ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ..» :ﻫﺮ روز را رازی اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺮ را آوازی .درد اﻣﺮوز را درﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮدا را درﻣﺎن دﻳﮕﺮ .اﻣﺮوز را ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺳﺨﻦ از اﻣﺮوز
راﻧﻴﺪ «...ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ را درﺑﺎرۀ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ.
آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان آﯾﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ در ﺗﮑﺎﭘﻮی
وامﮔﯿﺮی ﻣﻮازﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ذاﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ آن ﭼﻬﺮه ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ درﺧﺸﺶ آن ﭘﻬﻨﮥ ﮔﯿﺘﯽ را روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 (۱ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮﺷﺶ و دراﯾﺖ ﭘﯿﺮوان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرز ،ﺧﻮاﺳﺖ »ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺪﯾﺲ« ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﭘﺬﯾﺮش ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن در آﯾﯿﻦ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﻮارﯾﻮن روﺑﺮو ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدد ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ،ﻓﺮﻗﻪای ﯾﻬﻮدی ﺑﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺪﺷﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دراﯾﺘﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﺑﯿﺖ را از ﻓﺮﻗﻪ ای ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﮑﺲ ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺳﻪ ﺟﻮان ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎه
ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪای ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ وارد آورد ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻮار و ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
 (۲ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺒﻌﺎ ً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ در اداﻣﻪ و ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭼﻪ ﺑﻪ دروﻧﻤﺎﯾﮥ
اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﭼﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎ آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺮاﮔﺮدان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ در دﺳﺖ »ﻋﻠﻤﺎی ﺷﻨﻴﻌﻪ«
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۳از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن )ﺑﺮﺧﻼف ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯽ
ﭼﻮن و ﭼﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ( ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ در آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ »ﺑﺼﯿﺮت« ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر در زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﺑﯿﺶ از  ۱۱۰ﺳﺎل( ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻨﺮو ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﺎران ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن اﺳﭙﺮاﻧﺘﻮ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ
ﮔﺴﺘﺮش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 (۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪاﻧﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﯿﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
آزاداﻧﻪ ﺗﺼﻮرات ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ و ﯾﺎ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ« ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻌﻨﻮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺪﯾﺸﻪ و آﮔﺎﻫﯽ ،ﺷﮑﻠﯽ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﺎورﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ آﻧﻬﺎ را در ﺿﻤﯿﺮ
ﺧﻮد ﻋﺰﯾﺰ دارد .آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻨﻬﺎ آﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن
را ﺑﺮﻣﯽ آورد.
 (۵ﻣﻮﻫﺒﺖ دﯾﮕﺮ در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﯾﻦ ،ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ آﻣﻮزه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در رﺷﺘﻪای ﺧﺎص و ﺑﻪ روش وﯾﮋهای
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﮋوﻫﯿﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮی و ﯾﺎ ﻣﻘﻮﻻت دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ از ﺣﯿﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ و وﯾﮋۀ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﮥ ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﻋﻠﻢ ،دﯾﻦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﻨﺮ( ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﺎورﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزد و ﯾﺎ دﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮای ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﯿﺮوی او از اﯾﻦ آﯾﯿﻦ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ زﻣﯿﻨﮥ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻫﺐ دوران ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۶ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﺛﺎر
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ .ﻣﺜﻼً آﺛﺎر

ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﻟﯽاﻣﺮاﻟﻠﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد .در ادوار ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺮوان از دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﻃﻮل ﺳﺪهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﭘﯿﺮوان ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ روﺑﺮو ﺑﻮد .اﻣﺎ
در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮۀ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رﺷﺪ آزاداﻧﮥ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ در آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎزه در ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از »اﻧﺘﻘﺎم« اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺮم را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺮی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ،
ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود
ده درﺻﺪ ﻧﻤﻮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
» (۷دوران ﻧﻮﯾﻦ« وﻇﺎﯾﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآوردن آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .زﯾﺮا ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آرزو دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺜﻤﺮ
ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ در ﭘﻨﺞ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ ﺗﮑﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ وارد آورد و در ﭘﯿﺎﻣﺪ آن
اﻓﮑﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﺗﺼﻮرات واﻫﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و راه ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻓﮑﺎر واﻻی
روﺷﻨﮕﺮان و ﺳﭙﺲ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺸﻮده و ﺑﻨﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ
از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻤﺪن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺸﺮ را از ﺣﻀﯿﺾ اﺳﺎرت در دﺳﺖ ارﺑﺎﺑﺎن ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اوج
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺘﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﺪهای ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و آن را در ﺣﺎل اﺿﻤﺤﻼل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺎدی ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ،
ﺑﻠﮑﻪ از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ ،رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺸﺮ در ﺳﺎﯾﮥ آن ،ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﺤﺮان ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﺳﺪاران
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻬﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آن داﻧﺴﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺸﺮی ﺑﻨﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آن
ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرات ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﺋﻦﺑﯽ ﮐﻪ ادﯾﺎن را ﻣﻮﺟﺪ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﻮده اﺳﺖ (.زﯾﺮا ﻃﺮح و ﺑﻨﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺶ ،ﺑﻪ داﻧﺶ
ﻧﯿﺎز دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻨﯽ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،اﺷﺘﺮاک آرزوی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻟﻮدۀ دﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮق
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۸در ﭼﻨﺪ ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶ و ﻓﻦ ﭼﻬﺮۀ دﻧﯿﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺸﺮ در ﺳﭙﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را درﻧﻮردﯾﺪه و ﺑﻪ اﻓﻖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﮥ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮی درﺑﺎرۀ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺪاران ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻧﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی
ﺑﻨﯿﺎن دﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎﻓﺸﺎری آﻧﺎن ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺗﺼﻮرات ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺠﯿﻌﯽ داﻣﻦ زده ﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺴﺮان آور ﻓﺮاﻫﻢ آورد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺿﺪﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮرات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ر ّد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ژرﻓﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ در روﺷﻨﯽ »ﺗﺼﺎدم اﻓﮑﺎر« ،ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی و ﻣﺪرن
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﻼمﭘﻨﺎﻫﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرﻗﮥ اﻧﺪﯾﺸﻪ
در آن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﭽﻪ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﮕﺸﺎی
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺪرن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻧﺪای او ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ» :ﺧﺪا ﻣﺮده اﺳﺖ!« دﻧﯿﺎی ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﭽﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﺸﺮی ،دﯾﮕﺮ ﺧﺪای ﻣﻮﺻﻮف در ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎن او را ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﻋﺒﻮس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮده
اﻧﺪ( اﻧﺮژی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻧﻪ آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﻬﻦ دﯾﮕﺮ
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد.

 (۹ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن آرﻣﺎنﻫﺎی آﯾﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ دو ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادری و ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻧﺪ اﺷﺘﺮاک آرزو دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ
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
و ﺑﻌﻀﺎ ً ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮥ ارﺑﺎب ادﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ آﮔﺎه و ﻣﺘﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﯿﭻ »اﻣﺮ
ﻣﻘﺪﺳﯽ« از ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺮد و ﻫﻤﺪردی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﯽﺣ ّﺪ و ﻣﺮزی ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ و رﺳﻢ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان رواﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺤﻖ از اﺳﻼم ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﺮ دﯾﻨﯽ دوری ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﯿﺰ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺗﺼﻮر ﻓﺮﻗﻪ ای اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در دوران ﭘﺲ از آن ) ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻧﯿﺰ »ﺑﺎﺑﯽﮔﺮی« ﺑﺎ ﻧﻮآوری و روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻣﺘﺮادف ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺻﻮرت اداﻣﮥ ﮐﺎر در دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ و آﯾﻨﺪهای ﻧﯿﮏ ﺑﺮای اﯾﺮان از آرزوﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ .آرزوی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﻣﻦ زﻧﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻧﻔﻮذ ﺧﺮاﻓﺎت و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻌﻨﻮان »ﻏﻔﻠﺖ و ﻻﻣﺬﻫﺒﯽ« از آن ﯾﺎد ﺷﺪه و
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را ﺑﺴﻮی ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻓﺠﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽراﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﯾﺮان و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وارد آورده ،ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻪ
اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬاری ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن از
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺟﻬﺎنوﻃﻨﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
 (۱۰در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﻦ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻦ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ روﻧﺪی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﻦ ﻓﺎرغ از درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﻬﺪۀ وﻇﯿﻔﮥ واﻻ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮآﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ،در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﻫﺮ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺸﺮی«( دﯾﻦ اﻣﺮی ﻧﻪ
ﻓﺮدی ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎن آن اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺮوان ﺑﺮای ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﮑﺎری در راه ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎﻧﯽ واﻻﺳﺖ .ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرزوﯾﯽ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آﯾﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ از ﺳﻮﯾﯽ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و
اﺣﺴﺎﺳﺎت اﯾﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
واﻻﺗﺮﯾﻦ آرﻣﺎن ﺑﺸﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادری و ﻧﯿﮑﺒﺨﺘﯽ اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮازﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ» ،روح ﺟﻤﻌﯽ« ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺪون آن ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ،دﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪۀ اﺧﻼق ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .از اﯾﻨﺮو ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪای ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ
و دروﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ،ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺸﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ .در دوران ﻧﻮﯾﻦ از ﯾﮑﺴﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از ﻧﻘﺶ
دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدۀ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮥ ارﺑﺎﺑﺎن دﯾﻦ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺰاری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪان از دﯾﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎن اﺷﺘﺮاک آرزو ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮی ﺑﻪ
دﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﻻ 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 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮی زﻣﯿﻨﮥ رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﯿﺮوان ﻫﺮ دﯾﻨﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﻧﺎب و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮد ﺑﻪ
ﻋﻮاﻃﻒ واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺮد ﺑﺮ ﺧﻼف اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻫﻤﮥ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان آرا و ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﯿﮏ را ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ و آرزو دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

ﭼﮑﯿﺪه:
(۱ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ادﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﯿﺮوان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 (۲آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ آﯾﯿﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ادﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد و در ﻧﻔﯽ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
 (۳ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ در آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻨﮕﺮد.
» (۴ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻨﯽ اﻣﺮی ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ« و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ.
 (۵در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻫﻨﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۶در آﺛﺎر ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﺎﻧﺎت درﺑﺎرۀ ﻣﻘﻮﻻت ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ )ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ (..ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 (۷ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮآﻣﺪه در ﻏﺮب ﺑﻪ دﯾﺪۀ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﮔﯿﺘﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ.
 (۸آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ر ّد ﺑﺎورﻫﺎی ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ ،در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی روﺷﻨﮕﺮاﻧﮥ ﻣﺪرن ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (۹ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻫﻤﮕﺎم و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺮدم اﻧﺴﺎندوﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (۱۰دﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاک ﻋﻘﯿﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاک آرزوی ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺧﺮداد ۱۳۹۹ش.

