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 چکيده:

 

ک تشکیالت اجتماعی پیچیده اسهت کهه ههم    یمذه ی باشد،  که یک نحلهنآبهائیت پیش از  فرقه

الظاهر تنها به کارکرد مهذه ی  علی هکند، اگرچکارکرد مذه ی، هم سیاسی و هم اقتصادی را دن ال می

و سید کاظم رشهتی،   ساییخود اذعان دارد. این فرقه با توجه به تفکرات افرادی چون شیخ احمد اح

ی بابیه است. که از زمهان قهاجر تها    ای منشعب شده از نحلهی شیخیه و نیز فرقهسس و م دأ فرقهؤم

کنون، در ایران و در برخی دیگر از نقاط جهان ریشه دوانیده است. بهائیان علی رغم برخی شعارهای 

کنند و همانند یهک  گرایانه عمل می کوبسر کنند؛ درعمل بسیار ناشیانه وآرمان گرایانه که مطرح می

بهائیهت توسه     فرقهه  هها هسهتند.  فرقه، تمام اعضاء در خهدمت سهرکردگان فرقهه و تحهت امهر آن     

میرزاحسینعلی نوری تأسیس و توس  ع دال هاء و شوقی افندی توسعه یافته و ترمیم شد. بهه ادعهای   

ارشان تالش برای کسب صلح جههانی و  ترین آیین در جهان است و شعئینشان گستردهآخود بهائیان 

بهائیت اگرچه از بستر اسالم و فقه شیعی منتسب بهه شهیخیه    برقراری آرامش در دنیای انسانی است.

باشد و در یک برخواسته، اما آرا و اعتقاداتش بسیار بحث برانگیز، شرک آمیز و حتی منزجر کننده می

 قرار دارد.  تفاوت و تعارض صد و هشتاد درجه ای با فقه شیعی

باشد و یهائیان از هر ترفندی برای ت لیغ فرقه خود در مرکز اصلی بهائیت در ایران، شهر شیراز می

نمهایی، ایجهاد   توان به مواردی از ق یهل مظلهوم  کنند که به عنوان نمونه میمیان مردم عامی استفاده می

افتن طعمهه از میهان جوانهانی کهه     آینهد، یه  طرح دوستی با مسافرانی که برای دیدن به شهر شیراز می

پسری و -ها را از کانون خانواده خود دور کرده است، طرح رواب  عاطفی دخترمشالت خانوادگی آن

 توان اشاره نمود.... می

 شیخیه، ع دال هاء، کلمات کلیدی: فرقه، بهائیت، ایران، دین اسالم، مهدویت
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  مقدمه:

 یشده است. ههدف ظهاهر   لیتشک یهدف باطن کیو  یهدف ظاهر کیبر اساس  تئیهاب یفرقه

و چهه   یچهه از جههت فکهر    ،تئیهاب تیواقع ی، ولیع ارت است جنگ با شرک و بت پرست تئیهاب

 سهم یالیو امپر یخهدمت بهه فراماسهونر    ،و پنهان آنها یکند، هدف باطنینم دییهدف را تأ نیا ،یعمل

از زمان ظهور تا به امروز اسهت، و آن ههدف    تئیهاب یهااصل، محور تمام تالش نیاست و ا یجهان

 3اند.کردن ساده لوحان و عوام الناس قرار دادهاغوا و گمراه یرا فق  برا یهرظا

ایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی از ترفندهای مرسوم دول استعمارگر برای بهه انحهراف کشهیدن    

سهاز در نهایهت   داری بوده است. در حقیقت هدف کلی این بوده که فهرق دسهت  جریان صحیح دین

 ،مههدویت  یادیان الههی را مشهوش سهازند. در مقولهه     یده ویا حداقل چهرهجایگزین ادیان الهی ش

سازی با نام و عنهوان  یکصدو پنجاه سال پیش با کمک و هدایت استعمار انگلیس، گروه دست حدود

عمهل آمهده و اعهالم محققهان،     ههای بهه  بررسهی  ط ق و گرفت شکل ما کشور در بهایی آیین بابیت و

-سازی ملت ایران از مراجع تقلید )که در عقاید شیعه، نواب امهام زمهان  گیری کلی بهائیت جداجهت

  4 بود. بشر یشوند( و مشغول کردن آنان به مکتب ساختهالسالم تلقی میعلیه

که علت ظهور بهائیت فقر و مشکالت اقتصادی بعد از ورشکستگی در هستند بسیاری بر این باور 

های ایران و روس، شکاف عمیقی بین دولت و ملهت  نگ. شکست در جهای ایران و روس بودجنگ

شدن روحانیت و ملهت از  با جدا  1 .شاه ایجاد نمودشدن روحانیت از دولت فتحعلیجدای به واسطه

. اما ملت اقتدار خویش را حفه  نمهود و بها    ها درآمدها و انگلیسروس یدولت، دربار تحت سیطره

هها بهه   جا بود که روس. از همینها نداردای از روسو واهمه نشان داد که ترس، "گری ایدف"کشتن 

قوت ملت ایهران پیهروی از نایهب     ی. به تشخیص درست آنان، نقطهفکر شکستن اقتدار ملت افتادند

  2 مهدویت افتادند. یسازی پیرامون اندیشهرو به فکر فرقه. از این)عج( بودامام زمان

قاجهار   یاجتهادی اخ اریین در آغاز دوره یروش اصولیین بر شیوه یعلت غل هبه ،شیخیه یفرقه

برای عقهب نمانهدن در داشهتن پاسهخ      ،های اخ اری مسلک. شیخیهای علمیه شکل گرفتدر حوزه

                                                 
3
 44ص  ،3114 ن،ی. تهران: نشر محسنتبهائی نام به ای محمد،  فرقه ان،یاضیف.  
4
 311، ص 3114، سال هفتم،41 شماره ایران، معاصر تاریخ  شه ازی، ع داله، فصلنامه.  
1
 134، ص 3171 ران،یدر برخود با استعمارگران، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ا رانیا ؛ینصر، تق.  
2
 (322ص   ایران، معاصر تاریخ  ع داله، فصلنامهشه ازی، .  
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به خیاالت متوسل شدند و طرح ایجاد ارت اط با معصهومین در خهواب و رویها و     ،برای مسائل جدید

در  راه را برای ادعاهای اتصال به معصومین باز نمود. به این ترتیهب  . این شیوهغیره را مطرح نمودند

-. پس از این ادعا پیروان او بهه )ع( قلمداد کردسیدعلی محمد باب  خود را باب امام زمان این دوره،

در زنهدان   امها وی  ،دستگیر شد سیدعلی محمد باب در ادامهطور کلی دین را منسوخ اعالم نمودند. 

-. ادعای الهیت او به بعد از این ادعا بهاز مهی  ن کتاب بیان نمود و ادعای پیغم ری کردشروع به تدوی

. بعد از سیدعلی محمد، اعلی  توجیه نمودگردد که نام خویش را با استناد به حروف ابجد معادل رب

باب بودنهد   . ازلیه بیشتر تابع احکام و دستوراتازلیه  و بهائیه  تقسیم شدند یجانشینانش به دو فرقه

. دینی که با الههام از  علی نوری کتاب جدید نوشتند و دین جدید ساختنداما بهائیان به ره ری حسین

  3 .تمدن روز اروپا احکامی ساخت که بتواند افراد بیشتری را به خود جلب کند

 :انيدر مورد بهائ (رئيس جمهور وقت آمريکا)به  رونالد ريگان  ی)ره(نيپاسخ امام خم

اينكهدربعضيراديوهاپخشكردندصحبترئيسجمهورآمريكارامالحظهكرديد؟كهايشاندانمنمي» 

هاييكهدرايرانهستندومظلومندوجاسوسهمنيستندوبههكهاينبهاييازهمهدنيااستمدادكردندبراياين

شهانرابههجهايههامراسهممهذهبيايهنجزمراسممذهبيبهكارديگراشتغالندارندوايرانبرايهمينكهه

ههادادندكهخوبايهنگفت،خوبگاهياذهانسادهاحتمالميايشان)ريگان(اينمسائلرانمياگر.آورندمي

ريگهانآقهاي… هميكمردميهستندكهولواعتقاداتشانفاسداست،لكهنمشهغولكهارخودشهانهسهتند

هاجاسوسايناگر. … مردمآرامي،ساكتيمشغولعبادتخودشانهستندهاها،بيچارهگويدكهاينبهاييمي

ايهسهتندكههبههنفهاشهماهسهتندهايهكدسهتهكهاينآمد.شمابرايخاطرايننيستندشماصدايتاندرنمي

هكبهايينفر22خاطربرايحاالكهنكردهگلاشدوستيانسانكهشناسيمميراآمريكا…)اعتراضكرديد(

دوستييكوقتفريادكردهوبههمههعهالممتشهبدشهدهنساانبرايشدند،گرفتارخودشانقولبهايراندر

جاسهوسههاايهنكههايهنبههنداشهتيممادليلياگر…شناسندهابرسيد.مردمشمارامياستكهبهفرياداين

مذهبنيستند،يكحزبهسهتند،يهكيكهابهائيبود.كافي…هاآنازريگانطرفداري…هستندآمريكا

ههمههاايهن.كنهدكردوحاالهمآمريكهاداردپشهتيبانيمهيهاراميحزبيكهدرسابقانگلستانپشتيبانيآن

  4 «.هستيدريگانآقايشماهااينطرفداركهاستاينمسأله…هاجاسوسندمثلآن

 

                                                 
3
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 خش اول: کلیات و مفاهیمب

 ینظر ()چارچوباتیادبفصل اول : 

 

 تشریح و بیان مسأله

دین در سه سطح و درجه یک)تصویر متنی(، دو)تصویر علماء دینی( و سه )اشکال عینی و تحقق 

ساز و مخاطب محهور  ی فرهنگعنوان یک وسیلهیافته در قالب فرهنگ( قابل بررسی است؛ رسانه به

تقویهت و فرهنهگ را در آن   کند عناصر فرهنگی را در یک جامعهه  با اکثریت مخاطب عام، تالش می

توانهد  ی سه سروکار دارد و ال تهه نمهی  تر با دین درجهجامعه نهادینه نماید. بر همین م نا رسانه، بیش

تواند برای امر ت لیهغ در  که اصوالً دین تا چه اندازه میی یک و دو را نیز نادیده بگیرد. ایندین درجه

اش به خدمت بگیرد، منوط بهه ایهن   م کارکردهای چندگانهرا با تما ی رسانه پیش برود و رسانهحوزه

-پیش شرط است که اصالت را به دین داده و رسانه را صرفاً ابزاری برای انتقال و ت لیغ مفاهیم و پیام

هایشهان تمهایز و تفهاوت قائهل     های سنتی و مدرن و کهارویهه های دینی تلقی کنیم؛ و نیز میان رسانه

اند که حیاتشان به توّجه و اق ال مردم)مخاط ان( وابسته نیز به این باور رسیدهها چنین رسانهشویم. هم

ها تالش است و مردم نیز به توجه و اق ال معنویت و دین )امیدی ماورایی( نیازمند هستند؛ پس رسانه

 گونه، برای مخاط انشان مهیا کنند.کنند که این امید را حتّی اگر هم سرابمی

رود، پهاک و مطههر اسهت؛    ی دینی که برای ت لیغ دین به کار مهی سالم، رسانهدر دین و شریعت ا

ای برای رسیدن به سهعادت و لقهاء ا    پیام ر خدا)ص( و ائمه )ع( رسانه هستند، و این رسانه وسیله

شود. پیام ر خدا)ص( رسانه است، رسولِ خدا است، و اگر خدا از این رسهانه گرفتهه شهود،    تلقی می

شود، تأثیر خهودش را  ها میدهد. دینی که در رسانه متوقف شود، مخدر تودهاز دست میماهیتش را 

 ماند.باقی می ایدهد و دین رسانهاز دست می

ها و نشان ها و تشویق به انجام آن و ترسیم بدیامام خمینی)ره( ت لیغات دینی را شناساندن خوبی

انهد؛  اسهتاد شههید    سیار مهم دین اسهالم تلقهی کهرده   دادن راه گریز و منع از آن  دانسته و از اصول ب
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ی پیام اسالم به عموم مردم و ال ته معرفهی و  عنوان رسانندهمرتضی مطهری نیز، مقام ت لیغ اسالم را به

 داند..ی مقام مرجعیت و مجتهد دینی میشناساندن اسالم به صورت یک مکتب، در حد و اندازه

یابی به سعادت دنیوی و اخروی و تکمیل بعهد معنهوی خهود    انسان همواره در تالش برای دست

باشد. در ایهن سهیر   باشد. بنابراین همواره نیازمند یک الگو و برنامه برای رسیدن به هدف خود میمی

چه که تحت عنوان برنامه و الگو برای سیر معنوی و تکامل روحانی انسان مد نظر تحول و تکامل، آن

هی متنوعی که در قالب ادیان شود؛ پس، انسان، در میان برنامهوانده میباشدف در اصطالح دین خمی

 ترین را برگزیند.آلکند تا ایدهشود، سعی میهای مختلف، بر او عرضه میو فرقه

کنهد تها   شود کهه اوالً دیهن تهالش مهی    بنابراین، چرایی ت لیغ دین، هم از همین مفهوم استن اط می

ههای معنهوی   آلهه دار نگه دارد و ثانیاً خود را بر جویندگان حقیقت و ایهده روز و وفاتابعین خود را به

های کهاملی  نماید تا بتواند بر خیل پیروان و تابعین خود بیافزاید؛ چرا که اعتقاد دارد برنامهعرضه می

ن حهد  تواند پیروان و تابعین را به بهاالتری ها و الگوهاف میرا ارایه کرده است و پیروی از این برنامه

تهری را  توانهد؛ پیهروان بهیش   کند تا با ت لیغ تا جایی کهه مهی  کمال انسانی برساند. پس دین تالش می

 تری را به سعادت و کمال برساند. جذب و تابعین بیش

دانهد،  ی ادیان پیشین خود میترین دین و ال ته تکمیل و تأیید کنندهدر دین اسالم که خود را کامل

ن هیچ اج اری نیست؛ اما به پیوست بر این مهم تأکیهد دارد کهه راه ضهاللت و    شود که در دیادعا می

بختی مشخص و تفکیک شهده اسهت و اگهر کسهی بهه راه دیهن و       گمراهی هم از راه سعادت و نیک

حقیقت بیاید، قطعاً سعادتمند خواهد شد: سوره بقره: آیه؟!. بنابراین، دین اسالم بر این اعتقهاد اسهت   

خواهد بهانه را از انسان بگیرد بختی، برای این است که خداوند میراه درست و نیککه ت لیغ دین و 

یابی، باعث خواهد شد که انسان، از و ال ته آشنایی و آگاهی پیرامون ادیان مختلف و تحقیق و حقیقت

 ها را انتخاب نماید.میان ادیان مختلف، انتخابی آگاهانه داشته باشد و بهترین آن

توان انتخاب بهتهرین دیهن را بها توّجهه بهه معیارههای       رورت و چرایی ت لیغ دین، میبر م نای ض

 های زیر در نظر گرفت:مالک

ی فاضله و رسیدن به حقیقهت واحهد و   ها و الگوهایی برای ساختن مدینهآلنگری و داشتن ایدهآینده

و یها تغییهر در اصهل و     داشتن کارایی برای زندگی امروز به روز بودن، در عین عدم خلهل  زی ای کل

ههای  ریشه؛ یعنی، بتواند خودش را با شرای  و وضعیت حال فهرد، اجتمهاع، تکنولهووی و پیشهرفت    
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تهرین ضهعف، تغییهر و نقصهانی در اصهل و      که حتی کوچهک ط یعی و انسانی، تطابق دهد، بدون این

 ماهیت آن بوجود آید.

ای های آن خدشهه ای انسانی، بر مفاهیم و اموزهههای عقلی و منطقم تنی بر عقالنیت: نتوان با برهان

 وارد آورد و یا در اصول اعتقادی آن، شک و تردیدی ایجاد نمود.

ریزی داشته باشد و هدف تعیین کهرده باشهد و یها بهه     جامعیت: برای تمام ابعاد زندگی انسان، برنامه

عنهوان  د)کمال انسانی(: بهدار کردن زندگی دنیوی و اخروی تابعین خوع ارتی، مفهوم بخشی و هدف

نمونه، تعریف و ت یین مفهوم آخرت و سعادت اخروی در میهان مسهلمانان در دیهن اسهالم؛ داشهتن      

ی متنوع دیگری برای تعیین و ت یین س ک زندگی اسهالمی کهه در   ی غذایی و اصوالً هر برنامهبرنامه

ایهن دنیا.داشهتن سهم ل، نشهانه و     دین اسالم وجود دارد و ... برای سالمتی جسم و روان انسهان در  

ی نمادهایی مشخص برای حف  انسجام و وحدت بخشی به تهابعین خهود داینامیهک و پویها: رابطهه     

هایی مطمئن، ایمن و در دسهترس بهرای   دوطرفه میان دین و تابع و خدا و مخلوق برقرار باشد.رسانه

 و اعتماد تابعین خهود را جلهب نمایهد.    ارسال پیغام خود به تابعینش داشته باشد. یعنی بتواند اطمینان

کنهد، دارای یهک الگهو و    آل، بایستی در میان الگوهایی که به تابعین خودش معرفی مهی یک دین ایده

عنوان نمونه، در دین اسالم، خداوند در مرکز قرار پذیر باشد. بهی واحد و یک مرکزیت مشاهدهنمونه

گیهری: عهدالت  در وجهوب انجهام     کنند.آسانثارش درک میها و آدارد و مؤمنان، خداوند را با نشانه

عنهوان نمونهه، در   فرایض دینی بر تابعین با توّجه به شرای  زمانی، مکانی، جسمی، روحهی و ...؛ بهه  

های ماننهد نمهاز، روزه و ... در شهرایطی خهاص، بهر برخهی از       شریعت اسالم، وجوب انجام فریضه

که بیمهاری حهادی دارد و امکهان دارد روزه بهه بهدن او ضهرر        شود. مثالً کسیمسلمانان برداشته می

تواند روزه واجب را نگیرد و قضهای آن را در وقهت دیگهری بجهای     برساند، با تشخیص پزشک، می

 بیاورد.  

عدالت در توانهایی، جنسهیت، سهن و    ، ی فردی و اجتماعی زندگی انساناعتدال:توجه به هر دو جن ه

ها مقام مادی یکسانی دارند و زشهتی و زی هایی   ی انسانت دینی و ... : همهسال، نهاد، قوانین و مقررا

بندی و اعت ار بخشی به مادی در دین مطلوب وجود ندارد ولی از نظر معنوی، معیار عدالت در درجه

تواند مواردی مانند تقوای درونی، نیات، اخالقیات، انسانیت، صداقت، انصهاف، عهادل و   ها، میانسان

طهور یکسهان   دن و ... باشد. از طرف دیگر در یک دین مطلوب، قوانین و مقررات دینهی، بهه  عاقل بو

چنین، عدالت در جنسیت و توانایی شود. همی تابعین و فارغ از نهاد و ... اعمال و اجرا میبرای همه

انجهام   رود و حتهی در های او انتظار میبه این معناست که از هر کسی و شخصی با توجه به توانایی

ها تفاوت و تمایز های روحی و جنسیتی زن و مرد، بین آنفرایض دینی با توجه به تفاوت در ویهگی

 شود.گذارد و عدالت در این مورد نیز رعایت میمی
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هها نگریسهتن، بهدون ههیچ پهیش      بندی اجتماعی و با یک دید و نگاه به تمهام انسهان  بی ارزشی ط قه

ی خود و نترسیدن از نقد: دینی که ادعای کامل بودن را عت در عرضهشجا. قضاوتی دررابطه با ایشان

ی با سایر ادیان، ترسی ندارد و شهجاعانه،  گاه از قرار گرفتن در معرض نقد و احیاناً مقایسهدارد، هیچ

ههای بسهیاری ادعهای کامهل بهودن      پذیرد. در میان ادیان مختلف، اگرچه دیهن این نقد و قیاس را می

ما تنها دین اسالم است که خود را بر سایر ادیان  و مؤمنانشان برای نقهد و قیهاس عرضهه    اند، اداشته

ها کهه از نهزول و ارسهال آن بهر     داشته است. در دین اسالم، قران به عنوان کتاب مقدس، بعد از سال

ا ترین تغییر و تحریفی نداشته و امروزه حتّی بر یک پسر بچهه یه  گذرد، کوچکپیام ر اسالم)ص(، می

ههای قرآنهی را   تواند مفاهیم و آمهوزه شود و او میی سه ساله از تابعین خود هم عرضه میدختر بچه

های مقهدس ایشهان، در طهول زمهان و بها رشهد عقلهی        بخواند. اما در بسیاری از فرق و ادیان، کتاب

 تابعینشان، مشمول تغییر و تحریف شده است.  

ی هستند که با ادعای دینی بودن مضهمین و مفهاهیم خهود،    های مختلفها و نحلهدر این میان، فرقه

سعی در ارت اط گیری با مخاط ان و به ت ع ان، باال بردن تعهداد پیهروان خهود دارنهد. اگرچهه اغلهب،       

ی یهک  ههای برازنهده  آلی عدم کارآیی الزم و کم ود ایهده ها، به واسطهها و نحلههای این فرقهتالش

رخوردار نشده ولی باز هم موفق به جذب حهداقلی از عهوام النهاس بهرای     آل، از مح وبیت بدین ایده

رونهد،  های انسانی از تعداد نفوس بشر که به بیراهه میشوند. که حتی این حداقلپیروری از خود می

 ها گرفته شود. کارهایی ارایه شود تا جلوی این ضاللتنیز مهم و قابل توجه ویهه است که راه

آل اند تها نظهم و سیسهتم ایهده    های انحرافی مختلفی، تالش داشتهها و نحلهفرقهدر ایران همواره 

ی ایرانی را برهم بزنند. و متأسفانه در این میان، تالش دشمنان ایهران از گذشهته تها    مذهب در جامعه

کنونف این زمینه را فرصتی و موقعیتی برای واردآوردن فشار بر ملت و حکومت در ایران تلقی کرده 

 اند که این خود جای تدمل و تفکر دارد.ها کوشیدهها و نحلهگونه فرقهبه تقویت و نسج اینو 

ها، در ابتدا بایستی این ها و نحلهگونه فرقهاثر ایناما برای برون رفت از این معضل و خنثی کردن 

-ی راهو ارائهه گویند؛ سپس برای ت یین ها چه میها را خوب شناخت و دانست که آنها و نحلهفرقه

ها برای جهذب مخاطهب و   گیری و ت لیغاتی آنها، بایستی به شگردهای ارت اطای با آنکارهای مقابله

ها، اقدامات الزم ههم  بهرای   برد؛ تا در نهایت توانست با تجزیه و تحلیل این فرقهتابع و پیرو و ... پی

که شهروندان جامعه را در پی گرفت، تا اینها در سطح ها و هم پیشگیری ت لیغی علیه انم ارزه با آن

ههای ضهاله   و ملت چه در سطح عوام و چه در سطح خواص، اگاه شده و با شناختی که از این فرقهه 

 ها نیافتند.کنند، در دام آنپیدا می
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های های اخیر و در تاریخ معاصر ایران، نام فرقههای مطرح در سالهای ضاله و نحلهدر میان فرقه

ها که منشعب از یکدیگر رسند. این فرقههایی آشنا به نظر میای مانند شیخیه، بابیه و بهائیتف نامضاله

انهد، همهواره در شهگردهای ت لیغهی و     بوده و سعی در تحریف و تغییر مسیر حقانیهت دینهی داشهته   

ت بها  ای خود، وارد سیاسهت و ضهدی  های فرقهعملیاتی خود بسیار موفق عمل کرده و علیرغم اموزه

اند. بها  نظام جمهوری اسالمی شده و در جهت تضعیف توانمندی و وحدت ملی کشور همت گمارده

-توجه به اهمیت این موضوع و ت یین و تعریف یک خ  مشی و راهنمای کاربردی برای تحلیل فرقه

پایان هایشان، الزم دیده شد تا ها برای جذب طعمهی بهائیت و تحلیل شگردهای ت لیغاتی آنی ضاله

 ای در این باب طرح و به سرانجام برسد.نامه

دار و یک واقعیت اجتماعی اسهت. و ال تهه بایسهتی بسهترهایش را مهورد      بهائیت یک جریان ادامه

نماید. فرار از ؛ بستر فکری و اعتقادی، سیاسی و ... در این میان بسیار جلب توجه میکنکاش قرار داد

ههای کهاذب سهوق    رنج و محنت، مردمان را به سمت عرفان خودکامگی شاهان و تالش برای تحمل

داد؛ صوفیه و شیخیه در این میان تا توانستند مرید جذب کردند؛ شکل گیری بهائیه کهه ریشهه در   می

ای از تاریخ ایران اتفاق افتاد کهه شهاهان قاجهار کشهور را بهه مزایهده       بابیه و شیخیه داشت، در برهه

تشکیک در برخهی اصهول دیهن و    بردند. سوادی به سر میو جهل و بیگذاشته بودند و مردم در فقر 

اعتقادات مذه ی مانند ظهور ولی عصر)عج( و بیان مفاهیمی همچون رکن رابع، تمایهل مهردم بهرای    

رؤیت منجی و فرار از رنج و محنتی را که دچارش بودند صدچندان کهرد. در ایهن پههوهش تهالش     

ی بهائیهت و نقهد آرا و نظریهات ایهن جریهان      ی ضهاله رقهه داریم به بررسی چگونگی شکل گیری ف

 بپردازیم.

 

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

ی تواند در بیان چگونگی انحرافات فکری و دینهی و نیهز نحهوه   ت یین و نگارش این پایان نامه می

یری یهک  های دینی  کارگشا بوده و یک سیر و روال را برای شکل گی نا اهالن از آموزهسوء استفاده

فرقه از درون یک اعتقاد مذه ی بیان دارد. همچنین در این پایان نامه، با بیان ایرادات وارده بهه فرقهه   

کارهایی برای جلهوگیری از اجرایهی   تواند راهضاله بهائیت و شگردهای ت لیغاتی اعضاء این فرقه، می

ی اجتمهاعی ایهران    ههای شیطانی و جذب نیروی این فرقه و اثهرات مخهرب آن در حهوز   شدن طرح

تواند یک خ  سیر پهوهشهی مشهخص را بهرای بررسهی     پیشنهاد دهد. و متعاقب آن این پهوهش می

 ترسیم نماید.ها فرق اسالمی و حتی چگونگی تکثیر جهانی آن
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اسهت کهه    یادهیچیپ یاجتماع التیباشد، تشک یمذه  یاکه نحلهاز آن شیپ تیبهائ یفرقه ضاله

الظهاهر تنهها بهه کهارکرد      یکند. اگرچه علیرا دن ال م یو هم اقتصاد یاسیهم س ،یهم کارکرد مذه 

 دیو سه  ییاحمد احسها  خیمانند ش یفرقه ضاله با توجه به تفکرات افراد نیخود اذعان دارد؛ ا یمذه 

اسهت کهه از زمهان     هیمنشعب شده از نحله باب یفرقه ا زیو ن هیخیسس و م دا فرقه شؤم ،یکاظم رشت

اسهت.   دهیه دوان شهیاز نقاط جهان ر گرید یو در برخ رانیشروع و در ا رازیاز شهر ش  نون،قاجار تاک

عمل کرده  انهیناش اریکنند، در عمل بس یکه مطرح م انهیآرمان گرا یشعار ها یرغم برخ یعل انیبهائ

 .فرقه، تمام اعضاء در خدمت سرکردگان نحله و تحت امر آنها هستند کیو همانند 

و  عهتوسه  یافنهد  یو توس  ع دال هاء و شوق سیسأت ینور یعل نیحس رزایتوس  م تیبهائ فرقه

در جهان بهوده و شعارشهان تهالش     نییآ نیترها گستردهآن نیآئ ،انیخود بهائ ی. به ادعاافتی میترم

اگر چه از بسهتر اسهالم و    تیبهائ. است یانسان یایآرامش در دن یو برقرار یکسب صلح جهان یبرا

باشد  یم  زیشرک آم ز،یبحث برانگ اریبرخواسته، اما آراء و اعتقاداتش بس هیخینتسب به شم یعیفقه ش

  .قرار دارد یعیبا فقه ش یو هشتاد درجه ا کصدی یو در تفاوت و تعارض

از  یکه یشههر   نیه بهوده و ا  تیمورد توجه بهائ اریبس  ،یرازیش محمد یعنوان زادگاه علبه  رازیش

فرقه  یغیت ل یهاچالش یحاضر به بررس قیدهد. لذا تحقیم لیفرقه را تشک نیا یغاتیت ل یارکان اصل

ن فرقهه در شههر   یه ا یغیت ل یآراء و شگردها د،یعقا خچهیبر تار دیکأبا ت رازیدر شهر ش تیضاله بهائ

 یآمهار  یهاداده لیو تحل هیرا برا اساس تجز یشنهاداتیپرداخته و درصدد است راهکارها و پ  رازیش

 .دیها ارائه نمانوع چالش نیبرون رفت از ا یبرا یفیتوص یهاو آورده

هها ج هران شهده و حتهی     نامه تالش شده است که نقهص سهایر پههوهش   در مجموع در این پایان

 المقدور از منابع دسته اول مربوط به خود بهائیت و شیخیه بهره گرفته شود.

 

 های پژوهش:گزاره

 ها:سئوال -

آراء و  د،یه عقا خچهه یبهر تار  دیه کأبا ت رازیدر شهر ش تیفرقه ضاله بهائ یغیت ل یهاچالش اصلی:

 باشند؟یفرقه چه م نیا یغیت ل یهاشگرد

 فرعی:
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 ست؟یچ رازیفرقه در شهر ش نیا دیعقاو آراء بر  دیکأبا ت تیفرقه بهائ یغیت ل یهاچالش –الف 

 رازیفرقهه در شههر شه    نیه ا یغه یت ل یهها بر شهگرد  دیکأبا ت تیضاله بهائ یغیت ل یهاچالش -ب 

 ست؟یچ

خهود، بهه صهورت     یغه یت ل ی، با استفاده از شگردهارازیدر شهر ش تیفرقه ضاله بهائ ها:فرضيه-

 -ینه ید یتههوی بهی  سهمت  به را خود  جوان مخاط ان خصوصاً  ،افراد جامعه  م،یمستق ریو غ میمستق

 ،یاجتماع تیطور کل امنو به یاسیو س یفرهنگ ،ینید تیکاهش امن جهیو درنت اخالقییو ب یفرهنگ

 .دهدیسوق م

 

 اهداف اساسی از انجام پژوهش:

 ی بهائیتگیری فرقهی شکلبررسی ماهیت و نحوه -

 ی بهائیتی ضالهبررسی افکار و عقاید فرقه -

 ی بهائیت.اث ات ضاله بودن فرقه -

جوانان   یو فرهنگ یسایس ،ینیدرکنار کنش و واکنش د شیعدم گرا ایو  شیگرا لیدال یبررس  -

 تیبه فرقه ضاله بهائ

 ینه ید تیبر امن تیفرقه ضاله بهائ  یغیت ل یهاآراء و شگرد د،یعقا یرگذاریتأث ینحوه یبررس  -

 .مقابله با آن های جوانان و راه یو فرهنگ ینید یمدارو  اخالق اخالقی –

بهر    تیه فرقهه ضهاله بهائ   یغی لت یهامخرب شگرد راتیکاهش تأث یالزم برا یارهاک ارائه راه  -

 رانیا یو به طور کل رازیمردم به خصوص جوانان در شهر ش یو فرهنگ یاسی، سینید تیامن

 

 های پژوهش:فرضپيش -

-ای نیست. اما یک جریان، دن الهافتد و م سوق به هیچ سابقهپدیده، در یک برهه از زمان اتفاق می

گیهری آن یهک پدیهده    یک جریان است و در هنگهام شهکل   دار است. مذهب و انتشار آندار و ادامه

های ضاله مانند بهائیهت  شود؛ مثالً اسالم هم یک پدیده و هم یک جریان است. اما فرقهمحسوب می

یک جریان ضد اجتماعی است که هر لحظه ممکن است ساختار اجتمهاعی و هنجارههای جامعهه را    



12 

ب خود به اسالم، از مفاهیم اسالمی سوء استفاده کرده ت با انتصایمورد تعدی و تجاوز قرار دهد. بهائ

کنهد؛  ی ضد اسالمی و تفکر منح  خهود را رو مهی  و با جذب افراد و مخاط ان به درون خود، چهره

ال ته بهائیت تالش دارد تحت عنوان تعالیم متعالی)دوازده گانه( خود ظاهری مدنی به تعالیمش بدهد 

 خوانی ندارد.هیچ یک از این تعالیم هماش با که اتفاقاً مفاهیم مقدسه

 مفروضات:

 های شیخیه و بابیه دارد.ای ضاله و ریشه در نحلهبهائیت فرقه -الف

با ش که و ساختار تشکیالتی قوی  ی مذه ی باشد، یک نحلهکه یک فرقهتر از آنبهائیت بیش -ب

 باشد.می

دن کهر گران است کهه بهرای منحهرف    ی منحرف و دست نشانده توس  استعمارابهائیت فرقه -ج

 تفکر انتظار منجیِ تشیع طراحی و شکل گرفته است.

 نوآوری پژوهش: -

جایی که عقاید و آراء بهائیان را حتی المقدور از منابع اصلی و همراه با نقهد و  نامه از آناین پایان

 کند؛ درجای خود از نوآوری و ابتکار برخوردار است.نظر بیان می

 پژوهش:آوری اطالعات روش گرد و مروش انجا -

 ای نگارش یافته است.تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-نامه به روش توصیفیاین پایان

 اطالعات گرد آوری شده است. برداریای، فیشمطالعات کتابخانهکه بر اساس 

  ضرورت اين انتخاب و انجام تحقيق: -

های فرقه ینوعی استفادهبه گسترش وسایل ارت اط جمعی و بهبا توجه  که امروزهبا توجه به این

توان تکنولهووی را نادیهده   انحرافی از ابزارهای جدید ت لیغاتی برای گسترش فرقه خود، دیگر نمی

آینهد و نتیجهه بخشهی نیسهت، الجهرم      گرفت و نیز  کنترل  و محدود کردن آن کار چندان خهوش 

ههای منحهرف، کهه مطالعهه     های ت لیغاتی هر یهک از فرقهه  بایستی با رصد کارکرد و ماهیت شگرد

راه ردهای علمهی و منسهجم بهرای مقابلهه بها       موردی این تحقیق فرقه ضاله بهائیت است، به ارائه

کارههای   علمهی، راه  ساختارشکنی این فرقه های انحرافی پرداخته و با ت یین و روشهنگری جامعهه  

های آتی و نیهز  گزاریهنگی کشور ارائه شود تا در سیاستمناسب و درخور به متولیان مذه ی و فر
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اجتمهاع واقعهی،    ها، تهدابیر الزم در محهدوده  گونه پهوهشهای آینده با لحاظ نتایج اینریزیبرنامه

 های آموزشی و آکادمیک دانشگاهی و ... اتخاذ شود. جوانان، محی 

 پيشنه تحقيق: -

تهاریخ  »های بسیاری انجام پذیرفته است، مانند کتهاب  وهشی بهائیت، پهی ضالهی فرقهدر زمینه

بهائیهت  »ی اندیشمند فرهیخته جناب آقای افراسیابی؛ و یا کتاب در خور توجهه  نوشته« جامع بهائیت

ی جناب دکتر زاهد زاهدانی و همکاری جناب محمدعلی اسالمی در نگهارش ایهن   ، نوشته«در ایران

ی این فرقه، بسیار کارگشا باشد؛  و نیهز  ی منافقانهدر شناخت چهرهتواند بسیار ارزشمند و کتاب؛ می

ی ی آقهای اشهتهاردی، و یها مجموعهه    نوشته« گریگری و بهائیبابی»کتاب های دیگری مانند کتاب 

ی ی ضالهچاپ شده توس  انتشارات کیهان، که سه جلد آن به بررسی فرقه« ی پنهاننیمه»های کتاب

ها جای صح ت و تقدیر فراوان دارد؛ اما آنچه که در ی این کتابه است؛ جملهبهائیت اختصاص یافت

های پهوهشی و مکتوب ، آنچنان که باید و شاید، دیهده نشهده، بحهث نقهد ارا و آثهار      گونه طرحاین

انهد سهیر تهاریخی ایهن فرقهه را بررسهی و از نظهر        ها اغلب تالش داشهته بهائیت است؛ و این کتاب

 بگذرانند؛

یت در ایران، به قلم دکتر سید سعید زاهد زاههدانی و بها همکهاری محمهدعلی     بهائ -3

 .3114 ،اسالمی،  نشر مرکز اسناد انقالب اسالمی

هدف این کتاب بررسی چند و چون جن ش بهائیت به عنوان یک جن ش مذه ی از آغاز تا امهروز  

بهائیه )کهه همهه را تحهت عنهوان     است و به این مقوله می پردازد که فرقه های شیخیه، بابیه، ازلیه و 

بهایی گری در ایران خالصه کرده( کی، چرا و چگونه یا توس  چه کسانی به وجود آمده اند، دیدگاه 

ها و اعتقاداتشان چیست و در مقابل حوادث مختلف ایران چگونه موضع گیری کرده اند. این تحقیق 

ه تعامل آن را با اقتدار ملهی مهورد توجهه    به بهائیت از زاویه جامعه شناسی و سیاسی می نگرد و نحو

 قرار می دهد.  

گیری ارائه شده. برخی از سرفصل های قابل ذکهر  کل کتاب در سه بهره، هفت فصل و یک نتیجه

کتاب از این قرارند: قدرت های خارجی و نقش آنهان در پیهدایش و گسهترش بههایی گهری، زمینهه       

نه انقالب مشروطه و نقش بابیهان در آن، موضهع بهائیهان    اجتماعی پیروان و توزیع کنندگان بابیه، زمی

نس ت به انقالب و نحوه تعامل جمهوری اسالمی با بهائیان و پاره ای از دالیل م نهی بهر امهی ن هودن     

 صفحه به بازار نشر آمده است.  144سید علی محمد باب و... این کتاب با 
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 .3113تاب آشنا، بهار ک، گری و بهایی گری، نوشته محمدمحمدی اشتهاردیبابی -4

این کتاب در رابطه با امام زمان نوشته شده از این نظر که از آغاز غی هت آن حضهرت تهاکنون بهه     

طور مکرر افرادی گمراه ادعای مهدویت و بابیت کرده اند و بازیچه دست استعمارگران شده انهد تها   

قه و پراکندگی ایجاد کنند. کتهاب در  بلکه بتوانند از این راه در میان شیعیان و شیفتگان امام عصر تفر

حقیقت به آگاهی خشی و افشاگری پرداخته تا موجب بیداری همه اقشار جامعه شود ایهن تحقیهق در   

 پنج فصل ارائه شده است:

 ها.مدعیان دروغین مهدویت و بابیت و انگیزه آن. 3

 ها.ان آننشاندگان استعمار و دستیارگری دستگری و بهاییبنیان گذاران بابی. 4

گری و تداوم آن به های پنهان و آشکار آن در پیدایش بابی گری و بهایینقش استعمار و دست. 1

 ها.گیری ایت ا  بروجردی و علما در برابر آنطور مرموز و گسترده و موضع

 ها. ها دلیلی آشکار بر بطالن آنهای آنادعاهای گوناگون و متضاد باب و بها و کتاب. 2

 ها. صول و فروع احکام آنان دلیل دیگری بر پوچی ادعاهای آنا . 4

 

  3114نیمه پنهان یا سایه شوم. مهناز رئوفی، انتشارات کیهان، چاپ اول  -1

شناسی تاریخ معاصر و یا بررسی و تجزیه و تحلیل آنچه بر گذشته جامعهه مسهلمان ایهران    جریان

ینده از تاریخ این مرز و آهای ضر به ویهه نسلتواند ابزاری مؤثر برای شناخت نسل حارفته است می

های پهوهش نیمه پنهان به بررسهی  های مؤسسه کیهان تاکنون با سلسله کتاببوم باشد. دفتر پهوهش

 زوایای تاریک و روشن گوشه های از تاریخ معاصر پرداخته است. 

هاست. نویسنده در بکتاب سایه شوم، خاطرات یک زن بهایی بازگشته به اسالم از جمله این کتا

دهد و با قلمی روان و مهؤثر از ماجراههای   این کتاب علت مسلمان شدن خود را به وضوح شرح می

هها  سلطه جهویی آن  یهکشد و دربارها را به نقد میهمزیستی با بهاییان می گوید. رفتار و مناسک آن

ین که بهاییان تا چه انهدازه  قلم می زند. موضوع جاسوس پروری و مراق ت تشکیالتی از یکدیگر و ا

گیهرد.  اعتمادند مورد موشکافی و دقت نظهر نویسهنده قهرار مهی    از هم ترس دارند و نس ت به هم بی

شیوع دروغ و آلودگی در میان سران بهایی کوچ و زندگی اج اری، چگهونگی انتخهاب همسهر و یها     

-و رفتار تشهکیالتی را در شهکل   ها اشاره داردجدایی از او از جمله مواردی است که نویسنده به آن

گویی و اطناب، گونه مسائل تاریخ معاصر ایران و گریز از زیادهداند. طرح روایتها مؤثر میگیری آن

های معمهولی کهار را تها حهدودی داسهتانی کهرده اسهت.        های کتاب است. فضاسازییکی از ویهگی

 یام را بی کم و کاست با همهطرات زندگیخا»کند که نویسنده در ابتدای کتاب به این نکته اشاره می
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خوردگهان را بهه خهود آورد و برایشهان     های آن به رشته تحریر درآوردم باشد که فریبفراز و نشیب

صهفحه   144ایهن کتهاب در   «. قوت قل ی شوم تا صدای آخرین دین خدا را به گهوش جهان بشهنوند   

 عرضه شده است.


