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تاریخ دریافت1411/3/21 :

تاریخ پذیرش1411/1/13 :

چکیده

تاکنون از سوی صاح نظران سیاسی و مذهبی نظریات مختلفی برای تحلیل و بررسی شکلگیری و عملکرد
فرقه بهائیت ارائه شده است .این نظریات از جنبش کمونیسهتی تها اقلیهت دینهی و جنهبش اجتمهاعی را شهامل

میشود(پیشینه) .به نظر میرسد این نظریهات ،جامعیهت الزم بهرای تحلیهل فرقهه بهائیهت را ندارند(مسهئله).
بنابراین سؤال تحقیهق ایهن اسهت کهه کهدام نظریهه بهرای تحلیهل ایهن فرقهه مناسه مهیباشد(سهؤال) .فرضهیه
تحقیق این اسهت کهه بها توجهه بهه مبهانی فکهری بهائیهت و عملکهرد ایهن فرقهه تهاکنون ،نظریهه فتنهه سیاسهی _

مهذهبی ،مناسه تهرین نظریهه بههرای تحلیهل آن است(فرضهیه) .در ایهن نوشههتار ضهمن بهازخوانی نظریهات ارائههه
شههده و نقههد و بررسههی آنههها ،بهها بهههرهگیههری از نظریههه فتنههه سیاسههی _ مهههذهبی بههه تحلیهههل عملکهههرد ایهههن فرقههه

میپردازیم .البته برخی از نظریات مستقیما به بهائیت نپرداخته و نقطه عزیمت تحلیل خود را فرقهه بابیهه در

نظر گرفتهاند که با توجه همپوشانی این دو فرقه ،آنهها را نیهز بیهان مهیکنهیم .در ایهن نوشهتار بها در نظهر گهرفتن
(نویسههنده مسههئول)

 .1دکتههری تخصصهی پژوهشههکده علههومسیاسهی و پژوهشههگر پژوهشههگاه علههوماسههالمی امههام صههادق
(.)jsasan1387@gmail.com
 .2کارشناسیارشد مدیریت و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق (.)asgarida@gmail.com
 . 4دانشه ه ه ه ههجوی دکته ه ه ه ههری عله ه ه ه ههوم سیاسه ه ه ه ههی و پژوهشه ه ه ه ههگر پژوهشه ه ه ه ههگاه عله ه ه ه ههوم اسه ه ه ه ههالمی ام ه ه ه هههام صه ه ه ه ههادق
(.)mt.poortaher@gmail.com

فرضیه فتنه سیاسی _ مذهبی ،از روش تحلیل انتقادی بهرهگیری میشود(روش) .یافتههای پژوهش حهاکی

از آن است که فرقه بهائیت را ،به عنوان یک فرقه استعماری از نحوه شکلگیری تها عملکهرد ،بها ویژگهیههایی

ماننههد ارتبهها بهها بیگانگههان ،پیههروی از عقای هد انحراف هی و بههدعتآمیههز در آمههوزههههای ش هیعی ،عملکههرد مخههرب و
آشوبطلبی در جامعه ،میتوان یک فتنه مهذهبی _ سیاسهی نامیهد کهه در ایهران معاصهر بهه وجهود آمهده و بهرای

ایجاد تفرقه در جامعه شیعی ایران و تسهیل حاکمیهت اسهتعمار ،بهه فعالیهت خهود در جههت اههداف بیگانگهان
ادامه میدهد(یافته).
واژگان کلیدی:
بهائیت ،جنبش کمونیستی ،اقلیت دینی ،جنبش اجتماعی ،فتنه سیاسی _ مذهبی.

مقدمه

ریشههه بهائیههت را بایههد در بابیههه جسههتوجو کههرد .در قههرن سههیزدهم هجههری ،شخصههی بههه نههام

علیمحمد بهاب در شهیراز ،خهود را بهاب امهام زمهان
وجود آورد .وی پ

معرفهی کهرد و انحرافهی در مکته تشهیع بهه

از مناظره و برخورد با علما ،مجبور به عق نشینی و نوشهتن توبهه نامهه شهد.

امهها حمایههت بیگانگههان از او باعههث شههد کههه پههارا فراتههر گذاشههته و پ ه

از ادعههای بابیههت ،ادعههای

مهدویت و در نهایت الوهیت کنهد .در نهایهت بها برگهزاری جلسهه منهاظرهای بها علمها ،حکهم تکفیهر
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وی صادر و با درایت میرزا تقی خهان امیرکبیهر در سهال 4566ق اعهدام شد(شهوقی افنهدی:4445 ،

.)475

با اعدام باب و برخورد با شورشهای بابیه ،مدتی این فرقه در محاق فرو رفت .باب در زمان

حیات خود با میرزا یحیی صبو ازل مکاتباتی داشت و تألیف بخشهایی از کتاب بیان را به او

واگذار کرده و تلویحا وی را جانشین خهود سهاخته بهود .امها بهرادرش میهرزا حسهینعلی «بههاتاهلل» بها

شگردها فریبکارانه زمام کارها را در دست گرفت و صبو ازل را از انظار پنهان نگه داشت .میهرزا
حسینعلی در شعبان 4562ق به کربال رفت؛ امها چنهد مهاه بعهد ،په

از قتهل امیرکبیهر در ربیهعاالول

4563ق ،و صدارت یافتن میرزا آقاخان نهور  ،بهه دعهوت و توصهیه او بهه تههران بازگشهت(یابت،
.)32 :4437

در قضیه سوتقصد به ناصرالدین شاه ،بهاتاهلل به سهفارت روس پنهاه بهرد و شهخص سهفیر از او

حمای هت کههرد .سههپ

بهها توافههق دولههت ای هران و سههفیر روس ،می هرزا حس هینعلی بهها محافظههت دولههت

روس ،به عراق تبعید شد .بهه گفتهه خهودش «چهون مظلهوم از سهجن خهارَ ،حسه االمهر حضهرت
پادشههاه حرسههه اهلل تعههالی مههع غههالم دولههت علیههه ایههران و دولههت بهیههه روس بههه عههراق عههرب توجههه

نمودیم»(نوری ،بیتا  .)22:او په

از رسهیدن بهه ب هداد ،نامهها بهه سهفیر روس نوشهت و از او و

دولههت روس بههرا ای هن حمای هت قههدردانی کههرد .میههرزا حسههینعلی در ط هی اقامههت در ب ههداد ،ضههمن

استخدام ارا ل و اوباش ،عدهای را با تهدید و عدهای دیگر را با تطمیع به سوی خود جل

کرد.

مجموو اقدامات بابیان و به ویژه میهرزا حسهینعلی نظیهر قتهل ،غهارت و سهایر خرابکهار هها باعهث
شد که توسب دولت ع مانی به استانبولِ ،ا ِدرنه و در پایان به یعکا در فلسطین تبعید شود(شوقی
افندی.)876 :4445 ،
پ

از مرگ بهاتاهلل در سال4874ق ،بهائیت با کمک استعمار تهداوم یافهت و در ایهران په

از

مشههروطه تهها انقههالب اسههالمی از نفههو و قههدرت زیههادی در حوزههههای سیاسههی ،اقتصههادی و فرهنگههی
داشته و دسهت بهه اقهدامات زیهادی زده اسهت ،مهورد توجهه محققهان زیهادی قهرار گرفتهه و در مهورد

پیدایش آن دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است که در یل به نقد و بررسی آنها میپردازیم.
نظریات مختلف درباره پیدایش بهائیت
 .۱نظریه مارکسیستی

نظریه مارکسیستی تحلیل بابیه و بهائیت از سهوی برخهی از محققهان غربهی ارائهه شهده اسهت.

به عنوان نمونه خانم ِشیل معتقد است کهه مهرام سیاسهی ایهن فرقهه بهه دور از اسهالم و نزدیهک بهه

«سوسیالیسم و کمونیسم» بود(.)sheil,1856:176

باینینگ نویسهنده انگلیسهی ههم از پیونهد تهاریخ ِی بابیهان بها «دراویهش مزدکهی» سهخن گفهت.

مرام باب و قرة العین را برآمده از «ماتریالیسهم سهرخ» دانسهت و اندیشهههای ایهن فرقهه را بها افکهار

سوسیالیستهای فرانسوی سده نوزده سنجید). (Binning,1854:125

ایوانف مهورخ روسهی نیهز در کتابههای جنعب با یعه و تعاریخ نعمین ایعران چنهین دیهدگاهی داشهته

اسههت .وی ابتههدا بههه شههرایب اقتصههادی و اجتمههاعی ایههران و بحههرانهههای موجههود در عصههر قاجههار

پرداخته و با آمار و ارقام و شواهد تاریخی ،اوضاو ایران را از لحاظ اقتصهادی وخهیم گهزارش کهرده

است و سپ

بررسی نظریههای موجود درباره پیدایش بهائیت با تأ کید بر نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی

برخوردار شد .از آنجها کهه ایهن فرقهه در حهدود  427سهال گذشهته در ایهران و خهارَ از ایهران تهداوم

عوامل اقتصادی و تنشهای اجتمهاعی را زمینههسهاز بابیهه دانسهته و آن را جنبشهی

ضد فئودالی میداند .ایوانف برای توجیه «بابیگری» و ایبات ریشهههای اجتمهاعی آن در کتهاب
تاریخ نمین ایران مینویسد:

قراردادهای غیرعادالنه و ظالمانه کاپیتوالسیون و سایر امتیازات و تسهیالت برای خارجیان
_ که در اوایل قرن نوزدهم به وسیله روسیه تهزاری و حکومتههای غربهی بهه ایهران تحمیهل
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مهیشههد _ باعههث بههاز شههدن دروازههههای کشههور بههرای سههرمایهها و محصههوالت خههارجی گردیهد و
ایران تبدیل به بازار فروش کاالهای صنعتی آن کشورها شد .رقابت کاالههای خهارجی ،همهۀ

صنایع دستی و تولیدکنندگان و کارخانههای کوچک ابتدائی را که در اواسب قرن نوزدهم در

ایران به وجود آمده بود ،به نابودی کشانید .نفو سیاسی انگلستان و روسیه تزاری به نحو
شدیدی ایران را زیر سلطه خود می گرفت .این عوامل موج تشدید تضادهای اجتماعی و

نارضهایتی تودههههای مههردم گردیهد و در قیهامهههای ضههد فئهودالی جنههبش بابیهان در سههالهای

 4325-4343کههه بههه طههور عینهی علیهه اسههارت کشههور از جانه سههرمایۀ خههارجی متوجههه بههود،
بازتاب یافت(.ایوانف)3 :4826،

احسان طبری ،از مههمتهرین تئوریسهینهای مارکسیسهم ،بهه ویهژه حهزب تهوده در ایهران ،ایهن

دیدگاه ایوانف را رد میکند .او معتقد است ایوانف براسهاس دیهدگاه مارکسیسهتی(یعنهی اعتقهاد بهر
تقه پهدم امههور مه پ
هادی بههر امههور روح هی و س هیر تههاریخ جهههان از پههنج نظههام هماننههد) و براسههاس دی هدگاه

استکباری روس(که توجیه خود را در مارکسیسم مییابد) نوشته شده و در گزینش کهردن حهوادث

و بررس هی و تفس هیر و تعبی هر آنههها کههامال تههابع ای هن دو محههور و معی هار اسههت و لههذا بهها معی هار«واقههع گرائی
تاریخی» که مورد پذیرش اسالم است غالبا تطبیق ندارد(طبری و جعفریان.)52-55 :4834 ،
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از نظر وی ،ایوانف بابیگری را در کنار «اصالحات میرزا تقیخان امیرکبیر» میگذارد و متوسهل

به ادعایی عجی  ،یعنی وحدت ماهیهت اجتمهاعی اصهالحات امیرکبیهر و جنهبش بابیهه بهه م ابهه
جنبش ضدفئودالی و ضداستعماری میشود.

تحلیل مارکسیستی تاریخ ایران از سوی ایوانف مسبوق به سهابقه اسهت .وی در کتهاب جنعب

با یه در ایران که در سال  ،4484و در کتاب ررسی عمومی تاریخ ایران که در سال  4425تهألیف کهرد،
تفسیر سابق خود را درباره بابیه تکرار ساخت.

جدای از نقد طبری ،دیدگاه ایوانف از جهات دیگر نیز قابل نقد است .ایوانف شورش بابیه را

قیههام دهقانههان ،صههنعتگههران ،فقههرای شهههری و تجههار خههردهپهها علیههه فئودالیسههم و تسههلب سههرمایه
خارجی بر کشور بیان میدارد .حال آنکه اخبار و سوابق یبت شده از شورشهای بابیان در قلعهه
طبرسی مازندران ،زنجان و تهران این ادعا را رد میکند .در واقع در این شورشهای کوچهک کهه

چندان هم مورد توجه عموم مردم نبوده است ،عدهای از پیروان باب از روحهانیون سهطو پهائین

تهها کاس ه و بههازاری حضههور داشههتهانههد کههه بیههانگر یههک جنههبش کمونیسههتی نیسههت و هههیچ شههعار

کمونیستی نیز مطرن نمیشود .اگرچه وضعیت اقتصادی در دوره شهکلگیهری بابیهه وخهیم بهوده
است ،اما رهبران این فرقه هیچ برنامهای برای انجام اصالحات اقتصادی و اجتماعی نداشهته و

صهرفا یهک ادعهای مهذهبی را مطهرن کهرده و بها شهورش بهه دنبهال بهه کرسهی نشهاندن ادعهای خهود
بودند.

دیههدگاه خههانم شههیل و آقههای باینینههگ نیههز بهها واقعیتهههای جامعههه ایههران در آن دوره سههازگاری

نههدارد .زیههرا ایههن فرقههه در ابتههدای سههلطنت ناصههرالدین شههاه شههکل گرفههت و در آن دوره نمههیتههوان

مههدعی حضههور افکههار و اندیشههههای سوسیالیسههتی و مارکسیسههتی در ایههران و ت هأییر آن بههر بابیههه و
بهائیت شد.

بر این اساس اگرچهه دخالهت بیگانگهان بهه ویهژه روس و انگلهی

در پیهدایش ایهن فتنهه کهامال

است.

 .۲اقلیت دینی

بهائیههان در ر یههم پهلههوی از نفههو گسههتردهای برخههوردار و طبههق برنامههه ده سههاله خههود بههه دنبههال

رسمیت یافتن به عنوان اقلیت دینی در قال انقالب سفید شاه بودند .حذف سوگند بهه قهرآن در

الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی نیز ،در همین راستا صورت گرفتهه بهود .امها بها مخالفهت علمها و

در راس آنان حضرت امام خمینی  ،نتوانستند خود را به عنوان یک اقلیهت دینهی مطهرن کننهد.
پ

از انقالب و به ویژه در دورههایی که به دلیل نگرش دولت مردان ،فضها بهرای فعالیهت همهه

گههروهههها و فرقهههها فههراهم شههد ،تالشهههایی بههرای بههه رسههمیت شههناختن ایههن فرقههه بههه عنههوان یههک
اقلیههت دینههی صههورت گرفههت و در ایههن بههاب نظریهههپههردازی هههم شههده اسههت .برخههی بهها ادعههای
روشنفکری و دفهاو از حقهوق بشهر بهه ایهن مسهئله دامهن زده و از ایهن طریهق بهه دنبهال بهه رسهمیت
شناختن آن در ایران بودند .این ادعا همچنین از سوی مجامع حقوق بشری غربی و رسانههای

آنههان بههه ویههژه بی.بی.سههی ،کههه بهائیههان دارای نفههو گسههتردهای در آن هسههتند ،پیگیههری شههده و

میشود که این موضوو پ

از جریان فتنه  33پررنگتر نیز شده است.

1

 .1در مقدمههه کتههاب مجموعههه اعترافههات فتنههه هشههتاد و هشههت کههه شههامل برخههی بازجوییههها از دستگیرشههدگان بهههائی در
اغتشاشههات روز عاشوراسههت مههیخههوانیم« :انتخابههات دهههم ریاسههت جمهههوری و حههوادث متعاق ه آن عرصهههای بههود تهها
هات ایهن دوره بهائیهان
دوباره بهائیان با اشارۀ محافل بیگانه علیه جمهوری اسالمی ایران توطئه کنند .پیش از انتخاب ِ
به دلیل بیعالقگی به سرنوشت ایران در هیچ انتخاباتی شهرکت نمی کردنهد و خهود را ایرانهی نمیدانسهتند .امها ایهن بهار
که ارادۀ محافل بهائی بر شرکت در انتخابات و رأیدادن به نامزد مشخصی قرار گرفتهه بهود ،پیهروان خهود را بهه شهرکت
فعههال فراخواندنههد .حههوادث بعههد از انتخابههات و اغتشاشههات سههران فتنههه باعههث شههد کههه گههروه کوچههك بهائیههان نیههز بههه
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مشهههود اسههت ،امهها تحلیههل طبقههاتی و مارکسیسههتی آن ،نارسهها و بههه دور از واقعیههات جامعههه ایههران
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لههیال چمههنخههواه نیههز در کتههاب هائیععت و رم یععن پهلععمی کههه پایههاننامههه وی در مقطههع دکتههری علههوم

سیاسی است ،چهارچوب نظهری خهود را بهر مبنهای اقلیهت دینهی قهرار داده و رابطهه ایهن فرقهه را بها
ر یم پهلوی در قال اقلیت دینی مطرن کرده .او در جای جای کتاب خود از عنوان اقلیت دینی

برای بهاییت استفاده کرده است .به عنوان م ال وی مینویسد:

اقلیتهای دینی برخالف گروههای قومی در ایران حوزه م فول و فراموش شدهای هستند
که هنوز و به رغم تنوو جماعات و خرده فرهنگههای مهذهبی و سهابقه طهوالنی زنهدگی آنهها
در ایران پژوهش چنهدانی دربهاره آنهها صهورت نگرفتهه اسهت .ایهن امهر بهیش از همهه در مهورد

اقلیت دینی مورد نظر یعنی بهاییان صادق است( .چمنخواه)58 :4844 ،

ایهن ادعاهها در حهالی طهرن مهیشهود کهه انقهالب اسهالمی ایهران از بهدو تأسهی  ،نهه تنهها حقههوق

اقلیتهای دینی را محدود نکرد ،بلکه با آنان بها احتهرام برخهورد کهرد .در اصهل  48قهانون اساسهی
جمهوری اسالمی ایران آمده است« :ایرانیان زرتشتی ،کلیمهی و مسهیحی ،تنهها اقلیتههای دینهی

شناخته مهیشهوند کهه در حهدود قهانون در انجهام مراسهم دینهی خهود آزادنهد و در احهوال شخصهیه و
تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند».
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امام خمینی در سال  22طی یک مصاحبه با مجلهای آلمانی ،فرمود:

اسالم بیش از هر مسهلکی بهه اقلیتههای مهذهبی آزادی داده اسهت ،آنهان نیهز بایهد از حقهوق
طبیعهی خودشههان کههه خداونههد بههرای همهۀ انسههانها قههرار داده اسههت بهرهمنههد شههوند ...تمههام

اقلیتهههای مههذهبی در ایههران بههرای اجههرای آداب دینههی و اجتمههاعی خههود آزادنههد و حکومههت

اسالمی خود را مؤظف میداند تا از حقوق و امنیت آنان دفاو کند و آنها هم م ل سایر مهردم
مسلمان ایران ،ایرانی و محترم هستند(امام خمینی :4823 ،ج 868 ،4و .)444

بههه عقیههده امههام خمین هی «بهائیههها یهک مههذه نیسههتند ،یهک حههزب هسههتند .حزبهی کههه در

سابق انگلستان پشتیبانی آنها را میکرد و حاال هم آمریکا دارد پشتیبانی میکند»(امهام خمینهی،
 :4823ج.)467 ،42

نظر کسانی که بهائیت را به عنوان یک اقلیت دینهی مطهرن مهیکننهد ،بها چالشههایی مواجهه

است .مراد از دین در فقه اسالمی ،راه و روشی است که از سوی پیامبری که نبوتش یابهت شهده و

دارای کتاب است ،بیان شده باشد؛ اگرچه در شکل فعلهیاش مقبهول اسهالم نباشهد و احکهام آن از
گروههههای آشههوبگر بپیوندنههد و در خیابانههها ب ها نیروهههای امنیتههی درگیههر شههوند .شههرکت کنندگان بهههائی در اغتشاشههات و
اعترافات آنان نیت پلید این فرقه در ضربهزدن به نظام اسالمی مشخص گردیهد(».مجموعهه اعترافهات فتنهه هشهتاد و
هشت ،ج :4نقش بهائیت در فتنه33؛ تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.)4847،

نظر اسالم نسخ شده یا تحریف شده باشد .در اسالم برخورد با غیرمسلمانان در قال قرارداد مه
تعریف شده و حقوق اساسی آنها به رسمیت شناخته شهده اسهت .آن دسهته از انسهانههایی کهه در

جامعه اسالمی زندگی میکنند و معتقد به چنین دینی هستند ،اقلیت دینهی محسهوب مهیشهوند.
لههذا بههر ایهن مبنهها یهودیهان ،مسهیحیان و زرتشههتیان ،جههزت اقلیهتهههای دینهی در جامعههه اسههالمی بههه

شهمار مهیرونههد .امها فرقهه بهائیههت تناسهبی بهها دیهن و اقلیهت دینههی نهدارد کهه پیههروان آن بهه عنههوان
اقلیت دینی شناخته شوند.

هرچنههد عوامههل جریهان اسههتکباری ،بهها شههایعهسههازی از وضههعیت بههد اقلیتهههای دینهی در ایهران

دینی برمیشمارند ،اما باید اظهار داشت کهه فرقهۀ بهائیهت ،دیهن و مهذه نیسهت ،بلکهه گروههی
منحرف و متمایل به صهیونیسم و بیگانگان است و نمیتوان از آن به عنوان یهک اقلیهت دینهی

نام برد 1.بنابراین مطرن کردن بهائیت به عنوان یک اقلیت دینی ،حرکتی در جهت به رسمیت
شناختن آن در کنار سایر اقلیتهای دینی و ترویج و تبلیغ عقاید انحرافی آن اسهت .در حهالی کهه
این فرقه طبق فتوای مراجع تقلید ،از فرق ضاله محسهوب شهده و هرگونهه فعالیهت و همکهاری بها

آن ممنوو است.

2

 .۳جنبش اجتماعی

تبیههین بهائیههت در قال ه یههک جنههبش اجتمههاعی نظریههای اسههت کههه توسههب دکتههر سههعید زاهههد

زاهدانی در کتاب هائیعت در ایعران ارائهه شهده اسهت .بهه عقیهده ایشهان «بههائیگهری بهه عنهوان یهک
جنهههبش اجتمه ههاعی 3در قه ههرن سه ههیزده هجری(نه ههوزده مه ههیالدی) در ایه ههران په هها به ههه عرصه ههه وجه ههود

گذاشت»(زاهدانی.)42 :4844 ،

 .1از نظههر دکتههر الریجههانی(رئی سههتاد حقههوق بشههر قههوه قضههائیه) «براسههاس قههانون ای هران ،بهائی هت دی هن اله هی محسههوب
نمیشود و فرقه است .ما با آنان مطهابق بها قهانون شههروندی برخهورد مهیکنهیم .تها جهایی کهه آنهها ایهن قهانون را رعایهت
کننه ه ه ه ه ههد ،دوله ه ه ه ه ههت به ه ه ه ه ههه آنهه ه ه ه ه هها امنی ه ه ه ه ه هت مه ه ه ه ه ههیدهه ه ه ه ه ههد و از آنه ه ه ه ه ههان محافظه ه ه ه ه ههت مه ه ه ه ه ههیکنه ه ه ه ه ههد».
(http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/03/08/454576/Iran-Mohammad-Javad-Larijani-Interview-
)44/45/43 presstv
 .2برای م ال ر .کhttps://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=121#4685 :
 .4وی در تعریف جنبش اجتماعی مینویسد« :یک جنبش اجتماعی عبارت است از حرکهت مجموعههای از انسهانهها ،در
زمینهای از امکانات و محدودیتها ،به صورت سهازمان یافتهه ،بهه دنبهال یهک رهبهر یها مجموعههای از رهبهران ،بها یهک
ایدئولو ی مشخص»(زاهدانی.)55 :4844 ،

بررسی نظریههای موجود درباره پیدایش بهائیت با تأ کید بر نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی

سخن میگویند و ممنوو بودن فعالیت فرقهۀ بهائیهت را نشهان از عهدم رعایهت حقهوق اقلیتههای
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وی با ارائه مدلی سه بعدی در مورد جنبشههای اجتمهاعی ،عوامهل تشهکیل آنهها را کنشهگران

با رفتار خود (افراد) ،ایدئولو ی(روابب) و زمینهه اجتمهاعی مهیداند(زاههدانی)52: 4844،؛ سهپ
با ترکی و تحلیل این سه عنصر به ارائه نطریه خود میپردازد .وی مینویسد:

در ایههن تحقیههق بهها توجههه بههه نظریههه جنبشهههای اجتمههاعی ...بههرای آزمههون فرضههیه خههویش
مراحل رشد بهائی گری و نقش آن در حوادث ملی را پی میگیریم ...نظریه مطرن شهده در

مههورد جنبشهههای اجتمههاعی ،الگههوی مهها در یههافتن اجههزای ایههن جنههبش و نحههوه تعامههل بههین

آنهاست(زاهدانی.)43-42 :4844 ،

بنههابراین زاهههدانی در چهههارچوب نظریههه جنههبشهههای اجتمههاعی ،بهها بررسههی وضههعیت رهبههران و

فعاالن ،ایدئولو ی و زمینه اجتماعی ،به تحلیهل بهائیهت از ابتهدای پیهدایش تهاکنون مهیپهردازد؛

امها بههه نظهر مههیرسهد کههه نظریههه جنهبشهههای اجتمهاعی بههه دالیههل زیهر بههرای تحلیهل فرقههه بهائیههت
مناس نیست:

نخسثثت :جنههبش اجتمههاعی یک ههی از انههواو رفتاره ههای جمعههی اس ههت کههه دارای س ههازماندهی و

عمومیت است و اگر فاقد سازمان باشهد ،یهک هیجهان یها شهورش اسهت .در واقهع ایهن سهازمان بهه
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روابب میان افراد دخیل در جنبش شکل داده و مانع از حهذف جنهبش توسهب حکومهت مهیشهود.

امهها در مههورد بهائیههت بهها توجههه بههه دادههههای تههاریخی ،سههازماندهی خاصههی مشههاهده نمههیشههود و

عمومیههت هههم نههدارد .بلکههه گروههههای پراکنههده و معههدود از مههردم در جاهههای مختلههف براسههاس

ادعههای فههردی ،حههول وی جمههع شههده و دسههت بههه یکسههری اقههدامات زدهانههد کههه از طههرف اکثریههت
جامعه طرد شده و در مدت کوتاهی از سوی حکومهت حهذف مهیشهوند .بنهابراین نخسهتین شهر

جنبش اجتماعی در بهائیت دیده نمیشود.

دوم :جنب ش اجتماعی از ایدئولو ی برخوردار است ،که این ایهدئولو ی وضهعیت موجهود را بهه

چالش کشیده ،وضع مطلوب را ترسیم و راه رسیدن به وضع مطلوب را نیز مشهخص مهیکنهد .امها

در افکههار و عقایههد سههران بهائیههت چنههین طرحههی مشههاهده نمههیشههود .بلکههه صههرفا بهها یههک ادعههای

انحرافههی ،عههدهای را بههه دور خههود جمههع کههردهانههد .ادعههای آنههان از اصههول و مبههانی مههتقن عقلههی نیههز
برخوردار نیست .بنابراین صهرف ارائهه دیهدگاههایی در قاله

کممایه هم هستند ،بیانگر ارائه ایدئولو ی نیست.

کتهاب و جهزوه کهه بعضها متنهاق

و

سوم :جنبش اجتماعی حاصل یک شکاف یا تضهاد در زمینهههای سیاسهی ،اجتمهاعی ،قهومی

یا مذهبی در جامعه اسهت ،کهه ایهن شهکافهها بیشهتر در جوامهع مهدرن بهه وجهود مهیآیهد .در زمهان

شکلگیری بهائیت ،اگرچه حکومت استبدادی است و بها مهردم رابطههای نهدارد و رهبهران واقعهی
جامعهه علمهها هسههتند ،امهها شهکافی کههه زمینههه یههک جنههبش اجتمهاعی را ایجههاد نمایههد وجههود نههدارد و

مردم به سنتهای خود معتقدند.

چنارم :یکی از اههداف راهبهردی جنهبشههای اجتمهاعی ایجهاد اصهالحات اسهت(نش:4835 ،

 .)484اما در مورد بهائیت عک

این قضیه دیده میشود .زیرا اگر به دنبال اصالح جامعه بودنهد

بایههد بهها عوامههل نابههسههامانی آن و در راس آنههها اسههتبداد و اسههتعمار مبههارزه مههیکردنههد ،در حههالی کههه
طبق شواهد تاریخی ،این فرقه با حمایت استعمار به وجود آمده و با استبداد نیز تضادی نداشته

بررسی پیدایش بهائیت به عنوان یک فتنه مذهبی _ سیاسی

با توجه به نقد و بررسی نظریات ارائه شده در مورد بهائیت ،نظریه مناس بهرای تحلیهل ایهن

فرقه ،نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی است که ریشهه در تعهالیم دینهی دارد .بهه عقیهده مقهام معظهم

هاطن دشههمن وارد
رهبههری «فتنههه معنههایش ایههن اسههت کههه یههک عههدهای بیاینههد بهها ظه ِ
هاهر دوسههت و به ِ
همن صههریو بتوانههد چهههرهی
میههدان شههوند ،فضهها را غبههارآلود کننههد؛ در ایههن فضههای غبههارآلود ،دشه ِ

خودش را پنهان کند ،وارد میدان شود و ضربه بزند»(بیانات در دیدار اعضای شهورای همهاهنگی

تبلی ات اسالمی.)4833/47/54 ،
 .۱معنای واژه فتنه

راغ اصفهانی در تعریف فتنه میگوید:

وقتی طال را در آتش مینهند و می گدازند تا خوبی و بدی و عیار آن مشخص گردد ،بهه ایهن

کار ،فتنه گفتهه میشهود .ا گهر فتنهه بهه معنهای بهه آتهش افکنهدن انسهان ههم بهه کهار رفتهه ،بها
عنایت به این ریشه ل وی است(راغ اصفهانی ،مفردات :یل وا ه فتنه).

در فرهنگ معین وا ه فتنه به معنای اختالف رأی و نظر داشهتن ،گنهاهورزی ،آشهوب ،عهذاب،

رنههج ،گنههاه ،سههتیزه ،خههالف ،شههگفتی ،دیههوانگی آمههده اسههت .اصههل و ریشههه وا ه فتنههه ،از «فههتن،

بررسی نظریههای موجود درباره پیدایش بهائیت با تأ کید بر نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی

و رهبر آن همواره پیروانش را به حمایت و اطاعت از پادشاه فراخوانده است.

یفتن» 1و بیشترین کاربرد این وا ه در متون دینی در سه مورد است :اول :امتحان و آزمهون؛ دوم:

آمیختگی حق و باطل؛ سوم :آشوب و بلوا.

 .1وا ه فتنه و مشتقات آن در قرآن مجید ،دهها بار کر شده و در معانی مختلفی به کار رفته است .گهاه بهه معنهی آزمهایش
ی
ی
ی
و امتحان است ،مانند أ یح ِس ی پیالن َاس أ ْن ی ْت یر َکوا أ ْن ی َق َولوا یآم پینا یو َه ْم ال ی ْف یت َن ی
هون :مهردم گمهان مهیکننهد ،همهین کهه گفتنهد
ایمان آوردیم ،رهامیشوند و آزمایش نخواهند شد (عنکبوت.)5 :
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اول؛ آزمایش و امتحان :از سنتهای حتمی و استثناناپذیر خداوند« ،امتحان» است .هر فهرد،

قوم یا جامعهای با چیزی آزمایش میشود تا میزان صداقت و دروغگویی ،ایمان و کفر ،تحمهل و
ناشههکیبی آنههان مشههخص شههود .بههه آن چی هزی کههه وسهیلۀ آزمههایش اسههت« ،فتنههه» گفتههه مههیشههود؛

مانند :اموال ،اوالد ،قحطی ،کمبود ،مرگ و میرها ،بالها و شداید(مطهری.)435 :4834 ،

دوم؛ آمیختگی حق و باطل :از شرایب فتنه این است که حق و باطل معلوم نباشد و دو گهروه یها

دو فرد یا دو جریان فکری و سیاسهی در مقابهل ههم قهرار گیرنهد و معلهوم نباشهد کهه حهق بها کیسهت؟
توصهیه حضههرت امیهر

در چنهین مههواردی ایهن اسههت کههه انسههان بههه گونههای رفتههار کنههد کههه نههه از

قدرت و نهه از موقعیهت اجتمهاعی اش بهه سهود باطهل بههرهبهرداری نشهود .تعبیهر و تشهبیه حضهرت
چنین است:

كا ف الفتنه كا ا اللبون ،ال ظهَ فیَكب و ال ضرع فیحلب؛
در فتنه ،همچون بچه شتر باش که نه پشت محکمی دارد که بر آن سوار شوند و نه پستان
1
پر شیری دارد که او را بدوشند (دشتی.)652 :4824 ،

سوم؛ آشوم و هثر و مثر  :کهاربرد دیگهر فتنهه ،در مهورد بلواهها و آشهوبها و ههرَ و مرَههایی

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال دهم  ،شماره  ،37تابستان 1411
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اسههت کههه می هان مههردم پ هیش مههیآی هد و جههان و مههال و نههاموس مههردم بههه خطههر مههیافتههد و امنی هت و

آسایش از آنان سل میگردد .به این معنا «فتنهانگیز» به کسهی گفتهه مهیشهود کهه اخهتالف و بلهوا
پیش آورد و با گفتن حرفها یا انجام برخی کارها وحدت جامعه را به ههم بریهزد و نها امنهی ایجهاد

کند.

امام علی

سرچشمه پیدایش فتنه در جوامع اسالمی در دو عامل میدانند:

 .4پیرو از هوا نف ؛

 .5احکام دروغین خودساخته مخالف کتاب خدا (بدعت گذار در دین خدا).

2

پ
 .1خطبه :5از خطبهها آن حضرت است پ از باز گشت از صفین.
 .2امیرمؤمنان علی در نههجالبالغهه مهیفرمایهد« :سهرآغاز پیهدایش فتنهههها ،هواههای نفه اسهت کهه پیهروی مهیشهود و
احکام بدعتآمیزی است که در دین پدید میآید؛ بدعتهایی که با کتاب خهدا مخهالف اسهت ،ولهی عهدهای بهر سهر آنهها
بههدون انگیهزه دینهی و خههدایی ،بهها یکههدیگر همبسههتگی پیهدا مههیکننههد و در مقابههل دیگههران جبهههه مههیگیرنههد .ا گههر باطههل از
آمیختن به حق خالص باشد ،ترسی بهر حهقطلبهان نیسهت(چهون باطهل را مهیشناسهند) و ا گهر حهق بها باطهل در نیهامیزد،
زبان معاندان از آن کوتاه میشود .لیکن بخشی از حق و بخشی از باطل گرفتهه مهیشهود و بهه ههم مخلهو مهیگهردد ،در
این حال اسهت کهه شهیطان بهر دوسهتان خهود مسهتولی و مسهلب مهیشهود ،امها آنهان کهه از سهوی خهدا ،نیکهی بهر آنهان رقهم
خورده و هدایت شدهاند نجات مییابند« :انما بدت وقوو الفتن اهوات تتبع(»...دشتی.)652 :4824 ،

این دو اصهل در همههجا بهه چشهم میخهورد ،گروههی از فتنههجویان بهه اصهل نخسهت پ
تمسهک

میجویند و گروهی به اصل دوم و گروهی هم به هر دو؛ البته روشن است که بدعتها ویرانگهر
در جامعه اسالمی ،ناگهانی یا با آ گاهی کامهل مهردم بهه انحهراف از مکته بهروز نمی کنهد؛ بلکهه بهه

وسیله هوای نف

و خودپرستیها بهتدریج بروز مییابند.

 .۲شاخصهای فتنه در ظهور و بروز بهاییت

حال با توجه به تعریف فتنه ،شاخصها و عوامل شکلگیری آن ،به تحلیل فرقه بهائیت به

عنوان یک فتنه مذهبی _ سیاسی میپردازیم.

ادعاهای فردی روحانی به نام شیخ احمد احسهایی و سهپ

شهاگرد وی بهه نهام سهیدکاظم رشهتی

شهکل گرفههت .ایههن دو ادعهها داشههتند کههه علههم خههود را بههطههور مسههتقیم از ائمههه

دریافههت کههرده و

نیازی به تعلیم ندارند و مدعی ارتبا با آنان بودند .آنها همچنین با غلو درباره ائمه

 ،نقشی

فوق بشری برای آنان قائل بودند و با روش اخباریگری و تکیه بر ظاهر روایات ،برخهی از اصهول

مسههلم اعتقههادی شههیعه نظیههر معههاد جسههمانی و زنههدگی امههام زمههان

را در ایههن دنیهها منکههر شههده و

معتقد بودنهد کهه ایشهان در عهالمی بهه نهام عهالم هورقلیها زنهدگی مهیکنهد .سهپ

مهدعی بودنهد کهه

چون امام در دسترس مردم نیسهت ،بایهد میهان ایشهان و مهردم واسهطهای باشهد کهه همهان شهیعه

کامل یا رکن رابع است و تلویحا خود را همان رکن رابع میدانستند(اعتضادالسلطنه.)4 :4822 ،

بنههابراین در عملکههرد رهبههران و بنیههانگههذاران شههیخیه هههر دو عامههل شههکلگیههری فتنههه ،یعنههی

پیروی از هوی و هوس (قدرتطلبی) و بدعت در دین ،مشاهده میشود .آنها به دلیل ایهنکهه از
جایگههاه علمههی بههاالیی در میههان علمههای آن روز برخههوردار نبودنههد ،بهها طههرن ایههن ادعهها بههه دنبههال

قدرتطلبی و مطرن کردن خود در جامعه شیعه بودند که البته تا حهدی بهه مقاصدشهان رسهیدند
و مههورد توجههه عههدهای از مههردم و حتههی شههخص فتحعلههیشههاه هههم واقههع شههدند(احمههدی کرمههانی،

 . )447 :4824از طرفههی ادعاهههای آنههان خرافههه و بههدعت در دیههن بههود و بههه همههین دلیههل بهها برخههورد
قهاطع علمها و تکفیههر آنهان روبههرو شهدند .ولههی بهه دالیهل متعههدد ،ایهن فتنههه تهداوم یافههت و بهه شههکل

دیگری بروز یافت.

م) شورش :عملکرد بهائیت در ایران با شورش و ترور پیوند خورده و شواهد تاریخی نیز گهواه

این واقعیت است .از آغهاز حرکهت بهاب کهه بها ادعهای بابیهت امهام زمهان

شهروو و بهه قائمیهت و

بررسی نظریههای موجود درباره پیدایش بهائیت با تأ کید بر نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی

الف) بدعت :بهائیهت ریشهه در بابیهه و شهیخیه دارد .در مهورد بابیهه قهبال اشهاره شهد .شهیخیه بها
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نبوت و الوهیت ختم شد تا اعدام او ،و په

از او کهه دو جریهان بههایی و ازلهی شهکل گرفهت ،رویهه

آنها مبتنی بر شورش ،ترور و ایجاد رع و وحشت در میان مهردم بهود .یکهی از دالیهل ایهن رویهه را

میتوان بیمایگی و ضعف پایگاه اجتماعی این جریان دانست که از این طریق به دنبال مطهرن
کردن خود و جل توجه مردم بوده است .زمانی کهه بهاب زنهدانی بهود ،پیهروانش کهه در راس آنهها

افههرادی چههون چههون مالحسههین بشههرویهای ،مالمحمههدعلی بارفروشههی ،قههرةالعین ،مالعبههدالخالق

یزدی ،مال علیاص ر مجتهد نیشهابوری ،مالمحمهدتقی هراتهی و مالمحمهدعلی زنجهانی بها جمعهی
گرد آمده بودند ،آماده شورش گشتند .به دسهتور دولهت ،علهیمحمهد را بهه تبریهز بردنهد و مجلسهی

تشکیل دادند و علما و از جمله چند تن از علمهای شهیخی بها او بهه منهاظره پرداختنهد .علهیمحمهد

باوجود تکرار ادعا ،از پاسهخ درمانهد و در آخهر ههم خهود را مسهلمان و موحهد و اههل والیهت ائمهه

خوانهد و توبهه کهرد و خواسهتار عفهو شهد؛ امها قیهام و آشهوب مسهلحانهای کهه در خراسهان ،مازنههدران،

فارس ،زنجان و دیگر نقها توسهب بابیهان پدیهد آمهد ،دولهت مرکهزی را بهه مقابلهه واداشهت و آنهان
از چنههد جنههگ خههونین ،سههرکوب شههده و چنههد تههن از سههران بابیههه کشههته شههدند و برخههی نیههز بههه

په

افتادند .این آشوبها و ترس دولت از گسترش آن سب شد تا بهه دسهتور دولهت بها اهتمهام

حب

ژپوهشاهیمهدوی

امیرکبیر ،علیمحمد را از چهریق(جایی در نزدیکی سلماس کنونی) به تبریز بردنهد و همهراه یکهی

از یارانش به نام محمدعلی زنوزی در  53شعبان 4566ق اعدام کردند(اعتضادالسلطنه:4822 ،
.)47

قتههل بابیهان مخههالف دسههتگاه میهرزا حسهینعلی نههوری(بههه طههور عمههده ازلهیههها)؛ چهههارم ،قتههل
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پنجم ،قتل بنابه اغراض شخص سران فرقه بهائی(شهبازی.)88 :4835 ،

ال اول ،شماره  ،1بت 1311

سال دهم  ،شماره  ،37تابستان 1411

اق ههدامات خرابکاران ههه و فعالی ههته ههای ترورریس ههتی بهائی ههت ب ههه ش ههکلهای مختل ههف ص ههورت

میگرفت .عبداهلل شهبازی ،مورخ معاصر درباره فعالیت تروریستی بهائیان مینویسد:

در واقع ،از نخستین روزههای فعالیهت فرقهه بههائی مجموعههای از قتهلهها آغهاز شهد کهه اسهرار

برخهی از آنههها تههاکنون روشههن نشههده و در برخهی مههوارد نقههش بهائیهان در آن کههامال بههه ایبههات

رسیده است .این قتلها را به پنج گروه میتوان تقسیم کرد :اول ،قتهلههای سیاسهی؛ دوم،

قتل برخی شخصیتهای مسلمان که تهداوم حیهات ایشهان بهرای بهائیهت مضهر بهود؛ سهوم،
بهائیهانی کههه از برخهی اسههرار مطلههع بودنههد یها بههه دالیلهی تههداوم حیهات ایشههان مصههلحت نبههود؛

فریدون آدمیت نیز ضمن تأ کید بهر ایهن مطله کهه :بهابیهها در جریهان شهورشههای مسهلحانۀ

خ ه ههود ب ه ههر ض ه ههد دول ه ههت مرک ه ههزی« ،اسه ه هیران جنگه ه هی را دس ه ههت و پ ه هها م ه ههیبریدن ه ههد و ب ه ههه آت ه ههش

میسوختند»(آدمیت ،) 443 :4843 ،در مورد حسینعلی بهات مینویسد:

از روز نخسههت ...ناکسههان را بههه دور خههود گههرد آورد ،و دسهههتگاه میرغضهههبی و آدمکشهههی را در
برانداختن ازلیان بر پا کرد(آدمیت.) 443 :4843 ،

شههورشهای بابیههان در مازنههدران ،زنجههان و نیریههز فههارس نمونههههایی از عملکههرد ایههن فرقههه

انحرافی است .این شورشها کهه در دوران سهلطنت محمدشهاه و ناصهرالدین شهاه رخ داد ،وقهایع

خونینی را پدید آورد که در نهایت با تدبیر امیرکبیر به شکست بابیان منجر شده و بها اعهدام بهاب،

این فتنه که میرفت ایران را به هرَ و مهرَ و تجزیهه بکشهاند ،در نطفهه خفهه شهد .بهرای آ گهاهی
بیشتر از شورشهای این فرقه ،به چند نمونه آن در زیر اشاره میشود:

در سال 4566ق زنجان شاهد شورشی بهه سهرکردگی مهال محمهدعلی زنجهانی ،بهود .او بها سهید

علیمحمد باب مکاتباتی رد و بدل نموده و طریقه او را قبول کرد و مردم را به او دعوت کرد .ایهن
فرد مدعی نیل به مرتبه اجتهاد بود و قبل از گرایش به بابیت به علت فتواهای نادرست خهود در

مسههائل مختلههف احکههام همچههون روزه ،عی هد فطههر و سههجده بههر بلههور صههافی ،مههورد نفههرت و خشههم

علمههای زنجههان گردی هد .جههاهطلبیههها و منازعههات او بهها حههاکم و عالمههان محلههی زنجههان ،بههه نههزاو و
کشههتاری وحشههتناک و بههه خههاک و خههون کشههیده شههدن بسههیاری از افههراد بیگنههاه تبههدیل شههد .ایههن

شورش در سال  4566اتفاق افتاد و توسب حکومت سرکوب شد.

مال محمدعلی زنجانی با سید علیمحمهد بهاب مکاتبهاتی رد و بهدل نمهوده و طریقهه او را قبهول

کرد و مردم را به او دعهوت کهرد .جمعهی دیگهر گهرد او آمدنهد و بهه ریاسهت او پها در راه تمهرد نهادنهد و

سید علیخان سهرتیپ فیروزکهوهی بها جمعهی دیگهر بهه تنبیهه ایهن طایفهه روانهه شهد(اعتمادالدولهه،
بیتا.)425 :

این شورش هنوز به اتمام نرسیده بهود کهه در تبریهز علهیمحمهد بهاب بهه دار آویختهه و تیربهاران

شد .این شورش و آشوب نیز با مرگ مال محمدعلی زنجانی پایان پذیرفت.
شورش مازندران(قلعه شیخ طبرسی)

در این شورش که مال حسین بشرویهای و مال محمدعلی بارفروشی ،از اصلیتهرین یهاران بهاب،

فرماندهی آن را بر عهده داشتند و هر دو نیز در آن کشته شدند ،با حفر خندقی اطراف قلعه ،خهود

را بههرای جنههگ بهها قههوای دولتهی آمههاده سههاختند .بههه نوشههته شههوقی افنههدی ،ایهن کههارزار کههه قسههمت
 .1وی از طرف علیمحمد باب ملق به حجت شده بود.

بررسی نظریههای موجود درباره پیدایش بهائیت با تأ کید بر نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی

شورش زنجان

1
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اعظه ههم آن در جنگه ههل مازنه ههدران به ههه وقه ههوو پیوسه ههت ،مه ه پهدت ی ه هازده مه ههاه ب ه هه طه ههول انجامیهه هد
(شوقی(افندی).)472 :4445 ،

نبیل زرندی تاریخ واقعه مازندران را از روزی که مالحسین ،عمامه سهبز بهاب را بهر سهر نههاد و از

مشهد بهسوی مازندران حرکت کرد ،یبت کرده است و مینویسد:

پ
مهم تاریخی در روز نوزدهم شعبان سهال ههزار و دویسهت و شصهت و چههار
وقوو این مطل
هجری بود( اشراق خاوری ،بیتا.)544 :

از وقههایع تأسههفبههار کههه ماهی هت ش هیطانی ی هاران بههاب را بههه نمههایش مههیگههذارد ،هجههوم بههر مههردم

سادهدل پیرامون قلعه است که هیچ توجیه قابل قبولی برای آن وجود نهدارد .بابیهان بها شهقاوت

و بیرحمی تمام به قتهل و غهارت ایشهان مهیپرداختنهد .حهاج میهرزا جهانی کاشهی از مهورخین بهابی و

عالقهمندان به علیمحمد باب ،در کتاب خود آورده است:

جمعی رفتند و در ش یورش برده ،ده را گرفتند و یک صهد و سهی نفهر را بهه قتهل رسهانیدند،

تتمه فهرار نمهوده ،ده را حضهرات اصهحاب حهق ،خهراب نمودنهد و آ وقهه ایشهان را جمیعها بهه

قلعه بردند(میرزا جانی کاشانی ،بیتا.)465 :
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در نهایهت ِمیههان آنههان و نیهروی دولتهی جنههگ در گرفههت و فتنههه آنهان بهها پیهروزی قههوای دولههت و

کشته شدن مالمحمدعلی بارفروشی در سبزه میدان بارفروش(بابل فعلی) ،در  58جمادیال هانی

 4562پایان گرفت.
واقعه نیریز فارس

واقعههه نیری هز یک هی دیگههر از فتنههههههای تههاریخ بههابی اسههت کههه در پ هی آشههوبطلب هی بابی هان و بههه

سرکردگی سیدیحیی دارابی اتفهاق افتهاد .بنها بهه گفتهه عبهدالبهات ،زریهن تهاج قزوینی(قهرة العهین)،

سهیدیحیی را تشههویق بههه ایجههاد ایهن فتنههه نمههوده اسههت .در ایهن جنههگ کههه بهین نیروهههای بههابی و
دولتی رخ داد ،دستکم  277الی  677بابی کشته شدند.
وقایع پس از اعدام باب

با دفع فتنه بابیان و اعدام باب در سال 4566ق ،فصل جدیدی در این جریان شکل گرفهت.

حسینعلی نوری و برادرش میرزا یحیی نوری که عنوان جانشینی باب را یدک میکشهید ،فعالیهت

خود را آغاز کرده و به شیوهای دیگر راه باب را ادامه دادند .آنها که از آشهوب و رویهارویی مسهتقیم

بابیان با حکومت طرفهی نبسهته بودنهد ،بهه شهیوهههای مخفهی و زیرزمینهی روی آورده و تهرور را در

دستور کار خود قرار دادند .حسینعلی نوری که سودای حکومت در سر داشت 1و از طهرف روسهها

هم حمایت میشد ،ناصرالدین شاه را ههدف اولهین عملیهات تروریسهتی خهود قهرار داد .امها ناگفتهه
نماند که بابیها قبهل از ایهن آیهتاهلل برغهانی معهروف بهه شههید یالهث را نیهز بهه علهت تکفیهر شهیخ
احمههد احسههایی و مخالفههت بهها عقایههد بابیههه بههه شهههادت رسههانده بودنههد .ایههن واقعههه کههه بهها دخالههت

طاهره قره العین ،برادرزاده و عروس آیهتاهلل برغهانی ،صهورت گرفهت ،ماهیهت ضهد دینهی بابیهه و
نقش علما در مقابله با بدعت و خرافه در دین را آشکار کرد.

اما واقعهه تهرور ناصهرالدین شهاه را مهیتهوان یکهی از وقهایع مههم تهاریخ بابیهت و بهائیهت ارزیهابی

صههورت گرفههت ،گروه هی از بابی هان بههه رهبههری حسههینعلی نههوری بههر آن شههدند تهها ناصههرالدین شههاه و

امیرکبی هر و امههام جمعههه تهههران را بههه قتههل رسههانند ،امهها ناکارآمههدی نقشههه طراح هی شههده ،موج ه
دستگیری  83تن از سران بابیان و به راه افتادن موجی از بابی کشی در کشور شد.

اماناهلل شفا مبلغ سابق بهائی معتقد است که حادیه ترور شاه با برنامهریزی و دستور شخص

بهاتاهلل(میرزا حسینعلی نوری) بوده است و صدها نفر ،قربانی جاهطلبی و نقشه شوم او شده انهد

و اگر چنین نبود چرا بهات مضطرب شده و خهود را بهه سهفارت روس مهیانداخت(محمهد حسهینی،
بیتا.)242 :

ماجرای ترور ناصرالدین شاه و نقش میرزا حسینعلی در آن باعث شهد کهه وی توسهب حکومهت

بازداشت شود .البته حمایهت سهفارت روس مهانع از رسهیدگی جهدی بهه ایهن پرونهده مههم شهد و در
نهایههت میههرزا حسههینعلی پ ه

از چنههد مههاه بازداشههت بههه عههراق تبعیههد شههد .در دورهای کههه رجههال

باکفایت و خدمتگذاری چون قائم مقام و امیرکبیر با دسیسه بیگانگان و عوامل درباری ،بهدون

هههیچگونههه مههدرک محکمهههپسههندی بههه قتههل محکههوم شههده و ملههت ایههران از خههدمات آنههان محههروم

می شود ،آزادی یک یاغی و تروریست نشانه خوش خدمتی بابیان و بهائیان به بیگانگان است.

 .1عزیه خانم نوری ،خهواهر میهرزا در کتهاب تنبیههالنهائمین در نامههای بهه عبهاس افنهدی در مهورد بههاتاهلل مهینویسهد...« :
همیشه بذر خیال ریاست و تخم سلطنت در اراضی دمهاغ و دل مهیکاشهت از همهان وقهت ایشهان را سهودای جههانگیری
در دل و هههوای گههردون سههریری در سههر بههود گمههانش ایههنکههه ا گههر بههه شههاه ایههران زیههانی برسههد زمانههه اورا بههه سههریر سههلطنت
میرساند»(اماناهلل.)23 :4844 :

بررسی نظریههای موجود درباره پیدایش بهائیت با تأ کید بر نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی

کههرد .پ ه

از اعههدام س هید عل هیمحمههد بههاب کههه توسههب امیرکبی هر و بههه مقصههود خههتم مههاجرای بابی هه
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رفتار فتنهانگیز و وشورشهای بابیان در عراق

در پی توطئه قتل ناصرالدین شاه توسب بابیهان کهه منجهر بهه دسهتگیری آنهها و تبعیدشهان بهه

عههراق گردیهد ،ایههن روش یعنههی قتههل و تههرور توسههب آنههان در عههراق نیههز تکههرار شههد .بههه نوشههته شههوقی
افندی ،شیوه بابیان در عراق این بود کهه شه ها بهه دزدیهدن لبهاس و نقدینهه و کفهش و کهاله زوار

امههاکن مقدسههه و شههمعها و صههحایف و زی هارتنامهههها و جامهههای آب سههقاخانهها بپردازند(شههوقی
افنههدی .)455 :4445 ،بهههاتاهلل نیههز بههه ایههن مههاجرا اعتههراف کههرده و دربههاره شهیوه عملکههرد بهائیهان

گفته است:

جمیع ملوك الیوم این طایفه را اهل فساد میدانند ،چه که فی الحقیقه در اوایل ،اعمهالی از

این طایفه ظهاهر ،کهه فهرای

ایمهان مرتعهد(مهیشهد) .در امهوال نهاس ،مهن غیهر ا ن تصهرف

مینمودند و نه و غارت و سفك دمات را از اعمال حسنه میشمردند(نوری ،بیتا.)487 :

بهههاتاهلل کههه در ب ههداد هنههوز بهها عنههوان پیشههکاری ازل بههه فعالی هت می هان بابی هان مههیپرداخههت و

ادعههای خههود را مطههرن نکههرده بههود ،بهها زیرک هی و سیاسههت بههه اسههتحکام جایگههاه خههود و تضههعیف

موقعی هت یحیههی ازل در می هان بابی هان پرداخت هه و بهها ش هرارت بههه تسههویه حسههاب و حههذف فیزیک هی
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مخالفین خویش پرداخت .نتیجه این شهرارتها فهرار بابیهان مههم و قابهل اعتنها از ب هداد و ایجهاد
فضای رع شدید در میان آنان و قتل و کشتار مخالفان بود.
ادامه شرارتها در عکا

بهاتاهلل پ

از ب داد به ادرنه تبعید شد .بهات در ادرنه ،پیش از حرکت به عکها ،میهرزا نصهراهلل

تفرشههی را بهها سههم گشههت .په

از آن بهههاتاهلل مههدت نههه سههال در قلع هها در عکهها تحههت نظههر بههود و

پانزده سال بقیه عمر خویش را نیز در همهان شههر گذرانهد و در 4874ق از دنیها رفهت و پیهروانش بها

اعتقاد به خدایی او قبرش را قبله خویش گرفتند .وی در عکا نیز دست از ترور مخالفهان و رقبها بهر
نداشههته و بههه طههرق مختلههف آنههان را حههذف مههیکههرد .بهههات در عکهها نیهز چنههد نفههر از اصههحاب خههود را

فرستاد تا حاجی سیدمحمد اصفهانی و آقاجانبیگ و میرزا رضهاقلی تفرشهی(بهرادر میهرزا نصهراهلل)

را «در خان هۀ نزدی هک قشههله ،کههه منههزل داشههتند شهههید کردنههد و قههاتلین اینههان عبههدالکریم شههمرو و
حسین آبکش و محمدجواد قزینی بودند»(شوقی افندی.)876 :4445 ،

به نوشته شوقی افندی«[بهات] هر یک از اصحاب خودش را نیز که از فسق و فجور و باطن کار

وی خبردار شدند در عکا یا نقطه دیگر تمهام کهرد ،ماننهد حهاجی آقها تبریهزی .حتهی آقها محمهدعلی

اصفهانی را ،که در اسالمبول تجارت مینمهود و مهدتی فریه او را خهورده بهود ...،میهرزا ابوالقاسهم
دزد بختیاری را مخصوص از عکا مأمور نمود کهه بهرود در اسهالمبول ،آن جریهوم غفلهت را ...قصهد
نماید(»...شوقی افندی.)874-873 :4445 ،

رویهه تروریسههتی بهائیههان بهها مهرگ حسهینعلی نههوری پایههان نیافهت و در زمههان عبههاس افنههدی نیههز

تداوم یافت .به نوشته کرمانی و روحی پ

از فوت حسینعلی بهات رسهم آدمکشهی توسهب فرزنهد و

جانشین وی(عباس افندی) نیز ادامه یافت .اولهین قربهانی نیهز میرزامحمهد نبیهل زرنهدی ،مهورخ

معروف بهائی بهود کهه خیهال داشهت خهود را جانشهین بههات خوانهد« .پسهران خهدا [حسهینعلی بههات]
افندی.)847 :4445 ،

مشی تروریستی بهائیان و به ویژه رهبران آنان از ابتدای شکلگیری و انجام قتلهای فجیهع

و حذف مخالفان ،باعث شد که رهبران این جریان با جریان تروریسم بینالمللهی کهه در آن دوره

در قال صهیونیزم در حال ظهور بود ،پیوند بخهورد .همکهاری بهائیهان بها ایهن جریهان و اسهتعمار
انگلی

که حامی هردو بود ،زمینه تشکیل ر یم صهیونیستی را فراهم کرد کهه امهروزه بهه عنهوان

نماد تروریسم دولتی در جهان شناخته میشود.
نتیجهگیری

در تحقیقههات داخلههی بههه دلیههل ضههعف علههوم انسههانی و کههمتههوجهی بههه اندیشههههای اسههالمی و

بومی ،محققان برای تحلیل پدیدههای مختلف ،به سراغ نظریهات وارداتهی و عمومها غربهی رفتهه
و از منظری بیرونی به تحلیهل آن مهیپردازنهد .چنهانکهه در مهورد فرقهه بهائیهت نیهز چنهین اتفهاقی

روی داده و آن را در قال جنبش کمونیستی یا اقلیت دینی یا جنبش اجتماعی تحلیل کردهاند.
به اعتقاد نگارندگان ،از آن جا که بهائیت با انحراف از مکت تشیع و نفهی برخهی از اصهول مسهلم

آن شکل گرفته و منشأ آشوب و هرَ و مرَ در جامعه ایران بوده ،نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی،
برای تحلیل آن از سایر نظریات مناس تر است و دیدگاه امام علی

بررسی نظریههای موجود درباره پیدایش بهائیت با تأ کید بر نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی

خبردار شده ،دو نفهر را فرسهتاده ،آن لنهگ بیچهاره را خفهه کهرده ،بردنهد بهه دریها انداختنهد»(شهوقی

در مورد فتنهه کهه ریشهه آن

را در پیروی از هوی و هوس و بدعت در دین ،میدانند در مورد این فرقه صدق میکند.

فرقه بهائیهت را  ،بهه عنهوان یهک فرقهه اسهتعماری تمهام عیهار ،از نحهوه شهکلگیهری ،ارتبها بها

بیگانگههان ،بهها عقای هد انحراف هی و بههدعت در آموزههههای ش هیعی ،عملکههرد مخههرب و آشههوبطلب هی در

جامعه تا زمان ظهور ،میتوان یک فتنه مذهبی _ سیاسی نامیهد کهه در ایهران معاصهر بهرای ایجهاد
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تفرقه در جامعه شیعی ایران و تسهیل حاکمیت استعمار به وجود آمد.

ایهن فرقههه کههه آلههت دسههت اسههتعمار بههرای اسههتحاله فرهنگهی و فکههری جامعههه ایهران در فرهنههگ

غربهی شهده ،در پیونهد بها جریهانههای وارداتهی دیگهر نظیهر فراماسهونری و روشهنفکری وابسهته ،بههه
دنبههال تضههعیف هوی هت مل هی ای هران و بههازتعریف آن متناس ه بهها مدرنیتههه غرب هی بههوده کههه در قال ه

ناسیونالیسم ،سکوالریسم ،لیبرالیسم(اباحیگری) و ...ظاهر شده و تاکنون نیهز بهه فعالیهت خهود

ادامه داده است.
منابع

 .4اشههراق خههاوری ،عبدالحمیههد(بیتا) ،تلخععیا تععاریخ نبیععل رنععدی ،بیجهها ،مؤسسههه چههاپ و
انتشارات مرآت.
 .5اعتضادالسلطنه( ،)4822تتنۀ باب ،به کوشش :عبدالحسین نوایی ،تهران ،نشر علم.
 .8اعتمادالدوله ،محمدحسن خان(بیتا) ،مراة البلدان ،بهه کوشهش :دکتهر عبدالحسهین نهوایی،
دانشگاه تهران.
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 .4ایوانف ،میخائیل سرگه یوویچ( ،)4826تاریخ نمین ایعران ،ترجمهه :هوشهنگ تیزابهی و حسهن
قائمپناه ،تهران ،اسلوج.
 .2آدمیت ،فریدون( ،)4843امیرکبیر و ایران ،تهران ،خوارزمی.
 .6آل کاش ههف ال ط ههات ،محمدالحس ههین(4474ق) ،ت ععی السیاس ععة و الیکم ععة ،بیه هروت ،دارالتوجی ههه
االسالمی.
 .2بالیوزی،ح م( ،)4437ها اهلل شمس اقیقت ترجمه :مینو یابت ،بیجا ،بینا.
 .3بهروزیل ه ههک ،غالمرض ه هها(« ،)4837بررس ه ههی تطبیق ه ههی جنبشه ه ههای جدی ه ههد اجتم ه ههاعی ب ه هها
جنبشهای اسالمی معاصر» ،مجله فبسات ،شماره .55
 .4چمنخواه ،لیال( ،)4844هائیت و رمین پهلمی ،تهران ،نگاه معاصر.
 .47خمینی ،سید روحاهلل( ،)4832صییفه امام ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آیار امام .
 .44دشتی ،محمد( ،)4824ترجمه نه البالغه ،قم ،شاکر.
 .45زاهد زاهدانی ،سعید( ،)4844هائیت در ایران ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 .48شفا ،اماناهلل( ،)4844نامهای از سن پالو  ،تهران ،دارالکت االسالمیِ.

 .44شوقی(افندی) ربانی(1112م) ،فرن بعدیع ،ترجمهه :نصهراهلل م پ
هودت ،بیجها ،مؤسسهه معهارف
بهائی.
 .42شهههبازی ،عبههداهلل(« ،)4835جسههتارهایی از تههاریخ بهههائی گری در ایههران» ،تصععلنامه تععاریخ

متاصر ایران ،سال هفتم.
 .46طب ههری ،احس ههان( ،)4834بررس ههی انتق ههادی«ت ههاریخ ن ههوین ای ههران»(ت ههألیف م ههورخ ش ههوروی
میخائی ههل س ههرگهیویچ ایوان ههف،بخش اول ،دوم ،س ههوم) ،ب ههه کوش ههش :رس ههول جعفری ههان،
تصلنامه پیام هارستان ،شماره .2
 .43مجموعه اعترافات فتنه هشتاد و هشت( ،)4847نق

هائیت در تتنه ،88بیجا ،مرکز اسهناد

انقالب اسالمی.
 .44محمد حسینی ،نصرتاهلل(بیتا) ،اضرت باب بیجا ،مؤسسه معارف بهائی.
 .57مطهری ،مرتضی( ،)4834اشنایی با فران ،تهران ،صدرا.
 .54میرزا جانی کاشانی ،حاجی(بیتا) ،نقوةالکا  ،بیجا ،بینا.
 .55نش ،کیت( ،)4835جامتهشناسی سیاسی متاصر ،ترجمه :محمدتقی دلفروز ،تهران ،کویر.
 .58نههوری ،حسههینعلی(بیتا) ،لععو مبععارک بععه شععیخ میمععدتقی مجتهععد اصععفهانی ،بیجهها ،مؤسسههه
مطبوعات امری.
 .54نوری ،حسینعلی(بیتا) ،مائده اسمانی ،جزت هفتم ،بیجا ،بینا.
25. Sheil. Lady(1856): Glimpses of Life and Manners in Persia, London,
J.Murray.
26. Binning R.M(1854): Journal of two Years Travels in Persia, London,
J.Murray.

بررسی نظریههای موجود درباره پیدایش بهائیت با تأ کید بر نظریه فتنه مذهبی _ سیاسی

 .42عبدالبهات(بیتا) ،رساله سیا  ،بیجا ،بینا.
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