ﭼﺮا ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ
ﮐﺲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ درک و ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺶ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺪارد.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﭘﯿﺶ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ )و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه( در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ از داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در اروﭘﺎ و ﮐﻢ ﮐﻢ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،داﻣﻨﮥ دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻪ زﻣﯿﻨﮥ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺶﭘﮋوﻫﯽ،
ﻫﻨﺮورزی و اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ را )ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ( ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا وﻇﯿﻔﮥ دﯾﻦ را ﻧﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزی ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﺪودهای ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻢ ،ﻫﻨﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺪون واﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺎرت ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻫﺮ رﺷﺘﮥ دﻟﺨﻮاه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﻧﺴﺎن از اﺣﺴﺎس
آزادی ﺳﺮﺷﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﻮد.
ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﻧﺴﺎن درﺑﺎرۀ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺴﺘﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺨﺘﺎرﯾﺪ در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﻬﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎور ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ و ﺧﺮد ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،از ﺑﺎوری دﻓﺎع ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮک ادﯾﺎن» ،ﻧﯿﺎﯾﺶ« اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ »ﻧﯿﺎﯾﺶ« در ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن )ﺳﻮای اﻋﻤﺎل ﺧﺮاﻓﯽ( ﻧﻘﺸﯽ
ﺑﻨﯿﺎدی دارد و ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه »روﺣﺎﻧﯿﺖ« ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ »ﻣﻘﺪﺳﺎت« را وادار ﮐﻨﻨﺪ آرزوﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮآورﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻼﯾﺎ را دور ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر از دوران ﺑﺪوﯾﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در دوران ﺑﺪوﯾﺖ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺸﺮ
در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،از وﻇﺎﯾﻒ روﺷﻨﻔﮑﺮی و روﺷﻨﮕﺮی در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺐزده روﺷﻦ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ »اﮔﺮ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ« ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء آن ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ »ﻧﯿﺎﯾﺶ« ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻮﯾﻦ از ﻣﻘﻮﻻت دﯾﻨﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﻋﻮض ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻧﯿﺎز
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺨﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه روﺑﺮو ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮدا ﺑﺮ زﺑﺎن آورد:
»ﻧﯿﺎﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ! ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب،
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﺮس«...

ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﮥ »ﻧﯿﺎﯾﺶ« ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ادﯾﺎن ﺧﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺪرن و
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ از دﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻗﺪم اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ راه ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﮑﺮ و داﻧﺶ ﺧﻮد،
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را از »ﻣﻘﻮﻻت دﯾﻨﯽ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﻤﺎن »ﺧﺪا« اﺳﺖ.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﻣﺎ در دوران ﭘﺲ از ﻧﯿﭽﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮔﻔﺖ» ،ﺧﺪا ﻣﺮده اﺳﺖ!« و ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ از ﺧﺪا ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺮﻣﺮدی رﯾﺸﻮ و ﺧﺸﻤﻨﺎک )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺎﺑﻠﻮ »آﻓﺮﯾﻨﺶ آدم« ﻣﯿﮑﻞآﻧﮋ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوزه دﺷﻮار اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ
واﻗﻌﺎ ً از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﺎ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﭽﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از آن »ﺳﯿﺪ
ﺑﺎب« اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮری از ﺧﺪا ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت دارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا ﻧﺎروا
و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا )ﻣﺎﻧﻨﺪ »روح« و ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ( ﺗﺼﻮر ﺧﻮد
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺆﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﻣﻨﮑﺮ ﺧﺪا )آﺗﺌﯿﺴﻢ( ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎ ﻣﯽﻓﺸﺎرد ،ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ
ﺟ َﺮﺳﯽ ﻣﯽآﯾﺪ«.
ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﻠﯽ در دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ » اﯾﻦ ﻗﺪر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮓ َ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن »ﻧﺪاﻧﻢﮔﺮا« )آﮔﻨﻮﺳﺘﯿﮏ( از ﺳﻘﺮاط ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻗﺮار دارد و ﺑﺪاﻧﮑﻪ در
ﺗﺼﻮرات ادﯾﺎن ﮐﻬﻦ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ دﮐﺎرت )ﮐﻪ در ﭘﯽ اﺛﺒﺎت ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ
ﺑﻮد( در زﻣﺮۀ »ﺷﮑﺎﮐﯿﻮن« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﺻﻼً ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﻨﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آزادﮔﯽ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و داﻣﻦ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎک ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺪون ﻣﻮزﯾﮏ و دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻫﻢ »زﻧﺪﮔﯽ« ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﯿﺴﯽﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ»oاﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺎن
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ«.؛ او ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﻮراک ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ..ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .واﻧﮕﻬﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﮑﻮﺷﺪ از ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎﺗﺮ ،داﻧﺶ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و
اﻧﺪﯾﺸﮥ ژرفﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻟﺬت و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪﺗﺮی را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬراﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ
از آﻧﻬﺎ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺜﻼً در ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﺑﺎب ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﺎ ﺑﻨﺎی ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮاﻫﺎی دﻟﻨﻮاز ﻣﺬﻫﺒﯽ
از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺮای واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودۀ دﯾﻦ ﮐﺪاﻣﺴﺖ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در دو زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺪام ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ،در اﻧﺴﺎن ﺧﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪ،
ﺑﺸﺮ آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺮ ﺧﻼف زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺸﻮد .از آن ﭘﺲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آﺛﺎری اﺑﺪی )از اﻫﺮام ﻣﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ( اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻧﯿﮏﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ رﯾﺸﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﺪن دارد.
در ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺳﻮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ داﻧﺶﭘﮋوﻫﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﮥ »ﺳﺮاﻓﺮازی« و »آزادی« اﺳﺘﻮار ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺪا از ﺳﭙﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ در ﺗﺪاوم اﻧﺪﯾﺸﮥ »اﻧﺴﺎنﺧﺪاﯾﯽ« ﺑﻄﻮر
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺪا« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺨﺺ »ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ﻧﻮری« ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﻦ در داد ﺗﺎ ﯾﺎراﻧﺶ را در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اوﺿﺎع ﯾﺎور ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﻮاﺑﻎ داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ دﯾﺪۀ ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و
ﮐﻮﺷﺶ آﻧﺎن را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار آﯾﯿﻨﺸﺎن را ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻫﻤﺪردی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻌﻨﻮان دوﺳﺖ
و ﻫﻤﺮاه در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﮑﯽ را در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺪاﻧﮑﻪ
ﯾﺎراﻧﺶ را از ﮐﺮﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ داد ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﺰدی )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ( از ﺳﺮاﻓﺮازی واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﯾﻬﻮدﯾﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و ﻫﺪﻓﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻧﯿﮑﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮدی
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﮏﻧﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﮑﯿﻢ آن ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﺸﻢداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﭼﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ و ﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪورز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﺮاط( ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ
دارد.
ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎن در آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﺗﺮﺑﯿﺖ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ از ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن در ﻓﺮد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻧﺎزدودﻧﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺴﺎن در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺪ و ﺧﻮب وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ »ﮔﺮگ درون« ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .او ﺟﺰ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و ﻧﯿﮏ رﻓﺘﺎری ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪهای ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد »ﻧﺎﺗﻮان« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺴﺎن را
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﺎراﺳﺘﯽ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﻣﺮدمآزاری »ﻧﺎﺗﻮان« ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻮاری اﺧﻼﻗﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ و
ﺷﺎدی دروﻧﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﯾﮥ دﯾﮕﺮ ﺳﻌﺎدت از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ،آزاداﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺧﻮد را ﺟﻨﺒﺸﯽ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد و ﺟﻤﻊ را از ﻫﻤﮥ ﻗﯿﺪﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل »اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ«
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮﻣﯽ اﻧﺪازد .اﻧﺴﺎن را ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد »ﺣﺪودات ﻇﺎﻫﺮه« را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺴﻨﺠﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرد و ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺎری دارد و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻟﻐﺰشﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
از دوزﺧﯽ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﻤﮥ ﻟﺬات زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ
و دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﻧﻮع اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ آزاد اﺳﺖ ،دﯾﻦ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪ.
ﻼ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﭘﺎﯾﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( از ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﺗﮑﯿﻪ دارد:
از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﻨﯽ )و ﮐ ً
»اﺷﺘﺮاک ﻫﻮﯾﺖ« و »اﺷﺘﺮاک آرزو«.
ـ اﺷﺘﺮاک ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭘﯿﭽﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮوه ﺗﮑﯿﻪ دارد.
ـ اﺷﺘﺮاک آرزو ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاک ﻫﻮﯾﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن در ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ دو ﺟﻨﺒﻪ ،ﮔﺮوه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان )در ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ( از ﮔﺮﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ورای ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ واﻣﯽدارد) .ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﻓﺮادی ﻋﺎﻗﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺣﻔﻆ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﭘﺪری ،ﺧﻮد را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ(.
اﯾﻦ ﮐﺸﺶ ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ و از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﻣﻮرد اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺸﺎر از ﺧﺎرج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،
ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ،دﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان »روح ﺟﻤﻌﯽ« ﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻼت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺪون آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺪردی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و از اﻓﺮادی ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺖ رﻣﺰ ﺗﺪاوم
دﯾﻦ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ،ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽدﯾﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای
ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی دﯾﻦ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ دﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ داﻣﻦ
زدن ﺑﻪ ﻫﻤﺪردی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و »اﺷﺘﺮاک آرزو« ﻧﻘﺶ ﻧﯿﮑﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺑﺪوﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ.

ﻓﺸﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ادﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ وارد آورده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﯿﺮوان آﻧﻬﺎ ،ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺮاندوﺳﺘﺎﻧﻪ ،از ﻫﻤﺪردی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﮔﺮو ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ ،در ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ )زرﺗﺸﺘﯽ ،ﯾﻬﻮدی،
ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ( ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﻣﻮازﯾﻦ را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﻮﻧﺪ داده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎﺿﺮ وﻇﯿﻔﻪ ای ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﺳﻼم در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮد و ﺗﺒﺎدل ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮔﺮدد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ،ﭼﻬﺮۀ واﻗﻌﯽ آﯾﯿﻦ
ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮهای ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪ:
ـ در ﻧﮕﺎه ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺼﻠﺤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ .ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ در ﺳﺪۀ ۱۹م .در اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺮواﻧﺶ از ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
»آﻣﻮزﮔﺎران« اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان آﻧﺮوزﮔﺎر ،ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼق اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی اﺳﺖ زﻧﺪه و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد .اﯾﻨﮏ اﻣﺎ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ و ﺳﺨﺖ ،ﭼﻬﺮۀ
واﻗﻌﯽ اﺳﻼم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ.
ـ ﺑﺮای ﮔﺬار از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ »آﯾﻪﭘﺮﺳﺘﯽ« را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و درﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻘﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار
ﮐﻼﻣﯽ .ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﻌﻨﻮان آﯾﯿﻨﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺪف دﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﺳﻼم ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن
آن ﺑﺮای رﻫﺒﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻘﺾ ﻏﺮض اﺳﺖ.
ـ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﺗﺪارک اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﻪزدۀ آن روزﮔﺎر ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .در دوران ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺣﯿﺎی ﻣﻌﻨﻮی و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻓﮑﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان داﻣﻦ زﻧﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری »ﺿﯿﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ« ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در آن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن )در دوران رﺿﺎﺷﺎه ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮﺑﻬﺎﺋﯿﺎن(
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،آزاداﻧﻪ درﺑﺎرۀ ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺸﮑﻼت اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ
اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﯿﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪای اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ اﺻﻮﻻً اداره و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﺮژی ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدی و ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻮآوری اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ،اﻧﺮژی
ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻮآوری ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺎز دارد .از
اﯾﻨﺮو ﻫﺮ اﯾﺮاندوﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را وﻇﯿﻔﻪای ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ رواﺑﻂ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮی ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ »اﺷﺘﺮاک آرزو« ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﭘﺮﺗﻮانﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﻮرد ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،اﮔﺮ از »دﯾﻮ و دد ﻣﻠﻮﻟﯿﺪ« و در ﭘﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﮏ ﺳﺮﺷﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﮥ
اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ در اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺎﺋﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺟﺰ راﺳﺘﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ .ﺑﻘﻮل ﻧﯿﻤﺎ» :ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ«..

