
  بهائی بودن در عصر جدید

 فاضل غیبی

  


 :  که با توجه بدین
امروز را نگران باشيد و سخن از امروز  .هر روز را رازی است و هر سر را آوازی. درد امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر«

  :گذارمدر میان می را دربارۀ بهائی بودن در دوران نوینبه کوتاهی نکاتی  »رانيد...
برای  کاپودر تکوشند ادیان کهن می دیان کهن شناخته شده است.بهائی پس از یک قرن و نیم بعنوان آیینی نوین در برابر اآیین 

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

  بنیانی آن چهره بگشایند، تا درخشش آن پهنۀ گیتی را روشنی بخشد.های  زمانه است و کافیست ویژگی
  هستند: نیچن هایژگیو  نیاز ا  یبرخ

 یمبن »سیپولس قد «بارز، خواست  ۀاند. نمونبوده روانیپ تیکوشش و درا  ونیگسترش خود را مد  انیاد  ۀهم خ،یتار  ی) به گواه۱

به  تیحیروبرو شد، اما باعث شد که مس ونیحوار  گریابتدا با مخالفت د  بود، که هرچند در نینو  نییدر آ  انیهود یر یغ رشیبر پذ 
نمونۀ دیگر، گردهمایی بدشت  .ماندیبجا م یهودی یابدل گردد، وگرنه مانند پنجاه سال نخست، فرقه یجهان نییآ  نیبزرگتر 

نظیر بابیت را از فرقه ای شیعی به آیینی نوین بدل ساخت. اما نمونۀ عکس، تیراندازی سه جوان بابی به شاه بود که با درایتی بی

 ای جانکاه بر جنبشی وارد آورد، که پیش از آن در جامعۀ ایران پایگاهی استوار و گسترده یافته بود.  بود، که ضربه
. این شدمخاطبان آثار  بهائی نخست شیعیان ایرانی بودند و مطالب طبعاً با توجه  به باورها و نمادهای مذهبی آنان مطرح می )۲

 ۀیچه به درونما  یبهائ نییآ  کهیدرحالویژگی سبب شده است که آیین بهائی در ادامه و چهارچوب باورهای اسالمی تصور شود. 

 ینییبا آ  یهمگونگ چگونهیه تواندیآمد نم دیپد  یرانشهر یو در بستر فرهنگ ا  انیرانیا  انیم دوستانه و چه به آنکه درانسان
 یعلما«که در دست  عهیبا مذهب ش ژهیآنان برآمد و بو  یصحراگردان عربستان و مناسب سنت ها انیداشته باشد که در م

  بدل شده است. اتیبه جنا   قینشر خرافات و تشو  یبرا یالهیبه وس »يعهشن

   (برخالف  پیروان ادیان کهن که می بایست مطالب کتب مقدسه خویش را های مهم آیین بهائی این است که بهائیان ) از ویژگی۳

فراخوانده شده اند در آثار بهائی اندیشه  چون و چرا بپذیرند و در صورت ناهماهنگی با نیازهای زمانه آنها را توجیه و تفسیر کنند)بی

با  سال) ۱۱۰(بیش از مطالبی را مورد توجه قرار دهند که بیانگر نیازهای روز است. این آثار در زمانی طوالنی » تبصیر «کنند و به 

وانند تاند و از اینرو، برخی از آنها  پس از گذشت نیم قرن، دیگر نمیمخاطبانی کامالً مختلف و در شرایطی متغیر تدوین شده
ه با شد، اما امروز هدف نزدیکی یاران شرق و غرب فراگرفتن زبان اسپرانتو سفارش می معتبر باشند. بعنوان نمونه، زمانی به

 گسترش زبان انگلیسی، دیگر چنین ضرورتی وجود ندارد.

) با توجه بدانکه اعتقادات دینی  از قلمرو سنجش عقالنی، علمی و فلسفی بیرون هستند، در آیین بهائی هر فردی می تواند ۴
آزادانه تصورات شخصی و باورهای قلبی خود را داشته باشد، بدون آنکه کسی و یا مرجعی مجاز باشد دربارۀ آنها دخالت و یا 

بلکه در هر فردی بنا به تجربۀ معنوی و همچنین سطح اندیشه و آگاهی، شکلی ، »سبی هستندحقایق دینی ن«نظارت کند. نه تنها 

گیرد. از آنجا که تجربۀ معنوی و باورهای قلبی قابل انتقال به دیگری نیستند، شایسته است که هرکس آنها را در ضمیر یگانه می
ری از این ویژگی، خواستۀ جدایی دین و دولت در جوامع مدرن خود عزیز دارد. آیین بهائی تنها آیینی است که به سبب برخوردا

  را برمی آورد.

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
بر   هیکبا ت دیبا  یمشخص ۀنیدر هر زم یشکلهر م انیم نیبرخوردارند. در ا  یمستقل ۀاز محدود زیو فلسفه ن بلکه هنر  ،یانسان

 یاژهیو  و به روش خاص ایهرا تنها  در رشت یعلم ۀو همانطور که هر مسأل ردیقرار گ هشمورد پژودر آن زمینه موجود  یدستاوردها

  خود برخوردارند.  ۀژ یمستقل و و  ۀطیاز ح زین ینیمقوالت د  ایو  یشناخت هنر  د،یتوان پژوه یم
 برقرار شود. مثالً  ی، هماهنگ(علم، دین، فلسفه و هنر) شناخت ۀنیچهار زم انیکند تا میسنجش خردمندانه کمک م گرید  یاز سو

فرد   تیهو  نینباشد. بنا برا   غیرعلمی یباورها پذیرای نید  ایهماهنگ سازد و  یعلم یبتواند خود را با دستاورها دیفلسفه با 

شناخت  گرید  ۀنیبکوشد در هر سه زم دیشود، بلکه با 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



ار آثدانند، درحالیکه ای از مطالب در همۀ زمینه های علمی و فلسفی میهای دینی خود را گنجینه) پیروان ادیان کهن کتاب۶

 آثار .  مثالً و نه بعنوان مرجعی برای مطالب علمی و فلسفی برای بهائیان در چهارچوب آموزه های دینی مورد توجه هستند  یبهائ
  های علم تاریخ نیز سنجیده شود.تواند با روشپژوهانه تدوین گردیده، میا که تاریخامرالله از آنجتاریخی ولی

در ادوار پیشین که هنوز علوم طبیعی و رشد عقالنی بشر نارسا بود، چنانکه اشاره شد، کتب مقدسه شناخت پیروان از دنیای  

های علمی و تکاپوی عقالنی پیروان با مانعی بزرگ ششهای طوالنی کودادند. بدین سبب در طول سدهپیرامون را نیز بازتاب می
روبرو بود. اما در آیین بهائی با تعیین وظایف و امکانات شناخت در چهار زمینۀ مختلف و مستقل، نه تنها پیشرفت علمی و 

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

توان آن را نادیده گرفت. بعنوان نمونه، های علمی هماهنگ نباشد، میبنابراین در صورتیکه بیانی در آثار بهائی با یافته
دانشمندان تازه در نیمۀ سدۀ گذشته  دریافتند و سپس در عمل ثابت شد، که منع حکم اعدام نه تنها به ازدیاد جرم و جنایت 

  امکان تجدید تربیت مجرم را نیز فراهم می کند.  »انتقام« انجامد، بلکه با چشم پوشی ازنمی

های گرایی است که تا چندی پیش بعنوان امری غیرطبیعی و انحرافی اخالقی تلقی می شد. اما پژوهشنمونۀ دیگر، همجنس
دیدهلکه مانند اغلب پشود، بنمی ای طبیعی است و از نارسایی تربیتی و یا اخالقی ناشیاند، که پدیدهنوین علمی نشان داده

  های بیولوژیک است که حدود ده درصد نمودی متفاوت می یابند. 

طلبد. زیرا بهائیان امروزه در دنیایی وظایفی در برابر فرد بهائی قرار می دهد که برآوردن آنها کوشش بسیار می» دوران نوین) «۷
نند و آرزو دارند به کمک آموزه های بهائی در چنین جهانی مثمر ککامالً متفاوت با موازین و جهان بینی قرون وسطایی زندگی می

آن  امدیر پد ووارد آورد  سایبه حکومت کل یتکانه ا شیپ هلوتر در پنج سد نیمارت یاست که رفرم مذهب نیا  تیواقع ثمر باشند.

 یافکار واال  شیدا یپ یبرا و راه ه شددیساله به آتش کش یس یهادر جنگ ییقرون وسطا  یو تصورات واه دهیافکار پوس
 یزرگدر بخش بتا بحال  و انیکه در اروپا بنه و بنای تمدنی نوین ممکن گشت، دگشو دیجد  تیروشنگران و سپس طراحان مدن

اسارت در دست اربابان ظلم به اوج  ضیبشر را از حض ،با گذشته سهیدر مقا این تمدن  ه است. افتیگسترش  یاز جوامع بشر 

    .پذیر بودگذشتگان تصور نا  یبرا ی رسانده است، کهتیرفاه و امنو  یحقوق شهروند
داران مقاومت  پاس ناشی ازبلکه  ن،ینو  تیمدن بحران ۀنشان دینبا  را یکنون 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

 ازیدانش ن هبو باالخره تشکیل دولت بهبودبخش،  یحقوق شهروند نیتأم ،یدمکراس یۀبر پا  نوین تمدن یطرح و بنازیرا  ستین
 تتواند مشوق پیشرفو نه به شناخت دینی. هرچند که، چنانکه خواهیم دید، اشتراک آرزوی جمعی بعنوان شالودۀ دین می دارد

  باشد.

اند، بلکه بشر در سپهر اندیشه نیز به راهنمایی و فن چهرۀ دنیا را دگرگون ساخته ) در چند سدۀ گذشته نه تنها دانش۸
ینی بزمینۀ این تحوالت  با روشنگری دربارۀ جهان مرزهای بسیاری را درنوردیده و به افق های نوینی رسیده است. فیلسوفان

. بدین سبب نیز در نظر پاسداران ادیان کهن پیشرفت اندیشۀ نقاد به کوشش برای براندازی  مذهبی قرون وسطایی فراهم آمد

وازین خود را با مشد که پیروانشان نتوانند  بنیان دین جلوه می نمود و پافشاری آنان بر اعتقادات و تصورات پوسیده باعث می
های اجتماعی و سیاسی فجیعی دامن زده شد، که از سویی زندگی مدرن هماهنگ کنند. در نتیجه در سدۀ گذشته به بحران

های ضدمذهبی فاشیستی های مذهبی خسران آور فراهم آورد و  از سوی دیگر،  به سقوط به ایدئولوژیزمینه را برای ظهور فرقه

این درحالیست که آیین بهائی در همگامی با اندیشه های نوین نه تنها تصورات مذهبی پیروان ادیان انجامید.   استالینیو 
نگ عصر روشنگری و مدرن هماه با فیلسوفان ،»تصادم افکار«ژرفش اندیشه در روشنی  کند، بلکه با تشویق بهمیگذشته را رّد 

ه در آن از پناهان هرگونه بارقۀ اندیشانی که به سبب تسلط اسالماست.  براستی نیز جای شگفتی است که آیینی برخاسته از ایر 

  میان رفته بود، در هماهنگی با اندیشۀ بزرگترین اندیشمندان مدرنیته باشد.  
رزه دنیای ادیان کهن را به ل» خدا مرده است!«بعنوان نمونه اگر به نیچه بعنوان راهگشای اندیشۀ مدرن بنگریم، ندای او بدینکه: 

انکه (چنرد. درحالیکه منظور نیچه جز این نیست که با پیشرفت علم و اندیشۀ بشری، دیگر خدای موصوف در ادیان کهن درآو

انرژی حیاتی خود را از دست داده است. نه آنکه دیگر خدایی نباشد که به  نقاشان او را بصورت پیرمردی عبوس تصویر کرده اند)
  انگیزد. ن دیگر ایمانی صمیمی را برنمیهستی معنا بخشد، بلکه باور به خدای که



وشد. کهای آیین خویش و موازین مدنیت نوین، برای گسترش هر دو می) بنابراین فرد بهائی با  شناخت هماهنگی میان آرمان۹

د بکوشند یچنین است که بهائیان با فرهیختگان و خردمندانی که برادری و سعادت نوع بشر را خواستارند اشتراک آرزو دارند و با 
  با آنان به اشتراک عمل برسند. 

اگر تا بحال چنین نشده است، در درجۀ نخست ناشی از بدبینی فراگیر نسبت به ادیان است که با توجه به رفتارهای خردستیزانه 

امر «ر هیچ ابو بعضاً جنایتکارانۀ ارباب ادیان کامالً طبیعی است و نشانگر آنکه بشریت آگاه و مترقی دیگر حاضر نیست در بر 
حّد و مرزی که   میهنان ایرانی در برابر جنایات بیی چشم پوشی کند. بویژه همانسان یخرد و همدرداز کاربرد » مقدسی

د. جوینحکومتگران اسالمی  به اسم و رسم اسالم بر ملت ایران روامی دارند،  نه تنها بحق از اسالم، بلکه از هر دینی  دوری می

  متأسفانه اغلب نیز از بهائیت تصور فرقه ای اسالمی دارند.در این میان 
ه تنها ن  ( مشخصاً تا بسته شدن مدارس بهائی)می دانیم که در ایران نه تنها در آستانۀ انقالب مشروطه، بلکه در دوران پس از آن 

ر و روشنفکری مترادف بود.  از این نظبا نوآوری » گریبابی«جمع بزرگی از نخبگان ایرانی بهائی بودند، بلکه برای همگان نیز 

های بعد، تا چه حّد بر فضای فرهنگی جامعه تأثیرگذار  در دههکار  ۀدر صورت ادامکافیست تا تصور شود که مدارس بهائی 
  بودند. می

و  تیئولاحساس مس ای نیک برای ایران از آرزوهای بزرگ بهائیان است. آرزوی مشترکی که باید بهدگرگونی مثبت و آینده

 ینفوذ خرافات و اختالف نظرها ،یجمع یدهد که کمبود آگاه ینشان م ایران امروز به  ینگاههمبستگی میان ایرانیان دامن زند. 
شده و  ادیاز آن  »یغفلت و المذهب«بعنوان  یهمان است که در آثار بهائ نیاست. ا  کشور یماندگدر  یلعامل اص د،یشد 

 ۀرشد جامع ۀبا توجه به مرحل یمعن نی. بد راندیم شیبه پ یعیفج یهایز یبرخوردها و خونر  یرا بسو رانیا  ۀجامع شوربختانه

 یمر به ا یگذار به نظام دمکراس ، وارد آورده انیرانیا  یخیتار  تیو هو  یمل یبر همبستگ یکه حکومت مذهب ییها بیو آس رانیا 
 یبانیپشتمرحله  نیدر ا  ملی ممکن است و بدین سبب. چنین گذاری تنها در چهارچوب است شدهبدل  برای ایران یاتیح

 .رسدیمهمتر بنظر م یوطنجهان غیاز تبل یرانیا  یمل یاز همبستگ انیبهائ

یاری ای است؟ برای بس) در پایان با توجه به مطالب یاد شده پرسیدنی  است که نیاز به دین در دنیای امروز دقیقاً بر چه پایه۱۰ 
محدودیت کارکرد دین در جوامع پیشرفته روندی نامطلوب  است، درحالیکه در این صورت دین فارغ از درگیری با علم، هنر و 

  وظیفۀ واال و حیاتی خود برآید.   تواند بهتر از عهدۀفلسفه می

 دین امری نه») هر امر عمومی الهی است و هر امر خصوصی بشری«(بنا به اینکه برخالف همۀ ادیان کهن   یبهائ نییدر آ با این دید، 
یان ت. بهائای اجتماعی است و  بنیان آن اشتراک پیروان برای همفکری  و همکاری در راه تحقق آرمانی واالسفردی، بلکه پدیده

هی بر اینکه ابندند. آنان با آگبرای تحقق آرزویی بشری با بنیانگذار آیین خویش از سویی  و با  یکدیگر از سوی دیگر، پیمان می

توانند از اعتقادات دینی و احساسات روحانی یکسان برخوردار باشند،  نه جمعی با  باورهای مشترک و حتی دو نفر نیز نمی
پیمان را تشکیل می دهند که آگاهانه و خردمندانه برای تحقق یکسان، بلکه در درجۀ نخست گروهی هماحساسات ایمانی 

  د. کوشننیکبختی انسان در همۀ ساختارهای خانوادگی،  فرهنگی، ملی و جهانی مییعنی یگانگی و واالترین آرمان بشری 

تواند در پاسداری از موازین اخالقی نقشی اساسی چنانکه امانوئل کانت ثابت کرد، دین پدید آورندۀ اخالق نیست. اما می
  کینزد  دونیپای حیاتی است، خاصه آنکه دین به سبب برعهده گیرد. از اینرو کوشش مداوم برای سالم سازی دین و آیین وظیفه

در دوران نوین از یکسو شناخت ناکافی از نقش  دهد.میدر خود بازتاب  زیرا ن یبشر  یهاییا نارس ، نسل به نسلانسان و درونی با

دین در جامعه و از سوی دیگر سؤاستفادۀ جنایتکارانۀ اربابان دین از احساسات مذهبی، باعث بیزاری از دین شده است.  
ینم یاجامعه چیو بدون آن ه دهدیم لیرا تشک یشر جوامع ب »یروح جمع« ،یانسان نیاز مواز  یپاسدار  یبرا مانیپدرحالیکه 

سازی احساسات مذهبی از یک سو و تکیه بر دین به عنوان ضامن از اینرو خصوصی. دیما یبپ شرفتیراه بهبود و پ تواند

 همبستگی اجتماعی و اشتراک آرزوی همگانی،  بدان جایگاهی واال و شایسته خواهد بخشید.
نیکبختی بشر نه با احساسات مذهبی هرچه شدیدتر،  بلکه چنانکه دستاوردهای جوامع پیشرفته نشان می دهد، با رفاه مادی، 

امنیت اجتماعی و آموزش در سطحی هرچه باالتر ممکن است. چرا که با  چنین تدابیری زمینۀ رشد و تربیت احساسات به سوی 

دینی احساسات خود را ناب و انسانی می دانند، اما احساسات  فقط با پیوند با خرد به آید. پیروان هر عواطف انسانی فراهم می
عواطف واالی انسانی تربیت می شود. خرد بر خالف احساس موهبتی است که نزد همۀ نوع بشر به یکسان عمل می کند و بدین 

  و آرزو دست یافت.  سبب می توان آرا و باورهای نیک را خردمندانه منتقل کرد و به اشتراک نظر 

  



  چکیده:
  )میزان موفقیت ادیان به  کوشش پیروان وابسته است.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.» ایق دینی امری نسبی استحق)  «۴
  در آیین بهائی، شناخت دینی در کنار شناخت علمی، هنری و فلسفی یکی از زمینه های شناخت بشری می باشد.) ۵
  بیانات دربارۀ مقوالت غیردینی (تاریخی، فلسفی..) می تواند مورد سنجش علمی و فلسفی قرار گیرد. بهائیدر  آثار ) ۶
  کوشند.) بهائیان به تمدن نوین برآمده در غرب به دیدۀ تحسین می نگرند و برای تحکیم و گسترش آن در گیتی می۷
  یشه های روشنگرانۀ  مدرن سیر می کند.) آیین بهائی با رّد باورهای ادیان کهن، در هماهنگی کامل با اند۸
 دوست و پیشرو هستند.بهائیان در هر کشوری همگام و پشتیبان مردم انسان )۹

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

  ش.۱۳۹۹ خرداد


