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 فصلهای برگزیده کتاب : 

 فصل اول

 پیدایش فرقه گرایی در سازمان های دینی

يكي ازمسائل مهم وعناصر بنياد شكن دين كه همواره نظر دين پژوهان و جامعه شناسان ديني را به خود جلب كرده 

انديشه ي يافتن راه حلي براي مقابله با آن قرار داده است، بحث فرقه وفرقه گرايي در مذاهب، وآنهارا پيوسته در 

 همچنين گرايش ها وميل هاي مخالف نسبت به سازمان هاي ديني عام است.

هر سازمان ديني، مجموعه اي است ازعقائد، انديشه هاي ديني، رفتارها و شيوه هاي كاربردي كه براساس ابعاد وجودي 

انسان تنظيم شده و منطبق بر استعدادهاي انساني، راهي به سوي كمال پيشنهاد ميكند. مجريان اين نوع سازمان ها 

غالبا مي كوشند كه نظام فكري مجموعه را با خواسته هاي انساني تطبيق داده وبا فكري از قبل از طراحي شده، نيروي 

 انساني را در جهاتي مثبت حركت دهند.

ترجمه: بگو اي پيامبر اين روش من است كه « ) قُل هذه سَبيلي اَدعُو الي اهلل عَلي بَصيرَه»فرمود: « ص» امبرخداوند به پي

 ( 801با آگاهي به سوي خداوند دعوت مي كنم.) يوسف/

دادن خط مشي مناسب، يكي از كاركردهاي مهمي است كه هر سازمان ديني بايد براي ارائه تحليل و نهادينه شدن آن 

جامعه، بكوشند؛ به همين دليل است كه اصل اساسي براي گروندگان هر ديني، بنياد گرايي درباره آن دين، معرفي در 

 شده است.

طبق همين فرايد است كه به تدريج نظريه هاي معكوس در قالب وبياني خاص، در مقابل سازمان ديني عام به تدريج 

اتي را درون مجموعه ايجاد نمايند و خود را از وابستگي هاي دامن شكل مي گيرد و افرادي را برآن مي دارد كه اصالح

گير رها ساخته، مستقل وارد عمل شوند؛، وبا ارائه طرحي اصالحي، با متد وروشي خاص، براي اداره انديشه هاي ديني 

د جنبه ديني خوجامعه بسيج شوند.برهمين اساس، در كنار عقايد سازماني ديني عام، انشعابي طراحي شده كه در ظاهر 

 را حفظ مي كند ولي در باطن از نوعي راديكال نسبت به سازمان ديني نهادينه شده در جامعه برخوردار است.

به عقيده اكثر جامعه شناسان ،اين ره يافت در تمام مكاتب مادي و الهي وجود داشته وهر كس به فراخور نظريه هاي 

يي را در درون سازمان ديني بزرگ مورد ارزيابي، نقد و بررسي قرار تحليلي خود، عوامل بوجود آمدن چنين فرقه ها

 داده است.

بدست آيد، سپس علل پيدايش فرقه ها وتأثيرات مهم آن « فرقه» در اين مقدمه سعي شده است كه در ابتدا تعريفي از

 برعقايد، انديشه ها و رفتارهاي افراد آن جامعه تحليل شود.
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 :  معانی فرقه

-8001 در سال« ماكس وبر»فرقه در ديگاه جامعه شناسي، از مقاله اي بدست مي آيد كه اولين بار به وسيله تعريف دقيق 

م منتشر وبه روش پروتستان و كاپيتاليسم ترجمه شد، وي از ابتدا تشكيالت فرقه گرايي را انشعابي بين كليسا و  8001

 امل عدالت و ستمگري است.فرقه مشخص كرده و آن را به عنوان نهادي شرح مي دهد كه ش

فرقه را توده وگروهي كوچك مي داند كه هدف آن سرزنش حكمفرماي جهان است ورهبران آن در پي يافتن « وبر»

 «نيبوهر» فرقه را گروهي ساده و پويا معرفي مي كند كه اعتقادات مشتركي دارند؛« يينگر » اعضاي خاصي هستند،

 اص ميداند كه به فرقه گرايي گرايش دارند.فرقه را تشكيالتي با شرايطي  معين وخ

به تعبيري ديگر، واژه ي فرقه به جزء يا گروهي داللت مي كند كه رهبر وعقايدي مشترك دارند، بنابراين براي گروه هاي 

 فلسفي وسياسي نيز ميتوان اين واژه را همان طور كه در مفاهيم مذهبي بكار ميرود مورد استفاده قرار داد. مطلب ديگر

يك واژه ي « فرقه ها» آن كه واژه ي فرقه به ديگر گروه هاي مخالف هم اختصاص دارد، مثال در قرن نوزدهم در بريتانيا

گرفته شده است( به معناي  cectaكه از واژه هاي التين Sectمشترك براي همه ي مخالفان كليساي رسمي بود؛ فرقه) 

راهي كه رهروي در آن حركت مي كند، راهكارهاي عملي و رفتار ويژه اي ارائه مي كند ودر مجموع يك مكتب سياسي 

 و فلسفي است وخود نيز در واقع نوعي سازمان ديني خاص تلقي مي شود.

م مي كردند از آييني خاص تبعيت مي كنند و اين واژه در زبان فرانسه، درآغاز به گروهي از افرد اطالق مي شد كه اعال

 به تدريج معاني آن گسترش يافت از جمله:

.تجمع اشخاصي كه به آئيني خاص گرويده اند وهنوز توسط همگان به رسميت شناخته نشده ودر نهادهاي اساسي 8

 جامعه قرار نگرفته اند.

ها وباورهايي خاص جدا ساخته اند. در اين معني، فرقه .گروهي كه به عمد خود را از اكثريت جامعه يا سلسله انديشه 2

 در برابر سازمان ديني قرار مي گيرد.

« تهبُته گش» انقطاع و يا دست كم طرد شدن از آئيني است كه آن آئين از نظر جامعه شناسي« فرقه».در معناي اصولي،3

 شناخته شده است.«منحط »واز نظر انساني 

 كردي دو نوع فرقه را مي توان قرين و كنار سازمان ديني ارزيابي نمود:كار -بطور كلي ازجهت ساختاري

 الف:فرقه درون سازماني يا به تعبير ديگر كليسا در كليسا

 ب:فرقه برون سازماني
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درهر دو مورد هدف موجودان فرقه و فرقه گرا، مبارزه عليه نظم جا افتاده در جامعه و مخالفت با محافظه كاري دردين 

قابله كردن با ديني است كه از نظر جامعه شناسان مسلط شناخته مي شود، مي باشد؛ بازگشت به الهامات وهمچنين م

ديني آغازين و بيان ارزش هاي ديني كه به عقيده فرقه گراها فراموش شده است ازاهداف پاياني آنها در عرصه سازمان 

 ديني است.

موجود در يكي از سه حوزه تعليمات ديني به وجود ميآيد كه شرح  معموال انشعاب به مثابه اعتراض عليه اوضاع واحوال

 اجمالي آن از نظر خواهدگذشت.

به طور كلي ممكن است منشأ تمام اين اعتراضات  همان تفسير غلط از نصوص ديني باشد، تحقيقات نشان داده است 

تند كه با ايجاد سنت نيمه شرعي و افراد وگروه هايي بوده وهس –يهود، مسيح و اسالم  -كه در اديان بزرگ جهان

 استفاده از آن، در تفسير نصوص كتب مقدس شديدا به مخالفت برخاسته اند.

فرقه اخباريون در اسالم تكيه اي خاص بر سنت فارغ از كتاب آسماني را مورد لحاظ قرار داده است كه در واقع تفسير 

درآن سهيم نمي داند. عده اي ديگر در جهت راديكال بودن استفاده آن را به عهده ي اولياء الهي گذارده و تعقل انساني را

از نصوص عمل كرده وخود را مفسر آن كتب دانسته اند وهم به عنوان منجي، راه يافتي را براي هدايت انسانها معرفي 

 زمان دينيمي كنند. پس به طور كلي عده اي در جهت افراط و عده اي ديگر در جهت تفريط سعي بر تحليل مبناي سا

 كرده و موجب بروز فرقه گرايي درآن شده اند.

به طور كلي مي توان اعتراضات افراد را مبني بر مخالفت صريح وآشكار آنها در مقابل مبناهاي سازماني ديني در سه 

 موضوع مورد بررسي قرار داد:

سازمان هاي ديني مورد خدشه واقع تعاليم :عقايد و بعد نظري دين ازمسايلي است كه مي توان گفت در بسياري از -8

 شده است.

به صحف مقدس » )قرائت كنندگان( در قرن هشتم ميالدي با شعار« قرايين» يا« قراييم» نحله اي از يهود موسوم به

 تمام تفاسير سنتي را كنار نهاد.« بازگرديد

» نوي قرآن بودند وحال آن كهدر اسالم پيرامون تأويالت خود، در پي كشف رموز مع« باطني» برهمين منوال فرقه

 كليه تأويالت وتعبيرهاي سنتي را مردود پنداشته ، جهت راديكالي محض را پيش گرفتند.« وهابيان

اتفاق نظر ندارند واز اين جاست كه مجادالت مذهبي اوليه «سرنوشت » نيز در معنا ومفهوم تقدير« متألهين اسالمي»

 بين قدريون و جبريون پديدار گشت.

ن ترتيب مسايل و مشكالتي كه به خاطر تفسرهاي غلط در اصول تعاليم اسالم بوجود آمد، سبب پيدايش مذاهبي به اي

 در اسالم شد.
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از مسايل ديگر ،تفاوت هاي نظري است كه بين اديان در معاد شناسي واعتقاد به ظهور موعود وجود دارد. اين مسأله در 

( را miliniumمسيحيت بدين گونه مطرح مي شود كه حضرت مسيح به زندگي برمي گردد و حكومت هزار ساله اي) 

 بوجود مي آورد.

ه به خصوص شيعيان از آن حمايت كرده و خود را از منتظران او مي دانند. مهدي موعود در اسالم از اعتقاداتي است ك

قائم منتظر ال»با حضور شخص موعود برخوردي ليبراليستي داشته اند؛ در حالي كه « يونيورساليست ها» عده اي مانند

 براين باورندكه انتظار موعود، مكمل دين است.« ها

ست كه در مورد رهبري وجود دارد؛ خصوصا اين كه شعب دوگانه ي اصلي از جمله مسايل ديگر، تفاوت نظريه هايي ا

دين اسالم، به خاطر اختالفات واعتراضاتي كه بر مسأله خالفت بود، به وجود آمدند. سني ها، لقب اميرالمؤمنين را خطاب 

و سرانجام اعتراض خوارج  به خليفه جايز دانسته اند، در حالي كه شيعه، لقب امام را براي رهبر خود تعيين كرده است؛

مبني بر اين كه) حق رهبري و حكومت به صورت بالقوه براي هر مسلماني وجود دارد( هر مسلماني حق دارد به مقام 

 رهبري برسد و حكومت كند.

مناسك :اعتراضات، ممكن است برسرمناسك و شيوه هاي عملي سازمان ديني عام باشد؛ به طور كلي ظهور و بروز -2

 ت ديني در مناسك است.اعتقادا

عبادت: از مسايلي است كه روانشناسان، تحقيقات زيادي درباره آن انجام داده اند، به شكلي كه اگر مؤمني پايبند -3

به مناسك دين خود نباشد از ديگر مؤمنان ، خود به خود رها شده، مورد بي اعتنايي آنها واقع مي شود وخود را در 

 مي كند. حالت انحطاط و سقوط مشاهده

به اين علت بعضي از سران ورهبران سازمان ديني عام به گمان ايجاد فرقه به فكر اصالحات درون سازماني در بعد 

« نغنوسيا» گروه هايي از« ايرنيوس» مناسك افتاده؛ وفرقه اي را بنابر نظريات خود ايجاد مي كنند. محققي موسوم به

 «اپوليت روسيس» ين، آداب مذهبي وبه خصوص نوعي عشاء رباني را به نام را شرح مي دهد كه نوع خاصي از تعميد، تده

 به جا مي آورند.

در اين نكته متفق القول است كه در صدر مسيحيت دو گونه اعمال عبادي معمول بوده « ترولش»با« اولين آندرهيل»

 مي باشد. است؛ يكي پرستش فزاينده ي خدا وديگري اعمالي كه مخصوص اعتالي روح وتزكيه نفس

البته ما در خارج از مسيحيت نيز شاهد انشعاب خوارج هستيم كه آن هم به انگيزه ي اعتراض عليه اعمال مربوط به 

 مناسك و آيين هاي مذهبي رايج بود.

مقدمات و سوابق تاريخي اولين انشعاب خوارج در اسالم تا حدي مبهم است، اما عواملي همچون سخت گيري در اصول، 

ليفه خ -در صحت ودرستي دين وبه تعبيري ديگر انديشه ي تعصب گرايانه ي اين گروه، مخالفت با عثمان دقت زياد
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برسرجمع آوري قرآن و مخالفت با علي) عليه السالم( به علت مصالحه اي كه كرده بود را مي توان مبناي تشكيل  –سوم 

 اين گروه بيان نمود.

 -خوارج بود روشن مي كند كه چرا فقط يكي از فرقه هاي فرعي متعددانگيزه ي سياسي كه درحكم زيربناي نهضت 

 توانست دوام بياورد. -« اباضيه»

تفاوت در اجراي مناسك مذهبي تا حدودي از جمله علل چند دستگي فرقه هاي مرجئه، وهابيه و بعدها نيز فرقه ي 

 برابره درآفريقا مي باشد.

 شرايط سازماني

ره ي ،كنگ« باپتيست»، « پيورتين»يح واسالم از سويي و بروز نهضت هايي موسوم به اختالفات عقيدتي در دين مس

كه همه همانند ديگر فرقه هاي مسيحي با كشيش مآبي مخالف بودند از سوي ديگر، نمايانگر « فريندز»و« گاسيوناليست»

 اعتراضات شديد ازجنبه هاي ساختاري به سازمان هاي ديني است.

است كه به شكلي موشكافانه رابطه ي كليسا « ارنست ترولش»سي جامعه شناختي فرقه گرايي، يكي از پيشگامان برر

 در تحليل اين مبنا پا را فراتر گذارده است.« ماكس وبر» و فرقه را مورد ارزيابي قرار داده واز 

شي مناسبي براي ايجاد مذهبي را اداره كرده، خط م -سازمان ديني رانهادي مي پندارد كه اجتماعات ديني« ماكس وبر»

نظم بين اين نوع اجتماعات ارائه ميكند و قدرت خود را كه بر گرفته از تعاليم مسيح است، براين نوع اجتماعات وانجمن 

، سازماني ديني يك انجمن سياسي است كه او به عضويت درآمدن افراد را در اين «وبر» ها اعمال مي كند. به عقيده ي

در سازمان ديني انجام دادن عملي خاص يا دارا بودن شرايطي ويژه براي پيوستن به آن ضرورت  انجمن اجباري مي داند؛

 ندارد؛ شخص از بدو تولد عضو اين سازمان خواهد بود.

خوانده مي شود، « كاريزما» يا « فره»كه به تعبير وبر -اما فرقه يك انجمن داوطلب است، سعي بنيادين رهبري فرقه

ايد سنتي سازمان ديني است، منتهي فرقه مدعي اين است كه خود را متوقف براعضاي تحت شستشوي مغزها از عق

 الحمايت خود دانسته، عضوهاي مشروطه خود را متوجه تسهيالت مادي و معنوي مي كند.

ا ررا پذيرفته ودر مورد ارتباط بين سازمان ديني و فرقه، دوگرايش نظري « وبر» موارد كلي نظريه ي« ارنست ترولش»

 مطرح مي كند:

گرايش ريشه اي: گرايشي است كه براجتماع آزادانه اي مؤمناني تأكيد دارد كه به گونه اي آرماني ميكوشند تا ارزش 

 هاي اخالقي مسيحي، چون عشق برادرانه را در مورد اعضاي جامعه محقق سازند.
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تأكيد مي كند كه اعضايش مي كوشند تا از  گرايش محافظه كارانه: گرايشي است كه براجتماع سازمان يافته و مستقلي

 نهادهاي موجود براي تحقق هدف هايشان استفاده كنند.

از اين تحليل آن است كه سازمان هاي ديني، نوعي محافظه كاري را پيش گرفته وخواهان « ارنست ترولش» گويا هدف

ن كمال دروني بوده، هدفش تماس شخصي نظم موجود در جامعه اند؛ اما فرقه با وجود اينكه گروه كوچكي است خواها

 مستقيم ميان اعضايش ميباشد.

برهمين اساس انديشه هايي كه از رهبران فرقه هاي مختلف در بين مذاهب ظهور و بروز خواهد داشت برسه مبنا مي 

 باشد:

ه ف است، مگر اين كفرقه هر گونه تصور تسلط برجهانرا رها مي كند و نسبت به جهان ،دولت و جامعه بي تفاوت يا مخال

 مطابق با نظريات خود ببيند.

فرقه يا از جامعه كناره مي گيرد و يا خواهان جامعه ي ديگري به جاي جامعه ي كنوني است؛ به عبارت ديگر تغيير 

محتوايي و نه ظاهري سازمان ديني، ازاهداف عمده ي رهبران مكاتب است. هر قدر فرقه اي از انزوا بيرون آيد و خود را 

باجامعه و محيط پيرامون آن تطبيق دهد، به تدريج موجب دگرگوني هاي خاصي در زمينه هاي ديني، سياسي واجتماعي 

 خواهد شد.

فرقه از طبقات پايين يا از قشرهايي برميخيزد كه احساس مي كنند جامعه يا دولت در حق آنها ستم كرده است. اين 

ه در سازمان هاي ديني، رفتارهاي غير ديني منجر به چنين مشكالتي مورد در مكاتب سياسي مصداق فراوان دارد گرچ

 در آنها خواهد شد.

در مورد فرقه چنين بيان مي كنيم كه فرقه نمي تواند به عنوان « ويلسون»،« يينگر»،« نيبوهر» ويژگي هاي ديگر را از

هد تا نفوذش در بين اعضاء وديگر افراد يك موقعيت تازه مدت زيادي دوام آورد مگر آن كه به عقايد خود رنگ ولعابي د

 محيط پيرامون خودش باقي بماند.

برخطري كه فرقه را تهديد مي كند چنين است كه امكان از دست دادن تأثير نفوذش برجامعه وجهان « يينگر»استدالل 

محافظه كاري خود از دين  وجود دارد. مانند فرقه خوارج و قرامطه در اسالم. اگر رهبران فرقه ها، تحليلي منطقي از نوع

 مسلط برجامعه كه نظم خاصي را دنبال مي كند براي معتقدان ومؤمنان خود نياورند، اين تهديدات جدي تر خواهد بود. 

 : اقسام فرقه

 سه نوع فرقه را معرفي مي كند: 8011در تحقيق خود به سال « يينگر»
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گيرند و نمونه آن جريان آكسفورد است به لحاظ اين كه  فرقه هاي پذيرشي كه اصول استقاللي فردي را در بر مي-8

توان فراهم كردن امكانات وتسهيالت هر فرقه بر تربيت نفوس به طور مجزا مي باشد واشتراك هاي آنها در درون اجتماع 

 هرگز لحاظ نمي شود،

 است.« آناپاپتيست»فرقه هاي تجاوز طلب كه جامعه موجود را نمي پذيرند و نمونه آن فرقه -2

فرقه هاي كناره گير وطرد شده كه با نوعي فلسفه ي بدبيني همراه بوده و برزندگي جديدي تاكيد دارند. نمونه ي آن -3

 گروه هاي مقدس در اياالت متحده مي باشد.

؛ به عبارت ديگر تشكيل فرقه بر «هم گروهي داوطلبانه با ادراك شديدي از هويت شخص مي داند»فرقه را « ويلسون »

 اساس است: دو

همگرايي از نوع شناخت قوي و متقن نسبت به تشكيالت خاص فرقه كه منافع شخص را به همراه دارد. وديگر 

ايجاد،عواطف واحساسات شديد كه منجر به ابراز هويت فردي شخص شده وجايگاه خاصي را در تعامالت اجتماعي براي 

 او باز مي نمايد.

ديگر پاداشي تحت عنوان ابراز هويت فردي كه در جهت قوانين فرقه نصيب شخص  پس دو عامل يكي اراده اوليه فردي و

 خواهد شد، منجر به ايجاد فرقه اي در كنار سازمان ديني مسلط خواهد شد.

در اين صورت اوال عضويت در فرقه، بستگي به شرايط عضويت دارد مانند آگاهي نسبت به آموزه هاي فرقه و پذيرش 

فرد نسبت به تجربه هاي خاص مذهبي كه از رهبران آن فرقه دريافت مي كند و ثانيا فرقه برخالف آنها با گرايش خاص 

تنها در « حقيقت » سازمان ديني همه كس را به درون خود راه نخواهد داد لذا اعضايش از نخبگاني به شمار مي آيند كه

 مي اش مخالف خواهد بود. دست آنها مي باشد در اين صورت فرقه با جامعه ي بزرگ تر و مذهب رس

الگوهاي فرقه گرايي، از جمله »و« فرقه و جامعه»انواع فرقه ها را نيز به طور گسترده مطالعه كرده، كتاب هاي «ويلسون »

كتاب هاي او در اين زمينه است. وي ابتدا فرقه را به چهار دسته و نهايتا به هفت دسته تقسيم مي كند كه اين دسته ها 

 : عبارت اند از

فرقه هاي تغيير و تبديلي: فعاليت هاي چنين فرقه هايي بر تبليغ مسيحيت متمركز است و اعتقاات آنها براساس تغيير 

كتاب مقدس مي باشد. عضويت درآن براساس تجربه گفتاري است وطرفداران آن بر روي دوري از گناه و رسيدن به 

 هستند.« پنتكستال ها»و « رستگاري» هاي رستگاري تأكيد دارند. نمونه هايي از اين گروه، فرقه

فرقه هاي انقالبي: توجه آنها روي وقايع حتمي و قريب الوقوع متمركز است. كتاب مقدس را از طريق تمثيل و حكايت 

تفسير مي كنند؛ اعضاي آن بيشتر براساس حكمت و عقائد مشورت مي كنند نه براساس تجارت گفتاري. ضمن اين كه 
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نظم موجود در آن ،نوعي عداوت وخصومت دارند. از انواع اين فرقه ها مي توان فرقه يهودي بني نسبت به جامعه و

 اسرائيل و كريستادلفيان را نام برد.

فرقه هاي درون گرا يا پرهيزكار:پيروان آن توجهي به جهان ندارند؛ دست كشيدن از دنيا و بي عالقگي نسبت به تبليغ 

« هاينس» وبرخي از گروه هاي« امانا» ها مي باشد كه نمونه آنها را مي توان در جامعهمسيحيت، از رفتارهاي اين فرقه 

 يافت.

فرقه هاي عرفاني: اين فرقه ها بيشتر روي جنبه هاي خاصي از درون انسان تأكيد دارند و آموزش هاي مسيحيت را احيا 

ي نمي كنند و استاندارد هاي موجود در جامعه مي كنند؛ در واقع به خود شكوفايي و پرورش روان معتقدند؛ از جهان دور

 را مي پذيرند. نمونه هاي از اين فرقه ها در مسيحيت وجوددارد.

وفرقه مدينه فاضله است كه مانند يك « كوئيكر»معرفي مي كند، فرقه اصالح طلب « ويلسون»از ديگر فرقه هايي كه 

الل مي كند كه تنها انواع خاصي از فرقه ها تبديل به مذهب استد« ويلسون»جامعه اند. بااستفاده از اين رده بندي ها 

مي شوند، فرقه هاي انقالبي برآموزش اصول، قبل از عضويت تأكيد دارند. فرقه هاي عرفاني درخواست هاي فرد گرايانه 

« بديلتغيير و ت» دارند كه به احتمال كم، كودكان نسل اول را جذب مي كنند. در بين اين فرقه ها، احتمال تبديل فرقه ي

به مذهب، بيشتر است زيرا مكانيزم خاصي براي نيازهاي اعضاي گروه دارد وهم اين كه تبليغ مسيحيت در مقابل گذشت 

 زمان ثابت و بادوام مي ماند.

جامعه شناس معروف اظهار مي دارد فرقه ها براي ظهور خود نياز به شرايطي مناسب دارند از جمله اين كه در « فاريس»

ه هايي ظهور مي كنند كه نظام قطعي و مشخص دين بر اثر تغييرات ناگهاني قدرت سياسي دچار تزلزل شده ودر دور

مسير فروپاشي قرار مي گيرد، مثال بارز آن از ديدگاه شيعه در دين اسالم، غصب خالفت در نيمه نخست قرن اول هجري 

ست به منظور اين كه با شيوه اي نوين، به جامعه وحدت است؛ به بياني ديگر فرقه نتيجه ي تالش قسمتي از اجتماع ا

 بخشد.

به عقيده وي فرقه ها به يكي از اين راه ها گسترش مي يابند: يا از لحاظ تعداد، محدود باقي مي مانند، ولي در نوع نگرش 

مي مانند وهم هاي خود سخت گير وخشن مي شوند.يا اصول را عمال كنار گذاشته، ولي همچنان به آن عقيده وفادار 

 ممكن است به صورت يك هيأت ديني درآيند، يا به گروه هاي كوچكتري تجزيه شوند.

 به توصيفي كه از يك فرقه قرون وسطايي غربي شده است توجه كنيد:

فرقه، حركت اجتماعي خود انگيخته اي است كه تحت شرايط قابل توصيفي به وجود مي آيد وچند ويژگي خاص به »

 ز گروه اصلي جامعه جدا مي شود.همراه دارد: ا
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از درون يك درون همراه با كشمكش وخودآگاهي حاد كه از نظر سازمان ارزش دارد، مي گذرد. از يك دوره زماني كناره 

 گيري كرده واز جامعه وحدت دروني عبور مي كند.

رار كرده وسرانجام خود را به به تدريج خودرا به عنوان يك پديده اجتماعي مهم جازده و با اجتماع بزرگ رابطه برق

 خواهد كرد.« جذب گروه اصلي» نوعي

از عبارت فوق مي توان نتيجه گرفت كه فرقه با سير قهقهرايي در جهت اصالح و ترويج انديشه هاي خاص خود مي باشد 

نقطاع ثانويه و در پايان و با گذر از چهار مرحله انقطاع اوليه، مبارزه به درون همراه با خود آگاهي با طبقه اصلي جامعه، ا

 جذب شدن به اجتماع بزرگ، پديده اي را مي آفريند كه به لحاظ اجتماعي تأثيرات شگرفي را به همراه خواهد داشت.

ترولشن از دو سنخ جدايي طلبي وفرقه گرايي سخن به ميان آورده است. يكي بسيار عاطفي ،فعال، »قبال اشاره شد كه 

 ديگري معتدل، محافظه كار و تحمل كننده مشكالت.انقالبي و بسيار راديكال و

با تحقيقاتي كه به انجام رسيده، نشان داده شده كه فرقه هاي اسالمي در مقايسه با فرقه هاي بودايي، فعال تر و پرخاش 

ي چون جوتر عمل مي كنند. اما در اسالم فرقه هاي خوارج، وهابيان و قرمطيان از نوع پرخاشگر فعال هستند و فرقه هاي

 جورجي ها واخوان بصره پرخاشگر و غير فعالند.

 با وجود اين، احوال فرقه ها نسبت به زمان و مكان هاي مختلف متفاوت است، حتي محتواي آنها عم تغيير خواهد يافت.

 هر قدر قدرت سازمان ديني عام در جامعه بيشتر باشد، يقينا كاركردهاي مفيد سازمان هاي ديني خاص مانند فرقه،

كش، دسته، كه ترويج وبسط عقايد و انديشه هاي سازماني شان است از رونق خود افتاده و تكيه گاهي جز سكوت 

 نخواهند يافت.

 از جمله موارد بررسي شده در فرقه ها،؛ فعاليت ها وكاركردهاي پنهان آنها مي باشد كه در خور تأمل است.

ه اي در جهت جمع آوري روز افزون نيروي فعال انساني فرقه به بديهي است انتشار افكار وعقايد، براي ايجاد زمين

حساب مي آيد از مهم ترين كاركردهاي فرقه ها، ايجاد شبكه اي گسترده در درون سازمان ديني عام است؛ كه چه بسا 

 د.انديشه رهبران سازمان ديني عام متوجه آن نشده و به طور ناخودآگاه در جهت اهداف اين شبكه حركت مي كنن

در جهت « فرقه» از ديگر تالش هاي پنهاني آنها، فراهم كردن تسهيالت ويژه اي است كه مجريان سازمان ديني خاص

بهبود روابط اجتماعي مصروف مي دارند. از جمله مراحل سازماني فرقه ها جذب  شدن به گروه هاي اصلي جامعه است؛ 

مبني بر تسهيالت ويژه اي است كه در اين جهت مصروف خواهد برهمين اساس برقراري شبكه عظيم تعامالت اجتماعي 

 شد.

 در گفته هاي قبلي به اجمال عوامل بروز فرقه ها را مورد بررسي قرار داديم.
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عالوه بر مطالب پيشين، مي توان گفت سه عامل مهم واساسي در ايجاد فرقه ها در درون سازمان هاي ديني عام، دخالت 

 دارند:

درون جامعه: ايجاد اختالفات اجتماعي از جمله مسائلي است كه هميشه مورد توجه بوده و علل و اختالف اجتماعي 

عوامل آن از سوي كارشناسان مورد ارزيابي قرار گرفته است. اختالفاتي نظير دوگانگي هاي فرهنگي، مشكالت و موانع 

سياسي احزاب درون جامعه، از مهم ترين  توسعه و بروز مسائل اقتصادي، حل وفصل نشدن انديشه ها و عقايد و آراء

 مسائلي است كه به نظر مي رسد حل آنها كمك به كم شدن فرقه ها در مكاتب فرهنگي، اقتصادي و سياسي مي كند.

بروز چنين اختالفاتي  قطعا رابطه نزديكي با شيوه رفتار و عمل سازمان هاي ديني وغير ديني خواهد داشت. نمونه 

نابهنجار كليساهاي قرون وسطي است كه با محدود كردن دو مبحث علم وآزادي بيان، راه را براي تحقيقي آن، رفتار 

فرقه گرايي در دوره رنسانس گشودند. فرقه هايي كه جز در جهت جامعه اي سكوالر، حقانيتي ديگر را به رسميت نمي 

 شناختند.

ن سازمان هاي ديني نقش درخور توجه داشته اند، عوامل خارجي از عناصري هستند كه در جهت ترويج فرقه ها در درو

 كه هدف اين تحقيق، بررسي اين فرقه و فعاليت آن در ايران مي باشد.« فرقه بهائيت در ايران»

عوامل تاريخي، اجتماعي و فرهنگي نيز از عوامل گسترش فرقه ها مي باشند؛ تحقيق در تاريخ اديان بزرگ رسمي چون 

اسالم و جنبش هاي فرقه اي درون آنها، از اين ادعاي ترديدي ناپذير دفاع مي كند. شعب  مسيحيت، بودائي، زرتشتي،

كاتوليك، ارتدكس و پروتستان، از نمونه هاي مهمي است كه » هفتاد ودوگانه مسلمانان، شعب سه گانه مهم مسيحيت

ر جهت اصالح جامعه نشان داده نشان دهنده پيروي مريداني خاص از انديشه هاي رهبراني است كه به نوعي خود را د

 و صاحب ادعاهايي شده اند.

از مسائل مهم فرهنگي فرقه ها نوع بدعت هايي است كه در كنار عقايد سازمان ديني به وجود مي آورند؛ بدعت ونوآوري 

ط اهايي كه خود مي تواند در جهت به انحراف كشيدن دين مسلط جامعه نقش داشته، شخصيت هاي انساني را به انحط

 بكشاند.

 مطلب ديگر اين است كه چرا برخي از جوامع ديگر گرايش به انشعابات فرقه اي دارند؟

مهم ترين مسأله اي كه در اين مورد به نظر مي رسد آن است كه سازمان ديني عام جامعه، ارتباط نزديك خود را با 

ات وتغييرات اجتماعي دچار مشكالتي خواهد فعاالن ديني جامعه كم مي كند. به طو رمعمول هر سازمان ديني در جريان

شد كه مصلحان و فعاالن ديني درون سازمان، نقطه عطفي براي استمرار انديشه ها و ترميم كننده ريشه ها و بنيادهاي 

 آن سازمان ديني خواهند بود.

 اقسام مصلحتي سازماني:
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 مصلحان درون سازماني سه دسته اند:

 ن و مصلحان بزرگي هستند.بعضي در عبادت واخالص، رهبرا-8

 برخي در راهنمايي ابعاد فكري و اخالقي، مهارت دارند.-2

دسته اي ديگر به سادگي مي توانند پيروان مجموعه سازمان ديني را به مشاركت در سيستمي كه بنيان نهاده شده، -3

 جذب واز منحرف شدن آنها جلوگيري كنند.

پيوند بيشتر پيروان گروه تبديل شده اند آن چنان كه در خارج از بعضي ديگر به حركتي ساكت وآرام در جهت -1

 سازمان ديني به سختي شناخته ميشوند.

 عده اي ديگر هم مستقيما با گروه هاي بزرگ حتي توده هاي مردم ارتباط برقرار كرده ودرآنها نفوذ مي كنند.-1

ات فرقه گرايي اعضا جامعه را به حدي خواهد برهمين اساس جدا شدن سازمان ديني عام از چنين مصلحاني قطعا خطر

 رساند كه قابل درمان نخواهد بود.

از موارد ديگري كه باعث رونق روز افزون فرقه در برخي جوامع شده است؛ ايفا نشدن نقش صحيح روحانيت ديني در 

 سازمان هاي ديني و همچنين عدم توجه مريدان نسبت به عملكرد هاي اين بخش است.

روحاني ديني به اعتبار منصب رسمي او در جامعه بستگي دارد. حرفه روحانيت و نه صرفا نام آن، ويژگي  اقتدار يك

شخصيتي روحاني ديني را تعيين مي كند، يكي شدن با الوهيت ،پايه موجوديت و فعاليت روحانيت محسوب مي شود. 

ي، صالحيت مأموريت او را تعيين مي كند. او اين وحدت بايستي منظم، مستمر و هدفدار باشد. تجارب ديني فرد روحان

در جهت تبيين ديني الوهي، جامعه را به همگرايي  الوهي و واگرايي غير الوهي سوق خواهد داد. نوع بينش فرد روحاني، 

 آمادگي و تحصيالت وي، نقشي مهم در عملكرد وي دارد.

ا فرد روحاني به مثابه حافظ سنت، انساني خردمند، وظيفه عمده روحانيت، پرداختن به امور ديني است؛ در همين راست

 رايزن، راهنما، مربي و فيلسوف نيز هست. 

وظايف مختلف اداري او، از فعاليت ديني اش سرچشمه مي گيرد. وي با اعتقادات مذهبي از اماكن مقدس، ساختمان ها 

سم مذهبي كه مربوط به دين است نگهداري ،تمثال ها وشمايل ها، وسايل ديني، امالك و اموال و همين طور اجراي مرا

 كرده، مديريت آنها را برعهده مي گيرد.

پس فهم عميق مريدان سازمان ديني، نسبت به ايفاي نقش روحانيت سازمان، قطعا در جهت كاهش فرقه وفرقه گرايي 

رار خواهد كردفرد روحاني بوده و مؤثر خواهد بود؛ يعني باور اين مهم كه تنها هدايتگري كه ارتباط آنها را با خداوند برق

هدايت درگروه پيروي از رهبريت او مي باشد. لذا همان گونه كه فهم اعضا نسبت به نقش روحاني سازمان ،در كاهش 
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فرقه گرايي مؤثر خواهد بود،به همان نسبت عمل به وظايف روحانيت  در ميان گروه هاي مشابه، توسط سران و رهبران 

 ي انجام گيرد.سازمان ها نيز بايست

با ظهور بزرگ شدن سازمان ديني و رشد فزاينده آن، برخي از عملكردهاي ديني رهبر به افرادي خاص يا گروه هايي 

 واگذار مي گردد كه در نتيجه بازار  فرقه گرايي به نهايت درجه رونق خود خواهد رسيد.

وامع شده است فقدان معرفت عمومي نسبت به از ديگر عواملي كه موجب بروز هر چه بيشتر فرقه گرايي در برخي ج

مبناهاي سازمان ديني ميباشد. ازآنجايي كه هر سازماني داراي اجزاء وتعامل بين اجزا و اهداف است، سازمان ديني هم 

 از اين سه عنصر مبري نخواهد بود. 

 »تبديل به يك پديده برتر كند در نتيجه، عاملي كه مي تواند پرده از روي مبناهاي سازمان بردارد وآن را در جامعه

 است.« وحدت

چيزي است كه همه ي رهبران براي بدست آوردن آن تالش مي كنند ودر همين راستا آنهايي كه سعي مي «وحدت »

كنند از اختالفات، هر جا كه از نظر انساني و اصولي درست نباشد، جلوگري ويا اختلالف موجود را رفع كنند، موقعيت 

طبيعتا به برادران ديني خود نزديك تر و براي آنها محترم تر هستند تا كساني كه سعي مي كنند به  بيشتري دارند و

اختالفات دامن زده، زمينه فرقه گرايي را آماده سازند. پس شناخت سازمان ديني و مبناهاي آن در گرو وحدت همگاني 

 ئه مي دهد. است والزمه و حدت همگاني انديشه صحيحي است كه سازمان آن را ارا

 : نتیجه فرقه گرایی

از آنچه گفته شد مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه پيدايش يك فرقه همانند بهائيت در درون مذهبي چون اسالم 

پس از افراط و تفريط هاي ناخواسته در درون سازمان ديني به وجود مي آيد، ضمن آنكه استفاده منفعت طلبانه و غير 

 آن دامن زده مانند كمك به تشكيل فرقه هاست. حقيقي بيگانگان هم به

در تأسيس و رشد ونمو بهائيت، دو عامل خارجي روس و انگليس دخالت مستقيم داشتند و تا جايي كه به منافع آنها 

( حتي اگر از بين رفتن 81و ص  383مرتبط بود از اين فرقه و مروجين آن حمايت مي كردند؛) نامه اي از سن پالو ص

سران اين فرقه به منافع اين كشورها كمكي مي كرد در به انجام رساندن اين كار هم كوتاهي نمي كردند. با آن رهبران و

كه اطمينان كامل داشتند اين فرقه يك فرقه بي ديني و كمونيستي است. در يكي از نامه هاي سفراي انگليس به لرد 

 پالمرستون آمده است:

ارسال دارم در يك جمله اين ساده « باب» فتخار دارم شرحي درباره سلك جديدبرحسب تعليمات جناب لرد اينجانب ا»

ترين مذاهب است كه اصول آن در ماترياليسم، كمونيسم و القيدي مطلق نسبت به هستي دارد) اسناد وزارت امور 

ور ميرزا علي محمد منظ» اگر اصول و عقائد اين واعظ» (  ويا مي نويسد:880برگ  of، 30، 310خارجه انگليس، پرونده 
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كه چيز تازه اي در برندارد به جان خود گذاشته شود، بدون شك بي اهميت بودنش معلوم خواهد شد و روبه زوال «باب 

 «خواهدگذاشت. تنها شكنجه وعقوبت است كه مي تواند آنان را از افول و خفت نجات بخشد.

هائيت بازيچه سياست انسان نماهاي تهي از انسانيت و خواننده محترم به خوبي اين حقيقت را مي پذيرد كه چگونه ب

مضر به حال شريت قرا ر گرفته و چگونه جامعه اسالمي اين خأل را در خود به وجود آورد كه اين استعمارگران فرهنگ 

رقه م فبه راحتي بتوانند از واژه هاي مقدسي چون مهدويت، زشت ترين استفاده ها را ببرند و يك فرقه انحرافي را به نا

 اسالمي پي ريزي كنند.

 

 فصل  چهارم

 کانون های استعماری  بهائیت

 كانون هاي استعماري وبهائيگري

وهمراهانش به بندر عكا منتقل شدند، پيوند بهائيان با كانونهاي « بهاء»ميالدي كه ميرزا حسينعلي نوري  8131از سال 

،  8310، مرداد  1،شماره  10فلسطين) اخبار امري سال  مقتدر يهودي غرب تداوم يافت و مركز بهائيگري در سرزمين

.فلسطين درآن زمان جزء ايالت سوريه و بخشي از امپراطوري عثماني بود وهنوز به نام فلسطين خوانده نمي شد.( 11ص

 به كانوني مهم براي انجام عمليات شركاي ايشان در دستگاه استعماري بريتانيا بدل شد.به نوشته فريدون آدميت:

عنصر بهائي چون عنصر جهود به عنوان يكي از عوامل پيشرفت سياست انگليس در ايران درآمد. طرفه اينكه از »

بير وايران، امير ك« ) جهودان نيز كساني به اين فرقه پيوستند، همان ميراث سياست انگليس به آمريكائيان نيز رسيده....

 (111و 111ص

) عبدالبهاء( برفرقه بهائي تداوم يافت. در اين زمان، بهائيان در تحقق استراتژي اين پيوند در دوران رياست عباس افندي

ميالدي آغاز شده بود. مشاركت جدي نمودند. براي نمونه،  8110و  8110تاسيس دولت يهود در فلسطين، كه از دههاي 

ندانهاي يهودي بهائي شده بود، م مقارن با انقالب مشروطه در ايران به حبيب مؤيد، كه از خا 8001عباس افندي د سال

 چنين گفت:

اينجا فلسطين است، اراضي مقدسه است. عنقريب قوم يهود به اين اراضي بازگشت خواهند نمود، سلطنت داووي » 

وحشمت سليماني خواهند يافت. اين از مواعيد صريحه الهيه است وشك و ترديدي ندارد. قوم يهود عزيز ميشود... و 

ير آباد و داير خواهد شد. تمام پراكندگان يهود جمع ميشوند و اين اراضي مركز صنايع و بدايع خواهد تمامياين اراضي با

 ( 20شد، آباد و پرجمعيت مي شود وترديدي درآن نيست.) خاطرات حبيب ، ص
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ان در در اين دوران ،عباس افندي با اعضاي خاندان روچيلد، گردانندگان وسرمايه گزاران اصلي طرح استقرار يهودي

مستر روچلد آلماني نقاش ماهري است . تمثال مبارك را با قلم نقش » مي نويسد:« حبيب مؤيد» فلسطين، رابطه داشت.

در آورده وبه حضور مبارك آورد واستدعا نمود چند كلمه در زير اين عكس محض تذكار مرقوم فرمايند تا به آلماني 

م عباس افندي به اروپا و آمريكا، كه با  8083 -8088سفر سالهاي ( 230خاطرات حبيب، ص« ) ترجمه و نوشته شود...

تبليغات فراوان از سوي متنفذين محافل سياسي و مطبوعاتي دنياي غرب همراه بود، نشاني است آشكار از پيوند عميق 

 دم:ن توصيف كراين سفر ا چني« نظريه توطئه»ميان سران فرقه بهائي وكانونهاي مقتدري در اروپا و آمريكا. در كتاب 

عباس افندي به اروپا و آمريكا سفري كامال برنامه ريزي شده بود. بررسي جريان اين سفر  8083- 8088سفرسالهاي »

ومجامعي كه عباس افندي در آن حضور يافت، نشان مي دهد كه كانون هاي مقتدري در پشت اين ماجرا حضور داشتند 

ستي تئوسوفي -آرمان ماسوني« مذهب جديد انساني» به عنوان نماد پيدايشنوظهور را « پيغمبر» ومي كوشيدند تا اين 

،معرفي كنند، اين بررسي ثابت مي كند كه كارگردان اصلي اين نمايش انجمن جهاني تئوسوفي، يكي از محافل عالي 

رت يسم ، صوماسوني غرب بود...در اين سفر تبليغات وسيعي درباره عباس افندي، به عنوان يكي از رهبران تئوسوف

مي شناختند و با اين عنوان با او مكاتبه « رهبر تئوسوفيسم» گرفت درحدي كه ملكه ودخترش ژوليا وي را به عنوان

چون جالل الدوله پسر ظل السلطان ،دوست  –داشتند. عباس افندي در اين سفر با برخي ررجال سياسي وفرهنگي ايران 

اه ، سيد حسن تقي زاده ،ميرزا محمد خان قزويني، عليقلي خان سردار محمد خان معير الممالك داماد ناصرالدين ش

اسد بختياري و ... مالقات كرد. اين ماجرا ، كه حمايت كانون هاي عالي قدرت جهان معاصر را از بهائيگري نشان مي داد، 

)  اهميتي تازه يافت.برمحافل سياسي عثماني ومصر نيز تاثير نهاد و عباس افندي پس از بازگشت از اين سفرارزش و

( سفر پرهياهوي عباس افندي به اروپا وآمريكا و حمايت گسترده از او 11-30بنگريدبه: شهبازي ، نظريه توطئه، صص 

درست درزماني رخ داد كه آخوند مال محمد كاظم يزدي و شيخ عبداهلل مازندراني، دو رهبر نامدار انقالب مشروطه، به 

اي اخراج آنان از صحنه اجتماعي وسياسي و منزوي كردن آنهادر اوج خودبود. در نتيجه شدت زير فشاربودند وتالش بر

اين تحريكات بودند، آخوند خراساني وشيخ عبداهلل مازندراني در انزوا وفشار شديد رواني و سياسي، در شرايطي كه به 

ود گفتند.) شواهد جدي وقابل بررسي بودند، زندگي رابدر« خائف برجان خود» و « خسته و درمانده» تغيير مازندراني

دال بر غير عادي بودن فوت آخوند خراساني وجود دارد. شايعه قتل ايشان در همان زمان نيز رواج داشت ومي دانيم كه 

بهائيان زماني قصد قتل آخوندرا داشتند . به نوشته صبحي، فردي بهائي به نام شيخ اسداهلل بارفروش) بابلي( ويك نفر 

بحي، شدند. خاطرات ص« به جرم سوء قصد نسبت به آيت اهلل خراساني مرحوم متهم و گرفتار» تبات رفتند وليديگر به ع

 ( 13ص

ق. به حاجي محمد علي بادامچي، ازتجار مشروطه  8321جمادي الثاني  20در نامه اي كه شيخ عبداهلل مازندراني در 

 ميشود كه بهائيان درآن حضور دارند: منتسب« انجمن سري» خواه تبريز، نوشته، اين تحركات به 

چون مانع از پيشرفت مقاصدشان را في الحقيقه به ما دو نفر، يعني حضرت حجت االسالم آقاي آيت اهلل خراساني »

مدظله العالي و اين حقير، منحصر دانستند واز انجمن سري طهران بعض مطالب طبع ونشر شد. وجلوگيري كرديم، لهذا 
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كه مركز وبه همه بالدشيعه دارد وبهائيه لعنهم اهلل تعالي هم محققا درآن انجمن عضويت دارندوهكذا انجمن سري مذكور، 

ارامنه و يك دسته ديگر مسلمان صورتان غير مقيد به اسالم كه از مسالك فاسده فرنگيان تقليد كرده اند هم داخل 

د راي درآمده كه نفوذ ما دو نفر تا حاال كه استبداد هستند، از انجمن سري مذكور به شعبه اي كه در نجف اشرف و ...دارن

در مقابل بود نافع واز اين به بعد مضر است، بايد در سلب اين نفوذ بكوشند. مجالس سريه خبر داريم در نجف اشرف 

 منعقد گرديد . 

دارند..  اشخاص عواميكه صورت طلبه محسوب مي شوند در اين شعبه داخل وبه همين اغراض در نجف اشرف اقامت

مكاتيبي به غير اسباب عاديه به دست آورده كه برجانمان هم خائف و چه ابتالها داريم... و واقعا خسته ودرمنده شده، 

بر جان خودمان هم خائفيم....اين همه زحمت را براي چه كشيديم و اين نفوس و اموال براي چه فدا كرديم و آخر كار به 

 چند خيانتكار دشمن گرفتار شديم. كشف اهلل تعالي هذالغمه عن المله.چه نتيجه ضد مقصودي بواسطه همين 

رمضان  21، 81والسالم عليكم ورحمه اهلل بركاته، االحقر عبداهلل المازندراني.) حبل المتين، كلكته، سال هجدهم ،شماره 

 ( 28، 20،صص  8080ق. /اكتبر  8321

العاتي جدي به سود دولت بريتانيا داشت واين اقدامات كار در دوران جنگ اول جهاني فرقه بهائيت كار كردهاي اط

رابدانجا رسانيد كه دراواخر جنگ، مقامات نظامي عثماني تصميم گرفتند عباس افندي را اعدام كنند واماكن بهائيان در 

باني، قي ررا منهدم نمايند. اندكي بعد، عثماني شكست خورد واين طرح تحقق نيافت.) بنگريد به شو« عكا»حيفان و »

، محمد علي فيضي، 208، ص3بديع . ج  822قرن بديع، ترجمه نصراهلل مودت ، تهران: مؤسسه ملي مطبوعات امري ،

 ( 210بديع، ص  821حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث دوره ميثاق، تهران مؤسسه ملي مطبوعات امري، 

م  8020ژوئن  30ابه دولت بريتانيا واگذار كرد ودر پس از پايان جنگ جهاني اول، شوراي عالي متفقين اداره فلسطين ر

دان و از انديشمن«ساموئل »به عنوان نخستين كميسر عالي فلسطين در اين سرزمين مستقر شد. « سرهربرت ساموئل»

تعلق داشت. دردوران پنج ساله حكومت « مونتاگ–ساموئل » فعاالن برجسته و نامدار صهيونيسم بود وبه خانواده معروف

شاه » وينستون چرچيل در برخي از نامه هاي خود به شوخي از سرهربرت ساموئل با عنوان « ) شاه ساموئل» درانهمقت

سال بر سرزمين  2000ساموئل ،اولين يهودي بود كه پس از »نام برده است. دائره المعارف يهود مي نويسد: « ساموئل

هزار نفر به  11ر فلسطين شمار يهوديان اين سرزمين از در دوران پنج ساله حكومت ساموئل ب« اسرائيل حكومت كرد.

هزار نفر رسيد.( در فلسطين دوستي و همكاري نزديكي ميان او وعباس افندي بوجود آورد؛ ودر اوايل حكومت او  801

 knight of the  Order of the british« ) شهسوار طريقت امپراتوري بريتانيا» در فلسطين دربار بريتانيا عنوان

Empire   (.را به عباس افندي اعطا كردthe encyclopaedia of islam.vol.i.p  916   اعطاي اين نشان به

 پاس قدرداني از خدمات بهائيان در دوران جنگ بود.

در ايران رخ داد. در كابينه « سيد ضياء الدين طباطبائي»و« رضا خان مير پنج »ش.  8200اسفند  3اندكي بعد ، كودتاي 

علي محمد خان موقر الدوله سركنسول « ) علي محمد موقر الدوله» ياء يكي از سران درجه اول بهائيان ايران به نامسيد ض
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بود.  8081-8088، حاكم بوشهر در سال هاي 8000، نماينده وزارت خارجه درفارس در سال  8101ايران در بمبئي در سال 

قرالدوله عالوه براينكه از اعضاي خاندان افنان، يعني از خويشان در گذشت. مو 8200اسفند  3وي اندكي پس از كودتاي 

علي محمد باب بود، با عباس افندي وشوقي افندي نيز خويشي داشت . ميرزا هادي شيرازي، داماد عباس افندي وپدر 

وله پدر حسن شوقي افندي، پسر دائي موقر الدوله بود.(  وزارت فوايد عامه وتجارت و فالحت به دست آورد. موقر الد

م . رياست  8030 – 8031م( بنيانگذار بخش راديو بي . بي . سي است كه در سال هاي  8010 -م8001موقر باليوزي) 

 محفل ملي روحاني بريتانيا را بدست داشت.

منصوب كرد. خاندان ساموئل « ايادي امراهلل»باليوزي را به عنوان يكي از  –م . شوقي افندي. رهبر بهائيان  8011در سال 

ش . و صعود رضاخان و سرانجام  8200ش. ايران نقشي جدي داشت . طبق پژوهش نگارنده، كودتاي  8200در كودتاي 

طالعاتي ازمان اتأسيس سلطنت پهلوي در ايران اساس طرحي بود كه شبكه متنفذ زرساالران يهودي بريتانيا به كمك س

 در هند، تحقق بخشيدند.« لرد ريدينگ » حكومت هند بريتانيا در ايران، در زمان فرمانفرمايي سرروفوس اسحاق يهودي 

موقعي كه سر هربرت ساموئل از كار كناره گرفت، » همسر آمريكايي شوقي رباني، مي نويسد:–ماكسول -، «روحيه رباني»

ديه براي او مرقوم وارسال فرمودند كه هر حمله اي از آن حلقه در سلسله روابط نامه اي مملو از عواطف و«شوقي »

حسنه بين مركز امر و حكومت اين كشور محكم گرديد. در اين نامه از مساعدت هاي عاليه و نيات حسنه آن شخص 

و غوامض مربوط به محترم اظهار قدرداني مي فرمايند وگوشزد مي نمايند كه ايشان در مواقع مواجه شدن با مسايل 

ديانت بهائي همه گاه جانب عدل و شرافت را مي گرفتند كه بهائيان جهان در هر وقت وهر مكان از اين مالحظات دقيقه 

با نهايت قدرداني ياد مي كنند. ايشان) ساموئل( در جواب اين نامه مرقوم داشتند كه: در مدت پنج سال زمامداري اين 

بهائيت تماس داشتند مسرور ودائما از حسن نظر آنان ونيات حسنه شان نسبت به طرز اداره  كشور بين نهايت از اينكه با

گوهر يكتا در ترجمه احوال موالي بي همتا، ترجمه ابوالقاسم فيضي، « رباني، ماسكول»روحيه خانم « ) امور ممنون بودند.

 ( 121ش ، ص  8311بديع/  823تهران: محفل ملي بهائيان ايران، 

 نجمفصل  پ

 بهائیان، ومؤسسات غربی در ایران

 بهائيان و مؤسسات غربي در ايران

در دوران پايان حكومت قاجار ،تعداد قابل توجهي از بهائيان را به عنوان كارگزاران سفارتخانه هاي اروپايي، بانك شاهي 

انگليس، بانك استقراضي روسيه، كمپاني تلگراف وبرخي ديگر از نهادهاي غربي فعال در ايران، را مي شناسيم. الزم به 

 »ليس و بانك استقراضي روسيه در ايران برخي از خاندان هاي سرشناستوضيح است كه مالكين اصلي بانك شاهي انگ

يهودي بودند. ساسون ها مالكين اصلي بانك شاهي بودند. و پوليا كوف ها مالكين اصلي بانك استقراضي ، اين « زرساالر

درش وب پوليا كوف بود و پداماد پاك« روبن گباي»دو خاندان نامدار يهودي با يكديگر رابطه نزديكي داشتند؛ براي نمونه، 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 ffrey jones ,banking andOil: The history of The british bankاز شركاي بنياد ديويد ساسون.) 

of The middle east,Londan:Cambridge  University press,1987,p,63  

 »وبرخي از اعضا وخويشان خاندانسابقه عضويت بابي ها در سفارتخانه هاي دولت هاي غربي در ايران بسيار مفصل است 

از نخستين بابيان و بهائياني بودند كه به استخدام سفارتخانه هاي فوق درآمدند. در اين ميان به ويژه بايد به « نوري

اشاره كرد كه منشي سفارت روسيه « ميرزا يحيي صبح ازل»و« ميرزا حسينعلي بهاء» ، برادر ارشد«ميرزا حسن نوري»

، شوهر خواهر ميرزا حسينعلي بهاء، اين سنت در خاندان آهي ادامه يافت «ميرزا مجيد خان آهي» به بود و همين طور 

پدر مجيد آهي، از « ميرزا ابوالقاسم آهي»وبعدها ميرزا ابوالقاسم آهي، خواهر زاده بهاء، نيز منشي سفارت روسيه شد. 

نيز با سفارت روسيه « مايندگان عباس افندي در ايرانخويشان باب و ن»رجال دوران پهلوي، است. اعضاي خاندان افنان 

م.(  8082-8130ق./ 8330-8213رابطه نزديك داشتند و حاجي ميرزا محمد تقي افنان) حاجي ميرزا محمد تقي افنان) 

ساليان سال در يزد بود. اوسپس به عشق آباد كوچيد و بخشي از ثروت خود را وقف احداث مشرق االذكار كرد. وي 

 ا درگذشت.( )وكيل الدوله(، برادران و پسرانش، نمايندگان تجاري روسيه در بمبئي و يزد بودند.درحيف

آقا علي حيدر شيرواني بهائي و از شركاي تجاري خاندان افنان از اعضاي متنفذ سفارت روسيه در تهران بود وبا حمايت 

(  138، ص8، ق1مبئي شد. ) تاريخ ظهور الحق، جوكيل التجاره دولت روسيه در ب« ميرزا تقي افنان»او بود كه حاجي 

 عزيز اهلل ورقا، از بزرگان بهائيان تهران هم، وارد خدمت بانك استقراضي روسيه درتهران شد:

رئيس مقتدر بانك، غايت اعتماد و محبت و احترام را به او ابراز كرد واو يگانه واسطه بين رجال و افراد يا نفوذ « گروبه »

نك پرقدرت قرار گرفت و خانه و اثاثيه در قسمت باالي شهر ودرشكه اي با اسب زيبا وهمين طور سرطويله كشور با آن با

مخصوص هم فراهم گرديد. غالبا سوار بردرشكه و سواراني قوي هيكل با لباس ها ونشان هاي مخصوص بانك پي رتق و 

 حترام گزاردنش بودند.فتق امور عبور مي كرد و فالن الملك و بهمان الملك هم ناچار به ا

برادر ميرزا عزيزاهلل خان، نيز مدتي كارمند سفارت روسيه بودو سپس منشي اول سفير عثماني در « ولي اهلل خان ورقا»

و مترجم بانك « بهائي«» شاهزاده محمد مهدي ميرزا لسان االدب( »103-108، صص8، ق1تهران) تاريخ ظهور الحق، ج

( ابوالحسن ابتهاج) پسر ابتهاج الملك بهائي مقتدر گيالن و مازندران ( 211، ص3، جشاهي شد.) تذكره شعراي بهائي

هم كارمند بانك شاهي انگليس بود. او بعدها به يكي از مقتدرين شخصيتهاي مالي حكومت محمد رضا پهلوي بدل شد. 

 از اين دست نمونه هاي فراواني مي توان ذكر كرد.

اروپايي در ايران را به شكلي آشكار و گاه زننده حاميبابي ها وبهائي ها مي يابيم؛ براي در دوران قاجاريه سفارتخانه هاي 

، بهائي معروف) نياي خاندان شهيد زاده(، دستور ميرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله، «شيخ علي اكبر قوچاني»نمونه، 

، رئيس گمرمات خراسان ،به اين «كاستن» ي بهحاكم خراسان، به جرم رابطه با اروپائيان زنداني شد. او از زندان نامه ا

 مضمون نوشت:
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چون ابناي وطن برايذاي من قيام نموده اند و براهل و عيال و بستگانم سخت گرفته اند، از شما كه شخصي، بي طرف »

ماييد ن هستيد و خدمتگزار دولت ايران ميباشيد، خواهش مي كنم كه اگر مي توانيد از مجراي قانون اقدام كنيد وتحقيق

كه به چه سبب شجاع الدوله كسان مرا تحت فشار قرار داده و اگر در اين ملك جز هرج و مرج چيزي حكمفرما نيست 

 ( 211، ص3تذكره شعراي بهائي، ج «) دست زن و فرزند خود را گرفته، به يكي از دول خارجه پناه برم.

ميرزا حيدر علي اسكويي وگروهي از بهائيان مدتي در يك نمونه ديگر ماجراي زنداني شدن بهائيان آذربايجان است. 

تبريز زنداني شدند ولي با مداخله كنسولهاي روسيه و فرانسه رهايي يافتند . حتي كنسول روسيه به شجاع الدوله، 

 دو شخصا شبانه به زندان رفته، بهائيان راآزاد كرد وبا درشكه شخصي خود به كنسولگري بر« تغيير نمود»حاكم تبريز، 

 ( 281-283، صص1و پذيرايي نمود.) تذكره شعراي بهائي، ج 

 :پیوند بین بهائیان و یهودیان

انوسي ها( ونقش ايشان در پيدايش وگسترش بابيگري وبهائيگري عامل مهمي در تحوالت «)يهوديان مخفي» پديده

قرار گيرد. طبق بررسي نگارنده،  معاصر ايران است كه بايد، به دور از هر گونه افراط و تفريط، مورد شناسايي علمي

گسترش سريع بابيگري و بهائيگري وبه ويژه نفوذ منسجم و عميق ايشان درساختار حكومتي قاجار، به  يژه دوران 

 مظفرالدين شاه ، بدون شناخت اين پيوند غير قابل توضيح است.

يهوديان جديد االسالم به اين فرقه مشاهده در بررسي پيدايش وگسترش بابيگري در ايران، نمونه هاي فراواني از گرايش 

مي شود كه به مروجين اوليه بابيگري و عناصر مؤثر در رشد و گسترش آن بدل شدند. مي دانيم كه بابيگري را يك 

، 2، ق1، به ساهكل وارد كرد) تاريخ ظهور الحق، ج«ميرزا ابراهيم جديد» يهودي جديداالسالم ساكن رشت، به نام

دانيم اولين كساني كه در خراسان بابي شدند يهوديان جديداالسالم مشهد بودند.) حبيب لوي ، تاريخ  (  ونيز مي101ص

است كه ابتدا در يزد اقامت « مالعبدالخالق يزدي» ( معروف ترين ايشان331، ص3، ج  8330يهود ايران، تهران: برخيم، 

جاي گرفت « شيخ احمد احسايي»اصحاب مقرب داشت . او ازعلماي دين يهود بود و پس از مسلمان شدن درزمره 

ومالعبدالخالق يزدي سپس به مشهد مهاجرت كرد، در صحن حضرت رضا) عليه السالم( جماعت و منبر و وعظ برقرار 

،مهدي 203 -808علماي طراز اول مشهد بدل شد.) ميرزا جاني كاشاني، صص »به يكي از « مهدي بامداد» نمود وبه نوشته

 (  312، ص8ل رجال ايران، جبامداد، شرح حا

مالعبدالخالق يزدي از شاگردان شيخ احمد احسايي بود... واز حيث مقام علمي و فضايل ، شهرت » مي نويسد:« گوبينو»

( 812زيادي داشت ودر انظار عامه احترام و اعتباري پيدا كرده بود.) گوبينو ، مذاهب و فلسفه در آسياي قرون وسطي، ص

ميالدي، اندكي پس  8130م. حدود دو هزار نفر گزارش شده ، در سال  8138تعداد ايشان در سال يهوديان مشهد، كه 

از استقرار كمپاني ساسون در بوشهر و بمبئي و پنج سال پيش از آغاز دعوت علي محمد باب، به طور دسته جمعي 

شايخ به مال مهدي وحاخام ايشان، به مسلمان شدند بي آنكه هيچ فشاري برايشان باشد، و كدخداي ايشان، به نام مال م

نام مال بنيامين يزدي، به مال امين تغيير نام دادند. گروهي از جديد االسالم هاي مشهد در سلك اهل تصوف بودندوبه 
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  PP8013house,201،220به عنوان مرشد خود مي پرداختند.) « ميرزا ابوالقاسم سكوت شيرازي» ترويج 

Pudlishing  Vikaz  India،India in  Jews ،ed}}Timberg.A Homas 

ه تاريخ ظهور بنگريد ب« ) گروهي از آنان به بابيگري پيوستند وبعدها نقش فعالي در گسترش بهائيگري بدست گرفتند.

 ( 212-218، صص8، ق1الحق، ج 

المعارف يهود پديده گرايش اين يهوديان به اسالم واقعي نبود وايشان به طور پنهان يهودي باقي ماندند. دايره 

ودر جاي ديگر تصريح « مرتدين» مطرح كرده نه در مدخل« يهوديان مخفي»جديداالسالم هاي مشهد را در ذيل مدخل 

 به حيات خود ادامه دادند.« يهودياني در لباس اسالم» مي كند كه آنان به عنوان

خفيانه به دين يهود پايبند بوده وهستند. محقق يهودي، مي نويسد كه اين جديداالسالم ها همچنان م« والترفيشل»

م.  8130ساله اي )  880ش عنوان مي كند. به عبارت ديگر، در طي دوران طوالني  8321اين مطلب را در سال « فيشل»

 م.( كه از مسلمان شدن اين يهوديان مي گذشت، اينان همچنان در خفا يهودي بودند. 8010

را مي شناسيم كه رهبري يك شبكه فعال اطالعاتي انگليس « مال ابراهيم ناتان »از اين يهوديان درمشهد فردي به نام

 م. )سال آغازين دعوت باب( به بمبئي مهاجرت كرد. 8111را در منطقه بدست داشت ودر سال 

ي امال ابراهيم ناتان، بسان يهوديان بغدادي )ساسون ها وبستگان وكارگزاران ايشان( دار» مي نويسد:« توماس تيمبرگ»

 «پيوندهاي قوي با جامعه يهودي خراسان بودونيز داراي پيوندهاي قوي با حكومت بريتانيا.

رهبري يهوديان بخارايي، افغاني و ايراني مقيم بمبئي را « مال ابراهيم ناتان» يهود تصريح مي كند كه «دائره المعارف »

ين ماخذ در جاي ديگر از مال ابراهيم ناتان به ا« نقش مهمي در جنگ اول انگليس و افغان ايفا نمود» بدست داشت و

 ياد كرده است.« مامور اطالعاتي بريتانيا» صراحت به عنوان

)يهوديان مخفي(، نقش يهوديان ديگر در ترويج و گسترش كمي و كيفي بابيگري وبهائيگري « انوسي ها» صرف نظ از 

 نيز چشمگير است.

ئيان بيشتر بها» يل پيروزي انقالب اسالمي ايران منتشر شد، مي نويسد:درآخرين كتابش، كه در اوا« اسماعيل رائين»

ايران يهوديان و زرتشتيان هستند و مسلماناني كه به اين فرقه گرويدند در اقليت مي باشند . اكنون سال هاست كه 

ر نيز نظ« آيتي»ه، در اوائل حكومت رضا شا« رائين»كمتر شده مسلماني به آن ها پيوسته باشد... سال ها پيش تر از 

اين بشارتي است براي مسلمي كه بساط » مشابهي ابراز داشت و به سلطه يهوديان برجامعه بهائي ايران اشاره كرد:

بهائيت به طوري خالي از اهل علم وقلم شده كه زمام خامه را به دست مثل حكيم رحيم و اشحاق يهودي وامثال او داده 

 «اند.
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يان از بدو پيدايش تا به امروز همواره از جهودان ممالك استفاده كرده آن هارا بهائي كرده اند. بهائ» مي نويسد:« رائين »

مي دانيم كه ذات يهودي با پول و ازدياد سرمايه عجين شده است. يهوديان ممالك مسلمان كه عده كثيري از آن ها 

مي باشند، خيلي زودتر از مسلمانان به  دشمن مسلمانان هستند و همه جا در پي آزار رسانيدن ودشمني با مسلمين

  «بهائيت گرويده اند واز امتيازهاي مالي بهره فراوان برده و مي برند و مقداري نيز به مركز بهائيت) عكا( مي فرستند.

طبقه ديگر بهائيان ،يهودي هستند كه به بغض و عناد نسبت به »، مبلغ پيشين بهائي ، هم مي نويسد: «حسن نيكو»

عروف اند... در چنين صورتي اگر كسي عَلَمي بلند كند كه باعث تفريق و تشتيت جمعيت اسالم شود و سبب اسالم م

در دخول در مجامع و محافل « يهوديان...»تفريق مسلمين گردد، البته دشمن ...دلشاد گرديده وي را استقبال مي كند 

ل سياهي لشكر دشمني ميشود كه بر ضد اسالم قيام بهائيان سه فايده مسلم براي خود تصور داشته ، اول آنكه الاق

كرده و رايت تشتيت و تفريق را بلندنموده است. دوم آنكه از مسئله اجتناب ودوري كه درمسلمين شيعه نسبت به يهود 

بود مستخلص مي شوند و با آن ها معاشرت مي كنند بلكه وصلت مي نمايند. سوم آن كه اگر غلبه و قدرت با بهائيان 

 «عجالتا خودي در حزب آنان وارد كرده باشد... گرد

ويسد: بود، مي ن« عباس افندي» ، مبلغ پيشين بهائي كه سال ها منشي مخصوص« صبحي»معروف به « فضل اهلل مهتدي»

به نظر اين بنده بيشتر آنان براي فرار از يهوديت بهائي شده اند تا گذشته از اينكه اسم جهود از روي آن ها برداشته » 

شود، در فسق و فجور نيز في الجمله آزادي داشته باشند؛ ومن از اين قبيل يهوديان نه در همدان بلكه در طهران نيز 

 (812خاطرات صبحي، ص« ) سراغ دارم و براعمال آنان واقفم.

از چند سال پيش من آگهي پيدا » اشاراتي به عملكرد يهوديان بهائي شده دارد. از جمله مي نويسد:« صبحي مهتدي»

همه خويشاوندان و پدر و مادر و برادرها و خواهرها و دايي زاده ها و فرزندانشان را رانده و ميان آنها « شوقي» كردم كه 

بيگانگان است و بزرگ بهائيان آنجا هم يك بيگانه است وهي ايراني  تيره گي پديد آمده واكنون همه كارها در دست

، كه از جهودان بهائي است وكارش آوردن وگرداندن وهابيان بر سرگور « لطف اهلل حكيم» دست اندر كار نيست جز

 يهودي هستند وخاندان حكيم از بيخ و بن « مي گويند...« زيارتنامه خواني» سروران اين كيش كه در ايران به اين كار 

آئين و روش اين كيش را نگه مي دارند، ولي هر دسته اي از آن ها در كيشي فرو رفته اند: دكتر ايوب مسلمان شد ودر 

مسلماني استواري نشان داد. به مسجد مي رفت و فرزندانش را مسلمان نمود، چنانكه اكنون هم هستند. ميرزا شكر اهلل 

وهستند. ميرزا جالينوس و ميرزا يعقوب و فرزندان ميرزا نوراهلل مسيحي و  ويك دسته از بستگانش يهودي بوده

پروتستان شدند وميرزا جالينوس پايگاه كشيشي گرفت ودر كليسا روزهاي يكشنبه پند بده بود واز روي انجيل 

. بهائي شدند سخنراني مي كرد. دكتر ارسطو پدر دكتر منوچهر و غالمحسين و برادرش لطف اهلل، كه نامش را برديم،

وهمه اينها در هر كيشي كه خودنمايي مي كردند شور جوش نشان مي دادند ولي در خانه همه ب هم همدست و يگانه 

« همسيحي شد»بودند تا آنجا كه ارسطو دختر زيباي خود را به هيچ يك از خواستگاران بهائي نداد و به ميرزاجالينوس 

 ( 221، ص 8311تهران: امير كبير، داد.) فضل اهلل صبحي مهتدي ،پيام پدر، 
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خاندان حكيم از خاندان هاي متنفذ دوران قاجار وپهلوي است واز نسل يك يهودي مهاجر به نام حكيم سليمان كه در 

)مشه( پزشك « موشه»و حكيم « حق نظر« زمان فتحعلي شاه قاجار به ايران مهاجرت كرد. اعقاب او به نام حكيم

 ار شدند وشبكه گسترده خود را در ايران پي ريزي مي كردند.خصوصي ناصرالدين شاه قاج

نمونه ديگر، گرايش يهوديان به بابيگري و بهائيگري در كاشان است. از جمله يهوديان سرشناس كاشان كه بهائي شدند 

يع ان ميثاقيه، مال ربآقا يهودا، نياي خاند» و خاندان هاي ثروتمند و پر شماري رابنيان نهادندبايد به افراد زير اشاره كرد:

كه نام خاندان وي ذكر نشده، حكيم يعقوب نياي خاندان برجيس، ميرزا عاشور) آشور( و برادران و خواهرش كه خانواده 

هاي پرجمعيت ساجد و ماهر و وحدت وغيره از نسل ايشان است ،حكيم فرج اهلل) نياي خاندان توفيق (، ميرزا ريحان 

حاني از نسل پسري( وروحاني )از نسل دختري( مالسليمان وميرزا موسي وميرزا اسحاق )روبي( ) نياي دو خاندان ري

، 2، ق1خان)نياكان خاندان هاي متحده واخالقي( ،ميرزا يوسف خان) نياي خاندان يوسفيان(، ) تاريخ ظهور الحق، ج

 داني نيز به شمار مي روند.(( )به دليل زندگي اعضاي اين خاندان در همدان و كاشان، برخي از ايشان هم183-100صص

در همدان، كه مركز مهم بهائيان » در همدان نيز وضعيت مشابهي مانند كاشان ديده مي شود . حسن نيكو مي نويسد:

هستند وهمان كليمي هايي كه بهائي شده اند، زمام امور را بدست « يهودي بهائي» است، به استثناي سه چهار نفر همگي

خالف روح اسالمي است انجام مي دهند وهميشه به آن سه چهار نفري كه به اصطالح خودشان گرفته؛ هر اقدامي كه م

، 2، ق1تاريخ ظهور الحق، ج«) بهائي فرقاني هستند طعن مي زنند وآنان را در هيچ محفل رسمي عضويت نمي دهند.

 ( 183-100صص 

لعازار( يهودي هستند. اونياي دو هزار نفر يهودي، تعداد زيادي از خانواده هاي بهائي همدان از تبار حاجي الله زار) ا

است كه مسيحي شد. ديگري به نام دكتر موسي خان) حكيم « مسيو حائيم»مسيحي و بهائي است. يكي از پسران او 

است. خانواده گوهري از نسل « هارون يهودي« موشه( نيز مسيحي شد. يكي از پسران دكتر موسي خان به نام حكيم

ديگر از پسران حاجي الله زار ، است. خانواده گرانفر، از نسل موشه پسر ديگر حاجي الله زار بهائي است.  ابراهيم، يكي

حاجي ميرزايوحنا پسر حافظ الصحه بهائي است. آقا يعقوب الله زاري، حاجي ميرزااسحاق يهودي است. يهودا) حاجي 

تر نصراهلل باهر، بهائي هستند. حاج ميرزا طاهر نياي شكر اهلل جاويد(، دكتر يوسف سراج، حاجي ميرزا طاهر، پدر دك

پسر آقا عزرا نيز يهودي بود. « روبن»وكيميابخش است. حكيم موشه پدر دكتر داووديهودي بود. « رسمي»خانواده هاي 

پسر آقا حكيم « الياهو»است . حاجي العازار شوشني، حاجي يهودا شوشني يهودي بودند. « نجات رابينسون»او پدر 

نوه حاجي الله زار مسيحي بود. دكتر داوود پسر حكيم موشه مسيحي شد. يوسف مشهود بهائي بود. ميرزا هارون الله و

زاري و عطاء اهلل خان حافظي، پسر ميرزايوحنا، يهودي بودند. نوراهلل احتشامي، پسر دكتر داوود مسيحي بود.) تاريخ 

 ( 183-100، صص2، ق1ظهور الحق، ج 

 Houman  sarshar (ed),Esthers  Children:A portrait of Iranianا در اراك ) اين نمونه ها ر

Jews,USA,CA:The center for Iranian Jewish Oral History,2002,p,2010   وتربت) تاريخ ظهور
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ور ( وساير نقاط ايران، وحتي سياهكل) تاريخ ظه212، ص8، ق1( ورشت) تاريخ ظهور الحق : ج213، ص8، ق1الحق، ج

 ( هم مي توان ديد.131، ص2،ق1الحق، ج

در تهران نيز جمع قابل توجهي از يهوديان بهائي شده وجود داشت. بعدها، در دوره پهلوي، گروهي از ثروتمندان خاندان 

بهائي سراسر ايران در تهران جمع شدند وشبكه بانفوذ و مقتدري را پديد آوردند كه در قلب آن خاندان  -هاي يهودي

اده، اتحاديه ، اخوان صفا، ارجمند، برجيس، برومند، جاويد، حافظي، حقيقي، حكيم، شايان، صميمي، عزيزي، هاي آز

عهديه، فيروز، الله زار، الله زاري، مؤيد، ماهر، مبين، متحده، مجزوب، متحدين، معنوي، ملكوتي، ميثاقيان، ميثاقيه، 

ش( افرادي 8382شتند. در اواسط دوران سلطنت رضا شاه) وحدت، نصرت، يوسف زاده برومند، يوسفيان و ... جاي دا

چون ميرزا اسحاق خان حقيقي، يوسف وحدت، عبداهلل خان متحده، جالل ارجمند واسحاق خان متحده) يهوديان بهائي 

 ( 231 -233شده( با نفوذترين بزرگان جامعه بهائيت تهران بودند.) انشعاب در بهائيت، صص 

ت و تالش براي تبديل اين فرقه به يك دين متنفذ  جهاني به ايران محدود نمي شود ساير گرايش يهوديان به بهائي

كشورها به ويژه اروپا و اياالت متحده آمريكا ، نيز يهوديان و يهوديان مخفي) به ظاهر مسيحي( به اين فرقه پيوستند 

 ت بهائيت ايفاء نمود.است. دريفوس نقش مهمي در گسترش وتقوي« هيپولت دريفوس» نامدارترين ايشان

سال « دريفوس»سالگي در پاريس درگذشت.  10ق. در سن  8321ق. به بهائيت پيوست وسال  8381او در حدود سال 

( شناخت نامهاي 8811- 8311، صص2، ق1رفت و مدتي با عباس افندي بود.) تاريخ ظهور الحق، ج « عكا» ق. به  8381

را مي شناسيم كه بهايي شد و به « پوالك» بهايي شده دشوار است ولي خانم به ظاهر مسيحي اروپاييان و آمريكاييان

( اين خانم، چنان كه نام او نشان مي دهد، به يكي از 8800، ص 2، ق1تغيير نام داد.) تاريخ ظهور الحق، ج « آسيه»

، 2ريد به :زرساالران ، ج خاندان هاي زرساالر يهودي) خاندان پوالك( تعلق داشت.) براي آشنايي با خاندان پوالك بنگ

 ( 831-833صص 

 : «دولت اسرائیل»پیوند بین بهائیان و یهودیان صهیونیست 

ارتباط عميق و ناگسستني بين بهائيان و سران آن با دولت اسرائيل بيانگر اهداف ومقاصد آنها ونشان دهنده عمق كينه 

بابيان و بهائيان توسط به زور را براي پذيرفتن آئين و دشمني آنها با مسلمانان خصوصا شيعيان مي باشد تا آنجا كه 

خويش منع مي كردند اما در مورد مسلمانان تجاوز به مال و جان و ناموس ايشان را مباح داشتند و حتي از شكنجه دادن 

 آنها هم ابايي نداشتند، كه براي نمونه مي توان از كشتار مردم مازندران و شورش زنجان ياد كرد.

گر يهودياني كه دشمني آنها با مسلمانان برهمگان روشن و مبرهن است براي مبارزه با مسلمانان نيروهاي از طرف دي

ضد اسالمي را مورد حمايت قرار مي دادند؛ به خصوص كه سرزمين اسرائيل هم در محاصره كشورهاي اسالمي قرار دارد، 

بود كه همراه با به رسميت شناختن مذاهب واديان  به خصوص كه دولت اسرائيل يكي از اولين و مؤثرترين حكومتهايي

 مختلف ، مسلك بهائي را نيز به رسميت شناخت.
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از سويي ديگر تشكيل دولت اسرائيل نه تنها مورد تأييد كامل بهائيان واقع شد، بلكه چنانكه گفتيم چهارمين پيشواي 

» م( خود مي نويسد: 8018ژانويه)  0راف از تأسيس حكومت مذكور استقبال كرد، وي در تلگ« شوقي افندي»بهائي 

تحقيق به سنواتي كه درباره حكومت اسرائيل از فم مطهر شارع امر الهي ومركز ميثاق صادر و حاكي از پيدايش ملت 

مستقلي در ارض اقدس پس از مضي دو هزار سال مي باشد و شوقي رباني پس از اينكه تأسيس دولت اسرائيل را صحيح 

مي داند به شوراي بين المللي بهائيان كه خود به وجود آورده بود سه وظيفه مهم را توصيه مي كند و پيش بيني شده 

كه اولين وظيفه پس از تأسيس دولت اسرائيل ايجاد حسن رابطه با آن دولت است، ولي همچنين طي نقشه ده ساله خود 

ني ترجيح داده وبه بهائيان توصيه مي كند ضمن هدف بيست و چهارم حمايت از دولت اسرائيل را برهمه دولتهاي جها

كه در تأسيس شعب محافل روحاني و ملي بهائيان فقط در اراضي اقدس برحسب قوانين ومقررات حكومت 

جديدالتأسيس اسرائيل اين گونه محافل را بوجود آوريد و در تشريح همين هدف وقتي به بهائيان ممالك ايران، عراق، 

عب محافل روحاني و ملي را توصيه مي كند هيچگاه اشاره به رعايت قوانين و مقررات اين انگلستان، آلمان، تشكيل ش

 (810دولت اسرائيل وجريان بهائيت، ص 1انشعاب در بهائيت، اسماعيل رائين، بخش « ) ممالك نمي نمايد.

شان ديكي افكار و اهدافاز آنچه گفته شد به خوبي مي توان دريافت كه دولت صهيونيست اسرائيل و بهائيان به جهت نز

بيش از فرق و مذاهب ديگر به يكديگر وابسته هستند، هر كدام در صدد رشد و پيشرفت ديگري است وهدف هر دو 

يكي است، از بين بردن اسالم و مسلمين واگر تاكنون در ايران و يا كشورهاي ديگر اقدام به براندازي اسالم و مسلمين 

دليل است كه اوال موقعيت مناسبي در برخي از مناطق بدست نياورده اند وهنوز زمان  به صورت ظاهر نكرده اند به اين

را مناسب براي يك مقابله وحمله جدي نمي بينند، خصوصا در ايران كه به علت مخالفت هاي جدي حكومت با آنها در 

است كه شروع كرده اند، يكي از اين  اقليت قرار گرفته اند و ثانيا از راه هاي پيچيده ديگري اين مبارزه را ساليان سال

راهها بدست گرفتن  گلوگاههاي اقتصادي در كشورها واز جمله آنها ايران است همان كاري كه اسرائيل قبل از اشغال 

م. ( ادعا شده است كه هشتاد  8030ش.  8311ش . بديع بهائي)  8330فلسطين انجام داد، تا آنجا كه به تقويم سال 

 متعلق به محفل بهائي در سرتاسر جهان به ثبت رسيده است.ويك شركت سهامي 

در ايران نيز از گذشته تا حال بهائيان تمام توجه خود را معطوف سرمايه گذاري اقتصادي كرده اند كه اين اقدام هوشياري 

رخي جابه ذكر باست به مسئولين امر كه از اين رهگذر دچار همان باليي خواهيم شد كه فلسطين بدان گرفتار شد، دراين

 نمونه ها از گذشته وحال مي پردازيم:

ش.  8331)شركت سرمايه گذاري( را تشكيل دهند در سال « امناء» اولين باري كه بهائيان ايران موفق شدند شركت-8

به ثبت رسيدوهيئت  3011ش. در دفتر ثبت شركتهاي داخلي به شماره   8331ارديبهشت  21بود. اين شركت در روز 

 آن به شرح زير معرفي شدند:مديره 

 سرلشكر بازنشسته شعاع اهلل عاليي، رئيس هيئت مديره -

 هادي رحماني، مدير عامل -
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ذكر اهلل خادم و عباسعلي شاه قلي، عضو هيئت مديره اين شركت كه در خيابان ارباب جمشيد، ساختمان نو  -

 نهاالن واقع است.

الك ودارايي گرد آورد و حتي تعداد سهام را از سه هزار به اين شركت خيلي زود توانست چند صد ميليون تومان ام

 ( 30/2/8331مورخ  1133پانزده هزار سهم افزايش دهد. )روزنامه رسمي كشور، شماره 

در حال حاضر در بهارستان اصفهان بهائيان اقدام به خريد مجتمع هاي بزرگ وسرمايه گذاري هاي اقتصادي سنگين -2

منوال پيش بروند كليه امور اقتصادي اصفهان را نيز بدست خواهند گرفت، به عنوان مثال در  كرده اند كه اگر به همين

با تالش بي وقفه خودمجتمع بزرگي در بهارستان ساخته و مغازه هاي « عباس ثابتي» حال حاضر شخصي بهائي به نام

مي كند. اين گونه حركتها وتالشها مرموزانه از آنها را تنها به بهائيان واگذار مي كند واز اين راه كمك به اهداف بهائيان 

 جمگ مسلحانه خطرناك تر است.

در مباحث بعدي انشاء اهلل در رابطه با فعاليت بهائيان در اصفهان خصوصا در ابعاد مختلف سخن خواهيم گفت وخوانندگان 

اقتصادي خود جدي هستند و  محترم مالحظه خواهند كرد كه بهائيان تا چه اندازه در فعاليت هاي علمي، فرهنگي و

چگونه فرهنگ ما مي تواند تحت تأثير اين فعاليتها قرار گيرد، پس بايد به طور جدي مراقب بود وهمه افراد، خصوصا 

 مسئوالن فرهنگي استان بيدار، هوشيار ومراقب برنامه هاي مرموز اين گروه منحرف باشند. 

 

 فصل  ششم

 بهائیگری و  تروریسم

 بهائيگري و تروريسم 

مي داند وخلق و خوي ايشان را چنين توصيف « يزديان كردستان» از نظر قساوت وشجاعت، بهائيان را مشابه با«آيتي »

بهائيان[ داراي اخالفي خشن بوده ، سخت دل، كينه جو و متظاهر به مهر و محبت ونيز در شجاعت ايشان »]مي كند:

ازاين سجيه پسنديده محرومند، به قسمي كه تا مقاومت نديده اندنهايت پردلي ا اظهار گفتگو رفته، اغلب برآنند كه 

، 21كشف الحيل، ج « ) ميدارند ولي به محض اينكه به مقاومتي برخوردند ميدان خالي كرده عقب نشيني مي كنند.

 (1ص

ر بابي ها د« فريدون آدميت» ه نوشتهاين قساوت را از اولين روزهاي بابيگري در ميان اعضاي اين فرقه مي توان ديد. ب

دست » را« اسيران جنگي»جريان شورش هاي خود در دوران ناصري، با مردم ونيروهاي دولتي رفتاري سبعانه داشتند و

 (111امير كبير وايران، ص« ) و پا مي بريدند ودرآتش مي سوزاندند.

ان به ناصرالدين شاه رسيد. در سه سال اول سلطنت م. سلطنت اير 8111سپتامبر  20ق. برابر با  8231ذيقعده  22در 

 قرار داشت كه مورد پسند كانون« ميرزا تقي خان امير كبير» ناصرالدين شاه، حكومت ايران در دستان با كفايت و مقتدر

محمد حسين »هاي استعمارگر غربي نبود، در اين دوران شورش هاي بزرگي در ايران بوجود آمد كه مهمترين آن شورش 

 در شرق ايران بود.« پيروان باب» در كرمان شورش« آقاخان محالتي» درخراسان وشورش« خان ساالر
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درباره نقش استعمار انگليس در شورش هاي ساالر و آقاخان محالتي مطالب فراواني مطرح شده، ولي در زمينه نقش 

رفته است. شورش بابي ها در نخستين كانون هاي دسيسه گر خارجي در شورش هاي بايه تا كنون تحقيق جدي انجام نگ

سال سلطنت ناصرالدين شاه ودر سه منطقه مازندران، زنجان و يزد صورت گرفت؛ ورهبري آن با كساني بود كه مدعي 

پيروي باب بودند، از جمله: آخوند مالمحسن بشرويه اي و مال محمدعلي بار فروش در مازندران ،مال محمد علي زنجاني 

 حيي دارابي در يزد.در زنجان و سيد ي

امير كبير با قاطعيت به سركوب اين شورش ها دست زد و سران بابي شورش زنجان، اميدوار بودند كه قشون روسيه به 

ياري بابيان بشتابد، زماني كه از اين امر نوميد شد، خواستار وساطت روسيه و انگلستان براي نجات جان خود شدند كه 

 (110آدميت، امير كبير و ايران، ص طبعا امير كبير نمي پذيرفت.)

و مال محمد علي زنجاني به « قدوس»مال محمد علي بار فروش به « باب الباب» در ميان بابيان، مالحسين بشرويه به

ملقب مي باشند. به دنبال اين شورش ها بود كه به دستور امير كبير باب نيز اعدام شد. قساوت و سبعيت آنها «حجت»

عمو وپدر همسر قره العين –ق.  8233ذيقعده  81شهيد ثالث) حاج مال محمد تقي برغاني(، در تاريخ  را در ماجراي قتل

 نيز به روشني مي توان مشاهده كرد. –

) امير مي داند.« دستگاه مير غضبي وآدمكشي»بساط ميرزا حسينعلي) بهاء( را از روز نخست مبتني بر »فريدون آدميت 

، از نخستين روزهاي فعاليت فرقه بهائي مجموعه اي از قتل ها آغاز شد كه اسرار برخي از ( در واقع111كبير وايران، ص

 آن ها تاكنون روشن نشده ودر برخي موارد نقش بهائيان درآن كامال به اثبات رسيده است.

 اين قتل ها را به پنج گروه مي توان تقسيم كرد:

 اول: قتل هاي سياسي.

 مان كه تداوم حيات ايشان براي بهائيت مضر بود.دوم: قتل  برخي شخصيت هاي مسل

 سوم: قتل بابيان مخالف دستگاه ميرزا حسينعلي نورِي) به طور عمده ازلي ها( 

 چهارم: قتل بهائياني كه از برخي اسرار مطلع بودنديا به داليلي تداوم حيات ايشان مصلحت نبود.

 پنجم: قتل، بنا به اغراض شخصي سران فرقه بهائي. 

 

 ل  هفتمفص

 قتل و خشونت

 قتل و خشونت

يكي از اولين سران بهائيت قتل ميرزا اسداهلل ديان بود.ميرزا اسداهلل ديان) ميرزاسداهلل ديان احتماال يهودي االصل بود 

زيرا با زبان هاي عربي وسرياني به خوبي آشنايي داشت. در ايران آن زمان بعيد بود كه فردي مسلمان با زبان عبري آشنا 

بود و بسياري از اسرار پيدايش بابيگري را « حروف حي» اشد( نويسنده حرف ها و مكتوبات علي محمد باب واز بابيانب

مي دانست. او به دستور ميرزا حسينعلي بهاء به قتل رسيد. ميرزا آقاخان كرماني) بابي ازلي وداماد ميرزا يحيي صبح 
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 ديان را مخل خود يافت، ميرزا محمد مازندراني پيشخدمت خود ميرزا حسينعلي چون ميرزا اسداهلل» ازل( مي نويسد:

 ( 303، 302،  213ميرزا آقاخان كرماني، هشت بهشت، بي جا، بي تا، صص، «) را فرستاده او را مقتول ساخت.

ب داشت، عباس افندي اين رويه را ادامه، دائما تعقي»نيز ادامه داد. آيتي مي نويسد: « عباس افندي»اين رويه پدر را، 

يعني مخالف علني خود را كه در بساط محرم و مجرم شده واسرار را شناخته وبه كشف آن پرداخته بود، مي كوشيد براي 

 ( 880، ص3كشف الحيل، ج « ) افناء واعدامش.

شاره اساكن بيروت « مشهدي عباس» معروف به« نصير بغدادي» استاد دانشگاه كمبريج، به فردي به نام« ادوارد براون»

مي كند كه آدمكش حرفه اي ومزدور ميرزا حسينعلي بهاء و عباس افندي بود وبه دستور ايشان چند نفر را كشت از 

، به همچنين« براون»جمله مالرجبعلي قهير، برادر زن علي محمد باب، را كه از برخي اسرار پيدايش بابيگري مطلع بود. 

 بهائيان عكا تصميم گرفتند ايشان را از ميان» اشاره مي كند و مي نويسد:فعاليتهاي تبليغي سه نفر بابي ازلي در عكا 

بردارند . آنان ابتدا خواستند ماموريت را به نصير بغدادي محول كنند ولي بعد منصرف شدند زيرا احضار وي از بيروت 

به خانه افراد نام برده شده در عكا ق. هفت نفر از بهائيان 8211ذيقعده  82ممكن بود راز قتل را آشكار كند. لذا، در تاريخ 

ريختند و سيد محمد اصفهانيوآقاجان كج كاله وميرزا رضا قلي تفرشي را كشتند. حكومت عكا بهاء و پسرانش، عباس و 

محمد قلي، برادر بهاء و تمامي بهائيان از جمله قاتلي ،را دستگير كرد. بهاء و پسران وخويشانش شش روز زنداني بودند، 

 «سال( محكوم شدند. 81و1ين شناخته شده و دردادگاه به حبس هاي طوالني )سپس قاتل

مقامات » (به اين ماجرا اشاره مي كند؛ او مي نويسد: 8108براون در جاي ديگر) حواشي مقاله شخصي سياح، چاپ اول، 

ق( صبح ازل و پيروانش  8211دولت عثماني تصميم به تبعيد دو برادر به دو نقطه مختلف گرفتندو) در ربيع الثاني سال 

نفر از پيروانش وچهار  10ه ماغوسا در قبرس ( وحسينعلي بهاء و )قلع  Famagusta{maghusa}فاما گوستا.) »را به 

نفر ازلي را به عكا فرستادند. اين چهار نفر ازلي عبارت بودند از: حاجي سيد محمد اصفهاني، آقاجان بيگ كج كاله ، 

ا نصراهلل علي بهاء ميرزقبل از عزيمت به عكا، حسين« براون» ميرزا رضا قلي تفرشي و برادرش آقا ميرزا نصراهلل، به نوشته

تفرشي را در ادرنه) آدريانوپول( با سم به قتل رساندند وكمي پس از ورود به عكا ،سه ازلي در منزل مسكوني شان در 

 «بندر عكا به دست اطرافيان خود كشته شدند.

گفته است. او  درباره آدمكشي هاي سران فرقه بهائي به تفصيل سخن« هشت بهشت»ميرزا آقاخان كرماني در رساله 

ميرزا حسينعلي بهاء در ادرنه، قبل از حركت به عكا، ميرزا نصراهلل را باسم مقتول كرد ودر عكا نيز چند نفر » مي نويسد:

از اصحاب خود را فرستاد آن سه نفر) حاجي سيد محمد، آقا جان بيگ وميرزا رضا قلي تفرشي( را در خانه نزديك قشله 

، هشت بهشت« ) و قاتلين اينان عبدالكريم شمر وحسين آب كش و محمد جواد قزويني. كه منزل داشتند شهيد كردند

 (303ص

موجي از وحشت و ترور، آفريدند و به قتل متنفذين « حسينعلي بهاء» به نوشته ميرزا آقاخان كرماني، در ايران نيز اصحاب

يزي وپسر حاجي فتاح، هر يك را به طور آقا عبداالحد و آقا محمد علي اصفهاني وحاجي آقا تبر» ازلي دست زدند:

جداگانه در صدد قتل برآمدند و بعضي فرار كردند. ازآن جمله خياط باشي وحاجي ابراهيم خان را در خانه گندم فروشي 

 «كشتند و جسم آنان را با آهك در زير خاك گذارده، روي آنان رابا گچ سكو بستند...
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 نيز مي شد:« بهاء» نعلي نورياين قتلها حتي شامل طلبكاران ميرزا حسي

ليره از ميرزا حسينعلي بهاء طلبكار بود وبه مطالبه پول خود در عكا قدري  8200وهمچنين حاجي جعفر را، كه مبلغ »

تندي نمود ودزديهاي حضرات را حس كرده، ميرزا آقا جان كچل قزويني را تشويق كردند كه آن پيرمرد را شبانه كشته، 

وانسرا به زير انداختند وگفتند خودش پرت شده همچنين هر يك از اصحاب اقدمين، كه از فضاحت از طبقه فوقاني كار

وشنائت كارهاي ميرزا مطلع بودند وفريب او را نخوردند، در هر نقطه شهيد نمودند. مثال، جناب آقا سيد علي عرب را، 

ني شهيد كردند. وميرزا بزرگ كرمانشاهي را، كه از حروف حي نخستين بود، در تبريز، ميرزا مصطفي نراقي وشيخ خراسا

كه از اجله سادات بود، وجناب آقا رجبعلي قهير را، كه او نيز از حروف وادله بود، ناصر عرب در كربال به درجه شهادت 

رسانيد و برادرش علي محمد را در بغداد عبدالكريم شمر كشت. هر يك از اصحاب خودش را نيز كه از فسق و فجور 

كار وي خبردار شدند در عكا يا نقطه ديگر تمام كردند. مانند حاجي آقا تبريزي. حتي آقا محمد علي اصفهاني را، وباطن 

كه در اسالمبول تجارت مي نمود ومدتي فريب او را خورده بود، ميرزا ابوالقاسم دزد بختياري را مخصوصا از عكا مامور 

( به نوشته ميرزا آقاخان 300-301هشت بهشت، صص« ) صد نمايد.نمود كه برود در اسالمبول  آن جرثوم غفلت را، ق

ميرزا محمد »ق( هم اين كشتارها ادامه يافت. اولين قرباني  8300ذيقعده  2كرماني، پس از فوت ميرزا حسينعلي بهاء) 

ر ي بهاء( خب)حسينعل« پسران خدا»مورخ  معروف بهايي، بود كه خيال داشت خود را جانشين بهاء بخواند « نبيل زرندي

 ( 380هشت بهشت : ص« ) دار شده ، دو نفر را فرستاده، آن لنگ بيچاره را خفه كرده، بردند به دريا انداختند.

شيخ زكريا نصراالسالم اشاره كرد. حاج شيخ زكريا »در ميان قتل هاي متعدد و فراوان بهاييان، به ويژه بايد به قتل حاج 

م، از سران مجاهديني بود كه به فتواي حاج سيد عبدالحسين مجتهد الري به جهاد انصاري دارابي، ملقب به نصر االسال

عليه استعمار انگليس وعوامل داخلي ايشان دست زدند ودر اين زمينه سهم بزرگي داشتند . نامبرده از شاگردان آخوند 

حاج سيد »و« نجل خليل« ) يحاجي ميرزا حسين تهران»و « شيخ عبداهلل مازندراني »و « مال محمد كاظم خراساني »

ركن زاده آدميت و در شهرستانهاي داراب، فسا، الر و ني ريز عليه مستبدين » بود، به نوشته« عبدالحسين مجتهد الري 

» مجتهد الري» ؛ ودر ركاب«قيام مسلحانه كرد و به نشر افكار آزادي خواهي و استحكام مباني مشروطه ايران كوشيد

 جهاد كرد.

يك حلقه انگشتري فيروزه و اجازه مجاهد در راه آزادي براي او » ان ارجمند بود كه آخوند خراسانيمساعي وي چن

 مي افزايد:« ركن زاده آدميت« فرستاده و او را در اجازه نامه نصيراالسالم  خواند.

ه بهايي، آزرم و فرق اين است كه نصير االسالم با گروهي از تفنگچيان مجاهد در راه تعقيب و تنكيل ستم پيشه گان بي»

كه در شهر ني ريز جمعيت و نفوسي داشتند، بيش از پيش كوشيد وآنها هم در پي انتهاز فرصت بودند تا او را از ميان 

بردارند و همين كه فرصت به دست آمد دو نفر از تفنگچيان او را، كه يوسف و جعفر قلي نام داشتند، به وسيله تطميع 

ق. پس از فراغت از غسل روز جمعه هنگام خروج از گرمابه...  8338ردند. ودر ماه رجب سال وتحميق وادار به قتل او ك

محمد حسين ركن زاده آدميت، دانشمندان « ) سال داشت. 12به وسيله شليك سه نفر تفنگ شهيدش كردند. وآن وقت 

 ( 330 -331، صص 1، ج  8310و سخنسرايان فارس، تهران: خيام واسالميه، چاپ اول، 

 ق( از قتل هاي جنجالي بهائيان است.  8321قتل سيد ابوالحسن كالنتر سيرجان) 
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بهائيان به تحريك مخالفين سيد ابوالحسن كالنتر ) اسفنديار خان رئيس  طايفه بوچاقچي ، شاهزاده حاج داراب ميرزا، 

ريان يك ميهماني كالنتر از مالكين محل سيد حسين قوام التجار از متنفذين سيرجان( پرداختند ودر نتيجه در ج

سيرجان در تاريكي شب به قتل رسيد؛ اين ماجرا به شورش مردم سيرجان عليه بهائيان انجاميد و مردم، كه منابع بهائي 

مي خوانند، سيد يحيي سيرجاني) بهائي عامل قتل كالنتر( را كشتند.) باري « چند هزار نفر عوام كاالنعام » ايشان را 

 ( 01 – 11، صص1ئيان از اين ماجرا بنگريد به: مصابيح هدايت، ج آشنايي باروايت بها

قتل محمد فخار نيز از قتل هايي است كه سر وصداي فراوان به پا كرد. بهائيان، به دستور محفل روحاني يزد، فرد فوق 

سلطان  »ل مستقيم قتل را ، كه گويا به بهائيگري اهانت مي كرد، كشتند وجسد او را سوزانيدند. در اين رابطه ابتدا عام

نفر از معاريف بهائيان يزد، از جمله محمد طاهر مالميري ،ميزا حسن نوش آبادي  82دستگير شد و سپس « نيك آئين

ماه پرونده متهمين به تهران ارسال شد. هر چند اتهام  1وحسين شيدا، به اتهام مشاركت در قتل زنداني شدند. پس از 

ان تهران در محل كم جمعيت وآبرومندي كه مختص به اعيان و اشراف بود محبوس شدند اين گروه قتل بود ولي در زند

وبا سران اكراد، الوار و خوانين بختياري معاشر بودند و حتي براي مدير زندان تبليغ مي كردند. بهائيان در دادگاه به 

 چنين گفت:« مالميري» مظلوم نمايي فراوان دست زدند واز جمله

است وكله هاي اهل يزد خشك است ويك تعصبات المذهبي جاهالنه اي دارند كه در ساير واليات هواي يزد خشك »

نيست. اهل يزد عموما قتل ما بهائيان را واجب مي دانند ومال ما را حالل وهر گونه تهمتي واذيتي را در حق ما صواب مي 

 «دانند وبه عقيد ه باطل خود، بهشت مي خرند.

ماه حبس در تهران،با اعمال نفوذ بهائيان مقتدر پايتخت،  81به جز سلطان نيك آئين، پس از  تمامي اعضاي اين گروه،

به عهده داشتند « دادخواه» و وكالت بهائيان را فردي به نام«» عاصمي» تبرئه شدند. رياست اين دادگاه را فردي به نام

( 311-310، صص 1نگريدبه: مصابيح هدايت، ججلوه دهند،) ب«تهمت » هر چند منابع بهائي مي كوشند اين ماجرا را 

 ولي محكوم شدن سلطان نيك آئين، به رقم اعمال نفوذ فراوان بهائيان، ثابت مي كند كه مجرم بوده است.

خدا نياورد روزي را كه ميدان براي بغضاء و شحناء »عبدالحسين آيتي با اشاره به قتل محمد فخار وموارد ديگر مي نويسد:

فتنه بابي هاي شاهرود( يا مانند  8321. آن وقت است كه چند نفرشان در شاهرود آدم مي كشند) درواقعه ايشان باز شود

سلطه باروت كوب) نيك آئين( وچند تن اهل محفل روحاني دريزد محمدكوزه گر) فخار( را در كوره مي سوزانديا ذكر 

ذربايجان آتشي برافروختند كه نمرود از آن شرم مي اهلل وعبدالحق نامي خود را در بين مهاجرين روسيه انداخته، در آ

 1، ص2برد.) كشف الحيل، ج 

 تروريسم سياسي

ق. با بابيگري آغاز شد و چنان با بابيگري پيوند 8230م./ 8110تروريسم سياسي در تاريخ معاصر ايران از اواسط دهه 

مي دانيم كه بابي ها ترور امير كبير را طراحي مترادف بود. « تروريست»و « بابي»خورد كه در دوران متاخر قاجار نام 

م. به ترور نافرجام ناصرالدين شاه دست زدند كه به دستگيري گروهي از  8112اوت  81ق./ 8231شوال  21كردند ودر 

 ايشان انجاميد. از آن پس اين رويه در ايران تدام يافت وبه ويژه دردوران انقالب مشروطه وپس از آن اوج گرفت.
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هائي تروريستي دوران انقالب مشروطه و پس از آن با نام سردار محيي )عبدالحسين خان مغزالسلطان ( احسان  فعاليت

اهلل خان دوستدار، اسداهلل خان ابوالفتح زاده، ابراهيم خان منشي زاده محمد نظر خان مشكوات الممالك پيونددارد. 

خن خواهم گفت. ابوالفتح زاده و منشي زاده ومشكات درباره سردار محيي واحسان اهلل خان در بحث نهضت جنگل س

الممالك عضو فرقه بهائي بودند.) درباره بهائي بودن ابوالفتح زاده ومنشي زاده، مهدي بامداد شرح حال رجال ايران، ج 

ه يخي كميتدرباره بهائي بودن مشكالت الممالك مراجعه شود به :تبريزي، اسرار تار 831( ،  8338) 1، يغما، سال 882، ص8

 ( 11مجازات ، ص

 مي نويسد:« ابوالحسن علوي، پدر بزگ علوي

ش.  8320ش. سفر كوتاهي به اروپا كرد وبعد از مراجعت در سال  8321ابوالفتح زاده[ در حدود سال »]

اسطه ورئيس خزانه داري گرديد او مامور ماليات ساوجبالغ وشهريار گرديد وبعد از مدت كمي به « مسيومرناردبلژيكي»كه

بد رفتاري با رعايا معزول شد ودر همين موقع بود كه معلوم شد كه او جزو بهائي ها شده است و شب و روز را براي 

 ( 83، ص 8333ابوالحسن علوي، رجال عصر مشروطيت، تهران: اساطير، .« ) پيشرفت آن دسته، كار مي كند 

ابطه و همكاري نزديك داشتند. ) از جمله بنگريد به: خاطرات اين سه نفر با حيدر عمو اوغلي، تروريست معروف قفقازي، ر

( به نظر من ، ديدگاه كساني كه حيدر 03-08، صص 8شيخ محسن نجم آبادي مندرج در: رائين، حيدر خان عمو اوغلي ، ج

ي مو اوغلعمو اوغلي را به عنوان رهبر تروريسم دوران مشروطه معرفي كرده اند به كلي نادرست است. به عكس، حيدر ع

در زير نظر ابوالفتح زاده و منشي زاده ومشكات الملك،با هدايت و دستور ايشان كار مي كرد.) براي نمونه، در جلد اول 

كتاب حيدرعمو اوغلي، تأليف رائين، نامه اي مندرج است از حيدر عمو اوغلي خطاب به]آقاي منشي زاده واسداهلل خان 

( مضمون نامه به صراحت نشان مي دهد كه حيدر تابع گروه سه نفر فوق بود. 802خذ ، صو محمد نظر خان[ )همان مأ

 مستندات جدي ديگري نيز موجود است.( 

فعاليتهاي مخفي اسداهلل خان ابوالفتح زاده) سرتيپ فوج قزاق( وابراهيم خان منشي زاده) سرتيپ فوج قزاق( ومحمد 

آغاز شد كه جلسات « بين الطلوعين» انجم مخفي معروف به  ق. وبا عضويت در 8323نظرخان مشكات الممالك از سال 

آن در خانه ابراهيم حكيمي) حكيم الملك( نخست وزير بعدي دوران پهلوي برگزار مي شد وبسياري از اعضاي آن بابي 

( 11 -11، صص 8ازلي وتعدادي بهائي بودند.) بنگريد به اسامي مندرج در: اسماعيل رائين، حيدر خان عمو اوغلي، ج 

سال بعد( متوجه شدند، ومازندراني  1اين همان نكته اي است كه آخوند خراساني و شيخ عبداهلل مازندراني بسيار دير) 

ق. به حاجي محمد علي بادامچي به آن اشاره كرد.) بخشي از اين نامه را قبالذكر كردم.  8321جمادي الثاني  20در نامه 

 ( 18-11اپ شده است: شهبازي، نظريه توطئه، صص متن كامل سند فوق در مأخذ زير تجديد چ

عضويت در اين انجمن وفعاليتهاي بعدي ابوالفتح زاده و منشي زاده و مشكات الممالك ) بهايي( و ازلي هاي كه عضو 

 رد وبه اينارزيابي ك« اردشير ريپورتر» انجمن بين الطلوعين بودند را بايد بخشي از عملكرد شبكه توطئه گر وابسته به

دليل حضور اعضاي دو فرقه متعارض ازلي وبهايي درآن كميته قابل توضيح است. ) پس از پيدايش فرقه بهايي، پيروان 

ازل بسيار تضعيف شدند. معهذا ، به رغم كميت اندك، اعضاي فرقه ازلي در مقامات مهمي حكومتي و فرهنگي ايران 

بسيار متنفذ را تشكيل مي دادند.(  بايد اضافه كنم كه دوره مشروطه و پهلوي جاي داشتند و يك شبكه كوچك ولي 
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م.( به آن  8001ق./ 8321« ) ماسوني لژ بيداري ايران»اعضاي اين انجمن، اعم از ازلي و بهايي، پس از تأسيس سازمان 

ي در اسونربود.) اسماعيل راين، فراموشخانه وفرام« لژ بيداري ايران» پيوستند. براي مثال، مشكات الممالك صندوق دار

 ( 211، ص2ايران، ج

ق. اين فعاليت ها با عضويت اسداهلل خان ابوالفتح زاده و برادرش سيف اهلل خان وابراهيم خان  8323از ذيقعده سال 

تداوم يافت، در اين انجمن سيد محمد صادق طباطبايي، ) پسر آيت اهلل سيد محمد « انجمن مخفي دوم»منشي زاده در 

(  شيخ مهدي)پدر دكتر نورالدين كيانوري 113، ص2راين، فراموشخانه و فراماسونري در ايران، ج طباطبايي( ) اسماعيل

عضويت داشتند. در همين زمان گرايشهاي تروريستي برخي « پسر آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري»از رهبرن حزب توده( 

 از اعضاي اين انجمن كامال مشهود بود. 

من مسئله قتل آيت اهلل سيد عبداهلل بهبهاني مطرح شد كه با مخالفت سيد محمدصادق براي مثال ،در يكي از جلسات انج

ارباب جمشيد جمشيديان )دوست صميمي ومحرم اردشير ريپورتر( به عضويت  1طباطبايي مواجه گرديد، اندكي بعد، 

 ( 121اين انجمن درآمدند.) پدر دكتر نورالدين كيانوري از رهبارن حزب توده  ص

ريستي فوق، سرانجام شكل نهايي خود را يافت و به عمليات آشوب گرانه و تفرقه افكنانه اي چون ترور نافرجان گروه ترو

بود كه دستگير شد، در اين رابطه « كريم دواتگر » ق( دست زد. عامل اين ترور،  8323ذيحجه  83شيخ فضل اهلل نوري ) 

ا بود كه به ارتباتط ب« عضو فرقه بهائي « محمد نجات خراسانيميرزا » افراد ديگري نيز دستگير شدند؛ يكي از ايشان

سفارت انگليس به عنوان شخصيتي فاسد شهرت داشت.) شيخ ابراهيم زنجاني در خاطرات منتشر نشده اش مكرر از 

نيز عضو كميته بين الطلوعين « نجات»ياد كرده است( « دزد شرير، جاسوس انگليس، بهائي بيشرف» نجات با عنون 

» نماينده سفارت انگليس، در جلسات بازجويي از« اسمارت»( به گفته تقي زاده، 282، ص2د.) مقاالت تقي زاده، جبو

سيد حسن تقي زاده، زندگي «) نتوانند به ميرزا محمد زور بگويند.»شركت مي كرد و مواظب بود كه « محمد نجات

 ( 812طوفاني، ص

جه انگليس در جريان اين بازجوئيها، كريم دواتگر تلويحا حسين قلي وزير خار« سرادواردگي»ژانويه  81طبق گزارش 

خان نواب، برادر عباس قلي خان كارمند سفارت انگليس ،را به ترور مربوط كرد. ) حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت، 

انيا حكومت هند بريت ( حسين قلي خان نواب نيز از نزديكان و محارم اردشير ريپورتر، رئيس شبكه اطالعاتي8002، ص2ج

در ايران، بود.) براي آشنايي با خاندان نواب شيرازي) هندي( وحسينقلي خان نواب بنگريد به : ظهور و سقوط سلطنت 

 (  811 -813، صص 2پهلوي، ج 

ابوالفتح زاده وبرادرانش وساير اعضاي اين گروه تروريست و آشوبگر از جمله كريم دواتگر، در روستاي قلهك مستقر 

ق.  8321شدند كه درآن زمان در ملكيت سفارت انگليس بود و دولت ايران برآن نظارت نداشت. در اول جمادي الثاني 

ابوالفتح زاده و منشي زاده ،به همراه زين العابدين خان مستعان الملك ، گروه تروريستي  جديدي تشكيل دادند موسوم 

كه  بودند« محكمه انقالبي» لملك و ميرزا محمد نجات از جمله اعضاي ابوالفتح زاده و مستعان ا« . جهانگرد» به كميته 

( 8218-8231، صص 3حكم مرگ شيخ فضل اهلل نوري را صادر كردند.) مهدي ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطيت، ج
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عضو  بود كه تحت تاثير ميرزا مهدي  خان غفاري كاشي) وزير همايون(« شيخ ابراهيم زنجاني»دادستان اين محكمه 

 www.shahbazi.orgفرقه بهائي، قرار داشت.) بنگريد به: شهبازي، زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجاني در : 

رخ داد كه عاملين آن وابستگان شبكه تروريستي ابوالفتح « سيد عبداهلل  بهبهاني» ق. حادثه قتل 8321در رجب سال 

فردي به نام حسين اهلل بود كه بعدها با ابوالفتح زاده و منشي زاده و « بهبهاني»ومنشي زاده بودند. يكي از ضاريين زاده 

مشكات الممالك در كميته مجازات همكاري كرد. پس از اين واقعه ، ابوالفتح زاده به اروپا گريخت ، مدتي بعد به ايران 

منطقه ساوجبالغ وشهريار، منصوب واندكي بعد معزول شد. چنانكه گفتيم،  بازگشت و به عنوان متصدي گرد آوري ماليات

 ابوالحسن علوي اين عزل را به دليل تبليغات بهائيگري ابوالفتح زاده مي داند

 جدول مذاهب

شاخه هاي اصلي در مذاهب رسمي جهان تنظيم شده براساس تعداد پيروان جدول ذيل ارائه گر شاخه هاي اصلي مذاهب 

ب دنيا بر اساس تعداد پيروان آن مي باشد البته تقسيم شاخه هاي هر دين با خود دين ممكن است تفاوت هايي و مكات

 داشته باشد، ضمن اينكه ،بعضي از اين آمارها ممكن است صحيح ودقيق نباشد.

 . اين جدول شامل همه مذاهب ومكاتب جهان نيست، بلكه خالصه اي از مذاهب اصلي و رسمي جهان مي باشد

 تعداد پيروان       مذهب                  شاخه               رديف

 8،010،000،0 مسيحيت كاتوليك 8

 010،000،000 تسالم سني 2

 110،000،000 بودائي داشناوايتس 3

 200،000،000 مسيحيت ارتودكس)مسيحيت شرقي( 1

 220،000،000 بوداي شاي واتس 1

 200،000،000 مسيحيت پروتستان )محافظه كار(  3

 811،000،000 بودايي ماهايانا 1

 810،000،000 مسيحيت پروتستان ليبرال)آزادي خواه( 1

 821،000،000 بودايي تراوادا 0

 820،000،000 اسالم شيعه 80

 880،000،000 مسيحيت ( AICSفرق بومي آفريقايي) 88

 801،000،000 مسيحيت پنتكاستال)مربوط به عيد گلريزان( 82

 13،000،000 مسيحيت آبخليكان 83

 23،000،000 شيخيه)سيخسيم( شيخيه)سيخسيم( 81

 22،000،000 بودايي نئوهندو) هندوهاي اصالح طلب( 81

  بودايي المائيسم)واجرايانا، تبستي . ... 83

 81،100،000 مسيحيت شاهدان جِهوا)جهوا وينتس( 81

 Latterdayمقدسان روزاخري) 81

jaints) 

 88،200،000 مسيحيت
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 80،000،000 اسالم احمديه 80

 80،000،000 هندوئيسم ويراشايواس 20

 3،000،000 بهائي بهائي 28

 1،100،000 يهوديت محافظه كار 22

 1،100،000 يهوديت سكوالروناآشنا 23

 1،000،000 جي نيسم يسوتامبارا 21

 3،110،000 يهوديت اصالح طلب 21

 2،100،000 ژاپني جديد گونوليسي  23

 2،300،000 ژاپني جديد پي ال كيودان 21

 2،000،000 يهوديت اُرتودوكس 21

 8،100،000 مسيحيت افكار جديد.... 20

 100،000 ژاپني جديد يسكاي كيوزي كيو 30

 11،000 جي نيسم استانا كاواسيس 38

 300،000 ژاپني جديد زن ريف كاري 32

33 (Druzeدروز) 110،000 اسالم 

 100،000 ژاپني جديد تنسو كوتاي جي لكو كيو 31

 300،000 مسيحيت فرندز)دوستان( 31

 300،000 ژاپني جديد انوكيو 33

 811،000 جاي نيسم ديگامباراس 31

 810،000 يهوديت ركانستراكشيسم 31

 880،000 زرتشتي Parsisپارسيان 30

 20،000 زردشتي Gabarsگاباريان 10

 

 جدول مقايسه اي مذاهب اصلي جهان 

 ميالدي مي باشد. 2002سپتامبر سال  3اين آمار تقريبي بوده ومربوط به 

 

 مسيحيت)تمامي شاخه ها(               جمعيت جهان 33%                

 اسالم     جمعيت جهان22%                 

 هندوئيسم    جمعيت جهان81%                 

 بي دين ها )كفار، سكوالرها و ....(    جمعيت جهان 81%                 

 بودائي    جمعيت جهان3%                 
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 چيني سنتي    جمعيت جهان 1%                 

 بومي اصلي آفريقا    جمعيت جهان3%                 

 ديگر مذاهب    جمعيت جهان3%                

 

 عقيده بابيت وبهائيت

از پيروان بابي وبهائيت متعلق به افراد واعضاي فرق مذهبي در كليساها و كنيسه ها بوده وبا رهبران خود  %01حداقل 

 در حيفاي اسرائيل، ارتباط دارند.

 ممكن است فردي فكر كند كه دسترسي به تاريخچه  بهائيت راحت و دست يافتني است، اما فعاليت هاي اين گروه

ميليون نفر براي اين فرقه مي باشد، در صورتي كه در دايره المعارف بريتانيكا اين جمعيت  1/3نشانگر جمعيتي حدود 

ميليون نفر برآورده شده است كه اين مقدار ،خيلي بيشتر از دانسته هاي ماست. درست  31/1حدود  8001را در سال 

ري مشكل است وسازمانهاي مرتبط در ساير كشورها اين يا نادرست بودن اين آمار ،تخمين وتشخيص دقت آن كا

 اطالعات را در دسترس ما قرار نمي دهند. 

تعداد پيروان اديان كه توسط سازمانها گزارش مي گردد، شامل افرادي كه پايبند به عقايد ديني نيستند ويا آنهايي كه 

چون ديگر مذاهب با متولد شدن همراه اين فرقه  مرتد شده اند نيز مي گردد اما پيروان اين فرقه افرادي نيستند كه

باشند لذا جمعيت اين فرقه با تولد افراد زياد نمي شود. بهائي هايي از انجام دستورات مذهبي سرباز زده شبيه افراد اين 

ير ت تأثچنين در مذاهب ديگر نمي باشند، زيرا بهائيت دين آباء و اجدادي آنها نبوده است يا اينكه فرهنگ آنها را تح

 قرار داده باشد.

اگر چه اعضاي رسمي بهائي  مقياسي براي شركت كنندگان و پيروان فعال به حساب نمي آيند. اما به نظر مي رسد كه 

تعداد پيروان عملي نسبت به پيروان ادعايي بيشتر از مقدار ذكر شده باشد. جمعيت وجامعه بهائي در مقايسه با اديان 

 ايم بسيار كم تر مي باشد. ديگري كه در جدول آورده

 فصل   دهم

 مصاحبه  با خانم  شهریاری

 معلم بازنشته بهایی

 مصاحبه با خانم شهریاری) معلم بازنشسته بهائی(
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در ضمن تحقيق پيرامون بهائيان در اطراف اصفهان متوجه شدم كه تعدادي از آنها در بستان آباد اصفهان روبروي راه 

البته بيش از سه، چهار خانوار درآنجا سكونت ندارند به منطقه رفتم وبا خانم شهرياري كه از آهن زندگي مي كنند، كه 

ساكنين قديمي آنجا و معلمي بازنشسته بود گفتگويي انجام دادم كه بسياري از حقايق و آداب و رسوم بهائيت درآن 

 مطرح شده است.

يك بهائي پيرامون مذهبشان بسيار مشكل و در حد محال  البته، اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه سخن گفتن با

است؛ كساني كه دراين زمينه تحقيق كرده اند سخن بنده را تصديق خواهند كرد؛ تا آنجا كه پس از گفتگو و مصاحبه با 

ذر برحخانم شهرياري، اطالعيه اي از طرف رئيس بهائيان اصفهان صادر شد كه درآن بهائيان را از گفتگو با مسلمانان 

داشت و خانم شهرياري نيز حاضر به گفتگوي دوم نشد، گفتگويي كه صورت گرفت در واقع يكي از الطاف الهي بود كه 

توانستم بعد از دو سال جستجو در اطراف اصفهان با يكي از آنان مطالبي را پيرامون عقايدشان كه تا حدودي با كتب 

 بهائيان مطابقت دارد بدست آورم.

هم الزم و ضروري است كه خانم شهرياري در خالل سخنانشان مي گفتند كه پدر بزرگ آنها توسط شخصي  ذكر اين نكته

بهائي مي شود وبه همين جهت كليه وابستگان آنها نيز بهائي مي گردند. واز نظر خانوادگي سابقه « زين العابدين» به نام

 زيادي در بهائيت ندارند.

 ام خود براي ما گفتگو كنيد؟سئوال: از برنامه هاي عبادي و احك

روزه  80روز، روزه مي گيريم ويك ضيافت  80خانم شهرياري: در رابطه با عبادت، ما روزانه سه بار نماز مي خوانيم و 

نفر است مراجعه مي كنيم. در حال  80همراه با مناجات داريم؛ در مشكالت شرعي خود به شوراي بهائيان كه تعداد آنها 

 اين شوراي بهائيان سه نفر هستند و مشكالت شرعي خانوادگي بهائيان را برطرف مي كنند.حاضر در اصفهان 

 سئوال: اگر بين يك زن ومرد اختالف خانوادگي بوجود آمد چگونه اين مسله حل مي شود؟

 يكسال خانم شهرياري: در اين صورت نامه اي مي نويسيم به همين شوراي سه نفره كه به آن اشاره كردم واين زن ومرد

صبر مي كنند ودر طول يك سال شورا سعي مي كند كه بين اين زن و مرد صلح برقرار كند، در اين مدت آنها حق هيچ 

گونه ارتباطي با يكديگر را ندارند، ليكن مرد موظف است نفقه زن را بپردازد و پس از گذشت يكسال اگر شورا نتواند 

جدا مي شوند، بدون آنكه صيغه طالق خوانده شود ومرد مي تواند با زن بين آن دو صلح برقرار كند، آنها از يكديگر 

 ديگري ازدواج كند و زن هم بالفاصله مي تواند با ديگري ازدواج كند.

 سئوال: لطف كنيد چگونگي ازدواج وكيفيت آن را بيان نماييد؟

ا رضايت پدر و مادر باشد و اگر دختر خانم شهرياري: د ر مراسم ازدواج، نظر پسر ودختر شرط است؛ اما حتما بايستي ب

و پسري بدون رضايت پدر و مادر خود اقدام به ازدواج كنند، از جامعه بهائيان طرد مي شوند، ودر زمان اجراي عقد الزم 
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نفر شاهد عقد باشند ومقدار مهريه هم به اين ترتيب است كه اگر دختر و پسر، شهري باشند مقدار مهريه آنها  0است 

واحد نقره  1تا  8مثقال است. واگر روستايي باشند مقدار مهريه از  80واحد طال مي باشد كه هر واحد طال  1ا ت 8بين 

 وبه اين شكل اين« انا كل هلل راضيات» ودختر مي گويد:« انا كل هلل راضون» است ، در هنگام اجراء عقد پسر مي گويد:

 دو همسر يكديگر مي گردند.

 برنامه تربيتي خود نسبت به فرزندانتان براي ما صحبت كنيد؟سئوال: مقداري پيرامون 

خانم شهرياري: ما بسيار به تربيت فرزندان خود توجه داريم وبه همين جهت ما در صبح هاي جمعه يك جلسه تربيتي 

ل يتشكيل مي دهيم، كه اين جلسه در منزل بهائيان تشك« گلشن توحيد»سال به نام  3سال تا  3ودعا براي كودكان 

سال به باال برگزار مي شود، در كتب بهائيت به تربيت فرزند  3مي شود و هم زمان يك كالس اخالق هم براي كودكان 

بسيار تأكيد شده است وهر كس كه از اين قوانين تخطي كند؛ از جامعه بهائيان طرد مي شود. در ضمن تاكيد بسيار 

 يم.زيادي در انتخاب دوستان خوب به فرزندان خود مي كن

 سئوال: لطفا پيرامون حجاب و پوشش زنان بهائي صحبت كنيد؟

خانم شهرياري: از نظر بهائيان، تنها باز بودن مو بدون اشكال است واگر وارد منزلي شديم خانم آن خانه الزم نيست 

ريم زيرا ذره اي خود را بپوشاند؛ اما نسبت به پوشش بقيه اعضاء وعدم اختالط زن ومردما همان قوانين مسلمانان را دا

 عفت و عصمت باالتر از هزار سال عبادت است.

آنچه ذكر شد، خالصه اي از مصاحبه وگفتگوي نويسنده با خانم شهرياري از معلمين بهائي است.همان گونه كه خواننده 

 گرامي مالحظه مي كند:

مغايرت  «صلي اهلل عليه و آله» مبر اكرم اوال: بسياري از دستورات و احكام بهائي با آيات صريح قرآن كريم ودستورات پيا

جدي دارد. ثانيا: گفته هاي خانم شهرياري با آنچه در عملكرد بهائيان ديده شده است متفاوت است، زيرا اين خانم ادعا 

مي كند كه تنها در نزد بهائيان پوشش مو الزم نيست ولكن بايستي تمام اعضاء بدن پوشيده باشد، در حالي كه هم در 

ـته و هم در حال حاضر عملكرد نابهنجار زنان بهائي و اختالط آنان با مردان و عدم پوشش مناسبشان به هيچ وجه گذش

قابل انكار نيست و همان گونه كه در عكسها مالحظه مي كنيد دختران و زنان جوان به صورت بي حجاب در كنار پسران 

هاي فعلي بهائيان خصوصا در شاهين شهر وبهارستان و ...نوع  قرار گرفته ودر كالس درس اخالق حاضر مي شوند، برنامه

 روابط زن ومرد آنها گواه اين مدعي است.

براي كساني كه طالب حقيقت واطالعات بيشتري پيرامون برنامه هاي بهائيان و آگاهي از عدم انطباق دستورات و برنامه 

مي باشند، مي توانند به كتبي كه در قسمت « يهم السالمعل» هاي آنها با دستورات زيبا و شفاف اسالم و قرآن وعترت 

مروري كوتاه بر برخي از كتاب هاب بابيه و بهائيه در همين كتاب ذكر شده ،مراجعه نمايند. آنها را مورد مطالعه قرار دهد 

 تطبيق دهد و حقيقت را بداند. « عليهم السالم »و با قرآن و روايات ائمه معصومين 
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 عزت اهلل بهین آئینمصاحبه با آقای 

سال  21سال سن دارد ودر حدود  10در هنگام جمع آوري مطالب اين كتاب و تحقيق متوجه شدم شخصي كه بيش از 

رئيس محفل روحانيون بهائيان كهگيلويه و بوير احمد بوده اند و مدتي است از آن دين فاصله گرفته، مسلمان و شيعه 

دارد، لذا توسط يكي از دوستان كه امام جمعه بهارستان مي باشد با آن شخص شده است، در نزديكي اصفهان اقامت 

ارتباط برقرار كردم. ايشان در ضمن شركت در يك مصاحبه ويديويي) كه در حال حاضر تمام گفته هاي نامبرده با 

ف اف نموده و كامال شفاتصويرشان نزد بنده حاضر است( به تمامي اهداف و برنامه هاي ضد اخالقي و انساني بهائيان اعتر

به آنها اشاره كرده است. از آنجا كه تمام گفته هاي نامبرده را نمي توان در اين كتاب ذكر كرد ولي به ذكر برخي از آنها 

 جمله علت دوري وي از بهائيان و روي آوردن به مكتب تشيع بسنده مي شود.

سال كار تبليغي در بخش روستاي دره شوره كهكيلويه و  21سال سن با سابقه  10داراي « عزت اهلل بهين آئين» نام وي

بوير احمد، اجداد وي تماما بهائي بوده ودر حال حاضر هم تمام خانواده او بهائي مي باشند و تنها او از بهائيت فاصله 

 گرفته است.

 علت مسلمان شدن و شيعه شدن خود را بيان نماييد؟

ر شعله وربود به گونه اي كه با خود عهد بستم كه پيرامون دين بهائيت در سنين جواني حس حقيقت يابي در من بسيا

تحقيق كنم واگر ديدم بهائيت حق است تمام زندگي خود را در اين مسير قرار دهم واگر پي بردم آن دين حق نيست از 

ردم تا به پاسخ آن برگردم، سئواالتي هميشه در ذهن من مطرح بود تا اينكه شروع به مطالعه كتاب هاي بهائيان ك

سؤاالتم دست يابم، اما هر چه بيشتر مطالعه مي كردم كم تر به پاسخ ها نزديك مي شدم. ضمن اينكه سؤاالتم مبهم تر 

و پيچيده تر هم مي باشد تا آن كه در محفل  روحانيون بهائيان اين سه سؤال را مطرح كردم وبه آنها سه ماه مهلت دادم 

نفر  88ن ارائه دهند و گرنه از اين دين دست برخواهم داشت، در طول اين سه ماه حدود تا پاسخي مناسب به سؤاالت م

از سران بهائي با من به مناظره پرداختند ولي هيچكدام به سؤاالتم پاسخ صحيح و قانع كننده اي ندادند، بعد از سه ماه 

 سؤال عبارتند از:  من به ياسوج رفته وتوسط يكي از روحانيون به دين اسالم مشرف شدم، آن سه

با توجه به اينكه در روايات متعدد ودر گفتار پيامبر اكرم) ص( آمده است كه امام زمان )عج( فرزند امام عسكري است -8

با واسطه فرزند پيامبر مي باشد، پس بايد پدر امام زمان)عج( ،حسين بن علي) ع( باشد ومادر او نرجس خاتون، در حالي 

 اين چنين نبوده اند.« ي محمد بابسيد عل»كه پدر ومادر 

در روايات متعدد آمده است كه امام زمان) عج( غيبت بسيار طوالني خواهد داشت در حالي كه تمام عمر سيد علي -2

 سال نبوده است، لذا او را نمي توان امام زمان) عج( ناميد. 33محمد باب بيش از 

خدايي كرده است در حالي كه اين ادعا با عقل جور در نمي آيد و درس هشتم كتاب خود ادعاي  80بهاء اهلل در ص -3

 يك انسان نمي تواند خدا باشد.
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 لطفا مقداري از اخالقيات و برخورد و فعاليت هاي بهائيان براي ما بيان كنيد؟ 

اد رابطه در بهائيان گر چه به حسب ظاهر داراي اخالق خوب و معاشرت بسيار گرمي با ديگران هستند اما اين براي ايج

 بين مردم است واال پست و ظاهر ساز ولي زيرك هستند.

غالبا از گوشت گراز استفاده مي كنند و نوشيدن شراب در بين آنها بسيار متداول است وبهاء اهلل را خدا مي دانند و 

همه چيز را خدا مي ثروت اندوزي يكي از اهداف بهائيت است، از همه مهم تر آنكه صفات الهي را از ذات جدا نكرده و 

 دانند در حالي كه موجودات تجلي صفات خداوندند نه ذات او.

داراي تعصب زيادي هستند وهر كس كه از بهائيان جدا شود مورد اذيت و آزار قرار مي گيرد تا آنجا كه وقتي من مسلمان 

ود دارد، همان گونه كه فاطمه قره شدم داخل خانه من ريختند و مرا اذيت كردند، در بهائيت اعتقاد به كشف الحجاب وج

العين انجام داد وازدواج محارم بالمانع است ودر حال حاضر در منزل يكي از بهائيان در نزديكي منزل ما آالت موسيقي 

از استخوان شتر ساخته مي شود كه در اين مورد من شخصا اعتراض كرده وحتي شكايت هم كرده ام، بسيار جنايت مي 

ش زدن خانه ديگران و زنا و شراب خوري و ...در گذشته اعمال خود را مخفيانه انجام مي دادند، اما در كنند از قبيل آت

حال حاضر حتي ضيافت خود را نيز آزادانه انجام مي دهند به گونه اي كه تمام مردم مي دانند در فالن خانه بهائي جلسه 

 برقرار است.
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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