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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 از سایت:[ گرفته]بر

 ۱۳۹۶ بهشتیارد ۱۹ ]تاریخ:[

 

 ی دریفوسی قضیهآیین بهائی به مثابه

 حسین قاضیان

مفهومی تحقیرآمیز است؟ نقش حکومت، مردم و روشنفکران در نقض حقوق شهروندی بهائیان « اقلیت دینی»آیا 

کنند و احساس شهروندی ندارند؟ حسین قاضیان به این یک فرقه رفتار میچیست؟ آیا بهائیان همچون اعضای 

 .دهدها پاسخ میپرسش

 علت اصلی نقض حقوق شهروندی بهائیان به عنوان یک اقلیت مذهبی در ایران چیست؟

داتی در معنای امروزی آن، خودش مفهومی وار« اقلیت مذهبی»اجازه دهید همین ابتدا اشاره کنم که اساساً مفهوم 

ی ما، یعنی وجود پیروان سایر ادیان و دهد که درک این پدیده در جامعهاست. وارداتی بودن این مفهوم نشان می

ای ندارد. به عبارت دیگر، گرچه در بودن، چندان پیشینه« اقلیت»بندی امروزی آن، یعنی مذاهب، در قالب صورت

در معنای امروزی  -« اقلیت»کردند، اما و مذاهب نیز زندگی میی پس از صفویه پیروان سایر ادیان ایراِن شیعه شده

اند یا اساساً اهل کتاب به حساب دادهاند که باید جزیه میآمدند. آنان یا کفار اهل کتاب بودهبه حساب نمی –آن 

 .اندشدههم تحمل میکه خون و جانشان مباح بوده و البته گاهی  –تر های متأخرمانند بهائیان در دوره –اند آمدهنمی

نوعی تحقیر مالیم و تعدیل شده مستتر است، اما وقتی همین « اقلیت دینی»این هم درست است که در خود مفهوم 

شده مقایسه کنیم، نوعی ها استفاده میرا مثالً با تعبیرهایی که به طور سنتی برای نامیدن این گروه« اقلیت»تعبیر 

هاست، تحقیری که گروه نشینی اجتماعی آنشود که بیانگر حاشیهیرهای سنتی دیده میتعب تحقیر اجتماعی روشن در آن

و « سنی»آید. مثالً شیعیاِن ایران، اهل سنت را ها زننده به نظر نمیاش آن قدردر مفهوم اقلیت در کاربردهای امروزی

ب و عمدتاً در سطح گفتار رسمِی اندکی اند. تنها پس از انقالنامیدهمی« ارمنی»و ارامنه را « جهود»یهودیان را 

شوند ها می«جهود»و « برادران اهل سنت»دهد به تعبیر جای خودش را می« سنی»تر است که «آبکشیده»

را ترجیح بدهند اما « ارمنی»شوند ارامنه )گرچه ارامنه ممکن است خودشان تعبیر ها می«ارمنی»و « یهودیان»

در گفتار دیگران خالی از تخفیف نیست(. برای همین هم امروزه اگر کسی بخواهد « یارمن»سیاق و بار عاطفی واژه 

کند، اما در میان ای استفاده کند از سنی و جهود و ارمنی استفاده نمیها نامی ببرد و زبان محترمانهاز این اقلیت

ای که پیروان سایر ادیان را عهتر شیعه هنوز هم این اصطالحات رایج است. به این ترتیب، در جامهای خودیگروه

که بخواهیم آورده، انتظار این تواند به همراه داشته باشد( به حساب نمی)با بار حقوقی خاصی که می« اقلیت»اساساً 

« اقلیت»ی جاست. چون پیش از رعایت حقوق آنان، باید وجود ایشان به مثابهها مراعات شود، تا حدی بیحقوق اقلیت

 .دانیم که چنین چیزی در کار نبوده استخته شده باشد. و میبه رسمیت شنا

 -های پیشامدرنهمانند کثیری از جامعه -ی ما ای دیگر هم این است که چنان که گفته شده، در جامعهیک عامل زمینه

ن در تواهایی را میدر چنین جامعه« حق»، محور و مدار تعریف مناسبات اجتماعی نبوده است. آثار غیبت «حق»

ی کالبدهای مادِی به جریان افتادن حق در زندگی دید. ضعف دانش حقوقی، فرهنگ حقوقی و نهادهای حقوقی به مثابه

که در آن انجام  مدار هم به حساب آمدهای تکلیفی ما اساساً جامعهبگذریم که از نظر برخی صاحب نظران، جامعه

هم انجام تکالیفی که مبتنی است بر این دید متعصبانه که عامالن  تکلیف است که اهمیت داشته نه دنبال کردن حق. آن
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ی مردم، گمراهانی که جاودانه در آتش دوزخ خواهند سوخت. طبیعی اند و بقیههای عالمبه آن تکلیف یگانه بر حق

ی عقیدتی نیز جلوی رشد و گسترش مفهوم حق، از جمله حق دیگران، و به طور خاص حق است که این زمینه

ها ها مؤثر بوده است، اینای که بر حقوق اقلیتها، را گرفته است. از میان علل متعدد و تو در تو و برهم افتادهاقلیت

ها، از تاریخی موضوع نادیده گرفتن حقوق اقلیت –ترین منشاءهای فرهنگی را در حد این پرسش شاید بتوان عمومی

 .جمله بهائیان، به حساب آورد

 ر کدام چقدر در نادیده گرفتن حقوق شهروندی بهائیان نقش دارند و مؤثرند؟حکومت و مردم ه

راستش را بخواهید هم دولت در تضییع حقوق بهائیان نقش داشته و هم مردم. حکومت نه در حقوق اساسی و نه در 

ده است. به ی دوازده امامی حق مساوی قائل نشِی حاکم، برای پیروان مذاهبی غیر از مذهب شیعهحقوق موضوعه

های حامی آن است، گفتاری است که کامالً از این ی حکومت و گروهعالوه، آن نظام عقیدتی و گفتاری که تغذیه کننده

 .کندپندارد و با گفتارهای مخالِف آن مقابله میکند و آن را عادالنه مینابرابری دفاع می

 هایی از این دست وفادار باشیم و بااده و به نابرابریما مردم نیز تا جایی که به قانون اساسی این حکومت رأی د

ها را تکریم و ستایش کنیم، عمالً ها همراهی و باورهای حامی این نابرابریی حامل این نابرابریقوانین موضوعه

 .ایمکنیم و کردهداریم به این نابرابری کمک می

، محور و مدار تعریف مناسبات اجتماعی نبوده است. «قح» -های پیشامدرنهمانند کثیری از جامعه -ی ما در جامعه

توان در ضعف دانش حقوقی، فرهنگ حقوقی و نهادهای حقوقی به هایی را میدر چنین جامعه« حق»آثار غیبت 

 .ی کالبدهای مادِی به جریان افتادن حق در زندگی دیدمثابه

ها جایی ندارد، و در ارتباطات فردی، حق آن قدرای که حتی در روابط بین این را هم اضافه کنم که در جامعه

بینیم که مردم در مجموع برای حقوق شهروندی خود هم چندان اجتماعی تأکید بر وظیفه بیش از حق اهمیت دارد، می

ها دهند که انتظار داشته باشیم برای حقوق شهروندی دیگران تالشی کنند. و البته با این حرفجد و جهدی به خرج نمی

خواهم بگویم خود دفاع از اند، نادیده بگیرم. میها کردههایی از مردم در این سالهایی را که گروهخواهم تالشینم

همان  هایش را به دستور کار عمومِی جامعه، یعنیها هنوز در اقلیت است و این اقلیت نتوانسته خواستهحقوق اقلیت

ی عقیدتی ی وضع کلی مردم این باشد، تکلیف حکومتی با آن پشتوانهمردم یا اکثریت در شکل عامش، تبدیل کند. وقت

 .آمیز معلوم استتبعیض

 دارند؟ نادیده گرفتن حقوق شهروندی بهائیان ها چه سهمی درروشنفکران چطور؟ آن

ل ی روشنفکری قضیه شکاند. هرچند در مورد جامعهروشنفکران هم سهمی شایسته در استیفای این حقوق ایفا نکرده

ی فکری و حقوقِی ها و آرایی باشند که زمینهگر ایدهرود تولید کننده و ترویجدیگری دارد. از روشنفکران انتظار می

آمیز در تحمل، مدارا، رعایت و رواداری را بسازد و گسترش دهد تا مسیر فکری و عاطفی را برای زندگی مسالمت

داناِن اهل نظر ما شدت فقیر است و حقوق های حقوقی بهما در زمینهای متکثر هموار کند. اما گفتار روشنفکری جامعه

که به  -حتی وارداتی  –اند. یعنی آن نوع گفتار فلسفی ای که شایسته است به ابعاد فلسفی حق نپرداختهبه اندازه

 .موضوع حق بپردازد بسیار فقیر و نازل است

ها، تا این اواخر موضوع بهائیت را حداکثر نظر از استثنارفگذشته از بعد حقوقی، روشنفکران سکوالر ایرانی، ص 

ی شیعی به ی زیست اجتماعی آنان در جامعهدر حد موضوعی تاریخی مورد توجه قرار داده بودند اما به مسئله

 .اندتوجهی کردهصورت موضوعی مستقل کم

اند که گویی چنین جوری وانمود کردهاند و روشنفکران مذهبی نیز به طور کلی روی از این مسئله برگردانده

کنم اگر بخواهیم قیاس موضوعی وجود ندارد یا آن اندازه اهمیت ندارد که بخواهیم به آن بپردازیم. اما من فکر می

های مذهبی دارند و به عنوان روشنفکران دینی و مذهبی ویژه کسانی که علقهکنیم، برای روشنفکران ایرانی، به

ی دریفوس است برای روشنفکران فرانسوی. یعنی اینجاست ی بهائیان و یهودیان مانند قضیهقضیهشوند، شناخته می

شود و داِر روشنگری از روشنفکران هنوز سنگر گرفته در تعصبات سنتی مشخص میکه فرق فارغ روشنفکر میراث

ای که تعصب چون در جامعهشود. عیار روشنفکرِی روشنگرانه و تمایز آن از روشنفکری کارمندانه شناخته می

ی معتقد به امام مذهبی در آن از همه سو نیرومند بوده، دفاع از حقوق بهائیان، یعنی یکی از رقبای معاصر شیعه
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طور که برای روشنفکران فرانسوی دفاع از دریفوِس یهودِی متهم به جاسوسی برای همان ست پرهزینهزمان، کاری

ی امیل زوال تبلور یافت، به پیچی مهم ی تاریخِی دفاع از دریفوس که در نامههمان لحظه دشمِن دیرین دشوار بود. اما

های نظر از هویتی دفاع از حقوق افراد را صرفبر سر راه روشنفکری فرانسوی و حتی اروپایی بدل شد که پایه

ممکن )جاسوسی برای دشمن و ترین اتهامات پیشینی آنان )مثل مذهب و جنسیت و قومیت( و نیز فارغ از سنگین

« دشمن»ی امام زمانی( و اتهام وابستگی آنان به خیانت به کشور( فراهم کرد. موضوع بهائیان )یعنی رقبای شیعه

)اسرائیل( نیز همین موقعیت را دارد. در مورد این نوع از اتهام وابستگی، یهودیان نیز در موقعیتی مشابه به سر 

های تاریخی آنان با مسلمانان در صدر اسالم هنوز هم بر امکان دفاع از حقوق آنان نزاع ی رقابت وبرند که سایهمی

دارد و برای آنان که به ظاهِر نص  کند. خصوصاً که متن مقدس مسلمانان در مورد یهودیان صراحتسنگینی می

 .انندآور است. این وضعیتی است که بهائیان الاقل از تیر خشمش در امکنند، حجتتمسک می

قدر شان آنها از مشکالتتوان گفت روایت خود آنتر داشته باشیم آیا میاگر بخواهیم به مشکل بهائیان نگاهی درونی

اند ها منع شدههاست که بهائیان ایران از تحصیل در دانشگاهها بکاهد؟ برای مثال، دههقوی نبوده که از این دشواری

د برای دستیابی به مطالبات خود روایتی گیرا به جامعه ارائه دهند. بسیاری از مردم، انرسد که نتوانستهبه نظر می اما

ها و اند. آیا این ضعف را قبول دارید؟ برخی معتقدند که گروهتفاوتحتی روشنفکران، نسبت به وضعیت آنان بی

 .انددهارائه دا های نیرومندتری از اعتقادات و مشکالت خودهای مذهبی دیگر، روایتاقلیت

که های مختلف مردم مستندسازی شود، کم است. البته به شرط اینی بیان تضییع حقوق انسانی گروههر قدر در زمینه

سازی باشد از وجود تکثری اجتماعی که های پنهان موجود که به قصد آگاهها نه به قصد افزایش کینهسازیاین مستند

ها هایی را که خود بهائیان و نیز مدافعان حقوق بشر در این سالوقتی تالش ناگزیر باید با آن کنار آمد. با این حال

بینیم مقایسه کنیم، می –مثالً با یهودیان –های مذهبی برای بیان جریان ستمی که بر این گروه رفته با تالش سایر اقلیت

ی بهائیان در اند به اندازهمینه نتوانستهاند و یهودیان مثالً در این زتر بودهبهائیان در بیان سرگذشت خود خیلی موفق

بر آنان رفته، روشنگری کنند. ولی تا انتقال مؤثر این  -ویژه پس از انقالببه –ی ما مورد ستمی که در جامعه

 .ی اعصاب اجتماعی و ایجاد حساسیت اخالقی هنوز راه کمابیش درازی باقی استها به سلسلهمستندسازی

تر است. یعنی کنم در این زمینه با مشکلی روبرو هستیم که تا حدی عمیقای، من فکر میقایسهی مگذشته از این جنبه

رسانی. بلکه آن مشکل فنی بر کنم فقط با یک مشکل تکنیکی روبرو هستیم که عبارت باشد از عدم اطالعگمان نمی

ثمر رسانی را کمها برای اطالعالشکند که تبستری از یک نوع نارسایی اجتماعی و کرخی و لَختی اخالقی عمل می

کار کالس، همها هماند، مثالً با آنها با بهائیان سروکار داشتهی کسانی که در این سالنخواهی همهکند. چون خواهیمی

ا به هاند. به عالوه، در این سالاند، بیش و کم از ماجراهای تبعیض علیه آنان باخبر شدهها بودهیا همسایه و مانند آن

رسانی قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است. بنابراین بعید است که مردم مدد وسایل ارتباطی نوین، اطالع

 .خبر باشنداش، بیها، حداقل در کلیتباسواد در کشور ما از این ماجرا

دستور کار عمومِی جامعه،  هایش را بهها هنوز در اقلیت است و این اقلیت نتوانسته خواستهخود دفاع از حقوق اقلیت

 .همان مردم یا اکثریت در شکل عامش، تبدیل کند یعنی

اما سؤال این است که چرا این موضوع در میان غیربهائیان دهان به دهان نچرخیده، پخش نشده و سر و صدایی یا 

ها یعنی داعش یا ین روزکم حساسیتی به پا نکرده است؟ این را مثالً مقایسه کنید با یکی از موضوعات داغ ادست

زنند. اش حرف میی ما از جنایات داعشیان و یا اسرائیل باخبرند و دربارههای جامعهموضوع غزه. امروزه بیشتر آدم

رسانی در این زمینه ارجاع دهیم، یا به شدت شناعتی ممکن است بخشی از این موضوع را بتوانیم به گستردگی اطالع

جمعی اسرائیل نسبت دهیم. اما بخش دیگری از آن ی اشغالگری و کشتارهای دستهقهکه داعشیان دارند یا ساب

گردد به این نکته که عمل داعش و اسرائیل برای مردم موضوعی حساس است، یعنی احساس اخالقی آنان را برمی

 .ی تحصیل بهائیان برای مردم عادی اهمیتی ندارددهد. اما، جلوگیری از ادامهقلقلک می

« دیگران»شان کشته نشود به موضوع تضییع حقوق یت این است که مردم به طور کلی تا وقتی کسی جلوی چشمواقع

آید که حرف زدن و دفاع کردن از آنان، نه فقط از چندان حساسیتی ندارند. و وقتی پای اقلیتی مثل بهائیان به میان می

تر است که آدم اصالً حساسیتی به خرج ندهد ه صرفهنظر سیاسی که از نظر اجتماعی نیز، بسیار پرهزینه است، ب

چرخد و چنان شود، دهان به دهان نمیحتی اگر خونی هم ریخته شده باشد. برای همین هم این موضوع پخش نمی
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ی تکنیکی ندارد و بینید که مسئله فقط جنبهکند که تبدیل به بحثی عمومی شود. از این نظر، میبازتابی پیدا نمی

 .ثمرتر از میزان مورد انتظار کرده استها را کمی زیاد بهائیان و مدافعان حقوق بشر در این سالهاتالش

کنند. بنابراین، همین موضوع مانعی برای ای عمل میاند و فرقهای بر این اعتقادند که بهائیان ایران فرقه شدهعده

ای جز ها برای بقا و مقابله با مشکالت چارهآنشان شده است. در عین حال، دیگران معتقدند که رسیدن به حقوق

 اند. تحلیل شما چیست؟عمل کردن نداشته گونهاین

حقیقت این است که بین یک دین و یک فرقه تفاوت ماهوی وجود ندارد. تفاوتی اگر هست از نوع تفاوت در میزان و 

کاری. یافتگی و تفاوت در میزان پنهانهاست، از جمله تفاوت در میزان سازمانهای آنی برخی از ویژگیمرتبه

کند. کاری پیروان یک دین را به فرقه تبدیل مییافتگی و یا پنهانگذشته از این، مشخص نیست چه اندازه از سازمان

ی حد و مرزی وجود ندارد که پیش و پس از آن آستانه بتوان به صورت عینی گفت دینی یعنی مرز قاطع یا آستانه

ترک کرده، از مرز گذشته، و وارد قلمرو فرقه شده است. اگر چنین مرز روشنی وجود نداشته باشد آن قلمرو دین را 

کند. اگر این شناختی خواهد بود که صرفاً مبنای ذوقی پیدا میگذاری بین دین و فرقه نوعی داوری زیباییوقت تفاوت

دهی بهره نبرد ام دین است که از مراتبی از سازمانتوان پرسید کدشناسانه را در نظر داشته باشیم میی روشمالحظه

 کاری نداشته باشد؟و درجاتی از پنهان

ی امنیتی هم دارد گفت که آقای روحانی، رئیس اگر به یاد داشته باشید، یکی از نمایندگان مجلس ایران که سابقه

مورد فقه شیعی به بیگانگان داده ای را در جمهور ایران، در زمان تحصیل خود در انگلستان، اطالعات محرمانه

ای وجود دارد که باید از کنند در مذهب شیعه و فقه آن امور محرمانه و مخفیانهای فکر میاست. به تعبیر دیگر، عده

آید پنهان نگه داشته شود. یا مثالً کم پیش نمی –ی پیروان اصیل این مذهب یعنی اعضای بیرون از دایره –دید سایرین 

مذهب را نباید با کسانی در میان گذاشت که هنوز « حقایق اصیل و عمیقِ »گویند که ی شیعی مییان بلند پایهکه روحان

کند و در تأییدش اشاره گردان میشان محکم نشده و یا ظرفیت پذیرش کافی ندارند، چون آنان را از دین رویایمان

 « .شددانست، کافر میبوذر میدانست، اچه را سلمان میاگر آن»کنند به این سخن که می

ی پیش از کاری ممکن است به اقتضای فشار و سرکوب به پیروان یک دین تحمیل شود. تاریخ شیعهبه عالوه، مخفی

کاری تا جایی که دستوری مذهبی مثل تقیه از نظر تاریخی اهمیت زیادی برای عصر صفویه مشحون است از پنهان

است. همین حکم در مورد بهائیت هم صادق است: یعنی فشار اجتماعی پیش از گری داشته حفظ و استمرار شیعی

پنداشته و اضافه شدن سرکوب دولتی به آن نفس میی رقیبی تازهای شیعی که بهائیت را به مثابهانقالب در جامعه

 .بیشتر سوق دهد کاریتوانسته پیروان بهائیت را به مخفیهای پس از انقالب، عمالً میسرکوب اجتماعی در سال

ی مذاهب پیدا کرد. کاری را در میان پیروان همهکاری یا پنهانهای نوعی مخفیتوان بیش و کم نشانهاز این دید، می

آورند، اما کاری فرقه به حساب میبینید گروهی از پیروان یک مذهب، مذهب رقیب را به دلیل مخفیبرای همین می

اند. این در واقع نوعی استراتژی مبارزاتی است در میان مذاهب به حساب آمدهخودشان هم در وضعیتی دیگر فرقه 

برای مبارزه با مذهب رقیب. یعنی پیروان مذاهب رقیب، همواره برای از میدان به در کردن رقیبان بر آنان انگ 

یا نامعتبر است که فرقه همان قدر معتبر  زنند. از این نظر، فرقه قلمداد کردن بهائیت از جانب شیعیانمی« فرقه»

 .قلمداد کردن تشیع از طرف مذاهب رقیب آن

اما حاال بیایید فرض را قوی بگیریم و فکر کنیم که معیارهای خیلی مشخصی برای فرقه خواندن پیروان یک آیین 

صرف شود گرفت؟ آیا به ای از این میها، بهائیت یک فرقه است. خب چه نتیجهوجود دارد و بنا بر آن معیار

شان توان ربودشان، ترورشان کرد، اعدامشود، میشان به صورت خودکار مباح میعضویت افراد در یک فرقه، خون

شان کرد، از تحصیل و اخراج شان را به دست بولدوزر سپرد، از مکان زندگیشان را آتش زد، عبادتگاهکرد، خانه

ها با همکاری برخی از مردم با بهائیان و ی در این سالشان کرد؟ یعنی همین کاری که جمهوری اسالمکار محروم

 .گاهی یهودیان و حتی اهل سنت انجام داده است

توانند برخی باور دارند که حتی خود بهائیان هم احساس شهروندی ندارند و تا زمانی که چنین حسی نداشته باشند نمی

 اید؟از حقوق خود دفاع کنند.آیا با این حرف موافق

ها به صورت موج دربیاید. نمایشی بودن، هم از ی نمایشی پیدا کند و این نمایشها جنبهم که مبادا این نزدیکیانگران

 .آفریندای مقاومت منفی میکند و هم در عدهتر جلوگیری میباورپذیری گسترده
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آورد و روند به حساب میها را شهکه افراد احساس کنند دولت آنی اساسی دارد: یکی ایناحساس شهروندی دو جنبه

 ، یعنی حقوق اساسی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در میان است دولت با آنان«امور عمومی»وقتی پای 

ی دیگر این است که افراد احساس کنند سایر اعضای جامعه نیز کند که با سایر شهروندان. جنبههمان طور رفتار می

 .مارندشآنان را مانند خود شهروند می

ای باشید که در ایران زندگی بنابراین، هم دولت در ایجاد این احساس نقش دارد و هم سایر شهروندان. اگر بهائی

آورد و نه کثیری از توانید احساس کنید که دولت شما را شهروند به حساب مییابید که نه میکند به روشنی در میمی

اند. حاال در چنین اوضاعی اگر مثالً یک بهائی تصمیم بگیرد که احساس انهموطنان خودتان که عمیقاً به بهائیت بدگم

منفی خودش را در مورد شهروند به حساب نیامدن مضاعفش از جانب دولت و مردم کنار بگذارد، آیا به او احساس 

ثر عملی روشنی پیداست که خیر. چون در حقیقت، احساس شهروندی باید پیامد و اشهروندی دست خواهد داد؟ به

از جانب دولت و مردم در جریان زندگی باشد نه احساسی که به صورت تصنعی بتوان به « شهروند به حساب آمدن»

کسی تزریق کرد. یعنی هر جا هم که بشود با حلوا حلوا کردن دهان را شیرین کرد در این مورد خاص بعید است که 

 .به حساب بیاید کسی بتواند با احساس شهروندی کردن واقعاً شهروند هم

ی اروپایی به خوبی احساس شهروند برای مقایسه در نظر بگیرید که مثال امروزه یک آلمانی سفید و با رگ و ریشه

ی او در آلمانی بودن دارد، چرا که هم دولت هم سایر شهروندان در حالت معمول با رعایت حقوق اساسی و موضوعه

ای احساس شهروند بودن خواهد کرد. کنند. پیداست که چنین آلمانیمله میجریان زندگی، با وی بسان یک شهروند معا

شود که او در جریان به سربردنش در آن جامعه لمس کرده ای ناشی میاما این احساس شهروندی از واقعیت زندگی

تصنعی و  بینیم که احساسش کامالً است. حاال اگر یک بهائی امروزه بخواهد در ایران احساس شهروندی کند می

اند و عطایش را به لقایش ی ما کناره گرفتهنمایشی خواهد بود. اما اگر منظور شما این است که بهائیان از جامعه

اند که تا رسد آنان به این نتیجه رسیدهاند، من چنین برداشتی ندارم در حالی که در مورد یهودیان به نظر میبخشیده

 .امعه جایی نخواهند داشتاوضاع به همین منوال باشد در این ج

از فعاالن اجتماعی و مدنی در ایران زندانی شدند. این اتفاق  یتعداد ۱۳۸۸انتخابات ریاست جمهوری سال  بعد از

ی روشنفکری به بهائیان شد زیرا برخی از این افراد دوران حبس خود را با بهائیان گذراندند و باعث نزدیکی جامعه

 اید؟ین گروه را لمس کردند. آیا تأثیر این نزدیکی را در جامعه احساس کردهاز نزدیک مسائل و مشکالت ا

زنیم، باید دید با توجه به آن کارکرد وقتی از روشنفکران به عنوان یک گروه اجتماعی با کارکردی مشخص حرف می

ساختن گفتاری جدید یا  نهایتاز آنان چه انتظاری داریم. اولین کارکرد یک روشنفکر تولید ایده و فکر است و در 

تواند فضیلتی ی این کار سخن است نه عمل. عمل روشنفکران میتقویت و تضعیف گفتارهای موجود. ابزار اولیه

ی اصلی آنان نیست. در اضافی تلقی شود که باور به گفتار آنان را تقویت یا تضعیف کند، اما کارکرد یا وظیفه

ی دهد در واقع دارند سرمایهتری به آرا و افکارشان میزنند که بعد وسیعمواردی که روشنفکران دست به عملی می

های روشنفکران برای نزدیکی کنند. به این ترتیب، تالشی فرهنگی و اجتماعی تبدیل مینمادین خود را به سرمایه

عی فضیلت قلمداد کرد نه ی اصلی آنان و، در بهترین حالت، نوی وظیفهعملی با بهائیان را بیشتر باید خارج از حوزه

 .ادای وظیفه

ها به صورت موج دربیاید. نمایشی ی نمایشی پیدا کند و این نمایشها جنبهام که مبادا این نزدیکیاز این گذشته، نگران

آفریند. چون از این پس، ای مقاومت منفی میکند و هم در عدهتر جلوگیری میبودن، هم از باورپذیری گسترده

ی عادی و گیرد و رابطهشود قرار میعادی افراد با بهائیان در قاب تصویری که به این ترتیب تولید میی مواجهه

عزا در مجلس ختم دهد، مثل تسلیتی رسمی که به صاحبکند و به آن معنایی پیشینی میها را تضعیف میطبیعی آدم

کس هم از آن باخبر دهیم و بسا که هیچعزا میای که با همدلی به همان صاحبدهیم و خیلی فرق دارد با تسلیمی

 .شودنمی

ای برای ی نسبتاً بدبین ما ممکن است این تصور را ایجاد کند که عدههایی در جامعهگذشته از این، چنین عملکرد

ی ُمد کنند و این موضوع به مرور به نوعهایی میی نمادین و فرهنگِی خود چنین کارجبران مافات و افزایش سرمایه

ها یا محیط زیست خواهان یا اقلیتجنستبدیل شده است. مثالً در روزگار ما مد شده که افراد، مدافع حقوق زنان یا هم

خواهی برخوردار شود که برایش نوعی ارزش تواند از نوعی پرستیژ ترقیی این دفاع، فرد میباشند. در نتیجه
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بهائیان هم به همین سرنوشت مبتال شده و آدم را از قدم گذاشتن در راهی  کند. حاال دفاع ازی نمادین ایجاد میافزوده

 .داردی نمادین یافته و از اصالت تهی شده، بازمیآوری سرمایهی جمعای جنبهکه ممکن است برای عده

 .شناس و متخصص نظرسنجی استحسین قاضیان جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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