فلسفه سیاس ازلیان و بهائیان
بخش دوم
فاﺿﻞ ﻏیﺒﯽ

برای آشنایﯽ با فلسفۀ سیاس هر گروه باید به آن بعنوان گروه اجتماع ﻧﮕریسﺖ .علوم اجتماع  ،گروههای دین
را ﻧیﺰ ﻧه جمع با باورهای مشترک ،بل ه ماﻧند هر گروه اجتماع یا سیاس دی ری ،برخوردار از »هویﺖ فرهنﮕ «
مشترک م داﻧد.
این ویژگ باید در مورد گروهها و جریاﻧات مذهﺒﯽ مورد تأکید قرار گیرد ،زیرا هیچ دو ﻧفری از تصورات و باورهای
ی سان در مورد مقوﻻت دین )ماﻧند خدا( برخوردار ﻧیستند .بنابراین وابستﮕان به هر گروه اجتماع بیش از آﻧکه
به باورهایﯽ مشترک پایﺒند باشند ،در جریان مﺰبور بالیدهاﻧد و به هویﺖ مشترک و همﺒستﮕ ﻧاش از آن تکیه دارﻧد.
در بخش ﻧخسﺖ دیدیم که گروه کوچ »ازلیان« با رهایﯽ از اسﻼم ،تواﻧستند هم ﻧوآوریهای سیدباب را دریابند
و هم افکار برخاسته از دﻧیای پیشرفته را اقتﺒاس کنند .از این راه به ﻧخﺒ اﻧ بدل شدﻧد و تأثیری ش رف بر روﻧد
بیداری ایراﻧیان و ﻧوسازی کشور گذاشتند.
ش رد موفق آﻧان پنهاﻧکاری و اسﻼمﻧمایﯽ بود؛ بدین دو وسیله تواﻧستند تا باﻻترین مراتب در قشر مﻼیان ﻧفوذ کنند.
اما مش ﻞ »تقیه« این بود که پس از اﻧقﻼب مشروطه ،با افشای هویﺖ ﻧامداران ازل  ،دی ر فعالیﺖ در میان مﻼیان
مم ن ﻧﺒود .شمار شخصیﺖهای ازل در دربار ﻧیﺰ پس از شهریور ٢٠کاهش یافﺖ .بدین سﺒب ایران زیر فشار
»روشنفکری چپ اسﻼم « چنان عقب ﻧشسﺖ که بدین لحاظ در مقایسه با دوران مشروطه »صد سال عقبتر«
بود(١).
ﻧخستین شاخﺺ عقبماﻧدگ آن که در دوران محمدرﺿاشاه ،ﻧه تنها از سوی »روشنفکران« کوشش برای پیشﺒرد
رفرمهای اجتماع ﻧم شد ،بل ه اقدامات مترق )ماﻧند افﺰایش حقوق زﻧان و برابری حقوق همۀ شهروﻧدان(..
فرامین دلخواه برای حفظ قدرت »دستﮕاه« تلق م شد .زیرا که سرچشمۀ فکری آﻧها آش ار ﻧﺒود و ماﻧند کشورهای
پیشرفته از توافق اجتماع برﻧم خاستند.
شاخﺺ دی ر ،کوشش شاهان پهلوی برای بﺰرگداشﺖ ایران باستان بود .پس از ﻧشر کتاب دوراﻧساز »تاریخ ایران
باستان« ﻧﮕارش حسن پیرﻧیا )ﻧخستین ﻧخسﺖوزیر مشروطه( ،در دوران رﺿاشاه کوشش برای بﺰرگداشﺖ ایران پیش
از اسﻼم ،از جلوهای پویا و سرافراز برخوردار شد .اما در دوران محمدرﺿاشاه چنین کوشش از سوی دربار و
دولتمرداﻧ »اسﻼمپناه« ،رفته رفته به مضح های بدل گشﺖ.
در بخش ﻧخسﺖ اشاره شد ،که تیراﻧدازی بابیان به ﻧاصرالدینشاه برای او چنان وحشﺖاﻧﮕیﺰ و ساچمههای بجا ماﻧده
در گردن او ،چنان دردﻧاک بود ،که تا پایان عمر از هیچ چیﺰ به اﻧدازۀ لفظ بابﯽ به خشم ﻧم آمد(٢).
دریافتیم که با روی رد سیدباب به دربار ،بابیﺖ از ویژگ ی اﻧهای برخوردار گشﺖ و آن پشتیﺒاﻧ از ح ومﺖ سیاس
در برابر قدرت مﻼیان بود .با گرویدن اکثریﺖ قاط بابیان به بهائیﺖ ،پیشوای آﻧان حسینعل ﻧوری»بهاءالله« ،بر
خﻼف ازلیان ،خط مش سیدباب را ادامه و تکامﻞ بخشید و همین به ش اف اصل میان دو جناح »بابﯽ« دامن
زد .شاهد آﻧکه ،میرزا آقاخان کرماﻧ از اسﻼمﺒول به عکّا ﻧﺰد بهاءالله رفﺖ ،تا او را به پشتیﺒاﻧ از »سیدجمال«
فراخواﻧد و چون پاس منف گرفﺖ ،کتابﯽ در رد بهائیﺖ ﻧوشﺖ.
به هر رو ،در ﻧوشتارهای بهائ برای پشتیﺒاﻧ از ح ومﺖ سیاس دﻻیﻞ بسیاری بیان شده اسﺖ .بدین مضمون که
قدرت ح ومﺖ ذاتاً بر پشتیﺒاﻧ ملﺖ استوار اسﺖ و ح ومﺖ برای کسب و حفظ آن ﻧاچار اسﺖ در تأمین امنیﺖ و
رفاه »رعیﺖ« ب وشد .منفعﺖ ح ومﺖ ،در خدمﺖ به ملﺖ اسﺖ و اگر بیداد کند ،از ﻧاآ گاه بر مناف قدرت
خویش چنین م کند .بنابراین باید روشنﮕری کرد ،تا ح ومﺖ اقتدار خود را ﻧه در رفتار سرکوب راﻧه ،بل ه در
»رعیﺖپروری« بجوید .برعکس ،پایۀ قدرت مﻼیان ذاتاً بر فقر مادی و معنوی امﺖ استوار اسﺖ و آﻧان برای حفظ
ﻧفوذ خود ﻧاچار به جلوگیری از هر گام پیشرفﺖطلﺒاﻧه هستند.
جاذبۀ دی ر بهائیان دفاع از ایراﻧیﺖ در دوراﻧ بود ،که اسﻼمزدگ سراپای جامعه را درم ﻧوردید:

»ایران وقت بهشﺖ برین بود و آئین ﻧازﻧین داشﺖ ...ول افسوس که جوﻻﻧﮕاه بی اﻧﮕان شد و بنیان قدیم به تﺰلﺰل
آمد)«.عﺒدالﺒها(

بدین معن بهائیﺖ تنها جریاﻧ بود که در ظلمﺖ سلطۀ مﻼیان ،م تواﻧسﺖ ایراﻧدوستاﻧ را جلب کند ،که از ی سو
خاطرۀ ایران باستان را گرام م داشتند و از سوی دی ر کشور را در زیر ح ومﺖ و دربار مفلوک ﻧاصری رو به
ﻧابودی م دیدﻧد.
اما بهائیان در تنﮕنای ش فﺖ و بیسابقهای گرفتار بودﻧد .هرچند از ح ومﺖ و قاﻧوﻧمداری پشتیﺒاﻧ م کردﻧد،
سرکوبشان در تمام ﻧیم سدۀ عصر ﻧاصری در دستور کار دربار بود .از ی سو به هدف زﻧده کردن راست و درست
ایراﻧشهری و بازیافﺖ سرافرازی اﻧساﻧ از »تقیه« ابا داشتند و از سوی دی ر ،مﻼیان در شهر و روستا پی یراﻧه در
پﯽ یافتن »بابﯽ« بودﻧد ،تا جاﻧش را ب یرﻧد و مالش را »حﻼل« کنند.
برای آﻧکه تصوری از »بابﯽکش « روزمره بیابیم ،به گﺰارش در »خاطرات حاج سیاح« توجه کنیم:

»من فراشم و روزی آخوﻧدی را دیدم طم مرا واداشﺖ به او گفتم»:پول ﻧاهار مرا بده!« گفﺖ»:ﻧدارم« من اصرار
کردم و او ایستادگ ﻧمود .در این میان ی نفر دی ر رسید من به او گفتم»:این آخوﻧد بابﯽ اسﺖ« هر دو او را بردیم
ﻧﺰد اردشیر میرزا حاکم طهران .گفﺖ»:چه م گویید؟« گفتیم»:بابﯽ آوردهایم «.گفﺖ»:گفتﮕو ﻧدارد بﺒرید آسودهاش
کنید!« فوراً بردﻧد میرﻏضب سرش را برید(٣)«.
تکرار چنین صحنهای در شهر و روستای ایران ،ﻧشاﻧﮕر بنبسﺖ اقلیﺖ بهائ در دوران ﻧاصری اسﺖ .گروه اجتماع
پرشماری که از ی سو از دولتمردان دربار مفلوک ﻧاصری پشتیﺒاﻧ م کرد و از سوی دی ر بخاطر دفاع از ایراﻧیﺖ،
پیوسته کساﻧ را از همۀ اقشار جامعه بخود جلب م ﻧمود .اما به سﺒب محرومیﺖ از کوچ ترین ایمن اجتماع  ،به
زﻧدگ در خوف و خفا مح وم بود.
بهائیان ﻧه تنها جامعۀ مذهﺒﯽ منفعل ﻧﺒودﻧد ،بل ه از هر ام اﻧ برای جلب ﻧخﺒ ان جامعه استفاده م کردﻧد .طﺒعاً
رایجترین شیوه ،ﻧﮕارش و ارسال جﺰوههای بﯽﻧام و ﻧشان به باسوادان جامعه بود ،که در آن خیاﻧﺖها و جنایﺖهای
مﻼیان را برم شمردﻧد» ،علما« را »جهﻼ« خواﻧده و به خودآ گاه مل دامن م زدﻧد.
دو تظاهر علن که موجب قتﻞ تظاهرکنندگان شد (۴)،بهاءالله از زﻧدان )عکا( با پی ﻧامهای به
پس از ی
ﻧاصرالدینشاه فرستاد که در آن بعنوان پیشوای بهائیان ﻧوشﺖ ،آﻧچه بوده گذشته ،اینک »حﺰب بابﯽ« گروه از
»رعایای شهریاری« را تش یﻞ م دهند و »حال بايد حضرت سلطان به عنايﺖ و شفقﺖ با اين حﺰب رفتار فرمايند

و اين مظلوم عهد م ﻧمايد از اين حﺰب جﺰ صداقﺖ و اماﻧﺖ امري ظاهر ﻧشود كه مغاير رأي جهان آراي حضرت
سلطاﻧ باشد«.

این ﻧخستین بار بود که سخن از پیماﻧ مدﻧ م رفﺖ که م بایسﺖ بر حقوق و وظایف متقابﻞ میان ح ومﺖ و
شهروﻧدان استوار باشد .روشن اسﺖ که دربار ﻧاصری از درک این معن ﻧاتوان بود ،چناﻧکه پی را که جواﻧ
١٨ساله بود زیر ش نجه کشتند و شاه ﻧامه را به آخوﻧد مﻼعل کن داد ،تا جواب دهد و او گویا گفته بود که جواب
ﻧامه هماﻧسﺖ که با فرستادهاش کردید! مﻼعل کن  ،آخوﻧدی اسﺖ که ﻧاصرالدینشاه پای پیاده از قصر به پابوس او
م رفﺖ و در ﻧامهای به شاه »کلمۀ قﺒیحۀ آزادی« را وارد »ادبیات سیاس « ایران ﻧمود.
اما در سوی مقابﻞ» ،آزادی« کاﻧون اصل فلسفۀ سیاس بهائ را تش یﻞ م دهد .امروزه پس از گذشﺖ چهار دهه
عمر ح ومﺖ اسﻼم بر ایران ،اﻏلب اﻧدیشمندان تکیه بر »عدالﺖطلﺒﯽ« را وجه مشترک جریاﻧات اجتماع و
سیاس ایران )از چپ و اسﻼم تا مل و مدرن( و در عین حال ﻧقطۀ ﺿعف و عامﻞ ش سﺖ مﺒارزات ایراﻧیان
تشخیﺺ دادهاﻧد .پیششرط »عدالﺖخواه « وجود تفاوت در میان گروههای اجتماع اسﺖ ،درحالی ه »آزادی«
بر برابری و ﻧﺰدی تکیه دارد و بدین وسیله بخودی خود راه پیشرفﺖ را م گشاید:

» راه آزادی باز شده و سراپردۀ ی اﻧﮕ بلند شده به چشم بی اﻧﮕان ی دی ر را

ﻧﺒینید)«.بهاءالله(

ﻧموﻧه آﻧکه ،زن و مرد گوﻧاگون هستند ،اما برابری حقوق آﻧان باعث م شود ،که هر دو با احساس آزادی به ش وفایﯽ
اﻧساﻧ دسﺖ یابند .این برای همۀ اختﻼفات و تﺒعیضات که در آﻏاز این ﻧوشتار اشاره شد ،صدق م کند.
ﻧموﻧۀ دی ر :وابستﮕان به اقلیﺖهای قوم ﻧیﺰ زماﻧ به راست پشتیﺒان ح ومﺖ مرکﺰی خواهند بود که از آزادی و
برابری با دی ر اقوام برخوردار باشند .مدرﻧیتۀ اروپایﯽ با ﻧادیده گرفتن تفاوتها تواﻧسﺖ» ،حقوق برابر شهروﻧدی«
را به موتور رقابﺖ و پیشرفﺖ بدل کند .درحالی ه عدالﺖخواه به اختﻼف و برخورد اجتماع دامن م زﻧد و
ﻧیروی سازﻧدگ جامعه را هدر م دهد .چناﻧکه در ایران ،اسﻼم زدگ ﻧه تنها باعث رشد ﻧﮕرش چپ شد ،بل ه این
دو با سﺒقﺖجویﯽ در »عدالﺖطلﺒﯽ« ایران را به مغاک امروز سرﻧﮕون ساختند.

بدین معن مﺒارزه برای هرگوﻧه آزادی ،از جنس و دین تا فرهنﮕ و قوم  ،در ﻧهایﺖ راه را بسوی قاﻧوﻧمداری،
آزادی شهروﻧدی و پیشرفﺖ اجتماع م گشاید .از اینرو مﺒارزۀ بهائیان برای کسب آزادی را ،با تکیه بر تفاوتهای
خود با دی ر ادیان و بویژه با اسﻼم ،باید مهمترین جﺒهۀ پیشرفﺖ در تاریخ معاصر ایران داﻧسﺖ .زیرا همینکه آﻧان
بﺰرگترین اقلیﺖ مذهﺒﯽ را تش یﻞ م دادﻧد ،محرومیﺖشان از حق برابر ،حلقۀ مفقودهای بود که ایران را از کشورهای
پیشرفته جدا م ساخﺖ.
ﻧاآ گاه اجتماع در ایران باعث شده اسﺖ که بسیاری پافشاری بهائیان بر هویﺖ دین خود را ﻧشاﻧۀ تعصب مذهﺒﯽ
بیابند .برای آﻧکه این ﻧکتۀ مهم روشن شود ،ﻧﮕاه به صحنۀ تاریخ م رری روشنﮕر اسﺖ:

»مدتهاسﺖ جمع را در سدِه )از آبادیهاى بﺰرگ ﻧﺰدي اصفهان( به ﻧسﺒﺖ بابﻲگرى دﻧﺒال کرده ،آﻧها ﻧاچار به طهران
رفته بدولﺖ ش ايﺖ ﻧمودهاﻧد .دولﺖ هم ح م صادر کرده که اشخاص مﺰبور به وطن خود بازگشﺖ ﻧمايند و در
امان باشند ...اين جم با اين اح ام دولت رو به خاﻧههاى خود م روﻧد .با اطمينان بىاساس و تصورات باطﻞ
ابلهاﻧه .از طرف دي ر بعض از روحاﻧيون سدِه که بستﮕ به شيخ محمدتق ﻧجف دارﻧد مصمم م گردﻧد .ﻧﮕذارﻧد
آن جم به مقصد خود رسيده از امنيت که از دولﺖ حاصﻞ کردهاﻧد استفاده ﻧمايند ...ساعت چند از روز برآمده،
درحالي ه مطرودين با مأمور ح ومﺖ وارد م شوﻧد و شمارۀ آﻧها به بيسﺖ ﻧفر ﻧم رسد ،بىآﻧکه هيچ وﻧه سﻼح
در دسﺖ داشته باشند ،چند صد ﻧفر بر آﻧها حمله آورده به جﺰ چند تن که فرار م ﻧمايند ،باق را از ﺿرب چوب و
چماق با خاک ي سان م سازﻧد(٥)«.
ﻧﮕارﻧدۀ این گﺰارش ،با وجود همدردی با کشتهشدگان ،به آﻧان »تصورات باطﻞ و ابلهاﻧه« ﻧسﺒﺖ م دهد .اما آیا قابﻞ
تصور اسﺖ که جمع از بهائیان ایران دربارۀ قساوت مﻼیان توهم داشته باشند؟ از سوی دی ر ،اگر آﻧان »درد
مذهﺒﯽ« داشتند ،م تواﻧستند به جای دی ری مهاجرت کنند .اما ظاهراً برای ﻧخستین بار تواﻧسته بودﻧد ،از حمایﺖ
»مأمور ح ومﺖ« برخوردار شوﻧد و عﺰم داشتند تا پای جان از حق زﻧدگ خود بعنوان دگراﻧدیش مذهﺒﯽ دفاع
ﻧمایند.
اسفا که ایراﻧیان پس از ی سده »عدالتخواه « بیهوده ،امروزه باید مﺒارزۀ آزادیخواهاﻧه خود را در همان سط
پایین )در حد آزادی پوشش!( به پیش بﺒرﻧد که بهائیان در عهد قاجار!
حت در دوران پهلوی ﻧیﺰ با آﻧکه برخ حقوق شهروﻧدی تحقق یافته بود ،اما ایراﻧیان به احساس شادیبخش آزادی
دسﺖ ﻧیافتند .زیرا چناﻧکه تئوریپردازاﻧ ماﻧند »هاﻧا آرﻧﺖ« ﻧیﺰ دریافتهاﻧد ،آزادی فقط ﻧﺒود فشار سیاس و
برخورداری از حقوق شهروﻧدی ﻧیسﺖ .بل ه آزادی واقع هماﻧا ام ان دخالﺖ در سپهر هم اﻧ و شرکﺖ در ﻧوسازی
اجتماع و سیاس اسﺖ .تنها این سط از آزادی به سعادت فردی و خوشﺒخت اجتماع دامن م زﻧد .از این ﻧظر
بهائیان که ﻧوسازی همهجاﻧﺒۀ ایران را به اعتقاد مذهﺒﯽ خود بدل ساخته بودﻧد ،حت در دوران قاجار ﻧیﺰ
خوشﺒخﺖترین قشر جامعه را تش یﻞ م دادﻧد!
برای مﻼیان ﻧیﺰ روشن بوده و هسﺖ که آزادیخواه بهائیان به حق زﻧدگ )چناﻧکه مثﻼ منتظری م خواسﺖ( پایان
ﻧم یابد و ﻧفس وجودشان »خطرﻧاک« اسﺖ ،زیرا تک تک »اعتقادات مذهﺒﯽ« آﻧان از برابری زن و مرد تا ظهور
امام ﻏایب و از دم راس خواه تا »ایراﻧی ری« پایههای ﻧفوذ مﻼیان را درهمم ش ند.
اشاره شد که در عصر ﻧاصری پشتیﺒاﻧ بهائیان از اقتدار دولت در برابر ﻧفوذ مﻼیان بدین م اﻧجامید که با تکیه بر
تواﻧایﯽهایشان در دربار و دیوان ﻧفوذ کنند .تا آﻧجا که دولﺖآبادی ﻧوشﺖ:

»)بهائیان( در اﻏلب دوایر دولت مصدر کار

هستند(٦)«.

اما آﻧان ،به سﺒب واهمۀ شاه ،تنها تا ردۀ دوم دولتمردان ام ان پیشروی داشتند .شاهد آﻧکه با پادشاه مظفرالدینشاه
به ی ﺒاره در باﻻترین رده ،از معیرالممال و صنیعالسلطنه تا موقّرالدوله )حاکم بوشهر( و مویدّالدوله )حاکم کاشان(
بسیاری بعنوان بهائ شناخته شدﻧد و همین باعث تهاجم همهجاﻧﺒۀ مﻼیاﻧ شد ،که پیش از این دعاگوی
ﻧاصرالدینشاه بودﻧد .آﻧان حس م کردﻧد اوﺿاع دگرگون شده و بدین سﺒب برای حفظ ﻧفوذ خود بر دربار حاﺿر
بودﻧد ،به هر کاری دسﺖ بﺰﻧند و این زمینهای بود که باعث شد ازلیان بتواﻧند »دو سید« را فریب دهند.
با این وصف روشن اسﺖ که بهائیان بعنوان »مفسدان عقیدت « به هیچ وجه ﻧم تواﻧستند در اﻧقﻼب مشروطه ﻧقش
بازی کنند .هرچند که آﻧان ﻧیﺰ ماﻧند ازلیان امیدوار بودﻧد با اﻧتخاب به »مجلس ملﺖ« در ﻧوسازی کشور هم اری
کنند .عﺒدالﺒها به بهائیان ﻧوشﺖ:

»...اکنون بايد به جوهر کار پرداخﺖ و با سياسيون مراوده کرد و حقيقﺖ حال بهائيان را بيان ﻧمود ...یاران به
ﻧهايﺖ جهد و کوشش ﻧمايند که ﻧفوس از بهائيان از براى مجلس ملﺖ اﻧتخاب گردد(٧)«.

»فساد عقیده« دستاویﺰی بود ،که وابستﮕان به هر دو جناح »بابﯽ« را از شرکﺖ در مجلس بازم داشﺖ .هرچند که
بهائیان چندان کوشش هم از خود ﻧشان ﻧدادﻧد؛ بدین دلیﻞ که اﻧقﻼب مشروطه »اﻧقﻼب« آﻧان ﻧﺒود! بهائیان خواستار
پیوﻧد »شوکﺖ شهریاری« با دم راس پارلماﻧ  ،بنا به ﻧموﻧۀ اﻧﮕلیس ،بودﻧد) ،(٨درحالی ه اﻧقﻼب مشروطه از آﻧجا
که مجلس را در زیر ﻧظارت مﻼیان قرار م داد ،بر قدرت مﻼیان م افﺰود .بدین سﺒب بهائیان وقت دیدﻧد که مﻼیان
در تهاجم تﺒلیغ بر مشروطهخواهان ،در و دیوار پایتخﺖ را پر از اعﻼمیههایﯽ کردﻧد که مشروطه را »توطئۀ بهائ «
قلمداد م ﻧمود و این تهمﺖ ،کشتار مشروطهخواهان را زمینهسازی م کرد ،برای حفظ جان آﻧان ،خود را ب ل عقب
کشیدﻧد.
ﻧیازی به تأکید ﻧیسﺖ که دوران رﺿاشاه دوران مطلوب بهائیان بود .از ی سو حمﻼت مﻼیان فروکشید و از سوی
دی ر اصﻼحات رﺿاشاه از گسترش شﺒ ۀ مدارس ﻧوین تا »کشف حجاب زﻧان« ،تحقق آرزوی دیرینۀ آﻧان بود.
فراتر از آن ،بهائیان آن ﻧیروی اجتماع را تش یﻞ م دادﻧد ،که اصوﻻ با تکیه بر آن اصﻼحات رﺿاشاه مم ن
گردید.
کساﻧ که اوﺿاع ایران پیش از به قدرت رسیدن سردار سپه را با دو دهه بعد مقایسه م کنند و از سرعﺖ ﻧوسازی
رﺿاشاه ش فﺖزده م شوﻧد ،ﻧیروی اجتماع یاد شده را در ﻧظر ﻧم گیرﻧد .صرفنظر از »کشفحجاب« که بدون
استقﺒال زﻧان ﻏیرمسلمان ام ان موفقیﺖ ﻧداشﺖ ،بخش مهم ﻧخستین آموزگاران مدارس را بهائیان تش یﻞ م دادﻧد،
بدین دلیﻞ ساده که )صرفنظر از قشر مﻼیان( تنها »توده« باسواد کشور بودﻧد.
کوتاه آﻧکه ،در دوران محمدرﺿاشاه ﻧیﺰ بهائیان در همه جای دستﮕاه اداری کشور بجﺰ در میان ﻧهادهای امنیت
شاﻏﻞ بودﻧد و بر خﻼف پیروان دی ر اقلیتهای مذهﺒﯽ که بیشتر در بخش خصوص فعالیﺖ داشتند ،تنها گروه بﺰرگ
اجتماع را تش یﻞ م دادﻧد ،که با صداقﺖ کامﻞ در ﻧهادهای دولت خدمﺖ م کردﻧد .فﺰوﻧ شمار بهائیان در
ﻧهادهای دولت برای مﻼیان بسیار ﻧﮕران کننده بود .در این میان ،محمدرﺿاشاه تصور م کرد ،با در برابر هم قرار
دادن این دو ﻧیرو در باری ۀ »بیم و امید« ،سیاسﺖ ماهراﻧهای را دﻧﺒال م کند.
بسیاری بر بهائیان خرده گرفتهاﻧد که پیش از اﻧقﻼب اسﻼم  ،از دخالﺖ در سیاسﺖ برکنار بودﻧد .پس از ﻧﮕاه به
فلسفۀ سیاس بهائیﺖ ،باید پرسید ،آیا »فعالیﺖ سیاس « احﺰاب و جریاﻧات گوﻧاگون جﺰ در جهﺖ تضعیف ح ومﺖ
سیر م کرد؟ و چ وﻧه م توان از گروه خواهان اقتدار حاکمیﺖ خواسﺖ که در جهﺖ مخالف هدف خود فعالیﺖ
کند؟

اینک پس از ﻧﮕاه کوتاه به فلسفۀ سیاس و ﻧقش دو جناح بابﯽ )ازل و بهائ ( در دوران معاصر ،م توان جم
بسﺖ ،که بدون اﻧدیشه و کنش این جریان ،اﻧدیشۀ تجدد و راهیافﺖ ﻧوسازی هیچ وﻧه ام ان بروز ﻧداشﺖ و چه بسا
که ایران همچنان در اوﺿاع اجتماع و سیاس عصر قاجار بسر م برد.
) (١عل میرفطروس ،دیدگاهها ،عصرجدید ،ص٨٣
) (٢یحیﯽ دولﺖآبادی ،حیات یحیﯽ ،ج١ـ ،٢ص ١١٢
) (٣خاطرات حاج سیاح )یا دوران خوف و وحشﺖ( ،ب وشش حمید سیاح ،ص ٤٧٥
) » (٤جمع را امر فرمودﻧد ،كه آش ارا در ميان مردم تکلم ﻧمايند .چناﻧچه بعض از ﻧفوس ...ب مال قدرت و قوت و استقامﺖ بذكر
حق ﻧاطق گشتند)«.امر و خلق ،ج ،٣ص (٤٧٧
) (٢)= (٥ص٣٢٢

) (۶هماﻧجا ،ص٣١۶

)(٧محمدرﺿا فشاه  ،واپسین جنﺒش قرون وسطایﯽ در دوران فئودال ،جاویدان١٥٧ ،
)» (٨حال آﻧچه در لندره امﺖ اﻧﮕريﺰ به آن متمس
مجموعه الواح ،ص٥٣
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