ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ دوراﻫﯽ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮی را ﻣﯿﺎن ﭘﺮده ای در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﻼمزده
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ دوام دوران ﻧﮑﺒﺖ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻤﻖ »ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن دو ﭘﺎرۀ »ﭘﺎﺳﺪاران وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد« و »ﮐﻮﺷﺶﮔﺮان ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد« ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و »ارزشﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ« )»ﺗﺰ«( ﺑﺎ »اﻣﺮ ﻧﻮ«)آﻧﺘﯽﺗﺰ( ﮐﺸﺎﮐﺸﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی وﺿﻌﯽ آﺗﯽ )»ﺳﻨﺘﺰ«( ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﺷﺘﺎبﺗﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﻮن از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،اﺻﻮﻻً ﺑﺮﺧﻮرد »اﻣﺮ ﻧﻮ« ﺑﺎ »وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد« را ﻧﺎرﺳﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﺪادی در آﺳﺘﺎﻧﮥ ورود اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ:
ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۲۶۴ق .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎن داد ،واﮐﺴﻦ آﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار داده ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺣﻮﻣﻪ ﻓﻘﻂ ۳۳۰ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ »آﺑﻠﻪﮐﻮﺑﯽ« ﺷﺪه اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎ واﮐﺴﻦ ،اﺟ ّﻨﻪ وارد
ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮآﺷﻔﺖ و ﻓﺮﻣﺎن داد ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ  ۵ﺗﻮﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد! اﻋﯿﺎن و اﺷﺮاف ﺟﺮﯾﻤﻪ را ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و
اﻗﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ در آباﻧﺒﺎرﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و آﺑﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﻪ از ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ را ﻣﯽ ﮐﺸﺖ(۱)...

ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ژاﭘﻦ در آن ﺳﺎل از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اوﺿﺎﻋﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
رﻓﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر »ﻣﯿﺠﯽ« ﻓﺮﻣﺎن داد ،راه ﺑﺴﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.
اﻏﻠﺐ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺰﻣﻦ اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻗﺸﺮی )ﮐﻪ »روﺷﻦﻓﮑﺮ«ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر اﺳﺖ( از »اﻣﺮ ﻧﻮ« ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ »اﻣﺮ ﻧﻮ« ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺧﺮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮجﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻫﻤﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد.
از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎﺳﺖ .زﯾﺮا ﻗﺸﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻣﺖ اﺳﻼم
اﺳﺖ در زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﻼﯾﺎن اﺻﻮﻻً راﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺮدورزی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و از ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر و اﻓﮑﺎر ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻗﺸﺮ ﺣﺘﯽ در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺿﻪ و زﯾﺎرت( از دﺳﺖ ﻧﺪاد.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺴﺮوی ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯽﻣﻨﻄﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ »ﻓﺮﻧﮕﯽﻣﺂﺑﯽ« و ﯾﺎ
»ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ« روی آوردﻧﺪ و در ﺑﺮﻫﻪای »ﭼﭗروی« و »ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ« ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﺷﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و »ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ درﻫﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻐﺰﻫﺎی ﺧﻮد آﮐﻨﺪه )ﺑﻮدﻧﺪ( ،ﯾﮏ ﻣﻌﺠﻮن ﻣﻬﻮﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ«) (۲و ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و دوروﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ زدﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮥ ورود ﺑﻪ دوران ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ »اﻣﺮ ﻧﻮ« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﺑﻮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﯾﺮان از ﭼﻨﺒﺮه ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی رﻫﺎ ﺷﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﺳﺘﮑﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی از
ﻣﺬﻫﺐ زدﮔﯽ و ﺧﺮاﻓﺎت ﭘﺮﺳﺘﯽ رﻫﺎ ﮔﺮدد ،آﻣﻮزش ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﻮد ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ ،زﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﻞ آﺗﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪل ﮔﺮدد
و ﮔﺮدش ﭘﻮل ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت روﻧﻖ دﻫﺪ.. .
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ در ﺳﺪهﻫﺎی  ۱۶و ۱۷م .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ
ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﻦ راه را ﭘﯿﺮوان رﻓﺮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻟﻮﺗﺮﯾﺴﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎن
را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮﻗﮥ ﻣﺬﻫﺒﯽ واﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﺪ و »اﻣﺮ ﻧﻮ« در اﻓﻖ اﻓﮑﺎر
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان زاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﻬﻦ در ﻃﻮل ﻧﺴﻞﻫﺎ ﭼﻨﺎن در ﻣﺆﻣﻨﺎن رﺧﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ« ﺗﻠﻘﯽ
ِ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ »اﻗﺘﺪار ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻮﯾﻦ« و »ﺷﻮر
ﻣﯽﮔﺮدد و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﺳﺘﮑﻢ در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺮﺷﺎر« ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺪار
ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﻘﺮ« در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﮐﻪ »ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ« و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺰد
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﮐﺎری و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪ.
ﭼﻮن از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻗﺸﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »اﻣﺮ ﻧﻮ« ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﮏ »ﺑﺎﺑﯿﺎن« را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﻓﺮم در اﺳﻼم ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮاﭘﺎی آن را »ﻧﺴﺦ« و »ﻓﺴﺦ« ﮐﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﺑﻪ ﮔﺬاری ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺘﺎن را ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎﺑﯿﺖ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﺮوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ »ﺑﯽﻣﻨﻄﻘﯽ« ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ آﯾﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮕﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺰ ﻣﺴﺦ آﯾﯿﻦ ﻧﻮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﻤﯽداﺷﺖ .از اﯾﻦ دﯾﺪ ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻻزم دﯾﺪﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮی اﺳﻼﻣﯽ را در وﺟﻮد ﺧﻮد رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ »ﺑﺪﺷﺖ« ُﻣﻬﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎز را روی ﻫﻢ ﭼﯿﺪﻧﺪ و
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺑﺴﺮآﻣﺪن اﺳﻼم و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﻤﮥ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻋﻼم ﺗﺮک اﺳﻼم ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮاﻓﺮازی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺶ راﺳﺖ و درﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﭙﯿﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻨﯽ )ﺑﺎﺑﯿﺖ( ﺑﻪ آﯾﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ )ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ(
ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﻢ و رﺳﻢ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ و وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺑﯿﺖ ،ﻗﺸﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻔﺘﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ
در ﮐﺮدار ﻧﯿﺰ »اﻣﺮ ﻧﻮ« را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﭘﯿﺎﻣﺪ »ﺑﺎﺑﯽﮐﺸﯽ« روزﻣﺮه،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﻔﺎ و در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﺒﺮدی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای
ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﮑﺎر ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﻮﯾﮋه اﻧﺪﯾﺸﮥ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در اﻗﺸﺎر ﺑﯿﺮون از ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﻣﻼﯾﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از
دوﻟﺘﯿﺎن( ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﺳﺪه زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺦ ﺷﺪۀ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎﺑﯽ ـ ﺑﻬﺎﺋﯽ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺎﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ »اﻣﺮ ﻧﻮ« ،از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و از ﺗﺤﻘﻖ
ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاری ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﮥ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و دﯾﮕﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ »ﺗﻈﺎﻫﺮ« و ﺷﺮﮐﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﻣﻼﯾﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا را از
ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﻔﺒﺎر اﯾﺮان در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﻨﺎدﯾﺎن اﻣﺮ ﻧﻮ« از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﺠﺎل ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﺟﻠﻮۀ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﻮاﻫﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﺑﯿﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺷﯿﻌﻪزده ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻤﺎت و »ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ«)ﮐﺴﺮوی( راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎی اﯾﺮان ﻧﺪا ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ»:ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ!« ﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻓﺴﺎﻧﮥ ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،دوران ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻓﺮارﺳﯿﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﺑﺎﺑﯽﮔﺮی«)»ﺑﻬﺎﺋﯿﮕﺮی«( در اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دوران رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺎ »اﻣﺮ ﻧﻮ« ﻣﺘﺮادف ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪارس رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎ داﻧﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮد را از ﻣﺬﻫﺐزدﮔﯽ رﻫﺎ ﺳﺎزد ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﺑﺎ

ﺟﻠﻮۀ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻼﯾﺎن آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎدﯾﺎن »اﻣﺮ ﻧﻮ« ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺗﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﯿﺰ در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر از ﺧﺎرج ،از ﺧﻮد ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺖ از ﺟﻠﻮۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮥ
اﺳﺎﺳﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮی و اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ اﻓﮑﺎر
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﮥ داﺧﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻮا و ﮐﺸﺘﺎر داﻣﻦ زﻧﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ ً ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻗﻪای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪای ،اوﺟﮕﯿﺮی ﻧﻔﻮذ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﻧﮕﺎه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ »ﻣﺸﺘﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻓﺮوﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در زﻧﺪانﻫﺎی رژﯾﻢ »ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﻨﺪان ﺑﻬﺎﺋﯽ آﻧﺎن در رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺑﺮادران
اﺳﻼﻣﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان در ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ .ﻣﻼﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان وﺣﺸﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻣﻘﺪس ﺑﻮد ،ﺳﺮﺷﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان آﯾﯿﻦ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ دو ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را در ﺟﻬﺎن ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دارای
ﺳﺮﺷﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ،اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﮐﻪ »دﻋﻮا ﻣﯿﺎن دو رﻗﯿﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﺳﺖ«• درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻀﺎد ارزشﻫﺎی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﭼﻨﺎن ژرف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ارزشﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺻﻠﺢ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺸﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪاﻓﻊ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼم« ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻧﺠﻮرﻧﺪ.

) (۱ر .ک .ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ،دوران ﺧﻮف و وﺣﺸﺖ ،اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ص۴۷۰
) (۲اﺣﻤﺪ ﮐﺴﺮوی ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ،ص ۱۰

