ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﺗﺄﻣﻼت دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺎﺣﯽ
دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻨﻢ ،ﺟﻨﺎب ﺻﺒﺎﺣﯽ
آرﺗﻮر دوﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺮﻗﯿﺎن از »ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ« را ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن داﻧﺴﺖ .او ﺣﺪود ﯾﮏ
ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺖ:
»در اروﭘﺎ ﻳﻚ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وﻗﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد ،ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ در ﺟﺮاﻳﺪ و ﻣﺠﻼت ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻛﺘﺎب او را ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ...وﻟﻰ در
اﯾﺮان اﯾﻦ رﺳﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﺘﺎب او را ﺗﻨﻘﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد)» «،زﯾﺮا( در ﻛﺸﻮرﻫﺎى
ﺧﺎورزﻣﻴﻦ ﺗﻨﻘﻴﺪ ﻋﻠﻤﻰ ،ﻧﻈﻴﺮ اروﭘﺎ راﻳﺞ ﻧﻴﺴﺖ> ﺗﻨﻘﻴﺪ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺰرگ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد> وﻟﻰ اﻫﺎﻟﻰ ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ>>> از ﻗﺪﻳﻢاﻻﻳﺎم آﻧﭽﻪ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪون
آﻧﻜﻪ در آن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ> وﻟﻰ اﻳﻨﺮا ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺳﻠﻮب ﺗﻨﻘﻴﺪ از اﺑﺪاﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ اروﭘﺎﺳﺖ و در ﻫﻤﻴﻦ اروﭘﺎى ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺗﻨﻘﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ> ﺣﺘﻰداﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ارﺳﻄﻮ و اﻓﻼﻃﻮن ﻧﻴﺰ از اﺻﻮل ﺗﻨﻘﻴﺪ و ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﻰ ﺑﻰ اﻃﻼع
ﺑﻮدهاﻧﺪ(۱)«.
ﺑﯿﺸﮏ ﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ »ﻋﯿﺐﭘﻮﺷﯽ« ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﮏ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ »ﺗﻨﻘﯿﺪ« در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺧﺘﻼف و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮات و آرا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺑﺎرﻗﮥ ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﭘﯿﺎﻣﺪ
»ﺗﺼﺎدم اﻓﮑﺎر« اﺳﺖ! ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺮد ،رأی ﺧﻮد را ﺑﺪون »ﻣﺠﺎدﻟﻪ« ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﻫﺪﻓﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﯾﻘﯿﻦ دارم ،اﺟﺎزه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ای را درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب
ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻤﺎ »آﻏﺎزﮔﺮی ﺑﺎب و آﻣﻮزﮔﺮی ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ« ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای »ﺗﻨﻘﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ« در ﻋﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و
اﺣﺘﺮام ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ.
ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در اﯾﺮان ،از ﮐﺸﺘﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ اﺧﺮاج از ﻫﻤﮥ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻧﺠﺲ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ
ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺳﮓﻫﺎ را آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﻤﺖ و دﺷﻨﺎﻣﯽ را ﻧﺜﺎر ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﯿﺘﺮ
ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﺷﺎدﻣﺎن ﮐﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺄﯾﯿﺪ آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﺮق
در ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮاﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﻤﻘﯽ داﻧﺸﻮراﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮۀ آﻓﻮرﯾﺴﻢ  Aphorismenﻧﯿﭽﻪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﮔﻮﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ،از ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻓﮑﺎر ﺑﺪﯾﻊ ﺷﻤﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﮑﻮﺷﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﺎرﺳﺎ
اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم .ﺧﺎﺻﻪ آن ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارم اﻧﮕﯿﺰۀ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ از آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﭼﻨﺎن
ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آن ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻋﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ از آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ»Vﻣﻦ از ﺑﯿﺦ و ُﺑﻦ زﻧﺪﯾﻖ و
ﻣﻠﺤﺪم«] .[۱۷۵ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﻦ ،از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ ،ﭘﺪﯾﺪه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ زﻧﺪﯾﻖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻨﺒﺸﯽ »آﺷﮑﺎرا رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز«] [۱۷۵ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎﯾﺶ آن دﺳﺖ زدهاﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را »ﻣﻠﺤﺪ«)دﻫﺨﺪا :ﺑﯽﺧﺪا ،ﺑﯽاﯾﻤﺎن( ﻣﯽ
داﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻘﻮﻻت اﯾﻤﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺜﻼً ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ»:اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ
اﺳﺖ [۱۷۷]!«.و ﯾﺎ»:ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن از دﻧﯿﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ...اﯾﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻧﮥ زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ...دﻗﯿﻖ ﺗﺮ :ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ«.؟ ][۱۸۰

اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آﻣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ُﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺪان ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ »ﺗﻘﯿﻪ«)دﯾﻦﭘﻮﺷﯽ( را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ آن را «واﮐﻨﺸﯽ ﻏﺮﯾﺰی ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ» ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ» :آری ،اﻧﺴﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻧﺶ در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ« ] [۱۰۰و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ از اﯾﻨﺮو از ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻘﯿﻪ

ﻧﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ »زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از اﻓﻖ ﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﺮﯾﺰی آن ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺒﺮد« ] [۱۰۰ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﯿﻪ
ﻏﺮﯾﺰی اﺳﺖ و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ درﺑﺎرۀ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰی« در ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ:
»ﺑﺮای رﻓﻊ و دﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ

 ....ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺮاﻋﻘﻠﯽ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻏﺮﯾﺰی را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ« ][۱۳۱

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ »ﺗﻘﯿﻪ« را رد ﮐﻨﺪ و راﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻏﺮاﯾﺰ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد ،ﺑﺎﯾﺪ »ﻋﻘﻞ از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ« ] [۱۳۰و دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﻏﺮﯾﺰه ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻢ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻏﺮﯾﺰه ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺪان دﻫﺪ!
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ ﻧﯿﮏ ﺷﻤﺎ در دﻓﺎع از ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ آن ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
وﮔﺮﻧﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻏﺮﯾﺰی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻓﺘﺎر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ :اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺎن ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ را دون ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد و ﺷﺮمآور ﺑﯿﺎﺑﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ دﻓﺎع ﺷﻤﺎ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﻌﻨﻮان دﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ» :ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم[۱۷۹] «.اﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ
و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ،

«ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ[۱۷۹] «.

ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻤﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ »ﻋﻮام ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﯾﻦ« ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﯾﺪ؟ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻤﺎن را
ﭼﻨﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی از آن ﻋﯿﻦ ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
»ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻤﺎن از دﻧﯿﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ...ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻤﺎن اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راﻧﮥ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ..
دﻗﯿﻖﺗﺮ :ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ[۱۸] « .

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ:
»ﻣﺎﻫﯿﺖ راﺳﺘﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ دﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﺛﻤﺮات ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ[۹۹]«.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﭼﻮن ﺑﻪ ﺛﻤﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺪ ،آن را ﺑﺎ واﻻﺗﺮﯾﻦ واژهﻫﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
»اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اﻧﺴﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ« ]» [۲۰۷ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﺑﯽ  /ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ روش اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺧﺮدورزی اﯾﺮاﻧﯽ« ][۱۸۲

اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﯾﻦ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮑﻮی ﭘﺮش ﺑﻪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ اﺳﺖ!:
»ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ  ..از ﻓﺮاز دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺟﻬﺪ ...و ﺑﺮای دﯾﻦﮔﺮﯾﺰان راه و راﻫﻮاره ای آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ« ][۲۰۰

ﻣﻄﻠﺐ از دﯾﺪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ .آن دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهاش ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ»:ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ«] [۱۸دﯾﻦ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ :ﺗﺼﻮر ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ از دﯾﻦ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﻫﻤﮥ زواﯾﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ،دﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ
ﺑﻪ ﺣﯿﻄﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮازﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز دارد .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﺮان رواﻣﯽ رود ،ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ دﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ! ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺷﻤﻨﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮدد .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺪون دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن ،رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ »ﻋﻠﻢ« از ﺟﺎدوﮔﺮی و ﺟﺎدوﮐﺎری ،ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ اﻣﺮوزی رﺳﯿﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺮای دﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؟ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻧﻪ ﺳﮑﻮی ﭘﺮش
ﺑﻪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺪرن از دﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از »ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ«
][۲۰۰ادﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﮥ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪﻓﯽ
ﺟﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻌﻨﻮان زﻣﯿﻨﮥ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮐﺴﺐ دﺳﺖ آوردﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ »اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﺒﺚﮐﺎری« ] [۱۷۴ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﺿﺮورت ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ درﺑﺎرۀ رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺳﮑﻮی ﭘﺮش ﺑﻪ ﺑﯽدﯾﻨﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا دﯾﻨﺪاری
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻨﺪاری در ادﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼً دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ از رﻓﺘﺎر
ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد و در آن ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻋﻠﻢ و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﺐ

رﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ واﺟﺒﺎت دﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﯾﻨﺪاران در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دﯾﻦ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻨﺮورزی و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ارزش ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﮥ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ » زﻻل ﮐﺮدن و ﻻﯾﺮوﺑﯽ درﯾﺎی اﯾﻤﺎن« دﺳﺖ زﻧﯿﻢ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ
ﭼﻬﺮه ،ﺑﻞ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺒﺪ ،ﺑﻞ ﻣﻌﺎﺑﺪ دارد!«] [۲۱۸و اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﻮزۀ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ
»ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪ« ﺑﺎور دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺮد ﻧﺰد ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺪاوری
ﻣﯽ ﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺳﻪ
ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻫﻤﮥ دﺳﺖ آوردﻫﺎی داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﻮن آن اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ روش
را در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ »ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻔﻘﻮده«ای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﺎﯾﺪ
و ﺗﻌﺼﺐ در ﺑﺎورﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ و راه را ﺑﺮای ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﮐﻮﺗﺎه آﻧﮑﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪهاﯾﺪ ﺗﺎ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺧﻮد آﻣﻮزه
ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ! ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ» :در ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺎﺋﯽ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﭼﯿﺮه آﯾﺪ«.
][۲۱۹درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ »ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد« آﻣﻮزۀ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﭽﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن را در »ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ زرﺗﺸﺖ«
دﺳﺘﮑﻢ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ!) (۲اﻣﺎ آﻣﻮزۀ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدی ﻏﺮﯾﺰی ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدی
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ » َدد درون«) (۳ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎور دارد )و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﮥ زﻧﺪۀ اﯾﻦ آﻣﻮزهاﻧﺪ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ »ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺛﺎﻧﻮی« ﺑﺪل ﮐﺮد ،ﺗﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری را ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎزات و ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
واﻻی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺂﺳﻔﺎﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ
ﻧﺴﺒﺖ داده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺆﺗﻔﺎﻫﻢ اﻧﺪ! ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ »ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﺳﺖ .ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ:
»آن را آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ..ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارﻧﺪ و ﻫﻢ آن ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮥ آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ آﺷﻨﺎ
ﮐﻨﻨﺪ [۱۴۲]!« ..و در ﺳﺘﺎﯾﺶ از اﯾﻦ »آﻣﻮزه« از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮده اﯾﺪ .آن را »ﯾﮏ آﻣﻮزۀ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪۀ دﯾﻨﯽ« »ﯾﮏ ﻃﺮز
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ« ]»[۱۴۵ﯾﮏ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«] [۱۴۹و ﺑﺎﻻﺧﺮه»Vﺗﻤﮑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺶﮔﺮاﻧﻪ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه« ] [۱۴۹ﺧﻮاﻧﺪه
اﯾﺪ!
از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻋﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان «ﺑﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﻣﻮرد ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن »ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﭼﻨﺎن »آﻣﻮزه ای ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮ« ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ
»ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎد داد>«[۱۵۰] €

آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﺗﻤﮑﯿﻨﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ دﻗﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ،
ﺑﻪ »ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و در ﺧﻮدﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ«] [۲۰۴ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .از ﺑﺪوﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺗﺎ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﯿﺰ راﻫﯽ دراز ﭘﯿﻤﻮده ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ در دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎ  ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭘﺮاﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان،
ﺑﻨﯿﺎن اﺻﻠﯽ آن را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﻤﯿﺰ دﻫﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ در راه ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻮع ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺸﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺮار دارد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺑﻪ »ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن در ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای روا داﺷﺖ .ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﭘﯿﺮوان را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻋﻼم دﻻوراﻧﮥ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ و »ﺧﻮدﺑﯿﺎنﮔﺮی ﺻﺮﯾﺢ«] [۲۰۴ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده
اﺳﺖ:
»„„ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ آواز اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﯽ را ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ و ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ آﻧﺎﻧﮑﻪ در ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ دوم ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ
از آﻧﮑﻪ در ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪ و اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ
ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ »ﺑﺎﺑﯿﮕﺮی« اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎ ﺧﺮوج ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن از ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان را ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻗﻮام
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ داﻧﺴﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر از آن ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻓﻀﺎی ﺑﺎزی اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن آزاداﻧﻪ آرا و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ داوری ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﻪ ای درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ،ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ دﻓﺎع ﻧﻪ
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺛﻤﺮهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ آﺧﺮ آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺧﻮد ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺧﺮد ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ آن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ » :زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل ﭼﻪ ﮐﺎر؟ آﻧﺎن در ﺑﯿﺖاﻟﻌﺸﻖ اﻣﻮری ﺑﺲ ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮ در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارﻧﺪ>«!]ص[۲۱۴

ﺑﺎ ﭘﻮزش از ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﻬﺠﻪ و ﺑﺎ آرزوی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن
]ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻣﻼت دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ،ﻧﺸﺮ ﻓﺮوغ[۲۰۱۹،
) (۱ﮐﻨﺖ دوﮔﻮﺑﯿﻨﻮ ،ﺳﻪ ﺳﺎل در اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ذﺑﻴﺢ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺼﻮرى ،ص۱۶۲ ، ۲۰
)(۲ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ ﻧﯿﭽﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ زرﺗﺸﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دارﯾﻮش آﺷﻮری ،آﮔﺎه ،ص ۳۰۲ ،۳۰۰ ،۷۸ ،۴۷ ،۷
)(۳ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ۴۷۱ ،

