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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[

 

 کیهان هروزنام ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۱شهریور  ۱۸[ ]تاریخ:

 

 یپهلو میو استمرار رژ شیدایدر پ تی بهائ نقش

 ست ین نید تیبهائ 

 اشاره

استعمار و  یبرد پروژه ها شیو پ  تینقش فرقه ضاله بهائ یافتخار دارد که در جهت افشا  هانی ک یپژوهش ها مرکز

کتاب منتشر و در معرض مطالعه و  نیتاکنون چند ، یو دوره پرفروغ انقالب اسالم  یعصر پهلو رانیاستکبار در ا

ها،   یدر عصر پهلو انینقش بهائ -۱داده است؛  ارقر یاهو دانشگ  یحوزو شمندانیو نخبگان و اند ینقد افکار عموم

 ییاز کتاب ها یو... بخش تیبهائ یروشن ها هیسا -۳ افتهینجات   یبهائ یشوم خاطرات مهناز رئوف هیرمان سا -۲

 .خصوص منتشر شده است  نیاست که در ا

  نیپس در ا ن یکه از ا یپر یصادق میبه قلم محقق ارجمند مر «یپهلو میو استمرار رژ  شیدایدر پ تی»نقش بهائ  کتاب

 هانیتوسط انتشارات ک  ک ینزد ندهیو قرار است در آ ردیگ یروزنامه قرار م میصفحه در معرض مطالعه خوانندگان فه

 .منتشر شود

از   یاطالعات ایهرگونه خبر  زیخصوص و ن نینظرات و انتقادات در ا افتیدر یآمادگ هانی ک یپژوهش ها مرکز

 .فرقه دارد نیچهره مخوف ا شتریبرمالکردن هرچه ب یرا برا  تیفرقه ضاله بهائ یها تیفعال

  ایآ ست؟یچ تی که بهائ  میپرسش را پاسخ ده نیو ا میآن بپرداز تیبهتر است ابتدا به شناخت ماه تیشناخت بهائ  یبرا

 فرقه؟  ایاست  نید تیبهائ 

عباس   ی توان به ادعا ینمونه م یرا به ارمغان آورده است. برا یدیجد نید تیکنند که بهائ  یادعا م یبهائ رهبران

  هیشمرده: »آن مظاهر نبوت کل اءیانب ریسا فیدر رد یامبران ی( اشاره کرد که باب و بهاء را پی)از رهبران بهائ یافند

و حضرت محمد )ص( و   حیحضرت مس ،یسحضرت مو م،یهکه باالستقالل اشراق نموده اند مانند حضرت ابرا

 ۱است«. امبریپ فی]باب[ و حضرت جمال مبارک ]بهاءهللا[ در رد   یحضرت االعل

  ی( میشناس آلمان نینمونه ماکس مولر )خاورشناس و د یدارد برا یگوناگون فیاز نظر جامعه شناسان تعار نید

 م،یدورک لیاست«. و ام ریتقد رقابلیآنچه غ انیاست و ب یدرک آنچه درک نشدن یاست برا یکوشش نی: »ددیگو

از اعتقادات و اعمال مربوط به مقدسات و محرمات است.  یمذهب مشترک نیگفته است که: »د یجامعه شناس فرانسو

 ۲.ند«یآ یگرد م یو در امت واحد دهیاست که به نام گروه مومنان به آن گرو یاعتقادات و اعمال کسان نیا

عام به   یفیاطاعت و جزاء و... آمده و اصطالحا در تعر ش،یک مان،یاعتقاد، پ ده،یعق  مان،یا یدر لغت به معنا نید

  یکسان ،یرو نیباشد. از ا یم دیعقا نیمتناسب با ا یجهان و انسان و دستورات عمل یبرا یا نندهیاعتقاد به آفر یمعنا

  یم یعیو طب یصرفا معلول فعل و انفعاالت ماد ایو  ی جهان را تصادف شیدایو پ ستندی ن یا نندهیکه مطلقا معتقد به آفر

 ۳شوند. یم دهینام نید یدانند، ب

و قانون، ملت،   عتیملک و سلطنت، شر ،یچون جزاء و پاداش اطاعت و بندگ یمتعدد یدر معان نید میقرآن کر در

 ۴اعتقادات و... به کار رفته است. م،یتسل
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 ،یینمونه، عالمه طباطبا یرا عرضه کرده اند. برا یمتعدد فیتعار ن،ید یستیو متکلمان و مفسران در چ مانیحک 

 ۵دانسته اند. نید رد،یگ یمورد عمل قرار م یزندگ ریاعتقادات و مقررات متناسب با آنها را که در مس یمجموعه 

است که  یو مقررات نیاخالق، قوان د،یعقا  یمجموعه  نیباور است که د نیبر ا نید فیدر تعر زین ی آمل یجواد استاد

  ریحق و در غ نیباشد که اگر مجموعه حق باشد، آن را د یو پرورش انسانها م یانسان یامور جامعه  یاداره   یبرا

 ۶نامند. یم یالتقاط ایباطل و  ن یصورت آن را د نیا

ا ن   هیداند و با توجه به آ یو مقررات نازل شده از طرف خداوند م نیو قوان دیرا عقا نیفوق که د فیبنابر تعار پس

که وضع   یاله نیرا قوان نیکردند و د انیب نید رامونی پ  نیاز متکلم یکه برخ یفیو بنابر تعار ۷ عندهللا االسالم نیالد

طور نظر جامعه شناسان  نیو هم ۸ دانند یذات نائل سازند، م ریخودشان به خ اریشده اند تا صاحبان عقل را با اخت

را با مجموعه اعتقادات، بخصوص اعتقاد به موجود   نیمتکلمان شباهت دارد و د فیاز تعار یبا برخ یکه گاه یغرب

  یها یرا بررسیاست. ز  نیاز د گانهیجدا و ب یو امر  ستین  نید تیکه بهائ میریگ یم جهیبرابر گرفته اند، نت ،یمتعال

 تیحقان یاساس یها یژگیوجه شاخص ها و و چیو به ه ستین یاله ت،ی بهائ نیدهد خاستگاه و قوان ینشان م یخیتار

 دهیگرد سیاستعمارگران تاس  یباشد که از سو یساخته شده به دست بشر م یانیتابد، بلکه جر یحق را برنم نید کی

 .تاس دهیامر به اثبات رس نیا قیتحق نیکه در ا ۹

  ایکه آ میبا اسالم بپرداز  انیجر نیالزم است به ارتباط ا  م،یکرد انیب تی نبودن بهائ نیکه درباره د یبه استدالالت باتوجه

 .باشدیآن چه م تی ماه ستیاسالم است؟ و اگر ن  نیاز د  یفرقه ا تیبهائ 

چنان که از   یاما به لحاظ اصطالح  ۱۰آن جداکردن، گسستن و شکافتن است. نیادیبن ی فرقه از ماده فرق و اصل  واژه

به کار رفته است  یدسته و جماعت ایگروه  یبه معنا رسد،یبه نظر م یخیو تار یواژه در منابع فرقه شناس نیکاربرد ا

با   یخود در مسائل و مباحث یهمتا یگروه ها گریبا د کمشتر ییها دگاهیمشخص و با حفظ د نید کیکه در درون 

 ۱۱اختالف کرده اند. شیخو شانیهمک 

باشد که توسط   دهیگرو ینیبه آئ ایجدا شده  یاز جامعه که از مذهب رسم یواژه در مورد بخش نیا یاسیفرهنگ س در

 ۱۲.رودیشناخته نشده است، بکار م تیهمگان به رسم

جدا   نید کی روانیاز پ یشود که به اختالف در مسائل اعتقاد یاز مردم گفته م یبه عده ا زیاصطالح علم کالم ن در

 ۱۳از آن را انتخاب کنند. یخاص یها نییو تب دیشده و عقا

 یمشترک از باورها دیاز مردم با عقا یفاصله گرفتن توده ا یمعنابه  یعبارت بهتر فرقه در اصطالح امروز به

 .جامعه است یاساس

 ،یمانند شافع یفقه یمانند معتزله، اشاعره و فرقه ها یکالم ی وجود دارد. فرقه ها یمتعدد یجهان اسالم فرقه ها در

و سنت رسول اکرم )ص(  دیشود، اعتقاد به توح یم  یاسالم ریو غ یفرقه اسالم نیب  زیو.... آنچه موجب تما یحنبل

  یربط تی توان گفت بهائ یکنند، م یم یاسالم را نف امبریپ نیئبودن آ یابد تیمطلب که بهائ نیاست. پس با توجه به ا

 ۱۴.ستین یاسالم ی به اسالم ندارد و فرقه ا

 (cult) کنند. واژه فرقه یاستفاده م cult مسلک از عبارت ی و برا sect فرقه واژه  یغرب برا یاسیفرهنگ س در

  یفرقه به راه مخصوص م کیگروه ها، افراد  ریمانند افراد سا یاست. ول ستایوا کیسازمان استات  کی  انگریظاهرا ب

و روابط  یخاص درون  یدنبال کرده که با عملکردها ار  یو هدف خاص کندیم  رییراه ها در طول زمان تغ نیروند و ا

 ۱۵گردند. یم زیگروه ها متما  ریاز سا ندی نما یکه برقرار م یا ژهیو مناسبات و

را   نیبه کار گرفته شده است، چنان که خوارج آغاز زی ن یاسیس تیبا ماه یداللت بر احزاب  یواژه فرقه برا زین یگاه

 .معارض بوده اند یاسیحزب س کیو اهداف و برنامه ها با  تیبه لحاظ ماهکه آنها  یفرقه خوانده اند در حال

فرقه توسط استعمارگران به  ن یاست چنان که ا یاسیفرقه س زین  تیرسد با توجه به آنچه که گذشت بهائ ینظر م به

پژوهش به آن پرداخته   نیکردند و در ا فایاهداف استعمارگران ا ریکه بعدها در مس یاسیس یها تیوجود آمده و فعال

 .فرقه دارد  نیا یاسیس تیشده، نشان از ماه
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 رزایم  تیفرقه بهائ انگذاریاست. بن یخیکه خود برخاسته از مکتب ش یباب نیاست منشعب از آئ  یفرقه ا تیبهائ 

ق،  ۱۲۶۰االول  یدر جماد  ، یرازیمحمد ش یعل تیباب یدر زمان ادعا یملقب به بهاهللا است، و ینور ینعلیحس

در شمار گروندگان به باب   یا هیبشرو  نیباب مالحس رو یپ  نینخست غیتبل یساله و ساکن تهران بود که در پ ۲۸ یجوان

 ینیجانش ی هیپس از چند سال داع یشود اما و یباب م نیجانش ییحی رزایم ی. پس از اعدام باب برادر ودیآ یدرم

و فرقه   دیجد یعتیشر ی که خدا او را آشکار کرد( و بعد ادعا یکس یعنی) یالله ظهرهیمن   یدهد و مدع یباب را سرم

 ۱۶کند. یم یگذار هیپا را تی بهائ ی

 را در دست تیبهائ یاش( رهبر ی)نوه دختر یافند ی)عبدالبهاء( و پس از آن شوق  یاز بهاءهللا پسرش عباس افند  پس

شده بود، عهده  سیتاس یشوق  یالعدل، که در زمان رهبر تیبه نام ب یمرکز ن،یو نبود جانش ی. با مرگ شوقرندیگ یم

شده بود، عهده دار   سیتاس یاز شکل فرد تی اداره بهائ ستمیزمان به بعد س نیاز ا  ۱۷شود. یم انیبهائ تیدار هدا

  یحزب التیتشک  کی به صورت  ی از شکل فرد تی اداره بهائ ستمیزمان به بعد س ن یاز ا ۱۸.شودیم انیبهائ  تیهدا

  تیمشغول به فعال زیهم اکنون ن التیتشک  ن یا ۱۹باشد.  یم ی اصل  ینفراز اعضا ۹ نظر ریآن ز تیریکه مد دیآ یدرم

در  التیتشک  نیا یها تیو نحوه فعال یپس از مرگ شوق عیو عملکرد رهبران آن و وقا تیبهائ شیدایباشد که پ یم

 .است دهیگرد یمباحث به طور مشروح بررس ن یادامه ا

 هیخیاول: ش گفتار

مکتب مجموعا از   نیا  روانیبه وجود آمد. پ یهجر زدهمیقرن س مهیدر ن یاحمد احسائ خیش میبراساس تعال هیخیش

از آنکه    ریفرقه، غ نیا انگذاریبن ژهیو یبودند. آموزه ها ران یا یشهرها یو بعض نیمردم بصره، حله، کربال، بحر

  نیرهبران ا یبه معرف لیکه در ذ دیگرد زین  تیو بهائ   تیبدو فرقه با شیدایساز پ نهیفرقه شد، زم یانشعاب داخل هیما

 .میپرداز یمکتب م

 یی احمد احسا خیش -۱

 یواقع در منطقه »احساء« در شرق عربستان م «ی رفی»مط یق، در روستا۱۱۶۶متولد سال  ییاحمد احسا خیش

 ۲۰باشد.

شود و در   یق، به منظور کسب علم و معارف از زادگاهش مهاجرت کرده عازم کربالو نجف م۱۱۸۶در سال   یو

 دیرسیخضر و م خیجعفر بن ش خیو مرحوم بحرالعلوم و ش یبهبهان دیوقت از جمله مرحوم آقاباقر وح یمحضر علما

 ۲۱شود. یم تیروا در اجتهاد  یموفق به اخذ درجه  ت،یگردد و در نها یضر محا ییطباطبا یعل

به او صرف   تیکه در دوران طفول یگمنام خیباورند که جزاز ش نیو بر ا رندیپذ یرا نم تیروا نیا خیش روانیپ البته

است  یکسان یاحمد در زمره  خیآنان معتقدند ش ۲۲نکرده است. یذکر ینیاستاد مع چیاحمد از ه خیو نحو آموخته، ش

  دیحال با ۲۳از ائمه گرفته نداشته است.  قظهیو در حال  ایرو مکه در عال یو الهامات یهد  یجز ائمه  یگریکه استاد د

از   یک یتوان به عنوان  یرا م ایرو ایدارد؟ آ یگاهیاعتقادات چه جا نیاسالم ا نینکته را در نظر گرفت که در د نیا

 رفت؟ یاجتهاد پذ یادله 

مورد استقبال قرار گرفت. اما   زد ی ی هیامام یعلما یو از سو  دیگرد زد یو  رانیق، عازم ا۱۲۲۱احمد در سال  خیش

بازگشت عازم مشهد شد، و پس از   یآنجا را ترک کرد و با قبول وعده  زد،ی ی فراوان اهال یبا وجود استقبال ها خیش

پس  ییشاه قاجار او را به تهران دعوت کرد. احسا یاحمد، فتحعل خیماند. با معروف شدن ش زدیمراجعت از مشهد در 

اقامت در تهران قبول نکرد و در صفر    یاز رد و بدل کردن چند نامه عازم تهران شد اما درخواست شاه را برا

 .بازگشت زدیق، به ۱۲۲۴

در کرمانشاه با استقبال مردم و  ارت،یعتبات شد اما در راه ز  یراه زدیاحمد پس از شش سال، اقامت در  خیش

. دیده سال در آنجا اقامت گز بیو با اصرار حاکم کرمانشاه قر دیحاکم کرمانشاه روبرو گرد رزایم یشاهزاده محمدعل

 ۲۴. ستیمدت در دست ن نیاحمد در ا خیش ت یاز فعال یقیمتاسفانه اطالع دق

شاه برقرار کرده بود، مورد توجه شاه و شاهزادگان و   یکه با فتحعل یا مانهیبه سبب روابط صم یاحمد احسائ خیش

رو   ن یکردند. از ا ی م تیحما یاز و یعثمان یپادشاهان سن گرید  یقرار گرفته بود. از سو رانیبزرگان حکومت ا

 .گرفتند یم شیرا در پ هیروش تق و عراق در برخورد با او ران یا یعلما
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و اشاعه   یشد. حضور پر نفوذ احسائ همانی م ینیآمد و در خانه مالعبدالوهاب قزو ن یدر اواخر عمرش به قزو خیش

 خیبدست ش یرو صدها نامه از مراکز علم نیشده بود، از ا نیو متشرع نییاصول یموجب نگران ،یو یانحراف دیعقا

از سوال و   یشد که حاک یم ریسراز یغانمحمد صالح بر خیثالث( و برادرش، ش دیشه) ۲۵یبرغان یمحمد تق

داند. لذا از   یاحمد م خیجلسه مناظره با ش لیرا تشک  خیراه مقابله با ش نیبهتر یبرغان یمحمد تق خیبود. ش یدادخواه

را بر   یاشکاالت فراوان یمحمد تق خیمناظره ش نیآورد. در ا یدعوت به عمل م یجلسه علم  لیتشک  یبرا یاحسائ

 ۲۶کند. یفتوا م هیخیکشد و به مرتد بودن ش یخط بطالن م ،یاساس و یب یسازد و بر پاسخ ها یوارد م خیش دیعقا

به  ی: نخست اعتقاد ومیکن یبر سر چند مسئله مهم بود که به ذکر دو مورد آن بسنده م ونیاحمد با روحان خیش مقابله

و دوم طرح  ۲۸امبریپ  یجسمان ریطور معراج غ  نیو هم یعنصر  ریبدن غ یبه قول خود و ای ۲۷یمعاد روحان

 هیخیش دیعقا نیم ترقت اعتقاد به رکن رابع از مهیدر حق  ۲۹باشد.  یکامل و ناطق واحد م عهیش ایرکن رابع  هینظر

دانند.  یم یاصل نیفرقه، وجود چن کیرا به عنوان   هیخیش یعلت دوام و بقا نیاز محقق یاریکه بس یاست به طور

رسد و   یامام زمان )عج( م تی برتر و باالتر است به مقام باب گرانینفر از د کیاحمد معتقد بود، در هر زمان  خیش

چهار رکن استوار است.   ییبر شناسا نیبود که اساس د یمدع ی و ۳۰ظاهره است. ی  هیقر ایرکن رابع  ص،شخ نیا

 .۳۱رکن رابع ایباب امام  -۴امام  -۳ امبریپ -۲خدا   -۱

  یخود را از و یجسته و تبر یدور  خیعلما از ش  ج،یشد به تدر دهیمردم کش انیاحمد به م خیجدال علما با ش چون

 ۳۲ابراز نمودند.

 . ۱۲۴مفاوضات، ص  ،یعباس افند -۱

 .۷بزرگ، ص  یها نید خیدر تار انیمحمدجواد مشکور، خالصه اد - ۲

 .۲۸-۳۳، صص ۱ج د،یآموزش عقا ،یزدیمصباح  یمحمدتق - ۳

 .۱۹/  ؛ آل عمران۱۶۱/  ؛ سوره انعام۶/  ؛کافرون۱۹۳/ ؛بقره۱۱؛زمر/۴/  فاتحه - ۴

 .۲۰۱-۲۰۰ د،صص یو کالم جد نیفلسفه د ،یلیمحمد صفر جبرئ - ۵

 .۹۳معرفت، ص  نهیدر آ عتیشر ،یآمل  یعبدهللا جواد - ۶

 .۱۹آل عمران/  - ۷

 .۲۹ص  د،یخسروپناه، کالم جد ن یعبدالحس - ۸

 .۸۷ - ۹۴صص  ،یمحمدجواد مشکور، فرهنگ فرق اسالم - ۹

 .۳۷۷ - ۳۷۸مفردات، صص   ،یراغب اصفهان - ۱۰

 .۱۶ترجمه محمدجواد مشکور، ص  ،یمذاهب اسالم خیتار ،یابومنصور عبدالقادر بغداد  - ۱۱

 .۶۱۱ص  ،یاسیفرهنگ علوم س ،یآقا بخش یعل - ۱۲

 .۲۰در عصر امامان، ص   یعیش یفرقه ها شیدایو پ عیخاستگاه تش ،یآقا نور یعل - ۱۳

 .۱۹ترجمه محمدجواد مشکور، ص  ،یمذاهب اسالم خیتار ، یعبدالقادر بغداد - ۱۴

 .www.negatngi.org خدابنده، به نقل از میما، ترجمه ابراه انیفرقه ها در م نگر،یمارگارت تالر س - ۱۵

 .۷۳۳ - ۷۳۵، صص ۴دانشنامه جهان اسالم، ج ت،یبهائ ،یمحمد صدر  - ۱۶

 .www.negatngo.org خدابنده، به نقل از  میما، ترجمه ابراه انیها در م  نگر،فرقهیمارگات تالر س - ۱۷

 .۵ص ،یامر بهائ خیتار ،ینشر معارف بهائ یلجنه مل - ۱۸

 .۶۰، ص ۱۳۴۰ماه  ی د ،یمجله اخبار امر ران،یا تیارگان بهائ - ۱۹

 .۲۴ص  ت،یبهائ  نیبا آئ ییآشنا ا،ین نیام یمرتض - ۲۰
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 .۴ص  ان،یبهائ ،یمحمدباقر نجف - ۲۱

 .۲۵ص ار،یبهمن دونیترجمه فر ،یخی کوربن، مکتب ش یهانر - ۲۲

 .۲۴۵قاجار، ص  ران یعصر مدرن در ا یچالش ها ،یاکبر  یمحمدعل - ۲۳

 .۳۰ص  ت،یبهائ  نیبا آئ ییآشنا ا،ین نیام یمرتض - ۲۴

و صاحب کتاب تحفه االبرار و  نیبزرگ قزو یفرزند مالمحمد مالئکه از مراجع و علما یبرغان یمحمد تق- ۲۵

 ،یبهبهان دیآقا محمد باقر وح ،ینور یمانند پدرش و مال عل ییرا نزد علما ینیعلوم د لیتحص یاست. و نیالدرالثم

و عالمه کاشف الغطاء گذرانده و از استادش،   یاضیمعروف به صاحب ر ،یحائر یاصفهان یطباطبائ یدعلیعالمه س

.از  دیرس ینیابل تحسق یبا کوشش او به رشد و بالندگ نیقزو هی.حوزه علمردیگ یاجازه اجتهاد م یطباطبائ یعل  دیآقا س

از پژوهشگران، گلشن   یباشد.جمع یم نیومجالس المتق دیاالصول، منهج االجتهاد، ملخص العقا ونیآثار او ع

 .۱۲۴  - ۱۴۰ ، ص۳االبرار،ج

 .۱۴۴ - ۱۴۵همان، صص  - ۲۶

 .باشد یم یمعتقد به معاد روحان هیخیو ش یو روحان یمعتقد به معاد جسمان  عهیش- ۲۷

آن ها و   ییایجسم هورقل  ای یو بدن عنصر فیجسم لط ی )ع( و بقا تی)ص( و اهل ب امبریپ یکالبد جسمان یتباه - ۲۸

و استقرار امام   ییایجسد هورالقل هیبا نظر یو معاد جسمان امبریمعراج پ نییامکان ارتباط خلق با جسد آن ها، تب

 یو زمان یجسم یسبعه با صورت ها میحضرت به اقال  ورو امکان حض بتیدر دوران غ ایزمان)عج(در عالم هورالقل

ضد فرهنگ ها،   یشناس انیخسرو پناه، جر رضایبود. عل خیش دیتر از عالم اجسام از جمله عقا فیلط یو مکان

 .۳۲۶ص

 .۲۴۴ - ۲۴۵  ، صص۲قصص العلما، ج ،یمحمد تنکابن- ۲۹

 .۲۶۴قاجار، ص  ران یعصر مدرن در ا یچالش ها ،یاکبر  یمحمدعل - ۳۰

 .۳۲ص  ت،یبهائ  نیبا آئ ییآشنا ا،ین نیام یمرتض - ۳۱

 .۳۰ص  ان،یبهائ ،ی؛ محمدباقر نجف ۳۰ - ۳۱همان، صص  - ۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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