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  بودن بهائیت چرایی فرقه
  ***ارک/ حمید ا **يرکشاورز شکعباس /  *نیهشج يزاهد غفار

  دهكيچ
ـ تحلکه بـا رویکـرد    پردازد می تیفرقه بودن بهائ ییچرا یبه بررس ،مقالهاین   يل اسـناد ی

ـ اسـت   ین سوال اصلیا ین مقاله حاصل بررسیاهاي  افتهتدوین یافته است. ی  یـی ه چراک
جـۀ  یفرقه قابل انطباق بر آن اسـت؟ نت  هاي یک یژگیو چگونه و ستیت چیفرقه بودن بهائ
د، با توجه به انحراف از یاسالم و مراجع تقل يت از نظر علمایبهائه کدهد  می پژوهش نشان

ـ  یکاصول و فروع مسلم اسالم،  ـ ن بهائیفرقۀ ضاله است. همچن ت بـه علـت دارا بـودن    ی
وجود . 2، مغلطه گر، مقدس مآب و مستبد؛ كریرهبران با هوش و ز .1چون:  ییها یژگیو

از  يبهـره بـردار  . 3نـد و ک مـی  عملا ه يه فراماسونریه شبکت العدل یالت منسجم بکیتش
جـذب و نگـه    يب افراد، بـرا ینترل ذهن جهت فرکچون  یروانشناخت یغیتبلهاي  یکنکت

  یک فرقه است.آنها،  يدار
 الت.کیتش، ، فرقه، اسالم، رهبرانبهائیتها:  کلیدواژه
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  مقدمه
ه از کـ ه اسـت  یخیشـ  ۀاز فرقـ  یانشـعاب ز، یـ ن يگریبـاب اسـت.   يگریت، منشعب از بـاب یبهائ
ـ بن 1د آمـد. یـ پد يدر قرن دوازدهم هجر احمد احسایی شیخهاي  شهیاند ، يگریگـذار بـاب   انی

، کاظم رشـتی دسیالس درس کربال در که در کب به باب است ، ملقّسیدعلی محمد شیرازي
 رد و پس از مرگ استاد، خود را باب امـام زمـان  کت ک، شراحمد احسایی شیخشاگرد 

دنـد.  یگرو يبـه و  گوناگونهاي  زهیطلب با انگ ا فرصتیلوح  از افراد ساده یخواند و گروه
ت یـ ه بـا درا کرد کدا یت گسترش پیت و الوهیسپس ربوبو ت، رسالت یاو به مهدو يادعاها

  2.افتیخاتمه  ، بساط بابیگري با اعدام ويکبیررامی
میـرزا  ب خـود،  یـ پس از غلبه بـر بـرادر و رق   »اهللا بهاء«، معروف به حسینعلی نوريرزامی
ان، یـ بابهـاي   ن بـاب شـد. بـه دنبـال بـروز شـورش      ی، جانشـ »صـبح ازل «، معروف به یحیی

قصـد دو  ؛ اما سوءران بازگشتی، به اکبیررامیپس از قتل  3؛د شدیبه عراق تبعمیرزاحسینعلی 
ومـت را  کتـرور، ح ن یـ ا در حسـینعلی رزامیشاه و نقش مشـهود   الدینناصران به یتن از باب

ر یت شـخص سـف  یـ رد. پناهنده شـدن او بـه سـفارت روس و حما   کاو  يریمصمم به دستگ
س و فرانسـه  یانگلـ هـاي   ت دولتی. در بغداد مورد حماانجامیدبه بغداد  يبه انتقال و روس

 یحیـی رزامین زمـان، بـرادرش،   یـ ا در 4رد.کن ییتع ياو مقرر يبغداد برا یقرار گرفت و وال
 كان در خـا یـ از باب یج اجتمـاع یبه تـدر  لباس مبدل، خود را به عراق رساند وصبح ازل، با 

  5ان بود.یعیت و آزار شیاذن هدفشان، یتر ه مهمکشد جاد یعراق ا
، دولـت  دیگر انجامیدها  يارک ه به قتل، غارت و خرابکدو برادر در بغداد هاي  يریدرگ
ن زمــان، یرد. در همــکــمجبــور د آنهــا بــه اســتانبول و ســپس ادرنــه یــرا بــه تبع یعثمــان

 درو  د دو برادریاختالف شدباعث ن ادعا یاست. ا 6»ظهره اهللایمن «رد کادعا  ینعلیرزاحسیم
فرقـۀ  « حسـینعلی رزامیروان یـ و پ »هیـ فرقۀ ازل« میرزا یحییان یان شد؛ اطرافیبابجدایی جه ینت

 )یبـاب پیشـین ( نـام  بـر  ن دو برادر ملحق نشـدند،  یه به اکهم  ییو آنهاده شدند. ینام »هیبهائ
، یومـت عثمـان  کحکـه  شد باعث ان دو برادر یمد، یو اختالف شد یین جدایا 7ماندند. یباق

ـ ا از 8ند.کد یرا به قبرس تبع یحییرزامین و یا در فلسطکروانش را به عیو پ اهللا بهاء ن زمـان  ی
ت را یـ د و فرقۀ بهائیامبر نامیخود را پو رسماً دست کشید ت یاز باب میرزا حسینعلیبه بعد، 

او پس از نـه سـال در شـهر    از آن حمایت کردند. س یه و سپس انگلیه روسکان گذاشت یبن
  9.شدروانش یپ ۀقبلا درگذشت و قبرش، کع
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ــس از ــرگ  پ ــینعلیرزامیم ــ، محس ــر ی ــرش ب ــ ان دو پس ــات و او ینیسرجانش ، اختالف
البها، بـر بـرادرش   ، معـروف بـه عبـد   افنـدي عبـاس  رخ داد. سـرانجام   يادیـ زهاي  يریدرگ

 10ت پرداخـت. یـ ات بهائیـ د حیبه تجد. دیان رسیبهائ يبه مقام رهبرچیره شد و  محمدعلی
ت یـ نا«و نشان  »سر«افت لقب یس، به دریاول با خدمت به دولت انگل یدر جنگ جهان يو

او  12ا شـد. یکمراس و بعدها یاست انگلیابزار سپس از آن  شد ومفتخر از آن دولت  11»هود
هـاي مدرنیسـم و اومانیسـم     از اندیشهبا تأثیرپذیري مریکا سفر کرد و ابه اروپا و  م 1911در سال 

  13.دکرات آنها، تجدیدحیاساس قرن نوزدهم در غرب، تعالیم باب و بها را بر 
افتـه  ی تیـ ه تربکـ  شـوقی افنـدي  او،  يتش، نـوة دختـر  ی، طبق وصالبهاعبدپس از مرگ 

ـ  د ویت رسیبهائ يبه رهبر ش 1300در سال  بود،ها  یسیانگل  14د.یـ امـر اهللا نام  یخود را ول
غ در یـ شد و به تبل يهمانند فراماسونر یالت منسجمکی، صاحب تششوقیت در زمان یبهائ

ـ یبـروز اختالفـات، انشـعابات و رو   باعـث   شوقی یاما فساد اخالق؛ جهان پرداخت  یگردان
نفـرانس  ک، سران مهـم فرقـه، در   شوقیپس از  15شد.ت یاز بهائ البهاءعبدان یکاز نزد يا عده

را بـه شـهر    آنمکـان  و العـدل انتخـاب،    تیـ ب يش)، نه نفر را به عنوان اعضـا 1342لندن (
  16ردند.کل منتقل یاسرائ يفایح

ـ نخسـت بـه وسـیلۀ      ردکـ  يامبریـ پ يه ادعـا کـ ـ   حسینعلی بهـاء  میرزات از زمان یبهائ
م یـ ا و رژیکـ مراس، یالبهاء) توسـط انگلـ  (عبـد  يعبـاس افنـد  ه و در زمان یروس يامپراتور

غ در جهان ادامه داد. با مطالعـۀ  یت آنان به تبلیت شناخته شد و با حمایبه رسم یستیونیصه
فرقـه در آن  هـاي   یژگـ ینون، وکظهورش تاهنگام ردگان آن از کت و سریر تحوالت بهائیس

ت یـ چرا بهائکه  ستها پرسشن یجواب دادن به ا یق در پین تحقیارو،  ؛ از ایناستآشکار 
اسـالم   يت است؟ چرا علمـا یقابل انطباق به بهائقه، فر هاي یک یژگیا ویاست؟ آفرقه  یک

  دانند؟ می گمراه ۀفرق یکت را ید، بهائیو مراجع تقل
 و ياسـناد وجـوي   جسـت بـوده و روش انجـام آن،    یفکیقات یق از انواع تحقین تحقیا

ة ویانجام شده اسـت. شـ   یو مذهب یخیآثار و متون تارتب، ک یه با بررسکاست  يا تابخانهک
و اسـتفاده از آنهـا    يبـردار  شیسپس فـ ذکر شده و منابع  یمطالعه و بررسها،  داده يگردآور

به اسناد و مـدارك مـرتبط بـا    که در برخی موارد دسترسی مستقیم با توجه به اینبوده است. 
هاي اینترنتی مـرتبط   گونه موارد به سایت در اینایم  کوشیدهپذیر نبوده است،  امکانموضوع، 

  مراجعه شود.
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  فرقه ينظر يات و مبانيلك. ۱
  ف فرقهيمفهوم و تعر. الف

ردن و کـ دن، قسـمت  یـ ، حـزب، بخـش، بر  کفه، مسـل یدسته، طا« يدر لغت به معنا 17،فرقه
هـاي   یژگـ یا ویـ  يه اهـداف، نظـام اعتقـاد   کـ  یا جماعتیگروه « و 18است »از مردم یگروه

  19».تصوفهاي  مانند فرقه؛ داشته باشند كمشترسان و  کی
ل اخـتالف در  یـ ه بـه دل کـ شـود   مـی  از مردم گفتـه  يا به عدهز، یالم نکدر اصطالح علم 

ن را یـ از آن د یخاصـ هـاي   نیـی تب د ویـ ن جدا شده و عقاید یکروان یاز پ، يمسائل اعتقاد
از جامعـه   یبخشـ «ف شده است: ین تعریچن، یاسیفرقه در فرهنگ علوم س 20.نندکانتخاب 

ت یهمگـان بـه رسـم   بـه وسـیلۀ   ه کده باشد یگرو ینییا به آیجدا شده  یه از مذهب رسمک
ـ   ییهر نوع جنبش جـدا انگارانه، به  با نگاهی سهلشناخته نشده است.  ، ی، زبـان یطلـب (ملّ

  21».رود می ارکره) به یو غ یاسی، سیمذهب
فرقـه را بـا   ، مارگارت تالر سـینگر «است:  بان فرقه آورده دهیت دیدر سا ابراهیم خدابنده

؛ ج. قـدرت  یسـاختار هرمـ  ؛ ب. امـه کرهبـر مسـتبد و خود  . داشتن الف؛ یاصل یژگیسه و
ن در یند. اک می )، وصفيمغز يشوو ا شستیر کف ي(بازساز يساز استفاده از برنامۀ مجاب

بـه عنـوان    یجمعـ  ییشناسا يبراها،  یژگین ویاز ا یژگیا دو وی یکه داشتن کاست  یحال
  22ند.ک نمی تیفاکفرقه، 

ان یـ ب سـینگر شـده از طـرف    انیـ ب یِژگـ یبـا سـه و  هـا   توان گفت فرقه ي میبند در جمع
وجـود داشـته باشـد.     یبا شدت و استمرار در جمعـ  یژگین سه ویه اک یبه شرطشوند؛  می

برنامۀ کنترل ذهنی که به عنوان تعریف مـدرن از فرقـه بـه    داشتن همچنین از بین این سه ویژگی، 
  قرار گیرد.تأکید  تواند مورد میها  ترین ویژگی فرقه ترین و اصلی رود، شاخص کار می

  انواع فرقه. ب
ن یـ رد. اکـ ر کـ ذهـا   فرقـه  يرا بـرا  یمتنـوع هـاي   يبنـد  توان دسـته  میها،  دگاهیبا گسترش د

انجـام  ت، هـدف فرقـه و...   ی، نوع فعاليریگ لکشچگونگی توانند براساس  میها  يبند دسته
نوظهور معتقد بـود و  هاي  و فرقه یمیقدهاي  به فرقه ین است از نظر زمانکمم یند. حتشو

هـاي   يبنـد  نظران، دسته پرداخت. صاحب یاسیسهاي  از فرقه یمذهبهاي  فرقه کیکا به تفی
  شود. می به چند نمونۀ آن اشاره ه در ادامهکاند  ردهکر کباره ذ نیرا هم در ا يگرید
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داد؛  يتـوان در دو گـروه جـا    مـی  رای اسـالم هاي  معتقد است فرقه جواد مشکورمحمد
دیگـر  ن آن مسائل بـا مسـلمانان   ییا تبیو  يمسائل اعتقاداي  ه در پارهکهایی  فرقه ،گروه اول

ـ ؛ نندک می عملدیگر برخالف مسلمانان ز، ین یام فرعکدر اح یگاه اختالف دارند و در  یول
؛ ماننـد  ننـد ک مـی  روزه عمـل و  چـون نمـاز   یند و به فروعا دهیعق چنان با آنها هماصول، هم

آنها  أه منشکهایی  فرقهامثال آنها. گروه دوم،  ه ویدیث، معتزله، اشاعره، زیاهل حدهاي  فرقه
ن یـ دچنـان از   روانشـان، آن یرهبـران و پ هـاي   طیل افراط و تفریبه دل یولاست، ن اسالم ید

نـه تنهـا در مسـائل     بـا مسـلمانان ندارنـد و    کیگونه وجه اشترا چیه هکاند  اسالم دور افتاده
را انکـار  ت آنهـا  یـ و در نهاف، یـ را تحر یمعـارف اسـالم  ز، ین یه در مسائل اصلک، بلیفرع

 يت رسـانده و بـه جـا   یـ ه رهبران خود را به مقام ربوبک یمعروف به غالهاي  فرقهاند.  کرده
ه، یانـد، همچـون اسـحاق    شده يگر ین دچار اباحیاسخ معتقدند و در انجام فروع دمعاد به تن

  23اند. ن دستهیاز ا ه و...یه، حلمانیحروف
ه کد توجه داشت یبا یولشود،  می انیبها  از فرقه یمتنوعهاي  يبند دستهگفتنی است که 

آن جامعـه بـوده و    یاختصاص، جوامع يو انواع فرقه، برحسب اقتضاها  يبند از دسته یبرخ
  م است.یمتر قابل تعمک

  فرقههاي  يژگيو. ج
است.  غرب یاز مسائل عمدة جوامع صنعت یکیها،  در جهان معاصر، ظهور و گسترش فرقه

رد آنهاسـت.  کـ عملچگونگی  ت ویمعاصر، توجه به ماههاي  شناخت فرقهدربارة مهم  ۀتکن
نتـرل  ک یـک نکت یشناخت رد روانکعمل ه ازکاشاره دارد  یف مدرن از فرقه، به هر گروهیتعر

از اي  مجموعـه نتـرل ذهـن،   کنـد.  ک مـی  ش اسـتفاه ینتـرل اعضـا  ک وگیري عضـو  يذهن برا
  24.کنند می اعضا اعمال رمحسوس بریه رهبران فرقه، به صورت غکاست  یروانهاي  یکنکت

  نترل ذهن، عبارتند از:هاي ک یکنکت
  ، جهت جذب افراد؛اعتقادات واقعی وداشتن عملکردها  پنهان نگه آراستن ظاهر فرقه و: فریب. 1
الت آنهـا و بـا اطاعـت از    کیه تنهـا در تشـ  کـ رهبـران فرقـه بـه اعضـا      ي: القاسازي ویژه. 2

  ابند؛ی می دستورات آنها نجات
 ۀیاتورت یمدعرا رهبر، یز؛ التکیتش اعضا از رهبر فرقه و یشگی: ترس همارعاب ترس و. 3

فرقـه اسـت و افـراد حـق      یشـئونات زنـدگ   تمام باًینترل تقرک يبرام از جانب خدا، یمستق
  ندارند؛پرسش  اعتراض و
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ننـد و بـه   ک مـی  انتخـاب  يد، دوستان فوریعضو جد ي: برابمبماران عشق و کنترل روابط. 4
دسـت دادن تمـام دوسـتان     ب ازسـب ا فرقـه،  یـ ه مخالفت با آنهـا  کفهمانند  می ج به اویتدر
خانواده، جهت قطع نفـوذ   م وین در قطع ارتباط اعضا با دوستان قدیشود. همچن می اش تازه

  کوشند؛ میبر او دیگران 
 یقـ یحقریغ و یطانیخارج از فرقه، شـ  یه هر اطالعاتکن به فرد یتلقکنترل اطالعات: . 5

  قت دارد؛یفقط اطالعات فرقه حق است و
ه بـه پنهـان   کـ باال  گزارش به مقامات گر ویدیکمراقبت اعضا از دهی:  ساختار گزارش. 6

  انجامد؛ می افراد یاحساسات واقع د ویردن عقاک
 یطـوالن هاي  تیمورأو مها  تیفعالها،  با مالقات داشتن اعضا مشغول نگهنترل زمان: ک. 7

  25مسائل فرقه.دربارة شه یر و اندکاز تف يریبه منظور جلوگ
ج یسازمان به تـدر ن یه اکن خلق، معتقد است یسازمان مجاهد یدر بررس خسرو تهرانی

ن، یفرقـه شـدن سـازمان مجاهـد    هـاي   یژگـ یو، ي. از نظـر و ل شده استیفرقه تبد یکبه 
از  ياد رهبـر یـ ار زیبسـ  ۀ، فاصـل مسعود رجوي يممتاز رهبرهاي  ویژگیمحض،  ییفردگرا
ت و یرهبر یکیراتکدمو ۀبودن رهبر، از دست رفتن وجه یافتنین اعضا، تقدس و دستدیگر 

  26.ش استیه اعمال و اشتباهات خویتوج يسات برابر به مقدل رهتاً توسینها

  رامون فرقهيپ ينظرات. د
اجتماع قـرار   ۀیه در حاشک یسانکان افراد محروم و یمعموالً در مها  ، فرقهماکس وبربه نظر 

بـرد.   مـی  ارکآنها به  ةرا دربار »ات خاص محرومانیهاال«اصطالح  يونند. ک می دارند، رشد
تـر   پردازند. مهم می شیمحروم خو يخود و اعضااي  هیه وضع حاشین و توجییبه تبها  فرقه

ـ امکانـات    ه بـه آن دچارنـد  ي کـ ا فقریآنها  ۀیبه تناسب وضع حاشـ ه به اعضا  کن است یا
  27شود. می داده

ه کـ اسـت  بـدان جهـت   ن یـ شوند. ا می »نحله«ل به یا تبدیوتاه دارند ک يا عمریها  فرقه
دار یـ پا یتوانـد تـا مـدت طـوالن     نمی حفظ آنها ياق الزم برایو شور و اشت يسطوح اعتقاد
اسـته شـود، چـه بسـا     کل یـ بودن آنها بـه هـر دل  اي  هیو حاش یعزلت اجتماعاز بماند و اگر 

هاي  ه ارزشکد یآ می شیپ یهنگامن، یزد و اعضا جذب جامعه شوند. ایآنها فرو ر يباورها
بودن اي  هیله به حاشین وسیثروتمند شدن اعضا شود و بدباعث فرقه، به وسیلۀ شده  موعظه

  28دهد.پایان آنها در جامعه 



   ۴۹ بودن بهائيت چرايي فرقه

 

ـ  تر آنهـا،  شـ یافتـه و ب یرواج  یخرافهاي  شهیو اند ییگرا فرقهامروزه  دارنـد.   یمنشـأ غرب
ـ کو  یفکیت یفعالتا شده باعث  یمذهبهاي  نهیزم اف، کـ اهللا، اعت مثـل رام هـا،   ن فرقـه یـ ا یم
 ،ریـ اخهاي  افته و در سالین، گسترش یدروغهاي  ار و عرفانکنکدافا، ا ، فالونیپرست طانیش
اهللا، پـس از   ارشد فرقـۀ رام  ياز اعضا صالح سبحانیاز جوانان مجذوب آنها شوند.  ياریبس

  گفته است: از آن فرقه ییو جدا یآگاه
ند و پسـند هسـت   با و عامـه یخوب، زهاي  از صحبت يریالجزا ، مجمعیرونیاز نگاه بها  فرقه

؛ هم قابل دفـاع باشـد   ين است در قالب اصول معنوکنند، ممک می ه مطرحک یمباحث یحت
ـ ماند، نه عقا می د پنهانیق از درَف یاما آنچه در بررس ـ بلآنـان،  د ی ـ ه روابـط و عمل ک رد ک

ـ بر پاه عموماً و بالاستثنا، کآنان است  یالتکیتش ـ مر ۀی ـ    يد و مـراد ی ق، رَاسـت. اغلـب ف
و  یو قـانون  یدر پوشش مؤسسات رسـم  یبا و جذاب، حتیز يبا ظاهر شان رایها تیفعال
ارها و کروند  یو بررس یتیز فعالکاما با ورود به مرا؛ دهند می مجوز در جامعه ارائه يدارا

گانه هسـتند.  دو يرفتارها يبرد. آنها دارا یآنان پاي  ت فرقهیتوان به ماه ، میشانیها برنامه
  29ند.ینما می عمل يگریز دیده و در باطن به چرکتظاهر  یدر ظاهر به مسائل

هـا   فرقهردگان کرند. سریگ می در رأس قرار یانتصاببه صورت خود يافرادها،  در اغلب فرقه
محــور و ن افـراد، خود یـ نـد. ا ا از آن محـروم دیگـران  ه کـ دارنـد  اي  ژهیـ علـم و انـد،   یمـدع 

دارنـد. اغلـب   تمایـل  دانشان یو تسلط بر امورات مر یینما به قدرت یلیند و خا طلب قدرت
 یتیدستانشـان، شخصـ   خـورده و هـم   بیـ فر شده و مسخ دانِیمر یبعضبه وسیلۀ ردگان کسر

 يآنهـا بـرا   شـوند.  مـی وصـف  رون از فرقه یفرقه و ب ين اعضایفرد در ب خاص و منحصربه
ا یـ ننـد  ک مـی  درستخویش  يبرا یخاص جلوه دادن خودشان و جذب افراد، ظواهر خاص

له خـود را از  ین وسـ یـ رند تـا بـه ا  یگ ی میخاصهاي  خاص سخن گفته و ژستاي  گونهبه 
  30.جلوه دهند زیمتماگران ید

، يامبریـ پ يعاه پس از ادکن است ی، فرقۀ فالون دافا در چییها ين رهبرینمونۀ بارز چن
شـور بـه   کن یـ ت ایـ ا پناهنـده شـد و بـا حما   یکمرابه  م 1999شد و در سال  ییخدا یعمد

شور کشصت شتر از یون نفرند، در بیلیم 100ش از یش، بخوی يه به ادعاکروانش یت پیهدا
هـاي   اهش شـاخص کن، ینۀ ظهور فرقۀ فالون دافا در چیپرداخت. زمـ   رانیاز جمله اـ   ایدن

ـ  اي  ت در جامعـه یاز به معنوین يفطر ةزیغر و ينار خأل معنوکدر  یرفاه اجتماع ش از یبـا ب
شـدن   پذیرفتـه  يمناسب برا يه بسترکاست  یستیمونک ياورهاج بیچهار دهه سابقه در ترو

 یرده اسـت تـا رهبـران آنهـا بـا ابـداع مـذاهب       کنوظهور مانند فالون دافا را فراهم ی یها فرقه
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آنها بـه توسـل و    یعیاز طبین ییِگو و پاسخ یاجتماع ياز تنگناها نجات مردم ید، مدعیجد
  31.باشند ییماورا يروهایاز ن یخواه کمک

  فرقه يك ةت به مثابيبهائهاي  يژگيو. ۲
هـاي گـروه    از فرقهت یبهائ ،ت آنیحقانهاي  سنجه از فرقه وها ذکر شده  تعریفبا توجه به 

ن، نخسـت  آنـا  ۀیـ روان اولیرهبران و پکه کننده است؛ چرا دوم، یعنی باطل، انحرافی و گمراه
 یاسـالم  خاسـتگاه ، فرقـه و این  ردندک ی میزندگ یاسالمهاي  نیمسلمان بودند و در سرزم

ار کـ از اسالم، اصول و فروع مـورد اتفـاق مسـلمانان را ان    ییاز جدات، پس یبهائ ۀفرق. دارد
) از زمرة مسـلمانان خـارج شـدند و    ییخدا ذب خود (امامت، نبوت وک يرده و با ادعاهاک

 یماسـال هاي  نیگانگان در سرزمیو تحقق مقاصد شوم ب ینکاف جاد اختالف، تفرقهیدرصدد ا
ن یـی را آیـ زد؛ شـمرن  نمی یاسالمهاي  را جزء فرقهها  ییبهان اساس مسلمانان، یبرآمدند. بر ا

گـذارانش بـا    یک آیین ساختگی است و فقط به دلیـل خاسـتگاه و سـابقۀ تـاریخی بنیـان     ت، بهائی
سـاز بشـري،    چیزي جز یـک آیـین دسـت   تش، ولی به دلیل ماهی؛ کند اسالم ارتباط پیدا می

انـد، نیسـت و    هزاران مکتب و مسلکی که در طول تاریخ به وجـود آمـده   همچون صدها و
از طرف علماي  گیرند و ن قرار میانیستند، در ردیف مشرکیکتاپرست داران آن،  چون طرف

شـدن  اربـراي آشک  انـد.  تکفیـر شـده   ه و گمـراه شـناخته و  ضالّ ۀاسالم (تسنن و تشیع) فرق
بـه اجمـال    تناقضـات  ایـن تضـادها و   د نمونه ازبه چنن فرقه در اسالم، اینداشتن حقانیت 
  شود: اشاره می

  ديار توحكان
ت رهبـران و  یـ الوه يه با ادعاهاکبلنشده، د کیأت اشاره ود، یتوحبه نه تنها ت، ین بهائییآ در
در لـوح   محمـد  علیدسـی ؛ بـراي نمونـه،   گرفتار شده اسـت  كبه شر ،ن فرقهیگذاران ا انیبن
ل یـ قبل نب یعل یعنی» نونتهکی ل ذات اهللا ویقبل نب یان عل«است: گفته  5 ۀن، صفحیالد لیکه
میـرزا   32.نـه اوسـت  ک ) ذات خـدا و 92محمـد هـم    اسـت و  92ل ینبه به حساب ابجد، ک(

جماعـت  اي  دیـ گـوش فـرا ده  «نـد:  ک می ادعا اقدستاب کبه صراحت در ز، ینبها  حسینعلی
 متکبر و نا وجز من توا ییست خداینه کدهد  می امیشما از زندان بزرگ، پ يه خداکان یبهائ

  33».خودپسند
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  دينبوت جد
ه کـ کوشـید   مـی  حسـینعلی بهـاء  رزامیرش نبـوت  یپـذ  يبـرا  يسـاز  نهیزم جهت ان درییبها

از پـس  خداونـد متعـال،    ةه بـه اراد کـ شـمرند  امبران خداونـد  یپ ۀرا از جمل محمد باب علی
ه کـ انـد   یان مـدع ییرد. بهاکد دعوت یجد ینیاهل عالم را به د وشد مبعوث  رمکرسول ا

دهنـده بـه ظهـور     بشـارت  ،تاب؛ دومکصاحب  مستقل و يامبریپ: اول، دو مقام داشتباب، 
الغاء شد، عت اسالم یشرگونه با ظهور باب و بها،  نی. بدحسینعلیامیرزبه نام گر، ید يامبریپ

متنـاقض   يادعاهـا  34.آمـده اسـت  پدیـد  بهائیـت   د بـه نـام  یجد ینییمستقل و آ یعتیو شر
، )یظهره اللهـ یمن  ت ویت، نبوت، الوهیت، مهدوی(باب میرزاحسینعلی بهاو  محمد باب علی

ت، وجـود اشـتباهات   یـ عقالن بـا منطـق و   يناسازگاها،  آموزه یتعارضات درون تناقضات و
ـ اثبات پ يبراپذیرفتنی اي  معجزهنداشتن ها،  نامه الواح وها،  تابکمتعدد در   ی، نـاتوان يامبری
بـه  نامه  نوشتن توبه ادعاها ودرپی  پیب یذکتسرانجام  به علما در مناظرات و ییگو در پاسخ
رة یسـ  ه بـا منطـق و  کـ ؛ چرااسـت  یین ادعـا یار بر بطالن چنکآش یلیدل یباب، همگوسیلۀ 

  35.امل استک يدر ناسازگار، یان الهیاصول اد امبران ویپ

  امتيار قكان
و  محمــد بــاب علــینگــاه  اســت، از يدیــتوح انیــم اداصــول مســلّ از یکــیه کــامــت یق

متفـاوت از   يریان بـا تفسـ  یـ یبها 36دروغ پنداشته شده اسـت.  ، موهوم ومیرزاحسینعلی بهاء
 ،رین تفسـ یا ن ادعا ویپا شده است. ا امت بریق، حسینعلی بهاءرزامیامت، معتقدند با ظهور یق

بطـالن آن  ، یتوجه كبا انده کاست  یمنطق و ینیدپشتوانۀ بدون  اد ویبن یب آنقدر سست و
  37شود. می ارکآش

جـامع و مـانع    ف نسـبتاً یـ ر شـد و تعر کـ فرقـه ذ  یـک  يه براکهایی  یژگیبا توجه به و
رهبـر  داشـتن  نـۀ  یت در سـه زم یـ بهائهـاي   یژگیاز فرقه، در ادامه به و مارگارت تالر سینگر

نتـرل ذهـن)   ک( يسـاز  قدرت و استفاده از برنامـۀ مجـاب   یامه، ساختار هرمکمستبد و خود
  ر.یا خیاست منطبق ت یبر بهائها،  یژگین ویه اکشود تا مشخص شود  می پرداخته

  امهكدارا بودن رهبر مستبد و خود. الف
 یه با سوء استفاده از جهل مـردم عـام  کبودند  كریباهوش و ز يت، افرادیبهائ ۀیرهبران اول

ـ  امالًکـ را  ت)یالوه ت ویت، نبوت، ربوبیت، مهدویذب خود (بابک ي، ادعاهایمو اُ ه و موج
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ش را بـا  یبـودن خـو   یافتنین س و دستیروان، تقدیپ س جلوه داده و با فاصله گرفتن ازمقد
  اند. ردهکر یپذ هی، توجیکراتکدموریمات غیگرفتن تصم

از اخبار و اسـرار پنهـان    یب و آگاهی، ارتباط با جهان غیرجال و رهبران آسمان یژگیو
م صـدق گفتـار و   از عالیـ  یکـی ه عمالً کدارد ت یتا آنجا اهم ینینش دیاست و در ب یهست

 یوحـ راه بـا خـدا از   کننـد   ادعا میه کشود  میتلقّی  یسانکن و مرام ییت آیحقانهاي  نشانه
را  یاله یانتیس دیسأآسمان و ت از یافت وحیدر يه ادعاک زیت نی. رهبران بهائارتباط دارند
نـده  یحـوادث آ  ییشـگو یپتوانـایی  و نـد  آگاه ینهان هستاخبار و اسرار از  اند یدارند، مدع

ر یدا يادیزهاي  وعدهبه دیگران ش، یآثار و الواح خویی جا . آنها در جابهرا دارندخ بشر یتار
از  یطـوالن  یه امروزه پس از گذشت مـدت زمـان  کاند  ن خود در جهان دادهییبر گسترش آ

  رد.ک يسقم آنها داور توان دربارة صحت و ی میبه خوبها،  طرح آن وعده
 .1بـود:   یمدع محمد باب علیدسین است: یچن ها ییشگویو پها  ن وعدهیاز اهایی  نمونه

به باب ها  ییع اروپایجم يبه زود. 2نند؛ ک می ت افتخاریبزرگ اسالم، به باب يعلما يبه زود
  آورند. می مانیا

  گفت: مینیز،  حسینعلی بهاء
  شوند؛ می ت جمعیبهائپرچم ر یجهان، زهاي  ملتهمۀ  يبه زود. 1
  نند؛ک می ت استقبالیعه از بهائیش يعلما يبه زود. 2
  .شود میمسلط جهان  ت بریباب يبه زود. 3

  گفت: می نیچنهمالبها) (عبد عباس افندي
  ند؛ک می ریت جهان را تسخیبهائ يبه زود. 1
  ت خواهد شد؛یمهد نفوذ بهائ يران به زودیا. 2
  شود؛ می قبلۀ آفاق يمازندران) به زودزادگاه بهاء (نور . 3
  افت؛یستم استقرار خواهد یدر قرن ب یصلح عموم. 4
  ند؛ک نمی تکاول شر یا در جنگ جهانیکمر. ا5
  ان خواهد ربود؛یسبقت از جهان ي، گوير امور معنوا دیکمر. ا6
  38.ر استیناپذ ستک، شيتزار يامپراتور. 7

سـرخورده   و يآنهـا را منـزو   ه،یر از روسبا خفتست که دو شکران در دورة قاجار یمردم ا
قسـط و عـدل    يبرقرار يگستر، در آرزو ظهور امام عدلهاي  شهیرده بود و با توجه به اندک
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، موضوع خاص بودن و قداسـت را در اذهـان   محمد سیدعلیمانند  یمدع یکبودند، ظهور 
 کـی ریز یژگیعالوه بر و، ین برهۀ حساسین ادعا در چنیان ایب 39رد.ک ی میران تداعیمردم ا

  نزد مردم آن روزگار است. يس وتقد يای، گومحمد علیدسی
شـدن   پذیرفتـه  يگر آنها بـرا ید ياز شگردهات، یه و بهائیدن به رهبران بابیقداست بخش
ه کـ  را يقمـر  1260سـال   یاالولـ  يجمادان، شب جمعه، پنجم یان و بهائینزد مردم بود. باب

خ یخ خود (تاریتار أو آن را مبد 40یشب مبعث نقطۀ اولآشکار کرد، ش را یخو يادعاباب، 
البهاء) (عبـد  میرزا عبـاس ه کن است یگر آن شب، ایشرافت و قداست د اند. داده ع) قراریبد
  41.ز در آن شب متولد شده استین

 پیشینا رهبر یخود  يبرا ن فرقهیا ۀیه رهبران اولک هبانآس من مقدیو عناوها  یتراش لقب
. در شـود  مـی ن یین راستا تبیدر همـ به فرد جلوه دهند  ش را منحصریتا خواند ـ   ردهکابداع 

مـورد  و شده ادین القاب یبا ا محمد باب علیدسیت) یبهائ یخ رسمی(تار مطالع االنوارتاب ک
ر کـ ، ذی، حضرت اعلـ یان، طلعت اعلی، نقطۀ بیاست: باب اهللا، نقطۀ اولقرار گرفته ش یستا
ان و حضرت ی، حضرت قائم، محبوب عالمير، حضرت موعود مهدکاالعظم، حضرت ذاهللا 

اد شده است: حضرت بهـاء  یر یز با القاب زین حسینعلی بهاءتاب، از کدر همان  42.یرب اعل
ه، حضـرت مقصـود، مـن    ک، حضرت محبوب، جمال مبارینین موعود، جمال حسیاهللا، حس

  43.یاهللا و جمال اقدس اله هظهری
بـاب   يبـرا » ح موعودیرب الجنود و مس«هاي  لقبتأیید  البهاء) ضمن(عبد افنديعباس 

مشهور شده است:  ین القابیان به چنیتب بهائکز در ین، خود نیشیامبران پیبه عنوان پو بهاء، 
ز یـ ن شـوقی افنـدي   44»اهللا االعظم و ابن اهللا.ثاق، سرّیز مک، مريالور یغصن اهللا االعظم، مول«

ز یـ ند و خود نک می باران را القاب محمد سیدعلی، البهاءعبدو  بهاءخود از زبان هاي  در نوشته
عبـاس  و » جمال قدم جل اسـمه االعظـم  «را  بهاء ات از آنها سخن گفته و مثالًین ادبیبا هم

  خواند. می »اته الفداءیالبهاء روح الوجود لعناحضرت عبد«را  افندي
گـر آنهـا در   ید ةوی، شـ ینردن رهبران از علم لدکو برخوردار منحصر به فرد جلوه دادن 

ـ خـود را اُ ، حسـینعلی بهـاء  رزامیو هم  بابمحمد علیت فرقه است. هم یرهبر يارتقا و  یم
  45.دانستند ی میسینوو تند یسینو رامت در خوشک صاحب معجزه و نخوانده و درس

 يبـرا  بهـاء حسـینعلی  رزامیه کـ شـود   مـی  انین ماجرا نمایاز از، یاوت آنها نکهوش و ذ
ان یـ توبات باب در دسترس بابکد تا آنچه از آثار و میوشکش، ید خویجد يادعا يساز نهیزم
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ه یـ ن بـود عل کـ مم يه روزکرا  ياسناد ۀیلّکوه توانست ین شیو با ا 46دکن يآور جمعرا  بود
او،  کد تـا بـه سـب   یوشـ کگاه بـا مراجعـه بـه آثـار بـاب،       ار رود، به چنگ آورد. آنکبه  يو
  ند.ک یسینو هیآ

بـه قـدرت مطلـق،     یابیان رهبران فرقه، جهت دسـت یم یطوالنهاي  درگیرياختالفات و 
ت اسـت.  یـ بهائ ۀیـ رهبـران اول هـاي   یژگـ یاز و يارکـ  بیو فر يارک و تظاهر، دغل يارکایر

ایـن   يایه آگاه شده و مسلمان شدند، گوک تیبزرگ بهائ هاي مبلغان ابتک آن درهاي  نمونه
  مطلب است.

انتخابات،  حال حاضر با اما در؛ اند بوده یانتصابت، خودیبهائ ۀیه سران اولکاست گفتنی 
 تیـ ن رهبـر بهائ یسـوم آنکـه   رد: اولیگ می وه به دو علت صورتین شیا. شوند می دهیبرگز

ت بـا بحـران   یـ بهائ یشـود و بـه نـوع   وي ن یه جانشـ کـ نداشـت   يفرزنـد  )شوقی افندي(
بـودن و   یاز اتهـام انتصـاب   ییرها ين انتخابات برایاآنکه  ؛ دومبودشده رو  روبهت یمشروع

 يژه اعضـا یـ بـه و ــ   یار عمـوم کـ ب افیت، با قصد انحراف و فریبودن بهائ یکراتکدموریغ
  47.ردیگ می صورتـ شده آن  اغفال

  ساختار هرمي قدرتب. 
 ؛وجود داشـت  گوناگونهاي  شکلبه  اعضا قدرت رهبران بر ابتداي ظهور بهائیت، اعمال از

 دوام وباعـث  منسـجم   یالتکیتشـ  نظام و)، تین رهبر بهائیسوم( شوقی افندي ةاما از دور
ل کیبـر تشـ   یمبنـ  حسـینعلی بهـاء  رزامیم یاز تعـال گیري  با بهره شوقیت شد. یگسترش بهائ

بـه   هـا  یید از اروپـا یـ بـه تقل  48انیـ بهائ يجـار  امور ن ویوضع قوانبراي العدل االعظم،  تیب
ـ   یحزب التکیت صورت تشیبهائ ـ  و یداد و محافل منتخـب محلّ  يفـا یشـهر ح  را در یملّ

هاي  تکشر یا حتی یآنها را به عنوان محافل مذهبشورها، ک یدر برخ آورد وپدید ل یاسرائ
  49.ندکت اقدام یغ بهائیبه تبل یتا به صورت قانونکرد ثبت  یتجارت
ع در امور یتشر است وبهایی  یالملل نیجامعۀ ب يو ادار یالعدل، مسئول امور روحان تیب

ـ   ياعضابه وسیلۀ همۀ ه نفر بار، نُ یکدهد. هر پنج سال  می را انجام ير عبادیغ  یمحافـل ملّ
ـ التبلالعـدل، دار  تیـ بگیـري   مین مرجـع تصـم  یشـوند و بـاالتر   مـی  ان جهان انتخابیبهائ غ ی

کنند. هر کشـور، یـک    انجام وظیفه می نظر دارالتبلیغ زیرگر، دی ياست و واحدها یالملل نیب
محفـل شهرسـتان، محفـل بخـش و     محفل ملی و هر استان، یک محفل استانی و در ادامـه،  

  50د.دارنلُجنه (گروه) ها، چهل  از این محفلهریک  گیرد و می محفل ده قرار
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مراتبی و منظم، تمام اطالعات را از پایین به رأس  وجود چنین تشکیالت منسجمِ سلسله
حتـی در یـک   ـ   نقـاط عـالم  دورتـرین  انده و تصمیمات رهبران را سریع و صـریح بـه   رس

ـ پیروي منتقل خواهد کرد. ـ   روستا ی، بـر بهائیـان آن کشـور واجـب     از دستورات محفل ملّ
 ،فـان بـه اشـد وجـه    اي را در پـی دارد و متخلّ  هاي گسترده ف از آن، محرومیتاست و تخلّ
  51شوند. مجازات می

هاي تشکیالت بهائیت بـه خـوبی مالحظـه     ه طور جدي و در کلیۀ الیهساختار قدرت ب
. گذرد، بپرسد ، حق ندارد از آنچه درون تشکیالت مییک از اعضا که هیچ به طوري شود؛ می

هیچ جایی در بهائیت ندارد. بدین منظـور تمـام    52،(عبدالبها)، لم و بِم عباس افنديبه گفتۀ 
هـاي آموزشـی،    وند و تمـام وقـت آنهـا در کـالس    شـ  درگیر کارهاي تشـکیالتی مـی   اعضا

اندیشـیدن  در این صورت قدرت  53شود هاي نوزده روزه و غیره پر می ها، ضیافت مأموریت
  شود. گرفته میاز آنها اعمال و اهداف تشکیالت و مسائل بهائیت، دربارة 

بـه  داشته باشـد، بـا اقـداماتی گشـتاپوگونه     کردن  که عضوي، شهامت پرسش در صورتی
ـ ) مانند حفاظـت اطالعـات  ( معارف و لُجنۀ صیانت ۀمؤسسوسیلۀ  شـود. ایـن    رو مـی  هروب

  54کند. کنترل میبه طور دقیق م را سیستم اطالعاتی، روابط و اعضاي جدید و قدی
که ادامۀ زندگی برایش  شود؛ به طوري میکه عضوي مخالفت ورزد، مجازات  در صورتی

طـرد روحـانی. در   ارد: یکی طرد اداري و دیگـري،  حله ددو مر ،ممکن نیست. این مجازات
شـود و در   هاي آن کنـار گذاشـته مـی    طرد اداري، فرد خاطی از تشکیالت بهائیت و فعالیت

 ۀاز جامعـ  شـده شود. در این حالـت، فـرد طرد   طرد روحانی میصورت نوع و شدت خطا، 
 )ر و فرزنـد و همسـرِ  مـاد (مثل پدر، ترین افراد  شود و حتی نزدیک بهائیت کنار گذاشته می

طرد روحانی یکی از بهائیان به نـام  نمونۀ آن،  55گو و ارتباط با او را ندارند.و حق گفتوي، 
ریـزي   ، به جرم سفر به اسرائیل، بدون اجازه و برنامـه شوقی افندي، به دستور صادق آشچی

  56تشکیالت است.
از اي  ه عـده کـ اسـت  آورده داده،  ه انجـام کـ اي  شده در مصاحبه ان مسلمانیاز بهائ یکی

 ؛را ندارنـد  ابـراز آن جرئت  یولت ندارند؛ یبه بهائ يچ اعتقادیند و ها ان، در دل مسلمانیبهائ
ه از کـ ترسند  می وحشت دارند و ین طرد روحانیت و مجازات سنگیالت بهائکیرا از تشیز

  57ود.ن شکشان ناممیبرا یش طرد شده و ادامۀ زندگیل خویطرف افراد خانواده و فام
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  استفاده از تكنيك كنترل ذهن. ج
ترین و  شاخص دارا بودن تکنیک کنترل ذهن را ویژگیِ سینگردر تعریف فرقه، بیان شد که 

داند. بهائیت از ابتداي تأسیس، به امر تبلیغات، اهمیت زیـادي   ترین ویژگی هر فرقه می مهم
شـناختی و بـا    روان ، ایـن تبلیغـات بـر اسـاس اصـول     شوقی افنـدي داده است. از زمان  می

بـا  و امـروزه نیـز،    58همـراه بـوده  ) سـاله  همچون نقشـۀ ده ( هاي دقیق تشکیالتی ریزي برنامه
  شود. ، انجام میطراحی تبلیغاتی به اسم طرح روحی

، چند سال پیش طراحی و روحی اربابیکی از بهائیان مهاجر ایرانی به نام  یطرح روح
العدل رسید و براي اجرا در کـل   ا به تصویب بیتپس از بررسی و اجراي آزمایشی در کلمبی

تـرین هـدف آن،    مهـم یی ابـالغ گردیـد.   به تمام محافل بهاشد و جهان، یک راهنماي عمل 
  حـدود یکصـد مؤسسـۀ    59یـان اسـت.  یایجاد بسترهاي الزم بـراي افـزایش آمـار تعـداد بها    

هـاي   و نقشـه سـاله   هـاي پـنج   هایی تحـت عنـوان نقشـه    بندي ده و زمانشاحداث  ،آموزشی
نـام دارد و   »دخول افواج مقبلین«ساله،  چهارساله، طراحی شده است. شعار اصلی نقشۀ پنج

استراتژي خاموش و اي به نام  استراتژي ویژهـ به ویژه خاورمیانه  ـ   براي کشورهاي اسالمی
  60.بندي بیشتري در نظر گرفته است پنهان، با زمان

شود و جذب افراد بـه بهائیـت بـا امـور      آغاز میسالگی شانزده طرح روحی در ایران از 
ــام   ــه و ع ــاي خیری ــون کاره ــالحی همچ ــاران در   ظاهرالص ــادت از بیم ــر عی ــه، نظی المنفع

هاي محل و معابر کوهستانی، مراجعه به آسایشـگاه سـالمندان و    ها، نظافت پارك بیمارستان
ان مدرسـه، مهـاجران   برداري از دوسـتان دور  شود. بهره می... انجام کمک به سالخوردگان و

و هنري، رفت و   هاي آشپزي هاي مستمند و ایجاد کالس فقیر افغانی، کمک مالی به خانواده
اي بـراي ایجـاد    شود، وسیله سراها برگزار می ها و سمینارهایی که در فرهنگ آمد به کتابخانه

  61.استارتباط مخفی و سپس تبلیغ بهائیت 
جذب افرادي اسـت کـه   اصلی تبلیغات بهائیت، هدف «شده،  ی مسلمانیبه گفتۀ یک بها

تدین نداشته و بـه مسـائل   یا اینکه  ند؛ا از اسالم آگاهی ندارند یا مورد تبلیغ سوء قرار گرفته
اي که هر کس به دین خـود دارد را نداشـته باشـند. یـک      عالقهنباشند. در کل، د مقیمذهبی 

شـوند، یـا    دار می شکیالت شوند، پولکنند اگر وارد این ت عده هم کسانی هستند که فکر می
هـاي   براي اینکه حـرف  گویند خواهد حجاب نداشته باشند. آنها می هایی که دلشان می خانم
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 پیشـین به این ترتیب، فرد ذهن خود را از مطالب  62».باید تعصب را کنار بزنیما را بشنوي، 
  شود. ین آنها میاصول و اعتقادات بهائیت، به تدریج جایگز  ها، کند و حرف پاك می

برنامه دارد. بـا   ییهر فرد بها يها تا پایان عمر، برا از دورة کودکی، در مهدکودك بهائیت
 دادن هـاي نـوزده روزه، انجـام    هـاي عقیـدتی، موسـیقی، تفریحـی، ضـیافت      تشکیل کالس

گیرد و  هاي دیگر، کنترل زمان صورت می هاي تبلیغی، مراسم دعا و بسیاري برنامه مأموریت
شـده بـه او و    ها موجب عدم تفکر فرد به مسائل شخصی خـود، عقایـد القـاء    ن مشغولیتای

  63.شود حتی اندیشیدن به دوستان و خانوادة خویش می
ش بـه اسـالم، خـاطرات    یگـرا  ت ویـ جستن از بهائ يه پس از آگاه و تبرکبهایی  يفرد

ه بـه  کهایی  برنامهان شدم، یبهائ كودکه] معلم مهد ک یزمان«[د: یگو می ،ردهکان یش را بیخو
 آنهـا بـود و مـن    يمغـز  يشـو و شسـت  يامالً در راسـتا کاموزم، یبها  دادند تا به بچه می من
ردنـد و مغـز   ک مـی  نیان را به اسالم و مسلمانان بدبکودک، یسالگسه ه چگونه از کدم ید می

ردنـد و چگونـه   ک می بود، پر البهاءعبده ارمغان بهاء و ک یآنها را با خرافات و اوهام کوچک
ترسـاندند و بـا    مـی  تیـ ، آنان را از خـارج شـدن از بهائ  ییها ان داستانیو بها  با آوردن مثال

انداختنـد   می بهاءبه جز راه  یان از انتخاب راهکودکه در دل ک ین ترس و وحشی[وجود] ا
اسـاس   یه آنان از طرد شدن و اخراج شدن از خانه و خانواده داشتند، شعار بک یو با وحشت

  64».دادند می قت را سریحق يتحر
کنـد   نظر خود را انتخاب میوارد، دوستان جدید مورد تشکیالت بهائیت براي عضو تازه

برسـد. فـرد   کمتـرین حـد   تمام روابط موازي فرد با دیگران قطع شود و یـا بـه   کوشد  میو 
نسـان ذاتـاً   شـود. ا  نگـه داشـته مـی    آنچه در تشکیالت در جریان است، ناآگاهاز شده  جذب

زیـرا بـه   دشوار است که مورد غضب واقع شوند؛ بسیار رو، براي اعضا،  ؛ از اینخداجوست
آنها القا شده که ترك تشکیالت، مساوي با ترك خداست. سیستم تنبیـه و مجـازات (طـرد    

درون تشکیالت اسـت و پنهـان مانـدن    ، اداري و روحانی)، حربۀ مناسبی براي کنترل اعضا
کـه بـا انتشـار     بـه طـوري  ؛ امري ضروري استـ   براي جوانان و نوجوانانویژه به ـ   حقایق
گونه که هسـت، تشـکیالت بهائیـت     ، تحت عنوان بهائیت آن1386شهریور  6در  ایاممجلۀ 

  65هاي همان ماه مطرح شد. اي را براي عدم مطالعه آن صادر کرد که در ضیافت اطالعیه
غ و جـذب  یالمنفعه، به تبل و امور عام يتصاداقهاي  تیت در پوشش فعالیالت بهائکیتش

ت یبردن به ماه یپس از پ، یوة رانیم ت آبکارمندان شرکاز  یکیند. ک می د اقدامیافراد جد
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ـ ابهـایی   رانیزده اسـت. مـد   ي، دست به افشاگرکردن از استعفاپس ت، کن شریا یاصل ن ی
ل ین وسـا یتـأم  حسـاب،  یبـ هـاي   چون دعوت به مراسم، بذل و بخشـش  يبا امورت، کشر

بهـا بـه    گـران هـاي   هیـ ماهـه، هد چندهـاي   نامتعارف، پـاداش  ي، حقوق باالیو تجملّ یرفاه
ت را کارمندان شـر کو امثال آنها،  یحیتفرهاي  ب دادن مسافرتی، ترتگوناگونهاي  مناسبت

 غیـ ت را تبلیـ و اعتقـادات بهائ هـا   شـه یج اندیرده و بـه تـدر  کـ جذب اخالق و رفتـار خـود   
ع یـ توز ين نداشتتند، از آنها بـرا یدر د ید و بند چندانیه قک يس از جذب افرادردند. پک می

  66ردند.ک می شور استفادهکگوناگون در نقاط  یغیتبلهاي  جزوه
ر دارد و براي تشکیالت بهائیت، در اولویت قرابه وسیلۀ داري اعضا  تبلیغ، جذب و نگه
  کند. شناسی استفاده می از هر نوع تکنیک و اصل روانگسترش امور تبلیغی، 

  گيري نتيجه
؛ ل گرفته استکشاي  عده یطانیش و یاثر خواست نفسان نبوده و بر یاله و یآسمانت، یبهائ

د، نبـوت و معـاد) در   ی(توح یان الهیاد كز با اصول مشتریآنها ن يد و باورهایعقا رو، از این
ه کاد است یز یدتیمسائل عق وبهایی  در متون ين تناقضات به حدیتناقض است. ا تضاد و

ۀ سـال در صدانـد   اغالط فراوان، مجبـور شـده   ن تناقضات ویا فرار از ين فرقه برایرهبران ا
دسـترس   ا آنها را دور ازیکرده ح یر داده، تصحییفرقۀ خود را تغ یچند بار منابع مذهبر، یاخ

 یحتـ ت  یبهائ یصلاز منابع ا یو مطالعۀ برخ یه دسترسکتا آنجا  ؛ش قرار دهندیروان خویپ
  ممنوع است.ـ روان آن یپ يبرا

ویژگـی ذکـر شـده بـه     سه ـ به ویژه   هاي آن با توجه به مفهوم و تعریف فرقه و ویژگی
و مـآب، ریاکـار    گـر، مقـدس   با هوش، زیـرك، مغلطـه  ـ رهبران اولیۀ بهائیت؛   سینگروسیلۀ 

لـوح   افراد سادهشدند موفق ، بیگانگانرغم حمایت به ها و نیز  مستبد بودند و با این ویژگی
ت، رهبـران  یبهائ ۀاولی انتصابیِرا پیش برند. پس از رهبران خود و اهداف خودداده فریب را 

عملکـرد  همچنـان  ولـی  شـوند؛   با انتخابات برگزیده میبعدي به قصد فریب افکار عمومی، 
  اي مدرن، همسو با رهبران اولیه است. آنان با شیوه

بهائیت را بر اعضاي خود، تـا   العدل االعظم، سلطۀ رهبران یتوجود تشکیالت منسجم ب
ترین روستاهاي جهان ممکن ساخته است. وجود سـاختار هرمـی قـدرت، انتقـال      افتادهدور

گیـري رهبـران و اعمـال     تصـمیم نتیجـه،  سریع اطالعات را از قاعدة هرم بـه رأس آن و در  
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رنـد  چـرا ندا و و چونپرسش حق ، ایک از اعض ده است و هیچآسان کرقدرت مطلقۀ آنان را 
بـا   شـود و اگـر امتنـاع ورزد،    مـی رو  روبـه با لُجنۀ اطالعاتی صـیانت  و در صورت پرسش، 

  خواهد شد.مجازات   سیستم تنبیهی طرد اداري و طرد روحانی،
گیري تشکیالت بهائیت از تکنیک روانی کنترل ذهن، عضوگیري اعضاي جدیـد را   بهره

ا به صورت غیرمحسوس، ممکن ساخته است. اهمیت تبلیغات براي با فریب و کنترل آنها ر
هایی چون طرح روحی، جهت افزایش تعداد آنهـا در   طراحی و اجراي برنامهباعث بهائیان، 

داشـتن اهـداف و افکـار اصـلی      جهان شده است. در این شیوة تبلیغـی، ضـمن پنهـان نگـه    
پرداختـه و بـا   ـ جوانـان   به ویژه  ـ  افرادتشکیالت، با توسل به امور ظاهرالصالح، به جذب 

کنند و در انجام ایـن مراحـل،    ، اعتقادات بهائیت را جایگزین آن میپیشینپاك کردن افکار 
سازند. خویش را عملی میهاي  تت، نیبا بمباران محب  

، به سبب انحراف بهائیت از اصول تقلید که علماي اسالم و مراجع عظامۀ نهایی ایننتیج
هاي یک فرقه، از جمله داشتن  دانند و ویژگی را یک فرقۀ ضالّه میآن م اسالم، و فروع مسلّ

رهبران مستبد و خودکامه، ساختار هرمی قدرت و استفاده از تکنیک کنترل ذهن، بر بهائیت 
  قابل انطباق است.
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