
 فلسفه سیاس ازلیان و بهائیان
  بخش دوم

 فاضل غیبی
های دین گروه ،علوم اجتماع نگریست.ع اجتمابعنوان گروه باید به آن  هر گروهرای آشنایی با فلسفۀ سیاس ب

هبا باور جمع نیز نهرا  ری، های مشترک، بل  »هویت فرهنگ« برخوردار از مانند هر گروه اجتماع یا سیاس دی
  . ددانم مشترک

تصورات و باورهای از  زیرا هیچ دو نفریمورد تأکید قرار گیرد، ها و جریانات مذهبی در مورد گروهباید  ویژگاین 
سان از آنکه  شیباجتماع گروه هر وابستگان به د. بنابراین ) برخوردار نیستنمانند خدا(در مورد مقوالت دین  ی

  دارند. هیاز آن تک ناش مشترک و همبستگ تیهو بهو  اندبالیدهمزبور  انیباشند، در جر بندیمشترک پا ییباورها هب

را دریابند سیدباب های ، توانستند هم نوآوریرهایی از اسالمبا  »انازلی«گروه کوچ  در بخش نخست دیدیم که
ان بدل شدند ا .کنند ا اقتباسبرخاسته از دنیای پیشرفته ر افکار و هم بر روند  رفتأثیری ش وز این راه به نخب
  . ر گذاشتندری ایرانیان و نوسازی کشوبیدا

رد موفق مالیان نفوذ کنند.  قشر توانستند تا باالترین مراتب دروسیله دو  بدین ؛نمایی بودو اسالم آنان پنهانکاری ش
ل اما  ر شای با افپس از انقالب مشروطه، این بود که » تقیه«مش ، دی  فعالیت در میان مالیانهویت نامداران ازل

ن نبود ایران زیر فشار  بدین سببکاهش یافت.  ٢٠پس از شهریور نیزدر دربار  های ازلار شخصیتشم .مم
» ترصد سال عقب«در مقایسه با دوران مشروطه بدین لحاظ  ن عقب نشست کهچنا »چپ اسالم روشنفکری«
  ) ١(د.بو

کوشش برای پیشبرد » روشنفکران«در دوران محمدرضاشاه، نه تنها از سوی که  نماندگ آعقبستین شاخص نخ
ه اقداماتاجتماع نمهای رفرم   ..)انشهروند همۀ حقوقو برابری  (مانند افزایش حقوق زنانمترق شد، بل

ار نبود و . شدتلق م »دستگاه«برای حفظ قدرت  دلخواه فرامین مانند کشورهای زیرا که سرچشمۀ فکری آنها آش
 ند.  خاستبرنماز توافق اجتماع  پیشرفته

ر تاریخ ایران «پس از نشر کتاب دورانساز برای بزرگداشت ایران باستان بود.  کوشش شاهان پهلوی  ،شاخص دی
، در دوران رضاشاه کوشش برای بزرگداشت ایران پیش وزیر مشروطه)(نخستین نخستنگارش حسن پیرنیا » باستان

و  دربارمدرضاشاه چنین کوشش از سوی سرافراز برخوردار شد. اما در دوران محپویا و ای از اسالم، از جلوه
ه ،»هپنااسالم«دولتمردان    گشت.ای بدل رفته رفته به مضح

بجا مانده  هایمهو ساچانگیز چنان وحشتبرای او  شاهبه ناصرالدین بابیان تیراندازیدر بخش نخست اشاره شد، که 
  )٢(آمد.از هیچ چیز به اندازۀ لفظ بابی به خشم نم عمر تا پایان چنان دردناک بود، کهو، در گردن ا
رد  که دریافتیم انه بابیت، درباربه سیدباب با روی ومت سیاس  و آن پشتیبان گشتای برخوردار از ویژگ ی از ح

بر  ،»بهاءالله«عل نوریابیان به بهائیت، پیشوای آنان حسینبا گرویدن اکثریت قاط ب در برابر قدرت مالیان بود.
اف  تکامل بخشید و خالف ازلیان، خط مش سیدباب را ادامه دامن » بابی« میان دو جناح اصلو همین به ش

 »سیدجمال«به پشتیبان از از اسالمبول به عکّا نزد بهاءالله رفت، تا او را آنکه، میرزا آقاخان کرمان  شاهد زد.
 و چون پاس منف گرفت، کتابی در رد بهائیت نوشت.   فراخواند

ومت سیاسبرای  نوشتارهای بهائ ، دررو به هر بدین مضمون که . دالیل بسیاری بیان شده است پشتیبان از ح
ومت  ومت و  پشتیبان ملت استوار استبر ذاتاً قدرت ح امنیت و تأمین  درآن ناچار است  حفظو  برای کسبح

وشد. » رعیت« رفاه ومت، ب گاه بر مناف قدرت ا یداد کند،ملت است و اگر بخدمت به در منفعت ح ز ناآ
ه در  روشنگری کرد،باید بنابراین  کند. مچنین خویش  رانه، بل ومت اقتدار خود را نه در رفتار سرکوب تا ح

برای حفظ آنان و  استوار استر فقر مادی و معنوی امت ب ذاتاً پایۀ قدرت مالیان برعکس،بجوید. » پروریرعیت«
 . هستندطلبانه ام پیشرفتاز هر گبه جلوگیری ناچار نفوذ خود 

ر بهائ جاذبۀ    نوردید: زدگ سراپای جامعه را درمدفاع از ایرانیت در دوران بود، که اسالم یاندی
انگان شد و بنیان قدیم به تزلزل  ول افسوس که.. ت برین بود و آئین نازنین داشت.ایران وقت بهش« جوالنگاه بی

 ا)عبدالبه(»آمد.



سو  ، که را جلب کندایراندوستان توانستدر ظلمت سلطۀ مالیان، م کهبود  بدین معن بهائیت تنها جریان از ی
ر داشتند و از سوی خاطرۀ ایران باستان را گرام م ودی وک ناصری رو به و دربار مفل متکشور را در زیر ح

    دیدند.نابودی م
فت و بیسابقه بهائیان در تنگنای ماا ومت  هرچندگرفتار بودند.  ایش  ،دقانونمداری پشتیبان م کردن واز ح

ان در تمام نیم سدۀ عصر ناصری در دستور کار دربار بود. از ی سو به هدف زنده کردن راست و درست شسرکوب
یرانه در  »تقیه«ایرانشهری و بازیافت سرافرازی انسان از  ر، مالیان در شهر و روستا پی ابا داشتند و از سوی دی

یرند و مالش را بو» بابی«پی یافتن    کنند.  »حالل«دند، تا جانش را ب
  توجه کنیم:» خاطرات حاج سیاح«، به گزارش در روزمره بیابیم» کشبابی« ی آنکه تصوری ازبرا
من اصرار » ندارم«گفت:» پول ناهار مرا بده!«و روزی آخوندی را دیدم طم مرا واداشت به او گفتم:من فراشم «

ر رسید من به او گفتم:کردم و او ایستادگ نمود.  نفر دی هر دو او را بردیم » این آخوند بابی است«در این میان ی
اش گفتگو ندارد ببرید آسوده«گفت:» ایم.آوردهبابی «گفتیم:» گویید؟چه م«نزد اردشیر میرزا حاکم طهران. گفت:

  )٣(»فوراً بردند میرغضب سرش را برید.» کنید!
گروه اجتماع . استدر دوران ناصری  بهائاقلیت  بستایران، نشانگر بن شهر و روستایدر  ایین صحنهتکرار چن

سو پرشماری که  ر کرد پشتیبان مدربار مفلوک ناصری ولتمردان داز از ی ، تایرانی دفاع از بخاطرو از سوی دی
ترین ایمن اجتماع نمود. امابخود جلب ماز همۀ اقشار جامعه پیوسته کسان را  به  ،به سبب محرومیت از کوچ

وم بود.  خفاخوف و زندگ در    مح
ه  ان جامعه استبهائیان نه تنها جامعۀ مذهبی منفعل نبودند، بل ان برای جلب نخب کردند. طبعاً فاده ماز هر ام

های ها و جنایتخیانتباسوادان جامعه بود، که در آن به و نشان نام بی هاینگارش و ارسال جزوه ،ترین شیوهرایج
گاه مل دامن خودو به خوانده  »هالج «را » علما«، شمردندرا برممالیان    .زدندمآ

به ای از زندان (عکا) با پی نامه بهاءالله )۴(شد،علن که موجب قتل تظاهرکنندگان پس از ی دو تظاهر 
گروه از » حزب بابی«آنچه بوده گذشته، اینک  نوشت، انبهائیپیشوای بعنوان  فرستاد که در آن شاهناصرالدین

یل م دهند و » رعایای شهریاری« حال بايد حضرت سلطان به عنايت و شفقت با اين حزب رفتار فرمايند «را تش
مظلوم عهد م نمايد از اين حزب جز صداقت و امانت امري ظاهر نشود كه مغاير رأي جهان آراي حضرت و اين 

  »سلطان باشد.
ومت و نخستین بار بود که سخن از پیمان مدن م رفت که م این بایست بر حقوق و وظایف متقابل میان ح

را که جوان  پیمعن ناتوان بود، چنانکه  ناصری از درک این ار باشد. روشن است که دربارشهروندان استو
نجه کشتند و ١٨ که جواب  تا جواب دهد و او گویا گفته بود شاه نامه را به آخوند مالعل کن داد،ساله بود زیر ش

، ادهنامه همانست که با فرست  او پای پیاده از قصر به پابوسشاه ناصرالدین که آخوندی استاش کردید! مالعل کن
  د. نموایران » ادبیات سیاس«را وارد  »کلمۀ قبیحۀ آزادی« ای به شاهنامه رفت و درم

یل مکانون اصل فلسفۀ سیاس بهائ  »آزادی«، سوی مقابلدر اما  چهار دهه  گذشتز . امروزه پس ادهدرا تش
ومت اسالم بر ایران عمر مشترک جریانات اجتماع و  وجهرا » بیطلعدالت«اندیشمندان تکیه بر  اغلب ،ح

ست  سیاس ایران مبارزات ایرانیان (از چپ و اسالم تا مل و مدرن) و در عین حال نقطۀ ضعف و عامل ش
ههای اجتماع گروهیان وجود تفاوت در م »خواهعدالت«شرط پیش اند. تشخیص داده  »آزادی« است، درحالی

  : گشایدمرا بر برابری و نزدی تکیه دارد و بدین وسیله بخودی خود راه پیشرفت 
ر را نبینید.«  دی انگان ی انگ بلند شده به چشم بی   بهاءالله)(»راه آزادی باز شده و سراپردۀ ی

وفایی  احساس آزادی بهشود، که هر دو با باعث مآنان  گوناگون هستند، اما برابری حقوقزن و مرد ، آنکه نمونه ش
  . کندصدق مز این نوشتار اشاره شد، دست یابند. این برای همۀ اختالفات و تبعیضات که در آغاانسان 

ر:  ومت مرکزی خواهند بود که از آزادی و های وابستگان به اقلیتنمونۀ دی قوم نیز زمان به راست پشتیبان ح
ر اقوام برخوردار باشند.  » شهروندیبرابر  حقوق«ها توانست، تفاوت مدرنیتۀ اروپایی با نادیده گرفتنبرابری با دی

ه عدالت به موتور رقابت و پیشرفت بدل کند. را ماع دامن م زند و خواه به اختالف و برخورد اجتدرحالی
ه این  ،در ایرانچنانکه  دهد.نیروی سازندگ جامعه را هدر م اسالم زدگ نه تنها باعث رشد نگرش چپ شد، بل

  سرنگون ساختند.  امروزایران را به مغاک » طلبیدالتع«جویی در دو با سبقت



 قانونمداری، در نهایت راه را بسوی ،مقواز جنس و دین تا فرهنگ و  ،بدین معن مبارزه برای هرگونه آزادی
های با تکیه بر تفاوت ،را گشاید. از اینرو مبارزۀ بهائیان برای کسب آزادیآزادی شهروندی و پیشرفت اجتماع م

ر ادیان و بویژه  آنان باید مهمترین جبهۀ پیشرفت در تاریخ معاصر ایران دانست. زیرا همینکه  ،اسالمبا خود با دی
یل م اقلیت مذهبی بزرگترین ای بود که ایران را از کشورهای حلقۀ مفقودهبرابر، حق  شان ازمحرومیتدادند، را تش

  ساخت. پیشرفته جدا م
گاه اجتماع در ایران ن  را نشانۀ تعصب مذهبیخود پافشاری بهائیان بر هویت دین ی سیارب باعث شده است کهاآ

رری نکه این نکتۀ مهم روشن شود، برای آ. بیابند   روشنگر است:نگاه به صحنۀ تاریخ م
طهران  بهگرى دنبال کرده، آنها ناچار به نسبت بابي )هاى بزرگ نزدي اصفهان(از آبادی است جمع را در سدِهمدته« 

ايت نموده م صادر کرده که اشخاص اند.رفته بدولت ش نمايند و در  بازگشتمزبور به وطن خود  دولت هم ح
ام دولت رو به خانهجم امان باشند... اين تصورات باطل  اساس وهاى خود م روند. با اطمينان بى با اين اح

ر بعض از روحانيون  م گردند. نگذارند  دارند مصممنجف سدِه که بستگ به شيخ محمدتقابلهانه. از طرف دي
چند از روز برآمده،  اند استفاده نمايند... ساعت که از دولت حاصل کردهآن جم به مقصد خود رسيده از امنيت

ومت وارد مد ه مطرودين با مأمور ح ونه سالح شوند و شمارۀ آنها به بيست نفر نم رسد، بىرحالي آنکه هيچ
را از ضرب چوب و  باقدر دست داشته باشند، چند صد نفر بر آنها حمله آورده به جز چند تن که فرار م نمايند، 

سان م   )٥(».سازندچماق با خاک ي
قابل دهد. اما آیا نسبت م» تصورات باطل و ابلهانه«به آنان  ،شدگانکشته با وجود همدردی با دۀ این گزارش،رننگا

ر، باشند؟ داشته توهم وت مالیان قسادربارۀ  نایرا نبهائیاجمع از تصور است که  درد «اگر آنان از سوی دی
ری مهاجرت کنند. اماتومداشتند، » مذهبی از حمایت  نسته بودند،ظاهراً برای نخستین بار توا انستند به جای دی

ومت« بعنوان دگراندیش مذهبی دفاع  برخوردار شوند و عزم داشتند تا پای جان از حق زندگ خود» مأمور ح
  . نمایند

 سطهمان در  خود رامبارزۀ آزادیخواهانه  ، امروزه بایدبیهوده» عدالتخواه«پس از ی سده  اسفا که ایرانیان
  اجار! قبه پیش ببرند که بهائیان در عهد  )!(در حد آزادی پوشش پایین
 آزادی بخششادی احساسبه  ایرانیانتحقق یافته بود، اما  ندیبرخ حقوق شهرونیز با آنکه در دوران پهلوی  حت

آزادی فقط نبود فشار سیاس و ، انددریافتهنیز  »هانا آرنت«نند پردازان ماتئوریدست نیافتند. زیرا چنانکه 
ه آزادی واقعاز  برخورداری انهمانا  حقوق شهروندی نیست. بل ان  ام و شرکت در نوسازی دخالت در سپهر هم

از این نظر  زند.فردی و خوشبخت اجتماع دامن مسعادت به تنها این سط از آزادی است. اجتماع و سیاس 
جانبۀ ایران را به اعتقاد مذهبی خود بدل ساخته بودند، حت در دوران قاجار نیز بهائیان که نوسازی همه

یل مخوشبخت   دادند!ترین قشر جامعه را تش
) پایان ستخوام(چنانکه مثال منتظری  ق زندگح واه بهائیان بهبرای مالیان نیز روشن بوده و هست که آزادیخ

ظهور زن و مرد تا  برابریاز  آنان» اعتقادات مذهبی«است، زیرا تک تک  »خطرناک« نفس وجودشانیابد و نم
ری«خواه تا راسامام غایب و از دم نممالیان را درهم های نفوذپایه» ایرانی    د. ش

انجامید که با تکیه بر دولت در برابر نفوذ مالیان بدین مناصری پشتیبان بهائیان از اقتدار  اشاره شد که در عصر
   :آبادی نوشتدولتتا آنجا که . ربار و دیوان نفوذ کنندهایشان در دتوانایی

  )٦(»در اغلب دوایر دولت مصدر کار هستند. )بهائیان(«

ان پیشروی داشتند. شاهد آنکه با پادشاه مظفرالدین ،به سبب واهمۀ شاهآنان، اما   شاه تنها تا ردۀ دوم دولتمردان ام
باره   (حاکم کاشان)و مویدّالدوله  (حاکم بوشهر)موقّرالدوله  السلطنه تاعیرالممال و صنیعدر باالترین رده، از مبه ی

دعاگوی پیش از این که شد، جانبۀ مالیان و همین باعث تهاجم همه شناخته شدندبعنوان بهائ  بسیاری
برای حفظ نفوذ خود بر دربار حاضر بدین سبب کردند اوضاع دگرگون شده و حس م آنان. شاه بودندناصرالدین

 را فریب دهند.» دو سید«که باعث شد ازلیان بتوانند بود ای بودند، به هر کاری دست بزنند و این زمینه
توانستند در انقالب مشروطه نقش به هیچ وجه نم» مفسدان عقیدت«بهائیان بعنوان روشن است که با این وصف 

اری  »مجلس ملت«بازی کنند. هرچند که آنان نیز مانند ازلیان امیدوار بودند با انتخاب به  در نوسازی کشور هم
  :کنند. عبدالبها به بهائیان نوشت



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

چند که . هرداشترا از شرکت در مجلس بازم »بابی«وابستگان به هر دو جناح  دستاویزی بود، که» فساد عقیده«
خواستار آنان نبود! بهائیان » انقالب« که انقالب مشروطه ؛ بدین دلیلاز خود نشان ندادندبهائیان چندان کوشش هم 

، بنا به نمونۀ انگلیس، بودند» شوکت شهریاری«پیوند  راس پارلمان ه انقالب مشر)٨(با دم وطه از آنجا ، درحالی
وقت دیدند که مالیان بهائیان . بدین سبب افزودبر قدرت مالیان م ،دادممجلس را در زیر نظارت مالیان قرار  که

» توطئۀ بهائ«طه را هایی کردند که مشروخواهان، در و دیوار پایتخت را پر از اعالمیهدر تهاجم تبلیغ بر مشروطه
ل عقب جان آنان، برای حفظ کرد، سازی مخواهان را زمینهکشتار مشروطه ،د و این تهمتنموقلمداد م خود را ب
  کشیدند.

سو حمالت مالیان فروکشید و از سوی نیازی به تأکید نیست که دوران رضاشاه  دوران مطلوب بهائیان بود. از ی
ر اصالحات رضاشا ۀ مدارس نویندی . دبو آنانآرزوی دیرینۀ  ، تحقق»کشف حجاب زنان«تا  ه از گسترش شب

یل م دادند، که فراتر از آن، بهائیان آن نیروی ن  اصوال با تکیه بر آن اجتماع را تش اصالحات رضاشاه مم
  گردید. 

کنند و از سرعت نوسازی ه ممقایسرا با دو دهه بعد  قدرت رسیدن سردار سپه  پیش از به اوضاع ایرانکسان که 
فت رضاشاه که بدون » حجابکشف«ظر از گیرند. صرفنشوند، نیروی اجتماع یاد شده را در نظر نمزده مش

ان موفقیت نداشت،  یل م را آموزگاران مدارسبخش مهم نخستین استقبال زنان غیرمسلمان ام دادند، بهائیان تش
  بودند.  کشور باسواد» توده«تنها مالیان) قشر که (صرفنظر از بدین دلیل ساده 

بجز در میان نهادهای امنیت کشور  در همه جای دستگاه اداری کوتاه آنکه، در دوران محمدرضاشاه نیز بهائیان 
ر اقلیتهای مذهبی که بیشتر در بخش  شاغل بزرگ ند، تنها گروه فعالیت داشتخصوص بودند و بر خالف پیروان دی

یل م فزون شمار بهائیان در کردند. خدمت مکامل در نهادهای دولت ، که با صداقت دادنداجتماع را تش
کرد، با در برابر هم قرار محمدرضاشاه تصور م . در این میان،نگران کننده بود دولت برای مالیان بسیارهادهای ن

ۀ در  ودو نیراین  دادن   کند. ای را دنبال ماست ماهرانهسی ،»بیم و امید«باری
، که  اندبسیاری بر بهائیان خرده گرفته از نگاه به  پسند. برکنار بود از دخالت در سیاستپیش از انقالب اسالم

ومتاحزاب و جریانات گون »سیاس فعالیت«، باید پرسید، آیا فلسفۀ سیاس بهائیت  اگون جز در جهت تضعیف ح
ونه مکردسیر م خواست که در جهت مخالف هدف خود فعالیت  گروه خواهان اقتدار حاکمیتتوان از ؟ و چ

  ؟کند

) در دوران معاصر اینک پس از توان جم م ،نگاه کوتاه به فلسفۀ سیاس و نقش دو جناح بابی (ازل و بهائ
ونه نوسازی ش این جریان، اندیشۀ تجدد و راهیافتکه بدون اندیشه و کن بست، ان بروز نداشت  هیچ  چه بسا وام

  برد. همچنان در اوضاع اجتماع و سیاس عصر قاجار بسر م که ایران
  
  ٨٣ص، عصرجدیدها، میرفطروس، دیدگاه) عل١(

  ١١٢، ص ٢ـ١ج ،ییحی اتیح ،یآباددولت ییحی )٢(
وشش حمید سیاح، ) ٣(   ٤٧٥ص خاطرات حاج سیاح (یا دوران خوف و وحشت)، ب

ارا در ميان مردم « )٤( مال قدرت و قوت  تکلم نمايند. چنانچه بعض جمع را امر فرمودند، كه آش و استقامت بذكر از نفوس... ب

  )٤٧٧، ص ٣امر و خلق، ج(».حق ناطق گشتند
    ٣١۶، صهمانجا) ۶(    ٣٢٢) ص٢(= )٥(

  ١٥٧ ، واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال، جاویدان،فشاه محمدرضا)٧(

 بهاءالله،».است دو مزين نور سلطنت و مشورت امت هره به آن متمس خوب بنظر ميايد چه که ب حال آنچه در لندره امت انگريز) «٨(
  ٥٣ص  ،مجموعه الواح


