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سرمقاله

هشتادمین  و  سیصد  و  هزار  امسال،  محرم 
حضرت  شهادت  واقعۀ  از  که  است  سال 
نه تنها  اما  اباعبداهلل الحسین؟ع؟ می گذرد، 
به  یك،  و  شصت  سال  محرم  حادثۀ  آن 
در  آن  عظمت  بلکه  نگراییده،  خاموشی 
را  خود  بیشتر  انسان ها،  زندگی  فضاى 
یادى  ز تازه مسلمان هاى  از  است.  نمایانده 
می شنویم که یکی از انگیزه هاى گرایش خود 
را به اسالم، مطالعه در زندگی ساالر شهیدان 
کربال، اعالم می کنند و می گویند الگوى یك 
و  حسینی  سیرۀ  با  آشنایی  با  را  پاك  زندگی 
یغمان است  کرده اند. در یاران حسینی پیدا 
سپرى  او  شناخت  و  بی یاد  را  محرم  این 
کنیم. به بهانه هفت روایت، سالم می کنیم 

به ساحت قدسی او:
روایت نخست، "حدیث لوح" است )اصول 
کتاب الحجة، ج١، ص٥٢٧(: چون  کافی، 
به  خداوند  آمد،  دنیا  به  امام حسین؟ع؟ 
وحی،  فرشته  توسط  میالد،  این  میمنت 
که  فرستاد  کرم؟لص؟  ا پیامبر  براى  هدیه اى 
نیز براى خشنودى دخترشان، سیدٔه  ایشان 

نمودند؛  تقدیم  ایشان  به  جهان،  بانوان 
که با خطی سپید مطالبی بر  لوحی زمردین 
لوح  حدیث  به  بعدها  و  بود  بسته  نقش  آن 
حدیث  آن  در  شد.  معروف  فاطمه؟اهس؟، 
را  آن  انصارى  جابربن عبداهلل  که  قدسی 
آن  ى  رو از  نسخه اى  و  گرفت  اجازه  و  دید 
و  کافی  چون  معتبرى  متون  در  و  نبشت 
خداوند  یافت،  جاودانه  نقش  کمال الدین، 
از  بعد  امت  پیشوایان  و  امت  سرنوشت 
یکان  یکان  اسامی  و  فرموده  را معین  پیامبر 
حوادث  و  کرده  یاد  را  پیامبر  پیشوایان  از 
را  یخی  تار فرازهاى  و  نشیب  و  مختلف 
آخرین  دست  به  رهایی  روزگار  تا  برشمرده 
متن  این  در  بخورد.  رقم  االهی  حجت 
حسین؟ع؟  امام  به  سخن  وقتی  آسمانی 
خطاب  خداوند  از  را  عبارت  این  می رسد 
به  را  تو  »سپس  می خوانیم:  پیامبرش  به 
گرامی  حسین  و  حسن  فرزندت:  دو  وجود 
را  حسن  پدرش،  دورۀ  پایان  از  بعد  داشتم. 
معدن علم خود و حسین را نگهبان و حافظ 
به  را  شهادت  نعمت  دادم؛  قرار  خود  وحی 

آفتاب در هفت روایت
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گرامی  او را بدین سبب  حسین بخشیدم و 
او سعادت خواستم. حسین  برای  و  داشتم 
بافضیلت ترین کسی است که شهید گشت 
را  مقام  و  درجه  باالترین  شهیدان  بین  در  و 
کمال را با  داراست؛ امامت و توحید تمام و 
او  نزد  را  خود  بالغۀ  حجت  کردم،  همراه  او 
او،  عترت  و  بیت  اهل  میزان  بر  دادم؛  قرار 
پاداش می دهم و بدکاران را به سزای اعمال 

خویش می رسانم«. 
حدیثی  پیشوا"ست:  "حدیث  دوم،  روایت 
نوادۀ  دو  سیرۀ  وصف  در  معتبر  و  معروف 
گرانقدرشان که فرمودند: "الحسن و الحسین 
ج٤٣،  االنوار،  )بحار  قعدا"  او  قاما  امامان، 
پیشوا  دو  حسین  و  حسن  یعنی  ص٢٩١.( 
قیام  چه  و  کنند  قیام  چه  هستند؛  امام  و 
نکنند و بنشینند. تعبیر قیام و قعود، در این 
و  حسین  امام  قیام  بر  دقیقًا  شریف  حدیث 
در  که  دارد  انطباق  حسن؟امهع؟  امام  صلح 
یخی اتفاق افتاد. رهنمود پیامبر  دو برهۀ تار
کید ایشان  یداد و تأ خدا، ناظر بر همین دو رو
پیشوایی  تأیید  و  حرکت  هردو  درستی  بر 
اجتماعی  کارکرد  دو  در  دو،  آن  امامت  و 
که هر پیشوا و  متفاوت است. عقالنی است 
گاهی دستور قیام  امام صالحی، به تناسب، 
گاهی  قیام؛  عدم  دستور  گاهی  و  دهد  می 

گاهی عقب نشینی  حمله را تجویز می کند و 
کارکرد از لوازم پیشوایی  و سکوت را؛ و هردو 
از سوى  که  اوست؛ تا چه رسد به پیشوایی 
براساس  عملکردش  و  شده  تعیین  خدا 
دستور االهی است. این معنا از امامت، در 
است.  شده  شناخته  کاماًل  شیعی  فرهنگ 
در آن بیست و پنج سالی که امیرمؤمنان؟ع؟ 
در خانه نشسته بودند، همان قدر امام بودند 
حکومت  رأس  در  که  سالی  پنج  آن  در  که 
االهی است  امامت، منصبی  قرار داشتند. 
و مردم موظفند از این پیشواى االهی تبعیت 
دستور  چه  و  دهد  قیام  دستور  چه  نمایند، 

عدم قیام و صلح.  
این  است:  نسبت"  "حدیث  سوم،  روایت 
از  که  از مشهورترین احادیثی است  حدیث 
گرامی اش،  نوادۀ  حق  در  کرم؟لص؟  ا رسول 
نقل  فریقین  طریق  از  حسین بن علی؟ع؟، 
احمدبن حنبل  را  حدیث  این  است.  شده 
و ترمذی و ابن ماجه از طریق سعیدبن راشد 
که روزی  گفته اند  کرده و  از یعلی بن مره نقل 
تشریف  مهمانی  به  پیامبر؟لص؟  حضرت 
به امام حسین؟ع؟ برخورد  راه  می بردند، در 
بازی  سرگرم  کودکان  از  جمعی  با  که  کردند 
را  او  خوشرویی  و  مهربانی  با  حضرت   بود. 
دنبال کردند تا سرانجام در آغوشش گرفتند، 
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دیگر  دست  و  چانه  زیر  دست  یک  بعد 
دو  بین  را  او  چهره  گذارده  او  سر  پشت  به 
دست باال برده، بوسیدند و سپس فرمودند: 
»حسین منی و أنا من حسین، أحب اهلل من 
األسباط:  من  سبط  حسین  حسینًا،  أحب 
حسین از من است و من از حسینم، هرکس 
دوست  را  او  خدا  بدارد،  دوست  را  حسین 
دارد؛ حسین سبطی است از اسباط« )یعنی 
انبیاء(  فرزندزادگان  از  است  فرزندزاده اى 
به  اسباط  )بحاراالنوار،ج٤٣،ص٢٦١(. 
که مقام  گفته شده  فرزندزادگان یعقوب؟ع؟ 
با  یعقوب  از  پس  امت  رهبرى  و  وصایت 
یافت  آنان بود و از نظر ایمان و عصمت و در
فرستادگان  و  انبیاء  هم پایۀ  وحی،  حقایق 
این  با  رسول؟لص؟  حضرت  بودند.  الهی 
کمال اتحاد روحی و اتصال معنوی  حدیث 
و پیوند قلبی بین خود و حسین بن علی؟امهع؟ 

را بیان فرموده اند.
است،  من  از  حسین  بفرمایند  پیامبر  اینکه 
امرى عادى و طبیعی است، زیرا حسین نوادۀ 
از حسینم"،  بفرمایند "من  اینکه  اما  اوست، 
که از طریق  شگفت است و بدین معناست 
تکثیر  و  می یابم  ادامه  من  که  است  حسین 

می شوم و راه من تداوم می یابد. 

است:  حرارت"  "حدیث  چهارم،  روایت 
او  و  ابن سنان  از  انصارى  حمادبن عیسی 
روزى  که  کند  روایت  صادق؟ع؟  امام  از 
که به سوى  پیامبر؟لص؟، حسین؟ع؟ را دید 
را  او  خدا  پیامبر  آمد  پیش  چون  می آید؛  او 
و  نشاند  خویش  دامن  بر  و  گرفته  آغوش  در 
قلوب  فی  حرارة  الحسین  لقتل  إن   « فرمود: 
از  گرمایی  و  حرارت  أبدًا:  التبرد  المؤمنین 
شهادت حسین؟ع؟ در قلب هاى مومنان، 
که هرگز سرد و خاموش  قرار داده شده است 
ج١٠،  الوسائل،  )مستدرك  نمی شود« 
کشتۀ  ص٣١٨(. سپس فرمود: »پدرم فداى 
باد، به ایشان عرض  الَعَبره(  اشك ها )قتیل 
چیست؟  اشك ها  کشتۀ  حکایت  شد: 
کند،  که او را یاد  فرمود: هیچ مؤمنی نیست 
بیان  این  شود«.  جارى  اشکش  آنکه  مگر 
در  که  است  حسینی  مهر  حکایت  پیامبر، 
مهر  این  و  است  شده  نهاده  مؤمنان  قلوب 
محبت  نمی شود.  خاموش  هرگز  خدایی 
خداوند  که  است  قلبی  امر  یك  عشق  و 
مقلب  او  مگر  می نماید.  ایجاد  قلب ها  در 
القلوب نیست؟ مگر در دعای تحویل سال 
نمی خوانید »یا مقلب القلوب و االبصار«؟ و 
مگر خود او در قرآن نفرمود »جعل بینکم مودة 
که در دل همسران، محبت  و رحمة: اوست 
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و دوستی را می کارد و عشق به یکدیگر را در 
که  اوست  پس  می دهد؟«  قرار  آن ها  قلوب 
محبت به حسین را هم در قلب هاى مومنان 
در  حرارتی  کنند،  یادش  وقتی  که  داده  قرار 
حرکت  به  را  آن ها  که  می کشد  سر  دلشان 
بر چشم هاشان اشك می نشاند  و  درمی آورد 
و تحرك و جوشش می بخشد و این حرارت 

به فرمودۀ پیامبر، سردشدنی نیست.
روایت پنجم "حدیث بهشت" است: روایتی 
فریقین:  علماى  همۀ  نزد  مشهور  بسیار 
اهل  شباب  سیدا  الحسین  و  »الحسن 
الجنة: حسن و حسین؟امهع؟، دو آقاى جوانان 
ص٣٩١(.  ج٥،  احمد،  مسند   ( بهشتند« 
حذیفه  عبداهلل بن عمر،  خدرى،  ابی سعید 
گانه  جدا هریك  انصارى،  جابربن عبداهلل  و 
کرده اند.  روایت  پیامبر؟لص؟  از  را  حدیث 
را  شادمانی  و  سرور  »آثار  می گوید:  حذیفه 
عرض  ایشان  به  دیدیم؛  پیامبر  چهرۀ  در 
کردیم اى رسول خدا، امروز در سیماى شما 
شادمان  چرا  فرمود:  می بینیم.  شادمانی 
بشارتم  و  آمد  من  نزد  جبرئیل  که  نباشم 
جوانان  آقاى  دو  حسین  و  حسن  که  داد 
است«.  برتر  دو  آن  از  پدرشان  و  بهشتند 
که فرمود: هرکس  جابر می افزاید: »و شنیدم 
کند  نگاه  بهشتیان  از  مردى  به  می خواهد 

مسند  بنگرد«.  حسین بن علی؟ع؟  به 
مستدرك  ترمذى،  سنن  احمدبن حنبل، 
کم،  صحیحین، صواعق محرقه، مسند حا
کنزالعمال  فصول المهمه، معرفة الصحابه، 
صحت  بر  حدیث،  این  نقل  ضمن  و... 
آقاى  حسین؟ع؟،  گر  ا کرده اند.  کید  تأ آن 
بهشتی  براى  پس  است،  بهشت  جوانان 
کرد و او را الگوى  شدن باید به سیرۀ او نگاه 
خود ساخت تا به مقصد رسید. مطمئن تر از 
این نشانی، پیامبر؟لص؟ چه نشانی دیگرى 
به  را  آن ها  تا  می نهاد  امت  ى  فرارو باید 
مقصد رضاى االهی و جنت موعود رهنمون 
این  همۀ  که  آن ها  شگفتم  در  سازد؟! 
بودند،  شنیده  پیامبر؟لص؟  از  را  کیدات  تأ
جوانان  آقاى  ى  رو به  شدند  حاضر  چگونه 
کشند و حاضر به جنگ با  بهشت، شمشیر 
درنظر  بهشت  جوانان  آقاى  جرم  شوند؟!  او 
کمی  که حاضر به بیعت با حا آن ها این بود 
را  خود  دروغ  به  که  ظالم  و  فاجر  و  فاسق 
ف 

ُ
خلیفه پیامبر می خواند، نشده است؟! أ

که حاصل  و خباثتی  و شقاوت  بر جهالت 
گرایی شان  حرام خوارى ها و رذالت ها و دنیا
و  پیامبر  محبوب  جنگ  به  این گونه  که  بود 

آقاى جوانان بهشتی رفتند.
است:  اصالح"  "حدیث  ششم،  روایت 



ء

شماره 10  تابستان 98

8

در  مدینه،  از  خروج  هنگام  امام؟ع؟ 
برادرش  به  که  وصیت نامه اى  از  بخشی 
لم اخرج  »انی  نوشت:  داد،  محمدبن حنفیه 
اّنما  و  المفسدًا  و  الظالمًا  و  البطرًا  و  اشرًا 
جدی،  امة  فی  االصالح  لطلب  خرجت 
المنکر«  عن  انهی  و  بالمعروف  آمر  ان  ید  ار
امام؟ع؟،  ص٣٢٩(.  ج٤٤،  )بحاراالنوار، 
حرکت خود را طلب اصالح در امت اسالم 
به  عمل  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و 
و  نمود  معرفی  پدرشان  و  جّدشان  سیرۀ 
و  تباهی  خودسری،  بیهودگی،  ویژگی  چهار 
نابسامانی  و  خودنمایی  و  آشفتگی  یا  ستم 
نمود  نفی  خویش  برنامه  از  را  ستمگری  و 
اهداف  روشنگر  و  معرف  بهترین  خود  که 
هدایت  مصباح  آن  نهضت  برنامه هاى  و 
است."طلب اصالح"، واژه اى کلیدى در این 
اندیشمندان،  بعضی  قول  به  است.  منشور 
برای  لالصالح"یعنی  "خرجت  نفرمود  امام 
اصالح، حرکت می کنم، بلکه فرمود "لطلب 
تفسیر  این گونه  را  آن  می توان  که  االصالح" 
گزینه هاى  که در جست وجوى بهترین  نمود 
آن  می کنم.  حرکت  امت،  براى  اصالح 
و  نخبگان  جمع  در  نیز  پیش تر  حضرت، 
علما، زمانی که هنوز بیعت با یزید هم مطرح 
»ولکن  بود:  فرموده  را  سخن  این  نظیر  نبود، 

لنری المعالم من دینك و نظهر االصالح فی 
که  است  آن  براى  من  تالش  یعنی  بالدك« 
نشانه ها و معیارها و معالم دین تو را به مردم 
فاسد  کمان  حا و  دینی  تحریفات  اسیر  )که 
نشان  کرده اند(،  گم  را  صحیح  راه  و  شده 

دهم و نیز اصالح را در بالد تو ظاهر نمایم.
گفته اند  امام  عبارت  در  اصالح  کلمۀ  در 
مفهوم  هم  یعنی  است:  مستتر  معنا  دو  که 
را  آن  هم  و  کنم  آشکار  مردم  براى  را  اصالح 
کلیدى  تحقق بخشم. واژۀ اصالح، یك واژه 
امام شمرده می شود، چنان که در  در حرکت 
سفر حج در خطبه ای که در منا خواندند نیز، 
جامعۀ  اوضاع  از  ناخشنودی  اظهار  ضمن 
اسالمی، آن را نیازمند به اصالحات دانسته 
کان  و فرمودند: »اللهم انك تعلم انه لم یکن ما
منا تنافسًا فی سلطان و الالتماسًا من فضول 
و  دینك  من  المعالم  لنری  ولکن  الحطام 
المظلومون  یأمن  و  بالدك  فی  نظهر االصالح 
و  سنتك  و  بفرائضك  یعمل  و  عبادك  من 
می دانی  خود  تو  خداوندا  یعنی:  احکامك«. 
ریاست  به  که  است  آن  برای  نه  ما  عملکرد 
دشمنی  روی  از  یا  یابیم  دست  سلطنت  و 
پیکارها  لیکن  بگوییم،  سخن  کینه توزی  و 
که پرچم آیین تو را بر افراشته  برای این است 
و اصالح را در سرزمین هاى تو ظاهر کنیم و به 



ء

شماره 10  تابستان 98

ء

شماره 10  تابستان 98

9

و  بخشیم  امنیت  تو  بندگان  از  ستمدیدگان 
احکام و سنن و فرائض تو را پیاده کنیم.

روایت هفتم، "حدیث احرار" است: امام؟ع؟ 
اعتالى  درپی  هم  عمر  لحظات  آخرین  در 
مقام انسانیت و عزت و آزادگی آدمی است: 
الاقل،  نیستید،  پایبند  هم  دین  به  گر  »ا
عاشورا؛  عصر  باشید«!  احرار  و  آزادگان  از 
رسیدند  شهادت  به  امام  یاران  همۀ  وقتی 
تیرها  بودند،  نبرد  مشغول  به تنهایی  امام  و 
نشانه  را  امام  مبارک  بدن  هرسو  از  ها  نیزه   و 
به  انبوهی  لشکر  هنگام  این  در  می گرفتند، 
و  امام  بین  شمربن ذی الجوشن،  فرماندهی 
انداختند  فاصله  حضرت  آن   خیمه های 
تعرض  و  امام  خیمه های  به  حمله  قصد  و 
امام چون  را داشتند؛  کودکان  و  پردگیان  به 
سروشی  به  شدند،  گاه  آ آن ها  شوم  قصد  از 
»ای  برآوردند:  فریاد  بشنود،  یخ  تار همۀ  که 
دین  گر  ا ابی سفیان(،  شیطان)آل  پیروان 
ید و از قیامت نمی هراسید، در دنیاتان  ندار
ص٥١(.  ج٤٥،  )بحاراالنوار،  باشید«  آزاده 
به  و  درمی نوردد  را  یخ  تار عرصۀ  امام،  پیام 
کسانی  و  می رسد  پاك  فطرت هاى  گوش 
به  اینکه  با  و  می شنوند  را  آن  گاندى  چون 
شریعت امام درنیامده اند، اما رسم آزادگی را 
از او می آموزند و ملت خود را آزاد می کنند. 

و  آزاده  را  انسانیت  و  انسان  ساالر شهیدان، 
ُحّر می خواهد و به جمع احرار و آزادگان فرا 
ننگین  زندگی  بر  را  سرخ  مرگ  و  می خواند 
سند  در  گر  ا دانست  باید  می دهد.  ترجیح 
کربال(  ارض  کل  و  عاشورا  یوم  )کل  عبارت 
که  است  این  براى  است،  شده  تشکیك 
هیچ  و  عاشورا  چون  روزى،  هیچ  حقیقتًا 
قابل  کجا  نیست!  کربال  چون  سرزمینی 
که  حسین؟ع؟  چون  کسی  است  مقایسه 
ساالر جوانان بهشت و نور درخشان هدایت 
قیامگر  با هر  یخ است،  تار و ساالر شهیدان 
یاران  هستند  مقایسه  قابل  کجا  و  دیگرى؟ 
صدجان  کاش  می گفتند  که  او  وفادار 
می داشتیم و در راه دفاع از تو و آرمان هایت 
قیامگران؟  و  مبارزان  دیگر  با  می کردیم  فدا 
کربال  سرزمین  است  مقایسه  قابل  کجا  و 
و  بوده  االهی  اولیاى  و  فرشتگان  مطاف  که 
است  عاشقان  سجده گاه  تربتش  و  هست 
بخواهیم  گر  ا اما  دیگرى؟!  سرزمین  هر  با 
کنیم باید بگوییم  پا  معنایی براى آن دست و
اى  و  زمان  هر  در  یخ   تار انسان هاى  اى 
ساالر  سیرۀ  در  زمین،  جغرافیاى  کنان  سا
معطر  تربت  و  بنگرید  یارانش  و  شهیدان 
ید  کنید و از آن ها بیاموز کربال را یاد  سرزمین 

راه و رسم آزاده بودن را.
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براى یك وجــــــب خاك!
دسته گل  تو«،  و  »من  تلویزیونی  شبکه  هم  باز 
دعوت  با  همیشه  مثل  تا  داد  آب  به  جالبی 
در  خط  یك  دهد  نشان  ثابتی  عرفان  ثابت 
تشکیالت  خدمت  در  رسانه اش  میان، 
هم  امور  بعضی  که  آنجا  از  اما  است!  بهائی 
عکس  نتیجۀ  و  نمی رود  پیش  او  خواست  به 
کارشناس  این  زبان  از  نیز  بار  این  می دهد، 
و  وطن  از  دفاع  مخالف  را  بهائی  مرام  ثابت، 
تعجب  گفت:  صراحتًا  و  کرد  معرفی  میهن 
می کند چطور کسانی براى دفاع از میهن و یك 
و  بجنگند  می شوند  حاضر  وطن  خاك  وجب 

کشته شوند! بکشند یا 

هزینۀ  دالر  میلیون ها  بهائی  تشکیالت  گر  ا
آن  از  خوبی  وجهۀ  تا  می کرد  آئین  این  تبلیغ 

نشان دهد، این سخنان مبلغ مشهور و رسانۀ 
نمود،  نقش برآب  را  تبلیغات  آن  همۀ  مدافع، 
هیچ  شهروند  را  خود  بهائیان  داد  نشان  زیرا 
آن ها  درنظر  میهن  مفهوم  و  نمی دانند  وطنی 
پوچ است و حاضر نیستند براى دفاع از وطن 
جنگی  هیچ  وارد  متجاوزان  برابر  در  میهن  و 
وطن  مام  برای  خود،  خون  نثار  با  و  شوند 
»من  از  باید  کنند.  کارى  فدا و  جان فشانی 
این گونه   که  ثابتی  عرفان  ثابتش  مبلغ  و  تو«  و 
گروندگان به این آیین را  بی وطنی و بی میهنی 

در منظر جهانیان قرار دادند، تشکر نمود!

نظر  موضوع،  این  که  است  توجه  جالب  البته 
برگرفته  بلکه  نیست،  ثابتی  آقای  شخصی 
دربارۀ  بهاءاهلل  است.  بهائی  رهبران  تعالیم  از 

روى خــــــط خبـــــــــر
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»لیس  می گوید:  چنین  وطن  داشتن  دوست 
الفضُل لمن یحّب الوطَن بل لمن یحّب العالم: 
دوست  را  وطن  که  کسی  برای  نیست  برتری 
را  که عالم  کسی است  برتری برای  دارد، بلکه 
دوست دارد« )بهاءاهلل، مجموعه الواح مبارکه، 

چاپ مصر، ص39(. لذاست که بهائیان برای 
قائل  ارزشی  خود  تولد  محل  و  وطن  و  میهن 
نیستند و این مسأله به خوبی در سخنان آقای 

ثابتی منعکس شد. 

عرفان ثابتی در شبکه من و تو
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و  شد  حاضر  همایش  این  در  کنفرانس  خرج 
تّرهاتی  و  نمود  حمایت  کنفرانس  اهداف  از 
که  است  این  صاحب نظران  سؤال  فرمود. 
که  رسیده  جایی  به  بهائی  تشکیالت  آیا 
که  دارد  فرد  این  مثل  کسانی  تمجید  به  نیاز 
سه هزارنفرۀ  کنفرانس  »در  بگوید: 
بهائی  هم میهنان  گو  شیکا امروز 
هم  شانه به شانۀ  غیربهائی  و 
زیبای  فرهنگ  از  و  ایستادند 
در  را  همدیگر  و  گفتند  ایرانی 
آغوش کشیدند. من به اندازۀ تمام 
»آغوش ممنوع«  که  هفت سالی 
آغوش ها  اینجا  امروز  شده ام، 
مواضع  بعد  و  کردم«  زندگی  را 
تکرار  را  یسیون  اپوز سیاسی 
سیاست  در  دخالت  عدم  آموزۀ  شاید  کند؟ 
اینکه  یا  است  کرده  منسوخ  بیت العدل  را 
»عدم دخالت در سیاست« بیش از یک شعار 

توخالی نیست!

كنفرانس فرهنگ ایرانی مهمان جدید 

ساالنۀ  کنفرانس  نهمین  و  بیست  امسال 
انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، در شهرک 
 29 یخ  تار در  آمریکا  در  گو  شیکا شامبورگ 
این  شد.  برگزار  سپتامبر  اول  تا  گوست  آ

تشکیالت  هرساله  را  کنفرانس 
بهائی برگزار می کند و متأسفانه 
تسویه حساب هاى  براى  محلی 
و  بوده  ایران  علیه  سیاسی 

هست. 

کنفرانس مهمان  امسال در این 
جدیدى دعوت شده بود تا این 
که فعالیت های  فرد ضدایرانی ــ 
نه  حجاب«،  به  »نه  کاسبی 
مالقات هایش  و  جنگ  به 

و  عام  شهره  وطن  مخالفان  و  بیگانگان  با 
مهمانان  کلکسیون  به  هم  ــ  است  خاص 
کنفرانس هاى قبل مثل نورى زاده و نورى عالء 
به  علی نژاد  مصی  آرى  شود.   افزوده   ... و 
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جشن دویستمین سال تولد باب در تامباخ

گردهمایی  بهائی،  سایت هاى  گزارش  به 
معارف بهائی و مطالعات فارسی، در بهار هر 
کشور  غرب  در  تامباخ  کوچک  شهر  در  سال 
آلمان، به زبان فارسی تشکیل می شود و هدف 
اصلی  آن مطالعۀ آثار بهائی به منظور ساختن 

جامعه ای بهتر است. 

سال  یستمین  دو به   2019 سال  برنامۀ  امسال 
میالد باب )علی محمد شیرازى مؤسس بابیه( 
از دوستداران  و تعدادى  بود  یافته  اختصاص 
گردهم  کشور جهان  مطالعه و تحقیق را از 17 

کنفرانس  این  از  که  گزارشی  در  بود.  آورده 
براى  باب  رهاورد  به  اشاره اى  هیچ  شد،  ارائه 
هیچ کدام  و  نشده  جهانی  جامعه  شدن  بهتر 
این  نگرفت.  قرار  موردبررسی  هم  باب  آثار  از 
سال  یستمین  دو تامباخ  در  که  شخصیتی 
کسی است  گرامی داشته شد، همان  تولدش 
عبدالبهاء،  قول  به  کتابش  بزرگ ترین  در  که 
قتل عام غیر بابیان و سوزاندن همۀ کتاب های 
غیربابی و تخریب همۀ معابد و عبادتگاه ها را 

کمان بابی قرار داده است.  کار حا در دستور 



ء

شماره 10  تابستان 98

14

غدیر و منابع بهائی

یکی از خوانندگان نوشته است: ضمن تبریك 
کنجکاو شدم،  به مناسبت عید سعید غدیر، 
سرى به منابع بهائی بزنم تا دیدگاه آنان را دربارۀ 
که  یخی بدانم. با جست وجویی  این واقعه تار
دّوم  جلد  در  آسمانی،  مائدۀ  کتاب  در  کردم 
غدیر  واقعه  بر  کیدى  تأ هفتم،  باب  ص١٤ 

گفته است: که  یافتم از  عبدالبهاء 

لوح  در  غدیرخم  از  سؤال  جواب  در 
کاشانی نازل، قوله االحلی: آقامحمدعلی 

غدیر  حکایت  بود.  شده  سؤال  غدیرخم  »از 
حضرت  الوداع  حجة  در  که  است  این  خم 
مابین  منازل  از  منزلی  که  غدیرخم  در  رسول 
را  امیر  حضرت  کمربند  است،  مّکه  و  مدینه 
اّیهاالّناس،  گفتند:  و  فرمودند  بلند  و  گرفتند 
وال  هّم 

ّ
الل مواله.  علی  فهذا  مواله  کنت  من 

و  نصره  من  انصر  و  عاداه  من  عاد  و  وااله  من 
که من  اخذل من خذله ]ترجمه: ای مردم، هر 
موالی او هستم، پس این علی موالی اوست، 

خداوندا هرکه او را دوست دارد، دوست بدار و 
هرکه او را دشمن دارد، دشمن دار و هرکه او را 
گذاشت  کرد، یاری نما و هرکه او را تنها  یاری 
حضرات  بعد  نکن[؛  یاری  نکرد،  یاری  و 
نمودند،  تمجید  و  اذعان  جمیع  حاضرین 
اصبحت  لقد  علی  یا  لک  بّخ  بّخ  عمر  حّتی 
موالی و مولی کّل مؤمن و مؤمنة ]ترجمه: آفرین 
که موالی من و  آفرین بر تو ای علی، به راستی 
ولی  گفت  شدی[  مؤمنی  زن  و  مرد  هر  موالی 

بعد فراموش نمودند«. 

کید  تأ عبدالبهاء  به صراحت  اینجا  در 
رسمًا  غدیرخم  در  پیامبر؟لص؟  که  می نماید 
به عنوان  را  علی؟ع؟  مسلمین،  حضور  در 
مولویت  از خویش، همچون  بعد  مردم  موالى 
چون  افرادى  و  نمودند  معرفی  خودشان 
را  مقام  این  علی؟ع؟  به  هم  عمربن خطاب 
پس  کردند.  فراموش  بعد  ولی  گفتند  تبریك 
جانشین  پیامبر  مستقیم،  اشارۀ  با  و  صراحتًا 
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آنچه موجب  فرمودند.  به مردم معرفی  را  خود 
شگفتی ما شد، اینکه همین  عبدالبهاء این 
دیگر  جاى  در  و  کرده  فراموش  را  خود  مطلب 
گفته پیامبر در غدیر  منکر این تفصیل شده و 

گفت: فقط مختصرى سخن 

»... و در طلوع شمس محّمدی در غدیرخم من 
کنت مواله فهذا علّی مواله، عبارت مختصری 

]گفتند[« )مکاتیب، ج١،ص٣٤٢(. 

در  نفرى  یکصدوبیست هزار  اجتماع  آیا 
اعالم  در  پیامبر  مفصل  خطبۀ  و  خم  غدیر 
در  جمعیت   آن  بیعت  و  علی؟ع؟  خالفت 
تبریك هایی مثل  و  امیرمؤمنان؟ع؟  با  روز  سه 
چون  کسانی  فی البداهه  اشعار  و  عمر  تبریك 

حسان بن ثابت و... قول مختصر بود؟! 

جالب تر آنکه در متون بهائی، افتخار می شود 
که موضوع جانشینی اینان، بهتر از همۀ ادیان 
غدیر  مثل  اختصار)!(  به  و  است  شده  انجام 
نبوده است! عبدالبها می گوید بهاءاهلل خیلی 

صریح جانشین خود یعنی عبدالبهاء را معرفی 
ولی  نماند  باقی  افراد  براى  شکی  که  نمود 
که محمدعلی  نمی گوید بهاءاهلل نفر دوم را هم 
نمود  تعیین  به صراحت  بود،  عبدالبهاء  برادر 
کتاب  اقدس،  کتاب  از  بعد  الواح  )مجموعه 
و  فارسی  بلسان  امری  آثار  نشر  لجنه  عهدی، 
عربی، نشر اول، 137 بدیع: النگنهاین آلمان، 
کرد و او را  ص136(؛ پس چرا عبدالبهاء شك 

برکنار نمود تا رقیبی نداشته باشد؟!

که  هنگامی  نمی گوید  همچنین  عبدالبهاء 
دخترى  نوۀ  شوقی،  جانشینان  کرد  وصیت 
که بعد از عبدالبها، والیت امر را به دست  او 
بکر  بعد  بکرًا  او  ذکور  نسل  از  باید  گرفت، 
نماید  پیش بینی  نتوانست  چرا  پس  باشند، 
که اصاًل عقیم بود و فرزندى نداشت و مسأله 
منتفی  به کلی  بهاءاهلل،  نسل  از  جانشینی 
شد؟! جانشینی پیامبر در غدیر مختصر بود و 
جانشینی بهاءاهلل مفصل؟!! قضاوت با شما.
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ـــ  عرب  بهائی  كنفرانس  هشتمین  برگزاری 
امریکایی توسط محفل ملی بهائیان امریکا

کنفرانس بهائی عرب ـ امریکایی در  هشتمین 
گوست 2019 )31مرداد تا 3  روزهای 22 تا 25 ا
شهریور 1398( در اسکوکی، در نزدیکی معبد 

یلمت، برگزار شد. بهائی و

آیندۀ  دربارۀ  "دیدگاه هایی  کنفرانس  موضوع 
برنامه های  بود.  شده  تعیین  بشری"  جامعۀ 
برای  و  شد  اجراء  عربی  زبان  به  کنفرانس 
گردید. غیرعرب  زبان ها، ترجمۀ هم زمان ارائه 

فریدون جواهری عضو پیشین بیت العدل هم 
و  جهانی  "صلح  موضوع  با  سخنرانی  ایراد  به 
نقش افراد در تحقق آن" در کنفرانس پرداخت. 
غنای  و  تنوع  برای  کنفرانس،  اجرایی  کمیتۀ 
از  سخنرانانی  از  دیدگاه ها،  بیان  و  بحث ها 
کشورهای مختلف هم دعوت  پیروان ادیان و 

به عمل آورده بود.



ء

شماره 10  تابستان 98

ء

شماره 10  تابستان 98

17

محتوای  به  بخشیدن  جذابیت  منظور  به 
و  افتتاحیه  رسمی  برنامۀ  کنار  در  کنفرانس، 
قرائت پیام محفل ملی، عمدۀ برنامه ها شامل 
یک  و  عربی  غذای  و  رقص  موسیقی،  ارائۀ 

"شب فیلم" عربی بود.

بهائیان  میان  در  چندماهه  تبلیغات  وجود  با 
عرب  دوستان  و  آن ها  تشویق  و  ترغیب  برای 
عربی،  کنفرانس  در  حضور  برای  غیربهائی، 

کنفرانس به عمل آمد  استقبال بسیار اندکی از 
به عالوه  کشور،  از 7  نفر  و درمجموع فقط 55 

کردند . امریکا، در برنامه ها شرکت 

 - عرب  بهائی  کنفرانس  توجه  قابل  نکات  از 
عنوان  ذکر  در  پنهان کاری  رعایت  امریکایی، 
تابلوی  و  لوگو  در  حتی  است.  آن  در  بهائی 

کنفرانس هم عنوان بهائی دیده نمی شود.

�����
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گفت وگو با دكتر منصور پهلوان  

گفت وگو:  مهدی حبیبی

بهائیت از نگاه محیط طباطبایی 



اشاره

استادتمام  پهلوان،  منصور  دکتر  آقای 
 40 حدود  در  و  هستند  تهران  دانشگاه 
سال است که در گروه علوم قرآن و حدیث 
مشغول  تحقیق  و  یس  تدر به  دانشگاه 
کتاب  هستند. ایشان تعداد قابل توجهی 
کریم، نهج البالغه، حدیث  در تفسیر قرآن 
تألیف  کرم؟لص؟  پیامبرا زندگانی  و 
خارج  درس  تقریرات  همچنین  کرده اند. 
کرده اند  آیةاهلل بروجردی را تحقیق  اصول 
را در سه  انتشارات دانشگاه تهران آن  که 
حاصل  نیز  است،  کرده  منتشر  مجلد 
پژوهش های نامبرده انتشار بالغ بر هفتاد 
مجالت  در  پژوهشی  ــ   علمی  مقالۀ 
موضوع های  در  خارجی  و  داخلی 
و  حدیث  و  قرآن  با  مرتبط  مختلف 
مجله  سردبیر  ایشان  است.  نهج البالغه 
ــ پژوهشی قرآن و حدیث دانشگاه  علمی 
و  سفینه  تخصصی  فصلنامۀ  و  تهران 
و  قرآن  مجالت  تحریریۀ  هیأت  عضو 
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پهلوان،  دکتر  اساتید  از  یکی  هستند.  حدیث 
طباطبایی  محیط  محمد  سید  استاد  مرحوم 
کتابشناسی  مقاالت  تألیف  در  که  است 
ی  همکار ایشان  با  طباطبایی  محیط  استاد 
ایشان  شناسایی  در  استاد  و  داشته اند، 
آثار  و  بر اخبار  »آقای منصور پهلوان  نوشته اند: 
)گوهر  دارند«  کامل  وقوف  بهائی  و  بابی  فرقۀ 
ایشان  از  جهت  این  به  ص٣١٢(.  محیط، 
کردیم تا در رابطه با بررسی شخصیت و  دعوت 
ایشان  و مقاالت  استاد محیط طباطبایی  آثار 
باشیم.  داشته  گفتگویی  بهائیت  موضوع  در 
انجام شده  گفت وگوی  از  خالصه ای  ادامه  در 

گرامی تقدیم می شود. خدمت خوانندگان 

برای  را  اینکه وقت خود  از  دکتر  آقای  ــ  پرسش 
گفت وگودر اختیار ما قرار دادید تشکر می کنم. 
محمد  سید  استاد  مرحوم  نزدیکان  از  شما 
برخی  در  ایشان  و  بوده اید  طباطبایی  محیط 
از  کرده اند.  یاد  نیکی  به  شما  از  مقاالتشان  از 
مجموعه  که  ـ  محیط«  »گوهر  کتاب  در  جمله 
ـ در  است  گوهر  مجله  در  ایشان  مقاالت 
دربارۀ  شما  که  گفته اند  ایشان   312 صفحه 
کتاب های  جمله  از  بهاییان  کتابشناسی 
و  ید  دار وقوف  اقدس  و  ایقان  و  نقطةالکاف 
لطفًا  دادید.  قرار  ایشان  اختیار  در  را  منابعی 

توضیحی دربارۀ ایشان بفرمایید.

مرحوم آقای محیط طباطبایی )١٢٨١  ــ   پاسخ 
معاصر  ایران  بزرگ  استادان  از  ش.(   ١٣٧١  –
دانشگاه  بزرگ  اساتید  از  ی  بسیار و  است 
زمینۀ  در  داشته اند.  را  ایشان  گردی  شا افتخار 
گسترده ای  اطالعات  ایران  فرهنگ  و  یخ  تار
آنها  شمار  که  ارزشمندی  مقاالت  و  داشتند 
موضوعات  در  می گردد  مقاله  هزار  دو  بر  بالغ 
 ٥٥ در  مبتالبه  مسائل  و  نیاز  مورد  و  تحقیقی 
مجلۀ علمی از ایشان منتشر شده است. خود 

گویند: ایشان در این باره می 

می دیدم  که  بار  هر  است  این  »واقعیت 
گرفته  قرار  تجاوز  مورد  مطلبی  و  موضوعی 
شده اند،  اشتباه  دچار  آن  دربارۀ  مردم  یا  و 
که  اندازه ای  به  و  می شد  برانگیخته  روحم 
تا  می شدم  میدان  وارد  بود  توانایی ام  در 
دار  حق  به  را  حق  و  ببرم  بین  از  را  اشتباهات 
و  ابزار  اسباب،  تنها  که  جا  آن  از  برگردانم. 
که  این  دلیل  به  بود،  قلم  راه  این  در  اسلحه ام 
که در  دنیا هر روز با مسئله ای تازه روبه رو بود، 
از بین  از حق دار در آن  اغلب موارد هم حقی 
و  می بردم  قلم  به  دست  نتیجه  در  می رفت، 
دربارۀ  نوشتن  می پرداختم.  مقاالت  نوشتن  به 
خودم  نتوانم  که  بود  شده  سبب  روز  مسألۀ 
و  کرده  خالی  روز  موضوع  به  تعلق  قید  از  را 
تنظیم  و  آوردن  ن  بیرو به  و  برگردم  گذشته  به 
بپردازم.  کتاب ها  البه الی  در  نهفته  حقایق 
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او  نیرومند  حافظه  می کرد.  جلوه  می آمد،  بر 
اطالعات  و  معلومات  از  کنده  آ بود  مخزنی 
یخ و ادب و فرهنگ  بسیار وسیع و گرانبها در تار
ایران و اقوام مجاور. بانک اطالعاتی ذهن و مغز 
دادن  آماده  امروز  کامپیوترهای  مانند  محیط 

که  هم  بار  هر  بلکه  نمی کردم؛  چنین  تنها  من 
کتاب های قدیمی  کتابخانه ای می رفتم و با  به 
که  می گشتم  مطلبی  دنبال  می شدم،  روبه رو 
دیده  صدمه  و  فرومانده  معمواًل  مردم  درد  به 
طباطبایی،  محیط  استاد  با  )گفتگو  بخورد.« 

یخ و فرهنگ معاصر، ص٢٤٠ـ٢٤١( مجله تار

یاد  نیکی  به  ایشان  از  معاصر  بزرگ  استادان 
زرین  عبدالحسین  استاد  جمله  از  کرده اند. 

کوب دربارۀ ایشان می نویسد:

در  بود.  تحقیق  شور  از  کنده  آ »مقاالتش 
یغما  و  کتاب  راهنمای  آینده،  مجله های 
تازه  تحقیقات  عالقه  و  شور  با  همچنان 
این  در  آورد.  به وجود  جدید  مناقشات  و 
بود.  احسن  جدال  غالبًا  شیوه اش  مناقشات 
بغض.«  و  حّب  از  ی  عار و  جدی  منصفانه، 

)حکایت همچنان باقی، ص٤٠٠.(

او  دربارۀ  نیز  خویی  یاب  زر عباس  استاد 
یسد: می نو

او آشنا می شدم  با  بیشتر  »هرچه 
و  خصوصیات  به 
او  معنوی  امتیازات 
می بردم.  پی  بیشتر 
خیلی  من  نظر  در  او 
آن  از  پرتر  و  باالتر 
نوشته هایش  از  چه 
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و  فرهنگ  و  ادب  زمینه  در  معلومات  هرگونه 
یخ ایران بود و شخص می توانست بی هیچ  تار
الزم  سودهای  محیط  بحر  این  از  منتی  و  مزد 
دنیای  خویی،  یاب  زر عباس  )مقاله  ببرد«  را 

سخن، شماره٥٠، ص١٢(.

و  فکری  لحاظ  به  ایشان  َمشی  ــ   پرسش 
عقیدتی چگونه بود؟ 

به  محیط  آقای  مرحوم  ــ  پاسخ 
مسلمانی  عمل  و  اندیشه  لحاظ 
در  و  بودند  استوار  و  معتقد 
که  آنگاه  مختلف  عرصه های 
کرم؟لص؟  پیامبرا از  سخن 
از  می  شد  قرآن  و  اسالم  و 
ارزش های دینی با براهین استوار 
من  می  کردند.  دفاع  و  حمایت 

در  که  ایشان  جمعه  شب های  جلسات  در 
می کردم.  شرکت  می شد  تشکیل  ایشان  منزل 
ایشان  گردان  شا و  دوستان  جلسات  آن  در 
مطرح  مختلفی  بحث های  و  می آمدند  گرد 
ایشان  از  جلسات  آن  در  مکرر  من  می شد. 
که می گفتند: من 70 سال درجهت  می شنیدم 
و  کرده ام  تالش  کرم؟لص؟  ا پیغمبر  نام  احیای 
ایشان  شخصیت  پنهان  ابعاد  داشته ام  سعی 
وارد  ایشان  به  که  را  اتهاماتی  و  کنم  آشکار  را 
بوده ام.  مدافع  همیشه  و  دهم  جواب  شده، 
کرم  ا پیامبر  جدشان  اینکه  به  و  سیادتشان  به 

»ایران  می گفتند:  و  می کردند  افتخار  است 
همچنین  است.«  پیامبر  تعالیم  مدیون  ما 
زبان  ماندگار  کتاب های  »جوهرۀ  می گفتند: 
بوستان  و  گلستان  همچون  فارسی  ادب  و 
است  حدیث  و  قرآن  حافظ،  دیوان  و  سعدی 
و  آیات  که  است  این  آنها  ی  ماندگار رمز  و 
روایات ائمۀ دین را با بیانی زیبا به زبان فارسی 
فردی  ایشان  کرده اند.«  عرضه 
تعالی  و همواره خدای  بود  کر  شا
این  در  خود  می گفت.  سپاس  را 
در  من  زندگی  گر  »ا می گوید:  باره 
من  از  غیر  دیگری  کس  قالب 
کس در آه  بود، بی تردید حاال آن 
چون  من  اما  بود.  شکوه  و  ناله  و 
اعتقاد دارم هرچه پیش می آید و 
پیش آمده نبوده مگر به خواست 
حتی  زندگی  دوران  تمام  از  بنابراین  خداوند، 
بوده ام  گون  گونا مصائب  اسیر  که  دوره ای  از 
خدا  شکر  حال  در  همیشه  هستم.  راضی 
گفتن ها مثل  هستم و می گویم الحمدهلل. شکر 
را  زندگی  ی های  ناهموار که  هستند  سوهانی 

صیقل می دهند.« 

ارزشمند خود،  کتاب  زواره، در  گلی  غالمرضا 
رواج  سال های  »در  می نویسد:  باره  این  در 
که می خواستند  فرهنگ جاهلیت و آن دورانی 
وصل  اسالم  از  قبل  ایران  به  را  پهلوی  یم  رژ

من ۷۰ سال درجهت احیای 
کرم؟لص؟  تالش  نام پیغمبر ا
داشته ام  سعی  و  کرده ام 
ابعاد پنهان شخصیت ایشان 
که  کنم و اتهاماتی را  را آشکار 
به ایشان وارد شده، جواب 
مدافع  همیشه  و  دهم 

بوده ام.
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کنند و عده ای نویسنده از ایران باستان سخن 
می گفتند و در صدد به فراموشی سپردن حدود 
یخ ایران بعد از اسالم بودند و با  سیزده قرن تار
عظیم  فرهنگ  انگاشتن  نادیده  در  تالش  این 
هویتی  بی  تا  می کوشیدند  اسالمی  شکوه  پر  و 
فرهنگ  یج  ترو سهولت  برای  را  فرهنگی  بی  و 
نفر  چند  همراه  محیط  نمایند،  القا  بیگانه 
و  شجاعت  با  معتقد،  مشاهیر  از  معدود 
اسالمی  فرهنگ  از  دفاع  به  ارجی  پر  ی  استوار
اصیل  پارسی  زبان  و  خط  از  ی  پاسدار و 

برخاست.

و  اصیل  فرهنگ  با  را  مردم  کرد  تالش  محیط 
گذشته  و  نماید  آشنا  خویش  راستین  هویت 
سلف  مشاهیر  کارنامه  نیز  و  بار  پر  و  غنی 
اعتقاد  زیرا  بشناسند،  درستی  به  را  خویش 
فرهنگ  موفقیت  عمده  علل  از  یکی  داشت 
فرهنگ  از  مردم  ماندن  غافل  غربی،  مهاجم 
این  درک  با  او  است.  خود  ملی  و  اسالمی 
و  دانشجویان  دانش  مرزهای  برنامه  در  مسئله 
آنان  گذشته  فرهنگی  ارزش های  با  را  جوانان 
عالی  مفاهیم  و  معارف  و  ساخت  مأنوس 
کرد.«  علمی را در سطح درک عموم مردم بیان 
کوشش،  سال   ٧٠ طباطبایی:  محیط  )استاد 

کاوش و پژوهش(
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مسلط  بسیار  ایران  فرهنگ  و  یخ  تار بر  ایشان 
که  نو  جغرافیای  و  یخ  تار کتاب های  بودند؛ 
می کرد،  چاپ  پرورش  و  آموزش  سال های دور 
یخ  تار و  زبان ها  زمینۀ  در  بود.  ایشان  نوشته 
زبان های  به  داشتند.  گسترده ای  اطالعات 
زبان عربی  به  و  بودند  آشنا  فرانسه  و  انگلیسی 
هم تسلط داشتند. مدت ٤ سال سفیر ایران در 
یه و لبنان بودند. ایشان می گفتند: »آیت اهلل  سور

سخنرانی  آنجا  که  کاشانی 
و  بودم  مترجم  من  می کردند، 
گر  ا باشد  مراقب  باید  مترجم 
نامناسبی  مطالب  سخنران 
اصالح  را  آن ها  مطرح  کرد،  را 
می کردم،  چنین  من  و  کند 
سخنران  کشور  فرهنگ  چون 
خیلی  شنوندگان  فرهنگ  با 
در  سخنران  مثاًل  دارد.  فرق 
جلب  برای  عربی  کشورهای 
بگوید  نباید  مستمعین  نظر 
توهین  کلمۀ  که  »أسکتوا« 
آمیزی است. بلکه باید بگوید: 
»إسمعوا لی«.  یعنی لطفًا توجه 

کنید.«  کنید، التفات 

که  هم  مطهری  آقای  مرحوم 
و من حدود ده  بودند  ما  استاد 
استفاده  خدمتشان  از  سال 

کردم، خیلی به آقای محیط طباطبایی احترام 
چهره های  از  ایشان  می گفتند  و  می گذاشتند 
ارزشمند و دانشمند ما هستند، باید حرمتشان 
و  زرین کوب  آقای  و  ایشان  باشیم.  داشته  را 

چند نفر دیگر را نام می برد. 

ی  یانا، فرمانده نیرو یادم هست ارتشبد بهرام آر
که بعد از انقالب با شاپور  گذشته،  یم  زمینی رژ
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خیلی  بکنند،   کودتا  می خواستند  بختیار 
با  و  بود  پان ایرانیست  اصطالح  به  و  ایران گرا 
احادیث  و  آیات  و  عربی  کلمات  استعمال 
که چرا  کیهان نوشت  مخالف بود. مقاله ای در 
و  سعدی  به  و  ستود  را  عباسی  خلیفۀ  سعدی 
می خوانند  را  روایات  و  آیات  که  کسانی  به 

استعمال  عربی  کلمات  یا  و 
و  ائمه  اصحاب  به  و  می کنند 
گفت.  ناسزا  کریم  قرآن  به  حتی 
مطهری  آقای  به  را  مقاله  من 
من  به  ایشان  و  دادم  نشان 
جوابش  در  مقاله ای  شما  گفتند 
و  تصحیح  هم  من  و  بنویس 
را  مقاله  وقتی  می کنم.  تکمیل 
کردم،  عرضه  ایشان  به  و  نوشتم 
است  »خوب  گفتند:  ایشان 

ببینند.«  را  آن  هم  طباطبایی  محیط  آقای 
را  جوابیه  تا  کردند  معرفی  ایشان  به  مرا  سپس 
و  تصحیح  را  مقاله  نیز  محیط  آقای  ببینند. 
از آن تحت عنوان  کردند و خالصه ای  تکمیل 

»سعدی و ادب فارسی« انتشار یافت.١ 

شخصیت  طباطبایی  محیط  آقای  خالصه 
فرهیخته، عالم و مسلمان بود و یکی از دالیل 
که ایشان در بعضی محافل روشنفکری  مهمی 

1. این مقاله اخیرًا با تصحیحات استادان محیط طباطبایی 
کتاب »آفتابی در میان سایه ای« منتشر  و مرتضی مطهری در 

شده است.

مثاًل  بود.  مسئله  همین  نیافت،  راه  غربی  و 
ک  اصطکا در  ایشان  با  مینوی  مجتبی  آقای 
و  می کرد  کار  لندن  بی بی سی  در  مینوی  بود. 
بی تعهد  ائمه؟مهع؟  و  قرآن  و  اسالم  به  نسبت 
بود، ولی جنبۀ دیانت آقای محیط طباطبایی 

او را از این قبیل روشنفکران ممتاز می کرد.

دفاع از تشیع فردوسی 

جشن  که   ١٣١٣ سال  در 
گروهی  بود  پا  بر  فردوسی  هزارۀ 
زمامداران  خوشامد  برای 
را  فردوسی  می خواستند  وقت 
و  عربی  فرهنگ  با  مبارز  ایرانی 
زردشتی  آیین  دارای  و  اسالمی 
دیانت  به  بی عالقه  الاقل  یا 
استاد  اما  دهند.  نشان  اسالم 
نشان  محققانه  مقاله ای  در  طباطبایی  محیط 
که فردوسی مسلمان و شیعه بوده و عمیقًا  داد 
در  او  است.  یده  می ورز عشق  خویش  آیین  به 
مسلمانی  فرد  فردوسی   « نوشت:  خود  مقالۀ 
رسول  اصحاب  علی،  و  محمد  پیرو  است 
را  علی  آل  مهر  می داند.  متقی  و  ک  پا را  خدا 
یان  ز سبب  را  ایشان  بغض  و  نجات  موجب 
به  مربوط  که  را  راهی  آن  می شناسد.  آخرت 
دیگر  راه های  با  و  می پسندد  است،  علی؟ع؟ 
ی ندارد.« در جای دیگر می نویسد: »تشیع  کار
حضرت  به  او  خاص  عالقه مندی  و  فردوسی 

محیط  آقای  خالصه 
شخصیت  طباطبایی 
مسلمان  و  عالم  فرهیخته، 
مهمی  دالیل  از  یکی  و  بود 
محافل  بعضی  در  ایشان  که 
راه  غربی  و  روشنفکری 
بود.  مسئله  همین  نیافت، 
با  مینوی  مجتبی  آقای  مثاًل 

ک بود.  ایشان در اصطکا
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که  نیست  چیزی  پیغمبر  بیت  اهل  و  علی 
بتوان درباره آن تردیدی روا داشت و به اتکای 
حقیقت  از  دور  احتماالت  و  تصورات  برخی 
تشیع  جز  مذهبی  و  اسالم  جز  دینی  او  برای 
و  فردوسی  طباطبایی،  )محیط  پنداشت.« 

شاهنامه، ص٨٠ و صص١١١-١١٢.(

گرچه  که  داشت  عقیده  نیز  سعدی  دربارۀ 
رسمًا شافعی مذهب بود، اما می توان قرائنی از 
که تمایالت شیعی  سروده هایش به دست آورد 

او را نشان می دهد، همچون اشعار زیر:

كه هركسی به شفیعی زنند دست فردا 

ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی

و

پیغمبر، آفتاب منیر است در جهان

و مقتدی بزرگند  وینان ســــــــــتارگان 

همچنین:

یارب به نســــــــل طاهر اوالد فاطمه

كربال… ک شهیدان  یارب به خون پا

گفته است: و در جای دیگر )دیباچه بوستان( 

بنی فاطمه به حـــــــق  خدایا 

كنم خاتمه كه بر قولم ایمان 

كنی یا قبول گر دعوتــــــــم رد  ا

من و دست و دامان آل رسول

در  مقاالتی  چه  ایشان  دکتر،  آقای  ــ  پرسش 
موضوع آیین بابی و بهائی نوشته اند؟

استاد  ارزشمند  مقالۀ  صدها  بین  در  ــ  پاسخ 
 ١٣٥٣ سال های  بین  در  طباطبایی،  محیط 
دربارۀ  ایشان  از  تحقیقی  مقالۀ  چند   ١٣٥٦ تا 
گوهر  مجلۀ  در  بهائیان  و  بابیان  کتابشناسی 
اهمیت  حائز  چندی  جهات  از  که  شد  منتشر 

بود. 

محققی  مقاالت  این  نویسندۀ  که  آن  اول 
دادن  نشان  جز  انگیزه ای  هیچ  که  بود  واالقدر 
و  محققان  همۀ  و  نبود  ی  و در  حقیقت  و  حق 
از  او  ی  دور و  اندیشه  سالمت  به  اندیشمندان 

تعصب بی جا معترف بودند. 

چه  داد  نشان  درستی  به  او  که  آن  دوم 
رهبران  توسط  و خطاهایی  و خبط  انحرافات 
انتساب های  چه  و  آمده  عمل  به  بهائی  فرقۀ 
پذیرفته  صورت  طائفه  این  بزرگان  به  ناروایی 

است. 

طباطبایی  محیط  استاد  مرحوم  که  آن  سوم 
مستمر  مطالعۀ  و  تحقیق  سال  هفتاد  نتیجۀ 
گفت و شنودهای بسیار با  که همراه با  خود را 
پیروان و مبلغان فرقۀ بابی و بهائی بوده در این 
ارزش  بر  این  و  است  کرده  منعکس  مقاالت 

این مقاالت افزوده است.
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اشاره  مقاالت  آن  نتایج  از  برخی  به  زیر  در 
می شود:

طاهره«  یا  »طاهرا  عنوان  تحت  مقاله ای  در 
گوهر، شماره ٥٦( استاد  )منتشر شده در مجله 
اثبات  استوار  دالیل  با  طباطبایی  محیط 
نظر  افتدم  تو  به  »گر  معروف  غزل  که  کرده اند 
را  تو  غم  دهم  شرح   / رو  به  رو  چهره  به  چهره 
قرةالعین  طاهرۀ  از  مو«  به  مو  نکته  به  نکته 
طاهر  محمد  میرزا  مخمس  از  بلکه  نیست، 
عباس  شاه  سلطنت  معاصر  که  ینی  قزو وحید 

ناحق  به  غزل  این  و  می باشد  است،  بوده  دوم 
قرةالعین  یا  ینی  قزو به طاهره  بهائیان  کتب  در 
که نوعی سرقت ادبی  نسبت داده شده است 
شعر  این  مورد  در  ایشان  می گردد.  محسوب 
طاهرای  شاه  از  آن  غزل  اصل  که  می کنند  ذکر 
اواسط  در  که  است  دکنی  کاشی  انجدانی 
یسته و میرزا طاهر وحید  قرن دهم هجری می ز
آن  بر  مخمسی  هجری  یازدهم  قرن  اواخر  در 
جمال  دوازدهم  قرن  از  دوم  دهۀ  در  و  ساخته 
شاهزاده  کبر  ا ندمای  از  جامی،  محّمد  الّدین 

نوشته مرحوم محیط طباطبایی در مورد نمایشگاه نیمه شعبان
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در  را  مخمس  این  مشهد،  در  متوفی  هندی 
محمد  میرزا  نام  به  خود  نثر  و  نظم  مجموعۀ 
آن  نسبت  لذا  است.  کرده  ضبط  وحید  طاهر 
در  که  الهیجی،  حزین  علی  محّمد  شیخ  به 
تحقق  نمی تواند  مرده  دوازدهم  قرن  دوم  نیمه 
ثبت  یخ  تار در  حزین  شیخ  زیرا  کند،  پیدا 
است.  بوده  خردسال  کودکی  مخمس  این 

به  آن  انتساب  اولی  طور  به  و 
قرة   به  ملقب  ینی  قزو تاج  زرین 
سال  ده  و  صد  یک  که  العین 
در  غزل  این  تحریر  یخ  تار از  بعد 
به  مجلس  کتابخانه  مجموعۀ 
سازگار  عقل  قبول  با  آمده،  دنیا 
استاد  که  جالبی  نکتۀ  نمی آید. 
کرده اند این  در انتهای مقاله ذکر 
سی  که  وجودی  با   « که:  است 
دلیل  ی  رو از  پیش،  سال  پنج  و 
نشان  معروف  اثری  در  شاهد  و 
که غزل )گر به تو افتدم  داده شد 

نه  است  کاشی  طاهرای  به  مربوط   )… نظر 
طاهره  و  اصفهانی  طاهره  نه  و  الهیجی  حزین 
نویسندگان  از  برخی  می نگریم  باز  ینی،  قزو
به  شعر  انتساب  در  رادیو  گویندگان  و  مقاالت 
قرة العین  خطای دکتر محّمد اقبال و مینوی را 
استدالل  و  تحقیق  نتیجه  به  و  می کنند  تکرار 
بذل  نظر  صاحب  پژوهندگان  مکرر  تذکر  و 

توجهی ندارند.« 

هنوز  متأسفانه  دکتر،  آقای  بله،  ــ  پرسش 
عامدانه،  یا  جاهالنه  یا  اشکال،  این  هم 
در  پارسال  همین  مثال  برای  می شود.  تکرار 
پرگار  برنامۀ  در  بی بی سی  تلویزیونی  شبکۀ 
ی  گفت وگویی با موضوع »شخصیت و اثرگذار
شد  انجام  بابیت«  یخ  تار در  قرةالعین  طاهره 
 ٦ شمارۀ  در  نیز  شناسی  بهائی  فصلنامۀ  که 
تحلیل   )٩٧ )تابستان  خود 
را منتشر ساخت.  آن  از  مفصلی 
به  شعر  آن  هم  باز  برنامه  آن  در 
پخش  طاهره  از  اثری  عنوان 
هم  دیگر  مقاالت  مورد  در  شد. 

می فرمایید؟

قاطع«  »برهان  مقالۀ  در  ــ  پاسخ 
گوهر،  مجله  در  شده  )منتشر 
خاطره ای  بیان  به   )٥٥ شماره 
جلوه  ابوالحسن  مرحوم  دیدار  از 
مرحوم  استادش،  همراه  به 
باب  علی محمد  میرزا  با  ی،  نور حسن  میرزا 
در  بعد  سال ها  است.  پرداخته  اصفهان  در 
قاجار  شاهزادگان  از  تعدادی  که  مجلسی 
مرحوم  مالقات  قضیۀ  ایشان  از  بودند،  حاضر 
خاطرۀ  نیز  ایشان  و  می پرسند  را  حسن  میرزا 
ن  بیرو به  سخن  می کنند.  تعریف  را  خود 
هم  دیگر  بعضی  و  می کند  پیدا  راه  مجلس 
در  که  از طالب  یکی  روز  مطلع می شوند. یک 

را  کرد مردم  محیط تالش 
هویت  و  اصیل  فرهنگ  با 
نماید  آشنا  خویش  راستین 
و  بار  پر  و  غنی  گذشته  و 
سلف  مشاهیر  کارنامه  نیز 
درستی  به  را  خویش 
اعتقاد  زیرا  بشناسند، 
از علل عمده  داشت یکی 
مهاجم  فرهنگ  موفقیت 
غربی، غافل ماندن مردم 
ملی  و  اسالمی  فرهنگ  از 

خود است.
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هم  با  و  می کرد  تحصیل  زمان  آن  در  اصفهان 
تقاضای  و  رسیده  ایشان  خدمت  بودند  آشنا 
تعریف  سپس  می نماید.  خصوصی  مجلسی 
شما  که  زمان  آن  »از  گفت:  شیخ  که  می کند 
به  شدم،  غایب  بعد  و  دیدم  اصفهان  در  را 
ی  همکار همواره  آن ها  با  و  پیوسته  بابی  فرقۀ 
از  ی ها  طرفدار دستۀ  با  اینک  هم  و  داشته ام 
محفل  در  پیش  شب  چند  همکارم.  بابیان 
مجلس  در  شما  اظهارات  و  شما  از  سخن  ما 
شما  استاد  مالقات  به  راجع  شاهزادگان، 
آمد.  پیش  اصفهان  در  )باب(  اولی  نقطۀ  با 
که  بود  این  بر  محفل  حاضران  غالب  عقیدۀ 
نام  به  و  شما  ناحیه  از  مطلبی  چنین  انتشار 
برای  ضرر  موجب  عادی  مردم  پیش  در  شما 
شد  این  بر  قرار  بود.  خواهد  امر  این  پیشرفت 
میان  از  کسی  کنند.  کت  سا قهرًا  را  شما  که 
به  من  شد.  امر  این  اجرای  داوطلب  جمع 
دوران  از  که  محبتی  و  شناسایی  سابقه  حکم 
گفتم  طلبگی از شما دیده بودم، به رفقای خود 
مالقاتی  جلوه  آقای  با  تا  بدهید  مجال  من  به 
از  تا  برسانم  او  استحضار  به  را  موضوع  و  بکنم 
یک طرف حق دوستی را به جا آورده باشم و از 
که با سکوت بی سر و صدای  طرف دیگر بسا 
میل  حال  افتد.  دست  به  قفل  این  کلید  او 
یا قفل  جناب عالی به سکوت ابدی و مرگ و 

خاموشی بر زبان نهادن است؟ خود دانید.«

برهان  که  است  داده  توضیح  ایشان  ادامه  در 
قاطع در نزد بابیه اشاره به لبۀ تیز شمشیر دارد 
و آنان شمشیر را برهان قاطع خود می دانستند 
را. سپس مرحوم استاد  و استدالل  برهان  نه  و 
به  را  مالقات  آن  داستان  طباطبایی  محیط 
ّیه،  قاجار یخ  تار کتاب  از  خالصه  صورت 
نوشتۀ میرزا تقی خان سپهر، جلد دوم، صفحه 

کرده اند.  ٤٣١ نقل 

در مقالۀ »کتاب اقدس« )منتشر شده در مجله 
اساسی  اختالفات  به   )٤٧ و   ٤٦ شماره  گوهر، 
یعنی  بهائیان  کتاب  مهم ترین  نسخه های  در 
ایشان به یک  کرده است.  کتاب اقدس اشاره 
یافته  دست  اقدس  کتاب  از  خطی  نسخۀ 
یخ تدوین اصل  که چهار سال پس از تار بودند 
با  که  هنگامی  بود.  شده  ی  بردار کتاب نسخه 
داده  تطبیق  بمبئی  استاندارد  چاپ  نسخه ی 
چاپی  نسخه  از  صفحه ای  ندرت  »به  بودند، 
یافته، بلکه موارد  با متن خطی قدیم مطابق  را 
یست  دو از  بیش  به  صفحه   ٦٤ در  اختالف 
حتی   ٦٠ و   ٥٧ صفحه ی  در  که  رسید  مورد 
چند سطر متوالی از نسخه چاپی حذف شده 
کتاب اقدس  بود.« حتی پایان یافتن دو نسخۀ 
 ١٢٩٤ خط  »نسخه  دارد:  ی  معنادار تفاوت  نیز 
چنین به پایان می رسد: »هذا سبب االّتحاد لو 
ّتفاق و الّتمدن  ة الکبری لال

ّ
انتم تعلمون و العل
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عالمتین  االمرین  جعلنا  اّنا  ن.  تشعرو انتم  لو 
لبلوغ العالم و هو االّس االعظم نّزلناه فی الواح 
البدیع.  اللوح  هذا  فی  نزل  الّثانی  و  اخری. 
ختمتها فی یوم چهارشنبه ٧ شهر صفر المظفر 

سنه ١٢٩٤». 

بدین سان  بمبئی  که نسخه چاپ  در صورتی 
اللوح  هذا  فی  نزل  الّثانی  »و  می پذیرد:   پایان 
انا  االفیون  شرب  علیکم  حرم  قد  البدیع، 
الکتاب  فی  عظیمًا  نهیًا  ذلک  عن  کم  نهینا
اولی  یا  اتقواهلل  منی  لیس  انه  شرب  الذی  و 

االلباب.«

ُشرب  حرمت  می شود  معلوم  ترتیب  بدین 
بدین  ک  تریا کشیدن  دیگر  عبارت  به  یا  افیون 
کتاب اقدس و  صراحت، سال ها بعد از تدوین 
درحین اقدام به طبع بر آن افزوده شده است.« 

که پس  استاد محیط طباطبایی ادامه داده اند 
یافتند »آن  از تطبیق نسخه خطی با چاپی، در
یافته،  تغییر  غالبًا  چاپی  نسخه ی  در  که  چه 
که از نظر قواعد زبان عربی  کلماتی بوده  همانا 
کتاب درست نیامده و بنا  به نظر ناشران مجاز 
که از طرف بهاء  در دست داشتند  به اجازه ای 

به اصالح و تبدیل آنها پرداخته اند.«
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را  تغییرات  این  که  شخصی  مورد  در  استاد 
نشان  که  کرده اند  ارائه  را  مدرکی  است،  داده 
میرزا  و  کبر  ا غصن  علی  محمد  »میرزا  می دهد 
آقا جان خادم اجازۀ تجدید نظر در نوشته های 
بر این  و  را داشته اند  از جمله اقدس  و  بهاءاهلل 
که در اقدس از آرایش و افزایش  اساس آن چه را 
کار  به  دیده اند  روا  عبارت  و  لفظ  کاهش  و 

اقدس  میان  نتیجه  در  و  برده اند 
صورت  اختالف  چاپی  و  خطی 

فوق العاده به وجود آورده اند.«

که در ابتدا  نکتۀ جالب دیگر آن 
که  بود  شده  معمول  »چنین 
یا  بهاء  نامۀ  وصیت  با  را  اقدس 
سوال  مجموعۀ  و  عهدی  کتاب 
غیر  احکام  بارۀ  در  جوابی  و 

منصوص با هم بنویسند.« 

میان  اختالف  که  وقتی  اما 
باال  کبر  ا غصن  و  عبدالبهاء 

می گیرد و بهائیان »طرفدار عبدالبهاء و شوقی 
کبر و میرزا  که میرزا محمد علی غصن ا افندی 
آقاجان خادم را ناقض و دشمن و سزاوار سّب 
کتاب  به  عالقه ای  دیگر  می دانند،  لعن«  و 

تصحیح شده توسط آن دو نداشتند. 

کتاب ها به شکل اولیه  که انتشار آن  اما از آنجا 
بود  یادی  ز اشکاالت  دارای  که  خطی  نسخ  و 

آن را در معرض انتقاد قرار می داد، لذا سال ها 
ی می کردند.  از چاپ آن خوددار

کتاب ایقان« )منتشر  در مقالۀ »رسالۀ خالویه یا 
٦٠ و ٦١( به  گوهر، شماره ٥٩ و  شده در مجله 
اختالفات اساسی در نقل آیات قرآن و تحریف 
صورت  اصالحات  و  ایقان  کتاب  در  آنها 
مختلف  چاپ های  در  پذیرفته 
زمان،  آن  در  است.  کرده  اشاره 
کتاب اقدس و ایقان  من در مورد 
ایشان  با  دیگر  کتاب های  و 
منابع  برخی  و  می کردم  کره  مذا
را در اختیار ایشان قرار می دادم.  
عنوان  ذیل  مقاله  این  در  ایشان 
مهمی  مطلب  متعرض  »تکمله« 
که من در اختیار ایشان قرار داده 

بودم، شده اند.

مهم ترین  از  یکی  ایقان 
در  بهاءاهلل  استداللی  کتاب های 
اثبات اّدعای قائمیت باب است. بهاءاهلل این 
بابیان، تحت  که عموم  را زمانی نوشت  کتاب 
کوچک تر  برادر  ازل،  میرزا یحیی صبح  رهبری 
بابی ها  سرپرست  عنوان  به  را  او  و  بودند  او 
کتاب تا سال ١٣٠٩ه.ق  پذیرفته بودند. اما این 
یعنی حدود سی سال بعد از نگارش آن، چاپ 
بررسی  ضمن  طباطبایی  محیط  استاد  نشد. 
)نسخه های  ایقان،  کتاب  موجود  نسخه های 

طباطبایی  محیط  استاد 
اثبات  استوار  دالیل  با 
معروف  غزل  که  کرده اند 
چهره  نظر  افتدم  تو  به  »گر 
شرح   / رو  به  رو  چهره  به 
به  نکته  را  تو  غم  دهم 
طاهرۀ  از  مو«  به  مو  نکته 
از  بلکه  نیست،  قرةالعین 
مخمس میرزا محمد طاهر 
معاصر  که  قزوینی  وحید 
دوم  عباس  شاه  سلطنت 

بوده است
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که  نسخه هایی  و  کتابخانه ها  در  موجود 
فاضل  که  چه  آن  و  بودند  دیده  خودشان 
مازندرانی از ایقان در اسرار اآلثار نقل می کند( 
که بین نسخه های  چنین نتیجه گیری می کنند 
به دستور  بعدها  که  آن چه  با  کتاب  این  اولیۀ 

ی  و حیات  زمان  در  اهلل  بهاء 
بعدها  که  چه  آن  و  شد  چاپ 
بهایی  بعدی  رهبران  دستور  به 
متعددی  اختالفات  شد،  منتشر 

وجود دارد.

مربوط  اختالفات،  این  از  برخی 
محتوایی  و  ادبی  اشکاالت  به 
چاپ  انتشار  از  پس  که  است 
کتاب، توسط عالمان بهائی  اّول 
و  است  شده  وارد  کتاب  این  بر 
شدن  رها  برای  بهائی  بزرگان 
اصالح  را  آن  اشکاالت  این  از 
اختالفات  عمدۀ  اما  کرده اند. 
تغییرات  ایجاد  اصلی  ت 

ّ
عل و 

بعدی  نسخ  و  اولیه  نسخ  بین 
در  بهاءاهلل  صریح  اعترافات  در  باید  را  ایقان 
خود  کوچک تر  برادر  یاست  ر به  نسبت  ایقان 
جو  و  جست  بابیان  بر  ازل  صبح  یحیی  میرزا 
شده  منتشر  ایقان  در  موجود  عبارات  کرد. 
فاضل  که  چه  آن  و  بهاءاهلل  حیات  زمان  در 
کی  مازندرانی از ایقان نقل می کند، همگی حا

کوچک تر  برادر  یاست  ر قبول  و  سرسپردگی  از 
بعد،  سال های  در  که  است  بهاءاهلل  توسط 
محیط  استاد  بود.  شده  تبدیل  تفرقه  به 
طباطبایی در این مورد چنین توضیح داده اند: 
»با مراجعه ی سریع به آن چه از زیِر نظِر مطالعه 
که  می شود  فهمیده  گذشت، 
متن موجود ایقان از موقع تدوین 
همواره  بعد  به  اقدس  کتاب 
رضایت  عدم  و  نگرانی  موجب 
کتاب را فراهم می آورده  نویسندۀ 
و  نزدیکان  بر  تردید  حالت  این  و 
گذارده  اثر  هم  او  یاران  خواّص 
بود. شاید برخی تصورکنند وجود 
انشائی  و  ئی  امال اغالط  پاره ای 
ضبط  در  که  مسامحه هایی  و 
منقول  اخبار  و  کریم  قرآن  آیات 
می خورد  چشم  به  ایقان  در 
یا  نگرانی  چنین  بر  اصلی  باعث 
ی  نسخه بردار در  اندیشی ها  دور 
احساس  آن  اما  بود،  شده  آن  از 
الواقع  فی  است  ممکن  ناراحتی 
از  بلکه  نبوده  مربوط  نکته سنجی ها  این  به 
که  کلماتی باشد  بابت وجود برخی عبارت ها و 
به یکی دو تا از آن اشاره ای رفت و تبدیل آنها 
و  تهران  بغداد،  گذشتۀ  حوادث  بر  می توانست 
که  عبارت هایی  افکند.«  فرو  پرده  مازندران، 

بهائیان »طرفدار عبدالبهاء 
میرزا  که  افندی  شوقی  و 
کبر  ا غصن  علی  محمد 
را  خادم  آقاجان  میرزا  و 
سزاوار  و  دشمن  و  ناقض 
می دانند،  لعن«  و  سّب 
کتاب  به  عالقه ای  دیگر 
آن  توسط  شده  تصحیح 
آنجا  از  اما  نداشتند.  دو 
به  کتاب ها  آن  انتشار  که 
خطی  نسخ  و  اولیه  شکل 
زیادی  اشکاالت  دارای  که 
بود آن را در معرض انتقاد 
سال ها  لذا  می داد،  قرار 
خودداری  آن  چاپ  از 

می کردند.
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به آن فرموده اند اشاره رفته است، »مصدر امر« 
نفع  به  آن  از  ازلی ها  که  »کلمه مستور« است  و 

میرزا یحیی استفاده می کردند.

چاپ  از  پیش  را  ایقان  بارها  بهاءاهلل  لذا 
گردد.  کرد تا آن تأییدها از آن حذف  تصحیح 
مستور«  »کلمۀ  جدیدتر  نسخه های  در  مثاًل 

شده  تبدیل  علیا«  »کلمه  به 
برخی  وجود  این  با  است. 
شده  رونویسی  نسخه های 
هم  نخستین،  ایقان های  از 
که  است  دسترس  در  چنان 
بهاءاهلل  تأییدات  دهندۀ  نشان 

نسبت به صبح ازل است. 

ذکر  ایشان  که  دیگری  نکتۀ 
ایقان  کتاب  نوشتن  یخ  تار مورد  در  می کنند، 
 ١٢٧٨ سال  را  آن  نزول  یخ  تار بهائیان  است. 
ایقان،  متن  به  توجه  با  اما  کنند،  می  ذکر  ق. 
که  شد  متوجه  می توان  دارد  که  عباراتی  از 
هجری   ١٢٨٠ و   ١٢٧٨ سال های  در  کتاب  آن 
نتیجه  در  است.  بوده  نوشتن  حال  در  قمری 
هر  »به  می نویسند:  طباطبایی  محیط  استاد 
ابهام  از  خالی  هم  ایقان  تدوین  یخ  تار صورت 

و اشکال نیست«.

به  تازه«  نامی  با  بی نام  »کتابی  مقالۀ  در 
میرزا  به  که  بابیه  یخ  تار مهم ترین  کتابشناسی 

یعنی  است،  شده  داده  نسبت  کاشانی  جانی 
که  کتابی  است.  پرداخته  نقطةالکاف، 
نشر  و  طبع  انگلیسی  ن  براو ادوارد  همت  به 
نشان  طباطبایی  محیط  استاد  است.  گردیده 
کتاب  این  بهائیان  چگونه  که  است  داده 
کتاب  و  داده  تغییر  خود  میل  به  را  بابیان 
جایگزین  بهائیان  میل  مطابق  را  جدید  یخ  تار
مقاله  آخر  در  ایشان  کرده اند.  آن 

نتیجه گیری می کنند: چنین 

چاپ  اساس  که  اصلی  نسخۀ   -١
گرفته ابدًا دارای  ن قرار  پروفسور برو
یخ  تار تألیف،  عنوان  ف، 

ّ
مؤل اسِم 

یس  پار به  انتقال  یخ  تار و  تحریر 
نیست.

و  نوشته شده  بیان  دنبالۀ  در  که  رساله ای    -٢
در  چه  بدان  بنا  دارد  ١٢٧٩ه.ق  تحریر  یخ  تار
و  نقطةالکاف  نامش  است  معهود  رساله  متن 

یخی. کالمی است نه تار موضوعش 

در  بابّیه  قدیم  یخ  تار به  رساله  این  اّتصال   -٣
و  یافته  تحریر  صورت  دوم  نسخۀ  تحریر  ضمن 
و  اّتصال  و  ارتباط  نقطۀ  به  توّجه  ن  بدو کاتب 

انفصال، آن ها را به هم پیوسته است.

یا   ١٢٦٤ نقطةالکاف  رسالۀ  تألیف  یخ  تار  -٤
قدیم  یخ  تار مقّدمۀ  تألیف  یخ  تار و  ١٢٦٧ه.ق 

١٢٧٠ هجری است.

طباطبایی  محیط  استاد 
که  است  داده  نشان 
کتاب  این  بهائیان  چگونه 
بابیان را به میل خود تغییر 
جدید  تاریخ  کتاب  و  داده 
بهائیان  میل  مطابق  را 

کرده اند. جایگزین آن 
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تألیف  سال  که  هجری   ١٢٧٠ یخ  تار در   -٥
کاشانی  جانی  میرزا  حاجی  است  یخ  تار
او  مرگ  از  سال  دو  بلکه  نبوده  حیات  در 

می گذشته است.

رابطۀ  بر  داللت  که  چیزی  کتاب  متن  در   -٦
و  جانی  میرزا  حاجی  میان 
نمی رسد  چشم  به  باشد  کتاب 
حوادث  در  که  به خصوص 
حاجی  طبرسی  قلعۀ  به  مربوط 
یان خبر معّرفی  کاشانی را از راو

می کند.

که  بابّیه  ُقدمای  از  نفر  دو   -٧
طرف  از  کتاب  انتشار  موقع 
قید  در  هنوز  ن،  برو پروفسور 
دستۀ  دو  پیشوای  و  حیات 
و  بودند  یکدیگر  مخالف 
جمعی  دسته  تبعید  هنگام 
در  اقامت  و  بغداد  به  ایران  از 

بوده اند  شخصّیت  واجد  بابیان  میان  شهر  آن 
نشان  مأنوس  اثری  چنین  با  را  خود  تقریبًا 

نداده اند.

١٢٧٠ه.ق  سال  به  بغداد  در  که  کسی   -٨
اصفهانی  نام  رضا  محّمد  نوشته  یخ  تار کتاب 
کتاب  که سرنوشت  میرزا جانی  نه حاجی  بود 

او درست شناخته نیست.

را  جانی  میرزا  حاجی  یخ  تار نام  که  کسی   -٩
نهاده  یخ جدید  تار ف 

ّ
زبان مؤل بر  بار  نخستین 

که اثر فکر و قلم  گلپایگانی بوده  میرزا ابوالفضل 
یخ جدید به چشم می رسد. او در تار

که  ١٠- در آثار مختلف مانکجی هاترایا چیزی 
یخ  تار تدوین  کار  را در  او  دخالت 

جدید بنماید دیده نمی شود.

که در  یخ قدیم بابّیه  کتاب تار  -١١
همراه  ف 

ّ
مؤل اسم  با  موردی  هیچ 

ن  نبوده بر خالف تصور پروفسور برو
کنون  تا  و  بود  نرفته  میان  از  هرگز 
پی  آن  از  نسخه  چهار  وجود  بر 
در  هنوز  آن  نسخۀ  دو  که  برده ایم. 
دوستی  کتاب  افراد  پیش  طهران 

وجود دارد.

حاجی  به  کتاب  این  نسبت   -١٢
صورت  این  در  جانی  میرزا 
بوده  ن  برو پروفسور  کار  تلفیقی، 

است.

موضوعات  در  رساله ای  نام  نقطةالکاف   -١٣
به  معلومی  غیر  سبب  به  که  است  بوده  کالمی 
یخ بی نام بابّیه ملحق شده است. اّول کتاب تار

صورت  به  گمنام  بابّیه  یخ  تار تلخیص   -١٤
دستۀ  دو  به  بابیان  تفرقۀ  از  قبل  جدید  یخ  تار
نسخه های  در  و  گرفته  صورت  بهائی  و  ازلی 

گمنام  بابّیه  تاریخ  تلخیص 
به صورت تاریخ جدید قبل 
از تفرقۀ بابیان به دو دستۀ 
گرفته  ازلی و بهایی صورت 
متعّدد  نسخه های  در  و 
تصّرف  دست  که  آن  از 
کار  به  آن ها  در  جدیدی 
نرفته از هر دو برادر نوری 
میرزا  و  یحیی  میرزا  یعنی 
می کند  یاد  نیکو  حسینعلی 
گویا  کتاب  و سبب تلخیص 
برون  تصّور  جز  دیگری  چیز 

بوده است.
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در  جدیدی  تصّرف  دست  که  آن  از  متعّدد 
ی یعنی میرزا  کار نرفته از هر دو برادر نور آن ها به 
و  می کند  یاد  نیکو  حسین علی  میرزا  و  یحیی 
جز  دیگری  چیز  گویا  کتاب  تلخیص  سبب 

ن بوده است. تصّور برو

چنان  چاپی  نقطةالکاف  مقّدمۀ  عبارت   -١٥
ینی  قزو خان  محّمد  شیخ  مرحوم  خود  از  که 
ی اسناد و  کار آن مرحوم، ولی جمع آور شنیدم 
ن و در حقیقت  کار پروفسور برو مدارک مربوطه 

عملی مشترک بوده است.

شاید  گفته اند  بعضی ها  دکتر،  آقای  ــ  پرسش 
مورد  این  در  داشته اند.  ازلی  گرایشات  ایشان 

می فرمایید؟ توضیح 

به  که  است  بزرگی  بهتان  سخن  این  ــ  پاسخ 
گرچه ایشان و ازلیان هر  ایشان روا داشته شود. ا
کرده اند،  وارد  صریحی  انتقادات  بهائیه  به  دو 
که ایشان تمایالت  ولی این دلیل آن نمی شود 
از  انتقاد  به  نیز  ازلیه  اتفاقًا  باشند.  داشته  ازلی 
مجلۀ  مقاالت  همین  در  پرداخته اند.  ایشان 
خزان  احمد  نام  به  نامدار  ازلیان  از  یکی  گوهر 
که چرا در اعتبار و  کرده است  به ایشان انتقاد 
که مورد قبول ازلیان  کتاب نقطةالکاف  مؤلف 
مقالۀ  خالصۀ  است.  داشته  روا  تردید  است 
 ١٧٣ صفحۀ  در  خزان  احمد  آقای  انتقادی 

گوهر محیط آمده است. کتاب 

نشانۀ  که  نشانه ای  کوچک ترین  اینجانب 
نیافته ام.  باشد،  ازلیه  یا  بابیه  به  ایشان  تمایل 
در هیچ یک از آثار و سخنان و جلسات ایشان 

چنین شائبه ای وجود نداشته است. 

نقل خاطره

دوستان  ایشان  جمعۀ  شب های  جلسات  در 
ایشان  دیدار  به  و  منزل  در  گردانشان  شا و 
تمایالت  آنان قدری  از  برخی  گاهی  می آمدند. 
و  شعر  بر  آنان  عالقۀ  یا  و  داشتند  روشنفکری 
کیدی بر احادیث  ادب و مباحث ادبی بود و تأ
و محدثان و توجهی به فقه و فقیهان نداشتند. 
که من با بعضی دوستان ایشان وارد  یک مرتبه 
بحث شدم؛ ایشان می خواست به آنان توضیح 
آقای  گفت  که من چه جور آدمی هستم،  دهد 
نیستند.  شما  مثل  یعنی  دین ورزند  پهلوان 
یخ نویسید ولی ایشان دین ورز  شما شاعرید، تار
اهتمام  ایشان  که  بود  این  منظورش  است. 
و فقها  تفاسیر  و  و احادیث  آیات  ی  بیشتری رو
با مسیحی ها  و  با بهائی ها بحث می کند  دارد، 
همین طور. این را به عنوان تعریف از خود نگفتم 
آن ها  تفسیق  در  درواقع  را  کلمه  این  ایشان  اما 

به کار بردند، یعنی شما دین ورز نیستید. 

اهتمام  نهج البالغه  و  حدیث  و  قرآن  به  ایشان 
این  به  که  مخالفم  به شدت  من  و  داشتند 
شخصیت های ملی و دینی ما نسبت ناروا بزنند. 
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کتاب مهم تفسیر قرآن و شرح  من تصحیح دو 
نهج البالغه را به توصیۀ ایشان انجام دادم. اول 
کاشانی متوفای  شرح نهج البالغۀ مال فتح اهلل 
اهلل  مالفتح  می گفتند  ایشان  است.  ق.   ٩٨٨
گرد ابوالحسن علی بن حسن زواره ای مفسر  شا
به  او  از  استفادۀ  با  را  خود  شرح  و  است  بوده 
کردند  تشویق  مرا  و  است  درآورده  تحریر  رشتۀ 
کنم.  که آن را پس از تصحیح و تحقیق منتشر 

کتاب در سه مجلد در سال های ٦٤، ٦٥  این 
و ٦٦ به زیور طبع آراسته شده است.

کتاب  کتاب ترجمةالخواص است. این  دیگر 
تألیف ابوالحسن علی بن حسن زواره ای است 
آغاز  در  او  است.  بوده  نیز  استاد  همشهری  که 
حدیثی  و  تفسیری  آثار  بهترین  صفویه  دورۀ 
کرده است و تفسیر  به فارسی ترجمه  را  امامیه 
این  کرده است.  کریم تحریر  قرآن  بر  ی  گرانقدر

مرحوم استاد محیط طباطبایی و دكتر پهلوان در نمایشگاه كتاب نیمه شعبان 1356
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و  تصحیح  ایشان  توصیۀ  به  بنده  نیز  را  کتاب 
به عالقمندان  پنج مجلد  و در  کرده ام  تحقیق 

کرده ام. کریم تقدیم  تفسیر قرآن 

استاد  عالقه مندی  مطالب  این  نقل  از  منظور 
محیط طباطبایی به انتشار شرح و تفسیر نهج 
به  آنها  انتشار  از  و  است  کریم  قرآن  و  البالغه 

نهایت مشعوف و مسرور می شدند.

در  طباطبایی  محیط  استاد  آیا  ــ   پرسش 
مجامع و مراسم مذهبی شرکت می کردند؟

مجالس  و  محافل  در  استاد  مسلمًا  ــ  پاسخ 
اما  می شدند.  حاضر  متعددی  مذهبی 
حضور  بودم  آن  شاهد  خود  من  که  خاطره ای 
گرم ایشان در جشن میالد منجی عالم بشریت، 
 ١٣٥٦ که در سال  بود  حضرت مهدی؟جع؟  
در تهران برگزار گردید. در کنار این جشن عظیم 
تألیف  کتاب های  از  پرشکوهی  نمایشگاه 
بود  پا شده  بر  امام مهدی؟جع؟  پیرامون  شده 
و  بدر  اصحاب  تعداد  به  کتاب   ٣١٣ آن  در  و 
نمایش  به  مهدی؟جع؟  حضرت  اولیۀ  یاران 
به  خاص  عالقۀ  با  ایشان  بود.  شده  گذاشته 
یکایک  و  کردند  مبادرت  نمایشگاه  از  بازدید 
گذرانیدند و برای برپا  کتاب ها را نیز از مّد نظر 
کردند.  خیر  دعای  نمایشگاه  این  کنندگان 
ایشان  همراه  که  داشت  افتخار  نیز  بنده  این 
ایشان  عرض  به  را  ی  ضرور توضیحات  و  بود 

می رسانید. 

که ایشان  در اینجا بی مناسبت نیست متنی را 
یخ مرقوم فرمودند و نشانی  به قلم خود در آن تار

از اعتقاد راستین شیعی اوست، ذکر شود:

 ١٣٩٧ المعظم  شعبان  نوزدهم  جمعه  »روز 
در  هجری  شمسی   ١٣٥٦ مرداد   ١٤ مطابق 
به  مخصوص  مذهبی  کتاب  نمایشگاه  محل 
وجود و ظهور حضرت امام زمان؟جع؟ حضور 
برخوردار  استعداد  و  امکان  حدود  در  و  یافت 
که قائمین  شد. از خداوند متعال مسألت دارد 
ی  برقرار موجب  ایشان  خیر  قصد  که  را  امر  به 
بدارد  موفق  خود  کار  در  شده،  نمایشگاه  این 
گردد. در  و ثواب این عمل خیر نصیب ایشان 
سال های بعد و نوبت های دیگر انتظار تکمیل 
می رود.  معروضه  نمونه های  تکثیر  توسعه  و 
خداوند در هر حال همه را در خدمت به دین 
و مذهب موفق دارد. محمد محیط طباطبایی 

«١٣٥٦/٥/١٤

وقت  اینکه  از  پهلوان  دکتر  آقای  جناب  ــ  ب 
را  مفیدی  گفت وگوی  توانستیم  و  گذاشتید 
طباطبایی  محیط  محمد  سید  استاد  دربارۀ 
تشکر  باشیم  داشته  شما  با  ایشان  مقاالت  و 
از  نیز  آینده  در  بتوانیم  یم  امیدوار می  کنیم. 

حضور شما بهره مند شویم.

�����



ء

شماره 10  تابستان 98

38

بهائیت از دیدگاه منتقدان وروشنفکران بهائی

بخش هفتم

فردریک گلیشــــــر

     Frederick Glaysher

حمید فرناقـ  کارشناس ارشد حقوق بین الملل



اشاره 

کنون،  تا بهائی  آیین  پیدایش  زمان  از 
همواره  فکری  نحلۀ  این  آموزه های 
است.  بوده  انتقاد  و  نقد  درمعرض 
به طور  و  مسیحی  و  مسلمان  علمای 
نگارش  با  الهی  ادیان  طرفداران  کلی 
آموزه های  مختلف،  کتاب هایی 
و  گذاشته  نقد  بوته  در  را  بهائی  آیین 
کشیده اند.  چالش  به  را  آن  مشروعیت 
و  توحیدی  ادیان  طرفداران  عالوه بر 
بهائی  آیین  مذهبی،  اندیشمندان 
اندیشمندان  و  نویسندگان  نقد  مورد 
قرار  نیز  الهی  ادیان  به  غیرباورمند 
به  خاص  منظری  از  هریک  و  گرفته 
نوظهور  ایرانی  آیین  این  آموزه های  نقد 
آن  به  جدی  اعتراض های  و  پرداخته 
از  که  است  درحالی  این  کرده اند.  وارد 
اوائل سال 1996 شاهد پدیده ای جدید 
منتقد  دگراندیشان  بروز  و  ظهور  یعنی 

بهائیت از درون جامعۀ بهائی هستیم.

به  بهائی  باورمندان  دین  تغییر  مسأله 
انشعاب های  ایجاد  همچنین  اسالم، 
طوالنی  سابقه  هرچند  آن،  در  متعدد 
و  مجازی  فضای  گسترش  با  اما  دارد، 

كلیدواژه 

یک  فردر بهائی،  روشنفکران 

اصالح گرا،  بهائیان  گلیشر، 

و  بهاءاهلل  عراق،  و  آمریکا  جنگ 

صوفیه.
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روشنفکران  از  برخی  برای  امکان  این  اینترنت 
تا  آمد  به وجود  درغرب  بهائی  اندیشمندان  و 
به دیدگاه ها و عملکرد رهبری  را  اعتراض خود 
بیت العدل  یعنی  بهائی،  بین المللی  جامعۀ 
رهبری  کنند.  همگانی  و  آشکار  اسرائیل،  در 

و بهـــــــائیت  الهی  را  خود  که  حیفا  در 
و  خطا  از  مصون 
می داند،  لغزش 
مقـــــــــابل  در 
انتقادها  این 
و  نیاورد  تاب 
مخالفت شدید 
روشنفکران  با 
افراد  و 

فرهیخته و معترض بهائی در جهان را در دستور 
کار خود قرار داد و با استفاده از ساختار پلیسی 
خود )یعنی هیئت های مشاورین قاره ای( تعداد 
یادی از آنان را به بهانه های مختلف از جامعۀ  ز
بهائی طرد و اخراج نمود، یا آنان را چنان تحت 
از  خروج  و  استعفا  به  مجبور  که  داد  قرار  فشار 

بهائیت شدند. 

غیرمنطقی  و  خشن  حرکت های  این گونه 
یلیام  و چون  فراوانی  اندیشمندان  تا  شد  باعث 
استتسون،  یک  ار کول،  خوان  گارلینگتن، 
آلیسون  فلیمینگ،  جورج  مک اوئن،  دنیس 
که  مارشال، استیون شول، سن مک گلین و ... 
هریک مدتی عضو جامعۀ بهائی بوده و به تبلیغ 
آموزه های آن مشغول بودند، به اجبار از بهائیت 
انتقادی  کتاب های  و  مقاالت  و  شده  جدا 
مختلفی را در نقد عملکرد آیین بهائی به رشته 

تحریر درآوردند. 

محترم  خوانندگان  فصلنامه،  شمارۀ  این  در 
از  دیگر  یکی  دیدگاه های  و  نظرات  با  را 
شخصیت های روشنفکر و منتقد به تشکیالت 

بهائی آشنا می کنیم. 

منتقدان  و  روشنفکران  این  دیدگاه های  بیان 
سیاسی  مواضع  تأیید  معنی  به  لزومًا  بهائی، 
این  دینی  نقطه نظرات  حتی  و  اجتماعی  و 
این  معرفی  با  بهائی شناسی   . نیست  افراد 
راهی  گشودن  صدد  در  فقط  اندیشمندان، 
که  راهی  است؛  بهائی  آیین  به  نگاه  در  جدید 

پیش تر برخی متفکران غربی آن را پیموده اند.
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رهبری  کنند.  همگانی  و  آشکار  اسرائیل،  در 
و بهـــــــائیت  الهی  را  خود  که  حیفا  در 

و  خطا  از  مصون 
میداند،  لغزش 
مقـــــــــابل  در 
انتقادها  این 
و  نیاورد  تاب 
مخالفت شدید 
روشنفکران  با 
افراد  و 

بهائی طرد و اخراج نمود، یا آنان را چنان تحت 
از  خروج  و  استعفا  به  مجبور  که  داد  قرار  فشار 

بهائیت شدند

حرکت حرکتاینگونه  حرکتاینگونه  گونه 
یلیام  و چون  فراوانی  اندیشمندان  تا  شد  باعث 
استتسون،  یک  ار کول،  خوان  گارلینگتن، 

مک دنیس 
مارشال، استیون شول، سن مک

هریک مدتی عضو جامعۀ بهائی بوده و به تبلیغ 
آموزه

و  مقاالت  و  شده  جدا 
مختلفی را در نقد عمل

تحریر درآوردند

محترم  خوانندگان  فصلنامه،  شمارۀ  این  در 
دیدگاه و  نظرات  با  را 

شخصیت
بهائی آشنا می

دیدگاه بیان 
لزوما بهائی، 

نقطه حتی  و  اجتماعی  و 
بهائی  . نیست  افراد 

راهی  گشودن  صدد  در  فقط  اندیشمندان، 
راهی  است؛  بهائی  آیین  به  نگاه  در  جدید 

پیش
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چکیده 
محقق،  ویراستار،  نویسنده،  گلیشر  یک  فردر
که  است  بهائیت  منتقدان   از  یکی  و  شاعر، 
جامعۀ  در  فعال  عضویت  سال   25 از  بعد 
بهائی به دلیل مواضع انتقادی اش مورد سرزنش 
تشکیالت بهائی قرار گرفت و به نوعی از بهائیت 
به  بهائی  روشنفکر  یك  به عنوان  او  گردید.  طرد 
عملکرد بیت العدل )رهبری بهائیت در حیفا( 
رهبری  به عنوان  بیت العدل  از  و  دارد  انتقاد 
را  اندیشه  آزادی  هرگونه  که  می کند  یاد  مستبد 
بهائیت  است  معتقد  او  است.  نموده  محدود 
بعد از بهاءاهلل و عبدالبهاء، از مسیر اصلی خود 
به یک سازمان و تشکیالت  و  گردیده  منحرف 
قدرت طلب، فرقه گرا و فاقد اخالق دینی تبدیل 
بهائیان  گروه  او  دلیل  همین  به  است.  شده 
انتقادی  مقاالت  و  کرد  تأسیس  را  گرا  اصالح 
کرد. به نظر او بعضی از احکام  یادی را منتشر  ز
است.  شده  گرفته  صوفیه  از  بهاءاهلل  نظرات  و 
برای  ابزاری  به عنوان  را  بهائیت  او  همچنین 
در  را  آن  نقش  و  می کند  ذکر  اسرائیل  و  امریکا 
تحرکات سیاسی جهانی از جمله جنگ آمریکا 

و عراق پررنگ می داند.

الف ـ زندگی نامه
محقق،  ویراستار،  نویسنده،  گلیشر،  یک  فردر
بهائی  متکلم  و  منتقد  شاعر،  متفکر،  مدرس، 
شد.  متولد  امریکا  در   1953 سال  یه  فور در9 
ادبیات  رشتۀ  در  کارشناسی  مدرک  دارای  او 
حقوق  رشتۀ  در  ارشد  کارشناسی  و  انگلیسی 
از دانشگاه میشیگان است. او دورۀ مطالعات 
مسیحیت و اسالم را در دانشگاه ایالتی ایلینوی 
امریکا گذرانده است. او همچنین دورۀ آموزشی 
ده سالۀ  یس  تدر سابقۀ  و  ادبی  نقد  سه ساله  
ادبیات  ادبی،  نقد  انگلیسی،  ادبیات  و  زبان 
در  را  دوره ها  سایر  و  جهان  ادیان  غیرغربی، 
از جمله در ژاپن  سطح دانشگاه های مختلف 

کارنامۀ خود دارد.  و چین، در 

 او با استفاده از بورس تحصیلی مؤسسه فولبرایت
بودایی  آیین  دربارۀ  مطالعاتی  انجام  به  موفق   
سال  گلیشردر  شد.  چین  در  پکن  دانشگاه  در 
1995 نیز با استفاده از بورس تحصیلی دیگری 
اسالمی  فرهنگ های  بررسی  و  مطالعه  برای 
کرد. او در اجالس  هندی و مدرنیته به هند سفر 
هزاره سال2000 مهمان ویژۀ سازمان ملل متحد 
بود و در سال 2012 نیز به دعوت مجمع عمومی 
توسعۀ  "اهداف  موضوع  با  متحد  ملل  سازمان 
به  گلیشر  کرد.  شرکت  کنفرانس  این  در  هزاره" 
زبان فارسی و مکتب تصوف هم آشنایی دارد. 
به  خود  تخصص های  در  یادی  ز کتاب های  او 

رشته تحریر درآورده است.
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آشنائی با بهائیت
و به عضویت  گلیشر در سال 1976 بهائی شد 
از 25 سال  امریکا درآمد، بیش  جامعۀ بهائیان 
یس  تدر به  بهائی  کالج های  و  کنفرانس ها  در 
مختلف  نشریات  و  مجالت  در  و  پرداخت 
ورلد،  بهائی  نشریۀ  ازجمله  امریکا،  در  بهائی 
به   1996 سال  از  گلیشر  کرد.  ارائه  را  مقاالتی 
مختلفی  انتقادی  مقاالت  و  اعتراض ها  دلیل 
مورد  نوشت،  بهائی  تشکیالت  درمورد  که 
عماًل  و  گرفت  قرار  بهائی  تشکیالت  سوءظن 
کنار گذاشته شد؛ ولی تا سال 2005 خود را عضو 

جامعۀ بهائی معرفی می کرد.

راه اندازی  با   1997 سال  از  گلیشر  یک  فردر
Talk.Re- و   Alt.Religion.Bahai  گروه های
بهائی  آیین  به  خود  انتقادهای   ligion.Bahai
بهائیت  در  سانسور  موضوع  با  را  آن  مدیریت  و 
گروه "بهائیان  آغاز نمود و در سال 2004 با ایجاد 
مقاالت     Reform Bahai Faith اصالح طلب" 
منتقد  روشنفکران  قلم  به  را  فراوانی  انتقادی 

کرد. بهائی، منتشر 

گلیشر از سال 1998 با تأسیس وب سایت های 
آراء  خود،  نظرات  ارائۀ  عالوه بر  مختلف، 
و  منتقدان  از  یادی  ز تعداد  انتقادهای  و 
روشنفکران بهائی را جمع آوری و در بیش از 1000 

صفحه در اختیار دیگران قرار داد. 

علیه  را  فعالیت هایی   2005 تا   2000 سال  از  او 
که  کرد  آغاز  بیت العدل  و  بهائی  تشکیالت 

مخالفت  و  بهائی  تشکیالت  نگرانی  موجب 
شدید با او شد. 

و  بهائی  تشکیالت  است  معتقد  گلیشر 
بهاءاهلل  تعالیم  اصلی  مسیر  از  بیت العدل 
او  است.  شده  کشیده  انحراف  به  و  شده  جدا 
بهائیت را در بسیاری از جریانات سیاسی دنیا 
که حمله  دخیل می داند، ازجمله معتقد است 
وجود  بهانۀ  به   2003 سال  در  عراق  به  امریکا 
سالح های  و  هسته ای  و  شیمیایی  تجهیزات 
بهائیان  تحریک  و  دسیسه  با  جمعی،  کشتار 
مقدس  کن  اما بتوانند  تا  است  گرفته  صورت 
باز  بود،  عراق  دولت  تصرف  در  که  را  بهائی 
پس بگیرند. )موژان مؤمن، "مرکزگریزی و ارتداد 
شماره37،  دین،  نشریه  بهائی"،  جامعۀ  در 
 Moojan صص209-187   )2007(   ،3 شماره 
 Momen, “Marginality and apostasy in the
 Baha’i community.” Religion, Volume 37,
 Issue 3, September 2007, Pages 187-209.
https://fglaysher.com/bahaicensorship/

)apostates.htm

طرفدار  و  سرشناس  بهائیان  از  مومن،  موژان 
در  ارتداد  و  "مرکزگریزی  مقالۀ  در  بیت العدل، 
جامعۀ بهائی"  گلیشر را فردی مرتد، معاند و کافر 
معرفی می نماید که پس از اختالف نظر و درگیری 
با بهائیان ایرانی به عضوی حاشیه نشین تبدیل 
بهائیت  با  ستیزه جویانه  رفتاری  و  است  شده 
و دست  »او هرازچندگاهی ظاهر می شود  دارد: 
به حملۀ رعدآسای ایمیلی می زند«.  درحالی که 
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ولی  آرام  فردی  گلیشر  مومن  موژان  اعتقاد  به 
مخالفان  گروه  حاشیۀ  در  که  است  ک  ترسنا
گرگ  یک  همچون  »او  دارد:  قرار  حاشیه نشین 
بهائی،  مخالف  گروه های  عضو  تا  تنهاست 
مخالفان  بیشتر  تأیید  مورد  او  مواضع  گرچه  ا
جنسن  دن  )مقاله  است«.  بهائی  تشکیالت 

گلیشر(. دربارۀ 

به  از پاسخ خود  گلیشر در قسمتی 
اتهامات موژان مومن در مقالۀ طرد 
شماره38  دین،  نشریۀ  در  تکفیر  و 

)2008( ص391 می نویسد:

به عنوان  مرا  دارد  قصد  »...مومن 
کافر و مرتد  یک بهائی درحاشیه و 
زدن  تهمت  به  و  نماید  معرفی 
کاری  همان  بپردازد،  من  علیه 
بنیادگرای  قلم به دستان  سایر  که 
اخیر  دهۀ  دو  یکی  در  بهائی 
علمی  سوابق  او  داده اند.  انجام 
در  را  من  یس  تدر سال  چهار  و 
سابقۀ  و  می گیرد  نادیده  کالج، 

زبان  رشتۀ  در  من  یس  تدر هفت سالۀ 
گونمای دانشگاه  در  ادبی،  نقد  و   انگلیسی 
دانشگاه  و  ایلینوی  ایالتی  دانشگاه  و  ژاپن   
که  اوکلند را مخفی می کند! مومن ادعا می کند 
من "برخورد و درگیری شخصی با بهائیان ایرانی" 
کرده و  کسی پیش خود فکری  داشته ام. ظاهرًا 
خب،  است!  کرده  گزارش  کسی  به  را  چیزی 
کرده و اتهام من  کسی در این مورد شکایت  چه 

کشورهای  در  جاری  قوانین  برطبق  چیست؟ 
و  بشناسد  را  کی  شا دارد  حق  متهم  فرد  غربی، 
کند، تا بتواند از خود  از موارد اتهامی اطالع پیدا 
گناهکار  و  بی گناه  ترتیب  این  به  نماید.  دفاع 
 Challenging apostasy:( می شوند!  شناخته 
Responses to Moojan Momen’s “Margin-
ality and Apostasy in the Bahai communi-

)ty”, 38, 2008, p391

اختالف و انشعاب
رهبری  )به  حیفایی  بهائیت 
هرگونه  وجود  بیت العدل( 
جامعۀ  در  را  گروه  و  انشعاب 
موژان  می کند.  انکار  بهائی 
الگو،  همان  براساس  هم  مومن 
را  گروه بهائیان اصالح گرا  وجود 

نادیده می گیرد.

گرچه  اصالح گرا،  بهائیت 
از19 اوت 2004  را  فعالیت خود 
اصول  و  عقاید  ولی  کرد  آغاز 
عقاید  در  یشه  ر تفکراتش  و 
سهراب،  میرزااحمد  وایت،  روت  باورهای  و 
به  که  دارد؛  اولیه  بهائیان  سایر  و  شانلر   جولی 
خاطر نپذیرفتن برداشت ها و تفاسیر غرض آلود 
و  خانواده  که  بهائی  تعالیم  از  بنیادگرایانه  و 
بستگان نزدیک شوقی افندی نوشته بودند و در 
توسط  آن ها  بودن  و جعلی  سال 1930 دروغین 
تهمت ها  گردید،  اعالم  میچل  ورت  آین  دکتر 
زده  آن ها  بر  ناجوانمردانه ای  برچسب های  و 

در  سال   25 از  بیش 
کنفرانس ها و کالج های بهائی 
در  و  پرداخت  تدریس  به 
مختلف  نشریات  و  مجالت 
ازجمله  امریکا،  در  بهائی 
بهائی ورلد، مقاالتی  نشریۀ 
سال  از  گلیشر  کرد.  ارائه  را 
اعتراض ها  دلیل  به   1996
و مقاالت انتقادی مختلفی 
بهائی  تشکیالت  درمورد  که 
سوءظن  مورد  نوشت، 
تشکیالت بهائی قرار گرفت و 

عماًل کنار گذاشته شد.
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از بزرگ ترین  گروه بهائیت اصالح گرا امروز  شد. 
از سه  بزرگ تر  بهائی است،  انشعابات  و  گروه ها 
مستقر  بهائیان  ملی  محفل  که  دیگری  گروه 
آن ها  با  ایلینوی  شمال  دادگاه  در  یلمت،  و در 

گرفت و شکست خورد! رودررو قرار 

طرفدار  بهائی  یک  گلیشر 
به  معتقد  و  دینی  پلورالیسم 
و  سیاست  از  دین  جدایی 
طرفدار دین فردی است، نه دین 
تی. او وصیت نامه 1922  تشکیال
منتسب به عبدالبهاء معروف به 
دانسته  مجعول  را  وصایا  الواح 
وصیت نامه  به  وفادار  را  خود  و 
1912 او می داند. او معتقد است 
به  بهائیت  با آمدن شوقی افندی 
تجاوزگر"  و  فرقه گرا  "سازمان  یک 
گلیشر  تغییر ماهیت داده است. 

بیت العدل  رهبری  تحت  بهائی  تشکیالت 
مستقر در حیفا را، یک سازمان فرقه گرا، قدرت 
برخی  دارای  پنهان،  اهداف  دارای  طلب، 
حساب  در  پنهان کاری  و  ابهام  و  بی نظمی ها 
وکتاب های مالی تشکیالت )پولشویی(، دارای 
)علی رغم  زنان  به  نسبت  تبعیض آمیز  احکام 
و  مردان(  و  زنان  حقوق  ی  تساو شعار  ادعای 
و  فرهیختگان  با  برخورد  در  دینی  اخالق  فاقد 

افراد متفکر بهائی و اذیت و آزار آن ها می داند. 

به  که  دارد  نیز  دیگری  مهم  دیدگاه های  گلیشر 
برخی از آن ها در ادامه اشاره خواهد شد.

گلیشر گزیدۀ آثار منتشرشدۀ  ب- 
كتاب ها

گلیشر کتاب های مختلفی دارد که برخی از آنها 
مذهبی و برخی در زمینۀ متون و اشعار حماسی 

است.

جهانی  "اصول  کتاب   -1
اصالح طلب"  بهائیان  آیین 
و  بهاءاهلل  اندیشه های  از  برگرفته 

عبدالبهاء، در 148 صفحه. 

Bahaullah & Abdul-Baha, 
Edited by Frederick Glay-
sher, “The Universal Prin-
ciples of the Reform Bahai 
Faith”, Earthrise Press, 
2007. 

و  عقاید  اصالح گرا،   بهائیت 
در  ریشه  تفکراتش  و  اصول 
عقاید و باورهای روت وایت 
، جولی  ، میرزااحمد سهراب 
اولیه  بهائیان  سایر  و  شانلر  
نپذیرفتن  به خاطر  که  دارد؛ 
تفاسیر  و  برداشت ها 
بنیادگرایانه  و  غرض آلود 
و  تهمت ها  بهائی  تعالیم  از 
برچسب های ناجوانمردانه ای 

بر آن ها زده شد.
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اولیه  نوشته های  از  مجموعه ای  ی  حاو کتاب 
می دهد  نشان  که  است  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل 
بر جدایی  مبتنی  و  میانه رو  آیینی  بهائی،  آیین 
طرفدار  آیین  یک  نه  است،  سیاست  از  دین 
بیت العدل  همچون  استبدادی،  حکومت 
این  تا  است  شده  سعی  کتاب  این  در  فعلی. 
در  و  شده  بازنمایی  بهائیت  از  پنهان  چهرۀ 

گیرد . معرض افکار عمومی قرار 

در  هایدن"  روبرت  اشعار  "مجموعه  کتاب    -2
هایدن  روبرت  گلیشر.  ویرایش  با  صفحه   256
که  یک بهائی روشنفکر معروف و مستقل است 
بیزار  و  منزجر  بهائیت  بنیادگرایانه  تفکرات  از 

است.

Robert Hayden, Edited by Frederick 
Glaysher, “Collected Poems”, Liv-
eright, 2013.

3- کتاب "مجموعه نثر هایدن " در 203 صفحه 
گلیشر  با ویرایش 

Robert Hayden, Edited by Frederick 
Glaysher, “Collected Prose”, Universi-
ty of Michigan Press, 1984. 

کتاب "سخنگوی نیل" در 72 صفحه  -4

Frederick Glaysher, The Bower of Nil: 
A Narrative Poem, Earthrise Press, 
2002, 2009. 
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کتاب "مجلس شاعران )شعر حماسی(" در   -5
292 صفحه

Frederick Glaysher, The Parliament of Po-
ets: An Epic Poem, Earthrise Press, 2012.

کتاب "اسطورۀ روشنگری" در 230 صفحه  -6

Frederick Glaysher, The Myth of the 
Enlightenment: Essays, Earthrise 
Press, 2014. 

شعر("  )مجموعۀ  ویرانه ها  درون  "به  کتاب   -7
که دو بار چاپ شده است. در 88 صفحه 

Frederick Glaysher, Into The Ruins: Po-
ems, Earthrise Press, 1999, 2009.

دربارۀ  مقاالتی  یومنیدس:  "بیشۀ  کتاب   -8
ادبیات، انتقاد، و فرهنگ" در 337 صفحه

Frederick Glaysher, The Grove of the Eu-

menides: Essays on Literature, Criticism, 

and Culture, Earthrise Press, 2007.
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امریکا:  بیابان های  از  "نامه هایی  کتاب   -9
نگاهی به یک سفر" در 172 صفحه

Frederick Glaysher, Letters From The 
American Desert: Signposts of a Jour-
ney, A Vision, Earthrise Press, 2008.

کالغ: آوازهای بی گناهی" در  کتاب "شکار   -10
26 صفحه 

Frederick Glaysher, “Crow Hunting: 
Songs Of Innocence”, Earthrise Press, 
2010.

گلیشر برخی از مقاالت 
یلیام  کتاب بهائیان امریکا اثر و گلیشر بر  1-  نقد 

گارلینگتون 

The American Baha’i Mixture - Wil-
liam Garlington. The Baha’i Faith in 
America. 1

2- آیین بهائی و آزادی اندیشه 

The Baha’i Faith & Religious Freedom 
of conscience.2 

به مقالۀ مرکزگریزی  و دیگران  گلیشر  3- پاسخ 
موژان مومن 

Stausberg, Michael, Denis MacEoin, 
Sen McGlinn, Eric Stetson, Frederick 
Glaysher, and Moojan Momen. “Chal-
lenging apostasy: Responses to Moojan 
Momen’s ‘Marginality and Apostasy in 
the Baha’i Community’.” Religion 38, 
no. 4 (2008): 384-393. 

گلیشر برخی از سخنرانی های 
بیان دیدگاه های واقعی رابرت هایدن درمورد - 1

بهائیت 

تاالر 2-  از  بلندی  پنجرۀ  زیر  هایدن  »رابرت 
صدمین  در  گلیشر  سخنرانی  موضوع  آنجل« 

1. Available on: https://groups.google.com/fo-
rum/#!msg/talk.religion.bahai/AMKXm3MYb-
vo/Y2EYIyPbIJgJ
2. Available on: http://fglaysher.com/bahaicen-
sorship/Interfaith_Forums_UK.html
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دوگانه  احساسات  دربارۀ  هایدن  رابرت  سال 
حیفایی  بهائیت  به  نسبت  رابرت  مشکوک  و 

)بیت العدلی(.1

سانسور در بهائیت2- 3

مستندساز - 4 خبرنگار  دو  با  گلیشر  مصاحبه 
خلوت  حیاط  در  "بهائیان  عنوان  با  اسرائیلی 

من"3

گلیشر بررسی دیدگاه های انتقادی فردریک 
آموزه ها  نظامات،  به  فراوانی  انتقادهای  گلیشر 
نظرات  این  از  دارد. بعضی  بهائی  و تشکیالت 
مختلف  مقاالت  قالب  در  مستقیم  به طور  را 
از  برخی  به  ادامه  در  که  است  نموده  عرضه 
آن ها اشاره می شود و برخی را نیز به نقل از سایر 
کرده  منتقدان بهائی در سایت های خود عرضه 

است. 4

گلیشر مؤسس گروه "بهائیان اصالح طلب" است 
از عبدالبهاء  بهائیت پس  گروه معتقدند  این   .
دچار انحراف شده، از حالت یک آیین معنوی 
به  تی  تشکیال و  سازمانی  حالت  و  آمده  در  به 
صحت  اصالح گرا،  بهائیان  است.  گرفته  خود 
به  منتسب  و  مجعول  وصایای  الواح  درستی  و 

1. “Robert Hayden Under a High Window of 
Angell Hall.”
2. https://fglaysher.com/bahaicensorship/
3. https://fglaysher.com/bahaicensorship/Baha-
is_in_My_Backyard.html
 Baha'i Harassment and Persecution of  به بخش .4
Other Bahais

در سایت زیر مراجعه فرمایید:
https://fglaysher.com/bahaicensorship/

برای  اساس  این  بر  و  نمی پذیرند  را  عبدالبهاء 
شوقی افندی و سلسلۀ والیت امراهلل مشروعیتی 
قائل نیستند، همچنین اعتقادی به بیت العدل 
و سازمان های عریض و طویل زیرنظر آن ندارند.

یکی  اصالح گرا  بهائیان  است  معتقد  گلیشر 
موجود  انشعاب های  قوی ترین  و  بزرگ ترین  از 
مستمر  و  گسترده  به طور  که  است  بهائیت  در 
مورد اذیت و آزار و ارعاب افراد متعصب هوادار 
گرفته است. او دراین باره  بهائیت حیفایی قرار 

می نویسد:

و  بحث  من،  ویژۀ  مهارت  و  توانایی   ....  «
توضیح دربارۀ "تکفیر" و برچسب زنی در محافل 
همچون  ینی  عناو با  مختلف  افراد  به  بهائی 
است،  ومیثاق"  عهد  ناقض  و"  "مرتد"  و  "کافر" 
قرون  و  تعصب آلود  رفتار  شاهد  شخصًا  زیرا 
قربانیان  علیه  بهائی  تشکیالت  افراد  وسطایی 
فضای  و  مجازی  فضای  در  حیفایی  بهائیان 
کشورها بوده ام. من از  حقیقی، در امریکا و سایر 
سال 1996 به این سو، فعاالنه به دنبال موضوع 
بوده ام.  بهائیان  میان  در  اندیشه  و  بیان  آزادی 
اغلب بهائیان امریکایی کمترین اطالعی دربارۀ 
گروه هایی از  این موضوعات ندارند، ضمن آنکه 
آن ها دچار فریب و شست وشوی مغزی شده و 
همچون اعضای فرقه ها وکالت ها، بدون اندیشه 
یخ  و تفکر، برداشت و گونه ای تحریف شده از تار

کورکورانه پذیرفته اند...«5   و تعالیم بهائی را 

5. https://fglaysher.com/bahaicensorship/Shun-
ning.htm
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از  اصالح گرا  بهائیان  جامعۀ  مرام نامه  اصول 
گلیشر زبان 

وایت،  روت  همچون  افرادی  که  همان گونه 
میرزااحمد سهراب، ژولی شانلر و هزاران بهائی 
و  فشارها  اثر  بر  ـ  شوقی افندی  دورۀ  در  ـ  دیگر 
تشکیالت  استبدادی  رفتارهای  و  تضییقات 
الواح  علیه  1920ـ1940  دهه های  در  بهائی، 
و  اعتراض  به  عبدالبهاء،  ساختگی  وصایای 
بهائیت اصالح گرا  برخاستند؛ جامعۀ  مقاومت 
اعضاء  که  آزاری  و  ستم  و  ظلم  پس  از  نیز، 
دیدند(،  بهائی  تشکیالت  )از  طرفدارانش  و 
این  تمام  در  خداوند،  کردند.  حیات  تجدید 
به  مربوط  یخی  تار مدارک  و  اسناد  سال ها، 
صاحبان  عبرت  و  مالحظه  برای  را،  یدادها  رو
داشته  محفوظ  روزگار  گزند  از  اندیشه،  و  عقل 

است. 

فناتیک و  و  گروه های دگم  علی رغم تالش های 
همۀ  بردن  بین  از  و  کردن  پنهان  برای  بنیادگرا، 
عبدالبهاء  انسان  گرایانۀ  تفسیر  و  دیدگاه ها 
ابزارهای  همۀ  از  استفاده  با  بهاءاهلل،  آیین  از 
تهمت و افتراء و طرد و لعن و تکفیر و ارعاب، 
کاتبان اصلی  و بدنام ساختن شاهدان اولیه و 
جنبش  بهائی،  اولیه  مؤمنان  و  بهائی  آیین 
اصیل اصالح گرای بهائی باقی ماند، به سختی 
وحدت  خداوند،  یگانگی  به  و  کرد  مقاومت 
تمایل  و  ادیان  اساس  وحدت  بشری،  جامعۀ 

بالقوه بشریت به صلح و برادری شهادت داد!

کتاب ها و آثار و نوشته های روت وایت، احمد 
زنده  را  دیدگاه  این  شانلر،  ژولی  و  سهراب 
و  برخوردها  درعین حال  است.  داشته  نگه 
جامعۀ  درون  در  اخیر  سال   50 درگیری های 
بهائی  هزار  چندین  گاهی  آ موجب  بهائی 
نسبت به میزان تحریف ها و عملکرد مسؤوالن 
و  یاست  ر به منظور  بهائی،  آیین  متولیان  و 
و  دنیایی  و  مادی  منفعت طلبی  و  بهره برداری 

قدرت طلبی ظاهری شده است. 

من  برعهدۀ  مسؤولیت  این  می کنم  احساس 
بررسی  و  تفکر  و  مطالعه  به  بار  یک  تا  است 
ِوسلی2  جان  و  لوتر1  مارتین  اندیشه های  و  آراء 
بازنویسی  و  تدوین  به  طریق  آن  از  و  بپردازم 
در  مسیحی  اصالح گرایان  ی  میانه رو و  اعتدال 
مسیر  و  کنم  اقدام  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  آیین 
و  بنیادگرا  و  متعصب  گروه  از  متفاوتی  و  روشن 

کنم.  داعشی مسلک بهائیت حیفائی عرضه 

جعلی  وصایای  الواح  بر  عقایدشان  که  گروهی 
خانواده اش  و  افندی  شوقی  پرداخته  و  ساخته 
که  و عقاید تنگ نظرانه ای بنا نهاده شده است 
و  بهائیان  اندیشه  و  ذهن  داشتن  نگه  بسته  به 
بی عدالتی  و  ظلم  برابر  در  آنان  انقیاد  و  تسلیم 
منجر  شده  تحریف  و  غیرقانونی  تشکیالت 
ی امریکا و بیت العدل 

ّ
می شود )منظور محفل مل

جهانی مستقر در حیفا است(.

1. Martin Luther
2. John Wesley 



ء

شماره 10  تابستان 98

50

برخی از دیدگاه ها و باورهای بهائیان اصالح گرا 
گلیشر(1  (

گروه - 1 ی  کجرو گواهی بر انحراف و  شهادت و 
درست  و  صحیح  مسیر  از  تی  تشکیال بهائی 
طی  آشکار  بدعت  های  و   مفاسد  تحمیل  و 
و  خروج  موجب   که  تأسف بار،  دهۀ   چند 
دوری بهائیان از جامعۀ خود و ترس و سانسور، 
گردیده  نادرست  تفسیرهای  و  تحریف  اجبار، 
ویژۀ  فرقه گرایانه  سیاست های  همه گونه  و 
سیاسی  از  اعم  مستبد،  رؤسای  و  دیکتاتورها 
و  اشخاص  و  بهائی   جامعۀ   بر  را،  مذهبی  و 

کرده اند! خانواده های بهائی تحمیل 

خدمتگزاران - 2 بهائی،  ملی  و  محلی  محافل 
که  دیکتاتورهایی  نه  هستند،  بهائی  جامعۀ 

مردم، خدمتگزار و مطیع آن ها باشند!

 یک سیستم رأی گیری آزاد، باز و صادقانه، 3- 
موجب می شود تا افراد شایسته انتخاب شوند و 
بهائی ضروری  امر  به  برای خدمت  این مطلب 

است.

ی - 4
ّ
بهاءاهلل )برخالف بیت العدل و محفل مل

کپی  و  تجاری  برند  "ثبت  دنبال  به  امریکا( 
رایت" اسم و رسم آیین خود نبود؛ بلکه مایل بود 

آن را رایگان در اختیار همگان قرار دهد!

گروه های  از  گروه  این  که  آنجا  از  شود  توجه  است  الزم   .1
این بخش دیده  که در  نتیجه همان طور  بهائی هستند، در 
مثبتی  دیدگاه های  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  به  نسبت  می شود، 
که  دارند. طبعًا نویسنده این مقاله با توجه به مدارک دیگری 
این  از  برخی  با  است،  کرده  مشاهده  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  از 

دیدگاه ها موافق نیست.

کشته شدگان بابی، هرگز جان خود را برای - 5  
کپی رایت" بهائیت یا "اسم  "برند و نام تجاری و 

اعظم" فدا نکردند.

و 6-  غل  تمام  از  فراتر  بهاءاهلل  جهانی  پیام   
عبدالبهاء  مرگ  از  پس  که  است  زنجیرهایی 

ساخته و پرداخته شده است!

غرب - 7 و  شرق  در  حکومت ها  دادن  فریب 
جان  به  را  آن ها  و  متحد  ملل  سازمان  و  عالم 
نمایندگان  و  مقامات  و  انداختن  یکدیگر 
گمراه  انتخابی آن ها را با دادن اطالعات غلط، 
کردن، عملی نفرت انگیز و غیرقابل قبول است.

بهائی 8-  امر  نباید  سازمانی  هیچ  و  هیچ کس   
و  مادی  کنترل  و  قدرت  کسب  برای  ابزاری  را 

کند. جمع آوری ثروت تلقی 
به 9-  مربوط  حسابداری  و  مالی  سوابق   

و  انتصابی  »عصبۀ  و  »اداری«  تشکیالت 
بررسی  و  مالحظه  برای  باید  بهائیت  تبلیغی« 
افکار  و  بهائی  جامعۀ  اعضاء  همه  آزادانۀ 

عمومی، در دسترس باشد.
 بهاءاهلل حکمی دربارۀ »تسجیل و نظام نامه - 10

به  فعلی  بیت العدل  آنچه  )شبیه  تی«  تشکیال
عمل آورده است(، صادر نکرده است.

 عبدالبهاء این نکته را ضروری و قابل قبول - 11
که بهائیان در سرنوشت و امور کشور  می دانست 

خود مشارکت نمایند.
با - 12 معاشرت  طرفدار  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل   

گوشه گیری و  پیروان سایر ادیان بودند، نه مروج 
انزوای دینی.
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کتیک - 13 تا اجتماعی،  انزوای  روش   
کنترل  شارالتان ها و دیکتاتورها و فرقه ها، برای 
از  اغنام اهلل  مبادا  که  نگرانند  زیرا  تابعان است؛ 

زیر سلطۀ آن ها خارج شوند!

قدرت - 14 نه  بهائیت،  پایه گذاران  هدف   
کسب سلطه  جهانی، بلکه شناخت و  طلبی و 

معرفت خداوند و خدمت به خلق او بود.

رسانه - 15 محدودسازی  و  تخریب  هیچ گونه 
نباید تبلیغ و تحمیل شود!

بهائی، - 16 جامعۀ  در  عضویت  کارت   
به هیچ وجه دلیل و ضمانتی برای »ایمان قلبی« 

فرد نیست.

آزادی - 17 اندیشه،  »آزادی  مبشر  عبدالبهاء   
تفّکر و آزادی بیان« بود.

وصایای - 18 الواح  ظاهری  و  لفظی  تفسیر   
آیین  به  ضربه  و  بی اعتباری  باعث  عبدالبهاء 
بهائی  جوامع  و  افراد  حیات  نابودی  و  بهاءاهلل 

گردیده است. بسیاری 

 سرکوب اندیشه و تفتیش عقاید، تحت هر - 19
اندیشه  و  نباید جایی در دیدگاه  نام و عنوانی، 

بهائی داشته باشد.

»هیئت های - 20 برای  جایی  بهاءاهلل  آیین  در   
بررسی و سانسور« وجود ندارد!

 مدل بهاءاهلل برای نظم جدید جهانی، فاقد - 21
مؤسسات دینی استبدادی و ستمکار است.

و - 22 استبداد  براساس  بهائی  جامعۀ  حیات   

فرقه ای  سازمان یافتۀ  و  تی  تشکیال دیکتاتوری 
نیست!

 بهائیت اصالح گرا به خدا باور و اتکا دارد.- 23

پرونده سازی - 24 و  خبرچینی  جاسوسی،   
برای افراد به خاطر مباحث آزادی فکر و اندیشه 
و تخریب دیگران در فضای مجازی و ایمیل و 
ممنوع  و  مذموم  همگی  اجتماعی،  رسانه های 

است.

و - 25 محبت  از  اصالح گرا  بهائیان  گروه   
معاشرت با دیگر آحاد بشری استقبال می کنند 
و هرگز به دنبال صدور کارت شناسایی و کنترل 

هویت و مشخصات اعضای خود نیستند!

جایی - 26 ما  آیین  در  اخراج،  و  تکفیر  و  طرد   
ندارد!

یخ - 27 تار به  وسطایی  قرون  سنن  و  آداب   
به عنوان  آن  از  وحدت گرا  بهائیان  ما  و  پیوسته 

یخی یاد می کنیم! درس تار

گناه - 28 بهاءاهلل،  احکام  و  آیین  در   
گروهی، جایی ندارد. دسته جمعی و مجازات 

فکر - 29 به  فقط  که  جدیدی  روحانی  طبقۀ   
را  خودش  و  است  خود  برای  مقام  و  امتیاز 
همچون  سکوالری،  عناوین  و  اسامی  پشت 
»تشکیالت« و »سازمان اداری« پنهان می کند، 
گرگ هستند. پوستین و لباس  گله  ای  همچون 

ظاهری آن ها هرچه باشد، اهمیتی ندارد!
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به طور - 30 دارند  حق  بهائیان  و  بهائیان  غیر   
مطلع  یخی  تار نوشته های  و  واقعیات  از  کامل 
پنهان و مخفی  از آن ها  نباید  گردند، هیچ چیز 
یا  سانسورشده  و  تحریف  به صورت  یا  باشد 

خالصه شده به آن ها عرضه شود. 

سران - 31 آنچه  برخالف  فردی،  اندیشه   
می گویند  بیت العدل  و  بهائی  تشکیالت 

از  ناشی  ک  خطرنا »توهمات 
رسوبات  مسیحی« نیست، بلکه 

موهبت ارزشمند الهی است.

عبدالبهاء شرایط عضویت - 32
مشخص  را  بهائی  جامعۀ  در 
و  صرفًا  بودن  »بهائی  است:  کرده 
به سادگی عبارت است از "عشق 
همۀ  به  محبت  دنیا،  همۀ  به 
به  برای خدمت  بشریت و تالش 
آن ها و تالش برای صلح همگانی 

و برادری عمومی."

به وسیله - 33 بهائی  جامعۀ  اعضای  ترساندن   
طرد اداری یا طرد روحانی، ممنوع و محکوم است.

و - 34 شک  بدون  شوقی افندی،  نوشته های   
ی خطاها و اشتباهات است. تردید، حاو

می دهد - 35 نشان  بهائی  یخ  تار و  تجربیات   
تی از تعالیم بهاءاهلل  بهائیت منسجم و تشکیال
متعصبانه  و  کورکورانه  به طور  و  شده  منحرف 
و  اصالح  و  بحث  هرگونه  با  وسطایی،  قرون  و 

نوگرایی مخالفت می نماید.

طریق - 36 و  راه  هیچ  نیک اندیش  بهائیان   
و  تجدیدنظر  و  حقایق  پذیرش  جز  دیگری 
پذیرش اصالحات، در همه سطوح، در تعالیم 

بهائی را ندارند.

و - 37 کید  تأ هیچ  اصالح گرا  بهائیان  گروه   
نحله های  و  گروه ها  سایر  که  ندارند  اجباری 
را  این ها  برداشت  عینًا  بهائی، 

از تعالیم بهاءاهلل داشته باشند.

اصالح گرا - 38 بهائیان  آیین   
گزینش  هرگز به دنبال تحریف یا 
یا متون غیرعادی  بخشی اندک 
از نوشته ها و نصوص برای ایجاد 
بیش  کید  تأ یا  خاص  برداشت 
تأمین مقاصد  به منظور  از حد، 
کنترل فکر و اهداف  سازمانی و 

فرقه گرایانه نیست.

می شمارد - 39 مجاز  اصالح گرا  بهائیان  آیین   
براساس  تفکر،  و  نیایش  به  بهائیان،  فردفرد  که 
ثمرۀ  و  بپردازند  بهاءاهلل  آثار  از  خود  برداشت 
که عالقه مند به  تفکر و اندیشه خود را با هرکس 
شنیدن آن ها باشد، در میان بگذارند. یا نظرات 
با  و  نمایند  یافت  در را  دیگران  برداشت های  و 
یکدیگر به شور و مشورت و تبادل نظر بپردازند، 
عناوین  و  زشت  برچسب های  آنکه  بدون 

تحقیرآمیزی بر آن ها زده شود.

که  جدیدی  روحانی  طبقۀ 
فقط به فکر امتیاز و مقام برای 
خود است و خودش را پشت 
سکوالری،  عناوین  و  اسامی 
و  »تشکیالت«  همچون 
پنهان  اداری«  »سازمان 
گله  ای گرگ  می کند، همچون 
لباس  و  پوستین  هستند. 
باشد،  هرچه  آن ها  ظاهری 

اهمیتی ندارد!
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بهائیان اصالح گرا از همۀ بهائیان، بهائیان - 40
که  نفری  هزاران  و  بشری  جامعۀ  همۀ  پیشین، 
براثر رفتارهای رعب انگیز افراطی های متعصب 
پیشین در محافل و تشکیالت بهائی، از جامعۀ 
قرار  ناسزا  و  تهمت  مورد  و  شده اند  طرد  بهائی 
آیین  در  دیگر،  بار  تا  می کند  دعوت  گرفته اند، 
بهاءاهلل گرد آیند و به خدمت به بشریت بپردازند 
براساس  جدیدی،  بهائی  جامعۀ  ایجاد  به  و 
و  اجتماعی  حیات  در  اعتدال  و  عقالنیت 
معاشرت با دیگران براساس محبت و اعتماد و 

اخوت بپردازند و همۀ موانع نژادی، 
و  اقتصادی  اجتماعی،  فرقه ای، 
ی را پشت سر بگذارند.

ّ
محلی و مل

آستان  در  وحدتگرا  بهائی  آیین 
حق، زانو می زند و متضرعانه طلب 
و هدایت می نماید و ضمن  لطف 
پیدا  موانع  و  مشکالت  پذیرش 
و  نظر  تحقق  دنبال  به  پنهان،  و 

مشّیت اوست. 

                  www.reformbahai.org  2004 19 اوت

ارتباط  بهائیان با دولت امریکا واسرائیل 
دربارۀ ارتباط بهائیت با اسرائیل و امریکا حرف 
حیاط  را  بهائیت  برخی  است.  فراوان  سخن  و 
معتقدند  و  دانسته  امریکا   و  اسرائیل  خلوت 
اطالعات  دینی،  وظیفۀ  به عنوان  بهائیان 
اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی، 
به بیت العدل در حیفا  را  منطقۀ سکونت خود 

با  بتواند  بهائیت  رهبری  تا  می دارند  ارسال 
بهائیان  ادارۀ  برای  اطالعات،  آن  از  استفاده 
بیت العدل،  عالوه بر  کند.  برنامه ریزی  جهان 
دولت اسرائیل نیز به این اطالعات نیازمند بوده 
طرف  از  بگذرد.  آن ها  از  به سادگی  نمی تواند  و 
در  حضور  دلیل  به  بیت العدل  اعضای  دیگر 
اسرائیل و استفاده از امکانات آن، خود را وام دار 
هم جواری  وحسن  می دانند  اسرائیل  دولت 
اختیار  در  را  یافتی  در اطالعات  تا  دارد  اقتضا 

صاحب خانه و ارباب نیز قرار دهند.

در مقابل عده ای دیگر معتقدند 
و  اسرائیل  به  بهائیان  عالقۀ 
کشور  تمکین آن ها از اولیای آن 
در  اسرائیل  جایگاه  دلیل  به 
کن  اما وجود  و  بهائی  نصوص 
مقدس بهائی در آن کشور است 
از  بیش  سابقه ای  هم  آن  که 

تشکیل دولت اسرائیل دارد.

 صرف نظر از اینکه کدام برداشت درمورد ارتباط 
باشد،  صحیح  امریکا   و  اسرائیل  با  بهائیت 
هنگام  در  جهانی  قدرت های  می رسد  به نظر 
که فاقد تعصب  لزوم، از بهائیت به عنوان آیینی 
نیز  با اسالم و جمهوری اسالمی  وطنی است و 
استفاده  فشار  اهرم  به عنوان  دارد،  جنگ  سر 

می نماید.

در  قطعنامه ای  تقریبًا  که  است  ذکر  به  الزم 
درآن  بهائیت  که  نیست  ایران  محکومیت 

حاضر،  حال  در  بهائیان 
درخصوص رابطه بین امریکا 
و ایران، به عنوان ابزار دست 
آن ها  برای  امریکا  دولت 
مفیدند. دولت امریکا برای 
مقابله با دولت ایران، از این 

"ابزار"  استفاده می کند. 
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محفل  عمومی  امور  دفتر  باشد.  نداشته  نقشی 
درحال  دائمًا  خود،  مجهز  کادر  با  امریکا  ملی 
اسناد  ارائه  و  امریکائی  مقامات  با  کره  مذا
تا  آن هاست،  به  نقطه ضعف ها  و  مدارک  و 
ایران  علیه  را  بیشتری  قطعنامه های  بتواند 

اقدامات  شرح  ببیند.  تدارک 
البی های  و  امریکا  ملی  محفل 
انجام شده با مقامات امریکایی 
سازمان یافتۀ  فعالیت های  و 
مجازی،  فضای  در  ایرانی  ضد 

گانه دارد. گزارش جدا نیاز به 

مصاحبه  در  گلیشر  یک  فردر
نام های  به  خبرنگار  نفر  دو  با 
 Asaf shafir و   Naama Pyrity
پاسخ  در    Belfilms کمپانی  از 
پرسیده  که  خبرنگار  سؤال  به 
بود "چرا حکومت امریکا به این 
دارد؟"  نیاز  کوچک  دینی  گروه 

می گوید:

مقابله  برای  یگان  ر دولت   ...«
بهائیت  و  می گشت  بهانه  دنبال  ایران،  با 
حاضر،  حال  در  بهائیان  شد.  معرفی  او  به 
به عنوان  ایران،  و  امریکا  بین  رابطه  درخصوص 
مفیدند.  آن ها  برای  امریکا  دولت  دست  ابزار 
از  ایران،  دولت  با  مقابله  برای  امریکا  دولت 
بهائی  تشکیالت  می کند.  استفاده  "ابزار"  این 
مزد  دارد  قصد  و  است  نکته  این  متوجه  هم 
عموم  بگیرد.  را  بودن"  "وسیله  این  ارزش  و 

بهائیت  از  شناختی  امریکایی  سیاستمداران 
در  بهائیان  باورهای  که  نمی دانند  و  ندارند 
تقابل با باورهای حقوق بشری امریکایی است. 
بهائیان  خود  و  نیست  پوشیده ای  مطلب  این 
تحصیل کرده هم می دانند. در امریکا مسیحیان 
هستند  بهائیان  از  بیشتر  خیلی 
آن ها  که  نمی بینم  من  ولیکن 
برای  بهائیان  از  حیاتی تر  و  مهم تر 

آمریکا باشند. 

بهائیان  که  می پرسید  من  از  شما 
این چنین  آمریکا  دولت  برای 
من  هستند؟  مهم  و  حیاتی 
با  می خواهیم  وقتی  می گویم 
مفید  بهائیان  کنیم  مقابله  ایران 
سیاسی  دالئل  به  ما  هستند. 
را  ایران  حکومت  می خواهیم 
چگونه  خوب  کنیم.  محکوم 
کار را انجام دهیم؟ در اینجا  این 
مورد  به ظاهر  که  هستند  گروهی 
گرفته  اند و در همۀ ادوار  ظلم قرار 
و  داشتند  قرار  فشار  مورد  همواره  ایران  یخی  تار
بهائی  جامعۀ  بود.  خواهد  چنین  نیز  آینده  در 
که همواره می تواند از ابزارها و  به خوبی می داند 
مسؤوالن  از  و  دارد  وجود  که  مشترکی  امکانات 
کند تا به اهداف خود برسد.  امریکائی استفاده 
بهائیان  با  امریکا  دولت  که  ندارم  اعتقاد  من 
بلکه  باشد،  شده  درگیر  توطئه  تئوری  یک  در 
کمترین  امریکایی  سیاسیون  کثر  ا که  معتقدم 

شوقی افندی بارها با مقامات 
داشته  مالقات  اسرائیلی 
بهائیان  از  برخی  است. 
تشکیالتی نیز با وزرای اسرائیلی 
داشته اند.  مالقات  و  ارتباط 
که چگونه  آن ها می دانستند 
با اسرائیلی ها به درک و منافع 
از  بخشی  برسند.  مشترک 
قضیه، به طور مثال، این است 
اسرائیل  در  هرگز  آن ها  که 
نمی کنند.  بهائیت  تبلیغ 
از  یا  خودش  شوقی افندی 
طریق نمایندگانش، در موارد 
کره  متعدد با اسرائیلی ها مذا

داشته است. 
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)مصاحبه  ندارند..«  بهائیان  به  نسبت  دیدی 
حیاط  در  "بهائیت  فیلم  سازندگان  با  گلیشر 

خلوت من"1

نیز  اسرائیل  با  بهائیت  ارتباط   درمورد  گلیشر 
نظراتی دارد. او می گوید:

»شوقی افندی بارها با مقامات اسرائیلی مالقات 
تی  تشکیال بهائیان  از  برخی  است.  داشته 
مالقات  و  ارتباط  اسرائیلی  وزرای  با  نیز 

داشته اند. آن ها 
نستند  ا می د
با  چگونه  که 
به  اسرائیلی ها 
منافع  و  درک 
برسند.  مشترک 
از  بخشی 
به طور  قضیه، 

که آن ها هرگز در  مثال، این است 
اسرائیل تبلیغ بهائیت نمی کنند. 

نمایندگانش،  طریق  از  یا  خودش  شوقی افندی 
داشته  کره  مذا اسرائیلی ها  با  متعدد  موارد  در 
حضور  و  عبدالبهاء  دورۀ  به  این  البته  است. 
فرماندار  حضور  و  می گردد  باز  فلسطین  در  او 
خب  آنجا.  در  انگلستان  طرف  از  قیمومت 
از دخالت  بسیار طوالنی است  یخ  تار این یک 
و  سیاسی  موضوعات  در  بهائی  تشکیالت 

خاورمیانه«.

1. https://fglaysher.com/bahaicensorship/Baha-
is_in_My_Backyard.html

پرسید:  که  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  گلیشر 
اسرائیل  و  امریکا  که  است  این  ما  »برداشت 
فراتر  ارتباطی  دارند،  بهائیت  با  ویژه ای  ارتباط 
مذهبی  گروه های  دیگر  با  آن ها  که  رابطه ای  از 
آنجاست،  در  بهائیت  مرکزیت  البته  دارند. 
از روابطش  با آن ها متفاوت  ولی روابط اسرائیل 
گروه های دینی است و این  با بقیۀ تشکیالت و 

تفاوت مشهود است«. می گوید:

اعتقاد  و  باور  »در 
بیت العدل )رهبری 
حیفا(،  در  بهائیت 
حکومت ها  تمام 
باید  پادشاهان  و 
پله های  از  روزی 
بهائی  جهانی  مرکز 
برابر  در  و  باالرفته 
آورند.  بیت العدل سر تعظیم فرود 
را  چیز  همه  تقریبًا  تصویر  این 
درمورد بیت العدل و اقدامات آن ها در اسرائیل 
چشم انداز  یک  این  گفت.  خواهد  شما  به 
جهانی  جامعۀ  که  است  چندنسلی  درازمدت 
بهائی را شبیه سازی می کند. البته این تصویری 
درنظر  چندنسلی  دورۀ  برای  آن ها  که  است 
آن  تحقق  دنبال  به  سریع  خیلی  و  گرفته اند 
دارند  احتیاج  یادی  ز زمان  آن ها  لذا  نیستند. 
را  خود  هواداران  قلب  و  ذهن  و  فکر  بتوانند  تا 

کنند...«2  نسبت به این اندیشه ها آماده 

2. مصاحبه گلیشر با سازندگان فیلم "بهائیت در حیاط خلوت من"

گلیشر در جلسه ریفرم بهائی
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بهائیان  ملی  محفل  و  بیت العدل  پای  رد 
انگلستان در ماجرای حمله امریکا به عراق

امریکا  متحدۀ  ایاالت  میالدی،   2003 سال  در 
سالح های  وجود  بهانۀ  به  آن  همراه  ائتالف  و 
کشتار جمعی در عراق و حمایت دولت عراق 
مرتکب  به عنوان  القاعده،  یستی  ترور گروه  از 
این  به   2001 سپتامبر   11 یستی  ترور حمالت 
که نیروهای  کردند . در این حمله  کشور حمله 
در  لهستان  و  استرالیا  بریتانیا،  متحده،  ایاالت 
نظامی  نفر   9200 از  بیش  داشتند،  شرکت  آن 
شدند  کشته  عادی  شهروند  نفر  و3750  عراقی 
و بسیاری از زیرساخت های عراق از بین رفت.

هانس بلیکس سرپرست بازرسان سازمان ملل 
گزارش خود به وجود  متحد، در ژانویه 2003 در 
لیتر   8500 و  اعصاب  شیمیایی  عامل  تن   910
که  بود  کرده  اشاره  درعراق  زخم  سیاه   عامل 
بر انهدام آن ها ، به دست نیامده  گزارشی مبنی 
خود   2003 سال  سخنرانی  در  بوش  جورج  بود. 
دارای   1990 دهۀ  اواخر  در  عراق  که  کرد  ادعا 
است.  بوده  میکروبی  سیار  آزمایشگاه  های 

مدارک  تا  آمد  امنیت  شورای  به  نیز  پاول  کالین 
در  نامتعارف  سالح  های  وجود  بر  مبنی  خود 
بر این  گزارش نماید. دولت فرانسه هم  را  عراق 
عامل  مقادیری  دارای  عراق  که  بود  باور 
تولید  توانایی  و  است  بوتولیسم  و  سیاه  زخم 

عامل اعصاب را هم دارد.

مورد  سالح های  که  داشت  ادعا  عراق  دولت 
اشاره در حضور نمایندگان سازمان ملل منهدم 
گردیده  ارسال  نیز  انهدام  گزارش  و  است  شده 
بود  قرار  موجود،  گزارش های  به  باتوجه  است. 
سازمان ملل با تأیید اینکه دولت صدام نسبت 
اقدام  کشتار جمعی خود  انهدام سالح های  به 
اقتصادی  تحریم های  لغو  دستور  است،  کرده 
سازمان  کارشناسان  ولی  نماید  صادر  را  عراق 
دولت  نیت  حسن  در  گزارشی  ارائۀ  با  ملل 
سالح های  اینکه  اعالم  با  و  کرده  تردید  عراق 
که دولت  معدوم شده بیش از میزانی بوده است 
است،  نموده  اعالم  ملل  سازمان  به  قباًل  عراق 
نفع دولت عراق  به  قطعنامه  مانع صدور  عماًل 
شدند. البته بعدها روشن شد که در زمان حملۀ 
آمریکا، هیچ سالح کشتار جمعی درعراق نبوده 

است.

ایاالت  بین المللی  ائتالف  غافلگیرانۀ  حملۀ 
ساعت  در  عراق  به  بریتانیا  و  امریکا  متحدۀ 
5:30 دقیقه بامداد 29  اسفند 1381 با اسم رمز 
"عملیات آزادی عراق" صورت پذیرفت و حضور 
امریکا و انگلیس در کشورهای اسالمی و منطقه 

استمرار یافت.
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به  حمله  با  انگلیس  و  امریکا  ائتالف  هرچند 
دست  خود  اهداف  همۀ  به  نتوانستند  عراق 
گردیدند،  یافته و متحمل هزینه های فراوانی نیز 
اصلی  طراح  که  ماجرا  این  در  ذی نفعان  ولی 
سپرده  فراموشی  به  نباید  بودند،  سناریو  این 
گردند.  معرفی  پیروز  قهرمان  به عنوان   و  شده 
ماجرا  این  در  انگلیس  و  امریکا  دولت  حضور 
استکباری  روحیه  زیرا  نیست،  عجیب  خیلی 
با  ضعیف  کشورهای  بر  تسلط  به  میل  و  آن ها 
گوشت و پوست آن ها عجین شده است. طبق 
که ردپای  گلیشر، تعجب در اینجاست  ادعای 
و  انگلیس  بهائیان  ملی  محفل  و  بیت العدل 
جاسوس ام- ای 6 نیز در این داستان پیداست. 

کلی1  کریستوفر  که دیوید  ماجرا از این قرار است 
یک  بیولوژ و  شیمیایی  سالح های  کارشناس 
بود.  بریتانیا  دفاع  وزارت  کارمند  ملل،  سازمان 
جمعی،  کشتار  سالح های  بازرس  به عنوان  او 
در  ویژۀ سازمان ملل  کمیتۀ  با  سابقۀ همکاری 
گزارش،  تهیه  برای  بار  چهل  و  داشت  را  عراق 
به عراق رفته بود و تنها منبع موثق سازمان ملل 

به شمار می رفت.

دیوید کلی درحین ماموریت های خود با خانمی 
کویتی االصل، مامور  بهائی به نام می پیترسون2، 
جاسوسی  مدرسۀ  در  شاغل  و  سیا  سازمان 
گرفت.  او قرار  امریکا، آشنا شده و تحت تبلیغ 
کلی درسال 1999 میالدی در کالیفرنیای امریکا، 

1. David Christopher Kelly
2. Mai Peterson

به بهائیت ایمان آورد و متعاقب آن با خانم می 
پیترسون )بهائی( ازدواج کرد. 

كلی دیوید 

کلی  دیوید  همسر،  به عنوان  پیترسون  خانم 
و  کرد  همراهی  عراق  به  او  یت های  مامور در  را 

جایگاهی بیش از مترجم را نیز برای او داشت.

کاماًل  کلی از عراق،  گزارش های دیوید  با اینکه 
محرمانه و طبقه بندی شده بود و باید در اختیار 
کلی  مقامات مسئول قرار می گرفت، ولی دیوید 
از  قسمتی  بهائی،  جلسۀ  یک   در  حضور  با 
اعضای  اختیار  در  را  آمده  به دست  اطالعات 
بهائی حاضر در جلسه  می گذارد. از طرف دیگر 
ضبط نشده،  و  غیررسمی  مصاحبه ای  در  کلی 
کیلیگان3  اطالعاتی از پرونده را در اختیار اندرو 

خبرنگار بی بی سی قرار می دهد.

درز  منبع  به عنوان  کلی،  نام  افشای  از  پس 
ی  و بی بی سی،  به  عراق  جنگ  اطالعات 
بریتانیا،  خارجه  امور  انتخابی  کمیتۀ  توسط 

3. Andrew Killigan
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او  جسد  آن،  از  بعد  روز  دو  و  می شود  احضار 
گفته  ابتدا  در خیابان های لندن پیدا می شود. 
با  مسکن  قرص های  از  استفاده  با  ی  و که  شد 
گمانه زنی ها  کرده است ولی  دوز باال خودکشی 
قتل  به  کلی  دیوید  که  است  این  از  کی  حا
"درخواست  جوادی،  )سودابه  است.  رسیده 
کلی "،  برای تحقیق دوباره در مورد مرگ دیوید 

خبرگزاری بی بی سی، 22 اوت 2010 :

http://www.bbc.com/per-
sian/iran/2010/08/100813_
l24_David_Kelly_inquest_
call)

دیوید  جسد  شدن  پیدا  از  پس 
کلی، پرونده برای بررسی و تحقیق 
انگلیسی،  قاضی  هاتن1،  لرد  به 
بازجویی های  او  شد.  سپرده 
ولی  آورد  عمل  به  را  مختلفی 
او  دراختیار  درستی  اطالعات 
نتیجۀ  مجموع  در  و  نگرفت  قرار 
روشنی از واقعیت ماجرا به دست 

بدون  که  عراق  به  امریکا  حملۀ  از  پس  نیامد. 
سرنگونی  با  و  شد  انجام  ملل  سازمان  مجوز 
صدام و حضور امریکا در عراق، بهائیان تالش 
بهائی  ک  امال مظلوم نمایی،  با  تا  کردند  یادی  ز
را  آن  مالکیت  ادعای  که   - را  مصادره شده 
وجود  دلیل  به  ولی  گیرند  پس  باز   - داشتند 
از  مالکیت  مدرک  ارائۀ  و  خصوصی   مدعی 
1. Lord Hutton

دراختیار  را  ک  امال این  نتوانستند  او،  سوی 
بگیرند. 

قضیۀ  به  کلی  دیوید  ورود  گلیشر،  یک  فردر
نقشۀ  و  ترفند  را  عراق  شیمیائی  سالح های 
محفل  و  )بیت العدل  بهائی   عالی  تشکیالت 

ملی انگلیس( می داند. 

و  بهائی  بین المللی  جامعۀ  گلیشر،  عقیدۀ  به 
بیت العدل جهانی، بهرۀ زیادی 
می برد.  عراق  در  جنگ  وقوع  از 
مجدد  ادعای  طرح  ازجمله 
بهاءاهلل  سکونت  محل  دربارۀ 
در عراق )درهنگام تبعید وی( و 
باغ رضوان، همچنین راه اندازی 
عراق  از  بهائیان  زیارت  برنامۀ 
و  تبلیغی  برنامه های  افزایش  و 
خاورمیانه  در  بهائیت  گسترش 
توضیح  برد.  نام  می توان  را 
بهاءاهلل  مسکونی  خانۀ  اینکه 
به  تبعید  زمان  در  بغداد،  در 
بسیار  بهائیان  نزد  در  عراق، 
کعبه  مقدس است و طبق تعالیم بهائی، عنوان 
و محلی برای اجرای مراسم حج بهائی را دارد. 
از طرف دیگر باغ رضوان در بغداد نیز مورد توجه 
است. بهائیان معتقدند شروع ادعای مظهریت 
علنی بهاءاهلل در آن مکان بوده است. همچنین 
بهاءاهلل  که  نیز  عراق  سلیمانیۀ  در  مکان هایی 
کرده  زندگی  آنجا  در  مخفیانه  دوسال  مدت 
است، مورد توجه بهائیت قرار دارد. تشکیالت 

حضور دولت امریکا و انگلیس 
عجیب  خیلی  ماجرا  این  در 
استکباری  روحیه  زیرا  نیست، 
بر  تسلط  به  میل  و  آن ها 
گوشت  با  ضعیف  کشورهای 
شده  عجین  آن ها  پوست  و 
گلیشر،  ادعای  طبق  است. 
که  اینجاست  در  تعجب 
محفل  و  بیت العدل  ردپای 
و  انگلیس  بهائیان  ملی 
جاسوس ام- ای 6 نیز در این 

داستان پیداست. 
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مکان های  برای  را  وسیعی  برنامه ریزی  بهائی، 
یادشده در عراق تدارک دیده بود. بیت العدل به 
کشور عراق شرایط یک  که برای  دنبال این بود 
بزرگ )مانند اسرائیل(  یستی  تور و  یارتی  ز مکان 
زیبا،  و  مدرن  بناهای  ساخت  با  و  کرده  ایجاد 
نماید.  جلب  مکان ها  آن  به  را  جهانیان  توجه 
با  بهائیت،  تبلیغ  عالوه بر  عراق  ملی  محفل 

از  اطالع  کسب  و  عراق  در  نفوذ 
می توانست  اسالمی،  کشورهای 
برای  را  مختلفی  یت های  مامور
با  و  گرفته  به عهده  اسرائیل 
خود،  مقدسه  کن  اما ساخت 
مسلمانان  چشم  در  خاری 
صدام  آمدن  کار  ی  رو با  گردد. 
استناد  با  عراق  دولت  حسین، 
خود،  اساسی  قانون   105 ماده  به 
مصادره  را  بهائی  کن  اما همۀ 
در  بهائیان  فعالیت  هرگونه  و 
نمود.  اعالم  غیرقانونی  را  عراق 
فعالیت  انجام شده،  اقدامات  با 
فوق العاده  عراق  در  بهائیان 

دلخور  مسأله  این  از  که  بهائیان  یافت.  کاهش 
تغییر  با  بتوانند  تا  بودند  فرصت  منتظر  بودند، 
کشور  را در آن  حکومت در عراق، اهداف خود 
عملی سازند. حمله امریکا به عراق و برکناری 
دست  به  حکومت  افتادن  و  حسین  صدام 
می توانست  الئیک،  گروه های  و  امریکاییان 
نماید.  فراهم  آن ها  برای  را  طالیی  فرصت  این 

بهائیان در حملۀ  گر نگویم  ا با توضیحات فوق 
و  اسرائیل  پیاده نظام  نقش  عراق  به  امریکا 
قبول  باید  حداقل  داشتند،  به عهده  را  امریکا 
که انگیزۀ الزم را برای همکاری با ائتالف  کنیم 
کن  اما پس گیری  باز انگلیس، به منظور  و  امریکا 
مخالف  شیعی  حکومت  نابودی  و  بهائی 
بهائیت را داشته اند. )بهائیت در عراق، مجله 
فرق  روشنا، فصلنامۀ تخصصی 
دهم،  سال   ،80 شماره  ادیان،  و 

بهار 1390، ص31.(

یک گلیشر در مصاحبه خود  فردر
"بهائیان  مستند  خبرنگار  دو  با 
در حیات خلوت من" در پاسخ 

که می گوید: به سؤال خبرنگار 

موضوع  به  می خواهم  "حاال 
دکتر  بحث  بپردازم.  دیگری 
بعد  روز  بهائی.  کلی  دیوید 
در  خبری  کلی  دکتر  فوت  از 
تیترش  که  شد  منتشر  روزنامه ها 
کلی عامل  این بود: »دکتر دیوید 
سازمان جاسوسی بریتانیا )MI6( متخصص در 
خودکشی  بهائی،  و  جمعی  کشتار  تسلیحات 
کلی برای جامعۀ جهانی  کرد«. چرا بهائی بودن 
قتلش  ماجرای  در  او  بودن  بهائی  آیا  بود؟  مهم 

تأثیرگذار است؟" این طور جواب می دهد:

»مقامات و تشکیالت عالی بهائی از هر فرصتی 
برای مطرح شدن و رسانه ای کردن خود استفاده 

جامعۀ  گلیشر،  عقیدۀ  به 
بین المللی بهائی و بیت العدل 
وقوع  از  زیادی  بهرۀ  جهانی، 
می برد.  عراق  در  جنگ 
مجدد  ادعای  طرح  ازجمله 
دربارۀ محل سکونت بهاءاهلل 
تبعید  )درهنگام  عراق  در 
باغ رضوان، همچنین  وی( و 
زیارت  برنامۀ  راه اندازی 
افزایش  و  عراق  از  بهائیان 
گسترش  برنامه های تبلیغی و 
را  خاورمیانه  در  بهائیت 

می توان نام برد. 
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می کنند. بنابراین در یک نگاه من فکر نمی کنم 
دیوید  بودن  بهائی  ی  رو رسانه ها  اولیه  کید  تأ
واقعی  سؤال  باشد.  غیرعادی  موضوعی  کلی 
را  اقدامی  چنین  بهائیان  آیا  که  است  این 
انجام داده اند؟ ابتدائًا من مطمئن نیستم. این 

موضوع نیاز به تحقیقات اولیه 
گزارشی  و بررسی دارد که اولین 
کلی  که خبر بهائی بودن دیوید 
زمانی  چه  در  نمود  افشاء  را 
مورد  موضوع  این  چگونه  بود؟ 
درمورد  گرفت؟  قرار  کید  تأ
و  اساسی  کلی سؤاالت  دیوید 
رابطه  اش  درخصوص  فراوانی 
با جامعۀ بهائی و با این موضوع 
و  بررسی  مورد  که  دارد  وجود 
قرار نگرفته است. من  تحقیق 
کردم در وب سایت خود  سعی 

آن ها را مستندسازی نمایم. من راه حل، پاسخ 
و دانش اینکه حقیقت موضوع چیست را ندارم  
این  در  یادی  ز تناقض های  که  می دانم  ولیکن 
گزارش ها این  مورد وجود دارد. یکی از نخستین 
که یک خبرنگار انگلیسی برای روشن شدن  بود 
موضوع، به چند نفر بهائی مراجعه و سؤاالتی را 
مطرح می نماید ولی تشکیالت بهائی آن ها را از 
دهانشان  به نوعی  و  می نماید  منع  دادن  پاسخ 
یادی  ز سؤاالت  حرکت ها  این  می شود!!  بسته 
کلی  دیوید  آیا  اینکه  مثاًل  می سازد،  مطرح  را 
اختیار  در  را  طبقه بندی شده  اطالعات  واقعًا 

از  بهائی  جامعۀ  آیا  می داد؟  قرار  بهائی  جامعۀ 
به  او  از طریق  بیت العدل  تا  استفاده می کرد  او 
بهاءاهلل  خانۀ  ازجمله  عراق،  در  خود  اهداف 
دست  کن  اما سایر  و  رضوان  باغ  بغداد،  در 
به عنوان  پیترسون«  »مای  خانم  نقش  یابد؟ 
آمریکا،  ارتش  جاسوس  یک 
دارد،  کویتی  اصالت  ظاهرًا  که 
بهائی  پیترسون  خانم  چیست؟ 
درمورد  تا  شد  بسته  دهانش  نیز 
به  اطالعاتی  او،  حضور  چگونگی 
آمریکا  دولت  آیا  نکند.  درز  بیرون 
او  اینکه  یا  می کرد؟  استفاده  او  از 
دیگری  کشور  یا  کویتی ها  برای 
جاسوس  یک  او  آیا  می کرد؟  کار 
بود؟  بیشتر  یا  سه جانبه  دوجانبه، 
سؤاالت  که  است  این  واقعیت 
یادی دراین باره هنوز بدون جواب  ز
چرا  گیرند.  قرار  تحقیق  مورد  باید  که  مانده اند 
گذاشته و مخفی  کنار  خانم پیترسون از صحنه 
شد و هیچ سؤالی از او نشد. من هنوز اطالعات 
یافت نکرده ام.  کل این ماجرا در روشنی درمورد 
بهائی  یک  به عنوان  پیترسون  می  خانم  نقش 
مستقیم  دستور  تحت  تعمدًا  او  آیا  بود؟  چه 
انجام  را  اقداماتی  بیت العدل  غیرمستقیم  یا 
کردن  یت داشت تا با بهائی  می داد؟ آیا او مامور
کن  اما آوردن  به دست  مقدمات  کلی  دیوید 
را  در خاورمیانه  بهائیت  نفوذ  گسترش  و  بهائی 
بسیار  موارد  این  در  گفتن  سخن  نماید؟  فراهم 

کلی،  دیوید  می رسد  به نظر 
 ،2۰۰2 کتبر  ا  5 تاریخ  در 
مدارک  و  اسناد  از  برخی 
را،  پرونده  در  دولتی  سّری 
از  بهائیان،  از  عده ای  برای 
مّلی  محفل  اعضای  جمله 
کرده  افشاء  بریتانیا،  بهائیان 
است. آن ها نیز، به طور قطع، 
اطالعات  این  انتقال  فرصت 
بهائی  جهانی  بیت العدل  به 
دست  از  را  حیفا  در  مستقر 

نداده اند!
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مستندات  در  مندرج  اظهارات  است.  مشکل 
از  مملو  هاتن  لرد  به  الیت  بارنی  توسط  دادگاه، 
است.  مبهم  و  مخدوش  اظهارات  و  اطالعات 
ملی  محفل  )منشی  الیت  بارنی  من  اعتقاد  به 
سؤالی  هر  ی  رو داشت  تالش  بریتانیا(  بهائیان 
و  بگذارد  سرپوش  می کرد،  او  از  هاتن  لرد  که 
تکذیب  را  قضیه  این  در  بهائی  جامعۀ  نقش 
نماید. فکر می کنم حتی لرد هاتن نمی دانست 
یک  ولی  می کرد؛  بازی  نقش  داشت  او  که 
واقعیت  که  می شود  متوجه  اطالعاتی  فرد 
من  است.  خبر  چه  اینجا  در  و  چیست  قضیه 
که در وب سایت خود  دراین مورد بیش از آنچه 
من  به  ندارم.  بیشتری  اطالعات  داده ام  قرار 
است.  شده  داده  مخدوشی  فراوان  اطالعات 
من به هیچ فردی در جامعه و تشکیالت بهائی 
اعتماد ندارم. این شامل اظهارات بارنی الیت1 
کلی و مای پیترسون نیز می شود.  درمورد دیوید 

مجلس  تحقیق  کمیتۀ  سوابق  به  شما  گر  ا
الیت  بارنی  اظهارات  و  هاتن(  )لرد  انگلستان 
او  از  که  سؤاالتی  که  می بینید  کنید،  مراجعه 
نمی شد.  پیگیری  بعدی  سؤاالت  با  شد  می 
جدی  سؤاالت  بودند،  بوروکراتیک  سؤاالت 
مسأله  این  نمی شد.  مطرح  هاتن  لرد  توسط 
که همه  موجب تعجب من شد. به نظر می رسد 
بهائیان  نبود  قرار  و  بود  تعیین شده  قبل  از  چیز 
واقعًا  نمی دانم  گیرند.  قرار  جدی  سؤال  مورد 
که  این است  نتیجه  و  افتاده است  اتفاقی  چه 

1. Barney Leith

پاسخ  بدون  دراین مورد  سؤاالت  از  بسیاری 
می مانند «2

که »آیا بیت العدل  گلیشر در پاسخ به این سؤال 
ایجاد  در  نقشی  حیفا(  در  بهائیت  )رهبری 

جنگ در عراق داشته است؟« می گوید:

ولیکن  ندارم،  دراین مورد  کاملی  اطالع  »من 
احتماِل آن را هم رد نمی کنم. من این احتمال 
مای  همکاری  با  بیت العدل  که  نمی کنم  رد  را 
اقداماتی  آمریکا  دولت  همکاری  با  و  پیترسون 
که  را انجام داده باشد. سؤال اصلی این است 
بهاءاهلل  خانه  آوردن  به دست  بیت العدل  برای 
در  است؟  مهم  چقدر  بغداد  در  رضوان  باغ  و 
کتاب ها،  از  یکی  در   1930 دهه  سال های 
بغداد  محوری  اهمیت  به  سهراب  میرزااحمد 
کن  اشاره می کند و بر اهمیت به دست آوردن اما
کید می نماید! دخالت آشکار  ک بغداد تأ و امال
تشکیالت بهائی در فعالیت شغلی دکتر دیوید 
بررسی  و  تحقیق  مورد  جدی  به طور  باید  کلی 
یخ  کلی، در تار گیرد. به نظر می رسد دیوید  قرار 
سّری  مدارک  و  اسناد  از  برخی   ،2002 کتبر  ا  5
بهائیان،  از  عده ای  برای  را،  پرونده  در  دولتی 
بریتانیا،  بهائیان  ی 

ّ
مل محفل  اعضای  جمله  از 

افشاء کرده است. آن ها نیز، به طور قطع، فرصت 
جهانی  بیت العدل  به  اطالعات  این  انتقال 

بهائی مستقر در حیفا را از دست نداده اند!« 

2. www.Fglaysher.com/bahaiconsorship/Kelly.
htm 
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گلیشردرمورد مای پترسون  سخنان 
تبلیغ  مورد  را  کلی  دیوید  پیترسون،  »مای 
کرد. شایعاتی درمورد رابطۀ  قرارداد و او را بهائی 
شخصی این دو مطرح شده است. من بیش از 
این اطالعی ندارم و نمی دانم بین مای پیترسون 

گذشته  چه  کلی  دیوید  و 
برای  موضوع  این  فقط  است. 
که علی رغم  من عجیب است 
نفوذ  پیترسون  مای  اینکه 
کلی داشت  ی دیوید  فراوانی رو
ولیکن هرگز مورد سؤال و جواب 
درمورد  بازخواست  و  جدی 
موضوع  در  او  نقش  احتمال 
حتی  نگرفت.  قرار  کلی  دیوید 
لرد  توسط  هرگز  ی  و اظهارات 
شنیده  پرونده(  )قاضی  هاتن 
اجازه  پیترسون  مای  نشد. 
لرد  به  او  اظهارات  که  نداد 
موضوع  این  شود.  داده  هاتن 
پرونده  این  در  نکته  مهم ترین 
پزشکان  از  تعدادی  است. 
با  که  گفته اند  نیز  مورداعتماد 
که دیوید  کم قرص هایی  تعداد 

کلی مصرف می کرد، او نمی توانست خودکشی 
دراین  بیشتر  اظهارنظر  شایسته  من  باشد.  کرده 
که آیا  زمینه نیستم ولی این سؤال باقی می ماند 
کافی برای اینکه روشن شود واقعًا  سعی و اقدام 
گرفته است یا  چه اتفاقی افتاده است، صورت 

نه؟ و تشکیالت بهائی در این ماجرا چه نقشی 
داشته است؟« 

با  خود  سایت  در  دیگری  مطلب  در  گلیشر 
کینگ دان  راجر  اظهارات  مقایسۀ  و  مطابقت 
که در آن حدود 30 نفر از  )صاحب خانۀ منزلی 
اعضای  از  برخی  ازجمله  بهائیان 
گرد  بریتانیا  بهائیان  ی 

ّ
مل محفل 

بارنی  نامۀ شهادت  و  بودند(  آمده 
بهائیان  محفل  منشی  الیت، 
رد 

ُ
ل تحقیق  کمیته  به  بریتانیا، 

که  می کند  نتیجه گیری  هاُتن، 
گفته نشده و برخی از  همۀ حقایق 
زیرا  است،  گردیده  پنهان  مطالب 
یادی  ز مغایرت های  دو  آن  گفتار 

دارد.1 

به  می خواهد  رسانه ها  از  گلیشر 
الیت،  بارنی   2003 20جوالی  نامه 
و  بریتانیا  بهائیان  به  خطاب 
گفت وگو  از  آن ها  ساختن  ممنوع 
کنند. متعاقب  با مطبوعات توجه 
که از طرف بهائیت  آن، تنها فردی 
کمیتۀ  به  پاسخ گویی  برای 
بارنی  خود  رفت،  هاتن  تحقیق  
آقای  بود.  بهائیان  ی 

ّ
مل محفل  منشی  الیت، 

انگلستان  آبزرور  روزنامۀ  به  کینگ دان  راجر 
انتشار مطالب  از  کلی  که دیوید  اظهار داشت 

1. www.Fglaysher.com / bahaicensorship / kel-
ly100502.htm

توجه  از  پس  گلیشر  فردریک 
بارنی  بخشنامه  به  دادن 
الیت خطاب به بهائیان، مبنی 
بر ممنوعیت هرگونه اظهارنظر 
و  رسانه ها  با  مصاحبه  و 
دیوید  قضیۀ  در  مطبوعات 
کید به آن ها مبنی بر  کلی و تأ
تکذیب هرگونه ارتباط و اطالع 
دیوید  عملکرد  و  شغل  از 
کلی، اشاره می کند که بهائیان 
توسل  با  امور،  این گونه  در 
به  بهائی،  سنت  و  احکام  به 
پنهان کاری  و  »حکمت  نام 
)تقّیه(«، در مواقع بروز مشکل 
برای خود یا تشکیالت بهائی، 
به راحتی و با مهارت اقدام به 
کتمان حقیقت و خالف گویی 
حقایق  بر  پرده پوشی  و 

می نمایند. 
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جلسۀ  در  او  صحبت های  دربارۀ  گفته شده 
بهائیان ناخرسند بوده است. 

متناقض  اظهارات  درج  از  پس  گلیشر  فردریک 
محفل  منشی  الیت،  بارنی  و  کینگ دان  راجر 
الیت  بارنی  بخشنامه  به  دادن  توجه  و  بهائیان، 
هرگونه  ممنوعیت  بر  مبنی  بهائیان،  به  خطاب 
مطبوعات  و  رسانه ها  با  مصاحبه  و  اظهارنظر 
بر  مبنی  آن ها  به  کید  تأ و  کلی  دیوید  قضیۀ  در 
تکذیب هرگونه ارتباط و اطالع از شغل و عملکرد 
دیوید کلی، اشاره می کند که بهائیان در این گونه 
نام  به  بهائی،  سنت  و  احکام  به  توسل  با  امور، 
بروز  مواقع  در  )تقّیه(«،  پنهان کاری  و  »حکمت 
مشکل برای خود یا تشکیالت بهائی، به راحتی و 
با مهارت اقدام به کتمان حقیقت و خالف گویی 
کلی  دیوید  می نمایند.  حقایق  بر  پرده پوشی  و 
از 5000 بهائی انگلیسی در سال 1999، در  یکی 
جلسه ای متشکل از بهائیان انگلیسی، در منزل 
 5 در  شایر،  کسفورد  آ در  کینگ دان،  راجر  گیتا 
اکتبر 2002، ضمن ارائه فیلم و اسالید، 40 دقیقه 
دربارۀ شغلش به عنوان  کارشناس تحقیق دربارۀ 
کرد  صحبت  عراق  کشتارجمعی  سالح  های 
جلسه  در  حاضر  بهائیان  پرسش  به  پایان  در  و 
پاسخ داد. وی سپس به ارائۀ اطالعاتی از پروندۀ 
منتقد  رسانه های  پرداخت.  عراق  محرمانۀ 
که این پرونده براساس اطالعات  عقیده داشتند 
به نحوی  دولتی،  مقامات  فشار  با  و  نادرست 
جمع بندی شد تا ابزار الزم برای حمله آن ها به 

عراق، فراهم گردد.

اقتباس برخی از آراء واحکام بهاءاهلل ازصوفیه  
به  )بهاءاهلل(  نوری  میرزاحسین علی  تبعید  با 
)برادر  ازل  صبح  میرزایحیی  فرار  و  کشورعراق 
در  بابیه  حلقۀ  بار  این  کشور،  آن  به  بهاءاهلل( 
آغاز  آن ها  فعالیت  مجددًا  و  تشکیل  عراق 
ازل  صبح  جان  حفظ  اهمیت  دلیل  به  شد. 
)جانشین باب(، قرار بود صبح ازل در پس پرده 
بهاءاهلل  او،  طرف  از  و  نگردد  شناخته  تا  باشد 
در  او  با  دیگران  و  باشد  مرتبط  بغداد  بابیان  با 
صبح  به  مخفیانه  را  گزارش ها  و  باشند  تماس 

گزارش نماید.  ازل 

در  و  زد  هم  به  را  بازی  این  میرزاحسین علی 
موضوع  کرد.  بلند  را  بابیان  رهبری  زمزمۀ  عراق 
خیانت  این  از  او  رسید.  ازل  صبح  گوش  به 
از  بهاءاهلل  شد.  تیره  برادر  دو  رابطه  و  برآشفت 
طرفداران  غضب  و  تهدید  مورد  اینکه  ترس 
و  کرد  ترک  را  بغداد  به تنهایی  گیرد،  قرار  ازل 
مدت  و  رفت  سلیمانیه  کوه های  به  مخفیانه 
دو سال در آنجا مخفی شد. پس از آن با ارسال 
نامۀ عذرخواهی به ازل، اجازۀ حضور علنی در 
بغداد را پیدا نمود. دو سال هجرت به سلیمانیه 
ضمن  آنجا  در  تا  داد  بهاءاهلل  به  را  فرصت  این 
دیدگاه های  با  نقشبندیه،  یش  دراو با  مراوده 
شاه نعمت اهلل  ازجمله  صوفیان،  اصالح طلبانۀ 
و  تعالیم  صدور  در  آن ها  از  و  شده  آشنا  ولی، 
گلیشر در این  مورد  آموزه های بهائی ایده بگیرد. 

می نویسد:
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که  تعاون  و  همدلی  ایدۀ  می رسد  به نظر   ...«
از  قبل  سال   100 صوفی  ولی  شاه نعمت اهلل 
انعکاس دهندۀ  کرد،  مطرح  بهائیت  پیدایش 
در مدت  بهاءاهلل  که  بهائی است  نظام جهانی 
گرفت. از  اقامت در سلیمانیۀ عراق، مطالعه و فرا

شاه نعمت اهلل  جالب  نظریات 
ولی، ایده و درخواست او برای 
ایجاد "اتحادیه ملل" در اواسط 

قرن هجدهم بود . 

از  یادی  ز موارد  در  بهاءاهلل 
کرده  استفاده  او  تفکرات 
کلیه"  "مصالح  مثل  است، 
"تدبیر"  اجتماعی(،  )رفاه 
)تشکیالت اداری( و "نبوت" ) 

مقام نبوت(. 

از  بهاءاهلل  می رسد  به نظر 
جدید  صوفیۀ  ادبیات  افکار 
دوره  آن  اصالح شده  فلسفه  و 

و  استفاده  خودش  تعالیم  تحقق  و  تنظیم  برای 
که در  کرده است. خیلی جالب است  اقتباس 
یلیام  و نام  به  غرب  در  نویسنده ای  دوره  همان 
عالقه مندم  داشت.  مشابهی  افکار  که  بود  پن1 

کنم.«2 که نظرات او را هم مطالعه و پیگیری 

1. William Penn
فیلم  نقد  ع  موضو  2008/1/9 تاریخ  بهائی  ریفرم  سایت   .2

ویدیوئی سوزان مانک بهائی.

و نقض  بهائیان  بر  دنبال سلطه  به  بیت العدل 
آزادی است

بر  مطلقه  قدرت  تنها  به عنوان  بیت العدل 
با  و  دانسته  خطا  از  مصون  را  خود  بهائیان، 
منتقدی  صدای  هر  بهائیان،  بر  فشار  و  کنترل 
متأسفانه  می نماید.  سرکوب  را 
گرفته اند  خو  ایده  این  با  بهائیان 
بگوید،  بیت العدل  هرچه  که 
با  مخالفت  و  بوده  ُمنَزل  وحی 
بیت العدل مخالفت با خداست. 
مشاورین  و  بیت العدل  برخورد 
محلی  و  ملی  محافل  و  قاره ای 
بهائی  منتقدان  و  روشنفکران  با 
بسیار زننده و دور از اخالق است 
زبان  از  که  است  شکایتی  این  و 
بهائیت  در  فرهیخته  افراد  کثر  ا

شنیده می شود.

وحدت  شعار  که  بیت العدلی 
انسانی در جهان سر می دهد، نه تنها شدیدترین 
دارد،  غیرهمسو  بهائی  گروه های  با  را  برخوردها 
سر  نیز  فرهیخته  و  روشنفکر  بهائیان  با  بلکه 
دعوا و ستیز دارد و این تصویر را از خود به جای 

که: گذاشته است 

 "آیین بهائی همنام و مترادف دشمنی با آزادی 
بیان و اندیشه است."

گلیشر به عنوان کسی که سال ها در بهائیت بوده 
و با ایده های بهاءاهلل و عبدالبهاء کامال" آشنائی 

هر  اخالق  واقعی  آزمون 
به  نسبت  رفتارش  به  دینی، 
آن هایی که دهانشان را بسته 
)یعنی  نیست  می دارند  نگه 
می کنند  فکر  نه  که  آن هایی 
و نه چیزی را موردسؤال قرار 
آنان  رفتار  بلکه  می دهند(، 
فرهیختگان  و  نویسندگان  با 
مسأله  این  است.  دین  آن 
به طور عمیق مربوط به تاریخ 
و  آداب  و  آن ها  روشنفکران 
که در فرهنگ  رسومی است 
آن ها به کار گرفته شده است.
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دارد، این رفتار بیت العدل را در موارد مختلف 
کشیده است. ازجمله دراین باره  به نقد و انتقاد 

می نویسد :

رفتارش  به  دینی،  هر  اخالق  واقعی  آزمون   ...«
نگه  بسته  را  دهانشان  که  آن هایی  به  نسبت 
فکر  نه  که  آن هایی  )یعنی  نیست  می دارند 
می کنند و نه چیزی را موردسؤال قرار می دهند(، 
بلکه رفتار آنان با نویسندگان و فرهیختگان آن 
به  مربوط  عمیق  به طور  مسأله  این  است.  دین 
یخ روشنفکران آن ها و آداب و رسومی است  تار
است.  شده  گرفته  به کار  آن ها  فرهنگ  در  که 
کامل در این آزمون شکست  آیین بهائی به طور 

خورده است.«1

گلیشر در مقاله دیگری می نویسد:

خو  "مقام"  و  "قدرت"  با  تی  تشکیال »بهائیان 
روحانی،  مقامات  دینی،  مقامات  گرفته اند. 
غلط  آن  است،  درست  این  ـ  عرفانی!  مقامات 
و  راه  آن  است،  بهاءاهلل  روش  و  راه  این  است، 
ـ این توجه و وابستگی به  روش بهاءاهلل نیست! 
قلب  در  سمی  همچون  مافوق  مقام  و  قدرت 
من  به نظر  و  دارد  وجود  بهائی  جامعۀ  اعضای 
این تنها دلیل عدم نفوذ و رسوخ افکار بهاءاهلل 
معاصر  دوران  در  حقیقت  طالبان  وجود  در 
گذاشته اند  است. بهاءاهلل را در یک قاب تنگ 
ی  رو بر  نوشته شده  الواح  به صورت  تعالیمش  و 
می رسد  به نظر  متأسفانه  است.  درآمده  سنگ 

ویلیام  نوشتۀ  امریکا  بهائیان  کتاب  بر  گلیشر  نقد  ازمقاله   .1
گارلینگتن

بهائیان حیفا،  بین  از عوارض موجود در  برخی 
لعن  و  طرد  یا  مرکزی،  قدرت  به  نیاز  ازجمله 
از  خارج شده  افراد  بین  در  دیگران،  تکفیر  و 
رفتار  این  دارد.  وجود  هم  بهائی  تشکیالت 
به نظر  موجه  به ظاهر  گرچه  ا تهاجمی،  ــ  آرام 
گونه ای رفتار تهاجمی است.  می رسد ولی عماًل 
پیامبران با قدرت و قاطعیت سخن می گویند، 
بیت العدل  )مثاًل  نباشد  پیامبرگونه  کسی  تا 
و  با قداست  توأم  نباید چنین لحن  و  نمی تواند 
کند.( خداوند صاحب قدرت  قدرت را اعمال 
نیستند.  چنین  انسان ها  ولی  است،  فائقه 
یج  کنان حیفا( این نگرش را ترو بیت العدل )سا
که پاسخ هر سؤالی در دست آن ها است.  کرده  
کنترل هستند.  آن ها به دنبال قدرت و سلطه و 
ما  بفرستید،  ما  دبیرخانۀ  برای  ید  دار سؤالی  هر 
کرد!  متعاقبًا حقیقت را به شما ارسال خواهیم 
و  نمی کند  بهائیت  رشد  به  کمکی  روش  این 

واقعًا مخرب است. 

باید  مختلف  افراد  هست،  بحثی  و  سؤال  گر  ا
روشن  قضیه  تا  کنند  بحث  و  بدهند  نظر 
باشند  کت  سا و  صامت  همه  اینکه  نه  شود، 
بگیرد!  تصمیم  آن ها  برای  دیگری  شخص  تا 
تفسیر  از  باید  هم  بهائی"  "رفرم  می کنم  فکر  من 
کند. من  تأویل هر مطلب و موضوعی پرهیز  و 
و  عقیده  آزادی  و  غیرمنسجم  تشکیالت  از 
داشتم  صبح  امروز  می کنم.  ی  طرفدار اندیشه 
بازخوانی  را  عبدالبهاء  مفاوضات  کلمات 
می کردم و درحالی که افراد به طور دسته جمعی 
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انجام  مناجات  و  می کنند  دعا  گروهی  و 
کراهی  ا و  اجبار  کار،  و  عمل  در  ولی  می دهند 

نیست.

تمام اجبارها و الزام ها بعدًا توسط شوقی افندی 
و  سازمان  که  چیزی  آن  است.  شده  درست 

تشکیالت آهنین نامیده شده است...«1

را  بیت العدل  قسمت،  این  پایان  در  گلیشر 
نوزده  قرن  پاپ های  و  حسین  صدام  همسان 

دانسته و می نویسد:

»هوشمند فتح اعظم، عضو سابق بیت العدل، 
گر  ا "درآینده  بود  گفته  سؤالی  به  پاسخ  در 
حتمًا  بگیرند،  دست  به  را  حکومت  بهائیان 
برای مخالفان خود خواهد  زندانی  بیت العدل 
این طور  گر  ا کول(  خوان  از  نقل  )به  داشت" 
با  بهائیت  دیدگاه  بین  است  فرق  چه  باشد، 
پاپ های قرن نوزدهم؟ درحالی که برعکس نظر 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  نوشته های  بیت العدل، 
اندیشه بنیان  و  اندیشه  آزادی  طرفدار  همگی 
ن جامعۀ بهائی، این آزادی  است. حتی در درو
توسط صدام حسیِن حیفا )بیت العدل( نقض 
شده است. حکومت ظلم و استبداد بهائی در 
مقالۀ  از  نقل   »... است  شده  عیان  جا  همه 
است"  نیازمند  دیگری  واتیکان  به  "بهائیت 

کول 2 نوشته خوان 

 – مانک  سوزان  ویدیوئی  فیلم  گلیشربر  نقد  ازمقاله  نقل   .1
ریفرم بهائی 2008/1/9

در  گلیشر  از  نقل  به   A Bahai Vatican II is needed   .2
The Bahai Faith&Religious Freedom of Conscience

ی نتیجه گیر

بهائیت  منتقدان  از  یکی  گلیشر  یک  فردر
در  فعال  یت  عضو سال   25 از  پس  که  است 
انتقادی،  مواضع  دلیل  به  بهائی،  جامعۀ 
گرفت و با  مورد سرزنش تشکیالت بهائی قرار 
نام  )بیت العدل(  بهائی  جهانی  مرکز  تصمیم 
و  حذف  بهائی  جامعۀ  اعضای  فهرست  از  او 

گردید.  طرد  بهائیت  از  به نوعی 

عملکرد  به  بهائی  روشنفکر  یك  به عنوان   او 
انتقاد  حیفا(  در  بهائیت  )رهبری  بیت العدل 
به عنوان  رهبری مستبد  از بیت العدل  و  دارد 
را  اندیشه  آزادی  هرگونه  که  کند  می  یاد 

است.  نموده  محدود 

و  بهاءاهلل  از  بعد  بهائیت  است  معتقد  او 
منحرف  خود  اصلی  مسیر  از  عبدالبهاء، 
تشکیالت  و  سازمان  یک  به  و  گردیده 
در  دینی  فاقد اخالق  و  فرقه گرا  و  قدرت طلب 
تبدیل  متفکر،  افراد  و  فرهیختگان  با  برخورد 

شده است. 

و  یکا  امر خلوت  حیاط  به عنوان  بهائیت  از  او 
خدمت  در  را  آن  نقش  و  می کند  یاد  اسرائیل 
پررنگ  جهانی  سیاسی  تحرکات  و  سلطه  به 

می داند.
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سیر دعوت بابیان در كربال

سید مقداد نبوی رضوی
کارشناس ارشد تاریخ اسالم

برگی از تاریخ



چکیده

سیدکاظم  یس  تدر محل  کربال  شهر 
شیخیان  دوم  شخصیت  رشتی، 
قابل  تعداد  دلیل  همین  به  بود. 
حضور  آنجا  در  شیخیان  از  توجهی 
دعوت  ابتدای  همان  از  داشتند. 
ق.(،   1260( باب  سیدعلی محمد 
شدند.  بابی  شیخیان  از  مهمی  افراد 
برای  موعود  محل  شهر  این  به عالوه، 
تبلیغی  حوزۀ  همچنین،  بود.  قیام 
آمنه  بابیان،  برجسته ترین  از  یکی 
از  پس  می شد.  شمرده  قرةالعین، 
از  یادی  ز تعداد  باب،  شدن  کشته 
اسالمی  ظاهری  با  شهر  آن  بابیان 
می کردند.  زندگی  شیعیان  میان  در 
تا  شد  باعث  ایشان  جمعیت  کثرت 
اقامت  زمان  در  صبح ازل،  میرزایحیی 
بغداد، حاج سیدمحمد اصفهانی  در 
ایشان  مرجع  و  بیان  شهید  به عنوان  را 
بابیان  بزرگان  برخی  بفرستد.  آنجا  به 
و  کربالیی  سیدجواد  حاج  چون 
ـ که هردو از شهداء  مالرجب علی قهیر ـ 
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مقدمه

تأثیرگذار در  از حرکت های  بابیان یکی  جنبش 
یخ معاصر ایران است. این جنبش با رهبری  تار
سید علی محمد شیرازی به سال 1260 ق. آغاز 
ی، ابتدا خود را »باب« و نایب ویژۀ امام  شد. و
به شکلی همه جانبه  و  دوازدهم شیعیان خواند 
»عبد«  باب  مسیر،  این  در  کرد.  دعوت  ی  و به 
را  »آیاتی«  داشت  وظیفه  که  بود  دوازدهم  امام 
را  آن  نیز  امام  و  فرستاده  فرو  امام  بر  خداوند  که 
کرده و او را »حجت  بر باب نازل 
به  بود،  داده  قرار  عالمیان«  بر 
این  اظهار  با  برساند.1  شیعیان 
یادی یافت  دعوی، باب پیروان ز
شیخیان  گروه  از  بیشتر  ابتدا  که 
بودند و برای یاری امام دوازدهم 

به او پیوستند.2 

باب، دعوت به امام دوازدهم را ــ 
که زنده و غائب می دانست3 ــ تا سال 1264ق. 

1. سید علی محمد باب، تفسیر سورٔه یوسف، ص 1.
سوم  جلد  در  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل  بهائی،  محقق   .2
کتاب تاریخ ظهورالحق تعداد زیادی از شیخیان منتظر ظهور 

کرده است. که به باب پیوستند، یاد  را 
)احسن  یوسف  سورٔه  تفسیر  کتاب  در  نمونه،  به عنوان   .3
امام  دربارٔه  زیادی  عبارت های  االسماء(  قیوم  القصص، 
می شود  دیده  »محمدبن الحسن«  و  »بقیة اهلل«  دوازدهم، 
میلر،  مجموعٔه  یوسف،  سورٔه  تفسیر  باب،  علی محمد  )سید 
ش 269، سورٔه 1، برگ 1 پ؛ سورٔه 9، برگ 13 ر؛ سورٔه 56، 
برگ های 91 پ و 92 ر؛ سورٔه 59، برگ 96 ر؛ سورٔه 60، برگ 
سورٔه  ر؛   143 برگ   ،86 سورٔه  ر؛   120 برگ   ،72 سورٔه  ر؛   98
باب،   .)... و  پ؛   184 برگ   ،108 سورٔه  پ؛   164 برگ   ،98
همچنین، در آثار دیگرش چون صحیفٔه مخزونه )مجموعٔه 

ـ نیز در آن شهر زندگی می کردند و گاه  بیان بودندـ 
فعالیت های تبلیغی هم داشتند. 

چون  برخی  بابی شدن  تبلیغاتشان  نتیجۀ 
بعدها  که  بود،  صدرالعلماء  میرزامحمدباقر 
خود و برخی منسوبانش از بابیان اثرگذار شدند. 
کربال در این  تعدادی از مهم ترین افراد بابی شهر 
کربال  بابیان  از  گروهی  شده اند.  معرفی  مقاله 
حسین علی  میرزا  به  شواهد،  برخی  به  توجه  با 
بابیان  و  که آن زمان واسطۀ صبح ازل  ــ  بهاءاهلل 

بود ــ شک برده بودند. 

آنان  مخالفت  نگران  که  نیز  او 
شک ها  آن  رفع  در  سعی  بود، 
آشکارشدن  از  پس  داشت. 
بهاءاهلل،  اللهی  یظهره  من  دعوی 
کربال  در  که  ــ  قهیر  مالرجب علی 
ردیه  نخستین  ــ  داشت  اقامت 
می رسد  به نظر  نگاشت.  او  بر  را 

کربال  بابی  بزرگان  شدن  کشته  چون  دالیلی  به 
و  یستی  نهان ز شهر،  آن  از  ایشان  مهاجرت  یا  و 
کتمان عقیدۀ بابیان )ازلیان( و کم تحرکی نسبی 
بر  کم  حا مذهبی  فضای  نیز  و  تبلیغ  در  ایشان 
کم  یج  کربال، سیر دعوت بابی در آن شهر به تدر
کربال از  گفت شهر  ی، می توان  شد. از همین رو
)سال  ق.   1286 سال  حدود  تا  ق.   1260 سال 
 26 مدت  به  قهیر(  مالرجب علی  شدن  کشته 
سال پایگاهی مهم برای بابیان بود و پس از آن، 

یج از دست داد.  این ویژگی خود را به تدر

از  یکی  بابیان  جنبش 
در  تأثیرگذار  حرکت های 
بود  ایران  معاصر  تاریخ 
پنهان  شاخٔه  دو  در  که 
)بهائیان(  آشکار  و  )ازلیان( 
در  دیرپایی  اثرگذاری های 

پی داشت.
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را  او  خداوند  که  )کسی  اهلل«  یظهره  »من  عنوان 
کرد( یاد می کرد. یاد من یظهره اهلل  ظاهر خواهد 
از  برابر او، یکی  یاد باب در  و خضوع و خشوع ز

مواد اصلی آثار پس از نسخ اسالم اوست.2

دعوت،  نخستین  سال های  همان  از  که  باب 
در  سرانجام  می برد،  سر  به  زندان  در  بیشتر 
میرزا  دستور  با  ق.   1266 سال 
حمایت  با  و  امیرکبیر  تقی خان 
تبریز  در  قاجار  ناصرالدین شاه 
از  پیش  مدتی  ی  و شد.  کشته 
نام  به  نوزده ساله  جوانی  مرگ، 
یخ  که در تار میرزایحیی نوری را ــ 
مشهور  »صبح ازل«  عنوان  با 
است ــ به جانشینی خود برگزید. 
کشته شدن باب،  دوسال پس از 
ی  گروهی از بابیان به انتقام از ناصرالدین شاه رو
کام ماندند. به دنبال این سوءقصد  آوردند اما نا

نک.:  باب،  دعوت  سیر  دربارٔه  بیشتر  بحث  برای   .2
 .18 تا  صص13  مکتوم،  تاریخ  رضوی،  نبوی  مقداد  سید 
کتاب مفتاح  گاهی از تاریخ دعوت باب، به  همچنین، برای آ
باب االبواب اثر میرزا مهدی خان زعیم الدولٔه تبریزی می توان 
مراجعه کرد. پدر و پدربزرگ نویسندهـ  که از عالمان دینی تبریز 
بودند ـ باب را از نزدیک دیده بودند و خود او نیز با میرزایحیی 
گوستای قبرس و با میرزا حسین علی بهاءاهلل  صبح ازل در فاما
کرده بود و برخی از پیروان آن دو  در عکای فلسطین مالقات 
را می شناخت )میرزا مهدی خان زعیم الدولٔه تبریزی، مفتاح 
برخی محققان  را  کتاب  این  باب االبواب، صص8 و 297(. 
نورالدین  و  بامداد  مهدی  قزوینی،  محمدخان  میرزا  مانند 
دانسته اند  ع  موضو این  در  آثار  بهترین  از  یکی  چهاردهی، 
بامداد،  مهدی  ص89؛  معاصرین،  وفیات  قزوینی،  )محمد 
ح حال رجال ایران، ج 5، ص304؛ نورالدین چهاردهی،  شر

کیست و سخن او چیست؟، ص102(.   باب 

که  دانست  چنان  ی  و زمان،  آن  در  داد.  ادامه 
ظهور امام دوازدهم با ظهور خود او صورت گرفته 
ی »قائم آل محمد« است که با  و گذشته از این، و
قیامش، قیامت اسالم فرارسیده و زمان آن دین 
ی خود را »مظهر  به سر آمده است. همچنین، و
گفتنش  که سخن  آن شد  بر  و  ظهوراهلل« خواند 

گفتن خداوند است  همان سخن 
بدون حضور فرشتۀ وحی.1 با این 
ی  پیرو بر  که  آنان  جدید،  دعوی 
این  به سبب  و  مانده  ثابت  باب 
کنده  پرا ِگردش  از  جدید  دعوی 
ترک  را  اسالم  دیانت  نشدند، 
برگزیدند.  را  بیان«  »آیین  و  گفته 
باب در دعوی جدید خود، ظهور 
»مظاهر الهیه« را بی پایان دانست 
با  را  و صاحب ظهور پس از خود 

پ(،   35 و  ر،   35 ر،   30 پ،   1 برگ های   ،243 ش  میلر، 
برگ های   ،214 ش  میلر،  )مجموعٔه  بین الحرمین  صحیفٔه 
صحیفٔه  ر(،   162 و  ر،   159 پ،   152 ر،   152 ر،   122 ر،   116
کتاب الفهرست  عدلّیه )مجموعٔه میلر، ش 231، برگ 13 ر(، 
)مجموعٔه میلر، ش 214، برگ های 1 ر و 1 پ(، و ... نیز خود 
که فرزند امام یازدهم شیعیان  را باب امام حی غائب منتَظر ـ 

است ـ دانسته است.
که آن را در  ـ  کتاب بیان فارسی  1. به عنوان نمونه، باب در 
حضرت  اینکه  »در  آورده:  چنین  نوشت،  ـ  ق.   1264 سال 
 =[ بیان  نقطٔه  ظهور  به  بینات  و  آیات  به  شد  ظاهر  حجت 
که بعینه ظهور نقطٔه فرقان ]= پیامبر اسالم[ است... .  باب[ 
که صرف ظهوراهلل است به اسم الوهیت  نقطه در مقام تجرد 
که مشیت  اول ذکر شد و در مقام تعین  ظاهر است در مقام 
کل  بر  قائمیت  مقام  در  و  شد  ذکر  ثانی  مقام  در  است  اولیه 
خامس  باب  در  است  عشر  رابع  ظهور  مخصوص  که  نفس 
عشر ذکر شد ....« )سید علی محمد باب، بیان فارسی، باب 

پانزدهم از واحد اول، ص9( 

 آغاز زعامت شهداء بیان با 
شروع زندگانی مخفی صبح 
ایشان  بود.  بغداد  در  ازل 
مردم  تا  داشتند  وظیفه 
فراخوانده  باب  آیین  به  را 
آیینی  مسیر  در  را  بابیان  و 
ایشان  کنند.  رهبری  خود 
جانشینان صبح ازل بودند.
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سخت گیری  به  ایران  حکومت  نافرجام، 
ی آورد و برخی از ایشان را  شدیدی بر بابیان رو
بود  زمان  این  در  کشت.  سخت  به شکل هایی 
که صبح ازل از ایران فرار کرد و سرانجام در بغداد 

حدود  تا  ی  و گزید.  سکونت 
و  بود  شهر  آن  در  بعد  ده سال 
یست.  می ز مخفیانه  به شکلی 
بزرگان  برخی  سال ها  آن  در  او، 
بیان«  »شهید  عنوان  با  را  بابی 
برادر  و  داد  قرار  بابیان  مرجع 
نوری  حسین علی  میرزا  خود، 
)بعدها:  »بهاء«  به  مشهور 
بهاءاهلل( را به عنوان واسطۀ میان 
برگزید.1  بیان  شهداء  و  خود 
شهداء بیان در شهرهایی چون 
کاشان،  قزوین،  قم،  تهران، 
کربال و...  نراق، اصفهان، تبریز، 

حضور داشتند و بابیان را رهبری می کردند. 

سال های  تمام  در  که  بهاء  حسین علی  میرزا 
اقامت در بغداد به شکلی مخفیانه برای دعوت 
در  سرانجام  می کرد،  زمینه چینی  خود  جدید 
دولت  طرف  از  که  زمانی  ق.،   1279 سال  آخر 
کند، خود را  عثمانی دستور یافت بغداد را ترک 
همان »من یظهره اهلل« موعود خواند و چهارسال 
مورد  شد،  آشکار  کامل  به طور  دعوتش  که  بعد 
سرانجام  گرفت.  قرار  صبح ازل  مخالفت 

تاریخ مکتوم، صص18  نبوی رضوی،  مقداد  1. نک.: سید 
تا 20، 137 و 138.

یجی بیشتر بابیان  نزاع های دو برادر، خروج تدر
که بر  از آیین بیان و بهائی شدن ایشان بود. آنان 
گذشته از عنوان بابی،  آیین بیان باقی ماندند، 
نیز  »ازلی«  به  صبح ازل،  از  جانبداری  به سبب 

مشهور شدند.2 

و  یستی«  »نهان ز سبب  به  ایشان 
مسلمان نشان دادن خود و نیز به 
و  سیاسی  یاد  ز تکاپوهای  سبب 
معاصر  یخ  تار در  توانستند  فکری 
کالن  گاه  نقش هایی  ایران 
گاهی  آ )برای  باشند.3  داشته 
شیعیان  از  عالمانه  دیدگاهی  از 
ی باب و بهاءاهلل،  نسبت به دعاو
شیخ  اثر  المبین  الحق  کتاب 
بسیار  شاهرودی  مجتهد  احمد 

کارگشاست.(4

میرزا  نهانی  تکاپوهای  دربارٔه  تفصیلی  بحث  نگارنده   .2
که بر  حسین علی بهاءاهلل در این مسیر را در مقدمه  و پیوستی 
کاشانی(  کتاب تاریخ جعفری )اثر شیخ محمدمهدی شریف 
نگاشته و توسط نشر تمدن و معاصر به بازار نشر عرضه شده 

است. 
گاهی بیشتر دربارٔه نهان زیستی بابیان، نک.: سید  3. برای آ

مقداد نبوی رضوی، تاریخ مکتوم، صص20 تا 24.
از  ق.(،   1350 تا   1282( شاهرودی  مجتهد  احمد  شیخ   .4
خراسان  در  که  وی  بود.  خود  زمان  اول  تراز  دینی  عالمان 
نفوذ  و  از قدرت  برخورداری  باوجود  ـ  مرجعیتی جامع داشت 
با  فراوان  گفت وگوهای  بر  بیشتر  را  خود  سیرٔه  ـ  تمام  و  تام 
آثاری مهم در بررسی دعوت باب  داعیان بهائی قرار داده و 
او در این زمینه، در دهه های  و بهاءاهلل نگاشت. سه رسالٔه 
پیش در مجموعه ای با عنوان راهنمای دین دوبار به طبع 
ــ  کتاب الحق المبین را نیز به تازگی انتشارات امیرکبیر  رسید. 

کرده است. با نام حق المبین ــ تجدید چاپ 

مجتهد  احمد  شیخ  آثار 
نگاه  نماد  شاهرودی 
به دعوت  عالمانه ی شیعیان 
قاجار  دورٔه  در  بهائی  و  بابی 
خود  که  آن  از  گذشته  است 
نه  و  گفت وگو  به  که  نیز  او 
بارها  داشت،  باور  خشونت 
به  بسیار  که  بهائی  داعیان  با 
شاهرود می آمدند به مناظره 
می پرداخت و با همین رویکرد 
توانست شاهرود را از تبلیغات 

ایشان مصون نگاه دارد.
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سؤال  این  به  پاسخ  در  جستاری  مقاله  این 
که  ــ  کربال  بابیان در شهر  که سیر دعوت  است 
بیان  شهداء  از  یکی  و  بود  مهمی  مذهبی  شهر 
بوده  چگونه  ــ  داشت  اقامت  آنجا  در  مدتی  نیز 

است؟

در  باب  علی محمد  سید  اقامت 
كربال

که سید علی محمد  مسلم است 
داشت.1  شیخی  گرایش  باب، 
پیشوای  درس  به  کربال  در  ی  و
کاظم  وقت شیخیان، حاج سید 
را  او  و  می شد2  حاضر  رشتی، 
او،  می کرد.3  یاد  خویش  »معلِم« 
توقفی  به  خود،  آثار  از  یکی  در 
کرده  اشاره  کربال  در  یک ساله 

است.4 

شاهدان  را  چهارتن  دعوت،  اوایل  در  باب، 
است:  کرده  یاد  خویش  دعوی  درستی  بر 
رشتی،  سیدکاظم  احسایی،  احمد  شیخ 
برغانی.5 شیخ  و مالعلی  مالعبدالخالق یزدی 
سید  بود.  شیخی  اندیشۀ  بنیان گذار  احسایی، 

 ،1 ج  خصوصی،  اآلثار  اسرار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .1
ص191 تا 193.

2. محمدبن سلیمان تنکابنی، قصص العلماء، ص68 و 69. 
 ،4 ج  خصوصی،  اآلثار  اسرار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .3

ص369.
4. سید علی محمد باب، آثار مبارکه، ص291.

الغیبة،  دعاء  ح  شر فی  الصحیفة  باب،  علی محمد  سید   .5
برگ های 57 تا 60.

رشتی نیز پس از او زعامت پیروانش را به دست 
برغانی  مالعلی  و  یزدی  مالعبدالخالق  گرفت. 

نیز هردو از شیخیان برجسته بودند.6

دارد  آن  از  نشان  پیروانش،  و  باب  روایت های 
خود  پیشوایان  تعالیم  براساس  شیخیان  که 
رشتی(،  سید  و  احسایی  )شیخ 
نزدیک  را  اسالم  موعود  ظهور 
نخستین  هجده نفر،  می دیدند.7 
حی«  »حروف  که  ـ  باب  پیروان 
ویژه  مقامی  او  نزد  و  گرفتند  نام 
و  شیخیان  از  همگی  داشتند8ـ 
بودند.9  رشتی  سید  گردان  شا از 
با توجه به آنچه میرزا حسین علی 
از  یکی  به  خطاب  بهاءاهلل، 
نگاشته،  برجسته اش  مخالفان 
باب  دعوت  پذیرش  در  شیخیان  پیش قدمی 

6. نک.: اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 3، 
صص171 تا 174، و 306.

الغیبة،  دعاء  ح  شر فی  الصحیفة  باب،  علی محمد  سید   .7
در  بدیع  میرزا یحیی صبح ازل، مجمل  و 58؛  برگ های 57 
احمد  و شیخ  کرمانی  آقاخان  میرزا  منیع، ص1؛  وقایع ظهور 
فاضل  اسداهلل  276؛  و  صص275  بهشت،  هشت  روحی، 

مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 1، ص69؛ و ...
است:  بوده  معنی  این  به  بابیان،  ادبیات  در  اول،  واحد   .8
ـ  نوزده می باشد  که  ـ  ابجدِی حروف واحد  »به مناسبت عدد 
که  مراد، هجده نفر مؤمنین اولیٔه متجلی شده از نقطٔه مرکز، 
با خود حضرت نوزده می شوند.« )سید علی محمد باب، بیان 
فارسی، بخش لغات و اصطالحات، ص1( باب، در یکی از آثار 
خود نوشته: »همان حروف حی چهارماهٔه اول ظهور، اقوی 
گذشتٔه فرقان.« )اسداهلل فاضل  بودند از هزار و دویست سال 

مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، ج 3، ص86(
تاریخ  ترجمٔه  بر  حاشیه  کرمانی،  بحرالعلوم  مهدی  شیخ   .9

باب از زبان روسی، ص6.

بابی  دعوت  بستر   
و  بود  شیخی  آموزه های 
میان  از  نخستین  بابیان 
برخاستند.  شیخیان 
این  که  گفت  می توان 
تا  شد  سبب  گسترده  بستر 
دعوت باب، از همان ابتدا، 
با سرعت در نقاط مختلف 

ایران گسترش یابد.
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دانسته می شود: »یا شیخ! فکر نما و به انصاف 
تکلم کن! حزب شیخ احسائی، به اعانت الهی 
آن  از  حزب  آن  دون  که  آنچه  به  شدند  عارف 

گشتند.«١ محروم و محجوب مشاهده 

كربال نخستین پیروان باب در 

در آثار باورمندان باب، حضور جدی شیخیان 
قرب  به  که  ایشان  از  برخی  و  ــ 
ــ  ظهور موعود اسالم باور داشتند 
گون ایران و عراق  گونا در جاهای 
گزارش شده است. این شیخیان 
به عنوان  باب  آوازۀ  شنیدن  با 
همان  در  غایب،  امام  فرستادۀ 
ی  و به  دوم  و  نخست  سال های 
در  شیخیان  حضور  پیوستند.2 
به گونه ای  نخستین  بابیان  میان 
گاهان بابی بیشتر  که یکی از آ بود 

کرده  یاد  ایشان  میان  از  را  باب  ابتدایی  پیروان 
را  اول  دستۀ  آنان،  گروه بندی  هنگام  او  است. 

شیخ  به  خطاب  مبارک  لوح  بهاءاهلل،  حسین علی  میرزا   .1
محمدتقی مجتهد اصفهانی معروف به نجفی، ص88.

 ،3 ج  الحق،  ظهور  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .2
 ،99  ،97  ،66  ،64  ،62  ،56  ،52  ،49  ،38 صص37، 
 ،261  ،239  ،238  ،189 تا   186  ،171  ،163  ،147  ،145
 ... و   458  ،420 تا   406  ،369  ،314  ،312  ،304  ،262
که به شیخ محمدتقی  میرزا حسین علی بهاءاهلل در نام های 
مجتهد اصفهانی )آقا نجفی( نگاشته، به این واقعیت اشاره 
شیخ  حزب  کن!  تکلم  انصاف  به  و  نما  فکر  شیخ!  »یا  دارد: 
آن  دون  که  آنچه  به  شدند  عارف  الهی  اعانت  به  احسائی 
)میرزا  گشتند.«  مشاهده  محجوب  و  محروم  آن  از  حزب 
حسین علی بهاءاهلل، لوح مبارک خطاب به شیخ محمدتقی 

مجتهد اصفهانی معروف به نجفی، ص88(.

گردان شیخی مذهب شیخ احمد احسائی  شا
شیخیانی  را  دوم  دستۀ  رشتی،  کاظم  سید  و 
که محضر پیشوایان شیخی را درنیافته بودند و 
که با دیدن جانبازی های  کسانی  دستۀ سوم را 

کرده است.3  بابیان به ایشان پیوستند یاد 

موجود  نیز  سندهایی  گزارش ها،  این  کنار  در 
دعوت  می دهد  نشان  که  است 
دومین  کوشش  با  که  ــ  باب 
بسطامی،  مالعلی  پیروش، 
همان  به  ــ  بود  رسیده  عراق  به 
)مرکز  کربال  در  نخست،  سال 
استقبال  با  چنان  شیخیان(، 
که صدنفر به رونویسی  روبه رو شد 
پرداختند.  آثارش  استنساخ  و 
اثرگذاری آن دعوت به گونه ای بود 
کنش  که حکومت عثمانی را به وا
شیعی  و  سنی  عالمان  از  جمعی  و  واداشت 
آوردند.  ی  رو بسطامی  دانستن  کافر  به  عراق 
شده  آورده  پژوهش  این  در  سندها  آن  تصویر 

است.

پذیرفت  می توان  که  است  اساس  همین  بر 
و  شهرها  در  شیخیان  حضور  وسیع  گسترۀ 
و عراق و همچنین، پیوستن  ایران  آبادی های 

تا  صص57  تحریرالعقالء،  نجم آبادی،  هادی  شیخ   .3
نجم آبادی  هادی  شیخ  باوربابی  دربارٔه  گاهی  آ برای   .63
بیان،  شهید  مقام  با  ازلیان  میان  در  واالیش  جایگاه  و 
در  دین  اصالح  اندیشٔه  رضوی،  نبوی  مقداد  سید  نک.: 
هادی  »شیخ  دوم:  فصل   ،1 ج  تاریخی،  مقدمه ای  ایران، 

نجم آبادی: معلم فکر اصالح دین در عصر قاجار«.

گسترش سریع دعوت بابی 
شیخیان(  )مرکز  کربال  در 
بود.  توجه  قابل  نیز 
دومین پیرو باب )مال علی 
به  که  زمانی  بسطامی( 
صدتن  حدود  رسید،  کربال 
باب  آثار  استنساخ  به 
کار را به حکومت  پرداخته و 

کشاندند. عثمانی 
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بسطامِی  مالعلی  حضور  از  که  است  باب(  دعوت  آغاز  از  پس  )ده  ماه  ق.   1261 محرم   15 یخ  تار به  گزارشی 
»کفرگویی های  تبلیغ  و  شیخیان[  ]مرکز  کربال  در  عراق(  عالمان  به سوی  او  داعی  و  باب  پیرو  )دومین  »ملحد« 
)بایگانی  گفته است.  از سوی »صدنفر ملحد« در آن شهر سخن  نیز استنساخ آن ها  و  قرآن«  آیات  بر  برساخته 
دعوت  گسترش  بر  شاهدی  سند  این   )I.DH.101.5067.3.1 شمارۀ  سند  استانبول،  عثمانی،  نخست وزیری 

باب میان شیخیان است.
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سبب ساز  خود  باب،  به  ایشان  از  یادی  ز گروه 
گاهی جدی دیگر مردم از سخنان او شد و با  آ
وجود نبود وسایل ارتباط جمعی، رشد سریع آن 

دعوت در میان شیعیان را سبب شد.

که  یخی، می توان دانست  تار با توجه به متون   
شیخیان  از  باب،  پیروان  مهم ترین  از  برخی 
کربال بودند و با برخورد به نخستین داعیان باب 
ی پیوستند. بعضی از ایشان بدین قرارند: به و

تفسیر  کتاب  از  یادی  ز بخش های  سند  این  در 
سورۀ یوسف آورده شده و از عالمان سنی مذهب 
فتوا  گوینده اش  دربارۀ  عراق  شیعی مذهب  و 
عالمان  برای  باال  مهرهای  است.  شده  خواسته 
عالمان  به  پایین  مهرهای  و  است  سنی مذهب 
)از  گوهر  میرزاحسن  جمله  از  و  شیعی مذهب 
صاحب  رشتی،  کاظم  سّید  برجستۀ  گردان  شا
که  مربوط است  پایینی سند(  گوشۀ راست  مهر 
پیرو  )دومین  بسطامی  مالعلی  کفر  بر  همگی 
دست  عراق(  عالمان  به سوی  او  داعی  و  باب 
عثمانی،  نخست وزیری  )بایگانی  گذاشته اند. 

)I.DH.101.5067.1.1 استانبول، سند شمارۀ

کربال  در  شده  بابی  شیخیان  برخی 
گاه  که همگی از فعاالن بابی بودند، 
نسل شان در آن مسیر باقی مانده و 

در فرجام، به بهائیان پیوستند.
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تالمذۀ . 4 »از  که  کربالیی  سلطان  شیخ 
سال  همان  در  و  بود  رشتی«  سید  جانفشان 
ی،  نخست دعوت باب به او پیوست.5 دختر و
که از  ــ  کلیم، برادر بهاءاهلل  بعدها با میرزاموسی 

کرد؛6 پیروان برجسته اش نیز بود ــ ازدواج 

که از »فضالی شیخّیه و از . 5 سید احمد یزدی 
کربال اقامت  تالمذۀ حاجی سید کاظم« بود و در 
داشت، در همان سال نخست دعوت باب به 

او پیوست.7

كربال تکاپوهای تبلیغی قرةالعین در 

باب  به  که  کربال  شیخیان  میان  در 
مشهور  ــ  ینی  قزو آمنۀ  پیوستند، 
جایگاه  ــ  »طاهره«  و  »قرةالعین«  به 
که از خاندان  ی ــ  ویژه ای داشت.٨ و
علمی مشهور برغانی قزوین برخاسته بود ــ اواخر 
کرد و ازسوی او  ایام حیات سید رشتی را درک 
به »قرةالعین« نام بردار شد. او، پس از درگذشت 
سید رشتی، برای جمعی از شیخیان کربال درس 
می گفت. مدتی بعد، با شنیدن دعوت باب، به 
ی پیوست و در شمار حروف حی جای گرفت  و

5. پیشین، ص244.
 ،4 ج  الحق،  ظهور  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .6

ص157.
 ،3 ج  الحق،  ظهور  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .7

ص459.
گونی آمده است.  گونا 8. در مورد نام اصلی قرةالعین روایات 
که به تازگی  بااین حال با توجه به سجع مهر او )آمنه طاهره( 
که نام او »آمنه« بوده  گمان داشت  به دست آمده، می توان 
شده  آورده  مقاله  این  بعد  صفحه  در  او  مهر  تصویر  است. 

است.

میان . 1 در  که  کربالیی  جواد  سید  حاج 
همان  در  و  داشت  جای  رشتی  سید  گردان  شا
آورد.1  ایمان  او  به  باب  دعوت  نخست  سال 
که در میان شهداء بیان نیز  دربارۀ این شخص 

گفت وگو می شود؛   جای داشت، در ادامه 

میرزا محمدعلی نهری اصفهانی و برادرش، . 2
سید  گردان  شا از  دو  هر  که  ـ  هادی  میرزا 
عائالت  از  »خانواده شان،  و  ـ  بودند  رشتی 

کربال«  در  شیخّیه  شهیرۀ 
دختر  می آمدند.2  به حساب 
منیره خانم،  محمدعلی،  میرزا 
عباس افندی  همسری  به  بعدها 
پیشوای  دومین  )عبدالبهاء، 
همچنین،  شد.  برگزیده  بهائیان( 
دو تن از پیروان برجسته  ی بهاءاهلل 

کشته شدند  که در سال های بعد، در اصفهان 
»محبوب  و  الشهداء«  »سلطان  او  سوی  از  و 
میرزا  برادرزادگان  یافتند،  نام  الشهداء« 

محمدعلی بودند؛3  

مالزین العابدین شهمیرزادی که »چندسالی . 3
ئله اش مجاور و از  کربال با عال پیش از ظهور، در 
تالمذۀ سید رشتی بود« و در همان سال نخست 

دعوت باب به او ایمان آورد؛4 

 ،3 ج  الحق،  ظهور  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .1
صص238 و 239. 
2. پیشین، ص97.

3. محمدعلی فیضی. حیات حضرت عبدالبهاء، صص31 و 32.
 ،3 ج  الحق،  ظهور  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .4

ص200، پاورقی.

قرةالعین  اختالف های 
کربال  با برخی بابیان در 
ملقب  به  سرانجام 
از  طاهره  به  او  شدن 

سوی باب انجامید.



ء

شماره 10  تابستان 98

78

کربال به نشر دعوت باب پرداخت.  و در 
دعوت  آغازین  سال های  همان  از  او 
که برای  باب، دیدگاه هایی ویژه داشت 
برخی از بابیان پذیرفتنی نبود. بر همین 
باب  برای  را  اختالف  موارد  اساس، 
گرفت. از  فرستاد و مورد حمایت او قرار 
که او  که بنابر نوشتۀ باب  این زمان بود 
کرده بود، در میان بابیان  را »طاهره« یاد 
ــ و سپس بهائیان ــ با این عنوان نام بردار 

گردید. 

بسیار  کوششی  باب  دعوت  نشر  در  او 
داشت. 

صفحه  باالی  در  قرةالعین  دستخط 
دیگر  با  مطابقت  براساس  می شود.  دیده 
مشخص  او،  از  موجود  دستخط های 
اوست  آن  از  دستخط  این  که  می شود 
می توان  بعد  تصویر  به  نمونه،  )به عنوان 
مهرهای  اساس،  همین  بر  داشت(.  نظر 
که  ــ  صفحه  پایینی  قسمت  بر  بسته  نقش 
تعلق  او  به  نیز  ــ  دارند  طاهره«  »آمنه  نقش 
داشته اند. )مجموعۀ هما روحی )سرلتی(، 

کتابخانۀ دانشگاه هاروارد(1

در  زنان  »دنیای  وبگاه  در  را  سند  این  تصویر   .1
عصر قاجار«، در بخش مربوط به اسناد هما روحی 

کرد. )سرلتی( می توان مشاهده 
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)ازلیان(،  بابیان  روایت  به 
»نفوذ  و  ی  و کوشش های 
و  هیجان  و  شور  و  کلمه 
سرانجام  بی پروایی ها«یش 
مؤاخذۀ  مورد  شد  موجب 
او  گیرد.  قرار  کربال  کم  حا
کربال،  کم  حا به  کنش  وا در 
آن  عالمان  با  تا  بود  خواسته 
گفت وگو  و  بحث  به  شهر 
او دستور  به  نیز  کم  بپردازد. حا
از  تکلیفش  تعیین  زمان  تا  داد 
کربال  سوی حکمران بغداد، از 
دستور  بنابه  او  اما  نشود  خارج 
گروهی  باب آن شهر را همراه با 

کرد. از بابیان ترک 

که  قرةالعین  دستخط  از  نمونه ای 
صدمین  یاد  به  رسالۀ  ابتدای  در 
سال شهادت نابغۀ دوران قرةالعین 

آورده شده است.

کربال بود و به  ی تا آن زمان، حدود سه سال در  و
بابیان  روایت  می پرداخت.  باب  دعوت  تبلیغ 
قرةالعین  بی مانند«  »پشتکار  که  است  آن 
و  »انتشار«  به  باب،  دعوت  شناساندن  در 
فراوان  کمک  بابیه در آن سامان  امر  »پیشرفت 
و  »نامه ها  که  برآنند  ایشان  است.  نموده« 

برای  کربال  از  که  قرةالعین  تبلیغی  رسائل« 
محمدکریم خان  حاج  مانند  ایرانی  عالمان 
کرمانی )برجسته ترین شخصیت شیخیه بعد از 
وفات سید رشتی( نوشته، هنوز موجود است.١ 

نابغٔه  یاد صدمین سال شهادت  1. ]دولت آبادی، ناصر[، به 
دوران قرةالعین، صص1 تا 4. 
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ــ  کربال  قرةالعین در  از »خواص اصحاب«  یکی 
ـ سیدمحمد گلپایگانی  که با او به ایران بازگشتـ 
و  می خواند٢  الملیح«  »فتی  را  او  قرةالعین  بود.١ 
به همین جهت، به »سید محمد ملیح« مشهور 
شد.٣ این شخص حدود پنج سال بعد، زمانی 
بغداد  در  را  خود  پنهانی  زندگانی  صبح ازل  که 

کرد، از سوی او شهید بیان و  آغاز 
مرجع بابیان تهران شد.٤

تبلیغی  تکاپوهای  که  ــ  العین  قرة 
می گرفت  پی  نیز  ایران  در  را  خود 
با  آشکار  مخالفت  با  سرانجام  ــ 
حجاب رایج آن روزگار در حوزه ای 

در  او  رسید.  شهرت  به  باب  دعوت  از  فراتر 
ماندن  کام  نا از  پس  ق.   ١٢٦٨ سال  به  فرجام، 
در  ناصرالدین شاه،  کشتن  در  بابیان  برخی 

کشته شد. تهران 

كربال و فسخ آن وعدۀ قیام در 

به  پیش تر  او  باب،  پیروان  روایت  براساس 
قیام  کربال  در  که  بود  داده  اصحاب خود وعده 
شد.  خواهد  منتَظر«  موعود  امر  »اعالء  و  کرده، 

 ،3 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .1
ص322؛ ]دولت آبادی، ناصر[، به یاد صدمین سال شهادت 

نابغٔه دوران قرةالعین، ص5.
ذیل  بهائی،  دائرةالمعارف  خاوری،  اشراق  عبدالحمید   .2

عنوان »سید محمد ملیح«.
کرده  یاد  شکل  این  به  را  او  )عبدالبهاء(  عباس افندی   .3
است. )نک.: عبدالحمید اشراق خاوری، مائدٔه آسمانی، ج 

5، ص290( 
4. عبدالحمید اشراق خاوری، مائدٔه آسمانی، ج 5، ص290؛ 
همو، دائرةالمعارف بهائی، ذیل عنوان »سید محمد ملیح«.

باب  یک سالۀ  مسافرت  خالل  در  بااین حال، 
به مکه، عدم پذیرش دعوت او ازسوی عالمان 
شیعه در نجف و کربال و نیز اعراض کسانی چون 
بزرگان  )از  کرمانی  میرزامحیط  مکه،  شریف 
حجاج،  اغلب  و  بود(  رفته  حج  به  که  شیخی 
عرب«  عراق  و  حجاز  استعداد  »عدم  بر  دلیلی 
مردم  قابلیت  »فقدان  درنتیجه،  و 
همین  از  شد.  دانسته  قیام«  برای 
کربال  به  رفتن  از  باب  که  بود  ی  رو
بهائیان،  نوشتۀ  به  کرد.  صرف نظر 
ی گردانی  رو تصمیم،  تغییر  این 
پی  در  را  باب  از  بابیان  از  گروهی 

داشت.5 

گویای  مناجاتی از باب، خطاب به خداوند نیز 
مناجات،  آن  در  ی  و است.  روایت  همین 
عربستان  در  گاهی  آ را  خود  مسیر  تغییر  سبب 
ارض  در  ُمبَعدین  عباد  و  علماء  »جحد  از 
گروهی از عالمان و  که همان اعراض  مقدسه« ـــ 
کرده و احتراز از »فتنه« و  کربالست ـ یاد  کنان  سا
»ذلیل شدن اهل طاعت خداوند« )بابیان( و نیز 
را سبب  به هر کس«  از »ظلم شدن  ناراضی بودن 
در  قیام  وعدۀ  است.6  دانسته  خود  مسیر  تغییر 
کربال از اهمیت این شهر در نگاه باب حکایت 

می کند.

 ،2 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .5
صص62 و 63.

6. نک.: پیشین، ج 2، ص64.

فراوان  کوشش های   
در  قرةالعین  تبلیغی 
جایگاه  به سبب  کربال 
میان  در  واالیش 

شیخیان اثرگذار بود.
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تامۀ  زعامت  زمان  در  كربال  بابیان  وضعیت 
میرزایحیی صبح ازل

فراز و فرود ریاست صبح ازل بر بابیان

به  بابیان  میان  در  که  ــ  ی  نور میرزایحیی 
دعوت  سوم  سال  در  ــ  بود  مشهور  »صبح ازل« 
یادی  ز تکاپوهای  به سبب  ق.(   1263( باب 
در  ی،  نور حسین علی  میرزا  برادرش،  که 
پیروان  جمع  به  داشت،  دعوت  آن  گسترش 
سن  در  ی  و بابیان،  به عقیدۀ  پیوست.1  باب 
19 سالگی و در سال 1265 ق. نوشته ای برای 
گرفت2  قرار  او  ویژۀ  موردتوّجه  و  فرستاد  باب 
ی  و سوی  از  ق.   1266 سال  در  آن  از  پس  و 
کتاب  »مرآت« خوانده شد3 و دستور یافت تا 

کند.4  کرده و آیین او را حفظ  کامل  بیان را 
1. پیشین، ج 5، ص492.

 ،5 ج  خصوصی،  اسراراآلثار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .2
کرمانی و شیخ احمد روحی در  ص309. نوشتٔه میرزا آقاخان 
این رابطه چنین است: »نخستین عریضه ای که از آن جناب 
به توسط میرزا علی سّیاح خدمت حضرت نقطه رسید، آن 
من  اهلل  »تبارک  فرمودند:  نموده،  شکر  سجدٔه  فورًا  حضرت 
الکریم.«  المتطالع  الّطلع  و  العظیم  المتشارق  الّشرق  ذلک 
نور  و  از فطرت  تکلم  به  آن جناب  در حق  دادند  و شهادت 
و  روح قدسی  و  و عقل فطری  کلمٔه ذاتی  یعنی  خویشتاب، 
تنزیل و  و  بعبارة اخری، وحی  و  نور مستکفی،  و  لدّنی  علم 
کرمانی و شیخ احمد روحی،  فرداب و فرتاب.« )میرزا آقاخان 

هشت بهشت، ص300(
که  خدا«،  »آیینٔه  یعنی  »مرآت اهلل«  بابیان،  به نوشتٔه   .3
او  آیین  حافظین  و  باب[   =[ بیان  نقطٔه  خود  نام های  »از 
صبح ازل  میرزایحیی  را  اّول  مرآت  که  ]است،[  زمان  هر  در 
مقرر فرموده و من یظهره اهلل را هم به همین نام خوانده.« 
و  لغات  بخش  فارسی،  بیان  باب،  )سیدعلی محمد 

اصطالحات، ص2(.
از زندگانی حضرت  ح حال مختصری  4 . عطّیه روحی، شر

ثمره )صبح ازل(، ص4. 

افراد حاضر، به روایت عباس افندی )عبدالبهاء(: 
نشستگان، از راست: حاج سیدمحمد اصفهانی 
جمعی  توسط  عکا  در  که  کربال  در  بیان  ]شهید 
]برادر  کلیم  موسی  میرزا  شد.[،  کشته  بهائیان  از 
کاشانی  میرزااحمد  حاج  و  بهاءاهلل[  بهائی 
شد[.  کشته  عرب  ناصر  توسط  بغداد  در  ]که 
نبیل ]زرندی[  از راست: ]مالمحمد[  ایستادگان، 

و محمدصادق اصفهانی.1 
نشستگان،  براون:  ادوارد  به روایت  حاضر،  افراد 
]شهید  اصفهانی  سیدمحمد  حاج  راست:  از 
میرزاعلی  و  کلیم،  میرزاموسی  کربال[،  در  بیان 
کاشی  سیری. ایستادگان، از راست: میرزاآقاجان 
و  بود[  بهاءاهلل  به  مؤمن  نخستین  ]که  )خادم اهلل( 

میرزاعلی سّیاح.2

 ،5 ج  خصوصی،  اسراراآلثار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .  1
ص95.

2. Edward G. Browne, Materials for the Study of the 
Babi Religion, p. 56.
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بابیان  بر  باب،  کشته  شدن  از  پس  صبح ازل، 
سال  تا  را  کلی  یاست  ر این  و  یافت  یاست  ر
کرد. از آن سال به بعد، به سبب  1280 ق. حفظ 
دعوت جدید برادرش، میرزا حسین علی مشهور 
به »بهاء« )بعدها: بهاءاهلل( در نسخ آیین باب، 

و  کرد  افول  او  ی 
ّ
کل یاست  ر

ی  پیرو بر  بابیان  اقلیت  گروه 
درحالی که  ماندند،  پایدار  او 
بیشتر بابیان آیین باب را ترک 
بهائی  جدید  آیین  به  و  کرده 

ی آوردند.1 رو

روزهای  در  بهاءاهلل  ادعای 
ی و صبح ازل  پایانی اقامت و
 1279 )ذی القعدۀ  بغداد  در 
سال  در  و  شد2  آشکار  ق.( 
یافت.3  تمام  بروز  ق.   1283

اختالف های دو برادر در تبعیدگاه های بعدی 
جدی تری  حالت  ادرنه(  و  )اسالمبول  ایشان 
یافت و سرانجام در سال 1285 ق.، به تبعید 
گوستا  گانۀ آنان به عکا در فلسطین و فاما جدا

)ماغوسا( در قبرس انجامید.4 

را خدا، موعود  او  آشکار می کند  که  کسی  اهلل:  یظهره  1. من 
و  لغات  بخش  فارسی،  بیان  باب،  علی محمد  )سید  بیان. 

اصطالحات، ص1(.
 ،4 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .2

صص264 تا 268.
3. سیدمهدی دهجی، رساله، ص36.

 ،5 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .4
ص499.

گوستای  صبح ازل، حدود 45 سال در شهر فاما
خود  پیروان  با  آنجا  از  و  داشت  اقامت  قبرس 
ی سرانجام به سال 1330 ق.  در تماس بود. و
ک  خا به  آن  ن  بیرو در  و  درگذشت  شهر  آن  در 

سپرده شد.5

بابیان  جامعۀ  اداری  سازمان 
در  صبح ازل  اقامت  زمان  در 

بغداد

سال  در  باب  کشته شدن  با 
1266 ق.، زعامت میرزایحیی 
آغاز  بابیان  بر  صبح ازل 
بعد،  دوسال  حدود  شد. 
کشتن  به  بابیان  از  گروهی 
او  که  ــ  قاجار  ناصرالدین شاه 
ــ  می دانستند  باب  کشندۀ  را 
کام ماندند.  اقدام کردند، اما نا
کنش سخت حکومت قاجار نسبت  کار، وا این 

به بابیان را درپی داشت. 

حادثه  آن  منسوبان  خشونت بار  بسیار  اعدام 
سبب شد تا نام بابی با حکم اعدام یا نزدیک به 
که این سرکوب  آن مترادف شود.6 یکی از آثاری 
»سنت  آغاز  گذاشت،  باقی  بابیان  بر  سخت 
میان شان  در  عقیده«  »کتمان  و  یستی«  نهان ز

5. پیشین، ص500.
میرزا  نک.:  بابیان،  اعدام  ماجرای  ح  شر برای   .6
)سالطین  ناسخ التواریخ  سپهر،  لسان الملک  محمدتقی خان 
مازندرانی،  فاضل  اسداهلل  42؛  تا  صص38   ،4 ج  قاجاریه(، 

تاریخ ظهورالحق، ج 4، صص84 تا 100.

در  بابی  رهبران  بیان:  شهداء   
پنهانی  زمان  در  و  مرآت ها  غیاب 
به  باب  ازل.  صبح  اول:  مرآت 
مرآت  گر  ا که  بود  گفته  ازل  صبح 
شهداء  به  را  امر  نیافت،  را  دوم 
زمان  در  نیز  وی  بسپارد.  بیان 
از  دوری  سبب  به  خود،  حیات 
سرانجام،  اما  کرد  چنین  بابیان، 
یحیی  میرزا  حاج  مرگ،  هنگام 
و  بیان  شهید  را  دولت آبادی 

جانشین خود دانست.
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کسی  که  که بی خبران پنداشتند  بود »به حدی 
از مؤمنین برجای نیست، ولی در ستِر ستر، امر 

تبلیغ جریان داشت.«1

آن  که  ــ  صبح ازل  )ازلیان(،  بابیان  روایت  به 
زمان رهبر بابیان شناخته می شد ــ مورد تعقیب 
کرد  ترک  را  ایران  ازاین رو  گرفت.  قرار  حکومت 
گزید.2 از آن زمان،  و سرانجام در بغداد اقامت 
بغداد مرکز جدید بابیان شد. صبح ازل در زمان 
زندگی  ق.(،   1280 تا   1269( بغداد  در  اقامت 

کرد. او،  مخفیانه ای را پیشه 
حسین علی  میرزا  برادرش، 
خود  میان  واسطۀ  را  نوری، 
و بابیان قرار داد. همچنین، 
را  بابی  بزرگان  از  هفت تن 
به  بیان«  »شهید  به عنوان 
مناطق  در  خود  نمایندگی 

مختلف ایران تعیین کرد.3 عنوان »شهید بیان« 
بابیان،  نگاه  در  بود.4  شده  گرفته  باب  آثار  از 
و  ــ  صبح ازل  او،  از  پس  بود.  نخست  نفر  باب، 
ـ با عنوان  هم رتبگان بعدی او )در صورت وجود(ـ 
»مرآت« قرار داشتند. مقام سوم، با شهداء بیان، 
که »از حدود بیان تجاوز ننمایند«  کسانی  یعنی 

1. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 6، ص23.
کاتب، جواب لوح عباس افندی، صص39  2. میرزا مصطفی 

و 40.
3. سید مهدی دهجی، رساله، ص72.

4. سیدعلی محمد باب، بیان فارسی، باب سوم از واحد دوم، 
ص22؛ همو، پنج شأن، صص199 و 200.

بود.5 باب، همچنین، به صبح ازل نگاشته بود 
کسانی هم تراز  که در زمان نبود او )صبح ازل( ـ یا 
کنند.6  مراجعه  بیان  شهداء  به  باید  بابیان  ـ  او 
پیروان  سرپرستان  را  بیان  شهداء  صبح ازل، 
ایشان  که  گفت  باید  درواقع  خود می دانست.7 

رؤسای بابیان ـ به نیابت از صبح ازل ـ بودند. 

حاج سیدمحمد اصفهانی: شهید بیان در كربال

اقامت  ابتدای  در  که  بیان  هفت گانۀ  شهداء 
برای  بغداد  در  صبح ازل 
شدند،  برگزیده  بابیان  رهبری 
حضور  کربال  جز  شهرهایی  در 
حاج  از  بااین حال،  داشتند؛8 
به عنوان  اصفهانی  سیدمحمد 
شده  یاد  کربال  در  بیان  شهید 
ــ  روایت  این  براساس  است.9 
بودن  ادامه دار  دانستن  با  نیز  و 
ــ  انتخاب شهداء بیان ازسوی صبح ازل  سنت 

و  لغات  بخش  فارسی،  بیان  باب،  سیدعلی محمد   .5
اصطالحات، ص3.

سخنان  از  مفصلی  مجموعٔه  در  را  گفتار  این  صبح ازل،   .6
کرده  کتاب مستیقظ آورده ـ نقل  که در  باب در تأیید خودش ـ 
میان  در  ص382(.  مستیقظ،  صبح ازل،  )میرزایحیی  است 
مالمحمدجعفر  از  ـ  آورده اند  را  گفتار  آن  که  ـ  نیز  بابی  بزرگان 
یاد  می توان  سراج  مالعلی محمد  و  قهیر  مالرجبعلی  نراقی، 
کرد. )نک.: مالمحمدجعفر نراقی، تذکرةالغافلین، صص175 
و 176؛ مالرجبعلی قهیر، کتاب مالرجبعلی قهیر، برگ های 21 

کتاب سراج، ص34(.  و 59؛ مالعلی محمد سراج، 
الشهداء،  الوصیة فی تعیین  کتاب  7. میرزایحیی صبح ازل، 

صص5، 10،  28. 
کتاب الوصیة فی تعیین الشهداء اثر  8. این معنی با توجه به 

صبح ازل به دست می آید و در جای خود بررسی خواهد شد. 
9. سیدمهدی دهجی، رساله، ص76.

حاج سّید محّمد اصفهانی برترین 
شهید بیان، شخص دوم بابیان و 
که نسبت  کربال بود  شهید بیان در 
به میرزا حسینعلی بهاء اهلل بدبینی 
احترام  مورد  و  داشت  زیادی 

بسیار اما ظاهری او بود.



ء

شماره 10  تابستان 98

84

که حاج سیدمحمد اصفهانی  دانسته می شود 
پس از شهداء هفت گانۀ بیان به آن مقام برگزیده 
یاست یافته است. این  کربال ر شده و بر بابیان 
شخص، یکی از نزدیک ترین بابیان به صبح ازل 
میان  در  خود  که  ــ  بابیان  بزرگان  از  برخی  بود. 
اعاظم  »از  را  او  ــ  داشتند  جای  بیان  شهداء 
شهداء  اعظم  و  کبر  »ا بلکه  و  بیان«1  شهدای 

کرده اند.  بیانی«2 یاد 

اخراج  بغداد  از  بهاءاهلل  و  صبح ازل  زمانی که 
صبح ازل  با  او  ق.(،   1279 سال  )آخر  شدند 
دعوت  کامل  آشکارشدن  زمان  در  و  بود  همراه 
از  او و جانبداری  بر رد  ادرنه،  جدید بهاءاهلل در 
گانۀ  جدا تبعید  هنگام  فشرد.3  پای  صبح ازل 
سه تن  میان  در  نیز  عکا  و  گوستا  فاما به  ایشان 
فرستاده  عکا  به  بهائیان  همراه  که  بابی 
عباس افندی  و  بهاءاهلل  گرفت.4  جای  شدند 
او  بر  به سختی  خود  آثار  در  )عبدالبهاء(، 
گمراهی  سبب ساز  را  او  بهاءاهلل،  تاخته اند. 
به  نسبت  »سامری«  و  می کرد  معرفی  صبح ازل 
را  »ِعجل« )صبح ازل( می خواند5 و جایگاهش 

»اسفل الجحیم« می گفت.6

1. مالمحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص24.
کتاب سراج، ص55. 2. مالعلی محمد سراج، 

3. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 5، ص5؛ 
مالمحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص30 و 31.

کرمانی و شیخ احمد روحی، هشت بهشت،  4. میرزا آقاخان 
ص306.

 ،4 ج  خصوصی،  اسراراآلثار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .5
ص100 و 101.

6. عبدالحمید اشراق خاوری، مائدٔه آسمانی، ج 8، ص150.

اقامت  زمان  در  كربال  در  بابیان  جمعیت 
صبح ازل در بغداد

صبح ازل، شهداء هفت گانۀ بیان را برای مناطق 
قم،  قزوین،  تبریز،  خراسان،  چون  شهرهایی  و 
درنظر  بابل  یا  بغداد  به احتمال  و  تهران  کاشان، 
که  گرفت.7 پس از آن نیز برای شهری چون نراق ـ 
از »مراکز مهّمۀ بابّیه« در زمان حیات باب بود8 ـ 
زمان  آن  تاریخ  در  تأمل  با  برگزید.9  بیان  شهید 
جمعیت  مناطق  این  تمام  که  می شود  دانسته 
قابل توجهی از بابیان را در خود جای داده بودند.10 
گذشته از این، صرف انتخاب رهبر برای بابیان 
آن نواحی، از جمعیت درخور ایشان در آن حدود 
که باید  حکایت می کند. بر همین اساس است 
گرفت در آن سال ها )1269 تا 1279 ق.(  نتیجه 
بابیان حضور  از  توجهی  قابل  تعداد  نیز  کربال  در 
داشتند و با کتمان عقیده در میان شیعیان آن شهر 
که صبح ازل،  زندگی می کردند. بر همین مبنا بود 
حاج سیدمحمد اصفهانی را با عنوان شهید بیان 
تالش  عالوه براین،  برگزید.  ایشان  سرپرستی  به 
میرزا حسین علی بهاءاهلل در راضی نگاه داشتن 
بابیان کربال نیز از حضور جدی و اثرگذار ایشان در 

جامعۀ بابیان آن روزگار حکایت می کند.

کتاب الوصیة فی تعیین الشهداء اثر  7. این معنی با توجه به 
صبح ازل به دست می آید و در جای خود بررسی خواهد شد. 

 ،3 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .8
صص395 و 396.

)برادر  نراقی  مالمحمدتقی  آنجا،  در  بیان  شهید   .9
مالمحمدجعفر نراقی: شهید بیان در کاشان( بود )سیدمهدی 

دهجی، رساله، ص61(.
10. نک.: اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3.
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در  صبح ازل  از  بهاءاهلل  ظاهری  اطاعت 
سال های بغداد

بهاءاهلل در  بهائیان، میرزا حسین علی  روایت  به 
بغداد تا پیش از آشکارکردن دعوت جدید خود 
ظاهر،  در  ــ  می کرد  زمینه چینی  آن   برای  که  ــ 
داشت.  نظر  صبح ازل  از  محض  اطاعت  به 
»داللت  صبح ازل  به  آثارش«  و  الواح  »در  ی،  و
و اشارت می نمود« اما »در باطن، بذور هدف و 
که امر بابی ]را[ مقّدمه و  مقصود اقصای خود را ــ 
گرفت ــ در اراضی قلوب می افشاند.«1  طریق آن 
مهم  متون  از  یکی  در  که  ــ  روایت  این  براساس 
»رضای  خود،  آثار  برخی  در  ی،  و ــ  آمده  بهائی 
می نوشت  و  می دانست  »محبوب«  را  ایشان« 
اسیرند.«  ]ایشان[  قدرت  قبضۀ  در  »کل،  که 
که »از بحر فیوضات  همچنین، پاسخ مؤمنان را 
ازلی نازل« می شد، به آنان می رساند و بر آن بود 
شمس  و  خفاست  زمان  ایام،  این  »چون  که: 
حب  به  را  همه  باید  مستور،  جان  افق  در  ازلی 
ظاهری  اطاعت  وجود  با  بهاءاهلل  نمود.«2  جمع 
آشکار  برای  یجی  تدر تکاپوهایی  صبح ازل،  از 
ی  و می داد.  صورت  خود  جدید  دعوت  کردن 
داشت  سعی  تالش ها  آن  پنهانی  پی گیری  در 
از  برخی  میان،  این  در  نبود.  موفق  همیشه  اما 
سوء  نگاهی  با  او  عملکرد  نوع  به  بابیان  بزرگان 
اما  می کردند،  مؤاخذه اش  گاه  و  می نگریستند 
او همیشه بر انکار هرگونه دعوی و نیز بر تبعیت 

1. اسداهلل فاضل مازندرانی، اسراراآلثار خصوصی، ج 5، 310.
2. پیشین، صص311 و 312.

بی چون وچرا از صبح ازل پای می فشرد. در متون 
بابی و بهائی به مخالفت برخی بزرگان آن زمان 
بابیان چون حاج سیدمحمد اصفهانی )شهید 
ینی  قزو محمدهادی  میرزا  کربال(،  در  بیان 
نراقی  مالمحمدجعفر  قزوین(،  در  بیان  )شهید 
محمدحسین  میرزا  کاشان(،  در  بیان  )شهید 
کاشانی  میرزااحمد  حاج  و  قمی  متولی باشی 
این  در  است.3  آمده  میان  به  سخن  بهاءاهلل  با 
کرده و  کربال نیز به او شک  میان، برخی از بابیان 

با نگاهی تردیدآمیز به او نظر داشتند.

نک.:  بابیان  روایت  از  گاهی  آ برای  نمونه،  به عنوان   .3
مالمحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، صص60 و 61.؛ و برای 
مازندرانی،  فاضل  اسداهلل  نک.:  بهائیان  روایت  از  گاهی  آ

تاریخ ظهورالحق، ج 4، صص180 و 181.

میرزا یحیی صبح ازل و فرزندان. از راست به 
نیز  و  احمد  و  تقی الدین  عبدالوحید،  چپ: 
نوه اش، میرزا احمد مصباح الحکماء به حدود 

زمانی کشته شدن ناصرالدین قاجار.
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سیدمحمد  حاج  برابر  در  بهاءاهلل  خضوع 
كربال( اصفهانی )شهید بیان در 

بزرگان  از  یکی  که  ــ  نراقی  مالمحمدجعفر 
کاشان  در  بیان  شهید  نیز  و  بابیان  اول  درجۀ 
که آن را در رد  کتاب تذکرة الغافلین ــ  بود ـ در 
از  نمونه هایی  ــ  نگاشته  بهاءاهلل  جدید  دعوت 
که یکی از آن ها  ی او را آورده  یکردهای انکار رو
)شهید  اصفهانی  سیدمحمد  حاج  به  نسبت 

کربال( است.  بیان در 

نامه ای  در  بهاءاهلل  روایت،  این  براساس 
و  »عبد  و  »فدایی«  را  خود  سیدمحمد،  به 
نشان دادن  برای  و  دانسته  او  سایۀ«  زیر  بندۀ 
را  او  که  نوشته  او،  به  نسبت  خود  ی  کسار خا
گفته  مورچگان می خواَند! همچنین،  زبان  به 
که چون او »انیس المکروبین« است، به فضل 
را  ی  و آن،  از  پس  است.  بسته  امید  بدیعش 
کرده و همراهانش  نوشنده از ظرف مقرّبان یاد 

را بندگان مقّدس خوانده است.1 

خود،  ردیۀ  رسالۀ  در  نیز  بابیان  از  دیگر  یکی 
بخشی از این نامه را آورده و پس از آن به این 
یکی  حق  در  که  »کسی  است:  رسیده  نتیجه 

1. مالمحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص131. نراقی، در 
از  که: این مضمون را یکی  ادامه نوشته: »نگارنده می گوید 
اعیان تبعٔه مّدعی که در این اوقات پی درپی از برای او توقیع 
را  مّدعی  نوشتجات  از  بعضی  که  اوراقی  در  می آید،  التفات 
را مالعلی محمد سراج  نامه  این  نوشته است.«  کرده،  جمع 
نیز در رسالٔه رّدیه اش بر بهاءاهلل آورده است. )مال علی محمد 

کتاب سراج، ص16(  سراج، 

چنین  ]صبح ازل[،  ثمره  حضرت  شهدای  از 
که  است  بدیهی  باشد،  خاشع  و  خاضع 
چقدر در حق خود آن حضرت اظهار عبودّیت 
که باتوجه به نقل های  می نموده.«2 این روایت ــ 
نفوذ  از  ــ  شود  پذیرفته  باید  بهائیان  هم مسیر 
میان  در  اصفهانی  سیدمحمد  حاج  یاد  ز

بابیان حکایت می کند.

عباس افندی،  جناب  لوح  جواب  کاتب،  میرزامصطفی   .2
صص48 و 49.

کاشان  مالمحّمدجعفر نراقی، شهید بیان در 
و از مخالفان برجستۀ بهاءاهلل
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كربال رویکرد انکاری بهاءاهلل در برابر بابیان 

یکرد بهاءاهلل نسبت به شهید بیان  آنچه آمد، رو
ادامه،  در  بود.  شهر  آن  بابیان  بزرگ  و  کربال  در 
کربال  همان رفتار را از او اما در برابر یکی از بابیان 
رونوشت  نراقی،  مالمحمدجعفر  دید.  می توان 
از  یکی  به  خطاب  بهاءاهلل  از  دیگر  نامه ای 
که او، در آن نامه،  کربال را آورده و نوشته  بابیان 

»اظهار عبودّیت خود را در حق 
اقصی الغایه  به  ازل  حضرت 
نوشته،  »آن  و  رسانیده«، 
معروف  اصحاب  میان  در 
است.«1 بهاءاهلل، در این نامه از 
چون  عنوان هایی  با  صبح ازل 
ّیۀ  ور

ّ
»َبل ازلّیه«،  قدسّیۀ  »مرآت 

وجود«  »جوهر  ّیه«،  نور صمدّیۀ 
که جهانیان  کرده و نوشته  یاد  و »مجّرد شهود« 
ازلّیۀ  »سراج  از  را  »طلعةاهلل«  و  »امراهلل«  باید 

قدسّیه« بخواهند.2 

سوگند  و  خوانده  اعظم«  »نّیر  را  صبح ازل  ی،  و
است  جهان  در  آنچه  از  او  جلوس  که  خورده 
از  سخنی  سپس،  است.  بزرگ تر  و  باشکوه تر 
باب دربارۀ نارسی اخبار و افکار و ... نسبت به 

مقام صبح ازل را آورده است. 

می کند،  توجه  جلب  اینجا  در  که  نکته ای 
»خیاالت  آن  در  که  اوست  انکاری  عبارت 

1. مالمحمدجعفر نراقی، تذکرةالغافلین، ص131.
2. پیشین، ص132.

را  مردوده«  خبیثۀ  »بیانات  و  ممدومه«  مفقودۀ 
کرده است.3  نفی 

بهاءاهلل در عبارتی دیگر از این نامه، به مخاطب 
بغداد  به  کربال  بابیان  از  برخی  که  نوشته  خود 
آمده و »احوال و افعال بنده بر آن ها معلوم شد« 
که چرا عرض نکرده اند؟!«4  ولی »تعجب است 
گروهی از بابیان  که  این سخنان نشان از آن دارد 
خوبی  نگاه  بهاءاهلل  به  کربال 
خود  از  خواسته  او  و  نداشتند 

کند.  رفع اتهام 

»سلطان  را  صبح ازل  بهاءاهلل، 
کرده  سفارش  و  خوانده  ازلی« 
مبارک شان«  »رضای  از  که 
را  خود  سپس،  نشوند.  غافل 
و  »خائف  که  ــ  فانی«  »عبدی 
عبودّیت«  »شرایط  از  چگونه  که  است  متزلزل« 
از  عبارت هایی  بیان  از  پس  و  کرده  یاد  ــ  برآید 
این  دست، خود را »عبدی ذلیل« در »ساحت 
قدس شان« خوانده و خشوع و خضوع را به اوج 
از این نامه، عبارت  رسانده است.5 در بخشی 
دیده  می شود«  و  شده  ذکر  آنچه  از  »استغفراهلل 

3. پیشین، ص133.
کتاب تذکرةالغافلین نیامده  4. این بخش از نامٔه بهاءاهلل در 
از  که  ـ  ابراهیمی  را محمدصادق  نامه  این  کامل  است. متن 
بزرگان بابیان بود ـ از روی نسخه ای به خط حاج میرزاهادی 
تمام  »رونوشت  عنوان  با  و  کرده  رونویسی  دولت آبادی 
)نک.:  است  آورده   )97 و   96 )صص  بهائیت«  مّدعی  نامٔه 
محمدصادق  پی گفتار  سراج،  کتاب  سراج،  مالعلی محمد 

ابراهیمی، صص85 تا 97(.
5. مالمحمدجعفر نراقی، تذکرةالغافلین، صص133 و 134.

بهاء  حسینعلی  میرزا  هراس   
بابیان  گاهی  آ به  نسبت  اهلل 
در  مخفی  کوشش  از  کربال 
به  من یظهره اللهی،  دعوی 
است  آن  گویای  خود،  اندازٔه 
آن  برای  مهم  مرکزی  کربال  که 

گروه بود.
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سوءظن  دربارۀ  پیش گفته  احتمال  که  می شود 
او  ازسوی  اتهام  نفی  و  بهاءاهلل  به  کربال  بابیان 
پایانی  عبارت  می آورد.1  ذهن  به  دیگربار  را 
کربال،  بابیان  به  بهاءاهلل  نوشتۀ  از  نقل شده 
هیچ  که  است  آن  دربارۀ  ایشان  به  سفارش 

نباشند:  قائل  او  برای  مقامی 

استدعا  و  دارم  توّقع  یک  بیان!  اهل  »ای 
المتعالی  المقتدر  باهلل  اقسمهم  ثم  می نمایم، 
و  بالحب  ال  تذکرونی  ال بان  القیوم،  المهیمن 
یا رضای  گو بالُکره!  بالُوّد و ال بالبغض و ال  ال 
و  بینی  باهلل  کفی  و  باشد  این  در  هم  خدا 

وکیاًل.«2 علّی  ثم  شهیدًا  بالحق  بینهم 

نامه  این  در  بهاءاهلل  شدید  ی  انکار یکرد  رو
و  است  کربال  بابیان  از  یکی  به  خطاب  که 
اعالم  ایشان  همۀ  به  خواسته  نیز  آن  پایان  در 
نسبت  او  جدی  مالحظۀ  از  شود،  برائت 
نشان  و  می کند  حکایت  شهر  آن  بابیان  به 
روزگار  آن  بابیان  ایشان در جامعۀ  که  می  دهد 

داشته اند. تأثیرگذار  ی  حضور

1. پیشین، ص134.
نوشته:  عبارت  این  پایان  در  نراقی،  ص134.  پیشین،   .2
احتراز  به جهت  را  آنها  ]که[  مکررهای  فقرات  بسیار  چه  »و 
و  سراج  مالعلی محمد  نیاوردیم.«  قلم  به  زیاد،  تطویل  از 
عبدالخالق سدهی اصفهانی نیز عبارات باال را در رساله های 
سراج،  کتاب  سراج،  )مالعلی محمد  آورده اند  خویش  ردیٔه 
وصیت نامه،  اصفهانی،  سدهی  عبدالخالق  20؛  تا  صص16 

برگ های 96 و 97( . 

اقامت  زمان  در  كربال  كن  سا بابی  بزرگان 
صبح ازل در بغداد

گذشته از حاج سیدمحمد  یخی،  در متون تار
به  بابیان  نزدیک ترین  از  که  ــ  اصفهانی 
بابیان  یاست  ر مدتی  و  بود  صبح ازل 
از  دیگر  برخی  به  ــ  داشت  برعهده  را  کربال 
زمان  در  که  بابی  برجستۀ  شخصیت های 
کربال  کن  سا مدتی  بغداد  در  صبح ازل  اقامت 
کسان  این  اقامت  است.  شده  اشاره  بودند 
یای اهمیت آن شهر در جامعۀ  گو کربال نیز  در 

باشد. روزگار می تواند  آن  بابیان 

كربالیی حاج سیدجواد 

احمد  شیخ  جوانی،  زمان  در  شخص  این 
محضر  از  آن  از  پس  و  دیده  را  احسایی 
از  ابتدا  و  کرده  استفاده  رشتی  سیدکاظم 
خانوادگی  دوستان  از  که  ی  و بود.٣  شیخیان 
در  می شناخت،٤  کودکی  از  را  او  و  بود  باب 
همان سال نخست دعوت باب به او پیوست 

گرفت.٥  و مورد توجهش قرار 

در زمان اقامت صبح ازل در بغداد نیز در میان 
هفت نفر  از  پس  که  بیان  شهداء  از  گروه  آن 

 ،2 ج  هدایت،  مصابیح  اردکانی،  سلیمانی  عزیزاهلل   .3
ص390.

 ،3 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .4
صص238 تا 243.

نزد  کربالیی  سیدجواد  که  نوشته  نراقی  مالمحمدجعفر   .5
باب »معتبر و مؤتمن« بود و باب او را »ازجمله نجبای زمان« 
خوانده بود )مالمحمدجعفر نراقی، تذکرةالغافلین، ص24(. 
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کربالیی )از شهداء بیان(  حاج سّیدجواد 
بزرگان  )از  ابن ابهر  محّمدتقی  میرزا  و 

بهائیان(

جای  شدند،  برگزیده  مقام  آن  به  نخستین 
کربال به آن سال ها در  داشت.١  سکونت او در 

یخ یاد شده است.٢  تار

1. نک.: مالمحمدجعفر نراقی، تذکرةالغافلین، ص24. چون 
ـ  کربالیی در میان شهداء هفت گانٔه بیان  نام حاج سیدجواد 
کتاب الوصیة فی تعیین الشهداء یاد شده اند ـ نیامده،  که در 
که وی بعد از ایشان به آن مقام برگزیده  گرفت  باید ننتیجه 

شده است. 
جعفری،  تاریخ  کاشانی،  شریف  محمدمهدی  شیخ   .2
میرزامحمدتقی  درحالی که  سیدجواد  حاج  تصویر  ص54. 
کنار او نشسته، در  این مقاله  ابن ابهر )از بزرگان بهائیان( در 

آورده شده است.

مالرجب علی قهیر

بابیان  میان  در  اصفهانی،  مالرجب علی 
زمان  در  نیز  و خواهرش  اصفهان جای داشت 
او درآمد.٣  به همسری  اقامت باب در آن شهر 
القهیر«  اهلل  »اسم  به  باب  ازسوی  که  ــ  ی  و
برجستۀ  پیروان  میان  در  ــ   بود٤  شده  نام بردار 

گرفت.  او قرار 

بود  مقام  صاحب  نیز  صبح ازل  نگاه  در  او 
از  پس  که  بیان  شهداء  جرگۀ  در  او  سوی  از  و 
شدند،  برگزیده  مقام  آن  به  نخست  هفت نفر 

گرفت.٥  جای 

زمانی که یکی از فرزندان صبح ازل با مادر خود 
ادرنه  در  اینک  که  ـــ  صبح ازل  آمد،  عراق  به 
بود  شده  مواجه  بهاءاهلل  جدید  دعوت  با  و  بود 
نراقی  مالمحمدجعفر  به  را  دو  آن  سرپرستی  ـــ 
که آن زمان در نجف  کاشان( ـــ  )شهید بیان در 
که  بود ـــ و در مرتبۀ بعد به مالرجب علی قهیر ـــ 

کربال سکونت داشت ـــ سپرد.  در 

خود  فرزند  مادر  برای  که  نامه ای  در  ی،  و
نگاشت، به او دستور داد تا از نراقی و سپس از 

کند.٦  مالرجب علی قهیر اطاعت 

 ،3 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .3
ص105.

کتاب سراج، مقدمٔه ناشر، ص2. 4. مالعلی محمد سراج، 
5. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 4، ص154.

6. تصویر این نامه در  این مقاله آورده شده است.
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خود  استقاللی  دعوت  بهاءاهلل  آنکه  از  پس 
او  با  مخالفت  به  قهیر  ساخت،  آشکار  را 
نخستین  ی،  و بهائیان،  به روایت  پرداخت. 
نوشت  پاسخ  بهاءاهلل  دعوت  بر  که  بود  کسی 
رّد  من  »اّول  را  او  ایشان،  خواند.  باطل  را  آن  و 
علی اهلل فی البیان، اعنی مالرجب علی قهیر« 
رد  »بر  که  »مؤتفکات«  را  رساله اش  و  کرده  یاد 

جمال رحمن نگاشته«، خوانده اند.١ 

قهیر،  که  است  آن  )ازلیان(  بابیان  روایت 
کشته شد. به عنوان  سرانجام به دست بهائیان 
ی  و نام  دولت آبادی،  میرزاهادی  حاج  نمونه، 
توسط  )ازلی(  بابی  کشته شدگان  میان  در  را 
است:  کرده  یاد  چنینش  و  آورده  بهائیان 
که رسالۀ شریفۀ  »جناب قهیر ـ اعلی اهلل مقامه ـ 
ـ تحریر فرموده، و فیها  ه 

ُ
که لم ُیکَتب مثل ـ  ردیه 

الکفایة«.٢

گلپایگانی،  مهدی  سید  و  گلپایگانی  ابوالفضل  میرزا   .1
نسخه ای  تصویر  ص266.  االعداء،  حیل  عن  کشف الغطاء 
گفته شده به خط خود قهیر است، در  که  خطی از این رساله 

این صفحه آورده شده است.
2. حاج میرزاهادی دولت آبادی، فصل الکالم، ص66.

فاطمه خانم همسر دوم باب

مانند  اصفهانی،  واعظ  مالحسن  دختر  فاطمه 
و  قهیر  )مالرجب علی  خود  برادران  و  پدر 
از  باب  حیات  زمان  در  سراج(  مالعلی محمد 
دوازده سال  زمان  آن  که  او  بود.  اصفهان  بابیان 

قهیر  مالرجب علی  کتاب  از  نخست  صفحۀ 
)نخستین ردیۀ ازلیان بر بهاءاهلل( که گفته شده به 

خط خود اوست.
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سال  در  درآمد.١  نیز  باب  همسری  به  داشت، 
سیدمحمد  حاج  و  برادرانش  همراه  ق.   1272
اصفهانی به عراق آمد.2 روایت بهائیان آن است 
کرد.3 خود او نیز چنین  که صبح ازل با او ازدواج 

می گفت4 اما برخی ازلیان آن را نپذیرفته اند.5  

فاطمه خانم  ورود  از  پس  مدتی 
به  را  او  صبح ازل  بغداد،  به 
سیدمحمد  حاج  ازدواج 
از  پس  و  درآورد  اصفهانی 
رفتند.٦  کربال  به  ایشان  آن، 
از  یکی  به عنوان  ـــ  سراج  سخن 
راسخ  هواداران  و  بیان  شهداء 

فاطمه خانم،  که  دارد  آن  از  نشان  ـــ  صبح ازل 
ـ  اصفهانی  سیدمحمد  به  صبح ازل،  ازسوی 
شده«،  گذار  »وا ـ  بود  بیان  شهداء  بزرگان  از  که 

1. نک.: میرزامصطفی کاتب، جواب لوح جناب عباس افندی، 
صص50 و 59؛ ابوالقاسم افنان، عهد اعلی، ص218؛ اسداهلل 

فاضل مازندرانی، اسراراآلثار خصوصی، ج 4، ص7.
 ،4 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .2

ص154.
3. پیشین، صص154 و 161.

که  کردستانی  سعیدخان  دکتر  برای  را  ع  موضو این  او،   .4
داشت،  نزدیک  ارتباطی  تهران  ازلیان  بزرگان  برخی  با 
توضیح  و  ح  شر کردستانی،  سعیدخان  )نک.:  است  بازگفته 
کردستانی،  بابی و بهائی دکتر سعیدخان  نسخه های خطی 

ص25(.
5. حاج میرزااحمد مصباح الحکماء )نؤه پسری صبح ازل( در 
که می خواست  که این فاطمه خانم بود  یادداشتی بر آن است 
که  کند. مضمون نوشتٔه او چنین می نماید  با صبح ازل ازدواج 
این ازدواج صورت نگرفته است. نگارنده امیدوار است تا در 
به  اسناد دیگر  با  و همراه  کرده  منتشر  را  یادداشت  آن  آینده 

تحلیلش بپردازد.
6. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 4، ص154.

رضاءاهلل  محض  را  خود  موالی  »عطّیۀ  نیز  او  و 
داشته  روا  او  به  خدمت  »کمال  و  نموده«  قبول 
بود.  فرونگذاشته«  را  سیده  آن  حرمت  آنی  و 
که بهائیان، از همان  همچنین، نشان از آن دارد 
این  ی  رو صبح ازل،  از  بهاءاهلل  جدایی  ابتدای 
برضد  و  گذاشته  دست  کار 

صبح ازل سخن می گفتند.7

فاطمه خانم پس از آشکارشدن 
بهاءاهلل  استقاللی  دعوت 
و  کرد  مخالفت  او  با  به سختی 
»داهیۀ  او  ازسوی  تا  شد  سبب 
»اعداءاهلل«  از  و  دّجاله«  دهماء 
خوانده  مفتریه«   کاذبۀ  خبیثۀ  »انُفس  از  و 
شود.8 بهائیان نیز این زن را »یکی از بزرگ ترین 
بهاءاهلل  با  مخالفت  در  صبح ازل  همدستاِن« 
شده  مدعی  یادداشتی  در  ی،  و کرده اند.٩  یاد 
به  که  ـــ  او  با  بهاءاهلل  دشمنی های  تمام  که 
اصفهانی(  )سیدمحمد  او  شوهر  کشته شدن 
بهائیان  توسط  سراج(  و  )قهیر  برادرش  دو  و 
کامی بهاءاهلل در ازدواج با  انجامید ـــ به سبب نا

او بوده است.١٠
کتاب سراج، ص55. 7. مالعلی محمد سراج، 

 ،3 ج  خصوصی،  اسراراآلثار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .8
صص234 و 235.

 ،5 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .9
ص495.

رساله ای  در  را  یادداشت  این  متن  کاتب،  میرزامصطفی   .10
است.  آورده  نگاشته،  )عبدالبهاء(  عباس افندی  نقد  در  که 
)نک.: میرزامصطفی کاتب، جواب لوح جناب عباس افندی، 
برادرانش  کشته شدن  خانم،  فاطمه   .)59 و  صص58 
گفته  کردستانی نیز  به وسیلٔه بهائیان را برای دکتر سعیدخان 

کربال مکان اقامت همسر دوم   
اصفهانی،  فاطمه خانم  باب، 
ازدواج  به سبب  که  بود  هم 
اصفهانی  محّمد  سّید  حاج  با 
آنجا  در  کربال(  در  بیان  )شهید 

سکونت داشت. 
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میرزا احمد امین االطباء رشتی

کربال در  کن  این شخص نیز در میان بابیان سا
شده  یاد  بغداد  در  صبح ازل  اقامت  سال های 
مالمحمدجعفر  با  سال ها  آن  در  ی،  و است. 
بود  بیان  شهداء  برجسته ترین  از  که  ـــ  نراقی 

ـــ  بود  شده  تبعید  عراق  به  و 
خواندن  با  و  داشت  معاشرت 
اشعار بابی او را به وجد و سرور 

می آورد.١ 

ی، در سال های بعد به ایران  و
آمد و سرانجام در میان »یاران« 
دولت آبادی  میرزاهادی  حاج 
با  او  گرفت.  جای  تهران  در 
یستی  بهره گیری از سنت نهان ز
توانست  عقیده،  کتمان  و 
میرزا  مخصوص  طبیب 
امین السلطان  علی اصغرخان 

شود.٢ 

بود. سعیدخان این معنی را در معرفی استداللیٔه مالرجب علی 
اصفهانی  زن  برادر  قهیر،  از  است  »کتابی  است:  آورده  قهیر 
باب. دالیل بر بطالن میرزا حسین علی است و اقامٔه دلیل و 
براهین بر صحت وصایت صبح ازل ... این آدم را به امر بهاء 
در بغداد کشتند و برادرش را هم همان جا کشتند. زن باب که 
کاظمین حضور داشته،  شاهد این مسائل بوده و در بغداد و 
توضیح  و  ح  شر کردستانی،  )سعیدخان  می کند.«  تصدیق 
کردستانی،  بابی و بهائی دکتر سعیدخان  نسخه های خطی 

ص39(.
1. شیخ محمدمهدی شریف کاشانی، تاریخ جعفری، ص54.
 ،6 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .2

ص288.

میرزامحمدباقر صدرالعلماء

این شخص، زمانی که برای تحصیل به عتبات 
مشّرف  تصدیق  شرف  »به  کربال  در  بود،  رفته 
را  قهیر  مالرجب علی  )ازلیان(،  بابیان  شد.«٣ 
از  فراغت  از  پس  ی،  و کرده اند.٤  یاد  او  مبلغ 
بازگشت  تهران  به  تحصیل، 
برادرش،  درگذشت  از  بعد  و 
با  صدرالعلماء،  مرتضی  سید 
یستی  نهان ز سنت  از  بهره گیری 
کتمان عقیده، جانشین او در  و 
تهران  صدرالعلمایی  منصب 
شد.٥ بهاءاهلل، در مذمت اعتقاد 
میرزامحمدباقر،  )ازلی(  بابی 
تربیت شدۀ  و  »موهوم«  را  او 
یاد  اصفهانی  سیدمحمد 
»اسفل  را  هردو  جایگاه  و  کرده 
»رفته  گفته:  و  الجحیم« دانسته 
جهت  به  مقدسه  اراضی  به  بود 
که شاید مجتهد  تحصیل علوم 
نشده  ولکن  بپردازد  ناس  غارت  به  و  شود 

برگشت.«٦ 

»یحیایی  را  او  نیز  )عبدالبهاء(  عباس افندی 
بابی  اعتقاد  در  که  شخصی  معنی  به  ـــ  ُقّح« 

3. شیخ محمدمهدی شریف کاشانی، تاریخ جعفری، ص88. 
4. ناصر دولت آبادی، یادداشت های تاریخی.

محمدحسن خان  نک.:  جانشینی،  این  به  اشاره  برای   .5
اعتمادالسلطنه، المآثر و اآلثار، ص164.

6. عبدالحمید اشراق خاوری، مائدٔه آسمانی، ج 8، ص150.

میرزا محّمدباقر خاتون آبادی 
در  )بعدها:صدرالعلماء( 
قهیر  رجبعلی  مال  توسط  کربال 
بابی شد و در تهران، به سبب 
منصب  توانست  نهان زیستی، 
به دست  را  صدرالعلمائی 
میرزا  او،  پسر  دو  آورد. 
)داماد  خاتون آبادی  محسن 
رهبر  بهبهانی:  عبداهلل  سّید 
سید  و  تهران(  در  مشروطه 
از  صدرالعلماء،  محّمدجعفر 
مشروطه خواهان برجسته اما 

ازلی نهان زیست بودند.
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ـــ  بّین« است  و  )ازلی( خود »محض و خالص 
کرده است.١ یاد 

و  مسلمان  عالمی  نقش  در  صدرالعلماء، 
ی هم کیشان بابی  بانفوذ، تا جای ممکن به یار
بودند، می شتافت.  افتاده  به مخاطره  که  خود 
میرزاحسن  حاج  که  زمانی  نمونه،  به عنوان 
با  دشمنی  به  ایران(  بزرگ  )مجتهد  آشتیانی 
ی  و پرداخت،  دولت آبادی  میرزاهادی  حاج 
از  توانست  که  جایی  تا  و  شتافت  ی اش  یار به 

صدمه  دیدنش مانع شد.2 

ی )بزرگ  همچنین، زمانی که مالمحمدباقر طار
مسعودمیرزا  ترس  از  نطنز(  محدودۀ  بابیان 
مجتهد  محمدتقی  شیخ  و  ظل السلطان 
گریخت،  تهران  به  نجفی(  )آقا  اصفهانی 
به محضر حاج شیخ هادی  را  او  صدرالعلماء 
بود  تهران  در  بابیان  بزرگان  از  که  ـــ  نجم آبادی 
که  وجاهتی  با  ـــ  نیز  شیخ  و  کرد3  راهنمایی  ـــ 
نجات  را  او  جان  ـــ  داشت  ناصرالدین شاه  نزد 
او  بازگشت  و  ی  طار آخوند  یافتن  نجات  داد. 
تبلیغی  فعالیت های  تا  شد  موجب  طار،  به 

ص387.   ،9 ج  عبدالبهاء،  مکاتیب  عبدالبهاء،  عباس   .1
»ُقّح« به معنی »محض و خالص و بّین« است. )نک.: ابن 

منظور، لسان العرب، ج 2، ص553، ذیل قحح(
2. نک.: اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 8، 

بخش نخست، صص505 و 506.
نجم آبادی،  هادی  شیخ  بابی  اعتقادی  بررسی  برای   .3
در  دین  اصالح  اندیشٔه  رضوی،  نبوی  مقداد  سید  نک.: 
هادی  »شیخ  دوم:  فصل   ،1 ج  تاریخی،  مقدمه ای  ایران، 

نجم آبادی: معلم فکر اصالح دین در عصر قاجار«.

او تا حدود 14 سال بعد ادامه یافت و موجب 
بابیان  به  حدود  آن  مردم  از  یادی  ز جمع  شد 
بابیان  به  همچنین،  صدرالعلماء  بپیوندند. 

یاد داشت.4   کن تهران توجه ز ی سا طار

گذشته از این، سه تن از منسوبان صدرالعلماء 
هم در میان بابیان جای داشتند و در سال های 
مشروطیت  جنبش  در  نقش آفرینی  به  بعد 
پس  که  سیدجعفر،  او،  بزرگ  پسر  پرداختند. 
میان  در  رسید،  صدرالعلمایی  مقام  به  او  از 
فردی  جنبش  آن  در  و  داشت  جای  بابیان 
شناخته شده است. پسر دوم او، میرزامحسن، 
)رهبر  بهبهانی  سیدعبداهلل  داماد  که  ـــ 
همچنین  و  ـــ  بود  نیز  مشروطه خواه(  روحانی 
سیدجعفر  )محرر  نراقی  محمدتقی  میرزا 
میان  در  و  بودند  بابیان  از  هم  صدرالعلماء( 
سلیمان خان  میرزا  باغ  بابی  انجمن  اعضای 
باید  را  انجمن  این  داشتند.5  جای  میکده 
مشروطیت  جنبش  تکوین  در  گروه  مؤثرترین 

دانست.6

تکاپوهای  به سبب  که  است  نطنز  اطراف  در  دهی  طار،   .4
جای  بابی نشین«  »معمورات  میان  در  طاری،  مالمحمدباقر 
آینده ضمن پژوهش  را در  ع  گرفته بود. نگارنده، این موضو
هادی  شیخ  اندیشه های  و  زندگانی  دربارٔه  خود  تفصیلی 

کرد. نجم آبادی بررسی خواهد 
خواهد  مطالب  این  مستند  توضیح  به  آینده  در  نگارنده   .5

پرداخت. 
نقش  رضوی،  نبوی  مقداد  سید  نک.:  باره،  این  در   .6
ایران،  مشروطیت  جنبش  گزارشگری  در  بابی  وقایع نگاران 

مقدمه؛ همو، تاریخ مکتوم، صص260 تا 265.
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زمان  در  كربال  در  بابیان  تبلیغی  تکاپوهای 
اقامت صبح ازل در بغداد

که نشان  یخی نکاتی یافته می شوند  در متون تار
کربال  در  سکونت  به  یادشده،  بابیان  می دهند 
کتمان  و  یستی  نهان ز باوجود  نکرده،  بسنده 
آنچه  داشته اند.  نیز  تبلیغی  تکاپوهای  عقیده، 
صدرالعلماء  میرزامحمدباقر  شدن  بابی  دربارۀ 
کربال و نیز بهره مند  توسط مالرجب علی قهیر در 
آمد،  اصفهانی  سیدمحمد  حاج  از  شدنش 
همچنین،  تکاپوهاست.  این  از  نمونه ای 
با  بروجردی  جمال الدین  آقا  گفت وگوی  به 
نه  و  کاظمین  در  البته  ـــ  نراقی  مالمحمدجعفر 
گاهی از  که با آ کرد. او  کربال ـــ می توان اشاره  در 
ی باب، وصف نراقی را نیز شنیده بود، با  دعاو
ی بعدها به بهائیان  او مالقات کرد و بابی شد. و
زمان  ایشان در  برترین شخصیت  به  و  پیوست 

حیات بهاءاهلل تبدیل شد.1

بهاءاهلل  ازلی  )خواهر  عزیه خانم  این،  از  گذشته 
دعوت  رد  در  که  کتابی  در  صبح ازل(  و 
)عبدالبهاء(  افندی  عباس  برادرزاده اش، 
نگاشته، طوری سخن گفته که می توان احتمال 
یستند،  داد بزرگان بابی که در نجف و کربال می ز
گر شرایط اجازه  تکاپوی تبلیغی داشته و حتی ا
می داد، بر آن بودند تا با عالمان بزرگ نیز سخن 
اتباع  خشونت آمیز  یکردهای  رو اما  گویند، 

آقا جمال الدین بروجردی، نک.:  از زندگانی  گاهی  1. برای آ
سید مقداد نبوی رضوی، رویکرد اعتقادی حاج شیخ هادی 

نجم آبادی در پاسخ به بهائیان، صص50 تا 57.

امر  از  را  ـــ  آن عالمان  ازجمله  و  ـــ  بهاءاهلل، همه 
یادشده  بابی  بزرگان  برخی  کرد!  متنفر  باب 
سکونت  کربال  در  گاه  عزیه خانم،  کالم  در 
در  بیان  )شهید  نراقی  مالمحمدجعفر  داشتند: 
کربالیی )از شهداء بیان( و  کاشان(، سیدجواد 

مالرجب علی قهیر )از شهداء بیان(.2 

كربال سرنوشت بزرگان بابی در 

میرزا  اللهی  یظهره  من  دعوت  آشکارشدن  با 
و  ق.   1279 سال  پایان  در  بهاءاهلل  حسین علی 
بروز تام و تمام آن در سال 1283 ق.، برخی از 
گرفتند، ازجمله،  بزرگان بابی در برابر آن موضع 

که از اول ظهور  2. سخن عزیه خانم این است: »... آنان 
در  ارشاد  و  تبلیغ  زبان  نهاده،  ارادت  کف  بر  جانبازی  سر 
نحو  بأی  را  زمان  علمای   ... گشاده  دانی  و  عالی  میان 
چون  می نمودند،  تبلیغ  و  دعوت  مبین  دین  این  به  کان 
و  طباطبایی  سیدجواد  حاجی  و  کاشانی  محمدجعفر  مال 
آن  از  یکی  هر  که  قهیر،  مالرجب علی  و  قمی  متوّلی باشی 
معّلی  کربالی  و  اشرف  نجف  آقایان  از  جمعی  بزرگواران، 
میرزا علی نقی حجة  و حاجی  را چون جناب شیخ مرتضی 
میرزاحسن  حاجی  و  حبیب اهلل  میرزا  حاجی  و  االسالم 
فاضل  و  طباطبایی  میرزاابوالقاسم  حاجی  و  شیرازی 
می نمودند،  هدایت  و  کرده  تبلیغ  را  غیره  و  اردکانی 
زیست  چگونه  بغداد  در  که  می شد  معلوم  شما  بر  واال 
واهلل  می نمودید!  حق  کلمٔه  اعالی  چه سان  و  می کردید 
که  کردند  کاری  ابوی  جناب  ولی  ندارید!!  انصاف  که 
فرموده:  که  ـ  خدا  حکم  و  انبیاء  مشی  و  دیدن  خالف  به 
این طایفه  به  را منسوب  که خود  اشراری  ـ  لینًا  قواًل  قولوا 
اغوا  ـ  کاشی  میرزای  شاه  و  کاشی  ببر  سید  چون  ـ  کرده 
بیان  مؤمنین  از  که  مظلومین  آن  قتل  بر  عالوه  نموده، 
او  که  کرده  آقای دربندی  به قتل مال  اراده  کردند،  شهید 
تیر  این حرکت زشت چون  و  ببرند؛  را  او  اموال  و  کشته  را 
امر  اغتشاش  و  حال  اختالل  سبب  ایران  شاه  به  انداختن 
از  اغلبی  تنفر  موجب  بلکه  تحیر  اسباب  و  بیانیین  قاطبٔه 
النائمین،  تنبیه  )عزیه خانم،   ».... گردید  بزرگ  علمای 

ص54(
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در  بیان  )شهید  اصفهانی  سیدمحمد  حاج 
کربال( و مالرجب علی قهیر. 

کربال نبود و با صبح ازل و   اصفهانی، آن زمان در 
ی، به سختی در  بهاءاهلل در ادرنه به سر می برد. و
برابر بهاءاهلل ایستاد و این مقابله را تا آنجا ادامه 
اتباع بهاءاهلل به سال  که سرانجام به دست  داد 

کشته شد.1  1288 ق. در عکا 

که آن را از قول یکی از همسران  ادعای بابیان ـــ 
که شاهد قتل بوده نقل می کنند ـــ آن  صبح ازل 
عباس  شخص  دست  به  اصفهانی  که  است 

کشته شد.2  افندی )عبدالبهاء( 

1. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 5، ص163.
2. حاشیه بر ترجمٔه تاریخ باب از زبان روسی، صص116 و 117. 

سبب  به  قهیر  مالرجب علی  بابیان،  روایت  به 
ق.   1286 سال  در  بهاءاهلل  بر  ردیه  نگارش 
او،  برادر  که  برآنند  ایشان  شد.  کشته  کربال  در 
ــ  آن  از  پیش  دوسال  نیز  سراج،  مالعلی محمد 
ــ در  بهاءاهلل  بر  ردیه اش  نگارش  از  اندکی پس  و 

بغداد به قتل رسیده بود.3

به  بعد  سال های  در  کربالیی  سیدجواد  حاج 
ق.   1293 سال  به  که  ـــ  تهران  در  او  آمد.  ایران 
معاشرت  بهائیان  با  ـــ  بود  شده  وارد  آنجا  به 
میرزاابوالفضل  مانند  ایشان  از  برخی  و  داشت 
ـــ  شد  بهائی  مشهور  داعیان  از  که  ـــ  گلپایگانی 
در  نیز  آن  از  پس  می بردند.4  بهره  محضرش  از 
مورد  آنجا  و  رفت،5  کرمان  به  ق.   1299 سال 

3. عزیه خانم، تنبیه النائمین، مقدمٔه ناشر، صص2 و 3.
گلپایگانی،  سیدمهدی  و  گلپایگانی  میرزاابوالفضل   .4

کشف الغطاء عن حیل االعداء، صص60 و 61.
5. پیشین، ص61.

)امام جمعۀ  خاتون آبادی  میرزاابوالقاسم  مقبرۀ 
تهران در زمان صدرات امیرکبیر(، معروف به »قبر 
تهران.  شهر  جنوب  در  مولوی  چهارراه  در  آقا«، 
کوچک تر  )برادر  صدرالعلماء  میرزامحّمدباقر 
ــ  بود  ازلیان  بزرگان  از  باطن  که در  ــ  امام جمعه( 
ک سپرده  کنار برادر خود به خا پس از وفات در 
شد. آرامگاه مالمحّمدجعفر نراقی )شهید بیان 
کاشان( و مریم قانته )همسر صبح ازل( نیز در  در 
داشت،  قرار  مقبره  این  حدود  در  که  قبرستانی 

بوده است. )تصویر از نویسنده (
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به  صبح ازل  میرزایحیی  از  نامه ای 
که  است  قانته،  مریم  همسرش، 
نوشته  کاظمین  در  قانته  اقامت  هنگام 
این  ابتدای  در  صبح ازل  است.  شده 
فی  م  ی  ر  م  الی  »یوصل  نوشته:  نامه 
قانته  نامه،  این  درضمن  او  الکاف«. 
و  نراقی  مالمحّمدجعفر  از  تبعیت  به  را 
کرده  سپس مالرجب علی قهیر سفارش 
است. )راقبی جعفرًا هنالک ثم قهیرًا.( 

آقاخان  میرزا  گرفت.  قرار  )ازلیان(  بابیان  توجه 
که  کرمانی و شیخ احمد روحی از بابیانی بودند 

از محضر او بهره بردند.1 

در  مشهور  شخصیت های  از  یکی  کربالیی، 
هردو  می رود.  به شمار  بهائیان  و  بابیان  میان 
برایش  و  می دهند  نسبت  خود  به  را  او  گروه، 
میرزاابوالفضل  قائل اند.  یادی  ز منزلت  و  شأن 
و  داشت  اصرار  او  بودن  بهائی  بر  گلپایگانی 
را  مشربی  هیچ  و  »هیچ کس  نوشت:  درباره اش 
گمان  توهین نمی نمود و به این جهت، هرکس 
هم مذهب  و  هم مشرب  او  با  ی  و که  می کرد 

بهشت،  هشت  روحی،  احمد  شیخ  و  کرمانی  میرزاآقاخان   .1
کتاب. گراورشده در ابتدای  تصویر نامٔه 

کسی از مذهب حق استفسار  گر  است، و لکن ا
معاشرتش  بیشتر  نمی فرمود؛  کتمان  می کرد 
که  نوشته  همچنین،  ی  و بود.«٢  بهاء  اهل  با 
حاجی  نمی گفت  ازلیان  از  »احدی  تهران  در 
از  همچنین،  ی  و است.«٣  ازلی  سیدجواد 
بهائیان  از  یکی  منزل  در  کربالیی  درگذشت 
نیز  )ازلیان(  بابیان  است.٤  گفته  سخن  کرمان 
نمونه،  به عنوان  دانسته اند.  خود  بزرگان  از  را  او 
روحی،  احمد  شیخ  و  کرمانی  آقاخان  میرزا 
باب  هجده نفرپیروان  نخستین  میان  در  را  او 
کتاب هشت  بهشت  کرده و  )حروف حی( یاد 
را حاصل  ـ  بابی و ضدبهائی است  کتابی  که  ـ 
گفته اند. همچنین، نام او را  درس آموزی نزد او 

در میان بابیان برجستۀ زمان باب آورده اند.٥

گلپایگانی،  سیدمهدی  و  گلپایگانی  میرزاابوالفضل   .2
کشف الغطاء عن حیل االعداء، ص62.

3. پیشین، ص88.
4. پیشین، صص60 و 61.

کرمانی و شیخ احمد روحی، هشت بهشت،  5. میرزا آقاخان 
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شیخ الممالک  مهدی  شیخ  میان،  این  در 
قابل  سخنی  ـ  بود  )ازلیان(  بابیان  از  که  ـ  قمی 
سیدجواد  حاج  که  نوشته  ی،  و دارد.  تأمل 
اینکه  ترس  از  اما  بود،  )ازلی(  بابی  کربالیی، 
ایشان  نزد  شود،  کشته  بهائیان  توسط  مبادا 
هم  دلیل  همین  به  می نمود.  بهائی  را  خود 
در  که  زمانی  اما  بود!  شیخی  مسلمانان  نزد 
به  خطاب  وصیتنامه اش  درگذشت،  کرمان 
در  ازلیان  بزرگ  که  ــ  مالمحمدجعفرکرمانی 
را شگفت زده  بهائیان  و  آمد  بیرون  ــ  بود  کرمان 

کرد.١ 

بر  ردیه اش  رسالۀ  در  نراقی،  مالمحمدجعفر 
کرده  یاد  او  مخالفان  از  را  کربالیی  بهاءاهلل، 
کسانی  که او در میان  است. همچنین، نوشته 
بودند  مبغوضیت«  »کمال  در  بهاءاهلل  نزد  که 
»اهانت  بغداد  در  بهاءاهلل  و  داشت  جای 
اقصی الغایة  به  پیشرفت  به قدر  را  آن جناب 
شخصی  قول  از  نیز  ادامه  در  می رسانید!« 
»شهید  بود:  گفته  بهاءاهلل  که  آورده،  مطمئن 
سیدجواد  حاجی  است؟  کسی  چه  ]بیان[ 
حکم  بخواهم،  گر  ا امروز  و  بود  شهید  روزی 
گردن او را به بدترین وجهی بزنند!«٢  که  می کنم 
درصورت اعتماد به این سخن، به نقل بابیان 
بهائیان  برابر  در  کربالیی  عقیدۀ  کتمان  در 

ی آورد. می توان رو

کتاب، و ص280. گراورشده در ابتدای  تصویر نامٔه 
1. شیخ مهدی شیخ الممالک قمی، تاریخ بی غرض، ص72.

2. مالمحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص24.

كربال افول دعوت بابی در 
و  بابی  دعوت  سیر  به  که  یخی  تار متون  در 
بابیان  دعوت  از  نشانی  پرداخته اند،  بهائی 
به  ق.   ١٢٨٠ دهۀ  از  پس  سال های  به  کربال  در 
چشم نمی خورد. به عنوان نمونه، اسداهلل فاضل 
به  که  آنجا  ظهورالحق،  یخ  تار در  مازندرانی، 
یادکرد بابیان و بهائیان مشهور مناطق مختلف 
افندی  عباس  و  بهاءاهلل  زعامت  زمان  در 
دربارۀ  سخنی  هیچ  پرداخته،٣  )عبدالبهاء( 

کربال ندارد. 

ی در معرفی بابیان دورۀ  که و این درحالی است 
بر  است.٤  پرداخته  شهر  این  به  به تفصیل  باب 
که می توان گفت از آن زمان  همین اساس است 
به  رو  یج  به تدر شهر  آن  در  بابی  دعوت  بعد  به 

گذاشت و از میان رفت.  افول 

نظر  در  می توان  را  دالیلی  نزولی  سیر  این  برای 
گرفت:

مانند . 1 کربال  بابی  بزرگان  شدن  کشته 
از  ایشان  مهاجرت  یا  قهیر  مالرجب علی 
اصفهانی  سیدمحمد  حاج  مانند  شهر  آن 
سیدجواد  حاج  و  شدن(  کشته  از  )پیش 

کربالیی؛

یستی و کتمان عقیدۀ بابیان )ازلیان( . 2 نهان ز
افول  جهت  در  عاملی  خودبه خود  که 

جمعیت ایشان بود؛

الحق،  ظهور  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل  نک.:   .3
ج 6 و 8.

4. نک.: پیشین، ج 3.
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کمتر بابیان )ازلیان( در تبلیغ نسبت . 3 تالش 
دوچندان  را  دوم  مورد  اثر  که  بهائیان  به 

می کرد؛

بهائیان . 4 جدی  حضور  بودن  ناممکن 
فضای  به سبب  کربال  در  یست  غیرنهان ز

کم بر آنجا. مذهبی حا

 نتیجه گیری

شهرهای  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  کربال  شهر 
مذهبی شیعیان، از همان ابتدای دعوت سید 
ویژه ای  جایگاه  ق.(   1260( باب  علی محمد 
رسیدن  با  است.  داشته  او  دعوت  مسیر  در 
یس سیدکاظم  آوازۀ باب به این شهر )محل تدر
بابی  شیخیان  از  توجهی  قابل  جمع  رشتی( 
بود.  قیام  برای  موعود  محل  شهر  این  شدند. 
برجسته ترین  از  یکی  تبلیغی  حوزۀ  همچنین، 

بابیان، آمنه قرةالعین، شمرده می شد. 

قابل  تعداد  نیز  باب  شدن  کشته  از  پس 
می کردند  زندگی  شهر  آن  در  بابیان  از  توجهی 
سر  به  شیعیان  میان  در  اسالمی  ظاهری  با  و 
کثرت جمعیت ایشان موجب شد تا  می بردند. 
میرزایحیی صبح ازل، در زمان اقامت در بغداد، 
شهید  به عنوان  را  اصفهانی  سیدمحمد  حاج 
برخی  بفرستد.  آنجا  به  ایشان  مرجع  و  بیان 
کربالیی  سیدجواد  حاج  چون  بابیان  بزرگان 
بیان  شهداء  از  هردو  که  ـ  قهیر  مالرجب علی  و 
گاه  و  می کردند  زندگی  شهر  آن  در  نیز  ـ  بودند 
این  نتیجۀ  داشتند.  هم  تبلیغی  تکاپوهای 

تکاپوها، بابی شدن برخی چون میرزامحمدباقر 
برخی  و  خود  بعدها  که  ـ  بود  صدرالعلماء 
از  گروهی  شدند.  اثرگذار  بابیان  از  منسوبانش 
حسین علی  میرزا  یکردهای  رو به  کربال  بابیان 
بابیان  و  که آن زمان واسطۀ صبح ازل  ــ  بهاءاهلل 
مخالفت  از  که  نیز  او  بودند.  برده  شک  ــ   بود 
ایشان در هراس بود، سعی داشت تا آن شک ها 
من  دعوی  آشکارشدن  از  پس  کند.  زایل  را 
که  ــ  قهیر  مالرجب علی  بهاءاهلل،  اللهی  یظهره 
او  بر  را  ردیه  نخستین  ــ  داشت  اقامت  کربال  در 

محمد  شیخ  )نوشته  جعفری  یخ  تار کتاب 
جعفر  محمد  مال  فرزند  کاشانی،  شزیف  مهدی 
که روایتی مهم از  کاشان(  نراقی، شهید بیان در 
نوع تعامل بهاءاهلل با صبح ازل و شهداء بیان در 

سال های بغداد را به دست می دهد.
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کشته  چون  دالیلی  می رسد  به نظر  نگاشت. 
ایشان  مهاجرت  یا  و  کربال  بابی  بزرگان  شدن 
بابیان  عقیدۀ  کتمان  و  یستی  نهان ز شهر،  از 
کم تحرکی نسبی ایشان در تبلیغ و نیز  )ازلیان( و 
کربال، سیر دعوت بابی  کم بر  فضای مذهبی حا
گذاشته باشد.  ی به افول  یج رو در آن شهر به تدر

کربال از سال  گفت شهر  ی، می توان  از همین رو
کشته  1260 ق. تا حدود سال 1286 ق. )سال 
سال   26 مدت  به  قهیر(  مالرجب علی  شدن 
پایگاهی مهم برای بابیان بوده و پس از آن، این 

یج از دست داده است.  ویژگی خود را به تدر

كتابنامه

ابن منظور. لسان العرب. بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر 

یع ـ دار صادر، 1414 ق. و التوز

تصویر  دائرةالمعارف بهائی.  ی، عبدالحمید.  اشراق خاور

از نسخۀ تایپی.

ملی  مؤسسۀ  بی جا.،   ،8 و   5 ج  آسمانی.  مائدۀ   . ــــــــــ 

مطبوعات امری، 129 بدیع.

تهران،  اآلثار.  و  المآثر  محمدحسن خان.  اعتمادالسلطنه، 

کتابخانۀ سنائی، بی تا.

باب.  حضرت  زندگانی  اعلی،  عهد  ابوالقاسم.  افنان، 

کسفورد،  آ یار،  باز هماتاج  دکتر  ویراستار:  و  همکار 

انتشارات ONEWORLD، بی تا.

نسخۀ  از  رونوشت  مباركه.  آثار  علی محمد.  سید  باب، 

خطی موزۀ بریتانیا، ش. 5612.

خط  به  بابیان  )چاپ  بی نا.  بی جا.،  فارسی.  بیان   . ــــــــــ 

بی تا. نستعلیق(، 

یلیام  و مجموعۀ  خطی،  نسخۀ  یوسف.  سورۀ  تفسیر   . ــــــــــ 

کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، ش 269. میلر، 

دستخط  به  بابیان  )چاپ  بی نا.  بی جا.،  شأن.  پنج   . ــــــــــ 

ابراهیمی(، بی تا. محمدصادق 

یلیام  ــــــــــ . صحیفۀ بین الحرمین. نسخۀ خطی، مجموعۀ و

کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، ش 214. میلر، 

یلیام میلر،  نسخۀ خطی، مجموعۀ و صحیفۀ عدلّیه.  ــــــــــ . 

کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، ش 231.

خطی،  نسخۀ  الغیبة.  دعاء  شرح  فی  الصحیفة   . ــــــــــ 

ش  پرینستون،  دانشگاه  کتابخانۀ  میلر،  یلیام  و مجموعۀ 

.228

یلیام  و مجموعۀ  خطی،  نسخۀ  مخزونه.  صحیفۀ   . ــــــــــ 

کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، ش ٢٤٣. میلر، 

یلیام  و مجموعۀ  خطی،  نسخۀ  الفهرست.  كتاب   . ــــــــــ 

کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، ش 214. میلر، 

انتشارات  تهران،  ایران.  رجال  حال  شرح  مهدی.  بامداد، 

زوار، 1363.
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باب  یخ  تار ترجمۀ  بر  حاشیه  مهدی.  کرمانی،  بحرالعلوم 

دانشگاه  کتابخانۀ  میلر،  یلیام  و مجموعۀ  روسی.  زبان  از 
پرینستون، ش 1.261

شیخ  به  خطاب  مبارک  لوح  حسین علی.  میرزا  بهاءاهلل، 

بی جا.،  نجفی.  به  مشهور  اصفهانی  مجتهد  محمدتقی 

مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، ١١٩ بدیع.

به کوشش  العلماء.  قصص  محمدبن سلیمان.  تنکابنی، 

کرباسی، تهران، انتشارات  محمدرضا برزگر خالقی و عّفت 

علمی و فرهنگی، ١٣٨٣.

چیست؟.  او  سخن  و  كیست  باب  نورالدین.  چهاردهی، 

تهران، انتشارات فتحی، ١٣٦٣.

یلیام  یخ باب از زبان روسی. مجموعۀ و حاشیه بر ترجمۀ تار

کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، ش 261. میلر، 

به  خطی  نسخۀ  الکالم.  فصل  هادی.  دولت آبادی، 

کاتب. دستخط میرزامصطفی 

نابغۀ  شهادت  سال  صدمین  یاد  به  ناصر[.  ]دولت آبادی، 

دوران قرةالعین، بی جا.، بی نا.، ١٣٦٨ ق.

نسخۀ خطی. یخی.  یادداشت های تار ــــــــــ . 

مجموعۀ  خطی،  نسخۀ  رساله.  مهدی.  سید  دهجی، 

.)F.57)9 کیمبریج، ش کتابخانۀ دانشگاه  ن،  ادوارد براو

حضرت  زندگانی  از  مختصری  حال  شرح  عطیه.  روحی، 

ثمره )صبح ازل(، بی جا.، بی نا. )نسخۀ تایپی(، بی تا.

باب االبواب  مفتاح  مهدی خان.  میرزا  تبریزی،  زعیم الدوله 

 ،»14 ه.  »م.  امضای  با  حاشیه هایی  دارای  ترجمه،  این   .1
کرمانی بوده، و  است. این امضا، از آن شیخ مهدی بحرالعلوم 

ازاین روست که وی، به عنوان نویسندٔه حاشیه، یاد شده است.

گلپایگانی، چاپ  یخ باب و بهاء، ترجمۀ حسن فرید  یا تار

تابان، بی جا.، 1334.

ناسخ التواریخ  لسان الملک.  محمدتقی  میرزا  سپهر، 

کتابفروشی اسالمیه، 1385 ق. )سالطین قاجاریه(. تهران، 

خطی،  نسخۀ  وصیتنامه.  عبدالخالق.  اصفهانی،  سدهی 

مجموعۀ ویلیام میلر، کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، ش 230.

سراج، علی محمد. كتاب سراج. نسخۀ خطی به دستخط 

ابراهیمی. محمدصادق 

وصیتنامۀ سید مهدی سرلتی. نسخۀ  سرلتی، سید مهدی. 

خطی.

 ،2 ج  هدایت.  مصابیح  عزیزاهلل.  اردکانی،  سلیمانی 

ی مطبوعات امری، 121 بدیع.
ّ
بی جا.، مؤسسۀ مل

کوشش  به  المبین.  حق  احمد.  شیخ  شاهرودی، 

محمدحسن قدردان قراملکی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

.1392

بی جا.،  مبطلین.  شبهات  دفع  در  دین  راهنمای   . ــــــــــ 

ی، 1343. چاپخانۀ حیدر

جعفری.  یخ  تار محمدمهدی.  شیخ  کاشانی،  شریف 

نسخۀ خطی.

بی غرض.  یخ  تار مهدی.  شیخ  قمی،  شیخ الممالک 

نسخۀ خطی.

صبح ازل، میرزایحیی. كتاب الوصیة. نسخۀ خطی.

دانشگاه  کتابخانۀ  منیع.  ظهور  وقایع  در  بدیع  مجمل   . ــــــــــ 

. F66*)15 (ن، ش کیمبریج، مجموعۀ اسناد ادوارد براو
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دستخط  به  بابیان  )چاپ  بی نا.  بی جا.،  مستیقظ.   . ــــــــــ 

صبح ازل(، بی تا.

نسخۀ   ،9 ج  عبدالبهاء.  مکاتیب  عباس.  عبدالبهاء، 

خطی.

بابیان(،  )چاپ  بی نا.  بی جا.،  النائمین.  تنبیه  عزیه خانم. 

بی تا.

فاضل مازندرانی، اسداهلل. اسراراآلثار خصوصی. ج 1 )124 

و 5 )129 بدیع(، بی جا.،  بدیع(، ج 3 )128 بدیع(، ج 4 

مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، 124 بدیع.

یخ ظهورالحق. ج ١، ٢، ٤، ٥، و ٦، نسخۀ خطی؛  ــــــــــ . تار

یخ ظهورالحق. ج ٣، بی جا.، بی نا.، بی تا. ــــــــــ . تار

بی جا.،  نخست،  بخش   ،8 ج  ظهورالحق.  یخ  تار  . ــــــــــ 

مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، 131 بدیع.

بی جا.  عبدالبهاء.  حضرت  حیات  محمدعلی.  فیضی، 

مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، ١٢٨ بدیع.

ینی، محمد. وفیات معاصرین. مجلۀ یادگار، س ٥، ش  قزو

١ و ٢، شهریور و مهر ١٣٢٧.

خطی  نسخۀ  قهیر،  مالرجب علی  كتاب  رجب علی.  قهیر. 

دانشگاه  کتابخانۀ  کاتب،  میرزامصطفی  دستخط  به 

.)F.24 )9 ن، ش کیمبریج، مجموعۀ ادوارد براو

افندی.  عباس  جناب  لوح  جواب  میرزامصطفی.  کاتب، 

کتابخانۀ  کاتب،  میرزامصطفی  دستخط  به  خطی  نسخۀ 

یلیام میلر، ش 226. دانشگاه پرینستون، مجموعۀ و

خطی  نسخه های  توضیح  و  شرح  سعیدخان،  کردستانی، 

تایپی،  نسخۀ  كردستانی،  سعیدخان  دكتر  بهائی  و  بابی 

کتابخانۀ  میلر،  یلیام  و مجموعۀ   ،CO385 مجموعۀ 
پرینستون.1 دانشگاه 

کرمانی، میرزا آقاخان؛ روحی، شیخ احمد. هشت بهشت. 

بی جا.، بی نا. )چاپ بابیان(، بی تا.

سیدمهدی.  گلپایگانی،  میرزاابوالفضل؛  گلپایگانی، 

كشف الغطاء عن حیل االعداء. تاشکند، بی نا.، بی تا.

ایران،  در  دین  اصالح  اندیشۀ  مقداد.  سید  رضوی،  نبوی 

مقدمه ای تاریخی. تهران، انتشارات شیرازۀ کتاب ما، ١٣٩٦.

فعاالن  سیاسی  تالش های  به  )نگاهی  مکتوم  یخ  تار  . ــــــــــ 

انقالب  تدارک  و  قاجار  حکومت  با  مخالفت  در  ازلی 

مشروطه(. تهران، پردیس دانش، ١٣٩٣.

در  نجم آبادی  هادی  شیخ  حاج  اعتقادی  رویکرد   . ــــــــــ 

یخ معاصر ایران،  پاسخ به بهائیان. فصلنامۀ مطالعات تار

ش 53 و 54، بهار و تابستان 1389.

جنبش  گزارشگری  در  بابی  وقایع نگاران  نقش   . ــــــــــ 

ایران،  معاصر  یخ  تار مطالعات  فصلنامۀ  ایران،  مشروطّیت 

ش ٦٠، زمستان ١٣٩٠.

کوشش مرتضی  نجم آبادی، شیخ هادی. تحریرالعقالء. به 

نجم آبادی، تهران، مطبعۀ ارمغان، 1312.

خطی  نسخۀ  تذكرةالغافلین.  مالمحمدجعفر.  نراقی، 

دانشگاه  کتابخانۀ  کاتب،  میرزامصطفی  دستخط  به 

.)F.63 )9 ن، ش کیمبریج، مجموعۀ اسناد ادوارد براو

Browne, Edward G. Materials for the 
Study of the Babi Religion. Cambridge, 

Cambridge University Press, 1918.

آن  بر  نگارنده  را  نام  این  است.  نام  بدون  نسخه  این   .1
�����گذاشته است.



ء

شماره 10  تابستان 98

102

دیدگاه بابیان دربارۀ مفهوم جهاد و پیکار  
)با اندكی تلخیص(

منبع
 Religion (1982) 12, pp.93-129

دنیس مک اوئن



اشاره

خود  دکترای  اوئن  مک  دنیس 
دانشگاه  از   1979 سال  در  را 
به  مدتی  و  نمود  اخذ  کمبریج 
در  اسالمی  مطالعات  یس  تدر
در  ادیان،  مطالعات  دپارتمان 
بود.  مشغول  نیوکاسل  دانشگاه 
و  بابیت  باب،  دربارۀ  مقاالتی  او 
ایرانیکا  دایرة المعارف  در  بیان 
مقاله ای  همچنین  است.  نوشته 
ایران،  سیاست  در  ارتداد  دربارۀ 
ژورنال  نشریه  در  نوزدهم،  قرن  در 
مطالعات  انجمن  بین المللی 
حوزۀ  است.  نوشته  خاورمیانه 
عمدتًا  مطالعه،  برای  او  موردعالقۀ 
و  بابیه  شیخیه،  مدرن،  تشیع 
مفصلی  مقالۀ  است.  بهائیت 
فصلنامه  در  او  آثار  و  او  معرفی  در 
بهائی شناسی، شماره 7 و 8، پاییز 
صص150-96   ،1397 زمستان  و 

چاپ شده است.
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مقدمه
نوزدهم  قرن  اواسط  در  بابیه  آیینی  جنبش 
معنوی  ادعاهای  با   ،1844 سال  میالدی، 
شیرازی،  جوان  تاجر  یک  روحانی  و 
میرزاعلی محمد شیرازی، در ایران، شروع شد. 
با توجه  )تا سال 1848(  اول   بابیت در مرحلۀ 
امام  بابیت  که ادعای  ـــ  آن  به ادعای سردمدار 
غایب  امام  قریب  الوقوع  بازگشت  و  مهدی 

در  توانست  ـ  داشت  را  شیعه 
و عراق  ایران  میان مردم شیعۀ 

کند.  به سرعت رشد 

دوم  مرحلۀ  در  بابی  جنبش 
تحول  دچار   )1848-49(
باب  هنگامی که  شد.  عجیبی 
کو تحت نظر  در قلعۀ چهریق ما
بود، خود را مهدی موعود اسالم 
هنگام،  آن  در  کرد!  معرفی 

گرد آمده  که در دشت بدشت  گروهی از بابیان 
اعالم  را  اسالم  شریعت  و  احکام  نسخ  بودند، 

کردند! 

کوتاه  مرحلۀ سوم ، بالفاصله پس از این مرحلۀ 
اعالم شد. در این مرحله، باب خود را در نقش 
کرد  تلقی  مظهرالهی،  یا  مستقل،  پیامبر  یک 
جدیدی  شریعت  و  دین  تا  یافته  یت  مأمور که 
بیاورد. به ادعای بابیان، بین سال های 1848 تا 
1850 حدود چهار تا پنج هزار بابی، در جنگ ها 
نیروهای  با  بابیان  که  شدیدی  پیکارهای  و 

کشته شدند. خود باب  دولتی به راه انداختند، 
نیز در جوالی )تابستان(1850 با شلیک جوخۀ 

آتش اعدام شد.1

کردن زمینه و پیشینۀ  مقالۀ زیر به  دنبال روشن 
در  دولتیان،  ـ  بابیان  جنگ های  و  درگیری ها 
و  جهاد  دربارۀ  نظری  مطالعۀ  و  بحث  قالب 
پیکارگری ارائه شده در آثار اولیه باب و تحلیل 
این جدال ها و منازعات در چارچوب آن نظریه 
است. امید است این تحلیل، 
دربارۀ   بحث  برای  را  مبنایی 
که  بهائیت،  به  بابیت  تحول 
افتاد،  اتفاق   1860 دهه  طی 

فراهم آورد. 

شکل  در  جهاد،  انواع  از  برخی 
و زمان های خاصی، در اغلب 
در  است،  شده  پذیرفته  ادیان 
توجه  مبحث  این  به  اسالم 
ویژه ای شده و فرم و شکل متمایز و توجیهات 
دینی و الهیاتی برای آن درنظر گرفته شده است. 
که جنگ مقدس یا  بنابراین، تعجب آور نیست 
بابیت،  ابعاد اصلی  و  ویژگی ها  از  یکی  جهاد، 
بوده  آن  اسالمی  و  اولیه  مرحلۀ  در  خصوصًا 
باشد. پاسخ به مشکالت برخاسته از پیکارگری 
پیچیدگی های  و  خطرات  و  بابیان  جهاد  و 
بابیان،  نظامی گری  و  پیکارجویی  از  حاصل 
اولیۀ مطالعۀ  از مباحث اصلی در توسعۀ  یکی 
شده  معاصر  دورۀ  در  بهائیت  فرعی  مباحث 
عمل  و  تئوری  در  جهاد  نقش  کنون  تا است. 

کردن  مقالۀ زیر به  دنبال روشن 
و  درگیری ها  پیشینۀ  و  زمینه 
دولتیان،  ـ  بابیان  جنگ های 
مطالعۀ  و  بحث  قالب  در 
پیکارگری  و  جهاد  دربارۀ  نظری 
و  باب  اولیه  آثار  در  ارائه شده 
تحلیل این جدال ها و منازعات 

در چارچوب آن نظریه است. 
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است.  مانده  مغفول  محققان  دید  از  بابیان، 
»شورش های  از  گفت وگو  مثال،  برای  گرچه، 
بابیان«2، »شورش های مهم  بابیت« و »شورش«3 
و  »شورش  و  حکومت«  علیه  بابیان  »شورش  یا 

پیکار بابیان« متداول بوده است.4 

نویسندگان  از سوی دیگر، در دهه های بعدی، 
همواره  را  بابیان  نظامی  اقدامات  بهائی، 
آن ها  دینی  آزار  به  پاسخ  در  و  دفاعی  عملکرد 

شورش  عنوان  هرگونه  دانسته، 
کرده اند!  نفی  را  پیکارجویی  و 
بهائی  نویسندۀ  یک  ازاین رو، 
آنان  »هنگامی که  می نویسد: 
کردند،  دفاع  خود  از  )بابیان( 
بابیان  تعداد  که  مورد  چند  در 
عدۀ  و  بود  قابل توجه  و  یاد  ز
جا  یک  در  آنان  از  یادی  ز
آنان،  دشمنان  کردند؛  تجمع 
سوءتعبیر  را  آن ها  اقدام  این 
شورش  به عنوان  آن  از  و  کرده 

نویسندۀ  آن  همچنین  کردند«.5  یاد  سرکشی  و 
در  بابیان  طوالنی  و  مستمر  »مقاومت  از  بهائی 
برابر حمالت نیروهای بی شمار مخالف« و دفاع 
قهرمانانه بابیان سخن گفته است.6 بهائیان هم 
را  زنجان  و  نی ریز  مازندران،  جنگ  های  عمومًا 
توصیف  جنبش9  و  قیامت8  و  قیام7  به عنوان 
کرده اند و شرکت کنندگان در آن ها هم قربانیان 
از  صورت گرفته  سیستماتیک  و  گسترده  آزار 
سوی مردم و مقامات و دولت و روحانیون تلقی10 

کنده و منهزم  و شهید11 خطاب شده و پیروان پرا
از  شده اند!12  تلقی  تحت فشار  جامعۀ  یک 
جانب بابیان، هرگونه قصد و نیت برای درگیری 
مشروعیت  با  مقابله  یا  ی، 

ّ
محل مقامات  با 

از سوی  انکار شده است.13  کمیت، مطلقًا  حا
رهبری بابیت نیز، هرگونه اقدام و راهبری حمله 

گردیده است.14 علیه مخالفان تکذیب 

این هر دو دیدگاه  ـ شورش یا دفاع از خود در برابر 
ی  رو بر  ـ  مخالفان  فشار  و  آزار 
افکنده،  سایه  مهم تری  بحث 
و  جایگاه  ماهیت،  همانا  که 
جنگ ساالری  اصل  عملکرد 
بابیان،  میان  در  پیکارگری  و 
در  و  باب  نوشته های  در 
رهبران  ابرازشدۀ  دیدگاه های 
که  مناطقی  در  است،  بابی 
دالیلی،  به  کرد.  بروز  مشکل 
مطالعۀ دقیق دکترین و عقیدۀ 
و  عنصر  جهاد،  و  جنگ 
جنبش های  مطالعۀ  در  حیاتی  و  مهم  موضوع 
موجب  اواًل،  مطالعه،  این  است.  بهائی  ـ  بابی 
و  تلقی  مالحظۀ  برای  را  الزم  تمرکز  ما  می شود 
و  مسلمانان  به  نسبت  پیروانش  و  باب  نگرش 
یم. ثانیًا، ما را قادر  حکومت قاجار، به  دست آور
یابی مجددی از مباحث سیاسی  می سازد به ارز
کارزارها و پیکارهای قلعۀ  و اخالقی موجود در 
دیگری  موارد  یا  زنجان  و  نی ریز  طبرسی،  شیخ 
محدودتری  سطح  در  ولو  ـ  پیکار  و  جنگ  که 

شورش  ـ  دیدگاه   دو  هر  این 
و  آزار  برابر  در  خود  از  دفاع  یا 
بحث  روی  بر  ـ  مخالفان  فشار 
که  افکنده،  سایه  مهم تری 
همانا ماهیت، جایگاه و عملکرد 
پیکارگری  و  جنگ ساالری  اصل 
نوشته های  در  بابیان،  میان  در 
باب و در دیدگاه های ابرازشدۀ 
رهبران بابی است، در مناطقی 

کرد.  که مشکل بروز 
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نیروهای  یا  و غیرنظامیان مسلمان،  بابیان  بین 
این  ثالثًا،  یم.  بپرداز ـ  داد  رخ  کشوری  نظامی 
مباحث  مهم ترین  به  مستقیمًا  را  ما  مطالعه 
حوزه  از  خارج  بهائیت،  توسعۀ  دربارۀ  کانونی 
که  می سازد  روشن  و  می کند  هدایت  بابیت، 
اولیۀ  دکترین  و  اعتقادات  تمایز  وجه  مهم ترین 

بهائی چه بوده است. 

بحث  به  که  مقاله  از  بخشی  مترجم:  ]توضیح 
مفهوم جهاد از دیدگاه اسالم پرداخته، هرچند 
به  مستقیمًا  که  ازآنجا ولی  است،  جالب 
ترجمه  نبود،  مرتبط  مقاله  محتوای  و  مضمون 
پایان  در  ارجاعات  و  منابع  شماره  البته  نشد. 

مقاله مطابق مقاله اصلی است.[

اعتقاد به جهاد و پیکارگری در نوشته های باب 
که در  شاید مناسب  تر باشد نوشته های باب را، 
اینجا توجه ما به آن ها است، به دومقطع زمانی 
او  که  تا 1848، دورانی  از 1843  کنیم:  تقسیم 
آمدن  به  تذکردهنده  و  باب  و  نماینده  را  خود 
و  احکام  رعایت  بر  و  کرد  معرفی  غائب  امام 
کید داشت تا زمینه ساز ظهور  سنت اسالمی تأ
»صاحب الزمان«، امام مهدی و منجی جهانی 
باشد و از 1848 تا 1850، دورانی که علی محمد 
که  می کند  مطرح  را  خود  جدید  ادعای  باب 
خودش امام مهدی است و یک پیامبر مستقل 
است و دستور نسخ احکام و شریعت اسالم را 
کرد احکام و قوانین بابی را تدوین و  داد و تالش 

آن  را جایگزین احکام اسالمی نماید.

اعتقادی  اصول  از  یکی  جهاد  اول،  دورۀ  در 
بابیان بود و در نوشته های باب بسیار به چشم 
گروه  یک  بابیان  مرحله،  این  در  می خورد. 
ویژگی  که  می شدند  تلقی  شیخیه  از  انشعابی 
البته  و  تعداد  کمی  گوشه  گیری،  و  زهد  آن ها 
بود؛  داشتن،  قرار  عمومی  افکار  مخالفت  مورد 
که در یکی دو محل دورافتاده هم مورد اذیت و 
دوم،  مرحله  در  گرفتند.  قرار  محدودیت هایی 
آن ها  و  شد  کاسته  جهاد  اهمیت  از  اندکی 
شدند  خارج  اسالم  دین  چارچوب  از  آشکارا 
 80 حدود  گردهمایی  در  به ویژه  مطلب  )این 
بابی در بدشت، در جوالی 1848 اتفاق افتاد(. 
در این دوره، همچنین تعداد بابیان، در برخی 
منازعات  و  درگیری ها  و  یافت  افزایش  مناطق 
و  متعصب  بابیان  بین  گسترده ای  و  بزرگ 
فناتیک و نظامیان دولتی و شهروندان مسلمان 
باب  اعدام  مجازات  به  سرانجام  که  داد  رخ 
تالش  از  پس   .)1850 )جوالی  گردید  منجر 
شاه  ناصرالدین  جان  به  سوءقصد  برای  بابیان 
دچار  ایران  سراسر  در  بابی  گروه   )1852 )اوت 

گردید.  سکون و رکود 

احکام  دربارۀ  باب  نظام مند  مطالعۀ  اولین 
موجود  نیز  حاضر  حال  در  که  اثری  ـ  اسالمی 
کریم،  قرآن  از  یوسف،  سوره  بر  تفسیری  ـ  است 
معروف به قیوم االسماء است. نوشتن این تفسیر 
خود  بابیت  ادعای  او  که  شد  شروع  شبی  در 
پنجم  با  مصادف   1844 مه   22( کرد  مطرح  را 
برخی  نوشتۀ  بر  بنا  او  قمری(.53   1260 جمادی 
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منابع، ظرف 40 روز آن تفسیر را به پایان رساند.54 
بر برخی شواهد و مدارک دیگر،  بنا  گرچه من،  ا
عقیده دارم که نوشتن آن در زمستان 1844-45 
خاتمه یافته است. در این اثر، بیشتر از سایر آثار 
باب، اشاره و ارجاع به بحث جهاد و پیکارگری 

که بیشتر آن ها نیز  شده است، 
نوشتار  آن  انتهایی  بخش  در 
مطالعۀ  بنابراین،  است. 
از  روشنی  تصویر  قیوم االسماء، 
تلقی و برداشت باب از جنگ 
مراحل  در  جهاد،  و  پیکار  و 
شخصیت  شکل گیری  و  اولیه 

او به ما می دهد. 

نائب  و  باب  بابیان،  منظر  از 
خلق،  و  امر  عوالم  در  امام، 

سوی  از  ترتیب  این  به  و  بود،55  امام«  »خود 
بشریت  تمام  به  امر  ارائۀ  برای  یتی  مأمور امام، 
»اهل  و  االرض«57  »اهل  دائمًا  او  داشت.56 
شرق و غرب«58 را مورد خطاب قرار می داد و از 
پیروانش می خواست تا امر را در همۀ سرزمین ها 
کتابش »از همۀ  گسترش دهند.59 او در ابتدای 
پادشاهان« می خواهد تا آیات او را به مردم ترک 
و هندو و به سرزمین های دور، در شرق و غرب، 

کنند. 60 عرضه 

همۀ  بر  را  او  پیروزی  وعدۀ  خودش  خداوند 
و مقدر  بود61  داده  آن سرزمین ها  اهل  و  کشورها 
در  ارض  کره  بر  سلطه  و  حکومت  که  بود  کرده 
هم  قبل  از  اینکه،  واقعیت  و  باشد62  او  اختیار 

جهان را به توسط او هدایت و راهبری می کرد.63  
را  خود  عمل  و  اقدام  حوزۀ  به هیچ وجه،  باب، 
محدود به ایران، یا شیعیان، یا حتی عالم اسالم 
قائل  جهانی  رسالتی  خود  برای  بلکه  نمی دید، 
کرم؟لص؟  که مکمل نقش و جایگاه پیامبرا بود 
از  بود!  معصومین؟مهع؟  ائمه  و 
و  حالل  احکام  بود  قرار  اینکه 
ائمه  دستورهای  و  اسالم  حرام 
رستاخیز«  »روز  تا  هدی؟مهع؟ 
باشند،64   االجرا  الزم  و  معتبر 
و  جهاد  به  ولی  نبود؛  مشکلی 
بود  شده  بیشتری  توجه  جنگ 
تحت  را  مردم  همۀ  بتوانند  تا 

پذیرش آیین جدید درآورند. 

و  جهاد  به  روشن  اشارۀ  اولین 
کسانی  که باب از  شمشیر زمانی مطرح می شود 
کرده و به سوی خداوند  که توبه  سخن می گوید 
کتاب  و  باب(  خود  )منظور  ذکر  از  و  بازگشته 
کمک  کبر  ی می کنند و در جهاد به ذکراهلل ا پیرو
می کنند.65  این عبارت تقریبًا چند سطر پس از 
که، »پیروزی خداوند  بیان این نکته آمده است 
دست  در  تقریبًا  ام الکتاب،  بر  بنا  ایام اهلل،  و 

ماست!«66 

توجه  و  بزرگداشت  و  منجی گرایانه  انتظارات 
برای  به وضوح  ساالری،  جنگ  و  کارزار  به 
مقدس  جنگ  پیروز  رهبر  و  امام  نقش  در  باب 
روشن  بود.  خورده  پیوند  هم  به  آخرالزمانی، 
زمینۀ  را  خدا  نصرت  باب  که  است  واضح  و 

از  یکی  جهاد  اول،  دورۀ  در 
بود و در  بابیان  اعتقادی  اصول 
چشم  به  بسیار  باب  نوشته های 
می خورد. در این مرحله، بابیان 
شیخیه  از  انشعابی  گروه  یک 
گی آن ها  که ویژ تلقی می شدند 
تعداد  کمی  گوشه  گیری،  زهد و 
افکار  مخالفت  مورد  البته  و 

عمومی قرار داشتن، بود
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آن  تسریع کنندۀ  و  قیامت  روز  پیدایش  بروز 
که  می کند  صحبت  مردی  از  او  می دانست. 
کمک  ما  به  و  است  الهی  اراده  تسلیم  کاماًل 
ذکر  به  توسل  با  که  می کند  پیش بینی  می کند. 
الهی، با عنایت الهی، سلطه و قاهریت خداوند 
مردم  او  دیگری،  جای  در  می شود.67  محقق 
که سرزمین خود  شرق و غرب را دعوت می کند 

و  خداوند  به  کمک  برای  را، 
کنند،  حقیقت و راستی ترک 
بر  بنا  خداوند  پیروزی  زیرا 
آمده،  ام الکتاب  در  آنچه 
دسترس  در  و  قریب الوقوع 
باب  اینکه،  دیگر  است.68 
در  مشارکت  و  اقدام  آشکارا، 
زمینۀ  را،  پیکارگری  و  جهاد 
ظهور  برای  قطعی  و  ضروری 
می کند:  بیان  موعود  امام 
خداوند؛  ارتش های  »ای 
هنگامی که به جنگ و جهاد 

آن ها  کثرت  و  تعداد  از  برخاستید،  مشرکان  با 
مشرکان  به  که  را  آن ها  همۀ  نشوید...  ک  خوفنا
کنید  عام  قتل  پیوسته اند  خدا  دشمنان  و 
زمین  ی  رو بر  را،  کافران  این  از  نفر  یک  حتی  و 
ی آن  ید؛ تا بلکه زمین و هرآنچه بر رو زنده نگذار
ک شده و زمینه برای  است از لوث وجود آن ها پا

آمدن بقیةاهلل و موعود اسالم فراهم شود.« 69 

از  یکی  را  جهاد  و  جنگ  باب،  دیگر،  سوی  از 
روایات،  در  پیش بینی شده  و  ضروری  مراحل 

مهدی؟جع؟  امام  بازگشت  و  ظهور  دربارۀ 
اول  صفحات  از  یکی  در  باب  کرد.70  قلمداد 
روایات  در  که  می کند  ادعا  قیوم االسماء  متن 
جنگ،  در  آن ها  که  شده  بیان  شیعه؟مهع؟  ائمۀ 
کرد! »ما، ان شاءاهلل در  از باب حمایت خواهند 
را  شما  شمشیرهایمان  با  اذن اهلل،  به  ذکر"،  "روز 
و  یدید  ورز کفران  شما  که  چرا کشت!!  خواهیم 
کلمه قدرتمند ما )منظور باب  از 

ی برگرداندید!«71  است( رو

بیان  قیوم االسماء  از  بخشی  در 
که »قیوم االسماء نازل شده  شده 
تا مردم به باب ایمان بیاورند و او 
کشتار  )باب( را در روز قتل عام و 
باب  بیان   72 رسانند!  یاری 
کی است که خود او نیز منتظر  حا
امام؟ع؟  سوی  از  اجازه  صدور 
بوده، تا در وقت مناسب »قیام به 

امر« نماید.73

قواعد و مقررات انجام جهاد، در 
سوره های  در  به ویژه  قیوم االسماء،  جای  چند 
این  عبارات  بیشتر  در  است.  آمده   101 تا   96
کتاب،  از بخش های  بخش، همچون بسیاری 
قانون  تدوین  و  قانون گذاری  بحث  به  که 
شبیه  عباراتی  نوشتن  تقلید  به  باب  پرداخته، 
به ندرت  و  پرداخته،  قرآنی  آیات  سبک  به  و 
است.  آمده  باب  خود  از  جدیدی  عبارات 
مطالعه و مقایسۀ تقلید و شباهت نوشته باب و 
آیات قرآنی، خارج از بحث این مقاله است ولی 

این  با  قیوم االسماء   96 سوره 
»ای  می شود:  شروع  کلمات 
شما  برای  خداوند  مؤمنان! 
راه  در  را  )القتال(  پیکار  و  کارزار 
است.«  داشته  مقرر  ذکر  این 
مشرکان  از  گروهی  با  بابیان  گر  ا
باید  شدند،  مواجه  کّفار  و 
مالقات  برای  را  خود  قلب های 
از  استفاده  و  آخرت  در  خدا 
راسخ  و  محکم  آن،  مواهب 

نمایند.
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ما سعی می کنیم چارچوب اصلی جهت گیری 
کنیم  باب دربارۀ جهاد و پیکارگری را مشخص 
و درصورت لزوم، به  طور مختصر، استفادۀ او را 

کرد.  از عبارات و تعابیر قرآنی بیان خواهیم 

شروع  کلمات  این  با  قیوم االسماء   96 سوره 
کارزار  می شود: »ای مؤمنان! خداوند برای شما 
داشته  مقرر  ذكر  این  راه  در  را  )القتال(  پیکار  و 

است.«74

مواجه  کّفار  و  مشرکان  از  گروهی  با  بابیان  گر  ا  

مالقات  برای  را  خود  قلب های  باید  شدند، 
خدا در آخرت و استفاده از مواهب آن، محکم 
امام؟ع؟  که  می کند  ادعا  او  نمایند.75  راسخ  و 
به  را  )بابیان(  مؤمنان  که  گفته  باب  به  خود 
جنگ و کارزار و پیکار تشویق و تحریص کن،76 
که از  و باب نیز آن ها را مورد خطاب قرار می دهد 
جنگ و پیکار و کشته شدن نهراسید.77 جنگ 
اشتباه  به  مقاله  ]در  )رجب  حرام  ماه های  در 
ذی الحجه  ذی القعده،  شده[،  ذکر  شوال  ماه 
در  ممنوعیت  این  و  است  ممنوع  محرم(78  و 
است.79  شدیدتر  کعبه  در  یا  محرم الحرام  ماه 
به مردم شرق و غرب عالم دستور می دهد برای 
کنند و  کشورهای خود حرکت  یاری خداوند از 
دسترس  در  و  نزدیک  پیروزی  که  می کند  ادعا 
از  برتر  راه خدا می جنگند  که در  آن ها  است.80 
آن ها  نشسته اند.81  خانه  در  که  هستند  کسانی 
سوی  از  شوند،  شهید  پیکار  و  جنگ  طی  که 
می کنند.82  یافت  در بزرگی  پاداش  پروردگار 

مشرکان هیچ عهد و پیمانی با )شیعیان( امام 
ندارند و اجازۀ ورود به سرزمین  مقدس )اطراف 
مکه( را ندارند.83  مؤمنان )بابیان( باید به دعا 
کرده و به جنگ  و نماز و پرداخت خیرات توجه 
با مشرکان بپردازند.84 مقرر شده که آن ها به فتح 
از  را  کشورها  بپردازند و آن  کشورها و سرزمین ها 
یافت مالیات جزیه  ک سازند، از در گناه پا لوث 
)توافق و تسلیم کشورها بدون مبادرت به جنگ 
کفار و مشرکان منع شده اند.85  و خون ریزی( از 

لشکر خدا نباید از جنگ بهراسد و نباید حتی 
باید  زیرا  بگذارد!!  زنده  را  مشرکان  از  نفر  یک 
ک و مطهر ساخت!86  زمین را برای آمدن امام، پا
زنان،  نوجوان،  پسران  ضعیف،  و  پیر  افراد 
در  شرکت  از  ناشنوا،  و  نابینا  افراد  و  بیماران 
کفار و مشرکان را در هرکجا  جنگ معاف اند.87 
از  مسجدالحرام.88  در  مگر  بکشید،  یافتید 
تا برای روز جنگ و پیکار  بابیان خواسته شده 
کیزه بپوشند و هنگامی که شیپور جنگ  لباس پا
آن ها  به  باشند.89  حرکت  آماده  شد،  نواخته 
اقدس«  »ارض  تا  شده  داده  دستور  خصوصًا 

کنند.90  ک  )کربال( را از لوث و پلیدی پا

که قرار است با یکدیگر جمع و آماده  برای روزی 
خریداری  سالح  خود  برای  باید  شوند  حمله 
کمک به آن ها در جنگ  کنند.91 فرشتگان برای 
نازل می شوند92 و به آنان اطمینان می دهد که نه 
کفار را  که مشرکان و  آن ها، بلکه خداوند است 

کرد.93 قتل عام خواهد 
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كسانی بود؟ رهبر جهاد  پیکار بابیان علیه چه 
كه بود؟ بابی 

در اینجا دو بحث پیش می آید: جنگ و جهاد 
باید  کسی  چه  و  بود؟  کسانی  چه  علیه  باب 
که  آن طور  می کرد؟  رهبری  را  پیکار  و  جهاد 
علیه  جهاد  و  جنگ  برمی آید  قیوم االسماء  از 
در  هرچند  است،  مختلف  بخش  و  گروه  چند 
نمی شود.  بیان  دقیقًا  گروه ها  این  موارد،  همۀ 
کتاب  یک  قیوم االسماء  که  داشت  توجه  باید 
کلی،  به طور  نیست.  )دقیق(  فقهی  و  حقوقی 
متون  سراسر  در  که  مشرکان  و  کفار  واژه های 
راجع به پیکار و جهاد آمده، هرچند درمعنای 
برای  که  را  کسانی  یا  مضّیق خود، خداناباوران 
ولی  می گیرد؛  دربر  شوند،  قائل  شریک  خدا 
همۀ  شامل  اصطالحات،  این  باب،  ازنظر 
همچون  اهل کتاب،  غیر  و  غیرمسلمان  افراد 
آنکه،  ضمن  می شود.  نیز  بودائیان  و  هندوها 
و  یهود  به  محدود  باب،  نظر  از  که  کتاب  اهل 
مورد  قیوم االسماء  در  قطعًا  می شوند،  نصاری 
باب  گرچه  گرفته اند،94  قرار  و سرزنش  نکوهش 
این نظر خود را با اندکی تأخیر اعالم می کند. لذا 
می توانیم این گونه برداشت کنیم که حکم جهاد 
نیز هست. همچنین در چند  آنان  شامل حال 
که باب عبارات  منبع و مأخذ بابی روشن شده 
و  خداناباوران  به  منحصر  را  مشرکان  و  کفار 
بودند،  قائل  شریک  خداوند  برای  که  کسانی 
چه  و  شیعه  چه  ـ  را  مسلمانان  بلکه  نکرده؛ 
به رسمیت نشناخته  را  و مقامش  او  که  ـ  سنی 

و  مشرکان  و  کفار  عداد  در  نمی کردند،  تأیید  و 
یک  در  او  می کرد!95  تلقی  فاسد  عقیدۀ  دارای 
مورد به مشرکاِن از اهل قرآن اشاره می کند!96 او 
خود را صاحب »عقیدۀ صحیح« می دانست و 
انتظار داشت همۀ مسلمانان امر او را بپذیرند، 
تأیید  مورد  نیز  آنان  اعمال  غیراین صورت،  در 
تکذیب  را  او  هرکس  بود!97  نخواهد  پذیرش  و 
کرده است )و  کند، پیامبر اسالم و قرآن را انکار 
درنتیجه غیرمسلمان تلقی خواهد شد(.98 این 
ـ تفسیر  آثار اولیه باب  از  مطلب و ایده در یکی 
مسلمانی  هر  می گوید  که  آمده  هم  ـ  بقره  سورۀ 
لزومًا فرد مؤمنی نیست و جهان را به سه بخش 
تقسیم  بی ایمان  و  مسلمان  )بابی(،  مؤمن 

می کند.99

به  نظر می رسد رهبری جنگ و جهاد هم بر عهدۀ 
که از جانب او وارد  خود باب یا پادشاهی است 
کارزار شود و مؤمنان )بابیان( باید »ذكر قدرتمند 
همان طور  رسانند.100  یاری  جهاد  در  را  الهی« 
کردیم خود باب منتظر اجازۀ امام  که قباًل بیان 
بود. درخصوص اخذ دستور  امر«  به  برای »قیام 
جهاد، مردان باید به دور حروف حّی، که اطراف 
ذکر جمع شده اند، حلقه بزنند101 و امام به باب 
کند در حضور  دستور داده تا مؤمنان را تحریص 
که  همان طور  بپردازند.102  کارزار  و  جنگ  به  او 
اولیۀ  پیروان  به  کرده ام103  بیان  در جای دیگری 
که باب در ماه  کربال )عراق( خبر رسید  باب در 
سپتامبر 1844، به هنگام عزیمت به مکه، وعده 
که امر خود را در مکه آشکار و علنی سازد و  داد 
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کرده و پیشگویی ها  کربال مراجعت  پس از آن به 
تحقق یابد. او در نامه های مختلف، از پیروانش 
و  خروج  به هنگام  تا  گردآیند  کربال  در  خواست 
کنند.104 به این ترتیب،  او را یاری  ظهور مهدی، 
ـ  شدند  کربال  رهسپار  بابیان  از  یادی  ز عدۀ 

احساسات  قبل  از  که  جایی 
و  بود  باال  آن  در  منجی گرایی 
سرآمدن  بر  قابل توجهی  تنش 
بود.  شده  ایجاد  شهر،  به  باب 
احتمال  به  بابیان،  از  بسیاری 
در  باب  دستور  دنبال  به   یاد  ز
منطقه  در  )که  قیوم االسماء 
یع شده بود(، اقدام به خرید  توز
روز  برای  سالح،  آماده سازی  و 
جمع شدن کنار یکدیگر، کرده 
بودند تا با آن سالح ها به جنگ 
دالیلی  به  برخیزند.  جهاد  و 
نتوانست  یا  نخواست  باب 
از  بسیاری  لذا  برود؛  کربال  به 
شدند  کنده  پرا طرفدارانش 
دستور  منتظر  عده ای  ولی 
و  ماندند  جهاد  برای  بعدی 

گرفتند باب را به عنوان یک  برخی دیگر تصمیم 
کنند. دروغ گو، رها 

باب  قیوم االسماء،  از  صفحه  اولین  در  تقریبًا 
ایران،  پادشاه  از  امام  که  می شود  مدعی 
یاد  او  از  به عنوان شاه مسلمین  )که  محمدشاه 
کمک باب بیاید و او  شده است( خواسته تا به 

که با باب مخالفت نکند و از او  کرده  را تهدید 
که  کسانی  وجود  لوث  از  را  کربال  تا  می خواهد 
گاه قیام  باب را باور ندارند، در روزی که ذکر به نا
ک کند! و از او می خواهد که مطیع  خواهد کرد، پا
کشورهای  ذكر و امر او باشد و به اذن اهلل، سراسر 
حق  توسعۀ  برای  را  ارض  کره 
کند.105  فتح  حقیقت،  و 
اولین طرفدار باب،  هنگامی که 
سال  در  بشرویی،  مالحسین 
طهران  به  باب  سوی  از   1844
نسخه  یک  تا  کرد  تالش  رفت، 
از قیوم االسماء و سایر آثار باب 
نماید.  شاه  محمد  تقدیم  را 
متعلقات  ازجملۀ  همچنین 
به  خطاب  باب  از  نامه ای  او 
اعتضادالسلطنه،  بود.  پادشاه 
حکومت،  رسمی  مقامات  از 
ی  حاو نامه  این  که  می نویسد 
به  گر  »ا است:  عبارتی  چنین 
من وفادار باشی و اطاعت از مرا 
بدانی،  واجب  و  فرض  خود  بر 
تو  کمیت  حا و  قدرت  بر  من 
را در تحت  و قدرت های خارجی  افزود  خواهم 
به  دیگری،  نامه  در  آورد«.106  خواهم  تو  فرمان 
سال 1845، از بوشهر به محمدشاه می نویسد: 
کثر  خداوند اراده فرمود تا اهل ترک )اهل روم( و ا
ی زمین، به آیات من ایمان بیاورند، پس  ملل رو
که تو از  گیر شود؛ باشد  کن تا امراهلل فرا مرا یاری 

احتمال  به  بابیان،  از  بسیاری 
در  باب  دستور  دنبال  به   زیاد 
منطقه  در  )که  قیوم االسماء 
به  اقدام  بود(،  شده  توزیع 
خرید و آماده سازی سالح، برای 
یکدیگر،  کنار  شدن  جمع  روز 
سالح ها  آن  با  تا  بودند  کرده 
برخیزند.  جهاد  و  جنگ  به 
یا  نخواست  باب  دالیلی  به 
لذا  برود؛  کربال  به  نتوانست 
کنده  بسیاری از طرفدارانش پرا
منتظر  عده ای  ولی  شدند 
جهاد  برای  بعدی  دستور 
تصمیم  دیگر  برخی  و  ماندند 
یک  به عنوان  را  باب  گرفتند 

کنند. دروغ گو، رها 
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که در روز قیامت، از افراد موفق و  کسانی باشی 
سعادتمند هستند.107

ادامه  پادشاه  به  نامه  نوشتن  به  همچنان  باب 
آذربایجان  زندان  از  بعدی  نامه های  ولی  داد 
که  می دهد  نشان  مطلب  این  می شد.  نوشته 
مخالفت شاه با او و انکار دعوی او و دستور شاه 
مبنی بر زندانی ساختن باب، هرگونه امیدواری 
را دربارۀ نقش محمد شاه و اینکه او از جانب امر 
بااین حال،  پادشاه شود، منتفی ساخت.  بابی 
شد،  خواهد  مالحظه  به زودی  که  همان گونه 
پیکار  و  جنگ  دربارۀ  باب  بعدی  دیدگاه های 
که یک  بود  امید  این  بر  و جهاد، عمدتًا مبتنی 
به  را  و همۀ مردم جهان  کند  قیام  بابی  پادشاه 

آیین او درآورد!

یافت کمک  به نظر می رسد دیدگاه باب دربارۀ در
مبهم  حدی  تا  جهاد،  امر  در  دولت  از  نظامی 
بوده است. برای مثال، او وقتی در اصفهان بود، 
که پیشنهاد همکاری نظامی را رد  ادعا می کند 
دخترشاه  یا  خواهر  با  ازدواج  پیشنهاد  یا  کرده، 
کم  حا معتمدالدوله،  منوچهرخان  پیشنهاد  ـ  را 
باب  با  محکمی  و  نزدیک  روابط  که  اصفهان، 
در  دیگر،  سوی  از  است.108  نپذیرفته  ـ  داشت 
اسناد بهائی ثبت شده که باب در مسیر رفتن به 
به زنجان  را  پیروانش  از  آذربایجان، یکی  زندان 
فرستاد تا حمایت سلیمان خان افشار، صاحب 
نظامی  افراد  از  یکی  او  کند.  جلب  را  اختیار، 
رشتی  سیدکاظم  مریدان  از  و  کشور  برجسته 
آن ها  از  بابیه  که  شیخیه،  گروه  دوم  )رهبر  بود 

حاج  پیروان  از  یکی  به  او  پسر  شده(.  منشعب 
آن  در  که  شد  تبدیل  کرمانی  خان  محمدکریم 
گروه شیخیه و رقیب اصلی باب بود؛  زمان رهبر 
و پس از آن نقش مهمی در شکست جنگجویان 
و مدافعان بابی در قلعۀ شیخ طبرسی داشت. 

و  منظم  نسبتًا  بحث  کرد  سعی  باب  سپس   
مدونی دربارۀ مقررات و ضوابط جنگ و جهاد 
را در رسالۀ فروع العدلیه خود بیاورد. این رساله 
 ،1846/1262 یا  اواخر1261ق/1845  در 
نوشته  می کرد،  زندگی  شیراز  در  باب  زمانی که 
شده است. این رسالۀ مختصری است و بخش 
جزئیاتی  و  است  جهاد  دربارۀ  منحصرًا  آن   6
پیکار  و  جهاد  دربارۀ  بابی  اولیۀ  دیدگاه  دربارۀ 
نشده  ذکر  قیوم االسماء  در  که  می دهد  ارائه 
در  باب  که  است  این  مهم  بسیار  نکتۀ  است. 
ابتدا، جهاد را یکی از فروع دانسته و آن  را جزء 
اهمیت  کرده است.110  قلمداد  عبادات رسمی 
اینک  باب  که  است  جهت  آن  از  مطلب  این 
دینش  ششم  رکن  به عنوان  آشکارا،  را  جهاد 
خداوند  وقتی  می کند  ادعا  او  می کند.  معرفی 
کرد،  مبعوث  را  محمد؟لص؟،  پیامبراسالم، 
از  شمشیر  سه  داد،   قرار  او  برای  شمشیر  پنج 
جنگ  آنکه  مگر  شد،  نخواهند  غالف  آن ها 
افتاد،  نخواهد  اتفاق  این  و  برسد!  پایان  به 
اولین  کند!  طلوع  غرب  از  خورشید  آنکه  مگر 
کشیده  مشرک  اعراب  ی  رو به  شمشیرها  این 
به اسالم مخّیر  ایمان  و  را بین مرگ  و آن ها  شد 
در  که  بود  شمشیری  آن ها  دومین  ساخت!111 
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کشیده شد؛ در اینجا باب   برابر یهود و نصاری 
به  که  آنان  »با  می کند  اشاره  قرآن  از  آیه ای  به 
که  را  آنچه  و  ندارند  ایمان  قیامت  روز  و  خدا 
نمی دانند  حرام  کرده اند،  حرام  رسولش  و  خدا 

و  قتال  به دین حق نمی گروند؛  و 
ی صلح  کنید تا آنکه از رو کارزار 
و تواضع به اسالم جزیه )مالیات 
 .)9:29( دهند.«  غیرمسلمانان( 
که امام  باب سپس بیان می دارد 
اخذ  صالحیت  او  نمایندۀ  یا 
و  ثروتمندان،  از  را  مالیات  این 
العقل،  افراد ضعیف  و  فقرا  از  نه 

که علیه همۀ  دارد.112 سومین شمشیر آن است 
باب،  می شود.  خارج  غالف  از  زمین  اهل  مردم 
شما  »هنگامی که  می آورد:  قرآن  از  آیه ای  دوباره 
با  باید  روبرو شدید،  کافران پیکارجو  با  مؤمنان، 
سپس  درآورید.  پای  از  را  آن ها  و  بجنگید  آن ها 
اسیران جنگی را به بند بکشید تا بعدًا ـ زمانی که 
جنگ خاتمه یابدـ  آن ها را آزاد نمایید )یا از بابت 
آن ها خسارت جنگی بگیرید(. اگر خدا بخواهد 
آزمون  برای  این  و  می گیرد  انتقام  کافران  از  خود 
فقط  نیز  اینان  یکدیگر است. )47:4(.  با  خلق 

می توانند یا به بابیت بگروند یا کشته شوند. 113

سه  آن  از  پس  که  می دهد  ادامه  سپس  باب 
که علیه »اهل  اینک شمشیری است  شمشیر، 
کشیده می شود. باب برای این مورد هم  جدال« 
گر دو طایفه از  آیه ای از قرآن اضافه می کند: »و ا
اهل ایمان با یکدیگر به جنگ برخاستند، شما 

مسلمانان باید میان آن ها صلح و سازش برقرار 
با  کرد،  ظلم  دیگری  بر  آن ها  از  یکی  گر  ا کنید. 
خدا  حکم  و  فرمان  به  تا  بجنگید  ظالم  طایفۀ 
با  نهاد،  گردن  حق  حکم  به  هرگاه  پس  بازآید. 
حفظ عدالت، میان آن ها صلح 
امام   .)49:9( دهید«  سازش  و 
علی؟ع؟ و سایر امامان؟مهع؟ طبق 
برخاستند  مبارزه  به  فرمان  این 
هنگام  به  نیز  غائب  امام  و 
جدال  و  بغی  اهل  با  ظهورش، 
جهاد  انجام  می کند.114  مبارزه 
مگر  نیست،  جایز  امام  برای  جز 
کسی اجازۀ خاصی صادر  برای  امام  آنکه خود 
که برای ِاعمال  کند.115 شمشیر پنجم آن  است 
غالف  از  مائده  سوره   45 آیه  طبق  مجازات، 
خارج می شود: »و در تورات، بر بنی اسرائیل مقرر 
کردیم نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، 
گوش و دندان  گوش در برابر  بینی در برابر بینی، 
قصاصی  زخمی،  هر  برای  نیز  و  دندان  برابر  در 
کسی به جای قصاص به  خواهد بود. پس هرگاه 
کفارۀ  کرده و آن  صدقه )دیه( راضی شود، نیکی 
او خواهد شد و هرکس خالف حکم خدا  گناه 
بود.«116  خواهد  ستمکاران  از  پس  کند،  عمل 
است.  امام  اختیار  در  امر،  این  فرمان  و  حکم 
کفار  از  کند  انکار  را  شمشیرها  این  که  هرکس 
نشان  آن ها  دربارۀ  فرامین  است.  مشرکان  و 
که ترتیبات جهاد بر همۀ »باورمندان به  می دهد 

خدا و آیات او« تکلیف و الزام است.117

 1264/1848 سال  تا 
بابی،  اعتقادات  اصول 
برداشت  همان  اساسًا 
اعتقادات  از  باب  خاص 
فقط  و  بود  باورشیعی  و 
و فروع  برخی جزئیات  در 

اختالف داشت. 
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بابی،  اعتقادات  اصول   1264/1848 سال  تا 
اساسًا همان برداشت خاص باب از اعتقادات 
و  جزئیات  برخی  در  فقط  و  بود  باورشیعی  و 
با  و   1848 سال  از  پس  داشت.  اختالف  فروع 
)یعنی  قائم  خود  او  اینکه  بر  مبنی  باب  ادعای 
امام مهدی، امام دوازدهم شیعیان( است، مقرر 

نسخ  اسالمی  احکام  که  داشت 
جایگزین  را  جدیدی  احکام  و 
بحث  به  که  آنجا  تا  سازد.  آن ها 
بابیان  جهاد  و  پیکار  و  جنگ 
و  قیامت  اعالم  می شود،  مربوط 
قوانین  و  احکام  کردن  جایگزین 
به  قرآنی،  احکام  به جای  جدید 
معنای تغییرات تند و اساسی در 
اعتقادات و احکام و عمل پیروان 
که هیچ گاه صورت نگرفت و  بود، 

در حرف و تئوری باقی ماند. 

به  مقاله  این  بعدی  بخش  در 
عواقب  و  نتایج  بررسی  و  بحث 
)باب(  قائم  قیام  و  ظهور  اعالم 
اینجا  در  ولی  پرداخت.  خواهیم 

اجازه دهید بررسی و مطالعه خود را دربارۀ جنگ 
نوشته های  در  اعتقادی  مباحث  در  جهاد،  و 
از  پس  بابی،  احکام  عمدۀ  دهیم.  ادامه  باب، 
بیان فارسی و به میزان  از اسالم، در  جدا شدن 
این  ی  دو هر  که  آمده،  عربی  بیان  در  کمتری 
کو، طی  رساله ها در دوران بازداشت باب در ما
نیز  و  شده اند  نوشته  1948و1947  سال های 

که  از آخرین نوشته های باب،  هیکل الدین،  در 
باب  اندیشه های  و  عقاید  آخرین  دربردارنده 
اخیر  نوشتۀ  دو  که  ازآنجا زمینه هاست.  این  در 
به  و هیکل الدین( مطلب خاصی  )بیان عربی 
مجموعۀ مطالب نمی افزاید، ما در یادداشت ها 

کرد.  فقط به بیان فارسی اشاره خواهیم 

بودن  مبهم  و  پیچیده  عالوه بر 
عبارات  بودن  طوالنی  بعضًا  و 
کتاب، هیچ بخش خاصی  این 
به  اختصاصًا  فارسی  بیان  از 
جهاد نپرداخته است، یا دستور 
جهاد،  به  امر  بر  دائر  مستقیمی 
آن گونه که در قرآن یا قیوم االسماء 
نیامده  آن  در  می شود،  مالحظه 
متن  چند  درعین حال،  است. 
گمان  که  دارد  وجود  آن  در 
می رود امر به جهاد باشد. اعتقاد 
و باور بعدی بابیان دربارۀ جنگ 
و پیکار و جهاد، عمدتًا براساس 
است  بیان   5 واحد  از   5 بخش 
قدرت  »صاحبان  می گوید:  که 
)منظور حّکام و پادشاهان( نباید منتظر باشند 
تا چیزی از آن آسمان بر زمین بیاید تا اهل زمین 
و  باید در هرعصر  بلکه  کند،  امراهلل  را داخل در 
گر  ا کشانند.«118  درون دین  به  را  آن ها  دوره ای، 
کرده  عمل  قرآن  دستور  طبق  اسالم  پادشاهان 
بودند.119  شده  مسلمان  زمین  اهل  همۀ  بودند، 
واجب  و  بیان فرض  امر  به  پادشاهان معتقد  بر 

مبهم  و  پیچیده  عالوه بر 
طوالنی  بعضًا  و  بودن 
کتاب،  این  عبارات  بودن 
هیچ بخش خاصی از بیان 
جهاد  به  اختصاصًا  فارسی 
دستور  یا  است،  نپرداخته 
به  امر  بر  دائر  مستقیمی 
که در قرآن  جهاد، آن گونه 
مالحظه  قیوم االسماء  یا 
نیامده  آن  در  می شود، 
چند  درعین حال،  است. 
که  متن در آن وجود دارد 
گمان می رود امر به جهاد 

باشد. 
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که به هیچ  یک از غیرمعتقدان به بابیت  است 
کنند،  زندگی  آن ها  کشور  در  که  ندهند  اجازه 
که  تّجار،  و  بازرگانان  درمورد  استثنائًا  مگر 
باشند.120  داشته  بابیان  برای  منافعی  می توانند 
بر  بلکه  پادشاهان،  برگردن  نه تنها  وظیفه  این 
دیگری،  جای  در  است.121  بابی  مرد  هر  عهدۀ 
که چطور یک  را مطرح می کند  این سؤال  باب 
گلویش  از  آب  و  باشد  آسوده  می تواند  پادشاه 
و  کافر  فرد  یک  هنوز  درحالی که  برود،  پایین 
همچنین  است؟122  زمین  کره  ی  رو بر  مشرک 
فتح سایر  و  نظامی  اقدام  با  تا  داده شده  اجازه 
درآورند؛  بابی  پرچم  زیر  به  را  آن ها  کشورها، 
که درصورت امکان، می توان  گفته شده  هرچند 
با تشویق های مالی و دنیوی هم آن ها را جذب 
کاماًل روشن  کرد.123  ولی به هرحال، این مطلب 
دیگران،  کشتن  ممنوعیت  موضوع  که  شده 
و  معتقدان  به  مربوط  فقط  آمده،  بیان  در  که 
باورمندان بابی است.124 در هر آیینی، این ادعا 
آیین  آن  به  مؤمن  گر  ا هیچ کس،  که  دارد  وجود 
حیات!!  حق  حتی  ندارد،  حقی  هیچ  نباشد، 
می کند.  صدق  هم  بابیت  در  مطلب  این  و 
کافران به بابیت،  بنابراین، تمام اموال و دارایی 
از آن ها گرفته شود و فقط درصورتی قابل برگشت 
که آن ها بابی شوند. این امر در صالحیت  است 
پادشاهان و سالطین بابی است.125 دستورهای 
یع دارایی های  دقیق و مشروحی دربارۀ نحوۀ توز
به  غیرباورمندان  و  مشرکان  از  مصادره شده 

که به شرح زیر است:  بابیت داده شده، 

كه منحصربه فرد است و از آن یک واحد  هرآنچه 
وجود دارد، درصورت زنده بودن باب، به او تعلق 
او، باید توسط تاجران  می گیرد و درصورت فوت 
)منظور  شود  نگهداری  خورشید  طلوع  از  قبل  تا 
فاصله  در  است  قرار  كه  است  منجی  فرد  ظهور 
زمانی طوالنی پس از باب ظاهر شود(. یک پنجم 
به  باید  اقالم مصادره شده  و  كاالها  كل  ارزش  از 
اصحاب  كه  نفری   18( شود  داده  حی  حروف 
هزینه  بابیان،  برای  تا  بودند(  باب  یک  درجۀ 
هم  مصادره شده  دارایی های  و  پول  بقیۀ  كنند! 
این  كه  می شود،  تقسیم  پیروز  بابی  سپاه  بین 
آن ها  نیاز  و  پست  و  جایگاه  براساس  تقسیم 
گر باز هم چیزی باقی ماند، باید آن  خواهد بود. ا
كرد؛ یا درصورتی كه  كن مقدسۀ بابی  را صرف اما
كنی برپا نشده باشد، در آن صورت  هنوز چنین اما
در  دارد؛  اولویت  بابی  مقدس  كن  اما ساخت 
موجود  مصادره ای  كاالی  و  مبالغ  غیراین صورت 

باید بین همۀ بابیان تقسیم شود! 126

شود،  داده  توضیح  باید  مهم  نکتۀ  یک  البته 
قانون گذاری بعدی  برای  این نکته مبنایی  زیرا 
بهائی است و آن اینکه: بهائیان از داشتن سالح 
و جنگ افزار منع شده اند، جز در زمان نیاز، یا 
جنگ و جهاد )مجاهده( و به استثنای بهائیانی 

که دست اندرکار تولید جنگ افزارند.127

که  گروهی  به نظر می رسد جهاد و پیکار علیه هر 
به باب ایمان نیاورد مجاز شمرده شده است و 
مخالف  اسالم،  ایمان،  کفر،  و  شرک  مباحث 
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م 
َ
عال تمام  زیرا  نیست!  مطرح  دیگر  امثالهم  و 

تلقی  کفر«  و  شرک  »منطقۀ  به عنوان  غیربابی 
بابی  سلطان  هیکل الدین،  لوح  در  می گردد. 
که تا حد امکان اجازه ندهد  آینده تشویق شده 
داشته  وجود  زمین  کره  ی  رو غیربابی  فردی 

باشد.128 

دالیل  کتاب  در  درحالی که 
نوشته  کو  ما در  که  سبعه، 
و  یهودیان  دربارۀ  باب  شده، 
آنکه  جز  می گوید:  مسیحیان 
یک سلطان بابی قدرتمند آن ها 
هیچ  درآورد،  امر  تبعیت  به  را 
آمرزش  و  رستگاری  برای  راهی 
داشت.129  نخواهد  وجود  آنان 
ایران  شیعه  جمعیت  تمام 
جهاد  و  جنگ  فرمان  هدف 
فارسی و  بیان  باب هستند: در 
بیان عربی، باب صراحتًا اعالم 
می کند خداوند ازآن رو زندگانی 
غیربابیان را در پنج استان ایران 
آذربایجان،  عراق،  )فارس، 

که قرار بود  خراسان و مازندارن( ممنوع ساخته، 
امر بابی از این مناطق، به سایر مناطق و کشورها 

گسترش یابد.130 

کنان شیعۀ این  که جمعیت و سا واضح است 
کراه از آنجا اخراج  مناطق یا باید با زور و اجبار و ا
کنند، یا آنکه  کاشانه خود را ترک  شوند و خانه و 

بابی شوند!

مقررات و قوانین بابی مذکور در بیان و جاهای 
شدید  مشی  خط  و  سیاست  از  بخشی  دیگر، 
و  عقیده  از  که  است  کسانی  به  نسبت  باب 
مثال،  برای  ازاین رو،  نکنند.  ی  پیرو او  آیین 
پیشین  ادیان  متبرکه  کن  اما و  عالیات  عتبات 
عتبات  ازجمله  شوند؛  منهدم  و  تخریب  باید 
کربال  در  شیعی  مقدسه  کن  اما و 
باید  کز  مرا سایر  و  کوفه  و  نجف  و 
کتاب ها،  کلیۀ   131 گردد!  ویران 
بابی  آیین  دربارۀ  آنچه  به استثنای 
گردد.132  نابود  باید  شده،  نوشته 
غیربابیان  به  نسبت  باید  بابیان 
قطع رابطه باشند تا از آلودگی آن ها 
نباید  بابیان  بمانند.133  مصون 
هم نشین  و  دوست  غیربابیان  با 
غیربابیان  با  نباید  و  باشند134 

کنند.135 ازدواج 

در  باب،  که  می کنیم  مالحظه 
کوتاهش، سخت ترین  انتهای عمر 
بابیت  به  ناباوران  علیه  را  احکام 
پیکار  و  جهاد  است.  کرده  وضع 
بابی یک فرایند و پروسه پیوسته بود و هر سلطان 
کم بابی موظف به تالش برای پایان دادن  و حا
تحت  مناطق  از  نفاق  و  کفر  نشانۀ   هرگونه  به 
حکومت و سلطۀ خود و سرانجام از همۀ مناطق 
حکومت  پایه گذاری  درنهایت  و  زمین  کرۀ 
درهرحال،  بود.  بابی  جنگ ساالر  و  خودکامه 
که  است  پیکارگری  و  جنگجو  بابی،  پادشاه 

بابی  قوانین  و  مقررات 
جاهای  و  بیان  در  مذکور 
سیاست  از  بخشی  دیگر، 
باب  شدید  مشی  خط  و 
است  کسانی  به  نسبت 
او  آیین  و  عقیده  از  که 
ازاین رو،  نکنند.  پیروی 
برای مثال، عتبات عالیات 
ادیان  متبرکه  کن  اما و 
و  تخریب  باید  پیشین 
ازجمله  شوند؛  منهدم 
مقدسه  کن  اما و  عتبات 
نجف  و  کربال  در  شیعی 
باید  کز  مرا سایر  و  کوفه  و 

گردد!  ویران 
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در  و  می جنگد  خود  بابی  عقیدۀ  پیروزی  برای 
انتظار فرصتی است تا از جهاد به نفع امر بابی 
بابی  نجات بخش  و  )مسیح  اهلل«  یظهره  »من  و 
کند.136  کرد( استفاده  که در آینده ظهور خواهد 
با  بابی،  سلطان  و  شاه  برای  پیش بینی  نقش 
توجه به نارضایتی باب از محمدشاه بسیار مهم 
است؛ روشن است که او، همچنان از این ناحیه 
انتظار حمایت نظامی داشت. باب پیش بینی 
که خداوند یک یا چند پادشاه بابی را  کرده بود 
و  »ارسال  بابی،  امر  نفع  به  پیکار  و  برای جنگ 

مبعوث« خواهد نمود.137

ـ  بابی  منازعات  و  جنگ ها  در  جهاد  عنصر 
دولتیان پس از 1848

کتاب  که در  با وجود تجلیل و ستایش بسیاری 
شده،  جهاد  و  جنگ ساالری  از  قیوم االسماء 
که بابیان، در سال  پس از اقدام نظامی ناموفقی 
کربال داشتند، خیلی زود برای باب و  1845 در 
روشن  دیگر  مناطق  و  استان ها  در  بابی  رهبران 
شد که اواًل به لحاظ تعداد و نفرات و ثانیًا پس از 
دستگیری باب، به لحاظ روان شناختی، دچار 
 1848 تا   1844 سال های  بین  بودند.  ضعف 
و  آزار  بر  مبنی  جّدی  یداد  رو و  حادثه  هیچ گونه 
اذیت بابیان اتفاق نیفتاد؛ ضمن آنکه بابیان نیز 
گرچه،  ــ  نکردند  آغاز  را  اقدامی  مستقیم  به  طور 
بین  تنش  کم کم  دید،  خواهیم  که  همان طور 
بابیان و غیربابیان در حال ایجاد بود و بسیاری 
و  ذهنی  ازنظر  را،  خودشان  فعاالنه  بابیان،  از 

آماده  بزرگ  برای یک جنگ و شورش  فیزیکی، 
طرفداران  به  باب  زمان،  همان  در  می کردند. 
طریق  از  مخالفان،  با  تا  داد  دستور  پیروانش  و 

کنند.138  مباهله، مقابله 

و  نبود  غیرعادی  شیعی  فرهنگ  در  رفتار  این 
کرده  کاظم رشتی هم از آن روش استفاده  سید 
ی، روش مباهله تنها طریق معتبر  بود و به نظر و
برای اثبات حقیقت است.139 استفاده از سنت 
شمرده  جایز  قیوم االسماء  در  اسالمی،  یه  رو و 
شده، در آنجا امام؟ع؟ به باب دستور می دهد 
کفار و مشرکان را  کاری برای او سخت شد،  گر  ا

با مباهله به چالش بکشد.140

برنامه های  در  چالش،  از  ثبت شده  مورد  اولین 
بسطامی،  مالعلی  که  است  زمانی  بابیان، 
نمایندۀ او، در پاییز سال 1844 وارد عراق شد. 
دستور  ی  و به  باب  سند،  یک  مندرجات  بنابر 
رهبران  و  دهد  ترتیب  مجلسی  که  بود  داده 
مباهله  به  را  آن ها  و  کند  دعوت  را  کربال  دینی 
فرا بخواند.141  خود باب هم به هنگام سفر مکه، 
که آن زمان در  کربال را،  دو تن از علمای شیخی 

کرد.142  سفر حج بودند، دعوت به مباهله 

شهر  در  نیز،  قمری/1846   1262 سال  در 
دعوت  شهر  دینی  رهبران  از  باب  اصفهان، 
)نهم  عرفه  روز  در  مباهله،  برای  را  خود  که  کرد 
به  کنند، ولی آن ها اعتنایی  آماده  ذی  الحجه( 

دعوت او نکرده و پاسخی ندادند! 143 
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محتمل است زمانی که باب، به هنگام اقامت در 
روستای سیاه دیهان، در اطراف قزوین در سال 
مالقات  درخواست  ینی  قزو روحانی  از   ،1847
را  مباهله  برگزاری  موضوع  خود،  ذهن  در  کرد، 
باب  هنگامی که  حتی  است.144  می پرورانده 

از  قمری   1264/1848 سال  در 
کرد تا بین  محمد شاه درخواست 
کشور جلسه ای  اول  و روحانی  او 
ترتیب دهد، مقصودش آن بود تا 
کند و عجز  با او مباهله ای برگزار 

او را نمایان سازد.145

کرد تا  باب طرفدارانش را تشویق 
در برابر مخالفانی که از نظر روانی و 
عددی از آن ها قدرتمندتر بودند، 
ابزارهای  و  روش ها  این گونه  از 

کنند.  غیرخشونت آمیز استفاده 

اشاره  مباهله ای  به  خودش  او 
حدود  در  احتمااًل  که  می کند 

خوئی  مالمحمدمهدی  بین   ،1845 یخی  تار
باب  حقانیت  دربارۀ  هراتی،  مالعبدالعلی  با 
اولین  از  یکی  هراتی  است.  گرفته  صورت 
سال  در  بود.146  بابیت  از  تبّری جویندگان 
)از  قرةالعین  باب،  دستور  از  پس   ،1846
هواداران برجسته باب و از حروف حّی( علمای 
جلسه ای  به  کربال  در  را  الهی  رهبران  و  دینی 
شبیه  آیاتی  یا  خواست  آن ها  از  و  کرد  دعوت 
آیات صادره از باب بیاورند، یا دعوت و چالش 

گرچه چنین جلسه ای  به مباهله را بپذیرند.147 
تشکیل  به  اصرار  او  ولی  نشد،  برگزار  هیچ گاه 
سال  در  سرانجام  و  داشت  جلسه ای  چنین 
نامه ای  بغداد،  در  اقامت  به هنگام   ،1847
با  شما  گر  »ا افزود:  و  نوشت  شیعیان  رهبر  به 
قانع  عرضه شده  دالیل  این 
نمی شوید، من شما را به مباهله 
در  مجددًا،  می کنم.148  دعوت 
کرمانشاه، نامه ای  همان سال در 
برای  و  نوشت  شهر  علمای  به 
آمادگی  اعالم  آنان  با  مباهله 
رسوا  را  دروغگو  خداوند  تا  کرد.« 

سازد.149

گرچه درتئوری، عملکرد مباهله، 
و  برخورد  از  پیشگیری  برای 
غیرضروری،  فیزیکی  تعارض 
امور  در  اختالف  بروز  به هنگام 
ولی  بود،  شده  پیش بینی  دینی، 
اجتماعی،  و  روانی  فشار  به هنگام  آن  به  اتکاء 
همراه  هدف  به  رسیدن  و  موفقیت  با  همواره 
سایر  و  شیخیان  بین  روابط  است.  نبوده 
شیعیان، برای مدتی حدود 20 سال با تنش توأم 
درگیری هایی  احساسات،  شدن  داغ  با  و  بود 
هم بروز می کرد. حال، پیدا شدن یک فرقۀ تازه، 
ئم  عال که  شدیدتر،  و  تندتر  ادعاهای  با  آن هم 
خود  درتعالیم  را  ارتداد  و  شرک  از  روشن تری 

کرد.  داشت، بار دیگر هیزم این آتش را بیشتر 

از  ثبت شده  مورد  اولین 
برنامه های  در  چالش، 
است  زمانی  بابیان، 
بسطامی،  مالعلی  که 
سال  پاییز  در  او،  نمایندۀ 
شد.  عراق  وارد   1844
بنابر مندرجات یک سند، 
داده  دستور  وی  به  باب 
ترتیب  مجلسی  که  بود 
کربال  دهد و رهبران دینی 
کند و آن ها را به  را دعوت 

مباهله فرا بخواند.
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و  پیکارگرانه  و  خشونت آمیز  اقدامات  تشدید 
براندازانۀ بابیان 

بابیان خود در نامه ها و مراسم خویش ادعاهایی 
که دعوت و  کسانی را  کردند و  را صریحًا مطرح 
پیام آن ها را نپذیرند، تهدید به خشونت فیزیکی 
کردند. در این زمینه، برای مثال، مالمحمد علی 
حروف  از  بابی،  اصلی  رهبران  از  یکی  ینی،  قزو

قرة العین  بستگان  از  و  حّی 
)احتمااًل شوهرخواهرش( نامه ای 
دعوت  گر  ا که  نوشت  پدرش  به 
را  او  سر  نکند،  اجابت  را  باب 

مانند سر سگ خواهد برید! 150

تحریک آمیز  مواعظ  و  تبلیغات 
دعوا  به  منجر  گاهی  بابیان 
مبلغان  با  فیزیکی  برخورد  و 
به  صورت  خواه  می شد؛  بابی 
از  یکی  توسط  و  خودجوش 

حاضران، یا براثر توصیه و دستور مقامات دینی 
فرستادۀ  بسطامی،  مالعلی  ی. 

ّ
محل مدنی  و 

باب به عراق، مورد اعتراض یکی از پیروان عالم 
برجسته، شیخ محمدحسن نجفی، واقع شد151 
و از سوی مسئوالن شهرکربال بازداشت و سپس 
کمه و درنهایت به استانبول اعزام  در بغداد محا
شد و در آنجا محکوم به کار در اسکله گردید.152

مالمحمدعلی  خراسانی،  مالمحمدصادق 
نیز، در سال  اردستانی  کبر  بارفروشی و مالعلی ا
از  یکی  در  شورش  و  تحریک  موجب   ،1845

از  برخی  پیگیری  با  که  شدند  شیراز  مساجد 
کم  ی بازداشت، تنبیه و توسط حا

ّ
روحانیون محل

 ،1847 سال  در  شدند.153  اخراج  شهر  آن  از 
روحانی  اشارۀ  به  هم  بابی  تی 

ّ
محال مالابراهیم 

برجستۀ همدان، توسط طالب ایشان مضروب 
ارومچی،  مالجلیل  سال  همان  در  گردید.154 
را  سالی  چند  که  بابی،  حّی  حروف  از  یکی 
در  تبلیغ  مشغول  پنهانی  به طور 
مردم  از  یکی  توسط  بود،  قزوین 
مالمحمدتقی  منزل  به  عادی 
آنجا  در  و  یافت  انتقال  برغانی 
نیز  قرةالعین  گردید.155  محبوس 
بازداشت  کربال  سال1846در  در 
کم  حا دستور  با  منزلش  و  شد 
مردم  از  گروهی  توسط  ی، 

ّ
محل

از  تا  گرفت،  قرار  چپاول  مورد 
که ناشی  مزاحمت های بیشتر او، 
ی بود جلوگیری  از سخنرانی های تحریک آمیز و
نظر  حسن  وجود  با  نیز،  کرمانشاه  در  شود.156 
از  همراهانش،  و  او  قرة العین،  به  ی 

ّ
محل والی 

ی 
ّ
که توسط فرمانده نظامی محل گروهی،  سوی 

گرفته  قرار  تهدید  مورد  بود،  شده  سازماندهی 
این  می رسد  به نظر  گردیدند.  اخراج  شهر  از  و 
قرة العین  بستگان  و  خانواده  را  ی 

ّ
محل فرمانده 

بودند.157  داده  رشوه  او  به  و  تحریک  قزوین  در 
برخوردهای  مباهله،  دورۀ  طی  بنابراین، 
وقوع  به  غیربابیان  و  بابیان  میان  محدودی 
که دفعات و شدت آن ها رو به افزایش  پیوست 

مواعظ  و  تبلیغات 
گاهی  بابیان  تحریک آمیز 
برخورد  و  دعوا  به  منجر 
بابی  مبلغان  با  فیزیکی 
به  صورت  خواه  می شد؛ 
یکی  توسط  و  خودجوش 
از حاضران، یا براثر توصیه 
و دستور مقامات دینی و 

مدنی محّلی. 
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نشد،  کشته  کسی  از1847  قبل  تا  هرچند  بود. 
داشتند.  افزایش  درگیری ها  در  دخیل  افراد  ولی 
درحالی که خشونت های اولیه »درحد قانونی« و از 
سوی مسؤوالن محلی، علیه عوامل و عناصر فعال 
که  و مجّرب بابی بود، ولی روند آتی به گونه ای بود 
گروه های مردمی و تا حدی با  خشونت ها توسط 

هدایت رهبری دینی و کمتر توسط 
ی و اجرایی بود. 

ّ
مقامات محل

بابیان مسلح
مناطق  در  حال،  همین  در 
از  گروه هایی  کشور،  مختلف 
بابیان خود را برای جهادی آماده 
اجتناب ناپذیر  که  می کردند 
که  می دانیم  می رسید.  به نظر 
سالح  اولیه  بابیان  از  بسیاری 
داشتند و با خود حمل می کردند. 
که در سال  بابیان عرب و ایرانی، 
به  بغداد  از  را  قرةالعین   1847
همگی  کردند،  اسکورت  ایران 

مسلح بودند158 و آن دسته از بابیان که در قزوین 
با او ماندند نیز مسلح بودند.

کو، در روستای  در زمانی که باب در مسیر زندان ما
مالمحمدعلی  داشت؛  توقف  سیاه ِدهان، 
بابیان  از  مسلح  گروه  یک  )حّجت(  زنجانی 
دهند.  نجات  را  او  تا  فرستاد  آنجا  به  را  زنجان 
و  قزوین  از  مسلح،  بابیان  از  دیگری  گروه های 

طهران هم به آن ها پیوستند.159

گروه  در سال 1848، در مشهد، هنگامی که یک 
جوان  یک  نجات  به  اقدام  بابیان  از  نفره   72
که به دستور فرمانده نظامی  کردند ـ  هم مسلک 
ح و آمادۀ 

ّ
شهر زندانی شده بود ـ همۀ آن ها مسل

مخالفت  آن ها  با  که  بودند  هرکسی  با  درگیری 
نماید )ازجمله نیروهای قانونی و حفظ نظم(.160 
آقا  قزوین،  در  مهم تر،  همه  از 
محمدهادی فرهادی، عضوی از 
تاجرپیشه  ثروتمند  خانواده  یک 
در  را  شمشیر  تولید  کارگاه  بابی، 
کرده  راه اندازی  منزلش  زیرزمین 
سایر  و  خود  برای  آنجا  در  و  بود 
بابیان، به قصد شرکت در پیکار 
با  همراه  و  معیت  در  جهاد،  و 

باب، سالح تولید می کرد.161

که  نیست  تعجب  جای  لذا 
و  شورش  شروع  با  سرانجام 
تنش  بابیان،  جّدی  خشونت 
به  قزوین  در  هم  فزاینده ای 
قزوین،  شهر  مذهبی  نهاد  رهبری  افتاد.  راه 
عموهای  از  یکی  برغانی،  مالمحمدتقی 
که مسؤول تحریک برای تکفیر شیخ  قرة العین، 
بود،  شیخیه(  مکتب  )مؤسس  احسایی  احمد 
بر  و  شناساند  بابیان  مخالف  به عنوان  را  خود 
باالی منبر مسجد، علیه آن ها به وعظ و خطابه 
خود  رشد  به  قزوین  بابی  جامعۀ  ولی  پرداخت 
گروه روحانیون و تّجار متنفذ  ادامه داد و از هر دو 
و  قرة العین  مراجعت  شدند.  اضافه  آن ها  به 

در  مهم تر،  همه  از 
محمدهادی  آقا  قزوین، 
از  عضوی  فرهادی، 
ثروتمند  خانواده  یک 
کارگاه  بابی،  تاجرپیشه 
در  را  شمشیر  تولید 
منزلش  زیرزمین 
و  بود  کرده  راه اندازی 
سایر  و  خود  برای  آنجا  در 
بابیان، به قصد شرکت در 
پیکار و جهاد، در معیت و 
همراه با باب، سالح تولید 

می کرد.
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چند تن از اصحابش ازعراق به قزوین، در پاییز 
برخورد  شدت  و  گرفتن  باال  موجب   ،1847
شد. در آن زمان، آقا محمدصادق، تاجر بابی، 
بازداشت  و  تنبیه  بازار  در  شهر  والی  دستور  به  

شد.162

به  نام  بابی،  طلبه  یک  برغانی  مالمحمدتقی 
هم  او  که  داشت  رودباری  مالعبدالحسین 
شد163  چوب وفلک  و  استنطاق  بازداشت، 
مسؤول  برغانی  گفتم،  فوقًا  که  همان گونه  و 
کردن رهبربابیان شهر،  بازداشت و چوب وفلک 
مالجلیل  بازداشت  بود.  ارومچی  مالجلیل 
تلقی  برغانی  تحریک آمیز  اقدام  به عنوان 
قباًل  را  او  )که  فرهادی  محمدهادی  آقا  گردید. 
کردیم(، برادرش  به عنوان تولیدکنندۀ سالح یاد 
به  تندرو،  بابیان  از  گروهی  و  آقامحمدجواد 
آن نگهداری می شد،  در  که مالجلیل  خانه ای 
حمله کردند و پس از درگیری و حملۀ مختصری 
اندکی  فاصلۀ  به  احتمااًل  نمودند.164  آزاد  را  او 
پس از این حادثه، در 15 ذی القعده 25/1265 
سه نفرۀ  احتمااًل  گروه  یک  که  بود  کتبر1847  ا
فرهادی،  محمدهادی  آقا  ازجمله  بابی، 
سحرگاه،  در  برغانی  مالمحمدتقی  هنگامی که 
و  نماز  مشغول  خود  مسجد  در  به تنهایی، 
را با ضربات  او  یخته و  او ر بر سر  مناجات بود، 
کارد و خنجر مورد حمله و ترور قرار دادند.  مکرر 
از  یادی  ز تعداد  درگذشت.165  بعد  روز  دو  او 
آن ها  خانه های  شدند،  دستگیر  قزوین  بابیان 
مورد هجوم و غارت واقع شد و در ارتباط با آنچه 

که یک توطئۀ بزرگ بابی قلمداد شد، چند بابی 
محکوم به مرگ شدند. درست یا غلط، بسیاری 
شدند  هراس  و  ترس  دچار  مسلمان  ایرانیان  از 
قصد  خود،  اهداف  به  رسیدن  برای  بابیان  که 
برنامه ریزی و استفاده از اسلحه دارند؛ اهدافی 

کثریت مردم ایران ناشناخته بود.  که برای ا

گروه  یک  مشهد،  مرکز  در  زمان،  همان  در 
عناصر  از  تن  دو  هدایت  تحت  بابی،  مهم 
و  بشرویی  مالمحمدحسین  بابی،  رهبری 
گرفته  بارفروشی )قدوس( شکل  مالمحمدعلی 
در  یاد،  ز نفرات  با  بابیان،  اجتماعات  بود. 
حساسیت  شهر،  اصلی  خیابان  در  خانه ای 
را  منطقه  روحانیون  از  بسیاری  ناراحتی  و 
جدید  والی  حمزه میرزا،  به  آن ها  برانگیخت. 
کتبر 1847 وارد مشهد شد، شکایت  شهر، که در ا
مشکالت  نگران  کشوری  مقامات  بردند.166 
شورش  براثر  هنوز  منطقه  بودند.  احتمالی 
پدرش،  هواداری  به  ساالر،  میرزاحسن خان 
همان  در  بود.  التهاب  در  شهر،  پیشین  کم  حا
به گونه ای  محمدشاه  جسمانی  شرایط  حال، 
حکومت  ثبات  نگران  را  نگاه ها  همۀ  که  بود 
غیرمرتبط،  به ظاهر  حادثۀ  دو  بود.  کرده  قاجار 
بابیان  به  نسبت  مردم  بیشتر  تحریک  باعث 
خدمتکار  ی 

ّ
محل مقامات  اول،  مورد  در  شد. 

دالیل  به  را  حسن،  نام  به  بشرویی،  مالحسین 
بابیان  از  گروه  یک  کردند.  بازداشت  نامعلومی 
که از او محافظت می کردند،  مسلح، به افرادی 
کشتند و اسباب آزادی  کردند و آن ها را  حمله 
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فاصله  به  دوم،  حادثه  ساختند.167  فراهم  را  او 
اندکی پس از این رخ   داد؛ هنگامی که مالحسین 
کم،  حا ی  اردو در  »مهمان«  به عنوان  بشرویی، 
به  جوانی  بابی  می برد،  سر  به  شهر  از  خارج  در 
یکی  خدمتکار  با  بحث  در  محمدحسین،  نام 
میرزاحسن،  به  نام حاجی  روحانیون محلی،  از 
بازداشت  متعاقبًا  که  گردید  درگیری  موجب 
شهر  انتظامات  رئیس  توسط  ظاهرًا  و  شد 
مالک  قائنی،  محمدباقر  میرزا  گردید.  تنبیه 
اجازه  بارفروشی  مالمحمدعلی  از  بابی،  خانه 
بر  "مشروط  کند،  دخالت  قضیه  در  که  گرفت 
مگر  نکنند،  حمله  به  اقدام  ابتدائًا  بابیان  آنکه 
در  شود."  حمله  آن ها  به  دشمن  سوی  از  آنکه 
فرد  آزادی  ترتیبات  به  شروع  آن ها  که  شرایطی 
بسیار سخت  آن شرط  رعایت  بابی می کردند، 
شمشیر  با  مسلح  بابی   72 از  گروهی  می نمود. 
برهنه، برای آزادسازی هم مسلک خود، در چند 
دستگیرکنندگان  و  ظابطان  و  نظامیان  با  مورد 
نکته  این  به  متعاقبًا  ما  شدند.168  درگیر  او 
بر  مبنی  بابیان  تصمیم  چگونه  که  برمی گردیم 
کمیت شهر و اجرای قانون،  گرفتن حا به  دست  
با  مستقیم  درگیری  به  را  نی ریز  و  زنجان  بابیان 

کشاند.  ی و مردم 
ّ
مقامات محل

حمزه میرزا برای جلوگیری از مسائل و مشکالت 
از  تا  داد  دستور  بشرویی  مالحسین  به  بعدی 
 21/1264 شعبان   19 در  شود.  خارج  مشهد 
گروه بزرگی از بابیان، مهیای  جوالی1848 او با 
در  شیعی  عالیات  عتبات  به سوی  حرکت 

را  خود  مسیر  سپس  گروه  این  گردید.  عراق 
سفر  مسیر  در  شد.  مازندران  عازم  و  داد  تغییر 
به  بابیان  شدن  اضافه  با  مازندارن،  به سوی 
 12 در  آن ها  شد.  اضافه  گروه  جمعیت  آن ها، 
بارفروش  به  سال  همان  سپتامبر  شوال/12 
کنان  سا با  به شدت  آنجا  در  و  رسیدند  )بابل( 
به  از ورود آن ها  که تالش داشتند مانع  محلی، 
شهر شوند، درگیر شدند. آن ها با ورود به مناطق 
سپتامبر  شوال/24   22 در  مازندارن،  جنگلی 
رسیدند.  طبرسی  فضل  ابوعلی  شیخ  مرقد  به 
و  قلعه  و  استحکامات  ایجاد  به  شروع  آنجا  در 
کشور،  نقاط مختلف  از  بابیان هم  کردند.  بارو 
جمله  از  که  شدند،  اضافه  آن ها  به  یج  به تدر
مداوم  حضور  بود.  قدوس  محمدعلی  آن ها 
غریبه،  ح 

ّ
مسل بابی  نفر  پانصد  بر  بالغ  گروهی، 

موجب بروز تشویش و نگرانی در افکار و اذهان 
گردید؛  هم جوار  روستاهای  در  کن  سا مردم 
به  نحوی که ناصرالدین شاه تازه برتخت نشسته، 
یارویی  رو برای  را  دولتی  نظامیان  از  گروه  اولین 
گسیل داشت.  به قلعۀ شیخ طبرسی  بابیان  با 
مه  ماه  تا  که  بعدی،  درگیری های  جزئیات 
1849 ادامه یافت، به خوبی شناخته شده و در 
منابع مختلف توصیف و تشریح شده است که 

خواننده محترم را به آ ن ها ارجاع می دهیم. 169

یخی  اجازه دهید همۀ سؤاالت و پرسش های تار
یم و سعی  کناری بگذار مرتبط با این حوادث را 
بابیان  اهداف  و  انگیزه ها  امکان  حد  تا  کنیم 
بررسی  را  طبرسی  شیخ  قلعۀ  در  سنگرگرفته 
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کتاب وقایع  کنیم. بهترین منابع در دسترس ما، 
)بابی(  زواره  محمدحسین  سید  تألیف  میمیه 
لطفعلی میرزا  تألیف  طبرسی  جنگ  تاریخ  و 
که شاهدان  شیرازی)بابی( است، دو نوشته ای 
عینی نوشته اند، ولی انتشار رسمی پیدا نکرده 
نظر  یک  که  است  مناسب  آن،  از  قبل  است. 
طبرسی  در  بابیان  عمومی  ویژگی های  به  کلی 
که این مطلب  کرد  یم. مالحظه خواهید  بینداز

با انگیزه های بابیان در شورش ها 
هم  نی ریز  و  زنجان  منازعات  و 
خواهیم  آن ها  به  زودی  به   که  ـ 

پرداخت ـ مرتبط است. 

سال  ماه های  اولین  در  باب 
با  مصادف  تقریبًا  که   ،1848
کو بود،  اواخر دوران حبس او در ما
نامۀ مهمی خطاب به شیخ علی 
آن  در  و  نوشت  ترشیزی )عظیم( 
و  کرد  معرفی  اسالم  قائم  را  خود 
نسخ  را  اسالم  قوانین  و  احکام 
عظیم  باب،  دستور  بر  بنا  نمود. 
نمود.  یع  توز و  تکثیر  را  نامه  این 
»اعالم  این  اخبار  می رسد  به نظر 

قیامت« سریعًا در میان بابیان ایران پیچید.170

در  که  بابی،  رهبران  از  تن  چند  گردهمایی  در 
)شاهرود(  َبَدشت  روستای  در   ،1848 جوالی 
ساختارشکن  قرةالعین  و  شد  برپا  مازندارن 
قیامت«  »وقوع  مشارالیها  بود،  آنان  جزو  هم 
آنجا  در  حاضر  بابیان  نفر  هشتاد  حدود  به  را 

که در آن مجمع  افرادی  کرد.171 از جمله  اعالم 
مالمحمدعلی  داشتند  فعالی  و  پررنگ  نقش 
در  را  بابیان  رهبری  متعاقبًا  که  بود  بارفروشی 
تصور  گرفت.  برعهده  طبرسی  شیخ  قلعۀ 
که از  کید بر این نکته نباشد  می کنم نیازی به تأ
قبل، وقوع قیامت و ظهور قائم به عنوان نشانه ای 
کّفار  و  مشرکان  علیه  جهاد  و  پیکار  آغاز  برای 
گرفته شده بود و پیروان باب، طی چهار  درنظر 
سال قبل از آن، بی صبرانه منتظر 
برای  آخرالزمانی  نشانۀ  چنین 

شروع شورش و قیام خود بودند! 

پیش بینی نشده ای  مشکل 
داشت،  وجود  زمان  آن  در  که 
امکان  عدم  و  باب  بازداشت 
توسط  پیکار  و  جنگ  رهبری 
اهداف  از  یکی  درواقع،  بود.  ی  و
گرد آمدند،  که در بدشت  بابیانی 
بررسی طرح های آزادی رهبرشان 
عبدالحسین  بود.172  چهریق  از 
که آن ها تصمیم  آواره عقیده دارد 
نقاط  به  نمایندگانی  گرفتند 
طرفداران  از  و  بفرستند  مختلف 
به  یارت  ز قصد  پوشش  در  که  بخواهند  باب 
گرد آمدند،  چهریق بروند و چون همگی در آنجا 
تا  بیاورند  فشار  محمدشاه  به  مقتضی  به طور 
ید،  گر از این امر استنکاف ورز باب را آزاد کند و ا
شوند.173  متوسل  زور  به  او  آزادی  برای  آن ها 
ا.ل.م. نیکوال هم این مطلب را محتمل دانسته 

گروهی،  مداوم  حضور 
بابی  نفر  پانصد  بر  بالغ 
موجب  غریبه،  مسّلح 
نگرانی  و  تشویش  بروز 
مردم  اذهان  و  افکار  در 
روستاهای  در  کن  سا
به  نحوی  گردید؛  هم جوار 
تازه  ناصرالدین شاه  که 
اولین  برتخت نشسته، 
گروه از نظامیان دولتی را 
برای رویارویی با بابیان به 
گسیل  قلعۀ شیخ طبرسی 

داشت. 
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که مالحسین بشرویی و نیروهای مسلح تحت 
خود  هدف  مشهد،  از  خروج  هنگام  به   امرش، 
آزادی باب  به  با امید  را عزیمت به آذربایجان، 

قرارداده بودند.174

توجه  آن  به  باید  که  حیاتی  و  مهم  بسیار  نکتۀ 
برای  باب  ویژۀ  نقش  که  است  این  داشت، 
در  آنکه  ضمن  نبود؛  روشن  چندان  پیروانش 
جنبش  یک  با  بابیت  خاص،  زمانی  مقطع  آن 

هماهنگ  و  منسجم  عقیدتی 
رهبران  داشت.  بسیار  فاصله 
قرةالعین،  همچون  بابی، 
حجت  قدوس،  بشرویی، 
مورد  بسیار  دیگران  و  زنجانی 
طرفدارانشان  تکریم  و  احترام 
نظر  از  آن ها،  از  هریک  و  بودند 
از  یکی  رجعت  به عنوان  بابیان، 
امامان و شخصیت های مقدس 
در  می شدند!  قلمداد  شیعی 
یادآوری  به  الزم  چارچوب  این 
زواره همواره مالحسین  که  است 

بشرویی را قائم خراسان و مالمحمدعلی قدوس 
بابیان  به ویژه،  می کند.175  ذکر  گیالن  قائم  را 
که مالمحمدعلی بارفروشی  عمدتًا نظر داشتند 
گزارش  است!  »قائم«  جایگاه  دارای  )قدوس( 
که مالحسین بشرویی، در یک سخنرانی  شده 
است  کسی  همان  »او  که  گفته  قدوس  دربارۀ 
انتظار  ظهورش  برای  سال   1260 شما  که 
قدوس  که  شده  گفته  همچنین  کشیدید!«176 

کرده است.177  نیز این ادعا را به نفع خود تکرار 
حتی طبق آنچه عباس افندی، از سران بهائی، 
کرده، قدوس در نوشتۀ خود )که نسخه آن  نقل 
نام  از  تفسیر حرف »ص«  ندارد( در  دیگر وجود 
را  آن   طبرسی  قلعۀ  در  که  خداوند،  »الصمد« 

کرده بود.178 نوشت، ادعای خدایی نیز 

به  صورت  چه  ـ  قائم  عنوان  از  استفاده  با  دو  آن 
عام و چه محدود ـ برای خود، صالحیت یافتند 
تا پیروان خود را در جنگ و جهاد 
رهبری کنند! این مطلب تنها نظر 
و دیدگاه زواره نبود، لطفعلی میرزا 
را  مطلب  این  منبع  چند  از  هم 
است.  کرده  نقل  خود  یخ  تار در 
برای مثال، لطفعلی میرزا از برخی 
بابیان حاضر در قلعۀ طبرسی  از 
را  قدوس  آن ها  که  می کند  نقل 
قبله خود در دعا  و  نقطه  به عنوان 
به  رو  و  داشتند  درنظر  مناجات  و 
و  می گذاردند!  عبادت  و  نماز  او 
مالحسین  قربان،  عید  شب  در 
اطراف  را  خود  طواف  مراسم  سایرین  و  بشرویی 
در  كه  كاری  آوردند؛  به جا  قدوس  خانه  حول  و 
کتاب  كردند.179  تکرار  را  آن  هم  بعد  شب های 
نوشته   1850 دهه  اوایل  در  که  نقطةالکاف 
مشابهی  عبارات  با  بشرویی  و  قدوس  از  شده، 
یاد می کند: مثاًل می گوید قدوس مدعی رجعت 
رجعت  یا  و  بود،180  کرم؟لص؟  ا رسول  حضرت 
نقطةالکاف  نویسندۀ  خود  مسیح.181  عیسی 

آن دو با استفاده از عنوان 
قائم ـ چه به  صورت عام و 
خود،  برای  ـ  محدود  چه 
صالحیت یافتند تا پیروان 
جهاد  و  جنگ  در  را  خود 
مطلب  این  کنند!  رهبری 
زواره  دیدگاه  و  نظر  تنها 
از  هم  لطفعلی میرزا  نبود، 
را  مطلب  این  منبع  چند 
کرده  نقل  خود  تاریخ  در 

است. 
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می کند  یاد  موعود«  »قائم  به عنوان  قدوس  از 
مالحسین  بود!182  او  به سوی  دروازه ای  باب  که 
شهدا«  »شاهزادۀ  به عنوان  عمومًا  هم  بشرویی 
است!183  شده  معرفی  حسینی  رجعت  یا 
سال  در  باب،  خود  که  شده  گفته  همچنین 
اعطاء  را  باب  لقب  هم  مالحسین  به   ،1848
یمانی«  ستون  »حامل  به عنوان  و  است184  کرده 
که اولی، یکی از  و »رکن رابع« از او نام برده شده، 
عالئم ظهور آخرالزمانی شیعه است و دومی یک 
منصب شیخی برای نمایندۀ امام غائب، مهدی 
موعود؟جع؟ برروی کره ارض.184 نقش آخرالزمانی 
برداشتن  با  بشرویی  مالحسین  منجی گرایانه  و 
پرچم سیاه 185 در سفر از خراسان ارتقا یافت! 186 
برای کسی که با فرهنگ و روایات شیعه آشنا باشد، 
این مطلب اهمیت نقش او را می رساند!! بابیان 
در قصه پردازی خود، برای مخالفان نیز عناوین و 
که  نقش هایی از تاریخ صدر اسالم یافته بودند! 
مهم ترین آن ها سعیدالعلماء، رهبر روحانی شهر 
که مسؤول اعدام قدوس در  بارفروش است، فردی 
انتهای محاصرۀ قلعۀ شیخ طبرسی معرفی شده، 
که طبق  دادند،  او  به  ریشو«  »زن  بابیان عنوان  و 
پیش گویی ها، قرار است قائم را به قتل برساند!!187

نمی توان گفت هنگامی که بشرویی مشهد را ترک 
کرد چه در سرش می  گذشت. به احتمال بیشتر، 
قصد او دیدار هم فکرش مالمحمدعلی قدوس 
و سایرین در بدشت بود ولی اجتماع بدشت، 
از  قبل  تقریبًا  آنجا،  در  محلی  حضورافراد  براثر 
رسیدن بابیان مشهد به شاهرود، نیمه کاره به هم 

کنده شدند. بنابراین، همان طور  خورد و افراد پرا
آن ها  است  ممکن  دادیم،  احتمال  قباًل  که 
مازندران  به سوی  را  خود  راه  داشتند  تصمیم 
حرکت  طهران  سمت  به  آنجا  از  و  داده  ادامه 
باب  آزادی  برای  را  شاه  که  امید  این  با  کنند؛ 
را  گیالن خود  از طریق  یا  تحت فشار بگذارند؛ 
به چهریق برسانند و اقدام به آزادی فوری باب 
داشت  اصرار  بشرویی  می رسد  به نظر  نمایند. 
گروهش را پنهان نگه دارد.  هویت و برنامه های 
دستور  فرمانش  تحت  افراد  به  او  مورد  چند  در 
اهالی  از  مّکی،  سیدعلی  آقا  را  او  که  داد  کید  ا
یارت  که راهی ز کربال، بنامند و به همه بگویند 
عتبات در عراق هستند. درعین حال، از اینکه 
کرده اند،  انتخاب  را  غیرمعمول  مسیر  این  چرا 

کرد.188 بهانه  های مختلفی برای آن  ها ذکر 

نزدیک  اغراض  و  اهداف  اینکه  از  صرف نظر 
بابیان  که  است  روشن  بود،  چه  آن ها  فوری  و 
و  تبلیغ  به  امیدوارانه  بشرویی،  رهبری  تحت 
زور  زبان  با  ارشاد و چه  زبان  با  بابیت، چه  نشر 
در  او  می پرداختند.  می شد،  نیاز  گر  ا اجبار،  و 
قربان  عید  جشن  مناسبت  به  سخنرانی،  یک 
هدفش  که  می گوید  ذی الحجه/8نوامبر(   10(
کسب فیض  کلمةاهلل و  از ترک مشهد، اعتالی 
شهادت است.189 پس از مدتی، لحن او بیشتر 
حالت نظامی به خود می گیرد. این را از پاسخ او 
که  کم جدید مازندران،  به مهدی قلی میرزا، حا
کرده بود، متوجه  از قصد و غرض بابیان سؤال 
نشر  هدف  با  آن ها  می گوید  بشرویی  می   شویم. 
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با  چه  ممکن،  هرنحو  به  حقیقت،  گسترش  و 
و  مخاصمه(  و  بحث  )ازطریق  باطل  بر  غلبه 
چه به وسیله شمشیر یا قبول شهادت، از مشهد 
درخواست  جوابیه،  همان  در  او  آمده اند.190 
مازندارن  ترک  برای  را  مهدی قلی میرزا  شاهزاده 
غلبه  و  نشود  ظاهر  خدا  امر  »تا  گفت:  و  کرد  رد 
کرد. ما امر  نیابد، ما این استان را ترک نخواهیم 

خدا را با استفاده از شمشیر غلبه 
معدود  »ما  اینکه  و  می دهیم!« 
هستیم  اینجا  در  که  دوستانی 
آنکه  مگر  شد،  نخواهیم  پراکنده 
بر همۀ شما غالب و پیروز شویم، 
شویم.«191  کشته  ما  همۀ  آنکه  یا 
گذاشته  فراتر  پا  لطفعلی میرزا 
چگونه  که  می کند  توصیف  و 
شاهزاده،  با  مکاتبه  در  بشرویی 
عروسک  را  »ناصرالدین شاه 
و  می نامد«  خیمه شب بازی 
و  ترور  و  تهدید  پیام های  سپس 
عبارات شدید اللحن را نثار آن ها 

می کند.192

سراسر  در  شهادت،  و  پیکار  دوگانه  مضامین 
طبرسی  شیخ  قلعۀ  پیکار  و  جنگ  دوران 
رسیدن  از  پس  اندکی  بشرویی  می شد.  شنیده 
را مورد خطاب  به مزار شیخ طبرسی، پیروانش 
قرار داد و با مقایسۀ حاالت خودشان با حوادث 
را نشان دادن  زمان امام حسین ع، هدف خود 
بنا  کرد.193  اعالم  شهادت  طریق  از  حقیقت 

که  می کرد  بیان  مالحسین  زواره،  نوشتۀ  بر 
امام حسین؟ع؟ هستند  ارتش  پیروانش، همانا 
واقعۀ  به  )اشاره  کوفه.194  اهل  دشمنانشان،  و 
کربال، که طی آن امام حسین؟ع؟ و شمار اندکی 
خلیفۀ  یزید،  لشکریان  توسط  طرفدارانش،  از 
وقت، قتل عام شدند و دستگاه خالفت، ایشان 
کتاب های  در  مطلب  این  خواند(.  شورشی  را 
است.195  شده  تکرار  هم  دیگر 
الگوی بسیار مناسبی  کربال  قیام 
کاریزماتیک جهاد  برای اقدامات 
حکومت  برابر  در  شهادت  و 
قاجار بود. در این همسان سازی، 
یه نمایانگر سلسلۀ بنی امیه  قاجار
علیه  حسین؟ع؟  امام  که  بود 
مرگ  بابیان  کرد.196  قیام  آ نان 
1948را  سپتامبر  در  محمدشاه 
تلقی  پیروزی  نشانه  به عنوان 
الوار  این  که  »الحمدهلل  کردند: 
واصل  جهنم  به  بی خاصیت 
بابیان  ازنظر  ضمنًا  شد«.197 
تخت  بر  ناصرالدین شاه  گرچه 
نمی توانست  او  ولی  نشست، 
نوشتۀ  بر  بنا  دهد!  تشکیل  را  واقعی  حکومت 
نقطةالکاف، قدوس به شاهزاده مهدی قلی میرزا 
و  قالبی  پادشاه  یک  »ناصرالدین شاه  نوشت: 
که به او در این موضوع  کسانی  دروغین است و 
خداوند  غضب  و  قهر  آتش  در  کنند،  کمک 
سالطین  و  کمان  حا ما  شد؛  خواهد  مجازات 

مهدی قلی میرزا  وقتی 
بابیان  چرا  که  پرسید 
ساخت  درحال 
قلعه  و  استحکامات 
آن ها  چرا  و  هستند 
را  دیگران  غذای  و  مال 
اموال  )منظور  می خورند 
که  بود  غذایی  مواد  و 
عادی  مردم  از  بابیان 
غارت می کردند( بشرویی 
نظر  از  که  می دهد  پاسخ 
غنائم  مصرف  بابیان، 
مجاهدان  برای  جنگی 
بابی جایز و مشروع است.
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رضای  تحقق  به دنبال  که  هستیم  واقعی 
ما،  اختیار  در  بابِی  منابع  خداوندیم.«198در 
که جنگ و جدال  عبارات صریحی وجود دارد 
نیروهای  و  محلی  مردم  علیه  بابیان  کارزار  و 
از  که  بابیان  می کند.  تلقی  جهاد  را  حکومتی 
بارفروش  شهر  به  ورود  از  شهر  کنان  سا سوی 
و پیکار علیه آن ها  به جهاد  منع شدند، شروع 
کرده، موفق شدند بیش از یکصد و پنجاه تن از 

دشمنان را بکشند.199

كشتار مردم عادی توسط بابیان در جنگ قلعۀ 
طبرسی

یخ میمیۀ زواره نیز، بابیان به عنوان  در سراسر تار
شده اند،  جهاد  و  پیکار  کارزار  وارد  که  کسانی 
مالحسین  درحالی که  گردیده اند،200  توصیف 
می کرد.201  ترغیب  جهاد  به  را  آن ها  بشرویی 
لوث  از  را  »زمین  که  بود  این  جهاد،  از  هدف 
همواره  دولتی،  نیروهای  کنند«202  ک  پا فساد 
توصیف  مشرک«  و  منافق  و  کافر  »دشمنان 
اهریمنی  و  شیطانی  »نیروهای  یا  می شدند،203 
کمتر  گرچه لطفعلی میرزا  ارتش شیاطین«.204  و 
سخنرانی  ولی  می کند،  استفاده  جهاد  لفظ  از 
که  جالبی را از مالحسین بشرویی نقل می کند 
کنون دو مطلب منظور  »ا بیان می دارد:  آن  طی 
و مقصود ما است: یکی جهاد و دیگری دفاع. 
به  هرکس   205 است.«  کافر  بکشد،  کنار  هرکس 
برود، بدون شک، به فرمان  کند و  جهاد پشت 
همچنین  بشرویی  است!   کافر  او  ادیان  همۀ 
انتظار  در  شهادت  یا  پیروزی  یا  می دهد  وعده 

ماست.206 به نوشتۀ همو، وقتی مهدی قلی میرزا 
ساخت  درحال  بابیان  چرا  که  پرسید 
مال  آن ها  چرا  و  هستند  قلعه  و  استحکامات 
و  اموال  )منظور  می خورند  را  دیگران  غذای  و 
که بابیان از مردم عادی غارت  مواد غذایی بود 
نظر  از  که  می دهد  پاسخ  بشرویی  می کردند( 
مجاهدان  برای  جنگی  غنائم  مصرف  بابیان، 

بابی جایز و مشروع است.207

طبرسی  قلعۀ  بابیان  که  است  روشن  بنابراین، 
مرتبط  ولی  متنوع،  هدف  و  خواسته  چندین 
کمبود  از  ناامید  آن ها  داشتند.  تنیده  درهم  و 
شهادت  جایگاه  و  ارزش  به  توجه  با  و  نفرات، 
تمایل  بر  که  شدند  ناچار  شیعی،  فرهنگ  در 
کید  تأ منظور  به  جهاد،  به عنوان  شهادت،  به 
تهاجمی  جهاد  بورزند.  اصرار  خود  آیین  بر 
به  رفتارش در قبال باب،  با  که  علیه حکومتی 
برای  بود  برخاسته  حقیقت  و  حق  با  دشمنی 
آن ها واجب تلقی می شد. لذا تالش داشتند که 
بفرستند!  را »به جهنم«  تا حد ممکن دشمنان 
یخ ها  تار این  در  شده  ارائه  ارقام  و  اعداد  گر  ا
نیز،  اینجا  در  که  نیست  شک  باشد،  درست 
که  دادند  نشان  بابیان  موارد،  سایر  همچون 
ی جنگی قابلی بودند و بیش از آنچه تلفات  نیرو
کشتند. آن ها همچنین  دادند، از دشمنان خود 
نشان دادند که در خشونت و سبعیت بی رقیب 
در  بلکه  نظامیان،  کشتار  در  نه تنها  و  هستند 
در  کن  سا غیرنظامیان  کشتار  و  غارت  و  قتل 

منطقه، حدومرز نمی شناسند. 
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در  بابیان  شورش  فروکش  و  شکست  از  پس 
دو  بابیان   ،1849 مه  در  طبرسی،  شیخ  قلعۀ 
مسلمان  مردم  با  دیگر  بزرگ  درگیری  و  جنگ 
رو  ک  در  بابیان  تعداد  انداختند.  راه  به  ایران 
روسیه  سفیر  دالگوروکی،  پرنس  بود.  افزایش  به 

به   ،1849 یه  فور در  طهران،  در 
متبوعش  کشور  خارجۀ  وزیر 
که این  نوشت »... مهم نیست 
بابیان  نظامی  )شورش  موضوع 
جدی  میزان  چه  خراسان(  در 
حضور  و  تعداد  هرچند  است. 
فرقه بابی در جامعه بارز نیست 
که آن ها  و به آن میزانی نیست 
حضور  خواستار  و  دارند  تمایل 
امیر  هستند.  کشور  سراسر  در 
جدید(  صدراعظم  )امیرکبیر، 
کرد تعداد آن ها  نزد من اعتراف 
نفر  صدهزار  حدود  می تواند 
جنوبی  ایاالت  در  آن ها  باشد. 
تعداد  حتی  دارند؛  حضور 
یادی از آن ها در همین طهران  ز
آن ها  حضور  اینکه  و  هستند 

نگران کننده  او  برای  یج  به تدر آذربایجان،  در 
نهایت  با  صدهزار  عدد  این  است.208  شده 
که باب در رسالۀ  تعجب، همان عددی است 
دالیل سبعه، دربارۀ طرفدارانش، در چهار سال 
گزارش  در  است.209  کرده  بیان  فعالیتش  اول 
اشاره  شایعه ای  به  او  دالگوروکی،   1849 یه  فور

که تعداد بابیان در زنجان به عدد 800  می کند 
را  آن ها نظم عمومی  نفر رسیده است و حضور 
دالگوروکی   ،1850 درمارس  می کند.210  تهدید 
جدید  گروه های  آمدن  با  که  می دهد  گزارش 
بابی به شهر، تعداد بابیان در زنجان به 2000 نفر 
که  اشاره می کند  او  رسیده است. 
ک در  عقاید مضّره این فرقۀ خطرنا
کرده،  میان تودۀ مردم طرفدار پیدا 
دولت  نگرانی  موجب  آنکه  ضمن 

شده است.211

عبداالحد  نوشته  بر  بنا 
بابیان  تعداد  زنجانی)بابی(، 
بروز  از  قبل  زنجان،  در  حاضر 
بود.212  رسیده  نفر   3000 به  درگیری 
دست  در  آنجا  در  بابیان  رهبری 
طلبۀ  بود؛  زنجانی  مالمحمدعلی 
بابی  از  قبل  که  تندرویی  و  جوان 
حکومتی  مقامات  با  هم  شدن 
از  پس  او  داشت.213  درگیری  شهر 
گرایش به بابیت، از سوی مقامات 
قرار  تحت نظر  مرکزی  حکومت 
او  می رسد  به نظر  ظاهرًا  گرفت. 
که همچنان وفادار  کند  توانسته آن ها را متقاعد 
اجازه  ی  و به  لذا  است،  حکومت  و  اسالم  به 
به زودی  ولی  بازگردد.214  زنجان  به  شد  داده 
که نقش او به عنوان نمایندۀ باب در  آشکار شد 
کشوری و دینی  شهر زنجان، موقعیت مقامات 
از  پس  اندکی  حجت،  می کند.  تهدید  را  شهر 

اولین  بروز  از  پس 
درگیری،  و  اختالفات 
دستور  زنجان  کم  حا
ارودگاه  دو  به  شهر  داد 
اقدامی  شود،  تقسیم 
به  تردید  از  نشان  که 
داشت.  بابیان  وفاداری 
درگیری  یک  سپس 
تا  که  افتاد  اتفاق  نظامی 
یافت  ادامه   1851 ژانویه 
جمعیت  آن،  طول  در  و 
با  زنجان  شهر  مسلمان 
از  کمکی  نیروی  اعزام 
سپس  و  هم جوار  مناطق 
تقویت  مرکز،  جانب  از 

شد.
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جمعه  نماز  خواندن  به  شروع  شهر  به  بازگشت 
حکومتی  انتصاب  با  معمواًل  که  امری  کرد؛ 
شد،  اعتراض  او  به  وقتی  می گرفت.  صورت 
قائم  خود  سوی  از  منصب  این  که  داد  پاسخ 
من  به  »ایشان«  خود  است!  شده  تفویض  او  به 
کار را آشکارا انجام دهم و لذا  فرمان داده تا این 
نمی توانم به فرد دیگری اجازه دهم این منصب 
از  من  شود  حمله  من  به  گر  ا بگیرد.  من  از  را 
خودم دفاع می کنم و از جان اصحابم حفاظت 
اعتراض  به  منجر  رفتار  این  کرد.215  خواهم 
مالمحمدعلی  شد.  زنجان  ی 

ّ
محل روحانی 

آنجا  در  و  شد  احضار  طهران  به  هم  زنجانی 
گرفت.  قرار  حصرخانگی  در  سال  یک  حدود 
پاسخ  در  زنجانی  طهران،  در  اقامت  هنگام  در 
به پرسش یکی از طرفدارانش، به مطالبی اشاره 
مؤید  که  داشت  بیان  را  دیدگاه هایی  و  کرد 
که  جدایی او از سنت اسالمی بود و نشان داد 
از  بوده است.216 پس  از سوی باب  آن دستورها 
مرگ محمدشاه، حجت زنجانی اقدام به تهیه 
نقشه فرار از طهران و بازگشت به زنجان نمود.217

با مراجعت او به زنجان روشن شد که او به دنبال 
انجام تغییرات بنیادین و کودتا در شهر است. به 
نوشتۀ عبداالحد زنجانی، در مسجد او، فقرا در 
سمت راست منبر و ثروتمندان در سمت چپ 
سخنرانی  هنگام  در  او  و  می نشستند  منبرش 
او  می کرد.218  صحبت  فقرا  به  خطاب  عمدتًا 
مذهبی  و  دولتی  مسؤوالن  و  مقامات  برابر  در 
که  شهر بسیار ناشکیبا بود. به  دنبال حادثه ای، 

فرد  دو  لفظی،  درگیری  و  بحث  اثر  بر  و  آن  طی 
مضروب  خنجر  با  را  مسلمان  جوان  یک  بابی، 
به  عبدالعلی،  به  نام  بابی،  فرد  یک  ساختند، 
بازداشت  امیراصالن خان،  شهر،  کم  حا دستور 
زنجانی  حجت  بعد،  ماه  یک  شد.  زندانی  و 
آزادی  درخواست  و  نوشت  کم  حا به  نامه ای 
از  فراتر  را  موضوع  آن  کم  حا ولی  کرد،  را  فرد  آن 
دخالت عوامل محلی دانست. درخواست دوم 
نماینده حجت  آن،  از  رد شد. پس  نیز  حجت 
هم زمان  کرد.  آزاد  را  بابی  فرد  زور  از  استفاده  با 
زندان  از  هم  زندانی  جنایتکار  فرد  یک  آن،  با 
نزدیک  او  به  کسی  گر  ا کرد  تهدید  و  شد  خارج 
کشت. حجت زنجانی همۀ  شود، او را خواهد 
کرد.219 پس از این حادثه،  این اقدامات را تأیید 
طی  و  نوشتند  فتوایی  محلی  دینی  رهبران 
هدر  را  طرفدارانش  و  زنجانی  حجت  خون  آن 
دانستند. آن ها این فتوا را به طهران فرستادند تا 
به تأیید ناصرالدین شاه برسد.220 در روز 16 مه 
که فردی  گروهی از مردم شهر،  1850، نزاعی بین 
کوچکی از  گروه  کرده بود و  روحانی سازماندهی 
یکی  آن  جریان  در  که  درگرفت  بابی،  نیروهای 
عبداالحد  نوشتۀ  طبق  شد.221  کشته  بابیان  از 
روحانی  فرد  درگیری،  اثنای  در  بابی،  زنجانی 
است.  بابیان  علیه  جهادی  این  که  کرد  اعالم 
گر این جنگ  عبداالحد زنجانی متذکر می شود ا
که عقیده و احکام و  کسانی بود  و جهاد علیه 
کتاب آسمانی آن ها را انکار می کردند، مشکلی 
که  کسانی اعالم شد  نبود ولی این جنگ علیه 
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و  بود  بودند و شعارشان یکی  نیز مسلمان  آن ها 
اهلل،  رسول  محمد  االاهلل،  اله  می زدند:"ال  فریاد 

علی ولی اهلل"222 

حّجت،  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  دالیلی 
افراطی  دینی  رفتار  شدن،  بابی  از  قبل  حتی 
خاص  برداشت  با  را  اسالمی  احکام  و  داشته 
به نظر   223 است.  می گذاشته  اجراء  به  خود 
که او برخی احکام دینی را با جّدیت  می رسید 
دنبال می کرد؛ مثل ممنوعیت فروش و مصرف 
شراب در منطقه، حتی برای غیرمسلمانان.224 
قضائی  حوزه  »در  می نویسد:  عبداالحد   ...
مشاهده  منکراتی  هیچ گونه  او،  نظر  تحت 
برپا  شدت  با  اسالمی  احکام  و  نمی شد 
انجام  در  نیز  طرفدارانش  درحالی که  می گردید؛ 
نماز و روزه بسیار جّدی بودند و هیچ گونه نقض 
احکام شرعی را تحمل نمی کردند.225 بنابراین، 
و  حجت  کنیم  یابی  ارز که  است  دشوار  بسیار 
پیروانش، تا چه میزان خود را مسلمان و تا چه 
نوشته  طبق  حتی  می دانستند؟  بابی  میزان 
نیکوال، حجت، طرفداران خود را از مشارکت در 
کرد.226 لذا شاید  جنگ قلعۀ شیخ طبرسی منع 
کسانی  او،  نظر  از  که  کرد  تلقی  این گونه  بتوان 
و  کافر  افراد  کردند،  نسخ  را  اسالمی  احکام  که 
که تفسیر ما  کاماًل روشن است  بی دینی بودند. 
یادی  از ماهیت و انگیزۀ جنگ زنجان، تا حد ز
براساس یافتن پاسخ روشن به سؤاالتی است که 

در اینجا به ذهن می رسد. 

در  که  درگیری،  و  اختالفات  اولین  بروز  از  پس 
داد  دستور  زنجان  کم  حا شد،  اشاره  آن  به  باال 
که  اقدامی  شود،  تقسیم  ارودگاه  دو  به  شهر 
داشت.227  بابیان  وفاداری  به  تردید  از  نشان 
تا  که  افتاد  اتفاق  نظامی  درگیری  یک  سپس 
ژانویه 1851 ادامه یافت و در طول آن، جمعیت 
از  کمکی  ی  نیرو اعزام  با  زنجان  شهر  مسلمان 
مناطق هم جوار و سپس از جانب مرکز، تقویت 
بهائی  و  بابی  مختلف  یخ های  تار شد.228 
از اعالم  زنجانی  که حجت  از آن است  کی  حا
او  گرچه  داشت؛  امتناع  دشمن  علیه  جهاد 
می دانست  مشرک  و  کافر  را  آن ها  تردید  بدون 
کاماًل  آن ها  علیه  جهاد  اعالم  دراین صورت،  و 

محتمل و ممکن است.229

حد  از  بیش  ساده انگاری  نوعی  من  نظر  از  این 
جهاد  نوعی  را  خود  جنگ  بابیان  گر  ا است. 
خودشان  ازنظر  درآن صورت  نمی کردند،  تلقی 
نشده  قلمداد  قانونی  و  موجه  آن ها  اعمال  هم 
قطعًا  این  می شد.  محسوب  شورش  درواقع  و 
اقدامات  به  بابیان  مخالفان  که  بود  نظری 
پیروانش،  و  نظامی آن ها داشتند وگرنه زنجانی 
تلقی  شورش  را  خودشان  عملکرد  و  رفتار 
مشروع  را  سکوالر  حکومت  زیرا  نمی کردند؛ 
آنان  علیه  مخالف،  روحانی  گر  ا نمی دانستند. 
شرک  از  نشانه ای  این  خب  کرده،  جهاد  اعالم 
کفر آن روحانی و دلیل درستی امر بابی است!  و 
جهاد  اعالم  زنجانی  حجت  اینکه  از  نشانه ای 
ازاین رو،  تهاجمی.  جهاد  نه  و  بود  کرده  دفاعی 
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مسلمان  روحانی  از  او  عبداالحد،  نوشتۀ  طبق 
گرفتاری  شهر می پرسد: »... در همۀ این مدت 
اعالم  کی  من  ایام،  این  همۀ  در  مصیبت،  و 
زن  از  حفاظت  به  دنبال  فقط  ما  کردم.  جهاد 

حمالت  برابر  در  بچه هایمان  و 
جز  چاره ای  ما  زیرا  بودیم.  شما 

یم.«230  دفاع از خود ندار

مستندات  فقدان  به  عنایت  با 
زمانی،  دورۀ  آن  از  دقیق 
انگیزه ها  یابی  ارز و  تشخیص 
بابیان زنجان مشکل  و اهداف 
به طورکلی،  می رسد.  به نظر 
وجود  اینجا  در  عامل  چند 

نیستند.  باهم سازگار  راحتی  به   البته  که  دارد، 
همچون  که  می کنیم  مشاهده  هم  اینجا  در 
تحّجر  و  فناتیسم  طبرسی،  شیخ  قلعۀ  قضیۀ 
ایفای  بابیان  شهادت طلبی  همراه  به  دینی 
به  گرایش  دیگر،  سوی  از  می کند.  نقش 
آنجا  در  بابی  افراد  حضور  و  زنجان  در  بابیت 
عوامل  مثاًل  دیگری،  عوامل  که  می دهد  نشان 
و  بوده اند  دخیل  هم  اجتماعی  و  اقتصادی 
اینکه تعداد اندکی از پیکارجویان و جنگندگان 
تفاوت  یا  باب،  تعالیم  از  روشنی  ایدۀ  بابی 
بابیت با اسالم، در سال 1850، داشتند. به نظر 
که خود ماّلمحمدعلی زنجانی، ضمن  می رسد 
صفات  برخی  مجذوب  اسالمی،  ظاهر  حفظ 
باب  شخص  عقاید  و  آراء  و  مساوات خواهانه 
شده بود. حجت زنجانی برخالف رهبران بابی 

شیخی  عقاید  بدشت،  و  طبرسی  شیخ  در 
و  داشت.م(  اخباری  مشرب  )او  نداشت 
ـ  عرفانی  مطالب  تأثیر  تحت  است  بعید  لذا 
گرچه  گرفته باشد.  متافیزیکی تعالیم باب قرار 
که احتمااًل  شواهدی وجود دارد 
او باور داشته که باب، قائم اسالم 
رسیده  فرا  قیامت  روز  و  بوده 
و  شعار  از  استفاده  است.231 
صاحب الزمان«  »یا  رمز  اسم 
نشانگر  زنجان،  بابیان  توسط 
عواطف  و  احساسات  وجود 
در  آن ها،  میان  در  منجی گرایی 
و  بود  کارزار  و  جنگ  هنگامۀ 
بابیان خود  که  نکته  این  بیانگر 
را درگیر جنگ آخرالزمانی و جهاد علیه نیروهای 

دّجال می دیدند.

كمیت  شورش بابیان در یزد و نی ریز و نقض حا
ملی

جنگ و شورش های یزد و نی ریز، در سال 1850، 
گرچه  )وحید(،  دارابی  سیدیحیی  رهبری  به 
داشت،  کوچک تری  حجم  زنجان،  نسبت  به 
بود.232  آن  به  شبیه  جهات،  بسیاری  از  ولی 
هوادارانی  که  بود  سرشناس  طلبه ای  دارابی 
را  او خود  در هر دو شهر داشت. به نظر می رسد 
برای جنگ و جهاد و پیکار آماده می کرده و در 
کارگاه آقا محمدهادی فرهادی بابی، در قزوین، 

شمشیرها را آزموده بود.233 

روشنی  و  کافی  دالیل 
است  کی  حا که  دارد  وجود 
پیروان و طرفداران دارابی، 
اطالعات بسیار اندکی دربارۀ 
به نظر  و  داشتند  باب  تعالیم 
انگیزه های  احتمااًل  می رسد 
اجتماعی و سیاسی بر جدال 
داشته  غلبه  آن ها  پیکار  و 

است. 
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دستور  برخالف  نی ریز،  به  ورود  هنگام  به  او 
مستقیمًا  محلی،  کم  حا خان،  زین العابدین 
مسلح  کاماًل  که  یارانش،  از  تن  نهصد  همراه  و 
باالی  بر  و  رفت  شهر  جامع  مسجد  به  بودند، 
از حاضران  نفر  برای حدود 1500  تا  ایستاد  منبر 
کافی  نماز جمعه )جماعت( بخواند.234 دالیل 
و  پیروان  است  کی  حا که  دارد  وجود  روشنی  و 

اطالعات  دارابی،  طرفداران 
بسیار اندکی دربارۀ تعالیم باب 
می رسد  به نظر  و  داشتند235 
اجتماعی  انگیزه های  احتمااًل 
پیکار  و  جدال  بر  سیاسی  و 
برای  است.  داشته  غلبه  آن ها 
ورود  از  قبل  یزد،  در  مثال، 
زنجیره ای  شهر،  به  دارابی 
شهری  آشوب  و  برخورد  از 
یکی  و  بود  افتاده  اتفاق  جّدی 
از  حمایت  به  که  کسانی  از 
آشوبگران  از  پرداخت،  دارابی 
معروف و شناخته شده بود.236 
همچون  نیز،  نی ریز  در  ظاهرا 
زنجان، در آستانۀ زمان حضور 
ی  دارابی و شروع درگیری ها، و
مستقلی  شخصیت  و  وزنه 

تلقی می شد.237  برابر مسؤوالن دولتی شهر،  در 
شیخ االسالم  سیداسماعیل،  حاج  مثال،  برای 
بوانات و از طرفداران دارابی، دستور دستگیری 
کم  حا فرستادۀ  و  نماینده  مالباقر،  نام  به  فردی 

که به سوی شاهزاده فیروزمیرزا در شیراز  نی ریز را ـ 
فرستاده شده بودـ  می دهد. مالباقر بخت برگشته 
به  و  دستگیر  رستاق  روستای  کدخدای  را 
قتل  به  را  او  دارابی  و  می فرستد  دارابی  نزد 
افسران  دارابی  ترتیب،  همین  به  می رساند.238 
منصوب  خواجه  قلعۀ  برای  را  فرماندهانی  و 
پناه  آنجا  در  و طرفدارانش  او  متعاقبًا  که  نمود، 
تلخیص  نوشته  بر  بنا  گرفتند.239 
یخ نبیل، دارابی هرگونه تصمیم  تار
است.240  کرده  نفی  را  جهاد  بر  دائر 
گر  ا زنجانی،  حجت  مورد  همچون 
تهاجمی  جهاد  جهاد،  از  مقصود 
باشد؛  باشد، شاید مطلب درست 
نیروهای  با  مقابله  روحیۀ  وگرنه 
جنگ افزار  تأمین  و  پادشاهی 
و  نظام  و  بابیان  کردن  مسلح  و 
به شدت  آن ها  به  دادن  تشکیالت 
در میان آن ها وجود داشت و بابیان 
آن را جهاد دفاعی تلقی می کردند. 

جمع بندی
بابیان  در مجموع مالحظه می شود 
در هیچ مورد دیگری دستوری دربارۀ 
که  مواردی  شبیه  ـ  تهاجمی  جهاد 
در قیوم االسماء آمده ـ نداشته اند. شاید دلیلش 
که آن ها اعالم پیکار و جهاد را، بدون  این باشد 
می دانستند؛  نادرست  پیروزی،  بر  قرینه ای 
بابیان  جنگ های  از  هیچ یک  در  که  قرینه ای 

قضایای  در  آنکه  حال 
نی ریز،  و  یزد  زنجان، 
بحران های  و  تنش ها 
نقش  شهری  موجود 
در  و  داشت  محوری 
انگیزه های  بر  مواردی 
و  تنش ها  این  فرقه ای 
از  افکند.  سایه  جنگ ها 
و  مرکزی  دولت  منظر 
بابی ها  محلی،  مقامات 
شورشی  گروه های  آشکارا 
بودند  توطئه گری  و 
و  سرنگونی  به  کمر  که 
نظام های  براندازی 
اجتماعی، سیاسی و دینی 

کشور داشتند. 
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آن ها  خودداری  و  امتناع  ولی  نداشت؛  وجود 
و  دینی  ساختار  و  مقامات  پذیرش  و  تأیید  از 
در  سالح  حمل  کشور،  در  موجود  کمیتی  حا
رفتار  و  کشور  سیاسی  شدید  بی ثباتی  شرایط 
درگیری هایی  به  منجر  آنان  تهاجمی  عمومًا 
که  گردید  شهروندان  و  عادی  مردم  و  آنان  بین 
منازعات  به  تبدیل  و  گرفت  شدت  سریعًا 
شعله ور  جنگ  هنگامی که  شد.  تمام عیار 
جهاد  شهادت خواهی،  دینی  انگیزۀ  می شد، 
دفاعی و اتمام حجت بابیان بر ابعاد اجتماعی 
و اقتصادی و سایر ابعاد پیشی می گرفت. البته 
از  می رسد  به نظر  طبرسی  شیخ  قلعۀ  قضیۀ  در 
حال  داشت.  تفّوق  فرقه ای  انگیزه های  ابتدا، 
تنش ها  نی ریز،  و  یزد  زنجان،  قضایای  در  آنکه 
محوری  نقش  شهری  موجود  بحران های  و 
فرقه ای  انگیزه های  بر  مواردی  در  و  داشت 

منظر  از  افکند.  سایه  جنگ ها  و  تنش ها  این 
دولت مرکزی و مقامات محلی، بابی ها آشکارا 
کمر  که  بودند  توطئه گری  و  شورشی  گروه های 
اجتماعی،  نظام های  براندازی  و  سرنگونی  به 
وجود  دلیل  به  داشتند.  کشور  دینی  و  سیاسی 
بروز  در  متنوع  و  چندگانه  انگیزه های  و  علل 
در  بابیان  ناتوانی  و  درگیری ها  و  منازعات  این 
گسترده  نبرد  به یک  تبدیل شورش های محلی 
کافر و  که از سوی آنان  علیه نیروها و نهادهایی 
بابی  جهاد  نقش  عماًل  می شدند؛  تلقی  مشرک 
گرفته است. جهاد ایده ال  مبهم و در سایه قرار 
کتاب های باب  که در  و مطلوب بابی، آن گونه 
شیخ  قلعۀ  همچون  اجراء،  در  و  شده  ارائه 
طبرسی، نی ریز و زنجان مالحظه شد، متناسب 
با واقعیات نبود و به شکست منجر شد؛ هرچند 

بابیان آن ها را متوقف نکردند و ادامه دادند. 
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104- فاضل مازندارنی، ظهورالحق، ص235

  f 02  a ،105- قیوم االسماء

106- كتاب متنبیون، بخشی که تحت عنوان فتنۀ باب توسط 
عبدالحسین نوابی چاپ و نشر یافته است. 

کمبریج، براون  کتابخانۀ دانشگاه  107- نامه در 

حاج   * صص209-14  االنوار،  مطالع  زرندی،   -108
براون،  ادوارد  الکاف  نقطة  کتاب  )؟(  کاشانی  میرزاجانی 

چاپ لندن و لیدن، 1910، صص118-19.

109- مازندارنی، ظهور الحق، ص75.

 Ms. 5010. طهران،  بهائی  آرشیو  العدلیه،  فروع  رساله   -110
ff. 89a. 1 71 a قیوم االسماء* C., p. 114

111- همان. 

112- همان، ص115.

113- همان. 

114- همان.

115- همان.

با  »کافرون«،  کلمه  آخرین  اینجا  در  ص116.  همان،   -116
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که ظالمین است، متفاوت است.  متن اصلی 

اختصاص  خمس  به  که  پیشین  فصل  در  همان.   -117
گنج،  جنگی،  برغنمیت  که   1/5 مالیات  )دربارۀ  یافته: 
شغل،  و  تجارت  از  حاصل  درآمد  ید،  مروار صید  معادن، 
آمیخته  حالل  مال  و  مستأمن  افراد  به  متعلق  مستغالت 
البته  است.  گرفته  اسالمی  موضع  باب   است،  حرام  به 
باب  را  خاص  نکتۀ  سه  جهاد  غنیمت  بحث  با  رابطه  در 
که مسلمین  تعلق می گیرد  اموالی  به  کرد: خمس  مستثنی 
کنند. ثانیًا، تملک  کفار )با شمشیر( تحصیل  در جنگ با 
مسلمین  جمله  واز  مخالفان  )منظور  امام  دشمنان  اموال 
خمس  ثالثًا،  بدهند.(  آن را  خمس  باید  سپس  و  است 
گرفته  غنیمت  به  جنگ  حین  در  که  اموالی  بر  وضع شده 
دارد.  تعلق  )باب(  امام  به  اموال،  و  زمین  از  اعم  می شود، 
از دیدگاه  برای اطالع  )رساله فروع عدلیه، صص110-13(. 
ابوالقاسم  به عالمه  کنید  اصیل شیعه دربارۀ خمس، نگاه 
ی، المختصرالنافع )تهران، 1387ق/ 1967( صص8-

ّ
حل

و  الشیعه  اصل  الکاشف الغطاء،  محمد حسین   *  87
اصولها، چاپ نهم، نجف، 1381ق/1962، صص112-3. 

 ،5:5 یخ(  تار بدون  )دستخط،  فارسی  بیان  باب،   -118
ص158. 

119- همان. 

120- همان، 7:16، ص262 و بنگرید به هیکل الدین چاپ 
شده به همراه بیان عربی )بی جا، بی تا( ص15. 

121- همان. 

122- همان، 4:5، صص119-20. 

123- همان، ص120.

124- همان، ص118 و هیکل الدین ص2.

صص18-19،  عربی  بیان  ص157؛   ،5:5 همان،   -125
هیکل الدین ص6.

126- همان، 5:6، ص159.

ص30،  عربی  بیان  و  ص245   ،7:6 همان،   -127
هیکل الدین، ص28.

128- باب ، هیکل الدین، ص15

129- باب ، دالیل سبعه )بی جا، بی تا(، ص43.

130- بیان فارسی 6:4، صص193 * بیان عربی، ص24. 

131- بیان فارسی 4:12، صص135-6. 

کنید دربارۀ حکم  132- همان، 6:6، صص9-198 * نگاه 
کتاب ها به جز انجیل توسط اناباپتیست های  سوزاندن همۀ 

مونستر، تحت رهبری جان ماتیس، در سال 1534. 

133- همان، 5:14، ص174.

134- همان، 7:16، ص263.

135- همان، 8:15، ص298.

136- همان، 4:5، ص119.

137- همان، 7:16، ص262.

138- مفهوم مباهله در اسالم، به آیه 3:61 قرآن باز می گردد 
با  کرم؟لص؟  ا پیامبر  بین  چالش  خاص،  موضوع  در  تنها  و 
هیئت مسیحی از نجران است. به منظور آشنایی با اهمیت 
کرامت و منزلت اهل بیت  بحث مباهله و اختصاص آن به 
اسالم  کربن،  هنری  به  کنید  نگاه  شیعیان،  نزد  در  پیامبر 

یس 2-1971، ج 3، صص210-13.  ایرانی، 4 جلد، پار

 ،)1859-60  /1276 )بی جا،  المتحّیرین  دالیل   -139
منطبق  شیعی  سنت  و  روایات  با  ادعا  )این  ص72. 

نیست.م(

 .b6  -7  a 140- قیوم االسماء، یادداشت پاورقی

طهران  سمندر،  تاریخ  ینی،  قزو سمندر  کاظم  شیخ   -141
131 بدیع/5-1974، ص347. 

کتابخانه  142- علی محمد شیرازی، صحیفه بین الحرمین، 
F   .7 ،کمبریج، یادداشت های براون دانشگاه 

صص 15-14. دعای باب به نقل از ظهورالحق، ص271.
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ذی الحجه   7 مورخ  باب  نامۀ  به  کنید  نگاه   -143
عبدالحسین  در  چاپ شده   ،1846 نوامبر   26/1262
و   * صص105-6  بی تا(  )بی جا،  الکواكب الدریة  آواره، 

نقطةالکاف، ص118.

144- سمندر، تاریخ، ص97.

اولی،  نقطه  آیات  از  منتخباتی  در  به محمد شاه  نامه   -145
از  گزیده ای  در  ترجمه  ص11.   ،1977/134 طهران، 
 ،1976 حیفا،  طاهرزاده،  حبیب  ترجمه  باب،  نوشته های 

ص21. 

146- نامه مذکور در مازندارنی، ظهورالحق، ص274. 

147- سمندر، تاریخ، ص347 * نامه قرة العین چاپ شده 
در مازندارنی، ظهورالحق، ص352.

تذكرة الوفا، حیفا، 1924،  افندی عبدالبهاء،  148- عباس 
ص297 * و بنگرید به میرزامحمد مصطفی بغدادی، رساله 

امریه، قاهره، 1919، ص110. 

149- بغدادی، رساله، ص113. 

مالمحمد جعفر  تاریخ  ینی،  قزو محمد جعفر  مال   -150
قزوینی، چاپ شده همراه با تاریخ سمندر، صص5- 494.

151- نبیل زرندی، مطالع االنوار، صص90-1.

152- بالیوزی، باب، فصل 4 * موژان مؤمن، آیین های بابی 
و بهائی، صص83-90. 

153- زرندی، مطالع االنوار، ص144-8 .

154- بغدادی، رساله، ص117.

155- سمندر، تاریخ، ص352.

علی الودری،  در  منقول  نامه  خراسانی،  مالاحمد   -156
بغداد،  الحادث، 2ج،  العراق  تاریخ  االجتماعیه من  لمعات 
تذكرة الوفاء،  عباس افندی،  و  ص1562  ج2،   ،1969
در  شده  چاپ  نامه  قرةالعین،  و   296 و  صص271-2 
همان  به  بنگرید  و  صص354-5  ظهورالحق،  مازندارنی، 

نامه ص350. 

157- بغدادی، رساله، ص113. 

158- عباس افندی، تذكره، ص299. 

159- زرندی، مطالع االنوار، ص235. 

کتابخانه  میمیه،  وقایع  زواره ای،  محمدحسین  سید   -160
 ،1 ایتم   ،  F-28 دستخط ها،  براون،  کمبریج،  دانشگاه 

ص7. 

161- مازندارنی، ظهورالحق، ص374. 

162- سمندر، تاریخ، صص64-66، 354-5. 

163- ایضًا، صص3-191 و 352 + مازندرانی، ظهورالحق، 
ص383. 

164- سمندر، تاریخ، صص191 و 352. 

به  کنید  نگاه  یداد  رو این  از  دیگری  شرح  برای   -165
می کند  تالش  که  صص276-8،  مطالع االنوار،  زرندی، 
سمندر،  و  کند  منتسب  شیخی  فرد  یک  به  را  قتل  این 
قصص  تنکابنی،  محمدسلیمان  میرزا  و  ص356  تاریخ، 
یخ(،  تار بدون  اسالمیه،  علمیه  انتشارات  )تهران،  العلماء 
ص57. معین السلطان تبریزی نام ترورکنندگان را این گونه 
و  شیرازی  میرزاصالح  ینی،  قزو سیدحسین  می نویسد: 
شیخی  سیدحسین  که  می گوید  ولی  فرهادی.  میرزاهادی 
آثار امری، نسخه  بود )تاریخ معین السلطنه، تهران، محفظۀ 
برای  بابی،  و  شیخی  بین  تفاوت  البته   )242  ،19 خطی 

همه کس در آن زمان روشن و واضح نبوده است.

وقایع  زواره ای،  و  ص288  مطالع االنوار،  زرندی،   -166
ص3 و میرزا محمدتقی لسان الملک سپهر، ناسخ التواریخ: 
 1385 تهران،  مجلد،   2 در  جلد   4 قاجاریه،  سالطین 

ق/1965، صص335-6. 

167- زرندی، مطالع االنوار، ص288. 

که  نیست  غیرممکن  صص6-8.  وقایع،  زواره ای،   -168
باشد. ولی  نقل می کند یکی  زرندی  که  آنچه  و  این حادثه 
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کمی  تفاوت نام ها و بیان های متضاد مثاًل دربارۀ بشرویی، 
این ادعا را با مشکل روبه رو می کند. 

ارتور  ژوزف  صص324-429.  مطالع االنوار،  زرندی،   -169
چاپ  مركزی،  آسیای  در  فلسفه ها  و  آیین ها  گوبینو،  کنت 
لسان الملک،  و  صص161-210   ،1957 یس،  پار دهم، 
ا.ل.م.نیکوال،  و  صص233-263   ،3 ج  التواریخ،  ناسخ  
صص289-330   ،1905 یس،  پار باب،  علی محمد 
امر،3جلد،  شهدای  تاریخ  ی،  ملک خسرو ومحمدعلی 
طهران، 130بدیع/1973، ج 1و2 و زواره ای، وقایع، مجلس 
کتابخانه  خراسانی،  قائم  آمن،  َمن  اول  حضرت  شهادت 
کمبریج، اسناد دست نوشتۀ اصلی، F-28، ایتم  دانشگاه 

3 و مومن، آیین های بابی و بهائی، صص91-113.

170- مازندارنی، ظهورالحق، صص91-113. 

171- زرندی، مطالع االنوار، صص288-300. 

172- شوقی افندی، God Passes By، ص31

173- عبدالحسین آواره، الکواكب الدریة، ص129.

174- علی محمد باب، ص289. 

175- وقایع، صص1و3.

176- همان، ص54. 

177- همان، ص70. 

 ،1912/1330 ق  قاهره،  ج2،  مکاتیب  عبدالبهاء،   -178
ص254و252.

179- تاریخ لطفعلی میرزا شیرازی، ص71. 

180- نقطة الکاف، ص152. 

181- همان، ص199.

182- همان، ص202.

183- همان، ص154.

184- همان، ص181.

185- همان.

186- زرندی، مطالع االنوار، صص324-5. 

187- وقایع، ص84 و بنگرید به نقطة الکاف، ص201. 

شیرازی،  لطف علی  تاریخ   * صص18-19  وقایع،   -188
ص2-3. 

189- تاریخ لطف علی شیرازی، ص18. 

190- همان، ص86. 

191- همان، صص88-89.

192- همان، ص89.

193- همان، ص54.

194- وقایع، صص71-2.

مطالع االنوار،  زرندی،  و  ص204  نقطة الکاف،   -195
صص326و344. 

196- بنگرید به براون، تاریخ جدید، ضمیمه II، ص337. 

197- وقایع، صص25 و تاریخ لطفعلی میرزا، ص22. 

198- نقطة الکاف، ص166. 

199- وقایع، صص28-9.

مجلس  به  کنید  نگاه  و  صص29،44و52  همان،   -200
شهادت، صص102-3. 

201- وقایع، ص32  و نیز مجلس شهادت، ص94.

202- مجلس شهادت، ص102.

203- همان، ص101 و بنگرید به وقایع، صص29و 58. 

204- وقایع، ص38. 

و  جهاد  تفاوت  دربارۀ  ص102.  لطفعلی میرزا،  تاریخ   -205
کنید به حاج محمدکریم خان، رساله در رّد باب  دفاع، نگاه 

کرمان، 1385ق/1966، ص30.  مرتد، چاپ دوم، 

206- تاریخ لطفعلی میرزا، ص102. 

207- همان، ص86.

به  کنید  نگاه  و   1849 طهران،   77 شماره  دوسیه   -208
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مجله نظم جهانی 1:1 )1966(، ص19. 

209- دالئل سبعه، ص64. 

 ،1:1 نظم جهانی  210- دوسیه شماره 177 طهران، 1849، 
ص19. 

211- همان، ص21. 

به  زنجان،  در  بابیان  شورش  از  شخصی  یادبودهای   -212
سلطنتی  انجمن  ژورنال  براون،  ادوارد  ترجمه   ،1850 سال 
آمار  لسان الملک  ص774.   .)1897(  29 سال  آسیایی، 

15000نفر را می دهد: ناسخ  التواریخ، ج 3، ص285. 

الملک  لسان  صص529-30.  مطالع االنوار،  زرندی،   -213
که او چندین بدعت در سنت و عرف دینی  اشعار می دارد 

کرد؛ ناسخ التواریخ، ج3، ص287.  شهر ایجاد 

214- زرندی، مطالع االنوار.

215- همان، ص533. 

216- همان، ص539. 

217- زنجانی، یادبودهای شخصی، ص778. 

218- همان، ص779. 

زرندی، صص1- به  بنگرید  و  219- همان، صص780-2 
.540

220- همان، ص783. 

221- زرندی، مطالع االنوار، ص542. 

222- زنجانی، یادبودهای شخصی، ص786. 

223- نیکوال، علی محمد باب، صص332-3. 

224- زنجانی، یادبودهای شخصی.

225- همان.

226- علی محمد باب، ص338.

227- زرندی، مطالع االنوار، ص543. 

در  می توانید  را  درگیری  و  جنگ  این  کامل  شرح   -228

علی محمد  نیکوال،  و  ص527-81  االنوار،  مطالع  زرندی، 
التواریخ،  ناسخ  لسان الملک،  و  صص331-78  باب، 
آسیای  فلسفه های  و  آیین ها  گوبینو،  و  ص285-97  ج3، 
بهائی،  و  بابی  آیین های  مومن،  و  صص211-29  مركزی، 

صص27-114 ببینید.

و   5530 و  صص551و546  مطالع االنوار،  زرندی،   -229
زنجانی، یادبودهای شخصی، صص719/800/812. 

]برای  یادبودهای شخصی، صص810-11.  زنجانی،   -230
فرناق،  ترجمۀ حمید  والبریج،  ببینید: جان  بیشتر  مطالعه 
شماره  بهائی شناسی،  فصلنامه  زنجان،  در  بابیان  شورش 

7 و 8: پاییز و زمستان 1397، صص192-231 )مترجم([

231- زرندی، مطالع االنوار، ص567. 

به:  کنید  نگاه  درگیری ها  این  کامل  شرح  برای   -232
محمدشفیع  و  صص465-99  مطالع االنوار،  زرندی، 
بدیع/   130 طهران   ، ج1  لمعات االنوار،  نی ریزی،  روحانی 
1974 و  محمدعلی فیضی، نی ریز مشک بیز، لسان الملک، 
آیین های  مومن،  و  صص337-42  ج3،  ناسخ التواریخ، 

بابی و بهائی، صص106-13. 

233- مازندارنی، ظهورالحق، ص374. 

کنید به شرح واقعه توسط سیدحسین نی ریزی  234- نگاه 
بر دیوار مسجد جامع نی ریز، به تقل از فیضی، نی ریز مشک 

بیز، ص94 و زرندی، مطالع االنوار، صص478-9. 

235- زرندی، مطالع االنوار، ص543. 

با  مرتبط  مشکالت  برخی  مومن،  موژان  به  بنگرید   -236
سمینار  سومین  در  خوانده شده  مقاله   ،1850 یزد  قضیه 

مطالعات بهائی، دانشگاه لنکستر 1977. 

237- لسان الملک، ناسخ التواریخ، ج 3، ص338. 

238- زرندی، مطالع االنوار، صص484-5.

239- همان، ص483.

240- همان، ص469.
�����
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نقدی بر توجیه دو ظهور و دو شریعت متفاوت 
به فاصله ای كوتاه

      

نرگس حاجی قربانی
پژوهشگر دین



چکیده

شیرازی  میرزاعلی محمد  ادعای  با 
حاضر  عصر  جدید  پیامبر  به عنوان 
خود،  برای  پیروانی  آوردن  به دست  و 
تعداد قابل توجهی از آنان پس از مرگش 
را  خود  و  شدند  او  جانشینی  مدعی 
همان موعود یا من یظهره اللهی معرفی 
بود.  داده  بشارت  آن  به  باب  که  کردند 
بابیان  توانست  که  افراد  این  از  یکی 
کند،  جذب  خود  به سوی  را  بیشتری 
میرزاحسین علی نوری ملقب به بهاءاهلل 
ی خود را ظهور بعدی معرفی کرد.  بود. و
پس از این واقعه، بهائیان درپی توجیه 
در  بهاءاهلل،  و  باب  پی در پی،  ظهور  دو 
کمتر از ده سال برآمدند و با استفاده از 
روایات و همچنین سابقۀ  و  قرآن  آیات 
دو ظهور در ادیان قبل، سعی در اثبات 
به  مقاله  این  نمودند.  ظهور  دو  این 
نشان  و  می دهد  پاسخ  توجیهات  این 
و  روایات  و  آیات  از  استفاده  می دهد 
از  امر  این  اثبات  در  انبیاء  یخ  تار حتی 
رهبران  و  بهائیان  و  است  غلط  اساس 
رأی  به  تفسیر  را  روایات  و  آیات  بهائی 

کرده اند.

کلیدواژه ها

باب، بهاءاهلل، کور و دور، مقتضیات 

زمانه، رجعت مسیح
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1- مقدمه
قمری   ١٢٦٠ سال  جمادی االولی  پنجم  شب  در 
مطابق با ٢٢ می ١٨٤٤ میالدی، میرزاعلی محمد 
شیرازی نزد مال حسین بشرویه ایـ  طلبه ای که پس 
از مرگ استادش سیدکاظم رشتی، به دنبال یافتن 

رکن رابع جدید بود ـ ادعای بابیت 
نمود  مطرح  را  زمان؟جع؟  امام 
پس  ص٤٣(.  بدیع،  قرن  )شوقی، 
از مّدتی او خود را نه تنها باب امام 
غائب، بلکه صاحب مقامی اعلی 
صاحب الّزمان  مقام  از  اعظم  و 
امری  مبّشر  را  خویشتن  و  شمرد 
افخم دانست و ملوک را در سراسر 
عالم به ترک دنیا و اّتباع از تعالیمش 
زمین  وارث  را  خود  و  کرد  دعوت 
مردم  و  اوست  خواند  در  آنچه  و 
احکام  و  اصول  که  شریعتی  به  را 
با  مغایر  آن  اجتماعی  مبادی  و 
مۀ آنان 

ّ
حدود و شؤون و عقاید مسل

است، دعوت کرد )همان، ص٥٢(. او سرانجام در 
روز ٢٨ شعبان سال ١٢٦٦ هجری قمری مطابق با 
٩ جوالی ١٨٥٠ میالدی، به دستور امیرکبیر اعدام 
شد )همان، ص١٣٧(. دو سال پس از مرگ باب، 
تهران  سیاه چال  در  بهاءاهلل  بدیع،  نهم  سال  در 

ادعای مظهریت جدید نمود )همان، ص٢٠٥(. 

با توجه به این فاصلۀ کوتاه بین دو مدعی ظهور، 
یعنی باب و بهاءاهلل و نسخ زودهنگام شریعت 
دو  این  توجیه  به  دالیلی،  ذکر  با  بهائیان  بابی، 

به شرح  این مقاله  پرداخته اند.  ظهور پی در پی 
 ١١ و   ١٠ شبهه  به  پاسخ  و  آن  نقد  و  دالیل  این 

»جزوۀ رفع شبهات« می پردازد.

كور 2- استفاده از مفهوم دور و 
به  گذشته،  پیامبران  بهائیان،  ادعای  طبق 
در  سال،  شش هزار  حدود  مدت 
آدم؟ع؟  حضرت  با  که  دوره ای 
شروع و با حضرت محمد؟لص؟ 
شدند.  مبعوث  می یابد،  خاتمه 
که به آن  این دورۀ شش هزارساله 
دورۀ  به  می شود،  گفته  آدم  ُکور 
است.  شده  تشبیه  بشر  کودکی 
را  بشر  پیامبران،  دوره،  این  در 
دورۀ  پایان  در  تا  کردند  آماده 
مزبور )یعنی آخرالزمان و قیامت 
خاتم  تا  آدم  شش هزارساله  دورۀ 
به بیان بهائیان(، به دورۀ بلوغ و 

جوانی خود وارد شوند. 

بلوغ  جدیِد  مرحله  به  ورود 
کودکی،  حدودشش هزارسال  از  پس  بشری، 
آمادگی  لزوم  و  بود  مهم  و  حساس  ی  به قدر
برای تغییرات عظیم در فرهنگ بشری در ُبعد 
قوای  چنان  به  و  بود  حیاتی  ی  به قدر جهانی، 
بود  نیاز  که  داشت  احتیاج  شدیدی  روحانی 
شبهات،  )جزوۀ  شود  واقع  پی در پی  ظهور  دو 

ص٢٦(. 

مرگ  از  پس  سال  دو 
بدیع،  نهم  سال  در  باب، 
سیاه چال  در  بهاءاهلل 
مظهریت  ادعای  تهران 

جدید نمود. 
فاصلۀ  این  به  توجه  با 
مدعی  دو  بین  کوتاه 
و  باب  یعنی  ظهور، 
زودهنگام  نسخ  و  بهاءاهلل 
بهائیان  بابی،  شریعت 
توجیه  به  دالیلی،  ذکر  با 
پی در پی  ظهور  دو  این 

پرداخته اند. 
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كور 1-2- معنای 
»کور در آیین بهائیت به معنای زمانی بی نهایت 
که در آن مدت، مظاهر مقدسه با  طوالنی است 
کتاب و شریعت مستقل و وضع احکامی جدید 
کور  اولین  امر مالک قدیم مبعوث می شوند.  به 
در سلسلۀ ادیان موجوده عالم با ظهور حضرت 
گردید و پایه گذار  آدم در شش هزار سال قبل آغاز 
که یکی پس  ظهورات متوالیۀ مظاهر ظهور شد 
پروردگار،  جانب  از  مختلفه  ادوار  در  دیگری  از 
و  گشتند  خلق  هدایت  و  رسالت  به  مبعوث 
جدید  کتابی  صاحب  هرکدام  که  باوجودی 
ظهورات  آن  همۀ  ولی  بودند،  مستقل  شرعی  و 
ظهور  می گردند.  محسوب  آدم  کور  به  منتسب 
حضرت  و  موسی  حضرت  چون  عظام  انبیای 
پیامبران  سایر  و  محمد  حضرت  و  عیسی 
تابع  گذشته  سال  شش هزار  مدت  در  اولوالعزم 
کور آدم به شمار می روند« )گهرریز،  و مستظل در 

کور و دور بهائی، ص٥(.

آدم  »از  شوقی افندی دراین باره چنین می گوید: 
تا خاتم انبیاء اولوالعزم مانند موسی بن عمران و 
به  که هریک  عیسی بن مریم و محمدبن عبداهلل 
قبائل  میان  در  مختلفه  ازمنۀ  در  جدید  کتابی 
و  گشتند  مبعوث  متباغضه  متنوعۀ  طوائف  و 
در وضع احکام و تشریع شریعت و اقامۀ شعائر 
بودند؛  علی االطالق  مختار  سنن،  تأسیس  و 
از  مقتبس  و  مستفیض  درعین حال  کل  ولی 
الوجود  مالک  ساحت  در  فانی  و  محمود  مقام 
و مبشر به یوم موعود و تأسیس ملکوت و نزول 

العالمین«  لرب  الناس  یقوم  یوم  الجنود  رب 
احبای  به  خطاب  مبارکه  توقیعات  )شوقی، 

شرق، ص٢٩٣(.

حضرت  به  اول  کور  بهائیان  عقیدۀ  به 
کور  کور،  دومین  و  می یابد  خاتمه  محمد؟لص؟ 
پانصدهزار  از  کمتر  امتدادش  که  بهاءاهلل است 
چنین  دراین باره  شوقی  بود.  نخواهد  سال 
می گوید: »حضرت باب ظهور مقّدسش ملتقای 
قیام  با  یعنی  محسوب  الهی  عظیم  کور  دو 
با  ادیان،  مدّون  یخ  تار مطلع  آدم،  کور  مبارک، 
که امتدادش بی نهایت  کور افخم اقدس بهائی 
بود،  نخواهد  سال  پانصدهزار  از  اقّل  و  طویل 
بدیع،  قرن  )شوقی،  گردید«  مّتصل  و  مرتبط 
میرزاعلی محمد  بابیت  ادعای  لذا  ص١٣٨(. 
سال  االولی  جمادی  پنجم  شب  در  شیرازی 
که باید به مدت  کوری است  ١٢٦٠ قمری، مبدأ 

پانصدهزار سال ادامه داشته باشد.

2-2 معنای دور
که  است  مدید  زمانی  مدت  از  عبارت  »دور 
باشد  و الُتحصی  و عهود الُتَحُد  شامل اعصار 
گشته  مبعوث  ظهور  مظاهر  امتدادش  در  و 
احکام  وضع  به  نفوس  استعداد  برحسب 
ترقی سوق  و  تکامل  به  سوی  را  پرداخته، خلق 
کور  تقسیمات  شوقی افندی  بار  اولین  دهند. 
و مشخص  مبارکه معلوم  توقیعات  در  را  بهائی 
کور  نمود. برحسب این تقسیمات اولین مرحلۀ 
بهائی که پانصدهزار سال پیش بینی شده است 
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دور  آن  مؤسس  که  می شود  آغاز  بهائی  دور  با 
هم  و  بهائی  دور  شارع  هم  که  می باشد  بهاءاهلل 
مؤسس این کور است. این دور کمتر از هزارسال 
نخواهد بود و اشرف ادوار محسوب می شود زیرا 
ظهور  یکی  است،  شده  واقع  آن  در  ظهور  دو 
کور و دور  باب و دیگری ظهور بهاءاهلل« )گهرریز، 

بهائی، ص١١(.

می گوید:  چنین  دور  تعریف  در  نیز  عبدالبهاء 
الهّیه  ظهور  مظاهر  از  »هریک 
آن  در  زمانی که  است،  دوری  را 
دوره احکام و شریعتش جاری و 
ساری است، چون دور او به ظهور 
دورۀ  شود،  منتهی  جدید  مظهر 
منوال  این  بر  و  گردد  ابتدا  جدید 
گردد و تجّدد  دورها آید و منتهی 
عالم  در  ّیه 

ّ
کل دورۀ  یک  تا  یابد، 

ی 
ّ
کل دورۀ  رسد...  انتها  به  وجود 

عبارت  آن  گوییم،  را  وجود  عالم 
قرون  و  مدیده  مّدتی  از  است 

مظاهر  دوره  آن  در  و  بی حّدوشمار  اعصاری  و 
ظهور  تا  نمایند،  شهود  ساحت  به  جلوه  ظهور 
ی عظیمی  آفاق را مرکز اشراق نماید و ظهور او 

ّ
کل

گردد. دورۀ او امتدادش بسیار  سبب بلوغ عالم 
گردند و  است. مظاهری در ظّل او بعد مبعوث 
به حسب اقتضای زمان، تجدید بعضی احکام 
است  معامالت  و  جسمانّیات  به  ق 

ّ
متعل که 

)عبدالبهاء،  هستند«  او  ظّل  در  ولی  نمایند، 
مفاوضات، ص١٢١(.

كور 3-2- نقد های وارد بر مفهوم دور و 

كور  و  دور  واژۀ  دو  جابه جای  كاربرد   -2-3-1
توسط رهبران بهائی

که چنین  در ابتدا ذکر این نکته ضروری است 
و هیچ  نشده  گذشته، دیده  ادیان  در  تقسیمی  
این  تقسیمی  بر  که  نکردیم  پیدا  را  االهی  آیین 
مواضع  در  عالوه براین،  باشند.  داشته  اساس 
دو  این  بهائی  رهبران  مختلفی، 
خود  که  تعریفی  برخالف  را  واژه 
برده اند.  به کار  داده اند،  ارائه 
اشاره  نمونه  چند  به  اینجا  در 

می شود:

در  »ما  می گوید:  عبدالبهاء 
آدم  بدایتش  که  هستیم  دوره ای 
جمال  ّیه اش 

ّ
کل ظهور  و  است 

مبارک« )عبدالبهاء، مفاوضات، 
کلمۀ  ص١٢١(. در اینجا به جای 
کلمه  آدم،  حضرت  درمورد  کور 
را  بهاءاهلل  به عالوه،  است.  شده  برده  به کار  دور 
کرده  نیز در چارچوب همین دور تلقی و قلمداد 

است.

»انظروا  می نویسد:  چنین  دیگر  جای  در  همو 
و  المسیح...  کور  فی  و  الموسوی...  الدور  فی 
مکاتیب،  )عبدالبهاء،  المحمدی«  الدور  فی 
مورد  در  می فرمایید  مالحظه  ص١٣٠(.  ج١، 
کور آمده و دربارۀ حضرت  حضرت مسیح؟ع؟ 

موسی؟ع؟ و حضرت محمد؟لص؟ دور.

ادیان  در  تقسیمی   چنین 
و  نشده  دیده  گذشته، 
پیدا  را  االهی  آیین  هیچ 
تقسیمی  بر  که  نکردیم 
این اساس داشته باشند. 
مواضع  در  عالوه براین، 
بهائی  رهبران  مختلفی، 
برخالف  را  واژه  دو  این 
ارائه  خود  که  تعریفی 
داده اند، به کار برده اند. 



ء

شماره 10  تابستان 98

145

او باز هم دچار این اشتباه شده و می نویسد: »و 
تا  غروب  از  بعد  که  بود  محمدی  کور  و  دور  آن 
اعلی هزار سال است« )همان،  ظهور حضرت 
دو  هر  کور  و  دور  نیز  اینجا  در  ص٧٥(.  ج٢، 
شده  استعمال  محمد؟لص؟  حضرت  درمورد 

است.

تعریف  خالف  معنایی  دراین مورد  نیز  باب 
می گوید:  چنین  و  کرده  استفاده  را  بیان شده 
این  بود  قبل  قرآن  کور  در  هرکس  »چنانچه 
کور  در  همچنین  و  نمود...  مشاهده  را  معنی 
مالحظه  ص١٧٥(.  فارسی،  بیان  )باب،  بیان« 
عصر  درمورد  به تنهایی  را  کور  کلمه  می فرمائید 
طبق  درحالی که  برده،  به کار  هردو  بیان  و  قرآن 

کور. تعریف ارائه شده، باید دور باشد نه 

2-3-2 تناقض با بحث مقتضیات زمانه
بحث  کور،  و  دور  مفهوم  بر  وارده  نقد  مهم ترین 
مقتضیات زمان است. به نظر بهائیان دین امری 
یخی و زمانمند است. هر آیینی دوران اولیۀ  تار
زایش خود را همراه با نشاط اولیه سپری می کند 
کم کم به  یخی،  و با تغییر شرایط و مقتضیات تار
و  تحریف ها  بروز  با  می رسد.  خود  نصف النهار 
یج پرده  خرافات و رواج امور غیرحقیقی، به تدر
می پوشاند  را  دین  ی  رو پیروان  تقالید  و  اوهام 
و  می کنند  فراموش  را  تعالیمشان  و  پندها  و 
و دیگر  کهن سالی خود می رسد  به مرحلۀ  دین 
دست  از  را  خود  هدایت گری  و  نورافشانی  توان 
بهائیت،  شناسایی  در  اعظم،  )فتح  می دهد 

ص٤٣(.

هزارسال  بهائی  دور  شد،  ذکر  که  طور  همان 
نماید  ادعایی  از آن هرکسی  و قبل  امتداد دارد 
»من  می گوید:  دراین باره  بهاءاهلل  است.  کذاب 
اب 

ّ
کذ کامله اّنه  یّدعی امرًا قبل اتمام الف سنه 

مفتر« )بهاءاهلل، اقدس، ص٣٤(. لذا تا هزارسال 
از  پس  جدید  دور  ایجاد  بر  ادعایی  نباید  کسی 

بهاءاهلل داشته باشد.

می گوید:  چنین  بیان  این  تفسیر  در  عبدالبهاء 
کاملة  »از آیه من یّدعی امرًا قبل اتمام الف سنة 
اّنه من المفترین سؤال نموده بودید. این مقصد 
مشهور  معلوم  الف  از  قبل  نفسی  که  است  آن 
امری نماید  اّدعای  تأویل  عندالّناس، من دون 
امر  این  المفترین.  من  اّنه  نماید  ظاهر  آیاتی  ولو 
ی نیست چنانچه در آیات مبارکه 

ّ
کل مراد ظهور 

که قرن ها بگذرد و الوف از سنه  صریحًا مذکور 
ظاهر  ظهور  این  مانند  ظهوری  تا  شود  منقضی 
نفوس  از  بعضی  الف  از  بعد  یحتمل  اّما  شود؛ 
ی. 

ّ
کل اّما نه ظهور  گردند  مقّدسه موّفق به امری 

روزش  هر  الحقیقه  فی  مبارک  جمال  کور  لهذا 
کور  اّما  هزارسال...  سالی  هر  و  است  سالی 
دهور  و  سنین  اعظم  اسم  دور  و  مبارک  جمال 
کور مقّید بالف و الفین نه ...  است و آن دور و 
الف  این  بدایت  که  عبارت  این  از  مقصود   .
ظهور جمال مبارک است و هر روزش هزارسال 
که به این  کور جمال مبارک است  مقصد دور و 
عدیده«  دهوری  و  است  مدیده  مّدتی  اعتبار 
حضرت  مکاتیب  از  منتخباتی  )عبدالبهاء، 

عبدالبهاء، ج١، ص٦٤ و ٦٥(.
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در  نه تنها  عبدالبهاء،  گفته  طبق  بنابراین 
شد،  نخواهد  آغاز  دیگری  دور  آینده  هزارسال 
بگیریم ٣٦٥  را هزارسال درنظر  روز  گر هر  ا بلکه 
دور  تا  کشید  خواهد  طول  دیگر  سال  میلیون 
که  بحثی  با  امر  این  لذا  شود.  آغاز  دیگری 
کاماًل در  بهائیان دربارۀ لزوم تجدید ادیان دارند، 

تناقض است.

دین  یک  ظهور  دیگر،  طرف  از 
کوتاه  فاصله ای  به  جدید 
بحث  با  نیز  باب  مرگ  از  پس 
تناقض  در  زمانه  مقتضیات 
است، زیرا در این مّدت، زمانه 
که  باشد  نیاز  تا  ننمود  تغییری 
خداوند  طرف  از  جدیدی  دین 
و حتی  بیاید  بشر  برای هدایت 
هنوز  نیز  بیان  کتاب  احکام 
درنیامده  اجرا  به  کامل  به طور 
پردۀ  هنوز  عالوه براین،  بود. 
و  بود  نیفتاده  آن  ی  رو اوهام 
آیین بیان به پیری نرسیده بود.

3- سال ظهور »من یظهره اهلل« در بیان باب
بیان  موعود  ظهور  زمان  مختلفش  آثار  در  باب 
کرده است.  یا »من یظهره اهلل« را متفاوت اعالم 
میقات  بر  احدی  که  است  گفته  جایی  در 
گاه نیست: »کسی عالم به ظهور نیست  ظهور آ
کّل تصدیق به نقطۀ  غیراهلل. هر وقت شود باید 
حقیقت نمایند و شکر الهی به جا آورند« )باب، 
بیان فارسی، واحد سّوم، باب 15(. درعین حال 

در  را  ظهور  زمان  دیگری  متنّوع  سخنان  با 
مشّخص  و  محدود  معّین  زمانی  چهارچوب 

می سازد.

عدد  مطابق  فارسی،  بیان  کتاب  از  جایی  در 
را  اهلل  یظهره  من  ظهور  »غیاث«  کلمه  ابجد 
عدد  مطابق  یا  و  بیان  ظهور  از  بعد  سال   ١٥١١
»مستغاث«، ٢٠٠١ سال پس از ظهور بیان، مطرح 
می نویسد:  چنین  ی  و می کند. 
گردد  ظاهر  غیاث  عدد  در  گر  »ا
نار  در  احدی  شوند،  داخل  کل  و 
الی مستغاث رسد  گر  ا و  نمی ماند 
نار  در  احدی  شوند،  داخل  کل  و 
به  مبدل  کل  آنکه  اال  نمی ماند، 
نور می گردند« )باب، بیان فارسی، 

واحد دوم، باب ١٧(.

بهاءاهلل  شد،  اشاره  قبال  چنانچه 
در  و  باب  مرگ  از  پس  سال  سه 
سال نهم بدیع در سیاه چال تهران، 
نمود.  یظهره اللهی  من  ادعای 
توقیع  در  دراین باره  شوقی افندی 
»عهد  است:  نگاشته  چنین  بدیع   ١٠٥ رضوان 
به  منتسب  و  اعلی  عهد  مبارک  عصر  این  اول 
نقطۀ اولی و مرتکز بر احکام بیان صادر از قلم آن 
قرةعین انبیاء و اصفیا امتدادش ٩ سال، ابتنایش 
طلوع فجر هدی از افق اقلیم فارس در سنه ستین 
و انتهایش به زوغ شمس حقیقت در سنۀ تسع در 
که خاتمۀ دور بیان است« )شوقی،  زندان طهران 

توقیعات مبارکه ١٤٩ بدیع، ص٣٠٣(.

یک  ظهور  دیگر،  طرف  از 
فاصله ای  به  جدید  دین 
کوتاه پس از مرگ باب نیز 
زمانه  مقتضیات  بحث  با 
در  زیرا  است،  تناقض  در 
تغییری  زمانه  مّدت،  این 
که دین  ننمود تا نیاز باشد 
جدیدی از طرف خداوند 
و  بیاید  بشر  هدایت  برای 
کتاب بیان نیز  حتی احکام 
کامل به اجرا  هنوز به طور 

درنیامده بود. 
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برخالف  گفت  می توان  مدارک،  این  وجود  با 
گفته  آنچه باب دربارۀ سال ظهور من یظهره اهلل 
است، بهاءاهلل بیش از هزارسال زودتر ظاهر شده 

است.

4- سابقه دار بودن دو ظهور پی در پی در ادیان 
قبلی

پی در پی  ظهور  دو  بتوانند  اینکه  برای  بهائیان 
تأویل  به  کنند، دست  توجیه  را  بهاءاهلل  و  باب 
یخ  تار از  بلکه  و  زده   روایات  و  آیات  تفسیر  و 
در  کرده اند.  استفاده  خود  نفع  به  هم  پیامبران 
آن ها  به  پاسخ  و  توجیهات  این  شرح  به  ادامه 

یم. می پرداز

دو  نیز  قبل  ادیان  در  هستند،  مدعی  بهائیان 
مانند  پیوسته اند؛  وقوع  به  پی در پی  ظهور 
که  عیسی؟ع؟  حضرت  و  یحیی  حضرت 
مدتی  از  بعد  و  یحیی؟ع؟  حضرت  ابتدا  در 

حضرت عیسی؟ع؟ ظهور نموده اند.

یحیی؟ع؟  حضرت  گفت  باید  پاسخ  در 
مستقل  کتاب  و  مستقل  شریعت  صاحب 
بخواهد  عیسی؟ع؟  حضرت  که  است  نبوده 
خود  شریعت  و  کند  نسخ  را  ایشان  شریعت 
نشدن  عملی  با  هنوز  اینکه  لذا  دهد،  ارائه  را 
را  کتاب  کتاب بیان، پیامبر دیگری آن  احکام 
کند،  پایه گذاری  را  و شریعت خود  نماید  نسخ 
این  از  استفاده  با  و  است  بی سابقه  یخ  تار در 
دو  با  را  بهاءاهلل  و  باب  ظهور  دو  نمی شود  دلیل 

شریعت مستقل توجیه نمود. 

5- دو نفخ صور و دو ظهور
که  زمر  سورۀ   ٦٨ آیه  به  استناد  با  بهائیان 
ِفی  َمن  َفَصِعَق  وِر  الّصُ ِفی  ُنِفَخ  »َو  می فرماید: 
اهلُل  َشاء  َمن   

َّ
ِإال ْرِض 

َ ْ
األ ِفی  َمن  َو  َماَواِت  الّسَ

و  َینُظُروَن:  ِقَیاٌم  ُهم  َفِإَذا  ْخَرى 
ُ
أ ِفیِه  ُنِفَخ  ُثّمَ 

آن  جز  تا  بدمند  )اسرافیل(  صور  در  صیحه ای 
در  هرکه  خواسته،  را(  او  )بقای  خدا  که  کس 
مدهوش  یکسر  همه  است،  زمین  و  آسمان ها 
آن دمیده  در  آنگاه صیحۀ دیگری  مرگ شوند، 
مرگ(  خواب  )از  همه  خالیق  گاه  نا که  شود 
از  مراد  کنند.«  محشر(  )واقعۀ  نظاره  و  برخیزند 
دو نفخ صور را ظهور باب و بهاءاهلل می پندارند 
که خدا در قرآن هم با نزول این آیه، به این واقعه 

اشاره نموده است.

گفت بهائیان این آیۀ  در پاسخ به این ادعا باید 
گر تأویل بهائیان  کرده اند. ا قرآن را تفسیر به رأی 
با  و  باشد  درست  انبیاء  بعثت  به  صور  نفخ  از 
این  کنند،  معنی  را  آیه  بخواهند  تأویل  این 
که چگونه عبارت  موضوع را باید توضیح دهند 
گر  ا است  زمین  در  هرکه  و  آسمان ها  در  »هرکه 
دعوت  با  می شود«  »صعق«  دچار  خواهد  خدا 
کوتاه سازگار است؟ بی شک  باب در آن مدت 
زمان  در  زمین،  ی  رو بی شماری  انسان های 
دعوت باب، ادعای او را نشنیده اند، چه برسد 

که در آسمان ها بودند. به افرادی 

را  »صعق«  کلمۀ  مفسران  می گوییم  همچنین 
ابن جوزی می گوید:  به معنای مرگ دانسته اند. 
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المسیـر  )زاد  الّصوت.«  شّده  و  الفزع  من  »ماتوا 
فی علم التفسیر، ج٤، ص٢٦(. دربارۀ اینکه چرا 
کلمه »مات« استفاده نشده است،  در اینجا از 
عالمه طباطبائی چنین توضیح می دهد: »آدمی  
آدمی  که  اول  مرگ  یکی  است،  مرگ  دو  دارای 

می دهد  نقل  برزخ  به  دنیا  از   را 
برزخ  از  آدمی  را  که  مرگی  دوم  و 
کلمه  وقتی  و  می برد  آخرت  به 
باشد  »سوای«  معنای  به  »ااّل« 
َمْوَتَة 

ْ
ال  

َّ
»ِإال جملۀ  مجموعًا  و 

»موت«  کلمۀ  از  بدل  ولی« 
ُ
األ

سیاق  این  در  شریفه  آیۀ  باشد، 
غیر  که  بود  خواهد  مقام  این  و 
دوم  مرگ  یعنی  ـ  را  اول  مرگ  از 
است  برزخی  مرگ  همان  که  را 
بهشت  در  بفرماید  و  کند  نفی  ـ 
نه  نیست،  مرگی  اصاًل  آخرت 
اینکه  برای  دنیایی،  و  اول  مرگ 

آن را چشیدند و نه غیر آن،  که مرگ برزخ باشد. 
با این بیان، علت تقیید موت به »اولی« روشن 
می شود« )المیزان، ج١٨، ص٢٣٠(. بنابراین آیۀ 
موردنظر داللت بر مرگ همۀ موجودات دارد، نه 
که بهائیان ارائه  مرگ آیین اسالم طبق تفسیری 

داده اند.

شد؛  سؤال  صور  نفخ  از  سجاد؟ع؟  امام  از 
به  خدا  اولی  نفخۀ  »در  فرمودند:  حضرت 
هبوط  دنیا  به  او  پس  می کند،  امر  اسرافیل 
ئکه  می کند و صوری همراه دارد... زمانی که مال

و  کرده  هبوط  دنیا  به  که  می بینند  را  اسرافیل 
خداوند  که  می گویند  دارد،  همراه  به  صوری 
تا تمام اهل زمین و آسمان بمیرند...  اذن داده 
سپس اسرافیل در صور می دمد و همه جانداران 
خداوند  سپس  می میرند.  روح  صاحبان  و 
اسرافیل را می میراند، بعد از مدتی 
و  می دمد  صور  در  خداوند  خود 
به این واسطه همه زنده می شوند 
)که این همان نفخۀ دوم است(« 
ج٦،  بحاراالنوار،  )مجلسی، 

ص٣٢٤(.

با توجه به این مطالب، معلوم شد 
ظهور  دو  با  ارتباطی  صور  نفخ  دو 
از  بهائیان  و  ندارد  بهاءاهلل  و  باب 
ادعای  توجیه  برای  قرآن  آیه  این 
کرده اند. پیامبرشان سوءاستفاده 

از  »بعد  حدیث  به  پاسخ   -6
قائم، قیوم ظاهر خواهد شد« 

بهائیان مدعی هستند طبق حدیث »به راستی 
شد«،  خواهد  ظاهر  قیوم  قائم،  از  بعد  می گویم 
کسی  نمود،  قائمیت  ادعای  که  باب  از  بعد 
از  منظور  اینجا  در  و  باشد  قیوم  که  بیاید  باید 
در  جست وجو  با  اما  است.  بهاءاهلل  همان  قیوم 
که چنین حدیثی  کتب حدیث شیعه می یابیم 
کتب شیعه موجود نیست و این سخن  اصاًل در 
رشتی  سیدکاظم  از  گفتاری  که  حدیث،  نه 
آن  به  نبیل  یخ  تار کتاب تلخیص  که در  است 

از  بهائیان  تأویل  گر  ا
انبیاء  بعثت  به  صور  نفخ 
این  با  و  باشد  درست 
را  آیه  بخواهند  تأویل 
موضوع  این  کنند،  معنی 
که  دهند  توضیح  باید  را 
در  »هرکه  عبارت  چگونه 
آسمان ها و هرکه در زمین 
خواهد  خدا  گر  ا است 
با  دچار »صعق« می شود« 
باب در آن مدت  دعوت 

کوتاه سازگار است؟
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اواخر  در  رشتی  سّید  »باری  است:  شده  اشاره 
پیروان  به کنایه  گاهی  و  به صراحت  گاهی  اّیام 
خویش را موعظه می فرمود و به آن ها می گفت ای 
ید،  مخور را  دنیا  فریب  زنهار  زنهار  من  دوستان 
ات آن 

ّ
خدا را فراموش نکنید، چشم از دنیا و لذ

بپوشید و به جست وجوی موعود 
منتشر  اطراف  به  ید،  پرداز الهی 
شوید، از خدا بخواهید که شما را 
کند... به راستی می گویم  هدایت 
خواهد  ظاهر  قّیوم  قائم،  از  بعد 
تلخیص  خاوری،  )اشراق  شد« 
صص٣٢-٣٣(.  نبیل،  یخ  تار
حدیث  عبارت  این  درنتیجه 
دو  بتوان  آن  براساس  تا  نیست 
عالوه براین،  کرد،  توجیه  را  ظهور 
تطبیق قیوم بر بهاءاهلل هم نیاز به 

شواهد و دالیل مستقل از سوی بهائیان دارد.

7- سبع مثانی و دو ظهور 
ظهور  دو  برای  بهائیان  که  دیگری  دستاویز 
پی در پی باب و بهاءاهلل مطرح می کنند، استناد 
»َو  می فرماید:  که  است  حجر  سورۀ   ٨٧ آیه  به 
َعِظیَم: و 

ْ
قرآن ال

ْ
َمَثاِنی َو ال

ْ
َن ال َقْد آَتْیَناَك َسْبًعا ّمِ

َ
ل

به راستی به تو سبع المثانی و قرآن بزرگ را عطا 
کردیم.« عبدالبهاء دراین مورد می گوید: »مقصد 
سر احدیت است و فیض رحمانیت و آن اشاره 
به ظهور بعد است که ذوالحرف اسبع تکرر پیدا 
و  »علی محمد«  اول  سبع  حروف  است.  کرده 

سبع مکرر ثانی »حسین علی«. این است معنی 
یافته  تکرار  دوبار  که  هفتی  یعنی  مثانی  سبع 
مکاتیب،  از  منتخباتی  )عبدالبهاء،  است« 
مزبور  آیۀ  سخن،  این  درنتیجۀ  ص١٩٣(.  ج٤، 
)علی محمد(  باب  نام های  حروف  تعداد  به 
اشاره  )حسین علی(  بهاءاهلل  و 
هفت  برابر  دو  هر  که  داشته 

هستند.

کالم عبدالبهاء  این  به  در پاسخ 
و  تفاسیر  از  آنچه  گفت  باید 
بر می آید،  آیه  این  ذیل  روایات 
از  هیچ یک  در  تفسیری  چنین 
است.  نشده  ارائه  شیعه  کتب 
تفسیر  از  آیه  این  بررسی  به  اینک 
یم:  می پرداز طباطبائی  عالمه 
یادى  ز روایات  در  که  به طورى  مثانی  »سبع 
اهل  امامان  و  شده  وارد  خدا؟لص؟  رسول  از 
است  حمد  سوره  کرده اند،  تفسیر  بیت؟مهع؟ 
ــ اسم  به فتح میم  ــ  و ظاهرًا مثانی جمع مثنیه 
عطف  معناى  به  که  باشد  ثنی  ماده  از  مفعول 
که در جاى دیگر  باشد، همچنان  برگرداندن  و 
از  قرآن آمده: »یثنون صدورهم« و آیات قرآنی را 
بعضی  مفسر  بعضی  که  نامیده  مثانی  رو  این 
دیگر است و وضع آن دیگرى را روشن می کند و 
هریك به بقیه نظر و انعطاف دارد، همچنان که 
جملۀ »کتابًا متشابهًا مثانی« اشاره به این معنا 
که  خوانده  متشابه  را  آن  هم  اینکه  براى  دارد، 
بعضی  با  آن  آیات  بعضی  شباهت  معنایش 

کتب  در  جست وجو  با  اما 
می یابیم  شیعه  حدیث 
در  اصاًل  حدیثی  چنین  که 
کتب شیعه موجود نیست 
حدیث،  نه  سخن  این  و 
سیدکاظم  از  گفتاری  که 
کتاب  در  که  است  رشتی 
نبیل به آن  تاریخ  تلخیص 

اشاره شده است.
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کالم رسول  دیگر است و هم مثانی نامیده و در 
فرموده:  قرآن  صفت  در  که  آمده  نیز  خدا؟لص؟ 
می کند«  تصدیق  را  دیگر  بعضی  آن  از  »بعضی 
که  شده  نقل  علی؟ع؟  امام  از  همچنین  و 
فرموده است: »قرآن بعضی آیاتش ناطق به حال 
بعضی  بر  شاهد  آن  از  بعضی  و  دیگر  بعضی 
کلمۀ مذکور را جمع  دیگر است.« ممکن است 
کنایه از این  که باز  مثنی به معنی مکرر بگیریم 
که بعضی از آیاتش بعضی دیگر را بیان  می شود 
المثانی  من  »سبعًا  فرمود:  اینکه  در  و  می کند 
و  فاتحه  سورۀ  از  تعظیمی  العظیم«  القرآن  و 
اما  نیست،  مخفی  کسی  بر  که  کرده  قرآن  همۀ 
تعظیم قرآن است، براى اینکه از ناحیۀ ساحت 
وصف  به  عزوجل  خداى  کبریاى  و  عظمت 
عظیم توصیف شده و اما تعظیم فاتحه است، 
براى اینکه نکره آوردن کلمۀ سبع و بدون وصف 
آوردن آن خود دلیل عظمت قدر و جاللت شأن 
بر اهل ادب پوشیده نیست.  است و این معنا 
گرفته  قرار  قرآن  قبال  در  سوره  یك  عالوه براین، 
آیۀ  از قرآن است.  آنکه خودش سوره اى  و حال 
مقام  در  گردید  روشن  که  همان طور  موردبحث 
ج١٢،  المیزان،  )تفسیر  است«  نهادن  منت 

صص٢٠٥-٢٠٦(.

و  عطف  مثانی،  کلمۀ  معنای  که  شد  مالحظه 
که دوبار  برگرداندن و یا مکرر می شود و نه هفتی 
به  عبدالبهاء  سخن  این  و  است  شده  تکرار 

لحاظ لغوی در ادبیات عرب نادرست است.

8- آیا بهاءاهلل همان رجعت مسیح است؟
از  هریک  گفت  باید  سؤال  این  به  پاسخ  در 
رهبران بهائی، مسیح؟ع؟ را به گونه ای متفاوت 
معرفی  در  بهاءاهلل  نموده اند.  معرفی  دیگری  از 
َن  َیرو »َو  می گوید:  چنین  عیسی؟ع؟  حضرت 
ُقّواٍة  َمَع  ماء  الّسَ سحاِب  َعلی  آتیًا  اإلنسان  ابَن 
می گردد  ظاهر  وقت  این  در  َکبیٍر...  َمجٍد  و 
یعنی  آسمان،  در  انسان  پسر  نشانه های 
این  ظهور  از  بعد  وجود  ساذج  و  موعود  جمال 
عالمات از عرصۀ غیب به عالم شهود می آید. 
معانی  به  عارف  چون  انجیل  علمای  و   ...
کلمات  این  در  مودعه  مقصود  و  بیانات  این 
لهذا  شدند،  متمّسک  آن  ظاهر  به  و  نشدند 
فضل  سحاب  از  و  محّمدّیه  فیض  شریعه  از 
طائفه  آن  جّهال  و  گشتند  ممنوع  احمدّیه 
یارت  ز از  جسته،  خود  علمای  به  تمّسک  هم 
که  زیرا ماندند،  محروم  جالل  سلطان  جمال 
که  عالمات  چنین  احمدّیه  شمس  ظهور  در 
مذکور شد به ظهور نیامد...« )ایقان، ص16(. 
بهاءاهلل،  که  می شود  مشخص  عبارات  این  از 
محمد؟لص؟  حضرت  را  انسان  پسر  رجعت 

می دانسته است.

حضرت  رجعت  پدرش  بر خالف  عبدالبهاء، 
»باب«،  یعنی  اعلی«  »حضرت  را  مسیح؟ع؟ 
که  بهائیانی  به  خطاب  و  می نماید  معرفی 
بودند،  شده  اختالف  دچار  مسأله  این  در 
حضرت  ثانوى  رجوع  »درخصوص  می گوید: 
احّبا  میان  در  که  بودید  نموده  مرقوم  مسیح، 
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اختالف است. سبحان اهلل، بّکرات و مّرات از 
قاطع  صریح  نص  به  و  ى  جار عبدالبهاء  قلم 
و  الجنود  رب  از  نبوات  در  مقصود  که  صادر 
اعلی  حضرت  و  مبارک  جمال  موعود  مسیح 
کل مرکوز بر این نص صریح  است و باید عقاید 
حضرت  مکاتیب  از  )منتخباتی  باشد«  قاطع 

عبدالبهاء، ج٤، ص189(.

متداول  کنونی  بهائیان  میان  آنچه  درنهایت 
دربارۀ  شوقی افندی  که  است  دیدگاهی  است 
این  آن  و  دارد  مسیح؟ع؟   حضرت  رجعت 
مسیح؟ع؟  حضرت  همان  بهاءاهلل  که  است 
که  باب  همراه  و  نموده  رجعت  که  است 
و  است  کرده  ظهور  بوده  یت  مهدو مدعی 
ظهور  این  مسیح  »حضرت  می گوید:  چنین 
ذی 

ّ
اعظم را »رئیس این جهان« و »معّزی« و »ال

علی  و  بّرٍ  علی  و  خطیئٍة  علی  العالم  یبّکت 
را »روح  او  دینونٍة« توصیف فرموده و همچنین 
»ال  و  الحّق«  جمیع  الی  یرشدکم  فهو  الحّق 
به«  م 

ّ
یتکل یسمع  ما  کّل  بل  نفسه  من  م 

ّ
یتکل

که در جالل  انسان  »پسر  و  الکرم«  و »صاحب 
بیان  به  و  خوانده  گردید«  خواهد  ظاهر  پدر 
ن ابن االنسان آتیًا علی سحاب الّسماء مع  »یرو
صوت  مع  ئکته  مال یرسل  و  کبیر  مجٍد  و  قّواٍة 
را  مرتبتش  و  قدر  جاللت  العظیم«  الّسافور 
که  ستوده و به این بشارت بزرگ اخبار فرموده 
»جمیع ملل حول سریرش مجتمع می شوند«.« 

)شوقی افندی، قرن بدیع، ص210(.

حال با توجه به آنچه بیان شد، به ویژگی هایی 
که حضرت مسیح؟ع؟ در جریان رجعت خود 
تطابق  برای  مسیحیت  و  اسالم  نگاه  از  دارد 

یم. این خصوصیات با بهاءاهلل می پرداز

1-8 ویژگی های ظهور مسیح در باور مسیحیان
حضرت  ظهور  از  بعد  و  قبل  وقایع  دربارۀ 
و  شواهد  مسیحیان  کتب  در  مسیح؟ع؟ 
یادی ذکر شده است. دربارۀ وقایع  نشانه های ز
اب 

ّ
کذ پیغمبران  که  است  آمده  ظهور  از  قبل 

شد،  خواهند  ظاهر  دروغین  مسیحیان  و 
جنگ ها  بزرگ،  زلزله های  وباها،  قحط ها، 
و  آفتاب  داد،  خواهد  ی  رو سخت  بالهای  و 
می ریزند،  فرو  ستارگان  و  می شوند  یک  تار ماه 
و  را  برادر  برادر  می شود،  متزلزل  ک  افال اساس 
کت می سپارد و پدر فرزند را  فرزند پدر را به هال

به قتل می رساند )متی، 3:24ـ31(.

در پایان این احوال عالمت پسر انسان بر آسمان 
پدیدار و مسیح »در جالل خود در ابرها« )متی، 
در  و  فرشتگان قدرت خود  »با  یا  و    )64 ،3:24
 13:3 قرنتیان،  به  اول  )رساله  مشتعل«  آتش 
ظهور   )8 7:1ـ  تسالونیکیان،  به  دوم  رساله  و 
که  کرد، دشمنان خدا و دجال فریبکار را  خواهد 
گمراهی  معجزه های دروغین می آورد و مردم را به 
)رساله  کرد  خواهد  نابود  می کشاند،  ارتداد  و 
چون   .)9 ــ   8:1 و   9 3:2ــ  تسالونیکیان،  به  دوم 
قدرت های شیطانی نابود شدند، شیطان خود به 
کشیده می شود و 1000 سال در قعر  هاویه  زنجیر 

محبوس می ماند )مکاشفه یوحنا، 1:20ـ10(.
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و  می شوند  زنده  شهیدان  سال   1000 این  در 
مسیح بر جهان حکومت می کند و صلح و خیر 
ی  و برکت در جهان برقرار می گردد. رنج و بیمار
و  ک  تابنا خورشید  چون  ماه  نیست،  مرگ  و 
می گردد  ک تر  تابنا ماه  از  بار  هفت  خورشید 
آخرین  دشمن   .)20 باب  یوحنا،  )مکاشفه 

شد  خواهد  نابود  است  مرگ  که 
 .)26:15 قرنتیان،  به  اول  )رساله 
با پیکری روحانی  سپس مردگان 
به  اول  )رساله  شد  خواهند  زنده 
مسیح  و   )45 44:15ـ  قرنتیان، 
خواهد  برقرار  را  بزرگ  ی  داور
خواهند  آتش  در  بدکاران  کرد، 
کان »چون  سوخت و مؤمنان و پا
شد«  خواهند  رخشان  آفتاب 
آسمان  و  زمین   .)41:13 )متی، 
آغاز  جدید  خلق  و  می شود  نو 
و   .)28:19 )متی،  شد  خواهد 
یت  کل جهان قابل رو ظهور برای 

خواهد بود. )متی، ٢٧:٢٤(.

شد،  مالحظه  که  همان طور 
بازگشت  به  بهاءاهلل  ادعای 

کتاب  مسیح بودن با اعتقادات مسیحیان در 
مقدس، تطابق ندارد. بهاءاهلل نه سوار بر ابرها بر 
کرد و  نابود  را  نه دشمنان خدا  آمد،  فرود  زمین 
کرد تا صلح و آشتی را بر  نه بر جهان حکومت 

کند. زمین برقرار 

باور  در  مسیح؟ع؟  ظهور  ویژگی های   -8-2
مسلمانان

کتب اسالمی شیعه و سنی،  روایات متعدد در 
در  عیسی؟ع؟  حضرت  حضور  و  بازگشت  از 
داده اند  خبر  حجت؟جع؟  حضرت  جبهۀ 
مرّوج  و  حامی   را  مسیح؟ع؟  حضرت  و 
به  که  حجت؟جع؟،  حضرت 
کتاب  اهل  به ویژه  مردم  هدایت 
می نماید  معرفی  می پردازد، 
به  جماعت  نماز  هنگام  و 
اقتدا  مهدی؟جع؟  حضرت 

می کند. 

دراین باره  باقر؟ع؟  امام 
 

ُ
َینزل ِعیسَی   

َ
»اّن می فرمایند: 

َفال  نَیا 
ُ

الّد ِالی  ِقیاَمه 
ْ
ال َیْوِم  َقْبَل 

ٍه َیُهودّیٍ َو ال َغْیُرُه 
َّ
ِمل َیْبَقی اْهُل 

ی  ِ
ّ
ُیَصل َو  َمْوِتِه  َقْبَل  ِبِه  آَمَن   

َّ
ِاال

مسلم،  به طور   : َمْهِدّیِ
ْ
ال َف 

ْ
َخل

این  به  قیامت  از  پیش  عیسی 
پیرو  آمد.  خواهد  فرود  جهان 
آن  غیر  و  یهود  از  آیینی  هیچ 
اینکه  جز  نمی ماند  زمین  ی  رو
او  و  می آورد.  ایمان  او  به  وفاتش  از  پیش 
می خواند«  نماز  مهدی؟جع؟  سر  پشت  در 

)مجلسی، بحاراالنوار، ج٥٣، ص٥١(.

کتب  در  متعدد  روایات 
از  سنی،  و  شیعه  اسالمی 
بازگشت و حضور حضرت 
جبهۀ  در  عیسی؟ع؟ 
حجت؟جع؟  حضرت 
حضرت  و  داده اند  خبر 
حامی   را  مسیح؟ع؟ 
حضرت  مرّوج  و 
به  که  حجت؟جع؟، 
به ویژه  مردم  هدایت 
می پردازد،  کتاب  اهل 
معرفی می نماید و هنگام 
حضرت  به  جماعت  نماز 
اقتدا  مهدی؟جع؟ 

می کند. 
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کرم؟لص؟ نیز می فرمایند: »والذی بعثنی  پیامبر ا
واحد  یوم  إال  الدنیا  من  لم یبق  لو  نبیًا  بالحق 
ولدی  فیه  یخرج  حتی  الیوم  ذلک  اهلل  لطول 
ی 

ّ
فیصل روح اهلل عیسی بن مریم  فینزل  المهدی، 

نبوت  به  به حق  مرا  که  کس  آن  به  قسم  خلفه: 
گر از دنیا جز یک روز باقی نماند  کرد، ا مبعوث 
فرزندم  تا  می کند  طوالنی  را  روز  آن  خداوند 
کند. پس عیسی بن مریم  مهدی در آن روز قیام 
می خواند«  نماز  سرش  پشت  و  می آید  فرود 

)همان، ج٥١، ص٧١(.

در روایت دیگری، پیامبر اسالم؟لص؟، حضرت 
کم عادل و شکنندۀ صلیب ها  عیسی؟ع؟ را حا
می فرمایند:  و  می کنند  معرفی  ظهور  عصر  در 
فیکم  ینزل  ان  لیوشکّن  بیده  نفسی  »والذی 
یقتل  و  الصلیب  یکسر  عداًل  حکمًا  ابن مریم 
»یکسر  قوله  قال:  ثم   ... الجزیه  یضع  و  الخنزیر 
الصلیب« یرید إبطال النصرانیة، والحکم بشرح 
و  اقتنائه  تحریم  الخنزیر  قتل  معنی  و  االسالم 
کله و إباحة قتله، و فیه بیان أن أعیانها نجسة  أ
الن عیسی إنما یقتلها علی حکم شرع االسالم 
یضع الجزیة« معناه أنه یضعها من  ... و قوله »و
قسم  االسالم:  علی  یحملهم  و  الکتاب  أهل 
نزدیک  اوست،  دست  در  جانم  که  کسی  به 
)حضرت  مریم  پسر  شما،  میان  در  که  است 
که  کمی  عادل است  عیسی( فرود بیاید. او حا
صلیب را می شکند و خوک را می کشد و جزیه 
شکستن  از  مراد  فرمود:  سپس  برمی دارد...  را 
و  مسیحیت  دین  کردن  اعالم  باطل  صلیب 

حکم به اسالم است و معنی قتل خنزیر، حرام 
آن  بودن  نجس  و  خوک  گوشت  خوردن  کردن 
کنایه از نسخ  براساس حکم اسالم و رفع جزیه 
شریعت مسیحیت و ضرورت اقبال به شریعت 
اسالم است« )همان، ج ٥٢، ص٣٨٢-٣٨٣(.

قاتل  را  عیسی؟ع؟  حضرت  دیگر  روایتی  در 
دنباله رو  را  کهف  اصحاب  و  می نامند  دجال 
عیسی بن مریم  »ینزل  می کنند:  معرفی  ایشان 
یکسر  حربة  بیده  الصبح...  انفجار  عند 
الدّجال  یهلك   و  الخنزیر  یقتل  و  الصلیب 
خلفه  یمشی  و  القائم؟جع؟  أموال  یقبض  و 
و  للقائم؟جع؟  االیمن  الوزیر  و هو  الکهف  اهل 
حاجبه و نائبه: عیسی بن مریم؟ع؟ هنگام طلوع 
صلیب  او  دست  به  می آید...  پایین  صبح 
می شکند و گوشت خوک حرام می شود و دجال 
جمع  را  قائم)عج(  اموال  و  می رسد  کت  هال به 
کهف در  آوری می نماید و پشت سر او اصحاب 
حرکتند و او وزیر و نایب امانتدار برای قائم)عج( 
است« )البحرانی، حلیة االبرار فی احوال محمد 

و آله االطهار؟مهع؟، ج٥، ص٣٠٧(.

عیسی  حضرت   ، مهدی؟جع؟  امام  ظهور  با 
و  معرفی می کند  ایشان  وزیر  را  مسیح؟ع؟ خود 
ْم ُاْبَعْث َامیرًا: من 

َ
ما بِعْثُت َوزیرا َو ل

ّ
می فرماید: »ِاَن

وزیر فرستاده شده ام، نه امیر و فرمانروا« )طبرسی 
آنچه مسلم  ثاقب، ج١، ص٤٢٨(.  نوری، نجم 
که مقام امیر از مقام وزیر باالتر  است این است 

است نه پایین تر.
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بهاءاهلل  شد  بیان  که  روایاتی  از  استفاده  با 
ذکرشده  مقامات  از  هیچ کدام  باب  به  نسبت 
را نداشته است. ازجمله اینکه به باور بهائیان، 
درصورتی که  است.  باالتر  باب  از  بهاءاهلل  مقام 
که حضرت  از روایات برمی آید این است  آنچه 
عیسی؟ع؟  حضرت  و  فرمانروا  مهدی؟جع؟ 

کارگزار ایشان هستند.  وزیر و 

گر باب را همان قائم موردانتظار  لذا ا
هستند  معتقد  آن  به  بهائیان  که 
باب  سر  پشت  نه  بهاءاهلل  بدانیم، 
نه  بوده،  او  وزیر  نه  خوانده،  نماز 
و  بوده اند  او  با  کهف  اصحاب 
است.  شکسته  را  صلیب ها  نه 
بنابراین نمی توان بهاءاهلل را رجعت 

حضرت مسیح؟ع؟ دانست.

9- نتیجه گیری

معلوم شد، علی رغم تالش بهائیان 
پی در پی  ظهور  دو  دادن  جلوه  موجه  بر  مبنی 
باب و بهاءاهلل با استفاده از آیات قرآن و روایات 
ادعا  این  بر  محکمی  دستاویز  بیت؟مهع؟،  اهل 
وجود نداشت. آن ها با استفاده از مفهوم دور و 
پیامبر  خاتمیت  به نحوی  هم  کردند  سعی  کور 
سرآغاز  را  باب  هم  و  کنند  قبول  را  اسالم؟لص؟ 

حساب  به  پیامبران  ارسال  از  جدیدی  دوران 
در  تقسیم بندی  نوع  این  درصورتی که  آورند. 
نشده  ثبت  قبل  ادیان  یخ  تار از  جایی  هیچ 
است و اختراعی است از جانب رهبران بهائی 
تا بتوانند بحث خاتمیت پیامبر اسالم؟لص؟ را 

توجیه نمایند. 

ضمن اینکه آن ها معتقدند دور 
طول  سال  هزار  حداقل  بهائی 
می کشد که این موضوع با بحث 
به  بهائیان  که  زمانه  مقتضیات 
آن معتقدند، در تناقض است. 
پیامبر  دو  ظهور  دیگر،  طرف  از 
فاصلۀ  به  بهاءاهلل  و  باب  یعنی 
چون  نیز،  یکدیگر  از  کوتاهی 
نشده  عوض  زمانه  مقتضیات 
تناقض  در  بحث  این  با  بود، 

است. 

نکتۀ آخر اینکه باب ظهور »من یظهره اهلل« را در 
مطرح  بعد  سال   ٢٠٠١ تا   ١٥١١ بین  بیان  کتاب 
که این هم ادعای من یظهره اللهی  نموده است 

بهاءاهلل را رد می کند. 

قائم  همان  را  باب  گر  ا
بهائیان  که  موردانتظار 
هستند  معتقد  آن  به 
پشت  نه  بهاءاهلل  بدانیم، 
نه  نماز خوانده،  باب  سر 
او بوده، نه اصحاب  وزیر 
و  بوده اند  او  با  کهف 
شکسته  را  صلیب ها  نه 
نمی توان  بنابراین  است. 
بهاءاهلل را رجعت حضرت 

مسیح؟ع؟ دانست.
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معاد از منظر آیین بهائی

زینب خانزاده
کارشناس مسائل دینی

پژوهش ها



چکیده 

معاِد روح و جسم، یکی از اعتقادات 
اهمیت  در  و  است  اسالمی  اصیل 
یات  ضرور از  که  بس  همین  آن 
آیین  می آید.  شمار  به  اسالم  دین 
است  گروه هایی  ازجمله  بهائی، 
است  روحانی  بقاء  به  معتقد  که 
از  عصر  این  مسلمانان  فهم  و 
نمی داند.  معتبر  را  جسمانی  معاد 
مرتبط  ظاهری  مفاهیم  همچنین 
حیات،  موت،  جمله  از  معاد،  با 
جهنم  آن،  مادی  نعمات  و  بهشت  
را   ... و  آن  جسمانی  عذاب های  و 
دوره های  مردمان  به  متعلق  تمامًا 
گذشته و در حد درک و فهم ایشان 
بهائی  پیشوایان  می آورد.  به شمار 

كلید واژه ها

بهائیت،  روحانی،  جسمانی،  معاد، 
جهنم،  بهشت،  استعاری،  بقاء، 

موت، حیات.
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یا  استعاری  فوق،  مفاهیم  تمامی  معتقدند 
از  متفاوت  به کل  معانی  دارای  و  بوده  یلی  تأو
عالی  مفاهیمی  بردارندۀ  در  و  ظاهری  معنای 
دوره  این  انسان های  فهِم  مقتضای  که  هستند 

است. 

بیانات  از  بهره گیری  با  بهائی  نویسندگان 
پیشوایان خود، این معانی را بیان کرده؛ ضرورت 

عقلی و نقلی طرح چنین ادعایی 
توجه  با  می دهند.  توضیح  را 
معاد  به  اعتقاد  اصل  اینکه  به 
است  الهی  ادیان  یات  ضرور از 
شکلی  به  را  آن  بهائی  آیین  و 
معرفی  الهی  ادیان  که  نمی داند 
الهی  می رسد  به نظر  کرده اند؛ 
به  اعتقاد  عدم  با  آیین  این  بودن 
جدی  چالشی  با  مهم  اصل  این 

مواجه است. 

بقاء  به  اعتقاد  ابعاد  بررسی  به  حاضر  نوشتار 
مطرح شده  یلی  تأو و  استعاری  معانی  روحانی، 
میزان  و  معاد  برای  بهائی  پیشوایان  سوی  از 
است.  پرداخته  قرآنی  آیات  با  آن ها  مطابقت 
 ١٣ سؤال  به  پاسخی  تفصیل،  به  راستا  این  در 
است.  شده  داده  بهائیان،  شبهات  رفع  جزوه 
تناقض های  دربارۀ  نیز  مستنداتی  همچنین 
موجود در بیانات رهبران بهائی و اعتراف آن ها 
کلی  به بازگشت روح به جسم، علی رغم دیدگاه 

آن ها به نوع معاد، ارائه شده  است. 

مقدمه
مسلمانان  همۀ  اعتقادی  اصول  از  یکی  معاد 
از  بیش  کریم،  قرآن  در  متعال  خداوند  است. 
ثلث  یک  برخی،  عقیدۀ  به  حتی  یا  آیه،   ١٤٠٠
داده  اختصاص  دینی  اصل  این  به  را  قرآن 
ج٥،  ید،  جاو منشور  جعفر؛  )سبحانی،   است 
قرآن  که  اهمیتی  سبب  به  همچنین  ص٤(. 
در  را  آن  است،  قائل  معاد  برای 
اساس  که  خدا  به  ایمان  کنار 
داده  قرار  است؛  االهی  دین  هر 
َیْوِم 

ْ
ال َو  ِباهلِل  ُمْؤِمُنوَن 

ْ
ال »َو  است: 

ْجرًا 
َ
أ َسُنْؤتیِهْم  ولِئَك 

ُ
أ ِخِر 

ْ
اآل

به خدا  ایمان آورندگان  و  َعظیما: 
و روز واپسین، آن ها را اجری بزرگ 

خواهیم داد«1 )نساء: ١٦٢(. 

گروه هایی  ازجملۀ  بهائی  آیین 
که  که اعتقاد به معادی را  است 
روز  در  مادی  جسم  به  روح  بازگشت  حاصل 
می کند  ادعا  و  می داند  منتفی  است،  قیامت 
نیز  و  این مطلب  بیانگر  قرآن  که در  آیاتی  تمام 
برای  مادی  و  جسمانی  عذاب های  و  پاداش 
ی  یلی، استعار تأو انسان هاست؛ دارای معانی 
این  ظاهر  از  غیر  چیزی  و  هستند  باطنی  یا 
از  )جمعی  است  بوده  قرآن  منظور  آیات، 

کریم در جست وجوی عبارت الیوم  1 . به طور مثال در قرآن 
)با  می رسیم  مورد   24 به  قیامت(  نام های  از  )یکی  االخر 
خدا  به  ایمان  که  االخر(  الیوم  و  باهلل  آمن  من  نظیر  عباراتی 
و  شده  است  داده  قرار  معاد  و  قیامت  روز  به  ایمان  کنار  در 
قرارگیری این دو در کنار هم نشانگر اهمیت بحث فوق است.

حاضر،  نوشتار  از  هدف 
اعتقاد  تطبیقی  بررسی 
مرتبط  مفاهیم  معاد،  به 
حیات،  موت،  نظیر  آن  با 
در  جهنم  و  بهشت  قبر، 
دین اسالم  و آیین بهائی 
و پرداختن به چالش های 

پیِش رو است. 
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نویسندگان، جزوه رفع شبهات، سؤال ١٣(.

هدف از نوشتار حاضر، بررسی تطبیقی اعتقاد 
موت،  نظیر  آن  با  مرتبط  مفاهیم  معاد،  به 
و  اسالم١  دین  در  جهنم  و  بهشت  قبر،  حیات، 
رو  پیش  چالش های  به  پرداختن  و  بهائی  آیین 
کلیت موضوع  است. همچنین برای آشنایی با 
سؤال  از  زمینه،  این  در  بهائیان  ادعاهای  و 
شده  استفاده  بهائیان  شبهات  رفع  ١٣جزوه 
است و درحقیقت مقالۀ حاضر، نقدی بر موارد 

مطرح شده در سؤال فوق به حساب می آید.

معنای معاد
در  و  لغت  در  معاد  بدانیم  است  الزم  ابتدا 
کیفیت  و  معناست  چه  به  اسالمی  اصطالح 

وقوع آن از منظر اسالم چگونه است؟ 

1- معانی لغوی معاد 
می توان  معنا  سه  معاد  کلمۀ  برای  لغوی  نظر  از 
معنای  به  مصدری  معنای  گرفت:  درنظر 
بازگشتن، اسم مکان به معنای مکان بازگشت، 
ی  )خسرو بازگشت  زمان  معنای  به  زمان  اسم 
الفاظ  المفردات  تحقیق  و  ترجمه  حسینی، 
قرآن،  قاموس  قرشی،  ص٦٦٨؛  ج٢،  القرآن، 

ج٥، ص٦٧(. 

االهی  ادیان  سایر  در  معاد  زمینۀ  در  بیشتر  مطالعۀ  برای   .1
بنگرید به )وحیدی، بشیری نیا، بررسی تطبیقی معاد و قرآن 
کتاب قیم، ش14،  و عهدین، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی 
فصلنامه  یهود،  معادشناسی  شاهنگیان،  صص113-134و 

علمی ـ پژوهشی اندیشه دینی، ش34، صص40-25(.

2- معنای اصطالحی معاد
االهی٢  ادیان  و  ملل  همۀ  اصطالِح  در  معاد 
انسان ها  همۀ  ارواح  بازگشت  از  است  عبارت 
آن ها،  از  از جدا شدن  بعد  مادی،  بدن های  به 
اعمال  نتیجۀ  به  رسیدن  برای  قیامت،  روز  در 
خویش. بنابراین اطالق واژۀ معاد بر زنده شدن 
لغت  نظر  از  هرچند  دنیا،  این  در  دیگر  برخی 
االهی  ادیان  مصطلح  معاد  ولی  است  درست 
و  انسان  اسکویی،  بیابانی  )محمد  نیست. 

معاد، ص٧٧(. 

انواع معاد
که اغلب  یکی از سؤاالت جنجال برانگیز دینی 
دیدگاه های  و  آراء  دستخوش  و  مورِدبحث 
برگزاری  صورِت  که  است  این  بوده  مختلف 
محور  دو  منظور  این  به  است؟  چگونه  معاد 
اول  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  فوق  موضوع  در 
اینکه آیا روح، بازگشتی به بدن جسمانی اش در 
روز قیامت دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر صورت 
و  روح  یا  است  روحانی  فقط  معاد،  برگزاری 
جسم هردو در روز قیامت حاضر می شوند؟ دوم 
ی چگونه است؟ آیا  اینکه پاداش و عذاب اخرو

روحانی است یا جنبه مادی نیز دارد؟

آنچه از آیات قرآنی و روایات امامان معصوم؟مهع؟ 
حساب  قیامت،  روز  در  که  است  این  برمی آید 
فقط  انسان ها  اعمال  به  رسیدگی  و  کتاب  و 

به سبحانی، منشور جاوید،  بنگرید  بیشتر  برای مطالعۀ    .2
ج5 صص13- 25.
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منحصر به روح نبوده و جسم آن ها را نیز شامل 
با  انسان ها،  حشر  به عبارت دیگر  می شود؛ 
همان بدن های جسمانی و دنیایی خود است. 
جدا  و  مرگ  از  پس  را  بدن  متعال،  خداوند 
و  بازگردانیده  قیامت،  روز  در  آن،  اجزای  شدن 
بعضی  تغییر  )با  اولیه  به صورت  آن  اجزای  بین 

و  می کند  برقرار  پیوند  عوارض(، 
بدن  به  دنیا  در  آن چنان که  روح 
تعلق داشته؛ دوباره به بدن تعلق 
گرفته و هر انسانی با همین بدن 
یا  نعمت  و  لطف  مورد  روح،  و 
قهر و عذاب قرار می گیرد )مکارم 
از  پس  جهان  و  معاد  شیرازی، 
میرشفیعی،  ص٢٣١؛  مرگ، 

بررسی معاد جسمانی قرآنی ـ حدیثی از دیدگاه 
ید  مروار از  نقل  به  ص٩٦،  خراسان،  مکتب 
ید،  جاو منشور  سبحانی،  ص٣١٩؛   :١٣٨٣
مجازات  همچنین  صص١٦١-١٧٨(.   ،٥ ج 
ی تنها منحصر در مجازات روحانی نیست  اخرو
و ثواب و عقاب مادی و فیزیکی نیز شامل حال 
ید، ج  انسان خواهد شد )سبحانی، منشور جاو

٥، صص١٧٠-١٧٨(.

اهمیت اعتقاد به معاد جسمانی و روحانی در اسالم
اعتقادی  انسان،  روحانی  مجازات  به  اعتقاد 
که فقط از آیات و روایات به دست آید،  نیست 
بلکه بسیاری از فالسفه، علی الخصوص پیروان 
فلسفۀ مشاء نیز این مجازات را روحانی می دانند 

)انواری، معاد جسمانی از دید حکیمان االهی، 
تمایز  وجه  گفت  می توان  اما  صص٥٠-٥١(. 
که قرآن بیان می کند، جسمانی بودن  اعتقادی 
اهمیت  است.  آن  بودن  روحانی  کنار  در  معاد 
اعتقاد به باهم بودن این دو مؤلفه در هنگامۀ روز 
که عدم اعتقاد  قیامت و معاد، به قدری است 
به آن خروج از دیانت اسالم را به 
می نویسد:  معرفت  دارد.  همراه 
در  نصیرالدین طوسی  »خواجه 
می کند:  بیان  تجریداالعتقاد 
از  جسمانی1  معاد  که  پیداست 
به شمار می رود.  یات دین  ضرور
داللت  آن  بر  صریحًا  نیز  قرآن 
ممکن  امری  عالوه براین ،  دارد. 
از آن  است پس باید آن را پذیرفت و امکان آن 
گردآوری اجزاء متفرقه  که مقصود  جهت است 
است که امری ممکن به شمار می رود. همچنین 
از  جسمانی  معاد  می فرماید:  مجلسی  عالمه 
آن  بر  ادیان،  اصحاب  همۀ  که  است  مسائلی 
محسوب  دین  یات  ضرور از  و  دارند  اتفاق نظر 
بیرونند.  مسلمین  زمره  از  آن  منکران  می گردد؛ 
تأویل  قابل  و  بر آن، صراحت دارد  کریمه  آیات 
قابل  و  است  متواتر  نیز  وارده  اخبار  و  نیست 
انکار نمی باشد.« )معرفت، محمد هادی، معاد 
جسمانی در قرآن و آراء مفسران، صص١٠-١١(.

1. هرجا در این نوشتار از عبارت معاد جسمانی استفاده شده 
هم  کنار  در  معاد،  بودن  جسمانی  و  روحانی  مقصود  است، 

است و منظور صرفًا جسمانی بودن آن نیست. 

نصیرالدین طوسی  خواجه 
بیان  تجریداالعتقاد  در 
که معاد  می کند: پیداست 
ضروریات  از  جسمانی  
می رود.  شمار  به  دین 
آن  بر  صریحًا  نیز  قرآن 

داللت دارد. 
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اعتقاد به بقاء روحانی
زمره  در  را  آن ها  می توان  که  گروه هایی  کنار  در 
معتقدان به انواِع معاد اعم از جسمانی، روحانی 
پیشین  فالسفۀ  از  بسیاری  داد  قرار  هردو  یا 
همیشه  براى  روح  مرگ،  هنگام  بودند  معتقد 
باقی  ارواح  عالم  در  و  می شود  جدا  بدن  از 
»بازگشت«  معنای  به  »معاد«  بنابراین  می ماند؛ 
کار نیست؛  اصواًل مفهومی ندارد و بازگشتی در 
بلکه روح به بقاى خود همچنان ادامه می دهد 
مرگ،  از  پس  جهان  و  معاد  شیرازی،  )مکارم 

ج١، ص٢٢٩(.

سؤال: معاد روحانی یا بقاء روحانی؟
به  معاد  که  شد  بیان  معاد  لغوی  معنای  در 
که  پیداست  گفته  نا است.  بازگشتن  معنای 
معنا و مفهوم بازگشت در جایی مطرح می شود 
که بازگشت کننده در ابتدا در یک حالت، مکان 
و  انتقال  سپس  و  است  بوده   مشخص  زمان  یا 
از حالت،  را  او  که  گرفته  تحولی در آن صورت 
است.  کرده  خارج  اولیه اش  زمان  یا  مکان 
گر به همان حالت، مکان یا زمان  دراین صورت ا

اولیه خود بازگردد؛ به آن بازگشت می گویند.

مسلمانان  شد،  گفته  نیز  پیش تر  که  همان طور 
واقعًا به مفهوم معاد و بازگشت معتقدند و بر این 
از  را  ابدان  تمام  قیامت،  روز  در  خدا  که  باورند 
اولین تا آخرین آن ها حاضر کرده و برای رسیدگی 
که مکان قبلی  به اعمال، روح را به همان بدنی 

و  )اسکویی،انسان  می گرداند  باز  بوده،  روح 
معاد، ص٩٦ و ص١٥٣(.

معتقدان  از  عده ای  که  شد  گفته  همچنین 
به  معاد  به  اعتقاد  اصواًل  روحانی،  معاد  به 
روز  در  جسمانی  بدِن  به  روح  بازگشت  معنای 
در  روحانی  معاد  معتقدند  و  ندارند  قیامت 
مفهومی  نه  است  روحانی  بقاء  معنای  به  اصل 
سخن  از  که  چیزی  آن  نهایِت  بازگشت.  مثل 
مجازات  که  است  این  می شود  برداشت  آنان 
و  بود  خواهد  روحانی  دیگر  عوالم  در  انسان ها 
دیگر جسمی در کار نیست. به نظر می رسد معاد 
تسامح  با  گروه  این  که  است  ترکیبی  روحانی 
آن معتقدند  به  که  به کار می برند و چیزی  را  آن 
از  پس  عالم  در  روح  بقاء  به  اعتقاد  اصل  در 
بازگشت  که  چرا روحانی؛  معاد  نه  است  مرگ 
کار نیست.  گروه در  دوباره ای به بدن از نظر این 
از  عده  این  منظور  گفت  نمی توان  همچنین 
معاد، بازگشت روح به حالِت قبل از ترکیب آن 
که این حالت، معادل با مرگ  با بدن است؛ چرا
انسان هاست و قرآن نیز برای مرگ، از واژه هایی 
کرده است )آشناور،  مثل موت و توفی استفاده 
کریم،  معناشناسی سیر تطور واژۀ موت در قرآن 
گروه، معاد  ص١٥٠(. نتیجه آنکه در اعتقاد این 
و مفهوم بازگشت، بی معنی است و روح به بقاء 
خود در عوالم پس از مرگ ادامه می دهد و هرگز 
دوباره به جسم خود، بازگشتی ندارد و چه بسا 
بقاِء  به  عقیده  را  گروه  این  اعتقاد  است  الزم 

روحانی نامید و نه معاِد روحانی. 
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اعتقاد بهائیان دربارۀ معاد
به  اعتقاد  مسلمانان،  عقیدۀ  به  که  شد  گفته 
که  چرا است؛  معاد  به  اعتقاد  الزمۀ  قیامت، 
وجود  معادی  باشد،  نداشته  وجود  قیامتی  گر  ا
در  قیامت  مفهوم  و  معنا  اما  داشت.  نخواهد 
آیین بهائی، بسیار متفاوت از اسالم بوده و هیچ 
هر  قیامِت  نیست.  برقرار  آنان  میان  شباهتی 

برابر  بهائی،  و  بابی  آیین  در  دین 
پیامبر  مرگ  تا  بعثت  فاصلۀ  با 
بیان،  )باب،  است١  بعدی  دین 
ملی  موسسۀ  از  نقل  به  ص٣٠ 
منتخبات  امری،  مطبوعات 
آیات از آثار حضرت نقطۀ اولی، 
ص٧٥(.  مطابق با این تعریف، 
معنای معاد نیز، به گونه ای جدید 
متفاوت  کاماًل  که  می شود،  ارائه 
از مفهوم اصطالحی آن در اسالم 

است.    

تعریف معاد در آیین بهائی
کلی  تعریف  دو  به  معاد  از  بهائیان  تعریف  در 

کرد:  می توان اشاره 

مقصود   ...« می نویسد:  خاوری  اشراق   -١
به  خالیق  بازگشت  عود،  و  معاد  از  حقیقی 
ظهورش  به  که  است  امراهلل  اقدس  ساحت 

کنید به مقالۀ  ع  1. برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص رجو
همین  از  بهائی«  آیین  در  قیامت  نوین  معنای  »چالش های 
نویسنده، فصلنامه بهائی شناسی، پاییز و زمستان 95، شماره 

2 و 3، ص212-187.

به  او  عدل  محضر  در  و  است  قائم  قیامت 
)قاموس  می شود...«  رسیدگی  خالیق  حساب 

مختصر ایقان، ص٧٠(.

نیز  خاوری  اشراق  سخن  از  که  همان طور 
پیداست مفهوم معاد در آیین بهائی به معنای 
بازگشت خالیق به سوی مظهر ظهور است و نه 
به نظر می رسد  به بدن. همچنین  بازگشِت روح 
پس  عالم  در  باید  بازگشت،  این 
که مشخص  از مرگ رخ دهد؛ چرا
حسابرسی  بر  قرار  گر  ا است 
بسیار  شمار  باشد،  آدمیان  از 
فاصلۀ  در  که  انسان ها  از  یادی  ز
ظهور  مظهر  یک  مرگ  تا  بعثت 
این  شامل  نمی کنند،  زندگی 
طبق  و  نمی شوند  حسابرسی 
که  این مجازات  باید  بیان فوق، 
انسان هاست  همه  حال  شامل 
اما  گیرد.  صورت  ظهور  مظهر  عدِل  محضر  در 
یک اشکال عمده در این تعریف از معاد وجود 
آن  اعتقاد،  این  نتیجۀ  منطقی  اینکه  آن  و  دارد 
است که برای معنا پیدا کردن کلمه بازگشت در 
که روح انسان، قبل از تعلقش  اینجا، الزم است 
ظهور  مظهر  نزد  قبل،  عوالم  در  دنیا،  در  بدن  به 
آن ها جدایی  میان  دنیا  واسطه  به  و  باشد  بوده 
دوباره  او  روح  مرگ،  از  پس  سپس  و  بیفتد 
به سوی مظهر ظهور بازگردد. اما مسأله آنجاست 
که بنابر بیانی از شوقی، روح پیامبران االهی قبل 
از تولدشان در این دنیا، در عالم ارواح، موجود 

قیامت  مفهوم  و  معنا  اما 
بسیار  بهائی،  آیین  در 
و  بوده  اسالم  از  متفاوت 
آنان  میان  شباهتی  هیچ 
قیامِت  نیست.  برقرار 
و  بابی  آیین  در  دین  هر 
بهائی، برابر با فاصلۀ بعثت 
تا مرگ پیامبر دین بعدی 

است
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بوده است اما روح فناپذیر افراد دیگر، از چنین 
انعقاد  به محض  و  است  بی بهره  زمانی  قدمت 
نطفه، موجود می گردد )هاچر و مارتین، دیانت 
بنابراین  ص١٦١(.  جهانی،  گیر  فرا آیین  بهائی 
گرفتن این تعریف، مفهوم  که با درنظر  می بینیم 
که  چرا نمی کند؛  پیدا  معنا  بازگشت  و  معاد 
نزد  قبل،  عوالم  در  انسان  روح  بهائیان،  به زعم 

وجود  اصاًل  و  نبوده  ظهور  مظاهر 
پس  بخواهد  که  است  نداشته 
بازگردد.  ایشان  به سوی  مرگ  از 
معاد  واژه  گفت  می توان  بنابراین 
استفاده  تسامح  به  هم  اینجا  در 
برای روح  بازگشتی  و  شده است 

نیست.

به  متعلق  تعریف  دومین   -٢
رفع  جزوۀ  بهائی  نویسندگان 
از  تعریف  که  است  شبهات 
داده اند:  ارائه  این گونه  را  معاد 

و  مؤمنین  و  پیامبران  بازگشت  از معاد،  »منظور 
پیامبر  شکل  به  است،  گذشته  زمان های  کفار 
کفار جدید« )جمعی  جدید و مؤمنین جدید و 
مانند   .)١٣ سؤال  ذیل  همان،  نویسندگان،  از 
دو  به  توجه  نیز،  تعریف  این  در  اول،  تعریف 
اینکه  اول  نکته  است:  ضروری  کلی  نکتۀ 
با  برابر  جزوه،  این  در  معاد  از  ارائه شده  تعریف 
)هاچر  است  بهائی  آیین  در  »رجعت«  تعریف 
جهانی،  گیر  فرا آیین  بهائی،  دیانت  مارتین،  و 
معاد  یعنی  واژه،  دو  این  گفت  باید  و  ص٣٤( 

معنای  به  هردو  لغت،  نظر  از  گرچه  ا رجعت  و 
در  را  متفاوتی  مفاهیم  اما  هستند؛  بازگشت 
نشان  هم،  به جای  آن ها  بردن  به کار  که  بردارند 
هریک  کلی  تعریف  از  نویسنده  اطالع  عدم  از 
در  که  تعریفی  با  مطابق  اینکه  دوم  نکتۀ  دارد. 
دنیا  همین  در  باید  معاد  شده،  ارائه  جزوه  این 
گیرد  صورت  انسان ها  از  دسته  سه  حضور  با  و 
مومنان  پیامبران،  از  عبارتند  که 
که مشخص  کافران. همان طور  و 
که  است این تعریف، با تعریفی 
کرده  اشراق خاوری از معاد بیان 
به طوری  دارد  بسیاری  تفاوت 
نکته  ابتدایی ترین  در  حتی  که 
هم،  است  آن  وقوع  محل  که 
نیست.  میانشان  تفاهمی 
در  معاد  اول،  تعریف  با  مطابق 
بازگشت  با  و  مرگ  از  پس  عالم 
رخ  ظهور  مظهر  به سوی  خالیق 
در  معاد  دوم،  تعریف  طبق  ولی  داد؛  خواهد 
و  مؤمنان  و  پیامبران  بازگشت صفات  با  و  دنیا 
کافران به انجام می رسد. با مشاهدۀ این تفاوت 
می شود  مطرح  سؤال  این  یف،  تعار در  آشکار 
کدام تعریف را باید به عنوان تعریف رسمی  که 
آیین بهائی از معاد پذیرفت؟ بازگشت انسان ها 
بازگشت  یا  بعد  عالم  در  ظهور  مظاهر  به سوی 
انسان ها در همین عالم؟  از  صفات سه دسته 
گر نتوان تعریف واحدی از  که ا مشخص است 
یک واژه ارائه کرد، نمی توان درمورد سایر مباحث 

با  که  می بینیم  بنابراین 
گرفتن این تعریف،  درنظر 
بازگشت  و  معاد  مفهوم 
که  چرا نمی کند؛  پیدا  معنا 
روح  بهائیان،  به زعم 
قبل،  عوالم  در  انسان 
و  نبوده  ظهور  مظاهر  نزد 
است  نداشته  وجود  اصاًل 
مرگ  از  پس  بخواهد  که 

به سوی ایشان بازگردد. 



ء

شماره 10  تابستان 98

164

مربوط به آن نیز نظرات مستند و قابل قبول ارائه 
کرد.   داد و مباحث دیگر را بر پایۀ آن بنا 

بقاء  یا  روحانی  معاد  در  بهائی  آیین  دیدگاه 
روحانی

مسأله دیگر دربارۀ معاد در آیین بهائی، بررسی 
گر معاد را رخدادی بعد  مفهوم بازگشت است. ا
دراین صورت  بدانیم،  انسان ها  فیزیکی  مرگ  از 
با  معاد  به  اعتقادی  بهائی،  باور  گفت  باید 
به  معتقد  اصل،  در  و  ندارد  بازگشت  مفهوم 
بیان  با  مطابق  معاد.  نه  و  است  روحانی  بقاء 
به  پا  جسم،  ترک  از  پس  روح  بهائی،  پیشوایان 
گذاشت و در آن عوالم در  عوالم دیگری خواهد 
حیات  به  بازگشت،  بدون  و  یک طرفه  مسیری 
این  در  داد.  خواهد  ادامه  خود  ابدی  بقاء  و 
از  از یک طرف عوالم پس  خصوص عبدالبهاء 
مرگ را تمامًا روحانی دانسته و می گوید: »بعد از 
المکان،  جهان  به  امکان  حّیز  از  انسان  صعود 
روحانی  امر  جحیم،  و  نعیم  شؤون  جمیع 
ج1،  خلق،  و  امر  مازندرانی،  )فاضل  است.« 
بهائی،  تعالیم  گلزار  قدیمی،  یاض  ر ص281؛ 
ص488(. از طرف دیگر مسأله بقای روح بیان 
یه ذکر بقای روح است  کتب سماو می کند: »در 
 »... است  الهیه  ادیان  اساس  اّس  روح  بقای  و 
)عبدالبهاء، مفاوضات، ص157(. بنابراین در 
مسأله ی  اسالم،  دیانت  برخالف  بهائی،  آیین 
بازگشت  و  و نه معاد  بقاء روحانی مطرح است 
باور،  این  براساس  که  چرا جسم،  به  روح  دوباره 

جسم با مرگ فیزیکی انسان به کل نابود می شود 
باز  به آن  و روح  و هرگز دوباره زنده نخواهد شد 
گشت )داوودی، انسان در آیین بهائی،  نخواهد 

صص162-161(. 

این  آیا  که  است  این  دیگر  مسأله  همچنین 
فقط  یا  می افتد؟  اتفاق  افراد  همۀ  برای  بقاء، 
افراد معینی از آن بهره می برند؟ به نظر می رسد با 
توجه به بیانی از عبدالبهاء تنها عده ای خاص، 
بهره مند  روحانی  بقاء  و  ابدی  حیات  این  از 

خواهند شد. 

عبدالبهاء معتقد است: »آن عالم، عالم حیات 
ابدی  حیات  باید  عالم  این  در  است.  ابدی 
این  باید  همت  تمام  به  انسان  نمود.  حاصل 
مواهب را تحصیل نماید و این قوای رحمانی را 
کمال باید به دست آورد و آن این  به اعلی درجۀ 
ثالث  محبت اهلل،  ثانی  معرفت اهلل،  اول  است 
ایمان، رابع اعمال خیریه، خامس جان فشانی، 
سادس انقطاع، سابع طهارت و تقدیس و تا این 
ننماید،  حاصل  را  امور  این  و  نکند  پیدا  را  قوا 
البته از حیات ابدیه محروم است« )عبدالبهاء، 

خطابات، ج 2 ص173(.

را  مرگ  از  پس  عالم  بیان،  این  در  عبدالبهاء 
ابدی  حیات  آن  در  که  می کند  معرفی  عالمی 
جریان دارد و فقط ارواحی می توانند به آن عالم 
ورود کنند که قوای هفتگانۀ رحمانی را به دست 
که بی بهره از این  آورده باشند. درنتیجه ارواحی 
مرگ  از  پس  هستند؛  عاصی  و  گناهکار  و  قوا 
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ابدی  و روحشان شامل حیات  فیزیکی، جسم 
که  شود  ذکر  است  شایسته  البته  بود.  نخواهد 
بهاءاهلل  از  دیگر  سخنی  با  عبدالبهاء  بیان  این 
ناسازگار  شده  است،  نقل  ایقان  قاموس  در  که 
است. اشراق خاوری به نقل از لوحی از بهاءاهلل 

می گوید:

حیات  در  نار  و  جنت  »باری 
و  بوده  اعراض  و  اقبال  ظاهره، 
روح  صعود  از  بعد  و  بود  خواهد 
العدل  بجنات  مرگ[  از  بعد   =[
که شبیه  لها ]= به بهشت هایی 
الشبه  بنار  همچنین  و  ندارند[ 
که شبیهی برای  لها ]= به آتشی 
اعمال مقبل  ثمر  که  نیست[  آن 
]= روآورنده و مؤمن[ و معرض ]= 
است،  کافر[  و  شده  ی گردان  رو
ایقان،  )قاموس  رسید«  خواهند 
ج4، ص1892، در ذیل عبارت 

»یوم معاد«(.

اعتقاد  جمع بندی  به عنوان  آنچه  درنهایت 
است  این  گفت  می توان  معاد،  درمورد  بهائیان 

که:

مرگ،  از  پس  جهان  دربارۀ  بهائیان  اعتقاد   -1
نه در لغت و نه در اصطالح، تشابهی با اعتقاد 
مسلمانان ندارد. مسلمانان به بازگشت روح به 
بدن و معاِد توأمان روح و جسم در روز قیامت، 
از  پس  جسم  نابودی  به  بهائیان  اما  معتقدند؛ 

مرگ فیزیکی و بقاء روحانی اعتقاد دارند. 

تمام  برای  بهائیان،  به زعم  نیز  بقاء  مفهوم   -2
کافر، اتفاق نخواهد افتاد.  ارواح اعم از مؤمن و 
قوای  که  کسانی  ارواح  از عبدالبهاء  بیانی  بنابر 
از  محروم  باشند؛  نکرده  کسب  را  هفتگانه 

حیات ابدی خواهد بود.

در  معاد  از  واحدی  تعریف  همچنین   -3
و  نیست  موجود  بهائیان  میان 
این  میان  مشترک  مفهوم  تنها 
یف، مفهوم بازگشت است.  تعار

نیز  بازگشت  مسألۀ  طرفی  از   -4
تکیه  با  و  است  مناقشه  قابل 
همین  نمی توان  مستنداتی،  بر 
یف  تعار برخی  از  نیز  را  مفهوم 

کرد.  بهائیان از معاد استنباط 

ظاهری  ویژگی های  نوین  مفهوم 
معاد

که پیش تر نیز توضیح داده شد؛ باور  همان طور 
اعتقادی مسلمانان در  به دو محور  قائل  بهائی 
روح  بازگشت  به  سو  یک  از  نیست؛  معاد  مورد 
روز  در  انسان ها  فیزیکی  مرگ  از  پس  جسم  به 
قیامت، یعنی معاد جسمانی، اعتقادی ندارد و 
از سوی دیگر مفاهیم ظاهری و مادی مرتبط با 
معاد مانند قبر، حشر، بعث اجساد از قبور و ... 
و نیز مجازات انسان ها را اعم از نعمات بهشتی 
و عذاب های جهنمی، تمامًا روحانی دانسته و 

مادی  و  ظاهری  مفاهیم 
قبر،  مانند  معاد  با  مرتبط 
از  اجساد  بعث  حشر، 
مجازات  نیز  و   ... و  قبور 
نعمات  از  اعم  را  انسان ها 
عذاب های  و  بهشتی 
روحانی  تمامًا  جهنمی، 
که  دانسته و جنبۀ مادی را 
برای آن ها در آیات قرآنی 
تأویل  است؛  شده  ذکر 

می نماید. 
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که برای آن ها در آیات قرآنی ذکر  جنبۀ مادی را 
شده است؛ تأویل می نماید. 

و  اعتقاد  این  ابعاد  بررسی  قصِد  حاضر  نوشتار 
چالش های مرتبط با آن را دارد. 

مفاهیم تأویلی و باطنی معاد 
فوق  نظریۀ  تبیین  به  ایقان،  کتاب  در  بهاءاهلل 
باطنی  معانی  تا  است  کرده   تالش  و  پرداخته 
متعددی را برای مقوله های مرتبط با معاد، ارائه 

کتاب ایقان چنین می نویسد:  دهد؛ او در 

کتب مذکور  که در  »و مقصود از موت و حیات ـ 
ُنفَخ  »و  است...  ایمانی  حیات  و  موت  ـ  است 
 َنْفٍس 

ُ
ُکّل وِر َذِلَک َیوُم الَوعیِد و َجاَءْت  فی الّصُ

این  آن  ظاهر  معنی  که  َشِهیٌد«  و  َسائٌق  َمَعها 
است: دمیده شد در صور و آن است یوم وعید 
که به نظرها بسیار بعید بود و آمد هر نفسی برای 
از  مقصود  گواه...  و  راننده  اوست  با  و  حساب 
که بر همۀ ممکنات  صور، صور محّمدی است 
دمیده شد و قیامت، قیام آن حضرت بود بر امر 
بودند،  مرده  اجساد  قبور  در  که  و غافلین  الهی 
فرمود  ع 

ّ
مخل ایمانّیه  جدیدۀ  خلعت  به  را  همه 

خالصۀ   ... نمود  زنده  بدیعه  تازۀ  حیات  به  و 
که از روح و نفخۀ مظاهر  معنی آنکه: هر عبادی 
د و زنده شدند، بر آن ها 

ّ
قدسّیه در هر ظهور متول

محّبت  جّنت  در  ورود  و  بعث  و  حیات  حکم 
ـ  آن  غیر  حکم  آن،  دون  من  و  می شود  الهّیه 
غضب  و  کفر  نار  در  ورود  و  غفلت  و  موت  که 
کتب و الواح  الهی است ـ می شود و در جمیع 

لطیف  جام های  از  که  مردمی  صحائف،  و 
روح القدس  فیض  به  و  نچشیده اند  معارف 
حکم  آن ها  بر  نشده،  فائز  ایشان  قلوب  وقت 
و سمع شده...  و قلب  و عدم بصر  نار  و  موت 
و هرگز در هیچ عهد و عصر، جز حیات و بعث 
و  نبوده  اولیاء  و  انبیاء  مقصود  حقیقی  حشر  و 
گر قدری تعّقل شود، در همین بیان آن  نیست و ا
که مقصود  کشف جمیع امور می شود  حضرت، 
بود.  چه  نار  و  جّنت  و  صراط  و  قبر  و  لحد  از 
که جمیع ناس در لحد نفس  ولیکن چه چاره 
)بهاءاهلل،  مدفون اند.«  هوی  قبر  در  و  محجوب 

ایقان، صص79-74(. 

منطبق  دین،  هر  قیامِت  بیان،  این  با  مطابق 
دین  پیامبِر  مرِگ  و  بعثت  بین  زمان  مّدت  با 
ورود  بهشت،  از  منظور  بعدی است. همچنین 
که به باغی تشبیه شده و  به رضای االهی است 
کفر و غضب خداوند  مقصود از جهّنم، ورود به 
که از آن به آتش تعبیر شده  است. معنای  است 
گزاره های  همۀ  در  نیز  بعث  و  زندگانی  و  مرگ 
است.  آن  روحانی  معانی  فقط  آسمانی،  ادیان 
قبر، تشبیهی برای هوی و هوس و لحد، توصیفی 
که این مطلب در  برای نفس است و ادعا شده 
کتب آسمانی، به همین  همۀ زمان ها و در تمام 
که چرا  اینجاست  صورت بوده  است.اما سؤال 
پیشوایان بهائی، دست به چنین تأویلی در آیات 
قرآنی زده اند و یا به عبارتی ضرورِت  طرح چنین 
دالیل  چه  و  بوده  چه  معاد،  درمورد  دیدگاهی 
عقلی و نقلی را برای این موضوع بیان می کنند؟
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آیین  منظر  از  روحانی  معاد  به  اعتقاد  ضرورت 
بهائی

1-دالیل عقلی
ذیل  شبهات  رفع  جزوۀ  در  آنچه  با  مطابق 
برای  عقلی  دلیل  اولین  است؛  آمده   13 سؤال 

و  معاد  بودن  روحانی  لزوِم  توجیه 
معانی  بودن  یلی  تأو یا  استعاری 
فهم  و  عقل  رشد  آن،  با  مرتبط 
در  جزوه  آن  در  انسان هاست. 
»پیامبراِن  آمده  است:   13 سؤال 
ندای  به  مردم  اینکه  برای  قبل 
عمل  از  و  دهند  فرا  گوش  االهی 
و  بهراسند  ناشایست  کارهای  به 
شوند؛  تشویق  خوب  کارهای  به 
فهم  به اندازۀ  و  ساده  زبان  به 
آسمانی  درکتاب های  آن ها، 

شد  خواهند  زنده  دوباره  همه  که  کرده اند  ذکر 
و  پاداش  و  وکتاب  حساب  فهماندن  برای  و 
و مثال های مادی  از تشبیهات  ی،  جزای اخرو
قیامت  و  جهنم  و  بهشت  دربارۀ  جسمانی  و 
در  گفته اند  مثاًل  کردند.  استفاده  معاد  و 
و  چشمه  بهشت  در  و  است  مار  و  آتش  جهنم 
زمان  آن  مردم  دارد.  وجود  خوشگوار  میوه های 
و  بهشت  چشمۀ  از  منظور  که  نمی دانستند 
اینکه  برای  است  مثالی  و  تشبیه  جهنم  آتش 
او  ناخوشنودی  و  )بهشت(  خدا  خوشنودی 
درک  و  فهم  امروزه  اما  کنند«.  درک  را  )جهنم( 

کرده و معنای اصلی این مفاهیم  انسان ها رشد 
برای انسان ها ذکر شده است. 

»آن  استعاری:  مفاهیم  این  برای  دلیل  دومین 
حدود  حیاتش  طول  در  انسان  بدن  که  است 
یعنی  می شود؛  عوض  کامل  به طور  بار  چهل 
یج جای سلول های مرده  سلول های زنده به تدر
فرایند در طول  این  و  را می گیرند 
بدن  برابر  چهل  به اندازۀ  زندگی 
انسان انجام می گیرد؛ به نظر شما 
کدام  ی به  عذاب یا پاداش اخرو
می یابد؟   اختصاص  سلول ها 
این  تمام  در  که  است  روح  تنها 
هویت  و  مانده  ثابت  سال ها 
می دهد  نشان  را  انسان  اصلی 
وگرنه جسم بارها عوض می شود. 
پس مجازات و مکافات نیز باید 
گیرد.  تعلق  او  ثابت  هویت  به 
از بین می رود؛  دیگر آنکه جسم انسان زمانی که 
توسط  ک  خا این  می شود.  تبدیل  ک  خا به 
ممکن  گیاه  این  و  می شود  جذب  گیاهان 
انسان ها  و  شود  خورده  حیوانات  توسط  است 
گیاهان و حیوانات ندارند. پس  نیز غذایی جز 
که مرده بود به صورت  از بدِن فردی  آن قسمت 
بدن  از  جزئی  اآلن  و  شده  ما  بدن  جذب  غذا 
که همه باهم  گر زمانی قرار باشد  ماست! پس ا
کسی  به چه  آن عضوهای مشترک  زنده شوند؛ 
می شود؟  چه  بقیه  تکلیف  و  می گیرد  تعلق 
بسیار  روحی  عذاب  ذکرشده،  موارد  از  گذشته 

که  اینجاست  سؤال  اما 
بهائی،  پیشوایان  چرا 
تأویلی  چنین  به  دست 
زده اند  قرآنی  آیات  در 
ضرورِت  عبارتی  به  یا  و 
دیدگاهی  چنین  طرح 
بوده  چه  معاد،  درمورد 
و چه دالیل عقلی و نقلی 
بیان  موضوع  این  برای  را 

می کنند؟
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شدیدتر از عذاب جسمی است... بیان عذاب 
کتب آسمانی، تنها تمثیلی است  جسمانی در 
که  کسانی  برای  معاد،  مفهوم  بهتر  درک  برای 
)جمعی  بوده اند«.  غافل  خود  روح  حقیقِت  از 
ذیل  بهائی،  شبهات  رفع  جزوۀ  نویسندگان،  از 

شبهۀ 13(.

2- دالیل نقلی
در جزوۀ رفع شبهات در بیان دالیل نقلی چنین 
تفسیر  در  نیز  اطهار؟مهع؟  ائمه  »از  است:  آمده 
و  و صراط  نشر  و  و حشر  اموات  و بعث  قیامت 
میزان بیاناتی نقل شده  است که استعاری بودن 
می رساند.  را  معاد  و  قیامت  با  مرتبط  مفاهیم 
مبارکۀ  آیۀ  ذیل  در  صافی  تفسیر  در  جمله  از 
حدیث  در  المیزان«  وضع  و  رفعها  »والسماء 
شده است  روایت  رضا؟ع؟  حضرت  از  القمی 
و  الیه  اهلل  رفع  اهلل  رسول  السماء  قال  ان  »الی 
این  در  لخلقه«.  نصبه  امیرالمؤمنین  المیزان 
حدیث، منظور از میزان امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
که او را خدا نصب فرموده برای  بیان شده  است 
که  خلق خود و نیز حضرت صادق؟ع؟ فرموده 
فرماید:  می  قرآن  امیرالمؤمنین«.  الصراط  »ان 
ا  ّنَ َبّیَ َقْد  َمْوِتَها  َبْعَد  ْرَض 

َ ْ
األ ُیْحِیی  اهلَل   

َ
ّن

َ
أ ُموا 

َ
»اْعل

وَن«  )حدید: 17( یعنی 
ُ
ُکْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
َیاِت ل

ْ
ُکُم اآل

َ
ل

زنده  مرگش  از  پس  را  زمین  خدا  که  )بدانید 
شما  براى  را  ]خود[  آیات  به راستی  می گرداند، 
روشن گردانیده ایم باشد که بیندیشید( در تفسیر 
صافی از حضرت باقر؟ع؟ روایت شده که فرمود: 

کفر  یعنی  موتها  بعد  بالقائم  تعالی  اهلل  »یحیها 
اهلها و الکافر میت« یعنی خداوند زمین را زنده 
کافر شدن آن و  می گرداند بعد از مردن آن، یعنی 
ْرُض 

َ ْ
ْشَرَقِت األ

َ
کافر مرده است. در تفسیر آیه »َوأ

یَن  ِبّیِ ِبالّنَ ِجیَء  َو  ِکَتاُب 
ْ
ال ُوِضَع  َو  َها  ّبِ َر ِبُنوِر 

ُموَن  
َ
ُیْظل

َ
َحّقِ َو ُهْم ال

ْ
َهَداء َو ُقِضَی َبْیَنُهم ِبال

ُ
َوالّش

روشن  پروردگارش  نور  به  زمین  )و     )69 )زمر: 
و  شود  نهاده  میان[  در  ]اعمال  کارنامه  و  گردد 
پیامبران و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق 
حضرت  نگیرند(  قرار  موردستم  و  گردد  داوری 
صادق؟ع؟ فرمود: »اذا قام القائم اشرقت االرض 
زمین  نمود،  قیام  قائم  زمانی که  یعنی  ربها«  بنور 
همچنین  و  پروردگارش  نور  به  شود  می  روشن 
یعنی  القیامه«  قامت  القائم  قام  »اذا  فرموده اند: 
قیام خواهد  قیامت  فرمود،  قیام  قائم  که  زمانی 
نیز در معنای احیاء و بعث اموات، قرآن  و  کرد 
َنا 

ْ
َجَعل َو  ْحَیْیَناُه 

َ
َفأ َمْیًتا  َکاَن  َمن  َو 

َ
»أ می فرماید: 

اِس«  )انعام: 122( یعنی:  ُه ُنوًرا َیْمِشی ِبِه ِفی الّنَ
َ
ل

گردانیدیم  که مرده]دل[ بود و زنده اش  کسی  آیا 
و برای او نوری پدید آوردیم تا در پرتو آن در میان 
ایمان  به  راجع  مبارکه  آیه  این  برود.  راه  مردم 
حمزه عم حضرت رسول است. طبق این آیه، او 
کافر و مرده بود و پس از آن به روح  قبل از ایمان، 
نویسندگان،  از  )جمعی  گردید.«  زنده  ایمانی 

جزوۀ رفع شبهات بهائی، ذیل شبهه 13(.

نتیجه  ً نهایتا  استدالل ها  این گونه  با  بهائیان 
معاد،  با  مرتبط  مفاهیم  تمامی  که  می گیرند 
بهائی  آیین  که  است  استعاری  معانی  دارای 
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به عنوان آیینی بدیع، به درک این مفاهیم دست 
یافته و قالبی نو برای فهم آن ها ارائه داده  است. 

پاسخ به دالیل عقلی بهائیان

1- مقدمه
به  پاسخ  در  است  الزم  ابتدا 
به دو نکته  دالیل عقلی بهائیان 

مهم اشاره شود: 

ابتدایی  جملۀ  نکته،  اولین 
بیان  در  بهائی  نویسندگان 
در  است.  خویش  استدالالت 
ذیل  بهائیان  شبهات  رفع  جزوۀ 
سؤال 13 چنین آمده است: »اما 
استدالالت عقالنی را که می توان 
معاد  بودن  روحانی  اثبات  برای 
این  در   »... که  است  آن  آورد، 

بودن معاد« استفاده  از عبارت »روحانی  جمله 
متفکران  از  تأسی  به  می رسد  به نظر  که  شده 
که بهائیان  گفتیم  اسالمی به  کار رفته است، اما 
روحانی،  معاد  نه  و  معتقدند  روحانی  بقاء  به 
سوی  از  معادی  و  بازگشت  می کنند  ادعا  زیرا 
در  انسان  فیزیکی  مرگ  از  پس  جسم،  به  روح 
روز قیامت، نیست. پس، هنگامی که اصطالح 
معاد روحانی به کار می رود، باید دانست در بطن 
و  نیست  بازگشتی  و  معاد  بهائیان،  نظر  از  آن، 
ی  رو بر  معاد  نام  تسامح،  با  که  است  ترکیبی 
گذاشته شده است. بنابراین شایسته تر این  آن 

باور  معرفی  برای  بهائی  نویسندگان  که  است 
روحانی،  بقاء  مثل  دقیق تری،  ترکیب  از  خود، 
به  اسالمی  متفکران  که  چرا کنند.  استفاده 
و  انسان ها  فیزیکی  مرگ  از  پس  قیامت  برپایی 
اعتقاد  این  پایۀ  بر  و  کتاب معتقدند  و  حساب 
یا  روحانی  بحث  که  است 
انسان  حضور  بودن  جسمانی 
کتاب  و  حساب  و  قیامت  در 
که  بهائیان  اما  می کنند؛  بیان  را 
تغییر  نیز  را  قیامت  تعریف  حتی 
دنیا  همین  در  را  آن  و  داده اند 
اعتقاد  معاد  به  اصواًل  می دانند؛ 
یا  روحانی  بخواهند  که  ندارند 
اثبات  یا  را رد  جسمانی بودن آن 

کنند. 

بررسی  در  نکته  دومین 
استدالالت عقالنی بهائیان، عدم تطابق جملۀ 
ذکرشده با چند سطر قبل از آن است؛ آنجایی 
مؤمنان  پیامبران،  صفات  بازگشت  را  معاد  که 
کفار جدید  کفار قدیم به پیامبران، مؤمنان و  و 
گرفتن این  در این دنیا معرفی می کند. با درنظر 
باب  در  استدالل هایی  بیان  می پرسیم  تعریف 
معاد روحانی و بازگشت روح و اینکه عذاب های 
عالم بعد، در اصل روحانی است و نه جسمانی، 
که در ابتدای مقاله از معاد  در مقایسه با تعریفی 
همین  در  صفات  بازگشت  را  آن  که  شده  ارائه 
دنیا می داند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ 
باید  نیز  و این دو چگونه باهم قابل جمع اند؟ و 

اینگونه  با  بهائیان 
نتیجه  نهایتًا  استدالل ها 
تمامی  که  می گیرند 
معاد،  با  مرتبط  مفاهیم 
استعاری  معانی  دارای 
بهائی  آیین  که  است 
به  بدیع،  آیینی  به عنوان 
دست  مفاهیم  این  درک 
یافته و قالبی نو برای فهم 

آن ها ارائه داده  است. 
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درصدد  بهائی،  نویسندگان  درنهایت،  پرسید 
مجازات  و  معاد  هستند؟  چیزی  چه  به  پاسخ 
در  صفات  بازگشت  یا  بعد  عالم  در  روحانی 
همین دنیا؟ با توجه به این دو نکته مناسب بود 

تعریف  میان  تفکیکی  اواًل،  که 
اسالم از معاد و تعریف بهائیان 
ثانیًا،  و  گیرد  صورت  آن  از 
دالیل عقلی و نقلی مطرح شدۀ 
که  تعریفی  با  مطابق  آن،  ذیل 
ارائه  دارد؛  معاد  از  بهائی  باور 
غیراین صورت  در  که  چرا شود. 
که  می شود  تصور  این گونه 
تعریف  بهائی  نویسندگان 
داشته  باور  را  معاد  از  اسالمی 
روحانی  بر  نقدهایی  تنها  و 
دارند،  آن  بودن  جسمانی  یا 
آنان  تعریف  دیدیم  درحالی که 
اعتقاد اسالمی  با  از معاد اصاًل 

معاد قابل جمع شدن نیست. 

2- پاسخ به دالیل عقلی

و  انسان ها  فهم   و  درک  رشد  اول:  دلیل   -2-1
مقتضیات زمان

در  عقلی  دالیل  از  یکی  بهائیان  که  شد  گفته 
درک  و  فهم  رشد  را  معاد  بودن  روحانی  لزوم 
در  گذشته  بیان مفاهیم  به  و احتیاج  انسان ها 
ی و نو می دانند. در پاسخ به این  قالبی استعار
ی  استعار معانی  ادعای  گفت  می توان  دلیل 

معاد در قرآن و مؤلفه های مرتبط با آن، ادعایی 
که نه به قدمت آیین بهائی، یعنی حدود  است 
 ١٠٠٠ حدود  به  حداقل  بلکه  پیش،  سال   ١٧٠
ابوعلی سینا  شیخ الرئیس  زمان  و  پیش  سال 
باز می گردد. ابن سینا در برخی 
معاد  به گونه ای  خود،  آثار  از 
جسمانی و ویژگی های ظاهری 
کرده و آن  و مادی معاد را انکار 
را صرفًا روحانی دانسته است؛ 
خطابات  که  توجیه  این  با 
افرادی  برای  روایی  و  قرآنی 
روحانی  عالم  با  که  بوده  است 
نداشته اند  آشنایی  چندان 
زبانی  با  قرآن  رو،  همین  از  و 
را  قابل فهم، معقوالت  و  ساده 
توضیح  محسوسات  قالب  در 
این  در  ابن سینا  داده  است. 
عود  معنای  به  را  معاد  نظر، 
عالم  یا  خداوند  به سوی  روح 
مجردات می داند؛ نه عود روح 
دردهای  و  لذت ها  او  بدن.  به 
که در شریعت آمده  است،  جسمانی قیامت را 
برای  شارع  که  می شمارد  استعاره  و  َمجاز 
تشویق عموم مردم به  کار های نیک و ترساندن 
کردار زشت به این گونه َمجازها متوسل  آن ها از 
باب  در  پژوهشی  نیکزاد،  )عباس  است  شده  
معاد  به  اعتقاد  ی  و ص٤(.  جسمانی،  معاد 
پیامبر  گفتار  به  اعتماد  راه  از  تنها  را  جسمانی 

تعریف  میان  تفکیکی  اواًل، 
تعریف  و  معاد  از  اسالم 
گیرد  صورت  آن  از  بهائیان 
نقلی  و  عقلی  دالیل  ثانیًا،  و 
مطابق  آن،  ذیل  مطرح شدۀ 
از  بهائی  باور  که  تعریفی  با 
که  معاد دارد؛ ارائه شود. چرا
این گونه  غیراین صورت  در 
که نویسندگان  تصور می شود 
بهائی تعریف اسالمی از معاد 
را باور داشته و تنها نقدهایی 
بودن  جسمانی  یا  روحانی  بر 
دیدیم  درحالی که  دارند،  آن 
با  اصاًل  معاد  از  آنان  تعریف 
قابل  معاد  اسالمی  اعتقاد 

جمع شدن نیست. 
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به شمار  قابل اثبات،  مسأله ای  نه  و  االهی 
ی های  دشوار صادق زاده،  )فاطمه  می آورد 
جسمانی،  معاد  انکار  یا  پذیرش  در  ابن سینا 

ص٩١(. 

سال   ٩٠٠ حدود  را  اعتقاد  این  نظیر  همچنین 
که  آنجا  کرده  است،  بیان  غزالی  محمد  قبل، 
برای  که  است  مثال هایی  این ها  می نویسد: 
عقاب  و  ثواب  به  آنان  تا  شده  است  زده   عوام 
که ثواب  گردند. بدیهی است  روحانی رهنمون 
و عقاب روحانی، از نظر رتبه، بر ثواب و عقاب 
معاد  ی،  انوار )جعفر  دارد  برتری  جسمانی 

جسمانی از نگاه حکیمان االهی، ص52(.

ی  استعار به  اعتقاد  می شود  دیده  به وضوح 
پیش  مدت ها  از  معاد،  با  مرتبط  معانی  بودن 
از آیین بهائی و درحالی که هنوز چند صباحی 
امام دوازدهم شیعیان نگذشته  آغاز غیبت  از 
است  آن  نشان دهندۀ  این  و  داشته  وجود  بود؛ 
که در فهم مردم ١٠٠٠ سال پیش نیز می گنجیده 
ی  استعار می توانند  مفاهیم،  این  که  است 
را  دلیلی  حتی  که  اینجاست  جالب  و  باشند 
بودن  ی  استعار ضرورت  برای  بهائیان  که  هم 
این مفاهیم بیان می کنند؛ درست مانند دلیل 
معنای  گرفتن  درنظر  نیز،  آن ها  و  است  ایشان 
مردم  فهم  در  و  عوامانه  ی  کار را  معاد  ظاهری 
بهائیان  استدالل  لذا  می دانستند.  عادی 
مبنی بر رشد عقل انسان و نیاز به ارائۀ مفاهیم 
ی از قیامت و معاد، استدالل  جدید و استعار

مسأله  این  که  چرا نمی رسد؛  به نظر  محکمی 
قرن ها قبل تر از آن ها نیز مطرح بوده  است. 

دالیل  بخش  در  که  همان طور  همچنین، 
برای  را  روایاتی  بهائیان  آمد؛  هم  بهائیان  نقلی 
امامان شیعه؟مهع؟ نقل  از  اثبات مدعای خود، 
گر بیان مفاهیم  که ا می کنند. سؤال اینجاست 
ظاهری معاد، مقتضای آن دوره و در فهم مردم 
داشت  لزومی  چه  اصواًل  بوده  است؛  زمان  آن 
یا  ی  استعار مفاهیم  بحث  شیعه  امامان  که 
کنار مفاهیم ظاهری  کنند و در  را بیان  باطنی 
حضرت  از  حتی  بهائیان  بپردازند؟  آن ها  به 
مرگ  ایشان  که  می کنند  نقل  نیز  عیسی؟ع؟ 
توصیف  ایمانی  مرگ  و  زندگی  را  حیات  و 
رفع  جزوه   نویسندگان،  از  )جمعی  است  کرده  

شبهات، ذیل شبهه ١٣(. 

حضرت  زمان  مردمان  که  است  واضح 
بادیه نشین  اعراب  از  قبل تر  قرن ها  عیسی؟ع؟ 
با  که  یسته اند  اسالم؟لص؟می ز پیامبر  زمان 
حساب بهائیان باید فهم آن ها در سطح بسیار 
قرار  خود،  از  بعد  زمان  مردِم  فهم  از  پایین تری 
که آیا  داشته باشد و باز این سؤال مطرح است 
ی  استعار مفاهیم  بیان  با  عیسی؟ع؟  حضرت 
بیهوده  و  عبث  ی  کار مرتکب  خود،  قوم  برای 
در  که  کرده  آن ها صحبت  با  به گونه ای  و  شده 

فهمشان نمی گنجیده است؟  
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2-2-دلیل دوم: تغییر بدن
بدن  که  بود  این  بهائیان  عقلی  دلیل  دومین 
بار  چهل  حدود  خود،  عمر  طول  در  انسان 
پاداش ها  که  این است  و سؤال  عوض می شود 
تعلق  سلول ها  کدام  به  ی  اخرو عذاب های  و 
این  تمام  در  که  است  روح  تنها  این  می گیرد؟ 
را  انسان  اصلی  هویت  و  مانده  ثابت  سال ها 
تغییر  بارها  که  او  جسم  نه  و  می دهد  تشکیل 

می کند. 

وقتی  اواًل،  می گوییم  دلیل  این  به  پاسخ  در 
مرده  سلول های  و  می شود  عوض  انسان  بدن 
آیا  می دهند؛  زنده  سلول های  به  را  جایشان 
شده  تبدیل  ب  فرد  به  الف  فرد  گفت  می توان 
در  آیا  می شود  بزرگ  که  کودکی  مثاًل  است؟ 
دیگری  فرد  او  گفت  می توان  بزرگسالی  هنگام 
تقریب  به منظور  است.  منفی  پاسخ  است؟ 
که  کرد  ذکر  را  تشبیهی  چنین  می توان  ذهن  به 
جسم انسان به سان بادکنکی می ماند که گاهی 
کوچک  گاهی  است،  خالی  گاهی  و  پر  هوا  از 
گاهی  گاهی چاق است و  گاهی بزرگ،  است و 
به  و  است  بادکنک  همان  بادکنک  اما  الغر، 
شیء دیگری تبدیل نشده است. بدن نیز شبیه 
و  است  جوان  گاهی  است،  بادکنک  همان 
گاه بزرگ؛ اما  کوچک است و  گاهی  گاهی پیر، 
گفت این بدن همان بدن نیست و به  نمی توان 
چیز دیگری تبدیل شده است. ثانیًا این فرض 
دور  به  تغییر  از  و  می ماند  ثابت  انسان  روح  که 
که  چرا نیست.  اشکال  از  خالی  فرضی  است 

و  آالم  انواع  معرض  در  انسان  می دانیم  ما  همۀ 
امراض روحی قرار دارد و در طول حیاتش بارها و 
گاه  گون می شود. مثاًل  گونا بارها دچار تغییرات 
گاه  آرام و  گاهی  گاهی دلشاد است،  افسرده و 
کافر  گاهی  و  مؤمن  گاه  حتی  یا  است،  بی قرار 
است. همۀ این ها نشانگر تغییرات روحی و نه 
جسمی اوست. با این حساب نمی توان حاالت 
و  تغییر  هیچ  که  به طوری  دانست  ثابت  را  روح 
که  تبدیلی در آن رخ ندهد. حقیقت این است 
از  کمتر  خیلی  روحانی  حاالت  تغییر  سرعت 
تغییر حاالت جسمانی نیست؛ اما تفاوت آن ها 
جسمانی  حاالت  تغییر  نوع  که  است  این  در 
از  روحانی  حاالت  و  مادی،  و  جسمانی  نوع  از 
مثال  به طور  است.  غیرمادی  و  روحانی  نوع 
جسم، الغر یا چاق می شود ولی روح غمگین یا 
که  کند  ادعا  نمی تواند  کسی  اما  شاد می شود، 
جسم یا روح همان جسم و روح نیست و به چیز 

دیگری تبدیل شده است. 

كول كل و مأ 3-2-دلیل سوم: شبهۀ آ
دلیل سوم بهائیان از سری دالیل عقلی، همان 
جسمانی  معاد  باب  در  کول  مأ و  کل  آ شبهۀ 
که  است  شبهه ای  گفت  می توان  که  است 
وجود  بهائی،  آیین  پیدایش  از  قبل تر  قرن ها 
 ... و  افرادی نظیر محمد غزالی  و  داشته  است 
درصدد پاسخ به آن برآمده اند و این نشانگر آن 
است که این شبهات و دستمایه قرار دادن آن ها 
زمان های  در  معاد،  بودن  روحانی  اثبات  برای 
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استدالل  لذا  و  بوده  است  مطرح  هم  گذشته 
است.  مناقشه  قابل  نیز،  جهت  این  از  بهائیان 
کتاب  حال به بررسی این شبهه و پاسخ به آن از 

یم. ید می پرداز منشور جاو

و  »خورنده«  معنای  به  عرب  لغت  در  کل  آ
کول به معنای »خورده شده«  مأ
شبهه  در  که  اشکالی  است. 
می شود  مطرح  کول  مأ و  کل  آ
انسانی  چنانچه  که  است  این 
بدن  اجزای  و  بمیرد  کول(  )مأ
آن  از  و  شوند  ک  خا وارد  او 
یند  برو گیاهان  و  نبات  ک،  خا
و حیوانات نیز از آن نبات تغذیه 
کل(  )آ دیگر  انسان های  و  کنند 
گیاهان  و  حیوانات  آن  از  هم 
که  است  واضح  نمایند،  تغذیه 
اجزای بدن انسان نخست، وارد 
خواهد  دیگر  انسان های  بدن 
این  پاسخ  دراین صورت،  شد. 
روز  پاداش  تکلیف  که  سؤال 
اول  انسان  بدن  درمورد  قیامت، 
کنون اجزائی از آن، جزئی از  که ا
بدن انسان های دیگر شده، چه 

خواهد بود؟

برای پاسخ به این اشکال چند حالت مختلف 
گرفت:  می توان درنظر 

1- جزء مصرف شده در یک لحظه و یک زمان با 
گردد.  هردو بدن در روز قیامت محشور 

کل  آ بدن  ضمیمۀ  تنها  مصرف شده  2-جزء 
شود.

کول  مأ بدن  تنها ضمیمۀ  3-جزء مصرف شده 
شود.

ضمیمۀ  و  نیاید  حساب  به  جزء  این  4-اصاًل 
هیچ بدنی نشود.

ندارد،  وجود  اول  فرض  امکان 
جزء  یک  نیست  ممکن  که  چرا
باشد.  فرد  دو  بدِن  در  هم زمان 
کول  در فرض دوم  بدن انسان مأ
شد.  خواهد  برانگیخته  ناقص 
کل  آ انسان  بدن  سوم  فرض  در 
و  می شود  برانگیخته  ناقص 
بدن  هردو  چهارم  فرض  در 
برانگیخته  ناقص  به صورت 
که هرسه مخالف  خواهند شد 
به  متشرعه  که  است  اصولی  با 

آن قائلند.

چهارم  و  اول  فرض  گفت  باید 
که  چرا نیست،  ما  بحث  مورد 
اول، فرضی محال است  فرض 
صورت  از  نیز  چهارم  فرض  و 
است،  خارج  اولیه  اشکال 
انسان  معاِد  تکلیف  که  بود  این  اشکال  که  چرا
و  گشته  ناقص  او  بدن  که  کول(  )مأ نخست 
شد؟  خواهد  چه  می شود  کل  آ بدن  از  جزئی 
شدن  ضمیمه  چهارم  فرض  در  درحالی که 

سری  از  بهائیان  سوم  دلیل 
شبهۀ  همان  عقلی،  دالیل 
معاد  باب  در  کول  مأ و  کل  آ
می توان  که  است  جسمانی 
که  است  شبهه ای  گفت 
پیدایش  از  قبل تر  قرن ها 
داشته  وجود  بهائی،  آیین 
 است و افرادی نظیر محمد 
غزالی و ... درصدد پاسخ به 
نشانگر  این  و  برآمده اند  آن 
و  شبهات  این  که  است  آن 
آن ها  دادن  قرار  دستمایه 
بودن  روحانی  اثبات  برای 
گذشته  معاد، در زمان های 
و  بوده  است  مطرح  هم 
این  از  بهائیان  استدالل  لذا 
مناقشه  قابل  نیز،  جهت 

است. 
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از  لذا  و  است  نشده  گرفته  درنظر  کل  آ بدن  به 
حیطۀ بررسی اشکال خارج است. 

گرفتن  بنابراین پاسخ به این اشکال را با درنظر 
فرض دوم و سوم و بیان توضیحاتی در این باب 

ادامه می دهیم.

چشمه  یک  مانند  انسان  بدن  علمی  نظر  از 
و  فعل  براثر  مداوم  به صورت  که  است  جوشان 
انفعاالت طبیعی، از درون سلول های جدیدی 
در آن تولید شده و از برون نیز به تحلیل می رود. 
امروزه دانشمندان تقریبًا به این نقطه رسیده اند 
که در هر هشت سال، انسان یک بار بدن عوض 
گر  فردی 64 سال  می کند، یعنی به طور مثال، ا
مختلف  بدن   8 حیاتش  طول  در  کند  عمر 
تغییرات  این  که  آنجا  از  اما  داشت،  خواهد 
انسان  می شود  انجام  یجی  تدر و  آرام  به صورت 
که برای  متوجه آن نمی گردد. یکی از احتماالتی 
که  این است  گرفت  این بدن ها می توان درنظر 
ک و گیاهان،  تعدادی از این بدن ها، از طریق خا
طعمۀ انسان های دیگر شود و سایر بدن ها فارغ 
هشتم  و  هفتم  ششم،  بدن  مثاًل  باشد.  مانع  از 
طعمۀ انسان های دیگر شده و بدن دوم و چهارم 
که  پاسخی  اولین  بنابراین  باشد.  مانع  از  فارغ 
است  این  داد  کول  مأ و  کل  آ شبهه  به  می توان 
که ممکن است انسان در روز قیامت، با همان 
انسانی نشده و مقرون به  که طعمۀ هیچ  بدنی 
عمل  جزای  به  و  شود  محشور  نیست،  مانعی 

خویش برسد. 

که تمام بدن های  اما احتمال بعدی این است 
هیچ  و  شده  دیگر  انسان های  طعمۀ  فرد،  یک 
نیز  اینجا  در  نباشد.  مانع  از  فارغ  او،  از  بدنی 
اول  حالت  گرفت:  درنظر  حالت  دو  می توان 
اجزای  کل،  آ انسان  گر  ا که  است  صورتی 
بدهد،  کول  مأ انسان  به  را  خود  مانِع  به  مقرون 
درنهایت بدنی الغرتر و ظریف تر برای او خواهد 
که  ماند و حالت دوم نیز در این صورت است 
داده  کول  مأ به  کل،  آ مانِع  به  مقرون  اجزای  گر  ا
کل باقی نخواهد  شود هیچ زمینه ای برای بدن آ

ماند. 

از حالت  کول  و مأ کل  آ به شبهۀ  پاسخ  دومین 
گفت  می توان  که  صورت  بدین  برمی آید؛  اول 
که برخی  کل ـ  که بدن انسان آ چه اشکالی دارد 
به صورت  ـ  شده  بازگردانده  کول  مأ به  اجزائش 
به  مقرون  که  اولیه،  بدن  از  ظریف تر  و  الغرتر 
هرگز  ما  که  چرا شود؟  محشور  نیست،  مانعی 
آخرت،  در  انسان  بدن  اینکه  بر  شرعی  دلیل 
تفاوتی  کوچک ترین  حجم،  و  وزن  نظر  از  حتی 
بلکه  یم.  ندار داشت،  نخواهد  دنیوی  بدن  با 
بدن  همان  محشورشده،  بدن  که  است  کافی 
مخالف  آن  با  جهاتی  از  هرچند  باشد  دنیوی 
باشد، باالخره ماده بدن همان ماده است و تنها 

کمیت و حجم بدن خواهد بود. تفاوت آن در 

مقرون  اجزای  شد  گفته  که  همان طور  گر  ا اما 
شود،  بازگردانده  او  به  کول،  مأ بدن  مانِع  به 
باقی  کل  آ بدن  برای  زمینه ای  دراین صورت 
نیز  اینجا  در  شود.  محشور  آن  با  تا  نمی ماند 
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اینکه  اول  احتمال  دارد،  وجود  احتمال  دو 
که مقرون  کل وجود داشته باشد  بدن هایی از آ
امکان  این  دراین صورت  که  نیستند  مانع  به 
او  به  را  کول  مأ اجزای  کل  آ که  دارد  وجود 
بازگردانده و با سایر بدن های خود محشور شود 
کل مقرون  و احتمال دوم اینکه تمام بدن های آ
به  را  خود  اجزای  گر  ا که  طوری  باشد،  مانع  به 
از  هیچ کدام  برای  زمینه ای  بازگرداند،  کول  مأ
که با آن محشور  بدن های او باقی نخواهد ماند 
مانعی  هیچ  گفت  می توان  دراین صورت  شود؛ 
که اجزای بدن  از مواد زمینی  اینکه  برای  ندارد 
کول  مأ بدن  تکمیل  برای  نیست  انسانی  هیچ 
از  بیش  جسمانی،  معاد  در  ما  و  شده  استفاده 
یم که دربارۀ انسان بگویند که این  این دلیل ندار

همان انسان دنیوی است. 

روایات  و  آیات  از  برخی  به  اینجا الزم است  در 
کنیم، دقت در این آیات و  در باب معاد اشاره 
»مثل بودن  تنها  که در معاد،  روایات می رساند 
کافی است و هرگز  انسان معاد« با انسان دنیوى 
الزم  عینیت  تحقق  بر  اصرار  و  سخت گیرى 
گر بدن انسان برانگیخته  نیست، تا در مواردى ا
گردد و معاد جسمانی آن  نشده، دچار اشکال 

امکان پذیر نباشد.

که عینیت امکان پذیر است، دلیلی  البته آنجا 
تا  یعنی  شود.  استفاده  دیگر  مواد  از  که  ندارد 
وقتی که اجزاى مادى بدن انسان در زمین باقی 
گردد، استدالل  است، طبعًا باید خود آن احیا 
نادر،  فرض  بر  که  است  درصورتی  مثلیت  به 

دوباره،  احیاى  براى  کل  آ انسان  بدن  از  چیزى 
باقی نماند.

ماواِت  الّسَ َق 
َ
َخل ِذى 

َّ
ال ْیَس 

َ
ل اَو  قرآن می فرماید: 

ُهَو  َو  َبلی  ُهْم 
َ
ِمْثل َق 

ُ
َیْخل ْن 

َ
أ َعلی  ِبقاِدر  ْرَض 

َ
َواأل

که  َعلیُم )یس، آیه 51( »آیا آن خدایی 
ْ
َخاّلُق ال

ْ
ال

که  آسمان ها و زمین را آفریده است، توانا نیست 
آفریدگار  او  چرا  بیافریند؟  را  بشرها  این  همانند 

توانا و دانا است«. 

آیه  در  می شود،  مالحظه  که  همان طور 
ُهم« به کار رفته است نه »عینهم«. 

َ
لفظ »ِمْثل

صادق ؟ع؟ می فرماید:  امام  حدیثی  در 
روح،  قبض  از  پس  را  مؤمن  روح  »خداوند 
روز  در  و  می سازد  متنعم  برزخی،  بهشت  در 
که در دنیا بود محشور  رستاخیز با همان صورتی 
 ،6 ج  بحاراالنوار،  )مجلسی،  می نماید.« 

حدیث32(. 

معاد  محور  که  است  این  بر  گواه  روایت  و  آیه 
که  است  کافی  و  است  انسان  صورت  حفظ 
و  شکل  همان  با  شده  برانگیخته  شخص 
که در دنیا داشت، محشور شود و دلیلی  هیأت 
که حتمًا باید از همان  برای این مطلب نیست 
که روز نخست از آن آفریده شده بود، در  کی  خا
گرفته شود و شکل پذیرد. باز  معاد نیز از آن بهره 
که خود ماده نخست  یادآور می شویم در جایی 
جدید  مادۀ  به  آن  از  عدول  باشد،  محفوظ 
ید،  بی جهت خواهد بود )سبحانی، منشور جاو

ج ٥، صص٢١١ تا ٢١٦(. 
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علمی  یافته های  طبق  آنکه  دیگر  نکتۀ 
شخصی  هر  سلولی  ساختار  اخیر،  چنددهۀ 
هیچ  و  است  فردی  به  منحصر   DNA دارای 
آنان یکسان باشد.   DNA که  دو فردی نیستند 
به  را  او  ژنتیکی  اطالعات  شخصی  هر   DNA

مشخصات  و  دارد  همراه 
بخش های  در  سلول  هر 
که  رفتاری  و  بدن  مختلف 
توسط  می دهد  نشان  خود  از 
چند  هر  می شود.  معلوم  آن 
کند، باز  کول تغذیه  کل از مأ آ
ساختار  با  او  سلولی  ساختار 
کول متفاوت است.  سلولی مأ
که  کرد  ادعا  بتوان  بسا  چه 
که  افراد  بدن های  قیامت  در 
با  انسان ها  و  می شود  زنده 
دنیا  در  که  جسمی  همان 
می شوند،  محشور  داشتند 

است  ساختاری  همان  آنان   DNA ساختار 
همین  به  و  داشتند  مرگ  از  پیش  دنیا  در  که 
دلیل به خاطر یکسان بودن ژنتیک آن ها، بدن 
خواهد  را  ساختار  و  قیافه  و  شکل  همان  فرد 
نیز  روایتی  با  نظریه  این  می رسد  به نظر  داشت. 
که می فرماید:  از امام صادق؟ع؟ سازگار است 
ِت  َمّیِ

ْ
ال َعِن  ُسِئَل   :

َ
َقال اهلِل؟ع؟  ِبی َعْبِد 

َ
أ »َعْن 

ْحٌم َو 
َ
ُه ل

َ
َیْبَقی ل

َ
ی ال : َنَعْم َحّتَ

َ
ی َجَسُدُه؟ َقال

َ
َیْبل

ی 
َ
َتل  

َ
ال َها 

َ
َفِإّن ِمْنَها  ُخِلَق  ِتی 

َّ
ال ِطیَنُتُه   

َّ
ِإال َعْظٌم   

َ
ال

َکَما  ِمْنَها  َق 
َ
ُیْخل ی  َحّتَ ُمْسَتِدیَرًة  َقْبِر 

ْ
ال ِفی  َتْبَقی 

ٍة.: از امام صادق؟ع؟ در مورد جسد   َمّرَ
َ

ل ّوَ
َ
ُخِلَق أ

مرده پرسیده شد که آیا می پوسد؟ فرمودند: بله، 
گوشتی و نه استخوانی باقی  که دیگر نه  تا آنجا 
خلق  آن  از  که  اولیه ای  طینت  مگر  نمی ماند 
به  و  نمی رود  بین  از  آن  همانا  پس  است،  شده 
ی در قبر باقی می ماند  شکل دایرو
می شود،  خلق  آن  از  اینکه  تا 
خلق  آن  از  اول  بار  که  همان طور 

شد.« 

در این روایت شاید منظور از "خلق 
که در رحم  بار اول"، خلقی است 
مادر برای بار اول آفریده می شود و 
دارای ویژگی های منحصربه فردی 
با  نیز  قیامت  روز  در  که  است 
همان بدن و همان ویژگی ها که در 
اطالعات ژنتیکی او موجود است، 

محشور خواهد شد. 

پاسخ به دالیل نقلی بهائیان 
گفته شد، بهائیان به نقل آیاتی از  که  همان طور 
می پردازند  شیعه؟مهع؟  امامان  از  روایاتی  و  قرآن 
معاد،  به  مربوط  مفاهیم  توضیح  در  ایشان  که 
قیامت، صراط، میزان و بعث اموات از عبارات 
ظاهری  مفاهیم  به جای  تمثیلی  و  استعاری 
کرده اند. قبل از بررسی و پاسخ  کلمات استفاده 
و  مقدمه  بیان  به  است  الزم  مذکور  روایات  به 
همچنین  یم.  بپرداز باب  این  در  کوتاه  نکاتی 
داده  پاسخ  اساسی  سؤال  سه  به  است  الزم 

که  کرد  ادعا  بتوان  بسا  چه 
افراد  بدن های  قیامت  در 
که زنده می شود و انسان ها 
دنیا  در  که  جسمی  همان  با 
می شوند،  محشور  داشتند 
همان  آنان   DNA ساختار 
دنیا  در  که  است  ساختاری 
به  و  داشتند  مرگ  از  پیش 
همین دلیل به خاطر یکسان 
بدن  آن ها،  ژنتیک  بودن 
و  قیافه  و  شکل  همان  فرد 

ساختار را خواهد داشت.
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شود. ١- آیا معانی استعاری در قرآن به  کار  رفته 
آن  تشخیص  است  مثبت  پاسخ  گر  ا است؟ 
کسی  چه  و  چیست  تأویل   -٢ است؟  چگونه 
و  قرآن  کلمات  ظاهر  از  خروج  حِق  و  اجازه 
را دارد؟ ٣-  آن  یلی  تأو و  باطنی  بیان مصادیق 

باطنی  معانی  بیان  ضرورِت 
توسط امامان شیعه؟مهع؟ از دیِد 

بهائیان چیست؟ 

مقدمه

در  تشبیه  و  تمثیل  استعاره،   -1
قرآن 

که می دانیم استعاره  همان طور 
در اصطالح نوعی تشبیه است 
تشبیه  رکن  یک  تنها  آن  در  که 
)مشبه یا مشبه به( ذکر می شود 

وجه  تا  وامی دارد  ذهنی  تالش  به  را  خواننده  و 
به طور  کند.  جست وجو  را  دیگر  رکن  و  شبه 
»صدف وار  می شود  گفته  که  هنگامی  مثال 
نکردند  لؤلؤ  به  جز  دهان   / راز  گوهرشناسان 
که  ارزشمند است  از سخنان  لؤلؤ استعاره  باز« 
حذف  جمله  از  ارزشمند«  »سخنان  عبارت 
شده  استفاده  لؤلؤ  کلمه  از  آن  به جای  و  شده 
می توان  به سادگی  کوتاه  توضیح  این  با  است. 
فهمید برای تشخیص تشبیه، تمثیل یا استعاره 
در جمالت، نیاز به داشتن قرینه هایی است که 
منصرف  کلمات  ظاهری  معنای  از  را  خواننده 
کند.  یا تشبیه رهنمون  به سوی استعاره  و  کرده 

است  قرینه ای  اینجا  در  لؤلؤ  کلمۀ  مثال  به طور 
معنای  در  را  آن  نمی توان  می دهد  نشان  که 
گرفت؛  درنظر  است  ید  مروار که  اصلی اش 
کسی  که از دهان  که عقاًل نمی توان پذیرفت  چرا
است  استعاره ای  لؤلؤ  پس  شود؛  خارج  ید  مروار
شبه  وجه  و  باارزش  سخنان  از 
دو  این  بودن  ارزشمند  در  هم 
قرینه ای  تا  آنکه  نتیجه  است. 
معنای  وجود  بر  مبنی  جمله  در 
نباشد؛  استعاری  یا  تشبیهی 
به  که  انسان حکم می کند  عقل 
توجه  کلمات  و  عبارات  ظاهِر 
شود و آنچه ظاهر نشان می دهد 
درمورد  شود.  پذیرفته  همان 
قانون  همین  نیز  قرآنی  آیات 
ساده حکم فرماست. دراین مورد 
است  حجت  قرآنی  آیات  ظاهر  گفت  می توان 
بودن  استعاری  برای  قرینه ای  که  زمانی  تا  و 
آیات  ظاهر  با  تعارض  در  و  نباشد  آن  کلمات 
ظاهر  از  نمی توان  نگیرد؛  قرار  عقل  یا  دیگر 
کرده و معانی استعاری و تشبیهی برای  عدول 
گر از معنای ظاهری  که ا گرفت؛ چرا آن ها درنظر 
که  کنیم این بدان معناست  عبارات صرف نظر 
کرده و هزاران سال  خداوند متعال آیاتی را نازل 
کرده است؛ حال آنکه  مردم را با ظاهر آن سرگرم 
استعاری  مطالب  آیات،  آن  معنای  از  مرادش 
از  را  انسان ها  و در تمام این مدت  بوده  دیگری 

کرده است.  فهم منظور اصلی خویش محروم 

کوتاه  توضیح  این  با 
فهمید  می توان  به سادگی 
برای تشخیص تشبیه، تمثیل 
نیاز  جمالت،  در  استعاره  یا 
به داشتن قرینه هایی است 
معنای  از  را  خواننده  که 
منصرف  کلمات  ظاهری 
یا  استعاره  به سوی  و  کرده 

کند.  تشبیه رهنمون 
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جایی  در  کلمه  یک  از  گر  ا اینکه  دیگر  نکته 
این بدان معنا  به عنوان استعاره استفاده شود، 
را  معنا  همان  همه جا،  کلمه  آن  که  نیست 
به عنوان  لؤلؤ  از  باال  مثال  در  نمونه  برای  بدهد. 
استفاده  ارزشمند  سخنان  از  استعاره ای 
که  نیست  معنا  آن  به  این  اما  است،  شده 

کرده  تغییر  لؤلؤ  کلمۀ  معنای 
به جای  همه جا  یم  مجبور ما  و 
عبارت  از  »لؤلؤ«  از  استفاده 
استفاده  ارزشمند«  »سخنان 
هنگامی که  مثال  برای  کنیم. 
از  پر  »ظرفی  بگوییم  می خواهیم 
بگوییم  داد«  نشان  او  به  را  لؤلؤ 
»ظرفی پر از سخنان ارزشمند را 
به طور  گر  ا پس  داد«!  نشان  او  به 
کاَن  مثال خداوند در آیۀ »أَو َمْن 
ُنورًا  ُه 

َ
ل نا 

ْ
َجَعل َو  ْحَیْیناُه 

َ
َفأ َمْیتًا 

ُه 
ُ
َمَثل َکَمْن  اِس  الّنَ ِفی  ِبِه  َیْمشی  

ْیَس ِبخاِرٍج ِمْنها: 
َ
ماِت ل

ُ
ل

ُ
ِفی الّظ

ما  پس  بود،  مرده  که  کسی  آیا 
که  بخشیدیم  نورى  او  براى  و  کردیم  زنده  را  او 
همانند  می رود،  راه  مردم  میان  در  آن  پرتو  در 
گویی در ظلمات است و از آن  که  کسی است 
مورد  که   )122 )انعام:  نیست؟«  بیرون شدنی 
استدالل بهائیان در قسمت دالیل نقلی است، 
از عبارت مرده  کافر شده است  که  کسی  برای 
نیست  معنا  بدان  این  اواًل  می کند؛  استفاده 
باشد،  رفته  به کار  مرگ  کلمۀ  قرآن  در  هرجا  که 

نا 
ْ
کافر شدن را بدهد. ثانیًا عبارت »َجَعل معنای 

ُه« 
ُ
َمَثل »َکَمْن  و  اِس«   الّنَ ِفی  ِبِه  َیْمشی   ُنورًا  ُه 

َ
ل

قرینه ای است برای اینکه نشان دهد مرگی که در 
اینجا از آن صحبت شده است مربوط به مرگ 
کفر  یا  روحانی  مرگ  و  نیست  انسان ها  فیزیکی 
کافر شدن  آن ها منظور است و این مثال دربارۀ 
زده شده است.  آوردن  ایمان  و 
استعاره  امر  در  آنکه  نهایت 
در  قرینه ای  وجود  تشبیه،  و 
جمله برای تشخیص آن، امری 

ضروری است. 

2-تأویل در قرآن
است  الزم  که  دیگری  مفهوم 
گیرد،  در مقدمه مورد توجه قرار 
صاحب  است.  تأویل  واژۀ 
تأویل  تعریف  در  المفردات 
چنین آورده است: »الرجوع إلی 
األصل و ذلك هو رّد الشی ء إلی 
کان  علمًا  منه،  المرادة  الغایة 
أو فعاًل: بازگشت به اصل، بازگرداندن چیزی به 
که می تواند  که از آن اراده شده است  مقصدی 
اصفهانی،  )راغب  فعل«  یا  باشد  علم  در 

المفردات فی غریب القرآن، ج1، ص99(. 

برای آشنایی بیشتر با مفهوم تأویل، الزم است 
برای  تأویل  لفظ  قرآن،  آیات  در  که  مواردی  به 
موارد  این  کنیم.  توجه  است،  رفته  به  کار  آن ها 

عبارتند از: 

الزم  که  دیگری  مفهوم 
مورد  مقدمه  در  است 
تأویل  واژۀ  گیرد،  قرار  توجه 
المفردات  صاحب  است. 
چنین  تأویل  تعریف  در 
إلی  »الرجوع  است:  آورده 
الشي ء  رّد  األصل و ذلك هو 
منه،  المرادة  الغایة  إلی 
بازگشت  فعاًل:  أو  کان  علمًا 
چیزی  بازگرداندن  اصل،  به 
اراده  آن  از  که  مقصدی  به 
در  می تواند  که  است  شده 

علم باشد یا فعل« 
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واقعی  مراد  و  حقیقی  معنای  هنگامی که  الف: 
بیان  )مانند  بیان شده است.  متشابه1  آیات  از 
مثل  قرآن  در  مقطعه  حروف  از  اصلی  مقصود 

کهیعص(. 

کریمه  آیات  باطنی  معارف  و  معنا  بیان  ب: 
َیْقُضوا 

ْ
اعم از آیات محکم و متشابه مانند »ُثّمَ ل

باید  وَرُهْم« )حج، 29( سپس 
ُ

ُنذ ُیوُفوا 
ْ
ل َو  َتَفَثُهْم 

و  بودن  ]که در مدت محرم  را  آلودگی هاى خود 
گرفته [  قربانی و سر تراشیدن بر بدن هایشان قرار 
امام  نمایند.  وفا  را  نذرهایشان  و  کنند  برطرف 
َیْقُضوا 

ْ
ل عبارت  از  باطنی  مقصود  صادق؟ع؟ 

کردن آلودگی ها از خود( را لقاء امام  ک  َتَفَثُهْم )پا
الصافی،  تفسیر  کاشانی،  )فیض  کرده اند  بیان 

ج3، ص376(.

ج: بیان مصداق خارجی و تجسم عینی وعده 
یا بعضی  کریم درمورد آخرت  و وعیدهای قرآن 
ُه 

َ
یل  تأو

َّ
حوادث ذکرشده، مانند »َهْل َیْنُظُروَن ِإال

ه: آیا جز این انتظار دارند که تأویل 
ُ
یل ِتی تأو

ْ
َیْوَم َیأ

آن )آیات و عاقبت اعمال آن ها هنگام مرگ یا 
ظهور قیامت( به آنان برسد؟« )اعراف: 53(   

آیات  مفاهیم  از  برجسته ای  مصادیق  بیان  د: 
اَس  ْحَیا الّنَ

َ
ما أ

َ
ّن
َ
ْحیاها َفَکأ

َ
کریمه، مانند »َو َمْن أ

)از  بخشد  حیات  را  نفسی  هرکس  و  َجمیعًا: 

که معنای حقیقی و مراد واقعی  آیاتی است  1. آیات متشابه 
که معنای آن طبق  آن ظاهر نیست. در برابر آیات محکمات 
اصول محاوره، ظاهر است. متشابه نامیده شده چون معنای 
حقیقی و مقصود از آن ها بین چند معنی مردد است و معنای 
حقیقی آن به معنای غیرحقیقی مشتبه شده  است )بابایی، 

تأویل قرآن، ص44(.

همۀ  که  است  آن  مثل  دهد(  نجات  مرگ 
امام  )مائده:32(.  بخشیده.«  حیات  را  مردم 
از  را  حق  به  دعوت  و  هدایت  صادق؟ع؟ 
)فیض  کرده اند  معرفی  نفس  احیای  مصادیق 
در  که  ص30(  ج2،  الصافی،  تفسیر  کاشانی، 
نفس(  )احیای  کریمه  آیۀ  مفهوم  انطباق  اینجا 
)بابایی،  نزد عرف پوشیده است  بر هدایت در 

تأویل قرآن ص44(. 

آنچه  مانند  شبهه انگیز،  عمل  توجیه  و  بیان  ه: 
به  خود،  اعمال  توضیح  در  خضر؟ع؟  حضرت 
تأویل  لفظ  با  آن ها  از  و  گفت  موسی  حضرت 
ْیِه 

َ
َعل ْم َتْسَتِطْع 

َ
ل ما  ِبتأویِل  ُئَك  َنّبِ

ُ
»َسأ کرد.  یاد 

َصْبرا » )کهف،87( به زودى تو را به تأویل آنچه 
گاه می کنم. نتوانستی بر آن شکیبایی ورزى، آ

»َو  مانند:  کار،  یک  سرانجام  و  عاقبت  بیان  و: 
ُمْسَتقیِم 

ْ
ِقْسطاِس ال

ْ
ُتْم َو ِزُنوا ِبال

ْ
ِکل َکْیَل ِإذا 

ْ
ْوُفوا ال

َ
أ

یاًل« و هرچه را به پیمانه )یا  ْحَسُن تأو
َ
ذِلَك َخْیٌر َو أ

کم فروشی  )و  بپیمایید  تمام  می سنجید  وزن( 
و  درست  ى  ترازو با  را(  چیز  )همه  و  نکنید( 
کارى بهتر و عاقبتش  که این  عادالنه بسنجید، 

نیکوتر است. 

حضرت  ماجرای  مانند  خواب،  تعبیر  ز:   
ُمَك ِمْن  ِ

ّ
ُیَعل َو  َك  ّبُ َر َکذِلَك َیْجَتبیَك  یوسف »َو 

تو  خدا  که  است  چنین  این  حادیث: 
َ ْ
األ تأویِل 

بیاموزد«  خواب ها  تأویل  علم  از  و  برگزیند  را 
)یوسف: آیه 6(.
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3-تأویل در آیین بهائی 
»معنی  از  است  عبارت  بهائی  باور  در  تأویل 
آیات  درمورد  که  الهیه«  متشابه  آیات  باطنی 
مشخصی از کتب االهی که همان آیات متشابه 
قاموس  خاوری،  )اشراق  می شود  انجام  است، 
مختصر ایقان، ص21(. توضیح آنکه طبق این 

شامل  مقدسه  کتب  دیدگاه 
 -1 است  مطلب  دسته  سه 
حوادث  ذکر   -2 وشرایع.  احکام 
3-ذکر  انبیا.  قصص  و  گذشته 
به  بشارت  مثل  آینده  حوادث 
نشر،  حشر،  قیامت،  بعد،  ظهور 
موت، حیات، ظلمت، شمس، 
انفطار  کب،  کوا سقوط  قمر، 
سماء، تبدیل ارض و امثال آن. 
اول  دستۀ  بهائی،  باور  با  مطابق 
باید  و  نیست  تأویل بردار  ابدًا 
عمل  آمده  آن  ظاهر  در  هرآنچه 
محمول  عمومًا  دوم  دستۀ  شود. 

که به آن ها آیات  بر ظاهر است. اما دسته سوم 
گفته می شود محتاج نزول تأویل هستند  مأّوله 
را  خبیث  خداوند  که  است  آیات  همین  با  و 
الفرائد،  )گلپایگانی،  می کند  جدا  طیب  از 

ص224(. 

گفته  که  در مقایسۀ انواع تأویل در آیات قرآنی، 
مالحظه  بهائی،  آیین  در  تأویل  موارد  با  شد، 
دسته  دو  به  قائل  فقط  بهائی،  باور  که  می شود 
که  است  قرآن  در  تأویل  از  یادشده  موارد  از 

که  مواردی   -2 متشابه  آیات   -1 از  عبارتند 
یلشان  تأو آن ها،  ظهور  با  و  نیافته  تحقق  هنوز 
خاوری  اشراق  توضیح  با  می گردد.  هویدا  نیز 
به زعم  که  گرفت  نتیجه  می توان  تأویل،  دربارۀ 
آیات  شامل  نیز  آیات  از  قسم  این  بهائی،  باور 
متشابه هستند، درحالی که از منظر قرآن، تأویل 
و  رفته  به  کار  متعددی  موارد  در 
متشابه  آیات  به  منحصر  تنها 
بیان  در  همچنین  نیست.1 
نیز،  متشابه  آیات  مصادیق 
بعضًا تفاهمی میان نویسندگان 
دیده  پیشوایانشان  و  بهائی 
بهاءاهلل  مثال  به طور  نمی شود. 
و  محکم  را  سماء  انفطار 
می گوید:  و  می داند  غیرمتشابه 
واضحۀ  بیانات  این  از  »و 
غیرمتشابهه  متقنۀ  محکمۀ 
نما  ک  ادرا است،  سماء  تفّطر 
اذا  می فرماید  که  است  این 
و  است  ادیان  سماء  مقصود  انفطرت  السماء 
و  باطل  یعنی  می گردد،  شکافته  بعد  ظهور  به 
ص29(.  ایقان،  )بهاءاهلل،  می شود«2  منسوخ 
در  متشابه  آیات  مصادیق  آیا  که  مطلب  این  از  بحث  در   .1
گانه  دیانت اسالم و آیین بهائی یکی است یا نه، مطلبی جدا
اما  است،  ج  خار نوشتار  این  حوصلۀ  از  گرچه  که  است  الزم 

مبحثی مهم و قابل تأمل است.
که بهاءاهلل بالفاصله بعد از اینکه  2. و البته جالب اینجاست 
تفطر سماء را محکم و غیرمتشابه اعالم می کند، آن را تأویل 
کرده و معنایی باطنی برای آن بیان می کند. سؤال اینجاست 
گر به زعم او این عبارت محکم، غیرمتشابه و متقن بود،  که ا
چرا می بایست معنایی غیر از ظاهر، از آن افاده شود؟ و البته 

در  تأویل  انواع  مقایسۀ  در 
شد،  گفته  که  قرآنی،  آیات 
آیین  در  تأویل  موارد  با 
می شود  مالحظه  بهائی، 
قائل  فقط  بهائی،  باور  که 
موارد  از  دسته  دو  به 
قرآن  در  تأویل  از  یادشده 
که عبارتند از: 1- آیات  است 
که  مواردی   -2 متشابه 
با ظهور  نیافته و  هنوز تحقق 
هویدا  نیز  تأویلشان  آن ها، 

می گردد. 
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نیازمند  و  متشابه  را  آن  گلپایگانی  درحالی که 
تأویل می دانست.

4-اجازه و حق تأویل در اسالم
بیان تأویل آیات در قرآن، تنها به افراد مشخص 
غیر  و  شده  است  سپرده  االهی  برگزیدۀ  و 
این  ندارد.  را  اجازه ای  چنین  کسی  آن ها  از 
از  معصوم؟مهع؟  امامان  و  اسالم  پیامبر  افراد 
به  و  معرفی  یک به یک  که  هستند  ایشان  نسل 
ذیل  چنان که  شده اند.  شناسانده  مسلمانان 
که  ـ  الصافی  تفسیر  در  آل عمران  سورۀ   7 آیه 
معرفی  در  ـ  هست  هم  بهاء  اهل  استناد  مورد 
را  قرآن  تأویل  وظیفۀ  که  فی العلم«  »الراسخون 
»عن الصادق؟ع؟:  است:  آمده  دارند؛  برعهده 
یله:  تأو نعلم  نحن  و  ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال ِفی  اِسُخوَن  الّرَ نحن 

ما  فقط  است:  شده   نقل  صادق؟ع؟  امام  از 
را  آن  تأویل  ما  فقط  و  هستیم  علم  در  راسخون 
الصافی،  تفسیر  کاشانی،  )فیض  می دانیم.«1 
 19 آیه  در  خداوند  همچنین  ص318(.   ج1 
و  دانسته  خود  بر  را  قرآن  »بیان«  قیامت،  سورۀ 

متشابه  را  مفهومی  می توان  چگونه  نیست  معلوم  هم  باز 
و  محکم  آن  ع  وقو عالمات  درحالی که  دانست،  ذووجوه  و 
که  غیرمتشابه است. به عبارت دیگر چگونه می توان آیاتی را 
انفطار  درحالی که  خواند،  متشابه  آمده  قیامت  لفظ  آن ها  در 
که از عالمات قیامت است )گلپایگانی، کتاب فرائد،ص  سماء 

205(، محکم و غیر متشابه است. 
العلم«  فی  »الراسخون  جملۀ  شود  توجه  عبارت  این  در    .1
حصر  بر  دلیل  خود  این  و  است  آمده  معرفه  به صورت 
پیامبر  فقط  یعنی  است؛  نحن  کلمۀ  در  العلم  فی  الراسخون 
هستند  علم  در  راسخان  امامان؟مهع؟   – او  جانشینان  و 
احادیث  داللی  و  سندی  بررسی  محمدی،  کبرنژاد،  )ا

»راسخون فی العلم«، ص49(.

به درستی  َبیاَنه« پس  ْینا 
َ
َعل  

َ
ِإّن ُثّمَ   « می فرماید: 

کردن آن. راغب در المفردات  که برماست بیان 
بیان،  الشیء:  عن  الکشف  »البیان،  می گوید: 
پرده برداری از چیزی است« )راغب اصفهانی، 
که بیان و  المفردات، لغت بان(. شکی نیست 
که ابهام و  پرده برداری در جایی صحیح است 
یک  کشف  بیان،  براثر  تا  باشد  کار  در  اجمالی 
حقیقت پنهان، به عمل آید و اظهار یک معنای 
بیان  که  وگرنه بدیهی است  گیرد  نهان صورت 
آیۀ  بنابراین  است.  حاصل  تحصیل  مبین، 
می دهد  نشان  به خوبی  را  حقیقت  این  مذکور 
از  پنهان  بر یک سلسله معانی  قرآن مشتمل  که 
ظواهر الفاظ است و الفاظ قرآن در مقام داللت 
بر آن معانی دارای نوعی ابهام بوده و طبعًا درک 
و فهم آن نیازمند به بیان می شود )ضیاءآبادی، 
خدا  رسول  طرفی  از  صص7-6(.  قرآن،  بیان 
مجمالت  روشنگر  هم  آله،  و  علیه  صلی اهلل 
)نحل:  اختالف  رافع  هم  و   )44 )نحل:  قرآن 
)آل  کتاب  تعلیم  منصب  هم  و  هستند   )64
و  گردیده  محول  حضرت  آن  به   )164 عمران: 
بر  نواهی شان  و  اوامر  تمام  در  ایشان  اطاعت 
 .)7 )حشر:  است  شده  واجب  اسالمی  امت 
حدیث  موجب  به  خدا  رسول  دیگر،  طرف  از 
و  شیعه  میان  علیه«  »مّتفق  که  ثقلین،  متواتر 
سنی است؛ )ضیاءآبادی، بیان قرآن، ص25 به 
نقل از تفسیر آالءالرحمن، ص43 و بحاراالنوار، 
ج92، ص102 و تفسیر برهان، ج1 صص14-9( 
یازده  و  )امیرالمؤمنین  خود  بیت  اهل  و  عترت 
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در  خود  جانشین  به عنوان  را  ایشان؟مهع؟(  فرزند 
حضرت  آن  است.  فرموده  معین  واال  مقام  این 
ِفیُکُم   َتاِرٌك   ِإّنِی   « می فرماید:  ثقلین  حدیث  در 
ِإْن  ]َما  َبْیِتی  ْهَل 

َ
أ ِعْتَرِتی  َو  اهلِل  ِکَتاَب  ْیِن 

َ
َقل

َ
الّث

ْن َیْفَتِرَقا 
َ
َبدًا[ َو ل

َ
وا َبْعِدی أ

ُّ
ْن َتِضل

َ
ْکُتْم ِبِهَما ل َتَمّسَ

َحْوَض: همانا من در میان شما 
ْ
ّیَ ال

َ
ی َیِرَدا َعل َحّتَ

کتاب  گذارم.  گران قدر از خود باقی می  دو چیز 
دو  آن  به  که  مادام  بیتم،  اهل  عترتم،  و  خدا 
که  گمراه نخواهید شد، چرا تمسک جویید ابدًا 
آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا روز قیامت در 

کنار حوض بر من وارد شوند«. 

»اهل  شریف  حدیث  این  که  است  واضح 
بیت« پیامبر را جزء الینفک قرآن در امر هدایت 
را  ضاللت  از  مصونیت  شرط  و  دانسته  امت 
خود،  این  و  می داند  ثقل«  »هردو  به  تمسک 
و  قرآن  دربارۀ  عترت  »بیان«  حجیت  نشانگر 
اهل  بیان  با  قرآن  بودن«  »توأم  لزوم  آن  از  باالتر 
که قرآن منهای بیان اهل  بیت است؛ به طوری 
را  امِر هدایت امت  بیت؟مهع؟ تکفل و ضمانت 
تأیید  را  مطلب  این  نیز  قرآن  خوِد  و  نمی نماید 
حقایق  به  دانا  را  بیت  اهل  »منحصرًا«  و  کرده 
شامخۀ قرآن معرفی می نماید. خداوند در قرآن 
َمْکُنون،  ِکتاٍب  َکریٌم، فی   ُقْرآٌن 

َ
ل ُه 

َ
»ِإّن می فرماید: 

است  قرآنی  آن  محققًا  ُرون:  ُمَطّهَ
ْ
ال  

َ
ِإاّل ُه  الَیَمّسُ

مستور،  و  است  محفوظ  که  کتابی  در  محترم، 
مساس  ک شدگان،  پا جز  را  آن  که  )کتابی( 
همان طور   .)79-77 )واقعه:  نمی نمایند.« 
مساس  اینجا  در  پیداست؛  نیز  آیه  متن  از  که 

قرآن،  حقیقت  با  ارتباط  و  تماس  معنای  به 
از  ک شدگان  )پا ُرون«  »مَطّهَ انحصار  در  تنها 
گناهان( قرار داده شده است. همچنین در آیۀ 
ِهَب 

ْ
ما ُیریُد اهلُل ِلُیذ

َ
دیگری فرموده است: » ... ِإّن

َتْطهیرا:  َرُکْم  ُیَطّهِ َو  َبْیِت 
ْ
ال ْهَل 

َ
أ ْجَس  الّرِ َعْنُکُم 

که  است  این  بر  خدا  مستمرۀ  ارادۀ  همانا   ...
از ساحت شما اهل بیت دور  را  هرگونه پلیدی 
ک نگه دارد.«  کی، پا بدارد و شما را از مطلِق ناپا
)احزاب: 33(. این آیه هم طبق اخبار فراوان )از 
شیعه و سنی( در حق اهل بیت پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله نازل شده است )ضیاء آبادی، بیان 
قرآن، صص26-27 به نقل از تفسیر المیزان، ج 
16، ص329 و دالئل الصدق، طبع مصر، ج2، 
و  79واقعه   ( آیه  دو  این  جمع  نتیجۀ  ص106(. 
که به  این است  ثقلین  با حدیث  33 احزاب( 
نص خدای متعال در آیۀ 79 سورۀ واقعه، علم 
ُرون«  »مَطّهَ انحصار  در  قرآن  مکنونۀ  حقایق  به 
تطهیر  آیۀ  موجب  به  نیز  مطهرون  و  است 
خاندان  و  خدا  رسول  بیت  اهل  )منحصرًا( 
که  به طوری  هستند.  حضرت؟مهع؟  آن  معصوم 
امر هدایت قرآن، بدون بیان ایشان تحقق ناپذیر 
صص27- قرآن،  بیان  آبادی،  )ضیاء  است 

 .)28

یا  تأویل  ادعای  کسی  گر  ا آنکه  سخن  نتیجۀ 
باطنی  معانی  فهم  جمله  از  و  قرآن  آیات  بیان 
از  غیر  که  را  خود  جایگاه  باید  ابتدا  دارد؛  را  آن 
علم،  در  راسخون  معلوم  و  مشخص  جایگاه 
است؛  اسالم؟مهع؟  پیامبر  بیت  اهل  و  مطهرون 
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کند و بعد ادعای تأویل آیات االهی  مشخص 
زمرۀ  در  که  کسانی  دربارۀ  قرآن  باشد.  داشته  را 
الراسخون فی العلم نیستند ولی به تأویل آیات 
فی   ذیَن 

َّ
ال ا  ّمَ

َ
»َفأ می فرماید:  می پردازند،  االهی 

ِفْتَنِة 
ْ
ال اْبِتغاَء  ِمْنُه  ِبُعوَن ما َتشاَبَه  َفَیّتَ ْیٌغ  َز وِبِهْم 

ُ
ُقل

در  که  آنان  و  یِله:  تأو اْبِتغاَء  َو 
از  است،  باطل  به  میل  دلشان 
آن  تأویل  با  تا  رفته  متشابه  پی 
شبهه و فتنه گرى پدید آرند« )آل 
عمران: ٧(. بسیار واضح است 
افراد  این  دربارۀ  قرآن  نظر  که 
با  آن ها  از  و  است  منفی  بسیار 
که  کسانی  و  فتنه گر  عبارات 
میل به باطل دارند، یاد می کند.

آیین  در  تأویل  حق  و  5-اجازه 
بهائی 

بهاءاهلل دربارۀ حق و اجازۀ تأویل سخنان خود 
غافلند  کلمات  ظاهر  از  که  »نفوسی  می گوید: 
اسم  به  قسم  باطنیه،  معانی  عرفان  مدعی  و 
بود.  و خواهند  بوده  کاذب  نفوس  آن  که  اعظم 
که ظاهر را عامل و باطن را  طوبی از برای نفوسی 
گلزار تعالیم بهائی، ص٣٥٨  آمل اند« )قدیمی، 
گنجینۀ حدود و احکام، ص٣٤٠ و امر  به نقل از 
و خلق، ج ٣، ص٤٥٣(. همچنین عبدالبهاء 
نصایح  و  حتمیه  وصایای  »ازجمله  می گوید: 
که ابواب تأویل را  صریحۀ اسم اعظم این است 
مسدود نمایید و به صریح کتاب یعنی به معنی 

به  )همان  جویید«  تمسک  قوم  مصطلح  لغوی 
ص٣٤١(.  احکام،  و  حدود  گنجینۀ  از  نقل 
الذی  »ان  جملۀ  توضیح  در  نیز  خاوری  اشراق 
کتاب  در  الوحی...«  سماء  من  نزل  ما  یأّول 
آیاتی  و  بشود  پیدا  کسی  گر  »ا می گوید:  اقدس 
جمال  بر  وحی  آسمان  از  که  را 
و  کند  تأویل  شده  ظاهر  مبارک 
معنی  از  را  آیات  آن  کند  خارج 
جمله  از  کسی  چنین  ظاهر، 
الهی  کلمۀ  که  اشخاصی است 
و در پیش خدا  کرده  را تحریف 
جزء  او  نام  و  است  یانکاران  ز از 
و  مبین  کتاب  در  یانکاران  ز
شد.  خواهد  ثبت  الهی  علم 
که  بسیاری بودند در عالم اسالم 
می کردند  تأویل  را  قرآن  احکام 
باطنش  نیست،  مقصود  ظاهرش  می گفتند  و 
اقیموا  می فرمایند  وقتی  مثاًل  است.  مقصود 
الصلوة این ها می گفتند مقصود از صلوة، صلوة 
ظاهری نیست، بلکه توجه قلبی است به خدا. 
می گفتند  کنید،  غسل  که  می فرمایند  وقتی 
بلکه  نیست،  ظاهری  بدن  شستن  مقصود 
گرد و غبار اهواء نفسانیه  شستن قلب است از 
مبارک  ظهور  این  در  یالت.  تأو قبیل  این  از  و 
کلمه  معنی  و  کند  تأویل  هرکس  را  الهی  آیات 
برگرداند  است،  شده  استعمال  ظاهر  در  که  را 
تحریف  سبب  کسی  چنین  دیگری،  چیز  به 
گمراه می کند و خود او  کلمةاهلل می شود؛ شما را 

اجازۀ  و  حق  دربارۀ  بهاءاهلل 
تأویل سخنان خود می گوید: 
کلمات  ظاهر  از  که  »نفوسی 
عرفان  مدعی  و  غافلند 
معانی باطنیه، قسم به اسم 
کاذب  نفوس  آن  که  اعظم 
طوبی  بود.  خواهند  و  بوده 
را  ظاهر  که  نفوسی  برای  از 

عامل و باطن را آمل اند« 
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یانکاران محسوب  کتاب الهی از جمله ز هم در 
کتاب  است.« )اشراق خاوری، تقریرات دربارۀ 

مستطاب اقدس، صص242-241(. 

و  قرآنی  آیات  تأویل  به  بهائی  آیین  6-رویکرد 
یک سؤال 

راسخون  بارز  مصداق  را  خود  بهائی  پیشوایان 
و  می دانند  عمران  آل  سورۀ   ٧ آیۀ  در  علم  در 
داراند.  را  قرآنی  آیات  تأویل  حق  معتقدند 
اشراق خاوری می نویسد: »جمال قدم در ایقان 
عالمان  ازجمله  را  علم  در  راسخون  شریف، 
تأویل آیات متشابه قرار داده اند و مظاهر مقدسه 
که آیینۀ صفات و قائم مقام ذات اقدس  الهیه را 
در  راسخون  هستند،  امکان  عالم  در  الهی 
قاموس  خاوری،  )اشراق   »... شمرده اند  علم 
مظاهر  این  ازجملۀ  که  ص٢١(  ایقان،  مختصر 
هستند  بهاءاهلل  و  باب  بهائیان،  به زعم  الهی، 
عالوه بر  اما  ص١١٦(.  مفاوضات،  )عبدالبهاء، 
صدور اجازه، بهاءاهلل شخصًا به این امر پرداخته 
و در آثار خود، به کرات آیاتی را که به زعم بهائیان 
از متشابهات است؛ تأویل نموده است. اشراق 
ایقان  کتاب  »در  می نویسد:  دراین باره  خاوری 
معنی قیامت را بیان فرموده اند، معنی عالمات 
آفتاب  اینکه  از  مقصود  که  فرموده اند  بیان  را 
 ... است  چیز  چه  آفتاب  می شود،  یک  تار
کتب  در  که  آیات متشابهه  از  را  رموز  این  تمام 
و  ایقان  مبارکۀ  الواح  در  است،  شده  ذکر  قبل 
جواهراالسرار و سایر الواح مهمه ذکر فرموده اند.« 

کتاب  دربارۀ  تقریرات  خاوری،  )اشراق 
»در  همچنین:  ص٣٠(.  اقدس،  مستطاب 
اعتراض  و  به اعراض  را  نمرود  نار  ایقان شریف 
او تأویل فرموده اند و مقصود از نار، آتش ظاهری 
مختصر  قاموس  خاوری،  )اشراق  است«  نبوده 
ایقان، ص١٤(، یا درمورد عبارت شجرة الزقوم در 
کتاب ایقان  قرآن »جمال مبارک جل جالله در 
کرمانی تأویل  این آیه و ما بعد آن را دربارۀ خان 
از  برخی  حتی  ص١٥٦(.  )همان،  فرموده اند« 
یالت  که در آن ها تأو نویسندگان بهائی آثاری را 
آمده،  مقدسه  کتب  و  قرآنی  آیات  از  بهاءاهلل 
هنوز  آن ها  شمارش  که  می دانند  یاد  ز به قدری 
که از قلم  میسر نشده است: »آثار مبارکه و آیاتی 
مبارک حضرت بهاءاهلل در شئون مختلفۀ تفسیر 
و تأویل آیات و نبوات کتب مقدسه انبیای قبل 
حال  تا  که  است  به اندازه ای   گشته  نازل   ... و 
احصا و شمارش نگشته ...« )فیضی، حضرت 

بهاءاهلل، ص258(.

گرفت  نتیجه  می توان  بیانات  این  به  استناد  با 
اسالم  در  که  را  تأویل  ابواب  بهائی،  پیشوایان 
و  است  ائمه؟مهع؟  و  اسالم  پیامبر  در  محصور 
ی  برای سایرین مسدود به حساب می آید؛ به رو
گشوده و خود را در زمرۀ آنان به حساب  خویش 
آورده اند و این درحالی است که ایشان که خود، 
گشودن باب تأویل و آمیختن نظرات  از عواقب 
گاه بودند؛ این حق  گزاره های دینی آ مختلف با 
درمورد  را  تأویل  ابواب  گرفته،  پیروانشان  از   را 
توصیۀ  و  کردند  اعالم  مسدود  خود،  سخنان 
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ظاهر  به  تمسک  بهائی،  پیروان  نموده اند  کید  ا
را  آن ها  به هیچ وجه  و  باشند  داشته  کلماتشان 

تأویل نکنند. 

حال، پس از بیان این مقدمات و مقایسۀ اجازه 
بهائی،  آیین  و  اسالم  دیانت  در  تأویل  حق  و 
و  چرا  که  است  خالی  بسیار  پرسش  این  جای 
به چه دلیل، کاری را که پیشوایان بهائی در حق 

خود روا نمی دیدند، به راحتی در 
انجام  قرآنی  آیات  و  اسالم  مورد 
ی  که بر رو دادند و باب تأویل را 
اسالم  پیامبر  از  غیر  همگان، 
بسته  معصوم؟مهع؟  امامان  و 
گشودند؟1  خویش  ی  رو به  بود، 
یادشده  افراد  زمرۀ  در  که  ایشان 
یافتند  اجازه  چگونه  نبودند، 
باطنی  معانی  بیان  و  تأویل  به 

بسیاری از مفاهیم قرآنی از جمله معاد و قیامت 
آنچه  دایرۀ  از  را  مفاهیم  این  به کلی  و  بپردازند 
فرموده  بیان  امامان معصوم؟مهع؟  و  پیامبر  قرآن، 
کنند؟ این پرسشی اساسی است  بودند، خارج 
که پاسخ به آن ازسوی بهائیان، قبل از پرداختن 

جدا  که  است  الزم  اینجا  در  نیز  نکته  این  ذکر  همچنین   .1
نیز،  بهائی  آثار  بر  بنا  در علم،  راسخون  درمورد  اسالم  نظر  از 
نمی توان باب و بهاءاهلل را در زمرۀ راسخان در علم به حساب 
تأویل کنندگان  گروه  در  ورود  الزمۀ  گلپایگانی  که  چرا آورد، 
)کتاب  می داند  آنان  بودن  غیرمتعلم  و  امی  را،  قرآنی  آیات 
فرائد، ص229(، حال آنکه بنا بر دالیل عدیده از آثار بهائی، 
داد  نسبت  بهاءاهلل  و  باب  به  را  صفتی  چنین  نمی توان 
 .)122-120 و  صص92-90  مشروعیت،  مسأله  )هادیان، 
لذا از این جهت نیز دیدگاه آیین بهائی درخصوص مصادیق 

راسخان در علم قابل مناقشه است.

مفاهیم  معنای  تغییر  به  که  موضوعی  هر  به 
یادشده مربوط می شود؛ الزم است. 

7- فرق تشبیه و تأویل 
در اینجا الزم است به نکته ای ظریف در تفاوت 
که  همان طور  شود.  اشاره  تأویل  و  تشبیه  میان 
گفته شد، در تشبیه، استعاره  در ابتدای بحث 
کالم  در  قرینه ای  تمثیل،  یا 
آرایه ها  این  دادن  نشان  برای 
کار  این  عمدۀ  که  دارد  وجود 
و  زبان شناسان  عهدۀ  از  نیز 
صنایع  با  آشنایی  که  کسانی 
قرآنی  زبان  و  ادبی  آرایه های  و 
که  نکته ای  اما  برمی آید.  دارند؛ 
از  متمایز  را  قرآن  بیان  و  تأویل 
تمام این مفاهیم می کند، وجود 
که بتواند چیزی  شخصی است 
کالم اما نه لزومًا مخالف با آن را از  غیر از ظاهر 
به عبارت دیگر  کند.  بیان  و  کرده  استخراج  آیه 
تفاوت آرایه هایی مثل تشبیه، استعاره و تمثیل 
هریک  که  گستره ای  بر  عالوه  تأویل،  مفهوم  با 
دربر می گیرند، انحصاری بودن حق بیان تأویل 
که در آرایه های ادبی، این انحصار دیده  است 
الزم  جهت  این  از  نکته  این  ذکر  نمی شود. 
شبهات  رفع  جزوۀ  در  می رسد  به نظر  که  است 
این  تفاوت  به  توجهی  سؤال13،  ذیل  بهائیان 
کلمات  این  مختلفی  موارد  در  و  نشده  واژه ها  
به جای هم به  کار  برده شده اند. به طور مثال در 

مثل  آرایه هایی  تفاوت 
تمثیل  و  استعاره  تشبیه، 
بر  عالوه  تأویل،  مفهوم  با 
دربر  هریک  که  گستره ای 
بودن  انحصاری  می گیرند، 
که در  تأویل است  بیان  حق 
آرایه های ادبی، این انحصار 

دیده نمی شود. 
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گفته شده »پیامبران  ابتدای پاسخ به سؤال 13 
و  پاداش  و  وکتاب  حساب  فهماندن  برای 
مادی  مثال های  و  تشبیهات  از  ی  اخرو جزای 
و  قیامت  و  جهنم  و  بهشت  دربارۀ  جسمانی  و 
گفته اند در جهنم  مثاًل  کرده اند.  معاد استفاده 
آتش و مار است و در بهشت چشمه و میوه ها ی 
که منظور  خوشگوار. مردم آن زمان نمی دانستند 
مثالی  و  از چشمۀ بهشت و آتش جهنم تشبیه 
و  )بهشت(  خدا  خوشنودی  اینکه  برای  است 
این  کنند.«.  درک  را  )جهنم(  او  ناخوشنودی 
که چند سطر پایین تر بیان شده  درحالی است 
»از ائمۀ اطهار در تفسیر قیامت و بعث اموات و 
کتب اخبار و  حشر و نشر و صراط و میزان، در 
تفاسیر معتبره، روایات بسیار نقل شده است.« 
عبارات،  این  در  نویسنده  که  می شود  مالحظه 
تفاوتی میان تفسیر و تشبیه و تأویل قائل نشده، 
گویی تمام آن ها در یک معنی اند. اما باید گفت 
که درمورد تأویل  بنا بر توضیحات و استناداتی 
از  در متون بهائی داده شد؛ تمامی این مفاهیم 
منظر آیین بهائی، جزء مفاهیم قابل تأویل است 
و تشبیه و استعاره، مفاهیمی فرع بر آن هستند.1

در نوشتار حاضر، تفاوت میان این واژه ها  لحاظ 
گونی  گونا شده و به جای استفادۀ نابجا از الفاظ 
مثل تشبیه و استعاره و تفسیر، لفظ »تأویل« در 
که در سؤال 13 آمده است؛ اعم از  تمام مواردی 
بهشت، جهنم، قیامت، معاد و ... به  کار  رفته2 
1. در اینجا حتی واژۀ تفسیر نیز بدون توجه به تفاوت آن با 

که جای نقد را برای خواننده باز می کند. تأویل آمده 
از  اینجا، هم  تأویل در  لفظ  2. الزم به ذکر است به  کارگیری 

که فقط در یک مثال از  و نشان داده شده است 
کالم وجود دارد و می توان  سؤال 13؛ قرینه ای  در 

لفظ تشبیه یا استعاره را برای آن به  کار برد. 

پاسخ به دالیل نقلی بهائیان 
ابتدایی ترین نکته در  بیان مقدمۀ فوق،  از  پس 
بررسی دالیل نقلی بهائیان، پرسش از ضرورت 
گر  ا که  است  این  سؤال  است.  کاری  چنین 
بهائیان ادعا می کنند که حِد درک و فهم مردماِن 
که برای فهماندن  آن دوران به گونه ای  بوده است 
از  ی  اخرو جزای  و  پاداش  کتاب،  حساب، 
بهشت،  دربارۀ  وجسمانی  مادی  توصیفات 
جهنم و قیامت و معاد استفاده می شده است؛ 
چرا باید امامان شیعه؟مهع؟ برای مخاطب خود، 
این  توضیح  به  داشت  معینی  فهم  و  درک  که 
بیان  لزوم  یلی می پرداختند؟ اصواًل  تأو مفاهیم 
از  پیش  سال  هزاران  مردماِن  برای  آیات  تأویل 
شیعه  امامان  کار  آیا  چیست؟  بهائی  یک  دید 
که بعضًا تأویل آیات قرآنی را برای مردمان زمان 
خود بیان می کردند؛ بیهوده بوده است؟ یا اینکه 
جای  که  است  بهائیان  ادعای  این  برعکس، 
تأمل دارد و بیان تأویل آیات، نمی تواند ربطی به 
و فهم مردم در طی اعصار مختلف  رشد درک 

داشته باشد؟ 

تنها  اسالم.  منظر  از  هم  و  است  صحیح  بهائی  آیین  منظر 
به  که  آیاتی  بهائیان،  به زعم  که  است  این  در  آن ها  تفاوت 
آن ها استناد شده و تأویل آن بیان شده است، از آیات متشابه 
هستند؛ اما از منظر اسالم با توجه به تقسیم بندی که از تأویل 
مصادیق  از  است  ممکن  و  نیست  این گونه  لزومًا  شد،  ارائه 

بیان باطنی آیات باشند. 
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شایسته  کار،  این  ضرورت  از  پرسش  از  پس 
است تک به تک، روایات مورد استناد بهائیان را 
کنیم تا صحت ادعای  در این موضوع، وارسی 

ایشان در این قسمت روشن شود.

روایت اول 
ذیل  شبهات  رفع  جزوۀ  در 
سؤال 13 آمده است: »در تفسیر 
صافی ذیل آیۀ مبارکۀ »والسماء 
در  المیزان«  وضع  و  رفعها 
)احتمااًل  القمی  حدیث 
بوده  القمی  تفسیر  منظورشان، 
روایت  رضا  حضرت  از  است( 
السماء  قال:  ان  »الی  می کند 
رسول اهلل رفع اهلل الیه و المیزان 
لخلقه«.  نصبه  امیرالمؤمنین 
از  منظور  حدیث،  این  در 
علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  میزان 
خدا  را  او  که  شده  است  بیان 
فرموده  نصب  خود  خلق  برای 
کاشانی، تفسیر   است.« )فیض 

الصافی، ج 5، ص107(. 1

پاسخ به روایت اول
استناد  آن  به  نقلی  دالیل  در  که  آیه ای  اولین 
شده است؛ آیۀ ٧ سورۀ الرحمن است. این آیه 

1. مشخصات منبع این حدیث در جزوۀ رفع شبهات بهائیان 
نیست.  علمی  کار  یک  شایستۀ  این،  البته  که  است  نیامده 
اضافه  مقاله  این  نویسنده  را  منبع  مشخصات  جهت  بدین 

کرده است.  

و  بیان نعمت ها  بعد آن درصدد  و  آیات قبل  و 
خداوند  انسان هاست.  برای  االهی  نشانه ها ی 
بیان  آموختن  و  انسان  آفرینش  به  آیات  این  در 
گیاه و درخت، برافراشتن  به او، خورشید و ماه، 

آسمان و قرار دادن میزان اشاره می کند. 

موردتوجه  آیه  این  در  که  واژه ای  
گرفته  قرار  بهائیان  بحث  و 
است.  »المیزان«  کلمۀ  است 
است:  آمده  واژه  این  تعریف  در 
»آلت وزن. و آن هرچیزى است 
که با آن توزین شود، اعّم از آنکه 
ى  ترازو یا  و  فعل  یا  باشد  قول 
قرآن،  قاموس  )قرشی،  متداول« 

ج7، ص208(. 

باتوجه  و  کلمه  این  توضیح  در 
حجیت  درمورد  که  مطالبی  به 
شد؛  آورده  پیش تر  آیات،  ظاهر 
ظاهر  آنچه  بر  بنا  گفت  می توان 
آیه ما را بدان راهنمایی می کند؛ 
برافراشتن آسمان و آوردن میزان 
در اینجا بعد از اشاره به آفرینش 
و  نیست  بی مناسبت   ... و  ماه  و  خورشید 
آسمان  و  زمین  تنظیم  همان  میزان  از  مقصود 
کاخ  که در پرتو آن تعادل به وجود آمده و  است 
منشور  )سبحانی،  است  مانده  برپا  آفرینش 

ید، ج 5، ص465(. جاو

که  دومین نکته اینکه از آنجا 
فهم  قابل  نیز  آیه  ظاهر  از 
این  برای  که  تأویلی  است؛ 
مطابق  شده  برده  به کار  آیه 
از  ارائه شده  دسته بندی  با 
تأویل، در دستۀ بیان معنای 
ب(  )دسته  آیات  باطنی 
نتیجۀ  این  و  می گیرد  قرار 
که  می آید  به دست  کلی 
معنای  بیان  در  تأویلی  گر  ا
باطنی آیات از سوی امامان 
شد،  بیان  معصوم؟مهع؟ 
که  نیست  معنی  بدان  این 
را  آیات  این  ظاهری  معنای 
کل تعطیل و فقط به  باید به 
کرد.  معنای باطنی آن توجه 
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تأویل  صادق؟ع؟  امام  که  شد  بیان  همچنین 
امیرالمؤمنین؟ع؟  را  آیه  این  در  المیزان  کلمۀ 
تأویل  درمورد  که  توضیحاتی  بر  بنا  دانسته اند. 
توجه  شد؛  داده  آن  باطنی  معنای  بیان  و  قرآن 
نکته  اولین  است.  الزم  اینجا  در  نکته  دو  به 

و  حق  که  است  کسی  به  توجه 
اجازۀ تأویل در این آیه را داشته 
بوده اند.  صادق؟ع؟،  امام  که 
از  جز  یالت،  تأو این گونه  که  چرا
پیامبر؟مهع؟،  بیت  اهل  و  پیامبر 
نیست.  پذیرفته  دیگری  از 
که  آنجا  از  اینکه  نکته  دومین 
فهم است؛  قابل  نیز  آیه  از ظاهر 
به  کار  آیه  این  برای  که  یلی  تأو
با دسته بندی  برده شده مطابق 

ارائه شده از تأویل، در دستۀ بیان معنای باطنی 
کلی  آیات )دسته ب( قرار می گیرد و این نتیجۀ 
معنای  بیان  در  یلی  تأو گر  ا که  می آید  به دست 
بیان  معصوم؟مهع؟  امامان  سوی  از  آیات  باطنی 
که معنای ظاهری  شد، این بدان معنی نیست 
کل تعطیل و فقط به معنای  این آیات را باید به 
کلی الزم است  کرد. این نتیجۀ  باطنی آن توجه 
قرار  مدنظر  نیز  بعدی  روایت های  به  پاسخ  در 
گیرد. این نکته به خصوص در پاسخ به روایات 
گیرد.  ذیل آیه چهارم بیشتر باید مورد توجه قرار 
باید  آن ها  باطن  هم  و  آیات  ظاهر  هم  بنابراین 
از  دیگری  یکی،  آمدن  با  و  گیرد  قرار  موردتوجه 

اعتبار نخواهد افتاد.

به استدالل  فوق، الزم است  از ذکِر نکات  بعد 
شود.  پرداخته  موضوع  اصل  در  بهائیان 
گفته شد، نویسندگان  که پیش تر نیز  همان طور 
تأویل  به  اشاره  شبهات،  رفع  جزوۀ  در  بهائی 
قرآن  آیات  در  میزان  کلمۀ  از  امامان شیعه؟مهع؟ 
این  آن ها  به زعم  که  کرده اند، 
برای  نقلی،  است  دلیلی  تأویل 
ویژگی های  معاد  اینکه  اثبات 
جسمانی ندارد و تمامًا روحانی 

است. 

در بررسی این استدالل، توجه به 
چند نکته ضروری است. نکته 
گر ما درصدد اثبات  اول اینکه ا
جسمانی نبودن و روحانی بودن 
مفاهیم مربوط به معاد و قیامت نظیر میزان و ... 
آیات  که  هستیم، بسیار موجه و عقالنی است 
قرار  موردبحث  را  عظیم  رخداد  این  به  مربوط 
به موضوع موردبحث  که ربطی  آیاتی  نه  دهیم، 
آن  به  سؤال،  این  در  بهائیان  که  آیاتی  ندارد. 
روز  و  معاد  مقولۀ  به  ربطی  کرده اند  استدالل 
خورشید  آفرینش  درمورد  و  نداشته  قیامت 
آفرینش  در  میزان  دادن  قرار  و  آسمان  و  ماه  و 
چه  و  ظاهری  معنای  چه  بنابراین  آن هاست. 
هیچ یک  بگیریم؛  درنظر  را  آن  باطنی  معنای 
با  نمی توان  لذا  و  ندارند  مفاهیم  این  به  ربطی 
روز  ویژگی های  دربارۀ  نتیجه ای  به  فوق  آیات 
قیامت و معاد، جسمانی نبودن یا روحانی بودن 

که موضوع اصلی بحث است، رسید.  آن، 

این  در  بهائیان  که  آیاتی 
استدالل  آن  به  سؤال، 
مقولۀ  به  ربطی  کرده اند 
نداشته  قیامت  روز  و  معاد 
خورشید  آفرینش  درمورد  و 
قرار  و  آسمان  و  ماه  و 
آفرینش  در  میزان  دادن 

آن هاست. 
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کلمۀ میزان، همان طور  نکته دوم اینکه منظور از 
تنها  شد؛  آورده  نیز  کلمه  این  تعریف  در  که 
بتوان ویژگی های مادی و  از آن  که  ترازو نیست 
کرد؛ بلکه میزان هرچیزی  جسمانی را برداشت 
که با آن عمِل توزین صورت بگیرد، اعم از  است 
قول باشد یا فعل. به طور مثال ما برای به دست 
برای  و  عروض  علِم  میزاِن  از  اشعار  وزن  آوردن 
تعیین استحکام و وزن مطالب در علم فلسفه 
استفاده می کنیم. همچنین در  میزان منطق  از 
گزاره ها ی دینی، برای تعیین وزن و ارزشمندی 
اعمال مؤمنان، اعمال انبیا و جانشینان ایشان 
گرفته و اعمال انسان ها با آن، سنجیده  را میزان 
می شود )مجلسی، بحاراالنوار، ج 7، ص250 و 
304(. شاهد مثال این گفتار هم آیه ای  مربوط به 
که در توضیح میزان و وزن اعمال  قیامت است 
ْت 

َ
َحّقُ َفَمْن َثُقل

ْ
ُن َیْوَمِئٍذ ال َوْز

ْ
فرموده است: »َو ال

ُمْفِلُحون: میزان ]سنجش 
ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
یُنُه َفأ َمواز

که  کسانی  پس  است،  حق  روز  آن  در  اعمال [ 
باشد،  باارزش  و  سنگین  آنان  وزن شدۀ  اعمال 
میزان  آیه  این  در   .)8 )اعراف:  رستگارند.« 
که  است  شده  معرفی  »حق«  اعمال،  سنجش 
جانشینان  و  انبیا  حق،  واقع  و  بارز  مصداق 
ایشان هستند. بنابراین همین جا می توان به دو 
نتیجۀ ارزشمند دست یافت؛ اول اینکه میزان و 
کیفیت توزین درمورد هرچیز، متناسب با آن چیز 
انسان ها،  عمل  توزین  و  سنجش  میزان  است. 
عمل انبیا و اولیای الهی است و میزان سنجش 
کلمۀ  اینکه  دوم  مادی.  ی  ترازو هم  نقره  و  طال 

جنبۀ  تنها  که  نیست  مفاهیمی  سنخ  از  میزان 
که داده شد،  مادی داشته باشد و با توضیحاتی 
نیز  غیرمادی  و  غیرجسمانی  مفهومی  می تواند 
گرفت. بنابراین استدالل بهائیان  برای آن درنظر 
گر  ا که  چرا است؛  اشکال  مورد  نیز  اینجا  در 
ایشان در صدد اثبات غیرمادی و غیرجسمانی 
بودن معاد و روز قیامت هستند، باید به مواردی 
و  مادی  معنای  تنها  و  تنها   -1 که  کنند  اشاره 
درمورد   -2 شود.  استخراج  آن  از  جسمانی 
برده  به  کار  قیامت  با  مرتبط  امور  یا  ویژگی ها 
از آن تأویل غیرمادی  شده باشد. 3- امام؟ع؟ 
گر بتوان  کرده باشند. درنهایت ا و غیرجسمانی 
از آیات مربوط به قیامت، چنین مثالی نیز آورد، 
با  مرتبط  امور  و  ویژگی ها  از  مورد  یک  در  تنها 
قیامت و معاد، می توان به ویژگی های غیرمادی 
و غیرجسمانی رسید؛ اما در موارد دیگر نمی توان 
کرد و آن موارد نیز باید جزءبه جزء مورد  اظهارنظر 
گیرد. به عبارت دیگر از اینکه منظور  بررسی قرار 
کلمۀ میزان در آیات مربوط به قیامت و معاد  از 
)که البته در این استدالل ردی از آن آیات دیده 
نمی شود(، وسیلۀ جسمانی و مادی ترازو نیست 
نمی توان  است؛  امیرالمؤمنین؟ع؟  مقصود  و 
که به طور مثال میوه ها  یا درختان  گرفت  نتیجه 
و  روحانی  جنبۀ  و  نیست  جسمانی  نیز  بهشتی 
از  گسترده تر  یا  دارد؛  دیگری  تأویل  و  غیرمادی 
آن، قیامت و معاد و تمام ویژگی های مرتبط با 

آن روحانی، غیرمادی و غیرجسمانی است. 
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روایت دوم

الصراط  »ان  فرموده اند:  صادق؟ع؟  حضرت 
امیرالمؤمنین«.

پاسخ به روایت دوم 
قیامت  روز  در  که  می شود  استفاده  روایات  از 

که  گذرگاهی عمومی وجود دارد 
همگان باید از آن عبور کنند و در  
گفته شده  آن صراط  به  روایات 
ید،  است )سبحانی، منشورجاو
ج5، ص502(. صراط در لغت 
)قرشی،  است  راه  معنای  به 
قاموس قرآن، ج4، ص122(، اما 
که چنین  در قرآن آیه ای  نیست 
باشد.  کرده  راه  این  از  توصیفی 
آیه  از صاحب نظران،  برخی  لذا 
کاَن َعلی    واِرُدها 

َ
»َو ِإْن ِمْنُکْم ِإاّل

هیچ کس  :و  ا  َمْقِضّیً َحْتمًا  َك  ّبِ َر
وارد  آنکه  مگر  نیست  شما  از 

آن خواهد شد، ]این امر[ بر پروردگارت حکمی 
گذرگاه  بر  دلیلی  را  )مریم:19(  است.«  حتمی 
ید،  جاو منشور  )سبحانی،  می دانند  صراط 
دلیل  همین  به  می رسد  به نظر  ص502(.  ج5، 
در  خود  ادعای  اثبات  برای  بهائیان  که  است 
در  که  آیه ای  به  معاد،    بودن  روحانی  ضرورت 
اشاره  باشد،  آمده  از صراط  توصیفی  آن چنین 
که در آن از صراط  نکرده اند و فقط به ذکر روایتی 
کفایت  است؛  شده  امیرالمؤمنین؟ع؟  به  تعبیر 

اینجا  در  بهائیان  بحث  مورد  مسأله  نموده اند. 
که یکی از امور مربوط به  که صراط،  این است 
قیامت است؛ آن صراط مادی و جسمانی مورد 
تصور ما نیست؛ بلکه مقصود صراطی روحانی 
امیرالمؤمنین؟ع؟  به  آن  از  روایات  در  که  است 

تعبیر شده است. 

کلمۀ  توضیح  در  آنچه  مشابه 
کلمۀ  درمورد  شد،  بیان  میزان 
کرد  بیان  می توان  نیز  صراط 
شباهت  دلیل  به  اینجا  در  که 
خالصه  به صورت  استدالالت، 

و فهرست وار می گوییم:

معنای  به  صراط  گرچه  ا  -1
معنای  لزومًا  اما  است؛  راه 
برداشت  آن  از  مادی 
منظور  مثال  به طور  نمی شود. 
راِه  یا  امیرالمؤمنین؟ع؟  راِه  از 
نیستند  راه ها یی  نیکوکاری، 
که بتوان آن را  که به سان راه ها ی مادی باشند 
ی آن راه رفت، بلکه مقصود روش  لمس کرد و رو

و سیرۀ ایشان است. 

غیرمادی  معنای  به  را  صراط  که  آنجا  از   -2
لذا  گرفت؛  درنظر  می توان  دنیا  همین  در  نیز 
اشکال  با  نیز  قسمت  این  در  بهائیان  استدالل 
که  است  این  صحیح تر  که  چرا است؛  مواجه 
مثال آن ها برای اثبات غیرجسمانی بودن معاد، 
تمامًا  دنیا  این  در  که  باشد  کلمه ای  ی  حاو

معنای  به  صراط  گرچه  ا
معنای  لزومًا  اما  است؛  راه 
برداشت  آن  از  مادی 
مثال  به طور  نمی شود. 
امیرالمؤمنین  راِه  از  منظور 
نیکوکاری،  راِه  یا  علیه السالم 
که به سان  راه ها یی نیستند 
که  باشند  مادی  راه ها ی 
کرد و روی  بتوان آن را لمس 
مقصود  بلکه  رفت،  راه  آن 

روش و سیرۀ ایشان است. 
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مادی و جسمانی است؛ اما تعبیری روحانی در 
معاد برای آن به  کار رفته باشد. 

مورد  در  کلمه،  دو  یا  یک  با  زدن  مثال  3-از 
کلیت جسمانی یا روحانی بودن معاد و قیامت 
باید  ویژگی ها  سایر  درمورد  و  داد  نظر  نمی توان 

جزءبه جزء بررسی های الزم انجام شود.

در  شد،  گفته  میزان  دربارۀ  آنچه  همانند   -4
موضوع،  اصل  اثبات  برای  بهائیان  نیز  اینجا 
بودن  روحانی  ضرورت  بر  نقلی  دالیل  یعنی 
که در توصیف  کنند  معاد، باید به روایاتی اشاره 
تعبیر  صراط  از  معاد،  و  قیامت  ویژگی های 
فقط  گر  ا لذا  باشد.  شده  امیرالمؤمنین؟ع؟  به 
اواًل،  است  ایشان  صراط  از  منظور  بگوییم 
چیزی را درمورد قیامت یا معاد اثبات نکرده ایم؛ 
ایشان  راه  همان  راست،  راه  نیز  دنیا  در  که  چرا
الجحیم  صراط  مثل  تعبیراتی  در  ثانیًا،  است. 
در  و  است  معاد  درمورد  که  نیز   )23 )صافات: 
قطعًا  اینجا  در  صراط  از  منظور  آمده،  هم  قرآن 
امیرالمؤمنین؟ع؟ نیست. این نکته از آن جهت 
باید  موضوع،  هر  اثبات  برای  که  شد  یادآوری 
استدالل هایی مرتبط با همان موضوع ارائه داد. 

گر  ا حتی  اینکه  نکته  آخرین  و  مهم ترین   -5
جسمانی  تمامًا  قیامت،  روز  در  صراط  کیفیت 
ی  که رو باشد  گذرگاهی  و دقیقًا  باشد  و مادی 
از  عبور  به  مکلف  انسان ها  و  شده  بنا  جهنم 
کاری  آن باشند؛ استبعادی عقلی برای چنین 
قادر  که خدای متعال  نیست، چرا ازسوی خدا 

که  آن گونه  کند،  برپا  را  صحنه ای   چنین  است 
کافران  و  کنند  عبور  آن  از  به سادگی  مؤمنان 
این توانایی را نداشته و در آتش جهنم سرنگون 
گفته شود »آیا امکان دارد«  شوند. بنابراین اینکه 
پوشیده  سلیمی  عقل  هر  بر  می شود؟«  »آیا  یا 
بیان  و ِصرف  امکان دارد  و  که می شود  نیست 
به  قضیه ای   چنین  از  سؤال  اینکه   و  استبعاد 
نیست  مطلب  این  بر  اثباتی  و  دلیل  آید؛  عمل 
که همگان از آن  که به کل، وجود صراطی مادی 

کنند، منتفی است.  عبور 

روایت سوم 
ْرَض َبْعَد 

َ ْ
 اهلَل ُیْحِیی األ

َ
ّن

َ
ُموا أ

َ
قرآن می فرماید: »اْعل

وَن: بدانید 
ُ
ُکْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
َیاِت ل

ْ
ُکُم اآل

َ
ا ل ّنَ َمْوِتَها َقْد َبّیَ

می گرداند،  زنده  مرگش  از  پس  را  زمین  خدا  که 
روشن  شما  براى  را  ]خود[  آیات  به راستی 
 )17 )حدید:  بیندیشید.«   که  باشد  گردانیدیم، 
در تفسیر صافی از حضرت باقر؟ع؟ روایت شده 
موتها  بعد  بالقائم  تعالی  اهلل  »یحیها  فرمود:  که 
زمین  خداوند  میت:  الکافر  و  اهلها  کفر  یعنی 
و  زنده می گرداند  قائم  به وسیله  از مرگش  بعد  را 
کافر مرده  کافر شدن اهل آن و  مرگ زمین یعنی 
کاشانی، تفسیر الصافی، ج 5،  است.« )فیض 

ص135(.1

1. این منبع را نیز نویسنده اضافه کرده و در جزوه رفع شبهات 
بهائیان نیامده است.



ء

شماره 10  تابستان 98

192

پاسخ به روایت سوم 
کسانی  که  است  آن  بیانگر  حدید  سورۀ   17 آیه 
پایان  به  وقتی  االهی اند؛  آیات  در  تدبر  اهل  که 
زمستان و شروع بهار می نگرند و زنده شدن زمین 
بعد از مرگش را می بینند؛ به یاد پروردگار خویش 
و  تمام شاخ  که  از درختی  که چگونه  می افتند 
از طراوت و  اثری  و  برگ هایش خشک شده  بود 
حیات در آن باقی نمانده  بود؛ شکوفه های زیبا 
یاند و دوباره آن را زنده می کند. همان طور  می رو
امام  از  نیز  یلی  تأو آیه،  این  ذیل  شد  گفته  که 
قسم  این  که  است  شده  مطرح  صادق؟ع؟ 
معنای  بیان  به  پیشین  موارد  مانند  تأویل،  از 
داشت  توجه  باید  البته  و  می پردازد  آیه  باطنی 
کنار  اینجا در  نیز در  آیه  این  که معنای ظاهری 

معنای باطنی آن روشن و قابل فهم است. 

و  آیه  این  از  بهائیان  استدالل  می رسد  به نظر 
روایِت ذیل آن، به عنوان شاهدی بر روحانی بودن 
نتیجه گیری  یک  و  مقدمه  چند  شامل  معاد، 

که در ادامه بیان می کنیم:  باشد1 

رفع  در جزوۀ  آن  نتایج  و  این مقدمات  است  ذکر  به  الزم    .1
شبهات نیامده و نویسنده برای فهم بیشتر و بازکردن شبهه 
و درنتیجه پاسخ گویی بهتر به آن، اقدام به ارائۀ توضیحات 
احتمال  یک  این  البته  است.  کرده  زمینه  این  در  بیشتری 
نویسنده  ذهن  در  هم  مقدمات  این  است  ممکن  است. 
که منظور  باشد  این  تنها  و احتمال دوم  باشد  نبوده  بهائی، 
کفر ورزیدن بوده است.  خدا از به  کارگیری واژۀ مرگ در قرآن، 
که  به هرحال، بررسی هر دو احتمال خالی از لطف نیست، چرا
که در  ح خواهد شد  نیز مواردی مطر اول  احتمال  بررسی  در 
کمک کننده  بهائیان  منظر  از  معاد  و  قیامت  بحث  پیشبرد 

است.

مقدمات
1- قیامت برابر است با فاصلۀ ظهور تا مرگ یک 
زمان،  هر  مردمان  برای  قیامت  و  االهی  پیامبر 
عبارت است از فاصلۀ ظهور تا مرِگ پیامبر دین 

بعدی.

2- قائم؟جع؟ یکی از پیامبران االهی است.

مصادیق  از  یکی  او،  ظهور  روز  بنابراین   -3
برپایی قیامت است. 

که بهائیان از قیامت دارند، طبق  4- با تعریفی 
است،  شده  استدالل  آن  به  که  شریفه ای  آیۀ 
که  باشد  این  باید  قیامت  ویژگی های  از  یکی 
خدا در آن روز، زمین را زنده می کند بعد از آنکه 

مرده بود.  

کافر شدن اهل آن و  5- مرده بودن زمین، یعنی 
مرده  کافر  و  است  یدن  ورز کفر  معنای  به  مردن 

است. 

می شود،  گرفته  مقدمات  این  از  که  نتیجه ای  
که مربوط به قیامت و معاد  که مرگی  این است 
یدن یا همان محبوس  کفر ورز است؛ به معنای 
که بهاءاهلل  ماندن در قبور غفلت و اوهام است 
کرده بود و زنده شدن به معنای  نیز به آن اشاره 

ایمان آوردن به مظاهر ظهور االهی است. 

در  را  آن  است  ممکن  بهائیان  که  مقدماتی  اما 
ذهن خود تصور  کنند تا نتیجۀ نهائی، مطلوب و 
سازگار با اعتقادات خود را از آن بگیرند؛ دارای 
بررسی  به  زیر  در  که  است  اساسی  اشکاالتی 

یم: آن ها می پرداز
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دیدگاه  از  قیامت  تعریف  اول:  مقدمه  بررسی 
بهائی

به عنوان  قیامت،  تعریف  یعنی  اول  مقدمۀ   
به هیچ وجه  پیامبر،  یک  مرگ  تا  ظهور  فاصلۀ 
باشد.  قرآنی سازگار  آیات  با  که  نیست  مطلبی 

در  گسترده تر  مطالعۀ  برای 
خوانندگان  نظر  موضوع،  این 
و مقاله ای   کتاب  به  را  محترم 
منتشر  زمینه  همین  در  که 
می کنیم  جلب  است،1  شده 
و در اینجا فقط به طور خالصه 
تعریف  این  با  که  را  آیاتی 

یم: سازگار نیست؛ می آور

1- در قیامت تمام انسان ها، از 
هم  گرد  آن ها،  آخرین  تا  اولین 
َحَشْرناُهْم  »َو  می شوند:  جمع 
همه  و  َحدًا: 

َ
أ ِمْنُهْم  ُنغاِدْر  ْم 

َ
َفل

فرو  را  احدی  و  برانگیزیم  را 
آیۀ  و  )کهف:47(  یم.«  نگذار
ا  ُکّنَ ا ِمْتَنا َو 

َ
ئذ

َ
وَن أ

ُ
کَاُنوْا َیُقول »َو 

ون ُقْل 
ُ
ل ّوَ

َ ْ
َو َءاَباُؤَنا األ

َ
َمْبُعوُثون أ

َ
ا ل

َ
ِءّن

َ
ُتَراًبا َو ِعَظاًما أ

ِمیَقاِت  ِإلَی   َمْجُموُعوَن 
َ
ل ااَلِخِرین  َو  ِلیَن  ّوَ

َ ْ
األ  

َ
ِإّن

آیا هنگامی که  پیوسته می گفتند:  و  وم: 
ُ
ْعل ّمَ َیْوٍم 

به راستی  آیا  شدیم،  استخوان  و  خاك  و  مردیم 

همه  وقتی  حامد؛  شاهی،  حیات  محمدرضا؛  حسینی،    .1
برخیزند: بررسی تطبیقی قیامت از منظر آیین بهائی و اسالم، 
گوی، چاپ دوم. خانزاده،  1391 شمسی، تهران، انتشارات 
بهائی،  آیین  در  قیامت  نوین  معنای  چالش های  زینب، 

بهائی شناسی، پاییز و زمستان 95، شماره 2 و 3.

ما  گذشتۀ  پدران  آیا  و  می شویم؟!  برانگیخته 
همۀ  بی تردید  بگو:  می شوند؟  برانگیخته  نیز 
پیشینیان و همه پسینیان، براى وعده گاه روزى 
گرد آورده خواهند شد.« )واقعه: 50-47(  معین 
َیْوِم  لَی   إݬِ ُکْم  »لَیْجَمَعّنَ تعبیر  با   )  87 )نساء:  و 
ُهْم آتیِه 

ُکلݩّݩُ ِقَیاَمة«، )مریم: 93-95( با تعبیر »َو 
ْ
ال

َفْردا«، )آل عمران: 9(  ِقیاَمِة 
ْ
ال َیْوَم 

اِس  الّنَ جاِمُع  َك 
َ
ِإّن نا  ّبَ »َر تعبیر  با 

با  مطابق  اما  فیِه«؛  ْیَب  الَر ِلَیْوٍم 
قیامت،  روز  از  بهائیان  تعریف 
فقط مردمانی آن را درک می کنند 
که در فاصلۀ بعثت تا مرگ پیامبر 

االهی باشند و نه همۀ مردم.

مرگ  از  بعد   
ً
قطعا قیامت   -2

می افتد:  اتفاق  انسان ها  فیزیکی 
ٍة 

َ
ل

َ
ُسال ِمن  نَسَن 

ْ
اال ْقَنا 

َ
َخل َقْد 

َ
ل »َو 

فِی  ُنْطَفًة  َناُه 
ْ
َجَعل ثُم   ِطیٍن  ن  ّمِ

ْطَفَة  الّنُ ْقَنا 
َ
َخل ُثّمَ  ِکین  ّمَ َقَراٍر 

ُمْضَغًة  َقَة 
َ
َعل

ْ
ال ْقَنا 

َ
َفَخل َقًة 

َ
َعل

َفَکَسْوَنا  ِعَظًما  ُمْضَغَة 
ْ
ال ْقَنا 

َ
َفَخل

اهلُل  َفَتَباَرَك  َءاَخَر   ًقا 
ْ
َخل َناُه 

ْ
نَشأ

َ
أ ُثّمَ  لَحًما  ِعَظاَم 

ْ
ال

ُثّمَ  ُتوَن  َمّیِ
َ
ل َذِلَك  َبْعَد  کُم 

َ
ِإّن ثُم  الْخاِلِقیَن  ْحَسُن 

َ
أ

از  را  انسان  ما  یقینًا  و  ُتْبَعُثون:  ِقَیَمِة 
ْ
ال َیْوَم  کُم 

َ
ِإّن

ِگل آفریدیم، سپس آن  ]عصاره و[ چکیده اى از 
را نطفه اى در قرارگاهی استوار ]چون رحم مادر[ 
گرداندیم،  علقه  را  نطفه  آن  آنگاه  دادیم.  قرار 
را به صورت پاره گوشتی درآوردیم،  پس آن علقه 
ساختیم  استخوان هایی  را  پاره گوشت  آن  پس 

به خوبي  مذکور،  آیات  در 
مراحل  این  بودن  پی درپی 
توجه  با  مي دهد.  نشان  را 
انسان ها  خلقت  مراحل  به 
این  طی  از   بعد  اینکه  و 
اتفاق خواهد  مراحل، مرگی 
گرفت  افتاد؛ می توان نتیجه 
آن  از  اینجا  در  که  مرگی 
مرگ  است،  شده  صحبت 
که  است  فیزیکی  و  عادی 
اتفاق  انسان ها  تمام  برای 
واقعه ای  قیامت  و  می افتد 
فیزیکی  مرِگ   از  بعد  است 

همۀ افراد. 
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او  سپس  پوشاندیم،  گوشت  استخوان ها  بر  و 
همیشه  پس  آوردیم.  پدید  دیگر  آفرینشی  با  را 
نیکوترین  که  خدا  است  بابرکت  و  سودمند 
از این  آفرینندگان است. سپس همۀ شما بعد 
می میرید. آنگاه شما بدون تردید در روز قیامت، 

برانگیخته می شوید.« )مؤمنون: 16-12(. 

که خداوند  در این آیات به وضوح دیده می شود 
و  جسمانی  خلقت  مراحل  به  اشاره  از  بعد 
 ،)... و  مضغه  علقه،  )نطفه،  انسان ها  روحانی 
کُم 

َ
ِإّن »ثُم  می کند:  آن ها  فیزیکی  مرگ  به  اشاره 

فیزیکی،  مرگ  از  بعد  و  ُتوَن«  َمّیِ
َ
ل َذِلَك  َبْعَد 

زندگی  دوباره در روز قیامت را بیان می فرماید. 
زبان  در  که  ـ  »َفـ«  و  »ثّم«  از  استفاده  بار  هشت 
عربی نمایانگر توالی زمانی اند ـ در آیات مذکور، 
نشان  را  مراحل  این  بودن  پی درپی  به خوبی 
انسان ها  خلقت  مراحل  به  توجه  با  می دهد. 
اتفاق  مرگی  مراحل،  این  طی  از   بعد  اینکه  و 
که  مرگی  گرفت  نتیجه  می توان  افتاد؛  خواهد 
مرگ  است،  شده  صحبت  آن  از  اینجا  در 
انسان ها  تمام  برای  که  است  فیزیکی  و  عادی 
از  بعد  است  واقعه ای  قیامت  می افتد1و  اتفاق 
مرِگ  فیزیکی همۀ افراد. در سورۀ جاثیه، آیات 

بهائیان  که  تعریفی  با  اینجا  نیز در  که مرگ  1.  واضح است 
به  اشاره  از  بعد  اواًل،  که  چرا نیست،  مطابق  دارند  آن  از 
مراحل خلقت انسان ها از مرگ به عنوان واقعه ای  در انتهای 
)میرانده  "َلَمّیتوَن"  تعبیر  قرآن  ثانیًا،  و  شده  یاد  فرایند  این 
می شوید( را برای آن به  کار  برده است و این نشان می دهد که 
که آنگاه  کافر شدن نباید باشد، چرا مرگ در اینجا به معنای 
کافر می کند و این نه  که همۀ افراد را خدا  نتیجه این می شود 

با عقل و منطق و نه با آموزه ها ی دینی سازگار نیست. 

24-26 می فرماید: »قِل اهلُل ُیْحِییُکْم ُثّمَ ُیِمیُتُکْم 
بگو:  فیه:  ْیَب  الَر ِقَیاَمة 

ْ
ال َیْوِم  ی 

َ
ِإل َیْجَمُعُکْم  ُثّمَ 

سپس  می بخشد،  زندگی  را  شما  خداوند 
که هیچ شّکی  می میراند، سپس در روز قیامت 
در آن نیست، گرد می آورد.« مطابق با این ویژگی 
که  نیز قیامت نمی تواند مطابق با تعریفی باشد 
آن ها،  تعریف  با  که  چرا کرده اند؛  آن  از  بهائیان 
تا  بعثت  فاصلۀ  در  که  مردمانی  برای  قیامت، 
مرگ پیامبر االهی زندگی می کنند و قبل از مرگ 

فیزیکی آن ها اتفاق می افتد. 

دنیوی  زمان  قالب  در  قیامت،  برپایی  زمانی   -3
نمی گنجد: خداوند در آیه 85 سورۀ بقره خطاب 
کرم )تفسیرالصافی، ج1،  به یهودیان زمان پیامبر ا
ِکتاِب 

ْ
ص154( می فرماید: »أَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض ال

َو َتْکُفُروَن ِبَبْعٍض َفما َجزاُء َمْن َیْفَعُل ذِلَك ِمْنُکْم 
وَن  ُیَرّدُ ِقیاَمِة 

ْ
ال َیْوَم  َو  ْنیا 

ُ
الّد َحیاِة 

ْ
ال  ِخْزٌی ِفی 

َ
ِإاّل

ون: آیا 
ُ
ا َتْعَمل َعذاِب َو َما اهلُل ِبغاِفٍل َعّمَ

ْ
َشّدِ ال

َ
ِإلی  أ

ید  کتاب ]تورات [ ایمان می آور پس به بخشی از 
کسی  کیفر  ید؟ پس  کفر می ورز و به بخشی دیگر 
کند جز خوارى در زندگی دنیا  که چنین  از شما 
نیست و روز قیامت به سوى سخت ترین عذاب 
انجام  آنچه  از  خداوند  و  می شوند  برگردانیده 
باور  تعریف  به  بنا  نیست.«  غافل  می دهید، 
که در زمان  بهائی، قیامِت این دسته از یهودیان 
یسته اند، برابر است با فاصلۀ  پیامبر اسالم می ز
چنین  باب  از  عباراتی  در  باب.  مرگ  تا  ظهور 
)یعنی  بیان  شجرۀ  ظهور  حین  » از  می خوانیم: 
خود باب( الی مایغرب )یعنی مرگ او(، قیامت 
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خداوند  قرآن  در  که  هست  اهلل؟لص؟  رسول 
اولی،  نقطه  حضرت  )فیضی،  فرموده.«  وعده 
از  از باب، بیان فارسی، باب ٧  ص١٢٠ به نقل 
قرار  ک  مال را  تعریف  این  گر  ا اما  ثانی(.   واحد 
دهیم؛ آنگاه این سؤال مطرح می شود که عذاب 
زمان  در  و  پیش  سال  هزار  که  افرادی  شدن 
یسته اند، در زمان باب  پیامبر اسالم؟لص؟ می ز

داشته  می تواند  معنایی  چه 
که  است  این  جز  آیا  باشد؟ 
قیامت  از  بهائیان  تعریف 
آن  از  قرآن  آیات  توصیف  با 
سورۀ   ٢٥ آیه  نیست؟  سازگار 
عنکبوت شاهد دیگری برای 
این  در  است.  موضوع  این 
زمان  کافراِن  شده  گفته  آیه 
یکدیگر  ابراهیم؟ع؟  حضرت 
لعنت  قیامت  روز  در  را 
گرفتن  درنظر  با  می کنند. 
لعنت  این  بهائیان،  تعریف 

یعنی  ابراهیم  حضرت  قیامِت  زمان  در  باید 
موسی؟ع؟  حضرت  مرگ  تا  ظهور  فاصلۀ  در 
گرفتن زمان،  که این هم با درنظر  صورت بگیرد 
غیرممکن و بی معنی می شود. در آیه ٩٨ سوره 
پیشاپیش  فرعون  قیامت  روز  می فرماید:  هود 
می شود.  آتش  وارد  و  کرده  حرکت  خود  قوم 
باید  بهائیان،  به زعم  او،  قوم  و  فرعون  قیامت 
فاصلۀ ظهور تا مرگ حضرت عیسی؟ع؟ باشد 
قرن ها  که  قومی  و  فرعون  ورود  این حساب  با  و 

پیش مرده اند در روز قیامت و در آتش بی معنی 
خواهد شد. 

بررسی مقدمه دوم: پیامبر بودن قائم؟جع؟
بهائیان،  پیش فرض های  از  یکی  که  شد  گفته 
شیعیان  که  قائم؟جع؟  حضرت  که  بود  این 
معتقدند ایشان امام دوازدهم و فرزند امام حسن 
االهی  پیامبران  از  یکی  است؛  عسکری؟ع؟ 
قیامت  ظهورش،  با  که  بوده 
پیش فرض  این  می شود.  آغاز 
که  چرا است،  اشکال  مورد  نیز 
متقن،  دالیلی  با  مسلمانان 
به  را  االهی  پیامبران  سلسلۀ 
یافته  پایان  اسالم؟لص؟  پیامبر 
آثار  از  هیچ یک  در  و  می دانند1 
روایتی  یا  آیه  اسالمی، نمی توان 
دوازدهم  امام  از  که  یافت  را 
یا  نبی اهلل  تعبیر  با  شیعیان 
کسی  کرده باشد.  یاد  رسول اهلل 
مدرکی  و  سند  باید  دارد  ادعایی  چنین  که 

صحیح در این زمینه ارائه دهد. 

ظهور  روز  بودن  قیامت  سوم:  مقدمه  بررسی 
قائم؟جع؟

یکی  قائم؟جع؟  ظهور  روز  سوم،  مقدمۀ  در 
شده  گرفته  درنظر  قیامت  برپایی  مصادیق  از 
است. بهائیان در این زمینه عالوه بر استداللی 

کتاب فرجام  1. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه می توان به 
کرد.  گوی مراجعه  فرخنده، مهدی حبیبی، نشر 

این پیش فرض نیز مورد اشکال 
با  مسلمانان  که  چرا است، 
پیامبران  دالیلی متقن، سلسلۀ 
اسالم؟لص؟  پیامبر  به  را  االهی 
در  و  می دانند   یافته  پایان 
اسالمی،  آثار  از  هیچ یک 
یافت  را  روایتی  یا  آیه  نمی توان 
شیعیان  دوازدهم  امام  از  که 
یاد  رسول اهلل  یا  نبی اهلل  تعبیر  با 

کرده باشد. 
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که در مقدمۀ اول و دوم بررسی شد به روایت )اذا 
که ذیل پاسخ به  قام القائم ...( استناد می کنند 
آن خواهیم  نقد  به  به طور مفصل  روایت چهارم 

پرداخت. 

كردن زمین در قیامت  بررسی مقدمه چهارم: زنده 

در مقدمۀ چهارم گفته شد که به گمان بهائیان، 
قبور  و محبوس شدن در  کافر  از مردن؛  مقصود 
قیامت،  روز  در  خدا  و  است   اوهام  و  غفلت 
باید  اما  می گرداند.  زنده  بود  مرده  که  را  زمین 
به  –که  قیامت  روز  در  زمین  شدن  زنده  گفت 
باور بهائیان از حوادث مربوط به برپایی قیامت 
قرآن  که  است  چیزی  با  مخالف  کاماًل  ـ  است 

از زمین در هنگام برپایی قیامت، یاد می کند. 

آیات  در  متعال  خدای  که  واژه ها یی  توضیح: 
برپایی  هنگامۀ  در  زمین  وضعیت  درمورد  قرآن 
»ِإذا  زلزله  از:  عبارتند  است  برده  به  کار  قیامت 
ها« )زلزله: ١(. بارز )نمایان(، 

َ
زال

ْ
ِت االْرُض ِزل

َ
ِزل

ْ
ُزل

ْرَض باِرَزًة.« )کهف: 
َ
 َو َترَى األ

َ
ُر الِجبال »َیْوَم ُنَسّیِ

َغْیَر  ْرُض 
َ
األ  

ُ
ل

َ
ُتَبّد »َیْوَم  تبدل)دگرگونی(   .)٤٧

رِض« )ابراهیم: ٤٨(، تشقق)شکافتگی( »َیْوَم 
َ
األ

ک  ٤٤(. اندکا )ق:  ِسراعًا«  َعْنُهْم  ْرُض 
َ
األ ُق 

َ
َتَشّق

پاشیدگی، محو شدن آنچه در زمین است(  )فرو
رج    .)٢١ )فجر:  َدّکًا«  َدّکًا  ْرُض 

َ
األ ِت 

َ
ُدّک »ِإذا 

ِت  ُرّجَ »ِذا  اضطراب(  و  تزلزل  شدید،  )حرکات 
و  شدن  )کشیده  مد   .)٤ )واقعه:  َرّجًا«  ْرُض 

َ
األ

)انشقاق:  ْت« 
َ

ُمّد ْرُض 
َ
األ ِإَذا  »َو شدن(  صاف 

زمین  براى  یادشده  آیات  که  را  وضعیتی   .)٣

نموده اند،  ترسیم  قیامت  برپایی  لحظۀ  در 
می گیرد،  فرا  را  زمین  سختی  لرزش  است:  این 
از  )اعم  است  گشته  پدیدار  زمین  ى  بررو آنچه 
و  می پاشد  فرو  بشرى(،  و  طبیعی  پدیده ها ى 
زمین  می گردد.  نمایان  و  آشکار  زمین  سطح 
می آیند  بیرون  آن  از  مردگان  و  می شود  شکافته 
و در سراى قیامت محشور می گردند )سبحانی، 
با  ص٢٧٢(.١بنابراین   ،٥ ج  ید،  جاو منشور 
ویژگی های یادشده، در هنگامۀ برپایی قیامت 
برعکس،  و  زمین نمی بینیم  زنده شدن  از  اثری 
تزلزل  دگرگونی،  از  حکایت  یادشده  نشانه ها ی 
به  می توان  همین جا  دارد.  زمین  اضطراب  و 
از مقایسۀ ویژگی های زمین  نتیجه ای  ارزشمند 
در  زمین  ویژگی های  و  قائم؟جع؟  روز ظهور  در 
هنگامۀ برپایی قیامت دست یافت و آن اینکه 
الصافی  تفسیر  در  ذکرشده  روایت  در  که  ازآنجا
مصادف  را  شیعیان  دوازدهم  امام  ظهور  روز 
و  است  دانسته  آن  اهل  و  زمین  شدن  زنده  با 
نیز  قیامت  برپایی  ویژگی های  از  یکی  طرفی  از 
لذا  است؛  زمین  ناپایداری  و  اضطراب  تزلزل، 
قائم؟جع؟  حضرت  ظهور  به  مربوط  حوادث 
است؛  زمین  شدن  زنده  آن ها  ازجملۀ  که 
ع  وقو از  پس  زمین  وضعیت  به  ناظر  آیات  از  برخی  البته    .1
»َو  می فرماید:  که  است  آیه  این  جمله  آن  از  است،  قیامت 
یَن  ِبّیِ ِبالّنَ جی َء  َو  اْلِکتاُب  ُوِضَع  َو  ها  َرّبِ ِبُنوِر  ْرُض 

َ ْ
ال ْشَرَقِت 

َ
أ

زمین  و  الُیْظَلُمون:  ُهْم  َو  ِباْلَحّقِ  َبْیَنُهْم  ُقِضَی  َو  َهداِء 
ُ

الّش َو 
گردد و نامه )اعمال خلق  )محشر( به نور پروردگار خود روشن 
در پیشگاه عدل حق( نهاده شود و پیامبران و شاهدان )بر 
مورد  و  شود  داوری  به حق  ایشان  میان  و  بیاورند  را  گواهی( 
چهارم،  روایت  به  پاسخ  در   .)69 )زمر:  نگیرند.«  قرار  ستم 

دراین باره صحبت خواهد شد. 
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قیامت  وقوع  ویژگی های  به  ارتباطی  نمی تواند 
دو  این  وقوع  اساسًا  که  چرا باشد؛  داشته  کبری 
کاماًل  وجه  دو  در  شد،  داده  که  توضیحاتی  با 

مخالف، توصیف شده اند. 

دیدگاه  از  مردن  معنای  پنجم:  مقدمۀ  بررسی 
بهائی 

بهائیان درنظر  که در مقدمۀ پنجم  نکتۀ مهمی 
که مردن  گرفته شده این است 
است  شدن  کافر  معنای  به 
به  مربوط  موارد  در  حداقل  و 
را  معنا  این  می توان  قیامت، 
کرد.  از مردن در قرآن برداشت 
این ادعا نیز در پاسخ به روایت 
بررسی  مورد  به تفصیل  پنجم 

گرفت.  قرار خواهد 

این  بررسی  با  است  واضح 
به  که  اشکاالتی  و  مقدمات 

نیز  مقدمات  از  یکی  گر  ا حتی  است،  وارد  آن 
از  درستی  نتیجۀ  نمی توان  باشد،   نادرست 
به  اقدام  باید  ابتدا  لذا  گرفت.  آن ها  مجموعۀ 
رفع اشکاالت اولیه و مقدماتی نمود و درنهایت 

کرد.  درستِی نتیجۀ نهایی را اعالم 

روایت  این  به  پاسخ  در  که  دیگری  احتمال 
منظور  که  است  این  گرفت  درنظر  می توان 
بهائیان از آوردن  این آیه و روایت ذیل آن فقط 
این باشد که خدا در آیه ای از قرآن، مرگ را برابر با 
استداللی  این همان  دانسته است.  کافر شدن 

کرده  کتاب ایقان مطرح  که بهاءاهلل نیز در  است 
که از روح  بود »خالصه معنی آن  که: هر عبادی 
د و زنده 

ّ
و نفخۀ مظاهر قدسّیه در هر ظهور متول

در  ورود  و  و بعث  آن ها حکم حیات  بر  شدند، 
آن،  دون  ِمن  و  می شود  الهّیه  محّبت  جّنت 
ـ که موت  و غفلت و ورود در نار کفر  حکم غیر آنـ 
ـ می شود... و هرگز در هیچ  و غضب الهی استـ 
عهد و عصر، جز حیات و بعث و حشر حقیقی، 
نبوده  اولیاء  و  انبیاء  مقصود 
ایقان،  )بهاءاهلل،  نیست.«  و 
اشکال  صص78-77(. 
اساسی در این بیان این است 
که بهاءاهلل و به تبِع او بهائیان، 
در  منحصر  را  مرگ  معنای 
حتی  و  می دانند  معنا  همین 
در  که  می کند  تصریح  بهاءاهلل 
این  جز  عصری  و  عهد  هیچ 
اولیای  و  انبیا  مقصود  معنی، 
تأمل  جای  هم  ادعا  این  است.  نبوده  االهی 
آن  به  پنجم  روایت  ذیل  در  که  دارد  بررسی  و 

خواهیم پرداخت.

روایت چهارم 
َها َو ُوِضَع  ّبِ َر ِبُنوِر  ْرُض 

َ ْ
ْشَرَقِت األ

َ
در تفسیر آیه »َوأ

ُقِضَی  َو  َهَداء 
ُ

الّش َو  یَن  ِبّیِ ِبالّنَ ِجیَء  َو  ِکَتاُب 
ْ
ال

نور  به  زمین  و  ُموَن: 
َ
ُیْظل

َ
ال ُهْم  و  َحّقِ 

ْ
ِبال َبْیَنُهم 

در  ]اعمال  کارنامه  و  گردد  روشن  پروردگارش 
میان[ نهاده شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند 

اشکال اساسی در این بیان این 
او  تبِع  به  و  بهاءاهلل  که  است 
منحصر  را  مرگ  معنای  بهائیان، 
و  می دانند  معنا  همین  در 
که  می کند  تصریح  بهاءاهلل  حتی 
این  جز  عصری  و  عهد  هیچ  در 
اولیای  و  انبیا  مقصود  معنی، 

االهی نبوده است. 
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و میان ایشان به حق داوری شود و موردستم قرار 
»اذا  فرمود:  )زمر: 69(. حضرت صادق  نگیرند« 
قام القائم اشرقت االرض بنور ربها« یعنی زمانی 
که قائم قیام نمود زمین به نور پروردگارش روشن 
القائم  قام  »اذا  فرموده اند:  همچنین  شود.  می 
که قائم قیام فرمود؛  قامت القیامه« یعنی زمانی 

قیامت برپا خواهد شد... . 

پاسخ به روایت چهارم
اول،  روایت  درنظرگرفتن  با 
که  صادق؟ع؟  امام  می بینیم 
الراسخون  بارز  مصادیق  از 
تأویل  در  هستند،  العلم  فی 
از  یکی  بیان  و  آیه  باطن 
ویژگی های ایام ظهور حضرت 
از روشن شدن  مهدی؟جع؟، 
آن  در  پروردگارش  نور  به  زمین 
همچنین  می دهند.  خبر  ایام 
توجه  با  که  شد  آورده  پیش تر 
به ظاهر آیه و آیات قبل و بعد 

می توان گفت این آیه، درمورد یکی از ویژگی های 
زمین پس از برپایی قیامت است؛ اما سه نکتۀ 

مهم در اینجا قابل بحث است: 

از  یکی  بیانگر  که  آیه  ظاهر  از  اول:  نکته 
ویژگی های مربوط به زمین پس از برپایی قیامت 
از ویژگی های  بیانگر یکی  که  آیه  باطن  و  است 
است،  حجت؟جع؟  حضرت  ظهور  به  مربوط 
رخداد  دو  این  که  گرفت  نتیجه  نمی توان 

سخن  این  مثال  شاهد  هستند.  یکی  عظیم 
به  پاسخ  در  که  است  قیامت  ویژگی  سه  هم، 
روایت سوم آورده شد )تمام انسان ها در قیامت 
فیزیکی  مرگ  از  پس  قیامت  می شوند،  جمع 
این  در  قیامت  زمان  می افتد،  اتفاق  انسان ها 
با  انطباقی  ویژگی  سه  این  نمی گنجد(.  دنیا 
مهدی؟جع؟  حضرت  ظهور  ایام  ویژگی های 
که در بنیادی ترین  ندارند؛ چرا
آن ها،  وقوع  زمان  یعنی  مسأله 
و  نیست1  میانشان  تفاهمی 
که  است  مهمی  مسألۀ  این 
نویسندگان بهائی، به آن توجه 
را  بزرگ  روز  دو  این  و  نکرده 
چنانچه  کرده اند؛  فرض  یکی 
در ادامه به سخنی اشاره شده 
که صحت  )اذا قام القائم ...( 

این ادعا را به اثبات برساند. 

از  می رسد  به نظر  دوم:  نکته 
"و  آیۀ  ذیل  روایت  این  آوردن 
ربها..."  بنور  االرض  اشرقت 
ویژگی های  آن  شود  بیان  که  بوده  این  هدف 
که در بیان ویژگی های قیامت  فیزیکی و مادی 
که  صورتی  آن  به  شده  مطرح  قرآن،  در  معاد  و 

قالب  در  قیامت  ع  وقو زمان  شد  گفته  که  همان طور  زیرا   .1
حضرت  ظهور  ایام  آنکه  حال  نمی گنجد،  دنیوی  زمان 
حجت؟جع؟ در همین دنیاست و این اعتقاد همۀ مسلمانان 
الیحضره  من  بابویه،  )ابن  رک.  بیشتر  توضیح  برای  است. 
ج3،  الصافی  تفسیر  کاشانی،  فیض  ص77.  ج4،  الفقیه، 

ص358( و )ابن بابویه، عیون اخبارالرضا، ج2، ص266(. 

گر  که ا سپس باید توجه داشت 
معنای باطنی یک آیه در روایتی 
بدان  این  باشد؛  شده  بیان 
ظاهری  معنای  که  نیست  معنا 
بلکه  گرفت،  درنظر  نباید  را  آیه 
باهم  باطنی  و  ظاهری  معنای 
چنان که  نیستند،  تخالف  در 
)زمر:69(  آیه  همین  درمورد 
که  می بینیم  آن  ذیل  روایت  و 
آیه  باطنی  گرفتن معنای  درنظر 
همواره با معنای ظاهری آن در 

تخالف نیست. 
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مسلمانان تصور می کنند، نیست و باید معنای 
آیاتی  گرفت. چنانچه در  باطنی برای آن درنظر 
مسأله  این  است  شده  بیان  مثال  به عنوان  که 
گفت آوردن  دیده می شود. در نقد این ادعا باید 
کردن اعتقاد خود بر آن،  مثال های موردی و بار 
کاری غیرعلمی و ناصحیح است. چنانچه در 
شد  ثابت  اینجا  تا  نیز  موردی  مثال های  همان 
که آنچه تصور نویسندگان بهائی از آیه بوده کاماًل 
متفاوت با منظور آیه است و حتی از مثال هایی 
به  می توان  شده  زده  شبهات  رفع  جزوۀ  در  که 
بیان  آنچه در این جزوه  با  کاماًل متفاوتی  نتایج 
فهمید  باید  که  اینجاست  از  و  رسید1  گشته 
نه تنها در موضوع قیامت و معاد، بلکه در تمام 
را  پیش داوری ها  باید  ابتدا  قرآنی،  موضوعات 
روایات  و  آیات  واقعی  منظور  و  گذاشت  کنار 
باید  سپس  و  کرد  بندی  ترکیب  ذهن  در  را 
در  آیه  یک  باطنی  معنای  گر  ا که  داشت  توجه 
نیست  معنا  بدان  این  باشد؛  بیان شده  روایتی 
گرفت،  درنظر  نباید  را  آیه  ظاهری  معنای  که 
باهم در تخالف  باطنی  و  بلکه معنای ظاهری 
)زمر:69(  آیه  همین  درمورد  چنان که  نیستند، 
گرفتن  درنظر  که  می بینیم  آن  ذیل  روایت  و 
آن  ظاهری  معنای  با  همواره  آیه  باطنی  معنای 
در تخالف نیست. چنانچه روشن شدن زمین 
می تواند  ویژگی ها  سایر  بیان  و  پروردگار  نور  به 

و  قیامت  برپایی  هنگامۀ  در  زمین  ویژگی های  مانند   .1
که  ویژگی های زمین در هنگام ظهور حضرت حجت؟جع؟ 
در دو وجه مخالف توصیف شده اند و در پاسخ به روایت سوم 

بیان شد.

هم در حوادث پس از قیامت و هم در ایام ظهور 
حتی  بیفتد.  اتفاق  حجت؟جع؟  حضرت 
صراط  به  اعتقاد  سوم،  تا  اول  روایات  درمورد 
امیرالمؤمنین؟ع؟،  بودن  اعمال  میزان  و  بودن 
نمی کند  ساقط  عقلی  لحاظ  به  را  مسأله  این 
و  برپا شود  فیزیکی  و صراطی  راه  قیامت  در  که 

همگان مکلف به عبور از آن باشند. 

که هم می توان  مثال هایی  آوردن  با  نکته سوم: 
معنای فیزیکی و ظاهری آن را به لحاظ عقلی 
را،  آن  باطنی  معنای  هم  و  دانست  ممکن 
تمام  به  راجع  کلی  نتیجه گیری  یک  نمی توان 
و معاد  فیزیکی قیامت  و  ویژگی های جسمانی 
است  قرار  که  مختلفی  عذاب های  از  داشت؛ 
تا  شود  وارد  انسان ها  بر  جسمانی  به صورت 
بهشت  در  که  فیزیکی  و  مادی  نعمت های 
که قرار  شامل حال مؤمنان می شود و تا جسمی 
پاداش ها  و  عذاب  این  یافت کنندۀ  در است 
باشد. برای اثبات این ادعا، باید ابتدا به صورت 
کرد و سپس چهارچوبی  موردی آیات را بررسی 
کلی، که تمام این موارد در آن بگنجد، ارائه کرد. 

نتیجه  می توان  پیشین  گفته های  مجموع  از 
گرفت آنچه در ادعای نویسندگان بهائی درمورد 
است  این  می شود  دیده  مذکور  روایات  و  آیات 
پیشوایان  برساختۀ  چهارچوب  ابتدا  آنان  که 
کرده اند؛ سپس در  بهائی را در ذهن خود تثبیت 
که به زعم  جست وجوی آیات و روایاتی برآمده اند 
خود با این اعتقاد سازگار درآید؛ حال آنکه دقیقًا 

باید عکس چنین کاری اتفاق بیفتد.
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بررسی روایت اذا قام القائم قامت القیامه
همان طور که گفته شد در روایاتی که نویسندگان 
نیز  روایت  این  آورده اند،  چهارم  آیه  ذیل  بهائی 
اثبات  برای  باشد  دلیلی  تا  خورد  می  چشم  به 
شیعیان،  دوازدهم  امام  ظهور  روز  که  نکته  این 
برپایی قیامت است. در بررسی این  همان روز 

که:  کنیم  توجه  باید  روایت 
لزومًا  مذکور،  روایت  از  اواًل 
قیامت  بودن«  »یکی  معنای 
برداشت نمی شود  قائم  قیام  و 
آن، محّقق شدن  از  و می توان 
دو واقعۀ مستقل اما به ترتیب 
به عبارت  کرد.  برداشت  نیز  را 
گزارۀ: »هرگاه الف رخ  دیگر، از 
می گیرد.«  صورت  ب  دهد، 
هم  می توان یکی بودن و ترادف 
کرد  برداشت  را  دو  این  زمانی 
وقت  هر  جمله:  این  )مانند 

می رسد(  پایان  به  زمستان  شود،  تمام  اسفند 
اّما  مستقل اند  ب  و  الف  که  را  این  هم  و 
وقت  )هر  می دهد  رخ  ب  از  قبل  حتمًا  الف 
کالس های ترم به اتمام برسد، امتحانات برگزار 
نظر  مّد  را  اول  برداشت  فقط  بهاءاهلل  می شود(. 
گر این جمله با برداشت دوم مقصود  داشته اما ا
باشد؛ می توان مفهوم آن را درست دانست. زیرا 
که در روایات شیعه و سّنی تصریح  ــ همان گونه 
ــ قیامت برپا نخواهدشد، مگر آنکه  شده  است 
اّما  کند.  قیام  موعود؟جع؟  قائم  آن  از  پیش 

پراشکال تر از داللت این جمله، سند آن است: 
کرده  را نقل  این روایت  ایقان  کتاب  بهاءاهلل در 
)بهاءاهلل، ایقان، ص95( و به تَبِع او نویسندگان 
بهائی این عبارت را »روایِت مشهور« دانسته اند؛ 
شیعه  روائی  کتب  از  هیچ یک  در  درحالی که 
تألیفات  در  را  آن  و  نشده  نقل  حدیثی  چنین 
کرد.  پیدا  نمی توان  محّدثان،  از  هیچ یک  مهم 
از  استفاده  با  امروزه  حّتی 
نرم افزارهای  پیشرفته ترین 
بین  در  حدیث  جست وجوی 
مجموعه های متعّدد حدیثی، 
قابل  »مشهور«  روایِت  این  نیز 
یافتن نیست! و به این سبب، 
اتهام  معرض  در  حدیث  این 

جّدی جعلی بودن قرار دارد.

غ معروف و نویسندۀ نامدار 
ّ
مبل

در  خاوری«  »اشراق  بهائی، 
کتابی که در شرح کتاب ایقان 
به نام »قاموس ایقان« نوشته، پس از رسیدن به 
این جملۀ بهاءاهلل توضیحاتی داده و سندی بر 
عبارت:  ذیل  او  کرده  است.1  ارائه  آن  صحت 
داده  توضیح  القیامه«  قامت  القائم  قام  »إذا 

 است: 

ّیه از صادق  »این حدیث از احادیث مشهورۀ مرو
آن  و  فرموده  قیامت  که دربارۀ   آل محّمد است 
کرده  که نویسنده اش در آغاز آن اشاره  کتاب ـ آن گونه  1. این 
است ـ بنا به درخواست محفل مّلی ایران و به منظور »تبیین 
مّدتی  ظرف  ایقان،  کتاب  در   » مندرجه  مطالب  توضیح  و 

متجاوز از دو سال نگاشته شده است. 

است،  مشخص  که  همان طور 
یادشده  رسالۀ  در  احمد  شیخ 
اشراق  ادعای  مورد  عبارت 
خاوری را ننوشته و حتی از ظهور 
»قیامت  تعبیر  با  قائم؟جع؟ 
راستای  در  و  کرده  یاد  صغري« 
بیان  را  مطالبي  تعبیر،  همین 
در  خاوري  اشراق  ولی  داشته 
گهان،  نا او  مطالب  نقل  ضمن 
عبارت بیسند بهاءاهلل را نیز جای 

داده و آورده است!
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را به ظهور و قیام طلعت موعود منتَظر، قائم آل 
شیخ  کبر،  ا شیخ  است.  فرموده   تأویل  محمد، 
علیه الرحمة  و  االحسائی  احمدبن زین الدین 
قیامت  بیان  ذیل  در  عرشّیه  شرح  در   الرضوان 
این  به  کبری،  و  قیامت صغری  از  آن،  اقسام  و 
قوله  است.  فرموده  اشارت  شریف  حدیث 
قاموس  خاوری،  )اشراق   »  ... علیه الرحمه: 

ایقان، ج1، ص52(. 

عرشیه«  رسالۀ  شرح   « از  صفحاتی  متن  سپس 
و  کرده  نقل  را  احسائی  احمد  شیخ  نوشتۀ 
گفتگو است را  که متضّمن جملۀ مورد  بخشی 

عینًا درج می نماید:

الصغری  ِللقیامه  و  الرحمه  علیه  قوله  الی   ...«
آل  ِمن  القائم  قیام  بها  ُیراد  و  َحیُث  ِمن  ِاطالق 
الصادِق؟ع؟  الَحدیِث عِن  َوَرد فی  کما  محّمد 
الذی  ِرجَعتهم  او  القیامه  قامت  القائم  قام  اذا 
دولتهم  ظهوِر  مطلُق  او  ع  الحسین  خروج  ها 

ُ
ل اّوَ

التی اولها ظهور قائمهم و آخرها خروج رسول اهلل 
کثیٍر من االموات  صو ِمّما َیُدل علی ذلک حشر 
تاتی  یوم  »فارتقب  قوله  مثل  کثیر  االیات  من  و 
السماء بدخان یغشی الناَس هذا َعذاٌب الیُم« 
ه عند قیام القائم ع و آیه القیامه الکبری بعَد 

َ
اّن

هِذِه اآلیات.... الخ« 

کتب  شرح رسالۀ عرشیه شیخ احسائی در زمرۀ 
شیخ  همچنین  نمی شود؛  برشمرده  حدیثی 
قمری  هجری  12و13  قرن  در  احسایی  احمد 
امام  از  مستقیم  روایت  نقل  امکان  و  یسته  می ز

درصورتی که  لذا  است.  نداشته   را  صادق؟ع؟ 
شیعی،  قبلی  کتب  در  که  کند  نقل  روایتی 
هیچ گونه سابقه ای ندارد، از درجۀ اعتبار ساقط 
است. البته با مراجعه به همان کتاب نتیجه ای 
جالب به دست می آید. در نسخۀ خطی رسالۀ 
آمده  ایران  ملی  کتابخانه  در  موجود  عرشّیۀ 

است: 

»و للقیمْه الصغری إطالق من حیث المعنی و 
القائم؟جع؟ من آل  محّمد؟لص؟  قیام  بها  یراد 
الحسین؟ع؟  ها خروج 

ُ
أّول تی 

ّ
ال أو رجعتهم؟مهع؟ 

ظهور  أّولها  التی  دولتهم  ظهور  مطلق  أو 
صلی اهلل  اهلِل  رسول  خروج  آِخُرها  و  قائمهم؟مهع؟ 
کثیر من   علی ذلك حشر 

ّ
مّما یدل و  وآله  علیه 

»فارتقب  قوله:  مثل  کثیر  اآلیات  من  و  األموات 
یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا 
عذاب الیم« إنه عند قیام القائم عّجل اهلل فرجه 
هذه  بعد  الکبری  القیمًه  آیْه  و  مخرجه  سّهل  و 
إّنا  الکبری  البطشْه  نبطش  »یوم  قوله:  اآلیات 
همچنین   (  » کثیر...  فیه  القرآن  و  منتقمون« 
بنگرید به شرح العرشیه الجزء3 ص10  به نقل 

از سایت االبرار(. 

احمد  شیخ  است،  مشخص  که  همان طور 
اشراق  ادعای  مورد  عبارت  یادشده  رسالۀ  در 
قائم؟جع؟  ظهور  از  حتی  و  ننوشته  را  خاوری 
کرده و در راستای  با تعبیر »قیامت صغری«1یاد 
کاربرد این تعبیر ـ جدا از اینکه  که  1. البّته باید توّجه داشت 
که  است  اصطالحی  یا  دارد  دینی  و  روائی  صحیح  منشأ  آیا 
معاد  معنای  منافی  به هیچ وجه  ـ  کرده اند  وضع  دانشمندان 
که او هم زمان با استفاده  جسمانی از دیدگاه شیخ نیست؛ چرا
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همین تعبیر، مطالبی را بیان داشته ولی اشراق 
گهان،  نا او  مطالب  نقل  ضمن  در  خاوری 
عبارت بی سند بهاءاهلل را نیز جای داده و آورده 

است!

قامت  القائم  قام  »إذا  جملۀ  دیگر  عبارت  به 
را  آن  بهاءاهلل  که  ـ  القیامه« 
حّتی  ـ  خوانده  مشهور«  »روایت 
کتاِب فرعِی شیخ احمد  در این 
هم وجود خارجی ندارد و اشراق 
موازین  به  بی توجه  خاوری 
متِن  در  بردن  دست  با  علمی، 
سندی  آن  برای  شیخ،  کتاِب 
کرده  است  نقل  ساختگی 
شاهی،  حیات  و  )حسینی 

وقتی همه بر خیزند، ص30(.

روایت پنجم 
اموات،  بعث  و  احیاء  معنای  در  خداوند 
ُه 

َ
َنا ل

ْ
ْحَیْیَناُه َوَجَعل

َ
َکاَن َمْیتًا َفأ َو َمن 

َ
می فرماید: »أ

که مرده]دل[  کسی  اِس: آیا  ُنوًرا َیْمِشی ِبِه ِفی الّنَ
پدید  نوری  او  برای  و  گردانیدیم  زنده اش  و  بود 
برود.«   راه  مردم  میان  در  آن  پرتو  در  تا  آوردیم 
در  میتًا  کلمۀ  از  که  است  واضح  )انعام:122(. 
کافر بودن برداشت  اینجا معنایی جز مرده دل و 
و  بازگشت  کفر  از  فرد  هنگامی که  نمی شود. 

معاد  از  زمان،  امام  قیام  برای  )قیامت صغری(  تعبیر  این  از 
کبری( و به  جسمانی نیز در جایگاه خود یاد می کند )قیامت 
وجود قیامت در معنای اصیل آن )قیامت کبری(، هم در این 

متن و هم در متون دیگرش تصریح می کند.

که زنده شده   ایمان  آورد، درست مثل این است 
است.

 پاسخ به روایت پنجم. معنای موت و حیات 
مثال  مورد  روایات  و  آیات  در سایر  که  اشکالی 
نیز  اینجا  در  دارد،  وجود  چهارم،  تا  اول  مورد  از 
دیده می شود. به نظر می رسد 
بهائی  نویسندگان  آنچه 
استدالل  آن  به  آیه  این  در 
چون  که  است  این  کرده اند 
در آیه ای از قرآن نسبِت مردن 
کفر داده شده  است؛ پس  به 
این  از  غیر  معنایی  واژه  این 
همین  همه جا  و  نداشته 
معنا منظور قرآن بوده  است. 
گفته  که  این سخن هم همان طور  مثال  شاهد 
شد بیان بهاءاهلل در ایقان است و مصادیق آن 
شبهات  رفع  جزوۀ  در  آیات  این  آوردن  با  هم 
کافی است برای اثبات  دیده می شود. بنابراین 
کاربرد مرگ و  نادرستی این ادعا، مثال هایی از 
که نشان دهد منظور قرآن  یم  موت در قرآن بیاور
و می تواند  یدن نیست  ورز کفر  از مرگ، همه جا 
باشد.  نیز  جسمانی  و  فیزیکی  مرگ  معنای  به 
در  شبهات  رفع  جزوۀ  مثال  این  در  نیز  تفاوتی 
مقایسه با سایر مثال ها دیده می شود و آن به  کار 
به  اقدام  خود،  نویسنده  که  است  آیه ای  بردن 
از روایتی برای تأویل معنای  کرده و  توضیح آن 
نکرده است: »واضح است  استفاده  آن  باطنی 

کافی است برای اثبات  بنابراین 
مثال هایی  ادعا،  این  نادرستی 
کاربرد مرگ و موت در قرآن  از 
منظور  دهد  نشان  که  بیاوریم 
کفر  همه جا  مرگ،  از  قرآن 
به  می تواند  و  نیست  ورزیدن 
معنای مرگ فیزیکی و جسمانی 

نیز باشد. 
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مرده دل  جز  معنایی  اینجا  در  میته  کلمۀ  از  که 
کافر بودن برداشت نمی شود و هنگامی که فرد  و 
کفر بازگشته، ایمان می آورد، درست مثل این  از 
است که زنده شده  است.« باید از ایشان پرسید 
یافته اید؟  دست  نتیجه گیری  این  به  چگونه 
همان طور که در بحث تشبیه و استعارات قرآنی 
نیز گفته شد، برای تشخیص استعاره ها ی ادبی 
در همه جا و ازجمله در قرآن نیاز به وجود قرینه ای 
که در آن  کلماتی  که نشان دهد برخی از  یم  دار
خود،  حقیقی  معنای  در  نه  رفته اند،  به  کار  آیه 
و  رفته اند  به  کار  استعاری شان  معنای  در  بلکه 
از  که  آنان  و  زبان شناسان  عهدۀ  از  نیز  کار  این 
به طور  برمی آید.  هستند  مطلع  ادبی  آرایه های 
ُه ُنوًرا َیْمِشی 

َ
َنا ل

ْ
مثال در این آیه، عبارت » َوَجَعل

که به وسیلۀ آن،  اِس« )قرار دادن نوری  ِبِه ِفی الّنَ
است  قرینه ای   می رود(  راه  مردم  میان  در  فرد 
زندگی  و  مرگ  از  منظور  دهد  نشان  اینکه  برای 
است؛  استعاری  و  مجازی  معنایی  آیه  این  در 
که  است  قرینه  همین  وجود  دلیل  به  بنابراین 
آشنا  ادبی  آرایه ها ی  با  مختصری  که  نویسنده 
استفاده  که...«  است  »واضح  عبارت  از  بوده؛ 
قرینه  این  متوجه  او  می دهد  نشان  این  و  کرده 
کرده  بوده و به وسیلۀ آن از این عبارت استفاده 
و توضیحی را برای میته و موت ارائه داده است. 
ــ  مجازی  و  استعاری  معانی  آوردن  بنابراین 
امری  ــ  کردیم  اشاره  آن  به  نیز  پیش تر  چنانکه 
که  آنجاست  اشکال  اما  نیست؛  ذهن  از  دور 
کلمات به  کار برده  کنیم هرجا در قرآن این  تصور 

باطنِی  یا  استعاری  معنای  همان  در  شده اند، 
موردنظر ما به  کار رفته اند و هرگز معنای ظاهری 
معاد  با  مرتبط  مفاهیم  درمورد  قرآن،  در  واژه  آن 
مناسب  نیز  اینجا  در  کنون  ا نیست.  قیامت  و 
تا  کنیم  اشاره  دراین باره  مثال هایی  به  است 
خالف این تصور، به خوبی روشن شده و معلوم 
به  با  یدن  ورز کفر  مرگ،  از  منظور  همه جا  شود 
گمان بهائیان، محبوس ماندن در قبور غفلت و 
اوهام نیست و در بسیاری از موارد، همان مرگ 

فیزیکی و جسمانی موردنظر بوده است. 

زنده شدن  و  ابراهیم؟ع؟  : حضرت  اول  نمونۀ 
پرندگان

دربارۀ  خداوند  که  قرآنی  نمونه ها ی  از  یکی 
قیامت  روز  در  مردگان  شدن  زنده  چگونگی 
دست  به  پرندگان  شدن  زنده  می فرماید، 
بقره  سورۀ   260 آیه  است.  ابراهیم؟ع؟  حضرت 

به توضیح این نمونه پرداخته است. 

َمْوتی  
ْ
ال ُتْحِی  َکْیَف  ِرنی  

َ
أ َرّبِ  ِإْبراهیُم   

َ
قال ِإْذ  »َو 

 
َ

بی  قال
ْ
 َبلی  َولِکْن ِلَیْطَمِئّنَ َقل

َ
ْم ُتْؤِمْن قال

َ
َو ل

َ
 أ

َ
قال

اْجَعْل  ُثّمَ  ْیَك 
َ
ِإل َفُصْرُهّنَ  ْیِر  الّطَ ِمَن  ْرَبَعًة 

َ
أ  

ْ
َفُخذ

تیَنَك 
ْ
َیأ اْدُعُهّنَ  ُثّمَ  ُجْزءًا  ِمْنُهّنَ  َجَبٍل  ُکّلِ  َعلی  

 اهلَل َعزیٌز َحکیٌم« 
َ

ّن
َ
ْم أ

َ
َسْعیًا َو اْعل

که ابراهیم گفت: بار پروردگارا، به من بنما  آنگاه 
خدا  کرد؟  خواهی  زنده  را  مردگان  چگونه  که 
گفت: آرى باور دارم، لیکن  فرمود: باور ندارى؟ 
خدا  گیرد.  آرام  دلم  آن(  مشاهده  )به  خواهم 
هم  به  را  آن ها  گوشت  و  بگیر  مرغ  چهار  فرمود: 
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کوهی  درآمیز نزد خود، آنگاه هر قسمتی را بر سر 
که به سوى تو  بگذار، سپس آن مرغان را بخوان، 
که خدا )بر همه چیز(  کنند و بدان  شتابان پرواز 

توانا و داناست. 

در این آیه به وضوح می بینیم که برای زنده شدن 
َمْوتی« استفاده شده 

ْ
مردگان از عبارت »ُتْحِی ال

خدا  آن،  وقوع  چگونگی  توضیح  در  که  است 
و  مرغ  چهار  آمیختن  درهم  و  کشتن  به  دستور 
به  آن ها  اعضای  پیوستن  و  شدن  زنده  سپس 
هم را می دهد. حال سؤال اینجاست که چگونه 
از  بهائیان  که  تعریفی  با  را  پدیده  این  می توان 
موت و حیات دارند و آن را تمامًا موت و حیات 
به عبارت دیگر  ایمانی می دانند؛ مطابقت داد؟ 
کشتن و مشاهدۀ زنده شدن پرندگان قطعه قطعه 
شده، در پرسش از چگونگی ایمان آوردن بعد از 
کافر شدن، به زعم بهائیان، چه معنایی می تواند 
در  آیه  این  که  است  این  جز  آیا  باشد؟  داشته 
زنده  و  جسمانی  و  فیزیکی  مردن  بیاِن  صدِد 

شدن دوبارۀ فیزیکی و جسمانی است؟  

نمونۀ دوم: مقتولی از بنی اسرائیل كه زنده می شود 

یکی دیگر از نمونه های قرآنی، در بیان چگونگی 
زنده شدن مردگان در روز قیامت، داستان مردی 
است.  قتل  رسیده  به  که  است  بنی اسرائیل  از 
حضرت  توسط  او،  قاتل  معرفی  برای  خداوند 
ی  گاو موسی؟ع؟ به بنی اسرائیل دستور می دهد 
با ویژگی های معین را بکشند و جزئی از بدن او 
را به بدن مرده بزنند تا زنده شود و قاتل خویش 
-67 آیات  ذیل  داستان  این  کند.  معرفی  را 

هنگامی که  است.  شده  بیان  بقره  سورۀ   73
آن  و  می کنند  اجرا  را  دستور  این  بنی اسرائیل 
»َکذِلَك  زنده می شود؛ خداوند می فرماید:  مرده 
را  مردگان  خداوند  این گونه  َمْوتی: 

ْ
ال اهلُل  ُیْحِی 

این  مجددًا  حال   )73 )بقره:  می کند.«  زنده 
بدن  از  تکه ای  زدن  که  می شود  مطرح  سؤال 
رسیده  قتل  به  که  فردی  شدن  زنده  و  گاو  یک 
برای  مناسبی  مثال  می تواند  چگونه  است؛ 
بهائیان  به زعم  شدن،  کافر  از  بعد  آوردن  ایمان 
که در این آیه از عبارت  باشد؟ علی الخصوص 
و  شده  استفاده  َنْفسًا«  ُتْم 

ْ
َقَتل »ِإْذ  نفس  قتل 

شدن  زنده  از  نمونه ای   را  او  شدن  زنده  سپس 
می توان  چگونه  می کند؟  معرفی  مردگان  دوباره 
مرگ اول را فیزیکی و جسمانی دانست؛ اما زنده 
َمْوتی« را ایمان و 

ْ
ال اهلُل  از مرگ »ُیْحِی  شدن پس 

کرد؟  کفر توصیف 

نمونه سوم : داستان حضرت عزیر؟ع؟
مردگان  شدن  زنده  چگونگی  از  دیگری  نمونۀ 

داستان حضرت عزیر؟ع؟ است: 

َعلی   َیٌة  خاِو ِهَی  َو  َیٍة  َقْر َعلی   َمّرَ  ذی 
َّ
َکال ْو 

َ
»أ

ماَتُه 
َ
ی ُیْحیی  هِذِه اهلُل َبْعَد َمْوِتها َفأ

َ
ّن
َ
 أ

َ
ُعُروِشها قال

ِبْثُت 
َ
ل  

َ
قال ِبْثَت 

َ
ل َکْم   

َ
قال َبَعَثُه  ُثّمَ  عاٍم  ِماَئَة  اهلُل 

َفاْنُظْر  ِماَئَة عاٍم  ِبْثَت 
َ
ل َبْل   

َ
َیْوٍم قال َبْعَض  ْو 

َ
أ َیْومًا 

ِإلی   اْنُظْر  َو  ْه  َیَتَسّنَ ْم 
َ
ل َشراِبَك  َو  َطعاِمَك  ِإلی  

ِعظاِم 
ْ
ی ال

َ
اِس َو اْنُظْر ِإل َك آَیًة ِللّنَ

َ
ِحماِرَك َو ِلَنْجَعل

 
َ

ُه قال
َ
َن ل ا َتَبّیَ ّمَ

َ
ْحمًا َفل

َ
َکْیَف ُنْنِشُزها ُثّمَ َنْکُسوها ل

ُکّلِ َشْی ٍء َقدیر«.   اهلَل َعلی  
َ

ّن
َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
أ
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دهکده اى  به  که  )عزیر(  کس  آن  مانند  به  یا 
گفت: )به  که خراب و ویران شده بود،  کرد  گذر 
زنده  را  مردگان  این  باز  که( خدا چگونه  حیرتم 
کرد! پس خداوند او را صد سال میراند،  خواهد 
که  فرمود  بدو  و  برانگیخت  و  کرد  زنده  سپس 

نمودى؟  درنگ  مّدت  چند 
جواب داد: یك روز یا پاره اى از 
یك روز درنگ نمودم، خداوند 
بلکه  است(  چنین  )نه  فرمود 
خواب  به  که  است  سال  صد 
مرگ افتاده اى، نظر در طعام و 
که هنوز تغییر  شراب خود بنما 
ننموده و االغ خود را بنگر )که 
تا احوال  کنیم  کنون زنده اش  ا
را  تو  تا  و  شود(  معلوم  تو  بر 
خلق  براى  نشانه اى  و  حجت 
قرار دهیم )که امر بعث را انکار 
نکنند( و بنگر در استخوان ها 
و  پیوسته  درهمش  چگونه  که 
چون  بپوشانیم.  آن  بر  گوشت 
گردید،  روشن  او  بر  کار  این 

قادر  چیز  هر  بر  خدا  که  می دانم  یقین  به  گفت: 
است )بقره: 259(. 

که حضرت  در این آیات نیز شاهد این هستیم 
و  می بیند  قریه  یک  در  را  مردگانی  عزیر؟ع؟ 
از  پس  را  آنان  چگونه  که  می کند  سؤال  خدا  از 
اهلُل  هِذِه  ُیْحیی   ی 

َ
ّن
َ
»أ می گرداند؟  زنده  مرگشان 

او  سال  صد  پاسخ،  در  نیز  خداوند  َمْوِتها«  َبْعَد 

عاٍم  ِماَئَة  اهلُل  ماَتُه 
َ
»َفأ می کند  زنده  و  میرانده  را 

به  تا  اشاره می کند  او  االغ  به  و سپس  َبَعَثُه«  ُثّمَ 
زنده  مرگش  از  پس  را  آن  چگونه  دهد  نشان  او 
ُثّمَ  ُنْنِشُزها  َکْیَف  ِعظاِم 

ْ
ال ی 

َ
ِإل اْنُظْر  »َو  می گرداند 

در  قرآنی  عبارات  ُه« 
َ
ل َن  َتَبّیَ ا  ّمَ

َ
َفل ْحمًا 

َ
ل َنْکُسوها 

به  استخوان ها  پیوستن  مورد 
گوشت بر آن ها  هم و پوشاندن 
مرگ  از  صحبت  به وضوح 
که  دارد  جسمانی  و  فیزیکی 
را  آن  نمی توان  ی  رو هیچ  به 
ایمانی  حیات  و  مرگ  معادل 
گر  ا که  چرا گرفت،  درنظر 
مقصود از زنده شدن مردگان، 
در  بود؛  آن ها  آوردن  ایمان 
زنده  دادن  نشان  صورت  این 
پیوستن  و  مرده  االغی  شدن 
و  هم  به  او  استخوان های 
نیز  و  آن  بر  گوشت  پوشاندن 
تغییر نکردن طعام و نوشیدنی 
حضرت عزیر؟ع؟ چه تناسبی 
کافر  از  سؤال  با  می توانست 
شدن یا ایمان آوردن افراد داشته باشد؟ آیا غیر 
که در این مثال هم تمامًا مقصود از  از این  است 
مرگ و زنده شدن، مردن و زنده شدن فیزیکی و 
گر تمامی  جسمانی است؟ و سؤال مهم تر آنکه ا
تمامی  از  صرف نظر  را،  بیان شده  نمونه ها ی 
قرائن روشن و واضحی که حکایت از جسمانی و 
فیزیکی بودن منظور خدا از مرگ و زندگی دوباره 

تمامی  گر  ا آنکه  مهم تر  سؤال 
را،  بیان شده  نمونه ها ی 
قرائن  تمامی  از  صرف نظر 
از  حکایت  که  واضحی  و  روشن 
جسمانی و فیزیکی بودن منظور 
دوباره  زندگی  و  مرگ  از  خدا 
شدن  کافر  بخواهیم  دارد؛ 
معنی  ایمانی  شدن  زنده  یا 
پاسخ  باید  بهائیان  آنگاه  کنیم؛ 
منظورخدای  گر  ا که  بگویند 
شدن،  زنده  و  مرگ  از  متعال 
نه  و  باشد  فیزیکی  و  جسمانی 
ایمانی، چگونه و با چه عبارات و 
کند  بیان  را  آن  باید  مثال هایی 
مرِگ  به  تعبیر  آن،  از  بهائیان  تا 

ایمانی نکنند؟
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ایمانی  شدن  زنده  یا  شدن  کافر  بخواهیم  دارد؛ 
بگویند  پاسخ  باید  بهائیان  آنگاه  کنیم؛  معنی 
گر منظورخدای متعال از مرگ و زنده شدن،  که ا
جسمانی و فیزیکی باشد و نه ایمانی، چگونه و 
کند  با چه عبارات و مثال هایی باید آن را بیان 

مرِگ  به  تعبیر  آن،  از  بهائیان  تا 
ایمانی نکنند؟

ایمان  یا  كفر  چهارم:  نمونۀ 
پیامبر االهی 

نمونۀ آخر در این قسمت، آیاتی 
و  تولد  از  آن ها  در  که  است 
حیات و سپس موت و بار دیگر 
االهی  پیامبر  یک  شدن  زنده 

سخن می گوید: 

ْبَعُث 
ُ
َیْوَم أ ُموُت َو

َ
َیْوَم أ ّیَ َیْوَم ُوِلدّتُ َو

َ
ُم َعل

َ
ال »َوالّسَ

ا.» )مریم، 33-30( َحّیً

من،  بر  درود  ...و  گفت[:  گهواره  در  ]عیسی 
که می میرم و روزى  که زاده شدم و روزى  روزى 

که زنده، برانگیخته می شوم.

و در جای دیگر دربارۀ  حضرت یحیی؟ع؟ آمده 
است: 

ُیْبَعُث  َیْوَم  َو  َیُموُت  َیْوَم  َو  ُوِلَد  َیْوَم  ْیِه 
َ
َعل »َسالٌم 

ا.» )مریم، 15( َحّیً

که زاده شد و روزى  و درود براو ]یحیی[، روزى 
که می میرد و روزى که زنده، برانگیخته می شود.

که آیا موت و زنده شدن دوباره  سؤال اینجاست 

ایمانی  و حیات  پیامبر، می تواند مفاهیم موت 
داشته باشد؟ به وضوح می بینیم اعتقاد به این 
کفر به  یالت در آیین بهائی، به معنای اتهام  تأو

پیامبران الهی  و عدم ایمان آنان است.

به   شد؛  بیان  که  نمونه ها یی  از  کلی  به طور 
نتیجه  می توان  روشنی 
گرفت برخالف آنچه بهاءاهلل 
کرده،  بیان  ایقان  کتاب  در 
که  است  باطل  فرضیه  این 
در تماِم قرآن، مقصوِد خدای 
مربوط  که  مرگی  از  متعال 
است؛  معاد  و  قیامت  به 
یدن  ورز کفر  و  ایمانی  مرگ 
بالعکس  و  بوده  است 
یادشده،  نمونه ها ی  با 
این موضوع  نمونۀ آخر، خالِف  علی الخصوص 
اتفاقًا  که  شد  داده  نشان  و  رسید  اثبات  به 

مقصود، مرگ فیزیکی و جسمانی است. 

بهائیان،  نقلی  و  عقلی  دالیل  بررسی  از  بعد 
هماهنگی  عدم  به  نیز  نگاهی  است  مناسب 
که در زمینه  بیانات پیشوایان بهائی در اصولی 

کرده اند؛ داشته باشیم.  معاد بیان 

جمالت تأمل برانگیز: معاد روحانی یا جسمانی

 در برخی از بیانات پیشوایان بهائی، در اصول 
اصلی اعتقادات آن ها درمورد معاد، تناقضاتی 
گر  ا که  است  پرواضح  می شود.  مشاهده 
بودن  جسمانی  به  اعتقادی  بهائی،  پیشوایان 

موت  آیا  که  اینجاست  سؤال 
پیامبر،  دوباره  شدن  زنده  و 
می تواند مفاهیم موت و حیات 
به وضوح  باشد؟  داشته  ایمانی 
می بینیم اعتقاد به این تأویالت 
اتهام  به معنای  بهائی،  آیین  در 
عدم  و  الهی   پیامبران  به  کفر 

ایمان آنان است.
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آثارشان  از  هیچ کدام  در  نباید  نداشتند؛  معاد 
نیز  کجا  و هر  اعتقاد مشاهده شود  این  از  اثری 
با این اعتقاد ناصحیح، به زعم خویش، مواجه 
اعتقاد  و  جسته  تبری  آن  از  باید  می شدند 
صحیح یعنی بقاء روحانی را از منظر خود بیان 

می نمودند.

بهاءاهلل،  و  باب  بیانات  از  شماری  در  اما 
دیده  معاد  بودن  به جسمانی  اعتقاد  به وضوح، 
پایه ها ی اعتقاد  که به شدت  می شود، به طوری 
بهائیان  نقلی  و  عقلی  دالیل  و  روحانی  بقاء  به 
لزره  به  را  جسمانی  معاد  رد  و  روحانی  معاد  در 

در می آورد. 

اشاره  تناقض ها  این  از  نمونه ها یی  به  زیر  در 
می کنیم: 

نمونۀ اول از باب  
از  هزار(   =( ف 

ْ
ال به  معروف  ابالغیۀ  در 

میرزاعلی محمد شیرازی )باب( می خوانیم:

»قالوا بأّنه اّدعی الربوبّیْه و اعتقد بأّن علّیًا عبدک 
و وصّی نبّیک کان خالق األشیاء و رازقهم و أنکر 
معراج الجسمانّی و حشر الجسدانّی فسبحانک 
سبحانک، إّنی بریء من الذین یعتقدون بتلک 
ادعای  )باب(  او  که  گفتند  الباطله:  األحکام 
علی،  که  شده  است  معتقد  و  کرده  ربوبیت 
رازق  و  اشیاء  خالق  پیامبرت،  وصی  و  تو  بندۀ 
منکر  باب(  که  گفتند  )و  بوده  است.  آن ها 
شده  است.  جسدانی  حشر  و  جسمانی  معراج 
که  کسانی  از  )باب(  من  منّزهی!  تو  منّزهی!  تو 

به چنین احکام باطلی معتقدند، بری هستم.« 
)فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار، ج١، ص١٨١(.

جسمانی  معاد  به  به وضوح  بیان  این  در  باب 
از  غیر  به  که  کسانی  از  و  می دهد  شهادت 
با  که  مطلبی  می جوید.  تبّری  معتقدند،  این 
سخنان  متعاقبش  و  او  خوِد  بعدی  اّدعاهای 

بهاءاهلل، سازگار نیست.

نمونۀ دوم از بهاءاهلل 
کتاب ایقان می نویسد:  بهاءاهلل در 

ذیَن 
ّ
ال ْیِدی 

َ
أ ْکَتَسَبْت  ا ما  َک 

َ
ل ُکُر 

ْ
َنذ »َکذِلَک 

الِقیامَه  َیوم  فی  ِلقاءاهلل  َعن  أْعَرُضوا  و  َکَفروا  ُهم 
اآلِخَرْه  ِفی  ُهم 

َ
ل  

َ
َاَعّد َو  ِشرِکِهم  ِبناِر  اهلُل  َبُهم 

َّ
َعذ و 

ذِلَک  رَواُحُهم 
َ
أ َو  جساُدُهم 

َ
أ ِبِه  َتحَتِرُق  َعذابًا 

و  َشْیٍء  َعلی  قادرًا  َیُکْن  ْم 
َ
ل اهلَل   

َ
إّن وا 

ُ
قال ُهم 

َ
ّن
َ
ِبأ

برای  این گونه  ْه: 
َ
ول

ُ
َمغل الَفضِل  َعِن  َیُدُه  کاَنْت 

دستان  رسانید  انجام  به  آنچه  می کنیم  ذکر  تو 
گردانیدند  ی  کسانی که از لقای خدا رو کافران و 
و  کرد  عذاب  شرکشان  آتش  به  را  آنان  خدا  و 
با  که  کرد  آماده  عذابی  آخرت،  در  آنان  برای 
آن  برای  این  را بسوزاند.  ارواحشان  و  آن اجساد 
گفتند خدا قادر بر چیزی نیست  که آن ها  است 
)بهاءاهلل،  است.«  بسته  فضل  از  او  دست  و 

ایقان، ص١٥٤(.

باید پرسید حضور  بهاءاهلل  بیان  این  به  توجه  با 
معنایی  چه  آخرت،  در  ارواح  کنار  در  اجساد 
می تواند داشته باشد؟ اعتقاد آیین بهائی، بقاء 
در  نه  و  بعدی  عوالم  در  هم  آن  است.  روحانی 
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در  آخرتی  آیین،  این  میزاِن  با  که  چرا آخرت، 
بعدی  عوالم  در  خود  بقاء  به  روح  و  نیست  کار 
ادامه خواهد داد. همچنین باید پرسید مقصود 
چیست؟  آتش  در  اجساد  و  ارواح  سوزاندن  از 
به وضوح  جمالت  این  که  است  جالب 
ویژگی های مادی و جسمانی را برای عذاب، در 

که به هیچ  عوالم بعد قائل اند 
ی نمی توان معنایی روحانی  رو
جالب تر  و  کرد  برداشت  آن  از 
کتابی  در  جمالت  این  آنکه 
که بهاءاهلل در آن  بیان شده اند 
در تالش است تا بگوید هرجا 
در قرآن، صحبتی از مرگ شده 
یدن و محبوس  کفر ورز مقصود 
و اوهام  ماندن در قبور غفلت 

بوده است.  

اساسی ترین  که  اینجاست 
باید  را  نوشتار  این  سؤال 
باید  را  نظر  کدام  که  پرسید 
آیین  پیشوایان  نظریۀ  به عنوان 

بهائی پذیرفت؟! بقاء روحانی و معانی باطنی یا 
استعاری همراِه آن یا معاد روحانی و جسمانی و 
مفاهیم اسالمی و قرآنی را؟ البته این درصورتی 
که ابتدا بتوان تعریف واحدی از معاد را از  است 

منظر این آیین ارائه نمود. 

جمع بندی و نتیجه گیری 
با عنایت به مطالب مطرح شده در این نوشتار، 

نتایج ذیل قابل توجه است: 

از  یکی  و  اسالمی  اصیل  اعتقاد  آنچه   -١
معاد  به  اعتقاد  است؛  اسالم  دین  یات  ضرور
جسمانی، به معنای حضور روح و جسم توأمان 
پیشگاه  در  و  قیامت  روز  در 

حسابرسی االهی است.

٢- آیین بهائی به عنوان آیینی 
االهی  ادعای  که  نوظهور 
معاد  دارد؛  را  خود  آیین  بودن 
نه  را  اسالم  در  مطرح شده 
روحانی  صرفًا  بلکه  جسمانی 
دانسته و معتقد است در تمام 
از  معنا  این  نیز  االهی  ادیان 
االهی  پیامبران  موردنظر  معاد 
بوده  است. این آیین، عالوه بر 
تغییر مفهوم قیامت، بازگشتی 
برای روح به جسم، پس از مرگ 
فیزیکی آن، قائل نیست و معتقد است تعدادی 
بعد  عوالم  در  خود  ابدی  حیات  به  ارواح،  از 

ادامه می دهند.

متفاوت  به گونه ای  را  معاد  خود،  بهائیان   -٣
نیز  تعریف  این  در  البته  که  می کنند  تعریف 
و  نیست  یگانگی  آن ها،  مختلف  اقوال  میان 

تفاوت فاحشی وجود دارد. 

جمالت  این  که  است  جالب 
و  مادی  گی های  ویژ به وضوح 
در  عذاب،  برای  را  جسمانی 
هیچ  به  که  قائل اند  بعد  عوالم 
روحانی  معنایی  نمی توان  روی 
جالب تر  و  کرد  برداشت  آن  از 
کتابی بیان  آنکه این جمالت در 
در  آن  در  بهاءاهلل  که  شده اند 
در  هرجا  بگوید  تا  است  تالش 
شده  مرگ  از  صحبتی  قرآن، 
کفر ورزیدن و محبوس  مقصود 
اوهام  و  ماندن در قبور غفلت 

بوده است.  
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بقاء روحانی معتقد  به  آیین بهائی در اصل   -٤
است و نه معاد روحانی. 

به  اعتقاد  طرح  دنبال  به  بهائی،  پیشوایان   -٥
مفاهیم  و  معانی  می کنند  ادعا  روحانی،  بقاء 
که در قرآن ذکر شده،  مرتبط با قیامت و معاد، 
چیزی غیر از معانی ظاهری آن هاست و همگی 
مفاهیم  آن ها  هستند.  استعاری  معانی  دارای 
حیات،  موت،  نظیر  کلماتی  برای  را  جدیدی 
قبر، نفخه صور، بعث، بهشت و جهنم و... ارائه 

می دهند. 

٦- نویسندگان بهائی، در ضرورت عقلی و نقلی 
کرده اند.  اعتقاد به معاد روحانی مطالبی را بیان 
روحانی  معاد  به  اعتقاد  ابعاد  نوشتار  این  در 
مطلبی  چنین  ضرورت  بر  مدعیان  دالیل  و 
عقلی  دالیل  بحث  در  گرفت.  قرار  موردبررسی 
بهائیان، طرح رشد درک و فهم انسان ها و تغییر 

کول را بیان نموده اند. کل و مأ بدن و شبهه آ

تکیه  با  بهائیان،  عقلی  دالیل  به  پاسخ  در   -٧
گفته شد مردمان هزار سال پیش  بر مستنداتی 
را  ی  اخرو مجازات  بودن  روحانی  بحث  نیز، 
این  گنجیدن  نشانگر  این  و  کرده اند  مطرح 
مفاهیم در فهم آن هاست و بیان روحانی بودن 
دلیل  انسان ها  فهم  و  درک  رشد  دلیل  به  معاد 
باطلی به نظر می رسد. همچنین پاسخ هایی به 
کول نیز داده شد. کل و مأ شبهات تغییر بدن و آ

که بهائیان، بر ضرورت  ٨- ازجمله دالیل نقلی 
از  بیاناتی  داده اند،  ارائه  معاد  بودن  روحانی 

معانی  بیان  از  نشان  که  بود  معصومین؟مهع؟ 
در  داشت.  کریم  قرآن  از  آیاتی  تأویل  و  باطنی 
موردی  بررسی  بر  عالوه  نیز  دالیل  این  به  پاسخ 
که عبارتند از:  کلی اشاره شد  روایات، به نکاتی 
که فقط افرادی خاص،  ١- با شواهدی بیان شد 
یعنی پیامبر اسالم و اهل بیت ایشان؟مهع؟ اجازه 
تأویل و بیان معنای باطنی آیات را دارند و این 
کسانی نظیر  مقام تنها در انحصار آن هاست و 
این جایگاه هستند؛  در غیر  که  باب  و  بهاءاهلل 
در   -٢ دهند.  انجام  را  کاری  چنین  نمی توانند 
سخنان  تأویل  حق  و  اجازه  نیز  بهائی  آیین 
بهاءاهلل، به احدی داده نشده است و این سؤال 
کاری  که چگونه پیشوایان بهائی،  پرسیده شد 
که در مورد سخنان خود روا نمی دانستند، در  را 
 -٣ داده اند.  انجام  قرآنی  مفاهیم  و  آیات  مورد 
کریم به معنای باطنی  گر بعضًا در آیاتی از قرآن  ا
نیست  معنا  بدان  این  باشد؛  شده  اشاره  آن ها 
که معانی ظاهری آن ها قابل چشم پوشی است. 
گر معانی باطنی آیات، روحانی  که ا به این معنا 
مفهومی  که  آیه  ظاهر  از  نیست  الزم  باشد 
کرد و در تمام  جسمانی را می رساند؛ صرف نظر 
تفاوت  به   -٤ پنداشت.  نادرست  را  آن  موارد 
میان استعاره و تشبیه با تأویل و مفاهیم باطنی 
که در اینجا  آیات اشاره شد. مهم ترین نکته ای  
استعاره،  و  تشبیه  در  که  بود  این  شد  مطرح 
شده،  برده  به  کار  جمله  در  که  قرینه ای   وجود 
است  جمله  آن  در  آرایه ها   این  کاربرد  نشانگر 
صنعت  این  با  که  کسانی  از  آن  تشخیص  و 
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آشنایی داشته باشند، برمی آید؛ ولی در تأویل و 
که به تأویل  بیان معانی باطنی آیات، شخصی 
مطرح  می پردازد،  آیات  باطنی  معانی  بیان  و 
اسالم  پیامبر  از  منحصرًا  هم  کار  این  که  است 
و اهل بیت ایشان؟مهع؟ پذیرفته شده است. ٥- 
یلی،  تأو مفاهیم  از  قرآنی  آیات  از  جایی  در  گر  ا
برخالف  شد،  استفاده  تشبیهی  یا  استعاری 
مفهوم  آن  که  نیست  معنا  بدان  بهاءاهلل،  بیان 
معانی  و  می دهد  را  معنی  همان  آیات  همۀ  در 

دیگری برای آن قابل تصور نیست. 

از  متعدد  مثال های  بررسی  با  ادامه  در   -9
درصورت  که  شد  داده  نشان  قرآنی،  آیات 
یلی از سوی  گرفتن معانی استعاری و تأو درنظر 
نه تنها  قیامت،  و  معاد  آیات  بهائی،  پیشوایان 
بی معنا  کاماًل  بلکه  نمی یابند؛  جدید  معنای 
استعاری  معنای  نمی توان  به هیچ وجه  و  شده 

که  را جایگزین معانی ظاهری نمود. اینجاست 
از  که ناشی  گفت بدون پیش زمینۀ ذهنی  باید 
کامل  با تحری  و  باب است  و  بهاءاهلل  سخنان 
حقیقت، باید به سوی آیات قرآنی رفت و آن ها 
که تمام آیات قرآنی  را در چهارچوبی جامع دید 
غیراین صورت،  در  که  چرا بگنجند؛  آن  در 
که با  گذاشتن شماری از آیات،  کنار  مجبور به 
عقیدۀ فرد سازگار نیست، خواهیم شد و این به 
دور از تحقیق و بررسی علمی و مخالف با روح 

تحری حقیقت است.

در  تناقض هایی  به  نیز  نوشتار  پایان  در   -١٠
گفتار پیشوایان بابی و بهائی، در اعتقاد به معاد 
اعتقاد  برخالف  آن ها  که  شد  اشاره  جسمانی، 
کرده  به بقاء روحانی، اعتراف به معاد جسمانی 
که در موضوع بقاء روحانی بیان  و عماًل آنچه را 

کرده اند.   کرده بودند؛ نقض 

منابع

کریم. 1- قرآن 
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عبدالبهاء و نظریۀ علمی آینه ها

فاطمه سجادی
کارشناس ارشد فیزیک حالت جامد، دانشگاه یزد



چکیده

تطابق دین با علم و عقل یکی از تعالیم 
را  تعلیم  این  است.  بهائیت  دوازده گانۀ 
عبدالبهاء  بهائی،  آیین  دوم  پیشوای 
علمی  بیانات  قطعًا  است.  کرده  ابداع 
به  آیین مطرح می کند؛  که پیشوای یک 
بی نقص  و  جامع  کامل،  جهات  تمام 
الهی  علم  منبع  به  مّتصل  زیرا  است، 
با  تناقضی  نباید  کلی  به طور  و  بوده 
باشد.  داشته  بشری  علمی  قوانین 
علوم  به  تعلیم  این  بیان  در  عبدالبهاء 
به  پاسخ  در  او  می کند.  اشاره  مختلف 
گیری  پرسش های احّباء نیز، آنان را به فرا
ی  و می نماید.  ترغیب  فناوری  و  علوم 
مانند  فیزیکی  مختلف  موضوع های  در 
کانون  و  آذرخش  پدیدۀ  چگونگی 
کرده  مطرح  را  بیاناتی  ی   کرو آینه های 
یکی  بررسی  به  نوشتار،  این  در  است. 
موضوع  در  عبدالبهاء  علمی  بیانات  از 
ی پرداخته  کرو شکست نور در آینه های 

كلید واژه

 آینۀ کاو، آینۀ کوژ، علم، عبدالبهاء
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به  می توان  را  حقیقت  این  پاسکال  گفتار  در 
که علم دو انتها دارد، یکی  گونه ای دیگر یافت 
نادانی مطلق طبیعی، که همۀ آدمیان به هنگام 
د چنین هستند و دّومی نادانی عاِلمی بزرگ 

ّ
تول

است،  فهمیده  آدمی  که  را  چیزهایی  همۀ  که 
که نمی فهمد و به  می خواند و در آخر می فهمد 
ارتباط  باز می گردد )همان،  نقطۀ عزیمت خود 
ص١٣٥(.  ج٢،  جهان  و  انسان 
که  اّما نکته قابل توجه این است 
دیگران  نادانی  با  عالم،  نادانی 
هم  گروهی  البته  دارد.  فرق 
که از جهل مطلق بیرون  هستند 
به  اقرار  مرحلۀ  به  ولی  آمده اند 
دانشی  و  نرسیده اند  نادانی 
باعث  اینها  دارند.  نیم پخته 
از  بیش  و  می شوند  آشفتگی 

همه مزاحمت ایجاد می کنند.

که  می شود  روشن  دّقت  اندکی  با  بنابراین، 
نمی تواند  محدودیت هایش،  با  بشری  دانش 
را  قطعی  و  صحیح  علم  به  رسیدن  اّدعای 
میزان  علم  این  که  رسد  چه  تا  باشد،  داشته 
از آن نسخۀ سعادت  و  گیرد  با دین قرار  تطابق 
گردد. البّته الزم به  و خوشبختی بشر استخراج 
که دین جایگاهی فراتر و ارزشی واالتر  ذکر است 
دارد. دین نسخۀ هدایت االهی برای بشر است 
و انبیاء االهی یکی پس از دیگری، این سخن را 
کرده اند. بنابراین تمامی محتوی  تکرار و تبیین 
آفرینش،  منبع  به  مّتصل  دین  دستورهای  و 

رهبران  اّدعای  به  توجه  با  سپس  است.  شده 
علم  و عقل،  با علم  تطابق دین  بر  بهائی مبنی 
به عنوان  آینه  جایگاه  و  موضوع  این  در  بشری 
یک ابزار در زندگی بشر بررسی شده است. آنگاه 
ابعاد علمی و فیزیکی موضوع و نظریات موجود 
معرفی شده است. در انتها، عدم تطابق علم با 
نشان  ی  کرو آینه های  دربارۀ  عبدالبهاء  ادعای 

داده شده است.

1- مقدمه
ی این  بشر از آغاز حیات بر رو
نظریات  کنون،  تا کی  خا کره 
مشاهده،  براساس  را  خود 
کرده  معرفی  خطا  و  آزمایش 
و  تالش  با  سپس  است. 
در  پذیری  تکرار و  تجربه 
نظریه  یک  مختلف،  شرایط 

را به عنوان قانون اعالم نموده است. مجموعه ای 
بشر  علم  موضوع،  یک  در  دستاوردها  این  از 
اهمّیت  حائز  نکته  اما  می کند.  پایه ریزی  را 
در  دانشمندان  تمامی  پیوسته  که  اینجاست 
اوج دانایی، به نادانی خویش اذعان داشته اند؛ 
زیرا همواره معلومات خود را در برابر مجهوالِت 
برابر  در  شن ریزه  مشتی  همچون  بشر  ناشناختۀ 
ص٧٨(  انسانی،  ژنوم  طرح  )جعفری،  یا١  در

می بینند.

که  ک نیوتن می گوید: من مثل طفل خردسالی هستم  1. ایزا
بّراقی  سنگ  یک  یا  و  شن  یک  گاهی  ایستاده،  دریا  کنار  در 

می بیند، ولی در مقابلش دریای بیکراِن مجهول قرار دارد. 

این  روی  بر  حیات  آغاز  از  بشر 
نظریات  کنون،  تا کی  خا کره 
مشاهده،  براساس  را  خود 
کرده  معرفی  خطا  و  آزمایش 
تجربه  و  تالش  با  سپس  است. 
شرایط  در  تکرارپذیری  و 
مختلف، یک نظریه را به عنوان 

قانون اعالم نموده است
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میان، است. وجود این منشأ االهی 
َ
پروردگار عال

در دین، اعتبار آن را صدچندان می کند. حال 
به نهایت جهل خویش  که خود معترف  بشری 
ک سنجش  را مال است، هرگز علم ناقص خود 
اعتبار یک دین االهی قلمداد نمی کند. تطابق 
می یابد  موضوعّیت  زمانی  عقل  و  علم  با  دین 

که پاسخ دو پرسش را بدانیم: 
االهی  )دین  دین؟  کدام  ١ـ 
علم؟  کدام  ٢ـ  غیراالهی(،  یا 
علم  یا  بشری  ناقص  )علم 

االهی(.

یکی  بررسی  به  مقاله  این  در 
بشری،  علم  موضوعات  از 
آینه های  در  نور  شکست 
سپس  یم.  می پرداز ی،  کرو

چگونگی سیر تکامل نظریات آن و نقدی در این 
موضوع  اهمیت  کرد.  خواهیم  طرح  را  موضوع 
دوم  رهبر  عبدالبهاء،  که  است  جهت  بدان 
بهائیت این ادعای علمی فیزیکی را در راستای 
تبیین یکی از تعالیم دوازده گانه بهائیت، یعنی 
تطابق دین با علم و عقل، برای احّباء خود آورده 

است.

سخن،  علمی  بررسی  است  ذکر  به  الزم  البّته 
کفایت رد اعتبار آن را دارد و سخن را باید جدا 
از صاحب سخن دانست اّما شواهد و قرائن در 
می دارد  الزم  عبدالبهاء  علمی  گفتارهای  دیگر 
تا ابتدا قدری در جایگاه علمی و دیدگاه ایشان 

گردد. نسبت به علوم بشری تأّمل 

2- جایگاه علوم از دیدگاه عبدالبهاء
کیدهای  تأ عبدالبهاء،  مکتوبات  و  آثار  بررسی 
مختلف ایشان بر اهمیت علم و عقل را اثبات 
را  صحیح  دین  ک  مال که  جایی  تا  می کند؛ 
عدم  زیرا  می داند،  عقل  و  علم  با  آن  تطابق 
کشانید  خواهد  اوهام  به سوی  را  ما  تطابق  این 
نمی گویند  دین  آن  به  اصاًل  و 
ج٢،  خطابات  )عبدالبهاء، 
عبدالبهاء  عباس  ص٢٦٦(. 
علم  و  عقل  اهمیت  و  ارزش 
سخنرانی های  در  بیشتر  را 
بیان  پا  ارو به  سفر  هنگام  خود 
موهبتی  را  عقل  است.  کرده 
ک  االهی، تنها ابزار بشر در ادرا
حقیقت اشیاء و سبب برتری 
حّتی  او  )همان(.  برمی شمارد  حیوان  بر  انسان 
به  را  مخاطبان  خود  سخنرانی های  از  یکی  در 
فرا می خواند،  گفتار خویش  اندیشه در  و  تعّقل 
هرگز  دانست،  مردود  را  آن  علم  یا  عقل  گر  ا تا 
کتاب  در  سخنرانی  این  از  بخشی  نپذیرند. 
باید  را  چیز  »هر  است:  آمده  چنین  خطابات 
قابل  چگونه   

ّ
اال و  نمود  علم  و  عقل  به  تطبیق 

گر من مطلبی بگویم و عقل شما  قبول می شود؟ ا
باید  پس  می کنید؟  قبول  چگونه  نکند،  قبول 
نماییم«  علم  و  عقل  به  تطبیق  را  مسأله ای  هر 

)همان ج٣، ص٦٣(.

در  بشر  ابزار  ازجمله  که  شد  اشاره  این  از  پیش 
حّس  علوم،  گسترش  و  عالم  حقایق  کشف 

جهت  بدان  موضوع  اهمیت 
دوم  رهبر  عبدالبهاء،  که  است 
علمی  ادعای  این  بهائیت 
فیزیکی را در راستای تبیین یکی 
بهائیت،  دوازده گانه  تعالیم  از 
یعنی تطابق دین با علم و عقل، 

برای احّباء خود آورده است.
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در  زمانی که  تا  نیز  عبدالبهاء  است.  عقل  و 
محو  و  داشت  حضور  پایی  ارو علمی  مجامع 
پیشرفت های علمی آنان بود، سخنان بسیاری 
داشت؛  خود  مخاطبان  برای  موضوع  این  در 
کادمیک  آ فضای  این  از  دوری  به محض  اما 
و  انداخته  چنگ  دیگر  جنس  از  گفتاری  به 
عقل  و  علم  بحث  در  را  توجه  قابل  یکردی  رو
در  سخن  این  گزیدۀ  می نماید.  ارائه  ک  ادرا و 

کتاب مفاوضات این گونه بیان شده است: 

در  منحصر  است  م 
ّ
مسل آنچه  ک  ادرا »میزان 

این  به  اشیا  حقائق  یعنی  است،  موازین  چهار 
حّس  میزان  اّول   . می شود  ک  ادرا چیز  چهار 
است یعنی آنچه به چشم و گوش و ذائقه و شاّمه 
محسوس  را  این  می شود،  احساس  المسه  و 
این  پا  اورو فالسفۀ  جمیع  نزد  امروز  می گویند. 
حّس  موازین  اعظم  می گویند  است.  تاّم  میزان 
است و این میزان را مقّدس می شمارند و حال 
دارد  خطا  زیرا  است  ناقص  حّس  میزان  آنکه 
کرد. میزان ثانی  ... لهذا نمی شود بر آن اعتماد 
فالسفۀ  نزد  در  میزان  این  و  است  عقل  میزان 
بود.  ک  ادرا میزان  حکمت،  اساطین  اولی، 
عقلّیه  دالئل  به  و  می کردند  استدالل  عقل  به 
ایشان  استدالالت  زیرا  می نمودند،  تشّبث 
بسیار  باوجوداین  است.  عقلی  جمیعش 
... پس  بود  آرائشان مختلف  و  کردند  اختالف 
که  تاّم نیست، چه  که میزان عقلی  معلوم شد 
اختالف فالسفه اولی و عدم ثبات و تبدیل فکر 
که میزان عقل تاّم نیست ...  دلیل بر این است 

میزان ثالث میزان نقل است ... این میزان هم 
ناس  دست  در  آنچه  بدان  پس   ... نیست  تام 
است و معتقد ناس، محتمل الخطاست؛ زیرا 
گر دلیل حسی آرد،  گر در اثبات و نفی شیئ، ا ا
دلیل  گر  ا و  نیست  تام  میزان  آن  که  واضح شد 
دلیل  گر  ا یا  نیست  تام  نیز  آن  گوید،  عقلی 
تام نیست. پس واضح شد  نیز  آن  گوید،  نقلی 
اعتماد  که  نیست  میزانی  خلق  دست  در  که 

نمایی...«١.

دانش های  از  دانشی  هر  گفتار  این  براساس 
علوم  زیرا  شود.  اعالم  مردود  باید  تجربی، 
عقل  که  قوانینی  از  است  مجموعه ای  تجربی 
و   می آورد  به دست  حّسی  آزمایش های  از 
کرده است.  اعتبار اعالم  فاقد  را  آن  عبدالبهاء 
پایه  از  علوم  این  گر  ا که  اینجاست  مسأله  اما 
مغشوش هستند، پس چرا در بین سخنان خود 
به عنوان  و  گرفته  بهره  علمی  یافته های  این  از 
صحبت  خود  احّباء  برای  آن  از  مقبول  علم 
از   ١٩١٦ رضوان  عید  در  تا  می خواهد  و  می کند 
بهائی  نفوس  برای  بشری  علمی  پیشرفت های 
گردد. این علوم )چه در زمان حال  سخن ایراد 
ابزار  پا( محصول همان  و چه در آن زمان در ارو
راهنمایی  پس  است.  عقل  و  حّس  کی  ادرا
بی اعتبار،  و  علمی  محصولی  به  عزیز  احّباء 
بود.  خواهد  بی مقصد  مسیری  در  طریق  طّی 
همان  عبدالبهاء  نظر   به  شدن  قائل  طرفی  از 
تمامی  در  قضاوت  ی  ترازو مبنای  کردن  خارج 

1. عبدالبهاء، مفاوضات، صص224-225
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گر علم و عقل دو معیار  امور میان مردم است. ا
گرفته  بشر  دست  از  سنجش  صحیح  میزان  و 
از  شود، قطعًا بیچارگی او در تشخیص درست 

نادرست دوصد چندان خواهد شد.

از  یکی  صّحت  میزان  بررسی  به  ادامه  در 
نظریات علمی عبدالبهاء در موضوع شکست 

یم. ی می پرداز کرو نور در آینه های 

شکست  قانون  بر  3-ردّیه ای 
كروی نور در آینه های 

بهائیت  تعالیم  از  بخشی 
علمی  نظرّیات  ارائۀ  به 
یافته  اختصاص  رهبرانشان 
موارد  این  ازجملۀ  است. 
نور  شکست  قانون  به  می توان 
کرد.  اشاره  ی  کرو آینه های  در 
عبدالبهاء در کتاب اّیام تسعه 
آفتاب  »مانند  می گوید:  چنین 
تام  تأثیر  مسّطح  مرآت  در  كه 

یا مرآت محدب  ندارد؛ ولی چون در مرآت مقعر 
جمع  نقطه ای  در  حرارت  جمیع  نماید،  تجلی 
است«  بیشتر  حرقتش  آتش  از  نقطه،  آن  و  شود 

)اشراق خاوری، اّیام تسعه، ص324(. 

قطعًا نمی توان یک امر بدیهی، قابل مشاهده و 
البته مستند و علمی را با یک چنین جمله ای 
کوژ هیچ گاه نمی تواند پرتوهای نور  کرد! آینۀ  رد 
تا  کند  متمرکز  حقیقی  نقطۀ  یک  در  را  آفتاب 
بتوان  کانونی،  نقطۀ  آن  برای  اینکه  به  رسد  چه 

خاصیت سوزانندگی و احتراق نیز قائل شد. از 
که از همان  انصاف و عقل به دور است، بشری 
آینه  وجود  در  را  سوزان  آینه های  مصداق  ابتدا 
و  دقیق  استدالل  بدون  بتواند  کرده،  لمس  کاو 

علمی دیدگاه خود را تغییر دهد.

بستگی  نور  پرتو  برابر  در  آینه ها  رفتار  می دانیم 
دسته  یک  هنگامی که  دارد.  آن  سطح  نوع  به 
سطح  به  موازی  نورانی  پرتو 
کوژ 1  کاو )مقعر( یا  شفاف آینۀ 
پرتوهای  بتابد،  )محّدب( 
در  آن ها  امتداد  یا  بازتابیده 
یکدیگر  کانون  نام  به  نقطه ای 
نقطه  این  می کنند.  قطع  را 
بین  آینه،  اصلی  محور  ی  رو
رأس )نقطه C( و مرکز آینه قرار 
رابطه  که  به طوری  می گیرد. 
 R( است  برقرار  همیشه   R=2f
تصویر1  است(.  آینه  شعاع 
و  بازتاب  تابش،  پرتوهای 
ی نشان می دهد.  کانون را در آینه های کرو محل 
به  الف(  کاو )تصویر1  آینه  در  مالحظه می شود 
ت هم گرایی پرتوهای بازتاب تصویر نقطه ای 

ّ
عل

و  شده  تشکیل  آینه  جلوی  کانون،  محل  در 
کوژ با  کانون حقیقی نامیده می شود، اما در آینه 
گرایی پرتوهای بازتابیده دیگر مکانی مشترک  وا
جلوی  تصویر  تشکیل  و  نور  کردن  متمرکز  برای 
می رسد  به نظر  همچنین  داشت.  نمی توان  آینه 

1.. Convex mirror 

قطعًا نمی توان یک امر بدیهی، 
البته مستند و  قابل مشاهده و 
جمله ای  چنین  یک  با  را  علمی 
هیچ گاه  کوژ  آینۀ  کرد!  رد 
آفتاب  نور  پرتوهای  نمی تواند 
متمرکز  حقیقی  نقطۀ  یک  در  را 
برای  اینکه  به  رسد  چه  تا  کند 
کانونی، بتوان خاصیت  آن نقطۀ 
قائل  نیز  احتراق  و  سوزانندگی 

شد. 
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گرفته  که نور از نقطه ای در پشت آینه سرچشمه 
باشد. بنابراین مکان این چشمه نقطه ای است 
که امتداد پرتوهای بازتاب از  کوژ،  در پشت آینۀ 
کانونی مجازی  آن می گذرد. بنابراین در آینۀ کوژ 
فیزیک ج3،  مبانی  )هالیدی،  خواهیم داشت 
و  انعکاس  این  واقع  در  صص163-146(. 
نقطۀ  هیچ  کوژ  آینۀ  در  نور  پرتوهای  کندگی  پرا
سوزان و تجّمعی برای نور )یا آفتاب( نمی تواند 
به وجود آورد.1 ممکن است این تفاوت ظاهری 
ایجاد  فرقی  عوام  برای  چندان  ذیل  تصاویر  و 
موضوع  این  علمی  ارزش  و  اهمیت  اّما  نکند، 
آینه ها  کاربردهای  که  می شود  مشخص  زمانی 
می شود.  تعریف  آنها  عملکرد  نوع  براساس 
امروزه دقیق ترین اندازه گیری و محاسبات انجام 
کانونی  نقطۀ  این  در  کاغذی  گر  ا که  معناست  بدان  این   .1
قرار دهیم، تصویر جسم واقع در بی نهایت روی کاغذ تشکیل 
نمی شود. پس این نقطه کانونی همانند نقطه کانونی در یک 

کاو نیست. آینه 

آشکارسازی  برای  دستگاهی  مثاًل  تا  می گیرد 
شود.  ساخته  بتواند   ... یا  خاص  نانوذرۀ  یک 
کردن  و مخلوط  این جملۀ عبدالبهاء  بنابراین 
برای  حداقل  و  قطعًا  علمی،  دقیق  مفاهیم 

گران خواهد بود.  جامعۀ فیزیک سنگین و 

کاماًل روشن و  این سخن  که در  نقیض دیگری 
متمرکز  توانایی  میزان  می شود؛  مشاهده  واضح 
کاو )یا به قول عبدالبهاء  کردن نور آفتاب در آینۀ 
که دمای سطح  کوژ( است. همه می دانیم  آینه 
است  سانتی گراد  درجۀ   ٦٠٠٠ حدود  خورشید 
برای  طرفی  از   .)NASA “Sun Fact Sheet“(
دمای سوزانندگی آتش مقدار دقیقی ذکر نشده 
حال  در  مادۀ  جنس  به  دما  این  زیرا  است، 
سوختن بستگی دارد. اما با توجه به بررسی های 
بین  بازۀ  در  را  آتش  دمای  می توان  انجام شده 
Bai-( گرفت ١٠٠٠-٥٠٠ درجه سانتی گراد درنظر 

کوژ کاو ب(آینه  ی در برابر پرتوهای فرودی نور موازی از مکان بی نهایت، الف(آینه  کرو تصویر شماره١. رفتار آینه های 
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ley, Journal of Range Management, pp. 37-
آینه ها  این  کانون  در  که  گرمایی  کثر  حدا  .)40
راه اندازی  تعبیه شده  سیستم  تا  می شود  جمع 
از  دما  این  است.  سانتی گراد  درجه   ٣٥٠ شود 
درجه   ٦٥٠ آتش  دمای  )حدودی(  نهایت  حّد 
که   است  درحالی  این  است.  کمتر  سانتی گراد 

که  می کند  ادعا  عبدالبهاء 
میزان دمای مجتمع در محل 
دمای  از  بیشتر  آینه ها  کانون 
که  آتش است!!! یعنی دمایی 
قابلّیت  تنها  نه  ماده ای  هیچ 
بلکه  ندارد،  را  آن  انعکاس 
قطعًا در آن دما تغییر فاز داده 
بنابراین  شد.  خواهد  ذوب  و 
کنیم  گر فرض )محال(  حتی ا
همگرا  کوژ  آینه  کانون  که 

باشد، هرگز نمی توان دمایی بیش از دمای آتش 
را برای این نقطه متصّور شد.

البته بر هیچ کس، خصوصا اهل ادب، پوشیده 
باید وجه شبه طرفین  نیز  تماثیل  که در  نیست 
کند.  مطابقت  موضوع  اصل  با  و  شود  رعایت 
از  را  خود  اصالت  و  گیرایی  غیراین صورت  در 

دست خواهد داد.

بیان  حالی  در  همه  صحبت ها  و  مطالب  این 
که آینه ها در نزد بشر، قدمتی دیرینه  شده است 
مسلمانان  و  سرزمین  این  دانشمندان  دارد. 
چگونه  پس  بوده اند.  علوم  این  پایه گذاران  از 

ک  آب وخا این  از  برخاسته  دینی  است  ممکن 
به  قادر  عقلی،  و  علمی  تطابق  ادعای  با 
پاسخ گویی ساده ترین مسائل نباشد؟ بنابراین، 
یخچه ای مختصر از آینه ها  در بخش بعد به تار

یم. می پرداز

4- آینه ها و قانون شکست نور
به  آینه  از  بشر  استفادۀ  قدمت 
می گردد.  باز  پیش  سال   8000
به  منطقه ای  در  آینه ها  اولین 
جنوب  در  واقع   Anatolia نام 
کشف شد. بعد از  ترکیه فعلی 
آن در مصر، رّد پاهای استفاده 
است.  مشاهده  قابل  آینه  از 
گاهی  که  است  توجه  جالب 
مورد  نیز  قاشق  به عنوان  آینه 
مردم  می گرفت1.  قرار  استفاده 
را  تصاویر  کوژ  آینه های  می دانستند  زمان  آن 
و  دارند  بیشتر  دید  میدان  و  می کنند  کوچک 
آینه های کاو جزئیات بیشتری را نشان می دهند 
نوری2  محدوده های  در  متفاوتی  تصاویر  و 
کاربردهایی  بنابراین  می دهند.3  ارائه  مختلف 
مواد  از  آنان  داشتند.  آن  برای  ما  امروز  مشابه 
مختلف مانند سنگ و سرامیک برای ساخت 
برنز  مس،  وسیلۀ  به  و  می کردند  استفاده  آینه 

1. زیرا بخش داخلی آینه فرورفتگی داشت.
2. Optical constraints
به  توجه  با  تصویر،  اندازه  کاو  آینۀ  در  است  ذکر  به  الزم   .3
کوچک تر یا مساوی آن  فاصلۀ جسم از آینه می تواند بزرگ تر، 

تشکیل شود.

ماده ای  هیچ  که  دمایی  یعنی 
را  آن  انعکاس  قابلّیت  تنها  نه 
دما  آن  در  قطعًا  بلکه  ندارد، 
خواهد  ذوب  و  داده  فاز  تغییر 
فرض  گر  ا حتی  بنابراین  شد. 
کوژ  کانون آینه  که  کنیم  )محال( 
نمی توان  هرگز  باشد،  همگرا 
را  آتش  دمای  از  بیش  دمایی 

برای این نقطه متصّور شد.
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صیقل  را  آن ها  سطوح  قبیل  این  از  موادی  و 
 Enoch, Optometry and Vision( می دادند 

 .)Science, pp. 775-781

زندگی  در  سوزان  آینه های  باستان  یونان  در 
آینه های  با  داشتند.  فراوان  کاربرد  مردم  روزمرۀ 
کاو سهموی نور خورشید را برای سوزاندن اشیاء 
محل  در  نور  پرتوهای  زیرا  می کردند،  متمرکز 
با  آشنایی  می شدند.  همگرا  کاو،  آینه  کانون 
نقاط کانونی حجم های هندسی مانند مخروط، 
ت های 

ّ
عل از  یکی  بیضی  و  هذلولی  سهمی، 

ی در این سرزمین حدس  کرو ساخت آینه های 
مردم،  نیاز  به  توجه  با  بنابراین،  می شود.  زده 

)آقایانی  می شد  ساخته  کاو  آینه های  بیشتر 
کتاب ماه علوم و فنون، ص88(. چاوشی، 

مناطق  کتشافات  ا به  توجه  با  نیز  ایران  در 
به  آینه  ساخت  قدمت  سرزمین مان،  مختلف 
4000 سال قبل از میالد مسیح می رسد )همان(. 

ابن سهل  به  معروف  بن سهل  العالِء  ابوسعد 
و  فیزیکدان  یاضیدان،  ر ه.ش(   319-379(
علوم  طالیی  عصر  در  ایرانی  اپتیک  مهندس 
در  عباسیان  دربار  در  ی  و یست.  می ز اسالمی 
یاضیات  کار می کرد. ابن سهل در اثبات ر بغداد 
بسیار  سوزان  آینه های  نورشناسی  و  اپتیک 
دهم  )قرن  ه.ش   363 سال  در  کرد.  تالش 
میالدی( در رسالۀ بسیار مهّمی به نام »در باب 
آینه ها و عدسی های سوزان«1 قانون شکست نور 
ی در این اثر، چگونگی شکست  کرد. و را بیان 
همچنین  و  کاو(  و  )کوژ  ی  کرو آینه های  در  نور 
عدسی ها را تشریح می کند. تصویر 2 بخشی از 
دست خط ابن سهل را در اثبات قانون شکست 
Rashed, Isis, pp. 464-( می دهد  نشان  نور 

 .)491

به  معروف  بصری  حسن بن حسن  ابوعلی 
-418( هجری  چهارم  قرن  در  نیز  ابن هیثم 
این  می کرد.  زندگی  بصره  در  ه.ش(   343
مانند  مختلف  علوم  در  مسلمان  دانشمند 
فلسفه  و  طب  نجوم،  یاضی،  ر فیزیک، 
ی  و تحلیلی  روش  بود.  خود  عصر  سرشناس 

1..On burning Mirrors and Lenses

قانون  اثبات  که  ابن سهل  دستخط   .٢ شماره  تصویر 

(Rashed, ISIS, p. 467) شکست نور را نشان می دهد
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یاضیات اپتیک و نورشناسی بسیار مشابه  در ر
المناظر  کتاب  است.  ابن سهل  استدالل های 
اثری بی نظیر و البته قابل توجه در مغرب زمین 
زمینۀ  در  اندیشمند  این  یافته های  که  است 
گرام چشم را دربر دارد  پدیدۀ شکست نور و دیا
Daneshfard et al, J Med Biogr, pp.1-(
سوزان  آینه های  دربارۀ  رساله  دو  ابن هیثم   .)5
و  سهموی  سوزان  آینه های  است؛  کرده  تدوین 

ی )آقایانی  کرو آینه های سوزان 
علوم  ماه  کتاب  چاوشی، 
با  ص88-98(.  فنون،  و 
آزمایش های  نتایج  از  استفاده 
آینه های  رسالۀ  در  ابن هیثم 
دستگاه  امروزه  ی،  کرو سوزان 
پایه  بر  خورشیدی  تنور 
شده  ابداع  کاو  آینه های 
پایۀ  ابن هیثم  )همان(.  است 
تحقیقات تجربی خود را قرآن 
Danesh-( دکریم معرفی می کن

گرچه ابن هیثم  fard et al, J Med Biogr, p. 3(. ا
یه تابش و بازتاب نور در آینه ها را بیان  نسبت زاو
دکارت  ـ  اسنل  نام  به  امروز  قانون  این  اما  کرد، 
 Masic, MED ARH, pp( است  یافته  شهرت 
دانشمندان  این  یافته های  نتایج   .)183-188
 4 در  می توان  را  آینه ها  نور  شکست  زمینۀ  در 
کرد )هالیدی، مبانی فیزیک ج 3،  بند خالصه 

صص146-163(:

سطح . 1 یک  از  آن  بازتاب  و  نور  تابش  یه  زاو

شفاف طبق قانون اسنل ــ دکارت قابل محاسبه 
است: 

N1 sinθ1=N2 sinθ2

به ترتیب ضریب شکست محیط   N2 و   N1 که   
بازتاب  یه  زاو  θ2 و  تابش  یه  زاو  θ1 دوم،  و  اول 

هستند.

نقطه ای را که پرتوهای بازتاب نور در آن جمع . 2
کانون می نامند. می شوند، 

پرتوهای نور بازتابی در آینۀ . 3
همگرا  کاو  آینۀ  در  و  گرا  وا کوژ 

هستند.

و . 4 مجازی  کوژ  آینۀ  کانون 
کاو حقیقی است. کانون آینۀ 

در  نور  شکست  گرچه  ا
ی پس از گذشت  آینه های کرو
تکامل  سیر  قرن   7 حدود 
و  گذراند  نظریه  یک  از  را  خود 
به عنوان یک قانون در مجامع 
علمی معتبر دنیا قبول شد و مورد استفاده قرار 
سایه  آن  بر  مخالف  نظری  امروزه  اما  گرفت، 

افکنده است!

تعالیم  تبیین  ی  و افتخار  که  شخصّیتی  از 
ویژگی های  می رود  انتظار  است،  بهائیت 
گفتارش  و  رفتار  در  بتوان  را  جایگاه  این  الزم 
بارزترین آن  که قطعًا  به صراحت مشاهده نمود 
علم االهی است. چنین مقامی در اوج ِتذکار به 
علمی  سادۀ  قوانین  از  نمی بایست  خود  احّباء 

معروف  بن سهل  العالِء  ابوسعد 
ه.ش(   319-3۷9( ابن سهل  به 
ریاضیدان، فیزیکدان و مهندس 
طالیی  عصر  در  ایرانی  اپتیک 
وی  می زیست.  اسالمی  علوم 
بغداد  در  عباسیان  دربار  در 
اثبات  ابن سهل در  کار می کرد.  
نورشناسی  و  اپتیک  ریاضیات 
تالش  بسیار  سوزان  آینه های 

کرد. 
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خطای  این  بخواهند  سایرین  تا  شود،  غافل 
توجیه  مقام  در  یا  بگیرند  نادیده  او  بر  را  فاحش 
بند  در  را  خود  که  جامعه  یک  رهبر  برآیند!  آن 
معیار  باید  می کند،  معرفی  االهی  فیوضات 
االهی  مکتب های  موردنظر  همواره  که  را،  عقل 
م را 

َ
بوده، مّد نظر خویش قرار دهد. زیرا اهل عال

بدون هیچ ابزاری برای تشخیص، به تبعّیت از 
آموزه های بهائیت فراخواندن خطاست.

5- نتیجه گیری

که  یافتیم  نوشتار  این  در 
خود  عقل  و  حّس  ابزار  با  بشر 
مختلف  موضوعات  در 
داشته  فراوانی  کتشافات  ا
داده  نشان  او  مشاهدۀ  است. 
به  ی  کرو آینه های  که  است 
تقسیم  کوژ  و  کاو  دستۀ  دو 
ت 

ّ
عل به  کاو  آینۀ  می شوند. 

کانون  نور )آفتاب( در  متمرکز ساختن پرتوهای 
این  بر  شد.  معروف  سوزان  آینه های  به  خود 
برای  کاربردهایی  کنون  تا ابتدا  از همان  اساس 
برعکس،  اما  است.  شده  تعریف  کاو  آینۀ 
پرتوهای  ساختن  کنده  پرا علت  به  کوژ  آینه 
احتراق  خاصّیت  نتوانسته  هیچ گاه  بازتابی 
میدان  از  بنابراین  باشد.  داشته  سوزانندگی  یا 

گرفته شده است.  وسیع دید آن همواره بهره 

و  ابن هیثم  ابن سهل،  چون  دانشمندانی 
قانونمند  به  خویش،  علمی  تالش  با  دکارت، 

آینه ها جهت مطلوبی  نور در  ساختن شکست 
بخشیدند.

بحث  با  که  بهائیت  دوازده گانه  تعالیم  از  یکی 
گره خورده است و  عباس عبدالبهاء آن را  علم 
معرفی می کند، نظری مخالف یافته های علمی 
عنوان  کوژ  آینۀ  در  نور  شکست  پدیدۀ  درمورد 

شده است. 

سخن   می دهد،  نشان  نتایج 
عبدالبهاء پیرامون همگرایی نور 
کوژ به لحاظ علمی  در آینه های 
پذیرفته نیست. با مطالعۀ دیگر 
زمینۀ  در  عبدالبهاء  مکتوبات 
یک  سر  بر  عقل،  جایگاه  و  علم 
راه  یک  می گیریم.  قرار  دوراهی 
تعریف و تمجید از علوم بشری 
دین  تطابق  ک  مال جایی که  تا 
راه  گیرد.  قرار  علم  و  عقل  باید 
و عقل بشر در  ابزار حس  و  تمام علوم  نفی  دوم 
بلندپایه  دانشمندان  نخست،  راه  در  ک.  ادرا
او  راهنمایی  به  قادر  بشر  که علم  خود معترفند 
ک  کمال نخواهد بود تا چه رسد به اینکه مال به 
گر دین االهی  گیرد و ا سنجش دین االهی قرار 
را  عقل  خود،  االهی  موهبت  تنها  بشر  است 
نماید.  یافت  در را  االهی  تعالیم  بتواند  که  دارد 
بنابراین نیازی به تبیین یا تبلیغ آن نیست. در 
نوشتارهای بعدی به بررسی موارد دیگری نیز در 

این موضوع خواهیم پرداخت. 

دوازده گانه  تعالیم  از  یکی 
علم  بحث  با  که  بهائیت 
عباس  و   است  خورده  گره 
معرفی  را  آن  عبدالبهاء 
مخالف  نظری  می کند، 
درمورد  علمی  یافته های 
آینۀ  در  نور  شکست  پدیدۀ 

کوژ عنوان شده است. 
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رؤیة الملك ناصرالدین شاه القاجاری 
لدعوة سّید علی  محّمد الباب

السید مقداد النبوی الرضوی
ماجستیر فی التاریخ االسالمی من جامعة الشهید بهشتی



مدخل 

فی الرسالة التی ُارسلت من المحفل 
الروحانی الوطنی للبهائیة فی ایران فی 
 ١٣٥١ فروردین  من  والعشرین  الثامن 
تمت  والبحوث  الدراسة  لجنة  الی 
من  )نسختین  کتشاف  ا الی  االشارة 
حکم  بفترة  المتعلقة  واالوامر  الکتب 
ناصرالدین شاه( والتی تم ارسالها الی 
االولی  الوثیقة  واما  لدراستها،  اللجنة 
فإنها تضم أمرا من الملك ناصر الدین 
السید  مع  للتحقیق  القاجاری  شاه 
من  وهو   – البروجردی  الدین  جمال 
اشهر دعاة البهائیة الُمبرزین. وقد اورد 
مالحظات  شاه  الدین  ناصر  الملك 
والمیرزا  الباب  علی  السید  حول 
من  عِلمُه  وما  اهلل  بهاء  علی  حسین 
یطلع  بأن  یأمر  وفیها  مزاعمهما  ُبطالن 
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التی قام بها اتباع الباب، وقد أصدرناصر الدین 
بالرضا  یشعر  وکان  الباب  بقتل  أمرا  النهایة  فی 
طیلة حیاته لذلك األمر الذی أصدره١، وکان له 
کبیر أیضا  فی نفی زعماء البابیة والبهائیة  دور 
صبح  ب  المعروف  یحیی  المیرزا  أمثال  من 
إبعادهم  و اهلل  بهاء  علی  حسین  والمیرزا  األزل 

الی  مناطق خارج ایران. 

ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین  شاه  ألواحه  فی  اهلل  بهاء  نعت  وقد 
العداوة  غایة   »فی  وأنه  »رئیس الظالمین«٢   ب 

1. اسد اهلل فاضل مازندرانی-تاریخ ظهورالحق ج6-ص27
الخصوصی  اآلثار  –اسرار  مازندرانی  فاضل  اهلل  اسد   .2

ج2ص35

ُیرسل  و  البروجردی علیها  الدین  السید جمال 
أمرا  کتبه.  ما  فی  التدقیق  یمثل  و إجاباته.  الیه 
الباب وبهاء اهلل  یته حول  لرؤ جدیرا بالمالحظة 

وحول البابیة والبهائیة.

السید  من  رسالة  فهی  الثانیة،  الوثیقة  واما 
الدین  )عالم  الطباطبائی  المجتهد  صادق 
الکبیر فی طهران( الی الملك ناصر الدین شاه 
الذی  الشخص  اسالم  الی  فیها  اشار  والتی 
کان قد اودع السجن وکان  بالبابیة والذی  إُتهم 
وقد  عنه،  باالفراج  امر  اصدار  فیها  ناشده  قد 
المناشدة  تلك  علی  شاه  الدین  ناصر  وافق 
وأصدر أمره  باالفراج عنه وکتب ذلك األمر علی 
هامش الرسالة. وقد جاء فی مطلع هذه المقالة 
القاجاری،  ناصرالدین  شاه  عن  مجمال  تعریفا 
والسید جمال الدین البروجردی والسّید صادق 
وقد  البهائیة  حول  وتوجهاتهم  الطباطبائی 

ضمنها نص و صورة للوثقیتین.

الملك ناصرالدین  شاه القاجاری
ـ   ١٣١٣( القاجاری  ناصرالدین  شاه  الملك 
یة  ١٢٤٧ هجری قمری( رابع ملوك ااُلسرة القاجار
ینبغی  الذی حکم ایران قرابة الخمسین عاما. و
کان فیها ملکا علی  القول أنه طیلة الفترة التی 
والبهائیة  البابیة  نشاطات  مع  تزامنت  قد  ایران 
 ١٢٦٤ عام  فی  العرش  علی  جلوسه  تزامن  وقد 
نسخ  فیه  زعم  الذی  )العام  مع  قمری  هجری 
االسالم من قبل السید علی محمد الباب( وقد 
واجه هذا الملك خاللها حرکات التمرد الکبرى 
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وبالرغم من  أیضاـ فهم  البهائیة  وأما  والبغضاء«١ 
الجاللة٢  بصاحب  أحیانا  ینعتونه  کانوا  أنهم 
وعلی  یبغضونه.  کانوا  االمر  واقع  فی  لکنهم  ـ 
ـ وهو  سبیل المثال، السّید مهدی الگلپایگانی 
ناصر  الملك  ینعت  کان  ـ  البهائیین  رؤوس  من 
مقتله  من  عاما  عشرین  نحو  قبل  شاه  الدین 

باعتباره من »الد اعداء ذلك االمر األعظم«٣. 

ینبغی  ذلك،  کل  من  وبالرغم 
أن نعرف أن الملك ناصرالدین 
بقتل  دوما  یفکر  کان  ما   شاه 
الضغط  ممارسة  او  البهائیین 
المثال،  سبیل  وعلی  علیهم. 
العام  فی  افرج  عندما  فانه 
السید  عن  قمری  هجری   ١٢٩١
البروجردی  جمال الدین 
الشهیر(  البهائی  )الداعیة 

عدم  السجن  من  للخروج  فقط  علیه  اشترط 
مبلغ  وهبه  المقابل  وفی  طهران  فی  البقاء 
خمسین تومانا لُینفقها علی نفسه وقدم له فرسا 
قمری  هجری   ١٣٠٨ عام  فی  وکذلك  لسفره٤، 
عندما بلغه مقتل سبعة من البهائیین فی یزد، 

)تکدر خاطره المبارك(٥ 

1. المصدر السابق ج 5 ص184
2. میرزا حیدرعلی اصفهانی، بهجة الصدور، صص4 و 100

گلبایگانی-کشف  گلبایگانی وسید مهدی  3. میرزا ابو الفضل 
الغطاء عن حیل االعداء ص401

ج6  الحق  ظهور  مازندرانی-تاریخ  فاضل  اهلل  اسد   .4
ص302و303

مذکرات  صحیفة  السلطنة  اعتماد  خان  حسن  محمد   .5
اعتماد السلطنة ص755

السید آقا جمال الدین البروجردی
أحد  البروجردی  جمال الدین  آقا  السید  کان 
أقطاب البهائیین فی عهد حیاة المیرزا حسین 
البابیین  الی  البدایة  فی  انضم  بهاءاهلل.  علی 
واصبح فیما بعد بهائیا٦ وأخذ یدعو الی الدیانة 
یمارس  و العلماء  کبار  یناقش  »کان  و  البهائیة 
الدعوة للبهائیة وقد حصلت بفضل وجوده رغبة 
االحباب.«  جمع  بین  جامحة 
نشاطاته  فی  جادا  کان  ولقد 
 ١٢٩١ عام  فی  عقد  أنه  لدرجة 
هجری قمری، مجلسا لمناقشة 
المجتهدین.  طهران  علماء 
وکان نتیجة ذلك المجلس ان 
ُرفعت علیه شکوى الی الملك 
ذلك  وتبع  شاه  ناصرالدین 
القاء السید آقا جمال الدین فی 
کتب عریضة الی الملك  السجن. وفی السجن 
وعندها  إنصافه.  فیه  وطلب  ناصرالدین  شاه 
مجلسا  جدید  من  ناصرالدین شاه  الملك  عقد 
طهران  فی  الدین  علماء  من  بعضا  الیه  ودعا 
لمحاورته. ولم ُیفض ذلك المجلس عن نتیجة 
السجن  الدین  جمال  آقا  السید  فدخل  أیضا 
الکرمانی  االسالم  ناظم   کتب  وقد   .٧ مجددا 
حول إحدى تلك المناقشات مع علماء طهران 
قائال »انتهت تلك المناقشة فی ذلك المجلس 

ج6  الحق  ظهور  تاریخ  مازندرانی  فاضل  اهلل  اسد   .6
ص300و301

7. المصدر السابق ص301 و302

الدین  ناصر  الملك  اورد  وقد 
السید  حول  مالحظات  شاه 
حسین  والمیرزا  الباب  علي 
من  عِلمُه  وما  اهلل  بهاء  علي 
یأمر  وفیها  مزاعمهما  ُبطالن 
بأن یطلع السید جمال الدین 
البروجردي علیها و ُیرسل الیه 

إجاباته. 
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کفر!«١  وبالرغم  ى ؛ و بهت الذی  من دون جدو
جمال  آقا  السید  دخل  أن  وبعد  ذلك،  کل  من 
الی  مجددا  عریضة  کتب  السجن،  الدین 
انزال  إما  فیها  یطلب  ناصرالدین  شاه  الملك  
من  وانقاذه  عنه  اإلفراج  او  بحقه  االعدام  عقوبة 
ناصرالدین  شاه  الملك  السجن. وعندها وهبه 
مبلغا من المال وحکم باالفراج عنه شرط أن ال 

یبقی بعدها فی طهران.٢

سّید صادق مجتهد طباطبایی

شیئا  البروجردی  جمال الدین  آقا  السید  وبلغ 
البهائیین وقد عرف فی  بین  رفیعا  فشیئا مقاما 
طهران بأنه »اصبح مثاال للعزة والقدرة والرئاسة 
لعلماء  مصدرا  وأصبح   ... الدیانة  موضوع  فی 
تصدر  قد  کان  االیام  تلك  وفی  الجماعة  هذه 
الی  ُیهرعون  الجمیع  کان  حتی  المهمة،  تلك 
علی  یقدر  ال  البعض  کان  و  مجلسه  حضور 
حوله  وازدحامهم  الناس  لکثرة  الیه  الوصول 
هذه  فی  والعوام  الخواص  من  الکثیر  وکان 

االیرانیین–  یقظة  تاریخ  الکرمانی  االسالم  ناظم  محمد   .1
الجزء االول- مقدمة  ص147

 6 ج  الحق  ظهور  مازندرانی-تاریخ  فاضل  اهلل  اسد   .2
ص302و303

وبالرغم  الیه.«٣   االرادة  خالص  یبدون  الطائفة 
شیئا  التحق  بهاءاهلل،  وفاة  وبعد  ذلك،  کل  من 
افندی  لعباس  المخالفین  بالبهائیین  فشیئا 
باسم  األمر  نهایة  فی  نعته  الذی  عبدالبهاء 
بین  النعت  بهذا  اشتهر  وقد  العجوز«  »الضبع 
فی  طهران  فی  المنیة  وافته  وأخیرا  البهائیین٤. 

عام  ١٣٢٥ هجری قمری. 5

سّید صادق الطباطبائی
عام  موالید  من  الطباطبائی  صادق  سّید 
العلماء  کبار  من  کان  قمری(  هجری   ١٣٠٠(
کبیر من  المجتهدین فی زمانه. حظی باهتمام 
الملك  رافق  وقد  ناصرالدین  شاه  الملك  قبل 
قمری(٦  هجری   ١٢٨٧( عام  للعراق  یارته  ز فی 
الملك  یطلبها  التی  االستخارات  ینجز  وکان 
یوسف   المیرزا  قام  المنیة،  وافته  وعندما  منه.٧ 
فی  الوزراء  )رئیس  الممالک  مستوفی   خان 
مدینة  فی  لمرقده  وقبة  صحن  ببناء  حینها( 
کانت للطباطبائی فی آخر عام من حیاته  ری.٨ 
سجاالت مع البهائیین وقد دخل السجن جمع 
البهائیین وعدد من البارزین منهم نتیجة تلك 
السجاالت .٩ وفی تلك الفترة وافاه االجل ولهذا 

3. المصدر السابق ص311
4. المصدر السابق ص314-311

5. المصدر السابق ص317 و 318
6. الشیخ أغا بزرگ الطهرانی طبقات اعالم الشیعة ج 11-ص 

647 و 648
7. فریدون آدمیت - أندیشه ترقی وحکومت قانون عصر سپه 

ساالر)فکرالتقدم وحکومة- -القانون فی عصر القائد العلی(
8. محمد حسن خان اعتماد السلطنة  - المآثر واآلثارص 150
ابو  المیرزا  جناب  أحوال  ح  شر خانی  مهراب  اهلل  روح   .9

گلبایگانی ص82-71 الفضائل 
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کتب بهاءاهلل عنه ونعته »... بالخبیث  السبب 
الکاذب ـ المعروف بالصادق  وانه لهذا السبب 
ول ضوضاء جهله ـ لم یمهله الموت فرجع الی 
مستقره  ....«١  وقد أصبح نجله، السّید محّمد 
االصلیین  الزعماء  من  بعد  فیما  الطباطبائی، 

لثورة الدستور فی ایران. 

آقا  السید  مع  التحقیق   : االولی  الوثیقة  نص 
جمال  الدین البروجردی

عالء الدوله!
الجمعة،  یوم  یکون  غدا 
آقا  السید  منزلك  فی  هات 
افراد  البروجردی وعدة  جمال 
الذین  البابیین  من  آخرین 
امین  السلطان  علیهم  قبض 
یدخلها  وال  الغرفة  أفرغوا  ؛ 

وأجبر   ! والبابیین  وهو  امین  السلطان  غیر  أحد 
المرحوم  نجل  المجتهد  محّمد  آقا  الحاج 
مع  یتباحث  لکی  للمجیء،  محمود  آقا  السید 
هذه.  أسئلتنا  علیهم  یطرح  و یناقشهم  و هؤالء 
کتبوا  إقرأوها علیهم وخذوا منهم اإلجابات ! و ا
بها  وهات  حدة  علی  کال  وأسئلتنا  أجوبتهم 
أن  الالزم  من  أرى  إنی  علیها.  نطلع  لکی  الینا 
یکون لدینا مجلسا لنتکلم معهم وأعرف ماهی 

حقیقة ما یقوله هؤالء وما یرومون؟

)نص اإلسئلة(:

بنفسه  هو  به  اعترف  الذی  اقراره  علی  بناء 

1. عبد الحمید اشراق خاوری-الرحیق المختوم ج 2 ص333

البابیة؛  بالدیانة  تلتزم  إنك  عنه،  یقولون  و
صحیح هذا أم ال؟ ثم ماهی الدیانة البابیة ومن 
ابتدعها؟ تحدث عنها بوضوح ودون  هو الذی 

خوف!

هذا  مبتدع  فإن  الظاهر،  فی  معروف  هو  وکما 
الذی  الشیرازی  علی  محّمد  السّید  هو  الدین 
جائوا به الینا فی تبریز وُعقد من أجله مجلسا من 
العلماء وقد ُعقد ذلك المجلس 
نهایة  فی  واتضح  نحن  بحضورنا 
االمر إنه ال یحمل شیئا فی جعبته 
غیر الجنون والسفاهة. وقد جرى 
الشیرازی  الشاب  ذلك  حبس 
مصیره  کان  والذی  التاجر  نجل 
القتل أخیرا. فهل ترى فیه أقصد 
السّید علی  محّمد نبیا أم إماما أم 
تظنه هو صاحب  االمر؟ بأیة صفة 

عرفته أنت؟

فلو کنت تعتبره نبیا وترى إنه یحمل قرآنا جدیدا 
وُقلت  أسلفُت  وکما  السماء،  من  علیه  نازال 
سألته  تبریز  فی  انعقد  الذی  المجلس  فی  لکم 
ُیقر  و یقرأ  وأخذ  »القرآن«  فقال:  معجزته،  ماهی 
القرآن« وکم  »أنا نبی ومعجزتی هی  قائاًل:  أمامنا 
کم   . المعنی  عدیم  علینا  قرأه  الذی  قرآنه  کان 
اهلل  قال  المعنی.  عدیمة  الکلمات  تلك  کانت 
ـ  آله  و  اهلل علیه  ـ صلوات  ان محّمدا  القرآن  فی 
ٌد  کاَن ُمَحَمّ هو خاتم النبیین فی قوله تعالی )ما 
خاَتَم  َو  اهلَلِّ   

َ
َرُسول لِکْن  َو  ِرجاِلُکْم  ِمْن  َحٍد 

َ
أ با 

َ
أ

وکذلك  َعِلیمًا(  َشْیٍء  ِبُکِلّ  اهلَلُّ  کاَن  َو  یَن  ِبِیّ الَنّ

االجل  وافاه  الفترة  تلك  وفي 
بهاءاهلل  کتب  السبب  ولهذا 
بالخبیث   ...« ونعته  عنه 
بالصادق   المعروف  ـ  الکاذب 
ضوضاء  ول  السبب  لهذا  وانه 
جهله ـ لم یمهله الموت فرجع 

الی مستقره  ...
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یِه وآله ِلَعلی بن ابیطالب 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِبی َصل  الَنّ

َ
َقال

ِة َهاُروَن ِمْن ُموَسی 
َ
ی ِبَمْنِزل ْنَت ِمِنّ

َ
علیه السالم » أ

ذلك،  بغیر  إعتقد  فمن   .» َبْعِدی  َنِبی  اَل  ُه 
ّ
َن
َ
أ  

ّ
ِإاَل

یجب  و الدم  ومهدور  نجس  و  مرتد  و  کافر  فهو 
أن  یمکنه  ال  علی  محّمد  السّید  إذن  ؛  قتله 
َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ »َوَما  یقول:  وتعالی  تبارك  واهلل  نبیا  یکون 

 
ّ

َفُیِضُل ُهْم 
َ
ل َن  ِلُیَبِیّ َقْوِمِه  ِبِلَساِن   

َّ
ِإال َرُسوٍل  ِمْن 

السّید  ان  ثم  َیَشاُء«.  َمْن  َیْهِدی  َو َیَشاُء  َمْن  اهلَلُّ 
جاء  إذا  الشیرازی  محّمد  علی  
باللغة  یکون  أن  فعلیه  بقرآن 
قرآنا  یبتدع  لماذا  ؛  الفارسیة 
قرآنه  کان  إذا  و العربیة؟  باللغة 
باللغة العربیة، فینبغی أن ینزل 
قرآنه بین العرب فی نفس مکة 
هناك؛  دعوته  یقیم  و والمدینة 
ب)قرآنه(  دعوته  یقیم  ولماذا 
التی  ایران  و  شیراز  فی  هذا 
بالفارسیة  جمیعا  أهلها  یتکلم 

ویوجه  یأتی  لماذا  یة  واللور والکردیة  الترکیة  و 
دعوته هنا؟

کما تزعمون، وترونه  واذا لم یکن نبیا وکان اماما 
إماما فإن األئمة وفقا لالخبار واالحادیث لیسوا 
کان السّید علی  کثر من ذلك. ولو  سوى ١٢ وال أ
 .١٣ العدد  ألصبح  إماما،  الشیرازی   محّمد 
قائم  هونفسه  علی  محّمد  السّید  أن  زعمتم  ولو 
علیه  ـ  الزمان  صاحبُ   المهدی  وهو  محّمد  آل 
السالم ـ وقد  ظهر، فأی صاحب زمان هذا الذی 
بالرصاص  یصاب  و ُیحبس   و بالعصا  ُیضرب 

کل الکالب ُجثته؟! وفی الواقع  یموت وتأ أخیرا و
ال  إننی  و صاحب  االمر  بهکذا  یقبل  أحد  ال  انه 
وعدیمی  القدر  هذا  الی  مطایا  أنتم  لماذا  أدری 

اإلحساس لترونه یحمل هذه المراتب؟

هذا  وأساس  وأصُل  وُمنتهی  ُمبدیء  کان  ولو 
الدین الُمختلق والُمبتدع والضال والُمضل هو 
السّید علی  محّمد  والذی هو أسوأ من الشیطان 
ـ  وکالؤه   بال  ما  إذن  سبب،  بألف  إبلیس  ومن 
و  نوری  علی  حسین  کالمیرزا 
غیره، وماذا یمکن ان یسمع من 
فی  هؤالء  وأفعال  واقوال  کالم 
ینبغی  المرسلین؟  سّید  دین 
فی  کالمه  وأساس  أصل  معرفة 
والمذهب  والعقیدة  الدین 
ماهیته  ُیفهم  أن  ینبغی 

ومصدره؟

بال  أنفسکم  تتعبون  لماذا 
هذه  مرارات  تتحملون  و  طائل 
فرضتم  ولماذا  اآلخرة،  الدار  وعذاب  الدنیا  
مثلما  وضاللتهم  الناس  خداع  أنفسکم  علی 
الصحیح  فالدین  اللعنة؟  علیه  الشیطان  فعل 
العیب  من  ألیس  والرسول،  اهلل  به  أمر  الذی  هو 
الضاللة  وُتسببوا  الُسبل،  هذه  فی  تتیهوا  أن 

ألنفسکم ولجمع من الناس؟

صادق  السّید  وساطة   : الثانیة  الوثیقة  *نص 
الطباطبائی

*)صورة عریضة السّید نصراهلل العالم(:

التهمة  هذه  من  براءته 
ومؤمن  ُمسلم  فهو  واالتهام، 
بالمذهب االثني عشري  وانه 
ال عالقة له بالعقیدة الفاسدة 
الضالة  الخبیثة  الطائفة  لهذه 
و  اهلل  خذلهم  ـ  المضلة 
اي  عن  بمعزل  وهو  ـ  لعنهم 
الطائفة  بهذه  وارتباط  تبعیة 

الملعونة.
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هی  التی  المبارکة  قدمك  لتراب  فداء 
الجواهربعینها !  ُمفدیك المضحی بحیاته من 

اجلك ُاسندت له قبل شهر تهمة البابیة.

*فهرست العرض والمناشدة من السّید نصراهلل 
العالم

مجتهد  المتشرع،  السید  لخدمة  عرضُت 
العصر، السید آقا السّید صادق، برائتی من هذه 
للمعرفة،  الفاقدة   ... الُمضلة  الضالة  الطائفة 
بکونی  الشرعی  الثبوت  وأبلغت  حققت  وقد 
بالمذهب  ومؤمنا  االسالم  بشرعة  متمسکا 
من  شرعیا  حکما  لی  صدر  وقد  االثنی عشری 
فإنی  ذلك،  کل  من  وبالرغم  ؛  المعٌظم  السید 
الملکیة  مراحمکم  أنشُد  محبوسا.  مازلت 
المعظمة تصدیق الُمفدی نفسه لکم ان تفرجوا 

عنی لکی أتفرغ للدعاء لدوام دولتکم الرفیعة. 
واألمٌر األعلی ُمطاع. 

*)وساطة السّید صادق المجتهد الطباطبائی 
فی هامش الجهة الیمنی(:

األعلی  العرض  شرف  الی  تعالی.  اهلل  بسم 
العالی  ظله  اهلل  أدام  ـ  األقدس  الملك   حضرة 
علی رؤوس األدانی واألعالی ـ نحیطکم علما، 
بأنه اتضح لهذا الداعی لکم، حالة هذا السّید 
نصراهلل من بعد التحقیق التام و شهادة الشهود 
الکثیرین. براءته من هذه التهمة واالتهام، فهو 
وانه  االثنی عشری   بالمذهب  ومؤمن  ُمسلم 
الطائفة  لهذه  الفاسدة  بالعقیدة  له  عالقة  ال 

لعنهم  و  اهلل  خذلهم  ـ  المضلة  الضالة  الخبیثة 
ـ وهو بمعزل عن ای تبعیة وارتباط بهذه الطائفة 

المحترمة  النفس  حفظ  ان  وبما  الملعونة. 
خاصة  الزمة  االثنی عشری  والمؤمن  للمسلم 
یة النبی ـ صلی اهلل علیه و آله ـ وبما  إنه من ذر و
أن هذا السّید لیس من هؤالء الکفار والمرتدین 
موضوعه  بعرض  تجرأُت  لذلك  اإلسالم،  عن 
و  العالی.  أمُرکم  واألمر   ....... جاللتکم  علی 

السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

*)رأی الدائرة الحکومیة(:

هذه العریضة سوف تحظی بنظر األنور الملکی ـ 
. وبالوجه الذی کتبه جناب السید  ارواحنا فداهـ 
کتبه  کما  صادق،  سّید  آقا  السید  الُمتشرع، 
األنور  نظر  إمضاء  ب  عنه  االفراج  یجب  هکذا، 

الملکی .

الی  ایران  في  للبهائیین  الوطني  المحفل  كتاب 

اللتین  الوثیقتین  حیال  والبحوث  الدراسة  لجنة 

تعودان لفترة الملك ناصرالدین شاه
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عریضة السّید نصراهلل في البرائة من البابیة

األسئلة التي وضعها الملك ناصرالدین شاه بمعیة أمره للتحقیق مع جمال الدین البروجردي
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الیمنی  الجهة  هامش  في  الطباطبائي  المجتهد  صادق  للسّید  الوساطة  رسالة 
للرسالة، وقبول تلك الوساطة من قبل الملك ناصرالدین شاه وأمره باإلفراج عن 
السجن  مسئول  كتبه  الذي  الخط  یشاهد  وقد  الرسالة  أعلی  في  نصراهلل  السّید 

لتنفیذ أمرالملك ناصرالدین شاه فوق خط السّید صادق الطباطبائي .

�����
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Abdul-Baha and the scientific theory of mirrors

Fatemeh Sajjadi, MS in Solid State Physics, Yazd University

Abstract:

    The reconciliation and conformity of religion with science and wisdom is one of 
the twelve teachings of the Baha’i Faith. This teaching was devised by the Baha’il-
eader, Abdul Baha. Certainly the scientific statements given by a religious leader 
are complete, comprehensive and impeccable in all respects, as they are related to 
the source of divine knowledge and generally should not be inconsistent with the 
scientific findings.

    Abdul Baha refers to various science branches in the expression of this teaching. 
In response to the questions from his followers, he encourages them to learn science 
and technology. He has spoken on various physical topics such as the lightning phe-
nomenon and the center of the spherical mirrors. In this article, one of Abdul-Ba-
ha’s scientific statements on the subject of light refraction in spherical mirrors is 
discussed. Then the human science is examined in this regard, given the Baha’i 
leaders’ claim that religion is compatible with science and wisdom. The status of 
the mirror as a tool in human life has also been explored. Then the scientific and 
physical dimensions of the subject and existing theories are introduced. Finally, the 
discrepancy between the Baha’i faith and the science is shown regarding Abdul-Ba-
ha’s claim about the spherical mirrors.

Keywords:

Concave mirror, Convex mirror, Sciense, Abdul-Baha
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Resurrection from the perspective of the Baha’i Faith
Abstract:

Resurrection of the soul and body is one of the principal Islamic beliefs, and its 
importance is shown therein. The Bahá’í faith is one of those schools that believe in 
spiritual survival and does not approve Muslims’ todays understanding of physical 
resurrection. It also considers the resurrection-related concepts, such as death, life, 
paradise and its material blessings, hell and its physical torments, and so on, be-
longed to the people of the preceding ages and to the extent of their understanding.

The Baha’i leaders believe that all of the above Quranic concepts are metaphorical 
or interpretative and have completely different meanings than their literal and phys-
ical meanings, and include higher concepts - according to the understanding of the 
peoples living in our period. 

 Using the words of their leaders, the Baha’i writers by expressing these 
meanings try to explain and rationalize their claims. Since the believe in resurrec-
tion is one of the essential and principal thoughts of the divine religions, and the Ba-
ha’i Faith does not recognize it in the way that the divine religions have introduced 
it, the divinity of Baha’i Faith has severely been challenged. 

The present article examines the dimensions of the belief in the spiritual survival, 
the metaphorical and interpretative meanings put forward by the Baha’i leaders for 
resurrection and the extent to which they conform to the Quranic verses. 

 Documents have also been provided about the contradictions in the Ba-
ha’i leaders’ statements and their confessions to the return of the soul to the body, 
despite their general view on the resurrection.

Keywords:

 Resurrection, Physical, Spiritual, Baha’i, Survival, Metaphorical, Paradise, Hell, 
Death.
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A criticism on the justification of two Separate Divine Advent 
and two 

different Religions in a short period
Abstract:

As Mirza Ali Mohammad Shirazi claimed to be a new prophet at this age and gained 
followers for himself, some of them claimed to be his successor after his death. 
They claimed that they are the Promised Ones (the one who will be appeared by 
God) to whom Bab preached. One of the claimants who was able to attract more 
Babi was Mirza Hussein Ali Nouri, known as Baha’u’llah.

          He announced himself as the next prophet to appear. After that event, the 
Baha’is sought to justify the two successive advents of Bab and Bahá’u’lláh in less 
than ten years, and tried to justify it by special interpretation of the verses of the 
Qur’an and Hadiths, as well as the histories of double appearances in previous reli-
gions. This article responds to these justifications by showing that the use of verses 
and traditions and even the history of the prophets has been essentially insufficient 
in proving this, and the Baha’is and Baha’i leaders have interpreted the holy verses 
and narratives in their own favor.

Keywords:

Bab, Bahá’u’lláh, Dispensation and Age, Requirements of the Age, Christ’s Return
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 Mulla Rajab Ali Ghahir wrote the first disproof book against the claim of Bahaul-
lah. It seems that the killing of some elders of Bábís or leaving Karbala, hide living, 
denying their faith, being inactive and the Islamic circumstances of that city caused 
the decline of the preaching of Babism gradually.  Then karbala was the important 
base for Bábís for 26 yaers and it was declined after the murder of Mulla Rajab Ali 
Ghahir.

KeyWords:

 Bábís. Hussein Ali Bahullh , the Martyrs of Bayan, Ghorratul Ain  Ali Mohammad 
Bab , Karbala.
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The process of propagation by Bábís in Karbala

By: S. Meqdad Nabavi Razavi

Karbala (in Iraq) was the teaching place of Seyyed Kazim Rashti,the second leader 
of Shaykhiyeh sect .Hence a majority of its followers were living there. Some of 
the key figures of  Shaykhiyeh became Bábí  from the beginning of Ali Mohammad 
Bab’s Claim in 1840.In addition that city was the place for the revolution of Mahdi 
,the Awaited Man .Also that city was a center of teaching school of Ameneh Qor-
rat- ul Ain who was one of the prominent Bábí of that time . Many Bábís in Karbala 
were living there with an Islamic appearance and clothing after the execution of 
Bab.

  Mirza Yahya Sobhe Azal in Baghdad has sent Hadj S. Mohammad Isfahani to Kar-
bala to lead this majority of Bábís.

   Hadj s. Javad Karbalai and Mulla Rajab Ali Ghahir whom both were the martyrs of 
Babism were also living in Karbala and they were engaged sometimes in preaching 
Babism.

   Mirza Mohammad Bagher Sadrul ulama was one of the famous persons in Karbala 
whom has been attracted to Babism in result of their preachings and became one of 
the active Bábís.

Baha’i   Baha’s

Some of the Bábís in Karbala were in doubt of Mirza Hussein Ali Bahaullah who 
was the mediator between Sobhe Azal and Bábís. He also was afraid of their oppo-
sitions and he was trying to remove and solve their doubts.
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Abstract:

 Frederick Glaysher is one of the Baha’i critics who, after 25 years of active mem-
bership in the Baha’i community, was blamed by the Baha’i organization for his 
criticism of Baha’i Faith and his name removed from the list of the members of the 
Baha’i community by the decision of the Universal House of Justice andfrom the 
Baha’is community. As a Baha’i intellectual, he criticizes the Universal House of 
Justice (the Baha’i leadership in Haifa) and cites the Universal House of Justice as 
a tyrannical leader who has restricted freedom of thought  and conscience.

He believes that the Baha’ism has deviated from their original course after Ba-
ha’u’llah and Abdu’l-Bahá and has changed in to power-seeking, sectarian, and 
unethical organizations. He refers to Baha’ism as the backyard of the governments 
of the  United States and Israel, and considers it as an important player in the global 
political activities.

Keywords: Baha’i intellectuals, Frederick Glaysher, Reform Baha’is, US-Iraq war, 
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