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مقدمه

بـا کنیشـد، لـمـياز اسالم شناخته يدر آغاز یک انشعاب انحرافتیهائب
مـزدورانعنـوانبـهمهاجرت رهبران بهـائي بـه بغـداد، اسـتانبول و فلسـطین و 

رو افتیتغییر سوي این آیینو، سمتاستعمار
ّ
چـرخش کیـبـا بهائیِت متـأخ

عتیرا در نقطه مقابـل شـرخود،»گرایيعمل«به » گرایيآرمان«آور ازاعجاب
مبرهن خواهد يو دگرگونرییتغعملکردهاوهاآموزهدردرنگبا. دادقراراسالم

بود.

قیتحقضرورتونییتب.۱
هکـبل،يمـذهبجنبِش کیعنوانبهنه،بهائیتيفرهنگويفکرابعادنییتب

برافزونکندميتالشنوشتارنیا.استيضرورمنحرفمسلککیعنوانبه
درآمـدهشیپـتطـوراتوتحوالتمنحرف،مسلکنیايفرهنگويفکرنییتب

.بپردازدباطلوگذاربدعتفرقهنیايهاآموزهردبهويبررسرادیجدتیبهائ

نهیشیپ.۲
اعتقـاداتجنبـةازوجـود دارد کـه اغلـب يآثار متعـددتیوهابنةیزمدر
انـد؛هنمـوداکتفـاآنردوپاسـخبهتنهاوپرداختهنظرموردموضوعبهيمذهب
. م. حدکتراز»بهاءوباباحکامودیعقاوخیتاردريبررسومحاکمه«کتاب
.ردیگيمدسته قرارنیدر ات
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فرقـهنیـادنظرطلبانیـتجدایـمخالفانياههنگاشتمنابع،ازيگریدگروه
فلسـفه«کتـابانـد؛هنمـودتوجـهحرکتنیاهبيانتقادنگرشباکهباشدمي
.ستاآنهازاينمونهکوینحسننوشتة»کوین

ينگـاهبـاوپرداختـهجنـبشنیالیتحلبهکهداردوجودزینيگریدمنابع
نیـادر. اسـتدهیـورزمبـادرتمسئلهه بيلیتحل-يخیتارایيشناختهجامع
ويزاهـدانزاهـددیسـعدیسـدکتـرنگاشـته،»رانیـادرتیبهائ«کتاب،نهیزم
.نموديمعرفتوانميرايابیافراسبهرامنوشتة،»تیبهائجامعخیتار«

مـنيالـيالهدحینصا«بهتوانميتیوهابنقددرمنتشرهآثارازنیهمچن
وخیتـاردربـارةیياهيدانسـتن«،يبالغمحمدجواداز»ایبابفصارمسلماکان
بهـرام»تیـبهائجـامعخیتار«،يآخونداحمداز »بهائيرهبرانياسیسنقش
بهائیت،«،ينیحسمعصومدیساز »نقديترازودرتیبهائوتیباب«،يابیافراس
فصـل پـنجم از کتـاب نیو همچنـمـاريکسـیدرینصدیساز »تصوفمولود

اشاره کرد.»يفلسفاالسالمتحجمبارزاتوخاطرات«
وبابیـانماجراهـايمنطقةتنهاوثقلزکمرایرانهکنخستقرننیمازپس
عثماني،بهينوریحیيوينورحسینعليمیرزامهاجرتو دیتبعبابود،بهائیان

ایـراندرهکـبهائیانيوبابیان. ردکشکفروایراندربهائیگريجنجالتدریجبه
ادامـهخـودزندگيبهخودرهبرانحضورازمنديهبهربدوندیگربودند،مانده
ایشانهشکشمکوبرخوردهاشورها،کدیگروعثمانيدرهکدرحاليدادند،مي
.دیانجامخرأمتتیبهائشیدایتحوالت به پنیکه اداشتادامه

مباحـثبـهنیهمچنـويدتیـعقيمبـاننقـددرهرچنـدحاضرقیتحقدر 
نوشـتار،نیـاتمرکـزکنیلده،شاشاره ادشدهیآثارهبيخیتارويشناختهجامع
نیـاکـهاست»دیجدورمتأخ«تیبهائياعتقادويمعرفتيمباننقدويبررس
.کندميزیمتماآثارریساازرااثر

آناننانیجانشوبهاءوبابيماجراهاوعیوقافیتوصبرعالوهنگاشتهنیا
وشیکنیابرهیخیشفرقةيربخشیتأثوخیتارگذردرتیبهائنییتببهاهتمامو
مختلـفاطـواردرخـوديبراآناننانیجانشوبهاءوبابکهياتیمدعانیبزین
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کیکالسـتیبهائانیمياهسیمقابها،هبدانيعقالنپاسخولیتحلواندهداشت
اسـرارازيبـردارهپـردویيرمزگشـابهکتابنیادر. پردازدميمدرنتیبهائو

ازگذررینظيعواملوعناصربه،هشدگماشتهتهمرمتأختیبهائشدِن متحول
زیـنويرهبـرویيشوایپدرکیتشکوالعدلتیبيطلبيبرتر،»اقدسکتاب«

ياسـیسوياعتقـاديدگرگـونوتطـوردادرخـباعـثکهعواملگریدازيبرخ
نیهمچنـ؛ اسـترفتـهاشـارهده،شـکیکالسـتیبهائه بنسبترمتأختیبهائ
يبرترازخود،ياههآموزدررمتأختیبهائيدنظرطلبیتجدوتطورعلِل ِل یتحل
.استاثرنیا

وتـابيکمنـابعکمتـر»رمتأخ«بهائیتنقِد موضوعزمینةدراساس،نیابر
ه بـهمراجعبااما،نیستندزیادمنابعایناگرچهکهداردوجوددرخوريايهمقال
روشنکمسلاینردهايکعملواههدیدگااززوایایيواهبخشآنها ازکیره
.شودمي

قیتحقهايهدف.۳
:ازاند عبارتنگاشتهنیااهدافضرورت

وعقیـدتييسـنگرهاازيدفـاعیيتوانـاجـادیاوافکـارریتنوويآگاه. ۱
.بهائیتضالههفرقانحرافيياههآموزبارویارویيهنگام،يعیشسیاسي
هفرقـاغـواگروانحرافـيشبهاتبهمناسبپاسخيوجامعينییتبارائه. ۲

.معاصرعصردردیجدورمتأختیبهائژهیوهببهائیت،
لیـاباطا،ههآموزبودنشهیريبمیترسويسستترنمودنروشنبالجملهو. ۳

.مدرنوکالسیکبهائیتايههبافتواههیافتو

قیتحقروش. ۴
استيلیتحلزینويفیتوص-يخیتارشکلبهنگاشتهنیادرقیتحقروش

.استشدهيگردآورقیتحقياهکتابخانسبکبهالبتهکه
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اهپرسشانیب. ۵
تیـفعاللیـذشـدهمطـرحياهپرسشایپرسش،قیتحقنیاياصلمحور

رتیبهائقیتحق
ّ
راتیمـدعدردرنـگبـاشـودمـيتالشواستمتأخ

ّ
ومتـأخ

َبعبه وياعتقادويمعرفتياههدگایدويمباننقِد ولیتحلمعاصر،
َ
ياجتمـاعت

ياههآموزولئمساويمبان: دیگوپاسخپرسشنیابهوردیگانجاممسلکنیا
روکیکالستیبهائزاتیمتماومشترکاتياعتقاد

ّ
ياهـهآموزونـداکداممتأخ

رتیبهائ
ّ
است؟ياشخاصایتیشخصچهازرمتأثوبرگرفتهمتأخ

:استنظرمدزینهاسؤالنیافوق،پرسشلیذ

ند؟اکداممتأخرتیبهائيفقهويحقوقيادعاها-

ست؟یچمتأخرتیبهائياجتماعوياسیساتیمدعولیدال-

است؟یيزهایچچهمتأخرتیبهائيتیتربوياخالقاتیمدع-

بهائّیـتبابّیـت،شـیخیت،ايهکمسلگراننشکومعتقداتوتاریخچه-
ند؟ادامک

يشوقوعبدالبهاءبهاء،باب،يغیتبلياهروشويکلياههدگایدمنابع،-
است؟يمباحثچهيافند

؟متأخرتیبهائتوسطيفقهاحکامحذفایلیتقليچگونگ-

ند؟اکداممعاصرتیبهائيوطنجهانوياجتماعوينیدسمیپلورال-

است؟يمسائلچهدرمتأخرتیبهائياههآموزيزیگراسالمکردیرو-

است؟کردهمطرحراينیفراددیجدياهاستداللچهفرقهنیا-

قطــببــهيکــینزدایــاســتيزیاستکبارســتایــآمتــأخرتیــبهائروش-
است؟خوارانجهانوثروتمندانا،هحکومت

دارند؟همبايمشترکاتسمینیفموتیبهائایآ-

قیتحقةیفرض. ۶
عبـاسعصـردرکـهياجتمـاع-ياسیسويفکرهايریتأثوعواملبهنظر

اخـالفويوواسـطهه بـتیـبهائفرقـةارکانويمعرفتيمباندربعده بيافند
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يوياههشـیاندويمبـانوينـورينعلیحسـازمتأثرشتریب،افتاداتفاقيبعد
ازبعدکنشگرانوعبدالبهاءیيگراعملزینويانتزاعويفکرتراوشبلکه،نبود
.استگرفتهانجاميو

قیتحقينوآور . ۷
نماهاعالميبرختفسیرسوءباشده توسط بهاءالله القايمشاز خطانحراف

مرجالورهبرانيبرخفریبيعوامو درالبتـهواسـتشدهجادیاهفرقاینمتوِهّ
.دیرسانجامه باستعمارنیروهايمساعدتودخالتباآناستدامةوبقا

بهنظروباشدمينثباتمندوالیتغیرمعرفتيمبانيواجدانحرافيجریاناین
فرزنـدزمـانازاجتمـاعي-سیاسـيويفکـرايهـکمحروعوامـلهايتأثیر
فندعباسنامه ب»بهاءالله«ينورينعلیحس

َ
محتـوايبعـد،بـه»عبدالبهاء«يا

»گرایيعمـل«بـه»گرایيآرمـان«ازآوراعجـابچرخشکیباراخودمعرفتي
.استدادهتغییر

ةفرقة
ّ
ربهائیِت ضال

ّ
يفرهنگـويمعرفتـمختصاتدارابودنبهتوجهبامتأخ

ياهیـزاووعمیـقانحـرافکامـلطوره بخوداسالفهمچونخود،ه بخاص
.استنمودهدایپاسالمينورانشریعتبامخالفتمام

قیتحقساختار. ۸
:استشدهمیتنظزیرگانهششهايفصلدرقیتحقنیاساختار
.گرددمييمعرفتاریخگذردرتبهائی،اولفصل
.ردیگميقرارنقدموردمتأخربهائیتمدعیاتدوم،فصل
رتبهائیتجدیدنظرطلبيوتطورعللازم،سوفصل

ّ
.شودميادیمتأخ

مشـترکاتانیبورمتأختبهائیوکیکالستیبهائسةیمقابه،چهارمفصل
.شودميپرداختهآنان

ر،تبهائیوکیکالستیبهائسةیمقادرپنجم،فصل
ّ
هراتمختصازمتأخ

.گرددميادیکی
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وگسـترشوتبلیـغدرمتـأخرتبهائیـاسـتراتژيوشیوهبهزینششمفصل
.شودمياشارهخوديابیباز

شـهیاندوفرهنـگپژوهشـگاهکـالمگـروهيمسـاعاززیناچنیاان،یپادر
.دارممياعالمراخودسپاسويقدردانکمالمحترمابانیارزوياسالم

ناگریمرضاغالم




