
1 
 

15/5/1396  

 تورج امینی

 

 «شناسی بهائیّتبستر»نقدی بر کتاب 

 

. همان فرق و ادیان در حوزۀ علمیّه تأسیس شده استراجع به ای برای تحقیق دم که مؤسسهچند سال قبل در خبرها خوان

این نام دارد، های انحرافی( )مؤسسۀ علوم راهبردی ادیان و جنبش« معراج»از اهداف این مؤسسه که  رسیدوقت نیز به نظر می

تا جایی که من خبر دارم، کتاب آموزش بدهند. علیه آیین بهائی نویسی تعدادی از طلّاب عالقمند را برای ردیّهباشد که 

 ؤسسه است. های این ماوّلین کتابی است که محصول آموزش« محمّدجواد رضایی»، تألیف «بسترشناسی بهائیّت»

هایی تکراری است که در امواجی از هایی که راجع به آیین بهائی نوشته شده، حاوی حرفالبته این کتاب نیز مانند همۀ ردّیه

نخستین ور است. من برای نمونه به چند نکته اشاره خواهم نمود، امّا گویی، تهمت، دروغ، برداشت غلط و ... غوطهاشتباه

در پشت جلد، جمالتی  و عجیبی است که در چاپ این کتاب رخ دادهجدید و ویسم، در بارۀ اتّفاق خواهم بنمطلبی که می

 :است دهدرج شچنین 

 

فرقۀ بهائی اگر صرفًا یک دین یا مذهب متفاوت باشد، حتّی اگر در قانون اساسی برای آن تعریف وجود نداشته و جزو »

 «.حیات دارد مذاهب و ادیان رسمی شمرده نشده باشد، باز هم حقّ

  

تی این جمله را بخوانند، ته دلشان وقی نداده، وقت کسی به آنها حقّبه این دلیل که هیچکنم بسیاری از بهائیان فکر می

یعنی عینِ همین حرفی  ،«انصاف به خرج داده ،این جملۀ آخریحداقّل باز خدا پدرش را بیامرزد، »خوشحال بشوند و بگویند: 

 از چند وجه با این جمله مسأله دارم: ستم ونی متأسّفانه من جزو آن بهائیان ولی زنند!منتظری میاللّه که راجع به آیت

نویسندۀ این جمله نیست. « نمایش کاذبانۀ انصاف»و یا « فکریز روشنـپُ»این جمله، چیزی بیش از به نظر من یک( 

ربط سر هم شده تا بی هایحرفها کاری ندارم، در حالی که حدود دویست صفحه بهائی« بودنِ »با خواهد بگوید که من می

 اشردد که نتیجۀ حقوقیوصل گ «جاسوسی» و طبیعتاً «استعمار»جامعۀ بهائی به  در آخر، زیر سؤال برود و «بهائیان بودنِ»

  درج شده است. است که در آخرین جملۀ پشت جلدّدعایی به عبارت دیگر، مجموعۀ کتاب در تناقض با امعلوم است! 

در حال سفر به شهرهای ایران  باًمرتّ ،االسالم روزبهانی و دیگر رفقاتسسۀ معراج، حجبینیم که مدیر مؤدو( از یک طرف می

کنیم ند و از طرف دیگر مشاهده مینکعلیه بهائیان و جامعۀ بهائی سخنرانی می ،و در میان مسؤوالن و غیر مسؤوالن هستند

آید که قابل حّل نیست. دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت در شهرهای ایران مرتبًا برای بهائیان مشکالتی به وجود میکه 

چرخید در شهرهای اسپانیا میکرد. او نیز همین کار را میمسیحی در اواخر قرن چهاردهم میالدی  انکشیش یکی از عباس را؟

ی را برافروخت هایش آتش تعصّب، با سخنرانی«به یهودیان آسیب نرسانید و تنها آنها را به آیین مسیحی دعوت کنید»و با شعار 

رحمی است و همه عد، به تشکیل دادگاه تفتیش عقاید! متأسّفانه تاریخ، دادگاِه بیکار به قتل عام یهودیان رسید و چندی ب که

 کند.چیز را در خود ضبط می
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باید بفهمد اش چه چیز است و باید بداند که مدلول جملهدارند، « حقّ حیات» د که بهائیان در ایراننویس( وقتی کسی میسه

د، نحیات دار حقّاز نظر مؤسسۀ معراج  اگر ۀ بهائیجامع اعضای ی طرف است!انز این به بعد نه با بهائیان، که با چه کساکه 

در های اداری ساختمان د/نتشکیل بده و محفل انتخابات برگزار نمایند اد خود را تبلیغ کنند/تقزادانه اعآ :ندتوانباید بیعنی 

د و تدریس ناستاد بشو د،نبه دانشگاه برو د/نحرف بزن آوردهای خودراجع به دست در رادیو و تلویزیون د/نداشته باشتملّک 

ای که مایل باشند، هسیستم اداری مملکت تا هر درجدر  یند/حمایت نمادر مجلس شورا از حقوق اجتماعی خود  د/نکن

 طور که مایلند، انجام دهند/مراسم دینی خود را آن و قانون باشد/شان مورد احترام همگان هاحواالت شخصیّ پیشرفت کنند/

 ره نگردد/شان مصادامالک هایشان بسته نشود/مغازه د/ناعضای جامعۀ خود نداشته باش« حقوق اجتماعی»نگرانی نسبت به 

 در کنکور نقص پرونده نشوند و اگر شدند /رو کند ان برود و قبرها را زیر ولدزر و لدر به گلستان جاویدشکسی جرأت نکند با ب

 ها شرط دیگر. د و ... دهنبه زندان نیفت شانهای اعتقادیتالیّبه خاطر فعّ  د/نباشۀ مسؤوالن مربوطه جوابگو هم

بلوای  ستیز قهّار درهائیاحمد صفائی، بمتناقض سخنانِ د، لین چیزی که به ذهنم رسیخواندم، اوّموقعی که این جمله را 

ای دنبال این بود که الیحهدر مجلس شورای ملّی  1334از اردیبهشت  اطّالع،مغرض بیاالسالم فلسفی بود. این آدم تحجّ

، امّا !و اموالشان مصادره گردد اخراج شوند بهائیان از سرِ کاربگیرد و  جرمی باشد که حکم زندان «بهائی بودن»تصویب شود که 

نبوده است! و « اموال خصوصی بهائیانمصادرۀ »گفت که منظورش  20/3/34اش با روزنامۀ نبرد ملّت در مصاحبه درصفایی 

داشته باشند، خصوصی  تمالکیّتوانند ر بهائیان میربط گو، اگیک نفر در تاریخ معاصر به جز من، به او نگفته است که ای بی

زندان اخراج نمودن و ، پس بسازند راو جامعۀ بهائی  توانند کار کنند و در اجتماع به نام بهائی حضور داشته باشندیعنی می

احتماالً حیات دارند، امّا  قد بود که بهائیان حقّبه نوعی معت ،مانند مؤسسۀ معراج صفایی نیز ،یعنی کردن آنها یعنی چه؟

 !مجرمانه و در زندانانه، مآببیکار اتیحی

به چه کسی فحش بدهند و  نباشند، پس این حضرات. اگر بهائیان نیز در این میان باشد شاید یک نکتۀ روانشناسانۀ جذّاب

ستیزان وقتی بهائی؟ هایشان را سیر کنندو خانواده ببرند هاجا دربیاورند، به سر سفرهنان از ک سازی کنند وند و تاریختهمت بزن

هایی بسیار روشن و واضح نشانه او بنویسم و اموراتم بگذرد!، یعنی، بهائی باشد که من علیه «حیات دارد بهائی حقّ»گویند: می

ن در پی تولید چنین نه اعتقاد دارند و نه در قلبشا کدام از مدلوالت سخن خودبه هیچ ،که نه نویسنده و نه مؤسسه وجود دارد

 بهائیان نیستند. « حقّ حیات»دهد که منتشرکنندگان این کتاب دنبال . اصالً نوع تحقیق نشان میهستند فرهنگی

 حقّ »معتقد است که بهائی  در عین حال مدّعی است که منصف است و  لیو ،که: اگر کسی با اعتقاد بهائی مشکل دارداوّل آن

کتاب یا  کند،رانی میها هم سخنق بهائیطرف به نفع حقوطرف، آنکند، بلکه گاهی ایندارد؛ فقط ردیّه منتشر نمی «حیات

و شغلش ای که کارش ت بردارند. مؤسسهکند که دست از ایجاد محدودیّکه مسؤوالن را نصیحت مینماید و یا اینمنتشر می

که در اقصی  آیا آقای روزبهانی و همراهان سخن بگوید؟« بهائیان حقّ حیات»مبارزه با جامعۀ بهائی است، چه رسد که در بارۀ 

در قلب در شهر یزد کنند تا اذهان مردمان را علیه بهائیان تحریک کنند، راجع به چاقویی که چندی قبل نقاط ایران سفر می

جّه آیا متوبرای نشان دادن مداراگریشان، این مجموعه اعضای  ؟اندشست و جانش را گرفت، فکر کردهن یریآقای هوشنگ ام

برای بهائیان های ناموزونشان ماهیّت خطری که از حرف هایشان را کج کنند، لبخند بزنند و عکس بگیرند،نیستند که اگر کلّه

گونه ، محصول همینوارد شدهگناه بی هایآدمظلمی که به همه اندیشند که اینآیا آنها نمی کند؟مینآید، تغییر به وجود می

  نویسی بوده است؟ردیّه
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ای راجع به آیین و جامعۀ بهائی، به تنی از همه بهائی در ایران، چگونه است که برای تدوین مجموعهبا وجود اینکه: دوّم آن

رضایی های ناآگاهیاگر از برخی ت و سقم مطالبی که تدوین شده، سؤال شود؟ بهائیان مراجعه نشده است تا راجع به صحّ

گشاد باور کرد که این گروه در پی تدوین یک کار علمی هستند، در حالی که فصل اوّل این کتاب که توان چگونه میبگذریم، 

 7حاوی اش که بگذریم، از اختالف نظرها و اشتباهات جزئی، گشتهدر قطع رقعی چهار صفحه نهایتًا گشاد نوشته شده و 

اند و کتابش آموزشی به آقای رضایی دادهاند و چه اطّالعاتی داشتهاند، چه کسانی که باالی سر کار بوده !است؟ اشتباه اساسی

  :اند؟را چگونه بررسی کرده

 

 کرد.ف حیّ را تبلیغ وای حراوّل: ملّا حسین بشرویه اشتباه

 .بودت ایمان آوردن حروف حیّ پنج ماه دوّم: مدّ اشتباه

 ست.بهائی انشعاب از آیین بابی اسوّم: آیین  اشتباه

 . اندان به الوهیّتِ عبدالبهاء قائل شدهبهائی چهارم: برخیاشتباه 

 کرد.جانشین سیّد باب معرّفی  راپنجم: بهاءاللّه خود  اشتباه

 احمد سهراب در آیین بهائی فرقه درست کرد.ششم:  اشتباه

 جمشید معانی در آیین بهائی فرقه درست کرد.هفتم:  اشتباه

 

دخالتی ای بشرویها حسین که اوّالً حروف حیّ هر یک جداگانه به سیّد باب ایمان آوردند و ملّ بارۀ اشتباهات باال باید بنویسم در 

تکلیف  ،. ثانیاً سیّد باب پس از حدود چهارماه که از ادّعایش گذشت، به مکّه رفت و مدّتی قبل از آنا نداشتدر بابی کردن آنه

ثالثاً آیین  !است؟ خواندهکه در مراجع خود بدان اشاره کرده، حروف حیّ مشخّص شده بود. آیا رضایی واقعاً تاریخ نبیل را 

ای برای آیین بابی توان آن را فرقهی دارد که نمی، زیرا مختصّاتآیین بابیبعد از  ی استانشعاب از آیین بابی نیست، آیینبهائی 

ها باید نوشته شود. خامسًا ، اگر بوده است، مدرک و نام آن آدمچ بهائی قائل به الوهیّت عبدالبهاء نبوده است. رابعًا هیدانست

. گفت که موعود کتاب بیان استو می مدّعی مظهریّت بوداو ، بلکه ای داشتو نه چنین داعیه بودسیّد باب  جانشیننه بهاءاللّه 

توانست بهائی باشد، وقتی با ازلیان رفیق از آیین بهائی کنار رفت و او چگونه میکه طرد شد، بعد از ایناحمد سهراب  سادساً 

جمشید معانی مدّعی بود که پیامبر بعد سابعًا اصالً فرقۀ او چند نفره بوده؟!  شد و برای توسیع مقبرۀ ازل با آنان همراهی کرد؟

  ای برای آیین بهائی درست کند؟قهتوانست فراز بهاءاللّه است، پس چگونه می

جا است که ظاهراً در مؤسسۀ علوم راهبردی ها است. مشکل اینتر از این حرفایکنم که مشکل خیلی ریشهامّا من فکر می

 کهمن برای اینتمیز این دو، در آن مجمع نیست. داند و قابلیّت معنی دین و فرقه را نمیدرست ها، کسی هنوز ادیان و جنبش

انجام شده،  1393های آقای روزبهانی که مدیر این مجموعه است و در اردیبهشت ، به گفتهنشان بدهم سخنم درست است

 کنم: اشاره می

 

کنند تا این فرقه را به عنوان یک دیانت معرّفی کنند، در صورتی که تعریف برای بهائیّت و مبلّغان آن بسیار تالش می»

ای از معارف است که در ارتباط با مبدء و معاد است و این معارف از مجموعه «دین»، دیانت این است که در حقیقت

 «.رسد که صدق منبع وحیانی دین، باید از طریق برهان به اثبات رسیده باشدمنبع وحیانی به دست ما می
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پرستان نازل شده که طاب به بتاین تعریفی که این برادر از دین به دست داده، در تعارض با ادبیات قرآنی است. در قرآن خ

حتماً بر اساس استدالل آقای روزبهانی ، یعنی دین شما برای خودتان و دین ما هم برای خودمان. حاال «لَکُم دینُکُم وَ ِلیَ دینِ»

 به اثبات رسیده است؟! «برهان طریقِ»کدام از از کجا درآمده و  «!پرستیحیانِی بتمنبع و»باید فهمید که 

که به این و آن بپردازند و سخنان نامتوازن سر هم کنند، حتّی اگر به عنوان طلّاب علوم اسالمی، این محققان، به جای آن

در بارۀ آیین بهائی نیز آنان را گرفتار « فرقه»شدند که به کار بردن لفظ انداختند، متوجّه مینگاهی به آیات قرآنی مینیم

( اگر 159و انعام/  32قه در جایی به کار رفته که انشعاب از دین صورت گرفته باشد. )روم/ کند! در آیات قرآنی لفظ فرمی

نامند. آیا به زعم آیین بهائی، فرقه است، از کدام دین منشعب شده است؟ دین بابی؟ خب دین بابی را هم که اینان فرقه می

اعتقاد بابی نه در اصول و نه در فروع و نه در الهیات و نه منشعب از دین اسالم است؟ پس چگونه است که نیز ایشان فرقۀ بابی 

گویند سیّد و می را قبول ندارند ی هستند که خاتمیّتانبابیان چه نوع مسلمانقوانین اجتماعی شباهتی به آیین اسالم ندارد؟ 

ربط پیدا کرد، پس های بیها پاسختوان نادیده گرفت و برای آنو اگر همۀ این موارد را میاست؟  باب پیامبر بعد از رسول اکرم

 ،دانست! و اگر این کار از نظر این محققان ای از آیین یهودفرقه مده، آیین مسیحی راتوان با توجّه به آنچه که در انجیل آمی

یا  بیشتر است،مسیحی یهودی و آیا تفاوت  چیست؟ دین و فرقه و خطّ فاصل یهودی و مسیحی است، وجه فارق مخالف قرآن

  فرقه؟! بابی لیو ، که مسیحی دین شداسالم و بابی

وجه به آیین حقیقت قضیه این است که موضوع اصالً تحقیق کردن و به نتیجه رسیدن نیست. موضوع، انتساب سخنان بی

که  نگاه گذرا به همان صفحات نخست کتاب نیز برای کسی کرده است. قای رضایی در این کار تالشه آبهائی است و البتّ

 ایچکیده ،صفحه فهرست، نخستین مطلب 10رو است. پس از کند که چه نوع تحقیقی پیشدستی بر آتش دارد، کفایت می

بسترشناسی » عنوان کتاب را توضیح دهد: مطالب فصول مختلف کتاب، تامختصر است برای  است که بیانی ایدو صفحه

 «:بهائیّت

 

ایم. بدیهی است که هر یک از این دو سدۀ اخیر شاهد به وجود آمدنِ دو فرقۀ ضالّۀ بابیّت و بهائّیت در ایران بوده»

ترین عوامل و ها برای پیدایش و گسترش از بسترهای مختلفی برخوردارند. این رساله در صدد بازشناسی مهمفرقه

 های پیدایش دو فرقۀ مذکور است. زمینه

سوادی دار بودن خرافات، بستر دینی پیدایش آن دو فرقه است. بیه از جهل مردم در اعتقادات و ریشهسوء استفاد

توان به عنوان بستر فرهنگی های به وجود آمده در جهان را میمردم و نبود ارتباطات در بینشان و ناآگاهی از پیشرفت

های پی در پی حکومت از بیگانه، نهایت شکست مطرح کرد. بیگانگی مردم و حکومت و پدید آمدن نظام طبقاتی و

ناامیدی را در بین مردم پدید آورده بود و وضعیّت اجتماعی دورۀ قاجار از جمله بستر اجتماعی بابیّت و بهائیّت را نشان 

 دهد.می

 نبود کرد نادرست اقتصادی حکومت ود عملعلیرغم دستور اسالم در مورد ایجاد گشایش در زندگی مردم، شاه

 های الزم وسعت دادن روزی سبب فقر و فالکت و بستر اقتصادی فرقۀ ضالّۀ بابّیت و بهائیّت شد.زمینه

درجات ظلم از سوی شاه و حکّام والیات و نبودن قانون و وابستگی از بسترهای مهمّ، ضعف حکومت قاجار و باالترین 

از یک طرف. از طرف دیگر قدرت و نفوذ فراوان رجال حکومتی به بیگانه و عدم اعتماد حکومت به مردم است، این 
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بیگانه و غافل کردن شاهان از مسائل مهّم و حمایت از جریان بابیّت و بهائیّت، بستری سیاسی برای پیدایش این دو 

 «.آیندفرقه به حساب می

 

در حقیقت ردیّه علیه مسلمانان  های بابی و بهائی، به خودزنی پرداخته وگردد که نویسنده برای ردّ کردن آیینخب، معلوم می

لذا گاه ناآگاه است،  ی اجتماعی در تاریخ معاصر ایرانهااز پیشرفت است که نویسنده آن عجیبامر دورۀ قاجار نوشته است. 

که به رفتار مسلمانان در عدم کسب از بخش دوّم، ضمن اینو دوّم او در فصل اوّل  .انگیز استحیرتنویسد که چیزهایی می

نویسد و وضع مدارس، کتاب، روزنامه و ... را بررسی در دورۀ قاجار میافتادگی ایرانیان گیرد، مطالبی در باب عقبعلم خرده می

اّما این باب و بهاءاللّه راه افتادند.  سواد بودند، دنبال سیّدگیرد که چون مردم بینماید. از این مطالب چنین نتیجه میمیو نقد 

 بدهد: توضیحاساسی  باید راجع به دو مطلبی، با چنین نگاهنویسندۀ محترم 

سال  در طول حدود هزار و دویست سیصد، خصوصاً علمای مذهبی، باسواد انِمسلمان ست: چه اتّفاقی افتاد کهنخ مطلب

رهنگی کنند؟ و فدر جامعۀ اسالمی سوادآموزی را که آنمسلمانان سواد بیاموزند و یا عموم نتوانستند کار فرهنگی بکنند و به 

ند، اّما خواند نمازدر طول تاریخ د، اکثر قریب به اتّفاق مسلمانان ر اسالم توصیه به نماز خواندن شکه وقتی د یا چه اتّفاقی افتاد

 ند؟نکرداین حکم توجّه  بهبیشتر درصد  ه سواد بیاموزند، حدوداً یکک وقتی توصیه شد

که تحصیل کنند،  توصیه کرد شیعیانی که بهائی شدند،دوّم: توضیح نویسنده در این باره چیست که وقتی بهاءاللّه به  مطلب

سواد بیسال، در جامعۀ بهائی  150و امروزه بعد از حدود  دصعب ش ل دوّم و سوّم بهائیان کاریسواد در نسپیدا کردن بی

؟ و آیا نویسنده آگاه است ز هر کس، بهاءاللّه مطرح کردبحث پارلمانتاریسم را پیش ا ،در ایرانداند که و آیا نویسنده می؟ نیست

تعلیم و تربیت عمومی »ترین نقش را داشتند؟ و آیا نویسنده مطّلع است که قانون که ازلیان در به ثمر رساندن مشروطیّت مهم

و توضیح نویسنده در این باره چیست اگر آیین بهائی است؟  وارد شد، یکی از تعالیمشروطه مکه در قانون اساسی « و اجباری

باسواد یکی از دالیِل نده خبر دارد که و آیا نویسند؟ بهائیان تأسیس کردبابیان و  را های مّلیمدرسه نخستیندر ایران بداند که 

آیا نویسنده خبر  است؟بوده  تالش بابیان و بهائیان که ذکر شد، تحوالتیر ایران و پس از همۀ مسلمانان در تاریخ معاصشدنِ 

المتین در هند و طهران، اختر در )مانند: حبل ری و مشروطههای مهمّ غیر دولتی دوران ناصری و مظفّدارد که روزنامه

بهائیان و خصوصاً را کمتر  استانبول، فرهنگ در اصفهان، تربیت، مساوات، صوراسرافیل، استبداد، نسیم شمال در طهران و ...(

ترین د و پسرش، کریم مظفّری مهمبهائی شدر بوشهر ری آیا نویسنده آگاه است که مدیر روزنامۀ مظفّ  کردند؟ازلیان اداره می

 از مدیران جامعۀ بهائی بود که اآلن نه سال و نیمقبالً چاپخانۀ شیراز را داشت و نوۀ دختری همین کریم، به نام سعید رضایی، 

   !سلب شده؟« حقّ حیاتش»است در زندان است و 

نیست. این  خودش که منسوب به کندیو به چیزی افتخار م انتقاد دارد که منسوب به خودش استبه چیزی  محترم، برادر این

 ،نوشته خالصۀ همۀ آنچه رضایی در این باباند. نویسی را پیشۀ خود کردهترین خصوصیات کسانی است که ردیّهیکی از عجیب

تالش  ا گول زدند و برای باسواد کردنشانر ای، بهائیان آمدند و عدّهسواد بودندیمسلمانان در دوران قاجار ب این است که

 نمودند!

او با ذکر دو آیه مطرح کرده است. در فصل دوّم از بخش سوّم دیگر، بحثی است که رضایی در بارۀ وضعیّت زنان  نمونۀ تناقض

ایانی خود را ناهنجاری وضع زنان در ایران پرداخته و پاراگراف پ ن و مردان از این دو آیه، بهتساوی حقوق زنا از قرآن و تفسیرِ

کشاندن ایرانیان  «به ورطۀ نابودی» ، مشارالیها را مسبّبِ«شعار آزادی زنان و حفظ حقوق آنان سر داد»قرۀالعین  کهبا ذکر این
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ای دارد که او نسبت به جمالت ذیل اشاره ه طرفدار آزادی زنان است یا نیست؟باالخرمن نفهمیدم که رضایی  دانسته است!!

 شمارد:نه تنها مشکلی ندارد، که چادر سر نکردن را به نوعی خروج از محدودیّت زنان مینیز  یحجابموضوع بی

 

طور کار کردند. زنانی که اینمیداری نیز هها و کنیزان خانگی، بچّبسیاری از زنان طبقۀ عوام شهری، از جمله کلفت»

کردند، به ویژه در نواحی روستایی، چندان منزوی یا در بند حجاب نبودند و استقالل بسیاری از زنان ایالتی و می

 (133)ص «. چادرنشین در عرصۀ عمومی پدیدار بود

 

. آیا مسبّب یدمعلوم کن انرا با خودت انف خودت، الاقل تکلیدکنیباید به آقای رضایی گفت: ای برادر، اگر تکلیف ما را معیّن نمی

اید، ورطۀ ای که شما توصیفش را کردهاگر آن دورهند؟ خاطر نموده، بهائیان بودآزردهآن وضعیّت نابهنجار که شما را بسیار 

حدود هزار و  ست که طیّ چگونه ا؟ شکنیدها را سر بابیان و بهائیان میو شما چرا کاسه و کوزه نابودی نبود، پس چه بود

ای در این مدّت طوالنی در این باب و هیچ رساله مسلمان حقوق زن را نفهمیدند یک از علمایسال هیچ دویست سیصد

ها رسالهمسلمین امروزه  اند،شعار حقوق زنان را سر داده که بابیان و بهائیان صد و هفتاد سال استبعد از این امّا ،دننوشتن

هایشان بهائی در ایران به خاطر اعتقاد به حقوق زنان، زندگیبابی و های دانید چه تعداد خانوادهمیآیا ؟ دنویسنراجع به آن می

ه حقوق زنان بحث که اکثر قریب به اتّفاق زنانی که در زمان مشروطه راجع ب دشما خبر داری؟ آیا ه استو برباد رفت هنابود شد

 ؟، بابی و بهائی بودندگشتبه حکم متعصّبان مذهبی تخریب و غارت می و آن مدارسند مدرسۀ دخترانه ساختسپس ند و کرد

آیا و باالخره پیوستند؟  ۀ حقوق زنانقافل بهمسلمانان از همان انقالب مشروطه که ذکرش رفت، چند دهه بعد دانید که آیا میو 

، شیخ «ی اطفالندلین مربّآنها مادر و اوّ تر از پسران است، زیراآموزش دختران واجب» :گفتدانید زمانی که عبدالبهاء میمی

ای برادر،  است؟!« فواحش»زد که باز کردن مدرسۀ دخترانه مترادف با تولید می پایتخته به در و دیوار فضل اللّه نوری اعالنیّ

 اید؟کجا ایستادهحقیقتاً 

ه رضایی در بخش چهارم در باب فقر تر، چیزهایی است کعجیبکه بگذریم، های مدرسه و روزنامه و حقوق زنان از نمونه

 ایرانیان نوشته است:

 

گشتند و پیدایش بابیّت و به دنبال آن بهائیّت، بستر اقتصادی نیز داشت. مردم آن زمان تحت فشار ناداری نابود می»

وز به روز کرد شاهان و شاهزادگان و حاکمان رکه امیدی به گشایش در زندگی داشته باشند، چرا که عمل گونه نبودآن

ت را ت و بهائیّهای مردم را به جریان بابیّگشت. این دست از حوادث زمینۀ پیوستن بخش زیادی از تودهتر میظالمانه

 (137)ص  «.زددامن می

 

هایی که در آیین اسالم راجع به دستگیری قبلی دارد. با آن توصیه مشکالتاضافه بر  ها که نوشتید، یک مشکل، برادر، اینخب

؟ بودگونه میسیصد سال باید این ستهزار و دویحدود فقرا و انفاق و احسان و خمس و زکات است، وضع مسلمانان چرا بعد از 

 ؟ انداخت ردن بهائیانتوان تقصیرش را گما میند، آیا به نظر شرا انجام ندادکه مسلمانان احکام دینی خود این

ان که فقط فقیر فقیرِ مسلم مردمانِ  آیین بهائی است. بودنِ درستبر دلیل در باال از شما نقل شد، خود  ضمناً آن جمالت که

این همان دلیلی است که در  !شدندمیهم کشته که ، بلنه تنها کماکان فقیر بودند گشتند،زمانی که بابی یا بهائی می بودند،
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فَتَمَنَّوا المَوتَ إن کُنتُم » رسوالن الهی بیان شده است که اگر راستگو هستید، مرگ را تمنّا کنید:پیروان انیّت قرآن برای حقّ

م نیز وارد ن عیب به آیین اسالآیین بهائی بتوان گرفت، عینًا همیاگر در این زمینه، عیبی به  (6و جمعه/  96. )بقره/ «صادِقینَ

است. نخستین مؤمنان به رسول اکرم نیز از طبقۀ فرودست اجتماعی بودند و رسول اکرم همواره از این بابت مورد طعنۀ اشراف 

شدند، تمندان قریش بود، کما اینکه هود و نوح نیز مورد همین طعنه بودند. فقرای مکّه وقتی مؤمن به رسول اکرم میوو ثر

ایستادند و آنان پای اعتقاد خود می گشتفقیر بودند، ولی احتمال کشته شدنشان بیشتر می چنانشد و هموضعشان خوب نمی

 ای را تشریح کرد؟ن پدیدهتوان چناا با کدام منطق مادّی می. آیو از نظر قرآن، این موضوع با حقیقت مطابقت دارد

اجتماعی به سراغش  هایدانست که محدودیّتشد، میمین که بهائی از مسلمانا های بابی و بهائی، هر کسآیین از بدو تأسیس

و  بنابراین اگر مسلمانان فقیر بودند که تقصیر خودشان بود و مجال داشتند که کار کنند و از فقر بیرون بیایند .د آمدخواه

 گرفت. ، بهائی شدنشان نه تنها تأثیر در بساط فقرشان نداشت، بلکه امکان پیشرفت را نیز از آنان مینکردند

یِ زرتشتیان و جمعریخ معاصر ایران، بهائی شدنِ دستههای تاترین پدیدهتوان اشاره کرد که یکی از عجیبدر همین زمینه می

شدند، است. جوامع زرتشتی و یهودی دورۀ قاجار، فقیر و تحقیر شده بودند. اینان وقتی بهائی میبوده یهودیان در دورۀ قاجار 

یی که از اههدخورکتک ای را توضیح دهد.ند چنین پدیدهتواگشت و هیچ منطق مادّی نمیفزوده میهایشان اتبر محدودیّ

ساختند، ای برای خود میمحلّه ،های فقیرنشین شهرکه مسلمان نشوند در کلونیبه خاطر این دست زمانه خسته شده بودند و

 «حقّ حیاتشان»اگیز داشت: نخست، این اتّفاق، دو خصیصۀ حیرتکه شدند و بهائی می دادندمیتغیری در زندگی خود ناگهان 

تواند ارائه آیا واقعًا آقای رضایی چه توضیحی در این باره می. کردنداسالم اعتقاد حاصل میآیین و دوّم، به  دیگردمیسلب 

 کند؟

ای که مشارالیه رضایی در باب وضعیّت مردمان ایران پیش از ظهور سیّد باب، اگر درست باشد، نتیجه بنابراین، توضیحات

گفت: خب،  باید به ایشانکرده است! « هاراگیری»ها به سبک ژاپنی رضاییدر واقع، خواهد از آن بگیرد، ناصواب است. می

در حقیقت ردیّه علیه تاریخ و فرهنگ مردمان مسلمان دورۀ قاجار  های بابی و بهائی،برادر، شما که برای توجیهِ پیشرفت آیین

های یک جامعۀ اسالمی را به صورتِ نابود به همۀ مؤلّفهاید که هیچ جای افتخار ندارد و فضایی را تشریح کردهاید و نوشته

را  ملّا علی کنی حاج ناصرالدّین شاه یاعبدالبهاء، عکس به جای عکس  ،کتاب جلدِ اید، آیا بهتر نبود که رویِتصویر کشیده

 انصاف هم خوب چیزی است.انداختید؟! می

 محتواو بی برخی استنادات او بسیار کودکانههای بابی و بهائی به استعمار نوشته است. رضایی مطالبی نیز در باب انتساب آیین

به صحنه  پترزبورگدر سن ای راجع به بابنمایشنامهدر زمان عبدالبهاء،  اهل روسیه نویس. مثالً چون یک نمایشنامهاست

 (196ص )اند!ها درست کردهد باب را روسکه سیّای شده است بر ایناین کار، قرینه در نظر رضایی، هبرد

جواب مایه و بیبینم، زیرا بهائیان بارها به این سخنان پوچ نمی استعمارشناسانۀ این کتابمباحث  زومی به ورود بهمن ل

به نویسان برای ردیّههای ناصواب است، ماجرا را که تکرار حرفسال مبارزه با آیین بهائی  60در این سبک حجّتیّه  اند.وشتهن

معنی خود را تکرار های بیهر چه گفته شود، اینها دوباره حرف تبدیل کرده است!« ی داشتی، کل علیعجب سرگذشت» شکلِ

به آقای موسی فقیه  3 جوابیۀ شمارۀ»مقالۀ  م، درکردحقانی مناظرۀ قلمی می یبا آقامن که  سال قبل 10حدود نمایند. می

این مقاله دانم. نمی ام و خود را ملزم به تکرار آن مطالبهبه تفصیل راجع به انتساب روسی بودن بابیان و بهائیان نوشت« حقانی

تواند خود خوانندۀ این نوشتار در صورت تمایل میست و درج ا 2008در میان مقاالتِ ماهِ می « negah.org»در سایت نگاه 

نویسانِ های تهیّه شدۀ ردیّهرضایی احتماالً به فیشکه نشان بدهم تنها برای اینمراجعه کند و آن جواب مفصّل را بخواند. 
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آورده است، به یک نمونه بسنده گویی روی به دروغمتأسّفانه خوانده و که و یا این هپیشین، اکتفا کرده و آثار بهائی را نخواند

 کنم:می

 

 خواری از روس:اعتراف به جیره»

گوید: قسم به جمال قدم که وی در جایی می کند که از دولت روسیه مواجب گرفته است.علی خود اعتراف میحسین

ه قبول اوّل ضرّی که بر این غالم وارد شد، این بود که قبول شهریه از دولت نمود و اگر این نفوس همراه نبودند، البتّ

 (199)ص  «.کردمنمی

   

وعۀ الواح مجم»از کتاب  159 لوح خطاب به سلمان را در  صفحۀخود نویسان رسیده، که خیلی دیر به قافلۀ ردیّهاگر رضایی 

در ادرنه بهائی ازلی و ای است که دولت عثمانی به تبعیدیان هفهمید که این موضوع مربوط به شهریّخوانده بود، می« مبارکه

به واقعیّت و ، آمیزهای توهینانتخاب عنوانو  به جای تخیّل ی به روسیه ندارد. ایشان بهتر بودربطهیچ کرد و پرداخت می

 .«فاسألوا أهل الذّکر إن کنتم ال تعلمون»و یا از اهلش سؤال کند.  حقیقت روی بیاورد

 


