
 
  بهائیان بر سر دوراهی

  فاضل غیبی

  
زده در تاریخ ایران اسالممیان پرده ای شیده است که برخی دوران پهلوی را عمر حکومت اسالمی چنان به درازا ک

جامعه «در عمق نه فقط در سطح سیاسی، بلکه علت دوام دوران نکبت را  به حکم عقل بایدبدین سبب  یابند.می
   . بررسی کردنیز » شناختی

گران برای کوشش«و  »پاسداران وضع موجود«دو پارۀ میان  اختالف دهد کهنشان می اربرد درست دیالکتیکک
کشی کشا تز)آنتی(»امر نو«با  »)تز(« »های کهنهارزش« مناسبات و میان د. کشاکشباشمیجامعه موتور پیشرفت   »بهبود

 نوین با هایبرخورد خواسته شرفتهیدر جوامع پمی انجامد. ») سنتز(«گیری وضعی آتی است که گام به گام به شکل
  منجر می شود.  تریهرچه پرشتاب پیشرفت  و به گیردکمتری شکل می با سایش ،مناسبات موجود

 نارسا می یابیم.را  »وضع موجود«با  »امر نو«برخورد اصوالً چون از این دیدگاه به ایران در دو سدۀ گذشته بنگریم، 
  :د بخوبی دریافترویدادی در آستانۀ ورود ایران به عصر جدیمیزان این نارسایی را می توان با توجه به 

بعد به او خبر  یچنداما  طور مجانی در اختیار همگان قرار داده شود.واکسن آبله به  امیرکبیر فرمان داد،  ق.۱۲۶۴به سال  

اجنّه وارد  ،با واکسن زیرا که مالیان شایع کرده اند،  شده اند،» کوبیآبله«نفر حاضر به ۳۳۰دادند، که در پایتخت و حومه فقط 

اعیان و اشراف جریمه را می پرداختند و  !تومان بپردازد ۵امیرکبیر برآشفت و فرمان داد هر کس حاضر نشود، باید بدن می شود. 

    )۱(را می کشت... همه از غنی و فقیر آبله همچنان فرزندانی گشتند و انبارها پنهان مینی یا تنبیه می شدند و یا در آباقشار پای

به کمک توانست ایران بسر می برد، اما  در اوضاعی چون نظر سطح رشد اجتماعی از دانیم که ژاپن  در آن سالمی
  د. ، راه بسوی پیشرفت بگشایفرمان داد »میجی«رفرم هایی که امپراتور 

در هر جامعۀ  ونسبی است  ناآگاهیاست، درحالیکه  ان ناشی از ناآگاهیایر مزمن ماندگی شود که عقباغلب ادعا می 
به نیروی » امر نو« تا ندک پشتیبانی خردمندانه »امر نو«از  تر از دیگر اقشار است)»فکرروشن« (کهکافیست قشری سالمی 

    . کوچک و بزرگ همۀ جامعه را در برگیردفکری های موج صورتبه  نهفته در خرد،
که همانا امت اسالم ایران جامعه  قشر عقب ماندۀزیرا ست. در دنیاترین کشور ناسالممعاصر  رانیدگاه ایاز این د 

این  است. هندبر کنار مااز تأثیرپذیری از دیگر اقشار و افکار  ویابد ورزی نمیخرد به راهی مالیان اصوالً نفوذ زیر است در 
 از دست نداد. )مانند روضه و زیارت(به منبر و دیگر نمادهای اسالمی را نیز سرسپردگی خود  حتی در دوران پهلویقشر 

 یا و »مآبیفرنگی«به  منطق بودن باورهای اسالمی،بیبه سبب البته، چنانکه کسروی کشف کرد، بخشی از مسلمانان 
اسالمی  سرشتهمچنان  ، درحالیکهندکردپیشه » راییگملی«و » رویچپ«ای و در برهه روی آوردند »خواهیمشروطه«

به گسترش   و  )۲(»ندآورد پدید مهوعی معجون یک (بودند)، آکنده خود مغزهای در که درهمی عقاید با«  و هخود را حفظ  نمود
 .دامن زدندجامعه  در بیشتر دوگانگی و دورویی

با توجه به بود: باید می چگونه »امر نو«، که ببینیم با توجه به اوضاع ایران در آستانۀ ورود به دوران نوین حال
از دستکم تا حدی  بایستجامعه مید، رها شو بره فقر مادی و معنویآنکه ایران از چن برای، های عهد قاجارویژگی

و هویت فرهنگی و ملی خود را حقوقی ایرانی شخصیت د، آموزش مدرنیزه شود، رها گرد و خرافات پرستیمذهب زدگی 
 ه بدل گرددسرمای ند، دارایی ها بهباشبرخوردار  برابر زنان بعنوان مهمترین پرورش دهندگان نسل آتی از حقوقبازیابد، 

  و گردش پول به اقتصاد و تجارت رونق دهد. .. 
 رفت از تاریکی قرون وسطابرون  راهکافی  بود، تا  یتدابیر  چنینم. ۱۷و  ۱۶های در کشورهای شمال اروپا در سده

مؤمنان لوتریسم  پیدایش همینکهزیرا د، لوتر برداشتن مارتین رفرم مذهبیرا پیروان  گام نخست در این راه .گشوده شود
در افق افکار » امر نو«اندیشه در تودۀ مردم جوانه زند و  باعث شد که ،داشتمیوا انتخاب میان دو فرقۀ مذهبیبه را 

 . اندیشمندان زایش یابد



تلقی  »امری طبیعی«کند که ها چنان در مؤمنان رخنه میمذاهب کهن در طول نسل ها و خرافاتسنت البته 
شور «و  »اقتدار معنوی نوین«بوسیِلۀ  تنها ، که دستکم در وهلۀ نخستاست دشوار چنان دگرگونی آنها گردد و می

با تکیه بر اقتدار پس از بنیانگذاری پروتستانیسم  مارتین لوتر پنج سال ،نمونه بعنوان .شودمیممکن  »مذهبی سرشار
نزد  و همین تغییر عقیده »کار همانا عبادت است«که  ، اعالم کرد،در مسیحیت» ستایش فقر«مقابله با در معنوی خود، 

  د. ش شمالیپرکاری و انباشت ثروت در کشورهای اروپا   ها باعثپروتستان
یابیم را می »بابیان«بیشک ، بود» امر نو« بیانگر و به جستجو برآییم که کدام قشر چون از این واقعیت به ایران بنگریم

های بهائی با آموزهمرحلۀ بعدی، در و کرده  »فسخ«و  »نسخ«که نه تنها به رفرم در اسالم بسنده نکردند، بلکه سراپای آن را 
 .  را بنیان نهادند سیستم ارزشی نوینی ازگشت،ببی یگذار به 

نی پس از بابیت، بهائیت می توان این چیستان را گشود که چرا در اندک زما نگاه به تجربۀ دو سدۀ گذشتهبا اکنون 
که بخشی از ، ممکن بود »منطقیبی«به سبب که  ،به سخن کسروی بازگشتاین پرسش باید به پاسخ برای  پدید آمد؟

در مرحلۀ  دیدند از این دید بابیان الزم. داشتای نمینتیجهاین جز مسخ آیین نوین  یینی نوین بگروند، امابه آ  شیعیان
ُمهرهای نماز را روی هم چیدند و » بدشت«؛ چنانکه در گردهمایی کن کنندریشه وجود خود در را خوی اسالمی نخست

  درهم شکستند. و تعطیل همۀ احکام اسالمی  ن نماد بسرآمدن اسالمبعنوا
باید راهی طوالنی  ،راست و درست منش زیافت سرافرازی انسانی وروشن بود که از اعالم ترک اسالم تا با آنان اما بر

 (بهائیت)دیگر به آیینی  )(بابیت پیروان آیینیاکثریت قریب به اتفاق  ،برای نخستین بار در تاریخ . بدین سببندبپیمان
 رهایی از اسم و رسم اسالم را به ثمر برسانند.  گرویدند، تا

قشری در جامعۀ ایران دوران قاجار شکل گرفت که نه تنها در گفتار، بلکه  گسترش سریع و وسیع بابیت،  در پیامد 
روزمره، » کشیبابی«در پیامد که این قشر  ،کرد. با این تفاوت با کشورهای پیشرفتهرا نمایندگی می» امر نو«ار نیز در کرد

در خفا و در حاشیۀ جامعه در نبردی بر سر مرگ و زندگی برای د، بلکه اجتماعی برخوردار نشو حقوق  از منزلت نه تنها 
 کرد. مبارزه می خود بقای

(مانند بخشی از قلمرو نفوذ مالیان در اقشار بیرون از این قشر توانست افکار نوین و بویژه اندیشۀ دمکراسی را  البته

دگرگونی بنیادینی . گشته بودفراهم  دگرگونی بنیادینیک رش دهد که پس از نیم سده زمینه برای چنان گست دولتیان)
باید انقالب  که آن را بدون تردید . هرچندمسخ شدۀ مشروطه شکل گرفت انقالبصورت مقاومت مالیان به  که در برابر

ی تنی چند از بازماندگان جنبش به زمینه سازی بهائیان و کارگردانچنانکه تاریخ شاهد است، بابی ـ بهائی دانست، زیرا 
  .  پدید آمدبابی 

از  تحقق از پیشرفت اقتصادی تا حقوق زنان و  ،»امر نو«در دوران پهلوی نیز اقدامات حکومتی در جهت تحقق 
دگراندیشان مذهبی ممکن بود و با آنکه هنوز دیگر و در سایۀ پایداری بهائیان تنها  ،مداری تا مبارزه با فساد اداریقانون

، برای شرکت در زندگی اجتماعی منع می شدندو » تظاهر«هرگونه از  با وجود جمعیت چند صد هزار نفری  هم بهائیان
از را ران به قهقرا بازگرداندن ای نآنابود که بدین سبب وجود نداشت.  تردیدی هادر مورد سرچشمۀ این دگرگونی مالیان

  . به پیش راندند  آثار مستقیم و غیرمستقیم بهائیان میان بردن با از دستیابی به حکومت، همان فردای
 بلکهاز پیروزی بازماندند،  »امر نو منادیان«  ان در دوران معاصر نه تنها این بود کهایر بدین ترتیب سرنوشت اسفبار 
بابیان  گذاری کنند.در جلوۀ خارجی نیز با ظواهر اسالمی فاصلهمجال نیافتند، در برابر حمالت وحشیانۀ مالیان 

رابطه برقرار  کسروی)(»شیعیپندارهای «و ت توهمابر  بنا محیط خودبا  زده مجبور بودند،ای شیعهجامعه برخاسته از
نه بدین معنی که به  »مهدی موعود ظاهر شده است!«:در شهر و روستای ایران ندا می دادند که اگر ،اینکه نمونه. کنند

 باید چنین انتظاردوران نوینی فرارسیده و  دهم باور داشتند، بلکه بدین هدف که بگویند،افسانۀ غیبت امام دواز 
   پشت سر گذاشت و به واقعیت زندگی پرداخت.  را ینافرجام

برای نسل  مترادف بود. اما» امر نو«بدرستی با  تا پیش از دوران رضاشاهدر ایران  »)بهائیگری«(»گریبابی« بنابراین 
بهائیت با ، درها ساز  زدگیخود را از مذهب کوشیدو می شدمیهای نوین آشنا جوانی که در مدارس رضاشاهی با دانش



، بلکه »امر نو«دیگر نه بعنوان منادیان  ،آگاهانه بر بهائیانخاصه آنکه مالیان . نداشتای جلوۀ مذهبی خود دیگر جاذبه
    تاختند.بعنوان مرتدان اسالمی می

 ۀنکت نیاز ا  نشان ندادند و ششی برای گسست از جلوۀ اسالمیکو ، از خوددر زیر فشار از خارجبهائیان نیز  البته
 افکار یو استقالل ذات یروشنفکر  تیگم شدن ماه اشجهیتنها نت دند که تظاهر به مذهب غالبغفلت کر  یاساس
  . است

ود و کوچکترین داشتن حتی یک نشریۀ داخلی فقط با نظارت نهادهای امنیتی ممکن بدر اوضاعی که نارسایی این  
به  بسته و شبیهای جامعه شد که بهائیانمیطبعاً باعث توانست به بلوا و کشتار دامن زند، می اسالمیاظهار نظر غیر 

   .  اسالمی تصور شوند ایفرقه
صد هزار نفری جامعۀ چند  بدین انجامید که پ اسالمی در آستانۀ انقالباوجگیری نفوذ چای، چنین زمینه در

. شوربختانه همان نسل جوان دنکاهیده شدفرو » مشتی جاسوسان امپریالیسم«نسل جوان به نگاه در  بهائیان
برادران «ان در رفتار و کردار نقطۀ مقابل آن بهائیهمبندان کشف کند که » عدل اسالمی«های رژیم در زندانبایست می

   هستند. » اسالمی
ه تیتی کامالً متفاوت به نمایش گذاشدر ماه ده های تاریخی و اجتماعی ایرانپدی گذشتهچهار دهۀ در براستی نیز 

بعنوان منادیان عدالت و آزادی جلوه می کردند، ماهیت  انایرانی برای اغلبمالیانی که در آستانۀ انقالب اسالمی . شد
برای بخش بزرگ مردم ایران  و اسالمی که دنداجتماعی در تاریخ معاصر جهان نشان دا ترین قشروحشیخود را بعنوان 

نشان دادند که  بهائیان از سوی دیگر، .دنوان آیین خرافات و خشونت برمال کر بعرا بود، سرشت واقعی خود مقدس 
یافت که دارای ر جهان نتوان را د یشاید هیچ دو جریان . به حدی کهدنستیز ندار کوچکترین اشتراکی با شیعیگری انسان

 چنین متضاد باشند.  یسرشت
متوجه نیستند  نخست آنکه، اغلب  ایرانیان داشته است:  این دو جریان پیامدهای بسیار زیانباری مخدوش شدن

دعوا میان دو رقیب مذهبی «گمان دارند، که نند و کاسالمی با چنین وحشیگری با بهائیان رفتار می که چرا حکومتگران

 باکه را است که حکومتگران اسالمی حتی وجود کسانی  ژرف های بهائی با اسالم چناندرحالیکه تضاد ارزش �»است
بعنوان ایرانی  بهائیان از سوی دیگر، آورند. بشمار میبقای خود تهدیدی  برای کنند،می هایی زندگیارزشچنین 

  .باشند رنجورند» اسالمحقانیت «مدافع و ستایشگران هویت ملی ایرانی از اینکه  منادیان صلح و یگانگی بشر
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