
  بهائی بودن در عصر جدید

 فاضل غیبی
  

امروز را نگران باشيد و سخن از امروز  .درد امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر .هر روز را رازی است و هر سر را آوازی ..«: با توجه بدین که
  :گذارممیان میبه کوتاهی نکاتی را دربارۀ بهائی بودن در دوران نوین در  ۴۵،ص۱(پیام آسمانی، ج»رانيد...

اپو برای کوشند در تکادیان کهن می ان کهن شناخته شده است.آیین بهائی پس از یک قرن و نیم بعنوان آیینی نوین در برابر ادی

آیین بهائی در هماهنگی ذاتی با نیازهای درحالیکه عصر جدید هماهنگ جلوه دهند، نیازهای دوام در دنیای امروز، خود را با 

  های  بنیانی آن چهره بگشایند، تا درخشش آن پهنۀ گیتی را روشنی بخشد.کافیست ویژگیزمانه است و 
  
شد ر آیین بهائی مبّین و معرّف ذروۀ سیر تکامل عالم انسانی است، سیر تکاملی که با تولد خانواده آغاز گردید، سپس بصورت وحدت قبیله «

حال و  ،یربان یشوق »دید و بعداً بشکل حکومت های ملی مستقل توسعه یافت.و کمال یافت و بنوبۀ خود به تشکیل حکومت شهری منجر گر 
  ۴۹ص  ان،یفنائ دیجمشبرگردان جهان،  ۀندیآ 

  

  ند:چنین هستها از این ویژگیبرخی 
پولس «بارز، خواست  ۀاند. نمونبوده روانیپ تیکوشش و درا  ونیگسترش خود را مد  انیاد  ۀهم خ،یتار  یبه گواه )۱

ما روبرو شد، ا ونیحوار  گریبود، که هرچند در ابتدا با مخالفت د  نینو  نییدر آ  انیهود یر یغ رشیبر پذ  یمبن »سیقد 
یجا مب یهودی یابدل گردد، وگرنه مانند پنجاه سال نخست، فرقه یجهان نییآ  نیبه بزرگتر  تیحیباعث شد که مس

   .ماند
  
بود فراتر رود.  هودی ۀجامع سابق خود که ۀتوانست از محدود حیمس نیم بود که آئ ۴٨ ۀسن یعنیالمقّدس،  تیبی شورا لیاز زمان تشک«

  ۲۶، ص۱۱، سفینۀ عرفان، دفتر شاپور راسخ ]»گشود دیجد نیدی جهان روم را بر رو  یَسن پُول (پولس) راه ها یسفرها

  بابیت را از فرقه ای شیعی به آیینی نوین بدل ساخت. نظیری بیدرایت که بابود گردهمایی بدشت  نمونۀ دیگر، 

 ماتبا كل .. و ظاهر شد در مقابل اصحاب جابستر و ح یگرديد ناگهان ب یمحسوب م ..ر بابيان مظهر عّفت و عصمت طاهره که در نظ «
  ۹۴قرن بدیع، ص” قديمه را ابالغ نمود.آتشين حلول دور جديد را اعالم و نسخ سنن و شعائر 

  ۲۵۵، ص ۲، جمکاتیب »بلند نمود.الندا اعلیه اناالله را در بدشت تا عناد آسمان بیطاهره انّ  «

در جامعۀ پیش از آن ، که وارد آورد یای جانکاه بر جنبشضربهبود، که شاه ناصرالدینبه سه جوان بابی ، تیراندازی نمونۀ عکس اما 
  . ایران پایگاهی استوار و گسترده یافته بود

 برهنه پای و برهنه سر نیاوران از و نمودند اخذ را ما معذلک ثابت، تقصیر عدم هم تحقیق مجالس در و نبودیم شت)ز مر (ا آن داخل ابداً " 
... و در ایام و لیالی در سجن مذکور در اعمال و احوال و حرکات حزب بابی تفکر می نمودیم که مع علّو دبردن طهران نزنداه ب زنجیر با پیاده

  ۱۵ـ۱۶لوح شیخ محمدتقی اصفهانی معروف به نجفی، ص   ]]»سمّو  ادراک آن حزب، آیا چه شده که از ایشان چنین عملی ظاهرو 

  .  شد) مخاطبان آثار  بهائی نخست شیعیان ایرانی بودند و مطالب طبعاً با توجه  به باورها و نمادهای مذهبی آنان مطرح می۲

  
  ۱۲۷ص مجموعه الواح، چاپ مصر،  »نازل.و هر یک از الواح به اقتضا «

  ۵۵، ص ۲، جبیمکات ]»بشود دیمقصود با  قتیذکر شده است مالحظه به حق ینظر به مشرب بعض راتیتعب یدر بعض مواقع بعض« 

   باورهای اسالمی تصور شود.در ادامه و چهارچوب  سبب شده است که آیین بهائی این ویژگی 

غض اعصار، خاک تعصب و فساد و باین نوزاد یزدانی در محیطی پست و قهقرایی تولد یافت و از کشوری برخاست که بر سرش طّی قرون و «
و عناد نشسته بود...با اینهمه قادر شد به نیروی ذاتی آسمانیش در مدتی کمتر از نود سال خود را از زیر یوغ سنگین تسلط اسالمی آزاد 

  ۷۵ ـ۷۶ ص ،یبهائ ینظم جهان ،ربانی ]»کند.



آمد بستر فرهنگ ایرانشهری پدید  میان ایرانیان و در دوستانه و چه به آنکه دردرحالیکه آیین بهائی چه به درونمایۀ انسان

با یژه بو  و نت های آنان برآمدصحراگردان عربستان و مناسب سکه در میان داشته باشد  با آیینی ونگیگتواند هیچگونه همنمی
  است.بدل شده  فات و تشویق  به جنایاتای برای نشر خرابه وسیله »علمای شنيعه«در دست که  مذهب شیعه

به آن حين ش یاز آن نفوس ظاهر شد که از اّول ابداع ال یحين متوّقف و ُمعرض . لََعمُر الله ظلم یشنيعه که به شيعه معروفند ال یو علما« 
  ۳۹۷، ص۲آیات الهی، ج» مشهود نه .

  ۱۴۱: صفحه ٤جلد  -مائده اسماني  ]»دییخود را خارج نما  عهیاز ظلمت حزب ش.. مردم، یبگو ا«

یب   می بایست مطالب کتب مقدسه خویش را پیروان ادیان کهن که  برخالف ( بهائیان این است که های مهم آیین بهائیویژگی از )۳
شه کنند اندی بهائیدر آثار  فراخوانده شده اند آنها را توجیه و تفسیر کنند) نیازهای زمانه صورت ناهماهنگی با چون و چرا بپذیرند و در

با  )سال ۱۱۰بیش از (طوالنی  مانیدر ز  است. این آثار روز هایمورد توجه قرار دهند که بیانگر نیاز مطالبی را » بصیرت«به و 
 وانندتینمدیگر ، از آنها  پس از گذشت نیم قرنبرخی  و از اینرو، اندتدوین شدهو در شرایطی متغیر  مخاطبانی کامالً مختلف

شد، اما امروزه با سفارش مینتو انی به هدف نزدیکی یاران شرق و غرب فراگرفتن زبان اسپرامز  ،نمونهمعتبر باشند. بعنوان 

  چنین ضرورتی وجود ندارد. ، دیگرگسترش زبان انگلیسی

ای عبدالبها بهائیان را به آموختن زبان اسپرانتو تشویق می فرمود. (اسپرانتو) زبانی بود ساده که آموختنش موجب نزدیکی بهائیان در دوره«
 ۱۲۴ ص کسروی و بهائیگری او،بهمن نیک اندیش،  »(اما) این امروز با انگلیسی حاصل است.شرق و غرب می شد... 

واند هر فردی می تدر آیین بهائی بیرون هستند،  ی و فلسفیعلم قلمرو سنجش عقالنی،از  اعتقادات دینی با توجه بدانکه  )۴

رۀ آنها دخالت و یا مجاز باشد درباو یا مرجعی بدون آنکه کسی  ،ی خود را داشته باشدشخصی و باورهای قلبآزادانه تصورات 
  کند.نظارت 

الیوم باید به محبت و مرحمت و خضوع و خشوع و تقدیس و تنزیهی ظاهر شوید که احدی از عباد از اعمال و افعال و اخالق و گفتار شما «
زاع و اگر صاحبان بیان.. ناستشمام ننماید که بمجرد استماع کلمه ای یکدیگر را سّب و لعن مینمودند.. روائح اعمال و گفتار امم قبل 

      ۲۱۸اقتدارات، ص » هر دو مردود بوده و خواهند بود. ،جدال نمایند

ی شکل ،اندیشه و آگاهی سطحو همچنین  معنوی بنا به تجربۀ هر فردی بلکه در،  »هستند دینی امری است نسبیحقایق «نه تنها 

  .گیردیگانه می

  ۸۰ص  ،یبهائ ی، نظم جهانربانی »نهائی. و جامد است نه تجدیدپذیر یزدانی آیین و مطلق نه است نسبی یامر  حقایق دینی،«

  دارد.  عزیز خود است که هرکس آنها را در ضمیر ، شایستهندقابل انتقال به دیگری نیستی و باورهای قلبی از آنجا که تجربۀ معنو 

 بسیاری از افراد، نظرات و عقاید سطحی دربارۀ منظور و مقصد امر الهی دارند و لذا آیین الهی را توأم با افکار و تصّورات شخصی خود به« 
   )۱۹۶۶می ۲۷شوقی ربانی (از پیام بیت العدل مورخ » کنند.سایرین معرّفی می

 .را برمی آورد در جوامع مدرنخواستۀ جدایی دین و دولت  ،ژگیاین وی به سبب برخورداری ازآیین بهائی تنها آیینی است که 

و  یعینه تنها علوم طب م،یر یآموزه آن است که بپذ  نیا  امدیعلم و عقل است. پ ن،ید  یهماهنگ یبهائ نییدر آ  گرید  موهبت )۵
  برخوردارند.  یمستقل ۀاز محدود زیو فلسفه ن بلکه هنر  ،یانسان

کند و عقل  و علم هم حکومت دین را می پذیرد و اینها هر دو مطابق هم و موافق هم و مساعد هم قبول میدین حکومت عقل و علم را «
  ۲۶۶ص ، ۱علیمرداد داودی، انسان در آیین بهائی، ج »میتوانند خود زنده باشند و نوع انسان را هم زنده نگاه دارند.

طور و همان ردیقرار گ هشمورد پژودر آن زمینه موجود  یبر  دستاوردها هیبا تک دیبا  یمشخص ۀنیدر هر زم یهر مشکل انیم نیدر ا 
 ۀطیاز ح زین ینیمقوالت د  ایو  یشناخت هنر  د،یتوان پژوه یم یاژهیو  و به روش خاص ایهرا تنها  در رشت یعلم ۀکه هر مسأل

  خود برخوردارند.  ۀژ یمستقل و و 



برقرار شود.  ی، هماهنگ(علم، دین، فلسفه و هنر) شناخت ۀنیچهار زم انیکند تا میسنجش خردمندانه کمک م گرید  یاز سو 

فرد   تیهو  نیبرا نباشد. بنا  یغیرعلم یباورها پذیرای نید  ایهماهنگ سازد و  یعلم یبتواند خود را با دستاورها دیفلسفه با  مثالً 
شناخت  گرید  ۀنیبکوشد در هر سه زم دیبلکه با شود، ینم فیگسترش آن تعر  یو کوشش برا نییآ  نیاو از ا  یرویتنها در پ یبهائ

  داشته باشد. یپربار  یندگز  نیکند، تا بتواند با استفاده از مواهب دوران نو  یکسب آگاه زین

  لوح مقصود »نشود. ظاهر از او بهیمال طاعخود عارف شود جز اخالق حسنه و  قدر و مقامبه اگر انسان «

آثار ند، درحالیکه دانمی علمی و فلسفی از مطالب در همۀ زمینه های ایخود را گنجینههای دینی ادیان کهن کتاب پیروان) ۶

 آثار مثالً .  و نه بعنوان مرجعی برای مطالب علمی و فلسفی توجه هستند  مورددر چهارچوب آموزه های دینی برای بهائیان  یبهائ
  .سنجیده شودنیز  تاریخ های علمبا روش تواندمی پژوهانه تدوین گردیده،از آنجا که تاریخامرالله ولیتاریخی 

امر محدود به اموری است که اکیداً به امرالله و تبیین تعالیم مبارکه مرتبط می باشند. ایشان مقام مصون از خطا در خصوص عصمت ولی«
  )۱۱۴ص  قلعۀ شیخ طبرسی، سیامک ذبیحی مقدم،م. (نقل در کتاب واقعۀ ۱۹۴۴توقیع مورخ   »ر افتصاد، علوم و غیره نمی باشد.مواضیع دیگری نظی

دنیای  زچنانکه اشاره شد، کتب مقدسه شناخت پیروان ابشر نارسا بود، عقالنی رشد در ادوار پیشین که هنوز علوم طبیعی و 
پیروان با مانعی بزرگ های علمی و تکاپوی عقالنی های طوالنی کوششدر طول سدهدند. بدین سبب داپیرامون را نیز بازتاب می

 پیشرفت علمی ونه تنها  با تعیین وظایف و امکانات شناخت در چهار زمینۀ مختلف و مستقل،روبرو بود. اما در آیین بهائی 

  رشد آزادانۀ آنها نیز مورد تشویق قرار گرفته است. انجامد، بلکه نمی گسترۀ دین و آیین  به به دخالت فلسفی

  »کند.تجاوز نمیدارد و به زمینه دیگری زمینۀ خاص خود را  ،که هر کدام از این دوفهمیم لم و عقل به این معنی میما مطابقت دین را با ع«
  ۲۶۵ص ، ۱ج ،یبهائ نییانسان در آ  ،یداود مردادیعل

 بعنوان نمونه،رفت. توان آن را نادیده گشد، میباهماهنگ نعلمی  هاییافتهبا  آثار بهائی بنابراین در صورتیکه بیانی در
 که منع حکم اعدام نه تنها به ازدیاد جرم و جنایتو سپس در عمل نیز ثابت شد،  ند دریافت در نیمۀ سدۀ گذشتهدانشمندان تازه 

  می کند.فراهم نیز امکان تجدید تربیت مجرم را  »انتقام«با چشم پوشی از  د، بلکهانجامنمی

ها، عبدالب »ستکه این مقّدم بود، آن مؤخر..، نهایت ایندو مذموم است ؛ اگر مذموم است هر تاساز انتقام چه ثمری حاصل، هر دو عمل یکی « 

  ۲۳۰، ص ۳امر و خلق، ج
که نفوس  یکن تیآنکه چنان ترب ایو  مییزجر و قصاص و شدت انتقام منع نما  ۀبواسط میو جرا  حینفوس را از قب نکهیپس فرق است در ا  «

  .۱۲۱، ص ۱ج  ب،یاز مکات یمنتخبات شمرند." میعظ یرا جزا میبلکه نفس جرا  ندیاجتناب نما  میبدون خوف از زجر و انتقام و قصاص از جرا 

های شد. اما پژوهشانحرافی اخالقی تلقی میبعنوان امری غیرطبیعی و  تا چندی پیشگرایی است که نمونۀ دیگر، همجنس 
شود، بلکه مانند القی ناشی نمیایی تربیتی و یا اخای طبیعی است و از نارسکه پدیده ،نداهگذشته نشان دادعلمی در سدۀ 

   می یابند.است که حدود ده درصد نمودی متفاوت  های بیولوژیکپدیده اغلب

 توقتی می گوییم علم و عقل با دین موافقت دارند، یعنی مخالفت ندارند، نه اینکه عین یکدیگرند. نه اینکه از یکی باید چیزی را توقع داش«
کار دین کار علم نیست، وظیفۀ دین وظیفۀ علم نیست... اگر هم مظهر امر گاهی مسئله علمی بزبان آورده ) ۲۵۴(صکه در دیگری است. 

این قصد بوده است که جنبۀ دینی به آن بدهد، بلکه مثل هر شخصی است که در موردی به زبان علم خواسته است حرف  باشد نه به
براه خطا رفته است. دین باید موافق علم و عقل باشد در عین حال که غیر از علم و  الفت  با علم و عقل کند اگر دین مخ«) ۲۵۵(ص »بزند.

ه علمی برای همۀ معتقدات دینی پیدا کنید و سعی نفرمایید توجیه دینی برای همه اصول علمی بیابید. سعی نفرمایید توجی«» عقل است.
  ۲۵۶ص ، ۱علیمرداد داودی، انسان در آیین بهائی، ج »این آفت است این مصیبت است..

در دنیایی  امروزه هائیانب . زیراطلبدآنها کوشش بسیار می برآوردن د کهدهایفی در برابر فرد بهائی قرار میوظ »دوران نوین« )۷

در چنین جهانی مثمر  بهائی کنند و آرزو دارند به کمک آموزه هایقرون وسطایی زندگی می موازین و جهان بینیکامالً متفاوت با 
  ثمر باشند.



 نمیکند باشد، عرضه کرده جمع جا یک در را عالم تعالیم بهترین تصنّعاً  در آن که مجموعه اي، عنوان به را مکنونه اش حقائق دین بهائی« 
  ۸۰ص  ،یبهائ ی، نظم جهانربانی  ]»نمایدنمی و ابرام اعالن جهان به غرور و نخوت با را ندایش نیز و

 دهیار پوسآن افک امدیدر پ ووارد آورد  سایبه حکومت کل یتکانه ا شیپ هلوتر در پنج سد نیمارت یاست که رفرم مذهب نیا  تیواقع 

روشنگران و سپس  یافکار واال  شیدا یپ یبرا و راه ه شددیساله به آتش کش یس یهادر جنگ ییقرون وسطا  یو تصورات واه
 یاز جوامع بشر  یدر بخش بزرگبحال  تا و انیکه در اروپا بنو بنای تمدنی نوین ممکن گشت،  هدگشو دیجد  تیطراحان مدن

  ه است. افتیگسترش 

 »اینها) همه بدون شّک سبب شد که عامۀ مردم از مسیحیت دل برکنند و باعث شد که اقتدار و اختیار و اعتبار کلیسا کاهش بسیار یابد.«(
  ۱۳۰ص  ،یبهائ ی، نظم جهانربانی

انده رس یتیرفاه و امنو  یاسارت در دست اربابان ظلم به اوج حقوق شهروند ضیبشر را از حض ،با گذشته سهیدر مقا این تمدن  

نگرند و آن را یناخشنود م یادهیبه د  یجهان نیبه تمدن نو  انیبهائ یبرخ با اینهمه .بود یگذشتگان تصور ناشدن یبرا است، که

ر بش یاخالق و یرشد معنو ،مهمتراز آن ، بلکه نینو  تیمدن یماد ینه تنها دستاوردها کهی. درحالابندی یدر حال اضمحالل م
  .کرده استتر انسانیرا هرچه  یبشر جوامع  در سایۀ آن،

ب متناس اآیین بهائی نه تنها قصد ندارد شالودۀ جامعۀ موجود را متالشی سازد، بلکه در صدد است اساسش را وسعت بخشد و مؤسسات آنر «
ری اساسی را تضعیف نمیوفادا و هیچ نوع التغییر از نو شکل دهد. با هیچ پیوند مشروعی تعارض ندارد و موافق با احتیاجات دنیایی دائم

  ۴۵، ص جمشید فنائیان حال و آیندۀ جهان،ربّانی،  »کند.

داران مقاومت  پاس ناشی ازبلکه  ن،ینو  تیمدن بحران ۀنشان دینبا  ی راکنون دیشد  یموجود و برخوردها یها ییلحاظ نارسا  نیبد 

آن  یینارسا  رود، یم شیو به پ افتهی  انیبن یو کوشش بشر  شهیاند  یۀتمدن بر پا  نیا  نکهی. ا انستددر برابر آن کهن  یساختارها

 ازیه دانش نبو باالخره تشکیل دولت بهبودبخش،  یحقوق شهروند نیتأم ،یدمکراس یۀبر پا  نوین تمدن یطرح و بنازیرا  ستین
 تواند مشوق پیشرفتیو نه به شناخت دینی. هرچند که، چنانکه خواهیم دید، اشتراک آرزوی جمعی بعنوان شالودۀ دین م دارد

دانش  به ،و باالخره تشکیل دولت بهبودبخش یحقوق شهروند نیتأم ،یدمکراس یۀبر پا نوین تمدن  یطرح و بنازیرا    نیبد باشد.

مشوق تواند می شالودۀ دین بعنوان چنانکه خواهیم دید، اشتراک آرزوی جمعی هرچند که، شناخت دینی. و نه به دارد ازین
  .باشدپیشرفت 

 نیز به راهنماییدر سپهر اندیشه ، بلکه بشر اندچهرۀ دنیا را دگرگون ساخته و فن دۀ گذشته نه تنها دانشدر چند س )۸

ینی ببا روشنگری دربارۀ جهان زمینۀ این تحوالت  ای نوینی رسیده است.های بسیاری را درنوردیده و به افقمرزه فیلسوفان
  .مذهبی قرون وسطایی فراهم آمد

در قرون وسطی.. عقل را تابع ایمان می خواستند.. عقل می بایست طوری حکم کند که ایمان اقتضا دارد. حکم عقل به محک ایمان «
سنجیده می شد و به همین سبب اگر اختالفی پیش می آمد عقل را طرد می کردند...(دین حکم می کرد) اگر عقل کسی خالف حکم 

  ۲۵۲،۲۴۹، ص۱علیمرداد داودی، انسان در آیین بهائی، ج »او را باید کشت.دین تشخیص بدهد 

پافشاری  د ووبه کوشش برای براندازی  بنیان دین جلوه می نمپیشرفت اندیشۀ نقاد در نظر پاسداران ادیان کهن بدین سبب نیز  

در نتیجه کنند. خود را با موازین زندگی مدرن هماهنگ  که پیروانشان نتوانند شد میباعث تصورات پوسیده آنان بر اعتقادات و 

مذهبی  هایظهور فرقه ، که از سویی زمینه را برایه شددامن زد یاجتماعی و سیاسی فجیع بحران های در سدۀ گذشته به
  .انجامید های ضدمذهبی فاشیستی و استالینیسقوط به ایدئولوژی ی دیگر،  بهسواز  فراهم آورد و  آورخسران

 عالم منقلب است و انقالب او (روز به روز) در تزاید و وجه آن بر غفلت و المذهبی متوجه و این فقره شدت خواهد نمود و زیاد خواهد شد..«
   ۶۱بهاءالله، منتخبات آثار، ص »و مدتی بر این نهج می رود...

کند، بلکه تصورات مذهبی پیروان ادیان گذشته را ردّ میاین درحالیست که آیین بهائی در همگامی با اندیشه های نوین نه تنها   
   عصر روشنگری و مدرن هماهنگ است. فیلسوفانبا  ،»تصادم افکار« گسترش و ژرفش اندیشه در روشنیبا تشویق به 



  ویلمت - ۸۴ص  - ۱منتخباتی از  مکاتیب، ج -عبدالبها"بارقه حقیقت شعاع ساطع از تصادم افکار است."

ز میان اپناهان هرگونه بارقۀ اندیشه در آن جای شگفتی است که آیینی برخاسته از ایرانی که به سبب تسلط اسالمنیز براستی  
درن بعنوان نمونه اگر به نیچه بعنوان راهگشای اندیشۀ م رفته بود، در هماهنگی با اندیشۀ بزرگترین اندیشمندان مدرنیته باشد. 

شرفت نیست که با پی دنیای ادیان کهن را به لرزه درآورد. درحالیکه منظور نیچه جز این »ست!خدا مرده ا«ندای او بدینکه: بنگریم، 

قاشی (ن. ک. نپیرمردی عبوس تصویر کرده اندبصورت او را چنانکه نقاشان (دیگر خدای موصوف در ادیان کهن  ،اندیشۀ بشری علم و

 دایی نباشد که به هستی معنا بخشد، بلکه باور بهخدیگر نه آنکه نرژی حیاتی خود را از دست داده است. ا ))آنژاز میکل» آفرینش«

  . انگیزدرا برنمیصمیمی ایمانی  خدای کهن دیگر

کوشد. می هر دو ، برای گسترشو موازین مدنیت نوین خویش آیین هایهماهنگی میان آرمان ن فرد بهائی با  شناختبنابرای) ۹
بکوشند  و باید است که بهائیان با فرهیختگان و خردمندانی که برادری و سعادت نوع بشر را خواستارند اشتراک آرزو دارند چنین

  به اشتراک عمل برسند. با آنان 

ران ف و نگالضمیر خائاحبای الهی.. عقیدۀ خویش را در کمال جرأت و وضوح اظهار نمایند و از عواقب و نتایج بیان حقیقت و ابراز مافی«
  ۴۵ص  ،)۱۹۳۹ـ ۱۹۲۷توقیعات مبارکه ( »نشوند. 

تیزانه با توجه به رفتارهای خردسناشی از بدبینی فراگیر نسبت به ادیان است که  ر تا بحال چنین نشده است، در درجۀ نخستاگ

امر «و مترقی دیگر حاضر نیست در برابر هیچ  عی است و نشانگر آنکه بشریت آگاهو بعضاً جنایتکارانۀ ارباب ادیان کامالً طبی
  چشم پوشی کند. یانسان یخرد و همدرداز کاربرد » مقدسی

دیگر عصر شیرخوارگی و کودکی بشر بسر رسیده و عالم انسانی حال به هیجان و التهابی  دچار است که با سخت ترین دورۀ تکاملش یعنی «
  ۱۶۳صفتح اعظم،  ،یبهائ ی، نظم جهانربانی» دورۀ بلوغش مالزمت دارد.

  ،حکومتگران اسالمی  به اسم و رسم اسالم بر ملت ایران روامی دارند  ی که ّد و مرز حجنایات بیهنان ایرانی در برابر میبویژه هم 
ت تصور از بهائی نیز تأسفانه حتی نخبگان و روشنفکراندر این میان م .جوینددوری می  دینیهر  تنها بحق از اسالم، بلکه از نه

  ای اسالمی دارند.فرقه

ه تنها ن  )بسته شدن مدارس بهائیتا مشخصاً  (مشروطه، بلکه در دوران پس از آن نه تنها در آستانۀ انقالب  که در ایرانمی دانیم 
ز این نظر ا . بود با نوآوری و روشنفکری مترادف» گریبابی«نیز  رانی بهائی بودند، بلکه برای همگانجمع بزرگی از نخبگان ای

تأثیرگذار  ای فرهنگی جامعه فضتا چه حّد بر  ،های بعددر دههکار  ۀدر صورت اداممدارس بهائی کافیست تا تصور شود که 

  بودند. می
و  تیاحساس مسئول بزرگ بهائیان است. آرزوی مشترکی که باید به ییران از آرزوهاای نیک برای ا دگرگونی مثبت و آینده

  همبستگی میان ایرانیان دامن زند. 

اآلثار، دایعب]» چون به تحسین اخالق ملت پردازیم هر قسم ترقی در  آن هست… حال باید ما در ترقی زراعی و صناعی و تجاری ایران بکوشیم” 

  ۱۰۵، ص ۲ج

 یماندگدر  یلعامل اص د،یشد  ینفوذ خرافات و اختالف نظرها ،یجمع یدهد که کمبود آگاه ینشان م ایران امروز به  ینگاه

 یرا بسو رانیا  ۀجامع شوربختانهشده و  ادیاز آن  »یغفلت و المذهب«بعنوان  یهمان است که در آثار بهائ نیا است.  کشور

که حکومت  ییها بیو آس رانیا  ۀرشد جامع ۀبا توجه به مرحل یمعن نی. بد راندیم شیبه پ یعیفج یهایز یبرخوردها و خونر 
. است دهشبدل  ی برای ایراناتیح یبه امر  یگذار به نظام دمکراس ، وارد آورده انیرانیا  یخیتار  تیو هو  یمل یبر همبستگ یمذهب

از  ینرایا  یمل یاز همبستگ انیبهائ یبانیمرحله پشت نیدر ا  چنین گذاری تنها در چهارچوب ملی ممکن است و بدین سبب

 .رسدیمهمتر بنظر م یوطنجهان غیتبل
های نفوس خاموش سازد یا نظام استقالل ملی را که برای دفع آیین بهائی .. قصد ندارد شعله میهن پرستی حقیقی و خردمندانه را در دل« 

حل ات را که ملل و نمفاسد و معایب تمرکز افراطی ضرورت دارد از میان بردارد. تفاوت در نژاد، هویت تاریخی، زبان و سنت، طرز فکر و عاد
  ۴۵ربانی، جمشید فنائیان، ص  حال و آیندۀ جهان،  شوقی »گون ساخته، نادیده نمی گیرد و در صدد محو و نابودی آنها برنمی آید.گونهعالم را 



سیاری برای ب؟ ای استدقیقاً بر چه پایه از به دین در دنیای امروزنی یاد شده پرسیدنی  است کهدر پایان با توجه به مطالب ) ۱۰ 

 و ، هنرعلماز درگیری با فارغ درحالیکه در این صورت دین  ،نامطلوب  است دین در جوامع پیشرفته امری ارکردمحدودیت ک
   .برآیدبهتر از عهدۀ وظیفۀ واال و حیاتی خود تواند فلسفه می

ر را یکی الزم نیست  جای دیگدر دیانت بهائی.. منظور رفع این معارضه و تناقض و تضاد بود.. عقل و دین می توانند هر دو با هم باشند، « 
روش خودش، در محل خودش، زمینۀ خودش، عقل در محل خودش، با ا باید داشته باشند. دین با روش بگیرد.. هر کدام جای خودشان ر 

  ۲۵۳ص ،۱علیمرداد داودی، انسان در آیین بهائی، ج »،  در زمینۀ خودش.خودش

و  یبشر  ،یاست و غير محدود و هر امر خصوص یاله یهر امر عموم« بنا به اینکه(  رخالف همۀ ادیان کهنب یبهائ نییدر آ با این دید، 
بنیان آن اشتراک پیروان  و  ای اجتماعی استدین امری نه فردی، بلکه پدیده )نشر آثار ۀمؤسس – ۷ص  - ۲خطابات عبدالبهاء ج »  محدود.

  . واالست یحقق آرمانبرای همفکری  و همکاری در راه ت

                  ۱۴اعظم، ص فتح ،بهائی، نظم جهانی ربانی »بهائی را باید بمنزلۀ آلت و وسیله دانست و نباید آنرا بدل و جانشین آئین بهائی شمرد. تشکیالت«

 اهیآنان با آگ بندند.، پیمان میدیگر نیانگذار آیین خویش از سویی  و با  یکدیگر از سویبا ب بشری بهائیان برای تحقق آرزویی

ی ا  باورهانه جمعی ب توانند از اعتقادات دینی و احساسات روحانی یکسان برخوردار باشند، بر اینکه حتی دو نفر نیز نمی

پیمان را تشکیل می دهند که آگاهانه و خردمندانه برای همنخست گروهی  در درجۀ و احساسات ایمانی یکسان، بلکه مشترک
  کوشند. می ، ملی و جهانیهمۀ ساختارهای خانوادگی،  فرهنگیانسان در  و نیکبختی یواالترین آرمان بشری یعنی برادر تحقق 

اما کار دین چیست؟ دین کارش این است که غایت آمال و کمال مطلوب بدهد. اطمینان ایجاد بکند.. در بین طوفان هیجان و غوغا و «
العین انسان نماید. انصاف باید داد که این کار را علم نمی تواند اضطراب و اغتشاش به غایت قصوی توجه کند و این کمال آمال را نصب 

بکند..سیصد سال یا چهار صد سال کوشیده و موفق نشده است. هرچه پیشرفت علم بیشتر شده اضطراب و اختالل و انتحار هم بیشتر 
  ۲۶۱ـ۲۶۲ص ،۱ج ،یبهائ نییانسان در آ  ،یداود مردادیعل »شده است.

بدون آن هیچ جامعهدهد و ل میجوامع بشری را تشکی» روح جمعی« ،موازین انسانی پاسداری و گسترشبرای  و پیماناعتماد 
  پیماید.ب تواند راه بهبود و پیشرفتنمیای 

راحت اندر راحت مشاهده نمايند آسايش  ؛رائحه محّبت و اتّحاد را بيابند در آن حين نفوس عارفه بر حّرّيت حقيقی آگاه شوند اگر (مردمان)«
  لوح مقصودبهاءالله،  ».اندر آسايش

 ی اساسینقشاخالقی پاسداری از موازین  تواند درمی اما کرد، دین پدید آورندۀ اخالق نیست.ت ثابت چنانکه امانوئل کان
 کینزد  وندیپدین به سبب ، خاصه آنکه استای حیاتی وظیفه دین و آیین از اینرو کوشش مداوم برای سالم سازی  د.برعهده گیر 

در دوران نوین از یکسو شناخت ناکافی از نقش  دهد.میدر خود بازتاب  زیرا ن یبشر  یهایینارسا  نسل به نسل ،انسان باو درونی 

ه از دین شدیزاری هوشمندان احساسات مذهبی، باعث ب دین در جامعه و از سوی دیگر سؤاستفادۀ جنایتکارانۀ اربابان دین از
  است.

های متداول و مؤسسات دیرینه و مفاهیم اجتماعی و عقاید مذهبی نتواند رفاه و سعادت قاطبۀ نوع انسان را ترویج نماید.. چه هرگاه مرام«
فساد که دامن  و جهان محکوم به قانون کون و فساد است لهذا قواعد و عقاید نیز از تغییر و تبدیل و کونبهتر که آنها را به یکسو افکنیم .. 
. از این گذشته هر قانونی و هر مکتب سیاسی و اقتصادی فقط برای آن خلق شده که حافظ منافع بشری همه را می گیرد مستثنی نیست.

            ۵۹هوشمند فتح اعظم، ص  ،یبهائ ینظم جهان امرالله،یول »باشد و برای آن نیست که بشر برای حفظ آنها فدا شود.

اال و و جایگاهی به دین  ، همبستگی اجتماعی بر بنیان اشتراک آرزو احساسات مذهبی و تکیه برسازی بدین سبب خصوصی  

  خواهد بخشید. یبشر  ندهیدر آ شایسته 

 امر بهائی قصدش آن نیست که بر تعداد نظامات دینی که چندین نسل است بواسطۀ اختالفات پیروانشان آرامش جهان را برهم زده اند«
  ۱۵۴هوشمند فتح اعظم،  ص  ،یبهائ یامرالله، نظم جهان یول »بیفزاید. 



فاه مادی، ر  با ی دهد،جوامع پیشرفته نشان م تر،  بلکه چنانکه دستاوردهایهرچه شدیدبا احساسات مذهبی نه ر نیکبختی بش 

وی سبه  و تربیت احساسات زمینۀ رشد با  چنین تدابیریچرا که  .استممکن هرچه باالتر  جتماعی و آموزش در سطحیامنیت ا
  .آیدفراهم میعواطف انسانی 

» این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده، چنانچه در بیان از قلم رحمن جاری، بلکه الجل ظهورات کمالیه در انفس انسانیه.«
  ۱۵۷، ص ۴ج  ،یمائده آسمان

نبوده و نخواهد بود. و اگر بگویید مقصود اوامر و نواهی آن بوده، شکی  شکی نیست که مقصور جز دعوت عباد به عرفان جمال رحمن«
       »نیست که این مقصود اولیه نبوده و نخواهد بود. .. اگر نفسی عارف بحق باشد و جمیع اوامر الهیه را ترک نماید امید نجات هست.

  ۱۰۸ص  ،۷ج ،مائدۀ آسمانی

 واالی انسانی تربیتاما احساسات  فقط با پیوند با خرد به عواطف  ند،نی می دانپیروان هر دینی احساسات خود را ناب و انسا 
آرا و باورهای توان یکسان عمل می کند و بدین سبب می همۀ نوع بشر به د بر خالف احساس موهبتی است که نزدخر د. می شو

  منتقل کرد و به اشتراک نظر و آرزو دست یافت.  نیک را خردمندانه 

 دین اینستکه مقصود است عقل ضد یند ییمگو ب اگر و است جهل علم، مقابل زیرا است وهم باشد لمع و قلع مخالف دینیه مسایل گرا «
 ۱۲ ص ملکوت، پیام . البها،عبد"ود.ش حاصل اطمینان انسان برای زا  تا شدعقل با مطابق دبای  دین .است جهل

   
  چکیده:

  است.)میزان موفقیت ادیان به  کوشش پیروان وابسته ۱
  ) آیین بهائی آیینی جهانی است، که ریشه در ادیان گذشته دارد و در نفی اسالم شیعی پدیده آمده است. ۲
  ) فرد بهائی باید خردمندانه و با توجه به نیازهای زمانه در آثار بهائی بنگرد.۳
  و اعتقادات دینی امری خصوصی.» حقایق دینی امری نسبی است)  «۴
  اخت دینی در کنار شناخت علمی، هنری و فلسفی یکی از زمینه های شناخت بشری می باشد.در آیین بهائی، شن) ۵
  بیانات دربارۀ مقوالت غیردینی (تاریخی، فلسفی..) می تواند مورد سنجش علمی و فلسفی قرار گیرد. بهائیدر  آثار ) ۶
  کوشند.تحکیم و گسترش آن در گیتی می) بهائیان به تمدن نوین برآمده در غرب به دیدۀ تحسین می نگرند و برای ۷
  ) آیین بهائی با رّد باورهای ادیان کهن، در هماهنگی کامل با اندیشه های روشنگرانۀ  مدرن سیر می کند.۸
 دوست و پیشرو هستند.بهائیان در هر کشوری همگام و پشتیبان مردم انسان )۹

  بلکه بر اشتراک آرزوی جمعی استوار است. ای اجتماعی است، که نه بر اشتراک عقیده، ) دین پدیده۱۰
  

  ش.۱۳۹۹ خرداد


