حکمت و اصحاب طریقت به این معانی ع خواصّ بود و 

می خواستند به راز نهان پی  ؛رصدد کشف اسرار و حل رموز بودندنمی کردند ود

 .برند و به بطن قرآن راه یابند

اینان را اهل بدعت و ضاللت . می کردندت سعی این جماعت را تصدیق نفقهای امّ 

ن خروج از قواعد معموله و علی الخصوص عدول از می شمردند و در تفسیر قرآ

ب دانستند و اهل تأویل را تکفیر می کردند و تعجّ  را مجاز نمی معانی ظاهریّه

ح بیان ین کریم به صرقرآزیرا اگر چه . نکنید اگر بگوئیم که اینان نیز حق داشتند

لب ت سامّ  تأویل آنها را از آحادِ  ولیکن حق   ،جود متشابهات را تصدیق نمودهو

او کسی ت تنها در شأن علم خداست و جز ئت اهل سنّ ااین تأویل به قر. فرموه بود

ع خدای تعالی علم اهل تشیّ  ا به قرائتامّ . کند را نمی رسد که علم به تأویل را ادعا

ه ب. ندهاراط ۀویض کرده است و اینان فقط ائمبه تأویل را به راسخین در علم تف

یافت و در نظر  مکان نمیا هبه خود تأویل آیات در نظر عامّ همین سبب خود 

د و بحث تفسیر از اثنی عشر می ش ۀات معتبر از ائمّ به نقل روای ه موکولخاصّ 

رین حکمای شیعه که حکمت بحث حکمت در آثار متأخّ  مدارِ  ،حدیث طریق بحثِ 

رتباط به عبارت دیگر تعیین اصول به تقریر اخبار ا. را به کالم پیوستند می گردید

کردند و  می یافت و پیداست که گاهی برای ترجیح یکی از این دو جانب نزاع می

ملّیون بر آن بودند که آنچه اهل فلسفه . معرکۀ اصولی و اخباری به میان می آوردند
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ا تأویل آیات آن می جویند یسفۀ یونان را در انصراف از قرآن می گویند و توجیه فل

تلزم عدول از اصول فلسفۀ یونان است، و به همین بی پاست و حفظ اعتبارقرآن مس

سبب اهل فلسفه را تخطئۀ و تکفیر و تنجیس کردند و وقایعی مثل تکفیر ابن سینا و 

فکر اسالمی به وجود   قتل سهروردی و عزل ابن رشد و تبعید مال صدرا در تاریخ

آن چاره از یک سوی جز تعطیل قرآن یا تأویل : به هردو جانب حق دادیم. آوردند

 این حلّ . ای نداشتند و از سوی دیگر اختیار تأویل را به دست مردم نمی سپردند

بایست از ظهور امام غایب یا مهدی منتظر  معضل را مثل همۀ معضالت دیگر می

هللا و ظهور خواستار شوند، یعنی به حکم آیات و بر طبق روایات در انتظار لقاء  

خدا و راسخ  گشود به حکم اینکه ولی   ه میاو بود که چون چهر. قائم موعود باشند

توانست صواب را از خطا تمیز دهد، بر  داد، می تأویل به خود می درعلم بود حقّ 

عضی از آنچه را اهل علم و ت بصحّ . و بر دیگری داغ بطالن نهد هر قبولیکی م  

حکمت به حکم عقل و معرفت دریافته اند به حکم وحی قبول کند و حدود صدق 

بدین ترتیب بعضی از اقوال . رفان را به اقتضای ایمان معلوم داردمقاالت اهل ع

اهل فلسفه اختیار شود و انطباق آنها با اعتقاد صحیح به بیان صریح اعالم گردد، 

و بدین  بعضی دیگر تصحیح و تعدیل پذیرد، بعضی دیگر تزییف و ترذیل شود

زمان موقف  یونان تا اینترتیب امر بهائی تنها دیانتی باشد که از عهد ظهور فلسفۀ 

در نصوص الواح  حتصریروشن داشته و بعضی از عقاید آنان را با اهل فلسفه را 

و آیات جزء معتقدات اهل ایمان ساخته و بعضی دیگر را به صریح بیان به طاق 

این تفصیل بدان سبب داده شد که هرگاه بعضی از اصول آراء فلسفی  .دنسیان انداز

یابیم حمل باز[ دین بهائی]آثار این ظهور ه ایم درای اسالم دیدرا که در اقوال حکم

 :بر عدم بدعیت تعالیم بهائی و فقدان اصالت آنها نکنیم زیرا که

بدعت به شمار می آمد و قبول آنها  اهل اوالا آنچه در دورۀ اسالم جزء عقائد ■
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دین ] بود در این ظهور بدیع تاختالف امّ  ضرورت نداشت و به همین سبب مورد

و [ حضرت بهاءهللا]ج به تأویل، در متون آیات صاحب امر ، بدون احتیا[بهائی

وارد شد و [ حضرت عبدالبهاء]او  نِ بی  م   و بیاناتِ [ حضرت باب]او  رِ بشّ م   کلماتِ 

آنها تشخیص عوالم حق و امر و  ۀزء اصول دیانت قرار گرفت، از جملقبول آنها ج

اسطۀ حق و خلق است تا عالم حق را بگوئیم قبول عالم امر به منزلۀ وخلق، یا بهتر 

تنزیه خود محفوظ داشت و  وان در علوّ رف است بتصِ  حض و بسیطِ م   که واحدِ 

ل به عالم امر که واحد منافات دارد با توسّ  صدور کثیر از واحد را که با وحدتِ 

آنها سلب صفات  از جملۀ. سطۀ خلقت است معقول ساختصدور کثرت و وا  تِ علّ 

فی خ   رکِ اوست که موجب نجات از شِ  صفات خدا با ذاتِ  از حق یا قول به وحدتِ 

وجود، یعنی اختالف مراتب وجود در سیر  نها قبول ترتّبِ از جملۀ آ. شود می

وجود است تا از اوهام  نزولی آن، یا به اصطالح اهل حکمت قول به تشکیکِ 

در این عالم پنداشته  و خدا را حال    کسانی که فرق حق و خلق را از میان برداشته

ذاتی  حدوثِ  زمانی عالم در عین تصدیق مِ د  از جملۀ آنها قول به قِ . اند ممانعت گردد

حال می دانند دفع سبوق بر وجود را م  حض م  م   عدمِ  رِ آن است تا ایراد عقال که تصوّ 

از جملۀ . ت از او در ابتدا الزم نیایدشود و قبول تغییر در ذات خدا و سلب خالقیّ 

مطلق یا قبول دو  از خیرِ  می است تا صدور شرّ د  ع   آنها قبول این معنی که شّر امرِ 

باطله ه که جملۀ اینها از قبیل عقاید یا نفی عدالت الهیّ  شرّ  مبداء مختلف برای خیر و

آنها قبول این امر که روح حیوانی زوال پذیر  ۀاز جمل. است، ضرورت نپذیرد

وح اختصاص به انسان است و حیوانات را حشر و نشر و معاد نیست وبقای ر

ت که آنها انکار معاد جسمانی و بعث اجساد و رجعت اموات اس ۀاز جمل. دارد
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.شود ی میقبول آن مستلزم قول به اعادۀ معدوم و تکرار تجلّ 
1
 

ف ن و تصرّ ثانیاا این ظهور بدیع به اخذ و نقل و تکرار و تأیید آنها بدون تمعّ  ■

یونان در کشور ایران  ۀحیات در قالب بی جان فلسف روحِ  نفخِ اکتفا نکرده بلکه 

یکی از  ۀحکما را به منزل اقوال. فرموده و موجب تجدید رونق آراء قدما شده اند

دیگر از  ادّ ه را با موبدیع اختیار نموده و این مادّ  امرِ  الزمه برای بنای جدیدِ  مواد  

لک و تطبیق آن با م   قبیل اموری که با تهذیب اخالق و احقاق حقوق و تدبیر عالمِ 

مطلق را در  فائضه از حق   صورتِ  ملکوت ارتباط دارد به هم پیوسته اند و حیاتِ 

بنا بر . بدیع را در عالم خلق نمایان ساخته اند وارد آورده و امرِ  همستعدّ  ۀاین مادّ 

این . شرق را بعینها نقل نفرموده بلکه اجزائی از آن را اختیار نموده اند این حکمتِ 

ا اجزاء ب. رح و تعدیل و تغییر و تبدیل و تصحیح و تکمیل فرموده انداجزاء را ج  

در این قالب جدید روح حیات . د آورده انددیگر به هم آمیخته و قالب جدیدی پدی

 .قدیم بخشیده اند ۀدمیده ویا خود به اصطالح فالسفه صورت جدیدی به مادّ 

از بیان بلیغی که به حکم . حکمت الهی را به حیات انسانی ارتباط داده اند –ثالثاا  ■

نتاج کرده اند و از م را استعال   ه آمده است وحدتِ هیّ حکمت در اثبات وحدت ال

بنی آدم را الزم آورده و سلب همۀ موجبات نفاق و شقاق و  م، وحدتِ عال   حدتِ و

بدین ترتیب . ه منافات دارد واجب شمرده اندنزاع و جدال را که با این وحدت اصلیّ 

اختیار بعضی از افکار از فلسفه مشرق زمین مقدمه ای برای اخذ نتیجه در اثبات 

ازنین گردیده و آنچه از این پیش فقط و تحکیم رکن رکین آئین ن انسان مِ عال   وحدتِ 

بایست اسیر  گرفت و می نام می لفاظ داشت و قیل و قال اهل مدرسهصورت بحث ا

تواند موجب  زوال و اضمحالل شود با پیدا کردن حیات جدید در این امر بدیع می

                                                           
.شاراتی اکتفا شد زیرا که منظور ذکر مثال بود و توضیح مظالب ارتباطی به مقصد ما نداشتدر ذکر این مطالب به ا.  

1
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حقق ملکوت خدا در بسیط عودت آن به وحدت اصلیۀ خویش و تنجات نوع انسان و 

 .برا گرددغ  

 جمالِ . بهتر آن است که اشتباهی را مرتفع سازیم. خن از بحث الفاظ به میان آمدس

در بسیاری از موارد فرموده اند که علومی را که  به لفظ [ حضرت بهاءهللا]م د  قِ 

شود و به لفظ  پایان می پذیرد نباید تحصیل کرد، بلکه در بند تحصیل  آغاز می

علومی باید بود که نتائج مفیده در عمل حاصل نماید
2
ر چنان است را تصوّ بعضی . 

توان در تطبیق بر موارد جزئیّه شامل فلسفه نیز دانست و  ی را میحکم کلّ  نیکه ا

. ل شمردالطائِ  حاصل و قیل و قالِ  یحکمت الهی را از قبیل همین بحث بمباحث 

ده مرشبه صراحت باطل فلسفه  را  ،علی الخصوص که در بعضی از آثار مبارکه

در ضمن آن فلسفه  را در ز کتاب مستطاب ایقان که اند و از این قبیل است آیه ای ا

آورده اند" علوم فانیۀ مردوده" میا و جزءِ سیمیا و کی لکِ سِ 
3
ر ا تعمیم این تصوّ امّ . 

ت به علوم لفظیۀ غیر صحیح نیست و اصوالا نمی توان علوم را بر حسب ماهیّ 

وان به ت بلکه باید گفت که هر علمی را می. ۀ مفیده تقسیم کردمفیده و علوم عملیّ 

تا اسیر جمود و رکود گردد و  طرزی تقریر و تعلیم کرد که جز بحث الفاظ نباشد

در . تحقیق و تحلیل کرد که فوائد کثیره حاصل کند یتوان به روش س میبرعک

داشت که گاهی این علوم توان انکار  ی نیست ولی چگونه میات شکّ فوائد ریاضی

توانست مدار  ردند که میکحالی دچار ن با اعداد در آوردند و به را به صورت تفنّ 

ات مفید تر از طبیعیّ . حر و شعبده در آیدفر و سِ مل و ج  ء اعتقاد باشد به شکل ر  وس

ماللی یافت که رلم شریف در بعضی از ادوار حال پ  حال آنکه این عو  چیست؟

صحیح تر از علم هیئت چه علمی  –. گریست حین بیان مطالب آن می زبان قلم در

                                                           
نقل شده است ٣۰٦کتاب امر و خلق صفحه  ٣بعضی از این آیات در جلد . 

2
  

١۴۴صفحه  .
3
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تنجیم در آوردند که قلم  اهلِ  نکه این علم دقیق را به صورت اوهامِ است؟ و حال آ

به بطالن آن شهادت داد[ حضرت عبدالبهاء]میثاق  مرکزِ 
4

حتی فنون شعر و ادب .  

تواند چنان باشد که شعر و نثر را  ادب می قواعد فنّ . نیز خارج از این قاعده نیست

و دقت  فکر تواند به نحوی ظاهر آید که علوّ  در دایرۀ الفاظ مسدود سازد و می

باشد و باز  توان به صورتی که بحث الفاظ پس هر علمی را می. معنی را پدید آورد

به صورتی که فوائد حقیقی و معنوی حاصل کند در آورد و انتخاب روش صحیح 

تواند علم را از حدود بحث الفاظ خارج سازد و به حقایق معانی راهبر  است که می

ی نیست، چنانکه همین مباحث فلسفی که م کلّ البته فلسفه نیز خارج از این حک. شود

ت آنهاست در مؤید صحّ [ حضرت بهاءهللا]علی ا   قلمِ  ذکر آنها در ضمن تعلیماتِ 

ردیف موجبات قیل و قال و نزاع و ء تقدیر دچار شد و در ووسطی به س قرون

حضرت ]م د  قِ  مالِ ج   ز  عِ  ن قول همین بس که قلمِ یت ادلیل بر صحّ  .جدال در آمد

 ،ماک  ح   در لوحِ  ،ر فلسفه می زندکه در کتاب ایقان چنان طعنۀ جانانه ای ب[ بهاءهللا

 شمارد و در شأن حکمای کبار به تمجید و تکریم جاری می حکمت را ممدوح می

شود
5
افالطون و ارسطو را بر  سلطنتِ [ حضرت عبدالبهاء]او  میثاقِ  و مرکزِ  

شمارد و حکمت الهی را اعظم  زال میالی   ،قیصر و اسکندر حکومتِ  خالفِ 

فضائل عالم انسان می نامد 
6
.  

                                                           
١۲سطر ١٨٥ ۀمفاوضات صفح.  

4
  

مجموعه الواح طبع مصر ٥۲تا صفحه  ۴۴صفحه . 
5
  

۲۴٣صفحه  ١ت جلد خطابا.  
6
  


