
ت
ائی

ي به
گار

خ ن
اري

ر ت
ي ب

قد
ن

13
3

97
ار 

  به
  5

ه  5
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

نقدي بر تاریخ نگاري بهائيت

مريم صادقي پري
چکيده

تاريخ نگاري به عنوان يكي از شــاخه هاي فرهنگ، دربردارنده و بازگوكننده بخش 
مهمي از هويت ديني و ملي جامعه ما است؛ همواره نگارش تاريخ از زوايا و ديدگاه هاي 
متفاوت، از سوي مورخان مورد كنكاش قرار گرفته و آثار بسياري از سوي جريان هاي 
مختلف فكري و سياسي با ديدگاه هاي موافق و مخالف به ويژه از نظر روايت، تحليل و 

ارزيابي، در داخل و خارج از كشور در اين حوزه توليد شده است. 
از ميان جريان ها و طيف هاي مختلف، تشكيات بهائيت توجه ويژه اي به تاريخ دارد و 
در سال هاي اخير نويسندگان بهائی در آثار منتشرشده خود سعي كرده اند كه از جايگاه 

و اهميت تاريخ در رسيدن به اهداف خود بهره ببرند. 
نگارنده با تكيه بر روش توصيفي- تحليلي و استفاده از منابع اصلي بهائيت، درصدد آن 
است تا به شناخت تاريخ نگاري از منظر تشكيات بهائيت بپردازد و زواياي مختلف آن 

را مورد بررسي و واكاوي قرار دهد. 
کليدواژه ها: تاريخ نگاري، تحريف تاريخ، بهائيت 
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مقدمه 
پس از پيروزی انقاب اسامی، رويكرد جديدی در كشورهای غربی به ويژه امريكا در 
خصوص تاريخ نگاری ايران به وجود آمد؛ به طوری كه تنها در كشور امريكا، حدود هفده 
دانشگاه به فعاليت در حوزه مطالعات تاريخ ايران مشغول هستند. تعدادي از محققين و 
اساتيد اين دانشگاه ها نظير احسان يارشاطر، عباس امانت و عباس ميانی از فراری های 
ايرانی مقيم امريكا و دارای گرايش ها و تمايات خاص سياسی و بعضاً سوابق وابستگی 
به جريان های مخالف انقاب اسامی و از بازنشستگان رژيم پهلوی هستند. وجه غالب و 
مشترك مطالعات اين گروه از اساتيد، مسئله بهائيت است. آنها تاش می كنند با مطرح 
كردن بهائيان به عنوان يك اقليت دينی مظلوم در طول تاريخشــان، چالشگری عليه 
بهائيت را به بهائی ستيزی تعبير نمايند و با عنوان »خشونت و تبعيض دينی«، آن را نقض 
حقوق بهائيان نشــان دهند. به جرئت می توان گفت كه يكی از فعال ترين بخش های 
مرتبط با ايران و مطالعات دوران پس از پيروزی انقاب اسامی در امريكا، بهائيت است.
عاوه بر مراكز مطالعاتی امريكا، در دانشگاه ها و مؤسســات مطالعاتی بريتانيا نيز به 
همين شكل به بهائيت توجه شده است. برای نمونه در دايره المعارف چاپ شده توسط 
دانشگاه آكسفورد با موضوع جهان اسام، بابيگری جنبشی نجات بخش و مبارز معرفی 
شده كه در اطراف جوان بازرگان ايرانی به نام سيد علی محمد شيرازی معروف به باب 
شكل گرفته است.1 همچنين در تعريف بهائيت در اين دايره المعارف آمده است: »آئين 
بهائی را می توان به عنوان پاسخی ديد در برابر چالش هايی كه سده نوزدهم برای دنيای 
اســام به وجود آورد.«2 در اين دايره المعارف تاش شده است تا بهائيت به عنوان يك 

جريان فكری نجات بخش كه خاستگاه آن كل جهان هستی است، معرفی شود. 

چهارچوب ها و مباني مشترک تاریخ نویسان بهائی 
1. اعتباربخشي به تاريخ نگاري بهائيان 

نگاه تشكيات بهائيت به تاريخ به مثابه يك »ابزار سياسی« و »جريان سازی« است و در 
سال های اخير به طور قابل تأملی بر حجم نوشــته هاي آنها در اين زمينه افزوده شده 
است. نويسندگان تشكيات بهائيت دو هدف مهم و اساســی را در جعل تاريخ دنبال 
می كنند؛ نخست اينكه از اين رهگذر برای بهائيت تاريخ بسازند و دومين دليل توجه آنها 

1. دنيس مك اوئن، بابيگری، دايره المعارف جهان نوين اسام، زير نظر حسن طارمی راد، تهران، كتاب مرجع/ 
كنگره، 1388، ص623. 

2. بی . تاد الوسون، بهاءاهلل، دايره المعارف جهان نوين اســام، زير نظر حسن طارمی راد، تهران، كتاب مرجع/ 
كنگره، 1388، ص727. 
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به تاريخ، مظلوم نمايی در بين عوام، اعم از داخل و خارج از كشور )در سطح بين الملل( 
است تا بهانه ای برای اعمال فشــارهای بين المللی عليه نظام جمهوری اسامی ايران 

فراهم شود. 
پس از انتشــار آثاری نظير ويژه نامه ايام شــماره 29 روزنامه جام جم و شــماره 17 
فصلنامه مطالعات تاريخ معاصر ايران كه به بررسی ارتباط تشكيات بهائيت با كشورهای 
استعماری با عناوينی نظير جاسوس و عامل سفارت انگليس، روس، امريكا و اسرائيل 
پرداخته بود، بيت العدل در مواجهه با نشــر اســناد و مداركي دال بر وابستگي آنها به 
بيگانگان در دوره حكومت قاجار و پهلوی، رويكرد جديدی را در نگاه به تاريخ اتخاذ  كرد. 
فريدون وهمن از محققان بهائيــت در مقاله ای با عنوان »گــذر از انزوا و مجهوليت، 

چالش ها و بحران های آن« در بهمن 1390 می نويسد: 
اينك به نظر می رسد بايد شيوه  جديدی برای اباغ امر به عاقه مندان 
بيابيم و به اين حقيقت واقف گرديم كه خواسته ها و نيازها و مشكات 
كسانی كه به جســت وجو در آيين بهائی عاقه مند می شوند، به كلی 
با آنچه مــا می پنداريم فرق دارد. امروزه مشــكل هم ميهنان ما اثبات 
امر از طريق كتب مذهبی قبــل و يا آگاهی از اصــول اخاقی ديانت 
بهائی نيست. بلكه اينها هر يك با كوله باری از كج انديشی ها، بهتان ها، 
تهمت ها و دروغ هايی كه 160 سال است با آن تغذيه شده اند با ما روبه رو 
می گردند و می خواهند بدانند آن حرف ها تا چه قدر راست است و اگر 

دروغ است چرا؟1 
وي در مصاحبه ای با كيهان لندن در مورد نقش محققان و نويسندگان غير بهائی در 

اين زمينه مي گويد: 
ما نيازمند يك تحول بــزرگ در جامعه ايران هســتيم. اين جامعه 
نزديك به 170 سال است كه توســط اين نگاه كه اينها ضاله و نجس 
هستند، نوكر و جاسوس خارجی هســتند و تحريفات مشابه، بمباران 
می شود. بيرون كشــيدن اين موهومات و دروغ ها از ذهن جامعه يك 
تربيت اجتماعی می خواهد. جامعه بهائی خود بايد فرهنگ سازی كند و 
اين مسير را اصاح كند. نويسندگان ما و به طور مشخص نويسندگان 
مسلمان و استادان دانشــگاه كه امروز بيرون از ايران هستند و آزادی 
بيشــتری دارند، دهان به گفتن تاريخ باز كنند. آنها بايد برای فضای 

1. فريدون وهمن، »گذر از انزوا و مجهوليت؛ چالش ها و بحران های آن«، پيام بهائی، ش387، فوريه 2012، ص8. 
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منصفانه ای جهت بررسی تاريخ و تغيير افكار عمومی مردم قدمی مهم 
بردارند.1 

وهمن در اين مصاحبه، آشفتگی تاريخ نگاری بابی ها و بهائيان را به كل تاريخ نگاری 
معاصر ايران تعميم می دهد: 

نه تنها تاريخ نگاری در زمينــه بابی ها و بهائيان بلكه كل تاريخ نگاری 
ايران مخدوش است. به قول هما ناطق اما تاريخ ايران را بايد از نو نوشت. 
در تاريخ ايران دزدی ها و تقلب های بسياری شده است... اين تاريخ را 
بايد با توجه به اســناد و مدارك بازسازی كنيم تا در مورد اقداماتی كه 

پيش از اين اتفاق افتاده يك جريان سالم تاريخ نگاری را شاهد باشيم.
تورج امينی از ديگر تاريخ نويسان بهائی است كه آثار زيادی در پاسخگويی به مقاالت 
ضد بهائی به ويژه نشريه ايام ويژه بهائيت و نشريه مطالعات تاريخ معاصر دارد؛ به باور 
وي »بايد تاريخ نگاری ايران را از نو آغاز كرد. بايد از ابتدا همه چيز را دوباره خواند و دوباره 
نوشت.« امينی و ديگر هم فكران او در شروع مجدد تاريخ نگاری خود تاش می كنند تا 
مطالبات استعمارگران و تشكيات بهائيت را دنبال كنند. وي آنجا كه به معرفی جريان 
روشنفكری در ايران می پردازد، سعی بر آن دارد تا جريان های بابيه و بهائيه را سردمدار 

اين امر در ايران معرفی كند: 
روشــن گری حقيقی را ظهور آئين های بابی و بهائی دامن زده اند و 
فاصله گرفتن از اين واقعيت باعث شده است تا مورخان نادانستگی يا 
تجاهل خود را بر كاغذ بياورند و تاريخ نويسی اين مرز و بوم را هر روز از 

حقيقت ماجرا دورتر سازند.2 
اتخاذ شــيوه جديد باعث شــد تا مورخان بهائی نظير فريدون وهمن )زبان شناس، 
پژوهشــگر تاريخ و استاد بازنشســته دانشــگاه كپنهاگ(، تورج امينی، عباس امانت 
)تاريخ نگار و استاد دانشگاه ييل(، كاويان صادق زاده ميانی )پزشك و از فعاالن بهائی 
در عرصه اينترنت مقيم امريكا(، مهرداد امانت )پژوهشــگر و از نويسندگان دانشنامه 
ايرانيكا(، موژان مؤمن )پزشــك، نويسنده و پژوهشــگر كامی و تاريخی بهائی مقيم 
بريتانيا( و مينا يزدانی )تاريخ نگار و استاد دانشــگاه كنتاكی جنوبی امريكا( به تحرير 
كتاب های تاريخی و تحريــف تاريخ بپردازند. رويه تاريخ نــگاران بهائی در ابتدای امر 
به صورت گزارش نويســی بود؛ اما برای مقابله با كتاب های اسنادی كه از سوی مراكز 

1. كاميار بهرنگ، »از طهران تا عكا؛ فصل جديدي در تاريخ نگاري ايران«،
http://delshore.wodpress.com

2. تورج امينی، رستاخيز پنهان، سوئد، باران، 2012م، ج1، ص7. 
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تاريخ نگاری در داخل ايران چاپ و نشر مي شود، كوشيدند با رجوع به اسناد تاريخي خأل 
موجود در شيوه تاريخ نگاری خود را ترميم و تقويت كنند. 

كتاب هايي نظير اسناد بهائيان نوشــته تورج اميني، بهائيان ايران نوشته دومينيك 
پرويز بروكشا و سينا فاضل، مدارس فراموش شده نوشــته سلي شاهوارو )تاريخ نگار و 
مدير مركز ميريام عزری مطالعات ايران و خليج فارس در دانشگاه حيفا در اسراييل(، 
صد و شصت سال مبارزه با آئين بهائی نوشــته فريدون وهمن و از تهران تا عكا نوشته 
عباس امانت و فريدون وهمن از اين دست كتاب ها هستند كه در چند سال اخير از سوي 

نويسندگان بهائی منتشر شده اند. 
2. بزرگنمايي نقش بهائيان در نهضت مشروطه

مقوله »هويت« از مباحث اساسي مدنظر تاريخ نگاران بهائی است. از آنجا كه بهائيان 
تصوير روشني از خود و تاريخ خود ندارند، لذا تاريخ را آن گونه تحليل مي كنند كه در 

راستاي حفظ بهائيت و پاسخ به شبهات آنها باشد. 
با وجود ادعاي بهائيت در نيل به حقيقت بسياري از روايات تاريخي دست اول بابي و 
بهائی به سفارش و تأييد بيت العدل حذف و سانسور مي شود. براي نمونه »دكتر خوان 
ريكاردو كول«، اســتاد محقق علوم اســامي و تاريخ خاورميانه نسبت به ممنوعيت 
بيت العدل از چاپ كتاب خاطرات روزانه ســلماني، آرايشــگر مخصــوص بهاءاهلل و از 
نزديكان او كه حاوي حقايقي در مورد بهائيت بود، اعتراض مي كند. وي در نامه اي به 

بيت العدل در 9 ژانويه 1983 )19 دي 1361( مي نويسد: 
من بر اين عقيده ام كه سياست اتخاذ شده از سوي بيت العدل جهاني، 
خط مشــي زيان بار و مصيبت باري است و گذشت زمان غلط بودن آن 
را اثبات خواهد كرد. اطمينان دارم كه در آن زمان، آن مرجع عالی، بر 
اساس اطاعات و ماحظات آتی خود، سياست كنونی را كنار خواهد 
زد. عميقاً عقيده دارم كه حذف قسمتی از يك متن، اصل يا ترجمه آن، 
موقتاً يا دائمی، اقدامی غير صادقانه است. همچنين احساس می كنم 
ممانعت يك مؤسسه و نهاد عمومی از دسترسي عموم مردم و محققان 
به اسناد و اطاعات بيش از سي سال، به لحاظ اخاقی غلط و ناصحيح 

می باشد...1 
تاريخ پژوهان بهائی، در تاريخ نگاری امروز خود، به اختافات تاريخی و انشــعابات و 
برخوردهای حذفی و فيزيكی در بابی گری و بهائی گری، اختافات درون گروهی- چه 

http://misaghabadi.org  ،»1. »سانسور در جامعه بهائي
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درباره تفاوت قرائت از متون دينی و چه 
در زمينه عملكرد رهبران و پيروان بهائی- 
و اساســاً هر گونه موضوعی كه نشــانگر 
تشــتت و تفاوت آراء در ميان آنان است، 
هيچ اشاره اي نمی كنند. به طوری كه از 
پرداختن به درگيری های ميرزا حسينعلی 
بهاء و ميرزا يحيی صبح ازل و پيروان آنان، سابقه دگرانديش ستيزی در بين بهائيان و 

همچنين ازليان و آموزه ها و كارنامه آنان خودداری می كنند. 
با مطالعه و بررسي كتب تاريخي كه در دهه اخير از سوي نويسندگان بهائی منتشر 
شده، با يك چهارچوب واحد و مشترك در راستاي انجام رسالتشان مواجه مي شويم كه 

هر يك از اين نويسندگان با زبان و روش خود سعي در نشر آن دارند. 
يك نمونه عينــي در تاريخ نگاري اين طيف، نگاه آنها به نهضت مشــروطه اســت. 
نويســندگان بهائی تاش مي كنند تا گفتمان مســلط در نهضت مشروطه را گفتمان 

رهبران بهائيت عنوان كرده و نقش علما را كم رنگ جلوه دهند. 
كاويان صــادق زاده مياني در مقاله اي با عنوان »گفتمان هــاي بهائی درباره  انقاب 
مشروطه« جامعه نوپاي بهائيت را در زمان وقوع نهضت مشروطه بزرگترين اقليت ديني 
غير مسلمان معرفی می كند و مي نويسد: »شواهد نشان مي دهدكه بهائيان از اوايل دهه  
)1860( پيشگام بحث در باب نياز به قانون، حكومت مشروطه، انجمن هاي مشورتي و 

مجلس بودند.«1 
نادر سعيدي نيز در مقاله »بهائيان و انقاب مشروطه« ضمن تأييد دوباره نقش بابيان 

در نهضت مشروطه مي نويسد:
اين بدعت گذاران مذهبــي يعني بابيان بودند كه خود را به شــكل 
واعظان و مايان درجه  پايين ظاهر نموده و انديشــه  مشــروطيت را 
تشويق، پيگيري و رهبري نمودند. اين نظريه به درستي از نقش مهم 
بابيان ازلي در انقاب مشــروطه ســخن مي گويد و نقش مهم بابياني 
مانند ناظم االسام كرماني، يحيي دولت آبادي، ملك المتكلمين، سيد 
جمال الدين واعظ و ديگران را خاطرنشــان كرده است. در عين حال 
اين نظريه از اين واقعيت غفلت كرده اســت كه آرمان مشــروطيت و 

1. كاويان صادق زاده مياني، گفتمان هاي بهائي درباره  انقاب مشروطه، بهائيان ايران، پژوهش های تاريخی- 
جامعه شناختی، فريدون وهمن )به كوشش(، ترجمه حوری رحمانی و عرفان ثابتی، سوئد، باران، 1390/ 2011م، 

ص244. 

یک  عنوان  به  بهائيان  کردن  مطرح 
اقليت دینی مظلوم در طول تاریخشان، 
چالشگری عليه بهائيت را به بهائی ستيزی 
تعبير نمایند و با عنوان »خشونت و تبعيض 
دینی«، آن را نقض حقوق بهائيان نشان 

دهند
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دموكراسي و جدايي دين از سياست و برابري حقوق همه  مردم ريشه 
در آرمان بهائی دارد.1 

علي اصغر حقدار از ديگر تاريخ نويسان بهائی در كتاب مدرن انديشان ايراني و بهائيت 
در مورد نقش بهائيان در نهضت مشروطه مي نويسد: 

در طي دوران مورد بحث جامعه بهائی ايــران با حداقل نيم ميليون 
پيرو بزرگ ترين اقليت مذهبي ايران بود. جامعه بهائی با مطرح كردن 
مباحثي نظير ضرورت وجــود مجالس مشــورت و اهميت انتخابات 
عمومي و دستگاه قضايي و حكومت قانون نقش مهم و سازنده اي را در 

تبلور پيش زمينه فكري مشروطيت ايفا كرد.2 
حقدار به نقل از تورج اميني در رابطه با وضعيت بهائيان در زمان مشروطيت مي نويسد: 
بهائيان در دوره قاجار از منظر اعتقادي، حكومت مشروطه پارلماني را 
توصيه كردند، اما به دليل شرايط نامناسب اجتماعي و تاريخي، خود را 
از شركت در هيجانات انقاب مشروطه بر حذر داشتند. بهاءاهلل به عنوان 
رهبر يك جامعه ديني، نخستين ايراني بود كه بحث مشروطيت و لزوم 

مجلس پارلماني را گوشزد مخاطبان خود ساخت...3 
نگاهی گذرا به تاريخ مشــروطه، ابطال سخنان اين نويســندگان بهائی را به خوبی 
نمايان می كند. همان طور كه حقدار خود به آن اذعان می كند، رهبران بهائی در ايجاد 
هيجاناتی نظير تحصن ها و اعتراضات جمعی مردم نقشي نداشته اند. پس با اين اعتراف 
بايد گفت كه شكل گيری نهضت مشــروطه بدون اعتراضات علما و به دنبال آنها مردم 

غير ممكن بوده است و همين امر پوچی ادعای آنها را به اثبات می رساند. 
3. اتهام زدايي از بهائيت در دوره پهلوي

تشكيات بهائيت تاش مي كند با ارايه و تكيه بر تز »جدايي دين از سياست« پيروان 
خود را از مداخله در امور سياسي و ارتباط و وابستگي با شبكه هاي جاسوسي انگليس، 
روسيه، امريكا و اسرائيل مبرا ســازد. تاريخ نگاران بهائی به دنبال كم رنگ نشان دادن 
رابطه خود با رژيم پهلوي و عدم تأثيرگذاري آنها در سلطنت رضاشاه و محمدرضاشاه 
هستند. ايرج اشراقي در كتاب سركوب و كشــتار دگرانديشان مذهبي در ايران، نفوذ 

بهائيان در حكومت پهلوي را توجيه مي كند: 
يكي از مهم ترين اتهاماتي كه روحانيت شــيعه عليه بهائيان مطرح 

1. نادر سعيدي، »بهائيان و انقاب مشروطه«، پيام بهائي، ش402، مه 2013، ص36. 
2. علي اصغر حقدار، مدرن انديشان ايراني و بهائيت، باشگاه ادبيات، 1395-2016، ص83. 

3. همان، ص86. 
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مي كند نفوذ پيروان اين آيين در حكومت دوران محمدرضاشاه است. 
اين اتهام به ويژه پس از انقاب اســامي در دادگاه هاي انقاب عليه 
بهائيان مطرح شد. اما واقعيت اين اســت كه در دوران پهلوي دوم بر 
اساس بند 4 از ماده  قانون استخدام كشوري، استخدام بهائيان در ادارات 

دولتي ممنوع بود.1 
اين نويسنده بهائی در ادامه براي اثبات ادعاي خود به انكار بهائی بودن افرادي نظير 
فرخ رو پارســا و اميرعباس هويدا مي پردازد و در ادامه تنها پنج بهائی را داراي فعاليت 
سياسي در دوره حكومت پهلوي معرفي مي كند. به گفته اشراقی، بهائی بودن اين افراد، 
دخالتي در سوابق سياســي آنها ندارد و تنها به دليل شايستگي هاي فردي به مقامات 
باال رسيده اند.2 اشراقي در حالي چنين ادعايي را مطرح مي كند كه برخي نويسندگان 

بهائی، خود به اين امر اعتراف كرده اند، در كتاب بهائيان ايران آمده: 
بعضــي از بهائيان در دهه هــاي 1960 و 1970 مناصب حساســي 
داشتند. معروف ترين آنها، پزشك مخصوص شاه، عبدالكريم ايادي بود. 
چند تن از درجه داران ارتش هم بهائــی بودند و بهائيان زيادي هم در 

شركت ملي نفت كار مي كردند.3 
در حقيقت اين مورخان با تأكيد بر موضع غير سياســی بــودن خود، تاش دارند تا 
موضوع حضور بهائيان در ســطوح باالی حكومت پهلوی و تعامل حكومت با سازمان 

بهائيت در اين زمان را، مسكوت گذاشته و صرفاً به ذكر چند نام بسنده كنند. 

تاریخ نویسان بهائی 
در ادامه به معرفی اجمالی چند تن از مورخان بهائی كه در راستای اهداف بيت العدل 

و حاميان امپرياليسم آنها تاريخ سازی می كنند، می پردازيم. 
رودنی کالرکن

يكی از افراد فعال در مطالعات و پژوهش های تاريخی، رودنی كاركن4 رئيس دپارتمان 
آموزش و تربيت و مدير مدرسه آموزش دانشگاه شــمال ميشيگان است كه در مورد 
مسائل بهائيان مقيم ايران پژوهش هايی را انجام داده است. وی در آثار خود تأكيد دارد 

1. ايرج اشراقي، سركوب و كشتار دگرانديشان مذهب در ايران، پيام، 1395، ج1، ص299. 
2. همان، ص300. 

3. هوشنگ اسفنديار شهابی، ساختار يك تعصب؛ تأماتی در بهائی ســتيزی سكوالر در ايران، بهائيان ايران، 
پژوهش های تاريخی- جامعه شناختی، فريدون وهمن )به كوشش(، ترجمه حوری رحمانی و عرفان ثابتی، سوئد، 

باران، 1390/ 2011م، ص317. 
4. Rodney Clarken
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كه بهائيان اقليت دينی هســتند كه از آغاز پيدايش بهائيت، توسط مقامات مذهبی و 
دولتی ايران مورد قتل عام قرار گرفته اند. بين سال های 1387 تا 1389ش، سه مقاله 
در ارتباط با بهائيت از وی منتشر شده كه در آن راهكارهای مقابله با ممنوعيت آموزش 

بهائيان در ايران آمده است. 
از همكاران رودی كاركن، نادر ســعيدی اســت كه دارای تحصيات كارشناسی 
ارشد در رشته اقتصاد از دانشگاه »شــيراز« و دكترا در رشته جامعه شناسی از دانشگاه 
»ويسكانسين مديسون« و استاد دروس جامعه شناســی در دانشگاه های »ويرجينيا«، 
»واندربيلت« و »كارلتون« است. وی از سال 1391ش، در مطالعات بهائی دكتر كاركن به 
عنوان دستيار مشاركت داشته و خود نيز آثاری در زمينه مطالعات بهائی همچون دروازه 
قلب: شناخت آثار حضرت باب و آرم ها و تمدن: روح، تاريخ و سفارش در آثار بهاءاهلل دارد. 

احسان يارشاطر
احسان يارشاطر در ســال 1299ش، در همدان به دنيا آمد. پدر وی هاشم يارشاطر 
از بازرگانان اهل كاشان بود كه به تدريس زبان عربی و اسپرانتو نيز می پرداخت. او در 
سنين كودكي والدين خود را از دســت داد و به تهران آمد. او تحصيات ابتدايی را در 
مدارس شهر همدان، كرمانشاه و تهران به پايان برد و در سال 1319ش، در دانشسرای 
تهران در رشته زبان و ادبيات فارسی، مدرك ليســانس گرفت.1 چند سال بعد با ارايه 
رساله خود با عنوان »شعر فارسی در نيمه دوم قرن نهم« موفق به دريافت مدرك دكترا 
از دانشگاه تهران شد2 و به عنوان اســتاديار به تدريس در گروه زبان و ادبيات فارسی 
دانشكده الهيات تهران پرداخت. در سال 1326ش، با دريافت بورس تحصيلی از سوی 
بريتيش كاونسل،3 بخش فرهنگی سفارت انگليس در ايران برای مطالعه در رشته تعليم 
و تربيت به انگلستان رفت و پس از آشنايی با پروفسور دبليو بی هينگ4 مطالعات خود را 
در زمينه زبان ها و فرهنگ ايران باستان در مدرسه علوم شرقی لندن آغاز كرد و در سال 
1331ش، پس از دريافت مدرك كارشناسی ارشد از اين مركز به ايران بازگشت و سمت 
دانشياری ابراهيم پورداود را در دانشگاه ادبيات تهران بر عهده گرفت. پس از بازنشسته 

شدن پورداود، جانشين وی در سمت استاد كرسی»فرهنگ ايران و باستان« شد.5 
يارشاطر در سال 1335ش، مؤسسه ای ســلطنتی به نام »بنياد ترجمه و نشر كتاب« 

1. فريدون وهمن، »اسطوره ای به نام احسان يارشاطر«، پيام بهائی، ش365، آوريل 2010، ص24-25. 
2. دانشنامه نخبگان، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقيقات بين المللی ابرار معاصر ايران، 1383، ج1، 

ص153. 
3. Biritish Council
4. w.b.henning

5. همان، ص154. 
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را با همكاری سيد حسن تقی زاده و اسداهلل علم راه اندازی كرد و در همان سال انجمن 
كتاب را به همراه ايرج افشار تأسيس نمود. در سال 1337ش، به دعوت دانشگاه كلمبيا 
برای تدريس در رشته ايران شناسی به امريكا رفت و به سرپرستی وی، »مركز تحقيقات 
ايران شناسی« در اين دانشگاه ايجاد شــد. در اين مركز مجموعه های مختلفی نظير: 
مجموعه ميراث ايران در 36 جلد، مجموعه پژوهش های ايران شناســی در 14 جلد، 
مجموعه ادبيات ايران نوين در 9 جلد و مجموعه سخنرانی های ايجاد شده در دانشگاه 
كلمبيا درباره  مطالعات ايران در 7 جلد زير نظر يارشاطر منتشر شده است. همچنين 
وی به دعوت دانشگاه كمبريج و با مشاركت برخی از ايران شناسان انتشار كتاب تاريخ 

ايران از پايان حكومت هخامنشيان تا پايان دوره ساسانی را سرپرستی كرد.1 
دانشنامه ايرانيكا نيز يكی از بزرگ ترين پروژه های ايرانشناسی است كه به سرپرستی 
احسان يارشاطر درباره فرهنگ و تاريخ ايران و به زبان انگليسی با حمايت مالی دانشگاه 
كلمبيا و بنياد علوم انســانی امريكا نوشته می شــود. جلد اول اين مجموعه در سال 
1361ش، به چاپ رسيده است و تاكنون 15 جلد از آن منتشر شده است. پژوهشگران و 
محققان بهائی نظير فريدون وهمن، عباس امانت و مهرداد امانت با وی در اين دانشنامه 

همكاری می كنند. 
يارشاطر يكی از اعضای فراماسونری در ايران و عضو لژ فراماسونری مهر بود. وی يكی 
از اعضای تشكيات بهائيت است. او در آثارش، بهائيت را در شمار اديان الهی و باب و 
بهاء را در زمره  پيامبران قرار می دهد و در هر جا كه فرصت بيابد، در اطراف اين فرقه و 
سران وابسته به آن تبليغ می كند. برای نمونه بخش انقاب مشروطه ايرانيكا، شديداً به 
تثبيت نقش بابيه و بهائيه در جريان نهضت مشروطه تأكيد دارد و طيف های اسام گرا، 

مذهبی ها و روحانيون جنبش مشروطه را مورد انتقاد قرار داده است. 
عباس امانت

عباس امانت در سال 1326ش، در ايران متولد شد. پدرش موسي امانت از يهودی های 
بهائی شده كاشان است كه با موقعيت مالی مناسب به تبليغ اين تشكيات مي پرداخت 

و به عنوان عضو فعال جامعه بهائی در تهران از او ياد مي شود.2 
عباس امانت در سال 1349ش، پس از اخذ ليسانس علوم اجتماعی از دانشكده ادبيات 
دانشگاه تهران، به انگلستان رفت و در سال 1359ش، موفق به اخذ دكتری تاريخ ايران 

از »دانشگاه آكسفورد« شد. وی استاد »دانشگاه ييل« و ساكن امريكاست. 

1. فريدون وهمن، »اسطوره ای به نام احسان يارشاطر«، پيام بهائی، ش365، آوريل 2010، ص24-25. 
2. موسي امانت، بهائيان كاشان، مادريد اسپانيا، بنياد فرهنگي نَِحل، 2012م، ص ث. 
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امانت از همكاران ارشــد »احســان يارشاطر« 
و از چهره های فرهنگی وابســته به تشكيات 
بهائيت در تدوين دانشــنامه ايرانيــكا و عضو 
شورای سردبيری اين دايره المعارف در »دانشگاه 
كلمبيــا«ي امريكاســت كه زير نظر ســازمان 
 Persia ســيا فعاليت دارد. امانت ســردبيری

Observed را نيز بر عهده دارد.
امانت بهائی متعصبی اســت و هم اكنون در 

حوزه  مطالعــات خاورميانه و ايــران به  دليل پيونــد با البی بهائی- صهيونيســتی و 
نومحافظه كاران اياالت متحده )نئوكان ها( در دانشــگاه های آنجا از موقعيت ويژه ای 
برخوردار است. موقعيت نامبرده در اياالت متحده و كانادا به حدی است كه در موارد 
فراوان استخدام يا اخراج غير مستقيم اساتيد ايرانی مقيم امريكا، جذب و بورسيه كردن 
دانشجويان ايرانی، سياست گذاری برای تشكيل همايش ها و دعوت از دانشگاهيان و 
پژوهشگران برای شركت در همايش ها و در موارد خاص صدور مدرك تحصيات عاليه 

برای افراد به سفارش وی صورت می گيرد.1 
كتاب های اسام آخر زمانی و تشيع ايرانی )2009م(، رستاخيز و تجدد ساخت جنبش 
بابی در ايران )1989م(، ناصرالدين شاه و ســلطنت ايران )1997م(، انقاب مشروطه 
)1994م(، بريتانيا در ايران قاجار )2002م(، تاريخ نگاری ايــران از قاجار )2004م(، 
تاريخ نگاری ايران از پهلوی )2004م(، قبله عالم و از تهران تا عكا )2016م( از جمله آثار 
او هستند. امانت از سال 2004-1993م رئيس شورای مطالعات خاورميانه در دانشگاه 
ييل بوده است و در حال حاضر مدير مطالعات ايران در دانشگاه ييل مك ميان است. 

فريدون وهمن
فريدون وهمن در دانشكده ادبيات تهران با احسان يارشاطر آشنا و در بنگاه ترجمه 
و نشر كتاب مشغول به كار  شد. وی در ســال 1338ش، با معرفی نامه يارشاطر برای 
تحصيل به لندن رفت و در مدرسه  علوم شرقی وابسته به دانشگاه لندن زير نظر پروفسور 
مری بويس2 و پروفسور گرشويچ3 و ديگر اساتيد دانشگاه كوپنهاگن به تحصيل در رشته 

1. رك: »تاريخ نگاری وارونه«، ســالنامه جريان شناســی تاريخی، س1، تهران، مركز بررســی اسناد تاريخی، 
ص106-95. 

2 .Mary Boyce
3. Gershevitch

تورج امينی از دیگر تاریخ نویسان 
در  زیادی  آثار  که  است  بهائی 
پاسخگویی به مقاالت ضد بهائی به 
ویژه نشریه ایام ویژه بهائيت و نشریه 
مطالعات تاریخ معاصر دارد؛ به باور 
وي »باید تاریخ نگاری ایران را از نو 
آغاز کرد. باید از ابتدا همه چيز را 

دوباره خواند و دوباره نوشت.«
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زبان شناسی ايرانی پرداخت.1 
وی استاد ايران شناسی دانشگاه كوپنهاگن در رشته  زبان ها و اديان باستانی ايران با 
بيش از چهل سال سابقه  تدريس و پژوهش اســت و از اعضای تشكيات بهائيت بوده 
كه تاكنون چندين كتاب و مقالــه در ايرانيكا راجع به بهائيت و اديان ايرانی منتشــر 
كرده است. از آثار او می توان به كتاب هايی همانند دين زرتشتی، فرهنگ مردم كرمان 
 Dialects west و واژه نامه  پهلوی به فارســی ارتای ويراز نامك و كتاب ســه جلدی
Iranian در مورد لهجه های غربی ايران و يكصد و شصت ســال مبارزه با آيين بهائی 
اشاره كرد. همچنين از وی مقاالت متعددی در دانشنامه بزرگ دانمارك، مجات سخن، 
راهنمای كتاب، ايرا  ن شناسی، ايران نامه منتشر شده است. تازه ترين اثر وهمن كتاب از 
تهران تا عكا است كه با همكاری عباس امانت در سال 1395ش، به چاپ رسانده است. 
فريدون وهمن از مؤسسان و در حال حاضر رئيس انجمن فرهنگی ايران و دانمارك 
است كه پيش از انقاب اسامی برای معرفی فرهنگ ايران به مردم دانمارك تشكيل 

شد. 
موژان مؤمن

موژان مؤمن2 متولد ايران و بزرگ شده انگلستان است. ويكی پديا وی را يك »دانشور و 
پژوهنده مستقل با زمينه تحقيقاتی مذهب شيعه و بهائيت« معرفی می كند كه در رشته 
پزشكی و در دانشگاه كمبريج انگلستان تحصيل كرده و همكار انجمن سلطنتی آسيايی 
انگلستان است. او و همسرش3 هر دو بهائی بوده و عاوه بر امور عادی، به تبليغ بهائيت 
در انگليس و ديگر كشورهای جهان می پردازند. وي از همكاران حسن موقر باليوزي از 

محققان بهائی بوده است. 
مؤمن مقاالت بســياری در معرفی موضوعــات مرتبط با بهائيت بــا عناويني نظير 
»ظهورالحق«، »ميرزا ابوالفضل گلپايگاني«، »علي اكبر شهميرزادي«، »بدشت« و »فستيوال 
بهائی« در دانشــنامه ايرانيكا4 دارد و كتبي نيز در ارتباط با بهائيت همانند گفتار كوتاه 
درباره ديانت بهائی، مطالعه معارف بهائی نوشته است. وي نقش پررنگی در دايره المعارف 
جهان نوين اسامی5 در آكســفورد داشــته و كتاب هايي نيز درباره دين اسام تأليف 
كرده است. كتاب وي با عنوان مقدمه ای بر اســام شيعی6 منبعی قابل توجه در غرب 

1. فريدون وهمن، »اسطوره ای به نام احسان يارشاطر«، همان، ص25. 
2. Moojan Momen
3. Wendi Momen
4. Encyclopedia Iranica
5. Encyclopedia of the Modern Islamic World
6. An Introduction to Shi’i Islam
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برای شناخت شيعه است. اين كتاب سراسر توهين و حاوی جعليات تاريخي و اتهامات 
بي اساس به پيامبر اسام)ص( و امامان معصوم)ع( بوده و نشانه بارز دشمني بهائيان با 

دين اسام است. براي نمونه در مورد ورود دين اسام به ايران در اين كتاب آمده: 
اسام در ايران زاده نشده، بلكه به زور شمشير به ايرانيان تحميل شده 
است. اسام براي مردم عربستان آورده شده و ارتباطي با ساير مردمان 

جهان ندارد.1 

کالم آخر
تاريخ سازي جريان بهائيت در ايران داستان پيچيده اي دارد. بدون شك هر تاريخ پژوه 
باانصافی با ســير در منابع اوليه بابيه و بهائيه، نمی تواند تاش مستشرقان غربی نظير 
كنت دوگوبينو و ادوارد براون را در تاريخ نگاری اين دو جريان ناديده بگيرد. امروزه نيز 
اين امر با كمك و هدايت غرب به عرصه اي عليه نظام اســامي و ارزش هاي آن تبديل 

شده است. 
تاريخ نويســان بهائی با تحريف تاريخ به دنبال ارايه چهره  مترقي از اين تشكيات به 
عنوان يك جريان فكري اثرگذار در ايران هســتند. پرو ژه تحريف تاريخ كه از مدت ها 
قبل در دستور كار نويسندگان بهائی قرار گرفته است، در آينده نيز براي ضربه زدن به 
ارزش هاي اسامي و ملت مسلمان ايران ادامه پيدا خواهد كرد. لذا در چنين شرايطي 
شخصيت ها و مراكز تاريخ نگاری در داخل كشور مسئوليت سنگيني دارند تا در مواجهه 

با تحريف شخصيت هاي تاريخي و وارونه نگاري تاريخي به بيان حقايق بپردازند. 

1. موژان مؤمن، مقدمه اي بر مذهب شيعه اسامي، امريكا، دانشگاه ييل، بي تا. 


