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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 آسو]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵بهمن  ۲۹ ]تاریخ:[

 

 بخشی رهاییرفته، آیندهی از دستها: گذشتهاقلیت

 محمود صباحی وگو باگفت

شان هایمغازهکنند، ها را از تحصیل محروم میشوند. بهائیها در ایران به طور روزمره سرکوب و تحقیر میاقلیت

هایی که از ظاهرشان قابل دهند. افغانستانیاندازند و گاه هدف گلوله و ضربات چاقو قرار میبندند، به زندان میرا می

ها ها و ارمنیها حق داشتن مسجد در تهران را ندارند. یهودیشوند. سنیاند، هرگز خودی پنداشته نمی تشخیص

ها فقط از جانب بندند. این تبعیضگیرند و میهای مسلمانان اند. دراویش را میمجبور به رعایت خیلی از محدودیت

 کند.شان سکوت میها شریک است، یا در قبالحکومت نیست. جامعه هم یا در آن

ستیزی در ایران با محمود صباحی، استاد اخراجی سازی و اقلیتی دیگریی ریشهوگویی است دربارهمتن زیر گفت

و « ی تعزیهجامعه»ی کتاب ی هنر ومعماری دانشگاه آزاد تهران مرکز، نویسندهشناسی دانشکدهامعهفلسفه و ج

 نگار و کارگردان تئاتر ساکن آلمان.روزنامه

همیشه قربانی انواع  -شوند ها که به نوعی از جانب قانون به رسمیت شناخته میحتی آن –ها در ایران اقلیت

شود و هیچ جایگاهی در ساختار حقوقی ندارد، ها بهائیت که ضالّه نامیده میاند. در میان آنها و تحقیرها بودهسرکوب

 بینید؟ی این شکل از سرکوب که متوجه بهائیت است را در کجا میبه شکل مضاعف مورد سرکوب است. ریشه

که جدی گرفته شود. معلمان ما بیشتر در اند که انگار بهائیت قابلیت این را ندارد ای بار آوردهما را در مدرسه به گونه

آموز به شدت تحت تأثیر کردند. طبیعتاً در مدرسه دانشآلود و استهزاآمیز راجع به باب و بهاء صحبت میحالتی هجو

دانیم که اگر نظامی موفق شود در این برهه درست کارش را انجام دهد، اهدافش به راحتی تأمین خواهد است و می

طور بود و برای همین هم در داستان همین آیم،ی شیعی و مذهبی سفت و سختی میهم که از خانوادهشد. برای من 

اند و بهائیت را پست و منفور قدر روی این مسئله کار کردهفرایند مطالعاتم خیلی دیر به بهائیت رسیدم. فقهای شیعه آن

رود که ببیند چه بوده و ماجرا چیست. وقتی کسی راغش میاند که آدم خیلی دیر به سو وابسته به بیگانگان جلوه داده

حتی « آخر بهائیت هم شد دین؟»های زیادی هست و بیشتر هم با این مضمون که نویسد، واکنشدر مورد بهائیت می

گویند یاید، مپرسی اصالً آیا آن را مطالعه کردهکنند. و وقتی هم که میآن نگاه می فکران هم با تحقیر نسبت بهروشن

ها آن را با دیگر ادیان در یک قابلمه و در واقع به قول آلمانی« نه، این هم یک دین است و فرقی با بقیه ادیان ندارد»

خواهند در موردش حرف گیرند و نمیی فکری و مطالعاتْی بهائیت را نادیده میاندازند. بدون شناخت و پشتوانهمی

اند. زمانی که در ایران ای در ایران خیلی مخرب های مدرسهست. آموزهایمدرسه هایخاطر همان آموزهبزنند. این به

شد، من باید یک پتک کردم، با این مسئله روبرو بودم که وقتی دانشجو وارد دانشگاه میدر دانشگاه تدریس می

ها آن ده کنم که بتوانم چیزی بهداشتم تا ذهنش را از شکلی که در مدرسه پیدا کرده بود، خارج کنم و زمینه را آمابرمی

ها شود به آنقدر بسته است که نمیآیند آنشناسی. ذهن کسانی که از مدرسه مییاد بدهم، حاال چه فلسفه، چه جامعه

های ایران رایج است عمل ای که االن در دانشگاهترین راه این بود که مثل طریق آموزشینزدیک شد. خب ساده

دادم بدون آن که فهم فلسفی تولید شود و فکر کردن ممکن شود یا گذراندن واحدهای ه درس میکردم، یعنی فلسفمی

اش این نباشد، اجتماعی در ذهن دانشجو دربگیرد. استادی که روش ای از آگاهیشناختی بدون آن که هرگز شعلهجامعه
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آید کند تا دانشجویان حداقل ش و پرورش می اول را باید صرف شکاف انداختن در ذهن کسی که از سیستم آموز ِترمنیم

 گر بدل شوند.ی از پیش آماده به یک ذهن تحلیلبتوانند بشنوند، یعنی از یک ذهن بسته

 .ستیزی استاساساً هدف آموزش و پرورش در ایران بازتولید و تشدید دیگری

هم باید یک قالب از پیش آماده را بپذیرد کار آموزش و پرورش در ایران این است که امکان فکر کردن را نابود کند. 

هایی بود که به ما ها در ذهن معلمترین دشمنای را به عنوان دشمن ترسیم کند. بهائیت یکی از این بزرگو هم عده

شناسی، های داروین بود. در مبحث داروین در زیستدادند. برخوردشان با بهائیت مثل برخودشان با آموزهدرس می

ما همه از نسل میمون »گوید دادند و بعد با این استدالل که داروین میهای او ارائه میصری از آموزهگزارش مخت

کردند بردند و بعد هم اشاره میها را از بین میکشیدند و اعتبار این آموزهکل کالس را به خنده و شوخی می« هستیم

آموز در مجموع یک انحراف روانی در دانش« است. های شیعی انسان ارزش دارد و به خداوند وصلدر آموزه»که 

های شیعی ی دیگری را که با عقاید و جزمهاست که بهائیت و یا هر آموزهی معلمکردند. گویی این وظیفهایجاد می

 ناسازگار است، از بیخ و بن مسخره کنند و بدین طریق از اعتبار بیاندازندش.

ستیزی است. این کار را موزش و پرورش در ایران بازتولید و تشدید دیگریبگذارید خالصه بگویم که اساساً هدف آ

را برای کودکان تعریف کند. « دیگری»اش این است که دهند. آموزش و پرورش برنامهعمداً و با چشم باز انجام می

ت ما کیست دوس»سازی است. این که فرم بدهند به ذهن که آموزش و پرورش جای پرورش نیست، جای همین دیگری

آموز شکل بگیرد. برای ها در ذهن دانشبندیکنند که این دستهای روایت میتاریخ را به گونه« و دشمن ما کیست.

کنند نوکر سازند. باب را میخودشان را می نویسند، اما روایتهای درسی از قیام باب هم میهمین است که در کتاب

 سازند.مرتجع تمام عیار است قهرمان میهللا نوری که یک اجنبی و از شیخ فضل

هللا عامل انگلیس است، چرا که آن عکس البهاء پسر بهاءگفتند ببینید: عبددادند و میدر مدرسه عکسی به ما نشان می

دانستم آموز از کجا باید میدهند. خب مِن دانش( میSirها به عبدالبهاء لقب سر )داد که انگلیسیمراسمی را نشان می

ها با سوءنیت بهائیت را به عنوان یک دهند؟ به همین خاطر هم آنکه چرا و به چه دلیل این لقب سر را به او می

دادند و کل وقایع تاریخی بهائیت در مقام یک جنبش اجتماعی مترقی را به انگلیسی به خورد ما می-ی اسرائیلیپدیده

شان حد و مرز نداشت. متأسفانه آموزش و پرورش کارش هلدادند. ناانصافی و چه بسا جدسیسه خارجی تقلیل می

اش بیاندازید و اگر ضروری خطرناکی که شما باید با او بستیزید و دست یهمین است که به شما نشان بدهد آن غریبه

ی در های عامدانه و کاذب اخالقرود. در همین مدارس با ساختن داستانش چه کسی است. فراتر از این نمیشد بکشید

دزد و خوار، هرزه و هرجایی و جاسوس و بچهها را آدمسازند و آنها هیوال میو از اقلیت« دیگری»ذهن کودکان از 

 پذیرد.ها را به سادگی میی اینکنند و طبیعی است که ذهن کودک همهخائن به کشور معرفی می

طلبد یا این در بهائیت هست که این برخورد را میای آید؟ چیز ویژهاین شکل از انکار و تمسخر بهائیت از کجا می

 برخورد سابقه هم داشته است؟

هایی که با او همراه نیستند، همیشه تشیع همیشه در تاریخش این کار را کرده است. شکل تهاجم تشیع به افکار و ایده

ام. البته تفکر اصطالح چندان دهنامی« تفکر تعزیتی»ی تعزیه، آن را از طریق آلوده کردن است. من در کتابم، جامعه

درستی نیست. بهتر است بگویم منش و خلق و خوی تعزیتی. این منش یعنی منش تعزیتی، دو چهره دارد، اولین تالش 

کند با تضحکه و دست انداختن مخالف و رقیب را منکوب کند، با بدنام کردنش، با اش این است که سعی میو مواجهه

ی بعد، اگر دستش از این طریق به رقیبش نرسید طور رفتار شده است. و در مرحلهائیت اینبه شوخی گرفتنش. با به

شود و خود را گریان و سوگوار و قربانی نمایش مندتر بود، به تمهید تعزیتی بعدی متوسل میو دشمنش از او قدرت

که. در زمانی که بهائیت شکل شود: تعزیه و مضحدهد. درست همان طور که نمایش تعزیه در دو شکل اجرا میمی

اش بود. یکی از دالیلی که جنبش باب و حتی جنبش مشروطه به تاریخی یگرفت، تشیع در اوج شکوفایی و تجربه

عنوان یک جنبش اجتماعی در ایران شکست خوردند، همین بود که تشیع در آن زمان به لحاظ تاریخی کارکشته شده 

شان و متهم حکه گرفتنکردن و به مضاش را سرکوب کند. با بدنامباید مخالفان دانست که چگونهبود و در واقع می

هایی که هیچ وقت حقیقت نداشت و اگر هم حقیقت داشت اصالً فساد نبود بلکه روش دیگری از شان به انواع فسادکردن

اش حاال شناسیمهمه می زندگی اجتماعی بود. البته این بعد شد همین منش و رفتار سیاسی جمهوری اسالمی که خب

 دیگر!
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اند و در مدارس کتاب دینی اما حتی ادیان و مذاهبی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته شده

اند. ها رسمیت قائل است، هم با سرکوب و تحقیر مواجه خودشان را دارند و هم مذهب شیعه و هم قانون برای آن

ند. مثالً روایتی داریم که رهبر جمهوری اسالمی در زستیزی گاه از حکومت جلو میریستیزی و دیگجامعه در اقلیت

کند تا شدگان ارمنی جنگ ایران و عراق به عمد و در مقابل دوربین به اطرافیانش کیک تعارف میمنزل یکی از کشته

ار بیاندازد. اما نزدیکان ایشان ها تهیه شده است خورد، از اعتباین تفکر را که نباید چیزی را که به دست ارمنی

 ستیزی فراتر از جمهوری اسالمی است.ی دیگریگویا ریشه« ها نجس اند.ارمنی»گویند همچنان می

دادند و کل وقایع تاریخی بهائیت در مقام انگلیسی به خورد ما می-ی اسرائیلیبا سوءنیت بهائیت را به عنوان یک پدیده

 .دادنددسیسه خارجی تقلیل می یک جنبش اجتماعی مترقی را به

اجتماعی بدل شده. نظام ی ایرانی به یک روش زیست ای است که در جامعهستیزیجمهوری اسالمی انعکاس دیگری

جمهوری اسالمی زیست سیاسی همین زیست اجتماعی است. به زعم من حمله به جمهوری اسالمی به جای تحلیل 

انگاری و ندیدن اصل موضوع است. یادم هست که پدر من در سطحی ساختار اجتماعی و نشان دادن معضالتش،

جا ها آنشود زندگی کرد، چون ارمنیپسرم در این خانه نمی»گفت مان به من کودک میی ارمنیی همسایهمورد خانه

آن بتابد تا  اش را برداریم، آفتاب )در یک مدت معینی( برکنند. اگر ما بخواهیم آن را بخریم، باید سقفزندگی می

 پدر من اصالً حکومتی یا سیاسی نیست. یک شیعه متعارف و معمولی است.« نجاستش برطرف شود.

ی ایران هرگز از ی دور و درازی دارد. مسئله این است که جامعهی ما ریشهبودگی در جامعهسازی و دیگریدیگری

اند نظام و ساختارش را هایی از بیرون آمدهروهدرون به یک ساختار اجتماعی یا سیاسی دست پیدا نکرد. همیشه گ

تعیین کردند و مهارش را در دست گرفتند و این باعث شده همیشه شکاف عمیقی وجود داشته باشد در میان مردم و 

ای که بر آن اند نسبت به گروه یا خانوادهخود یک دیگری بوده دولت؛ به این معنی که مردم همیشه در این جامعه

ها اند. به سرآغازهای تاریخ سیاسی ایران برگردیم. به زمانی که آریاها به فالت ایران آمدند. آنکردهیحکومت م

ی هند، جای فالت ایران و حتی در هند. اما موفق نشدند همه را بکشند. در جامعههای زیادی را کشتند، در همهبومی

کنند. در ایران هم کسانی که هنوز است نجس قلمدادشان می ها را که ماندند به عنوان دیگری تعریف کردند و هنوزآن

ساختند و این « دیگری»ها و مردمان دیگر بومی را که حکومت تشکیل دادند، مردمان بومی فالت را، مثالً بلوچ

ود وجای بهها همچنان هم باقی است. هخامنشیان یک حکومت کاْستی طراحی کردند و ساختار طبقاتیبودگِی آندیگری

کرد و سپس این رویه در عهد ساسانیان به یک نظام آوردند که عمالً بخش عظیمی از جامعه را به دیگری تبدیل می

ی داری وجود نداشته و این را نشانهگویند که در تاریخ اجتماعی ایران بردهحقوقی و سیاسی آمیخته با دین بدل شد. می

ی یک نفر بودند. یک خودکامه، ای طراحی شده بود که تمام ملت بردهگونهآورند. اما این جامعه به برتری به شمار می

چیز هم نبود. ولی فقیه هم کس و هیچگوی هیچی قدرت را در اختیار داشت و پاسخای یله همهیعنی کسی که به گونه

اند، « دیگری»یْه قدر که مردم برای ولی فقیک انعکاس امروزی از همین خودکامگی ایرانی است. امروزه هم همان

هایی که ایجاد شده، در نظر از تحوالتی که امروزه شکل گرفته و شکافاست. صرف« دیگری»ایشان هم برای مردم 

های دینی. سازی بخشی از زندگی اجتماعی جامعه بوده و البته نه فقط نسبت به اقلیتتاریخ ایران معموالً این دیگری

اند و خود این مردم هم برای جبران این در کانون نابودگی در و دیگری بوده مردم برای نظام حاکم مثل یک اقلیت

گرفتند که نظام حاکم در برابر های دینی و نژادی، همان رفتاری را در پیش میهای دیگر، از جمله اقلیتبرابر اقلیت

قرار داشت و هر گروه کشی اجتماعی سلسله مراتبی که در رأس آن پادشاه ها در پیش گرفته بود: یک ضعیفآن

گر است، به همان میزان در برابر تر از خود مجیزگو و اطاعتکرد همچنان که در برابر قویاجتماعی تالش می

رحم و ستمگر باشد و این همه، در حقیقت ریشه در همان تر از خود، از منظر اجتماعی، زورگو و بیضعیف

در ادبیات فارسی مدام این پدرها هستند که بر فرزندان چیره سازوکار جبران داشت. به همین خاطر هم هست که 

 ی فقه تشیع.شوند. چنان که سید علی محمد باب هم کسی نبود مگر فرزنِد از پدران فرارفتهمی

 گرفت؟ستیزی کدام اقلیت را نشانه میسال اخیر است. قبل از آن این دیگری ۱۵۰ای مربوط به بهائیت پدیده

بستند تا مردم بینیم که یهودیان باید در کوچه و بازار به خودشان زنگوله میهودیت در ایران، میدر بررسی تاریخ ی

نجس »ها را ها بشوند. اجازه نداشتند با مردم عادی حشرونشر داشته باشند، چون آنمتوجه نزدیک شدن آن

رود. جهود رفت و میو نجس به کار میکه اصالً به معنی فحش  ها هم همین است. ارمنیی ارمنیدرباره« کردند.می
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دهی وجود داشت. شیعه و سنی. عمامه سفید و ای داشت. باالدهی و پایینو گرجی هم همین طور طنین ناسزاگونه

ی نور ها همه برآیند ذهن دوگرای ایرانی است که خود را در جبههعمامه سیاه. سید و ناسید. حیدری و نعمتی. این

ی تاریکی و در نهایت هم چیزی جز امتیازخواهی و سرکوب دیگران نبود که خود را در در جبههدید و دیگری را می

ای دوگرایی تا حدی شکسته کرد. تنها در تصوف است که این مرزهسازی منعکس میبینی دگریهیئت چنین جهان

ف پدید آمد و بهائیت بخش ای فهم عاطفی فردِی عمیق که در برخی چهرگان شاخص تصوشوند. آن هم از سر گونهمی

ستیزی گیرد و بر این دیگریی دینی از همین تصوف میاش را به مثابه یک آموزهی اجتماعیبزرگی از تجربه

 توان به آن پرداخت.شود که در این فرصت کوتاه نمیتاریخی و فقهی و سیاسی چیره می

ه، که حتی خود مسلمانان غیرشیعی را هم راحت های دینی شداین شکل از سرکوب و تحقیر نه تنها متوجه اقلیت

هایی از جامعه نگذاشته است. در ایران شکلی از سرکوب سیستماتیک هم از جانب حکومت و هم از جانب بخش

ستیزی خصوص در مناطقی که اکثریت با شیعیان است. این هم شکل دیگری از همان اقلیتمتوجه اهل تسنن است، به

 ی دارد؟های دیگراست یا ریشه

اند که آدم اند و بهائیت را پست و منفور و وابسته به بیگانگان جلوه دادهقدر روی این مسئله کار کردهفقهای شیعه آن

 .رود که ببیند چه بوده و ماجرا چیستخیلی دیر به سراغش می

ر اسالم و مسلمانان ی ایرانی فرهنگ خودش را به تدریج در تشیع به رنگ اسالم درآورد. به زبان ساده سجامعه

مهاجم شیره مالید و بدین طریق شاید از چیزی که به او تحمیل شده بود انتقام گرفت. در نظر بگیرید که برای مثال 

ویژه نمایش ی شیعِی ما آکنده از نمایش و صورتگری است، بهنمایش و صورتگری در اسالم حرام است، اما جامعه

حد کفر و ارتداد است. چنان که زیارت قبور در مکه اساساً ممنوع است و  سوگواری که در اسالم )غیرشیعی( در

ای که از سوی مسلمانان مهاجم شود. ایرانیان برای این که بتوانند با خشونت و جزیهپرستی محسوب میشکلی از بت

گ شیعی بدل شد( با اتکا به شد کنار بیایند و آن را مهار بکنند، یک نقاب اسالمی )که بعداً به فرهنها تحمیل میبر آن

شان داده بودند مشخص کردند فرهنگ خودشان طراحی کردند و به این وسیله، هم مرزشان را با مهاجمانی که شکست

شان را نجات دادند و هم آن که تنفرشان را از اسالم آشکار ساختند و تنفر از تسنن از این و هم آن که زندگی و جان

همان گرفته  ْت هم در ناخودآگاه شیعیان گویا اهل تسنن با مهاجمان مسلمان و عرب اینشود. در حقیقجا ناشی می

های سیاسی اگر ضرورت باشد با شوند. جمهوری اسالمی هم از این موضوع آگاه است و در برخی بزنگاهمی

 کند.ستیزی حتی بسیاری از نخبگان را هم با خود همراه میبرانگیختن حس عرب

تواند در مذهب هم شناختی است که میی روان محصول مذهب نیست، محصول یک معضله ًلزاماستیزی ادیگری

 پیدا کند.انعکاس 

کند، چه عواقبی برای دهد و سرکوب میهای برساخته را آزار می«دیگری»ها و ستیزی، جز این که اقلیتاین دیگری

ها بردارند، آیا ر جامعه و حکومت دست از سرکوب اقلیتکل جامعه دارد؟ اگر از طرف دیگر به قضیه نگاه کنیم، اگ

 شود؟کمکی می -هم هست که شامل اکثریت–به کل جامعه 

ای که به اش است، آیندهکند، همان آیندهکند تا زمانی که آگاه نشود اقلیتی که در کنارش زندگی مییک جامعه رشد نمی

ای که از دستش داده. والتر اش هم هست، گذشتهاش، بلکه گذشتهکند. و نه تنها آیندهدست خودش دارد سرکوبش می

اند. ی زندگی اجتماعی بازداشته شدهگوید انقالب یعنی نجات گذشته و فراخوانی کسانی که به ناروا از قافلهبنیامین می

نجات یابد، یعنی آینده هم اند. وقتی گذشته ها. همان کسانی که به ناروا پس رانده شدهبه زبان من یعنی فراخوانی اقلیت

اند. )در ایران هم بخشی از اولین کسانی که به باب و سپس به بهاءهللا  ها در امتداد همپذیر شده است. اینامکان

های ایرانی که خود را به مثابه آینده ترین اقلیتترین ادیان ایرانی و کهنگرویدند، یهودی یا زرتشتی بودند، یعنی قدیمی

 آوردند(.ی روزگار میفحهاز نو به ص

تواند توانیم وارد آینده بشویم. جامعه نمیست که ما از طریق آن میایخواهم تأکید کنم که اقلیت دروازهدر آخر می

وگو شود و به رسمیت ها را پس رانده، وارد تعامل و گفتهایی از خودش که آنتوسعه پیدا کند، مگر که با آن بخش

ها ی زیست اجتماعی بازگردند و سرکوبشان نکند. اقلیتدهد به همان شکلی که هستند، به پهنه شان و اجازهبشناسد
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ی قرون و اعصار اند و به همین خاطر های گردآمدهاند. سرمایههای یک فرهنگ و جامعه ها و نخبگینمود قابلیت

 کنیم.ان داریم سرکوبش میهای اقلیت است که خودمی سیاسی و اقصادی در گرو آزاد شدن قابلیتتوسعه

 مصاحبه کننده: امید رضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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