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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴آذر    ۲ ]تاریخ:[

    

 بهائیان پیشگامان کشف حجاب در ایران 

ی اصیل  پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دشمنان اسالم و انسانیت، برای از بین بردن اسالم واقعی و روحیه

ی مسلمانان که مخالف با ظلم و استبداد کشورهای استعمارگر است، همواره سعی در از بین بردن غیرت و روحیه

ی پیشرفت یک جامعه و رشد و کنند، که الزمهرده و میمسلمانی داشته و دارند؛ و اینچنین به مردم ساده لوح القاء ک

باشد؛ البته با کمی دقّت نمو، کنار گذاشتن اسالم اصیل و احکام آن و حذف دین از اصول حکومتی یک ملّت می

توان دریافت که دینداری و پیشرفت، هیچگونه تعارضی با یکدیگر نداشته بلکه با توجه به سفارش بسیار زیاد اسالم می

باشند. دشمنان اسالم در راستای این نبرد بی بمب و موشک،  به علم افزایی و پیشرفت، مالزم و همسو با یکدیگر می

ها و از جمله مصادیق آن، تعیین نوع پوشش مسلمانان، قصد در تکرار  که به طور کلی، همان استعمار و تسخیر ذهن

 طه بر مسلمانان را دارد و برای تحقق این مهم، از هیچ سناریوی آندلس برای ایجاد فساد و در نهایت تصرف و سل

کند. از مهمترین ابزار و سالح برای این مبارزه و جنگ: فساد، تخریب ظاهر و باطن زنان  کاری دریغ نکرده و نمی

و بند و باری باشد که حاصل آن از بین بردن حس مقاومت و سلحشوری در جوانان و به جای آن ایجاد بی مسلمان می

ما در این مختصر به نقش بهائیت )که یک آئین جعلی از جانب استعمار، باشد. مشغول کردن جوانان به عیاشی می

باشد( در تحقق این هدف استعمارگرانه که فساد و تخریب زنان برای پیاده کردن اهداف دشمنان اسالم و ایران می

 .ایمباشد، پرداختهجامعه اسالمی می

مانع زنان و مردان بیگانه را تحت های کشف حجاب و اختالط بیای بودند که زمزمهاولین فرقه بهائیان در ایران 

عنوان حّریت نساء )آزادی زنان( مطرح ساختند. در دوران ایران مشروطه، فرمانی از عبدالبهاء صادر شد که زنان  

که آنچه توسط رضاشاه به زور اجراء   توان اینگونه برداشت کردداشت و میبهائی را از به کار بردن حجاب بازمی

های آن را برداشته بودند. در  شد )کشف حجاب(، بدون سابقه نبوده است؛ زیرا بهائیان در عصر مشروطه اولین گام 

نویسد: »حّریت نساء رکنی از ارکان امر بهائیت است! و من دختر  لوحی که بهاء نوشته و به لندن ارسال کرده می

ها ایرانی باشد... اگر در ایران زنی اظهار حّریت  ام تا دستورالعملی برای زن به اروپا فرستاده خود )روحا خانم( را

[ رسیدن این لوح به  ۱] روز بر حریّت نساء بیفزایند«.کنند، معذالک احباب روزبهنماید فورا او را پاره پاره می

ئیان به تشکیل مجلس حّریت قیام نمود. در این  تهران، بهائیان را به جوش و خروش انداخت و ابن ابهر یکی از بها

کرد؛ جلساتی که هم فال بود و هم تماشا. تاج  السلطنه، دختر ناصرالدین شاه هم در این جلسات شرکت میجریان تاج

السلطنه در این مجالس زینت بخش صدر شبستان بود؛ بالجمله در این محافل، معدودی از اهل حال به آزادی، دخول و  

ی رسوایی  گستردند... . این جلسات تا آنجا مایهکردند و بساط انس و الفت و گاهی مشاعرت و مغازلت مییخروج م

شد که برخی از بهائیان، خود به مخالف با آن برخاستند و »محافل را معارض عفت، و علمداران کشف حجاب را،  

تاریخ مشروطه هم انعکاس یافته است. »سرانجام   ی[ این جریان در برخی از منابع منتشر نشده۲شمردند«.]بدکاره می

های خود بردارند. حال در  افندی برای بهائیان طهران رسید که به کلی حجاب را از میان زن ای از طرف عباسلوحه 

خواهند میان زن و مرد همه  نشینند و میحجاب میها و مردها حضور دارند، زنان بیمجالس مخصوص خود که زن 

[ و در پایان ذکر این نکته  ۳«.]…باشند که در سایر والیات ایران هم این اقدام را نماینداشد و مشغول میچیز مساوی ب

ها و ها و مردها هیچگونه ارتباطی با زیرپا گذاشتن حق زن الزم است که رعایت حجاب و تساوی نوع پوشش بین زن

های بسیاری که در حکمت و آثار حجاب و  توان به کتابباشد؛ برای مطالعه بیشتر در این زمینه، میستم به ایشان نمی
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اند )نظیر: هویت گمشده زن ایرانی در گذر از سنت به مدرنیته، نوشته عاطفه حسینی و کتاب  عفاف نگاشته شده

 .هایی از پوشش و حجاب، نوشته علی میرخلف زاده و کتاب حریم ریحانه( رجوع کردداستان 

 :نوشتپی

 .۱۱۸صبحی، ص  تخاطرا [۱]

 .۱۱۸ص  نهما [۲]

 .۵۵۵-۵۵۴، ص۳المورخین، جی ملکه روزنام [۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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