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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[

 

 رویکرد امروز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸آبان   ۷ ]تاریخ:[

 

 باب(؛ )تبلیغ گسترده بهائیت به بهانه دویستمین سال تولد علیمحمد شیرازی 

 های غیرقانونی های اسالم با بهائیت چیست؟؛ از داغ کردن تنور انقالب تا تبلیغزاویه

رسد که در این روزها با توجه به  بهائیان چند سال قبل دویستمین سال تولد »بهاءهللا« را جشن گرفتند و به نظر می

شورهای مختلف برپا کنند که مراسم با فرارسیدن سالگرد تولد علیمحمد شیرازی قصد دارند جشن های مفصلی در ک

 .ابعاد گسترده تری در دست اقدام قرار دارد

ها و شاید های اجتماعی خارجی مرتبط با بهائیان پر شده از تبلیغات. هفتهها و شبکهبعضی از کانال زرویکرد امرو

خوبی   تو فرصمل مناسب هاست که منتظر برگزاری جشن دویستمین سال تولد سید باب هستند. این تالش محماه

های دکتر حسین رهنمایی نویسنده  برای تبلیغ گسترده بهائیت به شمار می آید. به بهانه این تبلیغات گسترده، پای صحبت

 .ومحقق حوزه بهائیت نشستیم

ه باید  کتاب و چند مقاله علمی درباره بهائیت به رشته تحریر در آورده است. وی معتقد است ک ۴دکتر رهنمائی تاکنون 

کند  وگو تاکید میدرباره به حق نبودن این آیین، بیشتر صحبت کرد. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این گفت

 .که معضل فرهنگی بهائیت حاال به معضل امنیتی تبدیل شده است

 ای که بهائیت با انقالب دارد چیست؟ترین زاویهمهم

ه شیعی و به تبع آن با روحانیت و بخشی از مردم تعارض داشت و مشاجرات  از بدو پیدایش بهائیت، این آیین با جامع

زیادی قبل، حین و بعد از مشروطه میان بابیان و سپس بهائیان با مردم عادی و نخبگان جامعه روی داد که فرصت  

نهضت امام   آنچه درمورد سوال شما قابل ذکر است و می توان گفت یکی از علل اصلی آغاز بیان آن ها نیست. اما

دربار پهلوی، ارتش شاهنشاهی و مجاری مهم   و ریشه دوانی انقالب اسالمی شد بهائیت و نفوذ بهائیان خمینی

 .اقتصادی وسیاسی کشور بود

به شیوه های مختلف مراتب مخالفت خود   آیت هللا بروجردی و امام خمینی)ره( مراجع تقلید از جمله بسیاری از علما و

سطوح باالی قدرت نظام پادشاهی ایران را اعالم می نمودند. اعتراض به حضور ونفوذ بهائیان با  با نفوذ بهائیت در

از   لذا خرداد و تبعید امام شد. ۱۵ نهضت اشکاالت دیگری که علما نسبت به تدابیر سیاسی شاه داشتند منجر به وقوع

یک عقبه وجود دارد. این عقبه   با انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی  جهت تاریخی برای بررسی تقابل بهائیت

 .ساله قابل تحلیل و بررسی است ۷۰ -۶۰در یک بازه 

سال بسیاری از مهره های اصلی رژیم رد مظان   ۱۰ای که در  تقویت حضور بهائیان در حکومت پهلوی بود به گونه

سال بر مقدرات   ۱۱عباس هویدا نخست وزیر مخلوع شاه که بیش از بهائی بودن قرار داشتند. به عنوان نمونه امیر

شان بود. در عین  کشور حاکم بود. تنی چند انفر از وزرا کابینه و امرای ارتش متعم به بهائیت بودند. شبهه بهائی بودن

د که این  شحال، برخی از موسسات بزرگ اقتصادی کشور در دست بهائیان بود. در آن زمان خیلی احساس خطر می

 .کندبلعد و به نفع خود استفاده میآیین کل کشور را می
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به خصوص به این مساله توجه داشته باشید که بهائیت یک آیین تبلیغی است نه انزوایی. بهاییان موظف به تبلیغ و  

نیان از سوی آنان  طرح برنامه های چند ساله برای تغییر آئین ایرا افزودن افراد جدید به آئین خود هستند. برای همین

 .امر غیر مترقبه ای نبود و به همین دلیل علما احساس خطر می کردند

 این تهدید فقط برای آن دوره وجود داشت؟ 

داند که افراد  نه در هر زمان وجود دارد. در حقیقت همیشه تهدید تبلیغی آنها وجود دارد. هر بهائی وظیفه خود می

بیشتری را به این آیین وصل کند و هر سال بر تعداد پیروان آئین خودشان بیافزایند. بنابراین نگرانی حضرت امام  

کشور را بگیرند، چندان بیراه نبوده است. همین االن هم   )ره( و برخی از بزرگان در خصوص اینکه ممکن است کل

اند تا ریزی کردهساله برای خودشان طرح ۱۰های هایی دارند. از نیمه دوم قرن قبل، برنامهبرای کل دنیا چنین برنامه

 خود را به یک آئین هم ردیف ادیان بزرگ نظیر اسالم، بودیسم و مسیحیت تبدیل کنند 

 ند؟ تا چه حد موفق بود

سالی که   ۱۶۰واقعش این است که علیرغم برنامه ریزی های زیادی که کردند توفیق چندانی نداشتند. در طول حدود 

 .میلیون است ۶رقم جمعیت آنها در تمام جهان کمتر از  از عمر این آئین می گذرد

شد. برخی معتقدند که شاید بهائیت هم ها باها و آیینشاید مساله محوریت تبلیغ همان نقطه تمایز این آیین با دیگر فرقه 

توانست در حال فعالیت باشد و نیاز به برخوردهایی که صورت گرفته، نبود. شاید این نکته شما،  ها میمثل دیگر فرقه 

 ... تر کنداین مساله را روشن 

میزان تیزی لبه و   های تبلیغی دارند اما به این شدت نیست. در عین حال، شاید بتوان گفتهای دیگر هم بحثآیین

هاست. یعنی بهائیت تعداد عقاید اسالمی بیشتری را با ذکر مواجهه تبلیغی بهائیت با اسالم بسیار بیشتر از دیگر آیین

بودیسم در ایران نه چنین فعالیت تبلیغی مثل بهائیت دارد و نه برای هر   کند. در حالی که مثالا دقیق عنوان، انکار می

خیلی  سالمی دیدگاه انکاری دارد. بر فرض که از بودایی های ایران بپرسید موضع شما چیست؟یک از معتقدات مهم ا

کلی خواهندگفت ما یک دینی داریم که با دین شما متفاوت است و هیچ برنامه ای برای نفی تک تک دیدگاه های شما  

گوید. اما بهائیت دقیقا برای ه میدانند مهدویت یا ختم نبوت چیست و چاسالم را قبول نداریم؛ آنها نمی نداریم

موضوعات مختلف اسالمی دیدگاه های مخالف خود را طرح می کند آنها دقیقا می دانند نبوت چیست، مهدویت،  

با این که اسالم را دین حقی   امام زمان چیست؟ اما خاتمیت چیست، قیامت یعنی چه؟ غیبت چه بوده و منظور از ظهور

پذیرش بسیاری از عقاید   معرفی می کنند اما زیر بار ابراهیمی پس از اسالم ه عنوان آئینمی دانند و آئین خود را ب

روند وعقاید ابداعی خودشان را پیشنهاد می کنند. به همین خاطر بهائیت تعداد نقاط اصطکاک بیشتری  نمی اسالمی مهم

 .با اعتقادات اسالمی دارد 

 د؟توانید به چند مورد اشاره کنیبه طور مشخص می

برای یادکرد  نبی بله! بهائیت نبوت را به مقوله مظهریت که یک بحث عرفانی است تحویل می کند و از اصطالح 

نبی مثل علم الهی و عصمت را برای رهبر خودشان   با این که تقریبا همان اوصاف رهبر خود کمتر استفاده میکند

با اعجاز متقارب است و استفاده از اصطالح نبی برای  یهودی ومسیحی- قبول دارند چون نبی در مفهوم اسالمی

 پیشوای بهائیان این سوال را متبادر می کند که معجزه این پیامبر شما چیست؟

 هللا هیچ معجزه ای نداشت؟ ءو بها

او علیرغم ادعای مظهریت که باالتر از نبوت است هیچ معجزه ثبت شده ای در زندگی خود ارائه نکرد واصوالا  بله

معنای متفاوتی از قیامت ارائه میکنند  هائیان معجزه را جزو شرایط حقانیت یک پیامبر نمی دانند. در بحث قیامت نیزب

که با دیدگاه اسالمی زمین تا آسمان متفاوت است در مقوله خاتمیت که بزرگترین مبارزه را با مفهموم اسالمی این 

وروایات متعدد اسالمی است  نفی این آموزه که برخاسته از متن قران واژه انجام داده اند و به انحاء مختلف به دنبال

بوده اند. عالوه بر این ها در مورد مقوله مهدویت نیز دیدگاه های فاصله داری با نظریه اسالم ارائه می کنند به همین 

سالمی نمی شناسند بلکه دلیل است که هم علمای شیعه و هم دانشمندان سنی آنها را به عنوان یک فرقه از فرقه های ا

 .آنها را خارج از اسالم تلقی می کنند
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 شان در کجاست؟االن مرکز اصلی 

بهائیان در طول یک ونیم قرنی که از پیدایششان می گذرد به چند شاخه تقسیم شده اند. مرکز شاخه اصلی آنها که  

یفا« در فلسطین اشغالی است. البته  بخشی هم در شهر همسایه آن »ح در شهر »عکا« و شاخه بیت العدلی نام دارد

سال بعد از اینکه   ۵۰اند و اینطور نیست که اسرائیل به آنها جا داده باشد. یعنی  اینها قبل از تاسیس اسرائیل آنجا بوده

آنها وارد آن منطقه شدند، اسرائیل تاسیس شد. برای همین شاید درست نباشد که بگوییم اسرائیل آنها را راه انداخته  

دهد، اجازه  های مالیاتی میشان با دولت اسرائیل خوب است. اسرائیل به آنها معافیت. اما به هر حال االن مناسباتاست

تردد هم بهشان داده اما تنها یک شرط برایشان گذاشته است که نباید یهودیان را جذب آیین خود کنند. حتی اگر بیرون  

ندارد. فرد یهودی هم در صورت جذب به   ای برای تبلیغ و جذب اواز اسرائیل یک یهودی را ببینند، بهائی وظیفه

 .بهائیت حق رفتن به اسرائیل را ندارد

خواهی با اسالم مقابله کنی، آزاد هستی اما حق رفتن به سمت یهودیان را نداری.  گوید اگر میدر حقیقت اسرائیل می

موسس و عبدالبهاء اولین جانشین او، مرکز اداری بهائیت   العدل اعظم قرار دارد که قبر بهاءهللاآنجا مرکزی به نام بیت

و برخی موسسات مهم بهائیت در آن است و خیلی زیبا ساخته شده است. در حقیقت شکل توریستی داشته و برای خود  

به آنجا   بر ای زیارت قبر پیشوای خود کند. مثل حج بهائیان است که ساالنه تعداد زیادیاسرائیل هم درآمد ایجاد می 

 .روندمی

 بیشتر تمرکز بهائیان در کدام کشورهاست؟

، ویتنام، استرالیا کایآمر اگر بخواهیم گستره جمعیتی را نگاه کنیم، بیشترین آمار ادعایی آنها مربوط به کشور در هند،

بهائی وجود دارد. آن هم این است   چند کشور دیگرست. اما در این میان یک فریب یا مغالطه درباره جمعیت متدینان و

های دیگر هم حضور داشته باشند. در هند هم چنین اتفاقی  شود که در مراسم دین که در برخی ادیان اجازه داده می

در حالی است   نیا کنند.افتاده است. هندوهای زیادی داریم که به عنوان احترام به بهاءهللا، در مراسم بهائیان شرکت می

عقاید اصلی خود مبنی بر باور به برهما، تناسخ و سایر معتقدات برهمین پابرجا هستند اما مانعی نمی بینند  که آنها بر

که به بهاءهللا احترام بگذارند و در برخی مراسم آنها شرکت کنند. مبلغین بهائی این قبیل افراد را به عنوان پیروان آئین  

هزار   ۱۶نزدیک به  وزارت کشور هند آمار بهائیان هند را ما می بینیدبهائی قلمداد می کنند. به همین دلیل است که ش

بهائی اعالم می کند اما خود بهائیان آماری نزدیک به دو میلیون داده اند. این تفاوت ممکن است به دلیل این اختالف  

غی از سوی بهائیان  بهائی بودن و شیوه محاسبه جمعیت دینی باشد و در هر حال به عنوان یک المان تبیلی مالک در

 .اعالم می شود تا مخاطبان احساس کنند هواداران بهائی خیلی زیاد هستند

 بهائیت چیست؟  شرط رسمی و اصلی پذیرش یک نفر در

مثل غسل تعمید در )یک مراسم خاص  شرکت در مثل شهادتین در اسالم( ویا)شرط بهائی شدن گفتن جمالت خاص 

فرد تازه وارد عالوه بر همه این ها باید دفتر رسمی بهائیان ثبت نام   نیست بلکه مسیحیت( یا پذیرش اعتقادات بهائی

 .)تسجیل( کند

 یعنی نوعی رجیستری دارند؟ 

  بله! و تا ثبت نام در دفتر بهائیان آن شهر انجام نشود به شخص مذکور بهائی گفته نمی شود. بهائیت تنها دینی است که

ثبت میکند زیرا فرد مذکور باید قوانین تشکیالتی را باید گردن بنهد و اصوالا ورود افراد جدید را به صورت رسمی 

شود هم همین است که این آئین بیشتر شبیه یک سازمان مذهبی و یک یکی از ایرادهایی که به این آیین گرفته می 

به یک سازمان ویک  حقیقت آنه از قالب یک مذهب خودشان را تبدیل در تشکیالت اعتقادی است تا یک آئین مذهبی.

نفر  ۹اند. شویه مدیریتی آنها هم دقیقا به صورت سازمانی است. در هر شهر یا ایالتی که بیشتر از تشکیالت کرده

و زیر   شوندوصل می  به انجمن ملی در آن کشور بهائی تاسیس شود. بعد این انجمن ها باشند، باید حتما انجمن محل

نفره اصلی که در بیت العدل اعظم است متصل می شوند و از آنجا برای   ۹انجمن  و در نهایت به نظر آن کار می کنند

 .راهکار دریافت می کنند امورات خودشان دستور و تو درشریز 

 توان آنها را فرقه دانست؟نمی
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فرقه زمانی است که زیر شاخه مذهب باالتری باشند و از انشعابات دین باالتری محسوب شوند این درحالی است که  

ارند و از سوی دیگر فقهای مسلمان چه شیعه  ددانند و ادعای دیانت مستقل هایشان را مستقل میبهائیان خودشان فعالیت

 .وچه سنی هم آنها را داخل اسالم نمی دانند

 و علت اصلی مخالفت و محدودیتهایی که در ایران دارند چیست؟  نظام جمهوری اسالمی ین چالش های آنها باترمهم

ببینید از نظر حقوق شهروندی، بهائیان هم شهروندان ایران هستند و باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند آنها مثل 

باید برخوردار باشند اما این ها دلیل حقانیت  هغیر وهر ایرانی باید از حق زندگی، کار، مسکن، شغل و تحصیالت 

دانند در حالی که در  دیدگاه آنها نمی تواند باشد. بهائیان خود را جزء ادیان ابراهیمی و یک دین الهی پس از اسالم می

م را رد  دین خاتم می دانند. بهائیان آیات و روایات مربوط به خاتمیت اسال اسالم به شهادت آیات و روایات خود را

 .کنندکنند یا در برخی موارد آن را توجیه میمی

گویند شخص مهدی آمده و کشته شده است. یعنی  آنها با آموزه مهدویت هم مشکل شدید و انکار خاص دارند. آنها می

حمد  دانند. اما توضیحی درباره تناقضاتی بین اسم و نسب و اوصاف علیمعلی محمد باب را همان موعود مسلمانان می

با مهدی مورد نظر روایات اسالمی هست نمی دهند. متون اسالمی می گوید مهدی)عج( از مکه ظهور می کند و با  

دهد در حالی که علی محمد باب قبل از اینکه حرفش را بیان کند، بازداشت و آمدن خود، عدل را در جهان گسترش می

 .ده درباره حضرت مهدی درباره او مصداق نیافتهای مطرح شچند سال بعد هم کشته شد. هیچ کدام از وعده

هایی که با انقالب دارند، بحث والیت فقیه است چون شرط الزم برای  توان اینطور گفت که یکی از زاویهپس آیا می

 ... والیت فقیه، پذیرش مهدویت و غیبت است

اصل در میان اصول   شود. مهم ترین با نظام جمهوری اسالمی روشن می تعارض آنهابله در حقیقت اینجا نقطه اصلی  

های نبوت، امامت،  قانون اساسی قانون جمهوری اسالمی، اصل والیت فقیه است. این اصل مبتنی بر پذیرش آموزه

بهائیان مشکل داریم. به همین خاطر اختالف این آیین با نظام جمهوری  مهدویت و غیبت است که در همه این ها با

 .ذهن نیستاسالمی چندان دور از 

ا اجازه تبلیغ در چارچوب قوانین ما را دارند؟ آیا پیروان آید.یک سوال اینجا پیش می  این آیین اساسا

طبق عقاید خودشان موظفند که به قوانین  آنها ندارند. خیر! نه طبق قوانین ما ونه طبق احکام خودشان اجازه تبلیغ

 .ه آن پایبند باشنداحترام بگذرند و ب کنندکشوری که در آن زندگی می

 این خودش متناقض نیست؟ که حتی والیت فقیه را باور ندارند؟ 

تواند  دهند. اما باید گفت بهائیت نمیدست کم نباید تبلیغ کنند چون قوانین جمهوری اسالمی ایران اجازه تبلیغ به آنها نمی

است که گاهی اوقات رفتاری که از آنها تبلیغ نکند چون ذاتش بر اساس تبلیغ است و یک آیین تکثیری است و این ج

گزارش می شود باعث ایجاد محدودیت می شود. البته بازهم باید تاکید کنم که حقوق شهروندی امر دیگری است که به  

 .نظر من فارغ از دیدگاه دینی باید برای همه شهروندان ساکن در کشور باید رعایت شود

صحبت  و بیانیه های موسسات حقوق بشری خارجی از بهائیان چرا اینقدر در گزارشات ناظران حقوق بشری

 شود؟می

تا زمانی که حربه دست نگیرند، باید مثل   -ای که دارند فارغ از عقیده -به یک نکته توجه داشته باشید؛ هر آیینی 

ه تاریخی و تصور شهروند عادی با آنها برخورد شود. اما این مساله در مورد بهائیان رعایت نشد. شاید به دلیل عقب

اینکه بهائیت هم از خود نظام شاهنشاهی است، برخوردهای اوایل انقالب با آنها سنگین بود. البته قوانین مدون دقیقی  

دار نبود اما همان مسائل، باعث حرکت های بعدی شد و یکسری محدودیت  هم نداشتیم. این برخوردها اگرچه ادامه 

شان از ایران رفتند و در پی آن با انجام کار تبلیغی و رسانه ای در نتیجه بسیاری هایی برای بهائیان به ارمغان آورد

تحقیق چندین موسسه حقوق  ای بر ضد جمهوری اسالمی به راه انداختند. و خود را موضوعجریان رسانه  فراوان

حقوق بشر  بشری تبدیل کردند. در حال حاضر موضوع بهائیت یکی از موضوعاتی است که هر سال در گزارش

 .سازمان ملل تکرار می شود
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های نظامی، امنیتی و اقتصادی را  المللی زمینه پذیرش تحریمهای بینهای مطرح شده در گزارش همین سیاه نمایی

برای ما فراهم کرده است. یعنی یک چالش فرهنگی و مذهبی تبدیل به یک معضل امنیتی واقتصادی بزرگ شد. البته  

برخی از کشورها و تشویق آنها به تائید تحریم   اما قطعا یکی از دالیل نگاه منفی وضعیت نیست بهایئت تنها علت این

 .های صورت گرفته علیه ایران بوده استهمین جوسازی  بر علیه ایران

  نامهای معتبر قرارداد ببندند که هر کسی کارت بهائیت ببرد، راحت ثبترفتن آنها باعث شد تا با بسیاری از دانشگاه

 برای کسانی شد که به دنبال مهاجرت به کشورهای اروپایی هستند آنها با اظهار بهائیت کنند. همین مساله دستاوزیزی

خروج از تشکیالت بهائیت بعد از اعالم عضویت  به صورت صوری قصد گرفتن کارت اقامت داشتند غافل از اینکه

 .ای نیست هکار ساد

 در ایران چقدر است؟  جمعیت بهائیانآقای دکتر کل 

 .رسندهزار نفر باشند. یعنی به نیم میلیون هم نمی ۳۰۰تا   ۲۰۰شاید 

ای انجام می دهند. کمی درباره آن هم توضیح  بهائیان اخیرا به بهانه دویستمین سال تولد »باب« تبلیغات گسترده

 .بفرمایید

  رسد که در این روزها با توجه بهتند و به نظر میرا جشن گرف «بهاءهللا» بهائیان چند سال قبل دویستمین سال تولد

مفصلی در کشورهای مختلف برپا کنند، با توجه به  قصد دارند جشنهای تولد علیمحمد شیرازی فرارسیدن سالگرد 

تجربه ای که از برگزاری مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاءهللا به دست آوردند این مراسم با ابعاد گسترده تری در 

اند. تقریبا در اکثر کشورها ای برای معرفی خودشان در جهان کردهاین مراسم را بهانه قدام قرار دادند. آنهادست ا

جلسه و مراسم داشته و دارند. آنها در این مراسم و به بهانه انجام آن در صورت توان از فعالیت تبلیغی بر علیه نظام 

نشد اما دلیل نمی شود که ما در مورد آن بی   داخلی مورد توجه واقعاین در رسانه های  کوتاهی نمی کنند و لذا اگرچه

 .خبر بمانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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