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چندی . زبانان ناشناخته باشد پژوھشگر دینی صاحب نام ایرانی، حسن یوسفی اشکوری شخصيتی نيست که برای فارسی: واچ پرس ایران

منتشر شده، برخی مسائل روز " مداری در جمھوری اس9می موعودگرایی و و8یت"ای با ایشان که با عنوان  مصاحبه در پيش خبرگزاری آلمان

بھم در ھرچند نگاه نقاد اشکوری برخی از نقاط تاریک و م. عرصه سياست داخلی ایران را از منظری اعتقادی و تاریخی مورد توجه قرار داده است

افکند ولی در نگاه  ھای دینی فعال در عرصه سياسی چھار دھه اخير را به خوبی روشن ساخته و پرتو جدیدی بر آنھا می روابط ميان افراد و گروه

قابل انطباق  رسد با تاریخ اعتقادات و باورھای دینی در ایران زمين د که به نظر نمیگير بندی را به کار می رایی طبقهتاریخی به مسئله موعودگ

خط سير موعودگرایی را ما اولين بار در شيخ احمد "...نمایند که  ایشان ضمن ردیابی اشارات موعودگرایانه تا شاه اسماعيل تاکيد می. باشد

، گانه فقھا ھای سه و سپس ادامه می دھند که این یک شيوه رھبری خاص در پاسخ به شيوه" بينيم و بعد در سيد محمد باب احسایی می

ھای مختلف  از سوی گروه" گری بابی"ھرچند بر اثر تکرار انتساب بخشی از جریان سياسی حاکم در ایران امروز به . صوفيه و اخباریون بوده است

—"گری بابی"نماید ولی واقعيت اینجاست که ميان جریان مشھور به  موافق و مخالف نظام سياسی کنونی وجود چنين ارتباطی بسيار بدیھی می

ھای  ھای تاریخی آن تفاوت و موعودگرایان کنونی و نمونه—ستيزان است ستيزان و بابی ھای بھائی خود اصط9حی برجای مانده از ميراث که

ھای معاصر او در دستور گرفتن از  اسماعيل و نمونه در حالی که شاه. سازد مقایسه آنھا را تا حد بسيار زیادی غيرممکن میکه بسياری وجود دارد 

این تفاوت که خود ریشه در نگاه تفسيری . القول ھستند، بابيان و بھائيان ھر دو وجود امام غایب را مورد تردید کامل قرار دادند ن غایب متفقاما

 واچ پرس انایر. ای این دو جریان را از یکدیگر نمایان سازد ھای ریشه خاص بابيان و بھائيان به مسئله دین دارد، تنھا مصداقی ملموس است تا تفاوت

ستيزی  تواند خواسته یا ناخواسته به بھائی ای را منتشر کرد که نویسنده آن با نگرانی جریان تولد پارادایم جدیدی را که می چندی پيش مقاله

ژه از ھمانند گرفتن دوباره این دو جریان که حقيقتا کمترین مشابھتی از جھت رویکرد دینی خود دارند، به وی. جدیدی منجر شود، دنبال کرده بود

  . نگرانی به جا را با نشر مجدد مقاله آرام آناھيد بيان نمایيم تا اینای شد  پژوھشگران دینی ایرانی بھانه ترین سوی یکی از فرھيخته

  

 بھائيان، خرافه گرایی، و ھویت ایرانی

  آرام آناھيد

  

یران یا تا چند سال پيش، معمو8 ھرگاه نامی از بھائيان در رسانه ھای وابسته به حکومت ا

شد، برای آن بود که از رابطه این اقليت دینی با دشمنان ایران و  ھای مختلف آن برده می جناح

اما اکنون چندی است که بھائيان به . ھایش بر عليه ملت سخن به ميان آید اس9م و توطئه

د گاھی در جریان نق. خرافه گرایی: شوند ای جدید پيوند داده می  شکلی روزافزون با مسئله

بھائی اشاره -ھای خرافه گرایانه در جامعه ایران به ارتباط این خرافات با اعتقادات بابی گرایش

ساله  160زمانی غليان باورھای ھزاره گرایانه در جامعه امروز ایران تداوم توطئه . شود می

ی وقتی نيز، بی آنکه سخن. گردد ھای خرافی در ایران تلقی می استعمارگران برای بسط گرایش

بھائی به طعنه و کنایه باورھایی  - از وضعيت کنونی جامعه ایران به ميان آید، اعتقادات بابی

شتاب فزاینده انتشار اینگونه اخبار و . شود گردد و سرزنش می سراسر خرافی تلقی می

کند که ما در آستانه ورود به دوران جدیدی از بھائی  ھا کم کم این ظن را به یقين نزدیک می تحليل

  .ستيزی ھستيم

ایم، دیگر این مسئله که در ایران  بعد از تمامی آنچه که در طی یک قرن و نيم گذشته شاھد بوده

ھا امری عادی و پيش  شود، حداقل برای خود بھائی ھر اتفاقی به نحوی به بھائيان پيوند زده می

سپردگی روسيه و ھفت دھه پيش، وقتی بھائيان برای نخستين بار با اتھام سر. پا افتاده است

آنھا تا آن زمان معمو8 به طور . انگليس مواجه شدند، این اتھام موجب بھت زدگی ایشان شد

گسترده با اتھاماتی رنگارنگ مبنی بر بی خدایی، بی اخ9قی، یا بی دینی مواجه بودند، اما به 
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و حوادث پس از اما، در جریان انق9ب مشروطه . وطن فروشی یا بيگانه پرستی متھم نشده بودند

ای نسبت به دخالت منفی دول روس و انگليس در سرنوشت خود  آن، جامعه ایران به نحو فزاینده

ھا  مدت. بدبين شد، و این مقدمه شکلگيری نظریات عریض و طویل توطئه در اذھان را فراھم آورد

ی کام9 متفاوت ا طول کشيد تا بھائيان دریافتند که بھائی ستيزی، با یک چرخش پارادایم، چھره

ای طرح ریزی شده توسط  به خود گرفته است و اکنون، مخالفانشان، از دین جدید به عنوان توطئه

نویسندگان بھائی، که تا آن زمان عموما با مراجعه به قرآن و . 1برند دشمنان ایران و اس9م نام می

مده بودند اکنون با ادعاھایی حدیث به استد8ل در دفاع از باورھای خویش و رد اتھامات وارده بر آ

کم کم بھائيان، که اھل . ساخت رو در رو بودند که اینگونه استد88ت را به کلی بی حاصل می

با وجود . اما شاید کمی دیر بود -دین بودند نه سياست، به پاسخگویی اتھامات جدید پرداختند

الفين، کم کم در جامعه ایران شواھد و د8یل ارائه شده توسط محققين بھائی در رد ادعاھای مخ

پيرامون سرسپردگی بھائيان به دول اجنبی اجماعی نسبی حاصل شد، بطوری که دیگر حتی 

ھای بھائی در ارتباط  کردند و با افراد یا خانواده ایرانيانی که به آزاد اندیشی خود مباھات می

بر سرسپردگی بھائيان مھر  "تا نباشد چيزکی مردم نگویند چيزھا"بودند، غالبا با این فرض که 

ادله و براھين دوستان " اید شما خودتان خبر ندارید که بازیچه"زدند و با این مدعا که  تایيد می

در واقع، پارادایم جدید پارادایمی ابطال ناپذیر بود، چرا که ھر . گذاشتند بھائی خود را عقيم می

جاسوسی روسيه و انگلستان و آمریکا و  آنچه بھائيان در اثبات عدم ارتباط خویش با سازمانھای

ھا آنچنان به خوبی به  شد بر این مدعا که این سازمان آوردند در عمل شاھدی می  اسرایيل می

اند که اکنون بر خود آن جماعت  جعل دین جدید و سو استفاده از جماعتی فریب خورده پرداخته

  . ھم این امر مشتبه شده که به راستی پيروان آئينی جدیدند

در نھایت، منادی مرگ بطئی پارادایم توطئه شده شاید ھمان ابطال ناپذیری آن  آنچه،اکنون و

در واقع، سو استفاده از این پارادایم چنان بسط پيدا کرد که در عمل ھر طبقه و صنفی در . است

روند متھم شدن دیگران به . ایران مخالفين خود را به سرسپردگی دشمنان خارجی متھم ساخت

ارتباط با دشمن خارجی توسط حاکميت جمھوری اس9می، طی سی سال گذشته، چنان به 

ھای پس از انتخابات اخير، مردم عادی  تمامی مخالفان، دگراندیشان، و با8خره در جریان ناآرامی

سرایت پيدا کرد که در عمل منجر به ایجاد نوعی حس ھمذات پنداری  ميان تمامی کسانی شد 

شاید این حس، یک بار برای . سال به تدریج قربانی این اتھام شده بودندکه طی ساليان 

ھميشه، فضا را برای گذار جامعه ایران از توھم توطئه و شکلگيری یک نگرش تاریخی واقعگرایانه 

اما در ھر حال، تردیدی . شاید ھم ھنوز شرایط برای چنين گذاری فراھم  نيست. فراھم آورد

شنفکران و بخش قابل توجھی از مردم عادی جامعه ایران به نظریات نيست که امروز غالب رو

این، برای بھائی ستيزان، بدین معناست که دیگر . نگرند توطئه با تردید و بدبينی فزاینده می

  .پارادایم توطئه کارآیی گذشته را نخواھد داشت

                                                           
1
-http://www.fis، بھايی ستيزی و اس�م گرايی در ايران ايران در گرايی اس�م و ستيزی بھايی  ,محمد توکلی طرقی 

iran.org/fa/irannameh/volxix/anti-bahaiism   
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و . یمی جدید ھستيمرسد که ما اکنون در آستانه گذار به سمت پارادا در عمل نيز، به نظر می

طی . البته این بار نيز، مقدمات این گذار در تجربه جامعه ایران از شرایط خویش فراھم آمده است

چند سال اخير، جریانی در درون حاکميت جمھوری اس9می، به طور فزاینده توسط مخالفان 

ھای حکومتی  نگاری شخصيت ھایی درباره نامه داستان. خویش به خرافه گرایی متھم شده است

با حضرت مھدی، گفتگوی آنھا و تعظيمشان در برابر امام زمانی نامرئی در دفتر کار، برنامه ریزی و 

تدارک آنھا برای ظھور  قریب الوقوع، و حتی گمانه زنی درباره نقشه عمليات جنگی لشکریان 

به راستی تکان  ھا، اگر صحيح باشند، این روایت. اس9م به دنبال ظھور دائما بر سر زبانھاست

ھایی چون  تر آن باشد که تعداد فزاینده ای از منتقدان اکنون با نام اما شاید تکان دھنده. اند دھنده

بھائی /گویند و به تلویح یا تصریح ميان آن و آئين بابی از این جریان سخن می" بابی گری جدید"

  .سازند ارتباط برقرار می

شود که  دسته نخست کسانی را شامل می. ته تقسيم کردشاید بتوان این منتقدان را به دو دس

اینان عموما به باور شيعيان به ظھور امام غائب به عنوان . اند موضعی برون دینی اختيار کرده

ھاست با آن دست به  نگرند که جامعه ایران اکنون قرن نوعی بيماری اجتماعی و فرھنگی می

. نوزدھم و جریان اخير از جمله عوارض این بيماری انداز نظر آنھا، جنبش بابيه قرن . گریبان است

. نگرند دسته دوم، اما، موضعی کام9 دینی دارند و از منظر تفکر حاکم شيعی به این جریان می

ھجری قمری در شھر سامرای  255ظاھرا برای این گروه دوم اعتقاد به وجود امامی که در سال 

برد در تخالف با عقل   در مکانی پنھان به سر میقرن است که  14عراق متولد شده و اکنون 

آنچه ھر دو دسته، . سليم نيست، اما آنچه خرافی است سخن گفتن از ارتباط با این امام است

ھای غير  کنند این است که جریان اخير بر انتظار تحقق عينی روایت سھوا یا عمدا، فراموش می

حال آنکه ظھور آیين بابی و بھائی در قرن  عق9نی موجود پيرامون امام دوازدھم مبتنی است،

  .نوزدھم نافی امکان تحقق عينی آنھا و مبتنی بر تعبير سمبوليک مواعيد موعودگرایی شيعه بود

    ***  

واقعيت این است که تنھا روایت اس9می آشتی ناپذیر با عقل روایت شيعيان از تولد و سپس 

یشمندان اس9می، ھمواره وفق دادن بخش برای اند. غيبت صغری و کبرای امام زمان نيست

قرآن و . قابل توجھی از آموزه ھا و روایات اس9می و قرآنی با عقل چالش برانگيز بوده است

گفتند، و از جن و ملک  نمودند، از بھشت و جھنم سخن می حدیث از قيام مردگان روایت می

ایات و حکایات چندان آسان برای اندیشمندان اس9می توجيه عقلی این رو. کردند حکایت می

به ع9وه این پرسش نيز مطرح بود که چرا حقایق دینی در آثار الھی، نه مث9 ھمچون حقایق . نبود

. ھایی عجيب بيان شده است ھا و حکایت فلسفی به صورت گزاره ای، که عموما در قالب روایت

که راھی برای توجيه  شاید نخستين بار این فارابی، فيلسوف قرن سوم و چھارم ھجری، بود

فارابی معتقد بود که فيلسوف و نبی از دو طریق مختلف . اخت9ف زبان فلسفه و دین فراھم آورد

از نظر او، در حالی که ارتباط اندیشمند به واسطه تعقل ظنی . شوند به عقل فعال متصل می
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این . 2جوید میگردد، نبی از قوه خيال برای اتصال خویشتن به سرچشمه حقيقت مدد  ميسر می

تلویحا بدان معنا بود که اخت9فات ظاھری ميان حقيقت فلسفی و دینی ناشی از اخت9ف ميان دو 

در حالی که فيلسوف حقایق را در . است که حقيقت در آن تجلی یافته است" عالمی"حوزه یا 

در حالی که لباس نماید، نبی آنھا را در عالم خيال و  قالب مفاھيم و گزاره ھای انتزاعی ادراک می

  .نماید اند مشاھده می وجودات غير مادی را بر تن نموده

تاکيد نمود  فيصل التفرقة بين ا8س9م و الزندقةیک قرن پس از فارابی، امام محمد غزالی در کتاب 

برای آنچه که شریعت از وجود آن خبر " وجود خيالی"که اندیشمند اس9می مجاز است تا قائل به 

برای غزالی، که خيال عارف را برتر از عقل فيلسوف یافته بود، تایيد امکان وجود  .3داده باشد

موجودات یا رخداد وقایع در عالم خيال به ھيچ وجه به معنای تخفيف ميزان اعتبار این موجودات و 

برعکس، عالم خيال عالمی بود که در آن حقایق غامض الھی رنگ محسوسات . وقایع نبود

پس از . غالبی سمبوليک و به شکلی روایی خود را بر مخاطب خویش آشکار کنند گرفتند تا در می

رسيد تا به تبيين و توصيف عالم  5و سپس ابن عربی 4غزالی، نوبت به شھاب الدین سھروردی

عالمی قائم به خود بوده و ") مثال اکبر"یا " (خيال منفصل"از نظر این دو، عالم . خيال پردازند

" خيال منفصل"تاکيد بر وجود عالم . فراد و اشخاص، یا فاعلين تخيل، داشتوجودی مستقل از ا

و (جماعتی از مردمان . عم9 بدان معنا بود که وجودات خيالی صرفا سوبژکتيو و فردی نيستند

اند به اجماع  قادرند تا بر سر آنچه در عالم خيال تجربه کرده) بطور خاص اعضای یک جامعه دینی

سھروردی احتما8 نخستين کسی بود که . یش را با یکدیگر سھيم شوندرسند و تخي9ت خو

را، که اتفاقا در برخی ) جابرسا، جابرصا(آسمان این عالم را ھورقليا ناميد، و جابلقا و جابلسا 

  . ، در زمره اراضی آن دانست6احادیث شيعه نيز بدانھا اشاره شده

برای متفکران شيعی نيز عالم خيال به جایگاه  به تدریج، نه تنھا نزد عرفا و ف9سفه اس9می که

. نمود تحقق آن دسته از وجودات و وقایع منقول در دین تبدیل شد که حدوث مادی آنھا محال می

حتی پيش از شيخ احمد احسایی، م9صدرای شيرازی از عالم مثال سھروردی برای توجيه معاد 

بطور خاص این شيخ احسایی، اندیشمند اما شاید . بھره گرفت" بدن مثالی"جسمانی در غالب 

قرن سيزدھم ھجری، بود که به صراحت بخش قابل توجھی از باورھای اس9می و شيعی را به 

ھای  شيخ، از معراج حضرت رسول با بدن ھورقليایی نوشت، از ورود بدن. عالم مثالی راجع نمود

                                                           
2
  http://issuu.com/abusa1/docs/hist-to-islamic-phil-vol-1/91: ھانری کربن، تاريخ فلسفه اس�می 

3
  124و  123، صفحه 1379طرح نو، : مجتھد شبستری؛ ھرمنوتيک، کتاب و سنت؛ تھران  

 
  http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1576939زھرا زواريان، عالم مثال از ديدگاه سھروردی، 4

5
 Henry Corbin, Alone with the alone: creative imagination in the Sūfism of Ibn 'Arabī, page 219 

6
 http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4297  



  مدارِی جمھوری اس�می و نسبت آن با بھائيان موعودگرايی و و�يت

 

 

 

 

© IranPressWatchفارسی 
 نقل مقا�ت و اخبار آزاد است

5 
 

حضور امام غایب، نه در  ھورقليایی به بھشت و جھنم سخن به ميان آورد، و به طور خاص از

از این طریق، او و شاگرد مشھورش، سيد . 7دنيای فيزیکی، که در جابلقا و جابلسا سخن گفت

کاظم رشتی، بسياری از اتفاقاتی را که براساس برداشت رایج اس9می و شيعی در عالم 

  .واقعيت مادی واقع شده بود، یا قرار بود واقع شود، به عالم خيال منتقل نمودند

ھای دین اس9م، و  نزدیک به ھزار سال طول کشيده بود، تا امکان تحقق برداشتی جدید از آموزه

اکنون این آمادگی در گوشه ای از جامعه شيعيان ایجاد . از واقعه غيبت در تفکر شيعی فراھم آید

جمعی شده بود که با وقوف بر این امر که بخشی مھم از تاریخش، نه در عالم ماده، که در تخيل 

ھای دینی خود گام  ھا و آموزه جامعه دینی تحقق یافته است در راه کسب درکی جدید از روایت

ساله  25سرنوشت این بود که یک جوان . بردارد و به دریافتی جدید از ھویت خویش نائل آید

سيد علی محمد باب، که چندی در ک9س درس سيد : شيرازی منادی درک و دریافت جدید شود

در مدتی کوتاه، این جوان، که نه . کرد تی حضور یافته بود و از او با احترام فراوان یاد میکاظم رش

شمشير بر کمر داشت و نه عمر ھزار ساله، در دل پيروان خود تحولی عميق درباره چيستی دین 

و کيستی پيامبر ایجاد کرد و نگاه ایشان را به ھستی خویش، و به ھدف و مقصدشان در زندگی 

او از ظھور یک دین جدید به عنوان نقطه اوج و کمال آیين پيشين سخن گفت، قيامت . ل نمودمتحو

را زمان ظھور جھانبينی جدید دانست، خروج مردگان از قبر را به رھایی ایشان از باورھای تعبدی 

ن اگر جامعه گنجایش تحمل ای. کھن تبيين کرد، و بھشت و جھنم را به قرب و بعد الھی تعبير نمود

نمودند، شاید امروز این  نگاه جدید را داشت، اگر علما با این ھویت نو با کمی مدارا برخورد می

اما . نگاه جدید جزء جدایی ناپذیر آگاھی ملت شده بود، بی آنکه به نامی جدید شناخته شود

ن، پاداش کسانی که به این نگاه جدید دل بستند دشمنی و نفرت ارکان قدرت در ایرا. چنين نشد

شانزده دھه بعد، ھنوز شيفتگان آن ھویت جدید قربانيان ھر روزه . یعنی روحانيت و حکومت، بود

  .این دشمنی و نفرتند

***  

ھمان روزی که سراسر ایران را چراغانی  -ھمه ساله، سيزده روز پس از پانزدھم شعبان 

 -کنند  رگاه الھی دعا میکنند، تولد امام دوازدھم را جشن ميگيرند، و برای ظھور عاجلش به د می

جماعتی از مردمان، در خانه ھای خویش، در گوشه و کنار این کشور به آرامی دور ھم جمع 

توانند از  شوند تا سالگرد تيرباران جوانی را گرامی دارند، که زمانی به ایشان آموخت که می می

شکلی نو ببينند بی آنکه  ھویت گذشته خویش گذار کنند بی آنکه آنرا نفی نمایند، و عالم را به

  :چرا که، به قول او. دیدند انکار کنند آن چه را قب9 می

                                                           
7
 Moojan Momen: An Introduction to Shi'i Islam, Oxford: George Ronald, 1985  
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زیرا که انسان در . نه این است که شکر ظھورات قبل را ننموده، این ممتنع است

حين نوزده سالگی شکر یوم نطفه را باید کند که اگر نبود آن نطفه، امروز او به این 

  .8اگر دین آدم نبود، امروز این دین به این حد نرسيدهمقام نرسيده بود، و ھمچنين 

امروز این جماعت، ھم از سوی گروھی از اندیشمندان سکو8ر و ھم از طرف جمعی از چھره 

یک بار دیگر، پای بھائيان به عنوان شریکان جرم در . ھای مذھبی، با اتھام خرافه گرایی روبروست

شاید قصد منتقدین این بوده که با . ده شده استرود به ميان کشي آنچه بر این سرزمين می

پيوند زدن جریان مذکور با آیين بھائی، یعنی آیينی که از نگاه ھواداران آن جریان در زمره بزرگترین 

یا شاید صرفا می . دشمنان ایران و اس9م جای دارد، موجبات تضعيف آن را فراھم آورند

در ھر حال، احتما8 . ایران را بر گردن دیگری اندازنداند که گناه سردرگمی امروز جامعه  خواسته

قربانی اتھامات مذکور صرفا یک اقليت سيصدھزارنفری در ایران، یا یک جامعه دینی شش ميليون 

شاید قربانی اصلی، آن جریان عظيم فکری است که ھزار سال به واسطه . نفری در جھان نيست

نده شد، تا امکان تکامل و تعالی جامعه خود را فراھم اس9می به پيش را-ابرمردان اندیشه ایرانی

  .جامعه ای که اکنون بيش از یک قرن است که سراسيمه در جستجوی ھویت خویش است—آورد
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  61منتخبات آيات از حضرت نقطه اولی، ص   


