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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:[

 1395خرداد  10 ]تاریخ:[

 

 ستیزی در ساختار روحانیت شیعهبهائیهایی از تحلیل سویه

 اللهیامیر یحیی آیت

ی سیاسی به  ی دشمنی روحانیون شیعه با آیین بهائی چیست؟ چرا رشد و بقای دینی که از رقابت در عرصه علل عمده

 ]1[پرهیزد به یکی از مسائل مهم سیاسی در ایران معاصر تبدیل شده است؟شدت می

 گیریسکوت، جهل و نادیده

آورم که در دروس اساتید یا مباحث طالب به بهائیان اشاره تر به یاد می ی قم کمی علمیه های تحصیل در حوزه سال  در

شده باشد. شاید یکی از دالیل این امر آن بود که بسیاری از کتب حوزوی متعلق به چند صد سال پیش است و آن زمان  

گفت اما ین، فقه از احکام یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان سخن می ای به نام بهائیت وجود نداشت. بنابراهنوز مسئله

دانست که به عنوان یکی از »مسائل مستحدثه« به آنان  هیچ حرفی از بهائیان در میان نبود. گویی نه استاد الزم می

ای  گونهی مباحث کالسیک حوزه بهکرد. در ساخت و درونمایهبپردازد و نه چنین پرسشی به ذهن طالب خطور می

ی موارد آگاهانه  گرفتن البته در همهی گیتی نگذاشته است. این نادیده شد که گویی بهائیت هرگز پا به عرصه رفتار می

دانند. آنان همچون و عامدانه نیست. اکثر طالب و روحانیان چیزی جز شایعات و اتهامات تاریخی از بهائیت نمی

ای در میان نیست اش در ذهن دارند. فرق عمدهمنفی از این دین و پیروان بسیاری از مردم عادی تنها تصویری مبهم و

زدگان بر یک کشتی سوارند. تنها تفاوت در توانایی روحانیانی است که برای تبلیغ در  فریبان و عوام و عوام 

ود و مخاطب به ی همان نادانی ختوانند دربارهاند. آنان البته میهای دینی، خطابه و فِن بیان آموختهمناسبت

اثرگذارترین شکل ممکن داستان بسازند، خاطره بگویند و از شهودات باطنی علمای أعالم ضد بهائیان داد سخن سر  

های دینی حاکم است در مورد آیین بهائی ای از فضای حوزه باری که همچنان بر بخش عمدهدهند. جهل عمومی و اسف 

  .هم مصداق دارد

 گرایی شیعیداری از جزم های نوین و پاسپژوهشکده

ی  ستیزی در قالب »رساله گردآوری مواد خام تحقیق و اطالعات اولیه حتی برای هدف مقدسی همچون بهایی

 .دانشگاهی« ناممکن است

وبیش عاری  شناسی، آثاری کم های وابسته به حوزه و اندک مراکز پژوهشی دینی اخیر و با تأسیس دانشکدهدر دو دهه 

های بودایی و هندو، دو سلف اسالم یعنی یهودیت و ی بعضی از ادیان شرقی همچون آییندرباره از تعصب مذهبی

رود.  ی ممنوعه« به شمار میهای دینی نوین در غرب منتشر شده اما بهائیت همچنان »منطقهمسیحیت، و حتی جنبش

شگاه ادیان و مذاهب قم« اشاره  ی مرتبط کارشناسی ارشد در »دانبسنده است که به گزارش دفاع از پنج رساله 

ی ضاله« و »عقائد راستین تشیع« است و حتی بند اظهارات راهنما و داور و دانشجو همگی »فرقه [ ترجیع2کنیم.]

ای است. هر چند طالب دانشجو ستیزی و دعاوی نامستند و متأثر از تعصبات فرقهها نیز آکنده از بهائیی رسالهچکیده

ز کیان تشیع دفاع کنند اما برای دسترسی به منابع و انجام تحقیقات میدانی با  مشکالتی نظیر اند که اقسم خورده 

اند. به عبارت دیگر، گردآوری مواد خام تحقیق و اطالعات اولیه حتی برای  »فیلترینگ« و »منع قانونی« روبرو بوده

 .تی دانشگاهی« ناممکن اسستیزی در قالب »رساله هدف مقدسی همچون بهایی
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های بابی و بهائی و  پژوهی« از ضعف تشکیالتی شیخیه برای مقابله با آیین های »بهاییشگفت آن که این رساله 

کنند. تقریباً چهار دهه است »فقدان کار تشکیالتی« روحانیت شیعه برای رویارویی با پیروان این دو دین شکایت می

مذهب رسمی کشور بوده، روحانیون مناصب گوناگونی از  ی قدرت تکیه زده، تشیعکه روحانیت شیعه بر اریکه

و اکثر مراجع تقلید از سرکوب و نقض حقوق  های ولی فقیه در نهادهای دولتی را اشغال کردهوالیت فقیه تا نمایندگی

انیون ی کارشناسی ارشد چه انتظار دیگری از روحی این رسالهاند. حال معلوم نیست که نویسندهبهائیان حمایت کرده

گیرد. دانشگاه به شناسی قرار میی دشمن ی آیین بهائی در زمرهگونه است که تحقیق دانشگاهی دربارهشیعه دارد؟ این 

 .کندی »افسر جنگ نرم« به تن میدانشجو نیز جامه شود و طلبه ی ایدئولوژیک تبدیل میسنگر مبارزه

 قواعد مقدس رقابت ناسالم 

روحانیت شیعه بابت جایگاه فرادستی که در پیش و پس از سلطنت پهلوی به لحاظ سیاسی داشت و نیز به جهت جایگاه 

اش در دوران شاه، به رقابت ناعادالنه خو گرفته بود. پس از پیروزی انقالب اجتماعی و قدرت اقتصادی مورد احترام 

ریز و درشت حکومتی جای گرفتند و به سرکوب بهائیان  هاینفس در ِسمتاسالمی جمع کثیری از روحانیان تازه

آمیز هم وجود نداشت و کار به حذِف عریان رسیده بود.  پرداختند. اکنون دیگر حتی رقابت ناسالم، نابرابر و تبعیض

گری( به ستیزه ناپذیر به تکنیک و نظامیهر قدر روحانیت شیعه با ظواهر و بواطن تمدن نو )منهای حرص سیری

بارترین آوازی دین جدید با دنیای جدید به خشونتاسته بود، آیین بهائی به پیشواز و یاری تجدد در ایران آمد. همبرخ

ها از سوی اربابان مذهب شیعه انجامید. اگر شصت سال قبل »انجمن ضد بهائیت« )بعدها معروف به واکنش

ای به نام بهائیت یافته درگیر مسئلها با آموزش سازمانای از طالب و دانشجویان مسلمان ر»حجتیه«( توانسته بود پاره

ی دولتی یافت و  کند، این رویارویی پس از دستیابی نسل انقالبی روحانیت به قدرت سیاسی بیش از هر چیز جنبه

که اقتصاد مملکت  13۴1هللا خمینی در آذر ماه های آیترانیکم از نخستین سخندار آن شد. دستحکومت خود عهده

سره سیاسی یافت و پس از های متجسد در کالبد بهائیت دانست، نام این دین کاربُردی یکرا در انحصار صهیونیست

های تشیع سیاسی در سرکوب دینی غیر سیاسی به نام آیین بهائی ترین جلوهرحمانههللا به ایران بیبازگشت همان آیت

 .را به چشم خود دیدیم

ی ایدئولوژیک گیرد. دانشگاه به سنگر مبارزهشناسی قرار میی دشمنین بهائی در زمرهی آیتحقیق دانشگاهی درباره

 .کندی »افسر جنگ نرم« به تن میدانشجو نیز جامهشود و طلبهتبدیل می

ی چگونگی مقابله با آیین بهائی )از نظر رجوع به منابع اصلی و میزان  های مهم پژوهشی مقایسهیکی از موضوع

توان حدس زد که امکانات انبوهی که نت در نقل عقائد بهائیان( پیش و پس از انقالب اسالمی است. میدقت و اما

ناگهان در اختیار روحانیت قرار گرفت، کمیت مقابله را افزود اما از کیفیت آن کاست. روحانیون بیش از پیش بر 

پراکنی اجتماعی بیش از هر چیز از،  با نفرت ی قضایی از طریق اعدام، شکنجه، حبس و تبعید تمرکز کردند ومقابله

ی خونین اخیر را  با  توان میزان اقبال به آیین بهائی در چهار دهه قول خود، »نقد عالمانه« باز ماندند. از آن سو، می به

امان یها و اتهامات بدوران امنیت نسبی بهائیان در عصر پهلوی مقایسه کرد. گمان نگارنده آن است که به رغم جنایت

مداران روحانی نبوده است. یکی از  ی این رقابت چندان به سود قدرتروحانیت علیه پیروان آیین بهائی، نتیجه

ی  ی سیاسی ایران و ترک خوردن چهرهخواهی شیعی در پیکرهآشکارترین اسباب این ناکامی، ظهور تمامیت

دیدگی« را از خود  بهائیان، امتیاز تاریخی »ستم »مظلومیت تاریخی شیعه« است. در واقع، روحانیت با قلع و قمع

 .گرفت و به رقیب ارزانی کرد

ی قم مراودات پر سر و صدایی با اربابان دیگر ادیان و مذاهب دارند.  ی علمیهبسیاری از مؤسسات پژوهشی حوزه

یزدی اشاره کرد که  ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی« متعلق به محمدتقی مصباح توان به »مؤسسه برای مثال، می

مذهب های کاتولیک در سراسر جهان دارد اما تا کنون هرگز یک ُمفتی سنیی وافری به حشر و نشر با کشیشعالقه 

تر باشید، رقابت شدیدتر است. یک آخوند شیعه و یک اند. هر چه به گروه دیگری نزدیکرا به آن سرا دعوت نکرده

توانند با یکدیگر نشست و برخاست کنند. اما اهل سنت در ایران   علت می  پدر کاتولیک از هم دورترند و به همین

دهند و زیر فشارند زیرا روحانیون شیعه اهل سنت را رقیب ی بزرگی از ناراضیان حکومت را تشکیل میمجموعه

از  شیعه بیششمارند. این امر در مورد بهائیان بیش از هر گروه دیگری مصداق دارد. اربابان مذهب نزدیک خود می

اند که یکی منشی و اعتماد به نفس نداشتهقدر شهامت، بزرگکنند و هرگز آنهر چیز از آیین بهائی احساس خطر می

از پیروان آیین بهائی را به مناظره دعوت کنند. یگانه پاسخ جمهوری اسالمی به این رقیب چیزی جز ُمشت آهنین 
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ی روحانیت شیعه« است. باید از مراجع عظام  ی قاهره ی »قوهبرابرنهادهنبوده و در این فرازها »جمهوری اسالمی« 

ای  و رهبری نظام پرسید که اگر این مذهب حقه است و اگر شما به برهان مبین خود ایمان دارید چرا از چنین مواجهه 

دهد که آنان خود  ان میتا این حد هراسانید؟ رفتار جمهوری اسالمی و عالمان شیعی با مخالفان عقیدتی خود آشکارا نش 

 [ 3]  .نخستین منکر این حدیث محمد بن عبدهللا اند که »اإلسالم یعلو و ال یعلى علیه«

 نظمی ماست«»نظم ما در بی

های دینی ارائه داده است. آنها هایی است که روحانیت با افتخار از وضع حوزه ترین توصیفاین جمله یکی از پرآوازه 

رانی خود پی گرفتند. جمهوری اسالمی که خود  ی حکمفرمول را پس از انقالب اسالمی در شیوهچیزی شبیه به همین 

های دینی سر و سامانی دهد و »شورای مدیریت« را با هدف  ی اسالم فقاهتی بود، کوشید به اوضاع حوزه زاییده

ار صداهای ناکوک با سیاست رسمِی های مخالفین و مهتر، کنترل فعالیتبخشیدن به روندهای جاری و، از آن مهمنظم

ومرج کهن رواج دارد و در عین حال  ای هرج های علمیه گونهنظام تأسیس کرد. با وجود این، همچنان در حوزه

صدا  ومرج به شکل اتحادی منسجم و یکترین مخاطره برای کل ساختار روحانیت، همان هرجمحض بروز کوچکبه

ی ملبّس شدن و های آموزشی تا نحوهی همه چیز )از شیوهضابطهبور و مرور بیآید. در دل این شلختگی و عدر می

های همبستگی در برابر دشمن واحد را سراغ گرفت. میان بیوت مراجع توان رگه سپس طی مدارج باالتر( می

، اما پای بهائیت تراز خود اختالف و حتی کشمکش داردهللا العظمی با همهای درونی در جریان است و فالن آیترقابت

ی شوند. این »غریزه های قم سرازیر میپوشان به خیابانکنند و کفنآید همگی هماهنگ بیانیه صادر می که به میان می

وکاست خود را در نظام سیاسی هم بازآفرینی کرده و جمهوری اسالمی با وجود تحمیل شکلی کمبقاِء شیعی« بی

های سیاسی با [ جناح4کند.]هر تهدید یا اعتراضی به طور متحد برخورد می هولناک از آنارشیسم بر کل کشور، با

کنند اما در مقابل ایدئولوژی کالن دستگاه حاکم همگی های رنگارنگ یکدیگر را رسوا و افشا می اسامی و عنوان 

هائیت و نقض حقوق پراکنی ضد بگرا در نفرتطلب و معتدل و اصول گونه که اصالح نوایند، درست همانخاکسار و هم

عقیدتی را از یاد برد که به همان سیاق  -شهروندی بهائیان با یکدیگر هیچ اختالفی ندارند. هرگز نباید این واقعیِت مالی

ناپیدای روحانیت شیعه در گرو حذف رقیب نیرومند، تجددخواه و پرهیزکاری همچون آیین شمار و کرانکه منافع بی

شود. در واقع، حوزه و نظام هر دو در  المی نیز در همان راستا تعریف و درک میبهائی است، منفعت جمهوری اس

 .اندشناس پروا و موقعیتمسیر، بیی خود همتشخیص مصالح عالیه 

 ی دیگر از روحانیت شیعهاپذیرِی برآمدن چهرهامکان

هد که آنان خود نخستین منکر این درفتار جمهوری اسالمی و عالمان شیعی با مخالفان عقیدتی خود آشکارا نشان می 

 .حدیث محمد بن عبدهللا اند که »اإلسالم یعلو و ال یعلى علیه«

پرده با اش به قم سفر کرد و بیترین بحران رژیم سیاسی ی بزرگای رهبر جمهوری اسالمی در میانههللا خامنهآیت

ان او چیزی جز این نبود که حوزه و نظام بر بند سخنلباسان، طالب، اساتید و مراجع آن شهر سخن گفت. ترجیعهم

یک کشتی سوارند. مقصود روشن بود: اگر نظام به زیر کشیده شود، حوزه هم با آن غرق خواهد شد. او همچنین  

ی نسبت دادن »حکومت آخوندی« به جمهوری اسالمی را تهمت و دروغ آشکار دانست و ادعا کرد که مسئله 

ای همچنین تفکیک هللا خامنههای دینی است نه فرد روحانی. آیت حاکمیت دین و ارزش  داری در این نظام همانازمام

ی عظیم فکری، عقلی و  ی دشمنان دانست تا »نظام را از پشتوانه آخوند حکومتی از آخوند غیرحکومتی را توطئه

ی نظام خواند و نتیجه گرفت که وجودآورندهها را مادر و بهاستداللی علما محروم کنند« و در ادامه روحانیت و حوزه

تفاوت باشد و یا در هنگام لزوم از او دفاع نکند« و »یک مادر، هرگز نمی تواند نسبت به فرزند خود غافل و بی 

 .های علمیه و نظام را »حمایت، همکاری و کمک متقابل« دانستنسبت حوزه

همان میزان که روحانیت از دو  دارد: عوام و نظام. به در گذشته روحانیت تنها کارمند عوام بود اما امروز دو کارفرما 

نحو مضاعفی از میان رفته است. اکنون روحانیت باید هم نقش گیرد، استقالل و خودگردانی آن نیز به کارفرما مزد می

بی چهل ی آن نیازها را بازی کند و هم به نقش پساانقالعنوان صنفی برآمده از حاجات عوام و برآورنده تاریخی خود به

ی استبداد دینی و مدافع نظام و نیازمند دفاع نظام از خود بپردازد. تعهد اخیر سبب شده که عنوان برآورندهاش بهساله 

 .بنیادی و وابستگِی بیشینه به قدرت سیاسی در وضعیتی بسیار بد قرار گیردسازمان روحانیت شیعه از نظر بی
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ی ضاله« منتشر ای از گرویدن مردم به »فرقه کنندهزی کنند و اخبار نگران زمانی که حظیرة القدس را در تهران بازسا

شود، آیا ُشمار مراجع صاحب مرّوت افزایش خواهد یافت یا همان اندک فتاوای شاذ و نادر نیز برگشت خواهد خورد 

 و همگی به منافع مقدس صنف روحانیت تن خواهند داد؟ 

وبیش تی اگر در مقام توصیه بر زبان آورده شده باشد، توصیفی کمشوربختانه، سخنان رهبر جمهوری اسالمی ح

توان درست بر اساس تشبیه او  های علمیه است. در مورد بهائیان مسئله را می از وضعیت حاکم بر حوزه بینانهواقع

زگار آزادِی آگاهی  تر کرده است. در روبازنمایی کرد؛ مادر طوق لعنتی بر گردن فرزند آویخته و فرزند نیز آنرا فربه 

دلی گیرد. با هم درنگ پیش چشم جهانیان قرار میترین نقض حقوق یک بهائی بیو دسترسی همگانی به اخبار، کوچک

گاه همچون امروز برای جمهوری توان گفت که آیین بهائی هیچمیهنان با بهائیان میتری از همروزافزون ُشمار بیش

توان به ل باید پرسید که روحانیت مستقل و نواندیش شیعه کجاست و تا چه حد می اسالمی دردسرآفرین نبوده است. حا

مخالفت چشمگیر آن امید داشت؟ پرسش اصلی این نیست که اندک کسانی از مراجع تقلید به عدم نجاست بهائیان حکم 

ین بهائی بر سر »مهدی اند. سطح بحرانی رقابت میان تشیع و آییا حقوق شهروندی آنان را به رسمیت شناخته داده 

تواند به از دست رفتن بخش کند بلکه میوجه میهای اعتقادی »مذهب حقه« را بیموعود« نه تنها یکی از پایه

 [٥] .ای از منابع مالی روحانیت بینجامدعمده

سبز بود، باید  ی جنبشای همان طور که نگران پشتیبانی برخی از مراجع تقلید از رهبران و بدنه هللا خامنهآیا آیت

ترین مشکالت در عنوان یکی از سیاسینگران رویکرد آنان به بهائیان باشد؟ با نگاه به پیچیدگی مورد آیین بهائی به

ی  ترین نرمش در بدنهسو نیست. کوچک مواجهه با دینی سراسر غیر سیاسی، باید گفت که اینجا نگرانی تنها از یک

[ با رجوع دوباره به تشبیه 6کننده است.] ها و مراجع تقلید هم نگرانبهائیان برای حوزهنظام و وابستگان آنان نسبت به 

انجامد و سرگشتگی کودک به چهره در هم کشیدن مادر  توان گفت که اینجا خطای مادر به خشم کودک می رهبری می

به قیمت آن تمام شده باشد که شود. هنوز اتحادی چشمگیر و پُرمنفعت میان این دو وجود دارد حتی اگر منتهی می

بگیر خود کرده  خوار و کارمند و مزدکودک گستاخ برای مصلحت هر دو )که همانا حفظ خود است(، مادر را جیره 

ی مادر بدل کرده  ترین منبع تغذیهکرد با روندی معکوس به مهمتر خود از آن تغذیه میباشد و بند نافی را که پیش

توان  بار این مادر و کودک به سستی گراید و سرانجام از هم بگسلد؟ آیا میپیوند مصیبت باشد. آیا ممکن است روزی

بار برای همیشه از   ُجداخواهی به گوش رسد و فرزند را یک ای بود که از گلوی این مادر نوای دین انتظار آیندهچشم

 خود براند؟

[ را در تهران بازسازی کنند 7مانی که حظیرة القدس]های حقوق شهروندی است. زترین جلوهآزادی دینی یکی از مهم

ی ضاله« منتشر شود، آیا ُشمار مراجع صاحب مرّوت افزایش ای از گرویدن مردم به »فرقه کنندهو اخبار نگران

خواهد یافت یا همان اندک فتاوای شاذ و نادر نیز برگشت خواهد خورد و همگی به منافع مقدس صنف روحانیت تن 

ی دیگر روحانیت شیعه را دید و دریافت که تا چه حد از »قواعد مقدس رقابت  توان چهرهد؟ آن روز میخواهند دا

 .ناسالم« سرپیچی کرده و به حریّت، رواداری و آزادمنشی مزیّن شده است

 توضیح عکس: میرزا محمد تقی مشهور به ابن ابهر از حواریون بهاءهللا*

های کارشناسی و کارشناسی ارشد  التحصیل دورهی قم و فارغی علمیهی حوزهختهآمواللهی، دانش امیر یحیی آیت [1]

ی دکترا در آلمان است و  های مفید قم و شهید بهشتی تهران است. او اکنون پژوهشگر دورهی غرب از دانشگاهفلسفه 

 .کندگری دینی تحقیق میکاری ایرانی و اصالح ی پیوند محافظهدرباره

بات تاریخی و فکری بهائیت و تصوف؛ نقد رویكرد بابیان و بهائیان به معاد از منظر قرآن؛ بررسي  بررسی مناس [2]

 العدل و جایگاه آن در آیین بهائیت؛ مواجهه عالمان شیعی با بابیه و بهائیتمنازعات شیخیه و بابیه؛ سازمان بیت

بهائیان؛ یعنی درست همان خصلتی که روحانیت رفتاری پذیر با هراس از ُحسن خلق و نیککاست قیاس و کم بی  [3]

َم َمَکاِرَم اِْلَْخاَلِق« از  اش بیافریند، چنانشیعه هرگز نتوانست آن را در خود یا پیروان که گویی حدیث »إِنََّما بُِعثُْت ِِلُتَّمِ

 .هللا است و نه محمد بن عبدهللاآِن بهاء

 .ز« بوده استیگانه استثناء در تاریخ این رژیم »جنبش سب [4]
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تر آن را برخالف اعتقاد اهل سنت نه تنها شامل ی سهم امام غائب از خمس اموال )که پیشاختراع هوشمندانه  [٥]

 .درآمدهای شخصی نیز دانستند( ها/پیشه/ ی مکاسبغنائم که دربرگیرنده

 .آبادی استی اخیر آن دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمالنمونه [6]

 .همایش بهائیانمرکز  [7]

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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