
 معضالت در مطالعات امری

 اودو شفر
 

، يعنی ترويج تحقيق و تتّبع امری و ارائهء مطلوب روشنفکرانه امر مبارک، 1موضوع اين کنفرانس
موضوعی است که مّدتی مديد با عالقه در ذهن خود پرورده ام و احساس می کردم که نيازی فوری برای عرضه 

به اهل عالم، که يومًا فيومًا بدبين تر و شّکاک تر می شوند،  وجود پيام حضرت بهاءاهللا به نحوی زيبنده و صحيح 
مردم، .  هر يک از ما هر روزه، موقع اعالم پيام مبارک،  با مشکل يافتن گوش شنوا مواجه می شويم.  دارد

هی انسان بخصوص اروپاييان، از حقيقت الهی بسيار دور شده اند، و بر عهده ما است که فاصله بين پيام الهی و آگا
 .امروز را از ميان برداريم

ولکن "... فی المثل می فرمايند، .  اين وضعيت در آثار مقّدسه حضرت بهاءاهللا مکّررًا ذکر شده است
قد أخذهم سکر الهوی علی شأن اليرون ... اّن الّناس نيام   "2..."گوشی نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بيابد

4..." ضعيفند و از مقصود اّوليه بعيداکثری...ناس  "3."مولی الوری

اّما، امروزه ما در بسياری از .  البّته تبليغ امراهللا ابدًا منوط به عرضه محّققانه اصول عقيدتی آن نيست
آنچه که موجود می باشد عمدة آثار .  زمينه ها به شّدت فاقد کتب و نشريات سيستماتيک، تحليلی و متفّکرانه هستيم

فی امر مانند بهاءاهللا و عصر جديد اثر دکتر اسلمنت و امر بهائی ديانت فراگير جهانی اثر هچر و مبارکه، کتب معر
زيرا .  غيربهائيان به ندرت مايل به مطالعه آثار مبارکه امر بهائی هستند.  مارتين و نيز جزوات بسيار زياد است

.  مردم زود خسته می شوند و آنها را کنار می گذارنداکثر .  که آنها  مانند جميع کتب مقّدسه ابدًا سيستماتيک نيستند
چنانکه .  آثار بهائی به سبک فرهنگ اخير اسالمی نازل شده که خارج از حيطه تجربی اکثر غربيان می باشد

  آثار 5.هستند" کامًال غيرعاّدی"و " مطلقًا واقع ستيزانه و عميقًا تمثيل گرا"الساندرو باوزانی می گويد آنها 
اين آثار برای افراد غير .  برای کسانی که با کالم خالص و خّلص الهی آشنا نباشند، بسيار سنگين استبهائی 

آنچه که بر مشکل می .  متخّصص، کالمی غريب، عجيب، پر از تشبيه و استعاره و نوعًا شرقی مالحظه می شوند
زبان فعلی .  ّنت ادبی خود نيز بيگانه شده اندافزايد اين است که ما نبايد فراموش کنيم که در زمان ما، غربيان با س
کليسا با همين مسأله روبرو است و برای .  در مقابل زبان گوته و ديکنز، سنجيده، منطقی، و بی احساس شده است

از ميان برداشتن فاصله بين زندگی مذهبی و روزانه، سعی کرده است کتاب مقّدس را به اسلوب زبان تارزان، 
جزوه های معرفی امر که خود ما داريم بسيار ساده و ناقص است و .   مجّددًا ترجمه نمايد6يکسَبتَمن يا استر

نيازهای نفوسی را که ميل دارند برداشتی عميق تر از اين امر جديد داشته باشند برطرف نمی کند؛ هدف از اين 
 .جزوه ها فقط جلب توّجه مردم به امر مبارک است

کصد سال بعد از صعود حضرت بهاءاهللا، اواسط قرن دوم دور بهائی، که وضعيت امروز عالم بهائی، ي
از لحاظ تاريخ دينی چندان طوالنی نيست، چنين است که امر مبارک دارای حدود پنج ميليون نفر پيرو دارد و در 

نت بعد از اکثر کشورهای عالم منتشر شده و بنا به مندرجات دائرةالمعارف بريتانيکا، از لحاظ گسترش دومين ديا
اذيت و آزار بهائيان در ايران و .  محفل روحانی مّلی تشکيل خواهد شد165در رضوان امسال .  آئين مسيحی است

نقض فاحش حقوق بشری آنها جامعه بين المللی بهائی را در مرکز توّجه پارلمانها، سياستمداران و حّکام جهان 
 .مسّلمًا امر مبارک در حال خروج از مجهوليت است.  استقرار داده که در تاريخ دين موّفقيت بسيار عظيمی 

اّما، اگر ما بسط اصول عقايد امر بهائی، سيستماتيک کردن و عرضه محّققانهء تعاليم آن را از لحاظ 
مطالعات فلسفی، مذهبی و علم کالم، فی المثل با اسالم مقايسه کنيم، بايد اذعان نماييم که هنوز در مرحله نوزادی به 

در مقابل، تحقيقات .  جريان تفّکر و سيستماتيک کردن در اسالم به مراتب زودتر از اين شروع شد.  می بريمسر 

                                                 
  واقع Brno در برنو 1992 ژانويه 5 تا 2ليتهای امری در دانشگاهها که از  از مقاله ای که در اّولين کنفرانس اروپايی در خصوص فعا 1

 .در چکسلواکی منعقد گرديد، عرضه شد
 16 کلمات مکنونه فارسی، شماره  2
 39 کتاب اقدس، بند  3
 13 مقّدمه کتاب اقدس، طبع مرکز جهانی، ص 4
5  Originalliteratur der BahaiI Religion, p. 32  1976دی که توّسط محفل روحانی ملی بهائيان آلمان در سال  نقل از سن 

 .منتشر شده است
6  Asterix – نام يکی از برنامه های کارتونی است– توضيح مترجم . 
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ما عمدة بر تاريخ ديانت ما متمرکز شده و آثار نسبتًا خوبی از جمله کارهای باليوزی، مؤمن و پيتر اسميت انتشار 
انتی است، به همان ميزان در تحقيقات ما مورد تأکيد اّما اصول عقايد کالمی، که جوهر کالم هر دي.  يافته است

مفهوم مظهريت در آثار  تحت عنوان 7غير از اثر فوق العاده عالی خوآن ريکاردو کول.  واقع نشده است
، مطالب چندان 9اساسی برای ماوراء الّطبيعهء بهائی: نسبيت گرايینوشتهء موژان مؤمن با عنوان  ، 8بهائی

فی المثل اگر نگاهی به .   ماوراء طبيعی و الهيات ظهور حضرت بهاءاهللا نوشته نشده استزيادی در مورد وجوه
 بيندازيم، اين نظريه مورد تأييد واقع می شود و ما مطالبی را در مورد رابطهء علم و 10نشريهء مطالعات امری

ن المللی، حيات عائله، دين، کشاورزی، مشورت، بهداشت، روانشناسی، برابری زن و مرد، محيط زيست، زبان بي
مشاهده می کنيم که در ميان آنها مقاالت بسيار جالبی هم وجود دارد، (!) و مطالب زيادی در مورد شعر و شاعری 

 در مورد 11اّما مقاالت بسيار معدودی در مورد الهيات و ظهور الهی نوشته شده است، مانند مقالهء تاد الوسون
فاضل و خاضع فناناپذير در مورد اّدعای انحصار گرايی و بی همتايی در آئين و اثر اخير سينا   12قّيوم االسماء

13.مسيحی

يکی .  دو طرح برجسته بسادگی دشواری ما در يافتن نويسندگان بهائی در اين زمينه را نشان داده است
 Encyclopedieاز آنها يک رشته مقاالتی بود که برای دائرةالمعارف معروف فلسفی فرانسوی موسوم به 

Philosophique Universelle   منتشره توّسطPresses Universitaires de France مقاله در 21، از جمله 
مورد آثار حضرت باب، حضرت بهاءاهللا، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امراهللا و در مورد گزيده کوچکی از 

 A Short Encyclopedia of theطرح ديگر دائرةالمعارف امری موسوم به .   نوشته شد14کتب ثانوی
Baha’i Faith که با حمايت محفل روحانی مّلی اياالت مّتحده تهّيه می شد و انتظار می رود تا پايان سنهء  بود

هر دو طرح به وضوح نشان داده اند که جامعه بين المللی بهائی در تهّيه مقاالت در سطح .  مقّدس به اتمام برسد
 .دائرةالمعارفی مشکل دارد

ی از من خواسته شد در اين سطح مقاالتی بنويسم، در جستجوی ادبيات تخّصصی بهائی در مواضيعی وقت
مانند گناه، وجدان، اخالقيات، و تعاليم اجتماعی برآمدم، و طولی نکشيد که متوّجه شدم چنين مطالبی ابدًا وجود 

ئی پراکنده است و مسألهء سلوک صحيح اگرچه بياناتی در مورد اصول اخالقی در سراسر آثار مقّدسه بها.  ندارد
احدی سعی .  از اهّميتی اساسی برخوردار می باشد، اّما هرگز مطالعه ای در اين مورد صورت نگرفته است
تمام آنچه که .  نکرده نظريه های بنيادی فلسفی را که زيربنای اين نظام اخالقی می باشد مورد پژوهش قرار دهد

ی از آثار مبارکه است که هدف از آنها تجزيه و تحليل نبوده بلکه تهذيب و تزکيه بوده در اختيار داريم مجموعه هاي
 .است

در اين شرايط و قراين اين نکته را نيز متوّجه شدم که، فی المثل، نقش عقل و منطق هرگز به طور کامل 
 عقل وجود دارد، و تا بياناتی به ظاهر متناقض از حضرت عبدالبهاء در مورد.  مورد بررسی قرار نگرفته است

همين موضوع در مورد بياناتی که در .  کنون، احدی اصول تفسيری زيربنای آنها را مورد مطالعه قرار نداده است
ضابطه و دستور العمل ساده .  مورد امور سياسيه نازل و صادر شده و متناقض به نظر ميرسد، نيز مصداق دارد

اگرچه يکی از اهداف ظهور حضرت بهاءاهللا .  ، ديگر قابل توجيه نيستکه امر بهائی اساسًا غيرسياسی می باشد
اصالح عالم و ترّقی امم و تأسيس نظم بديع جهانی می باشد، هيچ کار عمده ای در مورد تفّکر سياسی، تعاليم 

 اّولين و . اجتماعی و نظريه های سياسی زيربنای آنها هرگز انجام نشده و هيچ اثری در اين مورد نوشته نشده است
آخرين کسی که سعی کرد اصول و احکام اجتماعی اين ظهور را برشمارد دکتر اسلمنت، حدود هفتاد سال پيش 

اگرچه مواضيعی چون مشورت، بهداشت، حيات عائله و امثال آن جالب توّجه و مهم هستند، اّما ُلّب و جوهر .  بود
 بهائی با مسائل و نيازهای جاری اجتماعی شويم بدون آن که اگر مستقيمًا وارد ارتباط تعاليم.  امر مبارک نيستند

                                                 
7  Juan Ricardo Cole 
8 Concept of Manifestation in the Baha’i Writings  
9  Relativism: A Basis for Baha’i Metaphysics 

10  Journal of Baha’i Studies 
11  Todd Lawson 
12  Interpretation as Revelation. The Qura’an Commentary of the Bab, vol. 2 no. 4, p. 17ff 
13  “A Baha’i Approach to the Claim of Exclusivity and Uniqueness in Christianity”, in The Journal of 

Baha’i Studies vol. 3, no. 2, p. 15ff 
آثار مبارکه طلعات مقّدسه، حضرت ولی امراهللا و بيت العدل اعظم در مقولهء .   مقصود از کتب ثانوی، آثار نويسندگان بهائی است 14

 .نخست قرار می گيرد
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تحليلی سيستماتيک از مواضيع اصلی امر مبارک داشته باشيم، تن به اين خطر می دهيم که ُسرنا را از سر گشادش 
 .می زنيم

 تعدادی از معضالت جديدی که در مقابل روی ما قرار دارند بالترديد بهائيان را به کسب درکی عميقتر
در خصوص اهّميت تعاليم امر مبارک تشويق می کند و در نتيجه کيفيت مشارکت پژوهشهای امری را افزايش 

 :ميدهد
 

 سقوط کمونيزم در اروپای شرقی
شکست بديهی بهشتی که صرفًا مبتنی بر علم بشر و تالشهای سياسی باشد ايجاد خألئی روحانی نموده که 

اّما، بسياری از مردم که به معيارهای جديد .  ی برای تبليغ فراهم می آوردبرای جامعهء بهائی فرصتهای بی همتاي
روشنفکر جوان .  اخالقی، اهداف جديد و مفاهيم جديد زندگی عالقمند هستند، زمينه و سابقه ای روشنفکرانه دارند
ه از غرب می آيند روسی که دو سال قبل به امر مبارک اقبال کرد شکايت می کرد که بسياری از مبّلغين سّيار ک

. معلوماتی غيرنّقادانه و سطحی دارند و غالبًا قادر به جوابگويی به سؤاالتی که دربارهء امر مطرح می شود نيستند
روشهای تبليغ دسته جمعی که در ساير نقاط جهان به کار گرفته شده در کشورهايی که مردم آن بيشتر به رهيافت 

در اين کشورها فرصتهای جّذاب و خيره کننده ای وجود .  تند، کاربرد نداردفلسفی و روشمند به حقيقت متمايل هس
اذهان خود را به معلومات ... بهائيان بايد "حضرت ولی امراهللا می فرمايند، .  دارد که ما بايد برای آنها آماده شويم

قات تحصيل کرده، عرضه مجّهز نمايند تا بهتر بتوانند حقيقتی را که مندمج در امر مبارک است، بخصوص به طب
 .  مثال زير به درک بهتر اين نکته کمک خواهد کرد15."نمايند

سمپوزيوم مّلی در خصوص تعليم و " نوامبر 26 تا 22 در تيرانا، پايتخت آلبانی، از 1991در سال 
زيوم را وزارت تعليم و تربيت آلبانی از آکادمی لندگ در سويس دعوت کرد که سمپو.  تشکيل شد" تربيت اخالقی

 نفر از اساتيد و 600طبق گزارشی که آکادمی لندگ انتشار داد بيش از .  تشکيل دهد و جلسات آن را اداره کند
.  دانشجويان دانشگاهها، معّلمين و مسئولين امور آموزشی از نقاط مختلف کشور در اين سمپوزيوم شرکت کردند

آلبانيائی ها به شّدت محتاج فلسفهء جديدی "ق افتتاحيه گفت، وزير تعليم و تربيت شخصًا آن را افتتاح کرد و در نط
گروهی متشّکل از چهارده شخص مدّبر و کاردان از شش ."  برای زندگی و مجموعهء جديدی از رهنمودها هستند

.  کشور مختلف، با حمايت محافل روحانی مّلی ايتاليا و آلمان، جلسات را اداره و رساله هايی را عرضه کردند
شرکت در .  وه بر سمپوزيوم، فعاليت های ديگری نيز به طور همزمان توّسط اعضاء گروه لندگ هدايت گرديدعال

در نتيجهء آن، سمپوزيوم مّلی ديگری .  سمپوزيوم برای همه آزاد بود و در رسانه های گروهی نيز اعالن گرديد
دمی لندگ و مؤّسسهء آلبانيايی مطالعات تربيتی مشترکًا توّسط آکا" تعليم و تربيت اخالقی در خانواده"تحت عنوان 

وزارت تعليم و تربيت تقاضا کرده نسخه ای از تمام مقاالت و رساله هايی که در .  سازماندهی خواهد شد
پيامد .  سمپوزيوم عرضه می شود برای درج در نشريهء اقدامات مربوط به کنفرانس تسليم وزارت مزبور گردد

، در دانشگاه تيرانا يا آکادمی مّلی "مرکز تعليم و تربيت اخالقی"شترک جهت تأسيس ديگر عبارت از برنامه م
بعالوه، کتب و .  ضمنًا پيشنهاد شده که آکادمی لندگ بايد مدير اين مرکز را منصوب نمايد.  علوم خواهد بود

سئول انتشار کتب درسی نشريات بهائی را می توان در کتابخانه های عمومی قرار داد و مقامات وزارتخانه، که م
مضافًا .  هستند، برای گنجاندن مطالب مربوط به تعليم و تربيت اخالقی در کتب درسی تقاضای کمک کردند

دپارتمان فلسفه از .  طرحی برای سميناری در مورد تعليم و تربيت پيش دبستانی نيز مشترکًا سازماندهی خواهد شد
که توّسط دکتر يوليو " فلسفهء دين"و دوره ای دربارهء " ع بشرميراث روحانی نو"تشکيل سميناری در مورد 

 . از ايتاليا برنامه ريزی شده و هدايت خواهد شد، حمايت می کند16ساوی
گروه لندگ رسمًا نمايندگی امر بهائی را به عهده نداشتند و مفاهيم و نظريه هايی که آنها در اين سمينار 

نقطهء تمرکز دوره ها امر بهائی نبود بلکه دين به طور .  بهائی مطرح نشدعرضه نمودند صريحًا به عنوان مفاهيم 
پيش شرطی برای حصول موّفقيت اين بود که نظريه های امر مبارک به طريقی مستقيم و توصيفی .  اعم بود

 .مطرح نشد، بلکه در سطحی تأّمل آميز و تفّکر بر انگيز بيان گرديد
 

 تبليغ نفوس برجسته

                                                 
 Extracts from the Baha’i به نقل از  Prominent People از طرف حضرت ولی امرالّله نقل در 1949 جوالی 5 مکتوب  15

Writings and Letters written on behalf of Shoghi Effendi and the Universal House of Justice   جمع آوری شده
 39شماره ) 1990سپتامبر (توّسط دارالّتحقيق بيت العدل اعظم 

16  Julio Saviاين نويسندهء کتب و مقاالت امری ، در حال حاضر عضو محفل روحانی مّلی ايتاليا است:  توضيح مترجم. 
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مهم جامعهء جهانی بهائی عبارت از ايجاد روابط دوستانه با نفوس برجسته، سياستمداران، يکی از اهداف 
اين هدف بارها توّسط حضرت .  رهبران انديشه، طبقات فرهيخته و تحصيل کرده، روشنفکران، و محقّـّقـين است

مبارکه را می توان در آنچه مجموعه ای از اين آثار .  عبدالبهاء و حضرت ولی امراهللا مورد تأکيد واقع شده است
حضرت ولی امراهللا .   جمع آوری شده مشاهده کردProminent Peopleکه توّسط بيت العدل اعظم تحت عنوان 

به نظر می رسد آنچه که ما برای جذب چنين نفوسی الزم داريم تحقيق و تتّبع " مرقوم فرمودند، 1949در سال 
ور که حضرت شوقی افندی خاطرنشان ساخته اند ما ياد گرفته ايم که همانط."  عميق تر و هماهنگ تر بهائی است

17.ارائه دهيم" هوشمندانه و به نحوی جّذاب به چنين نفوسی"تعاليم عميق تر را 

 
 دفاعيه ها

حمله به امر مبارک، از درون و بيرون از جامعهء بهائی، معضل ديگری را مطرح می سازد که به 
ی کند که توانايی خود را به کار گرفته تعاليم مبارک را به شيوه ای روشمندتر و نحوی فزاينده ما را تشويق م
 .سيستماتيک تر عرضه کنيم

جوابی محکم و کافی بايد بر مبنای .  رّد حمالت بايد با استدالل عقاليی، منطقی و محکم صورت گيرد
اسالم، و اّطالعاتی از الهيات مجموعهء خلل ناپذيری از معلومات امری، تاريخ آن، تاريخ اديان، بخصوص 

حضرت ولی .  برخورداری از معلومات بنيادی تفّکر فلسفی نيز مزيت ديگری خواهد بود.  مسيحی، نوشته شود
امر الهی بايد از اعداء آن و نيز از کسانی که بذرهای شک و ترديد را در قلوب احّباء می کارند "امراهللا فرمودند، 

  همانطور که دکتر 18."گترين صيانت از امر برخورداری از علم و دانش استمحفوظ و مصون مانـَد ؛ بزر
محّققين مجّرب و ماهر بهائی يکی از قوی ترين سّد های دفاعی امر بهائی را در : "مؤمن بدرستی بيان کرده است

19."دفاع از خود در مقابل حمالت دشمنان تأمين می کنند

در شکوفايی امر مبارک تأثير " چه حّد حمالتی دشمنان امراهللا از تاريخ امر مبارک، ما می دانيم که تا
هر گونه افزايشی در مخالفت با امر مبارک "  بيت العدل اعظم از احّباء خواسته اند اجازه ندهند 20"مثبت دارد

 درک" تعامل خّالق بين بحران و پيروزی را در تکامل امر مبارک"و سعی کنند " آنها را نگران و مضطرب سازد
  دفاع از امراهللا در مقابل حمالت از امور عظيمه و مستلزم تالش زياد و محّرکی برای درک و برداشت 21.کنند

عميق تر از امر الهی است و در توسعه دانش ما و توانايی ما برای وارد شدن در بحث و گفتگو با نفوسی که با 
 دفاعـيه ها محّرک و انگيزهء اصلی در توسعهء . نظری انتقادآميز با ما برخورد می کنند، به ما کمک می کند

حمالت، هر قدر بی پايه و اساس و ناشی از اّطالعات .  آباء کليسا دفاعيه نويس بودند.  الهيات مسيحی بوده است
مالمت ها و انتقادهايی مانند اين .  نادرست باشد، ما را وادار می کند در مورد تعاليم امر مبارک عميق تر بينديشيم

نهضتی "را جّدی تلقـّی نمی کند و شّر و فساد را مورد اغماض قرار می دهد، و اين که " گناه" امر بهائی که
است که تالش می کند بر جهان تفّوق يابد، مسلـّمًا تحريف کردن امر مبارک است اّما هر گونه " کمابيش فاشيستی

 .  اقدامی برای رّد اتـّهامات مستلزم تفّکر و تأّمل می باشد
نمونهء ديگر حکم طرد ناقضين ميثاق از جامعه در امر بهائی است، که توّسط رهبران کليسا و نيز خود 

برای توجيه اين حکم، بايد اّطالعاتی در مورد تاريخ کليسا و .  ناقضين ميثاق شديدًا مورد انتقاد قرار گرفته است
ئوليت جميع نفوس نيست، اّما ما در تمام   رّد اينگونه حمالت بديهی است که مس22.قانون شرع مسيحی داشت

                                                 
 38 شمارهء Prominent People از طرف حضرت ولی امراهللا، مندرج در 1949 جوالی 3 مکتوب  17
 The Light of Divine Guidance جلد اّول 134 نقل در صفحهء 1948 می 11 مکتوب  18
19  Journal I, 1, p. 28 
20  Crisis and Victory, Introduction p. III 
  همان 21
22  Codex Iuris Canonici – دارای مواضيع حقوقی – مجموعه قوانين کليسای کاتوليک و نيز احکام حقوقی کليساهای پروتستان 

حکم طرد از جامعه را کليسا .  برای طرد اعضاء کليسا، نه تنها به علل ارتداد، بدعت و تفرقه، بلکه در موارد کم اهّميت تر نيز می باشد
.   از باب پنجم نامهء اّول پولس رسول به قرنتيان اّتخاذ نمود13از فصل هجدهم متی و آيهء  15-17از شرايط مذکور در انجيل مانند آيات 

به اين ترتيب، اگر رهبران کليسا شرايط حقوقی را  که خود آنها قرنها ِاعمال می کردند و در جامعهء بهائی به ندرت به کار گرفته ميشود 
تلقی ميگردد، مورد انتقاد )  ای تفرقه افکنانه و جناحی اعضاء از داخل عليه امراهللايعنی فعاليته" (نقض ميثاق"و آخرين راه چاره در 

 .  قرار دهند، ايرادی قانع کننده نمی تواند باشد
و اگر برادرت بتو گناه کرده باشد برو و او را ميان خود و او در : " از باب هجدهم انجيل متی اينچنين است15-17آيات : توضيح مترجم

ام کن هرگاه سخن ترا گوش گرفت برادر خود را دريافتی و اگر نشنود يک يا دو نفر ديگر با خود بردار تا از زبان دو يا سه خلوت الز
و ."  شاهد هر سخنی ثابت شود و اگر سخن ايشان را رد کند بکليسا بگو و اگر کليسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی يا باجگير باشد
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کشورها نياز به احّبای با معلوماتی عميق داريم که مجّهز به معارف امر و از طرفی مسلـّط به مهارتهای بحث قانع 
 .کننده برای تقّبل اين خدمت باشند

را در ميان می توان اطمينان داشت که انتشار ترجمهء انگليسی کتاب اقدس در سنهء مقّدس بحث زيادی 
نزول حکمی ملموس با مقّررات .  ياران بر خواهد انگيخت و حمالت دشمنان به امر مبارک را باعث خواهد شد

الزام آور رفتاری، با لزوم اطاعت مطلق و شرايطش به عنوان حکمی که برای آزادی شخصی محدوديت مطلق 
.  رين شّکاک و بدبين ايجاد انزجار و نفرت می کندايجاد می کند، و غير قابل سؤال و انتقاد باشد، در ميان معاص

اطمينان دارم برخی از احکام، بخصوص احکام جزائی کتاب اقدس، هدف انتقاد شديد واقع خواهند شد، و کامًال 
بديهی است که بهائيان بايد به سطحی جديد از معارف و درک از امر مبارک نائل گردند تا به صيانت امراهللا 

 .بپردازند
آثار مبارکه بيانات تشويق آميز بسياری می تواند مشاهده کرد که در خصوص نياز به دفاع از امر در در 

 :نازل شده است 23"در رّد اهللا الواح ناريه نوشته"مقابل کسانی که 
 

اگر نفسی در رّد َمن رَد ... بر جميع نفوس حتم است که بر رّد َمن رّد عَلی اهللا آنچه قادر باشند بنويسند
ی اهللا کلمهء مرقوم دارد مقامی باو عنايت شود که جميع اهل مأل اعلی حسرت آن مقام َبَرند و جميع عل

24.اقالم ممکنات از ذکر آن مقام عاجز و السن کائنات از وصفش قاصر

 
به اين ترتيب حيرت آور است که در جامعهء بهائی در مقابل ورود به صحنهء پاسخ به حمالت اکراه و 

د دارد و متأّسفانه موانع بسياری در مقابل توسعهء درجات جديدی از معارف الزم برای استدالل قانع سوء ظّن وجو
بر اين روحيهء ضّد روشنفکری، که در برخی جوامع بسيار نيرومند است، بايد فائق آمد؛ .  کننده ايجاد می شود

 .واّال امر الهی با مشکالت و لطمات زيادی مواجه خواهد شد
 بسيار احساساتی که فعاليت های محقـّـقانه را تهديدی می داند که يکپارچگی نظام اعتقادی دليل نگرش

اغتسموا فی بحر بيانی لعـّل تطـّلعون "امر مبارک را تضعيف می کند، چيست؟  اين بيان کتاب مستطاب اقدس که 
را در وهلهء اولی " غتسمواا"اگر شخصی .   بينشی مهم به ما می دهد25"بما فيه من لئالی الحکمة و االسرار

داّل بر تفّکر و تعّمق در مورد کالم الهی بداند، در اين صورت مسّلمًا اين رهيافت متفّکرانهء متأّمالنه به صحف 
اّما آيا اين تنها برداشت معقول و موّجه است؟  رهيافت ديگری نيز وجود .  مقّدسه و آثار مبارکه اجتناب ناپذير است

افراد مايلند نه تنها امری را با قلوب خود .  تفّکر منطقی، تحليلی و روشمند را به کار می گيرددارد؛ رهيافتی که 
بيش از " ذهن و عقل"عصر روشنگری اروپايی، که بر .  دريابند، بلکه با ذهن و فکر خويش نيز آن را درک کنند

اّما، اينگونه .  و انتقاد قرار می گيردحد تأکيد کرد، به شيوهء تک ُبعدی تفّکر منجر شد، که امروز مورد تصديق 
تنها، در اين خطر قرار می گيرند که به جای آن که ابرو را درست کنند " قلب"منتقدين، با تأکيد بيش از حّد بر 

فی المثل، خواندن .  ترديدی نيست که تعّمق و تأّمل در آثار مبارکه جايگاهی بی نظير دارد.  چشم را کور می کنند
می فرمايد، .  ز آثار حضرت بهاءاهللا و تفّکر بر برخی از آيات آن محقـّـقًا ثمرات روحانی وسيعی داردمنتخباتی ا

هستند، طالب و محتاج " منطقی"اّما چون افراد بشر اساسًا   26"و تفّکر ساعة خير من عبادة سبعين سنة"
را با توّجه به شرايط و قراين مالحظه برای درک فقره ای از آثار مبارکه، بايد سعی کرد آن .  درک منطقی هستند

بايد به نحوی منّظم و حساب شده به آن روی آورد، تمام فقرات مربوط به موضوع را جمع آوری و مقايسه .  کرد
برای مثال، اگر بخواهم فقره ای از آيات کتاب اقدس در مورد حرّيت را درک کنم، بايد آن را با توّجه به کّل .  کرد

ضرت بهاءالّله، با توّجه به اين که ايشان ظلم و ستم را تقبيح می کنند، و توّجه به انصاف و اعتدال آثار و الواح ح
واّال، ممکن است به استنتاجی نادرست برسم .  را تشويق می فرمايند و غيره و غيره، مورد بررسی قرار دهم

 در مورد کتاب اقدس نمود  وقتی که اظهار نظر زير را27همانطور که مستشرق معروف، ايگناز گلدزيهر

                                                                                                                                                 
پس آن شرير را از .  لکن آنانی را که خارج اند خدا داوری خواهد کرد: " نامهء اّول پولس به قرنتيان اينگونه است از باب پنجم13آيهء 

 ."ميان خود برانيد
 153 لوح سلمان، مجموعه الواح مبارکه طبع مصر، ص 23
  همان 24
 182 بند  25
 185 کتاب ايقان، ص 26
27  Ignaz Goldziher 
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تا آنجا که به سياست مربوط می شود بايد انتظار داشت که بهاءاهللا در زمرهء "او نوشت، .  مرتکب اشتباه شد
28."ليبرالها باشد، اّما وقتی او را در زمرهء نفوسی می يابيم که عليه آزادی تالش می کنند، نااميد می شويم

خواهد که جريان وسيع ميراث روحانی نوع بشر، فلسفهء غرب و بعالوه، برای درکی عميق تر، مفيد 
به اين طريق به مراتب بهتر و بيشتر از زمانی که .  شرق، و فلسفه های اديان سالفه را در تحقيقات خود وارد کنيم

راث اين نظريه که تمام مي.  صرفًا به روشهای متمرکز بر امر بهائی می پردازيم به بينشی روشن دست می يابيم
روحانی نوع بشر اينک در اثر ظهور حضرت بهاءاهللا به زباله دان تاريخ انداخته شده اشتباه و با بيانات حضرت 

  با 30." خلق شده اند29جميع از برای اصالح عالم"ايشان می فرمايند، .  بهاءاهللا در تناقض آشکار است
هللا کّل ميراث فرهنگی نوع بشر را در آثار حضرت بهاءا.  توّجه به اين بيان، فرهنگ و مدنيت استمرار دارد

مبارکهء خويش جمع کردند، چنان  که بسياری از اشارات، کنايات و نقل قولهای ايشان از کتاب مقّدس، قرآن کريم، 
چقدر تحسين و تمجيد ايشان از فالسفه ای چون سقراط، افالطون .  احاديث و اشعار عربی و فارسی نشان می دهد

.   حکمت، فالسفه ای که تأثير زيادی بر تفّکر اسالمی و مسيحی داشتند، چشمگير و عالی استو ارسطو در لوح
عقيده ای که بهائيان پر شور و حرارت غالبًا تکرار می کنند که حضرت بهاءاهللا همه چيز را بيان کرده اند و ما 

نه و کامًال بی اساس است و می تواند برای اطـّالع از حقيقت نياز به هيچيک از فالسفهء ديگر نداريم، کوته بينا
حضرت بهاءاهللا به بسياری از سؤاالتی که قرنها فالسفه در .  نگرشهای فرقه گرايانه در جامعهء بهائی ايجاد کند

خصوص آنها بحث کرده اند، جواب داده اند، و لذا بسياری از فقرات آثار مبارکهء ايشان را با توّجه به بحث های 
 .رک کردمزبور می توان د

 خطری واقعی که موژان مؤمن در مقالهء زيبای خود دربارهء تحقيق و –" نخوت و غرور روشنفکران"
نفوسی داده که " نخوت و غرور" جای خود را به اين ضّد روشنفکری، – آن را توصيف نموده 31تتّبع بهائی

مخالف با روح امر مبارک تلقـّـی می فقط به روح اتـّـکاء دارند، تفکـّر منطقی را بی نتيجه، عاری از روح، و 
اّول نعمتی که به هيکل "وقتی بيان حضرت بهاءاهللا را در مورد عقل و خرد مّد نظر قرار می دهيم که آن را .  کنند

 می خوانند، نمی توان حيرت نکرد که چگونه اين نگرش می تواند اينقدر در جوامع 32"انسانی عنايت شد
مقصود از او عرفان حّق جّل جالله بوده؛ اوست ُمدِرک و "امهء کالم می فرمايند، ايشان در اد.  نيرومند باشد

 35"سلطان احدّيه... آيهء " باشد 34"نفس ناطقه"  قّوهء منطق را که 33."اوست هادی و اوست مبّين
 .خوانده اند

ب می کند، تمام نگرشی که حمالت دشمنان را بسادگی نديده می گيرد، و از بيان هر گونه رّد اتـّهام اجتنا
 هم اکنون -36 يعنی نگرش و طرز تلقـّی متوکـّلون–اعتماد و اطمينان خود را به تأييد الهی واگذار می کند 

، يکی از مؤّسسات کليسای پروتستان در آلمان رساله 1981فی المثل، در سال .  موجب صدمات شديدی شده است
کتاب مزبور .  دربارهء امر بهائی نوشته بود، انتشار داد صفحه که يکی از ناقضين ميثاق سويسی 480ای را در 

اين اثر، که .  اعالم گرديد" اثر معياری در مورد بهائيت در دهه های آينده"با تبليغات زياد توزيع شد و به عنوان 
ی اکنون در جميع کتابخانه های آلمان موجود است، احتماًال مزخرف ترين اثری است که توّسط مؤّلفی غيربهائ

نوشته شده است؛ معجونی موذيانه از حقايق، نيمچه حقايق، برداشتهای نادرست، تحريفات، دروغهای بديهی و 
اين کتاب، که با زيرکی تمام توانسته امر بهائی را وارونه جلوه دهد، خيلی خوب تهّيه شده و .  اکاذيب واضح است

ّد ًا اثری تحقيقی و ارائهء محقـّـقانهء امر بهائی تلّقی تعّجبی ندارد که با نظر مساعد مورد بررسی قرار گرفته و ج
، که مطمئّنـًا بسياری از مطالب را عرضه 37شک دارم که آيا مؤلـّف آن، فرانچسکو فيچيکيا.  گرديده است

کرده، قادر بوده باشد کتاب را بنفسه به شيوهء اثری روشمند و محقـّـقانه نوشته، از اصطالح شناسی الهيات و 
                                                 

28 Vorlesungen uber den Islam (reprint Heidelberg 1963), p. 279  
را به " عالم"چون نويسنده به ترجمهء انگليسی اين بيان ناظر است، بايد متذکر شد که حضرت ولی امراهللا کلمهء :  توضيح مترجم 29
 )ever-advancing civilization. (ترجمه کرده اند" مدنيت در حال ترقی مداوم"

 140ءاهللا، ص منتخباتی از آثار حضرت بها 30
31  “Scholarship and the Baha’i Community”, in: The Journal of Baha’i Studies, vol. 1 no. 1 p. 25 ff 
 127 منتخباتی از آثار حضرت بهاءاهللا، صفحه  32
  همان 33
 rationalعبارت " نفس ناطقه"نويسنده به ترجمهء انگليسی ناظر است که حضرت ولی امراهللا برای عبارت :  توضيح مترجم 34

facultyدر مقابل " ناطق"در فلسفهء قديم .   را استفاده کرده اند که به معنای قّوهء عقل و منطق استrationalواقع می شود . 
 352 مجموعه الواح مبارکه طبع مصر، ص 35
نند يعنی نگرشی درويش مسلکانه، که شامل متوکـّلون توکـّل را به حّد افراط می رسا.   از ريشهء توکـّل به معنای اعتماد به خداوند 36

 .نابودی کامل ارادهء انسانی و اعتماد تاّم به خداوند و اجتناب از هرگونه عمل و اقدام می شود
37  Francesco Ficicchia 
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ات مذهبی و اصطالحات عبری، عربی، فارسی، يونانی و التين، که به عنوان يک مددکار اجتماعی ابدًا مطالع
احتمال بسيار زيادی وجود دارد که کتاب توّسط متخّصصی در زمينهء .  اطـّالعی از آنها ندارد، استفاده کرده باشد

 .ده و نام خود را بر اين کتاب نهاده باشدمطالعات دينی نوشته شده و فيچيکيا قسمتی از مطالب را تأمين نمو
، 38در زمانی که گفتمان اديان جهان به نحوی فزاينده مورد حمايت و دفاع متأّلهينی چون هانس کونگ

 قرار می گيرد، برای اجتناب از ورود به صحنهء مواجهه و 40 يا ويلفورت کـَنت ول اسميت39ويليام آکستوبی
 مورد اين اثر صورت نگرفت به اين اميد که به مرور زمان به دست فراموشی مجادله، هيچگونه رّد اتـّهامی در

بعالوه، نظريه ها و اظهاراتی که در اين کتاب آمده .  اّما متأّسفانه قضيه به اين صورت پيش نرفت.  سپرده شود
ت آنها را در مورد توّسط مستشرقين در ساير کشورها مورد استفاده قرار گرفت، گو اين که دو نکتهء مهّم می بايس

اّول آن که، مؤلـّف طريق ارتداد را پيموده و نفوس مرتّد، که به .  اعتبار تحقيقی اين کتاب هشيار می کرد
برخورداری از نگرشی فوق العاده احساسی شهره هستند، وقتی به تجزيه و تحليل نهضت مذهبی که قبًال به آن 

دوم آن که، ناشر اين کتاب يک مؤّسسهء .  ينی قابل اعتماد تلقـّی نمی شوندتعلـّق داشتند می پردازند، معموًال محقـّـقـ
 .اطـّالعاتی پروتستان است که انگيزه اش محقـّـقًا ترويج ادبيات آکادميک نيست

.  بعالوه، به نظر من، قايل شدن وجه تمايز روشنی بين حمالت از درون و برون از امر ميّسر نيست
که چنانچه بهائيان به جای آن که قضايای نامعقول و مضحک مطرح شده توّسط ناقضين اعتقاد راسخ من اين است 

ميثاق را تحريم نمايند، عکس العمل نشان داده آنها را مورد تحليل قرار می دادند، دسيسه های ناقضين ميثاق از 
متـّحدهء آمريکا که به  ناقض ميثاقی در اياالت  41فی المثل، دکتر جنسن .  موفـّقـيت کمتری برخوردار می شد

سبک و اسلوب ميسن ريمی عمل کرد، اگر پوچی اّدعاهايش مورد تحليل قرار می گرفت و در اختيار بهائيان قرار 
حکم بهائی اجتناب از معاشرت با ناقضين ميثاق است، اّما هيچ حکم امری .  داده می شد، ابدًا پيروی پيدا نمی کرد

مسلـّمـًا من مايل نيستم مطالعهء اينگونه .  ل و رّد کردن اظهارات آنها منع کندصادر نشده که احّباء را از تحلي
اّما، فکر می کنم که معدودی از بهائيان فاضل بايد اين کار را .  نوشته های  مزخرف را به عموم توصيه نمايم

اگر اين کار .  حث گذاشته شودانجام دهند، و من نمی توانم بفهمم چرا نبايد ماهيت اينگونه اظهارات با احّباء به ب
سنت آگوستين .  خردمندانه و حکيمانه صورت گيرد، در عمق بخشيدن به آگاهی های آنها واقعًا تأثير خواهد داشت

نفوس مرتد موهبتی آسمانی هستند زيرا مسيحيان را از به خواب رفتن در مورد آثار مقّدسهء خود منع "می گويد، 
الزم است در ميان شما بدعتها نيز باشد تا که مقبوالن از شما ظاهر "ما می گويد، و پولس قّديس به ." می کنند
42."گردند

 
 بررسی ادبيات بهائی قبل از انتشار

در گذشته، احّباء .  مسأله ای که هر نويسندهء بهائی با آن مواجه است، جريان تصويب تأليفات می باشد
سی نسخهء خطـّی مؤلـّفين بهائی را مورد سؤال قرار داده و اين مکّررًا به مرکز جهانی مراجعه نموده لزوم برر

نکته را خاطرنشان ساخته اند که گاهی اوقات اين جريان به طريقی بسيار خشک و انعطاف ناپذير صورت 
 .ميگيرد

عقيدهء من اين است که اين پيش بينی الزم، که توّسط حضرت ولی امراهللا به عنوان اقدامی موقـّت جهت 
اّما، اين فرايند گاهی اوقات بسيار نابخردانه صورت ميگيرد .   امراهللا به اجرا در آمد، هنوز قابل لغو نيستصيانت

اگرچه هدف آن حصول اطمينان از اين است که تعاليم بهائی در نسخهء مقّدماتی به .  و مانند سانسور عمل می کند
اوقات سبک نگارش را نيز مورد بررسی قرار می دهند نحوی نادرست بيان نشده باشد، اّما بررسی کنندگان گاهی 

در برخی موارد، بررسی کنندگان حتـّی تخّصص و صالحيت الزم .  و در سبک شخصی مؤلـّف دخالت می کنند
نتيجهء حاصله جز دلسردی مؤلـّف و جلوگيری از انتشار کتب و نوشته هايی که .  برای بررسی اثری را ندارند

مسلـّمًا افراد بررسی کننده عنداللـّزوم خود را نوعی شريک در تأليف تلقـّی .ست، نخواهد بودنياز به آنها مبرم ا
فکر .  ميکنند و سعی دارند نظريهء خود در خصوص موضوع، ساختار و سبک نوشته را به مؤلـّف تحميل نمايند

ار کتب و آثار ثانوی بهائی آگاه می کنم هيأت های اداری بايد از تأثيرات مخّرب چنين استفادهء نادرستی بر انتش
 .باشند

                                                 
38  Hans Kung 
39  William Oxtoby 
40  Wilfort Cantwell Smith 
41  Dr. Jensen 
 19 آيهء 11، باب  رسالهء اّول پولس رسول به قرنتيان 42
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 استنتاج
در خاتمه، مايلم به نفوسی که مايلند در توسعهء امر تحقيق و تتّبع بهائی مشارکتی داشته باشند، 

 .پيشنهادهايی بدهم
اّول آن که، .  است" معرفتی کامل و علمی متقن"پيش شرط اّول همانطور که ذکر شد، برخورداری از 

بعد، اطـّالع نسبت به قرآن کريم، که از لحاظی، عهد .   به آثار مبارکه امر بهائی ضرورت تاّم داردمعرفت نسبت
فرد بهائی مطـّلع و آگاه بايد نسبت به کتاب مقّدس نيز اطـّالعاتی داشته باشد، گو اين که اين .  عتيق ما می باشد

فکر می کنم اگر بهائيان بهتر از پيروان ساير اديان به طور کلـّی، .  روزها مسيحی مطـّلع بسيار کم پيدا می شود
بعالوه، .  نسبت به کتابهای مقّدس آنها اطـّالع داشته باشند، برای حسن شهرت امر مبارک بسيار مطلوب است

برای نوشتن هر گونه اثر محقـّـقانهء امری برخورداری از اطـّالعات مطلوب دربارهء تاريخ اديان، اصول عقايد و 
اين معلومات نه تنها برای گفتمان .   اديان الهی، کليمی، مسيحی و اسالم، از اهّميت بسزايی برخوردار استالهيات

 .با پيروان اين اديان الزم است، بلکه پيش شرطی برای حصول درکی عميق تر نسبت به ديانت خود ما است
ما در جامعهء .  آشنايی داشته باشدباالخره، فرد بهائی بايد با تفّکر فلسفی و تاريخ فلسفهء شرق و غرب 

خود اهل عالم و دانشگاهيان زيادی داريم اّما، متأّسفانه، بسيار اندکند کسانی که به مطالعهء مواضيعی چون فلسفه، 
با اين همه، من فکر می کنم دليلی وجود ندارد که دانشجويان .  مطالعات ديـنی، مطالعات اسالمی پـرداخـته اند

د فيزيک، طّب يا مهندسی نتوانند، با مطالعهء چنين مواضيعی که برای تحقيق و تتّبع بهائی اينقدر رشته هايی مانن
 .مهم است، و برخی از محقـّـقين برجستهء بهائی با موفـّـقـيت تمام به آن پرداخته اند، افق ديد خود را توسعه بخشند

 

 8


	معضلات در مطالعات امری
	اودو شفر


