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 سنجش تمّدن غرب از منظر بهائى
 

 راسخ نگارش: شاپور
   
بحث از تمّدن ها در اديان سابقه و حتّى در اسالم به صورتى بسيار محدود مطرح شده در

دين هست ولى مطلب در اين مورد سختقرآن اشاراتى به فرهنگ جاهليّت و لزوم طرد و رّد 
باجمال برگزار شده و نمى توان گفت موضع اسالم در برابر تمّدنات غير اسالمى چه بوده
است؟ حديثى از پيامبر روايت شده که بايد علم را حتّى در چين جويا شد و کسب کرد. پاره

به عذاب الهى اى از فرهنگ هاى گذشته که پشت به مبانى اخالقى کردند و در نتيجه
گرفتار آمدند چون فرهنگهاى عاد و ثمود در قرآن مذکور شده اند ولى مقصد از ذکر آنها تنبّه

 اخالقى بوده و در حقيقت بحث، جنبه فلسفى نداشته است.

در آثار بنيادگذاران امر بهائى يعنى حضرت باب و حضرت بهاءاهلل و بعدًا در آثار طلعات
حضرت عبدالبهاء و حضرت ولّى امراهلل، بحث ُمشبعى درباره دو مبيّن منصوص،   مقّدسه

تمّدن غرب آورده شده که ورود در آن به تفصيل، تحرير حّداقل يک کتاب مبسوط را اقتضا
به آن که در اين گفتار بنياد بر اجمال و اختصار است عمده آن آراء را به مى کند. اّما نظر

  ار است که اين مقوله ايجاز مخّل تلّقى نگردد.صورتى بس فشرده عرضه مى دارد و اميدو

سؤالى که هم از آغاز به خاطر هر محّققى مى گذرد اين است که علّت يا علل اصلى توّجه
امر مبارک به قضيّه تمّدن و تمّدن غرب چه بوده. در پاسخ اين سؤال دو نکته مهم فورًا به

  خاطر مى آيد.

ع شريعت يعنى احکام و حدود و قوانين و ارائهاّول اينکه جمال ابهى هدفشان تنها وض
تعاليم روحانى و اخالقى و مقدارى مبادى اجتماعى نبوده بلکه عالوه بر ايجاد يک نظم
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بديع جهان آراء مايل بوده اند که بنياد مدنيّت تازه اى را بگذارند و از اين رو بيان
اضر ضرورت مى يافته است.مشّخصات آن يا حّداقل وجوه تمايزش نسبت به مدنيّت هاى ح

علّت ديگر که مى تواند حتّى مهّم تر از آن تلّقى شود اين است که در نيمۀ دّوم قرن نوزدهم
که ظهور مبارک واقع شد موضوع تمّدن اروپائى و اتّخاذ يا طرد آن براى ايرانيان خاّصه افراد

چون دکتر جمشيد بهنام،روشنفکر و زعماى مملکت شديدًا مطرح بوده و چنان که محّققانى 
دکتر حسين محبوبى اردکانى، يحيى آريانپور، فريدون آدميّت، مهراز بروجردى و عّده اى
ديگر نشان داده اند رجال سياست و عّده اى از روشنفکران نيز بعضًا به دنبال تقليد يا

اين مورد اقتباس تمّدن غرب بوده اند در حالى که اکثر علما با تأکيد بر شريعت اسالم در
  نظرى نا مساعد داشته اند و از هر گونه تجّدد ممانعت مى کرده اند.

ظاهرًا در حدود دهه هفتاد قرن نوزدهم است که اّولين آثار حضرت بهاء اهلل و حضرت
عبدالبهاء در سنجش تمّدن غرب را مى توان زيارت کرد ناگفته نبايد نهاد که ديانت جديد

در خارج ايران يعنى بغداد و ادرنه به انجام رساند پس از تبعيد که اظهار علنى دعوى خود را
از زادگاه خود ديگر نمى توانست اختصاص و انحصار به ايران زمين و مسلمانان داشته
باشد. از اواخر حيات عنصرى حضرت بهاء اهلل امر جديد در ميان جامعه هاى دينى غير

آنکه ادرنه بخشى از اروپا محسوب ميشد الزم بود مسلمان نيز پيروانى پيدا کرد و با توّجه به
حضرت بهاء اهلل موضع و موقف خود را نه فقط درباره اديان جديدى که به امرشان پيوسته
بودند بلکه نسبت به فرهنگ و تمّدن قاّره جديدى که بدان گام نهاده بودند روشن کنند. امر

ر هم پيچد و بساط تازه اى بر جاىمبارک مى خواست بساط انظمه و تمّدنات گذشته را د
که از آن روزگار تا کنون تمّدن مسلّط بر   آنها بگسترد از اين رو نقد و سنجش تمّدن غرب

جهان بوده و هست ضرورت کامل مى يافت على هذا بحثى که حضرت بهاء اهلل و بعدًا
تعيين تکليف  حضرت عبدالبهاء درباره تمّدن غرب فرموده اند تنها ناظر به راهنمائى و

ايرانيان و به منظور طرفدارى از تجّدد نبوده است بلکه وسيله اى نيز براى توضيح و تشريح
ويژگيهاى ديانت بهائى و نظم و تمّدنى است که بايد از آن والدت يابد و در برابر نظام و

  تمّدن غربى قد علم کند. 
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که از جمله در کتاب سنجش تمّدن غرب در ظهور جديد با حضرت باب آغاز مى شود 
به اهل بيان دستور فرموده اند که در صنايع کوشش کنند و   چهار شأن يا اسماء کّل شىء

مانند انجيليّون يعنى اروپائيان مراحل ترّقى را بپويند و از صنايع خود ديگران را نيز منتفع
امعه مؤمناننمايند. در کتاب بيان (باب دّوم از واحد دهم) اجازه رفع حجاب در داخل ج

داده شده و در آثار مبارکشان آموزش و پرورش اطفال مورد تأکيد قرار گرفته و تعليم علوم
مفيده را توصيه فرموده اند. در کتاب بيان در دو موضع صنعت چاپ را که از اروپا به ايران

مخابرهآمد براى ارتفاع کلمات حق و تکثير آثار الهى توصيه کرده اند و استفاده از وسائل 
سريع را مفيد شمرده اند و خريد و فروش و استعمال ترياک، تنباکو و مسکرات را که از عوامل

  عقب ماندگى شرق بوده نهى فرموده اند.

اّما سنجش تمّدن غرب به طور کاملتر و دقيق تر را بايد در آثار حضرت بهاء اهلل و حضرت 
عبدالبهاء در دهه هفتاد قرن نوزدهم به بعد جست. جمال ابهى در الواح نازله بعد از کتاب
مستطاب اقدس ستايش علوم و فنون را که "به مثابه مرقات است از براى صعود" فرموده و

داشته اند که "امروز آفتاب صنعت از افق آسمان غرب نمودار و نهر هنر از بحر صريحًا اعالم
آن جهت جارى بايد به انصاف تکلّم نمود و قدر نعمت را دانست." روزنامه نگارى و کاربرد
وسائل ارتباط جمعى که آن هم از مغرب زمين به ايران تسّرى يافت مورد توّجه و عنايت

ى براى نگارنده يعنى ژورناليست تعيين فرموده اند. در زمينهجمال ابهى بوده و شرائط
حکومت، قالب "سلطنت و مشورت" يعنى حکومت بوجهى که در انگلستان مجرى بوده
مورد تصويب هيکل اقدس قرار گرفته اّما در عين حال حضرت بهاء اهلل تمّدن غرب را از اين

جنگ و هدم بوجود آورده مورد سرزنش که خارج از حّد اعتدال شده و اسباب جهنميّه براى
قرار داده و از اين که وجه عالم رو به غفلت و المذهبى است چنان که در مغرب زمين با
ظهور و غلبه مکاتب ماّدى و حّسى مشهود افتاده اظهار تأّسف و تحّسر فرموده اند و سستى

به ماّديات و تمايلارکان دين را سبب هرج و مرج محتوم دانسته اند و آلودگى غرب را 
افراطى به مصرف نکوهش کرده اند. مى توان انتظار داشت که چون ظهور مبارک همزمان

سياسى و اقتصادى آن قاّره بر قاّره هاى ديگر -با گسترش سريع استعمار اروپا و سلطه نظامى 
فت جمالبوده (کلونياليسم) در اين باب کالمى در آثار الهى، صريح يا در تلويح، بتوان يا
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مبارک چه در الواح و ُسَور ملوک و چه در الواح سائره مکّررًا صور مختلف ظلم را محکوم
  فرموده اند از جمله در اين عبارات: 

  )۲"فى الحقيقه اگر آفتاب عدل از سحاب ظلم فارغ شود ارض غير ارض مشاهده گردد"(

  و در اين پيش بينى:

کند ظلم عالم را احاطه کند. پس از انقالب"بعد از چندى حکومات روى ارض کل تغيير 
  ) و يا در اين جمله:۳کلّى شمس عدل از افق غيب طالع شود"(

  )۴"اليوم هيکل عدل تحت مخالب ظلم و اعتساف مشاهده ميشود"(

ديانت بهائى هم چنان که استثمار انسان توّسط انسان يعنى نهاد بردگى را محکوم کرده
  امعه اى توّسط جامعه ديگر موافقت نمايد.است نمى تواند با استثمار ج

از ديدگاه حضرت بهاء اهلل يکى از علل اصلى اضطراب و تشنّج و آشفتگى در اوضاع عالم 
سرپيچى از تعليمات الهى و انکار حقائق روحانى است و عذابى که شامل حال مردم جهان

  مى شود فى الحقيقه عقاب ايزدى است.

تلفه محترق، احدى سبب وعلّت آن را ندانسته. بارى آنچه"جميع عالم به آتش هاى مخ 
) و در موضع ديگر فرموده۵وارد شده و مى شود نظر به اعمالى است که ارتکاب نموده اند(

  اند: 

"عالم از براى عرفان مالک قدم خلق شده ولکن اهلش حّجت الهى را انکار کردند و بر
  )۶اسم قّهار روى زمين را اخذ نمايد"(کفران نعمت قيام نمودند. عنقريب آثار غضب

و در سوره ملوک آمده: "يا ايّها الملوک. ان لن تستنصحوا بما انصحناکم فى هذا الکتاب 
بلسان بدع مبين يأخذکم العذاب من کل الجهات و يأتيکم اهلل بعدله اذًا ال تقدرون ان

بشريّت است، سبب انتباه واين عذاب الهى عامل تطهير  تقوموا معه و تکونن من العاجزين"
بيدارى وجدانى نفوس خواهد بود عناصر پراکنده جامعه انسانى را بار ديگر به هم التيام
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  خواهد داد و دوباره وفاق بر جاى نفاق خواهد نشست.

) . اين ميقات۷"اگر چه حال وجوه به شطر کفر متوّجه، لکن از براى او ميقاتى مقّرر است"(
و ثبت شده اّما بر افراد بشر معلوم و مشّخص نيست تنها آنچه به فرمودهدر کتاب الهى نازل 

حضرت بهاء اهلل مسلّم است اين است که "بعد از انقضاء مّدت مذکوره در کتاب، بغتتًا
  )۸امراهلل مرتفع و جميع نفوس به او متوّجه"(

است و چارهاز مشّخصات دوره بحرانى که در آثار بهائى پيش بينى شده يکى هرج و مرج 
آن دگرگونى نظم عالم. "فى الحقيقه ارياح يأس از جميع جهات در عبور و مرور است و
انقالبات و اختالفات عالم يومًا فيومًا در تزايد. آثار هرج ومرج مشاهده مى شود چه که
اسبابى که حال موجود است به نظر موافق نمى آيد. از حق جّل جالله مى طلبيم که اهل

  )۹گاه نمايد و عاقبت را به خير منتهى فرمايد و به آنچه سزاوار است مؤيّد دارد"(ارض را آ

کلمه اسباب که در اين بيان مبارک آمده به مقايسه با نصوص ديگر آن حضرت بايد به معنى
سازمانها يا نظامات تلّقى شود چنان که در بيان ديگر در الواح ملوک فرموده –تشکيالت 

ّدنيا و نبسط بساطًا اخرى" که بساط هم در اينجا به معنى نظم جديد يااند: "سوف نطوى ال
  سيستم جديد يا سازمان نوين است.

سنجش تمّدن غرب را در آثار حضرت عبدالبهاء منجمله رساله مدنيّه که به دستور اب
مرقوم فرمودند و در خطابات مبارکه در اروپا و امريکا به صورت ۱۸۷۵بزرگوار در سال 

ط تر مى توان يافت. حضرت عبدالبهاء تمّدن غرب را از نظر "توسيع دائره معارف"مبسو
يعنى گسترش علوم و فنون و "تشويق و تحريص خردمندان" مى ستايند و اگر برخى از جلوه
هاى تجّدد را کاربرد عقل و منطق و ترک اوهام و خرافات عتيق و کوشش در جهت "آنچه

ه گردد" و ترويج دموکراسى و رهائى حکومت از سلطه علماىسبب علّو منزلت جمعيّت بشري
سال ۱۸مذهبى بدانيم بايد تصديق کنيم که هم رساله مدنيّه و هم رساله سياسيّه که حدود 

) تحرير يافته از تجّدد قويًا دفاع مى کنند و ايرانيان را به اخذ و تسخير شئون۱۸۹۳بعد (
طور ضمنى يا با صراحت تام مغرب زمين را از تمّدن و تجّدد بر مى انگيزند معذلک به
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  جهات ذيل مورد نقد قرار مى دهند: 

  عدم ترّقى در مراتب اخالقى -۱

  جستجوى غلبه بر سايرين و کوشش در اضمحالل يکديگر -۲

  تدارک مهّمات حربيّه و ازدياد قّوه عسکريّه -۳

رير رساله مدنيّه بينمثل جنگى که اندکى قبل از تح  ارتکاب جنگ هاى خانمان سوز -۴
  آلمان و فرانسه در گرفت.

حضرت عبدالبهاء پنهان نمى کنند که تمّدن حقيقى يعنى تمّدنى که از منشأ الهى بايد
والدت يابد غير از تمّدن غربى است هر چند بعضى از مزاياى ميراث تمّدن غرب را نيز در

طرفدار تحديد تسليحات دول بر مى گيرد تمّدن حقيقى طالب صلح دائم بين المللى است،
پشتيبانى مى کند از فتح و تصّرف ممالک و   و ملل است، از اصل امنيّت جمعى تضامنى

جهان گشائى مى پرهيزد، مرّوج حکومت عقل و عدل هر دو است، منابع عالم را صرف امور
املمفيده مؤثّره در آسايش و اعتالء بشر مى کند، به ديانت حقيقى که کافل و ضامن تک

صورى و معنوى و ضابط و حافظ سعادت بشرى است احترام مى گذارد و علم و دين را به
همکارى و هماهنگى دعوت مى کندو در پرتو آن مدنيّت جسمانيّه که به منزله زجاج است و
مدنيّت روحانيّه که به منزله سراج است هم آغوش مى شوند و عالم انسانى را به کمال

ّدن حقيقى انواع تعّصبات از جمله تعّصب نژادى را سر مى کوبد ورهنمون مى گردند تم
  زمينه را براى تحّقق عينى و معنوى وحدت عالم انسانى هموار مى سازد.

حضرت عبدالبهاء در لوح "دو نداى فالح و نجاح" تمّدن صورى و تمّدن روحانى هر دو را
ان مى دانند در عين حال ضرورتستايش مى فرمايند و منشأ رفاه و سعادت و ترّقى نوع انس

همراهى و تعاون آنها را براى نيل به تمّدنى واالتر مطرح مى کنند. به فرموده آن حضرت هر
چند از "ترّقيات مدنيّه و تزيين عالم جسمانى از جهتى سعادت حاصل مى شود" اّما تمّدن

انکه امروزهماّدى بدون انضمام معنويّت و اخالق ناقص و در مواردى مخطر است چن
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ممالک پيشرفته در تمّدن ماّدى تبديل به مخازن مواّد منفجره شده اند. ضمن خطابات
مبارکه حضرت عبدالبهاء لزوم تلفيق علم غربى و روحانيّت شرقى را يادآور مى شوند،
محروميّت از ُبعد روحانى جهان را به ماديّت و انحطاط اخالقى سوق مى دهد و عدم

و علم به حيات ماّدى لطمه مى زند و در عين حال اگر دين از تطابق با عقلاستفاده از عقل 
  و علم باز ماند به تيره انديشى و تأّخر فکرى و تعّصب و تحّجر ذهنى منتهى مى شود.

بخشى از آثار حضرت ولّى عزيز امراهلل به نقد تمّدن غرب و بيان عالئم بحران شديد و عميق
است اختصاص يافته و آن حضرت با منطقى بس نيرومند بيانکه بر جبين آن نمايان شده

مى کنند که چرا طومار جهان قديم بايد به زودى بسته شود و بساط يک نظم بديع جهان
آراى الهى که بنياد گذار يک مدنيّت عالم شمول خواهد بود بر جاى آن گسترده گردد. اّما

  ان خواهيم پرداخت.اين مقال محتاج تفصيل بيشتر است که در آينده بد
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 يادداشتها:

  

ميرزا تقى خان امير  –) نظير عبّاس ميرزا وليعهد و وزير او ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى ۱
  ميرزا على خان امين الّدوله. - ميرزا حسين خان مشير الّدوله  -کبير

  .۹۸) الواح نازله بعد از کتاب مستطاب اقدس ص ۲

  .۱۰۰) همان مجموعه فوق ص ۳

  .۴۶۲ص  -۴ج –) امر و خلق ۴

  .۸۰-۷۹ص  -۸ج -) مائده آسمانى۵

  .۴۶۱ص  - ۴ج - ) امر و خلق۶

  .۴۷۳ص  - ۴ج - ) امر و خلق۷

  .۸ص - ۱ج - ) پيام آسمانى۸

  .۱۰ص  -۱ج - ) پيام آسمانى۹

  
   

 

 


