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دهاي دولت سياست قبپهلوي )1332– 1357(بهاييتالر

∗ وحيد سينايي

دااستاديار گروه  مشهد فردوسينشگاه علوم سياسي

 ليال چمن خواه
 دانشگاه آزاد واحد رفسنجان علوم سياسياستاديار گروه

)28/1/87: تاريخ تصويب–15/8/85: تاريخ دريافت(

:چكيده
و تنوع  در قرن بيستم خواه نا خواه ملت هاي معاصر-دولت كارويژه هايگسترش نقش ها

ر و زباني درگروه هاي قومي، نژادي، ديني آنا و رويكردهاي . قرار مي دهدها معرض سياست ها
اين ترين نهاد تنظيم كننده اين سياست ها گام اول در مطالعه بنابراين شناخت دولت به عنوان مهم

د. استهگروه  يگر، اقليت ها برخالف آنچه كه در ظاهر ممكن است به نظر برسد، از سوي
و  گروه هاي اجتماعي منفعل نبوده، با اتخاذ استراتژي هاي مختلف كه ملهم از منابع فكري

و در ايران.رندآموزه هاي آنهاست، در تنظيم سياست اقليت نقش دا  تحت تأثير سياست ها
 زمينه، 1357 تا 1332 مقولة اقليت هاي ديني در فاصلة سال هاي رويكردهاي غيردينيِ رسمي به

و فعاليت بهاييان با.شدآماده براي نقش آفريني و شاه براي تمركز هر اين امر  تالش پي گير دربار
و تكوين رژيم مطلقه شدچه بيشتر قدرت و يافتن تمركز قدرت. هم زمان  به حذف نيروهاي رقيب

و نيروهاي اجتماعي جديد قدرت هاي پايگاه  شد كه وفادار به منجر در ميان آن دسته از گروه ها
راتبهايي. سلطنت بودند و كمال از حكومت  در نتيجة آموزه هاي اعتقادي خود كه اطاعت تمام

و گروه هاي حامييتبليغ مي كرد، يكي از گروه هاي  بود كه در رويكرد نوين رژيم به جامعه
تحت تأثير سه متغير سكوالريسم، تكوين دولت،به اين ترتيب.شد تشخيص دادهمناسبسلطنت،

و  و اقتصادييشرايط» رفتار اقليت«مطلقه  فراهم يانيبها مناسب براي فعاليت اجتماعي، سياسي
.شد

: اژگان كليديو
و رفتار اقليت- تمركز گرايي- سكوالريسم- بهاييت- رژيم پهلوي  تكوين دولت مطلقه
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 مقدمه
و گسترش حوزه اختيارات سياسيد و عمومي ولت ها به موازات افزايش وظايف اجتماعي

ميهاي گوناگون جامعه خود بيش از پيش با اليه رو برخي محققان معتقدند از اين. شوندروبرو

به تعبير دقيق و كه در چارچوب علم سياست تر مساله اقليت را بايد مساله اي سياسي دانست

س و نيازمند پاسخ سياسي نيز هستجامعه شناسي مي گيرد . ياسي قرار

و مطالعة رابطه متقابل دولت و جداييهاگروهها ها اقليت ناپذير بررسيي اقليت جزء مهم

و هم در تنظيم رابطه اقليت با اكثريت نقش كه هم در تعريف هااست؛ چرا و مولفه سياست

و اما شناخت مناس. هاي دولتي اهميت بسيار دارد بات اين دو متغير نيازمند تحقيق در سرشت

و. ماهيت هر يك از اين دو است در اين مقاله سياست هاي دولت پهلوي دوم در قبال بهاييان

مي شود .روابط ميان آنها بررسي

فرضية اصلي مقاله حاضر اين است كه ماهيت سكوالر رژيم محمد رضا شاه به همراه

ي به رژيم پهلوي از الزامات تكوين دولت مطلقه از و رفتار آشتي جويانة بهاييان نسبت ك سو

كه در اشكال همكاري، سوي ديگر، متغيرهاي عمده در تنظيم رابطه متقابل ميان اين دو بود

و ايجاد پايگاه قدرت متجلي شد اي كه برخي از صاحبنظران از اين منظر، مؤلفه. اعطاي منافع

درناميده» رفتار اقليت«آن را  به كنار دو مؤلفه اند، ي پهلويهاسياست ديگر، در شكل دهي

. مهم داشتيدوم در قبال بهاييان نقش

 تمهيدات نظري
به اقليت و صاحبنظراني كه و رابطه آنها با حكومت مركزي عالقمندند،همحققان ا

مييالگوها يات فصل مشترك اغلب اين نظر. كنندي متعدد براي تنظيم رابطة ميان آنها پيشنهاد

هاكه بر پيش  و معرفتي خاص مبتني است فرض و ستيز حاصل از اختالف«ي روشي منازعه

و اقليت ها هاي آنان نيز ناظر بر شرايط رفع منازعهحل راه،بنابراين.است» منافع ميان دولت

و.مي باشد و قومي خاورميانه به جغرافياي متنوع فرهنگي اين مالحظات به ويژه در آثاري كه

يابي علل به عنوان مثال، ماريو آپوستلوف در ريشه. بيشتر محسوس است،اندكان پرداختهبال

و ستيز ميان هويت هاي فرهنگي  به جاي اقليت هاي مذهبي به اصطالح كلي(منازعه تر كه وي

سه عامل مهم مي پردازد) كار مي برد به مسالههارژيمرويكرد:و دولت مركزي به ي سياسي

وهارژيم، تغييرات سياسي اين تنوع فرهنگي درهاقدرت در طول زمان ي خارجي كه همواره

و اقليت ها دست كاري كرده سه. انداين منطقه در روابط ميان دولت ها به نظر وي از ميان اين

هاعامل نقش يهارژيمناتواني«تر است چرا كه به علتي سياسي از ديگر عوامل پررنگرژيم

و مقتضي در سازگار كردن هويتحاكم در ايجاد نه » هاي جمعي متعددادهاي سياسي مناسب
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و منازعه، رابطه اقليت و با اكثريت همواره با درگيري توامو خاتمه دادن به ستيز ها با يكديگر

و مديترانه را  و كل منطقه بالكان آپوستولوف در پايان چنين نتيجه. كرده است» متالشي«بوده

كه مي ا«گيرد مي» صلي از آغاز سياسي استمعضل  طلبدو لذا راه حل سياسي هم

)Apostolov, 2001, pp 1-3(.

و گابريل شفر نيز در مطالعه كه روي اقليت هاي خاورميانه انجام دادهموشه مائوز اند، اي

و تنش«هدف خود را همانند آپوستلوف ريشه يابي علل  و بر نقش»بي ثباتي محلي تعريف

ت هامحيط بين الملل، الزامات منطقه خاورميانه،: اكيد كرده اندچهار عامل و رژيم ي سياسي

و ستيز در خاورميانه بوده است. رفتار اقليت . به نظر آنان بر هم كنش اين چهار عامل، منازعه

كه نخبگان خاورميانه براي كاهش تاثيرات محيط بين و شفر معتقدند سياست الملل بر مائوز

و آمريكايي كردني داخلي خودها  جامعه از باال دست زده)Americanization(به مدرنيزاسيون

چه بيشتر رابطه با غرب تنظيم و تقويت هر و يا سياست خارجي خود را به سوي تحكيم اند،

هانتيجه اين هر دو وخيم تر شدن اوضاع در مورد. كرده اند به نارضايتي اقليت و دامن زدن

هاآنها از دسياست به شكلي ديگر نيز در محيط بين. ولتي بوده استي هاالملل ي سياست

هاداخلي به رژيم برخي بازيگران خارجي از آن دسته. دخيل بوده استهااقليت نسبت

كه مورد سركوب  هاهويت هاي جمعي و شرايطي را ايجاد كرده اند رژيم  قرار گرفته، حمايت

هادولها به زيان حاكميت مليكه اين هويت به نظر. به طرح مطالبات خود ادامه داده اندت

و آزارهاسياستآنان  به سركوب كه هاي همگون ساز دولت هاي حاكم در منطقه  منجر اقليت

يكي ديگر از عوامل برانگيختن منازعات اقليت ها بوده است كه. شده، به عالوه، از آنجا

بوهارژيمفرهنگ  ها ماهرانه با طرحهاآنده،ي حاكم غالباً مروج اقتدار گرايي ي هويتي بحث

و مصلحت رژيم را بر هر مالحظه ديگري ترجيح اقليت و حفظ امنيت  ها مخالفت كرده

و.)Ma'oz & Sheffer, 2002, pp 1-7(اند داده آنان نيز پس از معرفي متغيرهاي موجد ستيز قومي

ش كه ناظر بر مي كنند .رايط رفع منازعه باشدفرهنگي، راه حل هايي را پيشنهاد

و به اين فهرست افزود كه با الهام از شرايط متشنج ميان دولت مي توان آثار ديگري را نيز

و دوم، متغيرهايي چون قوميت، فرهنگ، جغرافيا  اقليت در خاورميانة پس از جنگ جهاني اول

اقو تاريخ را در زمرة عوامل اصليِ شكل دهي به سياست به ليت ها تلقي هاي دولتي نسبت

و( فرهنگ نه تنها موجب خط كشي ميان گروه هاي اقليت،به عنوان مثال. كنندمي ديني، قومي

مي» منبع غرور جمعي«از يكديگر شده است، بلكه چون) زباني به شمار آيد، به گروه نيز

در. تعريف شخصيت گروهي آنها كمك كرده است كه اقليت ها عمدتاً به عالوه، از آنجا

و منزوي دانسته اي كشورها زندگي كردهاطق حاشيهمن اند، خود را بيش از پيش از اكثريت جدا

به عنوان مكان مناسبي براي مبارزه نظامي با دولت استفاده  و از همين مناطق حاشيه اي امن
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را. كرده اند كه مي توان آنها » عناصر تقويت كننده«اين سه عامل در نتيجة تأثير عناصر ديگري

مين به بازيگران سياسي تبديل و بسيج«توانِ. كننداميد، گروه هاي اقليت را ،»تغيير اجتماعي

و منازعه«  ,Nisn 2002) ترين اين عناصر هستنددر زمرة مهم» همياري خارجي«و» سركوب

pp.14-15).

و ستيز يك روي سكة رابطة دولت و گروهاما منازعه و دولت. هاي اجتماعي استها ها

باي اجتماعي همواره رابطههاروهگ و در برخي مواقع قدرت دولتي اي مبتني بر منازعه نداشته

ميهاگروه كه به صورت تقسيم منافع،ي اجتماعي وارد شيوه ديگري از رابطه مي شود تواند

و حتي اتحاد متجلي شود به. همكاري وهاآرمانوجود دشمن مشترك، اعتقاد ي سياسي

و اعتقاديِ اقليت كه به اجتماعي مشترك و ستيز با نظم جايو برخي آموزه هاي ديني  منازعه

مستقر، اطاعت از حكومت را بر اعضاي گروه تكليف مي كند، در زمرة مهمترين متغيرهايي

مي توانند رابطة دولت  كه به صورتي ديگر ترسيم كنند–هستند . اقليت را

سه مولفه اي تاكيد مي كنيم كه لذا براي شناخت سياست اقليت در عصر پهلوي  دوم بر

. نسبت به بهاييان شكل داد1332– 1357يهاسالرويكرد اصلي رژيم را در فاصله

كه در نهايت و رفتار اقليت سه ضلع مثلثي بودند سكوالريسم، الزامات تكوين دولت مطلقه

پ و ايجاد . ايگاه قدرت را رقم زدندهمكاري ميان اين دو، اعطاي منافع از سوي رژيم به بهاييان

و مولفه آخر اقليت را در و ماهيت رژيم پهلوي حكايت مي كنند دو مولفه نخست از سرشت

و جامعه مورد بررسي قرار مي دهد و در ارتباط با دولت .حوزه عمومي

و رشد سازماني بهاييتسكوالريسم پهلوي )1332– 1357(: دوم
و اجراي نخستوانتسكوالريسم عصر پهلوي دوم را مي سههاسياستين عامل در تنظيم ي

و ايجاد پايگاه قدرت دانست آن. گانه همكاري، اعطاي منافع به البته اين عامل بيش از كه

به طور شيوه و سازماني بهاييت در ايران كمك كند، اي مستقيم به رشد دستگاه اداري

به آن  و از طريق بر طرف كردن موانع موجود  گسترش كمي،بنابراين. ياري رساندغيرمستقيم

و رشد كيفي بهاييت در ايران عصر پهلوي دوم را نبايد محصول سياست دولتي طراحي شده،

و مستقيم از جانب دربار دانست، بلكه بايد آن را نتيجة سياست هاي غيرديني رژيم تلقي منظم

د .ر پيش مي گرفتكرد كه رويكردي بيطرفانه در قبال تنوعات ديني موجود در جامعه

نكته ديگر اين است كه سكوالريسم به مثابه يك ايدئولوژي بر خالف سكوالريزاسيون

به  فرايندي تاريخي نيست، بلكه آموزه اي گزينشي است كه از سوي حكومت براي رسيدن

مي شود و فكري. مجموعه اي از اهداف اتخاذ بنابراين الزاماً از حضور يك جنبش اجتماعي

و(نكته ديگر اينكه كاربرد صفت سكوالر براي رژيم پهلوي دوم. حكايت نمي كنددر جامعه
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و در راس آنها) اول و رسمي است كه از سوي نخبگان رژيم حاكي از نوعي ايدئولوژي دولتي

كه مهم و شخص شاه براي دستيابي به مجموعه اي از اهداف اتخاذ شد ترين آنها نوسازي

از اين منظر، سكوالريسم چيزي جدا از مدرنيسم عصر. بودرواج تجدد در جامعه ايران

ي سكوالريستي رضاشاههاسياستبعالوه، سكوالريسم دوره پهلوي دوم در تداوم. پهلوي نبود

و كه اگر پهلوي اول را باني به اين معنا يهاسياستن مجري رسمي نخستيقرار داشت؛

 بيشتر در جهت تثبيت دستاوردهاي او گام غيرديني در ايران معاصر بدانيم، محمد رضا شاه

. برداشت

شدسياست ها و اجرا نظام قضايي،:ي غيرديني رضا شاه براي حوزه هاي متعدد طراحي

و نيروهاي سنتي مذهبي مانند روحانيون محمد رضا شاه نيز بر مشي پهلوي. سيستم آموزشي

و با  چه روش او در عمل محتاطانه تر وي اين. خشونت كمتر همراه بوداول گام برداشت؛ اگر

به دربار،  و وابسته هاكار را با تاسيس نهادهاي جديد چون احزاب دولتي هاو بنگاه ي سازمان

به روحانيت تعلق داشتند، انجام داد به طور سنتي و مقابله با حوزه هايي كه ايجاد. حكومتي

كه هاي دولتي، اعمال كنترل هاي علوم ديني در دانشگاهدانشكده  برايشديدتر بر كساني

و و يا تاسيس سپاه دين در كنار سپاه دانش براي تعليم مي رفتند به خارج از كشور زيارت

و اختيار دولت به  و از اين طريق گسترش حوزه اقتدار به مردم روستاها تربيت مذهب رسمي

.)355- 354، صص 1369كدي،(پيرامون در زمره اقدامات وي بود 

به، اگر چه هدف در اين دوره و اجتماعي نيروهاي مذهبي كاهش قدرت سياسي، اقتصادي

و روحانيت  به آن در هر سه حوزه موفق نشد ويژه روحانيون بود، اما رژيم در تحقق بخشيدن

و اقتصادي. حضور فعال خود را در ساختار اجتماعي ايران حفظ كرد اما در دو حوزه سياسي

و كاروي مي دادند، از دولت بسياري از خدمات به صورت سنتي انجام ژه هايي را كه روحانيون

و مردم نزديك كرد  و با اين كار آنان را بيشتر به جامعه .)499-498، صص 1383فوران،(آنها گرفت

و مهمنخستيسكوالريسم عصر پهلوي دوم و گسترش بهاييت بودن . ترين عامل در رشد

هاي غيرمذهبي در عرصه افراد، سياستگذاريسياست رژيم بر حفظ بيطرفي در امور ديني

كه با تحديد قدرت روحانيت در  و28ي پس از كودتايهاسالعمومي  مرداد همراه شد،

و ماهيت سكوالر رژيمهااقليتآزادي فعاليت مذهبي براي ي مذهبي همه حكايت از سرشت

طي اين دوره، بهايي. پهلوي داشت هاي خودبه اجراي طرح با بهره مندي از اين شرايطاندر

.پرداختند

و ساير نقاط و آخرين رهبر بهايي به منظور گسترش بهاييت در ايران شوقي افندي، سومين

ترين مهم العدل؛ بايست يا از سوي بيتجهان مجموعه طرح هايي را پيش بيني كرده بود كه مي

كه در حيفا مستقر بود، يا محفل روحاني–نهاد اداري  كه نهاد هماهنگ ديني بهايي  بهايي ايران
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دهنخستين. كنندة امور بهاييان ساكن ايران محسوب مي شد، اجرا گردد ساله اين طرح ها نقشة

كه براي سال و برنامه ريزي شده بود1342-1332هاي نام داشت متعاقب آن، نقشة. پيش بيني

و يك كه پس از خاتمةنه ساله، پنج ساله انخستساله بود ، صص 1338اخبار امري،(جرا شد ين نقشه

115-116(.

كه عمدتاً و هشت هدف جزئي تر بود پشي بر افزانقشة ده ساله شامل بيست  رواني تعداد

دنييبها ياا،ي در سرتاسر افزايش تعداد مناطق بهايي، افزايش چاپ آثار بهايي اعم از تأليف

هاديخر،»ييمضاعفه عدد مشرق االذكار در جامعه بها«ترجمه،  ايي بهايمكان و راني در

بي روحاني عده محافل مركزدييتز« مركز اسناد انقالب اسالمي، سند شمارة( بود» از چهار برابرشيبه

شا.)1124 ارض(لي العدل اعظم در اسرائتيبسي هدف نقشه را بتوان تاسنيتر مهمدياما

كه قرار بود پس از تشك) اقدس اتيه«و انتخاب» اقدسارض«دريي محكمه بهاليدانست

گ»ي امر الهروانيپهيعيتشر .)1124سند شمارة(ردي صورت

جامعه بهايي ايران همانند ديگر) بديع121/م1964(1342ساله در سال با خاتمة نقشة ده

و منطقه اي به رهبري  و دستورات» بيت العدل اعظم«جوامع بهايي محلي خود را براي اهداف

و اجرا مي شد، آماده كردنقشه نه ساله كه اين نقشه طبق تعريف. بايد پس از آن طرح ريزي

هم» ضامن بسط دامنه امراهللا«بيت العدل، بايد هم  و شاهد مشاركت جميع افراد احباء«مي بود

و خدمات بهايي ص 1343اخبار امري،(» در حيات ،45(.

و عمومي داشت؛ تنظي و تدوين نقشه نه ساله در وهله اول اهداف كلي احكام منصوصه«م

و نظامنامه بيت العدل اعظم الهي،»كتاب مستطاب اقدس اتساع دايره«، تدوين قانون اساسي

موسسه ايادي امراهللا با مشورت آن هيات مجلله بمنظور امتداد دو وظيفه خاصه آن عصبه جليله 

و تبليغ امر اهللا در آينده ادامه«،»و توقيعات منيعهنصوص مباركه«، ادامه تنظيم»يعني محافظت

و  و جهد در تحقق مراحل انفصال بذل مساعي در استخالص امراهللا از قيود تعصبات دينيه

در«، تهيه طرحي»استقالل آيين نازنين و تنظيم جميع اراضي حول مقامات مباركه براي تنسيق

با هيات امم، تحكيم روابط جامعه بهايي»بسط حدائق موجوده در كوه كرمل«،»ارض اقدس

و تدوين نقشهمتحده، برقراري كنفرانس و تنظيم و بين جزاير هاي جهاني به هاي بين قاره اي

اهللا«مناسبت گذشت يك قرن از  و اعالن امر حضرت بهاء نزول سوره ملوك در ارض سر

و سالطين عالم .)45-46، صص 1343اخبار امري،(» بروسا

كه مرحلة اجراي اهداف نقشه از سوي محفل ملي هر كشور بود، اما در مرحلة بعد

 براي تسهيل در اجرا، محفل،از اينرو.شددستورات كلي بايد با موارد خاص هماهنگ مي

.، تصميم به معرفي تقسيمات امري جديد گرفت) بديع123/م1946(1345روحاني در سال

به» كشور مقدس ايران«طي اين دستور و براي هر قسمت قسمت تقسيم24از لحاظ امري
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و محفل روحاني آن منطقه نيز شد» محفل روحاني مركز قسمت امري«مركزي معين ناميده

ص 1345اخبار امري،( ،350 (.

بندي، وظايف ذيل را به محافل روحاني مراكز قسمت هاي امري محفل ملي با اين تقسيم

:دكرتفويض 

و ارسال دستورانامه-1 و مكاتبه با محفل ملي به محافل روحاني هر نگاري ت محفل

.قسمت امري

و احكام محفل ملي به محافل روحاني هر قسمت-2 . نظارت بر ابالغ دستورات

و تنظيم«-3 و مساعدت به محافل مقدسه روحانيه محليه براي تكميل احصائيه كمك

و  كه محافل محليه شخصاً از عهده انجام اين منظور مهم برنيايند دفاتر مربوطه در مواقعي

.»احتياج به كمك داشته باشند

به تشكيل انجمن شور روحاني محلي-4 .اقدام

:در نهايت آمده بود كه

بلكه مقصود اصلي«هدف از اين تفويض تحديد حقوق محافل محلي نيست،-5

و  و برقراري اصل مسلم تشويق و تاسف واقعي و تناصر و تعاضد حقيقي استقرار اساس تعاون

ا صص(» يران استترغيب در جامعه بهاييان .) 350-352همان،

به محافل روحاني محلي ابالغ شد كه براي اجراي،عالوه بر اين  از سوي محفل ملي

به جمع آوري كمك و بهتر نقشه نه ساله اقدام و سريعتر از» تبرعات«ها به عنوان بخشي

 مسووليت مذهبي پيروان كنند
يل در اجراي در راستاي تسه.)572-574، صص 1342اخبار امري،(

ملي نيز افزايش يافته) هايكميته(هاي اهداف نقشه نه ساله، عالوه بر محافل محلي شمار لجنه

كه. تري نسبت به سابق پيدا كردندو اختيارات وسيع به«هدف اين بود فقط در مواقع ضروري

ص 1349اخبار امري،(» محفل ملي مراجعه گردد م.)103، و همچنين به تعداد هاي سووليتنگاهي

هاي جديد مبين كوشش محفل ملي براي تخصصي كردن كار از طريق تقسيم آن است لجنه

صص( .)103- 104همان،

، محفل روحاني ملي بهاييان ايران با ابالغ حكمي تحت) بديع127( شمسي1350در سال

به اتمام نقشه نه ساله«عنوان ك»توجه محافل روحاني هاي ميته، نقش محافل روحاني محلي،

و به و خواستار افزايش فعاليت ملي طور كلي بهاييان ايران را در اجراي دقيق نقشه يادآور

و مهاجرت«هاي كميته نه ساله بديعه«در اين نامه.شد» نشر نفحات اهللا از لحاظ افزايش» نقشه

اهللا«شمار  و ابالغ كلمه ايران معرفي ترين مسائل پيش روي جامعه بهايي از مهم» مراكز امريه

و  به» ياران الهي«شده، و بايد اهللا«طور كلي به طور خاص بايد با درك» احباي الهي در مهد امر

.)11-12، صص 1350اخبار امري،(اين موقعيت خطير در اين امر مشاركت كنند
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كه تقريباً يك ماه بعد منوچهر حكيم رئيس محفل روحاني ملي بهاييان ايران در سخنراني

جمن شور روحاني ملي ايراد كرد، هدف نهايي از انجام اين مسئوليت خطير را اثبات در ان

و جامعيت جامعه بهايي« و بر نقش» استقالل به» احباء عزيز ايران«به جهانيان دانست در كمك

نه ساله تاكيد كرد  ش(رسيدن به اهداف نقشه ص 4،1350اخبار امري، ،143 (.

ك و ديني–ه يك نهاد اداري محفل ملي بهاييان ايران  سازماني براي ادارة زندگي اجتماعي

 بديع بايد 130 در سال-1: بهاييان ساكن كشور بود، اهداف تدوين نقشه را چنين اعالم كرد

ب به كيفيت مبذول شود؛ و صفات«كه طوريه توجه و شرايط ياران الهي از حيات بهايي

به ذاتو جمعيت برخي محافل-2. برخوردار گردند» روحاني ها از لحاظ كيفي كامالً متكي

و از هر جهت بتوانند وظايف روحانيه خود را اجرا كنند يك-3. باشند ساله مقدمات نقشه

مي كند و اجراي نقشه-4. الزم را براي فتوحات آينده فراهم تقويت حيات« هدف از طراحي

و تعليمات  و تبحر ياران در آثار و افزايش تعمق در» الهيبهايي كه به هدف است نهايت

و جايگاه بهاييان در  ومي» سرزمين مقدس ايران«اصلي يعني افزايش حيثيت و استقالل انجامد

مي كند  صص(آزادي جامعه را فراهم .)260- 261همان،

و تدوين سومين نقشه جهاني براي به موازات محفل، بيت العدل نيز دست به كار طراحي

و فرا مي بايست از سال تحقق اهداف كه  به اجرا1357 تا سال1352مين تبليغي بهاييت شد

. درآيد

سه هدف عمده داشت و تحكيم فتوحات نائله،«-1: نقشه پنج ساله  اتساع-2حفاظت

و پردامنه جامعه بهايي، و تجليات ممتازه-3عظيم الخصوص در اش علي استقرار حيات بهايي

ش اخبار امري(» جامعه هاي محلي ص 1353، فروردين2، ،36(.

و دقيق بر طبق پيام بيت العدل، هر محفل ملي بايد با مشورت مشاورين پيشنهادات صريح

و بدين ترتيب جرياني آغاز گردد  به طرح هاي عملي تبديل كند و آنها را به سرعت«تهيه كه

و در هاكسب قدرت نمايد .)همان(»ي آينده با شدتي خلل ناپذير ادامه يابدسال

در راستاي متابعت از فرامين بيت العدل، محفل ملي روحاني بهاييان ايران براي عملي

در اين برنامه بر نقش. ساختن اهداف نقشه پنج ساله، اقدامات جامعه بهايي ايران را معين كرد

ب و چه گروهي تاكيد بسيار شده بود؛ از طوريه تبليغ چه فردي آن10كه ت8 ماده به بليغ ماده

ش ( اختصاص داشت  ملي آخرين جلسه انجمن شور روحاني.)404-405، صص 14،2535اخبار امري،

 قسمت امري در تهران برگزار51و با حضور نمايندگان 1356بهاييان ايران در ارديبهشت ماه 

به مدت و . روز ادامه داشتسهشد
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 يان به ساخت قدرتيو ورود بها مطلقهدولتتكوين
و تمركزگرايي جدا كردريسم عصر پهلوي را نميسكوال از. توان از مدرنيسم اگر هدف

و قاعده مند  و توان مذهب در تنظيم سكوالريسم عصر پهلوي را به طور كلي كاستن از قدرت

و فردي در جامعه ايران بدانيم، با حذف منابع قدرت  و(كردن زندگي جمعي سيستم آموزشي

و هم رژيم با تجميع اين منابع هم بي، نيروهاي مذه) نظام قضايي روحانيت خلع سالح مي شد

مي گذاشت از اين نقطه نظر، فاصله.و تدارك ابزارهاي جديد قدرت، گام در راه تمركزگرايي

و پنج ساله بين  مي توان1357تا1332بيست ها را و شاه سال و مداوم دربار پي گير ي تالش

و چه بيشتر قدرت و در دوران براي تمركز هر كه با رفتن رضا شاه تكوين رژيم مطلقه دانست

و1332 تا 1320دوازده ساله  و محافظه كاران مذهبي از يكسو  از سوي رقبايي چون مالكان

و نيروهاي چپ تهديد شده بود .مخالفان غير سنتي چون جبهه ملي

 كه به علت قدرتمند چون زاهدي بوديوزيرنخستين چالش دربار در اين فرايند نخست

و حمايت آمريكا از او، نگراني شاه را برمي . انگيختايفاي نقش در كودتاي ضد مصدقي

مي كوشيد نامزدهاي مورد نظر خود را وارد به علت تسلط بر كابينه افزون بر اين، زاهدي

و مطيع خود تدارك ببيند و از اين طريق مجلسي وابسته هاي وي در اين تالش. مجلس نمايد

به حساسيتزمين به تقسيم قدرت نبود، از جملهمي افزود هاي شاهه ي شاههاكوششكه حاضر

و سنتي مجلس و يا دست كم تضعيف زاهدي بر انگيختن نيروهاي محافظه كار براي بركناري

ص 1384ي،ئسينا(براي مخالفت با او بود  ،499(.

هادر مرحله بعد كه  را دربر مي گيرد،1340دههي پس از سرنگوني زاهدي تا اوايل سال

كه بتواند به يكباره همه نيروهاي رقيب را از ميان بردارد در. دربار هنوز آنقدر قدرتمند نبود

و علي(اين مرحله كه چهار نخست وزير حسين عالء، منوچهر اقبال، جعفر شريف امامي

تبهبه قدرت رسيدند دربار) اميني و مذهبيون و چپ ندرو را سركوب تدريج نيروهاي ملي

 در اين مقطع برخي از نيروهاي محافظه كار در از ميان برداشتن رقبا.)489-490، صص سينائي(كرد 

مي آمدند . متحد دربار به شمار

و يا همراهي با آن، از ديگر اهميت با توجه به و قدرت مجلس در مخالفت با دربار جايگاه

ود. اقدامات شاه دخالت در انتخابات مجلس بود ر اين دوران احزاب وابسته اي چون مردم

و بسيج گرايش به نفع مليون با هدف جلب و ايجاد پايگاه قدرت و نيروهاي اجتماعي جديد ها

ص 1380بشيريه،(دربار شكل گرفتند   احزاب1339در انتخابات مجلس بيستم در سال.)87،

هامزبور بنا بود دكرسي و مانع از بري مجلس را اشغال كنند ستيابي نيروهاي محافظه كار

و مجلس. ترين مركز قانونگذاري شوندمهم به همان روال«اما احزاب جدي گرفته نشدند

به كار خود ادامه ص 1379كاتوزيان،(داد» سنتي بي نتيجه ماندن تالش شاه براي.)260، بنابراين با
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و يكدست، وي بايد تا دهه قد1340داشتن مجلسي مطيع رت كامل رقباي باقيمانده كه خلع

مي كرد . بود، صبر

به نخست و از ميان گزينه هاي متعدد پيش انتخاب علي اميني وزيري انتخابي از سر اختيار

و ناتواني مجلس بيستم در حل معضالت 1339هاي سال در واكنش به بحران. روي شاه نبود

، 1379كاتوزيان،(ت دومي را برگزيد اميني در نهايياكشور، شاه در گزينش نامزدهاي جبهه ملي

و مهم.)259ص و مبارزه با قدرت اقتصادي مالكان ترين برنامه كابينه اميني، اصالحات ارضي

نه. اشراف زميندار بود مي كرد، و البته نگراني شاه را جلب اما آنچه كه در اين كابينه توجه

و حمايت اياالت  متحده از او بود كه خطري براي اصالحات اميني كه استقالل وي از شاه

مي آمد به شمار .قدرت مطلقه اش

و اميني بر سر مواردي چون بودجه ارتش، حضور عدم با باال گرفتن اختالفات ميان شاه

درهاشخصيتبرخي  و همچنين ناتواني اميني ي مورد توجه شاه در كابينه مانند اسداهللا علم

به استعفا ، وي مجبور  اميني از حذف.)489- 490، صص 1384سينايي،(شدكسب حمايت مردمي

به نفع خود قرار و مصادره آن صحنه فرصت الزم را در اختيار شاه براي ادامه اصالحات ارضي

اصالحات ارضي در خدمت اهداف دربار براي تمركز هر چه بيشتر قدرت از طريق خلع. داد

و ترسيم  و طبقه متوسط شهري قدرت نيروهاي سنتي، ايجاد پايگاه حمايت در ميان روستائيان

و روشنفكر از شاه قرار داشتچه . ره اي اصالح طلب

به نيروهاي سنتي بي اعتمادي رژيم كه در  داشت، مقارن با ورود نيروهاي ريشه حذف رقبا

را. جديد در ساختار قدرت بود و نظامي رژيم اين نيروها عالوه بر اينكه كادر اداري، سياسي

و رفاهي رژيمهاسياست تشكيل دادند، هدف1350و1340در دهه هاي  ي توسعه اقتصادي

و. نيز قرار گرفتند به موازات ورود آنها به ساختار قدرت، رژيم مي كوشيد با طراحي بنابراين،

 در زمره.و رويكردهاي خاص، حمايت آنها را نيز به خود جلب كندهاسياستاجراي 

اجمهم كه همانند ديگر نيروهاي تماعي به ويژه طبقه متوسط ترين اين نيروها بهاييان بودند

هاجديد با حضور در  هاي اداري، دستگاه و سازمان ي قدرت چون احزاب دولتي تازه تاسيس

و نظامي رژيم پايگاه قدرت جديد را تشكيل دادند . نهادهاي امنيتي

به طور همزمان مستلزم اتخاذ رويكردهاي ديگري نيز بود نظام«جان فوران. اين تحول

يكي» حزبي و نقش آن را در كنار» از نهادهاي ديكتاتوري سلطنتي پهلوي«را مي داند

و ديوان ساالري«ابزارهايي چون  و تحكيم سلطنت» درآمدهاي نفتي، ماشين سركوب در حفظ

مي كند  ص 1383فوران،(با اهميت تلقي از.)462،  در زمره اين احزاب حزب ايران نوين متشكل

ك و نوگرا بود به دولت عناصر تازه كار ه در غياب نخبگان سنتي، وظيفة مهم مشروعيت بخشي

به عهده داشت ص 1384سينايي،(و دربار را مولود« بشيريه حزب ايران نوين حسينبه نظر.)467،
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وو» پيروزي دربار در نزاع قدرت به تدريج كانوني براي گردهم آمدن نيروها  در اصل بنا بود

و ميانههاشخصيت بي مترقي و رو و روشنفكرانطبقات متوسط شهري، تكنوكرات«اشد را» ها

و بسيج نمايد ص 1380بشيريه،(جلب بي.)87، به بيبه عالوه، با توجه و برنامگي جبهه ملي رغبتي

و سازماندهي نيروهاي اجتماعي جديد، حزب ايران نوين بديل مناسب؛ اگرچه  در جذب

ميموقتي براي اجراي طرح .)189-190، صص 1380ميالني،( آمد هاي شاه به شمار

و اعضاي كابينه  مروري بر اعضاي حزب ايران نوين، بيست نفر هيات اجرايي حزب

مي منصور حسنعلي و سازمان دهدنشان  بهاييان به رغم منع مذهبي از حضور در هرگونه حزب

به آن استقبال كردند ي، پنج نفر يعني از ميان بيست نفر اعضاي هيات اجراي. سياسي از پيوستن

و منوچهر شاهقلي1امير عباس هويدا ، عطاءاهللا خسرواني، فرخ رو پارساي، منصور روحاني

.به بهائيگري شهرت داشت) فتح اهللا ستوده(بهايي بوده، يك نفر نيز

كه عمده آنها اعضاي حزب ايران نوين و پنج عضو كابينه منصور همچنين در بين بيست

ع باس آرام، عطاء اهللا خسرواني، سپهبد اسد اهللا صنيعي، امير عباس هويدا بودند، پنج نفر يعني

و يك نفر نيز  به اعتقاد به بهاييت شهرت) فتح اهللا ستوده(و منصور روحاني بهايي بودند

ص 1380حزب ايران نوين،(داشت ،27(.

و هابدين ترتيب بنا به الزامات و قدرت نيروهاسياست ي مذهبيي دولت تمركز گرا توان

به طور 1330و1320جامعه، بر خالف دهه هاي و قدرت رژيم  براي مقابله با بهاييان محدود

و غي بارمستقيم كه در تمايز مستقيم در جهت حمايت از نيروهاي اجتماعي جديد هدايت شد

بي خطر تشخيص داده شدندگروه ها كه در تحوالت.ي اجتماعي سنتي، يكي از اين نيروها

پ و نفوذ آنها در جديد كه گسترش هاايگاه قدرت رژيم را تشكيل داد، بهاييت بود ي دستگاه

و اجرايي كشور را بايد از اين منظر تحليل كرد .اداري

 يانيبهارفتار
ها در فاصله يانيدولت پهلوي در قبال بهاديگر مولفه مهم در تعيين سياست  1357ي سال

و ايجاد پايگاه قدرت شكل داد،كه به رويكردهاي سه گانه همكا1332– ري، اعطاي منافع

كه بها و كنشي بود . در قبال رژيم در پيش گرفتانييرفتار

و حديث بسيار است ربارهد.1 پدر هويدا عين الملك بهايي بود، اما خود وي را بايد بيشتر در زمـره. بهايي بودن هويدا حرف

و ريشه هاي خانوادگي از تعلق به عقيـده اي بهـره  و مذهبي نمي گروند، اگر چه به واسطه پيوندها آنهايي دانست كه به دين

قب. مند با متضرر مي شوند  و حـضور وي را در اكثريت جامعه، هم و هم بعد از ييروزي انقالب وي را بهـايي مـي دانـست ل

و تساهل؛ اگـر نگـوييم و سياسي كشور و نفوذ بهاييان در دستگاه هاي اداري و منصب صدارت نمونه بارز رسوخ همكـاري

. رژيم نسبت به اين امر تلقي ميكردهمياري،
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كه روش و رويكردهاي متفاوت دولتي براي تنظيم رابطه ميانبه طور كلي همانطور  ها

و اقليت ها وجود دارد،هادولت هاي مدرن و اكثريگروه تي اقليت نيز نسبت به نظام حاكم

و رفت يهاي سرزميني خود طيفتواند در قبال اقليتمي دولت. ار متعدد در پيش مي گيرندمنش

و حتي همكاري را در پيش بگيرد و يا مدارا، سازش همچنين. گوناگون از سركوب، جابجايي

آنيتواند محملاقليت مي و از طريق  مناسب براي اجراي برنامه هاي دولتي در جامعه باشد

ازهاستسيادولت كه يك گروه اقليت بعضاً ي معين را در جامعه به اجرا بگذارد؛ هر چند

و هاسوي دولت هاي خارجي به ابزاري براي نفوذ در جامعه ي دولت رقيب تبديل سياست

و از اين طريق، تغيير در هامي شود به ميل رقيب صورت امكان سياست و دست كاري آنها

. پذيردمي

 متفاوت از رفتار را در قبال حاكميت در پيشيوه اقليت نيز طيفگر،به همين منوال

به رفتار اقليت موثر است بر صاحبنظران مؤلفه. گيردمي كه در شكل دهي هاي مختلف را

اگر يك گروه اقليت در مناطق شهري. ترين اين عوامل شهرنشيني استيكي از مهم. اندشمرده

و تعامل با ديگران ساكن باشد، به دليل گستردگي ارتب و نياز به برقراري رابطه اطات در شهرها

مي گيرد و مبتني بر همكاري در پيش و اكثريت، رفتاري مصالحه جويانه به.و بويژه با دولت

مي پذيرد و اصول تبليغ شده از سوي دولت را عبارتي، اقليت همانند اكثريت نمادها، هنجارها

به اصطالح جامعه پذير مي شود اي.و و حاشيه مثالً( اما اگر يك اقليت در مناطق دورافتاده

و اكثريت) در نواحي مرزي به نظام مستقر و از دسترس دولت دور باشد، نسبت زندگي كند

بهيزندگي در حاشيه خود عامل. برخوردي خصمانه خواهد داشت  مهم در شكل دهي

مياحساس عقب و از اين رو به راحتي و تبعيض است به محملماندگي  مناسب برايي تواند

و سازماندهي منابع از سوي اقليت تبديل شود مي تواند اين. بسيج حضور عامل خارجي

و كمبود را برجسته كرده، اقليت را در اتخاذ رويكردي ستيزه جويانه تحريك  احساس تبعيض

.)Nisan, p. 16, 2002(كند

رفاقتصاد عامل مهم ديگري است كه در شكل به مييتار اقليت نقشدهي . كند به سزا ايفا

و پيشرفت مادي كشور همانند ديگر هااگر يك گروه اقليت از مزاياي اقتصادي ي اقليت گروه

هاو اكثريت منتفع شود، با و اشتراك منافع پيدا سياست و اكثريت احساس پيوند ي دولتي

به دست آمده، سهيم مي داندمي و خود را در مزاياي .كند

و افكار رهبران در كن كه ملهم از آراء و تعاليم مذهبي نام برد ار اقتصاد بايد از آموزه ها

به اطاعت از نظام حاكم يا مبارزه با آن براي رسيدن به اهداف مذهبي. اقليت است دعوت ديني

كه يك گروه به پيروان  و يا پذيرش آن در زمره تعاليم شناخته شده است خاص، طرد اكثريت

مي ده و متفاوتاياتخاذ هر يك از اين قوانين رفتاري نتيجه.دخود از ديگري خواهد داشت
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و اكثريت موثر خواهد بود .) Nisan, 2002, p. 17(در نوع واكنش دولت

يك؛عامل ديگر مدرنيزاسيون است  مدرنيزاسيون در عين اينكه پيوندهاي درون گروهي

مي كند، مي ياقليت را تقويت به مثابه و مقوالت مدرني چون تواند ك منبع معرفتي، مفاهيم

و و مرد، برابري اديان، عدم تعصب ديني و ... برابري ميان زن را در اختيار گروه اقليت بگذارد

و هم راه را براي مصالحه  به اقليت موثر باشد از اين طريق هم در تغيير ديدگاه اكثريت نسبت

و اكثريت باز كند  و كنشي.)Nisan, 2002 , p. 18(و سازش ميان اقليت از اين نقطه نظر، رفتار

به رژيم حاكم در پيش گرفت، سومين عامل در تنظيم سياست بهاييتكه  دولت پهلوي نسبت

و اطاعت. بوددر قبال آنان و حكومت شايد بتوان رويكرد بهاييت نسبت به جايگاه سياست

اين تحول در حقيقت. بابيه دانستترين مميزه آن از سلف خودمحض از نظام مستقر را مهم

به قاجاريه در پيش انفصال از آموزه هاي سيد علي و رفتاري كه بابيان اوليه نسبت محمد باب

به تاسيس آئينبودگرفتند،  كتاب اقدس. نوين بر اساس آراء حسينعلي بهاء اهللا انجاميديو

به مهم و اصلي ترين متن ديني بهاييت، خوبي برخي از تحوالت انجام گرفته ترين اثر بهاء اهللا

مي نماياند .در بابيه را باز

و دستورات بهاء اهللا را چيزي جدا يكي از توقيعات خود، اگر چه احكام شوقي افندي در

كه كتاب اقدس احكام بيان  مي كند به اين امر اعتراف از آموزه هاي باب نمي داند، اما صراحتاً

امر حضرت اعلي را نبايد از امر حضرت بهاء اهللا منفصل«: او مي گويد. را نسخ كرده است

و احكام كتاب مستطاب اقدس به  شمرد، هر چند اوامر منصوصه كتاب مبارك بيان منسوخ

جاي آن وضع گرديده، ولي چون حضرت اعلي خود را مبشر ظهور حضرت بهاء اهللا اعالن 

و دور جمال ابهي را مع اً ماهيتي واحد محسوب فرمودند، اهل بهاء دور حضرت اعلي

ميمي ص(» داننددارند، يعني ظهور اول را مقدمه ظهور ثاني مقدمة شوقي افندي بر كتاب اقدس، بي جا،

17(.

 واحد دارند، امايگويد اگر چه اين دو آئين ماهيتميافندي بنابراين همچنانكه شوقي

ا«: احكام بيان با آمدن كتاب اقدس منسوخ شده است كه احكام دور حضرت مي فرمايند علي

و مشروط به قبول مظهر بعد است از اين جهت حضرت بهاء اهللا در كتاب مستطاب. بيان معلق

و بسياري را رد فرمودند مقدمه شوقي(»اقدس بعضي از احكام بيان را تصويب، بعضي را تعديل

ص  كه.)17افندي بر كتاب اقدس، مقدمه شوقي افندي بر كتاب(»رمخزن آللي ثمينه ظهو«در اين كتاب

ص و احكام ديني ناظر)28اقدس، و مبادي اداري مي شود، عالوه بر اينكه اصول  بهاء اهللا ناميده

و وصايت«بر تنظيم رفتار فردي بهاييان آمده است، امر مهم بي» خالفت پاسخ گذاشته نيز

كه  برميهاي آتيه باقي براي نسل«نشده، حتي احكامي را دربر گرفته و نظم جهان آرايش ماند

مي شود ص(» آن اساس استوار .)24مقدمه شوقي افندي بر كتاب اقدس،
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به وقوع پيوست، برچيده شدن از جمله مهم بساط«ترين تغييراتي كه با اعالم آئين نو

و رهبانيت، نهي»روحانيون به«، تحريم برده فروشي، رياضت، تكدي گري و اقرار توبه

و حرمت، منع»معاصي و مسكرات« تعدد ازدواج و شراب افيون و. بود» قمار تاكيد بر دوستي

و نزاع بر سر عقايد در  و اجتناب از جدال الفت با پيروان ديگر اديان، دوري از تعصب ديني

ص(زمره ديگر تغييرات جديد بود   اما آنچه اساسي تر از همه.)28مقدمه شوقي افندي بر كتاب اقدس،

و اين تغييرا و بعدها مبنايي براي رفتار بهاييان نسبت به حكومت شد، دستورات ت بود

و سفارش از«هايي بود كه بهاء اهللا در زمينه دوري از جدال با نظام سياسي اطاعت محضه

از. دادبه پيروانش)مقدمه شوقي افندي بر كتاب اقدس(» حكومت متبوعه نه تنها در اين احكام، بهاييان

و نزاع با حكومت نهي شدند، بلكه فرمانبرداري از قوانين مدني هر كشور براي هر گونه جدال

اين تحول همچنانكه گفتيم، راه را بر جدايي بهاييت از بابيه در امور سياسي. آنها الزام آور شد

به زير سوال برد و اعتبار مبارزه سياسي بابيان اوليه را بهاء اهللا در يكي از فقرات كتاب. گشود

و شيخ احمد روحي اقد به تضعيف«س ضمن محكوم كردن بابياني چون ميرزا آقا خان كرماني

ص(»اساس امر اهللا هاي سياسي كه منجر، شركت آنها در توطئه) 225مقدمه شوقي افندي بر كتاب اقدس،

به صراحت آن را طرد مي و مي داند ي مقدمه شوقي افند(كند به قتل ناصر الدين شاه شد را ناپسند

بنابراين تحوالت گفته شده،. از اين منظر بهاييت را بايد انفصال از بابيه تلقي كنيم.)بر كتاب اقدس

و غلبه گرايش معتدل هاتر نسبت به موضع از يكسو راه را براي رواج ي تند بابيه گشود، گيري

و  در نتيجهو از سوي ديگر با كنار گذاشتن ادعاهاي بابيان اوليه در نامشروع شمردن حكومت

و عدم و استقرار نظم مطلوب، مسير را بسوي اطاعت از حكومت تالش براي براندازي آن

. مداخله در امور سياسي هموار كرد

و جايگزيني آن با نهاد اداري شورايي به نام  بهاء اهللا با از ميان برداشتن طبقه روحاني

و.به وجود آورد ديگر در زمينه موقعيت اجتماعي بهاييتيالعدل تحولبيت با حذف روحانيت

و معتبر  و دستورات، صالح علماء، بهاء اهللا نظر تك تك پيروان خود را براي تفسير احكام

و جدل در باب معناي احكام منع كرد و آنها را شديداً از بحث به افراد احباء«: تشخيص داد

و ابراز عقايد خود هموا و اكيداً تذكر داده شده كه در اظهار نظر ره آيات منزله را حجت دانند

و راه جدل در  و معارضه ننمايند و به انكار تبيينات منصوصه نپردازند فصل الخطاب شمارند

ص(» پيش نگيرند .)192مقدمه شوقي افندي بر كتاب اقدس،

و رژيم پهلوي شتاب افزون بر آموزه اطاعت از حكومت، آنچه كه به همكاري بهاييت

بر.ي شدن بهاييت بودبخشيد، فرايند عرف و  در اين فرايند با تاكيد بر مفاهيمي چون مشورت

و كه امور مذهبي به نام بيت العدل تعبيه شد و مشورتي چيدن منصب روحاني نهاد جديد

را. اداري بهاييان را سامان بخشد و موژان مومن اين تغييرات تحوالت ساختاري"پيتر اسميت
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و نقطه عطف"در رهبري به آئيني شناخته شده بهاييت ي در تحول بهاييت از يك آئين ناشناخته

مي كنند كه در نتيجه اين تغيير كاريزماي)Smith & Momen, 1989, p.1(.ارزيابي  آنها معتقدند

و اداري نهادي به كاريزماي سازماني فردي رهبران بهايي پس از مرگ شوقي جاي خود را

و بهاييت را در مقايسه و عرفي تبديل كرد انتخابي داد به آئيني زميني  & Smith) با ديگر اديان

)Momen, p. 14 .مي از اين به جاي رهبري فردي كه رو توان جايگزيني محفل جهاني را

و رو  شدن بهاييت آلمندمتضمن غيرشخصي شدن رهبري كاريزماتيك نيز هست، قانونمند

 Divine) دند كه با اين تحول، الهام ديني منابع بهايي معتق)Smith & Momen, P. 14(. ناميد

)afflatus و مسير بعدي بهاييت و تصميم فرديِ اعضاي محفل، تعيين كننده راه .شد منقطع
)Smith & Momen, p. 14(.

گرايي، بهاييت با عبور از اين تحوالت بر چند محور عمده از قبيل جايگاه رهبر، قانون

شد وطنيگرايي، اصالح اجتماعي، جهانهزاره و ليبراليسم متمركز  .Smith & Momen, p)گري

)13.

و انديشه دمكراتيك در قرن«خوآن كل در مقاله به»19هزاره گرايي ايراني از همين منظر

مي.تحوالت بهاييت پرداخته است گرايي ايراني، دهد چگونه تعامل ميان هزاره وي نشان

و امپراتوري عثمانياصالح هاو مدرنيته اروپايي زمينه را براي معرفي آموزشطلبي عصر قاجار

.)Cole, 1992, p.3(و تعاليم اجتماعي بهاييت فراهم ساخت

و حتي بابيه منگل بيات معتقد است از اين چشم انداز، بهاييت چيزي كامال متمايز از اسالم

و اين همان  و دو فاكتوي عرفي شدن سياست«است، كهمي» پذيرش تعليماتي  خيلي اشد

 ,Bayat) زودتر از ايران در برخي از كشورهاي اسالمي خاورميانه صورت تحقق يافته بود

)1982, p. 130 & pp.177-188.

كه نه و حامي وضع موجود شد به آئيني محافظه كار بدين ترتيب از يكسو، بهاييت تبديل

مي كرد،  بلكه اطاعت از حكومت تنها پيروانش را از پيوستن به هر حزب يا فرقه سياسي منع

و  و از سوي ديگر، با حذف منصب روحاني توسط بهاء اهللا را وظيفه شرعي آنها مي دانست

به نام بيت العدل نتيجة. شوقي افندي، پاي در مسير عرفي شدن گذاشت تاسيس نهاد شورايي

فهاز آن مهم. مهم اين تحول بود و برداشت هر فرد بهايي براي م دستورات تر، معتبر بودن رأي

به فرايند زميني شدن بهاييت كمك به بيت العدل بي نيازي از مراجعه و به آنها و عمل ديني

.كرد

به همراه،بنابراين و رژيم پهلوي دوم و نزديكي ميان دو پديده عرفي، يعني بهاييت  اقتران

ت و اكراه از هر به معناي مطلوب دانستن رژيم غيير سياسي تأييد وضع موجود از سوي آنها كه

، درنهايت  و ريشه در اصل اطاعت محض از حكومت داشت  را در نظر نخبگان بهاييتبود

به عناصري قابل اعتماد تبديل كرد به ويژه شخص شاه .سياسي رژيم
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ترتيب، اگر رژيم پهلوي به دليل برخي آموزه هاي موجود در بهاييت از قبيل اطاعت بدين

و محافظه كار شدن بهاييت بود، بهاييان از حكومت، عدم مداخله در سياست  كه پيامد سكوالر

بي خطر تشخيص داد، بهاييان نيز رژيم پهلوي دوم را بديل و شايسته براي بناييرا  مناسب

و اقتصادي يافتند و سهيم شدن در منافع قدرت سياسي در غيبت. روابط مبتني بر همكاري

نيست يا اسالمي بود كه در صورت رسيدن به هاي ممكن، رژيمي كمورژيم پهلوي، ديگر بديل

مي كرد در. قدرت، موقعيت بهاييان را تهديد بنابراين از اين نظر همكاري با رژيم پهلوي

.هاي مختلف براي بهاييان مغتنم بودزمينه

و تكوين دولت بهاييانبدين ترتيب، رفتار ، در كنار سكوالريسم به عنوان آخرين مولفه

– 1357 عمده در تعيين سياست دولت پهلوي در دوره زمانييلوي نقشمطلقه در عصر په
و ايجاد پايگاه قدرت ايفا كرد1332 سه شكل همكاري، اعطاي منافع . در قبال بهاييان در

 نتيجه
 نيازمند 1332– 1357يهاسالي رژيم پهلوي در قبال بهاييان در فاصلههاسياستمطالعه

ا و سرشت دولت و رفتار بهاييان از سوي ديگر استبررسي ماهيت استقرار سلطنت.ز يكسو

و  و آشكار برنامه ها كه در جهتهاسياستپهلوي را مي توان آغاز اجراي رسمي يي دانست

و عرصه و روحانيون در فضاي عمومي تفكيك نهاد دين از دولت، كم رنگ كردن نقش علما

به منظور كاست و آموزشي و اصالحات قضايي و سياست ن از نقش متوليان دين طراحي

به مثابه ايدئولوژي دولتي در خدمت. سازماندهي شد از اين منظر، سكوالريسم اين دوره

و  و تحوالت در نظام قضايي، سيستم آموزشي اهداف آن به منظور انجام يك سلسله تغيير

به قدرت رژيم قرار داشت چه بيشتر . درنهايت تمركز بخشيدن هر

و اجراي اين رويكردها، فضابه موازات طر شدياحي .ي مناسب براي فعاليت بهاييان ايجاد

و و مجالت بهايي و پنج ساله، تشكيل منظم محافل ملي، انتشار كتب نه ساله اجراي نقشه هاي

و تبليغي تنها برقراري كالس و چند اليه اين فعاليت ها بخشيهاي آموزشي  از ابعاد گوناگون

د. است چه رژيم تالش،ر همين دوراناز سوي ديگر، هاي سازمان يافته را براي تثبيت هر

در. بيشتر قدرت آغاز كرد كه هادربار پهلوي و كنترل خود سال ي قبل از كودتا تضعيف شده

و مجلس از دست داده بود، اكنون فرصت را براي تجميع قدرت را بر منابع قدرت مانند ارتش

م و نيروهايي. شمردميغتنمو تسويه حساب با نيروهاي رقيب در رقابت قدرتي كه ميان دربار

شدچون زمينداران، مليون، مذهبي و نيروهاي چپ به راه افتاد، دربار پيروز در. ها دخالت

و تحديدهاسياستانتخابات به منظور كنترل مجلس، اجراي  به منظور تضعيف ي مدرنيزاسيون

از، سركوب مخالفان مليقدرت نيروهاي سنتي مذهبي مانند بازاريان گرا، تصفيه ارتش
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و ملي، اجراي برنامه و نيروهاي چپ هاي انقالب سفيد با هدف خلع قدرت اشراف زميندار

به نفع خود انجام دادنيروهاي مذهبي در زمره مهم كه دربار همزمان،. ترين اقداماتي بودند

كه به دربار امكان تاثيرگيابزارها ذاري بيشتر بر منابع قدرتي چوني جديد تدارك ديده شد

و اقتصاد را مي از اين. تاسيس حزب ايران نوين را بايد در اين راستا ارزيابي كرد. دادمجلس

كه ابزار رژيم براي اجراي  شدهاسياستمنظر، حزب نه سازمان قدرت مي . يش محسوب

و بستري برا ي رشد اگر سكوالريسم عصر پهلوي دوم در خدمت فراهم كردن زمينه

و اقتصاد بود، الزامات تكوين رژيم مطلقه باب بهاييت در حوزه هايي چون اجتماع، فرهنگ

و رژيم گشود و. ديگري بر واقعيت مناسبات متقابل بهاييان در نتيجة اين عامل، بهاييان سطح

و در عرصه سياست وارد شدندكيفيت فعاليت هم. هاي خود را ارتقا دادند حزب ايران نوين

همكه  و مي شد و جامعه محسوب ابزار رژيم براي تاثير گذاري در حوزه هايي چون اقتصاد

و بسيج نيروهاي جديد، از ابتدا مورد توجه آنها قرار گرفت . كانالي براي جلب

به تمركزگرايي ختم كه تاسيس حزب ايران نوين فقط يكي از مراحل چندگانه فرايندي بود

و قدرت گفتيم دربار در نزاع قدر. شد ت با رقبا بويژه با نيروهاي مذهبي كوشيد توان مالي

و با وجود حمايت هاي. سياسي آنها را محدود سازد از اين رو در نبود مخالفت مذهبي رسمي

و تمركز گرا، دستاوردهاي  و بهاييان رژيم سكوالر و فرهنگي در حوزه هاي اقتصادي، سياسي

. افزايش يافتآنهااستقالل 

سوي. بوداين فرايندفقط يكي از عوامل موثر در پهلويو ساختار دولت ماهيت رژيم

ها برجسته در تنظيم ايني رفتار بهاييان نسبت به رژيم بود كه نقش،ديگر از. ايفا كردسياست

و تأثيرپذير نيستند، لذا با كنش گري در عرصه كه اقليت ها موجوديت هايي منفعل آنجا

و يا دست كم واكنش  هابه عمومي و سياست ي دولتي در ترسيم ديدگاه نخبگان سياسي

از اين منظر، مقوالتي چون اطاعت از دولت، عدم. موثر دارنديتدوين سياست اقليت نقش

و جنبش سياسي مخالف عامل به هر حزب، سازمان و ممانعت از پيوستن يمداخله در سياست

و مطلقه به هامهم بود كه پس از دو متغير دولت سكوالر ي رژيم در قبال بهاييان سياست

. شكل داد

كه از واقعيت مناسبات و رفتار اقليت سه متغير سكوالريسم، الزامات تكوين رژيم مطلقه

سه گانه  و بهاييت استخراج شده است، عامل اصلي در تنظيم رويكردهاي متقابل دولت پهلوي

و پايگاه قدرت بود و اما بايد دانست. همكاري، اعطاي منافع كه اين رويكردها رسمي، مدون

كه در عمل بخشي از  و مذهبي موجب شد اعالم شده نبود، بلكه آميزه اي از مالحظات سياسي

به اكثريت جامعه تحقق پذيردهاسياستاين  و با رعايت مالحظات مربوط  همچنين. پنهاني

هااين گر. را در عمل نمي توان از يكديگر جدا كردسياست كه يك وه اجتماعي به زماني
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مي آورد، در اين فرايند رابط ميايههمكاري با رژيم مستقر روي با متقابل شكل گيرد كه

و طرح به ايجاد پايگاه قدرت از سوي آنها اجراي برنامه ها و هاي حمايت گرانه رژيم شروع

. گرددختم مي
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