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یاد  به  هماره  یخ  تار كه  استثنایى  روز  یك 
كه پیامبر خاتم  خواهد داشت، روزى است 
پا به عرصه وجود گذاشت و بزرگ ترین هدیۀ 
گفته  كه به  كسى  االهى به بشریت ارائه شد. 
از هوى  خالقش، ُخلقش عظیم بود1 و هرگز 
و  نگفت  وحى  محور  بر  جز  و  نراند2  سخن 
نگشت و نزیست. او تنها فرستادۀ االهى بود 
گرفت3، یعنى تا دنیا  كه خاتم النبیین لقب 
بود  پیامبریش جاودانه خواهد  برقرار است، 
كامل و جاودانه بوده و شریعتى  و دینش نیز 
این  راز  چیست  آمد.  نخواهد  آن  از  پس 

جاودانگى؟ 

پیامبران براى هدایت انسان آمدند و انسان 
در  فكرى،  ظرفیت  و  استعداد  لحاظ  به 
محدودى  نیازهاى  مختلف،  زمان هاى 

1. سورۀ قلم، آیۀ 4
2. سورۀ نجم، آیۀ 3

3. سورۀ احزاب، آیۀ 40

برآورده  پیامبران،  راهنمایى  با  كه  داشت 
قوم  بر  عیسى،  و  موسى  حضرات  شد.  مى 
پیامبران  و  شدند  مبعوث  بنى اسرائیل 
پیامبر  اما  دیگر؛  مناطقى  مردم  بر  نیز  دیگر 
لذا  شد،  برانگیخته  جهان  تمام  براى  ما 
شریعتى متناسب با نیازهاى همۀ انسان ها 
یخ،  تار گسترۀ  همه  و  زمین  جغرافیاى  در 
درك  از  رتبه ای  به  هم  انسان ها  فرمود.  ارائه 
به  مربوط  احكام  توانستند  كه  رسیدند 
دین  اصلى  منابع  از  را  زمان  هر  نیازهاى 
براى  لذا ویژگى جاودانگى  كنند،  استنباط 
عامل  خورد.  رقم  پیامبر،  آن  و  دین  این 
دیگر جاودانگى، تعیین خط امامت پس از 
وحى  گرچه  ا پیامبر،  از  پس  كه  بود  رسالت 
پایان یافت اما رهبرى االهى به پایان نرسید 
معلمان  به عنوان  معصوم  امامان  توسط  و 
هرگز  زمین  و  یافت  ادامه  امت  پیشوایان  و 

جاودانه پیامبر، جاودانه آیین
سرمقاله
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چنین  بود.  نخواهد  خالى  خدا  حجت  از 
عترت  و  قرآن  ــ  امامت  و  وحى  با  كه  است 
ــ  است1  پیامبر؟لص؟  میراث  كه  )ثقلین( 
ها  زمان  همۀ  براى  مردم  هدایت  سرنوشت 
این  و  پیامبر  آخرین  پیامبر،  این  خورد.  رقم 
تا  حاللش  بود.  خواهد  دین  آخرین  دین، 
روز قیامت، حالل و حرامش تا روز قیامت، 

حرام است2 و ناسخى نخواهد داشت.

1. این حدیث به تعداد زیادی نقل شده است، از جمله: 
كتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج 2، ص647 و ص 792؛ 
علیهم،  اهلل  صلی  محمد  آل  فضائل  فی  الدرجات  بصائر 

ج1، ص413 و 414، احادیث 3 تا 6
2. این حدیث نیز مدارک زیادی دارد، از جمله: المحاسن، 
ج 1، ص270؛ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی 
اهلل علیهم، ج 1، ص148؛ كنز الفوائد، ج1 ، ص352؛ كشف 

الغمة فی معرفة األئمة )ط - القدیمة(، ج2، ص197.

پیامبر  شخص  مرهون  سراسر  آیین  این 
و  امروز  مسلمان  میلیارد  دو  تمامى  و  است 
وامدار  آینده،  و  گذشته  مسلمان  میلیاردها 
یند.  او اخالقى  سجایاى  و  ها  كارى  فدا
با اخالص بى مانند خود،  قریش،  از  یتیمى 
یاد  و  نام  كه  رسید  خدایش  نزد  مرتبه اى  به 
گیتى بلند و رفیع  و راه  او را چنان در پهنۀ 
میلیاردها  كه  ذكرك(3  رفعنا لك  )و  گردانید 
فرض،  نماز  پنج  در  روز  هر  در  مسلمان 
تالش  و  مى فرستند  درود  او  بر  بار  نه  كمینه 
مى كنند به سیرۀ او تأّسى نمایند. چرا بزرگ 
را  عظیم  صفت  خدایش  كه  كسى  نباشد 
براى خلق وُخوَیش به كار برده است و فرموده 

ح، آیۀ 4 3. سورۀ شر
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یم؟!  دار را  باعظمتى  شخصیت  چنین 
اصرار  مردم  هدایت  بر  آن اندازه  كه  پیامبرى 
در  را  خود  جان  مى خواست  كه  داشت 
به  بزرگ  خدای  كه  تاآنجا كند،  فدا  راه  این 
ایمان  مشركان  اینكه  از  تو  »شاید  فرمود:  او 
كت  هال به  را  خود  مى خواهى  نمى آورند، 
وا 
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این قدر  مى خواهد  او  از  دیگر  جای  در  و 
كه  نخورد  اندوه  و  حسرت  مردم  گمراهى  از 
 

َ
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َ
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جانش را از دست بدهد )ف

4. مهربانى به مردم و حرص 
اتٍ (

َ
َسر

َ
ْیِهمْ  ح

َ
ل

َ
ع

بر هدایت و خوشبختى و سعادت آن ها، با 
گوشت و پوست او عجین شده بود. تجلى 
مشهود  او  رفتار  و  اخالق  در  مهربانى  این 
برای  به رسالت  او  برانگختگى  و اصواًل  بود 

1. سورۀ قلم، آیۀ 4
2. سورۀ شعراء، آیۀ 3
3. سورۀ كهف، آیۀ 6
4. سورۀ فاطر، آیۀ 8

َم 
ّ

م
َ
ت

ُ
ِلا  

ُ
ِعثت

ُ
)ب بود  اخالق  نوع  این  تكمیل 

از  گوشه اى  فقط  یخ،  تار  .5
كاِرَم الأخلاِق(

َ
م

كرامت های اخالقى او را ثبت  بزرگواری ها و 
نموده است: 

در  مى شد،  وارد  مجلسى  به  هرگاه 
مى نشست.  خالى  جای  نزدیک ترین 
و  بى آالیش  اصحاب،  با  او  جلسات 
گر كسى از بیرون  كه ا حلقه وار بود، به گونه ای 
اجازه  نمى شناخت.  را  پیامبر  مى شد،  وارد 
هرگز  و  بایستد  پایش  پیش  كسى  نمى داد 
پای خود را نزد اصحاب دراز نمى كرد. وقتى 
در حضور فردی مى نشست، تا قبل از رفتن 
ینت خود را از تن خارج نمى كرد.  او لباس و ز
مى كرد  مصافحه  یكسان  فقیر  و  غنى  با 
شخص  آن  تا  نمى كشید  را  خود  دست  و 
صفت  بارزترین  بكشد.  را  خود  دست 
او  نظافت  و  ظاهری  آراستگى  او،  پسندیدۀ 
اصحاب  برای  كه  خانواده  برای  نه تنها  بود؛ 
بیرون  از  قبل  را مى آراست.  نیز خود  مردم  و 
و  مى كرد  نگاه  آب  یا  آینه  به  منزل  از  آمدن 
او  عطریات  هزینۀ  مى زد.  شانه  را  سر  موی 
كش بود. همواره خوش رو بود و  بیشتر از خورا

5. بحار األنوار )ط - بیروت(، ج16، ص210.
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بدون اینكه بخندد، تبسمى بر لب داشت. 
كنار سفره مى نشست و  همچون خادمان در 
برخالف سیرۀ متكبران و پادشاهان، هنگام 
بلكه  نمى زد،  تكیه  چیزی  به  طعام  تناول 

ی زمین یا فرش مى نشست. رو

این سیره و اخالق، در جذب مردم به سوی 
فرمود:  خدایش  كه  افتاد  مؤثر  چنان  آیین 
»به بركت رحمت الهى با آنان نرم خو شدى 
از  قطعًا  بودى،  سخت دل  و  تندخو  گر  ا و 
آنان  از  پس  مى شدند؛  كنده  پرا تو  پیرامون 
كارها با  درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در 
بر  گرفتى  تصمیم  چون  و  كن  مشورت  آنان 
كن، زیرا خداوند توكل كنندگان را  خدا توكل 

دوست مى دارد«1.

روز  همین  در  نیز  را  دیگرى  یداد  رو یخ،  تار
آن  و  است  كرده  ثبت  رحمت،  پیامبر  تولد 
كه  اوست  دودمان  از  فرزندی  مبارك اثر  تولد 
معارف  و  شریعت  و  یافت  لقب  صادق 
گفته  چنانكه  كرد.  یج  ترو و  تبیین  را  االهى 
شد راز جاودانگى دین پیامبر، قرآن به  عنوان 
تداوم  به عنوان  امامت  و  ید  جاو معجزه 
و  تبیین  و  توضیح  براى  دینى،  پیشوایى 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 159.

پاسخ گویى به سؤاالت و نیازهاى زمان های 
بعد بود. دوازده نور پاك در قالب دوازده امام 
از خانواده او زمام رهبرى یافتند تا جاودانگى 
امامان،  آن  میان  از  بخشند.  تحقق  را 
ششمین امام، به دلیل شرایط زمان، نقشى 
و  شیعه  فرهنگ  آن چنان  او  یافت.  عظیم 
و  تعلیم  و  تبیین  را  اهل البیت؟مهع؟  مذهب 
مذهب  بنیان گذار  و  رئیس  كه  نمود  یج  ترو
نامیدند.  جعفرى  مذهب  را  تشیع  و  گشت 
آل  صادق  به  ملقب  جعفربن محمد  امام 
امام  ششمین   ،)14٨-٨3( محمد؟مهع؟ 
را  امامت  پرچم  سال   34 مدت  منصوص، 
كه  دوره  حساس ترین  در  و  داشت  دوش  بر 
نهضت  بود،  اموى  حكومت  ضعف  روزگار 
كه از زمان پدر آغاز شده بود، ادامه  علمى را 
گسترش داد. دشمنى ها و مزاحمت هاى  و 
عباسى  خلیفۀ  دو  و  اموى  خلیفۀ  پنج 
ایشان  داشت.  ادامه  هماره  ایشان  هم زمان 
در جدال امویان و عباسیان بر سر حكومت 
ابومسلم  درخواست های  و  نكرد  دخالت 
گرفتن  برعهده   برای  را  ابوسلمه  و  خراسانى 
یدبن على  خالفت رد كرد و در قیام عمویش ز
نیز شركت نكرد و شیعیان را نیز از قیام پرهیز 
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داد و فرمود قیام به نتیجه نمى رسد و چنان 
این  از  امام؟ع؟  بود.  فرموده  ایشان  كه  شد 
قدرت  به  رسیدن  سرگرم  آنان  كه  موقعیت 
و  برد  بهره ها  علمى  نهضت  براى  بودند، 
تربیت  فقیه  و  محدث  و  ى  راو  4٠٠٠ حدود 
كه بیشترین روایات معارفى  نمود، به طورى 
ایشان  از  ما،  فرهنگ  در  اخالقى  و  فقهى  و 
كم  حا دوانیقى  منصور  سرانجام،  است. 
به  و  كرد  مسموم  را  ایشان  عباسى،  خونریز 

شهادت رساند.

سازمان  ایجاد  امام؟ع؟  ابتكارهای  از  یكى 
مناطق  در  شیعیان  كه  ازآنجا بود.  وكالت 
آن ها  با  ارتباط  و  بودند  كنده  پرا مختلف 
بود،  دشوار  سیاسى  فشارهاى  به دلیل 
در  را  نمایندگان  از  مجموعه ای  امام؟ع؟ 
نام  با  آن  از  كه  كرد  تعیین  گون  گونا نقاط 
سازمان  این  مى شود.  یاد  وكالت  سازمان 
و  مشكالت  به  رسیدگى  چون  وظایفى 
ارتباط  و   دینى  سؤاالت  به  پاسخ گویى 
هدایا  یافت  در و  شیعیان  و  امام؟ع؟  میان 
سازمان  داشت.  برعهده  را  شرعى  وجوه  و 
یافت  گسترش  بعد  امامان  زمان  در  وكالت 
زمان؟جع؟  امام  صغراى  غیبت  در  و 

انجام  خاص  نایب  و  وكیل  چهار  توسط 
یافت.  پایان  كبرى  غیبت  آغاز  با  و  مى شد 
جوانان  تربیت  امام؟ع؟،  دیگر  ابتكار 
دینى  بنیادهاى  و  امامت  از  مرزبانى  براى 
مى توان  را  هشام بن حكم  نمونه،  برای  بود. 
مبلغان  با  مناظره  براى  را  او  كه  برد  نام 
در  سپس  و  مى فرستادند  انحرافى  افكار 
كه  مى خواستند  گردان  شا دیگر  حضور 
تشویقش  آنگاه  كند؛  ارائه  را  مناظره  گزارش 
كتاب الحجة  كه تفصیل آن در  مى فرمودند 
در  نیز  امام؟ع؟  از  است.  آمده  كافى  اصول 
گفت وگوهایى  و  مناظرات  حدیثى،  متون 
از  برخى  نیز  و  دیگر  مذاهب  متكلمان  با 
منكران در موضوعات مختلف چون وجود 
احكام  در  قیاس  رّد  عالم،  حدوث  خدا، 
برخى  در  است.  شده  گزارش   ... و  فقهى 
صادق؟ع؟در  امام  گردان  شا مناظرات،  از 
تخصص  كه  زمینه ای  در  ایشان  حضور 
داشتند، با دیگران مناظره مى كردند. در این 
بر مناظره نظارت  امام صادق؟ع؟  جلسات 
مى شدند.  بحث  وارد  نیز  خود  گاه  و  كرده 
برای مثال در گفت وگو با عالمى اهل شام كه 
 ?u?گردان امام خود درخواست مناظره با شا
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او  با  خواستند  هشام بن سالم  از  داشت،  را 
قصد  كه  فردی  از  همچنین  كند.  گفت وگو 
مناظره با ایشان را داشت، خواستند تا در هر 
گردانشان  زمینه ای كه مى خواهد، ابتدا با شا
با  آن ها  بر  غلبه  درصورت  و  كند  گفت وگو 
موضوع  در  فرد  آن  كند.  مناظره  امام  خود 
عربى  ادبیات  در  حمران بن اعین،  با  قرآن 
با  كالم  در  زراره،  با  فقه  در  َابان بن تغلب،  با 
و  كرد  مناظره  هشام بن سالم  و  طاق  مؤمن 

مغلوب شد.

 ۳2۰۰ حدود  خود  رجال  در  طوسى  شیخ 
نام  را  صادق؟ع؟  امام  از  حدیث  ى  راو
ارشاد،  كتاب  در  مفید  شیخ  است.  برده 
نفر  چهارهزار  به  را  ایشان  از  یان  راو شمار 
مى رساند. بیشتر نویسندگان اصول اربعمأة 
گردان امام  )اصول چهارصدگانه شیعه(، شا
صادق؟ع؟ بوده اند. در مقایسه با دیگر ائمه، 
اصحاب  میان  از  را  گرد  شا بیشترین  ایشان 
اعتمادترین  مورد  كه  داشته اند  اجماع 
ُزراره،  همچون  كسانى  هستند،  ائمه  روایان 
ابن مسكان،  َحمادبن عیسى،  ابوبصیر، 
ابن ُبَكیر،  هشام بن َحَكم،  و  هشام بن سالم 

ابن َسنان، َابان بن عثمان و... . مشهور است 
از  نیز  شیمى  دانشمند  جابربن َحّیان  كه 

گردان امام بوده است. شا

در  علمى،  مرتبت  عالوه بر  صادق؟ع؟  امام 
مستمندان،  به  رسیدگى  و  عبادت  و  زهد 
از  روایاتى  در  بودند.  خود  عصر  سرآمد 
گفته اند  سخن  ایشان  پنهانى  انفاق های 
خانه  به  پول  و  غذا  ناشناس  شب ها  كه 
خثعمى  ابوجعفر  مى رساندند.  تهیدستان 
كیسۀ پولى را به او داد  گوید امام صادق؟ع؟ 
بنى هاشم  از  فردی  به  را  آن  او خواست  از  و 
فرستاده  را  آن  كسى  چه  كه  نگوید  و  بدهد 
است. هنگامى كه آن فرد پول را گرفت، برای 
صادق؟ع؟  امام  از  و  كرد  دعا  آن  فرستندۀ 

كه به او رسیدگى نمى كنند! كرد  گله 

خاطرات  صفحۀ  از  یادماندنى  به  روز  این 
و  شد  نخواهد  فراموش  مسلمانى  هیچ 
زندگى  هماره  مباركش  مولود  دو  انوار  شعاع 

انسان هاى حق جو را نورانى خواهد نمود.
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بن بست بیت العدل در اقناع بهائیان ایران
 در پیام دوم آبان نودوهشت

ماه  آبان  دوم  در  بهائى  تشكیالت  رهبری 
خطاب  سه صفحه ای  پیامى  در   1۳98
در  خواست  آنان  از  ایران،  بهائیان  به 
تولد  یست ساله  دو جشن های  برگزاری 
ممكن،  شكل  هر  به  و  نیایند  كوتاه  باب 
با  و  پیش تر  بیت العدل،  كنند.  برگزار  را  آن 
آنان  به  »خطاب  پیامى  با  كتبر،  ا ماه  آغاز 
نوین  بامدادی  مبشر  بزرگداشت  برای  كه 
بهائیان  تشویق  و  ترغیب  به  آمده اند«  گرد 
سازمان یافتۀ  و  باشكوه  برگزاری  برای  دنیا 
ارسال  بود.  پرداخته  باب  میالد  جشن های 
گانه و اختصاصى برای بهائیان  پیامى جدا
به  تنها  و  موضوع  همان  با  ایران  در  كن  سا
نشان  قبل،  پیام  از  ماه  یک  از  كمتر  فاصله 
این  برگزاری  دربارۀ  بیت العدل  كه  مى دهد 
ناامیدكننده ای  اخبار  ایران  در  جشن ها 

تحریک  با  مى كوشد  و  است  كرده  یافت  در
این  ممكن،  شكل  هر  به  ایران،  بهائیان 

خواستۀ خود را عملى سازد. 

بازخوانى  با  مى كنیم  تالش  نوشتار،  این  در 
تبلیغى  وضعیت  از  تحلیلى  پیام،  این 
آنان  به  بیت العدل  نگاه  و  ایران  بهائیان 

داشته باشیم.

جشن های . 1 درمورد  كه  نكته ای  نخستین 
عنوان  به  ایران  در  باب  تولد  یست سالۀ  دو
كشور اسالمى و شیعى باید مورد توجه  یک 
ایام  با  جشن ها  این  هم زمانى  گیرد،  قرار 
عزاداری شیعیان در اربعین حسینى و دهۀ 
كرم؟لص؟  پیامبرا شهادت  و  صفر  ماه  آخر 
بود.  رضا؟امهع؟  امام  و  مجتبى  حسن  امام  و 
ایران  جمعیتى  تركیب  با  مردمى  برای  این 
كه  شرایطى  در  دقیقًا  كه  نبود  قابل قبول 

روی خــــــط خبـــــــــر
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اربعین  بزرگداشت  برای  میلیونى  جمعیتى 
بعد،  روز  ده  و  بودند  كرده  سفر  عراق  به 
برای  مقدس  مشهد  عازم  مشابه  جمعیتى 
امام  شهادت  سوگواری  مراسم  برگزاری 
بخواهند  قلیل  عده ای  بودند،  رضا؟ع؟ 
شادمانى،  و  پایكوبى  و  جشن  برگزاری  با 
كثریت  ا دینى  و  اجتماعى  هنجارهای  به 
دهن كجى  با  و  كنند  بى احترامى  جامعه 
مسلمان،  مردم  ک  پا عواطف  به  نسبت 

زمینۀ اختالفات اجتماعى را فراهم آورند. 

جشن ها  كه  داشت  اصرار  اما،  بیت العدل 
یخ  تار در  و  ممكن  شكل  هر  به  ایران  در 
مطابق   ،2۰19 كتبر  ا  ۳۰ تا   28 یعنى  معین، 
برگزار شود.   ،1441 ۳۰ صفرالمظفر  تا   28 با 
این  برگزاری  كه  مى دانستند  ایران  بهائیان 
جشن ها ممكن است هزینه های سنگین و 
آنان تحمیل  بر  اجتماعى  البته غیرضروری 
نهادهای  ظاهرًا  كه  بود  درحالى  این  كند. 
به  تذكر  با  هوشمندانه،  نیز  كشور  امنیتى 
برخى بهائیان هر منطقه، نسبت به برگزاری 
مسأله ای  بودند؛  داده  هشدار  جشن ها  این 
كه بهائیان ایران در شبكه های اجتماعى و 

كردند.  به صورت غیررسمى، اعالم 

جامعۀ . 2 كه  بود  آن  دیگر  مهم  مسألۀ 
مسألۀ  به  نسبت  ایران،  اسالمى  و  شیعى 
یت و ظهور امام زمان؟جع؟ به عنوان  مهدو
است.  حساس  بسیار  اسالم  آیین  موعود 
همواره  خود  جهانى  تبلیغات  در  بهائیان 
كه باب را به عنوان موعود اسالم  مى كوشند 
و مبشر بهاءاهلل جلوه دهند و از او، چهره ای 
خشونت  و  تحجر  با  مخالف  و  اصالحگر 
كه  است  درحالى  این  بگذارند.  نمایش  به 
هیچ گاه  باب  ایران،  مسلمان  مردم  باور  به 
امام  و  موعود  مهدی  جایگاه  نمى تواند 
دهد،  اختصاص  خود  به  را  زمان؟جع؟ 
در  مى باید  اسالم  دیانت  موعود  كه  چرا
مبنای  بر  االهى  جهانى  حكومت  برقراری 
باب،  اما  شود؛  موفق  عدالت،  و  توحید 
و  نداشت  را  مهدی  نشانه های  از  هیچ یک 
ایران  برای مردم  فایده ای  نه تنها  او،  جنبش 
نداشته،  جور  و  ظلم  بساط  بردن  بین  از  و 
معنوی  و  مادی  هزینه های  تحمیل  با  بلكه 
و  گرفتاری ها  بر  ایران،  بر ملت مقاوم  فراوان 

مشكالت آنان افزوده است. 

تولد . ۳ سالگرد  برای  جشن  برپایى 
زمرۀ  در  را  او  ایرانیان  كه  باب،  چون  فردی 
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مى شمرند،  نمایان(  )مهدی  متمهدیان 
عموم  دینى  باورهای  به  دیگر  توهینى 
جامعه تلقى مى شود؛ به ویژه آنكه ایرانیان ــ 
كه به خوبى فارسى مى دانند و با زبان عربى 
مراجعه  با  مى توانستند  ــ  دارند  آشنایى  نیز 
به  او نسبت  اعترافات متعدد  باب،  آثار  به 
حجت بن الحسن  حضرت  مقدس  وجود 
و  ببینند  به عیان  را  العسكری؟جع؟ 
تناقض گویى های باب در ادعاهای متعدد 
خود را دریابند. این مسأله ای است كه درمورد 
پیرامونى  مادر  جوامع  و  جهان  بهائیان  سایر 
آنان صدق نمى كند، چراكه در جوامع خارج 
تبلیغ  تحت  افراد  دیگر  و  بهائیان  ایران،  از 
احتمالى، هیچ گاه نسبت به اصل آثار باب، 
اطالعى نداشته اند و فقط مطالبى را درمورد 
كرده  اراده  بیت العدل  كه  مى دانند  باب 
كوشیده است  باشد. بیت العدل نیز همواره 
باب،  كتاب های اصلى  راندن  به حاشیه  با 
جهان  مردم  چشمان  از  را  او  زندگى  حقایق 
كه هیچ یک  دور نگه دارد. نشان به آن نشان 
را  كریم  قرآن  بر  او  تفاسیر  به ویژه  باب  آثار  از 
حتى  و  دنیا  مردم  اختیار  در  كامل  شكل  به 

بهائیان جهان قرار نمى دهد. 

این  به  به خوبى  ایران  بهائیان  از  بسیاری 
عشق  كه  مى دانستند  و  بودند  واقف  امر 
زمان؟جع؟  امام  به  ایران  مردم  محبت  و 
چنین  برگزاری  تاب  كه  است  چنان 
جشن هایى را ندارند و برگزاری آن، مى تواند 
گردد.  اجتماعى  عكس العمل های  موجب 
بهائیان  مى رسید،  به نظر  دلیل  همین  به 
جشن ها  این  از  كه  باشند  پذیرفته  ایران 
دامن  اجتماعى  تنش های  به  و  كنند  عبور 
مطلوب  به هیچ وجه  كه  مسأله ای  نزنند. 

بیت العدل نبود.

از . 4 را  آنان  كه  ایران  بهائیان  بعدی  مسألۀ 
یست سالۀ  تالش برای برگزاری جشن های دو
كه  میالد باب منصرف مى ساخت، آن بود 
جنگ های  و  شورش  ایجاد  دلیل  به  باب 
خوشنام  ایران  در  خانمان سوز،  داخلى 
و  ایرانیان  ملى  قهرمان  آنكه  به ویژه  نیست؛ 
یخ ایران زمین، مرحوم امیركبیر،  بزرگ مرد تار
اعدام  را  او  شورش ها،  همین  دلیل  به 
برگزاری  درصورت  بهائیان  است.  كرده 
ایران،  در  باب  یست سالۀ  دو جشن های 
كه  مى شدند  مواجه  محتوم  پرسش  این  با 
كه امضای  كشت؟ همین  كسى باب را  چه 



ء

شماره 11   پاییز 98

ء

شماره 11   پاییز 98

13

بر  امیرنظام،  میرزاتقى خان  مانند  فردی 
حكم اعدام باب وجود دارد، نشان مى دهد 
كه باب، عنصری اصالحگر و مطلوب نبوده 
و خودبه خود باعث محكوم بودن بهائیان و 

جشن های میالد باب بود. 

مایل  ایران  بهائیان  از  بسیاری  بى گمان 
بگیرند  قرار  پرسش ها  این  برابر  در  نبودند 
جشن های  برگزاری  عدم  كار،  چارۀ  و 
بود.  ایران  در  باب  تولد  سال  یستمین  دو
برگزاری  عدم  برای  دالیل  این  همۀ  اما 
جشن های میالد باب در ایران، بیت العدل 
رهبری  باور  به  كه  چرا نمى كرد،  راضى  را 

و  امراهلل  مهد  ایران  بهائى،  تشكیالت 
و  است  بهائى  و  بابى  آیین  طلوع  سرزمین 
كه  مسأله ای  بودند.  ایرانى  بهاءاهلل،  و  باب 
چشم  به  كاماًل  بیت العدل  پیام  مقدمۀ  در 
كنون  تا گرچه  »ا مى نویسد:  كه   آنجا  مى آید، 
آنان  همۀ  به  خطاب  را  مشتاقان  این  پیام 
یستمین  كه در سراسر دنیا در بزرگداشت دو
شریكند،  اعلى  حضرت  تولد  سالگرد 
دانستیم  مغتنم  ولى  نموده اید،  مالحظه 
قرار  مخاطب  نیز  را  حضرتش  هم وطنان 
كه به آن مفتخرید، یادآور  دهیم و موهبتى را 
شویم، چه كه آن آفتاب حقیقت سپیده اش 
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گشت تا عالم را وعدۀ  در شهر شیراز پدیدار 
نخست  صبحش  و  دهد  جدید  روشنایى 
را آمادۀ  تا جهان  كرد  را منقلب  آن سرزمین 

كند.«  ظهور حضرت بهاءاهلل 

پیام . 5 این  بند  آخرین  در  بیت العدل 
این  برگزاری  به  را  ایران  بهائیان  كوشید 
كشورها  سایر  بهائیان  با  همگام  جشن ها، 
ای  »حال  نوشت:  كه  آنجا  كند،  ترغیب 
پیروان  كه  زمان،  از  برهه  این  در  عزیزان، 
دوستان  جهان،  نقاط  تمام  در  اعظم  اسم 
و  همكاران  و  همسایگان  و  آشنایان  و 
همفكران را جملگى به جشن های دو میالد 
به  دعوت  را  آنان  و  مى خوانند  فرا  خجسته 
و  مبشر  سالگرد  فرخنده  معانى  در  تفكر 
منادی این دو نور پرنور مى نمایند، به راستى 
كه برای ایرانیان، اهمیت و میمنت  بدانید 
را  همگان  است.  برابر  دوصد  عید  این 
وعود  تحقق  هنگام  كه  دهید  اطمینان 
رسید،  خواهد  فرا  نور  مطلع  دو  آن  حتمیۀ 
آشتى  و  صلح  و  یابد  التیام  دنیا  آشوب 
دائمى بین اهل عالم جلوه نماید و وحدت 

نوع انسان رخ بگشاید.«

مطالب  نشان دهندۀ  بند،  این  به  توجه 
تمام  گام،  نخستین  در  است.  بسیاری 
قرار  تبلیغ  تحت  مى توانند  كه  كسانى 
تمام  شده اند؛  معرفى  بهائیان  به  گیرند، 
همكاران،  همسایگان،  آشنایان،  دوستان، 
كرده  همفكران. دوم آنكه بیت العدل تالش 
و  بگوید  سخن  ایرانیان  تمام  طرف  از  تا 
ظهور باب و بهاءاهلل را برای آنان مهم جلوه 
چنین  اساسًا  بیت العدل  آنكه  حال  دهد، 
نمایندگى از مردم ایران نداشته و حق ندارد 
ایران  مردم  تمام  صالح  و  عواطف  برای 

كند!  تعیین تكلیف 

این  براساس  كه  است  آن  نكته  سومین 
موظفند  تى  تشكیال نظر  از  بهائیان  جمله، 
اطمینان  آنان  به  و  بگویند  سخن  مردم  با 
محقق  بهاءاهلل  و  باب  وعده های  كه  دهند 
دستور  معنای  به  جمله  این  شد.  خواهد 
صریح برای تبلیغ است. ضمن آنكه تالش 
كرده تا صلح و آرامش جهان را وعدۀ باب و 
وعده،  این  آنكه  حال  كند.  معرفى  بهاءاهلل 
رهبری  كه  است  االهى  ادیان  تمام  وعدۀ 
برای  را  آن  دارد  قصد  بهائى  تشكیالت 
این  جای  درعین حال،  كند.  مصادره  خود 
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کرده تا از  بیت العدل تالش 
سخن  ایرانیان  تمام  طرف 
بگوید و ظهور باب و بهاءاهلل 
جلوه  مهم  آنان  برای  را 
دهد، حال آنکه بیت العدل 
از  نمایندگی  چنین  اساسًا 
حق  و  نداشته  ایران  مردم 
و  عواطفش  برای  ندارد 
ایران  مردم  تمام  صالح 

تعیین تکلیف کند!

است  باقى  بیت العدل  از  اساسى  پرسش 
ظهور  از  سال  صدوهفتاد  از  بعد  چگونه  كه 
منجى و موعود دیانت اسالم، نه تنها صلح 
نشده،  برقرار  جهان  در  عدالت  و  آرامش  و 
روز  هر  بى عدالتى  و  غارت  و  جنگ  كه 

اینكه  است؟  یافته  گسترش 
منجى  یت  مأمور بیت العدل 
و موعود را به عنوان بشارت او 
تلقى مى كند، از چشم ناظران 
باب  نمى ماند.  پنهان  گاه  آ
قرار  است،  اسالم  موعود  گر  ا
كند،  برقرار  را  عدالت  بوده 
مردم  به  را  آن  وعدۀ  آنكه  نه 
بدهد. وعدۀ برقراری عدالت 
را بسیار پیش تر از او، پیامبران 
و  بودند  داده  مردم  به  راستین 

مردم،  درنظر  قائم؟جع؟  و  موعود  منجى 
مبشر  نه  و  است  قسط  و  عدل  برقراركنندۀ 
آن! این فراری روبه جلو برای پاسخ ندادن به 

پرسش پیش گفته است.

توجه . 6 پیام،  این  دیگر  مهم  بسیار  نكتۀ 
كه  است  نكته  این  به  بهائیان  دادن 
از  همگى  باب،  اولیۀ  پیروان  و  اطرافیان 

بارز  ویژگى های  از  »یكى  بوده اند:  جوانان 
جوانان  برجستۀ  نقش  اعلى،  حضرت  امر 
پیشتاز  شگفت انگیز،  به صورتى  كه  است 
از  عمیق  دركى  و  شدند  پیشاهنگ  و 
و  دادند  نشان  جدید  عصر  مقتضیات 
و  همت  درس  همگان  به 
شهامت آموختند... در ایران 
على رغم  ما  نورچشمان  نیز 
با  بى شمار  تضییقات 
هر  از  عاری  و  ک  پا دل های 
كینه و عناد، قهرمانانه قائم به 
ادای وظایف روحانى و كسب 
امرار  و  معارف و علوم و فنون 
معاش و تأسیس خانواده اند، 
بر  را  آینده  جامعۀ  شالودۀ 
بنیان  ایمان  استوار  پایه های 
اهل  به  خدمت  و  نهاده اند 
قرار  خود  زندگى  اصلى  محور  را  ارض 
در  نكته  این  بیان  چرایى  دربارۀ  داده اند«. 
این پیام، سخن بسیار است. خالصه آنكه 
كه  است  یافته  در بهائى  تشكیالت  رهبری 
لطایف الحیل  و  تمجید  و  تعریف  با  باید 
به  وادار  را  ایران  بهائیان  بسیار، نسل جدید 

كند.  تى  تبعیت تشكیال
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رهبری  آنکه  خالصه 
دریافته  بهائی  تشکیالت 
تعریف  با  باید  که  است 
لطایف الحیل  و  تمجید  و 
بهائیان  جدید  نسل  بسیار، 
تبعیت  به  وادار  را  ایران 
کند. نسل جدید  تشکیالتی 
تمایلی  ایران،  بهائیان 
ندارند راه پدران و مادران 
تقابل و لجبازی  را در  خود 
و  کم  حا سیاسی  نظام  با 
فرهنگی  و  اجتماعی  نظام 
دهند؛  ادامه  ایرانیان 
بیت العدل،  که  راهی  تنها 
سال هاست پیش پای آنان 

گذاشته است.

تمایلى . 7 ایران،  بهائیان  جدید  نسل 
تقابل  در  را  خود  مادران  و  پدران  راه  ندارند 
نظام  و  كم  حا سیاسى  نظام  با  ی  لجباز و 

ایرانیان  فرهنگى  و  اجتماعى 
كه  راهى  تنها  دهند؛  ادامه 
سال هاست  بیت العدل، 
گذاشته  آنان  پای  پیش 
جوانان  از  ی  بسیار است. 
كه  یافته اند  در ایران  بهائى 
محرومیت  تقابل،  این  نتیجۀ 
و  است  جامعه  در  حضور  از 
انزوای  باعث  وضعیت  این 
ی  آنان شده و آنان را از بسیار
اجتماعى شان  حقوق  از 

كرده است.  محروم 

میزان  در  سخن  اینجا  در 
این  نبودن  یا  بودن  موجه 
و  نیست  محرومیت ها 
كه  است  معتقد  نیز  نگارنده 

و  تعامل  وارد  باید  اتفاقًا  اسالمى  جامعۀ 
اساسى  حقوق  و  شود  بهائیان  با  گفت وگو 
كند و از همین رهگذر، آنان  آنان را رعایت 
كند؛ اما  را با باورهای نادرست خود مواجه 

و  تقابل ها  این  پیدایش  علت  از  نمى توان 
كرد؛ یعنى تبعیت  محرومیت ها، صرف نظر 
مستقر  هم  آن  و  ایران  از  خارج  نهادی  از 
فلسطین  مانند  ی  كشور در 
بیت العدل  نام  به  اشغالى، 
تبلیغ  بر  اصرار  همچنین  و 

علیه اسالم و باور شیعى. 

ایران،  بهائیان  جدید  نسل 
آیندۀ خود را در خارج از ایران 
بخش  و  مى كند  جست وجو 
جوان  جمعیت  از  مهمى 
مهاجرت  ایران  از  بهائى 
سنى  میانگین  و  كرده اند 
جامعۀ بهائى ایران بسیار پیر 
و سالمند محسوب مى شود. 
كه  جوانانى  درعین حال، 
زندگى  و  ماندن  بر  تصمیم 
كردن در وطن خویش داشته 
گذراندن  برای  باشند، 
خود  است  الزم  مطلوب،  شكل  به  زندگى 
پای  و  بر دست  كه بیت العدل  از قیودی  را 
كنند  رها  است،  بسته  ایران  بهائى  جامعۀ 
شوند.  جامعه  با  تعامل  وارد  بتوانند  تا 
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بر  تصمیم  که  جوانانی 
کردن  زندگی  و  ماندن 
داشته  خویش  وطن  در 
گذراندن  برای  باشند، 
مطلوب،  شکل  به  زندگی 
از  را  خود  است  الزم 
بر  بیت العدل  که  قیودی 
بهائی  پای جامعۀ  و  دست 
کنند  ایران بسته است، رها 
با  تعامل  وارد  بتوانند  تا 
تبعیت  لذا  شوند.  جامعه 
از  بهائی  جوانان  تشکیالتی 
به هیچ وجه  بیت العدل، 
نیست  پیشین  نسل  مانند 
گذشته  مانند  نسل  این  و 
تبلیغ  وارد  نیست  حاضر 

بهائیت شود.

بهائى  جوانان  تى  تشكیال تبعیت  لذا 
نسل  مانند  به هیچ وجه  بیت العدل،  از 
گذشته  مانند  نسل  این  و  نیست  پیشین 

تبلیغ  وارد  نیست  حاضر 
بهائیت شود و خود را به خطر 

اندازد. 

كه  این همان مسأله ای است 
مى كند.  نگران  را  بیت العدل 
در  بیت العدل  سیاست  زیرا 
طول سال های پس از انقالب 
بهائیان  تحریک  اسالمى، 
گذاشتن  زیرپا  برای  ایران 
اسالم  علیه  تبلیغ  و  قوانین 
كثریت  ا تحریک  و  تشیع  و 
هرگاه  است.  بوده  جامعه  
باعث  تحریک  این  كه  هم 
ی  جمهور نظام  عكس العمل 
مردمى  نهادهای  یا  اسالمى 
شادمان  بیت العدل،  شده، 
مشغول  برخورد،  این  از 

منتقدان  و  مخالفان  و  شده  هوچى گری 
متحجر  و  كج اندیش  مشتى  را  بهائیت 
در  را  ایران  است  كوشیده  و  كرده  معرفى 

بشر  حقوق  حیث  از  بین المللى  مجامع 
كند.  محكوم 

برابر واقعیتى تلخ قرار  كنون بیت العدل در  ا
شدید  كاهش  است؛  گرفته 
ایران  بهائى  جمعیت جوانان 
از یک سو به دلیل مهاجرت و 
از بهائیان پیر و  مرگ بسیاری 
فرتوت، از سوی دیگر گسست 
جوانان  میان  شدیدی  نسلى 
سر  بر  پیشین  نسل  و  بهائى 
بیت العدل  از  تبعیت  میزان 
را شاهد است. جوانان بهائى 
مورد  نیستند  حاضر  دیگر 
و  بگیرند  قرار  سوءاستفاده 
مطامع  فدای  را  خود  زندگى 
كنند.  بیت العدل  اعضای 
در  بیت العدل  ازاین رو، 
تا  است  كوشیده  پیام،  این 
جوانان را ترغیب به پرداخت 
بهائیت  پیشرفت  برای  هزینه 
بالی  سپر  را  آنان  دیگر  بار  و  كرده  ایران  در 

كند. خویش 
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که  دولتی  هر  که  بود  طبیعی 
کار باشد، با این پدیده  بر سر 
خشونت  و  ترور  کند.  مقابله 
اعدام  از  پس  حتی  بابی ها 
آن ها  و  یافت  ادامه  باب 
ناصرالدین شاه  کوشیدند 
که  تروری  کنند.  ترور  را  قاجار 
شد  باعث  اما  بود؛  ناموفق 
این  به  را  ناصرالدین شاه 
که  برساند  راهبردی  تصمیم 
مماشات  بابیان  با  نمی تواند 
کند و باید بر آن ها سخت گیری 

نماید.

كى، . 8 شا و  مجرم  جای  شدن  عوض 
كه  است  چیزی  آن  از  دیگری  بخش 
به  پیام  این  در  تا  كرده  تالش  بیت العدل 
است  آن  واقعیت  كند.  القاء  ایران  بهائیان 
كه در مواجهه پیروان باب با مردم مسلمان 

بابى ها  بار،  نخستین  ایران، 
كه دست به خشونت  بودند 
آلودند و با ترور مرحوم شیخ 
ینى  قزو برغانى  محمدتقى 
ثالث،  شهید  به  ملقب 
و  نماز  محراب  در  هم  آن 
باعث  ناحق  به  عبادت، 
مواجهۀ  شدند.  خونریزی 
از  بعد  دولتى  قوای  و  مردم 
در  و  شد  آغاز  بابى ها  با  آن 
كمتر از پنج سال، سه جنگ 
خونین داخلى بر مردم ایران 
كه  بابى ها  شد.  تحمیل 

را  مازندرانى  سعیدالعلماء  مى خواستند 
برسانند،  قتل  به  ثالث  شهید  مانند  نیز 
و  اجتماعى  شدید  العمل  عكس  با  بار  این 
تغییر  به دنبال  بابى ها  روبرو شدند.  مردمى 
زور  با  خود  خواسته های  اجرای  و  حكومت 

دولتى  هر  كه  بود  طبیعى  و  بودند  اسلحه  و 
مقابله  پدیده  این  با  باشد،  كار  سر  بر  كه 
از  پس  حتى  بابى ها  خشونت  و  ترور  كند. 
كوشیدند  آن ها  و  یافت  ادامه  باب  اعدام 
تروری  كنند.  ترور  را  قاجار  ناصرالدین شاه 
باعث  اما  بود؛  ناموفق  كه 
شد ناصرالدین شاه را به این 
برساند  راهبردی  تصمیم 
بابیان  با  نمى تواند  كه 
كند و باید بر آن ها  مماشات 
هرچند  نماید.  سخت گیری 
سركرده  نیست  معلوم  كه 
چه  ناصرالدین شاه  ترور  تیم 
بعدها  اما  است،  بوده  كسى 
میرزاحسین على  ازلى ها، 
مغز  به عنوان  را  بهاءاهلل 
نافرجام  ترور  این  متفكر 

كردند. معرفى 

ماجراهای  بیت العدل  درحال حاضر، 
كه پیروان باب بر  خونین و خشونت باری را 
كرده اند، دفاع بابیان  ایران و ایرانى تحمیل 
و  برشمرده  محدود،  موارد  در  خویش  از 
پیروان باب و بهاءاهلل را جماعتى مظلوم در 



ء

شماره 11   پاییز 98

ء

شماره 11   پاییز 98

19

درحالى كه  است،  كرده  معرفى  ایران  یخ  تار
در  ایران  مردم  علیه  بابیه  خشونت های 
جنایت  موارد  از  مورد  تنها  ناصری،  عهد 
پیروان باب و بهاءاهلل در ایران نبوده است. 
بر  بهائیان  دوم،  پهلوی  دیكتاتوری  دورۀ  در 
بسیاری از شؤون سیاسى و اجتماعى ایران 
عامل  ک،  ساوا در  نفوذ  با  و  یافتند  دست 
شكنجه و جنایت علیه مخالفان حكومت 
علیه  تضییقات  تعمیم  لذا  بودند.  پهلوی 
یخ  تار كل  به  اسالمى،  انقالب  از  بعد  آنان 
در  بهائى ها  جنایات  انگاشتن  نادیده  و 
عكس العمل  اصلى  عامل  كه  پهلوی  دورۀ 
انقالب  از  پس  بهائیت  علیه  انقالبیون 
توسط  فریبكارانه  اقدامى  است،  بوده 
در  بیت العدل  است.  بیت العدل  اعضای 
كرده است  از این پیام تالش  بخش مهمى 
زیر  یكسره  را  بهائى  امر  منتقدان  فعالیت 
سؤال برده و آنان را درنظر بهائیان ایران خرد 
مى نویسد:  پیام  این  در  بیت العدل  كند. 
»متعصبین متنفذ، جملگى پرچم اعتراض 
ترغیب  را  مردم  و  دولت مردان  و  برافراشتند 
نمودند...  بى سابقه  ابعادی  در  ستم  به 
منع  زادگاهش  كشور  در  را  ذكرش  مدتى 

كه مؤثر واقع نشد، لب به  كردند و هنگامى 
آغاز  افسانه سرایى  و  گشودند  و دشنام  لعن 
كردند و حقایق را  یخ را تحریف  نمودند، تار
تكذیب.« به نظر مى رسد جالب ترین بخش 
باشد.  بخش  همین  بیت العدل،  پیام  از 
كه خود بزرگ ترین عامل سانسور در  نهادی 
بسیاری  نمونه های  و  است  بهائیت  میان 
چاپ،  از  ممانعت  كتب،  تحریف  از 
الكترونیكى  فایل های  انتشار  از  ممانعت 
كارنامه دارد،  یخى بهائى و... را در  منابع تار
یخ و توهین و  دیگران را متهم به تحریف تار

ناسزا مى كند. 

كه  است  مقدس  بهائیت  از  یخى  تار گویى 
دارند  حق  تشكیالت  و  بیت العدل  تنها 
گر قرائت  دربارۀ آن سخن بگویند و دیگران ا
كنند، حتمًا متعصب متنفذ  را نقد  رسمى 
انگ  و  كنى  نفرت پرا سیاست  هستند. 
بهائیت،  منتقدان  به  زدن  بهائى ستیزی 
و  بهائى  تشكیالت  شگردهای  از  همواره 
ارتباطات،  عصر  در  كه  بوده  بیت العدل 

حنایش دیگر رنگ ندارد. 

در  خود،  پیام  از  بخش  این  در  بیت العدل 
به  را  خود  توتالیتر  دیدگاه  دیگر  بار  واقع، 
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است.  گذاشته  نمایش  به  عریان  شكلى 
كامل  فایل  ندارد  جرأت  كه  بیت العدلى 
دراختیار  را  زرندی  نبیل  یخ  تار كتاب 
بیت العدلى  دهد،  قرار  یخ  تار پژوهشگران 
آثار باب و بهاءاهلل را چاپ نكرده و  كثر  كه ا
را سال هاست در محفظه هایى  آن ها  الواح 
كرده است، بیت العدلى  دربسته نگهداری 
بهائیان  كتاب های  انتشار  برابر  در  كه 
بهاءاهلل«  سلمانى  »خاطرات  كتاب  مانند 
مالى  هزینۀ  حتى  و  كرده  ایستادگى 
كتاب  یع  خسارت ناشى از عدم چاپ و توز
به  را متهم  كرده است، دیگران  پرداخت  را 

یخ مى كند.  تحریف تار

آنچه مسلم است، بزرگ ترین تحریف كنندۀ 
كتمان كنندۀ  بزرگ ترین  و  بهائیت  یخ  تار
منابع و آثار بهائى، خود بیت العدل است. 
كه در میان فضای نقد  این مسأله ای است 
گذشته،  سال های  در  ایران،  در  بهائیت 
ابهامات  و حتى  گرفته  قرار  موردتوجه  بارها 
ایجاد  ایران  بهائیان  برخى  ذهن  در  یادی  ز
آبان  دوم  پیام  در  بیت العدل  است.  كرده 
دیگر  بار  تا  است  كوشیده  هشت،  و  نود 
با بهائى ستیز دانستن منتقدان  را  ابهام  این 

و  كند  ک  پا خود  پیروان  ذهن  از  بهائى،  امر 
بر  را  تأثیر انتقادات علمى و پژوهشى  میزان 
یكى  این  شاید  دهد؛  كاهش  ایران  بهائیان 
از ناجوانمردانه ترین روش های جنگ روانى 
ایران  بهائیان  مى شود،  باعث  كه  است 
خود  و  بشنوند  را  منتقدان  سخن  نخواهند 
را حق مطلق بپندارند و تمام سعى و تالش 
به كار  خویش  ایمان  بر  استقامت  بر  را  خود 
باورهای  به  نسبت  تشكیک  جرأت  و  برند 

خود را نداشته باشند.

فعالیت های  تخریب  دیگر،  سوی  از 
كه با »انجام فعالیت های  فرهنگى جوانانى 
روشنگری  به  فرهنگى«  تمیز  و  خودجوش 
آخرین  مى كنند،  اقدام  بهائیت  به  نسبت 
جامعۀ  حفظ  برای  بیت العدل،  تركش  تیر 
تنها  كه  ایران است. فعالیت هایى  بهائیان 
دینى  مسؤولیت  احساس  و  عالقه  براساس 
امام  والیت  و  امامت  حریم  از  دفاع  برای 
بهائى پژوهى  است.  جریان  در  زمان؟جع؟ 
این  از  گوشه ای  در  كه  است  مفتخر 
عنوان  به  كنون  ا و  دارد  جای  فعالیت ها 
به  عالقه مندان  برای  علمى  مراجع  از  یكى 
گرفته  نقد و بررسى باور بهائى موردتوجه قرار 
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این  فعالیت های  خالصانۀ  تداوم  است. 
به  عالقه مند  جوانان  از  عمدتًا  كه  ــ  گروه ها 
شده  تشكیل  تشیع  مكتب  و  قرآن  و  اسالم 
یج،  به تدر تا  شد  خواهد  باعث  ــ  است 
تبع  به  و  ایران  بهائیان  از  بیشتری  تعداد 
درونى  تعارض های  با  دنیا  بهائیان  آنان، 
میان تعالیم باب و بهاءاهلل آشنا  شوند و در 
به  نسبت  بیت العدل  تمامیت خواهى  برابر 
مسؤولیت  احساس  خویش،  اندیشۀ  و  فكر 

گیری نمایند. كنند و در برابر آن موضع 

گفت وگو  معجزۀ  به  همچنان  بهائى پژوهى 
از  و  است  معتقد  علمى  روشنگری  و 
و  پژوهشگران  و  ایران  بهائیان  تمام 
در  حضور  با  مى كند  دعوت  منتقدان 
مؤسسه،  این  آزاد  و  تعریف شده  مجاری 
بپیوندند.  علمى  گفت وگوهای  به 
كه در طول عمر چهارده سالۀ  گفت وگوهایى 
در  آزاد  به صورت  همواره  مؤسسه،  این 
جریان بوده و پاسخ گویى و تبادل اندیشه و 
نتایج  احترام،  و  مدارا  و  صدر  سعۀ  با  نظر، 

مثبت خود را نشان داده است.

تالش . 9 از  است  الزم  نوشتار  این  پایان  در 
تمام نهادهای امنیتى و فرهنگى نظام برای 

تشكر  ایران  در  فرقه ای  برخورد  از  پیشگیری 
با  ابتدا  كه  عقالنیت  با  توأم  تالشى  كرد. 
تبلیغ  امر  در  بهائى  فعاالن  به  جدی  تذكر 
متناسب  برخورد  با  ادامه،  در  و  شد  آغاز 
كه  امروز  كرد.  پیدا  ادامه  هنجارشكنان  با 
هم زمان  كه  بهائیان  جشن های  از  تعدادی 
صفر  ماه  آخر  عزاداری  ایام  و  اربعین  ایام  با 
توسط این نهادها رصد شده و برخى فعاالن 
و حاضران در آن بازداشت شده اند، عذری 
وجود  جشن ها  در  شركت كنندگان  برای 
اعتراف خود  بر  بنا  و  از پیش  كه  ندارد، چرا
عدم  برای  الزم  تذكرات  ایران،  بهائیان 
برگزاری این جشن ها به آنان ابالغ شده بود. 

حساب شده ای  فعالیت های  چنین  انجام 
برخى  هنجارشكنى  از  مى تواند  آینده،  در 
بروز  همچنین  و  تى  تشكیال بهائیان 
قاطبۀ  توسط  احساسى  عكس العمل های 
در  بیت؟مهع؟  اهل  به  عالقه مند  مسلمانان 
جلوگیری  بى احترامى  و  توهین  این  برابر 
انجام  فصل الخطاب  باید  قانون  كند. 
برابر  در  پیشین  تذكر  و  باشد  برخورد  هر 
را  بهانه  و  عذر  هرگونه  جای  قانون شكنى، 

خواهد بست.
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نفوذ یا راهبرد

شده  منصوب  بهائى  جهانى  جامعۀ  دبیركلى  سمت  به  راتشتاین1،  دیوید  كه  بود  خبرها  در 
كه  او سال ها براى ادارات دولتى و نیز ارتش آمریكا خدمت  كارنامه او آمده است  است. در 

كرده است.

كه به ارتش آمریكا مى پیوندد و در دورانى   او فرزند یک آمریكایى به نام ناتان راتشتاین است 
از  بعد  و  بهائى مى شود  ژاپن خدمت مى كرده است،  اوكیناوای  آمریكا در  ارتش  پایگاه  كه در 
صاحب نظر  یک  به عنوان  هم  راتشتاین  دیوید  مى نویسد.  بهائیت  معرفى  در  كتاب  چند  آن 
كرده است. انتصاب  در امور پزشكى، سال ها برای ادارات دولتى و نیز ارتش آمریكا خدمت 
كه مى دانیم ده ها تن از  تى بهایى، وقتى پیچیده تر مى شود  چنین افرادى به مناصب تشكیال
كار بودند و پزشك مخصوص  بهائیان در دورۀ حكومت پهلوى در رده های باالى ارتش مشغول 
گفتۀ نزدیكان شاه از پرنفوذترین افراد  شاه یعنى تیمسار عبدالكریم ایادى نیز بهایى بود و به 
در حكومت پهلوى بود و بسیارى از عزل ونصب ها به پیشنهاد او انجام مى شد. همۀ این ها 
كه طبق نصوص بهایى، دخالت در سیاست و نیز ورود به ارتش و به دست  در شرایطى است 
كه حضور در حكومت ها و به  گرفت  گرفتن اسلحه حرام اعالم شده است! آیا نمى توان نتیجه 
دست گرفتن قدرت، یك راهبرد تشكیالت بهایى است كه با شعار عدم دخالت در سیاست، 

نشانى معكوس داده مى شود؟

1. David Rutstein

http://است.در/
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تبلیغ حتى از طریق خشونت

تشكیالت  راهبردهاى  مهم ترین  از  تبلیغ 
متفاوت،  قالب  صدها  در  و  است  بهائى 
همچون تبلیغ فردى، تبلیغ رسانه اى، تبلیغ 
پروژه هاى  و  عام المنفعه  كارهاى  طریق  از 
اجتماعىـ  اقتصادى، تبلیغ كودكان از طریق 
تأسیس مهدكودك و مدرسه، تبلیغ از طریق 
یست  ز محیط  و  خیریه  سمن هاى  تأسیس 
آن ها  تبلیغى  كارنامۀ  در  و...  كار  كودكان  و 
تبلیغ  تبلیغ،  نوع  تازه ترین  اما  است؛  ثبت 
شهرت  تا  بزن  ـ  بزن  مسابقات  در  خشونت 
نزاع  مردان  و  زنان  مسابقات  این  در  است! 
كتك كارى مى كنند و زنان توسط مردان یا  و 
بالعكس ضربه مى خورند و زخمى مى شوند 
هزینۀ  با  برنامه  این  شود.  معلوم  برنده  تا 
گروهى از مبلغان  تشكیالت بهائى و توسط 
كشور تایلند با تأسیس یك  شهیر بهائى، در 
است  تركیبى  كه  شده  راه اندازی  استارتاپ 
رزمى،  ورزش های  تلویزیونى،  نمایش  از 
شبه هالیوودى.  برنامه هاى  و  ِچین  ک  بال
كمال آبادی و ایمان مطلق آرانى دو تن  فرزام 
گردانندگان مالى و  از مبلغان مشهور بهایى، 
كه مجموعه ای  تبلیغى این حركت هستند 

كردند  با عنوان »نزاع تا شهرت« را راه اندازی 
كه هدف آن گردآوری  ورزشكاران رشته های 
شوی  ارائۀ  و  دنیا  سراسر  از  رزمى  مختلف 
خواهد  واقعى  مبارزات  قالب  در  تلویزیونى 
برای  مردان  و  زنان  برنامه ها،  این  در  بود. 
طبق  شهرت،  به  رسیدن  شهوت  ارضای 
اساس  بر  برنامه،  رسمى  سایت  وب  گفته 
مشغول  بر  مبتنى  تجارتى  ارائۀ  و  بزن  ـ  بزن 
یج آن، به صورت  كردن افراد به خشونت و ترو
بین المللى باهم مبارزه مى كنند و بعد آقایان 

http://شود.اين/
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مذكور با قرار گرفتن در كنار زنان كتك خورده 
در شرایطى  این  افتخار عكس مى گیرند!  با 
در  مبلغان،  سایر  و  آقایان  همین  كه  است 
وب سایت هاى رسمى بهائیان و شبكه هاى 
معرفى  آیینى  را  بهائیت  اجتماعى، 
كه دم از صلح و آزادی و محبت  مى نمایند 
و عرفان مى زند! اما مبلغان آن ها بر صندلى 

گالدیاتوری  استارتاپ  یک  مدیره  هیأت 
كتك خورده اى  زن  با  یا  مى نمایند،  جلوس 
كه پای چشمش در مبارزه زخم شده است، 
خودنمایى نموده و عكس سلفى مى گیرند! 

انواع  ابتكار  برای  گاهان پیشنهاد مى كنند  آ
در  بهائى  تشكیالت  به  تبلیغى،  روش هاى 

گینس، جایزه داده شود. ركوردهاى 
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آینۀ آیین

كه  شود  نوشته  تحقیقى  مقاله  ده ها  گر  ا
حكومت  یك  به  رسیدن  بهائیت  اهداف 
تشكیالت  این  و  است  بهائى  جهانى 
یك  به سان  تا  نموده  مصادره  را  دین  نام 
قدرت  به  رسیدن  سازوكار  سیاسى،  حزب 
دنبال  آسان تر  را  هدف  آن  به  وصول  و 
نمونه هاى  دادن  نشان  از  كمتر  اثرش  كند، 

كه  نمونه هایى  است.  زمینه  این  در  عملى 
كاركردشان  و  بهائیت قطعى  به  انتسابشان 
تشكیالت  سیاسى  اهداف  مبین  كاماًل  نیز 

بهائى باشد. 

تمام نماى  آینۀ  كه  افراد  این  از  یكى 
نام  به  است  فردى  است،  موضوع  این 
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مالى  تأمین  كارش  كه  كمال آبادى  فرزام 
و  نفت  تجارت  طریق  از  بیت العدل 
متعدد  بانك هاى  و  استراتژیك  كاالهاى 
گرفته  پاناما  از  دیگر  كشور  ده ها  و  چین  در 
است.  فارس  خلیج  عرب  كشورهاى  تا 
بیت العدل  موردنیاز  ارتباطات  همچنین 
و  اثرگذار  افراد  و  دولتى  سازمان های  با 
برقرار  را  دولتى  درونى  حلقه های  در  بانفوذ 
سند  ملیون  یازده  افشای  از  پس  مى كند. 
پرده های  پشت  از  پاناما،  اسناد  به  مربوط 
فرار  پناهگاه های  پوسته ای،  شركت های 
و  كشورها  مرز  از  خارج  در  مالیات  از 
و  جهان  مالى  فسادهای  و  ی ها  دست كار
هم  كمال آبادى  نام  كالن،  پول شویى هاى 
دولتمردان  مالیاتى  فرار  كه  آمد  میان  به 
را به یقین  فاسد و اشخاص متمول مشهور 
اسناد  آن  افشای  ی كه  به طور كرد؛  تبدیل 
دولتى  رئیسان  از  یكى  استعفای  باعث 

جهان هم شد. 

نام  بهائى  تشكیالت  مرموز  چهرۀ  نامبرده 
یت ها شامل مالقات با  كه انواع مأمور گرفته 
در  گران  كودتا حتى  كشورها،  بعضى  سران 
افریقا تا بانكداران و سهامداران شركت های 
و  جمهور  رؤسای  با  دیدار  تا  بین المللى، 
حمایت  و  چین  ازجمله  كشورها  وزیران 
استارتاپ هاى  ایجاد  و  رسانه ها  از  مالى 
مثل  كشورهایى  در  تفریحى  و  ورزشى 
كارنامۀ  در  دیگر  فعالیت  ده ها  و  تایلند 
پایگاه  در  اخبار  این  دادن  قرار  از  و  اوست 
اطالع رسانى خود هم، ابایى ندارد تا قدرت 
یگر جهانى بهائیت  خود را به عنوان یك باز

به رخ بكشد. 

آیین  آینۀ  كه  فرزام ها  عملكرد  در  تأمل 
نظریه پردازان  ى هاى  تئور هستند،  بهائى 
هر  از  بیشتر  را  آیین  این  نبودن  دین  درمورد 

زمان به قبول نزدیك تر مى كند.

http://بكشد.تامل/
http://بكشد.تامل/
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شعاِر وحدت

مصاحبه با خانم ناهید وحدت شعار



حق جوِی  وحدت شعار،  خانم  سركار 
پژوهش های  با  كه  هستند  حقیقت طلبى 
مستمر به حقیقت رسیدند. باوجود تفاوت های 
یافته  آنچه  میان  آشكار،  تضاد  حتى  عمیق، 
كودكى دیده و آموخته بودند،  بودند، با آنچه از 
بپذیرند.  را  باز حقیقت  آغوش  با  حاضر شدند 
نوشتن  و  تى  جمال چنین  آوردن  زبان  بر  شاید 
كار بزرگى چندان مشكل نباشد،  دربارۀ چنین 
كه  مى نماید  رخ  كار  این  عظمت  زمانى  اما 
كند،  گر بخواهد حقیقت را قبول  انسان بداند ا
كنار بگذارد و محیطى را  باید تعصب خویش را 
از خانواده  كه  كه در آن بزرگ شده و مطالبى را 
كند؛  ترک  است،  گرفته  فرا خود  نزدیكان  و 
خود  دوستان  و  نزدیكان  و  خانواده  ی گردانى  رو
از  را  بدزبانى ها  و  زخم زبان ها  بخرد،  جان  به  را 
مشكل  هزار  با  خالصه  و  نزند  دم  و  بشنود  آنان 
مختلف با شجاعت روبه رو شود. آری، به قول 
زد  خواهى  كعبه  شوق  به  گر  بیابان  در  حافظ: 
كند خار مغیالن غم مخور.  گر  قدم/ سرزنش   ها 

حقیقت  چون  شعار  وحدت  خانم  سركار 
بهائى  آیین  از  و  پذیرفتند  را  آن  یافتند،  را 
بازگشتند. سپس با عزمى استوار و تالشى بسیار 
ــ  دارند  كه  گون  گونا محدودیت های  باوجود  ــ 
گذاشتند  را در طبق اخالص  توان خود  تمامى 
كه یافته اند،  گنج حقیقى  تا دیگران را نیز با آن 
كنند. ایشان در این راه نه تنها بدرفتاری ها  آشنا 
كرده اند،  و بدزبانى های دور و نزدیک را تحمل 
كردن  بیدار  برای  كوشش  و  سعى  بلكه 
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مى گذارند  میز  وسط  صندوق  یک  جلسات، 
موقع  مى كنند،  شركت  جلسه  در  كه  كسانى  و 
پذیرایى باید حتمًا پولى در صندوق بیندازند. 
گذشته  ایشان در آنجا هم خیلى فعال بودند و 
كثرًا در مغازه شان )كه با برادرشان  از حقوق اهلل، ا
پول  تشكیالت  براى  همیشه  بودند(  شریک 
مى گرفتند. تشكیالت به عناوین مختلف پول 
نبودند  جواب گو  هم  هیچ جا  و  مى كند؛  جمع 
چه  صرف  و  مى شود  خرج  كجا  پول ها  این  كه 
چیزی مى شود. البته خودشان ظاهرًا مى گفتند 
كه در فقر هستند و پولى  ما این را برای افرادی 
ندارند، خرج مى كنیم ولى این ظاهرش بود. یک 
كمک جزئى احیانًا مى كردند ولى پول اصلى را 
خرج  برای  مى فهمیدیم  و  مى كردند  برداشت 
به آن  كشور  از این  با هواپیما  كه  امر و مبلغانى 
كشور، از این شهر  به آن شهر مى آمدند، مصرف 
مى كردند  بهائیت  تبلیغ  خرج  یعنى  مى كردند، 
و به اصطالح  این پول بیشتر خرج پیشرفت امر 

مى شد. این نظر ما بود. 

ب: موضوع التارى چه بود؟

و: عالوه براین ها، یك برنامۀ التاری هم داشتند. 
كه در  چهار، پنج روز مانده به ماه روزۀ بهائیان 
ـ آن چهار، پنج روز به عنوان ایام  ماه اسفند استـ 
خاص ــ هر شب مراسم جشن داشتند، در آنجا 
شام مى دادند و التاری مى گذاشتند. یک وقت 
كه در  احیانًا موسیقى مى گذاشتند. یادم است 
بعضى از شهرستان ها، در آنجا جمع مى شدند 
اینكه مناجات مى خواندند  از  و در شروع، بعد 

مقدم  راحت طلبى  و  تن آسایى  به  را  دیگران 
و  كردیم  ایشان   گفت وگو  با  ساعتى  داشته اند. 
با  نیز  نشریه  محترم  خوانندگان  دیدیم  مناسب 

دیدگاه هاى ایشان آشنا شوند.

ب: از اینكه فرصت این   گفت وگو را به ما دادید 
در  شما  شعار،  وحدت  خانم  ممنونیم.  بسیار 
كه  بهائى  كاماًل  خانوادۀ  یک  از  جوانى  سنین 
بهائى  تشكیالت  در  ویژه ای  جایگاه  پدرتان 
داشت، به تحقیق و پژوهش پرداختید و با علم 
گاهى از بهائیت به اسالم گرایش پیدا كردید.  و آ
ابتدا تقاضا مى كنیم خودتان را معرفى بفرمایید 
و جایگاه خانوادۀ خود را در تشكیالت بهائى در 

شهر خودتان توضیح بفرمایید.

الرحمن  اهلل  بسم  متشكرم.  ممنون،  خیلى  و: 
الرحیم. من ناهید وحدت شعار هستم. پدر من 
خیلى  گنبدكاووس  شهر  بهائى  تشكیالت  در 
همیشه  ضیافت  لجنۀ  در  ایشان  بود.  فعال 
جلسه  ناظم  ضیافت ها  همۀ  در  بودند.  عضو 
شدند.  محفل  عضو  تقریبًا  دوره  سه  و  بودند 
سرگرم  همیشه  و  داشتند  یادی  ز فعالیت های 
و  مى گرفتند  كتاب  خیلى  بودند.  تشكیالت 
كتاب های امری پر بود. خیلى  كتابخانه شان از 
خیلى  را  حقوق اهلل  درضمن  و  بودند  فعال  هم 
كه هر سال مى رفتند  رعایت مى كردند، به طوری 
حقوق اهلل  به  كه  را  خود  درآمد  از  19درصد  و 
همۀ  از  غیر  مى كردند.  پرداخت  است  معروف 
تشكیالت  برای  ضیافت ها  در  بازهم  این ها 
در  معمواًل  چون  مى كردند؛  جمع  پول  بهائى 
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مى گفتند  و  مى دادند  همه  دست  به  ورقه  یک 
كنید؟  كمک  شما چقدر پول مى خواهید به امر 
مى خواستند  كه  مقداری  ورقه  آن  در  باید  همه 
كه  بنویسند. شام شان چلوكباب یا غذایى بود 
تهیه  خودشان  )معمواًل  مى پختند  خودشان 
و  بود  یچى  ساندو یا  مى پختند(،  و  مى كردند 
خیلى  مى گذاشتند.  التاری  برنامۀ  شام  از  بعد 
وقت ها من تعجب مى كردم. یک آقایى مى رفت 

ی زمین یا  باال مى ایستاد. همه نشسته بودند رو
مى خرد  كى  را  فرش  این  مى گفت  صندلى ها. 
تومان  هزار  دو  مثاًل  من  مى گفت  یكى  این قدر. 
هزار  سه  مى گفت  مثاًل  دیگری  بعد  مى خرم. 

تومان. هركه بیشتر. . . باهم رقابت مى كردند. 

رقابت  بودند،  نشسته  آنجا  كه  بهائى  افراد 
را  فرش  این  مى گفت،  بیشتر  هركس  مى كردند. 
مى گفتم  بودم،  بچه  من  موقعى  یک  مى خرید. 
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بابا این فرد همۀ دارایى اش را داد! این قدر دارد؟ 
حتى چند نفر از خانم ها طالیشان را درمى آوردند 
پولى  و  مالى  نظر  از  این ها  یعنى  مى دادند.  و 
كى  كه  واقعًا بر تمام خانواده ها نظارت داشتند 
چه دارد؟ آیا وارثى دارد یا ندارد؟ وضع مالى شان 
به  را  افرادی  انقالب  از  بعد  حتى  است؟  چطور 

هنوز  من  مى فرستادند.  ما  خانۀ 
كه البته  خانۀ مادر و پدرم بودم، 
تا  ولى  بودم،  برگشته  وقت  آن 
نمى دانستم.  را  فاجعه  حد  آن 
خیلى  كه   مسأله  شدم  متوجه 
كه  وجودی  با  است.  عمیق تر 
بودند،  تشكیالت  در  خودشان 
سر  مى آمدند  خانم  تا  دو  ماه  هر 
بود.  ناراحت  من  مادر  مى زدند. 
كه بهائى  به آن دو تا خواهر من، 
كه  مى گفت  دوآتشه،  و  بودند 

كه  این ها برای چه مى آیند؟ من هم مانده بودم 
این ها برای چه مى آیند؟ بعد فهمیدیم كه این ها 
كه  مى كشند،  سرک  خانه ها  در  مى آیند  معمواًل 
كار مى كند؟ وضع مالیش  كى چه  كى چه دارد؟ 
كما اینكه با خانوادۀ ما هم همین  چطور است؛ 

كار را كردند. 

ب: بحث حقوق اهلل را اشاره فرمودید. مخاطبان 
نباشند.  آشنا  حقوق اهلل  با  است  ممكن  ما 

توضیح بفرمایید.

كه  هست  بهائیت  در  مذهبى  مالیات  یک  و: 
درآمد  از  درصد  نوزده  سال  در  باید  هركسى 

نام  كه  بپردازد  بهائى  تشكیالت  به  را  خودش 
گذاشته اند حقوق اهلل. یک شبیه سازی از  این را 
بحث خمس و زكات در اسالم خواستند انجام 
كه  كه این هم یک دینى است  دهند و بگویند 
بهائیان  همۀ  و  دارد  مذهبى  مالیات  نوع  یک 
عالوه براین،  بدهند.  حقوق اهلل  كه  موظفند 
صندوق هایى هم در جلسات 
سرک  حتى  و  مى گذاشتند 
چیز  كسى  گر  ا كه  مى كشیدند 
برنامه های  با  دارد،  اضافه تری 
تبرعات  اخذ  مثل  دیگری 
كه  بكنند  وادار  را  افراد  بتوانند 
بهائى  تشكیالت  به  را  اموالى 

بپردازند. 

شما  در  تحقیق  انگیزۀ  ب: 
راستى آزمایى  برای   اینكه 
اخالق  درس  كالس  در  كه  را  چیزهایى  بكنید 
كى شروع شد و چه  به شما آموزش مى دادند، از 
جرقه ای در ذهن شما زده شد؟ چه شد به این 
ید  كه به پژوهش بیشتری بپرداز نتیجه رسیدید 

ید؟ كنار بگذار و بعد نهایتًا بهائیت را 

كه از بچگى برای من  و: در درس اخالق چیزی 
كه مى گفتند ترک تعصبات  سؤال بود، این بود 
و  موهومات  ترک  و  حقیقت  تحری  و  تقالید  و 
كتاب ها به مسائل  خرافات؛ الزم است ولى در 
و  باب  مى گفتند  مثاًل  مى پرداختند  خرافى 
را باهم به طناب دار بستند  انیس هم بند باب 
كردند،  گلوله به آن ها شلیک  پنجاه  و هفتصدو

چون  بهاءاهلل  گفتند  ما  به  مثاًل   
را  ایشان  کرد،  پیغمبری  اظهار 
و  تهران  چال  سیاه  در  بردند 
گردنش بود.  چهار سال زنجیر به 
کردم  مراجعه  تاریخ  به  که  بعد 
که بهاءاهلل یکی از متهمان  دیدم 
بوده  ناصرالدین شاه  ترور 
همین  برای  را  ایشان  است. 
گرفته و زندانی کرده. نه به خاطر 

اظهار پیغمبری .
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ولى تیر خورد به طناب دار و این ها زنده بیرون 
آمدند!

كه در فیلم باب هم نشان دادند.  ب: همان طور 

و: بله، زنده بیرون آمدند. و آن ها را در اطاق خود 
دیدند! بعد این ها را دوباره بستند. بعد از  كشتن 
آن دو، دودی بلند شد و هوا تاریک شد و چنان باد 
كرده بودند  گم  كه همه راهشان را  گرفت  و توفان 
این چیزی  بروند خانه هاشان.  بودند  نتوانسته  و 
كه در درس اخالق به ما مى گفتند! احساس  بود 
این  خوب  خرافات،  مى گویند  مى كردم   اینكه 
خرافه است و مغز بچه ها را شست وشو مى دهند. 
كردم و خیلى چیزها  بعد آمدم به تاریخ مراجعه 

در تاریخ برای من روشن شد. 

باب  كه  مى گفتند  ما  به  اخالق  درس  در  مثاًل 
كالس درس سیدكاظم رشتى مشغول  وقتى در 
و  بود  نشسته  پنجره  كنار  روز  یک   بود  درس 
ی پاهای او تابیده بود،در همین موقع  آفتاب رو
امام زمان همین جا  كه  گفت  سیدكاظم رشتى 
را  این ها  ید.  ندار خبر  شنا  و  است!!  نشسته 
آن  از   اینكه  اصاًل  ولى  مى كردند،  كید  تأ خیلى 
حمله  و  بخرید  اسلحه  داده  دستور  زمان  امام 
چیزی  كردند،  شورش  آن ها  و  بكشید  و  كنید 
تحمیل  دولت  به  جنگ  تا  سه  نمى گفتند. 
كردند و واقعًا امیركبیر مجبور شد با این ها مبارزه 
رسید  من  نظر  به  این طور  یخ  تار در  البته  كند. 
مادر  یعنى  كشتند،  بابى ها  این  را  امیركبیر  كه 
سفارت  با  اصاًل  مهدعلیا،  شاه،  ناصرالدین 

كشتن امیركبیر را  انگلیس در تماس بود و توطئۀ 
كرد.  او با هدایت انگلیسى ها عملى 

نمى توانستم  نبودم،  بهائى  جلسات  در  گر  ا من 
بودم  رفته  اخالق  درس  من  بشناسم.  را  این ها 
و مطالب آن ها را خوانده بودم. آمدم دانشگاه، 
در  كه  چیزهایى  این  دیدم  بود.  یخ  تار رشته ام 
گفتند، نادرست است. مثاًل  درس اخالق به ما 
كرد،  گفتند بهاءاهلل چون اظهار پیغمبری  به ما 
ایشان را بردند در سیاه چال تهران و چهار سال 
یخ مراجعه  تار به  كه  بود. بعد  گردنش  به  زنجیر 
ترور  متهمان  از  یكى  بهاءاهلل  كه  دیدم  كردم 
ناصرالدین شاه بوده است. ایشان را برای همین 
كرده. نه به خاطر اظهار پیغمبری  گرفته و زندانى 
گر فرصت شد برای  كه ا و خیلى از مسائل دیگر 

شما یک به یک مى گویم. 

شک  شما  كه  شد  باعث  مسائل  همین  ب: 
كنم؟ بكنید و بگویید تحقیق و پژوهش 

بگویند.  را  حقیقت  نمى آمدند  واقعًا  بله،  و: 
این ها را پنهان مى كردند. حتى این را خدمت 
نه تنها حقیقت دینى  شما بگویم، در ضیافت 
مى كنند،  پنهان  مسلمانان  از  را  خودشان 
آنجا  كه  هم  بهائى هایى  خود  بین  در  بلكه 
را پنهان مى كنند.  هستند، قواعد و قانون شان 
ضیافت،  مى رفتیم  بودم  بچه  كه  است  یادم 
كنید،  دخالت  سیاست  در  مبادا  مى گفتند 
نیست.  ما  از  كند  دخالت  سیاست  در  هركه 
كه برای من خیلى عجیب بود، من  یک موردی 
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انقالب.  از  قبل  بود،  سالم  دوازده  ده  موقع  آن 
ادارات  از  یكى  در  مى خواهید  گر  ا مى گفتند 
تیره  خط  مذهب  ستون  در  بشوید،  استخدام 
دستگاه  در  شدیم  متوجه  ما  بعد  ید.  بگذار
از  اصاًل  مى كردند.  كار  بهائیان  چقدر  شاه 
را  این ها  دیگران.  تا  بگیر  هویدا  نخست وزیر، 
كه نمى آیند بگویند. هژبر یزدانى، پزشِک شاه، 
كه تلویزیون را  رئیس دادگستری، ثابت پاسال 
نفوذ  ایران  در  بهائیت  چقدر  اصاًل  بود.  آورده 
كارهای مهم مملكتى دور شاه  كه همۀ  داشت 

گرفته بودند؟! را 

این  شدم  متوجه  من  كه  فرمودید  شما  ب: 
این  تعصبات،  ترک  و  حقیقت  تحری  شعار 
تحقیق  شما  خود  وقتى  نیست.  واقعى  شعار 
تشكیالت  با  یا  بهائى ها  از  بعضى  با  و  كردید 

كردید، عكس العمل آن ها چه بود؟ مطرح 

نكردم.  مطرح  بهائیت  تشكیالت  با  من  و: 
بیست سالگى،  از  من  بودم.  دور  آن ها  از  چون 
ی آمدم تحصیل  كه مدرسۀ شبانه روز دو سال 
و  پدر  بودم.  تهران  دانشگاه  كه  هم  بعد  كردم. 
من  ولى  ضیافت  مى رفتند  خواهرم  و  مادرم 
در  مادرم  و  پدر  بودم.  شده  جدا  و  نمى رفتم 
من  خانوادگى  شرایط  یعنى  بودند.  شهرستان 
برخوردی  خوشبختانه  كه  بود  شده  ی  طور
هم  بعد  بود،  زده  رقم  این جور  روزگار  نداشتم. 

جدا شدیم و با خواهرم آمدیم اینجا.

ب: مخالفتى با شما نمى كردند؟

ارتباطى  آن ها  با  علنًا  زمان  آن  در  چون  و: 
از  من  آنجایى  نیفتاد.  هم  اتفاقى  نداشتم، 
و  قدرت  دنبال  این ها  دیدم  كه  شدم  زده  آن ها 
یخ  تار من  كه  دیدم  اول  وهله  در  هستند.  پول 
برحق  كه  این دینى است  و  را خوانده ام  این ها 
گفته بودند. در  یخ دروغین برایمان  نیست و تار
گفتم هركه اعتقادی دارد، عقیده دارد  آن زمان 
پرستش  جوری  این  را  خدایش  دارد  دوست  و 
كند. خانواده ام الحمدهلل شاید به خاطر شرایطم 
گیر نمى دادند. مسائلى پیش آمد، قربان  به من 
ذهنم  ملكۀ  را  این  مى خواست  كه  بروم  خدا 
و  است  مذهبى  عقیدۀ  این  گفتم  اول  كند. 
كردم،  بیشتر مطالعه  بعد وقتى  دینشان است. 
تا  است.  دروغ  همه اش  كاماًل  نخیر،  دیدم 
شهروندی  حق  اصاًل  بهاءاهلل  مى دانم  كه  آنجا 
انگلیس داشت، پاسپورت انگلیسى داشت، با 
گفتم  فراماسون ها در بغداد او را دیده بودند. من 
كاری به این ها ندارم، هر دین و عقیدهای دارند 
شدم  متوجه  زمانى  ولى  است؛  خودشان  برای 
كه این ها اصاًل یک خطر امنیتى هستند، اصاًل 
دنبال سیاست هستند. تمام مسائل شخصى 
پول  چقدر  كى  مى كنند؛  چک  را  خانواده ها 
مسائل  در  ندارد؟  كى  دارد،  وارث  كى  دارد؟ 
دخالت  كى  وحشتنا به طور  مردم  شخصى 

عجیبى دادند.
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ب: مى شود برای نمونه یک مورد را بفرمایید؟

و: نمونه: بعد از انقالب بود. برادر بنده شهرستان 
بودند. مادر و پدر من رفته بودند مسافرت. حاال 
حقیقتش، او خانمى را كه دوستش بود، برده بود 
خانه و آن ها این را متوجه شده بودند. این پسر 
یش را بردند.  كردند و آبرو را شش ماه طرد اداری 
این  داشتند.  را  او  زندگى  خصوصیات  ببینید 

یک نمونه اش بود. ترور شخصیت 
بهائیت  مهم  كارهای  از  یكى 
مى كنند.  شخصیت  ترور  است. 
را  اسمش  و  مى آمدند  فوری 
مى خواندند. طرد اداری و روحانى 
دارند، اسمش را در تمام ضیافات 
این چنین  آقا  این  كه  خواندند 
مثاًل  یا  بردند.  را  یش  آبرو است. 
دخترخالۀ مادر من، پدرش خارج 
از كشور بود. مسلمان بود و داشت 
برود.  بود  او مجبور  و  فوت مى شد 

رفتن  هنگام  داشتم.  را  پدرم  محبت  گفت 
طرد  را  او  دلیل  همین  به  و  مسلمان  بود  نوشته 
كرده بودند. البته این ها   اآلن هم بهائى هستند 
و این جور شست وشوی مغزی داده شده اند. یا 
در  چرا  شوهرت  با  شما  مى گفتند،  من  عمۀ  به 
از  قبل  سال  یک  داشتى؟  ارتباط  ترّبص  مدت 
باهم  نباید  زمان  آن  در  كه  دارند  ترّبص  طالق، 

كرده بودند.  ارتباط داشته باشند. او را طرد 

است.  ک  وحشتنا كه  یم  دار روحانى  طردهای 
من بچه بودم، ده، دوازده سالم بود. شنیدم یک 

آقایى به نام فریدون تأییدی برای تحصیل رفته 
آمریكا  به  كسى  بود  گفته  شوقى  آمریكا.  بودند 
به  و  نداده  امر  به  گوش  فهمیدند  كه  بعد  نرود، 
آمریكا رفته، او را طرد روحانى كرده بودند. بعد هم 
مى آیند در جلسات مى خوانند این طرد روحانى 
شد. دیگر خانواده و پدر و مادر و هیچ كس نباید 
با او حرف بزند! برحسب تصادف، یک روز این 
پدر و مادر پسر طردشده خود را در 
اتوبوس مى بینند خیلى دلتنگ او 
كردند و اشک  گریه و زاری  بودند. 
ولى  كردند  ناراحتى  و  یختند  ر
حرف  پسرشان  با  بروند  نتوانستند 
شخصى  با  كسى  گر  ا چون  بزنند. 
هم  او  بزند،  حرف  شده  طرد  كه 
طرد مى شود. این ها نالیدند و زجر 
نزدند و پسرشان  كشیدند و حرف 
او  با  مادرش  و  پدر  اینكه  بدون 

حرف بزنند، راه افتاد و رفت. 

را  آن  و  دیدم.  خودم  چشم  با  كه  دیگری  مورد 
او  من  كه  بود  پیرمردی  كردم.  لمس  وجودم  با 
با  بودیم،  بچه  وقتى  ما  مى شناختم.  خوب  را 
كاماًل  بودیم.  كرده  مسافرت  خانمش  و  آقا  این 
مخالفت  و  بود  آمده  آقا  این  مى شناختم.  را  او 
تشكیالت  مثل  چیزی  یک  چرا  كه  بود  كرده 
بیت العدل باید باالی سر دین باشد؟ یک نظر 
این جوری داده بود. این پیرمرد را كه شش دختر و 
یک پسر و همسر داشت، طرد كردند. خانواده اش 
بیرونش  انداختند.  بیرون  خانه  از  را  او  هم 

این آقا آمده بود و مخالفت 
که چرا یک چیزی  کرده بود 
بیت العدل  تشکیالت  مثل 
باید باالی سر دین باشد؟ 
یک نظر اینجوری داده بود. 
این پیرمرد را که شش دختر 
و یک پسر و همسر داشت، 
خانواده اش  کردند.  طرد 
بیرون  خانه  از  را  او  هم 

انداختند. بیرونش کردند!
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در  طرف،  آن   و  طرف   این   بیچاره  این  كردند! 
كه حد ندارد.  كشید  بى خانمانى، به قدری زجر 
پیام  و  دخترش  كوچۀ  سر  بود  آمده  گویا  یک بار 
بیایم؟  خانه ات  به  مى دهى  اجازه  كه  بود  داده 
دخترانش همه از این بهائى های دوآتشه بودند و 
این قدر شست وشوی مغزی شده بودند كه اجازه 

ندادند این پدر پیر به خانه شان بیاید.

ب: یعنى اجازه ندادند پدر دخترش را ببیند؟

طرد  این  بود.  ک  وحشتنا اصاًل  بله.  بله.  و: 
روحانى بود. 

كنون  تى ا ب: بعضى از این دستورهای تشكیال
بكشند  سرک  خانواده ها  در  هست؟   اینكه  هم 
كه كى چه دارد، یا از كسى كه درحال فوت است 
تشكیالت  مجموعۀ  وقف  را  اموالش  بخواهند 

ید، بفرمایید. گر نمونه دار بكند؟ این را ا

را  و مسائلى  از   اینكه جریان خودم  قبل  بله،  و: 
توجه  كنم،  عرض  بیاید  پیش  خواهرم  برای  كه 
یخ را خوانده بودم، ولى سر این  كه من تار كنید 
و  واقعًا  دیگر  و  شد  وجدانى  برایم  كاماًل    مسأله 
كردم  گوشت و استخوانم درک  كاماًل با پوست و 

كى هستند. گروه خطرنا كه این ها چه 

برود،  سالمندان  خانۀ  به  خواهرم  از   اینكه  قبل 
ما در خانه بودیم. یک پیرزن و سه دخترش دو 
از  دوتا  مى كردند.  زندگى  و  بودند  پایین تر  كوچه 
كرده  دخترها ازدواج نكرده بودند و یكى ازدواج 
كمى از نظر روانى مشكل  كه  بود و پسری داشت 
خودشان  خرج  با  خودشان  این ها،  داشت. 

ماه خانه سالمندان  دو  یكى  زندگى مى كردند. 
بهائى این ها را نگه داشت. بعد از یكى دو ماه 
نمى دانستم  هم  موقع  آن  تا  من  شدند.  فوت 
این  بود.  باهوش  جریان چیست، مادرم خیلى 
مادرم  یک بار  مى كرد.  درک  خوب  را  چیزها 
كردند. بعد  گفت: این ها در عرض دو ماه فوت 
گرفتند. دست  از تشكیالت آمدند خانۀ آن ها را 
كه مثل  گذاشتند. ما شنیدیم  ی خانه آن ها  رو
  اینكه پولى را داده اند به آن آقایى كه هست و آن 
كه دارد كه صدای او در نیاید. چون آن ها  پسری 
دست  و  دادند  او  به  پولى  نداشتند،  را  كسى 
از انقالب  گذاشتند. این اتفاق بعد  ی خانه  رو
بود. باز هم ما دقت نمى كردیم و مى گفتیم شاید 
توافقى است؛ تا جریان خواهرم پیش آمد كه من 
مفصل فهمیدم. انگار خدا مى خواست این ها 
كه من واقعًا بفهمم جریان  برای من پیش بیاید 
گر تو  ک هستند. ا چیست و این ها چقدر خطرنا
كار به مسائل مردم داری؟ چه  دین هستى، چه 
كار به قدرت و سیاست داری؟ شما به مسائل 
كار داری؟ با ارث و میراث چه  مالى مردم چه 
كار داری؟ شما دین هستى، بنشین سر جایت. 

سلسبیل  در  مادرم  بودیم.  خریده  خانه  یک  ما 
بعد  داشت.  خانه  جدا  هم  خواهرم  بود.  جدا 
و  من  نظر  بدون  یواشكى،  را  او  شد،  مریض 
كه  بهائى  سالمندان  خانۀ  بودند  برده  مادرم، 
آن ها  با  پدرم  چون  بگیرند.  ما  از  بیشتری  پول 
بود. گفته بودند پول به شما مى دهیم و خانه اش 
آن ها  بگیرید.  پول  هم  ناهید  از  و  یم  برمى دار را 
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دنبال پول هستند. من متوجه شدم. من خیلى 
گفتم  بود.  برخورده  غیرتم  به  هستم.  غیرتى 
ید  دار را  این  كه  ندادید  اطالع  مادرم  و  من  به 
است.  مریض  این  سالمندان؟  خانۀ  مى برید 
باالخره  ولى  بود  آن ها  با  و  بهائى  خواهرم  البته 
و  اخالقى  نظر  از  كه  است  درست  بود.  خواهرم 
آن  ولى  داشتیم  تفاوت  خیلى  باهم  ایدئولوژی 
كه دارم و آن حس خواهری  وجدان و عاطفه ای 

رهایش  نمى داد  اجازه  من  به 
گفتم  مى سوخت.  دلم  و  كنم 
این   اآلن در حال عادی نیست. 
نمى تواند  راه  دارد،  تى  مشكال
این ها دارند سوءاستفاده  برود. 
این  از  مى خواهند  و  مى كنند 
و  بردارند  را  خانه اش  طریق 
بگیرند.  ما  از  بیشتری  پول 
در  مى گویند  راست  گر  ا این ها 
دارند.  نگهش  خودش  خانٔه 
كه دارد، پرستار در خانه  خانه 
پولش  دارند،  نگهش  بیاورند 

نورچشمى  بهائیت  مى گفت  پدرم  بگیرند.  را 
و  نورچشمى ها  آن  به  دارد.  غیرنورچشمى  و 
با  بهائى  بین  مى رسند.  كله گنده ها  و  مبلغان 
این  پدرم  باوجود   اینكه  مى گذارند.  فرق  بهائى 
بچه اش  آخرش  این ها،  به  بود  داده  پول  همه 
نورچشمى نشده بود. آمده بودند او را ببرند كه من 
متوجه شدم نیت خیر ندارند و قصد سوءاستفاده 
سوءاستفاده  این ها  كه  برمى خورد  من  به  دارند. 

كنند. من در این وضع نابینایى، مشكل داشتم، 
مادرم هم پیر بود، مى خواستند هم ما را بكوبند و 
ناراحت كنند و هم   اینكه از فرصت سوءاستفاده 
كنند و خانه را بردارند. این از محبت و وحدت 
ما  را  بهائیت  عمل  این  بود!  آنان  انسانى  عالم 
لمس  استخوانمان  و  گوشت  و  پوست  با  كاماًل 

كردیم كه نزدیكشان بودیم. 

خالصه این خواهر را من برگرداندم خانه؛ خودم 
مى رفتم با پرستار و هرجور كه از 
كمكش مى كردم.  من برمى آمد 
كه  فهمیدند  بهائى ها  این 
نگه  خانه اش  در  را  این  من 
تلفن  راست  و  چپ  داشته ام، 
و  مى شد؛  من  به  ناشناس 
خود را همسایه خواهرم معرفى 
مى كردند كه بیا خواهرت را ببر. 
كار را بكن. آی این  آی بیا این 
گرفته.  بو  ساختمان  كن.  جور 
نمى كند.  رعایت  را  نظافت 
كسى چیزی  مى رفتم خانه اش 
مى زدند؟  تلفن  كسانى  چه  پس  نمى گفت. 
كه من نتوانم  كار بهائیت بود  كه این،  فهمیدیم 
یشان برسند و این  او را نگه دارم، كه این ها به آرزو
خانه اش  و  دارند  نگه  سالمندان  خانۀ  ببرند  را 
و همین طور هم شد. چون من  كنند  را تصرف 
و  شدم  درگیر  و  كردم  مبارزه  این ها  با  به قدری 
كه اعصاب مرا خورد  به قدری این ها تلفن زدند 
جان  به  را  همسایه ها  و  نگهبان ها  آنجا  كردند. 

بیا  آی  ببر.  را  خواهرت  بیا  آی 
جور  این  آی  بکن.  را  کار  این 
می دهد.  بو  ساختمان  کن. 
می رفتم  کن.  رعایت  را  نظافت 
کسی چیزی نمی گفت.  خانه اش 
کسانی تلفن می زدند؟  پس چه 
بهائیت  کار  این،  که  فهمیدیم 
که من نتوانم او را نگه دارم،  بود 
و  برسند  آرزویشان  به  اینها  که 
این را ببرند خانۀ سالمندان نگه 
و  بردارند  را  خانه اش  و  دارند 

همینطور هم شد.
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با  كارها هم مى كنند.  این  از  من مى انداختند. 
كسى خوب نباشند، مى روند دوروبرش و برایش 
خیلى  من  مادر  برای  كه  همان طور  مى زنند، 
هستند!  شمر  از  بدتر  بیفتد  پایش  مى زدند. 
اینكه مى گویند »محبت«، این ها همه اش یک 
نیست.  این طور  عمل  در  است.  ظاهری  چیز 

باشد،  منافعشان  كه  جایى 
كاری  بخواهند  كه  جایى 
منافعشان،  جهت  در  بكنند 
برآید  دستشان  از  كاری  هر 
هم  آدم  حتى  مى دهند.  انجام 
روزگاری  روزی،  گر  ا مى كشند، 
كه خدا  قدرت دستشان بیاید؛ 

كه بشود. نخواهد 

برای  هم  تتان  تحصیال از  ب: 
تحصیالت  بفرمایید.  ما 
و  پژوهش ها  و  دانشگاهى 

تحقیقات خودتان...

دانشگاه  یخ  تار لیسانس  من  و: 
بهائیت  و  یخ  تار به  راجع  بیشتر  و  هستم  ملى 
در  و  بودم  بهائى  چون  دارم.  مطالعه  ادیان 
بودم  شده  كنجكاو  مى كردم،  شركت  جلسات 
یخ چه مى گویند. بعد تفاوت هایش را  كه در تار
مى رسیدم  نتیجه  به  جاهایى  و  كردم  حس  كه 
یشه در انگلیس و فراماسونری  كه این ها اصاًل ر
در  است.  آن  از  پیچیده تر  اصاًل   مسأله  دارند. 
سیدعلى محمد  مى گفتند  اخالق  درس های 

این  در  است.   اآلن  دوازدهم  امام  باب، 
دوازدهم  امام  نمى گویند  تلویزیونى  برنامه های 

است. 

ب: مى گویند مبشر است. 

و: بله، من قشنگ یادم است. مى گفتند این امام 
كه استاد  دوازدهم است، درحالى كه تحقیقاتى 
محمد بن الحسن  درمورد  ارشاد 
اصاًل  باب  مى گویند  كرده 
هیچ وقت اظهار   اینكه من امام 
است.  نكرده  هستم،  دوازدهم 
مى كردند  كید  تأ جلسات  در 
است  دوازدهم  امام  ایشان  كه 
شده،  تمام  شیعه  دیگر  و 
بهاءاهلل هم من یظهره اهلل است. 
از  بعد  خیلى ها  درحالى كه 
یظهره اللهى  من  اظهار  باب 
بودیم؛  تشكیالت  در  ما  كردند. 
مى گفتند: میرزایحیى صبح ازل 
كرد.  بدی  برادرش  به  خیلى 
به  او خیلى  و  پیغمبرم  گفته است من  بهاءاهلل 
مظلوم  خیلى  را  بهاءاهلل  یعنى  كرد.  بد  بهاءاهلل 
یكى  بوده.  مبغض  خیلى  ازل  مى دادند.  نشان 
است.  مبغض  مى گویند  مى كند  بدی  كه  را 
یخ  تار در  را  این  بعد  بوده،  مبغض  میرزایحیى 
قدرت  سر  دعواشان  این ها  بابا،  نه  كه  دیدیم 
جانشین  صبح ازل  میرزایحیى  است.  بوده 
باب بوده و سر قدرت باهم ستیز داشتند؛ حتى 

بودیم؛  تشکیالت  در  ما 
می گفتند: میرزایحیی صبح  ازل 
کرد.  بدی  برادرش  به  خیلی 
بهاءاهلل گفته است من پیغمبرم 
کرد.  و او خیلی به بهاءاهلل  بدی 
مظلوم  خیلی  را  بهاءاهلل  یعنی 
خیلی  ازل  می دادند.  نشان 
بدی  که  را  یکی  بوده.  مبغض 
می کند می گویند مبغض است. 
بعد  بوده،  مبغض  میرزایحیی 
نه  که  دیدیم  تاریخ  در  را  این 
قدرت  سر  دعواشان  اینها  بابا، 

بوده است.
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آن  به  بود.  زده  صبح ازل  ترور  به  دست  بهاءاهلل 
اصالح  را  سرش  داری  وقتى  بود  گفته  سلمانى 
مى كنى، گردنش را بزن كه صبح ازل متوجه این 

توطئه شده بود.

و  آدم كشى  و  خشونت  با  دیدند  هم  بعد 
خرابكاری های زمان باب، نتوانستند به نتیجه 
برسند، در زمان بهاءاهلل آمدند تعالیم دوازده گانه 
و  مظلومانه  شكل  آن،  به  و  كردند  مطرح  را 
انسان دوستانه و وحدت عالم انسانى دادند؛ اما 
یشه اش همان خشونت است.  درواقع بهائیت ر
حكومت  مى خواهم  من  مى گفت  باب  درواقع 
قدرت  و  حكومت  دنبال  بدهم.  تشكیل  بیانى 

بود.

تبلیغات  جریان  در  ایام،  این  شما  آیا  ب: 
مجازی  فضای  در  آیا  هستید؟  آنان  رسانه اى 
مناظره  و  آن ها   گفت وگو  مبلغان  و  آن ها  با 
مجازی  فضای  از  آنان  مى كنید  فكر  مى كنید؟ 
برای  مى كنند  استفادهایى  چه  تبلیغات  از  و 

كارشان؟ گسترش 

نكردم.  مناظره  مى دهم.  گوش  من  البته  و: 
گوش مى دهم. صحبت های بهائى  مناظره ها را 
واقعًا خیلى خنده دار است.  گوش مى دهم.  را 
بهائى هایى مثل قاسم بیات و مثل آقای ثابتان 
دارند.  برنامه ها  مجازی  فضای  در  میبدی  و 
و  شده  بحث  وارد  آن ها  با  ارشاد  استاد  البته 
كه جوابى ندادند  پاسخ های خوبى داده است 
ارشاد دادند.  به جناب  توهین آمیز   برخوردی  و 

كه سؤال مى كند خیلى  كسى  درحالى كه دیدم 
گر  با احترام و مؤدبانه و منطقى سؤال مى كند.  ا
بكند،  سؤال  یا  بزند  حرف  مخالفشان  كسى 

خیلى بد برخورد مى كنند.

ید   اآلن؟  ب: نمونه هایش را دار

مى بینم  ارشاد.  آقای  با  برخورد  نمونه اش  و: 
چندین بار شده كه با بهائیان مختلف از جمله 
كرد  سؤال  خانم  این  از  كرد  مناظره  باران  خانم 
گفت  از تحری حقیقت  بعد  بهائى  گر یک  ا كه 
آمده،  پیش  سؤاالت  این  برایم  دین  این  در 
گر  ا بدهید.  جواب  من  برای  را  سؤاالت  این 
سؤاالت را به تشكیالت بگوید چه برخوردی با 
او مى كنند؟ این خانم هى طفره رفت. چندین 
كرد. ولى این خانم  بار آقای ارشاد سؤال را تكرار 
مى رفت به بیراهه، از یک جای دیگر، حرف های 
سؤال  آخر   در  بود.  عجیب  خیلى  مى زد.  دیگر 
ید. این به چه صورتى  شد شما طرد روحانى دار
است؟ این خانم گفت: دیگر تشكیالت خودش 
بود.  خنده دار  من  برای  واقعًا  مى كشد.  كنار  را 
كرد، بله،  كرد و سؤالى  گر طرف آمد مخالفتى  ا
كنار مى كشد ولى نگفت  را  تشكیالت خودش 
كرده یا مخالفتى  كه آمده سؤالى  پدر بیچاره ای 
كرده است، زن و بچه اش بر او حرام مى شود. او 
كه من  كلى  را از ارث محروم مى كنند. برداشت 
راستى  و  حقیقت  با  این ها  كه  است  این  دارم 
و صداقت هیچ میانه ای ندارند. تمام حرفشان 
كه در وجود این هاست  دروغ است تنها چیزی 

واقعًا بى صداقتى به تمام معناست.
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ب: نظر بهائیت درمورد قرةالعین چیست؟

یخ است، اصاًل  كه در تار و: قرةالعین، آن چیزی 
این چیزی نیست كه مى گویند و فیلم مى سازند 
مى گویند  و  مى گیرند  زن  حقوق  نماد  را  او  و 
حجاب  مخالف  و  بوده  زنان  حقوق  مدافع  او 
او اصاًل چنین دغدغه ای نداشته.  بوده است. 
زنى  است،  بوده  حى«  »حروف  جزو  قرةالعین 
كه شیخى شده، بعد مى گفته من خواب  بوده 
باب  سیدعلى محمد  طرفدار  زمان  امام  دیدم 
دنبال  اصاًل  بود.  جوری  این  آدم  یک  شده اند. 
مسائل حقوق بشر نبود. آن موقع اصاًل بهائیتى 
باشد.  مرد  و  زن  ی  تساو كه  نداشته  وجود 
سر  از  چادر  مى گویند  كه  هم  حجاب  درمورد 
از  را  چادر  قرةالعین  است،  اشتباه  انداخته، 
كنار  صورتش  ی  رو از  را  برقع  نینداخت،  سر 
كشید. تازه در آن مورد هم خود بهاءاهلل و دیگران 
نبود.  كارها  این  موقع  گفتند  و  كردند  اعتراض 
ی حقوق زن و مرد ندارد.  این اصاًل ربطى به تساو
حقوق  ی  تساو بهائیت  در  بفرمایید  شما  اصاًل 
مى دانید  را  بیت العدل  اواًل  هست؟  مرد  و  زن 
گر  ا بهائیت  در  كنند.  پیدا  راه  نمى توانند  زنان 
مرد شش دختر و یک پسر دارد خانه اش را باید 
چندانى  ارث  زن  یعنى  كند،  پسرش  اسم  به 
هم  شهری  و  دهاتى  زن  بین  حتى  نمى برد. 
و  مرد  و  زن  حقوق  ی  تساو اصاًل  است.  تفاوت 
بیشتر  شعاری  این ها  امثال  و  حقیقت  تحری 

نیست.

چه  سالمندان  خانۀ  و  خواهرتان  موضوع  ب: 
شد؟

گذاشت،  اثر  من  ی  رو خیلى  كه  و:   مسأله ای 
خانه  به  را  او  وقتى  كه  بود  خواهرم  جریان 
سالمندان بردند، خانه ای به نام خودش داشت. 
بود.  آنجا  مسلمانى  خانم  گویا  بود.  مریض  او 
سالمندان  خانۀ  ایدئولوژی  مسائل  به خاطر  من 
صحبت  خواهرم  با  تلفنى  گاهى  نمى رفتم. 
برخورد  این ها  با  نمى خواستم  واقعًا  مى كردم. 
كه آنجا بود  كنم. چون مى ترسیدم برای خواهرم 
گفت، به او مى گویند:  بد شود. این خانم به من 
هم  او  كن.  بهائى  جامعٔه  نام  به  را  خانه ات  بیا 
طفره  نمى كرد  مخالفت  نمى گفت.  هیچى 
بیمارستان،  بردندش  و  شد  مریض  مى رفت. 
گویا  بود،  خوابیده  ماه  دو  كه  بیمارستان  در 
از من پنهان مى كردند.  را  كه همه  برنامه ای بود 
كه  ما یک بار رفتیم بیمارستان، برادرم پیغام داد 
تعجب  من  بیمارستان.  نرود  بگویید  ناهید  به 
كه چرا برادرم مى گوید نرو. خالصه خواهرم  كردم 
بود.  نكرده  این ها  نام  به  سالمندان  در  را  خانه 
برداشته  را  مداركش  بودند  رفته  این ها  بعد 
دیگر.  جاهای  و  دادگستری  بودند  برده  بودند، 
رشوه  جاها،  خیلى  در  بهاءاهلل  كه  همان طور 
آزاد  برای  حتى  برود،  پیش  كارش  كه  مى داد 
این  دولت،  به  پول  داد  قرةالعین  طاهره  كردن 
بیفتد  پایش  هم  این ها  مى كرد،  یاد  ز را  كارها 
رشوه  بیفتد،  پایش  مى كنند.  را  كارها  همین 
را  مردم  مال  مى گویند.  هم  دروغ  مى دهند.  هم 



ء

شماره 11   پاییز 98

43

كاری مى كنند. این را دارم  هم برمى دارند. همه 
كاماًل  بگویم.  هوا  ی  رو نه   اینكه  مى گویم،  واقعًا 
كرده ام. رفته بودند خانه اش را بگیرند.  احساس 
كه  دیگر مراحل آخر رسیده بود. من از پرستارش 
گفت  بود پرسیدم خانه اش چه شد؟  مسلمان 
طرف  از  است  قرار  فردا  بودند.  خانه اش  دنبال 

انجام  را  كارها  بیایند  دادگاه 
بگیرند،  امضا  او  از  كه  دهند 
بشود.  خودشان  نام  به  خانه اش 
فرستاده  را  نماینده  این  حاال 
به  چنگش  از  را  خانه  كه  بودند 
این  من  دربیاورند.  بهائیت  نام 
را فهمیدم، خونم به جوش آمد. 
غرور  به  اصاًل  این ها  خدا،  ای 
انسانى توجه ندارند. حقوق بشر 
ندارند، همه اش  را هیچ توجهى 

حرف است.   اآلن در خارج از كشور، نوارها را من 
حقوق  برای  تالش  مى گویند  كه  مى دهم  گوش 
بشر در ایران! نصف سخنران ها بهائى هستند و 
اسمشان را مى شناسم. اصاًل چه حقوق بشری؟ 
یا هرجا مى روند صحبت از فرهنگ و هنر ایران، 
كشور بهائى  نصف سخنران هایش در خارج از 
كدام حقوق بشر؟ شما یک مریضى را  هستند. 
خیلى   ... خوابیده  بیمارستان  تخت  ی  رو كه 
ک است. خدا نكند این ها قدرت را به  وحشتنا
دست بگیرند. خون مردم را در شیشه مى كنند.

گفتم به جای   اینكه  من خیلى به غیرتم برخور. 
و  مى كنیم  محبت  بهائى ها  ما  بدهند  شعار 

مریض  از  عیادتى  بیایند  یم،  دار بشر  حقوق 
نیامده  بهائى  یک  مى گفت  پرستارش  بكنند. 
یک  بیاورند،  برایش  چیزی  یک  بزند،  سر  او  به 
افتاده،  تخت  ی  رو مریض  بكنند.  محبتى 
خواهر  این  مگر  بودند.  خانه اش  دنبال  این ها 
مشكل  برادرش  و  خواهر  ندارد؟  بچه  و  برادر  و 
سوءاستفاده  مى خواستند  دارند؟ 
برخورد.  من  غیرت  به  كنند. 
افتاده،  تخت  ی  رو بچه  این  آقا 
مى گیرید،  امضا  ید  مى رو شما 
معلوم  مى برید،  آدم  محضر،  از 
است این و آن را خریده اید. این ها 
در  مرا  بودند.  داده  پول  خالصه 
از  خارج  با  نمى گذاشتند.  جریان 
بودند.  دست به یكى  باهم  كشور 
گفت.  من  به  مسلمان  پرستار  آن 
من  ندارم.  شک  دیگر   اآلن  بود،  خدا  كار  واقعًا 
گفتم هر وقت آن آقا مى خواهد بیاید  فهمیدم و 
از او امضا بگیرد، من باید بیایم آنجا بنشینم و 
كه  گفت تلفن زده  مچ او را بگیرم. یک بار رفتم. 
امروز نمى آیم به مریض سر بزنم. من گفتم خیلى 
هماهنگ  پرستارش  با  بعد  روز  رفتم.  خوب، 
به  كارهایش  دیگر  چهارشنبه  روز  گفت:  كردم، 
»مراحل  شدم.  متوجه  من  رسیده...  مراحلى 
خانم  این  گفت.  من  به  خانم  این  را   آخر« 
حواسش نبود و من تصادفى كه سؤال كردم به من 
گفت. تصادفى یعنى خدا كمک كرد. من گفتم 
خیلى خوب. ما مى آییم بیمارستان، آن پشت 

که  چیزی  آن  قرةالعین، 
این  اصاًل  است،  تاریخ  در 
می گویند  که  نیست  چیزی 
را  او  و  می سازند  فیلم  و 
می-گیرند  زن  حقوق  نماد 
مدافع  او  می گویند  و 
حقوق زنان بوده و مخالف 
حجاب بوده است. او اصاًل 

چنین دغدغه ای نداشته.
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آقایى  این  من  مى نشینیم.  پرستار  با  یواشكى 
نمى شناختم  بگیرد،  امضا  مى خواست  كه  را 
با  چون  مى شناخت.  را  او  خواهرم  پرستار  ولى 
را مى گرفت و مى آمد  كار مى كرد، داروهایش  او 
دیگر  داشت.  زیرنظرش  كاماًل  مى رفت.  و 
به  او  فقط  نمى آمدند.  بهائى ها  از  هیچ كس 
پشت  آن  و  رفتیم  ما  مى آمد.  كارها  این  خاطر 
گر  نشستیم. پرستار او را به من نشان داد. آن آقا ا
نشان  را  خود  ما  لذا  مى شناخت.  مى دید  را  ما 
ندادیم. بعد گفتند آمد و رفت در اتاق خواهرت. 
كه مى خواست امضا  چند نگهبان با آن آقایى 
گفت همه رفتند  بگیرد، رفتند داخل. پرستارم 
داخل اتاق. من هم به محض   اینكه این ها رفتند 
كه خوابیده و بى حال  تو، رفتم. دیدم با خواهرم 
كه  كشیدم  است، دارند صحبت مى كنند. داد 
را  خواهرم  خانه  مى خواهى  داری  حقى  چه  تو 
آیا  درآوری؟  چنگش  از  بیمارستان  تخت  ی  رو
گفتم، رنگ آن آقا  كه  این انسانى است؟ این را 
گفت: نه، نه من چنین  زرد شد و ترسیده بود. 
رفت  سریع  دیگر  بكنم.  نمى خواستم  كاری 
این  گفتند  كیه؟  این  گفتند  نگهبان ها  بیرون. 
نكن،  دادوبیداد  خانم  گفتند  است.  خواهرش 
زده  زنگ  سوئیس  از  برادرم  بعد  ندارد.  عیب 
ی تخت  كه رو گفتم: ای خائن، خواهری را  بود. 
بیمارستان خوابیده، آمدی كمک كردی؟ البته 
حاال  بود.  شده  مغزی  شست وشوی  هم  برادرم 
انسانیت  بشر،  حقوق  از  دم  محترم  تشكیالت 

بیمارستان  تخت  ی  رو آمده  مى زند،  محبت  و 
از  اغماست،  حال  در  كه  را  مریضى  خانۀ 
چنگش دربیاورد و به نام خودش بكند. این را 

كنم.  دیگر چطور مى توانم توجیه 

كه در جامعۀ بهائى از اسالم مطرح  ب: تصوری 
یخ  مصرف گذشته  مى شود، همیشه یک دین تار
و دینى است كه متناسب با شرایط زمان نیست 
گر میدان پیدا بكنند، حتى بحث قائمیت و  و ا
بهاءاهلل  چنان كه  مى كنند،  مسخره  را  یت  مهدو
در  را  زمان؟جع؟  امام  و  یت  مهدو بحث 
كه  است  گفته  و  كرده  اعالم  موهوم  اقتدارات 
و  گذاشتند  قدرت  سریر  بر  را  موهومى  شخص 
ارواحنا  عصر  امام  موهوم،  شخص  از  منظورش 
را  اسالم  از  بدنمایى  تصویر  چرا  است.  فداه 
ایجاد  اخالق  درس  همان  از  بهائى ها  ذهن  در 

مى كنند؟

قبول  را  قرآن  مى گویند  ظاهر  در  این ها  البته  و: 
دیگر  اسالم  ولى  یم.  دار قبول  را  اسالم  یم،  دار
شست وشوی  را  بچه ها  و  است  گذشته  وقتش 
در  بودم،  بچه  كه  است  یادم  مى دهند.  مغزی 
مدرسه بچه بهائى ها مى گفتند قائم موعود آمده، 
مى دادند  یاد  اخالق  درس  در  آمده.  زمان  امام 
مى گویند  این ها  است.  آمده  زمان  امام  كه 
مى گویند  را  اسالم  است.  روز  د ین  بهائیت 
گذشته است. البته این را خیلى علنى  زمانش 
كتاب های بهائى ها هست.  نمى كنند. ولى در 
و  مى كنند  نفى  اصاًل  را  شیعه  و  اسالم  آن ها 
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من خیلی به غیرتم برخورده 
بود. گفتم به جای   اینکه شعار 
محبت  بهائی ها  ما  بدهند 
می کنیم و حقوق بشر داریم، 
مریض  از  عیادتی  بیایند 
می گفت  پرستارش  بکنند. 
سر  او  به  نیامده  بهائی  یک 
برایش  چیزی  یک  بزند، 
بکنند.  بیاورند، یک محبتی 
افتاده،  تخت  روی  مریض 

اینها دنبال خانه اش بودند.

ولى  است  گذشته  زمانش  اسالم  مى گویند  كاًل 
اسالم  اتفاقًا  درصورتى كه  است.  به روز  بهائیت 
به روزتر است. به خصوص شیعه به روزتر است. 
كه دارم مى گویم به روزتر است.  من با مطالعاتى 
ولى  مى برد  ارث  مرد  نصف  زن  اسالم  در  البته 
این ها  مى دهد.  نفقه  مرد  به   اینكه  كنید  توجه 

زن  بهائیت  در  اما  هست؛  همه 
دارد،  ارث  از  كمى  بسیار  بهره 
تمام خانه به نام پسر بزرگ است 
دیگر.   اآلن  چیزهای  خیلى  و 
در  دارد  بهائیت  كه  این جور 
دخالت  مردم  خصوصى  زندگى 
شیعه  و  اسالم  در  مى كند، 
به هیچ وجه در مسائل خصوصى 
و  دارد  چه  كه  نمى كند  دخالت 
بگذارد.  مردم  مال  ی  رو انگشت 
در  دارد.  روحانى  طرد  بهائیت 
فالن  در  هست  شیعه ای  اسالم 

نقطۀ دنیا یا مسلمانى در فالن نقطۀ دنیا، حاال 
ندارند. در  كاری  او  به  با اسالم بكند  مخالفت 
دنیا  سراسر  در  كه  بهائى هایى  تمام  بهائیت 
كند،  مخالفت  هركه  مى شوند؛  رصد  هستند، 

آنى سراغش مى روند. همه چیز را زیرنظر دارند.

دوستى  یک  بگویم.  مى خواهم  نمونه  برای  من 
پسر  یک  ایشان  بود.  مسلمان  خانمى  داشتم، 
یک  بود.  مسلمان  هم  پسرش  نداشت.  بیشتر 
یک  همین  و  داشت  یست متری  دو بزرگ  خانۀ 

نداشت.  خواهر  و  برادر  هم  پسر  داشت.  را  پسر 
پدرش  و  شد  فوت  مادرش  پسر  آن  گر  ا حاال 
خانه  او  شد،  فوت  بودند،  شده  جدا  كه  هم 
بهائى  این  گر  ا اما  داشت.  را  یست متری  دو
خورده  یک  و  بود  هم  تنها  كه  پسر،  همین  بود. 
كاری نبود و تنبل  كه اهل  اعصابش جوری بود 
و  سراغش  مى رفت  بهائیت  بود، 
مى گفت: »تو خواهر برادر نداری. 
را  خانه ات  بیا  نداری.  بچه  تو 
را  تو  جا  فالن  بیا  بزن.  امر  نام  به 
مریضى  گر  ا مى كنند.  نگهداری 
چون  ولى  یم.«  دار سالمندان  برو 
دین او شیعه بود و مسلمان بود، 
نداشت.  كاری  او  با  هیچ كس 
خانه اش را فروخت. بدون دردسر 
را  بقیۀ پول  و  خانه دیگری خرید 
این  گر  ا گذاشت.  بانک  در  هم 
بهائى بود، پدرش را درمى آوردند: 
مى خواهى  داری.  یست متری  دو خانه  یک  »تو 
برادر  و  خواهر  نداری،  كه  بچه  كنى.  كار  چه 
دولت  بخورد؟  مى خواهد  كى  نداری.  هم 

مى خواهد بردارد.« 

كتاب های اصلى را  كه  ب: در بهائیت رسم بود 
مطالعه كنند، اما مثاًل كتاب اقدس به زبان عربى 
كه عربى نمى دانند.  است. خوب بهائیان ایران 
با  نمى خوانند،  را  اقدس  كتاب  وقتى  طبیعتًا 
كسى  اگر  احكامش آشنا نمى شوند.   اینكه مثاًل 
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كه  بزنید  انگى  پیشانى اش  روی  كرد  دزدی 
شناخته بشود و این آدم از هستى ساقط بشود. 
كسى  پیشانیش،  به  خورده  انگ  كه  آدمى  یک 
دختر  كسى  مى آید؟  دخترش  خواستگاری  به 
كار مى دهد؟  این  به  كسى  به پسرش مى دهد؟ 
بهش شغل مى دهد؟ این حكم اقدس را چند تا 

جوان بهائى مطلع هستند؟

یادم  اول   اینكه  هیچى.  و: 
مخفى  را  بیان  كتاب  هست 
را  بیان  كتاب  بودند.  كرده 
كرده  خارج  دسترس  از  اصاًل 
كتاب  به جای  بعد  بودند. 
گنجینه حدود  اقدس هم یک 
كه  بودند  گذاشته  احكام 
به  چیزی  یک  خاوری  اشراق 
درآورده  و  بود  كرده  ملحق  آن 
تعالیم  همه  این  بعدًا  ما  بود. 
گذاشته  بهاءاهلل  كه  را  سختى 
بود فهمیدیم كه مثاًل دزد را مهر 

زد،  آتش  را  خانه ای  كسى  بزنید،  پیشانیش  به 
جلسات  در  بسوزانید.  آتش  در  زنده  را  خودش 
فقط  بود.  دروغ  همه اش  نمى گفتند.  را  این ها 
روز  هر  تابستان ها  مى گفتند  بهاءاهلل  تعالیم  از 
یک بار  روز  سه  زمستان ها  بشویید،  را  پایتان 
همین.  ید،  برو حمام  یک بار  هفته ای  بشویید، 
این جوری.  و  سطحى  خیلى  چیزهای  یک 
یا  و  بگویند  را  بهاءاهلل  تعالیم  كه  نبود  چنین 

اقدس را برای مردم توضیح بدهند. هنوز ترجمۀ 
این چه  به فارسى ممنوع است.  رسمى اقدس 
پیغمبر ایرانى است كه كتابش را به عربى نوشته 

و اصاًل ترجمه اش به فارسى ممنوع است؟

را  شما  خواهر  منزل  توانستند  باالخره  ب: 
بگیرند؟

ولى  مى خواستند  و: 
آنجا،  رفتم  من  نتوانستند. 
گفتم او خواهر  كردم و  دخالت 
اینجاست.  خواهرش  و  دارد 
این ها  كردم،  دادوبیداد 
رفتم  بعد  ترسیدند.  به شدت 
نگهبانى  به  خواهرم،  خانۀ  به 
خواهرم  گفتم  مدیره  هیأت  و 
خواهرش  من  و  شده  فوت 
من  خواهر  و  برادر  آن  هستم. 
خیلى  هستند،  خارج  در  كه 
اعصاب مرا مى لرزانند، خیلى 
به  بودند.  ترسیده  هم  این ها  مى كنند.  ناراحتم 
من هم از این طرف فحش مى دادند و ناراحتم 
مى كردند؛ اما مى دیدند من مثل شیر ایستاده ام. 
دیدم  بعد  بدهند.  را  كرایه اش  شدند  مجبور 
ی خانه  گذاشته بودند رو خواهر و برادرم دست 
مى دارم.  نگه  را  مادرم  گفتم  خواهرم.  و  مادرم 
مادر و خواهر بودند، مى خواستم كمكشان كنم. 
به  ببرند  را  این ها  كه  مى كردند  دخالت  آن ها 
گفته بود من را به خانۀ  خانۀ سالمندان. مادرم 

می گفتند  بهاءاهلل  تعالیم  از  فقط 
تابستان ها هر روز پایتان را بشویید، 
زمستان ها سه روز یک بار بشویید، 
بروید،  حمام  بار  یک  هفته ای 
همین. یک چیزهای خیلی سطحی 
تعالیم  که  نبود  چنین  اینجوری.  و 
بهاءاهلل را بگویند و یا اقدس را برای 
مردم توضیح بدهند. هنوز ترجمۀ  
ممنوع  فارسی  به  اقدس  رسمی 
است. این چه پیغمبر ایرانی است 
کتابش را به عربی نوشته و اصاًل  که 
ترجمه اش به فارسی ممنوع است؟
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خواهر  دیدم  بعد  ببرید.  مسلمانان  سالمندان 
خارج  كه  برادری  و  خواهر  )دو  پدرم  و  برادر  و 
ببر سالمندان  را  او  كه  است(، اصرار مى كردند 
بهائى ها. من هم آن موقع مریض بودم. چون سر 
برای  كرد.  مریض  مرا  بهائیت  خواهرم،  جریان 
من سردرد پیش آمد و افسردگى و این ها من را 

به خدا رساند.

مخالف  یا  بودند  آن ها  با  هم  مادرتان  آیا  ب: 
بودند؟

و: نه، مخالف بود، او را به زور مى بردند. خیلى 
نمى رفتم  من  گر  ا مى گفت  بود.  خنده دار 
این ها  مى بردند.  به زور  مرا  خانه  در  مى آمدند 
مى زنند،  كمک  و  محبت  و  بشر  حقوق  از  دم 
به  باال،  سن  با  پیرزن  یک  بود.  كمكشان  این 
و  است  شب  كه  كنند  كمكش  جای   اینكه 
ولش  برسانند،  خانه اش  به  و  است  یک  تار
خانمى  آن  مى ماندم.  من  مى گفت  مى كردند. 
همراهى  بود  طرف تر  آن  كوچه  دو  همسایۀ  كه 
و   اینكه  كمک  این  بود.  این حقیقت  نمى كرد. 
نه  كنیم،  خدمت  و  كنیم  كمک  مى گویند 
بشر  حقوق  و  كنند  كمک  انسان ها  به    اینكه 
كه  است  برای   این  این ها  كنند.  رعایت  را 
امر  پیشرفت  برای  كنند.  بهائیت  به  خدمت 
مادرم  بعد  كنیم.  كمک  مى گویند  كه  است 
مریض  با   اینكه  من  داشت.  ِسُرم  دستش  در 
من  گفته  مادرم  مى شود.  خیانت  گفتم  بودم، 
ببر.  مسلمانان  سالمندان  به  مرا  نیستم،  بهائى 
حرف  نمى توانست  و  بود  كرده  هم  سكته  یک 

بزند. بردم سالمندان مسلمان و بیست وشش و 
هفت روز بیشتر در آنجا نبود. نگذاشتند. دیدم 
ارتباط  كه اصاًل  تلفن، فامیل هایى  تلفن پشت 
كه مرا تحت فشار بگذارند. همان طور  نداشتند 
كه  گذاشتند  فشار  تحت  مرا  خواهرم  برای  كه 
بودم،  غیرتى  هم  من  دارم.  نگه  را  او  نتوانم  من 
بگذرم.  این ها  كنار  از  بى تفاوت  نمى توانستم 
ناراحت  مى كنند،  سوءاستفاده  دارند  مى دیدم 
برنامه ای  همان  دیدم  را  بیچاره  مادر  مى شدم. 
این هم مى آورند.  آوردند، سر  كه سر خواهرم  را 
بعد دیدم پدرم آن طرف، خواهر برادر این طرف؛ 
خانه  به  اجبار  به  را  مادرم  و  باشد  خب،  گفتم 
سالمندان بهائى بردم. هنوز هم نمى توانم خودم 
را ببخشم. مى گویم خدایا بروم آن دنیا از مادرم 
حاللیت بطلبم. نگذاشتند. مادر بیچاره، یک 
فوت  نماند.  بهائى  سالمندان  در  بیشتر  سال 

شد. 

پدرم تا آخرین لحظه بدجور بهائى دوآتشه بود. 
شد.  چه  نیست  معلوم  پدرم  مغازۀ  و  مال  همۀ 
گفت بچه های  همه را فروخت داد به بهائى ها. 
كه نیستند، این یكى هم مشكل دارد،  من دوتا 
بعد  كردند.  سوءاستفاده  وسط  این  خالصه 
مادرم را بردند آنجا برای   اینكه خانه اش را ببرند. 
قبرستان  بردند  هم  را  او  شد  فوت  كه  من  مادر 
بهائى ها. من دیگر بعد از مادرم آن قدر ناراحتى 
را  مادرم  چطور  نفهمیدم  كه  داشتم  بیماری  و 
ترتیب  این  به  شد.  چه  نفهمیدم  و  كردند  دفن 

گذشت. 
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نمى آید  مى كند.  كار  پرده  پشت  بهائیت 
مستقیم حرف بزند. آرام آرام قدرت را مى گیرند. 
خیلى علنى نمى كنند. پشت پرده، خواهران را 
به جان من مى انداختند. حاال خودشان از خود 
وكیل  یک  بودند.  كرده  وكیل  را  یكى  بهائیت، 
زیرزمینى  مى خوانند،  كه  بهائى  درس  در  كه 
شرایطى  با  تو  گفتند  مى داد.  درس  این ها  به 

انحصار  نمى توانى  داری  كه 
چرا  گفتم  كنى.  وراثت 
سواد  من  پرستار  نمى توانم؟ 
كاری  كه  قانونى  كار  دارد. 
كاری  وراثت  انحصار  ندارد. 
ما  بفروشم،  مى خواهم  ندارد. 
و  بفروشیم  یم.  ندار بچه  كه 
هركس سهم خودش را بردارد. 
آمریكا  در  كه  من  خواهر  آن 
بفروشیم.  باشد  گفت  اول  بود 

بعد یک دفعه حرفش عوض شد. چه شد؟ من 
فهمیدم بهائیت از او خواسته بود. بعد خواهرم 
من  به  بود  بدوبیراه  و  فحش  چه  هر  و  زد  زنگ 
كه   داد. این خواهر و برادرم بهائى دوآتشه بودند 
بگذار  پس  بردارد؟  دولت  چرا  یم،  ندار بچه  ما 
نشده  پیشقدم  خودشان  مى دانم  بردارد.  امر 
بدهند،  امرى  تشكیالت  به  را  خانه  كه  بودند 
این ها  نمى كرد  دخالت  بهائیت  گر  ا بلكه 
و هركس سهم خود  بفروشیم  را  مى گفتند خانه 
من  از  خواست،  آن ها  از  تشكیالت  بردارد.  را 
از  مى دانند،  را  من  شرایط  آن ها  نمى خواستند. 

كه  را مى دانستند  من نمى خواهند. اخالق من 
من برگشته ام و به هیچ عنوان با آن ها همكاری 
و  خواهر  دیدم  و  خواستند  آن ها  از  نمى كنم. 
برادرم هم تسلیم شدند. من هم خیلى ناراحت 
گفتم مگر من ُمرده ام، چرا دنبال  بودم. با خودم 
و  انسان  برای  اصاًل  آن ها  نروم؟  وراثت  انحصار 
حقوق بشر و برای عزت انسانى هیچ ارزشى قائل 
مى كوبند،  را  انسان  نیستند. 
برایشان  اصاًل  مى كنند.  لهش 
شخصیت  ترور  نیست.  مهم 
بهائیت  مهم  كارهای  از  یكى 
من  به  كارها  این  است. 

برمى خورد. 

گفتند  شدند،  مجبور  باالخره 
وراثت  انحصار  بیاییم  باشد 
خانمى  یک  بفروشیم.  و  كنیم 
بود،  بهائیت  نمایندۀ  كه  را 
ما  فهمیدم.  بعدًا  من  كه  كردند  كار  این  مأمور 
من  اواخرش  كردیم.  وراثت  انحصار  رفتیم 
اینجا   مسأله ای  مثل   اینكه  دیدم  بردم  پى 
نماینده  اینكه  مثل  مى فهمیدم.  خودم  است. 
كه  مى كنند  كارهایى  دارند  آن ها  آن هاست. 
كه  آخر  روز  بعد  بگیرند.  دست  به  را  اختیار 
را  وراثت  حصر  ورقۀ  آن  یم  برو مى خواستیم 
به خواهرم  و  زدم  آن خانم زنگ  به  بگیریم، من 
گر این خانم مى خواهد بیاید،  یم. ا گفتم ما مى رو
من مى روم ورقۀ انحصار وراثت را من مى گیرم. 
وراثت  انحصار  ندارد.  اختیاری  هیچ  دیگر  او 

بر  اینها   محبت!  بگویند  هم  بعد 
سر مسائل خانه بین من و خواهر 
انداختند.  اختالف  برادرم  و 
ما  که  کردند  دور  ما  از  را  آنها 
نتوانیم  و  بشویم  متحد  نتوانیم 
اختالف  وسط  این  بکنیم.  کاری 
به  گل آلود  آب  از  که  انداختند 

نفع خودشان ماهی بگیرند. 
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او  نیست  الزم  ورقه ای  هیچ  و  شده  تمام  كردیم 
كاره است.  بگیرد. به او ربطى ندارد. مگر او چه 
همه دست من است. بعد تلفن زدم به آن خانم 
چون  مى بردند  را  من  بودند.  پیگیر  آن ها  گفتم. 
من یكى از وراث بودم و سند هم دست من بود. 
گفتم خیلى خوب. من مى آیم به شرطى  من هم 
وحدت  خانم  نه  گفت  بعد  بگیرم.  را  اصل  كه 
خودم  را  اصل  مى دهم،  شما  به  را  كپى  شعار، 
برمى دارم؛ با كمال پررویى. گفتم شما چرا اصل 
را  اصل  شما  چرا  هستم،  من  وارث  ید؟  بردار را 
یم  مى رو حاال  باشد.  خوب  گفت  ید؟  بردار
گفتم  مى گیریم. بنده با پرستارم رفتم آنجا. به او 
كردند مى خواهیم ورقۀ  حواست باشد ما را صدا 
كه آخرین مدرک است بگیریم،  حصر وراثت را 
نگیرد.  چیزی  هیچ  خانم  این  باشد  حواست 
كه من این نقشه  گویا این ها هم فهمیده بودند 
كه مى خواهم مشتشان را بگیرم. بهائیت  را دارم 
را  وراثت  حصر  ورقۀ  اصل  كه  بود  این  دنبال 
بگیرم.  خودم  كه  بودم  این  دنبال  من  و  بگیرد 
بودند.  آورده  ناشناس  به طور  را  خانمى  این ها 
این ها دودوزه بازی مى كنند، عدم صداقت در 
كه  خانم  این  گفت  من  پرستار  است.  كارشان 
سالم  هم  ما  و  آمد  بهائى  خانم  آن  البته  آمده؛ 
یم.  برو كردند  صدا  شد  قرار  كردیم.  علیک 
داد  دست  او  با  و  آمد  دیگر  خانمى  یک  گفت 
كرد و خندید. انگار همدست  و با او صحبت 
ورقه  وقت  یک  خواستم  گر  ا من  كه  بود،  آورده 
اصلى  ورقۀ  جوری  یک  بتوانند  آن ها  بگیرم،  را 

همان طور  یدیم،  دو ما  دربیاورند.  چنگم  از  را 
نگاه  گفتم  یدیم،  مى دو باهم  پرستار  و  من  كه 
كن، ورقه اصلى دست این خانم نیفتد. او هم 
من  به  را  همه  گفتم  رفتم  هم  من  حتمًا.  گفت 
با  بودم.  شده  موفق  گرفتم.  من  را  همه  بدهید. 
یک دفعه  یم.  برو كه  رفتیم  بیرون  پرستار  همان 
بیرون  آمده  بود،  آمده  كه  بهائى  خانم  آن  دیدم 
كه  بود  آورده  همدست  مى گردد.  ما  دنبال  و 
گر بخواهم تمام  كه این وسط من ا مراقب باشد 
از  كنند  همدستى  جوری  یک  بگیرم  را  مدارک 
حس  من  گفت  پرستار  دربیاورند.  من  چنگ 
كردم این خانم پشت سر من است. نرفته بود. ما 
كنار ایستادیم و آن خانم من و  فوری برگشتیم و 
گفت ناراحت شد  پرستار را باهم دید، پرستارم 
گفت شما نرفتید؟  و رنگش زرد شد، آمد جلو و 
یم. این  گفتیم نه. آمدیم پایین، مى خواستیم برو

هم آمده بود دنبال همدستش مى گشت. 

خالصه ما رفتیم و مدارک را موفق شدم بگیرم. 
رفتند  این ها  بعد  شد.  ناراحت  خیلى  هم  این 
خواهرم  كردند.  تحریک  را  خواهرم  طرف  آن  از 
زیردست آن ها بود. دوآتشه در اختیار آن ها بود. 
شورای  بودند  برده  یلچر  و با  بودند  برداشته  را  او 
یكى  هم  این  عنوان   اینكه  به  اختالف،  حل 
اصل  ورقه های  از  یكى  رفتند  است،  وراث  از 
كردم  اشتباه  من  دیگر  گرفتند.  را  وراثت  حصر 
كه  كنم. او را برده بودند  كه نرفتم آنجا دادوبیداد 
كه بگیرد،  از طریق او مدرک را بگیرند. مدرک را 
كه  بود  جریانش  این  دیگر.  بود  بهائى ها  دست 
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گذاشته  مال  این  ی  رو دست  این ها  متأسفانه 
بودند و من دیر متوجه شدم. 

كه  البته یک مقدار هم به خاطر خواهرم هست 
اعصابش  ی  رو مى روند  است.  كشور  از  خارج 
و  مى كنند  عصبى  تنهاست،  هم  او  و  بدجور 
مهم  برایشان  این ها  مى اندازند.  من  جان  به 
كه خانواده پاشیده بشود. عصبى بشود.  نیست 
ناراحت بشود. مریض بشود. حقوق بشر كه مهم 
این ها دنبال منافع هستند. عصبیش  نیست. 
كنند. تلفن به من بزند، فحش  كنند، ناراحتش 
بدهد، حاال اختالف پیدا كنیم. بعد هم بگویند 
و  من  بین  خانه  مسائل  سر  بر  این ها   محبت! 
خواهر و برادرم اختالف انداختند. آن ها را از ما 
كه ما نتوانیم متحد بشویم و نتوانیم  كردند  دور 
كه از  كاری بكنیم. این وسط اختالف انداختند 

گل آلود به نفع خودشان ماهى بگیرند.  آب 

كه به هرحال با روشندل بودن،  ب: همت شما، 
را رها نكردید برای ما جالب  تحقیق و پژوهش 
كار  اینترنت  با  چطور  شما  بفرمایید  است. 

مى كنید؟

كار مى كردم. خودم رفته  كامپیوتر  و: من  قباًل با 
بهمن  فرهنگسرای  در  بودم.  گرفته  یاد  بودم 
و  مى رفتم  یوتیوب  مى كردم.  كار  كامپیوتر  با 
یادی از یوتیوب به دست مى آوردم،  اطالعات ز
این ها  و  فیلترشكن  این  خاطر  به  دیگر    اآلن 
گوشى همراه لمسى  گذاشتم. با  كنار  كامپیوتر را 
گویا  كردم،  كار مى كنم. توی آن تاچ بک را وارد 

گویا مى توانم در یوتیوب  شده است.   اآلن در آن 
دیگر  برنامه های  و  ارشاد  آقای  برنامه های  بروم. 
به  و  مى كنم  روشن  را  گوشى  مى كنم.  دنبال  را 

اینترنت وصل مى كنم. 

كار مى كنید؟ ب: چند ساعت 

از  مى دهم.  گوش  بیشتر  شب ها  من  و: 
فضای  در  صبح،  سه  و  دو  تا  یازده  ساعت 
مى دهم.  گوش  را  مختلف  برنامه های  مجازی 

گوش مى دهم. به خصوص بحث بهائیت را 

همۀ  یعنى  است.  به روز  اطالعاتتان  شما  ب: 
كاماًل  حركت های بهائیت را در فضای مجازی 

مى شناسید. 

برنامه های  در  مى شناسم.   اآلن  بله  و: 
بهائیت  رسانه ها  تمام  در  خارج  تلویزیون های 
بى بى سى،  پارس،  تلویزیون  است.  كرده  نفوذ 
تو  و  من  بوده.  بهائیت  بنیانگذارش  اصاًل  كه 
بهائیت  اصاًل  كه  اندیشه  فردا،  ایران  حتى  و 
گوش  را  آن  آدم  وقتى  واقعًا  مى كند.  تبلیغ  را 
كه  هستند  كى  دیگر  این ها  مى گوید  مى دهد 
آدمهایى  چه  مى كنند.  پخش  را  مطالب  این  
از   اینكه  گذشته  مى دهند؟  گوش  را  این ها 
كرده اند،  درست  انجمن هایى  دارند،  برنامه 
كشور مى گذارند.  سمینارهایى هم در خارج از 
از  مى كند.  صحبت  مى آورند  روان شناس 
بشر  حقوق  از  مى كنند.  صحبت  دمكراسى 
صحبت  كه  چیزی  تنها  از  مى كنند.  صحبت 
بهائیت  كه  است  بهائیت  یخ  تار نمى كنند 
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حرف های  من  مجموع  در  مى گوید.  دارد  چه 
دنبال  كه  بدانید  مى دهم.  گوش  را  این ها 
گر این ها واقعًا یک دین بودند؛  قدرت هستند. ا
یم  دار دوست  را  خودمان  خدای  ما  مى گفتند 
زندگى  به  این ها   ولى  كنیم؛  پرستش  این طور 
مردم  خصوصى  زندگى  به  كار  دارند.  كار  مردم 
سیاست  به  دارند،  ک  امال و  مال  به  دارند، 
بگیرند.  دست  به  مى خواهند  را  قدرت  دارند. 
كه  قوانینى  اقدس  در  بگیرند  را  قدرت  فردا 
پیاده شدن نیست،  قابل  و  نمى دانند چیست 
آشنا  اقدس  قوانین  با  بهائیان  نوع  دارد.  وجود 
كه در بیت العدل است،  نیستند، نقشه هایى را 

نمى دانند. 

خواهرانتان  با  شدید،  مسلمان  وقتى  آیا  ب: 
درمورد تحقیقاتتان صحبت مى كردید؟

خاطر  به  بهائیت  بودم  فهمیده  موقع  آن  و: 
یخش و چیزهایى كه در جلسات مى گفتند،  تار
دروغ است، ولى نقدش نمى كردم.   اآلن در این 
كه چقدر مخوف  تازه فهمیده ام  سال های آخر 
هستند و نقدش مى كنم. آن موقع مى گفتم یک 
دینى بوده، حاال دروغ بوده، هرچه بوده، این ها 
كه داستان  دین خودشان را دارند. نمى فهمیدم 
از چه قرار است. این همه پول مى گرفتند، آدم 
از  مى گوید خوب دین است. دو سه سال قبل 
بودم،  دانشجو  برگشتم.  تقریبًا  كه  بود  انقالب 
چیزی  نمى رفتم  موقع  آن  آخر.  سال  دانشجوی 
یخ  تار خواهرانم  به  وقت  یک  بگویم.  كسى  به 
كه  چیست  این ها  مى گفتند  آن ها  مى گفتم،  را 

ردیه  مى گفتم  است.  ردیه  این ها  مى گویى؟ 
یخ است. نیست، تار

كلمات مخالفین را  ردیه مى گفتند و از آن آن قدر 
كه  كه در مخمان رفته بود  بد توصیف مى كردند 
اشتباه است. درحالى كه  نظر مخالفان همگى 
خیلى از مسائل مطرح شده در ردیه درست بود. 
برنیامدم  نقد  درصدد  چون  من  انقالب  از  بعد 
دین  هركس  و  است  دین  یک  مى كردم  فكر  و 
دنبال  ما  نمى گوید  كه  بهائیت  دارد.  شخصى 
نمى گفتند  اخالق  درس  در  حتى  سیاستیم. 
كه به من اعتقاد دارند  كسانى  گفته  كه بهاءاهلل 
ندارند  دوست  را  او  كه  كسانى  هستند،  خوب 
من  طرفدار  كسانى  گر  ا هستند.  سنگریزه 
بپرسند.  از مادرشان  را  بروند حالشان  نیستند، 
پدر  یا  بگویند  جلسات  در  نمى آمدند  را  این ها 

در خانواده بگوید. 

پنهان  مى دانست،  را  چیزهایى  كه  پدرم  حتى 
جهت  این  در  او  خب  مى گفتیم  ما  مى كرد. 
دنبال  نداشتم.  كاری  نمى كردم.  نقد  است. 
یک  این ها  كه  انقالب  از  بعد  بودم.  خودم  كار 
كاری  دیگر  و  بود  شده  شل  قدرتشان  مقدار 
كه ضیافت مى گرفتند،  نداشتند. خواهرانم هم 
ولى  بودم.  نشسته  پایین  خودم  خانۀ  در  من 
آمد، دیگر فهمیدم  این جریان ها پیش  كه  بعد 
كه  دروغى  از  گذشته  این ها  نیست.  دین  این  
كه  بى صداقتى  از  گذشته  مى گویند،  دارند 
سیاست  و  قدرت  دنبال  اصاًل  مى كنند،  دارند 
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شست وشوی  ضیافت  در  همه  این  هستند. 
دخالت  سیاست  در  كه  مى دهند  مغزی 
نكنید. ما هم مى گفتیم این بیچاره ها دخالت 
برای  مى گفتند  علنًا  نمى كنند.  سیاست  در 
چند  تازه  نرود.  حزبى  دنبال  هركسى    اینكه 
فهمیدم چقدر مخوف هستند،  اخیر من  سال 
از  پنهان كاری مى كنند.   اآلن خیلى  كه  این قدر 
برایم  این جریان ها  نمى دانند. من هم  بهائى ها 

شناختم.  را  آن ها  كه  آمد  پیش 
مداخله گر  این قدر  نمى دانستم 
به هرصورت،   اآلن  هستند. 
از   اینكه  بعد  مى كنم.  نقدشان 
و  برادر  نقد،  به  كردم  شروع  من 
هنوز  كردند.  قهر  من  با  خواهر 
پدرم  كه  بودم  نرسیده  نقد  به 
گاهى  مادرم  با  البته  كرد.  فوت 

رفتار  این  این ها  كه  مى كردیم  درددل  وقت ها 
كار را مى كنند؟ چرا برای من  را دارند؛ چرا این 
مى گویند.  چه  مسلمان ها  به  مى روند  مى زنند. 

چرا آن ها را تحریک مى كنند علیه من.

كردید، شما را  ب: شما از طرد روحانى صحبت 
كردند یا به آنجا نكشید؟ طرد روحانى 

بیرون  گروه  آن  از  اواًل  من  چون  نكشید،  نه  و: 
كه من اصاًل هیچ  آمده بودم. بعد هم این اواخر 
بود.  جدا  من  خانۀ  نداشتم.  آن ها  با  ارتباطى 
مستقل بودم. استقالل مالى دارم. حقوق دارم. 

كردید؟ ب: از چه سنى استقالل مالى پیدا 

از  داشتم.  مالى  استقالل  اول  همان  از  من  و: 
همان بعد از انقالب من استقالل مالى داشتم. 
مادرم  و  پدر  بودم.  مادرم  و  پدر  خانۀ  در  منتها 
ولى  نمى كردم  نقد  موقع  آن  بودند.  شهرستان 
گروه آن ها هم نبودم.  استقالل مالى داشتم و در 
نمى رفتم.  به هیچ عنوان  ضیافت ها  در  اصاًل 

مادرم ساده بود و او را مى كشاندند.

شما  مى دانستند  یعنى  نمى كردید،  نقد  ب: 
مسلمان شده اید؟

مى دانستند  خانواده ام  بله  و: 
و  برگشته ام  آن ها  از دین  كه من 

مسلمان شده ام.

كه شما را  ب: تالش نمى كردند 
برگردانند؟

كه  مى دانستند  نه،  و: 
برادرم  و  خواهر  بود.  من  با  مادرم  نمى توانند. 
پدرم  نزن.  حرف  مى گفتند  و  شدند  عصبانى 
كاری نداشت. چند ماه بعد از مادر،  خداییش 
به  كردم  شروع  آن  از  بعد  تازه  شد،  فوت  پدرم 
كه نقد مى كنم و سؤال مى كنم، آن  نقد. از وقتى 
با من حرف  كه در سوئیس است، دیگر  برادرم 
كه  بار  چند  است.  عصبانى  خیلى  نمى زند. 
بهائى(  بیات)مبلغ  با  و  تلویزیون  در  رفتم  من 
عصبانى  و  شنیدند  این ها  كردم،  صحبت 
شدند. تشكیالت بهائى این ها را شارژ مى كند. 
ارشاد،  آقای  با  كردم  مصاحبه  از   اینكه  بعد 
این ها چقدر به من تلفنى فحش دادند، چقدر 

که  کالس ها نمی گفتند  حتی در 
که به من  کسانی  گفته  بهاءاهلل 
هستند،  خوب  دارند  اعتقاد 
که او را دوست ندارند  کسانی 
کسانی  گر  ا هستند.  سنگریزه 
بروند  نیستند،  من  طرفدار 
حالشان را از مادرشان بپرسند.
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گر دستشان به من برسد، من  گفتند. ا بدوبیراه 
را تكه تكه مى كنند.   

بكند  نمى تواند  با من  كاری  بهائیت دیگر  اآلن 
ولى مى روند برادر و خواهرم را پر مى كنند. برادرم 
من  نمى زند.  حرف  كه  كرده اند  پر  آن قدر  كه  را 
به خواهرم عالقه دارم. تنهاست، دلم مى سوزد 
مى كنند.  خراب  را  او  اعصاب  مى روند  برایش. 
جریان  سر  مادرم،  فوت  از  بعد  بار  چندین 
عصبانى  تلفن  پشت  مى زند  تلفن  او  خانه، 

تو  كه  مى زند  داد  است. 
رفتى  تو  بردی؛  را  ما  ی  آبرو
این ها  بعد  گفتى.   را  این 
با  كنند.  دشمنى  مى ترسند 
كنند.  كاری  نمى توانند  من 
من  هستم.  مطمئن  را  این 
دو  ندارم.  وابستگى  آن ها  به 
كه از ترسشان  تا خانه است 
كرایه مى دهند.  دارند به من 
در  كه  دارم  خانه  خودم  از 
ارتباطى  هیچ  نشسته ام.  آن 
وابستگى  نه  ندارم.  آن ها  با 
وابستگى  نه  و  دارم  عاطفى 
كاری  هیچ  من  علیه  مالى. 

نمى توانند بكنند.

خیلى  برایم  كه  موردی  یک 
یه ایجاد كرده بود، این بود  زاو
كه مى گویند ترک تعصبات، 

ترک موهومات. پس چرا مى گویند این تعداد تیر 
گروه  خورده به باب ولى باب نمرده و دوباره یک 
را  راهشان  همه  و  شد  توفان  بعد  آمدند؟  دیگر 
كردند به خانه بروند. مگر این مى شود؟ این  گم 
یج  به تدر را  این ها  من  بود.  سؤال  یک  من  برای 
كه حرف  كشید  فهمیدم، شاید سه سال طول 
تبلیغ  تلویزیون ها  این  در  كه  كسانى  از  خیلى 
نبودم،  بهائیت  در  من  گر  ا بفهمم.  مى كنند، 
چه  كه  نمى فهمیدم  نمى خواندم،  را  یخ  تار یا 



ء

شماره 11   پاییز 98

54

قشنگى  حرف های  كه  این ها  مى گویند.  دارند 
من  محبت.  انسانى،  عالم  وحدت  مى زنند، 
فهمیدم  كه  اول  فهمیدم.  یج  به تدر را  این ها 
یخشان دروغ است. بعد گفتم خوب دینشان  تار
كار نقد هم  كار دارم. چون  این است، من چه 
نمى كردم. بعد از فوت پدرم، درواقع من افتادم 
در نقد. دیگر دستم آمد كه این ها خیلى مخوف 
هستم،  برادرم  و  خواهر  گیر  من  هستند.   اآلن 
كامل  به طور  نمى توانم  كه  خواهرم  به خصوص 
كه در سالمندان در  كنم. آن خواهرم  آن ها را نقد 
كه طفلک یک سال پیش فوت  دست آن ها بود 
است.  كشور  از  خارج  من  خواهر  این  ولى  كرد. 
گر یک شیعه در هرجای دنیا باشد، اصاًل  گفتم ا
خانه  ندارد.  آن ها  به  كاری  اسالمى  جمهوری 
نمى كند.  یا  مى كند  نقد  ندارند.  خانه  دارند. 
دنیا  هرجای  در  بهائى  یک  ولى  ندارد.  كاری 
هست او را رصد مى كنند. تبلیغاتشان یك طرفه 
است. مثاًل درمورد حقوق زنان، از زنان استفاده 
همۀ  گوش  كه  تصاویر  این  با  مى شود.  ابزاری 
مثاًل  كردند.  كر  تلویزیون هایشان  رادیو  در  را  ما 
روسری  بدون  و  حجاب  بدون  را  زن  مى آیند 
یا  مى دهند،  نشان  تلویزیون ها  در  شیک  و 
زن  برای  ما  بگویند  مى خواهند  كه  جایى  در 
اهمیت قائل هستیم. درحالى كه هیچ اهمیت 
هم برای زن قائل نیستند. این ها همه اش شعار 
بكنند،  تبلیغ  كه  جایى  مى روند  مثاًل  است. 
بكنند،  تبلیغ  یا  بدهند  قرار  را تحت تأثیر  كسى 
این طوری  استفاده های  میندازند.  جلو  را  آن 

همه  این  من  پدر  كه  هم  خانواده  در  مى كنند. 
بود،  دستش  زیر  كتاب  مرتب  و  بود  تى  تشكیال
این هم  نداشت.  رفتار خوبى  مادر من هیچ  با 
عالم  وحدت  و  محبت  و  اتحاد  مى گویند  كه 
انسانى و متحد باشید، پدر من اصاًل با مادر من 
و  خودش  جامعۀ  با  همه اش  نبود؛  متحد  هیچ 
هیچ  بود.  متحد  داشت،  دوست  كه  آن هایى 
كه مى گویند زنان  ارزش هم قائل نبود. این نبود 
ی چشممان هستند و زن بیشتر باید تحصیل  رو
این ها  كه  آن طور  كه  است  این  واقعیت  بكند. 
نیست.  هیچ  هم  ی  تساو نیست.  مى گویند، 
ارث  در  حتى  نیست.  ارث  در  ی  تساو هیچ 
مادر و پدر، پدر بیشتر مى برد تا مادر. مخصوصًا 
مى دهد.  مانور  خیلى  بهائیت  ارث  مسائل  در 
كه یک جوری طرف را  همه اش دنبال این است 
گر طرد شده از ارث محروم  كند. ا از ارث محروم 
كند.  گر بتواند محروم  گر مسلمان شد ا مى كند. ا
به  كه  گرفتم  قرار  شرایطى  در  خوشبختانه  من 
كه دیگر دیر بود  آنجا نرسیدند. موقعى رسیدند 

و من این ها را نقد مى كردم.

آن  به  یا  هستند  بهائى  كه  كسانى  برای  ب: 
سمت مایل شده اند، شما به عنوان یک موضوع 
را  آن  بروند  كه  بدهید  آن ها  به  بخواهید  كه 
مطالعه كنند و بفهمند كه درست است یا غلط 
است، چه بخشى از بهائیت را توصیه مى كنید 

دقیق بشوند؟

ی  رو بشوند.  دقیق  بهائیت  یخ  تار ی  رو و: 
فراماسونرها  كنند.  تحقیق  بروند  فراماسونرها 
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یک  درواقع  بهائیت  یشۀ  ر كه  هستند  چى 
جاهایى از آنجا مى آید. بهاءاهلل حتى خودش با 
میرزاملكم خان فراماسونر در بغداد ارتباط داشته 
است. از او دستور مى گرفته، یک جورهایى خط 
ببینند.  را  حقیقت  بیایند  بهائى ها  مى گرفته. 
كنند. بروند در جامعۀ فراماسونری  یخ را نگاه  تار
و بعد بیایند در بهائیت. خود بهائى ها بگویند 
این  شود؟  ترجمه  فارسى  به  نباید  اقدس  چرا 
نمى دهند  اجازه  آن ها  به  بكنید.  را  سؤاالت 
پدرم  خانۀ  در  كه  زمانى  گر  ا من  كنند.  سؤال 
بودم، سؤال مى كردم، صددرصد من را از خانه 
مینداختند بیرون. ولى آن موقع به این سؤال ها 
نرسیده بودم. مى گفتم حاال هر عقیدهای دارند 
دارد؛  ارتباط  خودشان  به  است.  خودشان  مال 
نیست  خودشان  برای  عقایدشان  مى بینم  ولى 
باعث  این ها  دارند.  را  آن  جهانى  تبلیغ  قصد 
نگرانى است و من خودم به شخصه جدًا نگران 
كه بگویم  این   مسأله هستم. حاال بچه ای ندارم 
چه  من  بچۀ  آمد،  به وجود  بهائى  حكومت  گر  ا
بالیى سرش خواهد آمد. این ها به دنبال قدرت 
هستند فقط.   اآلن تمام هم و غمشان در آن طرف 
برنامه  كه  تلویزیون ها  این  در  است.  همین  مرز 
كردند،  پیدا  آن رسانه ها رسوخ  و در  مى گذارند 
كه مى آورند در این برنامه های  كثر مهمان هایى  ا
سیاسى، همه بهائى هستند، مى شناسمشان. 
بهائى  كه  سمنانى  خسرو  نام  به  آقایى  یک 
كجاست  كتاب نوشته، نوشته نفت مان  است 
ید بگویید  برو ایران  به مردم  ایران؟ نوشته  مردم 

است  این  دنبال  خودش  كجاست؟  ما  نفت 
گر بشود نفت را صاحب بشود. دنبال نفت  كه ا
هستند.  مملكت  این  ثروت  دنبال  هستند. 
جاها  تمام  در  این ها  مهمان های  كثر  ا و  این ها 
مى گویند ما در سیاست نیستیم. یک مقداری 
كردند  كه این ها آمدند در تلویزیون ها صحبت 
كردند، باز من خیلى روشن شدم.  و برنامه اجرا 
مى آید  كه  بهائى  آن  بودم.  این ها  توی  چون 
مى فهمم  مى زند،  حرف  مى كند،  مصاحبه 
در  گر  ا چیست؟  دنبال  و  مى گوید  دارد  چه  كه 
آن ها نبودم و این بالها را سر من نیاورده بودند، 
ندیده  را  رفتارشان  و  بودم  نشده  درگیر  آن ها  با 
كه  بهائى  فرد  آن  كه  نمى فهمیدم  واقعًا  بودم، 
آمده منظورش چیست. این ها را نمى فهمیدم، 
بشر  حقوق  مدعیان  با  كه  مى فهمم.  ولى   اآلن 
از  همدست شدند. متأسفانه مسلمانان خارج 
با بهائى ها همراه شدند  یسیون هم  اپوز و   ایران 
ــ همه باهم رفیق شدند و با همكاری اسرائیل، 
قدرت  كه  هستند  فعالیت  دنبال  سخت    اآلن 
كه من در  را به دست بگیرند. این چیزی است 

كردم. این مدت برداشت 

را  وقتتان  كه  یم  سپاسگزار شما  از  خیلى  ب: 
هم  شما  صحبت های  انشاءاهلل  دادید.  ما  به 
مورداستفاده واقع بشود و چراغ روشنگر دیگری 
كه در حوزه  كه پژوهش هایى  كسانى  باشد برای 
و  ممنونیم  خیلى  شما  از  مى كنند.  بهائیت 

خداحافظى مى كنیم.
�����
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بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفكران بهائى

قسمت هشتم

دیــــل هازبند

Dale Wayne Husband

ـ كارشناس ارشد حقوق بین الملل حمید فرناقـ 



     چكیده

و  پژوهشگران  از  هازبند  دیل 
 9 حدود  طى  كه  است  نویسندگانى 
تشكیالت  و  جامعه  در  عضویت  سال 
آشنا  بهائى  وآموزه های  تعالیم  با  بهائى، 
ضعف،  نقاط  به  مدتى  از  پس  و  شد 
شكست ها  تعارض ها،  اشتباهات، 
در  و  برد  پى  بهائیت  نارسایى های  و 
بهائیان  ملى  محفل  به  خطاب  نامه ای 
سال ها  از  »پس  نمود:  اعالم  امریكا، 
به  سرانجام  حقیقت،  تحری  و  تحقیق 
رسیدم  غم انگیز  تصمیم  و  نتیجه  این 
به  اعتقادی  و  باور  نمى توانم  دیگر  كه 
مؤسسات  و  نهادها  از  هریک  یا  بهاءاهلل 
همچون  او،  نام  تحت  تأسیس شدۀ 
جهانى،  بیت العدل  و  امراهلل  والیت 
شده ام  متقاعد  كاماًل  من  باشم.  داشته 
تعالیم  و  اهداف  تحقق  در  بهائیت  كه 
و  وحدت  صلح،  ایجاد  بر  مبنى  خود، 
بشری،  برای جامعۀ  ئى  ایجاد عصر طال
است«.  شكست  به  محكوم  و  ناتوان 
مصون  و  عصمت  به  معتقد  هازبند 
و  نیست  بهائى  رهبران  بودن  خطا  از 
را حركت به سوی  قبول چنین اعتقادی 
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كرد طرفداران این  تشكیالت بهائى ابتدا سعى 
اعتراض های  و  انتقادها  جریان  در  كمتر  آیین 
قبیل  این  خواندن  لذا  گیرند.  قرار  مخالفان 
كه  كتاب ها و مقاالت را نه تنها توصیه نمى كرد 
طى دستور العملى از بهائیان خواست تا نامه ها 
اینكه  بدون  را  مخالفان  مقاالت  و  مجالت  و 
نفرۀ   9 )شورای  محفل  به  عینًا  كنند،  مطالعه 
اداره كنندۀ تشكیالت بهائى در هر شهر( تحویل 

دهند.  

معرفى  با  دارد  سعى  بهائى  تشكیالت  امروزه 
مخالفان خود به عنوان افرادی بى سواد، مزدور، 
بهائى،  مفاهیم  با  ناآشنا  بهائى ستیز،  معاند، 
جاه طلب و... درحقیقت نوعى ترور شخصیت 
بهائیان  بر  را  منتقدان  كالم  تأثیر  و  كند 
و  نماید  بى اعتبار  و  داده  كاهش  غیرمتعصب 
یادی  ز موفقیت های  به  رهگذر  این  در  كنون  تا
توده های  بین  عماًل  است  توانسته  و  رسیده  نیز 
بهائیت،  به  منتقد  و  مطلع  افراد  و  بهائى 

شكاف های عمیقى را ایجاد نماید.

گسترش فضای مجازی  البته، به مرور زمان و با 
اطالعات،  به  افراد  سریع  دسترسى  امكان  و 
مقاالت  با  یافتند  امكان  غیرمتعصب  بهائیان 
حوزۀ  در  نگاشته شده  مختلف  كتاب های  و 
پاسخ های  جویای  و  یافته  ارتباط  بهائیت 

منطقى به اعتراض های مخالفان باشند. 

اوائل سال 1996، پدیدۀ جدیدی در جامعه  از 
بروز  و  ظهور  آن  و  شد  پیدا  بهائى  جهانى 

بهائى  جامعه  درون  استبداد  و  دیكتاتوری 
مى داند. او به مشروعیت رهبری بهائى، بعد از 
عبدالبهاء انتقاد شدید دارد و معتقد است پس 
برادرش  به  باید  بهائیت  رهبری  عبدالبهاء،  از 
هازبند  مى شد.  سپرده  افندی  محمدعلى 
بیت العدل )رهبری فعلى بهائیت در اسرائیل( 
بهائیت  است  معتقد  و  مى داند  غیرمشروع  را 
هیچ  عمرش،  از  سال   17۰ از  بیش  گذشت  با 
دستاورد ارزشمندی را به ارمغان نیاورده است. 
انتقادهای  و  بهائیان وحدتگرا است  او طرفدار 

یادی را به بهائیت وارد آورده است. ز

اشاره

آموزه های  كنون  تا بهائى  پیدایش  آیین  زمان  از 
این نحلۀ فكری همواره در معرض نقد و انتقاد 
گونى به آن وارد  گونا قرار داشته و اعتراض های 

شده است. 

كلى  به طور  و  مسیحى  و  مسلمان  علمای 
كتاب های  نگارش  با  الهى،  ادیان  طرفداران 
و  مشروعیت  به  را  اعتراض  بیشترین  مختلف 
تكامل یافتۀ  را  خود  كه  بهائى،  آموزه های  آیین 
اسالم و ادیان الهى  مى داند، داشته اند. عالوه بر 
اندیشمندان  و  توحیدی  ادیان  طرفداران 
و  نویسندگان  موردنقد  بهائیت  مذهبى، 
هریک  و  گرفته  قرار  نیز  غیرالهى  اندیشمندان 
ایرانى  آیین  این  آموزه های  خاص  منظری  از 
اعتراض های  و  گرفته  انتقاد  باد  به  را  نوظهور 

جدی به آن وارد آورده اند. 
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البته  بود.  بهائى  جامعه  درون  از  منتقدانى 
گرداندن افراد مهم و فرهیخته از بهائیت و  ی  رو
گرایش آنان به اسالم، یا انشعاب درون فرقه ای، 
فضای  گسترش  با  ولى  دارد،  طوالنى  سابقۀ 
از  برخى  برای  امكان  این  اینترنت  و  مجازی 
غرب  در  بهائى  اندیشمندان  و  روشنفكران 
و  به دیدگاه ها  را  اعتراض هایى  كه  آمد  به وجود 
عملكرد رهبری جامعۀ بین المللى بهائى یعنى 

 بیت العدل در اسرائیل وارد آورند. 

جامعه  نخبگان  از  نوعًا  كه  روشنفكران  این 
و  كادمیک  آ تحصیالت  و  بودند  بهائى 
مطالعات میدانى در حوزۀ بهائیت و شناخت 
دارند،  آن  آموزه های  و  بهائیت  به  نسبت  كافى 
زیر  را  حیفا  در  آن  رهبری  و  بهائى  تشكیالت 
گونۀ  سؤال برده و به حركت های مستبدانه و خدا
كه  معتقدند  گردید ه اند.   آن ها  معترض  آن 
رهبری روحانى )كاریزماتیک(  آیین بهائى جای 
كه  داده  نیمه انتخابى  سلسله مراتب  به  را  خود 
ساختار و تصمیماتش مرتبًا از سوی مخالفان و 
معتقدان داخلى و بهائیان سابق موردانتقاد قرار 
گسترش  زمینه ساز  اینترنت،  توسعۀ  و   مى گیرد 

هرچه بیشتر این نارضایتى ها شده است.  

و  الهى  را  خود  كه  حیفا  در  بهائیت  رهبری 
از خطا و لغزش  مى داند، در مقابل این  مصون 
روشنفكران  با  مخالفت  و  نیاورد  تاب  انتقادها 
سطح  در  بهائى  معترض  و  فرهیخته  افراد  و 
كار خود قرار داد و با استفاده  جهان را در دستور 

مشاورین  )هیئت های  خود  پلیسى  سازمان  از 
بهانه های  به  را  آنان  از  یادی  ز تعداد  قاره ای( 
یا  نمود  اخراج  و  طرد  بهائى  جامعه  از  مختلف 
به  مجبور  كه  داد  انجام  را  حركاتى  علیه   آنان 

استعفا و خروج از بهائیت شوند. 

فقط  موظفند  بهائیان  بیت العدل،  دیدگاه  در 
یک صدا و یک قرائت از آیین خود را شنیده و 
تشكیالت  كه  است  قرائتى  آن  و  نمایند  تبلیغ 
براساس  نماید.  تجویز  را  آن  بهائى  رهبری  و 
تحلیل  اظهارنظر،  اقدام،  هرگونه  دیدگاه،  این 
خط مشى  با  مطابق  كه  سؤالى  حتى  و  تفسیر  و 
دنیا  در  ملى  محافل  و  باورهای  بیت العدل  یا 
یافت  در از  بعد  مرتكب  است.  ممنوع  نباشد، 
گرفتن اخطار،  گاهى بدون  یک اخطار و حتى 
كالم  و  سالم  و  گردیده  اخراج  بهائى  جامعۀ  از 
نیز  اوقات  گاهى  نمى شود.  شمرده  مجاز  او  با 
بهائیان  بر  چنان  را  عرصه  بهائى  تشكیالت 
كه چاره ای جز استعفاء و  منتقد تنگ  مى گیرد 

خروج از بهائیت برای   آن ها باقى نمى ماند.

این گونه حركت های خشن و غیرمنطقى باعث 
یلیام  و چون  فراوانى  اندیشمندان  است  شده 
گلیشر، دنیس  یک  كول، فردر گارلینگتن، خوان 
مارشال،  آلیسون  فلیمینگ،  جورج  اوئن،  مک 
فرانچیسكو  مک گلین،  سن  شول،  استیون 
عضو  مدتى  هریک  كه  ـ  دیگران  و  فیچیكیا 
آن  آموزه های  تبلیغ  به  و  بوده  بهائى  جامعه 
شده  جدا  بهائیت  از  باالجبار  ـ  بودند  مشغول 
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را  مختلفى  انتقادی  كتاب های  و  مقاالت  و 
تحریر  رشته  به  بهائى  عملكرد  آیین  نقد  در 

درآوردند.

به  موجود،  اطالعات  با  دارد  سعى  مقاله  این 
دیدگاه های  و  نظرات  از  مختصری  بررسى 
برخى از روشنفكران منتقد به تشكیالت بهائى 
فرهیخته  محققان  است  الزم  هرچند  بپردازد، 
كامل تری  در این میدان وارد شده و بررسى های 

را به عالقه مندان این حوزه ارائه نمایند.

منتقدان  و  روشنفكران  این  دیدگاه های  بیان 
سیاسى  مواضع  تأیید  معنى  به  لزومًا  بهائى، 
این  دینى  نقطه نظرات  حتى  و  اجتماعى  و 
این  معرفى  با  بهائى شناسى  نیست.  افراد 
راهى  گشودن  صدد  در  فقط  اندیشمندان، 
كه  راهى  است؛  بهائى  آیین  به  نگاه  در  جدید 
پیش تر برخى متفكران غربى آن را پیموده اند.         

دیل هازبند

الف ــ زندگى نامه 

نویسنده،  ـ متفكر، سخنران،  واین هازبند  دیل 
محقق و متكلم بهائى ـ 5۰ ساله، در 8 مى 1969 
و  آمد  به دنیا  آمریكا،  تگزاس،  ورث  فورت  در 
یک  در  كلیسا،  به  خاصى  وابستگى  بدون 

خانوادۀ مسیحى پروتستان پرورش یافت.

تبشیری  كلیسای  عضو  سالگى   2۰ تا   15 از 
به  ورود  از  بعد  ولى  بود  اوانجیلک  مسیحى  ـ 
كه اغلب مطالبى  دانشگاه به این نتیجه رسید 
را كه مبلغان و كشیشان مسیحى ارائه  مى كنند، 

دروغ و نادرست است.

تفكرات  دارای  سالگى   27 تا   2۰ از  دیل 
بود  وحدتگرا  كلیسای  عضو  و  بشردوستانه 
گروه  این  تفكرات  كرد   احساس  یج  به تدر ولى 

بى محتوا و خالى از مفاهیم عالیه است.

او به طور روشن و قطعى الحاد و خداناباوری را 
رد  مى كند و آن را گونۀ دیگری از خرافه و تعصب 
هرنوع  از  دوری  ضمن  دارد  سعى  او   مى داند. 
تعصب و خرافات ادیان و  آیین ها، با چراغ عقل 
به حقیقت  یافته های دانش بشری،  و  و منطق 
برسد؛ لذا از نوجوانى عالقۀ خاصى به مباحث 
یخ و مطالعات مرتبط با   آن ها  علمى، نجوم، تار

كرد. پیدا 

تارانت  كالج  از  علم  رشتۀ  در   2۰۰۰ سال  در  او 
در  درحال حاضر  و  شد  فارغ التحصیل  كانتى1 

مؤسسۀ آمازون مشغول فعالیت است.

1. Tarrant  County
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بهائى  جامعه  عضویت  به   1995 سال  در  دیل 
تبلیغى  برنامه های  در  شركت  از  پس  و  درآمد 
بهائى و جلسات فایرساید،1 در بدفورد تگزاس2 
بهائى  دربارۀ  ی  و شد.  عالقه مند  بهائیت  به 

شدن خود  مى نویسد: 

دچار   ،199۰ دهه  اواسط  »در 
نوعى سرگردانى روحى بودم. من 
كودكى در محیط مسیحى  كه از 
بزرگ شده و پرورش یافته بودم، 
برخى  مشاهدۀ  و  مطالعه  با 
منافقانۀ  و  زننده  رفتارهای  از 
مالحظۀ  نیز  و  مسیحى   رهبران 
تناقض ها  و  تعارض ها  برخى 
كلیسای  از  انجیل،  كتاب  در 
سال  در  كندم.  دل  مسیحى 
بهائیت  دربارۀ  جزوه ای   1995
كه بسیار جالب  به دستم رسید 
به  بودند  مدعى  بهائیان  بود. 
ادیان،  سایر  موردباور  خدای 

نافذ  و  معتبر  نیز  را  ادیان  سایر  و  دارند  ایمان 
باور  جهانى،  وحدتگرایان  مانند  و   مى دانند 
و  معتبر  و  آیین،  دین  هر  به  را  هركس  اعتقاد  و 
بهائیت  فكر  مى كردم   تلقى  مى كنند.  صحیح 
ک عقیده دارند و همچون  و وحدتگرایان، اشترا
چند  از  بعد  لذا  هستند.  هم  شبیه  خواهر،  دو 
Fireside .1: نوعی از برنامه های تبلیغی بهائیان در آن سال ها 
كه در منازل بهائیان برپا می شد و در آن، فرد غیربهائی ـ  بود 

مبتدیـ  تحت تبلیغ مبلغان بهائی قرار  می گرفت.
2. Bedford

جلسات  و  تبلیغى  جلسات  در  شركت  ماه 
عصر  و  "بهاءاهلل  كتاب  خواندن  نیز  و  فایرساید 
این  از  و  كردم  تصدیق  را  بهائى  جدید"،  آیین 
بعد  سال های  در  البته  بودم.   خشنود  بابت 
روشن  موضوع  دیگر  نیمۀ  آن  و  افتاد  اتفاقاتى 
بهائیت،  در  بررسى  و  تحقیق  از  پس  و  شد 
رسیدم  نتیجه  این  به  سرانجام 
كه نمى توانم اعتقادی به بهاءاهلل 
و مؤسساتى چون مؤسسه والیت 
امراهلل و  بیت العدل داشته باشم. 
جامعه  از   2۰۰4 سال  پایان   در 

بهائى امریكا خارج شدم«.

محفل  به  خطاب  نامه ای  در  او 
ملى بهائیان امریكا  مى نویسد:

و  تحقیق  سال ها  از  پس   ...«
تحری حقیقت، سرانجام به این 
نتیجه و تصمیم غم انگیز رسیدم 
كه دیگر نمى توانم باور و اعتقادی 
و  نهادها  از  هریک  یا  بهاءاهلل  به 
همچون  او،  نام  تحت  تأسیس شدۀ  مؤسسات 
داشته  جهانى،  و  بیت العدل  امراهلل  والیت 
بهائیت در  كه  كاماًل متقاعد شده ام  باشم. من 
ایجاد  همچون  خود،  تعالیم  و  اهداف  تحقق 
ایجاد  انسانى،  عالم  وحدت  جهانى،  صلح 
و  ناتوان  و...   بشری  جامعه  برای  ئى  طال عصر 
از  بدین وسیله  لذا  است.  شكست  به  محكوم 

عضویت در جامعه بهائى استعفا  مى دهم«.

قطعی  و  روشن  به طور  او 
رد  را  خداناباوری  و  الحاد 
دیگری  گونۀ  را  آن  و   می کند 
تعصب  می داند.  و  خرافه  از 
دوری  ضمن  دارد  سعی  او 
خرافات  و  تعصب  هرنوع  از 
ادیان و  آیین ها، با چراغ عقل 
دانش  یافته های  و  منطق  و 
بشری، به حقیقت برسد؛ لذا 
به  خاصی  عالقۀ  نوجوانی  از 
تاریخ  نجوم،  علمی،  مباحث 
با   آن ها  مرتبط  مطالعات  و 

کرد. پیدا 
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دیل دراین باره  مى گوید:

ارسال   2۰۰5 ژانویه  در  و  آماده  را  نامه  این  »من 
امریكا،  ملى  محفل  بعد،  هفته  چند  كردم. 
مرا  استعفای  كه  كرد  اعالم  و  داد  پاسخ  من  به 
من  كه  نمود  امیدواری  اظهار  و  است  پذیرفته 
روزی به جامعه بهائى برگردم.  پس از آن هرگونه 
را  ورث(  )فورت  شهرم  بهائى  جامعه  با  ارتباط 

كردم«. قطع 

دیل هازبند پس از خروج از بهائیت، مجددًا به 
عضویت انجمن وحدتگرایان جهانى درآمد ولى 
توسط  وحدتگرا"1  بهائیان  "گروه  تأسیس  از  پس 
اندیشه ها و  كه هدفش ادغام  یک استتسون2  ار
تعالیم اساسًا غربى شدۀ بهائیت و اندیشه های 
ازاین  حمایت  به  است،  جهانى  وحدتگرایان 

اندیشه پرداخت.

دستخوش  باید  بهائیت  است  معتقد  هازبند 
با  و  گشته  بنیادی  تغییرات  و  اصالحات 
در  شود؛  ادغام  جهانى  وحدتگرایان  گروه 
غیراین صورت، و درصورت بى توجهى به تعالیم 
و  نابودی  جز  سرنوشتى  جهانى،  وحدتگرایان 

اضمحالل نخواهد داشت. 

و  بدبینانه  نگرشى  درحال حاضر  هازبند  دیل 
از  طرفداری  ضمن  و  دارد  بهائیت  به  انتقادی 
دگم  باورهای  تجربى،  و  انسانى  منطق  و  عقل 

بهائیت را نفى  مى كند.

1. Association of Unitarian Bahais
2. Eric Stetson 

 علت خروج از جامعۀ بهائى •

تشكیالت،  به  معترض  و  منتقد  افراد  اصواًل 
این گونه  ندارند.  بهائیت  در  جایگاهى  هیچ 
یا  اخراج  مى شوند  بهائیت  از  به سادگى  افراد 
برنامه ریزی  طوری  را  كار  مقدمات  تشكیالت 
كه فرد معترض مجبور به استعفاء شود.  مى كند 

»چرا  مقالۀ  در   2۰۰7 كتبر  ا در  هازبند  دیل 
از  خود  خروج  علت  به  كردم«۳  ترک  را  بهائیت 

بهائیت اشاره نموده و  مى نویسد:

مسیحى  یک  جوانى  و  نوجوانى  سنین  در  »من 
بودم ولى در اوایل دهۀ 2۰ عمر خود، با مالحظۀ 
آن،  نارسایى های  و  تعارض ها  اشكاالت، 
كردم. بهائیت توضیح  مى داد  مسیحیت را رها 
از آنكه عیسى مسیح پیامبر )یا مظهر(  كه جدا 
اعصار،  و  قرون  طول  در  او،  آیین  بود،  الهى 
كثر  دچار انحراف و فساد شده و به این ترتیب، ا
مسیحیان دیگر پیرو او نیستند، بلكه از افكار و 

ی  مى كنند! عقاید بشری پیرو

3. Why I quit the Baha’i Faith, https://dalehu-
sband.wordpress.com/2007/10/19/why-i-quit-
the-baha%e2%80%99i-faith

https://dalehusband.wordpress.com/2007/10/19/why-i-quit-the-baha%e2%80%99i-faith
https://dalehusband.wordpress.com/2007/10/19/why-i-quit-the-baha%e2%80%99i-faith
https://dalehusband.wordpress.com/2007/10/19/why-i-quit-the-baha%e2%80%99i-faith
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خود  با  بهائیان،  جامعۀ  به  پیوستن  ابتدای  در 
جامعۀ  به  شبیه  جامعه ای  شاهد  كردم  فكر 
باستان،  روم  امپراتوری  در  اولیه،  مسیحیان 
به  بهائیان  دیگر  كه  تفاوت  این  با  بود؛  خواهم 
گروه ها و فرقه های رقیب تقسیم نخواهند شد و 
پرداخت.  نخواهند  یكدیگر  با  جنگ  و  نزاع  به 
گر همۀ مردم جهان بهائى شوند،  گفتم ا با خود 
صلح و سعادت برای همیشه برقرار خواهد شد! 
یایى! ولى طبیعت انسان  چه دورنمایى! چه رؤ

هرگز اجازۀ تحقق چنین چیزی را نخواهد داد! 

نیز  بهائیت  كردم  مالحظه  مدتى  از  پس 
و  شكست ها  تعارض ها،  اشتباهات،  دارای 
كمتر از 2۰۰ سال عمر  نارسایى ها است؛ هرچند 
موارد،  این  از  گاهى  آ و  شناخت  باشد!  كرده 
جامعۀ  از  اندوهگین  قلبى  با  تا  شد  موجب 
كاری  یا ر و  بهائى خارج شوم. مى توانم دورویى 
ترتیب  به  را  بهائى  تعصب آلود  عقاید  در  نهفته 

كنم : زیر بیان 

بهائیت  ادعا دارد دین دیگر احتیاج به طبقۀ - 1
روحانى ندارد ولى عماًل خود طبقه ای از رهبران 
كه اقتدار و استبدادی  كرده است  را پیش بینى 
قائل  خود  برای  وسطى  قرون  كشیشان  از  بیش 

هستند .

با یكدیگر 2-   بهائیت ادعا دارد زن و مرد باید 
ی باشند ولى از سوی دیگر، حق عضویت  مساو
و  قدرتمند  رهبری  شورای  در  را  زنان  حضور  و 
)بیت العدل(  بهائى  جامعۀ  در  نفوذ  صاحب 

انكار  مى كند .

 آیین بهائى و بهائیان ادعا  مى كنند با پیروان ۳- 
به   آن ها خوشامد  و  ادیان دوست هستند  سایر 
هم كیشان  از  دسته  آن  هم زمان،  ولى   مى گویند 
ادعاهای  به  نسبت  و  كنند  جرأت  كه  را  خود 
پرسش  العدل(  )بیت  خود  فعلى  دینى  رهبران 
قرار داده و  تردید داشته باشند، مورد سرزنش  و 

طرد و تكفیر  مى نمایند .

و - 4 مطابق  باید  دین  بهائى  مى گوید  تعالیم 
اصرار  درعین حال  ولى  باشد  علم  با  هماهنگ 
كه رهبران دینى   آن ها  مى گویند،  دارند هرآنچه را 
مطالب  آن  هرچند  است،  محض  حقیقت 

موردقبول مراجع علمى نباشد!

و  افتضاحات  با  بهائیت  در  من  همچنین 
آزار  مرا  واقعًا  كه  شدم  مواجه  رسوایى هایى 
كه دیگر عضو جامعه بهائى   مى دهد، حّتى اآلن 
از   آن ها به  كرده ام. به برخى  نیستم و آن را ترک 

اختصار اشاره  مى كنم:

ـ نقض مفاد کتاب عهدی )وصیت نامه  الفـ 
بهاءاهلل( توسط فرزندش عبدالبهاء!

حقیقت  در  كه  عهدی  كتاب  در  بهاءاهلل 
را  آن  خود  دستخط  به  و  اوست  وصیت نامۀ 
عبدالبهاء،  از  پس  كه  نمود  مقرر  است،  نوشته 
باید  ــ  میرزامحمدعلى  ــ  او  جوان تر  برادر 
كردن  جانشین او شود ولى عبدالبهاء با محروم 
این  موقعیتى،  و  مقام  هرگونه  از  محمدعلى 
در  و  گذاشت  پا  زیر  را  بهاءاهلل  حكم  و  دستور 
را،  نوه اش شوقى افندی  الواح وصایای خویش، 

به جای محمدعلى، جانشین خود نمود.
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ب -  جنون و حماقت شوقى افندی!

شوقى افندی  وصیت نامه اش،  در  عبدالبهاء 
امراهلل  ولى  و  خود  جانشین  به عنوان  را  نوجوان 
شوقى افندی  كه  داشت  مقرر  و  كرد  منصوب 
ذكور  ارشد  فرزند  خود،  حیات  زمان  در  باید 
خود، یا درصورت عدم صالحیت او، یكى دیگر 
از پسران خود را )و درصورت نداشتن پسر، یكى 
دیگر از فرزندان ذكور از نسل بهاءاهلل را( به عنوان 
جانشین خود تعیین نماید. شوقى افندی نه تنها 

و  فرزندان  تک تک  بلكه  نداشت،  فرزندی  خود 
و تكفیر  را طرد  بهاءاهلل و عبدالبهاء  بازماندگان 
كرد و از جامعۀ بهائى اخراج نمود. به این ترتیب، 
گردید تا نتواند حكم و دستور  شرایطى را موجب 
 1957 سال  در  او  كند!  اجرایى  را  پدربزرگش 
بهائى  قوانین  و  احكام  برخالف  و  درگذشت 
و  نگذاشت  به جای  خود  از  وصیت نامه ای 
نبوِد  بحران  در  را  بهائى  جامعه  ترتیب،  این  به 

كرد . جانشین غرق 

ـ پنهان سازی پیشگویی های غلط رهبران  جـ 
مصون از خطا!

را  تابستان  یک  بودم،  بهائى  هنوز  هنگا مى كه 
نگاهى  و  گذراندم  بهائى  پیر  زوج  منزل یک  در 
از  یكى  انداختم.  بهائى   آن ها  كتاب های  به 
كتاب  كرد،  جلب  را  توجهم  كه  كتاب هایى 
دكتر  تألیف  جدید"  عصر  و  "بهاءاهلل  تبلیغى 

به  اشاره ای  كتاب  آن  در  بود.  اسلمنت  جان 
سال 1957ـ سال مرگ شوقى ـ شده بود. البته آن 
مؤسسۀ  یک  توسط   ،1957 سال  از  قبل  كتاب 
انتشاراتى بهائى، وابسته به محفل ملى بهائیان 
امریكا، چاپ شده بود. نسخۀ دست نویس این 
كتاب به تأیید عبدالبهاء رسیده و شوقى افندی 

كرده است. نیز آن را تائید 
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كه این پیشگویى  كتاب بهاءاهلل و عصر جدید 
منتشر   192۳ سال  در  بار  اولین  كرده،  ثبت  را 

شد. هازبند  مى نویسد:

یاهای  رؤ آن  و  جهانى  صلح  »به جای 
كوچكى از آنچه  آرمان شهری عبدالبهاء، نمونه 
مشاهده   1957  -  192۳ سال های   طى  در  ما 
پا،  ارو و  امریكا  در  اقتصادی  ركود  و  فقر  كردیم، 
حدود  با  دوم  جهانى  جنگ 
قربانى  و  كشته  میلیون   12-1۰
توسط نیرو های هیتلری و حدود 
ارتش  توسط  قربانى  میلیون   2۰

استالینى بود! 

نوشت:  افندی  شوقى  خود 
گذشته،  سال  پنج  سى و "در 
انسان  میلیون   45 حدود  ما 
مرگ  آنكه  ضمن  كشته ایم".  را 

شوقى نیز در سال 1957 اتفاق افتاد.

این  كه  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  بنابراین 
پیشگویى نادرست و غلط است. جالب است 
از  مواردی  كتاب،  بعدی  چاپ های  در  بدانید 
كتاب باال، ازجمله این پیشگویى را  مندرجات 

كردند.  حذف 

شده  بیان  چنین  بهائى  آثار  از  دیگر  یكى  در 
است:

این  دانیال،  كتاب  به  مربوط  پیشگویى  دربارۀ 
نحو  این  به  باید  اسلمنت  دكتر  كتاب  از  متن 

وجود  تردیدی  هیچ  بنابراین 
پیشگویی  این  که  ندارد 
نادرست و غلط است. جالب 
چاپ های  در  بدانید  است 
از  مواردی  کتاب،  بعدی 
ازجمله  باال،  کتاب  مندرجات 
حذف  را  پیشگویی  این 

کردند.

كتاب  مى نویسد: اسلمنت در آن 

كتاب دانیال، عبارت رمزگونه ای  در دو آیۀ آخر 
كند  كه صبر  كسى  وجود دارد: »خوشا به حال 
و به 1۳۳5 روز برسد! ولى راه را ادامه دهد. زیرا 

در انتها به آسایش و راحتى خواهد رسید«.

این  حقیقت  تا  بودند  كرده  تالش  ی  بسیار
كنند. دكتر اسلمنت  مى گوید: مطلب را درک 

كه  شام  مهمانى  یک  در  من 
شده  پا  بر عبدالبهاء  افتخار  به 
عبدالبهاء  داشتم.  حضور  بود، 
 1۳۳5 از  منظور  داد:  توضیح 
خورشیدی،  سال   1۳۳5 روز، 
اسالم  پیامبر  هجرت  یخ  تار از 
هجرت  كه  ازآنجا است! 
میالدی   622 سال  در  ایشان 
موردنظر  سال  لذا  افتاد،  اتفاق 

كرد،  سؤال  نفر  یک  میالدی!   1957  مى شود 
یدادی  رو چه  شاهد  روز،   1۳۳5 این  پایان  در 
صلح  داد:  پاسخ  عبدالبهاء  بود؟  خواهیم 
شد.  خواهد  پا  بر یقین  و  قطع  به طور  جهانى 
جهان  سراسر  در  واحد،  جهانى  زبان  یک 
بین  از  سوءتفاهم ها  یافت.  خواهد  رواج 
گسترش  جهان  سراسر  در  بهائى  امر   مى رود. 
انسانى  عالم  وحدت  یافت.  خواهد  رسوخ  و 
گشت و این همان عصر بسیار  محقق خواهد 

است! پرشكوه 
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صدمین  در  پیشگویى  این  كه   گردد  اصالح 
به  واقعیت  صورت  بهاءاهلل،  امر  اعالم  سالگرد 

خود  مى گیرد!

توضیح  روز   1۳۳5 درباره  بعدها  شوقى افندی 
داد كه در مكتوبات بهائى مطلب دقیق و قطعى 
دربارۀ استقرار صلح جهانى در سال 1957 و نه 
امر  اظهار  سال  )صدمین   196۳ سال  در  حتى 

بهاءاهلل( وجود ندارد! 

و  عبدالبهاء  كه  بدانید  است  جالب 
معتبر  مبین  و  مفسر  به عنوان  شوقى افندی، 
بهائیت شناخته شد ه اند و بهائیان حیفایى آن 

دو را مصون از خطا  مى دانند! 

تشكیالت  مسؤوالن  اینكه  دیگر  مهم  نكتۀ 
با  كتاب  این  محتوای  اینكه  به خاطر  بهائى، 
اختالف  بهائیت  امروزین  جامعه  واقعیات 
این  چاپ  امتیاز  است،  كرده  پیدا  فاحشى 
وین2  آلن  و  آلن1  جرج  مؤسسۀ  از  را  كتاب 
انگلستان،  لندن،  در  محدود  مسؤولیت  با 
كردند و سپس در سال های 19۳7،  ی  خریدار
مهمى  اصالحات  و198۰   1976،195۰،197۰
را )ازجمله حذف مبحث والیت امراهلل و لزوم 
حضور ولى امر در رأس  بیت العدل و...( در آن 
انجام دادند و در سال 199۰ آن را تجدیدچاپ 

كردند.

1. George Allen Ins
2. Allen Wane Ltd

کلمات د ــ حمله به موسسۀ انتشاراتى 

ى 
ّ
 در سال های 2۰۰5 و 2۰۰6 میالدی، محفل مل

بریتانیا،  بهائیان  ملى  محفل  و  امریكا  بهائیان 
تحت  بهائى  جوامع  از  دستورهایى  صدور  با 
فرمان خود، خواستند فروش كتاب های منتشرۀ 
كوچک  ناشر  كلمات۳ )یک  انتشاراتى  مؤسسۀ 
كتبى  ناشر،  آن  زیرا  سازند،  متوقف  را  بهائى( 
تشكیالت  موردتأیید  كه  است  كرده  منتشر  را 
انتشاراتى  مؤسسۀ  درنتیجه،  نیست.  بهائى 
كلمات ِپِرس، بر اثر این تحریم ناچار به توقف و 

تعطیل فعالیت های  خود شد .

ه ــ دکتر حسین دانش، متجاوز جنسى !

محفل  پیشین  عضو  دانش،  حسین  دكتر 
 199۰ دهه  در  آنكه  از  پس  كانادا،  بهائیان  ملى 
به  خود  بیماران  از  تن  چند  سوی  از  میالدی، 
پیگرد  تحت  و  شد  متهم  جنسى  سوءاستفاده 
از  را  خود  روان پزشكى  كار  پروانه  گرفت،  قرار 
او  آنكه  به جای  بهائى  تشكیالت  داد.  دست 
یتى  مأمور به  كند،  اخراج  بهائیان  جامعۀ  از  را 
در دانشگاه بهائى الندگ4 در سوئیس فرستاد. 
 2۰۰5 سال  در  خصوصى  مدرسۀ  این  فعالیت 
كانادا  به  مجددًا  دانش  شد،  متوقف  میالدی 
را  او  كشور  آن  بهائیان  ملى  محفل  و  بازگشت 
به عنوان روانكاو و مشاور امور ازدواج و خانوادۀ 

كرد!! بهائیان استخدام 

3. KALIMÁT PRESS, LOS ANGELES
4. Landegg University



ء

شماره 11   پاییز 98

67

و ــ رسوایی مالى بهائیان ایتالیا

فرانكو  كه  شد  كشف  میالدی   2۰۰7 سال  در 
ى 

ّ
مل محفل  عضو  طوالنى  مدتى  كه  ِچِشرینى1 

طى  بوده،  محفل  خزانه دار  و  ایتالیا  بهائیان 
صندوق  از  یورو   ۳6۰۰۰۰ مبلغ  سال،   14 مدت 

است!  كرده  سرقت  محفل 
كشف  هنگامى  موضوع  این 
وزارت  مالیاتى  پلیس  كه  شد 
به  اقدام  ایتالیا،  اقتصاد 
دفاتر  حسابرسى  و  بازرسى 
ایتالیا  بهائى  جامعۀ  مالى 
موظف  را  نهایتًا  آن ها  و  كرد 
یورو   275۰۰۰ پرداخت  به 
نمود.  پرداخت نشده  مالیات 
شدن  فلج  موجب  امر  این 

گردید. جامعۀ بهائى ایتالیا 

ز ــ استفن بیرکلند، پلیس مخفى بهائى !

هیئت  عضو  بیركلند2  استفن   ،199۰ دهه  در 
كار  به  اقدام  شمالى،  امریكای  قاره ای  مشاورین 
تجّسسى در یک گروه اینترنتى و شبكۀ اجتماعى 
كه اعضای آن مجاز بودند  كرد  به نام تالیسمان۳ 
آزادانه به بحث و گفت وگو دربارۀ مباحث مختلف 
مدیریت جوامع بهائى بپردازند. شیوه ها و رفتارهای 
نامناسب و توهین آمیز بیركلند موجب شد چند 
تن از بهائیان فعال در تالیسمان، همچون دیوید 

1. Franco  Ceccherini
2. Stephen Birkland
3. Talisman

دكتر  كول،6  خوان  دكتر  لى،5  آنتونى  نس،4  لنگ 
و  شول8  استیو  لیندا،7  همسرش  و  والبریج  جان 
دیگران، قبل از آنكه به عنوان ناقضان عهدومیثاق 
از سوی تشكیالت بهائى معرفى و از جامعۀ بهائى 
طرد و اخراج شوند، خودشان درخواست استعفا و 

كناره گیری كنند.

لنگ  دیوید  از  شخصًا  بیركلند 
و  كل  خوان  لى،  آنتونى  نس، 
بازجوئى  و  تحقیق  والبریج،  جان 
فقط  كرد  اعالم  شول  استیو  نمود. 
و  جلسه  بیركلند  با  درصورتى 
حرف های  كه  مالقات  مى گذارد 
تا  شود  ضبط  طرف  دو  برای   آن ها 
نشود.  آن  در  تصرفى  و  دخل  بعدًا 
بهائى  مقامات  برای  كه  شرطى 
در  شركت  از  والبریج  و  كول  بود!  غیرقابل قبول 
كه خواستۀ بیركلند بود، سر  جلسۀ دوم تحقیق، 
باز زدند. دیوید لنگ نس هم به خاطر مقاله ای 
كه در تالیسمان نوشته بود، از سوی محفل ملى 
و  رأی  لغو حق  و  اداری  به طرد  امریكا،  بهائیان 

حضور در جلسات بهائى محكوم شد.

بیركلند به خاطر تالش و اقدام تعصب آمیز خود 
تشویق شد و در سال 2۰۰8 میالدی به عضویت 

4. David Langness
5. Antoni Lee
6. Juan R. I. Cole
7. John & Linda Walbridge
8. Steve Scholl

بااین حال او یک پلیس مخفی 
بدجنس و خبیث و تحت امر 
که به خاطر  رهبران بهائی بود 
پلکان  خوش خدمتی هایش، 
ترقی را به سرعت پیمود. ابتدا 
عضویت  به  را  او   بیت العدل 
دارالتبلیغ بین المللی منصوب 
عضو  به عنوان  آنجا  از  و  کرد 

 بیت العدل انتخاب شد.
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حیفا  در  بهائى  بین المللى  دارالتبلیغ  مركز  در 
سال  در  كوتاهى،  فاصله  به  و  گردید  منصوب 
2۰1۰، به عضویت  بیت العدل جهانى در حیفا 
هستم  خوشحال  بسیار  شخصًا  .من  درآمد 
نداشت  اختیار  و  قدرت  آن قدر  بیركلند  كه 
به  فكری"  "خیانت  جرم  به  را  مخالفان  آن  تا 
او یک پلیس مخفى  بااین حال  بیندازد.  زندان 
بدجنس و خبیث و تحت امر رهبران بهائى بود 
ترقى  پلكان  خوش خدمتى هایش،  به خاطر  كه 
به  را  او  ابتدا  بیت العدل  پیمود.  به سرعت  را 
كرد و  عضویت دارالتبلیغ بین المللى منصوب 
از آنجا به عنوان عضو  بیت العدل انتخاب شد. 
درنظر من او شبیه افراد وفادار به هیتلر و استالین 
مجازات  و  دستگیری  برای  همواره  كه  است 
خدمت"  هستند  "آماده  خود،  ارباب  مخالفان 
و درنهایت، جانشین آن دیكتاتورها  مى شوند و 
این چرخۀ فساد و تباهى و سوءاستفاده، در دور 

و نسل بعد ادامه  مى یابد!

ترک جامعه بهائیان امریكا 

یافتم برای احترام  در پایان سال 2۰۰4 میالدی در
جدا  جامعه  آن  از  بى درنگ  باید  خودم،  به 
شوم. پس از سال ها تحقیق و تحّری حقیقت، 
سرانجام به این نتیجه و تصمیم رسیدم كه دیگر 
نمى توانم باور و اعتقادی به بهاءاهلل یا هریک از 
او،  نام  تحت  تأسیس شدۀ  مؤسسات  و  نهادها 
جهانى،  و  بیت العدل  امراهلل  والیت  همچون 
كه  شده ام  متقاعد  كاماًل  من  باشم.  داشته 

بهائیت در تحقق اهداف و تعالیم خود، مبنى 
انسانى  عالم  وحدت  جهانى،  صلح  ایجاد  بر 
بشری،  جامعه  برای  طالیى  جامعه  ایجاد  و 
كاماًل ناتوان و محكوم به شكست است؛ لذا از 

عضویت در جامعه بهائى استعفا دادم.

ابتدا مدتى دربارۀ نكات منفى بهائیت سكوت 
كتبر 2۰۰7، اولین مطلب خود  كردم، ولى در 19 ا

گ خود قرار دادم. را در انتقاد به آن، در وبال

گزیده ای از آثار منتشرشدۀ دیل هازبند 

جهانى:  وحدتگرایان  و  بهائى  کتاب  آیین 
یک تجربه و تحلیل شخصى1

صفحه   7۳ در   2۰17 سال  در  كتاب  این 
به صورت اینترنتى شده است.

1. The Baha’i Faith and Unitarian Universal-
ism: A Personal Testimony and Analysis .
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برخى از مقاالت دیل هازبند •

از آقای هازبند مقاالت مختلفى در موضوعات 
گون اجتماعى، سیاسى، تربیتى، اخالقى،  گونا
دین و... در سایت و صفحه فیس بوک ایشان و 
فضای مجازی به رشتۀ تحریر درآمده است. در 
ایشان در حوزۀ  از مقاالت  برخى  به  فقط  اینجا 

بهائیت اشاره  مى گردد:

تحری حقیقت مستقل، یک روش نفاق و فریب 
بهائى1

پنج راه برای ساختن یک دین جعلى و قالبی2 
یک تحلیل انتقادی بر الواح وصایای عبدالبهاء3

1. Independent Investigation of Truth – A Ba-
ha’i case of HYPOCRISY!, February 3, 2010
2. FIVE Ways to Create a Religion of Hypo-
crites, August 8, 2018
3. A Critical Analysis of the Will and Testament 
of Abdu’l-Baha, March 26, 2018

کردم؟4 چرا من بهائیت حیفایی را ترک 
5)Reddit( بهائیت، مورمونیسم و سایت ردیت

گفت وگو با یک بهائى حیفایی در یوتیوب6
گروه بهائى وحدتگرا نیاز داریم؟7 چرا به یک 

مبارزه با یک بهائى در سایت آمازون8

و  ظالم  حكومتى  شک  بدون  بهائى  حكومت 
سرکوبگر خواهد بود9

کنترل خسارات توسط شوقى افندی10
موضوع دروغین مصونیت از خطا در بهائیت11

گروه های ارتدکس بهائى12 پوچى ادعاهای 
کتاب عهدی13 یک بررسى و تحلیل انتقادی از 

4. Why I Abandoned the (Haifan) Baha’i Faith?, 
January 22, 2017
5. The Baha’i Faith, Mormonism, and Reddit, 
January 28, 2018
6. My battle with a Haifan Baha’i on YouTube, 
June 25, 2017
7. Why we need a Unitarian Baha’i Faith, April 
5, 2010
8. My Battle on Amazon with a Haifan Baha’i, 
http://www.amazon.com/Lost-History-Ba-
hai-Faith, April 10, 2016
9. Bahai government would be totally tyranni-
cal, May 16, 2009
10. Damage Control by Shoghi Effendi, Sep-
tember 23, 2019
11. The bogus issue of infallibility in the bahai 
faith, July 6, 2018
12. The Absurdity of the “Orthodox Baha’i” 
Claims, August 12, 2019
13. A Critical Analysis of the Kitáb-i-‘Ahd 
(Book of the Covenant), July 27, 2019)
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رهبری بهائیت تنها به شهادت فكر مى کند!1
کتاب اقدس2 یک بررسى و تحلیل انتقادی از 

 بیت العدل بین المللى3

رسوایی های بهائیان4   
در بهائیت تساوی بین زن و مرد وجود ندارد!5

بنیادگرایی دینى )بهائى( نوعى انحراف عقیدتى 
است6

نقیصه مرگبار و جبران ناپذیر در تشكیالت بهائى7
دیدگاه دیل هازبند دربارۀ شوقى8

     

1. The Baha’i Leadership is obsessed with Mar-
tyrdom!, April 11, 2019
2. A Critical Analysis of the Kitáb-i-Aqdas
3. universal-house-of-international.html
4. Bahai-scandals.html, August 10, 2015
5.http://bahaism.blogspot.com/2015/07/equali-
ty-of-sexes-not-in-bahai-faith.html
6 .h t tp s : / / da l ehusband .wordpres s . com 
/2007/07/23/religious-fundamentalism-is-blas-
phemy/
7. https://dalehusband.com/2008/09/07/the-fa-
tal-flaw-in-bahai-authority
8. Dale Husband on Shoghi Effendi, September 
22, 2017

معرفى و بررسى دیدگاه های انتقادی دیل  •
هازبند

مطالب  اولین    2۰۰7 كتبر  ا  19 در  هازبند  دیل 
خود  بوک  فیس  صفحۀ  در  را  خود  انتقادی 
وحدتگرایان  "انجمن  عضو  را  خود  و  داد  قرار 
این  تعالیم  و  اصول  و  كرد  معرفى  جهانى"9 
گاهانه تر و مناسب تر از تعالیم بهائى  انجمن را آ
معرفى نمود. او در مقاله "چرا بهائیت حیفایى 
كردم؟" به اصول و تعالیم این انجمن به  را ترک 

شرح زیر پرداخت: 

جهانى  وحدتگرایان  انجمن  عضویت  به  »من 
و  گاهانه تر  آ را  آن  تعالیم  و  اصول  و  درآمده ام 
آنكه  مهم تر  یافته ام.  بهائى  تعالیم  از  مناسب تر 

 آن ها این تعالیم خود را، عماًل اجرا  مى كنند!

كرامت هر انسان؛ اصل اول: ارزش ذاتى و 

9. Unitarian Universalist Association – UUA

شوقى افندی

نشان انجمن وحدتگرایان جهانى
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ی، انصاف و مهربانى  اصل دوم: عدالت، تساو
در روابط انسانى؛ 

به  كمک  و  و پذیرش یكدیگر  قبول  اصل سوم: 
رشد و تعالى یكدیگر در تجمعات خود؛ 

و  آزاد  تحقیق  و  حقیقت  تحری  چهارم:  اصل 
كشف حقیقت و معنا؛  مسؤوالنه برای 

و  اندیشه  آزادی  پنجم:  اصل 
از پروسۀ دمكراتیک  برخورداری 
در جلسات انجمن و در جامعه 

بیرونى؛ 

جامعۀ  به  رسیدن  ششم:  صل   
صلح،  طریق  از  جهانى  واحد 

آزادی و عدالت برای همه؛ 

به  احترام  هفتم:  اصل 
عالم  پیوستگى  و  همبستگى 
آن  از  جزئى  هم  ما  كه  وجود، 

هستیم.« 

هشدار دربارۀ بهائیت

گر سیاست های  كه ا »من دالیل متعددی دارم 
جهانى،  توسط  بیت العدل  متخذه  بهائیت، 
گروه  به  بهائى  بین المللى  جامعۀ  تغییرنكند، 
شد.  خواهد  تبدیل  كى  خطرنا دینى  فرقۀ  و 
زیرا  نیست،  ک  خطرنا درحال حاضر  بهائیت 
كه  بهائیت  اندكند.  بسیار  و  ناچیز  آن  اعضای 
شبیه  كاماًل  شد،  تاسیس  میالدی   19 قرن  در 
معجونى است كه در آن پوستۀ ظاهری و بیرونى 

حوزه های  در  غربى  لیبرال  تعالیم  و  اندیشه ها 
سیاسى و اجتماعى را، با تعالیم و اندیشه های 
خاورمیانه ای  نوزدهمى  قرن  بابى  یستى  ترور
على رغم  .من  كرد ه اند  مخلوط  و  زده  پیوند 
نفى غالب تعالیم بهائى، متعاقبًا از تالش های 
گروه  تأسیس  در  استتسون،  یک  ار دوستم، 
كه  كردم  حمایت   )UB( وحدتگرا  بهائیان 
هدفش ادغام اندیشه ها و تعالیم 
بهائیت  غربى شدۀ  اساسًا 
وحدتگرایان  اندیشه های  با 
جهانى است. این مى تواند تنها 
تداوم  از  بهائى  آیین  نجات  راه 
آن  تبدیل  و  انحطاط  و  تخریب 
گر  ا باشد.  مخرب  فرقۀ  یک  به 
نشوند،  موفق  وحدتگرا  بهائیان 
و  نابودی  جز  سرنوشتى  بهائیت 

اضمحالل نخواهد داشت!«.

همچنین  هازبند  دیل 
و  آموزه ها  نظامات،  به  یادی  ز انتقادهای 
از  همۀ  آن ها  ذكر  كه  دارد  بهائى  تشكیالت 
حوصلۀ این مقاله خارج است. فقط به مرور و 

یم. بررسى برخى از این دیدگاه ها  مى پرداز

و - 1 بودن  خطا  از  مصون  دیدگاه  به  اعتراض 
عصمت رهبران بهائى

و  خطا  از  مصون  را  خود  رهبران  بهائیان  كثر  ا
اشتباه  مى دانند و اطاعت بى چون وچرا از آن ها 
را بر خود واجب  مى شمرند. از دید این دسته از 

دارم  متعددی  دالیل  من 
بهائیت،  سیاست های  گر  ا که 
توسط  بیت العدل  متخذه 
جامعۀ  تغییرنکند،  جهانی، 
گروه  به  بهائی  بین المللی 
کی  خطرنا دینی  فرقۀ  و 
بهائیت  شد.  خواهد  تبدیل 
ک  خطرنا درحال حاضر 
ناچیز  آن  اعضای  زیرا  نیست، 

و بسیار اندکند.
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درحیفا(  بهائیت  )رهبری  بهائیان،  بیت العدل 
و  هستند  خطا  از  مصون  بهائى،  تشكیالت  و 
كوچک ترین مخالفتى  ندارد  بهائى اجازه  هیچ 
با رهبران بهائى از خود نشان دهد. البته برخى 
از روشنفكران بهائى این دیدگاه را قبول نداشته 
)برای  برخاسته اند  آن  مقابل  در  اعتراض  به  و 
گاهى از دالئل مخالفت این دسته از بهائیان،  آ
رجوع فرمایید به مقاالت درج شده تحت عنوان 
بهائى  روشنفكران  و  منتقدان  دیدگاه  از  بهائیت 
به  بهائى شناسى،  نشریه    6 و  در شماره های 5 

ترتیب، صفحات 116 و124(. 

دیل هازبند در مقالۀ »بنیادگرایی دینى )بهائى( 
از  مصون  ایدۀ  است«1  عقیدتى  انحراف  نوعى 
و  نادرست  ایده ای  را  بهائى  رهبران  بودن  خطا 

ک توصیف نموده،  مى نویسد: خطرنا

كه  دارند  ادعا  كنون  تا ابتدا  از  بهائیت  »رهبری 
الهى  هدایت  از  زیرا  هستند،  خطا  از  مصون 
بهاءاهلل،  ما  مى دانیم  درحالى كه  برخوردارند؛ 
نوۀ عبدالبهاء شوقى افندی  پسرش عبدالبهاء، 
افراد  همگى  بیت العدل،  اعضای  تمامى  و 
بر  دلیلى  چه  هستند.  معمولى  بشر  و  عادی 

یم؟ هیچ!  مصونیت آنان از خطا دار

و  غرض  و  قصد  دربارۀ  نتوانى  شما  گر  ا
كنى،  مطرح  پرسشى  رهبر  یک  تصمیمات 
ظلم  شما  مى ماند؟  برای  چیزی  چه  دیگر 

1.h t tps : / /da lehusband .wordpress .com/ 
2007/07/23/religious-fundamentalism-is-blas-
phemy

و  ظلم  این  نتیجۀ  آنگاه  استبداد.  و  ستم  و 
كه  گواهى  مى دهد  یخ  تار چیست؟  استبداد 
بى عدالتى  و  فساد  استبداد،  و  ظلم  نتیجۀ 
به نوبۀ خود،  نیز  استبداد  و  و ستم  است. ظلم 
سیستم  پاشى  فرو به  منجر  زمان،  طول  در 
انسان،  هر  كه  ایده  این  درواقع،  شد.  خواهد 
اداره  مى شود  انسان  توسط  كه  مؤسسه ای  هر 
خطاست،  از  مصون  انسانى،  محصول  هر  یا 
کترین  خطرنا این  است.  بى معنى  و  نادرست 

ایده در جهان است.«

دراین باره به موضوع مهم دیگری نیز باید اشاره 
گر قرار است بهائیان دستورهای  كرد و آن اینكه ا
چرا  كنند،  اجرا  بى چون وچرا  را  خود  رهبران 
عبدالبهاء از دستور پدر خود مبنى بر جانشینى 
در  كه  عبدالبهاء(  از  )بعد  افندی  محمدعلى 
یا  نكرد؟!  اطاعت  است،  آمده  عهدی  لوح 
از دستور  چرا شوقى افندی، رهبر سوم بهائیت، 
نوشتن  بر  مبنى  اقدس،  كتاب  در  بهاءاهلل، 
علت  همین  به  و  نكرد  اطاعت  وصیت نامه 
از  بعد  جانشینى  مشكل  با  را  بهائى  جامعه 
از  بعد  یا چرا  بیت العدل  مواجه ساخت؟  خود 
ادامۀ  بر  مبنى  افندی  شوقى  دستور  به  استقرار، 

كار مؤسسۀ والیت امراهلل، اعتنائى نكرد!

و  مرگبار  »نقیصه  مقالۀ  در  هازبند  دیل 
نكته  این  به  بهائى«2  در تشكیالت  جبران ناپذیر 

كرده و  مى نویسد:  اشاره 
2. https://dalehusband.com/2008/09/07/the-fa-
tal-flaw-in-bahai-authority

https://dalehusband.com/2008/09/07/the-fatal-flaw-in-bahai-authority
https://dalehusband.com/2008/09/07/the-fatal-flaw-in-bahai-authority
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را  شوقى افندی  بهائیان  است  قرار  گر  ا  ...«
اطاعت  مورد  خداوند،  ارادۀ  نمایندۀ  به عنوان 
هم  شوقى  خود  درآن صورت  قراردهند،  كامل 
از  پیش  كه  بهائى  مقررات  و  احكام  از  باید 
او  گر  ا نماید.  اطاعت  است،  شده  عرضه  او 
معصیت  و  نافرمانى  بهائى  قوانین  به  نسبت 

كند، دیگر هیچ فرد بهائى نباید 
بهاءاهلل،  نماید.  اطاعت  او  از 
بهائیت،  پایه گذار  و  مؤسس 
اقدس  كتاب   1۰9 بند  در 
بهائیان(  آسمانى  )كتاب 
بهائى  شخص  هر  "بر   مى گوید: 
وصیت نامه ای  است  واجب 
همین  به  بنویسد".  خود  برای 
پسر  عبدالبهاء  ترتیب، 
وصیت نامه ای  در  نیز  بهاءاهلل 

خود  جانشینى  به  را  شوقى افندی  آن  طى  كه 
امراهلل  "ولى  داد:  دستور  چنین  نمود،  منصوب 
باید  خویش  حیات  زمان  در  )شوقى افندی( 
تعیین  را(  خود  جانشین  )یعنى  بعده"  هو  "من 
حاصل  اختالف  صعودش  از  پس  تا  نماید 
كارها  نگردد...". شوقى افندی هیچ یک از این 
را انجام نداد. او فرزندی نداشت و عماًل تمام 
با  را  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  اخالف  و  فرزندان 
اتهام "ناقض عهدومیثاق" از جامعه بهائى طرد 
به  آیین  به این ترتیب  و  نمود  اخراج  و  تكفیر  و 
كرد. هنگا مى كه در سال 1957  بهائى خیانت 
وصیت نامه ای  هیچ  درگذشت،  شوقى افندی 

از خود به جای نگذاشت و جانشینى هم برای 
كه  خود تعیین نكرد. لذا همان عهدومیثاقى را 
مورد  داشت،  را  آن  اطاعت  انتظار  دیگران  از 

بى توجهى و نقض قرارداد...«.

تحری حقیقت در بهائیت، یک دروغ و فریب - 2
بزرگ

تعارض ها  اصلى  علل  از  یكى 
امروز  دنیای  درگیری های  و 
مردم  از  بسیاری  كه  است  آن 
كوركورانه و بدون نقد و بررسى، 
ی  پیرو گروه ها  عقاید  و  آراء  از 
 مى كنند. خداوند به هر انسان، 
عقل و قدرت تمیز و تشخیص 
است.  داده  را  باطل  از  حق 
ظرفیت  از  انسان ها  گر  ا حال 
نكنند  استفاده  خود  عقالنى 
ترس  براساس  صرفًا  بررسى،  و  تحقیق  بدون  و 
كسى، عقیده ای  كسى یا عالقه و محبت به  از 
است  آن  منزلۀ  به  این  برگزیند،  خود  برای  را 
را  خود  بنیادین  اخالقى  مسؤولیت  كه  آن ها 
گرفته اند.  نادیده  مسؤول  انسان  یک  به عنوان 
عمل  مى كنند،  این گونه  انسان ها  وقتى  معمواًل 
به گونه ای به عقیده و باور خود وابسته  مى شوند، 
را  دیگر  عقاید  و  آراء  با  مدارا  تحمل  دیگر  كه 
تعصب آمیز  مى تواند  وابستگى  نوع  این  ندارند. 
همواره  یخ  تار شود.  مناقشه  و  درگیری  به  منجر 
سر  بر  خونریزی ها،  حتى  و  درگیری ها  شاهد 

ما  می خواهند  از  بهائیان 
از  کورکورانه  اطاعت  به جای 
مؤسسات  و  "نهادها  آنچه 
دینی" به ما  می گویند، خودمان 
انجام  مستقل  حقیقت  تحری 
دهیم. این حرف بهائیان شبیه 
که  است  قدیمی  ضرب المثل 
میگه  دیگ  به  "دیگ   می گوید 

رویت سیاه است"!
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تفاوت های جزئى در آداب و نحله های دینى، 
یا تفسیر و برداشت های اندكى متفاوت، از یک 
بررسى  و  تحقیق  است.  واحد  مرام  و  عقیده 
قادر  را  فرد  حقیقت،  یافتن  برای  شخصى 
 مى سازد تا بداند كه چرا او از ایدئولوژی و عقیده 

خاصى طرفداری  مى كند. 

یكى از تعالیم بهائیت "تحری حقیقت" است. 
بهائیان  كه برخالف اسالم،  ادعا دارند  بهائیان 
و  كرده  كاماًل مطالعه  را  آموزه های خود  و  عقاید 
با بررسى و تحقیق آن را انتخاب نمود ه اند. لذا 
باطل  مى انگارند  را  دیگران  و  حق  را  خود  آن ها 
ادیان  سایر  از  باالتر  را  خود  حداقل  آیین  یا  و 
گر  الهى و غیرالهى جلوه  مى دهند. درحالى كه ا
شخصى بخواهد تحری حقیقت نماید باید در 
یده و  وهلۀ اول به عقاید دینى خود تعصب نورز
این احتمال را بدهد كه دیگران نیز ممكن است 

بهره ای از حقیقت داشته باشند. 

عنوان  با  خود  مفصل  مقالۀ  در  هازبند  دیل 
و  نفاق  روش  یک  ــ  مستقل  حقیقت  »تحری 
فریب بهائى« به موشكافى این موضوع پرداخته 
حقیقت،  تحری  صحیح  روش  ارائۀ  ضمن  و 

بهائیت را موردانتقاد قرار داده و  مى نویسد:

تحری  قصد  و  بنشینند  هم  دور  نفر  پنج  گر  »ا
افكار  ابتدا  باید  آن ها  باشند،  داشته  حقیقت 
كناری  به  را  خود  دینى  خاص  ویژگى های  و 
مكاتب،  سایر  حقیقت  دیدن  برای  بگذارند. 
رها  را  خود  جهت گیری های  و  تعصبات  باید 

كنند. داشتن ذهنى باز و مستعد، شرط اصلى 
بادۀ  از  پر  ما،  اندیشۀ  و  فكر  جام  گر  ا است. 
یافت  در برای  جایى  دیگر  باشد،  خودخواهى 
كه  آب حیات در آن نخواهد بود. این واقعیت 
و  را حقیقت مطلق  گروه ها، خود  و  انسان ها  ما 
بزرگ ترین  یم،  بپندار باطل  و  خطا كار  را  دیگران 
است.  وحدت  ایجاد  و  حقیقت  كشف  مانع 
تحری  گر  ا است،  یكى  حقیقت  كه  ازآنجا
بین  وحدت  باید  گیرد،  صورت  واقعًا  حقیقت 
گروه ها و آحاد بشری به وجود آید. عباراتى شبیه 
مطلب فوق را  مى توان در وب سایت های متعدد 
ممكن  تاحدی كه  كرد،  مشاهده  بهائى  تبلیغى 
كنید "تحری حقیقت" نه تنها  است شما تصور 
تنها  بهائیان  بلكه  است،  بهائى  تعلیم  یک 
كید  مى كنند!  تأ ایده  این  بر  كه  افرادی هستند 
نه  است.  ناصحیح  و  بى معنا  مطلبى  چنین 
مطلب  این  نه  و  جدی  مى گیرند  را  آن  بهائیان 
منحصر به بهائیت است. ضمن آنكه هر تحری 
شدن  بهائى  به  منجر  لزومًا  هم  واقعى  حقیقت 

نمى گردد.«1

دیل هازبند ادامه  مى دهد:

دربارۀ  بهائیان  از  بسیاری  دارم  عقیده  »من 
بررسى  و  تحقیق  آن،  ادعاهای  و  مسیحیت 

تحری  به  انتقادی  نگاه  از  اطالع  و  بیشتر  مطالعۀ  برای   .1
كه یک سایت  مسیحی منتقد بهائیت  حقیقت به نشانی زیر 
است و موارد بسیاری از عدم رعایت تحری حقیقت در بهائیت، 

در آن ذكر شده است، مراجعه نمایید.
h t t p : / / b a h a i c a t h o l i c . w o r d p r e s s . c o m / 
2008/08/27/independent-investigation-of-truth/

http://bahaicatholic.wordpress.com/2008/08/27/independent-investigation-of-truth/
http://bahaicatholic.wordpress.com/2008/08/27/independent-investigation-of-truth/
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بدون  آن ها  زیرا  نداشته اند.  كافى  و  مناسب 
كه  را  هرآنچه  بررسى،  و  نقد  و  مطالعه  هرگونه 
شوقى افندی  و  بهائیت  مركزی  شخصیت های 
گفته اند،  مى پذیرند...  مسیحیت  دربارۀ 
اطاعت  به جای  ما  مى خواهند  از  بهائیان 
دینى"  مؤسسات  و  "نهادها  آنچه  از  كوركورانه 
حقیقت  تحری  خودمان  ما  مى گویند،  به 
شبیه  بهائیان  حرف  این  دهیم.  انجام  مستقل 
"دیگ  كه  مى گوید  است  قدیمى  ضرب المثل 
كجا  یت سیاه است"! شما از  به دیگ میگه رو
یخ بهائى درست و  كتاب تار كه فالن   مى دانید 

معتبر است؟

پاسخ بهائیان: به آن دلیل كه توسط یک مؤسسه 
انتشاراتى بهائى منتشر شده است!

نیست!  مستقل  حقیقت  تحری  این  ما:  پاسخ 
كه  هنگا مى كه یک نویسندۀ بهائى ادعا مى كند 
بهاءاهلل وعده و پیشگویى خاصى از یک دین را 
كه  تحقق بخشیده است، شما از كجا  مى دانید 
اساسًا چنین وعده و پیشگویى مطرح بوده و از 
كه بهاءاهلل آن را در دورۀ عمر خود  كجا  مى دانید 
دلیل  این  به  صرفًا  است؟  كرده  اجرا  به درستى 
كه نویسنده، بهائى محترمى است؟ این تحری 
را  حقیقت مستقل نیست. یک خانواده بهائى 
وارد  هیچ گاه  آن ها  جوان  دختر  كه   مى شناختم 
كه  فعالیت های بهائى نشد. من از این رفتار او 
اینكه  بدون  بود،  كرده  رها  را  والدینش  عقیدۀ 
عالقه و محبتش به  آن ها از بین برود، تحت تأثیر 

چرا  كه  بودم  متعجب  درعین حال  گرفتم.  قرار 
را  مادرش  و  پدر  و  آیین  عقیده  نیست  مایل  او 
كند؟ پس از آنكه خودم از جامعۀ بهائى  دنبال 
كه آن دختر  یافتم  كردم، سرانجام در كناره گیری 
باید "تحری حقیقت مستقلى" انجام داده باشد 
كرده  كه نهایتًا او را به خروج از بهائیت، هدایت 
بود. این موضوع خود دلیل و شاهدی بر نقص 
و تعارض در تعالیم بهائى است. جای تأسف 
كه بهائیت  كودكان و نوجوانان بهائى،  كه  است 
را  مى پذیرند، عماًل قبل از پذیرش خود، تحقیق 
نمى دهند.  انجام  حقیقتى  تحری  و  بررسى  و 
بودم، هیچ موردی  بهائى  كه من  در سال هایى 
كودكان بهایى به دیدار از  كه  را مشاهده نكردم 
تشویق شوند؛  ادیان  و معابد سایر  كن دینى  اما
وجود  منعى  رسمى  به طور  دراین مورد  گرچه  ا

ندارد.

البته اوضاع از این خراب تر است، زیرا مصرانه 
از بهائیان معتقد خواسته شده است تا ناقضان 
كسانى هستند  كنند. ناقضان  را "طرد روحانى" 
گرچه رهبری فعلى  بهائى  مى دانند،  را  كه خود 
این  با  كه  بهائى  فرد  هر  ندارند.  قبول  را  بهائى 
كشنده  گفته  مى شود بیماری روحى  كه  افراد – 
در  باشد،  داشته  رفت وآمد  و  تماس   - دارند! 
معرض اتهام سنگین ناقض عهدومیثاق بودن 
اصل  مى توان  چگونه  شرایط  این  در  است. 
برای  كرد؟  اجرا  را  مستقل  حقیقت  تحری 
كه در خانوادۀ بهائى متولد مى شوند  بچه هایى 
كاربردی  و رشد  مى كنند، عماًل تحری حقیقت 
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به  قبل  از  كه  است  این  بر  فرض  زیرا  ندارد، 
در  حقیقت  تحری  اصل  رسیده اند!  حقیقت 
بهائیت، بیشتر برای تبلیغات است و حربه ای 
كه به وسیلۀ آن، افراد را  است در دست بهائیان 
كاری باید  یا به دام خود بكشانند. این تزویر و ر
برمال و رسوا شود. این قصد و نیت من از نوشتن 

این مقاله است«.

نظر دیل هازبند دربارۀ جانشینى عبدالبهاء با - 3
کتاب تاریخ پنهان توجه به 

یک استتسون روشنفكر و منتقد بهائى،  آقای ار
در كتاب تاریخ پنهان بهائیان، به اسناد و مدارک 
كه نشان  مى دهد رهبران و  مهمى اشاره  مى كند 
یخ  تار از  مهمى  قسمت های  بهائى  نویسندگان 
و  نموده  پنهان  عادی،  بهائیان  دید  از  را  خود 
جانشینى  مسئلۀ  به  كه  را  یخ  تار از  حقایقى 
گوش آنان  بعد از عبدالبهاء مربوط  مى شود، به 

نرسانده اند.1

هازبند در مقالۀ »گفت وگو با یک بهائى حیفایی 
کتاب تاریخ پنهان بهائیان«2 در  در آمازون دربارۀ 

22 ژوئن 2۰15  مى نویسد:

یک استتسون، مؤلف  كه با ار »من سال هاست 
از  بعد  هستم.  دوست  پنهان،  یخ  تار كتاب 

ر.ک.:  او  دیدگاه های  و  استتسون  با  بیشتر  آشنایی  برای   .1
حمید فرناق، بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی، 
بخش ششم: اریک استتسون، فصلنامه بهائی شناسی، شماره 

9، سال چهارم، بهار 98، صص117-68.
2. My Battle on Amazon with a Haifan Ba-
ha’I, Available on: http://www.amazon.com/
Lost-History-Bahai-Faith, April 10, 2016

كتاب،  این  كه  فهمیدم  كتاب  این  خواندن 
نشان  مى دهد.  ما  به  را  بهائى  یخ  تار دیگر  ی  رو
به عنوان یک بهائى طردشدۀ پیشین، از تألیف 
كتاب بسیار خوشحال شدم. من  و انتشار این 
به جز  بهاءاهلل،  خانوادۀ  از  طردشده  افراد  دربارۀ 
ادعاهای  و  خصمانه  و  نفرت انگیز  مطالب 
مبلغان  سوی  از  كه  متعصبانه،  و  یک جانبه 
در  مستقر  بهائى  فرقۀ  حقوق بگیران  و  بهائى 
بودم.  نشنیده  دیگری  چیز  یافته،  انتشار  حیفا 
اعضای  چگونه  كه  خواندم  كتاب  این  در 
"ناقض  برچسب  به ناحق  بهاءاهلل،  خانوادۀ 
خانواده  درحالى كه  خورده اند؛  عهدومیثاق" 
كه همۀ موارد و بندهای  بهاءاهلل اصرار داشتند 
عهدی(  كتاب  به  )موسوم  بهاءاهلل  وصیت نامۀ 
بهاءاهلل،  وصیت نامۀ  موجب  به  شود.  اجرا 
به عنوان  بهاءاهلل،  ارشد  فرزند  عباس افندی، 
رهبر جامعه بهائى تعیین شد، ولى درعین حال، 
كه  است  شده  مقرر  وصیت نامه،  همان  در 
بهاءاهلل،  دیگر  فرزند  بهائى،  محمدعلى 
نه  شود،  او  جانشین  باید  عبدالبهاء،  از  پس 
برخالف  عبدالبهاء  درحالى كه  شوقى افندی. 
الواح  به  كه  خود  وصیت نامه  در  پدرش،  نظر 
وصایا معروف است، نوۀ نوجوانش شوقى افندی 
كرده و با این عمل  را به جانشینى خود انتخاب 
كسى  گر  ا از پدرش دانسته است.  باالتر  را  خود 
بخواند،  به دقت  را  بهاءاهلل  وصیت نامه  متن 
كه حكم و دستور او دربارۀ جانشینى  در مى یابد 
نیست،  شرطى  به  مشروط  میرزامحمدعلى، 

http://www.amazon.com/Lost-History-Bahai-
http://www.amazon.com/Lost-History-Bahai-
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از  او  اخراج  و  طرد  بنابراین  است.  قطعى  بلكه 
جامعۀ بهائى و اتهام ناقض عهدومیثاق زدن به 
او، از سوی نویسندگان و مبلغان جریان بهائیت 
خود  كردن  بى اعتبار  منزلۀ  به  درواقع  كثریت،  ا

بهاءاهلل است«.

انتصاب  دارند  ادعا  بیت العدلى  بهائیان 
است.  بوده  مشروط  جانشینى،  به  محمدعلى 

محمدعلى،  اینكه  به  توجه  با 
بعد  پدرش،  دستور  برخالف 
عبدالبهاء  فهمید  آنكه  از 
تعیین  بهاءاهلل  جانشینى  به 
ناسازگاری  بنای  است،  شده 
عبدالبهاء  علیه  و  گذاشت 
توصیۀ  برخالف  و  ید!  شور
غیبت  تهمت،  باب  بهاءاهلل، 
علیه  را  سوءاستفاده  و 
تبعیت  و  بازكرد  عبدالبهاء 

خود  صالحیت  لذا  نداشت،  بهاءاهلل  از  را  الزم 
را  او  عبدالبهاء  خاطر،  این  به  داد!  دست  از  را 
گذاشت«.  كنار  از رهبری بعدی جامعه بهائى، 

یكى  و  كثریت  ا بهائیان  جواب  در  هازبند  دیل 
جنكینز"1  "راب  نام  به  بیت العدلى  بهائیان  از 

دراین باره  مى نویسد:  

كتاب پر از شعار و ادعای  »شما  مى توانید یک 
فاسد  و  آیین  عقاید  از  و  بنویسى  مبنا  بدون 
ولى  بزنى،  تهمت  دیگران  به  و  كنى  دفاع  خود 

1. Rob Jenkinz

هیچ  این ها  مستند،  و  شاهد  و  دلیل  بدون 
مضحكه  و  خنده  موجب  فقط  و  ندارد  ارزشى 
جنگ  و  اختالف  هنگا مى كه  آیا  بود.  خواهید 
بین این دو برادر درگرفت، تو آنجا بودی؟ تصور 
یالی  و اواخر عمرش، درعمارت  در  بهاءاهلل  كن 
كه پس  بزرگى زندگى  مى كرد به نام قصر بهجى، 
از مرگش، به عنوان ارث به محمدعلى  مى رسید 
كه  نه عبدالبهاء. به یاد بیاور 
كاتب  كاشى،  میرزاآقاجان 
مخزن  و  مخصوص  منشى  و 
از  بیش  برای  بهاءاهلل  اسرار 
و  صالحیت  دهه،  چهار 
قبول  را  عبدالبهاء  یاست  ر
نكرد. چرا این اتفاقات افتاد؟ 
میرزامحمدعلى  گر  مى گویى  ا
بهاءاهلل  احكام  تابع  باید 
چرا  مى گویم  من  باشد، 

عبدالبهاء نباید تابع حكم بهاءاهلل باشد؟ 

تكذیب  به خاطر  را  میرزامحمدعلى  شما 
نكوهش  مى كنى؛  و  سرزنش  عبدالبهاء  رهبری 
مطلب  این  بهاءاهلل  خانواده  و  اوالد  درحالى كه 
اختالف  معتقدند  بلكه  نمى كنند،  تائید  را 
یاده خواهى  ز و  ادعا  سر  بر  واقعى  دعوای  و 
عبدالبهاء بوده است. مطالب و ادعا های شما 
ناوارد  و  بى اساس  كاماًل  میرزامحمدعلى  علیه 
كنى عبدالبهاء  است، مگر اینكه بخواهى ادعا 
كند  نقض  را  پدرش  مطالب  است  بوده  مجاز 
شما  آنچه  دهد!  تنزل  نیز  را  پدرش  جایگاه  و 

بهاءاهلل،  وصیت نامۀ  موجب  به 
ارشد  فرزند  عباس افندی، 
جامعه  رهبر  به عنوان  بهاءاهلل، 
بهائی تعیین شد، ولی درعین حال، 
در همان وصیت نامه، مقرر شده 
بهائی،  محمدعلی  که  است 
از  پس  بهاءاهلل،  دیگر  فرزند 
شود،  او  جانشین  باید  عبدالبهاء، 

نه شوقی افندی.
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كنترل  و   مى گویى محصول ده ها سال سانسور 
افكار بهائیان توسط رهبران بهائى است و هرگز 
یخ مستقل و راستینى پیدا نمى شود!  در هیچ تار
كه قباًل به عنوان یک  من حق دارم بگویم آنچه 
مطالب  از  مجموعه ای  بهائى  مى اندیشیدم، 
گفتن مطالبى غیر از این،  نادرست و دروغ بود. 
كه چند روزی است  كه به فردی  مثل این است 
تو حق  از خوردن غذا منع شده است، بگویند 

گرسنه هستم!«. نداری بگویى 

آیا "عهدومیثاق بهاءاهلل" امیدی برای تجدید - 4
حیات جامعه بشری است؟

بهائى  عهدومیثاق  واژۀ  از  بهائى  نصوص  در 
منتقدان  بهائیان،  است.  شده  استفاده  یاد  ز
مخالف  برچسب  با  را  بهائیت  به  معترضان  و 
و  كرده  خارج  صحنه  از  بهائى"  "عهدومیثاق 
ارتباط بهائیان با  آن ها را ممنوع اعالم نمود ه اند. 
مانند  را  منتقدان  مختلف،  عبارات  در   آن ها 
مانع  كه  معرفى  مى نمایند  هرزه ای  علف های 
باید توسط باغبان  و  گل های باغ شده اند  رشد 
و  شكوفایى  كه  همان طور  گردند.  نابود  و  قطع 
كردن  جدا  به  منوط  باغ،  یک  گل های  رشد 
خارها و علف های هرزه است؛ رشد و شكوفایى 
و  منتقدان  و  معترضان  وجود  با  نیز،  آیین  یک 
رعایت عهدومیثاق الهى میسر نیست. بهائیان 
بهائى  جمعیت  با  مقایسه  در  را  خود  مخالفان 
جمعیت  و  اندک  مى دانند  بسیار  جهان،  در 
معرفى  خود  حقانیت  بر  دلیل  را  محدود  آن ها 

 مى نمایند.

مقاله  در  ادعا  این  جواب  در  هازبند  دیل 
»گفت وگو با یک بهائى حیفایی در آمازون بر سر 

کتاب تاریخ پنهان بهائیان«  مى نویسد:

»بهائیان ادعا دارند كه حدود 5 تا 6 میلیون پیرو 
جامعه  ادعای  این  گر  ا حتى  دارند.1  جهان  در 
بهائى را نیز بپذیریم، این عدد كمتر از یک هزارم 
جمعیت جهان، در دورۀ فعالیت 17۰ ساله آنان 
گروه انشعابى از  كه یک  است. حتى مورمون ها 
كم وبیش  دوره ای  در  هستند،  مسیحى  جامعۀ 
و  كرده  فعالیت  بهائیان  از  موفق تر  مشابه، 
گرد آورد ه اند!  آن ها  جمعیت بیشتری برای خود 
شبیه  فرقه گرایانه ای  و  تعصب آلود  تفكرات  هم 
كه من  به همین دلیل است  بهائیت دارند.  به 
افراد  ورشكسته  مى دانم.  گروهى  را  بهائیت 
ی  پیرو و  گرفتن  الهام  با  كه  دارند  وجود  یادی  ز
هدایت  دیگر،  دینى  تفكرات  و  عقاید  و  آراء  از 
سعادتمندانه ای  و  موفق  زندگى  و  شد ه اند 
كنار زده و تحری حقیقت  داشته اند، تعصب را 
با توسل به  اینكه تنها  واقعى داشته اند. ادعای 
بشریت  نجات  به  بهائى  مى توان  عهدومیثاق 
به  نسبت  وقیحانه  جهالت  نوعى  بود،  امیدوار 
موفق  تجربیات  و  آسمانى  متعالى  اندیشه های 
گر شما "مخالفان و ناقضان" را در  بشری است. ا
اندک  گروهى  بهائى،  جهانى  جامعۀ  با  مقایسه 
یابى  مى كنید و این را دلیل نادرستى عقیدۀ  ارز
حیفایى  بهائیان  اندیشۀ  و  آراء  صحت  و   آن ها 

1. این آمار اغراق آمیز است. به نظر می رسد عدد واقعی پیروان 
 آیین بهائی در جهان، بین یک تا یک ونیم میلیون نفر است.
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كل  كه  باشید  داشته  توجه  باید   مى دانید، 
جمعیت بهائیان در مقایسه با جمعیت پیروان 
یسم،  هندو اسالم،  مسیحى،  ادیان  از  هریک 
اساسًا  غیردینداران،  جمعیت  یا  بودیسم 
یا داالیى الما  پاپ  نیست. هنگا مى كه  عددی 
پیرو  كه  كسانى  حتى  صادر  مى كنند،  پیامى 

بودیسم  یا  و  واتیكان  كلیسای 
لحاظ  به  هم،  نیستند  تبتى 
احترام به آن رهبران، پیام ایشان 
قرار  مى دهند...  موردتوجه  را 
هیچ كس  تقریبًا  درحالى كه 
كمترین  خارج از جامعه بهائى، 
از  صادره  پیام های  به  توجهى 
لذا  ندارد.  سوی  بیت العدل 
كه بگویم حتى در  عاقالنه است 
عصر و زمان كنونى، ادیان بزرگ، 
به  بیشتری  خدمت  به مراتب 

جامعۀ بشری ارائه  مى نمایند«.

درمورد - 5 هازبند  دیل  دیدگاه 
شوقى افندی،  نادرست  عملكرد 

در رهبری جامعه بهائى

او  عملكرد  و  شوقى افندی  به  هازبند  دیل 
موضوع  در  على الخصوص  نیست.  خوشبین 
اجرای  عدم  و  خودش  از  پس  جانشین  تعیین 
»دیدگاه  مقالۀ  در  او  عبدالبهاء.  صریح  دستور 

دیل هازبند درمورد شوقى«  مى نویسد:

»فردی را تصور كنید كه چند برادر و خواهر و عمو 
یادی  ز تعداد  ترتیب  به همین  و  و خاله  و عمه 
عمه زاده و عموزاده و دخترخاله و پسرخاله،... 
بر  بنا  سال ها،  طى  در  دارد!  همسر  یک  البته  و 
دالیل ریز و درشت، یكى یكى با همۀ فامیل و 
بستگان خود دچار اختالف و درگیری  مى شود و 
همه  آن ها را از خود طرد  مى كند، 
او  برای  و  او  كنار  خانمش  فقط 
هیچ گاه  هم  خانمش   مى ماند. 
پیدا  را  او  با  مخالفت  جرأت 
مطیع  و  تابع  كاماًل  و  نمى كند 
مرد  این  سپس  است.  بوده  او 
ک  امال و  دارایى  و همۀ   مى میرد 
ارث  به  همسرش  برای  را  خود 
 مى گذارد! نظر شما دربارۀ چنین 
شخصى  این  چیست؟  مردی 
كردم،  صحبت  درباره اش  كه 
یخ  كه در تار مردی واقعى است 
معرفى  دینى  رهبر  یک  به عنوان 

شده است.

با  او  آنچه  رفتاری شبیه  گر هر فرد دیگری،  ا آیا   
انجام  مى داد،  داشت،  خود  بستگان  و  فامیل 
خیر!  قطعًا  بود؟  دیگران  قبول  و  مورداحترام 
دارد،  شهرت  شوقى افندی  نام  به  بیشتر  كه  او 
رئیس   ،1957 خود  مرگ  زمان  تا   1921 سال  از 
به عنوان  را  او  بهائیان  بود.  بهائیان  امر  ولى  و 
كتب  تبیین  و  تفسیر  و  گاردین  مى شناسند 

گر شما "مخالفان و ناقضان"  ا
جامعۀ  با  مقایسه  در  را 
اندک  گروهی  بهائی،  جهانی 
را  این  و  ارزیابی  می کنید 
عقیدۀ  آن ها  نادرستی  دلیل 
اندیشۀ  و  آراء  صحت  و 
حیفایی  می دانید،  بهائیان 
باشید  داشته  توجه  باید 
در  بهائیان  جمعیت  کل  که 
پیروان  جمعیت  با  مقایسه 
مسیحی،  ادیان  از  هریک 
اسالم، هندویسم، بودیسم یا 
جمعیت غیردینداران، اساسًا 

عددی نیست.
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محدودۀ  تعیین  و  بهائى  اصلى  نصوص  و 
گذار  صالحیت قانون گذاری  بیت العدل به او وا
شده بود. نوشته های او عمدتًا محدود به تفسیر 
و  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  الواح  و  آثار  تبیین  و 
دستورالعمل هایى برای مدیریت جامعه بهائى 

است .

شوقى افندی بدون نوشتن وصیت نامه و تعیین 
آن  بیت العدل  از  پس  ُمرد.  خود  برای  جانشین 

هیچ گونه  كه  كرد  اعالم  جهانى1 
فردی  تعیین  برای  راه حلى 
و  گاردین  و  امراهلل  ولى  به عنوان 
وجود  شوقى افندی  جانشینى 
و  اولین  شوقى افندی  ندارد. 
در  امر  ولى  و  گاردین  آخرین 

بهائیت بود!

همچون  فردی  من،  به نظر 
شوقى افندی را نمى توان طبیعى 
پنداشت. او از بیماری روانى رنج 

 مى برد. خانمش، روحیه خانم، شخصیت بسیار 
ساده ای داشت و نتوانست هیچ گونه تأثیر مثبتى 

بر شخصیت و رفتار شوهرش داشته باشد.«2 

كرده و توضیح  او در مقالۀ دیگری مطلب را باز 
 مى دهد: 

1. مؤسسه ای كه برای تصویب قوانین موردنیاز بهائیان، كه در 
كتب بهاءاهلل نیامده، پیش بینی شده بود.

سپتامبر    22 تاریخ  به  هازبند،  دیل  بوک  فیس  صفحۀ    .2
گاهی بیشتر ر.ک. سایت بهائی پژوهی،  2017، همچنین برای آ
مقاله »شوقی كه بود و پس از مرگ او بر بهائیت چه گذشت؟«

و  )الواح  خود  وصیت نامه  در  »عبدالبهاء 
از  پس  دستور  مى دهد  به صراحت  وصایا(، 
نسل  او،  ذكور  ارشد  فرزندان  باید  شوقى افندی 
ادامه  در  و  گردند  او  جانشین  نسل،  از  پس 
به لحاظ  امری،  گر پسر ارشد هر ولى  "ا  مى گوید 
مناسب  شرایط  واجد  شخصیت،  و  ویژگى ها 
پسر  امراهلل،  ولى  درآن صورت  نباشد،  رهبری 
خواهد  تعیین  خود  جانشینى  برای  را  دیگری 
نمود." بااین وجود، شوقى افندی 
از  را  بستگان  و  خویشان  تمام 
كرد و  جامعه بهائى طرد و اخراج 
بر  را  پدربزرگش  فرمان  اجرای  راه 
خود بست! این مثل آن  مى ماند 
ی آن  كه رو كه شما، شاخه ای را 
نشسته ای ببری و باعث سقوط 
و مرگ خود شوی! شوقى افندی 
خود  یاست  ر و  زندگى  طول  در 
تأسیس  برای  اقدامى  هیچ 
همۀ  و  نكرد  جهانى   بیت العدل 
كه  گرفت،  قدرت و اختیارات را در دست خود 
یكى  زمانى كه  بود.  عبدالبهاء  دستور  برخالف 
از بستگان و نزدیكانش جرأت  مى كرد تا درمورد 
اوامر و دستورهای او، پرسشى به زبان آورد، مورد 
كاری  این  قرار  مى گرفت.  او  غضب  و  تنبیه 
است كه یک فرد خودشیفته و روان پریش انجام 
 مى دهد، نه یک رهبر دلسوز و مسئولیت شناس.

شرم آور،  و  وقاحت آمیز  پیامى  در  شوقى افندی 
برادرش  اینكه  از  جهان،  بهائیان  به  خطاب 

و  بستگان  از  یکی  زمانی که 
تا  جرأت  می کرد  نزدیکانش 
دستورهای  و  اوامر  درمورد 
آورد،  زبان  به  پرسشی  او، 
قرار  او  غضب  و  تنبیه  مورد 
است  کاری  این   می گرفت. 
و  خودشیفته  فرد  یک  که 
انجام  می دهد،  روان پریش 
و  دلسوز  رهبر  یک  نه 

مسئولیت شناس.
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پایین  طبقۀ  از  پائى،  ارو مسیحى  دختر  یک  با 
و  شد  عصبانى  بود،  كرده  ازدواج  جامعه 
داد.  قرار  تكفیر  و  طرد  و  موردحمله  را  برادرش 
بهائیان  ازدواج  بهائى،  احكام  طبق  درحالى كه 

با غیربهائیان ممنوع نیست. 

به  و  خدا  مى نشانى  جای  را  كسى  شما  وقتى 
كه  هركاری  خدایى  مى دهى،  اختیارات  او 
او  پیروان  و  باورمندان  دید  از  دهد،  انجام  او 
عمل  این  كه  هرچند  تلقى  مى شود،  "درست" 
باشد.  غیرقابل قبول  و  زشت  دیگران  درنظر 
و  عینى  اخالقى  معیارهای  و  عینى  حقایق 

جهانى، جایى در میان بهائیان ندارد!«.

روایات  و  داستان ها  یج  ترو با  كرد  سعى  شوقى 
یخ  تار در  تحریف  و  جعل  و  دروغین  و  تخیلى 
داده  نشان  بهائیت  از  موجهى  چهرۀ  بهائیت، 
و زشتى اعمال بابیان و بهائیان اولیه را در قتل 
ترمیم  مخالفان،  ترور  و  بى گناه  مردم  غارت  و 
همیشه  برای  حقیقت  اینكه  از  غافل  نماید. 

یج آشكار  مى شود.«1 پشت ابر نمى ماند و به تدر

تناقض و تعارض در آموزه های بهائى - 6

روبه روست.  گونى  گونا تعارض های  با  بهائیت 
نباید  باشد،  الهى  آیینى  بهائیت  قراراست  گر  ا
در آن تناقض باشد. دیل هازبند در مقالۀ »پنج 
کارانه«  ریا و  دروغین  یک  آیین  ایجاد  برای  راه 

1.  مقاله »مبارزۀ من با یک بهائی در سایت آمازون«
http://www.amazon.com/Lost-History-Bahai 
-Faith, April 10, 2016

سخن  تناقض ها  این  دربارۀ  مفصل  به صورت 
گفته و مواردی را به اختصار توضیح  مى دهد:

طبقه . 1 نام  به  طبقه ای  ما  در  آیین  كن  ادعا 
به جای  آن ها  سپس  ندارد...  وجود  روحانى 
قدرت طلبى  و  تكبر  كه  بده  قرار  را  رهبرانى 
قرون  روحانیون  به  نسبت  بیشتری  به مراتب 

وسطایى دارند.

ی . 2 مساو مرد  و  زن  بهائیت  در  كن  ادعا 
و  حضور  ممنوعیت  حكم  سپس   هستند... 
كه  عضویت زنان در شورای رهبری بهائیت را، 
را در ید  بهائى  بر جامعه  كم  همۀ اختیارات حا

كن. قدرت خود دارد، صادر 

به . ۳ نسبت  احترام   و  خوشامدگویى  ادعای 
پیروان و طرفداران سایر ادیان داشته باش، لكن 
باور  و  ایمان  بهائیت  به  كه  را  كسانى  هم زمان 
بهائیت  رهبری  ادعا های  از  برخى  ولى  دارند، 
و  كافر  به عنوان  چالش  مى كشند،  به  را  فعلى 

كن. مرتد مجازات 

ادعای تطابق دین با علم را مطرح كن... ولى . 4
كه رهبران بهائیت به شما  هم زمان بگو هرآنچه 
گفتار  هرچند  است،  درست  مطلقًا   مى گویند، 

رهبران درتعارض با یافته های علمى باشد.

به دنبال فعالیت سیاسى نیستیم . 5 كن  ادعا 
و انجام هرگونه فعالیت سیاسى موجب طرد و 
تكفیر است... ولى درعین حال، برای برقراری و 
آوردن سلطۀ  به دست  و  بهائى  استقرار حكومت 

كن. جهانى تالش 
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كه  كافى است  به تنهایى  فوق،  موارد  از  هریک 
كند؛ چه رسد به  ی  یک دین را فاقد ارزش پیرو
اینكه  آیینى هر پنج مورد تعارض و تناقض باال 

را هم زمان داشته باشد.

نظر دیل هازبند درمورد آینده بهائیت- 7

افراطى،  فرقه های  همۀ  همچون  »بهائیت 
من  است.  شكست  به  محكوم  درنهایت، 

برای  را  سال   5۰ حدود  چیزی 
زمان  آن  اضمحالل  و  سقوط 
مى رسد  به نظر  تعیین  مى كنم. 
و  یت  مأمور انجام  در  بهاءاهلل 
و  شكست  دچار  خود  رسالت 
فرزندان  است.  شده  كامى  نا
بهاءاهلل  به  افراد  نزدیک ترین  و 
مناسبى   طرز  به  نتوانستند 
شریعت  دستورهای  و  احكام 
گذارند؛ حال چطور  او را به اجرا 

كه پیرو احكام   مى شود از دیگران انتظار داشت 
و شریعت بهاءاهلل و عبدالبهاء باشند؟

خود  برادر  وصیت نامه اش،  در  عبدالبهاء 
شقاق،  قطب  نقض،  مركز  را  محمدعلى 
نوشته ها  تحریف كنندۀ  و  امر  ظل  از  منحرف 
شوقى افندی  معرفى  مى كند.  بهاءاهلل،  آیات  و 
عبدالبهاء،  نزدیكان  و  خانواده  از  عبارتى  در 
درمورد  آن ها  و  یاد  مى كند  دشمن  به عنوان 

 مى نویسد:

نیز  میرزاضیاءاهلل  برادرعبدالبهاء،   ...«
هم  ساده لوح  میرزاآقاجان1  شد!  جوان مرگ 
به زودی به ضیاءاهلل ملحق شد و به درک واصل 
كه  اصلى اش  همدست  میرزابدیع اهلل2  گردید! 
محمدعلى  به  و  كرد  خیانت  عبدالبهاء  امر  به 
پیوست؛ براثر رفتار شرم آور دخترش، رسوا شد! 
مرد  سرطان  اثر  بر  عبدالبهاء  خواهر  فروغیه، 
آنكه  از  قبل  هم  افنان،  سیدعلى  شوهرش،  و 
او  به  كمكى  بتوانند  پسرانش 
روانۀ  قلبى  سكته  براثر  كنند، 
گور شد! خود محمدعلى نیز با 

مرگ بدی از دنیا رفت!...«

بیانات  و  حرف ها  گر  ا
افندی  شوقى  و  عبدالبهاء 
از  بسیاری  كه  بپذیریم،  را 
بهاءاهلل،  نزدیكان  و  فرزندان 
زمین  ی  رو افراد  نادان ترین  از 
شیطانى  اهداف  و  اغراض  دارای  و  فاسد  و 
و  كلمات  و  نبرد ه اند  او  تعالیم  از  بویى  و  بودند 
در  آن ها  تأثیری  كمترین  كل،  دانای  آن  تعالیم 
و  مضحک  چه  آیین  این  واقعًا  است،  نداشته 
كرد؟! بهاءاهلل در  كه بهاءاهلل ارائه  مسخره ای بود 
كتاب عهدی  مى نویسد: »ملوک، مظاهر قدرت 
و مطالع عزت و ثروت حقند، دربارۀ ایشان دعا 
نفوس عنایت شد  آن  به  كنید. حكومت ارض 
عالقه  داشت.«  مقرر  خود  برای  از  را  قلوب  و 

1. میرزاآقاجان كاشی، یار همراه و كاتب بهاءاهلل.
2.  برادر دیگر عبدالبهاء.

وصیت نامه اش،  در  عبدالبهاء 
مرکز  را  محمدعلی  خود  برادر 
منحرف  شقاق،  قطب  نقض، 
تحریف کنندۀ  و  امر  ظل  از 
بهاءاهلل،  آیات  و  نوشته ها 
شوقی افندی  معرفی  می کند. 
در عبارتی از خانواده و نزدیکان 
عبدالبهاء، به عنوان دشمن یاد 

 می کند.
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مستقر  فعلی   بیت العدل 
تشکیل،  ابتدای  از  حیفا،  در 
رأس  در  امری  ولی  بدون 
است  شده  تأسیس  آن 
امری  ولی  هم  امروز  تا  و 
نگرفته  قرار  آن  رأس  در 
شده  موجب  این  است. 
صریح  نوشته های  به  بنا  تا 
شوقی افندی،  و  عبدالبهاء 
و  اعتبار  فاقد  مؤسسه  این 

مشروعیت قانونی باشد.

پادشاهان،  و  سالطین  از  بهاءاهلل  طرفداری  و 
و  پا  ارو مناطق  اغلب  كه  نوزدهم،  قرن  در  شاید 
جهان، مستقیم و غیرمستقیم توسط پادشاهان 
قرن  در  ولى  بود؛  قبول  قابل  حكمرانى  مى شد، 
سقوط  از  طوالنى  مدتى  دیگر  كه  یكم،  بیست و
پائى  ارو مستعمرات  شدن  آزاد  و  امپراتوری ها 
خنده دار  او  مواضع  و  مطالب  است،  گذشته 

به نظر  مى رسد!  

نیت  و  غرض  بهاءاهلل  شاید 
فكر  گرچه  خوبى داشته است، 
 مى كنم او دچار توهم و تخیالت 
و  عبدالبهاء  ولى  بود  واهى 
افراد  بى شک  شوقى افندی 
فریب  قصد  كه  بودند  متقلبى 
داشتند.  را  شنوندگان  و  مردم 
اعضای  قریب به اتفاق  كثر  ا
كنون،   بیت العدل هم از ابتدا تا
عبدالبهاء  سیاست  و  الگو  از 

ی  مى كنند. پیرو

)رهبری - 8 جایگاه  بیت العدل  درمورد  دیل  نظر 
جامعه بهائى(

دربارۀ  هیچ گاه  بهاءاهلل  كه  است  این  واقعیت 
كل جهان  كه قرار است بر  " بیت العدل جهانى" 
این  است.  ننوشته  مطلبى  كند،  حكمرانى 
مفهوم را بعدًا عبدالبهاء در الواح وصایا اختراع 
بهاءاهلل  نوشته های  در  كه  بیت العدلى  آن  كرد! 
كه در هر شهر،  كوچكى است  آمده است، نهاد 

بهائیان همان شهر را مساعدت و اداره  مى نماید. 
بنابراین  بیت العدل جهانى و مصون از خطا، با 
سازمان های عریض و طویل، ساخته و پرداختۀ 
الگوبرداری شده  و  شوقى افندی  و  عبدالبهاء 
در  تشكیل شده  بین المللى  سازمان های  از 
كه  را  شرایطى  آنكه  ضمن  است.  آنان  دورۀ 
برای  بیت العدل  شوقى افندی  و  عبدالبهاء 
در  داشته اند،  مقرر  جهانى 
پیدا  تحقق  فعلى   بیت العدل 
فعلى  است.  بیت العدل  نكرده 
ابتدای  از  حیفا،  در  مستقر 
در  امری  ولى  بدون  تشكیل، 
تا  و  تأسیس شده است  آن  رأس 
آن  رأس  در  امری  ولى  هم  امروز 
موجب  این  است.  نگرفته  قرار 
صریح  نوشته های  به  بنا  تا  شده 
این  شوقى افندی،  و  عبدالبهاء 
مؤسسه فاقد اعتبار و مشروعیت 
قانونى باشد. همچنین روش انتخاب اعضای 
 بیت العدل نیز، هیچ امتیازی بر روش انتخاب 
در  كاردینال ها،  كالج  اعضای  میان  از  پاپ 
را  كاردینال ها  خود  كه  روم،  كاتولیک  كلیسای 
كرد ه اند، ندارد. من  پاپ های پیشین منصوب 
طعنه آمیز  عنوان  مقاله  یک  برای   2۰11 سال  در 
بین المللى  دارالتبلیغ  " بیت العدل  گرانۀ  افشا و 
روابط  به  كه  كردم  را انتخاب  عدالت"1  مركز 

1.http://bahaism.blogspot.com/2011/10/univer-
sal-house-of-international.html

http://bahaism.blogspot.com/2011/10/universal-house-of-international.html
http://bahaism.blogspot.com/2011/10/universal-house-of-international.html
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نامشروع دو نهاد مهم و اصلى نظم بهائى اشاره 
دارد:

توسط  دارالتبلیغ  اعضای  انتخاب  بستۀ  دایرۀ 
بیت العدل و تكمیل اعضای  بیت العدل از میان 

اعضای مذکر دارالتبلیغ

و  مدیریتى  نهاد  باالترین   بیت العدل 
اعضای  و  است  بهائى  جامعۀ  تصمیم گیری 
دارالتبلیغ بین المللى، هر 5 سال یک بار توسط 
و  بوروكراتیک  ماهیت  انتخاب  مى شوند.  آنان 
كه  معجونى  آن  در  نهاد،  دو  این  بین  چرخشى 
شده  مشخص  گذاشته ام  مقاله  بر  عنوان  من 
 ،196۳ سال  در  بار  نخستین  وقتى  است! 
همان  آن  اعضای  شد،  تشكیل   بیت العدل 
انتصابى  بین المللى  شورای  پیشین  اعضای 
بودند.  بهائى  قدرتمند  ملى  محافل  از  برخى  و 
را  بین المللى  دارالتبلیغ  بیت العدل،  متعاقبًا 

ارض  کن  سا امراهلل  ایادیان  جایگزین  تا  نهاد  بنا 
تعداد  به مرور  دهه،  چند  طى  شود.  اقدس 
جایگزین  دارالتبلیغ،  اعضای  از  بیشتری 
دیگر  كه  امروز  تا  شدند،  اعضای  بیت العدل 
همۀ اعضای فعلى بیت العدل، همان اعضای 
خود  آن ها  كه  هستند  بین المللى  دارالتبلیغ 
بودند.  شد ه  گزینش  توسط  بیت العدل  قباًل 
شده  شناخته  بسته"  "حلقۀ  به عنوان  روند  این 
و  سیستم  یک  كه  آن  مى شود  نتیجه  و  است 
سركار  مى ماند  بر  كار  محافظه  به شدت  نظام 
و  نوآوری  و  جدید  اندیشه های  به  عالقه ای  كه 

خالقیت ندارد.

آموزه های - 9 تهاجمى  تبلیغ  از  بهائیت  هدف 
خود به دیگران چیست؟

درمورد تبلیغ در بهائیت و انگیزه های آن، نیاز به 
گانه ای است، اما نگاه دیل هازبند  مقاالت جدا

 بیت العدل جهانى و مرکز دارالتبلیغ بین المللى 
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به تبلیغ، متفاوت از بحث های معمول است. 
از  بهائى  تشكیالت  و  مسؤوالن  دارد  عقیده  او 
اول  هدف  دنبال  مى كنند.  را  هدف  دو  تبلیغ 
بهائیان  داشتن  نگاه  مشغول  و  كردن  سرگرم 
برای  فرصتى  آن ها  كه  به نحوی  است،  باورمند 
و  ابعاد  دربارۀ  انتقادی  تفكر  و  حقیقت  تحری 
باشند.  نداشته  بهائى  امر  مختلف  جنبه های 
كردن  كردن افراد جدید و بهائى  هدف دوم پیدا 
آن ها برای جایگزینى آن دسته از بهائیان است 
كه به دلیل بى اعتمادی و بى اعتقادی، بهائیت 
بهائى،  تشكیالت  "فعالیت  كرد ه اند.  ترک  را 
كردن بهائیان  محدود و داخلى و درحد سرگرم 
چندانى  اجتماعى  نمود  من  به نظر  و  است 
مطرح  بهائیت  كه  افواج"  "دخول  بحث  ندارد. 

كرده است، افسانه ای بیش نیست".

کتاب اقدس )کتاب - 10 یک تحلیل انتقادی از 
مقدس بهائیان(

نام  با  خود،  كتاب  سوم  بخش  در  هازبند  دیل  
تجربه  یک  جهانى:  وحدتگرایان  و  بهائى  " آیین 
كتاب  و تحلیل شخصى" به تحلیل انتقادی از 
كتاب را در بوتۀ  اقدس پرداخته و فقراتى از این 
این  در  ذكرشده  مطالب  است.  داده  قرار  نقد 
همۀ  آن ها  ذكر  و  است  مفصل  كتاب  از  بخش 
به  ادامه  در  است.  خارج  مقاله  این  حوصلۀ  از 

برخى از این نظرات اشاره  مى شود.

عكا  در  بهاءاهلل  كه  دورانى  در  اقدس  كتاب 
نهائى   187۳ سال  در  و  نگاشته  بود  تحت نظر 

ی  كتاب مقدس خود و حاو شد. بهائیان آن را 
احكام آسمانى  مى دانند. درعین حال از نظر من 
این  در  دگماتیسم  و  تعصب  از  كى  حا عباراتى 

كتاب به چشم مى خورد.

وظیفۀ  اولین  اقدس  مى گوید:  اولیه  عبارت 
خود  )منظور  الهى  مظهر  شناخت  انسان،  هر 
دست  فهم  این  به  كسى  گر  ا و  است  بهاءاهلل( 
او  از  خیر  و  خوب  اعمال  همۀ  آنكه  ولو  نیابد، 

گمراهان و منحرفان است!  سربزند، او از 

زمانى كه من مسیحى بودم، مبلغ جوان مسیحى 
بهشت  به  مسیحیان  فقط  ما  مى گفت  به 
بود!  كن جهنم خواهند  افراد سا بقیۀ  و   مى روند 
لجاجت  و  تعصب  این  بر  هم  بهائیت  ظاهرًا 

پافشاری دارد.

كتاب اقدس آمده است : درآیه 2۳ 

كه از دهان حق خارج  كالمى را  هركس شیرینى 
جهان  خزائن  همۀ  مالک  گر  ا كند،  حس  شده 
به  تا  بدهد  را  همه  آن ها  است  حاضر  باشد، 
حقیقت یكى از این احكام دست یابد!                 

كه همچون  كسانى  دراین مورد باید بگویم همۀ 
كنار  را  آن  سپس  و  بود ه اند  بهائى  قباًل  من، 
كه بهائى  كسانى  گذاشته اند، به كنار؛ همچنین 
ناقض  به عنوان  بهائى  رهبران  سوی  از  و  بودند 
را  گرفتند  قرار  طرد  و  سرزنش  مورد  عهدومیثاق 
نمى كنم  فكر  هرچند  كنید.  مستثنى  قطعًا  نیز 
از  چیزی  ـ  غیرایرانیان  خصوصًا  ـ  بهائیان  بقیه 

كنند! كالم بهاءاهلل را درک  شیرینى 
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بهاءاهلل در آیه 2۰4 كتاب اقدس، به نحوۀ تقسیم 
و  است  نموده  اشاره  وارثان  بین  در  متوفى  ارث 
متوفى  معلم  متوفى،  خانوادۀ  اعضای  عالوه بر 
را نیز مستحق سهم االرث دانسته است. سؤال 
یافت  در مشمول  معلمان  چرا  كه  است  این 
معلم  معلم؟  كدام  شده اند؟  سهم االرث 

دبیرستان؟  دبستان؟  دورۀ 
كدام  معلمان  دانشگاه؟ 
از  را  معلمان  این  بعد  دروس؟ 

كرد؟ كجا باید پیدا 

سهم االرث  در  عالوه برآن، 
از  دسته  هر  برای  تعیین شده 
بین  ی  تساو رعایت  وارثان، 
زن و مرد صورت نگرفته است 
ی  تساو اصل  با  حكم  این  كه 
بهائیت،  در  نساء  و  رجال 

مغایرت دارد.

مسكونى  منزل   ،2۰5 آیه  در 
ارزشمندترین  شاید  كه  متوفى 
ارشد  پسر  به  باشد،  او  دارایى 

كه  خانواده تعلق  مى گیرد و این نشانگر آن است 
احكام كتاب اقدس بیشتر مردانه است تا زنانه! 
جاهای  در  ارث،  موضوع  عالوه بر  مطلب  این 
دیگر كتاب اقدس نیز مشاهده  مى شود، ازجمله 
كه استطاعت  دستور رفتن به حج برای مردانى 
سر  موی  حد  تعیین   .)۳2 )آیه  زنان!  نه  دارند، 

برای مردان و نه برای زنان! )آیه 44(.  

اقدس درمورد حكم دزد مقرر  كتاب  آیه 45  در 
شده است: "حكم خداوند برای سارق، تبعید 
كه عالمتى  و حبس و در مرتبۀ سوم این است 
در  مردم،  همۀ  كه  شود،  زده  او  پیشانى  بر 
شهرهای مختلف خداوند )در سراسرجهان( او 

را بشناسند و به شهرها راهش ندهند." 

اینكه  و  دزد  شرایط  حكم  این  در 
چه  در  و  كرده  دزدی  مقدار  چه 
شرایطى بوده، چه سن وسالى دارد 
نشده  مشخص  سابقه ای،  چه  و 
ی  است. در اینكه نوع عالمت رو
پیشانى سارق، چه چیزی خواهد 
بود؟  خواهد  رقم  و  عدد  آیا  بود؟! 
و  شهر  هیچ   در  او  است  قرار  گر  ا
نشود،  پذیرفته  خداوند  سرزمین 
پس كجا باید زندگى كند؟ در شهر 
فردی  گر  ا شیطان؟  كشورهای  و 
استیصال  براثر  و  سدجوع  برای 
دست به دزدی زد، مشمول همین 

مجازات خواهد بود؟

بهاءاهلل در آیه 47 كتاب اقدس، عصمت كبری 
را مختص به مظهر امر )خودش( مى داند و هیچ 
عصمت  از  دیگری  نوع  یا  كمتر  نوع  از  بحثى 
اقدس،  كتاب  از  فقره  این  به موجب  نمى كند. 
و  نداشته  عصمت  شوقى افندی  و  عبدالبهاء 

مصون از خطا نیستند.

اقدس،  کتاب   63 آیه  در 
را  دوهمسری  بهاءاهلل 
خود  است.  دانسته  مجاز 
همسر  سه  هم زمان  نیز  او 
بر  بنا  درحالی که  داشت. 
آیه،  این  از  عبدالبهاء  تفسیر 
داشتن  به  مجاز  بهائیان 
و  هستند  همسر  یک  فقط 
مستحق  تخلف،  درصورت 
این  بود.  خواهند  مجازات 
تضاد  در  عبدالبهاء  سخن 
است  بهاءاهلل  سخن  با  کامل 
عنوان  آن  روی  نمی شود  و 

گذاشت. تفسیر 
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تحت  بحثى  خودش،  برای  كوشید  عبدالبهاء 
عنوان "عصمت اعطایى" یا "موهوبى" از جانب 
تبیین  از حد  كه خارج  كند  پا  بهاءاهلل، دست و
قبول  قابل  لذا  و  است  بهائى  نصوص  تفسیر  و 

نیست. 

را  ادعائى  چنین  خود،  برای  هركس  مى تواند 
پدرم  جانب  از  هم  مى گویم  من  كند.  مطرح 
صفات  این  دارم!  نسبى  و  موهوبى  عصمت 
باید مابازای مادی و عینى و قابلیت ردواثبات 
گر من ادعا كنم كه همیشه حق با  داشته باشد. ا
كى  من است، زیرا من چنین  مى گویم، بیانى حا

از خودخواهى و خودشیفتگى است.

كسى  گر  كتاب اقدس آمده است: »ا در آیه 62 
عمدًا خانه ای را آتش زد، خود او را آتش بزنید«. 
مرگ  مجازات  پا،  ارو در  وسطى  قرون  دورۀ  در 
وجود  آتش،  در  مجرم  فرد  سوزاندن  به وسیله 
داشت. بنابراین بهاءاهلل در قرن نوزدهم، در یک 
مجازات  این  روبه گذشته،  و  ارتجاعى  حركت 
خانه،  زدن  آتش  برای  چرا  احیاء  مى كند!  را  
كشتن ـ آن هم مجازات قرون وسطایى  مجازات 
داد ه اند؟  قرار  ـ  آتش  در  زنده  زنده  سوزاندن 
درحالى كه امروزه جبران خسارت آن با تعویض 
خانه و خرید پوشش بیمه ای امكان پذیر است 
كسى را جایگزین  ولى نمى توان حیات و زندگى 

كرد.

دوهمسری  بهاءاهلل  اقدس،  كتاب   6۳ آیه  در 
سه  هم زمان  نیز  او  خود  است.  دانسته  مجاز  را 

همسر داشت. درحالى كه بنا بر تفسیر عبدالبهاء 
یک  فقط  داشتن  به  مجاز  بهائیان  آیه،  این  از 
مستحق  تخلف،  درصورت  و  هستند  همسر 
مجازات خواهند بود. این سخن عبدالبهاء در 
نمى شود  و  است  بهاءاهلل  سخن  با  كامل  تضاد 
عبدالبهاء  گذاشت.  تفسیر  عنوان  آن  ی  رو
خودش را در جایگاهى باالتر از پدرش  مى بیند 

و امر پدر را نقض  مى كند.

بهاءاهلل  مى گوید:  اقدس،  كتاب   74 آیه  در 
»خداوند حكم نجاست را از همه چیز برداشت، 

ک هستند«. پیروان ادیان دیگر هم پا

پیروان  با  كه  تشویق  مى شوند  بهائیان  گرچه 
از  مؤكدًا  ولى  بریزند،  دوستى  طرح  ادیان  سایر 
كه از بهائیان منتقد و   آن ها خواسته شده است 
كنند!  ناقضان عهدومیثاق، دوری  به اصطالح 
این حرف مثل این است كه از بهائیان بخواهند 
به غریبه ها و اغیار، دست دوستى بدهند، ولى 
درب را محكم به صورت فرزندان یا پدر و مادر 

كه باهم اختالف دارند، بكوبند!  خودشان، 

كتاب اقدس  مى نویسد: »ای  بهاءاهلل در آیه 1۰1 
كسى هست  گروه دانشمندان! آیا در میان شما 
كه با من در میدان مكاشفه و عرفان، یا در حوزۀ 

كند؟ نه.« حكمت و تبیان، هماوردی 

تمام  از  او  آورده های  كه  ادعا  مى كند  بهاءاهلل 
علوم و معارف دینى پیشین و علوم و یافته های 
و  علمى  كتشافات  ا و  بشری  خرد  و  اندیشه 
است!  باالتر  انسانى،  جوامع  حیرت آور  نجومى 
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بنیادگرایى  عصارۀ  و  اساس  ما  سخن،  این  در 
مالحظه  را  مالیخولیایى  تفكر  و  تكبر  و  دینى 
 مى كنیم.1 من نه تنها با این ادعا مخالفم، بلكه 
كفرآمیزی نسبت به معارف  آن را توهین و بیان 
بزرگى  عالم  شک  بدون  الهى  مى دانم.  علوم  و 
بر آن،  كم  كه خداوند آفریده و قوانین علمى حا
از  آیین های  ارزشمندتر  و  اعتمادتر  قابل  بسیار 
ازجمله  انسان ها  خودپرداختۀ  و  خودساخته 

بهائیت است.

نتیجه گیری

نویسنده،  پژوهشگر،  متفكر،  هازبند  دیل 
سال   9 حدود  از  پس  بهائى،  متكلم  و  محقق 
با  بهائى،  تشكیالت  و  جامعه  در  عضویت 
از  پس  و  شد  آشنا  بهائى  آموزه های  و  تعالیم 
تعارض ها  اشتباهات،  ضعف،  نقاط  به  مدتى 
و شكست ها و نارسایى بهائیت پى برد و طى 
امریكا،  بهائیان  به محفل ملى  نامه ای خطاب 
از سال ها تحقیق و تحری  كه »پس  اعالم نمود 
تصمیم  و  نتیجه  این  به  سرانجام  حقیقت، 

گذراند  كشور عثمانی  1. بهاءاهلل 40 سال پایان عمر خود را در 
و هیچ گاه جرأت نکرد عقیده و باور بابی و بهائی خود را به طور 
و  نماید  ابراز  عادی  مردم  حتی  و  مقامات  و  علما  برای  آشکار 
همواره تظاهر به مسلمانی  می كرد. او حتی برخی از نوشته های 
كه در ادبیات صوفیانه شطحیات نامیده شده )اسرار  خود را، 
كه ظاهر ضددینی و ضدشریعت دارد( به  مگوی رندان صوفی 
دجله ریخته و شهامت حفظ و دفاع از آن ها را نداشته است. 
كتاب اقدس، درحالی كه 150 سال  جالب تر از همه آنکه همین 
كاملی از  كنون ترجمه معتبر و  گذشته، هیچ گاه تا از نوشتن آن 
آن به طور رسمی و به زبان های فارسی و انگلیسی ـ رایج ترین 
زبان ها در میان بهائیانـ  منتشر نشده و صرفًا به انتشار منتخب 

كتفا شده است! گزیدۀ آن ا و 

اعتقادی  و  باور  نمى توانم  دیگر  كه  رسیدم 
مؤسسات  و  نهادها  از  هریک  یا  بهاءاهلل  به 
تأسیس شدۀ تحت نام او، همچون والیت امراهلل 
كاماًل  من  باشم.  داشته  جهانى،  و  بیت العدل 
اهداف  تحقق  در  بهائیت  كه  شده ام  متقاعد 
بر ایجاد صلح، وحدت و  و تعالیم خود، مبنى 
ئى برای جامعه بشری، ناتوان و  ایجاد عصر طال
به  معتقد  هازبند  است«.  شكست  به  محكوم 
بهائى  رهبران  بودن  خطا  از  مصون  و  عصمت 
نیست و قبول چنین اعتقادی را حركت به سوی 
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بهائى  جامعه  درون  استبداد  و  دیكتاتوری 
مى داند. او به مشروعیت رهبری بهائیت بعد از 
عبدالبهاء انتقاد شدید دارد و معتقد است بعد 
برادرش  به  باید  بهائیت  رهبری  عبدالبهاء،  از 
هازبند  سپرده  مى شد.  افندی  محمدعلى 
 بیت العدل و رهبری فعلى بهائیت در اسرائیل 
بهائیت  است  معتقد  و  غیرمشروع  مى داند  را 

عمرش،  از  سال   17۰ از  بیش  گذشت  از  پس 
هیچ دستاورد تازه ای برای جهانیان، به ارمغان 
نیاورده است. او معتقد است بهائیت همچون 
به  محكوم  درنهایت،  افراطى،  فرقه های  همۀ 
برای  سال   5۰ حدود  چیزی  و  است  شكست 

سقوط و اضمحالل آن زمان تعیین  مى كند.

منابع 

1. -The Baha’i Faith and Unitarian 
Universalism: A Personal Testimo-
ny and Analysis

2. -Independent Investigation of 
Truth – A Baha’i case of HYPOC-
RISY!,   Feb3, 2010)

3. -FIVE Ways to Create a Religion 
of Hypocrites, August 8, 2018

4. -A Critical Analysis of the Will and 
Testament of Abdu’l-Baha, March 
26, 2018

5.  Why I Abandoned the (Haifan) 
Baha’i Faith, January 22, 2017-

6. - Why we need a Unitarian Baha’i 
Faith?, April 5, 2010 

7. -My Battle on Amazon with a Hai-
fan Baha’i / http://www.amazon.
com/Lost-History-Bahai- Faith, 
April 10, 2016

8. -The bogus issue of infallibility in 
the bahai faith, July 6, 2018

9. - A Critical Analysis of the Kitáb-
i-Aqdas

10. h t t p s : / / d a l e h u s b a n d . c o m / 
2008/09/07/the-fatal-flaw-in-ba-
hai-authority

11. - Dale Husband on Shoghi Effendi, 
September 22, 2017

�����
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باب در محكمه )گزیده(
کمۀ باب: شیعه راستین به مقابله با مدعى  محا

بدلى مى پردازد

منبع
 Studies in Honor of Clifford Edmund Bosworth 2: The Sultan’s 

Turret, pages 272-317, Brill, 2000
دنیس مک اوئن / پژوهشگر دانشگاه دورهام

مترجم: حمید فرناق



 مقدمه

كمۀ افراد مرتد در هر دین و آیینى، همواره  محا
است.  داشته  ادیان  یخ  درتار یادی  ز اهمیت 
گالیله۳،  حالج2،  مسیح1،  عیسى  كمۀ  محا
و  سرِوتوس6  مایكل  خوان5،  برونو4،  ژوردانو 
موردتوجه  مختلف،  دالیل  به  آن ها،  امثال 
همان  به  است.  بوده  پژوهشگران  و  محققان 
و  آزار  موضوع  وسیع تری،  سطح  در  و  دالیل 
تفتیش  دورۀ  در  خصوصًا  مرتد،  افراد  اذیت 
و  توجه  معرض  در  7و8  )انگیزاسیون(  عقاید 

مطالعه بوده است.12،11،10،9

موارد،  كثر  ا در  كه  است  این  جالب  نكتۀ 
بوده  اطالعیه  صدور  به صورت  تكفیر 
افراد  درخصوص  اعالم نظرها،  این  است. 
و  روشنگری  هدف  با  بدعت گزار،  یا  سكوالر 
است.13  بوده  خودی ها  برای  هویت بخشى 
بلكه  عقیدتى،  نظر  از  نه تنها  كمه ها  محا
اهمیت  حائز  سیاسى  و  اجتماعى  منظر  از 
متعددی  فتاوای  نیز،  اخیر  دورۀ  در  است.14 
دربارۀ فرقه های احمدیه و بهائیه صادر شده 
گفت وگو  است.15 شرح و بسط و توضیحى از 
نیست  جدید  دورۀ  در  متهمان  كمۀ  محا و 
تیجانى،  احمد  )محمدبن عبدالوهاب، 
محمداحمد  قادیانى،  میرزاغالم احمد 
احمد  شیخ  سودانى،  مهدی  سیدعبداله، 
بهاءاهلل(.16  میرزاحسین على  و  االحسایى 

]مقدمه تلخیص شده است.[
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قرار  پرسش  مورد  باب  كمه،  محا طول  در 
پاسخ گویى  و  جواب دهى  فرصت  و  مى گرفت 
تن  دو  او،  محكومیت  در  مى شد.  داده  او  به 
الحسنى  ابوالقاسم  تبریز،  شیخى  علمای  از 
الحسینى،  الحسنى  على اصغر  و  الحسینى 
از  هم  مستقلى  گزارش  كردند.22  صادر  حكمى 
كه برخى آن را نوشتۀ  كمه تهیه شد،  جریان محا
میرزا مى دانند،2۳ ولى در خود متن،  ناصرالدین 
امیراصالن خان،  ولیعهد،  دایى  نگارش  را  آن 
اطالع  برای  قطعًا  حكم  این  است.  كرده  ذكر 
محمدشاه، ارسال شده است.24  نوشتۀ دیگری 
كه ظاهرًا در پایان محكمه و به دستخط  یم  دار
پیامبری،  جوان  مدعى  آن،  در  و  است  باب 
تكذیب  را  رسالت  و  پیامبری  ادعای  هرگونه 

كرده است.25

شیخ  جناب  حضور  در  باب  بعد،  روز  دو 
االسالم چوب و فلک شد. پس از این تنبیه بود 
كورمیک،  یلیام  و پایش،  جراحت  علت  به  كه 
كرد و شرح  پزشک انگلیسى ولیعهد، او را مداوا 

مختصری از مالقات آن چند روز را نوشت.26

درصورت  كه  است  چنین  علماء  حكم  گرچه 
احراز سالمت عقلى باب، او مستحق مجازات 
اعدام است؛ ولى زندانى، دو روز بعد به زندان 
چهریق بازگردانده مى شود و حدودًا دو سال در 
آنجا مى ماند. در جوالی 185۰، باب مجددًا به 
تبریز منتقل مى شود، به طور فشرده توسط علماء 
كمه قرار مى گیرد و مجازات مى شود.  مورد محا

میرزاعلى محمد  )استنطاق(  کمۀ  محا
شیرازی )باب(

یک  الحاد،  و  كفر  حكم  صدور  كلى،  به طور 
شده  تلقى  علما  فردی  حوزۀ  در  خصوصى  امر 
است. البته دو استثناء وجود دارد كه با یكدیگر 
اولین  از  یكى   ،1845 ژانویه  در  دارند.  ارتباط 
آن ها  اعزامى  مبلغ  اولین  و  بابیت  به  گروندگان 
و  سنى  علمای  از  جمعى  حضور  در  عراق،  به 
علمای  را  محكومیتش  و  شد  كمه  محا شیعه 
و  اوضاع  كردند.  و سنى، هردو، تصدیق  شیعه 
موژان  را،  بسطامى  كمۀ  و چگونگى محا احوال 
مومن و عباس امانت به خوبى مورد مطالعه قرار 

داده اند.17

/1264 شعبان  در  بعد،  سال  چند 
در  شیرازی(  )على محمد  باب  جوالی184818 
با  آن  را  )كه  گرفت  قرار  علما  از  جمعى  محضر 
مجلس  مجلس،  همچون  مختلف،  نام های 
مجلس  ولیعهد،  خاص  مجلس  محاوره، 
گفت وشنود، مناظره، محضر،  گفت وگو، جلسۀ 
را  آن  هم  به ندرت  مى نامند.  مجمع  و  هیأت 
محكمه یا بررسى گفته اند(19. مقامات حكومتى 
یاست جلسه با ناصرالدین  هم حاضر بودند و ر
تبریز،  در  محكمه  جلسۀ  بود.2۰  ولیعهد،  میرزا، 
بیان  منابع  كثر  ا بود.  ولیعهد،  استقرار  محل 
مستقیم  دستور  با  مجمع  آن  كه  مى دارند 

محمدشاه برپا شد.21
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كه  است  مهم  ازآن رو   1848 سال  كمۀ  محا
 نه تنها دادگاه توسط علماء و روحانیون برجستۀ 
هم  كشور  آیندۀ  پادشاه  بلكه  شد،  اداره  ى 

ّ
محل

گرچه  یداد  یاست آن را برعهده داشت. این رو ر
غیرعادی  اهمیتى  ولى  داشت،  كوتاهى  مدت 
با  است.  آشكار  و  روشن  آن  دالیل  كه  یافت 
توجه به عملكرد بابیان و شهرت فزایندۀ باب، 

نظم  برای  جدی  تهدیدی  آن ها 
كشور تلقى شدند.  عمومى 

منابع

یخ دان،  تار كار  مشكل ترین 
یابى و جمع بندی بین منابع  ارز
با  اینجا  در  است.  متناقض 
البته  هستیم؛  روبرو  منبع   9
یک  از  است  ممكن  منبع  چند 
كرده  نقل  قبلى  واحد  منبع 
منبع  شش  نویسندگان  باشند. 
مسلمان هستند: روضةالصفای 
رضاقلى خان  نوشتۀ  ناصری 

لسان الملک  نوشتۀ  التواریخ  ناسخ  هدایت؛27 
على قلى خان  تألیف  المتنّبئین  سپهر؛28 
تألیف  باب االبواب  مفتاح  اعتضادالسلطنه29؛ 
ناصری  ناموس  زعیم الدوله؛  میرزامهدی خان 
گزارش  همان  و  مامقانى؛  محمدتقى  نوشتۀ 
نوشتۀ  دیگر  اثر  سه  خان.  امیراصالن  فوق الذكر 
ابواب الهدی  است:  بهائى  و  بابى  یخ نگاران  تار
بعدها  كه  هشترودی؛  مالمحمدتقى  نوشتۀ 

تبریزی  معین السلطان  نوشتۀ  در  او  متن  عین 
آمده است؛ تاریخ نبیل زرندی ۳۰ و نقطةالكاف 

كاشانى.۳1 میرزاجانى 

قصص العلمای  امانت،  عباس  و  براون  ادوارد 
درنظر  مستقل  منبع  به عنوان  را  تنكابنى 
را  كار  این  مى دهم  ترجیح  من  ولى  گرفته  اند؛ 
نكنم. زیرا به نظرم، كتاب او، تقریبًا روایت مشابه 
روضةالصفای  از  رونوشتى  و 
این  آنكه  بدون  است،  ناصری 
شده  گفته  صراحتًا  مطلب 
هم  مواردی  در  تنكابنى،  باشد. 
و  هدایت  نوشته های  از  عینًا 
كرده است.  نظام العلما نقل قول 

این  تفاوت  به  مفسران  كثر  ا
اینكه  از  و  كرده اند  متن ها اشاره 
شود،  اتكا  آن ها  از  یكى  به  تنها 
متنى  ما  قطعًا  داده اند.  هشدار 
بى قیدوشرط  و  صرفًا  كه  یم  ندار
بدان  این  ولى  بپذیریم،  را  آن 
كه اصاًل نتوانیم بعضى صحنه ها و  معنا نیست 
كنیم  كمه را بازسازی  نكات اصلى جریان محا
شخصیت های  تحلیل  و  تجزیه  به  آنجا  از  و 
تفاوت های  گرچه  یم.  بپرداز آن  مرتبط  و  اصلى 
مشابهت   ولى  هست،  روایت ها  در  مهمى 
درمجموع  دارد.  وجود  آن ها  میان  هم  فراوانى 
مى توانیم  تغییر،  از  میزانى  با  مى رسد،  به نظر 
همچنین  سؤاالت،  عمدۀ  و  اصلى  محتوای 

شعبان  در  بعد،  سال  چند 
باب  1264/جوالی184818 
در  شیرازی(  )علی محمد 
قرار  علما  از  جمعی  محضر 
گرفت. مقامات حکومتی هم 
حاضر بودند و ریاست جلسه 
ولیعهد،  میرزا،  ناصرالدین  با 
تبریز،  بود. جلسۀ محکمه در 
بود.  ولیعهد،  استقرار  محل 
که  می دارند  بیان  منابع  کثر  ا
مستقیم  دستور  با  مجمع  آن 

محمدشاه برپا شد.
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پاسخ های باب به پرسش ها را داشته باشیم. 

را  مسلمانان  نوشتۀ  یخ های  تار بین  رابطۀ 
نگارش  یخ  تار ترتیب  براساس  تقریبًا،  مى توان، 
»گزارش  باید  آن ها  اولین  آورد.  به  دست  آن ها 
كه بالفاصله پس  رسمى« امیراصالن خان باشد 
كمه، خطاب به محمدشاه نوشته  از جلسۀ محا

یخ  تار از  قبل  آن  یخ  تار و  شده 
فوت شاه )6 شوال/4 سپتامبر( 

بوده است.

وقایع  از  شرحى  به  مامقانى32 
مى كند  اشاره  كمه  محا جلسۀ 
مالمحمود  حاجى  نزد  كه 
العلماء،  نظام  تبریزی، 
است.  بوده  ولیعهد،  معلم 
حاضران  روحانى  رهبر  او 
و  است  كمه  محا جلسۀ  در 
پرسیده  را  سؤاالت  بیشترین 

نسخۀ  كه  داشته  بیان  رضاقلى خان  است. 
دست نویس  نسخۀ  براساس  نوشته ای  او، 
به  باتوجه  مى رسد،  به نظر  است.33  نظام العلما 
محتوای متون، نسخۀ نظام العلما، متن اصلى 
یخى ناسخ  كتب تار برای نگارش این واقعه، در 
بوده  العلماء  قصص  و  المتنّبئین  یخ،  التوار
یخ،  باشد. گرچه، به احتمال بیشتر، ناسخ التوار
دو  و  شده،  نگارش  روضة الصفا34  براساس 
از  مستقیمًا  العلماء  قصص  و  متنبئین  روایت 

كرده اند.  آن اقتباس 

گفت وگو، در رمضان/  گزارش مامقانى از جلسۀ 
برای   ،1889 جوالی  ژوئن/  1۳۰6ـ  شوال 
را  آن   نویسنده  و  شده  نوشته  ناصرالدین شاه 
و  یخ  ناسخ التوار تصحیح  درجهت  نوشته ای 
كرده است. لذا شباهت  روضةالصفاء توصیف 
یكسان است.  این ۳ نسخه  در  و سیر مطالب 
كتابش  نظام العلما  كه  شده  مدعى  مامقانى 
پابه سن  كه  نوشته  وقتى  را 
شده  فراموشى  دچار  و  گذارده 
مامقانى  نسخۀ  درحالى كه  بود! 
و  عینى  مشاهدات  براساس 
نگارش  پدرش  یادداشت های 
به  مقرون  بسیار  و  است  شده 
صحت است. پدر او، مالمحمد 
از رهبران جلسۀ  مامقانى۳5 یكى 
علمایى  از  یكى  و  بود  كمه  محا
در  جلسه،  آن  از  پس  كه  بود 
سال 185۰، فتوای اعدام باب را 

كرد.  امضاء 

و  شورش ها  دربارۀ  اعتضاد السلطه  یخ  تار
گسترده تر،  كه بخشى از یک اثر  فتنه های بابى، 
به  نام »متنبئین« است، جالب به نظر مى رسد. 
روضةالصفاء  كلمه به كلمۀ  بازنویسى  آن  كثر  ا
نقطه  یک  در  ولى  است؛  نظام العلما  شرح  یا  و 
نحوۀ  و  سیر  بعد  به  آن  از  و  مى شود  متوقف 
مطالب تغییر مى كند، بدون آنكه بگوید آن را بر 
چه اساسى مى نویسد و منشاء آن چیست! یكى 
در  كه،  است  آن  كتاب  این  عجیب  نكات  از 

جلسۀ  از  مامقانی  گزارش 
شوال  رمضان/  در  گفت وگو، 
 ،1889 جوالی  ژوئن/  1306ـ 
نوشته  ناصرالدین شاه  برای 
را  آن   نویسنده  و  شده 
تصحیح  درجهت  نوشته ای 
روضةالصفاء  و  ناسخ التواریخ 
لذا  است.  کرده  توصیف 
در  مطالب  سیر  و  شباهت 

این 3 نسخه یکسان است.
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كه هدایت نقل عبارتى را به ناصرالدین  جایى 
تا  )كه  اعتضادالسلطه  مى دهد،  نسبت  میرزا 
اینجا مطلب را دقیقًا از او نقل مى كرد( مى نویسد 
این  علت  گفت!!  چنین  حاضرین«  از  »یكى 
ابهام نگاری روشن نیست. آیا اعتضاد السلطنه 
نگارش  هنگام  در  یا  داشته،  متفاوتى  منبع 

مطلب، این اشتباه رخ داده است؟

دربارۀ  كتابش  زعیم الدوله  میرزامهدی خان 
بابیان و بهائیان را در سال  4-19۰۳/ 1۳21، در 
كتاب و نوشتۀ  كه آخرین  قاهره منتشر ساخت، 
مسلمانان، در این موضوع است. دلیل صحت 
كه  كتاب او آن است  و درستى و اتقان مطالب 
بزرگش،  پدر  و  تبریزی  میرزاتقى  نویسنده،  پدر 
حضور  كمه  محا جلسۀ  در  میرزامحمدجعفر، 
داشتند و جزئیات را به میرزامهدی انتقال داده 
مطالب  ی  حاو ی  و نوشتۀ  درعین حال،  بودند. 
كاماًل همخوان و موازی و در مواردی حتى ازنظر 
كلمات و تعابیر شبیه36 مندرجات روضةالصفا 
كه  یخ است و غیرمحتمل است  التوار و ناسخ 

زعیم الدوله از آن ها استفاده نكرده باشد.

فاقد  كمه،  محا از  بهائى  ـ  بابى  روایت های 
جزئیات است؛ هرچند هشترودی مدعى است 
برخى  ی  حاو و  است  اول  دست  مطالبش  كه 
آن ها  عینى  شاهد  گویا  كه  است  جزئى  نكات 
"در  مى نویسد  مثال  برای  است.  كرده  نقل  را 
مجلس،  اواسط  در  و  بود  روشن  چراغ ها  آنجا 
نتوانستم  از همگان پذیرایى شد". من  با چای 

آشكارا  )كه  ابواب الهدی  برای  نگارشى  یخ  تار
گزارش  كنم؛ ولى  نسخۀ جدیدی نیست( پیدا 
مطلب  نقل  ابواب الهدی  از  كه  معین السلطان 
شده  تكمیل   1921/1۳4۰ یخ  تار در  مى كند، 

است.37 

اولیه ای  بابى، نسخۀ  یخ نقطةالكاف  تار كتاب 
بغداد  در   185۰ اوایل  در  احتمااًل  كه  است 
نوشته شده است،۳8 ولى هیچ داعیه ای دربارۀ 
البته  ندارد.  محكمه  دربارۀ  مطالبش  صحت 
با  مشابهت هایش  و  آن  نقل  كلیات  به  باتوجه 
اطالع ِدهى  برای  مناسبى  منبع  دیگر،  منابع 
با  كافى  مشابهت های  نقطةالكاف  است. 
نشان  این  و  دارد  مسلمانان  یخ های  تار برخى 
یخ ها دسترسى  كه او به یكى از این تار مى دهد 
او  توصیفات  غیراین صورت،  در  است.  داشته 
تأییدی  و  سند  به روشنى،  كمه،  محا جریان  از 
قوی برای صحت بسیاری از جزئیات مطروحه 

یخ نگاران مسلمان است.  یِخ تار در توار

نبیل  یخ  تار در  كوتاه مندرج  و  مطلب مختصر 
یخ ها  تار سایر  نقل  با  كمتری  شباهت  زرندی، 
را  مطالبش  كه  شده  گفته  آن  در  ولى  دارد؛ 
گویا  كه  نوشته،  ی  زنوز حسن  شیخ  از  نقل  به 
محل  سالن  از  ن  بیرو در  كمه،  محا زمان  در 
است  داشته  حضور  حوالى،  آن  در  كمه،  محا
و  مطالب  مى توانسته  كه  شده  مدعى  و 
دنبال  را  گفت وگو  محل  داخل  گفت وگوهای 
یخ هم نوشته متأخری است  كند! البته این تار
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نوشته   189۰ تا   1888 بین سال های  و حدودًا 
شده است. 

یخ نوشته ها، مشكل  گذاشتن این تار كنار هم  با 
است كه ببینیم هیچ طرح ساده ای برای سرقت 
نمى شود!  مشاهده  آن ها  بین  ساده ای،  ادبى 
ولى  هستند.  هم  به  شبیه  خیلى  متن ها  برخى 
پیش  و  پس  جواب ها  و  سؤال  دیگر  برخى  در 
كم نبوده  نوشته شده و ظاهرًا منطقى بر آن ها حا
البته،  مى آورم(.  مثال هایى  پایین،  )در  است 
كلیت  زیرا  است،  امیدوار كننده  جهت  یک  از 
مطلب وجود دارد، هرچند، به خاطر فراموشى یا 
پایین  و  باال  كمى  مطالب  یخ نگار،  تار تعصب 
تا  كرد  یادی  ز تالش  باید  حال  باشند.  شده 
گیرد  قرار  هم  كنار  به درستى  پازل  این  قطعات 
یک  اینجا،  در  من  تالش  شود.  كامل  تصویر  و 

كرده است.  نقطۀ شروع درست فراهم 

پرسش ها

جلسۀ  كامل  بازسازی  برای  اقدام  و  تالش 
كمۀ باب، فراتر از این مقاله است  مباحثه / محا
و  در یک جا  یخ  توار و مستلزم چاپ متن همۀ 
یم تابلویى  ترجمۀ آن هاست. در اینجا سعى دار
و  متن ها  در  مشترک  سؤاالت  و  كنیم  ترسیم 
ارائه  و  تنظیم  را  ارائه شده  مشترک  پاسخ های 
نماییم. در اینجا تالش دارم تا ساده  ترین شكل 
كه  ازآنجا را بیاورم. ضمنًا  كلمات  از عبارات و 
و  پرسش  مراحل  انسجام  و  پیوستگى  مایلم 
روایت مامقانى در  پاسخ رعایت شود، لذا متن 

روایت نقل شده  كه بسیار با  ناموس ناصری را، 
دارد،  همبستگى  و  تطابق  براون  ادوارد  توسط 

ضمیمه مى كنم. 

از 62 پرسش فهرست شده، 18 مورد آن در یک 
یخ، 8 پرسش  یخ آمده، 15 پرسش در دو تار تار
یخ، 1۳ مورد  یخ، 5 پرسش در چهار تار در سه تار

یخ. در 5 سند و ۳ پرسش در هر 6 تار

از 25 پاسخ موجود )پس از حذف موارد متعدد 
»بله« یا »او جوابى نداد«( 1۰ مورد در یک منبع، 
8 تا در دو منبع، 6 تا در ۳ منبع، ۳پاسخ در 4 
پاسخ در 6 منبع  و 5  منبع، 2 مورد در 5 منبع 
 9 هر  در  هم  ـ  برجسته  كاماًل  ـ  پاسخ  یک  آمده، 

منبع آمده است. 

كافى  اطمینان  كسب  برای  عددی  تواتر  گرچه 
كه همبستگى  نیست، ولى درنظر داشته باشید 
نوشته های  یخ  تار اصلى  منبع   5 هم پوشانى  و 
منبع  از  كى  حا مطلب،  این  در  مسلمانان 
سؤاالت  ماست.  نزد  در  ارزشمندی  اطالعاتى 
هستند  مواردی  آن  جالب،  پاسخ های  و 
و  بابى  نوشتارهای  و  منابع  در  هم  زمان،  كه 

مسلمانان آمده است.

 1 شماره  پرسش  پرسش ها،  این  مهم ترین  از 
در  كه  توست؟  نوشته های  این ها  آیا  است؛ 
نیز  و  مسلمان  یخ نگاران  تار نوشته های  همۀ 
نیز  و  سؤال  این  از  دارد.  وجود  نقطةالكاف  در 
با نوشته های  از پرسش های مرتبط  برخى دیگر 
روند  و  استماع  جلسۀ  كه  مى شود  روشن  باب 
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و  عجله  با  باب  كمۀ  محا مباحثه/  و  گفت وگو 
شتاب برپا نشده است؛ بلكه قباًل نسخه هایى 
گردآوری و مطالعه شده،  از همۀ نوشته های او 
در  و  شده  بررسى  آن ها  بدعت آمیز  مطالب 
است.  گرفته  قرار  پرسش  مورد  گفت وگو،  روند 
نظام العلما  كه  مى دارد  بیان  روضة الصفا  متن 
از  و  داد  باب  به  را  مستندات  و  نوشته ها  آن 

نوشته ها  آن  چنانچه  خواست  او 
تألیف خود اوست، آن را تأیید كند. 

باب  آثار  اینكه  بر  مبنى  دیگر  شاهد 
این  گرفته،  قرار  استناد  و  موردتوجه 
است كه در تعدادی از این متن های 
یخى، سؤاالت عینًا حول مطالب  تار
است.  شده  بیان  كتاب ها  كفرآمیز 
حاجى  توسط  عمدتًا  سؤاالت  این 
علم الهدی،  مرندی  مرتضى قلى 
زحمت  كه  ثروتمندی  مجتهد 

از  بود،  داده  خود  به  را  موردبحث  متون  مطالعه 
این  استثنا،  مورد  دو  به جز  آمد.  به عمل  باب 
 ،27  ،26  ،2۳  ،22  ،2۰ )پرسش های  سؤاالت 
۳4، ۳6، ۳7( فقط در یک منبع آمده، ناموس 
عمدتًا  سؤاالت،  این  كه  ازآنجا ولى  ناصری؛ 
اطمینان  است،39  باب  نوشته های  از  برگرفته 
نوشته های باب،  به  با مراجعه  از صحت آن ها 

كمه است.  ساده تر از بقیۀ مطالب محا

در  به وضوح  و  قطعًا   )۳6  ،۳4  ،26( سؤال  سه 
این  مورد،  اولین  دارند.  وجود  باب  نوشته های 

كان نور  كه »اول من آمن بى،  عبارت باب است 
كه مكررًا در دو متن آخری باب  محمد و على« 
آمده است.40 سؤال دوم را از علم الهدی چنین 
در  كه  گفته ای  كتابت  در  »شما  مى كند:  نقل 
كه سیدالشهداء ـ امام حسین؟ع؟  یا دیده ای  رؤ
ـ شهید شده و تو از خون او خورده ای و متعاقب 
است.«  شده  باز  تو  ی  رو به  آسمان  درهای  آن 
مطلبى بسیار قریب به این مضمون 
آمده  عدلیه  صحیفه  اوایل  در 
مى گوید  باب  آنجا  در  است.41 
و  دیده  را  حسین؟ع؟  امام  سر  كه 
آن  از  را  ایشان  خون  از  قطره  هفت 
از  پر  آن سینه اش  از  و پس  نوشیده 
آیات بّینات و ادعیه قدرتمند شده 

است.

كتابت  »در  اینكه  سوم  ادعای 
انس  و  جن  گر  ا شده ای  مدعى 
اندازه  به  حتى  نمى توانند  شوند،  مجتمع  باهم 
نیم كلمه، از نوشته های كتابت مرا بیاورند!« این 
شبیه  االسماء  قیوم  از  عبارتى  با  دقیقًا  مفهوم، 
مى توانید  گر  ا انس،  و  جن  مجمع  »ای  است: 
ید «42 و »ای اهل االرض،  كتابى شبیه به این بیاور
كلمه ای  كه  باهم مجتمع شوید  گر شما  ا حتى 
چنین  نمى توانید  ید،  بیاور من  دانش  به  شبیه 
عبارت  صحت  دربارۀ  من  كنید.«4۳  كاری 
كمتری  اطمینان  علم الهدی  از  دیگر  منقول 
كه  كه مى گوید: باب در قرآنش بیان داشته  دارم 

داریم  سعی  اینجا  در 
کنیم و  ترسیم  تابلویی 
در  مشترک  سؤاالت 
پاسخ های  و  متن ها 
را  ارائه شده  مشترک 
نماییم.  ارائه  و  تنظیم 
دارم  تالش  اینجا  در 
شکل  ساده  ترین  تا 
را  کلمات  و  عبارات  از 

بیاورم. 
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كه هركس به  دست مى آورد،  یک سوم از غنائمى 
این  باب( پرداخت شود. مى توان   ( ذکر  به  باید 
یافت.  او  نوشته های  در  به  راحتى  را  عبارت 
این  باید  كه  مى دهد  نشان  ذكر،  عنوان  آوردن 
قرینۀ  به  ولى  باشد،  باب  آثار  اولین  از  نوشته، 
باید  كه  زد  حدس  مى توان  باب«  »قرآن  عبارت 
كتاب،  كه در خود آن  كتاب قیوم االسماء باشد 
در  است.44  كرده  توصیف  قرآن«  »این  به  آن  را 
از همین  كمۀ مالعلى بسطامى هم  جریان محا

تعبیر استفاده شده است.45

بسیاری  قیوم االسماء  در  اینكه  جالب  نكتۀ 
آمده،46  اندیشه های باب دربارۀ پیكار و جهاد 
كتاب و سایر  كه من مى دانم در این  ولى تاآنجا
آثار اولیۀ باب بحثى دربارۀ نحوۀ تقسیم غنایم 
البته مطالب متفاوتى دراین باره  نیامده است. 
وجود  فارسى،  بیان  همچون  او،  بعدی  آثار  در 

دارد. 

برخوردار  باالیى  صحت  از  كه  دیگری  مطلب 
میرزا  ناصرالدین  كه  است  نوشته ای  است، 
زمین  كره  از  نقشه ای  مى دهد،  نشان  باب  به 
مى گوید  باب  كه  آن؛  ی  رو ارقامى  و  دایره ها  با 
صحبت  آن  دربارۀ  نمى خواهد  یا  نمى تواند 
كند. این مطلب در ناموس ناصری و در دو متن 
كاماًل  ابواب الهدی آمده و  بابى، نقطةالكاف و 
یكسان است. وجود این متن در ناموس بدیهى 
كه این متن مستقیمًا به ناصرالدین  است، چرا
شاه تحویل گردیده بود. با توجه به اینكه مطلب 

ممقانى  قطعًا  بوده،  شاه  ناصرالدین  حافظۀ  در 
است  نمى كرده  را  آن  تحریف  و  جعل  یسک  ر
ولى علت اینكه چرا سایر منابع، این قسمت را 

مطرح نكرده اند، هنوز روشن نیست.

پاسخ ها

از  یكى  شد،  اشاره  باال  در  كه  همان طور 
شخصى  آن  من   :6 )شماره  باب  پاسخ های 
در  بودید(  منتظرش  سال   1۰۰۰ شما  كه  هستم 
این  قطعًا  من،  به نظر  و  آمده  متن   9 از  برخى 
كمه ردوبدل شده است  عبارت در جریان محا
بسیار  كرده است.  بیان  باب  قطعًا  را  و عبارت 
محتمل است كه او این ادعا را در 126۳/1847 
ادعای  چهریق  زندان  دوران  در  او  باشد.  كرده 
كرده و این ادعا در نوشته های دوران  یت  مهدو

زندان چهریق او وجود دارد.47

كه در یكى از این دو  سؤال 5 در دو منبع آمده، 
آیا  كتاب،  این  در  )تو  دارد:  سؤالى  حالت  متن 
دیگری  در  و  نخوانده ای؟48  طور  شجرۀ  را  خود 
كه  چیست  منظورت  است:  به این صورت 
است«؟  خدا  جانب  از  من  »كالم  مى گویى، 
همچون  تو  زبان  كه  است  این  منظورت  آیا 
)نگاه  موجود  منابع  سایر  در  است؟49  سیناء 
كه  مى دارد  بیان  باب  خود  پاسخ4(  به  كنید 
درخت  از  نازله  كلمات  به  »شبیه  نوشته هایش 

سیناء« هستند. 

كتاب هایت  »در  مى پرسد:  مامقانى  را   6 سؤال 
را  موسى  نظر  كه  نوری  و  شعله  آن  كه  گفته ای 
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كرد، از نور تو بود؟ آیا این درست  به خود جلب 
است.  گفته  باب  هم  را   ۳5 پاسخ  است؟« 
این  شبیه  كوتاه  عبارت  چند  قیوم االسماء  در 
پرسش  این  منشاء  مى توانسته  كه  هست، 

باشد.5۰

كه  به نظر مى رسد عبارت هشترودی دراین مورد 
اشتباهات  به  اشكاالتى  باب 
به شدت  گرفته،  قرآن  نحوی 
باب  احتمااًل  باشد.  بعید 
و  بیان  برای  اندكى  فرصت 
طرح ضعف های دستور زبانى 
داشته  قرآن  مقدس  كتاب 

است.

ادعای  این  منبع،  چهار  در 
ظرف  او  كه  شده  مطرح  باب 
 2۰۰۰ )یا   1۰۰۰ روز مى تواند  یک 
در  بنویسد.  آیه   )1۰۰۰۰ حتى  یا 

چند نوشتۀ دیگر باب هم ادعای مشابهى شده 
در  كه  آمده  هم  یخى  تار متن  چند  در  است.51 
گروه هایى جمع شده اند و او این آزمون  مواردی 
انجام  خود  صالحیت  بر  شاهدی  به عنوان  را 
گرفته  قرار  تصدیق  و  تأیید  مورد  بعضًا  و  داده 
كار  كه باب این  است!52 برخى منابع مى گویند 
با  و  داده  انجام  كمه  محا مباحثه/  طول  در  را 
توجه به اینكه باب این مطلب را نشانۀ صدق 
كه اتفاق افتاده  كرده، بعید نیست  خود عنوان 

باشد. 

مراتب  به  باب،  به  پاسخ ها  استناد  یابى  ارز
كه  است  روشن  است.  پرسش ها  از  مشكل  تر 
فرد  نداشتند  عالقه ای  مسلمان  نویسندگان 
نشان  برق  و  زرق  با  را  خود  مظنون  و  كار  خطا
است  غیرهوشمندانه  آن قدر  پاسخ ها  دهند. 
كسى  بر  باشد  توانسته  است  بعید  بسیار  كه 
كه  رسد  چه  باشد،  تأثیرگذار 
او  طرفدار  طالب  از  عده ای 
گردند! این مطلب خصوصًا در 
او صادق  زمینۀ عبارات عربى 
است. هركس نوشته های عربى 
مى شود  متوجه  بخواند  را  او 
خاص  باب  عربى  سبک  كه 
باب  است!  بوده  خودش 
مى دانست  عربى  زبان  كمى 
كه  است  سخت  تصورش  و 
پاسخ های  و  پرسش  چند  با 
دچار  عربى،  قواعد  و  زبان  دستور  دربارۀ  ساده 

گردد! شكست 

البته، درعین   حال شاهدیم كه او درگیر یک بازی 
حّتى  باب،  رفتار  است.  شده  ظریف  و  دقیق 
برای  كرده اند، عمدتًا  كه مخالفان روایت  آنچه 
تحّقق برخى معانى و اهداف نمادین و خاص 
كه  طراحى شده بود. برای مثال، او ادعا مى كند 
مهدی عجل اهلل تعالى فرجه است. مخالفان از 
او سؤاالتى دربارۀ زبان عربى یا خواص دارویى 
برابر  در  یا  درمى ماند؛  جواب  از  او  و  مى پرسند 
بر  مطلبى  یا  مى كند؛  طوالنى  سكوت  پرسش، 

غیرهوشمندانه  آن قدر  پاسخ ها 
است  بعید  بسیار  که  است 
تأثیرگذار  کسی  بر  باشد  توانسته 
از  عده ای  که  رسد  چه  باشد، 
این  گردند!  او  طرفدار  طالب 
مطلب خصوصًا در زمینۀ عبارات 
هرکس  است.  صادق  او  عربی 
بخواند  را  او  عربی  نوشته های 
عربی  سبک  که  می شود  متوجه 

باب خاص خودش بوده است!
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كودكى  كه نشان مى دهد در دوران  زبان مى آورد 
فراموش  را  آن  ولى  گرفته،  فرا  را  عربى  مطالب 
مى خواسته  پاسخ ها  این  با  شاید  است.  كرده 
بگوید نوع سؤاالت از او مناسب نیست! ضمنًا 
»اّمى  به  توجه  با  باب  كه  كنیم  فراموش  نباید 
كار تجارت را  كه  بودن« پیامبر اسالم، مى گوید 
الهى!53  با علم  نه  و  گرفته  فرا یادگیری  از طریق 

این  در  باب  كه  آنچه  تفسیر  لذا 
ی نقل شده،  گفته و از و جلسه 

كمى دشوار است. 

این  در  هم  ویژگى  چند  البته 
اعتبار  بر  كه  دارد  وجود  میان 
ما  یخى  تار روایات  وثاقت  و 
هشترودی  اشاره های  مى افزاید. 
روشن  جلسه،  وقت  و  زمان  به 
شمع ها،  و  چراغ ها  كردن 
كه  قلیان،  و  چای  با  پذیرایى 
وجود  از  كى  حا این ها  همۀ 
او  گزارش  نقل  و  عینى  شاهد 

است؛ هرچند بخش عمده ای از نوشته ها و نقل 
او ناقص و نا تمام است. نقل و بیان نبیل زرندی 
گرد آمده  گفت وگو  كه عده ای در بیرون جلسه  ـ 
مى آمد  بیرون  درب ها  از  صدا  و  بودند  آنجا  و 
كه  است  آن  از  كى  حا ـ  مى شنیدند  آن ها  و 
ی ما، شیخ على زنوزی، اطالعات  گوینده و راو
یان  دست اولى دارد. به همین ترتیب، یكى از راو
چندین  ـ  مامقانى  مالمحمد  ـ  او  پسر  البته  و 
در  است.  شده  عصبانى  جلسه  فضای  از  بار 

یک  از  بیش  در  كه  آن طور  نظام العلما،  مقابل، 
روایت و نقل آمده، با طمأنینه و بذله گویى، در 
جلسه حضور داشته است. این مطالب جزئى، 
ما  به  ولى  نباشند،  مهم  به خودی خود  شاید 
مى فهمانند كه اطالعات دقیق و دست اولى نزد 

ما وجود دارد. 

مشاهده  تعارضى  منابع  بین  مورد،  یک  در 
نقل ها  برخى  بر  بنا  مى شود. 
در  باب  مفتاح(  و  )روضةالصفا 
محل محترمى، مجاور ولیعهد، 
مامقانى  ولى  شد،  داده  جای 
كناری نشست«.  مى گوید »او در 
و  )هشترودی  بابى  یخ  تار دو 
كه  مى نویسند  نقطة الكاف( 
پیشنهاد  او  به  خاصى  »جای 
نشست.«  كناری  در  او  و  نشد 
نبیل  یخ  )تار دیگر  بابى  یخ  تار و 
جایى  در  »او  مى گوید  زرندی( 
گرفته  درنظر  ولیعهد  برای  كه 

شده بود، نشست!«

جمع  بندی 

كامل  تحلیل  برای  كافى  فضای  اینجا  در 
عباس  گزارش  یم.  ندار آن  اهمیت  و  كمه  محا
جلسه  از  تصویری  و  شكل  بیشتر  امانت 
به ترسیم  و توجه ویژه ای  ارائه مى كند  كمه  محا
و  تحقیر  قصد  )كه  حكومت  متعارض  اهداف 
صدور  به  مایل  ولى  داشت،  را  باب  تخفیف 

مجلس،  در  حاضر  علمای 
دانش  کشیدن  رخ  به  با 
ادبیات  حوزه های  در  خود، 
و  حدیث  و  فقه  عربی،  و 
سایر  و  ریاضیات  و  نجوم 
بخش های علم و حکمت، در 
نمایندگان دولت،  نه تنها  نزد 
قصد شکست باب را داشتند، 
که  می دادند  نشان  بلکه 
زندگی  حوزه های  همۀ  در 
عمومی و اجتماعی، شناخت 

و علم دارند!
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نفرت  و  خشم  تا  نبود،  او  برای  اعدام  حكم 
)كه  دارد  علما  و  نشود(  برانگیخته  او  طرفداران 
اعدام  حكم  صدور  به  مایل  آن ها  از  بسیاری 

برای باب به جرم ارتداد بودند(. 

طرح  علما  گرچه  بود.  كم  حا خاصى  شرایط 
ناظر  هم  دولتى  مقامات  ولى  مى كردند؛  سؤال 
داشتند.  شركت  بازپرسى  در  و  نبودند  ِصرف 
كار  و  بودند  غایب  شهر  اصولى  علمای  كثر  ا
شیخى،  علمای  دست  در  كاماًل  كمه  محا
از  تن  دو  بود.  مامقانى  و  نظام العلما  همچون 
شیخ  و  االسالم  شیخ  على اصغر  )شیخ  علما 
باب  درصورتى  كه  كه  دادند  فتوا  ابوالقاسم(، 
به  باتوجه  باشد،  برخوردار  عقل  صحت  از 
آن  ولى  است،  اعدام  حكمش  ی،  و ادعاهای 
نداشتند.  حضور  كمه  محا جلسات  در  دو 
یلیام  با بردن باب به نزد دكتر و كل داستان هم 
دراماتیكى  حالت  ولیعهد،  پزشک  كورمیک، 
طلب  باب  برای  طبعًا  نیز  او  كه  مى كند،  پیدا 

عفو و مالطفت مى كند. 

داشت.  مناسبى  كیفیت  كمه،  محا جریان 
فردی مدعى پیامبری، كه در مواجهه با نیروهای 
سؤاالتى  با  گرفته،  قرار  روحانیون  و  حكومت 
كه با ادعایش مطابقت  تمسخرآمیز مواجه شده 
به  وجود  برایش  كالسیک  تقابل  نوعى  و  ندارد 
افتادند  گویا در تله  مى آید. یكى مى گوید علما 
گویا فرد دیگری از عصبانیت و نارحتى، موی  و 

كشیده است! سر خود را 

شاید این نگاه ساده  انگارانه ای به ماجرا باشد. 
انسان  از  را  گاهى  آ و  دقت  یاد،  ز تكرار  گویا 
كه  دارد  وجود  یادی  ز شواهد  ظاهرًا  مى گیرد. 
و  اندیشه  با  كمه  محا جلسۀ  پرسش های  مسیر 
درایت انتخاب و با جدیت دنبال شده است. 
كه در آن زمان علمای  باید درنظر داشته باشیم 
شیعه )چه علمای اصولى و چه شیخى، به ویژه 
به  زمانى،  مقطع  و  دوره  آن  در  آذربایجان(،  در 
 دنبال تقویت جایگاه و اقتدار خویش، در مقابل 
بر  اقتدار،  این  بودند.54  قاجار  نوپای  حكومت 
پایۀ ادعای علماء، مبنى بر داشتن علم بیشتر، 
خصوصًا در حوزۀ فقه بود. البته جایگاه روحانى 
و قداست علما و مراجع تقلید هم در این زمینه 
نوزدهم،  قرن  سال های  گذشت  با  بود.55  مؤثر 
و  روحانى  مقام  تمركز  برای  روزافزونى  تمایل 
گرفت. منحصر ساختن آن در چند عالم، قّوت 

مشكل اقتدار كاریزماتیک این است كه ناپایدار 
اواخر  در  آن،  از  قبل  اصولیون،  گروه  است. 
و  یش  دراو با  مبارزه ای  و  چالش  هجدهم،  قرن 
حادثه،  بد  از  )كه  داشتند  نعمت اللهى  صوفیۀ 
با  اتحاد  به  نوعى   184۰ و   18۳۰ دهه های  در 
مخالف  هم  شیخیه  متقاباًل  رسیدند.  شیخیه 
جدی ادعاهای باب بودند(. برخى چالش های 
از آن ها  دیگر هم در آن دوره بود، ولى هیچ یک 
عوام  توجه  نه تنها  بابیت  به اندازه  نتوانست 

كند.56 مردم، بلكه برخى از طالب را  جلب 
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و  توبه  به  بابیان  دعوت  كانونى  و  اصلى  نكتۀ 
انابه و توجه به موضوع هزار سال و هزاره  گرایى، 
بر  شهودی  یافت  در برتری  بر  كید  تأ بر  مبتنى 
یافت اشراق قلبى  كتاب و در یادگیری و علم و 
بر عقل و فكر است. این موضوع و نگرش شاید 
كمه باب  نه مستقیمًا، ولى قطعًا در جریان محا
نقش و تأثیر داشت. علمای حاضر در مجلس، 
حوزه های  در  خود،  دانش  كشیدن  رخ  به  با 
و  نجوم  و  حدیث  و  فقه  عربى،  و  ادبیات 
حكمت،  و  علم  بخش های  سایر  و  یاضیات  ر
در نزد نمایندگان دولت،  نه تنها قصد شكست 
باب را داشتند، بلكه نشان مى دادند كه در همۀ 
حوزه های زندگى عمومى و اجتماعى، شناخت 

و علم دارند! 

گذشت،  كه در آن مجلس  پیامد واقعى آنچه را 
)اعدام   185۰ از  پس  بابیت،  توسعۀ  روند  در 
از  قبل  كرد.  مالحظه  مى توان  تبریز(  در  باب 
آن، رهبری بابیان، جدا از خود باب، در دست 
و  بشرویى  مالحسین  همچون  جوانى  طالب 
محمدعلى بارفروشى )قدوس( بود؛ ولى پس از 
شورش های بابى و كارزارهای بابیان با دولتیان، 
از  جدیدی  گروه   ،1848-5۰ سال های  طى 
و  ازلى  شاخه  دو  هر  رسیدند.  رهبری  به  بابیان 
داشتند  شهود  و  الهام  یافت  در ادعای  بهائى 
از  جدیدی  تفسیر  و  ادعا  خود،  برای  هریک  و 

اوضاع و علتى برای جانشینى داشتند.57 

نقطۀ  بتوان  شاید  را  باب  كمه  محا بنابراین، 
تلقى  انشقاق  و  جدایى  و  رودررویى  عطف 
علمى  سلسله مراتب  رودررویى  نقطۀ  كرد؛ 
آمدن  درحال  كه  آنچه  نمایندۀ  با  )روحانیون( 
روحانیون  كه  بود  چیزی  همان  این،  آیا  بود! 
مرد  اینكه  بودند؟!  منتظرش  سال   1۰۰۰
آن ها  قدرت  و  اقتدار  مبانى  درس ناخوانده ای 
اصالح طلبان  ازلیان،  بابیت  بریزد؟  برهم  را 
شیخ  و  كرمانى  آقاخان  همچون  سكوالری، 
كرد. این شاید آن چیزی  احمد روحى را تربیت 
به هرحال،  ولى  داشت؛  ذهن  در  باب  كه  نبود 
آن ها بخشى از پیشگامان ارتشى از چالش گران 
و  به حركت درآمدند  كه  بودند  تحصیل كرده  ای 
كل سلسه مراتب روحانیت را از  قصد داشتند تا 

میان بردارند! 

کمه باب   یاداشت های محا

غیرعجیبى  به صورت  موضوع  این  در  متون   -1
گیرد: بزرگ است. متون زیر باید مورد توجه قرار 

Bammel, The Trial; Blinzler, Der Proz-
ess Jesu; Brandon, The Trial of Jesus, 
Burkill, “The Trial of Jesus”; Buss, The 
Trial of Jesus, Catchpole, The Trial of 
Jesus, Carmichael, The Death of Jesus, 
Cohn, The Trial and Death of Jesus, 
Duncan Derrett, An Oriental Lawyer; 
Di Miscio, Il Processo di Cristo; Isorin, 
Le vrai proces de Jesus, Kartelge, Der 
Prozess gegen Jesus; Kilpatrick, The 
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Trial of Jesus, Knowlton, The Tri-
al of Jesus, Koch, Zum Prozess Jesu; 
Lietzmann, Der Prozess Jesus, Nordi, 
Il processo di Gesu; Rimmer, Outlines 
for Study; Rosadi, The Trial of Jesus, 
Stalker, The Trial; Strobel, Die Stunde 
der Wahrheit; Winter, On the Trial of 
Jesus.

2. See Louis Massignon, La Passion de 
Husayn Ibn’ Mansur Hallāj, Eng. trans. 
Mason. The section covering the trials 
constitutes chapter VI of volume 1.

3. See Blackwell, Galileo, Bellarmine, 
and the Bible; Feldhay, Galileo and the 
Church; Finocchio, The Galileo Affair; 
De Santillana, The crime of Galileo; 
Westfall, Essays on the Trial of Galil-
eo; H. Vedrine, Censure et pouvoir.

4. See Mercati, Il sommario; Aquilec-
chia, Giordano Bruno; Boulting, Gior-
dano Bruno.

 5. See The Trial of Joan of Arc; 
Morice, Joan of Arc; Pernoud, The re-
trial; Scott, The Trial of Joan of Arc; 
Quicherat, Proces; Sullivan, Inquiry 
and Inquisition.

6. See Bainton, Hunted Heretic, Fried-
man, Michael Servetus. 

7. See Dondaine, Les hérésies; Gor-
ham, The Medieval Inquisition; Hamil-
ton, The Medieval Inquisition; Kamen, 
The Spanish Inquisition; Henningsen, 
Inquisition; Lea, The Inquisition; Mon-
ter, Frontiers of Heresy; Netanyahu, 
The Origins; Roth, The Spanish Inqui-
sition; Sabatini, Torquemada; Domeni-
co Scandélla, Seidel Manchi, Erasmus; 
Shannon, The Medieval Inquisition; 
Symposium Internacional, The Span-
ish Inquisition, Tedeschi, The Prosecu-
tion of Heresy; Turberville, Medieval 
Heresy; Wakefield, Heresy.

8. See Association of Social Anthro-
pologists, Witchcraft Confessions; 
Boguet, An Examen of Witches, Ewen, 
Witch Hunting, Hansen, Zauberwahn; 
Henningsen, The Witches’ Advocate; 
Martin, Witchcraft.

9. See Oldenbourg, Massacre at Mont-
segu; Strayer, The Albigensian Cru-
sades; Hamilton, The Albigensian Cru-
sade; Warner, The Albigensian Heresy.

10. See Peters, Heresy and Authority; 
Tanner, Heresy Trials; Kieckhefer, Re-
pression of Heresy.

11. See Monkey trial; Sprague De 
Camp, The Great Monkey Trial; Hal-
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liburton, The Scopes “Monkey Trial”; 
Olasky, When world views collide, Mc 
Gowen, The great monkey trial; Bled-
soe, “Scopes Monkey trial”; Harrison, 
The Scopes “monkey trial”, revisited.

12. See Shupe Jr. and Bromley, The 
New Vigilantes; Rabbino, Cults; 
Bromley and Richardson, Brainwash-
ing; Kelley, “Deprogramming, Bier-
mans, The Odyssey.

كافى صورت  این زمینه مطالعۀ  گرچه در   -1۳
علم  حوزۀ  در  "الحاد"  تعریف  ولى  نگرفته، 
یادی برخوردار  )به ویژه علم پزشكى( از اهمیت ز
كوهن  است. مطالعۀ انجام شده توسط توماس 

دربارۀ تغییر در الگو

Thomas Kuhn, The Structure of Scien-
tific Revolutions, Chicago, 1970.

كالینز دربارۀ تكثیر و تولیدمثل، و اثر هاری 

Harry Collins, Changing Order, London 
,1985.

چنین  كه  است  وسیعى  حوزۀ  بیانگر  هردو 
مطالعاتى مى تواند در ایجاد و حفظ راست آیینى 
توماس  مطالعات  باشد.  اثرگذار  آن ها  علمى 
سزاژ، از منظری مخالف ولى روشنگر، در زمینۀ 
روشن  به  نیز  قانون  و  روان پزشكى  بین  ارتباط 

كمک مى كند. شدن این بحث 

Thomas Szasz, Law, Liberty, and Psy-
chiatry, London,1974.

Thomas Szasz, The Therapeutic State, 
The Manufacture of Madness, New 
York,1970.

كنید به: همچنین نگاه 

Wallis, R., On the Margins of Science, 
Keele,1979.

Wallis, R., and Morley, P., Marginal 
Medicine, London,1976. 

بین  ارتباط  مطالعۀ  و  بررسى  برای   -14
عرفى سازی، مجازات، آموزش، تنبیه و شكنجه 
كنید  و نیز حوزه های سیاسى و اجتماعى، نگاه 

به رجالى، شكنجه و مدرنیته .

Rejali, D.M., Torture and Modernity 
in Modern Iran, San Francisco,Ox-
ford,1994.

به  منحصر  قادیانى   / احمدیه  موضوع   -15
و  علما  هرازگاهى،  گرچه،  است؛  كستان  پا
نشریات، در سایر كشورهای اسالمى، بیانیه های 
مى سازند.  منتشر  تأسف  اظهار  و  انتقادی 
كمۀ بهائیان در ایران برای همگان شناخته  محا
مهم  كمه های  محا بهائیان  ولى  است  شده 
نیز پشت  كشورهای اسالمى  را در سایر  دیگری 
كش  مرا از:  است  عبارت  كه  گذاشته اند  سر 
1962، مصر 1985 و حتى تركیه 1928 و 19۳۳. 
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من  دارد.  وجود  موضوع  این  در  یادی  ز مطالب 
كتب فارسى و عربى را در  درنظر دارم فهرستى از 

این زمینه تنظیم و منتشر سازم .

اللهى،  نعمت  یش  دراو رهبران  از  برخى   -16
نوزدهم  قرن  اوایل  و  هجدهم  قرن  اواخر  در 
تفتیش  و  بازپرسى  مورد  ایران  در  میالدی، 
یس، میرمعصوم على شاه،  عقیده قرارگرفتند )رو
از  بازپرسى  كامل  جزئیات  ص17۳(. 
فردی  قلم  به  ولى  دارد؛  وجود  معصوم على شاه 
خودش  و  بوده  صوفیان  ضد  خود  كه  است 
یاست جلسۀ تفتیش عقاید و صدور حكم قتل  ر
مالمحمدعلى  یعنى  است،  داشته  برعهده  را 
رساله  از  نقل  به  ص17۰،  )همان،  بهبهانى 
آن  از  هم  كتب  سایر  در  كه  بهبهانى،  خیراهلل 
گردیده است(. سیدكاظم رشتى، جانشین  نقل 
شیخ احمد احسائى، بیش از یک بار در جلسۀ 
ولى  یافت،  حضور  عقیدتى  پاسخ  و  پرسش 
گفت وگو  به نظر مى رسد جلساتش بیشتر حالت 
كمه رسمى  كره داشته، نه بازپرسى و محا و مذا
تا  شیخیه  از  اوئن،  مک  دنیس  به  شود  )رجوع 
اطالعات  و  سوابق   .)1۰8-9 و  ص1۰6  بابیه، 

اندكى از این جلسات در اختیار ماست.

كمه مالعلى بسطامى«،  17- موژان مومن، »محا
تجدید  و  رستاخیز  امانت،  عباس  14۳-11۳؛ 

حیات، صص22۰-2۳8. 

در  را  یداد  رو این  به اشتباه  یخ  ناسخ التوار  -18
كرده است. سال 126۳ قمری ذكر 

19- فاضل مازندرانى برای این مجلس از عنوان 
كمه«  »محا و  »بازخواست«  مكالمه«،  »مجلس 
استفاده مى كند. مازندرانى، ظهورالحق، ج ۳، 

طهران، ص14.

2۰- زعیم الدوله آن را »هیأتى از علما و فضالء و 
فقهاء و امراء و شخصیت های بزرگ از اعیان و 
یاست ولیعهد توصیف مى كند.  سران شهر، به ر
باب  مفتاح  زعیم الدوله(  )میرزامهدی خان 

االبواب، ص1۳7.

جلسۀ  تشكیل  پیشنهاد  نیست  بعید   -21
مناظره یا محكمه با حضور جمعى از روحانیون، 
یكى  در  او  باشد.  شده  ارائه  باب  خود  ازسوی 
 1264 سال  در  محمدشاه،  به  نامه هایش  از 
سراسر  علمای  از  جلسه ای  »چرا  مى نویسد: 
كشور تشكیل نمى دهى و سپس مرا فرا بخوانى، 
منكرین  از  دیگرانى  همچون  را،  آن ها  من  تا 
نمایم  متقاعد  كرده ام،  مالقات  این  از  قبل  كه 

)منتخباتى از آثار نقطه اولى، ص11(.

22- كپى متن و ترجمۀ این حكم را ادوارد براون 
آیین  دربارۀ  )براون، مطالبى  كرده است  منتشر 
كه  دارد  عقیده  براون   .)258-9 صص   بابى، 
شیخ االسالم  میرزاعلى اصغر  همان  على اصغر، 
بیان  نكته ای  ابوالقاسم  دربارۀ  ولى  است؛ 
یاد، این شیخ ابوالقاسم،  نمى كند. به احتمال ز
دیگر  نكته  است.  بوده  شیخ االسالم  فرزند 
در  نفر  دو  این  از  هیچ یک  احتمااًل  اینكه، 
ابوالقاسم  نداشتند.  حضور  كمه  محا جلسۀ 
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از باب نگاشت، به عنوان  انتقاد  بعدًا متنى در 
)امانت،  نیافت  انتشار  البته  كه  الباب«،  »قال 
توصیف  على اصغر  نوۀ  به عنوان  او  ص۳88(. 
و  زرندی  كتاب های  در  ارجاعاتى  كه  مى كند 
این گونه  ولى  است؛  شده  او  به  معین السلطان 

نیست.

 .15 ظهورالحق،  مازندرانى،  مثال،  برای   -2۳
نوایى، فتنه باب، ص127.

كپى از متن و ترجمه، بنگرید: براون،  24- برای 
مطالبى برای مطالعه بابى 248-55.

25- همان، 256-8.

26- همان، 26۰-262.

 .42۳-8 ص  جلد1۰،  یخ،  تار هدایت،   -27
ترجمه ای از شرح این واقعه، با اندكى اضافات 
سیاح،  شخص  سفرنامه  در  را  توضیحات  و 
از  جلد1۰  نمایید.  مالحظه   277-9۰ براون، 
 1857/1274 سال  در  بار  اولین  روضةالصفا، 

انتشار یافته است.

صص  جلد۳،  یخ،  ناسخ التوار سپهر،   -28
كتاب  از  یه  قاجار بخش  سپهر   .126-1۳۰
پایان  به   1274/1857 سال  در  را  یخش  تار

رسانده است.

29- تحت عنوان فتنه باب منتشر شده است. 
روایت  در  آن،  پیشین  نسخۀ  صص2۰-28. 
روسى از ماجرا، انتشار یافته است: ج1، تألیف 
قاسم رضى، تهران، 1۳4۳/1964. نوایى دربارۀ 

نوشته،  آن  براساس  را  یخش  تار كه  نسخه ای 
نسخه ای  مى رسد  به نظر  است.  كرده  سكوت 

كتابخانه مجلس وجود دارد.  دست نویس در 

كنون فقط یک ترجمه از آن منتشر شده  ۳۰- تا
آن:  براساس  انگلیسى  به  ترجمه ای  یا  است 
توضیح  برای   .۳14-19 مطالع االنوار،  زرندی، 
كنید  بیشتر دربارۀ عدم اصالت این منبع نگاه 
یخ  به: مک اوئن، منابعى برای مطالعه دربارۀ تار

بابى ـ بهائى، صص 1۳4-52.

دربارۀ   .1۳۳-۳6 نقطةالكاف،  كاشانى،   -۳1
اوئن،  مک  به  كنید  نگاه  منبع  این  جزئیات 
یخ بابى ـ بهائى،  منابعى برای مطالعه دربارۀ تار

صص 1۳4-52.

۳2- مامقانى، ناموس ناصری، ص26.

 1۳۳9 قم،  ج1۰،  یخ،  تار هدایت،   -۳۳
ص127(  باب،  )فتنه  نوایى  شمسى/1961. 
تدوین  دفتری  نظام العلما  فرزند  كه  مى نویسد 
را  خود  یخ های  تار سپهر  و  هدایت  كه  كرد 

براساس آن نوشتند.

ی  ۳4- پذیرش این مطلب مشكل است. هردو
 ،127۳/74 سال  حدود  در  كتاب ها  این 
مى رسد  به نظر  ولى  شده اند،  منتشر  و  تكمیل 
نقل  خود  معاصر  نویسندۀ  از  را  مطلب  سپهر 

كرده است. 

۳5- یا مامقانى.
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كرد.  اطمینان  آن ها  به  خیلى  نمى توان   -۳6
به  سپس  و  شده  منتشر  عربى  به  اصلى  متن 

فارسى ترجمه شده است.

و  یخ  تار منابع  اوئن،  مک  به  كنید  نگاه   -۳7
ص175.   ،1992 لیدن،  اولیه،  بابیان  نظریۀ 
باب  كمه  محا مجلس  درخصوص  من  متن 
)یادداشت 2۰1( یک فتوكپى ضعیف و ناخوانا 
كرده  كار را مشكل تر  كه بدخطى آن  هم  است، 
دست نویس  اصلى  نسخۀ  به  دسترسى  است. 

درحال حاضر امكان پذیر نیست.

كنید به مک اوئن، منابع، ص151. ۳8- نگاه 

كاملى بر این مطلب، بنگرید به  ۳9- برای مرور 
دنیس مک اوئن، منابع.

و  باب«  »على محمد  به  كنید  نگاه    -4۰
)اول  قسمت1۳  یزدی«،  كاتب  »سیدحسین 
من بایع به محمد رسول اهلل، ُثم على( و 17 )اول 
من بایَع بالقائم محمد رسول اهلل(. اولین حواری 
باب، مالحسین بشرویى، در متون بابى به اوِل 
آشنایى  و  برای مطالعه  تعبیر مى شود.  آَمن  من 
كنید به مک اوئن،  بیشتر با این مباحث، نگاه 
»سلسله مراتب و جانشینى در بابیت«، ص1۰5.

زرندی،  همچنین  ص14.  بى تا،  طهران،   -41
یخ نبیل، ص25۳. ترجمۀ تار

كمبریج،  كتابخانۀ دانشگاه  42- قیوم االسماء، 
)f.666 ( F11 ،براون، دست نویس های شرقى

f.99a ،43- همان

 ،72b  ،67b،Cf.ff.35a  ،f.65a همان،   -44
.167b ،141b ،75a

قیوم االسماء  از  آن جلسه، یک نسخه  در   -45
به عنوان مرجع و شاهد بر اتهامات باب استفاده 

شده است. 

اوئن،  مک  دنیس  مقاله  به  كنید  نگاه   -46
جهاد«،  و  جنگ  مفهوم  دربارۀ  بابیان  »دیدگاه 

نشریه دین، 9۳-129.

احیاء،  و  رستاخیز  امانت،  به  كنید  نگاه   -47
و  باب  ادعاهای  توسعۀ  زمینۀ  در  ص۳75. 
وجود  وحدت  زمینۀ  در  مطالب  و  ادعاها  سایر 
كنید به مک اوئن، »سلسله مراتب و  بابى، نگاه 

جانشینى در بابیت«، 97-11۳. 

48- مفتاح، 1۳8. 

49- روضةالصفا، ص424. 

 a1۳۳ ،b89 ،a4۰ 5۰- قیوم االسماء، یادداشت
سخن  موسى  با  طور  آتش  زبان  از  كه  آنم  )من 
كه در طور  گفتم( و b147 )من آن آتشى هستم 

گفتم(. سینا سخن 

51- نگاه كنید به بیان فارسى 17و1۳و2:1 )1۰۰۰ آیه 
در 6 ساعت(؛ نامه به منوچهرخان؛ ادوارد براون، 
ذهبیه(،  )رساله   2w1 شرقى،  دست نویس های 
آرشیو نسخ خطى محفل ملى بهائیان ایران، 5۳، 

164 )یک صحیفه كامل در یک ساعت(.

و   61 نبیل"،  یخ  تار "ترجمه  زرندی،  نبیل   -52
2۰2؛ نقطه الكاف، 1۰8 و121. 
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به  ی  و نامه  به  كنید  نگاه  مثال  برای   -5۳
محمدشاه، در منتخب اآلیات، ص14. 

54- برای بررسى روابط بین علما ـ حكومت در 
آن دوره، بنگرید به حامد الگار، »دین و دولت« 

و سعید ارجمند، سایه خدا، بخش۳. 

كنید به مک اوئن، "از  55- در این موضوع نگاه 
شیخیه تا بابیه"، فصل اول.

این گونه  از  مفیدی  شرح  از  اطالع  برای   -56
عباس  به  كنید  نگاه  »راست آیینى«  به  تشابه 

امانت، رستاخیز و احیاء، فصل2. 

اوئن،  مک  ببینید:  جزئیات  برای   -57
بابى  جامعه  در  قدسى  ادعاهای  و  انشعابات 
 ،18 شماره   ،Studia Iranica  ،1866-185۰

1989، ص129-92.

                                                                                              ضمیمه 1

مطابق  باب،  کمۀ  محا گفت وگو/  جلسۀ  گزارش 
محمدتقى  تألیف  ناصری  ناموس  مندرجات 

مامقانى، 

در  که  مامقانى(  )مالمحمد  پدرش  از  نقل  به 
جلسۀ مزبور حضور داشته اند

كتاب  از  بخشى  اوئن  مک  دنیس  ]مترجم: 
باب  گفت وگوی  شامل  كه  را  ناصری  ناموس 
است.  كرده  ترجمه  انگلیسى  به  علماست،  با 
در  مرسلوند  حسن  را  ناصری  ناموس  كتاب 
با نام »گفت وشنود  كرده و  سال 1۳88 تحقیق 
تبریز« توسط  با روحانیون  سید على محمد باب 

گزارش  است.  شده  منتشر  ایران  یخ  تار نشر 
كتاب  آن  از  آمد،  خواهد  ادامه  در  كه  گفت وگو 
نقل شده و دوباره از انگلیسى به فارسى ترجمه 

نشده است.[

كرد  پس مرحوم نظام العلما به والد ماجد عرض 
چند  علمیه،  صحبت  به  شروع  از  قبل  من  كه 
ید سؤال  گر مأذون مى دار فقره سؤال از آقا دارم ا

كنم. 

این  فرمود:  كرده  باب  حضرت  به  رو  پس 
كه بعضى به اسلوب قرآن و بعضى  نوشته جاتى 
اتباع شما  به توسط  و ادعیه  به اسلوب خطب 
در میان مردم منتشر است، آیا از شما است، یا 

بر شما بسته اند؟ 

گفت: از خداست. 

شما  زبان  از  هست،  هرچه  گفت:  نظام العلما 
جاری شده؟ 

گفت: بلى، مثل صدور از شجرۀ طور. 

كه  گفت: این یكى را فهمیدم، این اسم باب را 
گذاشته اند؟  برای شما 

گفت: خدا. 

این  خدا  است،  گستاخى  گفت:  نظام العلما 
كرده؟  كجا برای شما  شب بخیر ]؟[ را 

گفت: من مسخره شدم.  باب متغیر شده 

شما  گذشتیم،  نیز  این  از  گفت:  نظام العلما 
باب چه هستید؟ 
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گفت: أنا مدینة العلم و على بابها.

گفت: شما باب مدینۀ علمى؟ 

گفت: بلى، فادخلو الباب سجدًا.

گفت: باب حطه هم هستى؟  نظام العلما 

گفت: بلى. 

مدینۀ  باب  شما  كه  حاال  گفت:  نظام العلما 
جواب  بپرسند،  شما  از  علمى  هر  از  علمى، 

خواهى داد؟ 

همان  من  نمى شناسید،  مرا  شما  بلى،  گفت: 
مرا  انتظار  است  بیشتر  سال  هزار  كه  شخصم 

مى برید. 

دعوی  اول  تو  سید  فرمودند:  ماجد  والد  پس 
بابیت امام را داشتى، حاال صاحب األمر غایب 

شدی؟ 

كه از صدر اسالم انتظار  گفت: بلى، من همانم 
مرا مى برید. 

گزاف سخت برآشفته،  والد مرحوم از این حرف 
چه  این  نمى كنى؟  چرا  حیا  سید  فرمودند: 
گر انتظار مى بریم،  الف وگزاف است مى زنى؟ ما ا
كه پدرش امام حسن  انتظار آن امامى را مى بریم 
ابن قیصر  نرجس بنت یشوعا  مادرش  و  عسكری 
]و[  پنجاه  ]و[  یست  دو سنۀ  در  كه  است  روم 
شش در سر من رأی ]سامرا[ از مادر متولد شده 
كرد؛  خواهد  ظهور  شمشیر  با  معظمه  مكۀ  از  و 
سیدرضا  پسر  سیدعلى محمد  انتظار  كى  ما 

بیرون  مادر  شكم  از  دیروز  كه  ]را[  شیرازی  بزاز 
وقتى كه  عصر  صاحب  وانگهى  مى بریم؟  آمده 
یث انبیا از آدم تا  تشریف مى آورند، جمیع موار
خاتم در خدمت ایشان است، شما یكى از آن 

یث در بیار ببینیم.  موار

گفت: حاال مأذون نیستم. 

مأذون  كه  تو  فرمودند:  كرده  تغّیر  مرحوم  والد 
دیوار  به  را  سرت  و  كردی  غلط  بسیار  نبودی 
بیا.  آن  از  بعد  شو  مأذون  برو  آمدی،  زدی 
از  گذشته  است.  نوبر  غیرمأذون  صاحب األمر 
دارد،  معجزات  و  كرامات  صاحب األمر  این، 
داری  دست  در  كه  را  عصا  همین  تو  اهلل  بسم 

یم.  كن تا ما ایمان بیاور اژدها 

گفت: من به این عصا آیه نازل مى كنم. 

گفتند: چه آیه نازل  حاضرین خیلى خندیدند، 
مى كنى؟ 

به  گذاشته،  گوش  به  مغنیان  مثل  دستى  پس 
خلق  الذی  الحمدهلل  گفت:  نغمه خوانى  آواز 

هذا العصا و جعله آیة من آیة لعلكم تتقون. 

گفتند: آیۀ تو همین است؟ 

گفت: بلى. 

حاضر  كه  مجدالدوله  امیراصالن خان  مرحوم 
شود،  ثابت  امامت  آیه  چنین  با  گر  ا گفت:  بود 
من بهتر از شما آیه نازل مى كنم: الحمدهلل الذی 
خلق هذا العصا و جعل الصباح و المسا لعلكم 
تشكرون. این آیۀ شما چه مزیتى بر آیۀ من دارد؟ 



ء

شماره 11   پاییز 98

110

گفت.  سید جوابى نتوانست 

پس آنگاه رو به والد مرحوم كرده گفت: بلى شما 
كه انكار مرا مى كنید، در حدیث وارد  ید  حق دار
كه وقتى كه صاحب عصر عجل اهلل فرجه  است 
ظهور مى كند، چهل هزار مفتى به قتل او فتوی 

مى دهند. 

گفت: سید حدیث  مرحوم والد 
جزاف  و  مى كنى  جعل  چرا 
اواًل  مى گویى؟  چرا  ]گزاف[ 
اجتماع چهل هزار مفتى در یك 
ثانیًا  است،  عادت  خارق  عهد 
خاك به سر  تو  مثل  صاحب األمر 
كرده  جرأت  كسى  كه  نمى آید 
شمشیر  بدهد،  او  قتل  به  فتوی 
كه  اوست  دست  در  ذوالفقار 
سگ  مثل  كند،  تخلف  هركس 

این  بگو  مى گویى  راست  مى زند.  را  او  گردن 
مأثور  امام  كدام  از  و  كتاب  كدام  در  حدیث 

است؟ 

كه هست.  گفت: چهل هزار نباشد، چهل نفر 

حاضرین از این اغراق گویى و از این تنزل فوری 
او خیلى خندیدند. 

مرحوم والد فرمودند: این هم حدیث نیست، از 
كتاب است؟  كدام  كدام امام و در 

كه بعضى از علماء انكار  كه هست  گفت: آخر 
او را مى كنند. 

نیست،  حدیث  هم  این  فرمودند:  مرحوم  والد 
گفته  محى الدین بن عربى  كه  است  كالمى 
اغلب  او  موعود ظهور مى كند، منكرین  مهدی 
كه به این شدت  علمای ظاهره خواهند بود. تو 
ادعای  چانه  این  به  بى خبری،  اخبار  و  آثار  از 
مدینۀ  باب  من  مى گویى  و  مى كنى  امامت 

كفر.  علمم؟ فبهت الذی 

گفت:  نظام العلما  مرحوم  پس 
نقل  این  در  آقا  حكایت  بلى 
حكایت  به عینها  حدیث، 
از  كه  است  عامى  شخص  آن 
امام  كدام  آن  بپرسید:  عالمى 
كه در بصره شغالش خورد؟  بود 
مقصودش حضرت یوسف بود. 
بود،  پیغمبر  نبود،  امام  گفت: 
شغال  بود،  مصر  نبود،  بصره 

گرگ بود، آن هم نخورد.  نبود، 

نظام العلما  پس  خندیدند.  خیلى  حاضرین 
ما  داری،  امامت  ادعای  تو  كه  حال  گفت: 
درد  ما  پادشاه  نمى خواهیم،  تو  از  دیگر  معجز 
پای نقرسى دارد، شما دعا بكنید این درد پا رفع 

یم.  شود، ما همه به تو ایمان بیاور

دور  جای  شما  فرمودند:  ظل الهى  اعلیحضرت 
به حالت  را  رفتید، در همین مجلس شما  چرا 

یم.  جوانى بازآرد، ما همه ایمان مى آور

جوابى بیرون نیامد. پس باب رو به والد مرحوم 
كرده گفت: شما صحیفۀ سجادیه را از معجزات 

مجدالدوله  امیراصالن خان 
با  گر  ا گفت:  بود  حاضر  که 
چنین آیه امامت ثابت شود، 
نازل  آیه  شما  از  بهتر  من 
می کنم: الحمدهلل الذی خلق 
و  الصباح  جعل  و  العصا  هذا 
این  تشکرون.  لعلکم  المسا 
آیۀ شما چه مزیتی بر آیۀ من 

دارد؟ 
گفت.  سید جوابی نتوانست 
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او  امامت  دلیل  و  ید  مى شمار سجاد  حضرت 
ادعیه  صحیفه،  آن  مقابل  ده  من  مى دانید، 

كافى نیست؟  دارم، آیا آن ها در اعجاز من 

مرحوم والد فرمود: سبحانك هذا بهتان عظیم، 
اواًل، ما كى گفتیم صحیفۀ سجادیه از معجزات 
آن حضرت است؟ افترا چرا مى بندی؟ نهایت 
كالم بشر در اعال  را مى گوییم این ادعیه در میان 
كلمات  درجۀ فصاحت و بالغت است. ثانیًا، 
تو كه سرتاپا لفظًا و معنًا ملحون و مغلوط است، 
چه  دارد؟  سجادیه  صحیفۀ  با  مناسبت  چه 
و  مغلوط  كالم  و  پاك؟  عالم  با  را  خاك  نسبت 

مهمل چگونه معجزه مى شود؟ 

گفت: جناب آقا! از ادعیۀ صحیفه  نظام العلما 
یكى دعای "یا من تحل به عقد المكاره" است، 
كن ما به تو تصدیق  شما یك دعای مثل او انشا 

مى كنیم. 

جوابى از او ظاهر نشد. 

در  خود  كتاب  در  خدا  فرمود:  والد  مرحوم  پس 
»قالوا  مى فرماید:  او  امت  قول  از  عیسى  حق 
]۳2[ این  كان فى المهد صبیًا«،  كیف نكلم من 
استبعاد و استعجاب جا دارد، چه تكلم طفل 
در  كه  تو  است،  عادت  خارق  مهد  عهد  در 
گفته ای:  كرده،  مجازات  آیه  این  با  خود  كتاب 
عن  یكلم  كیف  التقولوا  آمنوا  الذین  ایها  »یا 
و  خمسة  بالحق  الحق  على  سنه  كان  من  اهلل 
كالم،  این  ملحونۀ  الفاظ  از  گذشته  عشرونا«، 
خدا،  جانب  از  پنج ساله  بیست و آدم  تكلم 

تو  كه  است  استعجاب  و  استبعاد  چه  جای 
كدام احمق به این  به صدد رفع آن برآمده ای؟ 
كه  كلمه تكلم مى كند تا محتاج ردع باشد؟ تو 
فبهت  نیافته ای؟  هم  را  بافتن  حرف  راه  هنوز 

كفر.  الذی 

آقا! خدا  گفت: جناب  پس مرحوم علم الهدی 
أنما  »واعلموا  است:  فرموده  خود  كتاب  در 
آیه  حكم  خمسه«   هلل  فان  شى ء  من  غنمتم 

منسوخ است یا باقى است؟ 

گفت: باقى. 

گفت: پس شما از چه بابت در كتاب خود آورده 
للذكر  فان  شئ  من  غنمتم  انما  اعلمو  و  ]ای[: 

ثلثه، آیا این تشریع ناسخ قول خدا نیست؟ 

گفت: آخر سهم امام به من مى رسد. 

خمس  نصف  امام  سهم  گفت:  علم الهدی 
است و نصف خمس، عشر مى شود نه ثلث. 

گفت: نه خیر، ثلث مى شود. 

حاضرین همه خندیدند. آخر مرحوم علم الهدی 
با هزار لیت و لعل و حساب انگشت به او حالى 

كه نصف خمس، عشر مى شود.  كرد 

گفت: سهو شده.  بعد از الزام 

كه در حساب این قدر  پس مرحوم والد فرمود: تو 
كسور حساب چند تا است؟  مهارت داری بگو 

گفت: من حساب نخوانده ام. 
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ضروری  سید!  جناب  گفت:  علم الهدی  پس 
از  بعد  تأسیسى  وحى  باب  كه  است  ما  دین 
صلى اهلل علیه وآله وسلم  ختمى مآب  جناب 
وفات  حین  در  جبرئیل  حتى  است،  مسدود 
كه این آخر نزول من است بر  كرد  پیغمبر عرض 

زمین. و مرادش نزول به وحى تأسیسى بود. 

گفت: بلى چنین است. 

علم الهدی گفت: پس شما در كتاب خود آورده 
محمد  الى  اوحینا  كما  الیك  اوحینا  انا  ]ای[: 
به  اینكه  خاصه  چیست؟  آن  وجه  قبل،  من 

قاعدۀ شما مشبه عین مشبه به است. 

گفت: آن وقت مسدود بود، حاال مفتوح شده، 
چه عیب دارد؟ 

الزم  لیكن  و  ندارد  عیب  گفت:  علم الهدی 
كه حضرت پیغمبر؟لص؟، خاتم النبیین  مى آید 

نباشد و قول النبى بعدی دروغ باشد. 

جوابى بیرون نیامد. 

خود  كتاب  در  شما  گفت:  علم الهدی  پس 
گفته ای: و لقد ارفعناك فوق مقام او ادنى مكانًا 

علیًا آیا چنین است؟ 

گفت: بلى. 

چه  »ارفعنا«  در  تعدیه  حرف  یادی  ز اواًل  گفت: 
یس  ادر حق  در  قرآن  در  كه  خدا  دارد؟  وجهى 
حرف  بدون  علیًا«  مكانًا  رفعناه  »و  مى فرماید: 
رسالت مآب  جناب  سیر  غایت  ثانیًا  تعدیه، 

از  باالتر  كه  زیرا  بود،  تا مقام»او ادنى«  در معراج 
شما  نیست.  مقامى  امكان  عالم  در  عالم  آن 
كه از مكه پنج منزل هم آن طرف رفته و قدم از 
مى خواهى  كجا  گذاشته ای،  باالتر  نوبت  مقام 
تشریف ببری؟ و از این قرار باید رتبۀ شما باالتر 

كفر.  از رتبۀ پیغمبر باشد. فبهت الذی 

گفته ای  كتب خود  پس مرحوم والد فرمود: تو در 
كه در طور به حضرت موسى بن عمران  كه نوری 

كرد، نور من بود، این درست است؟  تجلى 

گفت: بلى. 

فرمود: شاهدت بر این چیست؟ 

به  كه  نوری  كه  آمده  حدیث  در  آخر  گفت: 
كرد، نور یكى از شیعیان  حضرت موسى تجلى 

امیرالمؤمنین است، نبود؟ 

سن  در  وقت  آن  كه  ظل الهى  اعلیحضرت 
كیاستى  و  فطانت  كمال  بودند،  هفده سالگى 
باشى؟  تو  آن  كه  كجا  از  فرمودند:  داشتند  كه 
شیعیان  دارد؟  شما  مدعى  به  داللت  چه  این 

امیرالمؤمنین خیلى است. 

و  است  صحیح  ایراد  فرمود:  والد  مرحوم 
عنك  غابت  و  شیئًا  حفظت  آن،  از  گذشته 
آن  معنى  هیچ  ولى  شنیده ای  چیزی  تو  اشیاء 
میان  كه  دیگری  به  دیگری  نور  نفهمیده ای.  را 
بل  بینونت عزلتى است تجلى نمى كند.  آن ها 
در  معنى  این  و  منها  امتنع  بها  و  بها  لها  تجلى 
مراد  است.  مبرهن  هدی؟مهع؟  ائمه  حكمت 
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موسى  حضرت  خود  حقیقت  نور  نور،  این  از 
از شیعیان امیرالمؤمنین است،  كه یكى  است 
چنانچه امام؟ع؟ در حدیث دیگر تصریح بر آن 
كرد از آن حضرت  ی سؤال  كه راو فرموده، آنجا 
شیعیان  از  قومى  فرمودند  حضرت  كروبین،  از 
خلف  در  اول  خلق  از  ]هستند[  امیرالمؤمنین 
اهل  به جمیع  را  آن ها  از  یكى  نور  گر  ا كه  عرش 
كه  وقتى  و  دارد  كفایت  كنند،  قسمت  زمین 
خود،  پروردگار  از  كرد  سؤال  موسى  حضرت 
كروبین را  از آن  كرد، امر فرمود یكى  آنچه سؤال 
»فتجلى للجبل فجعله دكًا و خر موسى صعقًا«، 
فرمود:  چیست؟  آن ها  اسم  كرد:  عرض  ی  راو
عرض  ی  راو عیسى.  و  موسى  و  ابراهیم  و  نوح 
از  كدام یك  نور  كرد  تجلى  موسى  به  آنچه  كرد: 
از  نه  كه  تو بیچاره  نور موسى.  آن ها بود؟ فرمود: 
نفاذ  قواعد حكمیه  نه در  و  اخبار خبری داری 
بصری، این ها چه ادعای گزافى است مى كنى؟ 

پس از آن فرمودند: ما از مسائل غامضه گذشتیم، 
در  طالق  بگو  مى پرسم.  تو  از  فقهى  مسئلۀ  یك 
كدام  بدعت  طالق  است؟  قسم  چند  ما  شرع 
سنت  طالق  در  و  كدام؟  سنت  طالق  است؟ 
به این كدام است و رجعى كدام و عذی كدام؟ 

گفت: من فقه نخوانده ام. 

كه  پرسیدند  طب  از  مسئله  والد  مرحوم  پس 
حقیر درنظر ندارم. 

گفت: من طب نخوانده ام. 

پس فرمودند: تو در مكتوبى كه به من نوشته و مرا 

به سوی خود دعوت كرده بودی ]نوشته ای[: اول 
من آمن بى محمدبن عبداهلل، آیا این مكتوب از 

تو بود؟ 

گفت: بلى. 

رتبۀ  از  باالتر  تو  رتبۀ  باید  قرار  این  از  فرمود: پس 
باشد،  صلى اهلل علیه وآله وسلم  پیغمبر  حضرت 
كه تابع به متبوع ایمان مى آورد نه متبوع به  زیرا 

تابع؟ از آن باب مدینه جواب ظاهر نشد. 

خود  شما  كه:  پرسید  علم الهدی  مرحوم  پس 
بابت  چه  از  كرده ای،  تسمیه  »رب«  اسم  به  را 

است؟ 

مطابق  »رب«  اسم  با  من  اسم  عدد  آخر  گفت: 
است. 

اسم  این  قرار  این  از  پس  فرمود:  والد  مرحوم 
عالم  در  هرچه  ندارد،  شما  به  اختصاص 
على محمد و محمدعلى نام است باید ارباب 

من دون اهلل باشند؟ 

گوش  جواب مسموع نشد. پس آنگاه دستى به 
مى كنم:  نازل  آیه  دهید  گوش  گفت:  گذاشته 
به  األرض؛  و  السموات  خلق  الذی  الحمدهلل 

فتح تاء سموات. 

كه به  اعلیحضرت شاهنشاهى فرمودند: مرد تو 
قد  الف  و  بتا  ما  و  نیستى  بلد  قواعد عربیه هم 

جمعا یكسر فى النصب و فى الجر معا 

و  الشمس  جعل  و  دهید:  گوش  حاال  گفت: 
كسر »شین« شمس.  القمر؛ به 
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كه بایست  گفتند: آقا غلط شد، آنجا  حاضرین 
كه بایست فتح  كسر بدهى فتح مى دهى، آنجا 

كسره مى دهى؟  بدهى 

گوش دهید!  گفت: حاال 

كرده فرمودند: مرد! حرف غلط  مرحوم والد تغیر 
گوش دادن دارد؟  چه 

نفسش قطع شد. 

كى در طاقچه بود، اعلیحضرت  كرةاالفال اتفاقًا 
و  اشكال  ید  بیاور را  كره  آن  فرمودند:  ظل اللهى 

دوایر آن را برای ما نشان بدهد. 

گفت: من نجوم نخوانده ام. 

كرده فرمود: ای خر! این نجوم  مرحوم والد تغیر 
نیست، هیئت است. 

عبارت  این  معنى  آقا!  گفت:  نظام العلما 
عالمه چیست: اذا دخل الرجل على الخنثى و 
الخنثى على االنثى وجب الغسل على الخنثى 
راه  و  حكم  این  وجه  بگو  االنثى،  و  الرجل  دون 

خیال عالمه چیست؟ 

كه فقه نخوانده ام.  گفتم  گفت: من 

رضا؟ع؟  حضرت  از  مأمون  گفت:  نظام العلما 
بپرسید: ما الدلیل على خالفة جدك؟ حضرت 
نسائنا.  لوال  گفت:  مأمون  »انفسنا«.  آیۀ  فرمود: 
امام  ابنائنا. وجه استدالل  لوال  فرمود:  حضرت 
و وجه رد مأمون و وجه جواب رضا؟ع؟ در این 

حدیث چیست؟ 

گفت: واقعًا این حدیث است؟ 

گفت: بلى.  نظام العلما 

گفت: چیزی به نظرم نمى آید. 

»هو  مى فرماید:  خداوند  گفت:  العلما  نظام 
»خوفًا«  این  طمعًا«،  و  خوفًا  البرق  یریكم  الذی 
تركیب نحوی چه صورت  و »طمعًا« به حسب 

دارد؟ 

گفت: من نحو نخوانده ام. 

حدیث  این  معنى  بگو  گفت:  العلما  نظام 
العین  ظلمت  فانها  العیون  اهلل  لعن  چیست: 

الواحدة؟ 

گفت: نمى دانم.  كرده  قدری تأمل 

تو  آقا!  جناب  گفت:  الهدی  علم  مرحوم  پس 
گر جن و انس جمع  كه ا گفته ای  كتاب خود  در 
شوند، مثل نصف حرف از كتاب مرا نمى توانند 

بیارند، این صحیح است؟ 

گفت: بلى. 

مردم  خود  كتاب  در  خدا  گفت:  الهدی  علم 
»فأتوا  فرموده:  و  كرده  سوره  یك  به  تحدی  را 
شما  كتاب  كه  شد  چطور  مثله«،  من  بسورة 
نصف  ثانیًا،  رفت؟  باالتر  هم  خدا  كتاب  از 
كه تحدی به آن جایز  حرف قابل تلفظ نیست 
است.  قبیح  هم  ماالیطاق  به  تكلیف  باشد، 
و  فصاحت  آمده[  ثانیًا  بار  دو  متن  ]در  ثانیًا 
مركبه  حروف  و  كلمات  صفات  از  بالغت 
غیرفصیح  و  فصیح  مفرده  حروف  در  است، 
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گر »الفى« بگویم، با  ی اند. حال من ا همه مساو
گر  ا است؟  چیز  چه  فرقش  شما  كتاب  »الف« 
كتاب من الهوتى است و »الف«  گویى »الف« 
كه همین دعوی را  تو ناسوتى، بر من نیز مى رسد 
كه قول من و تو هر دو دعوی  عكس بكنم؛ زیرا 
بى دلیل است. وجه این طور تحدی چیست؟ 

نگفت.  چیزی  ماند،  مبهوت  باب  حضرت 
كه من  فرقانى  این  گفت:  از آن حیا نكرده  بعد 
بیاورد.  نتوانسته  را  آن  مثل  احدی  آورده ام، 

كافى است.  همین دلیل در حقیت من 

از  كى  تا  سید  فرمودند:  كرده  تغیر  مرحوم  والد 
سرتاپا  تو  كتاب  سرود؟  خواهى  ترهات  این 
ما  است.  مزخرفات  جزو  آن  معانى  و  ملحون 
با ترهات  كه  از این مى دانیم  را اجل  شأن خود 
تو  مثل  ما  وانگهى  برآییم؛  مجارات  مقام  به  تو 
را  خدا  قرآن  حرمت  هتك  كه  نیستیم  بى حیا 
در  را  خود  و  رانیم  سخنى  آن  اسلوب  به  كرده 
داری،  اصرار  گر  ا یم.  بدار فضیحت  معرض 
میرزاحسین  ]كه[  ما  علمای  از  شخصى  اینك 
اتمام  از علمای خوی است محض  و  نام دارد 
تو  كلمات  این  سبك  بر  ی  جزو چند  حجت، 
در  كه  ببینید  بیارند،  مى خواهى  كرده،  انشا 
به  ربطى  اصاًل  بالغت  و  فصاحت  و  صحت 

كلمات غیرمربوطۀ تو ندارد. 

كت شده جوابى نگفت.  سید سا

كوثر  گفت: در شأن نزول سورۀ  پس نظام العلما 
كوچه ای  از  كه حضرت رسول  وارد شده است 

مرد  این  گفت:  عمرو  پدر  عاص  مى گذشت، 
باقى  او  از  نسلى  و  بمیرد  عنقریب  است،  ابتر 
در  شد،  اندوهگین  نبوی  حضرت  نمى ماند. 
تسلیۀ آن حضرت این سوره نازل شد. این چه 

تسلیه است؟ 

گفت: واقعًا شأن نزول سوره این است؟ 

به نظرم  چیزی  گفت:  كرده  تأملى  بلى.  گفت: 
نمى آید. 

آقا! شما  گفت: جناب  پس مرحوم علم الهدی 
كه من در خواب دیدم  گفته ای  كتاب خود  در 
كرده اند و من  كه حضرت سیدالشهدا را شهید 
كف از خون او خوردم و باب فیوضات بر  چند 

من مفتوح شد، درست است؟ 

گفت: بلى. 

با  عداوت  چه  تو  سید  فرمودند:  والد  مرحوم 
او را  كرده اند،  او[ را شهید  سیدالشهدا ]داری؟ 

خوردی؟ 

هند  آخر  گفت:  شوخى  به  نظام العلما  مرحوم 
جگرخوار بود. 

جواب از آقا بیرون نیامد. 

یاد  ز تغیر  و  تغیرات  از  بعد  والد  مرحوم  پس 
فرمودند:  او  گزاف  ]حرفهای[  حرفای  این  از 
و  منافقى  چه  دیگر  این  شیرازی،  لوطى  خوب 
احسائى  شیخ  اتباع  وقتى كه  است،  حقه بازی 
از تو سؤال مى كنند، در جواب آن ها مى نویسى 
چون  و  علیهما«  صلوات اهلل  كاظم  و  »احمد 
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كه پدرش در  سیدیحیى پسر سیدجعفر دارابى 
مخالف  احسائى  شیخ  مرحوم  با  معاد  مسئلۀ 
آن ها  جواب  در  مى كند،  سؤال  تو  از  است 
كرده  كه شیخ در مسئلۀ معاد خبط  مى نویسى 
و صریحًا تكفیرش مى كنى و مى نویسى »و لقد 
كتب فى سنابرقه  اجاد السیدجعفر دارابى فیما 
صلوات  آن  المغارب«،  و  بالمشارق  المحیط 
و  ]تخطئه[  تخطأه  این  و  چیست  فرستادنت 
گر آدم درستى هستى، چرا در  تكفیرت چه؟ تو ا

یسمان نمى ایستى؟  سر یك ر

سید سر به زیر انداخته جوابى نگفت. 

گفت: ما از این مسایل  پس مرحوم نظام العلما 
و  دو  میان  كرد  شك  نماز[  ]در  كسى  گذشتیم، 

سه، بنا را به چه بگذارد؟ 

گفت: بنا را به دو بگذارد. 

كرد.  مرحوم والد تغیر 

سه  بر  را  بنا  كردم،  سهو  نه  گفت:  فورا  ]سید[ 
گذارد. 

حاضرین خندیدند. 

والد فرمودند: البته، دو كه نشد باید سه را گفت. 

حرف  سر  در  گر  ا كه  تو  مرد!  گفت:  نظام العلما 
اول ایستاده اقرار به خطای خود نكرده بودی، از 
كه آن هم قائلى از قدما  برای تو اصلح بود؛ زیرا 
این است،  بر  فتوای من  نهایت مى گفتى  دارد. 
یقینى  ذمۀ  برائت  یقینى،  ذمۀ  شغل  كه  زیرا 
كه این شك  مى خواهد؛ و آنگاه چرا نپرسیدی 

چهارگانه؟  یا  است  سه گانه  ]و[  دوگانه  نماز  در 
كمال سجدتین است یا بعد از آن؟ یا  و قبل از ا

قبل از فراغ است یا بعد از فراغ؟ 

حضرت باب سر به زیر افكنده، هیچ نگفت. 

كه هیچ یك  گفت: جواب این ها را  نظام العلما 
ندانستى، یك مسئلۀ آسانى از تو مى پرسم. قلن 

چه صیغه است و اعالل آن چطور است؟ 

گفت: من نحو نخوانده ام. 

این  خر!  ای  فرمود:  كرده،  تغیر  والد  مرحوم  باز 
صرف است، نحو نیست. به این مدرك ادعای 

امامت مى كنى؟ 

محاورۀ  قابل  كه  دید  نظام العلما  مرحوم  پس 
گفت: آقا!  گذاشته  علمى نیست بنای سخریه 
بیخود  فرستادم، چرا  امامت  به  را  كى شما  من 

آمدی؟ 

گفت: شما مگر خدایى؟ 

امامى، مثل  آری، مثل شما  گفت:  نظام العلما 
من خدایى الزم دارد. 

مراتب  و  رسید  مقام  این  به  كالم  رشتۀ  چون 
شد،  واضح  عام  و  خاص  بر  او  نادانى  و  جهل 
اعلیحضرت  نمانده،  گفت وگو  جای  دیگر 
گوساله  این  فرمودند:  فراشباشى  به  ظل اللهى 
ید. آقا را با  قابل مجلس علما نیست، او را بردار
كاظم خان  خفت تمام از آنجا برداشته، در خانۀ 

گذاشتند و مجلس منقضى شد. فراشباشى 
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ضمیمه 2 

مندرجات  طبق  باب  کمۀ  محا گزارش 
ابواب الهدی هشترودی )بابی(

کتاب معین السلطان ص 201( )برگرفته از 

یا  مناظره  گفت وگو،  از  دیگری  گزارش  و  شرح 
هشترودی)بابى(  عالم  روایت  باب،  كمه  محا
و  داشت  حضور  تبریز  در  زمان  آن  در  كه  است 
متقدم  یخى  تار ازنظر  كه  دیگرانى  روایت های 
روایت  با  غیربابى،  چه  و  بابى  چه  بوده، 

یداد، انطباق دارد ... هشترودی از آن رو

هشترودی مى گوید: نزدیک عصر بود كه باب را به 
آن مجلس مصیبت آوردند. وقتى او داخل شد، 
كه زودتر رسیده بودند، در طرف های چپ  علما 
جا  و  بودند  نشسته  ولیعهد  صندلى  راست  و 
برای نشستن فرد دیگری در باالی مجلس نبود. 
كرد، مثل  كه وارد شد چند لحظه ای مكث  باب 
كسى كه منتظر بود صاحب خانه یا میزبان جایى 
كسى به  كند، ولى  او تعارف  را برای نشستن به 
او توجهى نكرد. در چهرۀ حاضران آثار دنائت و 

نفرت و دشمنى و مخالفت نمایان بود!

و  رفت  داشت  كه  تواضعى  همان  با  او  پس 
یكدیگر  با  كمى  علما  نشست.  گوشه ای  در 
ولیعهد  از  سپس  كردند.  نظر  تبادل  خصوصى 
احوال شاه و همسرش را پرسیدند و احوالپرسى 
نمودند كه او هم پاسخ مختصری داد و حاضران 

گفتند.  كردند و آمین  دعا 

كردند،  وقتى آن ها توجه خود را به باب معطوف 
حقیقت  مى گذرد؟  چه  تو  دوروبر  پرسیدند: 
مطلب چیست؟ و ماهیت ادعای تو چیست؟

باب، بدون تغییر در حالت و با نهایت اعتماد 
كرد: »من همان قائمى هستم  و جاللت، اعالم 
كنتم به  كه شما منتظرش بودید )انا القائم الذی 

منتظرون(.«

آمده  زلزله ای  گویا  شنیدند،  را  كلمات  این  تا 
و  ترس  حالت  و  یخته  ر به هم  را  آن ها  خانۀ  و 
بین  در  زمزمه ای  داد.  دست  آن ها  به  گیجى 
گفت: استغفراهلل ربى  حاضران شروع شد. یكى 
الاله  گفت:  دیگری  وقاحتى!  چه  الیه!  اتوب  و 
از  را  گفت: خدا ما  ته قلب  از  ! و دیگری  االاهلل 
گفت: الحول و  كند! آمین. دیگری  شر او حفظ 
القوه اال باهلل العلى العظیم. چرا زمین دهان باز 

نمى كند و چرا آسمان فرو نمى ریزد؟! 

را  خود  فقها  و  روحانیون  و  علما  زمان  آن  در 
آسمان  و  زمین  لنگر  و  خداوند  نمایندگان 
كه در امور مردم دخالت  مى دانستند، تا حدی 
و در مسائل قضائى مردم و حكومت حكم و فتوا 
مى دادند. نفوذ و سیطره علما در آن روز با آنچه 

امروز هست، قابل مقایسه نبود! 

یادی بحث آهسته بین خودشان  پس از مقدار ز
و نیز صحبت با صدای بلند، آن ها درخواست 
پرسش های  به  شروع  و  نمودند  بّینه  و  معجزه 
كه در آنجا  كره ای را  كردند. ابتدا ولیعهد  علمى 
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دستش  در  آن  را  ناصرالدین میرزا  برداشت.  بود 
و  ستاره ها  دربارۀ  سؤالى  باب  از  و  چرخاند 
و  نجوم  من  داد:  پاسخ  ایشان  كرد.  سیارات 
طالع بینى مطالعه نكرده ام. من درس ناخوانده ام 

و عالقه ای به این علوم نداشته ام.1

درستى  حجت  و  دلیل  پرسیدند:  علما  و  فقها 
ادعای تو چیست؟2

معنوی  روحیه  الهى،  آیات  داد:  پاسخ  باب 
كنون برای من متجلى  )مقداری ناخوانا( آنچه تا
نازل  من  بر  قرآن  آیات  همانند   ... است  شده 
مى شود )این آیات بر من فرو مى ریزد و بر زبان و 
قلمم جاری مى شود. معجزۀ پایدار همانا آیاتى 
و  زبان  بر  و  است  قرآن  آیات  همچون  كه  است 

قلم من جاری است(. 

گفتند: )ناخوانا(! آن ها 

كرد به قرائت آیاتش و مدتى  باب سپس، شروع 
گذراند. را به همین نحو 

او  شماتت  به  و  گرفتند  خرده  او  آیات  بر  علما 
زبان  دستور  قواعد  با  آیاتش  چرا  كه  پرداختند 
از  پر  و  ندارد  تطابق  عربى  زبان  نحو  و  صرف  و 

اشتباه و غلط است؟!

]در اینجا متن به روایت معین السلطان نزدیک 
یخ نگاران، ازجمله خود  شده ولى هیچ یک از تار
را  آیاتى  ابواب الهدی،  عالم هشترودی و مؤلف 
كرده  كه باب در آن مجلس، به زعم خود، نازل 
از هر  و  كردم  یادی  ز را ذكر نكرده اند. من تالش 

كردم،  دو دسته موافقان و مخالفان باب تقاضا 
ولى هیچ گاه آن آیات بر من معلوم نشد و تردید 
كه در متن۳  كه آن آیات، همان هایى باشد  دارم 
نامه ناصرالدین میرزا 4 آمده است. به  زودی نظرم 

كرد[. را در این باره بیان خواهم 

باب  سپس  هشترودی[  متن  به  ]بازگشت 
شما  علوم  از  هیچ  یک  و  هستم  اّمى  من  گفت: 
من  زبان  و  فكر  بر  كلمات  این  نخوانده ام.  را 
استاد  كه  حضرات،  شما  ولى  مى كند.  تراوش 
صرف و نحو هستید، ممكن است بفرمایید چه 
او  »و  كم است؟  زیر حا قرآنى  آیات  بر  قاعده ای 
كه به لحاظ  كلمه  كلمه بود و نامش مسیح«.5 
)هو(  مذكر  ضمیر  با  است  مؤنث  عربى  قواعد 
آمده است.6  درمورد »و ماهى اال ذكری للبشر«7 
مذكر  كه  است،  شده  نازل  قرآن  خود  دربارۀ  كه 
اَلحدی  »انها  آیۀ  درمورد  یا  مونث.8  نه  است 
كرم؟لص؟  كه به خود پیامبر ا الُكَبِر نذیرًا للبشر«9 
اشاره دارد1۰ باید ضمیر مذكر بیاید! و درمورد این 
هذان   

َ
»اّن مى فرماید:  خداوند  كه  شریفه،  آیه 

این  مى گویند  نحوی  علمای  كه   ،11 ساحراِن« 
َ
ل

حالت  كه  باشد  مفعولى  حالت  در  باید  اسم 
مفعولى با حرف َی نمایش داده مى شود. لذا آیه 

 هذین لساحرین باشد.12
َ

باید اّن

را  مشّبهه  صیغه  »علما«  شما  نحو،  همین  به 
صرفًا برای اسم به  كار مى برید نه برای فعل. ولى 
لم ینته  »لئن  مى فرماید:  خداوند  كریم،  قرآن  در 
به  ناقص  فعل  َنسَفعًا 

َ
ل بالناصیه«.1۳  َنسَفعًا 

َ
ل
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یافته  تغییر  كه  اول شخص جمع است  صیغه 
است. به همین ترتیب، در قرآن مؤنث به شكل 
النسوُه  مى گفت  باید  مثاًل  است!14  آمده  مذكر 
سبحان،  خداوند  به همین  ترتیب،  قالت! 
آورده است مثل، »قل  از اسم هم  را قبل  ضمیر 

هو اهلل احٌد.« 15

كه رسید علما جوابى نداشتند!  سخن به اینجا 
كه  تبریز،  جمعه  امام  احمد16،  میرزا  پاسخ،  در 
مى رفت،  به شمار  تبریز  اول  مجتهد  به عنوان 
درسى  هیچ  كه  مى گویى  »تو  گفت:  باب  به 
یاد  كجا  از  را  مطالب  این  پس  نخوانده ای، 
پاسخ  در  )باب(  مبّشر  حضرت  گرفته ای؟« 
بر  آیات،  آن  همچون  كلمات،  »این  گفت: 
مطالعه  را  آن ها  من  مى شود.  جاری  من  زبان 

نكرده ام.«

حاج محمود نظام العلما، معلم  در این هنگام، 
و مالباشى ولیعهد از باب پرسید: »آیا مى توانى 
كنى؟« در  آیه ای مناسب حال  این جمع نازل 
و  مى شد  پنهان  خورشید  و  یک  تار هوا  زمان  آن 
خدمتكاران شروع به روشن كردن چراغ های زیبا 
میردانكى(  و  چلچراغ  و  )لوستر  گران قیمت  و 
كه  كریستال،  و  نقره  و  طال  از  ساخته شده 
گهان همه  كردند و نا كاخ شاهى بود،  مناسب 

جا روشن شد.

آیه  شبیه  آیاتى  نظام العلما،  درخواست  بر  بنا 
هیچ یک  نه  و  هشترودی  نه  ولى  شد!  ارائه  نور 
دیگر از مورخان، متن آن آیات را ثبت و ضبط 

مى نویسند  من،  مثل  هم،  آن ها  لذا  نكرده اند. 
كه آیاتى شبیه به آیه شریفه نور در قرآن، قرائت 
كردم، ولى هیچ متن و  كرد. من تالش بسیاری 

نوشته ای دراین مورد نیافتم !

آیات  آن  نظام العلما  پایان، حاج مالمحمود  در 
این  در  نگهداشت.  خودش  برای  و  نوشت  را 
از همگان  با چای  كه  داد  ولیعهد دستور  زمان 
پذیرایى شود. خدمتكاران از حاضران پذیرایى 
باب  از  نظام العلما  عصرانه،  از  پس  نمودند. 
باب  بخواند.  را  آیات  آن  دوباره  تا  كرد  تقاضا 
كرد و همچنین )موارد  شروع به نوشتن آن آیات 

ناخوانا( را نوشت. 

متن این آیات جدید، با قبلى ها اندكى تفاوت 
گفت:  كرد و  داشت. نظام العلما رو به حاضران 
یكدیگر  با  آن ها  كنید.  نگاه  متن  دو  این  به 

متفاوت اند. )ناخوانا- از یكدیگر(

بهائى،  گردهمایى  یک  در  قبل،  سال   5۰[
انحرافى  و  اختالف  یداد،  رو این  وقایع  دربارۀ 
كرد.[ پس از این بحث و مالحظات، حاج  بروز 
امورخارجه،18  میرزاعلى، پسر میرزامسعود، وزیر 
كه )ناخوانا( زبان عربى را به خوبى مى دانست و 
ازجملۀ مدعوین به جلسه بود تا برای تشخیص 
حق از باطل، نظر بدهد، از باب پرسید: عبارت 
نداد،  جوابى  باب  است؟19  صیغه ای  چه  قوله 
كرد. آن ظالمان  بلكه بلند شد و جلسه را ترک 
باب را به زندان، در قلعۀ چهریق، بازگرداندند. 
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یادداشت های ضمیمه 2 )مقاله محمدتقى 
هشترودی(

اّمى  و  بى بهره  قبیل علوم  این  از تحصیل  1- من 
هستم.

گفتند )ناخوانا( دلیل حقیقت و  2- فقها و علما 
برهان صدق ادعای شما چیست؟

۳- متن

كنون  ا )كه  است  نامه ای  به  اشاره  الزامًا  این   -4
نگهداری  اسالمى  شورای  مجلس  كتابخانه  در 
میرزا  ناصرالدین  مى رود  گمان  و  مى شود( 
كه  دارد  عقیده  براون  ادوارد  گرچه  است،  نوشته 
كنید به  را نوشته است )نگاه  امیراصالن خان آن 
آیین  مطالعه  برای  مطالبى  براون،  ادوارد  كتاب 
بابى، 255-248. برای یادداشت های مربوط به 
این نامه و ترجمه انگلیسى نامه و باز تولید اصل 

آن(.

ناقص  و  نادرست  آمده  اینجا  در  كه  عبارتى   -5
المسیح. متن صحیح  كلمٌه منُه اسمه  و  است: 
ُیَبّشرک  اهلل   

َ
اّن  ۳:45 كریم  قرآن  است:  چنین 

ِبَكِلَمٍة منه اسُمه الَمسیح )عیسى بن مریم(. 

گویا قاطى شده است.  كه اینجا شده،  6- بحثى 
بلكه  نیست،  منُه  عبارت  در  ه  مسأله دار  ضمیر 
زیرا  هست.  هم  صحیح  درواقع  )كه  اسمُه  در  ه 

كلمه(. ضمیر اشاره به مسیح است و نه 

7- قرآن 47:۳1.

ذكرًا  اال  هى  ما  »و  است:  چنین  اصلى  متن   -8
كه  برگردد  ذكرًا  كلمه  به  باید  هَى  ضمیر  للَبَشر«. 

مؤنث است. آن معمواًل برای اشاره به قرآن به كار 
گرفته مى شود.

9- قرآن 47:۳5.

1۰- این به هیچ وجه قرائت روشنى از متن نیست.

 هذان 
َ

11- قرآن 2۰:6۳ عربى آن چنین است: إّن
لساحراِن. 

12- و حالت اصالحى آن مى تواند این گونه باشد: 
كاماًل نادرست است. به  كه  ساحَرین 

َ
ل ان هذین 

عبارت دیگر ایراد بى مورد است و عبارت موجود 
كریم صحیح است.  در قرآن 

َنسَفعًا بالناصیه. ]همزه در این 
َ
1۳- قرآن 96:15 ل

برای  و  است  ثقیله  غیر  كید  تأ نون  دلیل  به  فعل 
عدم اشتباه شدن این چنین نوشته شده است.[

14- قرآن 12:۳۰ و قال ِنسوٌه فى المدینة. ]نسوة كلمۀ 
جمع مرأة است و چون كلمه ای جداگانه است، به 

همین دلیل مذكر برای آن به كار رفته است.[

15- قرآن 112:1 قل هو اهلل احٌد. باب مى گوید در 
گفته مى شد قل اهلل هو االحٌد. اینجا باید 

در  هشترودی  كه  دارد  عقیده  امانت  عباس   -16
گفت وگو  اینكه میرزااحمد را جزو حاضران جلسه 
و  كرده است )رستاخیز  اشتباه  و مناظره مى داند 

تجدید حیات؛ ۳88، یادداشت 64(.

17- قرآن 24:۳5 »اهلل نور السموات و االرض ...«.

گرمرودی  18- حاج میرزامسعود انصاری عشلقى 
وزارت  سمت  به   1251/18۳5/۳6 سال  در 
حاج  ی،  و بزرگ  پسر  شد.  منصوب  خارجه 

میرزاعلى، خطاط و شاعر بود.

كالم او.  -19
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ضمیمه 3 

كه در جلسۀ مناظره باب ردوبدل شد گفته ها،...  پرسش ها، جمالت و 
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یادداشت های ضمیمه 3

كجا؟  -1

كجا؟  -2

كلمه باب چیست؟ ۳- معنای 

را  سینا  شجره  مطلب  دیگر،  منابع  برخى   -4
كرده  اند.  گفتار باب نقل  به عنوان 

یا  )شخصى  نوعى؟  یا  شخصى  به صورت   -5
نوعى(

6- به صورت شخصى یا نوعى؟

7- به صورت شخصى یا نوعى؟

8- پرسش مامقانى

به  را  این پرسش  كه  تنها منبعى است  این   -9
میرزاعبدالكریم مالباشى نسبت مى دهد. بقیه 

منابع آن  را به علم الهدی نسبت مى دهند.

1۰- پرسش مامقانى

11- پرسش علم الهدی

12- پرسش علم الهدی

این  مامقانى  پسر  مامقانى.  توسط  پرسش   -1۳
مطلب را به یاد نیاورده است.

�����

�
��

�� 
�

��
�� 

��
�

���
�

��
 

�
��

��
���

  �
�

�� 

�
��

��
� �

�� 
�

���
� 

�
���

���
�� 

�
��

 �
�

�
� 

�
��

�� 
��

��
 

�
�

��
� �

��
�� 

�
���

 

��
�

۶۱

۶۲

��� ���

�
��

�

۱

۳

 ���� ��� �� ��  ��� ��� ���
 �� ��� �� �� ��� � ���� ����

���؟ ��� ��� ��� ���؟

 �� ��  ���� ���� ����� ��
���� �� ����؟

۶۰۱
 ����� ...���� ����� ���

����... ����� ������؟

۳۲۳۳۳۴



ء

شماره 11   پاییز 98

128

14- پرسش توسط نظام العلما

15- پرسش توسط نظام العلما

16- پرسش توسط نظام العلما

17- پرسش توسط نظام العلما

18- نور محمد؟ص؟

19- نور محمد؟ص؟

2۰- نور محمد؟ص؟

21- نقل شده توسط ناصرالدین میرزا

شده  داده  نسبت  حاضران  از  یكى  به   -22
است.

گفت 2۳- ناصرالدین میرزا 

گفته شده توسط علم الهدی   -24

گفته شده توسط علم الهدی  -25

او  كن.  صرف  را  قال  مى گویند  باب  به   -26
مى كند  صرف  ُقلَن  تا  نظام العلما  نمى تواند. 
تا  كند  صرف  را  بقیه  مى گوید  باب  به  سپس  و 

انتها. 

گفته شده توسط ناصرالدین میرزا.  -27

28- این توضیح در المتنبئین جا افتاده است. 

29- پرسش شده توسط پدربزرگ زعیم الدوله.

۳۰- به همین ترتیب.

گفته شده توسط ناصرالدین میرزا.  -۳1

۳2- منسوب به ناصرالدین میرزا.

نشده  ذكر  نامش  كه  فردی  به  منسوب   -۳۳
است.

۳4- منسوب به امیراصالن خان. 
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ضمیمه 4

گفت وگو جواب های ارائه شده توسط باب در طول 
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یادداشت های ضمیمه 4

به نظر  سؤال  یک  همچون  سند  این  در   -1
كنید(. مى رسد )به فهرست سؤاالت نگاه 

گفته شده توسط باب و نظام العلما.  -2

۳- تفاوت دارد.

4- باب العلم .

القائم الذی  انا  5- به زبان عربى چنین است: 
كنتم به منتظرون.

6- تفاوت دارد.

7- تفاوت دارد.

 2 و  روز   2 ظرف  است:  شده  بیان  این گونه   -8
نظر  از  آیاتى  تا  مى كنم  آماده  را  خودم  من  شب 

كنم. )۳17( عظمت، در ردیف تمام قرآن نازل 

9- به نظام العلما.

1۰- از نظر الفاظ اندكى تفاوت دارد.

بوده  سال   ۳5 سند  این  طبق  باب  سن   -11
در  متن  این  است.  باال  سال   6 كه  است، 

المتنبئین حذف شده است.

12- به پدربزرگ زعیم الدوله.

�����
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خاتمیت جاوید پیامبر اسالم؟لص؟
بخش اول

زینب خانزاده
كارشناس مسائل دینى



نبى، رسول،  خاتمیت،  کلیدواژه ها: 
اسالم، بهائیت.

چكیده

كرم؟لص؟ یكى از  اعتقاد به خاتمیت پیامبر ا
كه آیات و  مهم ترین باورهای اسالمى است 
روایات متعددی را به خود اختصاص داده 
كرم تنها   است. ازنظر منابع اسالمى، پیامبر ا
متعال،  خدای  سوی  از  كه  است  پیامبری 
پایان دهندۀ  معنای  به  »خاتم«  لقب  به 
قرآن  است.  گشته  ملقب  االهى  انبیای 
آخرین  نیز  اسالم  و  آسمانى  كتاب  آخرین 
خلقش  برای  خدا  سوی  از  كه  است  دینى 
آمده  است. تا فرارسیدن روز قیامت و معاد 
شد  نخواهند  نسخ  خدا  كتاب  و  آیین  این 
بشر  برای  خدا  سوی  از  نیز  دیگری  پیامبر  و 
اصیل  اعتقاد  این  كنار  در  نخواهدآمد. 
خاتمیت  به  ناباوران  از  گروهى  مسلمانان، 
كه  هستند  بهائیان  ازجمله  كرم  ا پیامبر 
باور  این  رد  به  دالیلى  ارائۀ  با  مى كوشند 
از  یكى  بهائى،  شبهات  رفع  جزوۀ  بپردازند. 
كه این دالیل را ذیل سؤال 15  منابعى است 
در این جزوه دسته بندی و در هشت قسمت 
حاضر  مقالۀ  از  هدف  داده  است.  ارائه 
ارائۀ  و  قسمت  هشت  این  بررسى  و  نقد 
دالیلى  به  پاسخ  برای  متعددی  مستندات 
زمینه  این  در  بهائى  نویسندگان  كه  است 
به  مقاله،  این  اول  بخش  در  كرده اند.  بیان 
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مقدمه

ویژگى های  مهم ترین  و  بزرگ ترین  از  یكى 
متعال  خدای  كه  است  این  كرم؟لص؟  ا پیامبر 
است  داده  قرار  خود  پیامبران«  »خاتم  را  او 
ص  فرخنده،  فرجام  نویسندگان،  از  )جمعى 
كالمى و از آموزه هاى  27(. خاتمیت، مفهومى 
یافتن  پایان  معناى  به  مسلمانان  همۀ  مشترك 
نبوت به حضرت محمد؟لص؟ است. )مؤسسۀ 
دائرةالمعارف الفقه االسالمى، دانشنامۀ جهان 

اسالم، ج1، ص 6716(.

در قرآن كریم آیات فراوانى داللت بر این دارند كه 
كرم؟لص؟ پیامبر دیگری نخواهد  پس از رسول ا
آمد و دیانت اسالم برای همۀ  انسان ها در همۀ 
كافى است. سه آیۀ زیر نمونه ای از این   زمان ها 

آیاِت متعدد قرآنى دراین زمینه است.
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كه قرآن  : مبارك است آن خدایى 
ً
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َ
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َ
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َ
عال

ْ
ِلل

كرد برای اینكه بر تمامى اهل  را بر بنده اش نازل 
)فرقان:  باشد.«  ایام( ترساننده  تمامى  )در  عالم 

.)1

غ: 
َ
ل

َ
ب  

ْ
ن

َ
م َو  ِبِه  ْم 

ُ
ك

َ
ِذر

ْ
ن

ُ
ِلأ  

ُ
ْرآن

ُ
ق

ْ
ال ا 

َ
 هذ

َ
ّى

َ
ِإل وِحَی 

ُ

أ 2-»َو 
كه  این قرآن به من وحى شده تا شما و هركس را 

این قرآن به او رسد، بترسانم. « )انعام: 19(.

 
ْ

ْم َو لِکن
ُ

 ِرجاِلک
ْ

ٍد ِمن
َ

ح

َ

أ با 

َ

أ  
ٌ

د
َّ

م
َ

ح
ُ
 م

َ
۳-»ما كان

پدر  )  ؟لص؟(  محمد   : َ
ین ِبّیِ

َّ
الن َم 

َ
خات َو  ِه 

َّ
الل  

َ
ُسول

َ
ر

فرستاده  ولى  نیست،  شما  مردان  از  هیچ یك 
)احزاب:  است.«  پیامبران  پایان دهنده  و  خدا 

.)4۰

نیز  معصوم؟مهع؟  امامان  و  اسالم  گرامى  پیامبر 
دارند  باور  این  تأیید  در  بى شماری  گفتارهای 

كه نمونه هایى از آن عبارتند از:

روایت  كرم؟لص؟  ا پیامبر  از  باقر؟ع؟  امام   -1
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»أ كرده اند: 
ِتی … : ای مردم همانا پس از من پیامبری 
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سنت  و  روش  من  سنت  و  شریعت  از  پس  و 
دیگری نیست« )حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 

28، ص ۳۳7(.

در  كه  شده  نقل  خطبه ای  كرم  ا پیامبر  از   -2
َو   
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َّ
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َ
 ش

ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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پایان دهندۀ  من  اِر: 
َّ
الن ِى  ف َو 

ُ
ه

َ
ف  

َ
ِلك

َ
ذ ِى  ف  

ُّ
اك

َّ
الش َو 

آفریدگان  همۀ  بر  خدا  حجت  و  رسوالن  و  انبیا 

چهار قسمت اول، ضرورت تجدید ادیان و علم 
نامحدود الهى، سبب جدایى بین ادیان الهى، 
دین  دانستن  دین  آخرین  بر  مبنى  همه  ادعای 
النبیین پرداخته شده است.  آیۀ خاتم  و  خود، 
بعدی،  قسمت  چهار  مقاله  این  دوم  بخش 
خاتمیت در روایات، تفاوت میان نبى و رسول، 
كید قرآن  یت و ختمیت، و تأ معنای باطنى بدو
قرار  مطالعه  مورد  را  آینده  در  پیامبران  ظهور  بر 

داده است.
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این  در  كه  كسى  و  هستم  زمین ها  و  آسمان ها 
گفتارهایم  همۀ  در  پس  كند؛  شك  من  گفتۀ 
كى  شكا چنین  جایگاه  و  است  كرده    تردید 
مستدرک  نوری،  )محدث  است.«  آتش  در 

الوسائل، ج 18، ص 184(.

ذیل  نهج البالغه،  در  على؟ع؟  حضرت   -۳
كرم؟لص؟،  ا پیامبر  وصف  در   1۳۳ خطبه 

ُسَل 
ُ

الّر ِبِه  ى 
َّ
ف

َ
»فق مى فرمایند: 

در  را  او  پس  ی : 
ْ

َوح
ْ
ال ِبِه  َم 

َ
ت

َ
خ َو 

به  و  داد  قرار  پیغمبران  قفای 
پایان  به  را  وحى  نزول  او  آمدن 

رساند«.

فرمودند:  صادق؟ع؟  4-امام 
ُم 

ُ
ک ِبّیِ

َ
ِبن َم 

َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ف  

َ
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ُ
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ُ
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ْ
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ُ
اِبک

َ
ِبِکت

كه خدای  به درستى   :
ً
دا

َ
ب

َ

أ  
ُ

ه
َ

د
ْ

ع
َ
ب

متعال به پیامبر شما پیامبران 
را پایان داد، پس تا ابد پیغمبری بعد از او نخواهد 
بود و به كتاب شما )قرآن( كتب آسمانى را پایان 
آن  از  پس  دیگری  كتاب  ابد  تا  پس  بخشید، 

نخواهد بود.« )كلینى، الكافى، ج1، ص269(.

است  شده  نقل  نوشته ای  رضا؟ع؟  امام  از   -5
فرموده اند:  پیامبر؟لص؟  توصیف  در  آن،  در  كه 
 

َ
ِمین

َ
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َ
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ْ
ُل ال

َ
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ْ
ف

َ

 َو أ
َ

ین ِبّیِ
َّ

 َو  خاتُم الن
َ

ِلین سَ رْ
ُ
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ْ
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ُ
د ّیِ

»سَ

ِته : 
َ

ِریع
َ

 ِلش
َ

ِییر
ْ

غ
َ
ات

َ
ِتِه َو ل

َّ
ْبِدیَل ِلِمل

َ
ات

َ
 َو ل

ُ
ه

َ
د

ْ
ع

َ
 ب

َ
ّی

ِ
ب

َ
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َ
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برتر  و  پیامبران  پایان دهنده  و  فرستادگان  آقای 

و  بود  نخواهد  پیامبری  او  از  پس  كه  عالم  اهل 
و آیین دیگری تبدیل  او  به ملت  آیین و ملت 
دگرگونى  و  تغییر  شریعتش  و  شد  نخواهد 
نخواهد یافت.« )صدوق، عیون اخبارالرضا، ج 

2، ص 122(.

اعتقاد به باوِر خاتمیت، نه فقط موردقبول شیعه 
فرقۀ  جز  اسالمى،  فرقه های  همۀ  بلكه  است، 
اسماعیلیه، )سبحانى، فرهنگ 
عقاید و مذاهب اسالمى، ج 7، 
دارند  اتفاق نظر  آن  بر   )279 ص 
سنت،  اهل  معتبرۀ  كتب  در  و 
بر  كه  است  فراوانى  احادیث 
مى نمایند  داللت  حقیقت  این 
فرجام  نویسندگان،  از  )جمعى 

فرخنده، صص 7۳-71(.

اعتقادات  براساس  آنكه  نتیجه 
و  قرآن  آیات  برپایۀ  و  اسالمى 
دیانت  معصومان؟مهع؟،  گفتار 
پایان دهندۀ  قرآن  و  الهى  ادیان  فرجام  اسالم 
سرانجام  كرم؟لص؟  ا پیامبر  و  آسمانى  كتب 
هركس  و  است  االهى  پیامبران  و  فرستادگان 
گمراهى آشكاری دچار  این عقیده را نپذیرد به 

گردیده  است.

كه در زمرۀ ناباوران به عقیدۀ  گروه هایى  ازجملۀ 
مى شوند؛  محسوب  كرم  ا پیامبر  خاتمیت 
ی  پیرو به  بهائیان  هستند.  بهائى  آیین  پیروان 
دستاوریزهای  از  بهره گیری  با  خود  پیشوایان  از 

نه  خاتمیت،  باوِر  به  اعتقاد 
است،  شیعه  موردقبول  فقط 
اسالمی،  فرقه های  همۀ  بلکه 
جز فرقۀ اسماعیلیه، )سبحانی، 
مذاهب  و  عقاید  فرهنگ 
بر   )279 ص   ،7 ج  اسالمی، 
کتب  در  و  دارند  اتفاق نظر  آن 
احادیث  سنت،  اهل  معتبرۀ 
این  بر  که  است  فراوانی 

حقیقت داللت می نمایند 
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اعتقاد  بر  بطالنى  خط  تا  مى كوشند  گون،  گونا
از  و  كشیده  كرم؟لص؟  ا پیامبر  خاتمیت  به 
میرزاعلى محمد  پیامبری  برای  بابى  فتِح  آنجا 

شیرازی و به دنبال آن بهاءاهلل داشته باشند. 

مجموعۀ  بررسى  حاضر،  مقالۀ  از  هدف 
پیامبر  خاتمیت  رد  در  بهائیان  استدالل های 
از  گزیده ای  كه  آثاری  ازجمله  است.  كرم  ا
مهم ترین دالیل را در این زمینه ارائه داده، جزوۀ 
بهائى  نویسندگان  است.  بهائیان  شبهات  رفع 
سرفصل،   8 ارائۀ  با  جزوه،  این   15 سؤال  ذیل 
كرده اند. هدف  براهین خود در این باب را ارائه 
این  موشكافانۀ  بررسى  و  نقد  حاضر،  نوشتار  از 
آن  به شبهات مطرح شده در  پاسخ  و  8 عنوان 
در  عنوان  هر  ذیل  كه  ازآنجا همچنین    است. 
جزوۀ رفع شبهات، موضوعات متعددی مطرح 
شده، نویسنده سعى نموده به دسته بندی این 
موضوعات بپردازد تا  پاسخ گویى به آن ها به نحو 

كامل تری صورت پذیرد. دقیق و 

پیامبر  خاتمیت  رد  در  بهائیان  دالیل 
اسالم؟لص؟

ضرورت  یک  ادیان  تجدید  اول:  قسمت 
است و علم االهى نامحدود است

1-  مسألۀ قطع فیض 

جاودان  او  ذات  همچون  یزدان  »فیض 
رفع  جزوۀ   نویسندگان،  از  )جمعى  است....« 

شبهات، ذیل سؤال 15(.

ذات  همانند  خداوند  فیض  معتقدند  بهائیان 
خدا  كه  معنا  این  به  است؛  جاودان  و  ازلى  او، 
كار فیض رسانى به خلِق خویش بوده  از ازل در 
كه از این امر دست برداشته  و لحظه ای نیست 
از  یكى  نیز  پیامبران  فرستادن  طرفى  از  باشد. 
از  همواره  بشر  كه  است  االهى  فیوضات  این 
است  واضح  درنتیجه  بوده  است؛  بهره مند  آن 
یعنى  كرم؟لص؟  ا پیامبر  به خاتمیت  اعتقاد  كه 
امكان پذیر  كه  االهى  فیض  قطع  به  اعتقاد 
كه خداوند همواره فیض مى رساند  نیست؛ چرا

و امكان قطع آن نیست. 

پاسخ 

شیعیان  شد؛  بیان  نیز  مقدمه  در  كه  همان طور 
اما  دارند  اعتقاد  كرم  ا پیامبر  خاتمیت  به 
االهى  هدایت  قطع  معنای  به  هیچ گاه  را  این 
نمى دانند و این سخن اتهامى بزرگ به باورهای 

شیعیان است. 

اعتقاد به استمرار هدایت االهى یكى از اصول 
دین اسالم است و شیعیان به هیچ وجه معتقد 
به قطع آن نیستند. آن ها به دالیل فراوان عقلى 
هیچ گاه  متعال  خداوند  معتقدند  نقلى  و 
برای  و  نساخته  رها  خود  حال  به  را  بندگانش 
)داعى  است  داده  قرار  هدایت كننده ای  آن ها 
ص72.  امامت  به  مسأله  عقلى  یكرد  رو نژاد، 
امامى،  دوازده  شیعۀ  دیدگاه  از  امامت  بیات، 

ص 8(.  
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در ادامه، به عنوان نمونه به یک آیه و دو روایت 
مهم در این باب اشاره مى كنیم. 

كرم  ا پیامبر  به  خطاب  متعال  خداوند   -1
ْوٍم هاٍد: تو فقط 

َ
ّلِ ق

ُ
 َو ِلك

ٌ
ِذر

ْ
ن

ُ
 م

َ
ت

ْ
ن

َ

ما أ
َّ
مى فرماید: »ِإن

بیم دهنده ای و برای هر گروهى هدایت كننده ای 
است« )رعد: 7(.

بودن منذر  صفت  فوق،  آیۀ   در 
صفت  هادی و  پیامبر   برای 
 بودن برای شخصى غیر از پیامبر
از استفاده  است.  رفته   به كار 
 واژۀ »قوم« قید هم  زمانى را برای
  هادی به همراه مى آورد؛ به این
كناِر هر قومى، در هر كه در   معنا 
دارد. وجود  یک  هادی    زمانى، 
 امام صادق؟ع؟ در توضیح این
 َو

ٌ
ِذر

ْ
ن

ُ
 م

َ
ت

ْ
ن

َ

ما أ
َّ
 آیه مى فرمایند: »ِإن
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ُ
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َ
ا ج

َ
ى م

َ
 ِإل

  هادی است و در هر  زمان، از خانوادۀ ما امامى
كرم ا پیامبر  آورده های  به  را  كه مردم  دارد   وجود 
بحاراالنوار، )مجلسى،  مى نماید.«   راهنمایى 
وجود گونه شناسى  كلباسى،   .5 ص   ،2۳  ج 
صص و هاد،  منذر  واژۀ  دو  بر  كید  با  تأ  حجت 

.)6۰-4۳

به قدری به وجود  هادی در هر  زمان  اعتقاد   -2 
انكار با  برابر  آن،  انكار  كه  اساسى است  و   مهم 

حدیث است.  شده  شمرده  نبوت  و   توحید 
پیامبر از  زمینه  این  در  متواتری  و   معروف 
 
ْ

ن
َ
»م مى فرمایند:  كه  است  شده  نقل   اسالم 

:
ً
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َ
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َ
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ِرف
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َ
ل َو    

َ
ات

َ
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 هركس بمیرد و امام  زمانش را نشناسد، به مرگ
 جاهلیت مرده است« )زهادت، اعتبار حدیث
 »من مات و لم یعرف امام  زمانه
دیدگاه از  جاهلیة«  میتة   مات 
.)1۳4-12۰ صص   فریقین، 
متواتر، حدیث  این   براساس 
 عدم اعتقاد و شناخت نسبت
 به  هادی و امامى كه در هر عصر
 برای هدایت بشر فرستاده شده
جاهلى مرگ  به  منجر   است، 
كه امام كسى   مى گردد و درواقع 
 یا همان استمرار هدایت االهى
از بهره ای  هیچ  شود،  منكر   را 

 اسالم نبرده است.

صادق؟امهع؟ امام  از  نقل  به  رضا   ۳-امام 
ا

َّ
ِإل ِقِه  

ْ
ل

َ
ى  خ

َ
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َ
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ُ
ق

َ
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َ
ل  

َ
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َّ
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ُ
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ْ
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َ
»ِإن  مى فرمایند: 

ف : به راستى حجت خدا )بر زمین( َ
ر

ْ
ع

ُ
ٍی  ی

َ
اٍم  ح

َ
 ِبِإم

كه زنده ای  امام  به وسیلۀ  مگر  نمى شود   برپا 
 شناخته شده باشد.« )مجلسى، بحاراالنوار، ج
 2۳، ص2. حر عاملى، اثبات الهداة بالنصوص
حدیث این  ص167(.   ،1 ج  المعجزات،   و 
و عصر  هر  در  امام  كه  مى كند  بیان   به روشنى 
كه   زمانى باید زنده باشد و این اماِم زنده است 
بر عقلى  یكرد  رو )لطیفى،  شود  شناخته   باید 

هدایت  استمرار  به  اعتقاد 
االهی یکی از اصول دین اسالم 
به هیچ وجه  شیعیان  و  است 
نیستند.  آن  قطع  به  معتقد 
آن ها به دالیل فراوان عقلی و 
متعال  خداوند  معتقدند  نقلی 
حال  به  را  بندگانش  هیچ گاه 
آن ها  برای  و  نساخته  رها  خود 
داده  قرار  هدایت کننده ای 

است 
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قاعدۀ لطف، صص6۳- امام،  ضرورت وجود 
و وجود برهان حفظ شریعت  گلپایگانى،   .84 

امام عصر؟جع؟، صص 2۰-7(.

كنار  در  شیعیان  كه  است  واضح  بنابراین 
اعتقاد  اسالم،  پیامبر  خاتمیت  به  اعتقاد 
طریق  از  االهى  فیض  و  هدایت  استمرار  به 
معتقد  به هیچ وجه  و  دارند  را  ایشان  جانشینان 

به قطع هدایت االهى نیستند 
است  مهمى  مغالطۀ  این  و 
بخش  این  در  بهائیان  كه 
كه  مى كنند  ادعا  اینان  دارند. 
فیض رسانِى  و  االهى  هدایت 
پیامبر  دست  به  فقط  خدا 
را  او  گر  ا و  مى گیرد  صورت 
معتقد  یعنى  بنامیم؛  آخرین 
به قطع هدایت و فیض رسانى 
مطلب  این  كه  شده ایم  الهى 

نادرستى است.  

گر به زعم بهائیان، ما اعتقاد به خاتمیت  حتى ا
با  باز  بدانیم،  الهى  هدایت  قطع  با  برابر  را 
خواهیم  مواجه  باور  این  در  مهم  تناقض  دو 
امامان  خود،  بهائى  پیشوایان  اینكه  اول  شد؛ 
زمرۀ  در  را  عسكری؟ع؟  حسن  امام  تا  شیعه 
در  و  مى دانند  پروردگار  فرستادگان  و   هادیان 
هدی«  »ائمه  عنوان  با  ایشان  از  مختلف  آثار 
 .179 ص  فرائد،  )گلپایگانى،  كرده اند  یاد 
بهاءاهلل،  حضرت  ظهور  نفحات  طاهرزاده، 
بعد  چگونه  كه  اینجاست  سؤال  ص۳22(. 

او،  خاتمیت  به  اعتقاد  و  كرم؟لص؟  ا پیامبر  از 
هدایت االهى همچنان ادامه داشته و فیض او 
یا  نبى  درحالى كه  مى رسیده  است،  خلقش  به 

رسولى نیز وجود نداشته است؟ 

بودن  جاودانه  و  ازلى  ادعای  گرچه  ا اینكه  دوم 
كه  است  ادعایى  خداوند،  فیض رسانى 
در  البته  و  است  وارد  آن  بر  فراوانى  اشكاالت 
آن  بررسى  فرصِت  مجال،  این 
فرِض  با  اما  نیست؛  ایرادات 
ادعایى،  چنین  بودن  صحیح 
كه  مى رسیم  نتیجه  این  به 
حال  در  همواره  خداوند  چون 
فیض رسانى است؛ پس همواره 
و  بوده  رسل  ارسال  كار  در  باید 
دست  مهم  این  از  نیز  هیچ گاه 
معنا  این  به  باشد؛1  برنداشته 
گر یک پیامبر از دنیا رفت،  كه ا
پیامبر  او  از  بعد  بالفاصله 
پیامبران  میان  فاصله ای  و  كند  جدیدی ظهور 
نمى توانند  بهائیان  فرض،  این  با  نیفتد. 
اسالم؟لص؟  پیامبر  ظهور  میان  كه  را  فاصله ای 
و  كنند2  توجیه  شده،  ایجاد  باب  ظهور  و 
بهائى  آیین  در  امری  ولى  كه  هم  درحال حاضر 

فیض رسانی  امر  كه  است  این  بهائیان  فرض  اینجا  در   .1
می توان  رو  این  از  است،  ازلی  و  جاودانه  االهی  ذات  همانند 
كه لحظه ای  كه فیض االهی نرسد، چرا گفت لحظه ای نیست 

نیست كه ذات االهی نباشد.
نبوت  مقام  دارای  را  باب  بهائیان،  كه  است  ذكر  به  الزم   .2

می دانند. )عبدالبهاءء، مفاوضات، ص 124(.

شیعیان  آنکه  نهایی  نتیجۀ 
سر  از  خداوند  معتقدند 
جاودانگی  نه  و  خود،  لطف 
فیض رسانی، زمین را هیچ گاه از 
نخواهدگذاشت  خالی  حجتش 
ج1  کافی،  اصول  )کلینی، 
کنون نیز حجتی  ص334(  و هم ا
که  زنده روی زمین وجود دارد 
فرزند امام حسن عسکری؟ع؟ و 

موعوِد اسالم است. 
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زنده و حاضر نیست؛ نمى توانیم خدا را، به زعم 
خویش  خلق  به  فیض رسانى  درحال  بهائیان، 

بدانیم.1

معتقدند  شیعیان  آنكه  نهایى  نتیجۀ 
جاودانگى  نه  و  خود،  لطف  سر  از  خداوند 
حجتش  از  هیچ گاه  را  زمین  فیض رسانى، 
كافى،  اصول  )كلینى،  نخواهدگذاشت  خالى 
زنده  حجتى  نیز  كنون  هم ا و  ص۳۳4(2  ج1 
حسن  امام  فرزند  كه  دارد  وجود  زمین  ی  رو
وقت  هر  است.  اسالم  موعوِد  و  عسكری؟ع؟ 
او  به وسیلۀ  و  مى كند  آشكار  را  او  بخواهد  خدا 
كه  زمین را از عدل و داد پر مى كند، همان گونه 
كتاب  )هاللى،  است  شده  پر  جور  و  ظلم  از 
سلیم بن قیس الهاللى، ج 1، ص 17۳(. پس بنا 
بر اعتقاد شیعیان، قطع فیضى صورت نگرفته 
  است و بشر با حضور ولى خدا در زمین درحال 
بهره مندی از فیض االهى است و بالعكس این 
روزگار  در  ولى امراهلل  نبوِد  با  كه  هستند  بهائیان 
معتقد  فیض  قطع  به  خویش،  زعم  به  فعلى، 

شده اند. 

2-  مسألۀ سنت ارسال رسل 

و  درک  مقتضای  به  طالبان،  بر  راه  »نمودن 
توانشان، سنتى تغییرناپذیر و بى پایان است...« 

1. قطع هدایت و فیض االهی با عدِم حضور ولی امر در میان 
بهائی  در دور  نیز  كه شوقی  بیت العدل مطلبی است  اعضای 

ص80 به آن اذعان نموده است.
آیا  كردم:  عرض  صادق؟ع؟  امام  خدمت  گوید:  ابوحمزه   .2
گر زمین بدون  زمین بدون وجود امام باقی می ماند؟ فرمود: ا

امام شود، فرو خواهد رفت.

)جمعى از نویسندگان، جزوۀ رفع شبهات، ذیل 
سؤال15(.

َة  »ُسّنَ اسراء  سورۀ   77 آیۀ  به  استناد  با  بهائیان 
ِتنا  َك ِمْن ُرُسِلنا َو الَتِجُد ِلُسّنَ

َ
نا َقْبل

ْ
ْرَسل

َ
أ َمْن َقْد 

كه  َتْحویاًل: این سنت ما درمورد پیامبرانى است 
پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر 
كه  مى كنند  بیان  یافت«،  نخواهى  دگرگونى  و 
ارسال رسل سنتى الهى بوده و  تغییر و تبدیلى 
خاتمیت  به  اعتقاد  بنابراین،  نیست.  آن  در 
این  شدن  برچیده  به  باور  یعنى  اسالم،  پیامبر 
قرآن،  از  آیه  این  به  باتوجه  كه  االهى  سنت 

عقیده ای باطل است. 

پاسخ 

آیات  بررسى  به  ابتدا  این قسمت،  به  پاسخ  در 
مورد استناد، یعنى آیات 76 و 77 سورۀ اسراء 

یم: مى پرداز
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كه آن ها تو را از این زمین، با نیرنگ و  نزدیک بود 
كنند و بیرون سازند، اما هرگاه  یشه كن  توطئه ، ر
كمى باقى  چنین مى كردند، بعد از تو جز مدت 
پیامبرانى  درمورد  ما  سنت  این  نمى ماندند. 
كه پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت  است 

ما تغییر و دگرگونى نخواهى یافت«.
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كه  كه به وضوح دیده مى شود، سنتى  همان طور 
كرده،   به آن اشاره  آیات  این  خداوند متعال در 
كه وارد  كت رساندن افرادی است  سنِت به هال
جنگ و ستیز با پیامبران االهى مى شوند و علیه 
به  ربطى  البته  كه  مى نمایند  توطئه چینى  آنان 

سنت ارسال رسل ندارد. 

برای  بهائى  نویسندگان  كه  اینجاست  نكته  
اثبات ادعای خود، به جای اشاره به هر دو آیه، 
اما  كرده اند،  اشاره  اسراء  سورۀ   77 آیۀ  به  فقط 
كنیم، متوجه  گر فقط به آیۀ 77 هم نگاه  حتى ا
ِمْن  َك 

َ
َقْبل نا 

ْ
ْرَسل

َ
أ َقْد  »َمْن  جملۀ  كه  مى شویم 

سنت های  از  یكى  برای  وصفیه   جملۀ  ُرُسِلنا« 
اسالم،  پیامبر  عالوه بر  كه  سنتى  است؛  االهى 
باتوجه  بوده  است.  نیز  پیشین  پیامبران  برای 
از این سنت،  كه مقصود  آیۀ قبل، مى بینیم  به 
كِت نیرنگ كنندگان با پیامبران االهى است  هال
و  ندارد  رسل  ارسال  به  ارتباطى  هیچ  البته  كه 
چنین  شده  آیه  این  از  كه  نادرستى  با  ترجمۀ 

گرفته  است.  نتیجه گیری اشتباهى صورت 

كریم،  همچنین با جست وجوی اندكى در قرآن 
ارساِل  قرآن،  در  كجا  هیچ  كه  خواهیم  دید 
شمرده  االهى  سنت های  از  یكى  زمرۀ  در  رسل 
نشده  است، بنابراین، ادعا و فرِض نویسندگان 

بهائى، از اساس باطل است.1 

كه در آن از واژۀ سنت استفاده شده است:  1 .  بنگرید به آیاتی 
احزاب 38 و 60-62، فاطر 42-43، مومن 85، فتح 23-22.

3-  مسألۀ مقتضیات  زمان و رشد عقل 

»پیامبران مربیان روحانى بشریتند، پس واضح 
كه درس های ایشان به تناسب رشد عقل  است 
متحول   مخاطبان،  زندگى  شیوۀ  و  گاهى  آ و 
فرموده اند:  مورد  این  در  اسالم  پیامبر  مى گردد. 
ُعُقوِلِهم«  َقدِر  َعلى  الناَس  َم 

ّ
ُنَكل أن  »ُاِمرنا 

یعنى  74،ص142(  ج  بحاراالنوار،  )مجلسى، 
فراخور  به  مردم  با  شده ایم  مأمور  پیامبران  ما 
به  نمى توان  بنابراین  گوییم.  سخن  عقلشان 
نمود  بسنده  پیشین  دوران های  آموزش های 
و  گاهى ها  آ و  عقلى  ظرفیت های  رشد  از  و 
كرد...«  چشم پوشى  بشر  امروز  قابلیت های 
)جمعى از نویسندگان، جزوه  رفع شبهات، ذیل 

سؤال15(.

پاسخ

عقل،  كه  مى كنند  ادعا  بهائى  نویسندگان 
به  دوره ای  از  زندگى  انسان ها،  شیوۀ  و  گاهى  آ
دورۀ دیگر رشد مى كند و به همین دلیل است 
آنان  آموزه های  و  مى شوند  تجدید  پیامبران  كه 
نیز از دوره ای به دورۀ دیگر متحول مى گردد. در 
این قسمت ابتدا به بررسى ادعای رشد عقل و 
گاهى ها و شیوۀ  آ بررسى ادعای رشد  به  سپس 

یم. زندگى مردم مى پرداز

خود،  ادعای  اثبات  برای  بهائى،  نویسندگان 
گفتار  دلیلى اقامه ننموده اند؛ لذا از این جهت، 
گفت  باید  طرفى  از  است؛  انتقاد  مورد  آنان 
آن  در  كه  دوره ای  بهائى،  آموزه های  با  مطابق 
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یم؛ مرحلۀ بلوغ و رسیدِن رشد عقلى به  قرار دار
باالترین درجه است. شوقى دراین خصوص به 
كائنات  »جمیع  مى نویسد:  عبدالبهاء،  از  نقل 
بلوغ  دارند؛  مخصوص  بلوغى  مرحلۀ  یا  مرتبه 
كه ثمر ظاهر شود... حیوان  شجر در وقتى است 
بشر  عالم  در  و  دارد  كمالى  و  رشد  مرحلۀ  نیز 
درایت  انسان  و  عقل  كه  است  وقتى  در  بلوغ 

قوت  و  رشد  درجۀ  اعظم  به 
بر همین منوال حیات  رسد... 
نیز  عالم  انسان  اجتماعى 
مراحل و مراتبى دارد. در وقتى 
در  و  بود  طفولیت  مرحلۀ  در 
شباب،  عنفوان  در  دیگر  وقت 
بلوغ رسیده  به مرحلۀ  اما حال 
نمودار  از جمیع جهات  آثارش 
است...« )شوقى، نظم جهانى 
گر  ا حال   .)98 ص  بهائى، 

بلوِغ  دورۀ  را  حاضر  دورۀ  بیان،  این  با  مطابق 
به  گفتۀ شوقى عقل  به  كه  بدانیم؛ طوری  عقل 
باشد؛  رسیده  خود  كمال  و  قوت  رشد،  نهایِت 
یافتن  ادامه  بر  لزومى  چه  كه  اینجاست  سؤال 
دارد؟  وجود  بهاءاهلل  از  بعد  پیامبران،  سلسلۀ 
گر رشد عقل دلیلى برای ارسال رسل از جانب  ا
كه به زعم پیشوایان بهائى، در  كنون  خداست، ا
ارسال  به  نیازی  چه  هستیم؛  عقلى  بلوغ  دورۀ 
آیا  است؟  بهاءاهلل  از  بعد  خدا،  سوی  از  رسل 
خاتمیت  به  اعتقاد  بر  اثباتى  دلیل،  این  آوردن 
كه  نیست  عبدالبهاء  ادعای  بر  ردی  و  بهاءاهلل 

بیان داشته هر هزار سال پیامبری جدید خواهد 
كتاب مستطاب  آمد؛ )خاوری، تقریرات دربارۀ 
اقدس، ص 1۰۳(؟1 آیا با این استدالل، بهائیان، 
ناچار به پذیرِش خاتمیت بهاءاهلل نخواهند شد؟ 

عقل، رشد  استدالِل  از  دیگری  قسمت   در 
كرم؟لص؟  نویسندگان بهائى، به بیانى از پیامبر ا
ایشان كه  كرده اند   اشاره 
اَس  َم  الّنَ ِ

ّ
ْن  ُنَكل

َ
ِمْرَنا أ

ُ
 فرموده اند: »أ

پیامبران ما  ُعُقوِلِهْم :  َقْدِر  ى  
َ
 َعل

عقول به اندازۀ  كه  شده ایم   امر 
بگوییم«. سخن  آنان  با   مردم 
فرمودۀ از  گفت  باید  پاسخ   در 
برداشت كرم؟لص؟  ا  پیامبر 
كه چرا است؛  شده   نادرستى 
 بیاِن ایشان به وضوح این معنى
هر  زمانى در  كه  مى رساند   را 
یكسانى سطوح  در  عقل  لحاظ  به  افراد   همۀ 
 قرار ندارند و لذا پیامبران امر شده اند تا با هر فرد
 مطابق با ظرفیت و میزان عقل او سخن بگویند
 و این بیان، ارتباطى با رشد عقل افراد از دوره ای
را معنا  این  بالعكس  بلكه  ندارد،  دیگر  دورۀ   به 
عقول  انسان ها هم،ِ  دوره  یک  در  كه   مى رساند 
 در سطح یكسانى نیست و ممكن است فردی

1. البته این هزار سال نیز به نوعی به بیان عبدالبهاء، طوالنی 
یا  سال  هزار  سه  یا  سال  هزار  دو  شاید  شده  عنوان  و  گشته 
 ،5 ج  آسمانی،  مائده  )خاوری،  باشد  سال  هزار  بیست  حتی 
كه  كه مسلم است این است  ص 181(، اما به هرحال چیزی 
نفی  بیان  این  در  را  پدرش  از  بعد  مظهری  وجود  عبدالبهاء، 

نکرده و در اینجا اعتقادی به خاتمیت او ندارد. 

بیان،  این  با  مطابق  گر  ا حال 
عقل  بلوِغ  دورۀ  را  حاضر  دورۀ 
گفتۀ  به  که  طوری  بدانیم؛ 
رشد،  نهایِت  به  عقل  شوقی 
رسیده  خود  کمال  و  قوت 
چه  که  اینجاست  سؤال  باشد؛ 
سلسلۀ  یافتن  ادامه  بر  لزومی 
وجود  بهاءاهلل  از  بعد  پیامبران، 

دارد؟ 
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اعلى در  دیگر  فرد  و  عقل  از  پایینى  درجه   در 
 درجه از آن باشد؛ لذا پیامبران الهى امر شده اند

 با هركس مطابق با میزان عقل او حرف بزنند.

طیف بودن  متفاوت  نیز  عبدالبهاء  از   بیانى 
عقل یادی  ز یا  كمى  و  هر  زمان  در  مردم   عقول 
كه مى گوید »جمیع  آن ها را  تأیید مى كند؛ آنجا 
متفاوتند چقدر  عقول  در  اما  خلقتند  یک   بشر 
و راحت  قوانین  مؤسس  و  عقال  اعقل  یكى   كه 
مخرب و  جهال  اجهل  دیگری  و   سعادتست 
 بنیان آسایش و عزت« )خاوری، مائده آسمانى،

نیز بهاءاهلل  حتى  ص162(.  عالوه براین،   ،5  ج 
مى گوید: و  كرده  اشاره  كم عقلى  انسان ها   به 
یطلبون عقولهم  قلة  و  الناس  فى   »فانظروا 
در كنید  )نگاه  ماینفعهم«  یتركون  و   مایضرهم 
مایضرهم«، »یطلبون  آن ها،  عقلى  كم  و   مردم 
 آنچه به حال آن ها ضرر دارد، طالب آن هستند
به حال آن ها و  به درد آن ها مى خورد  را  آنچه   و 
)خاوری، مى دهند.(  دست  از  است،   نافع 
ص اقدس،  مستطاب  كتاب  دربارۀ   تقریرات 

كتاب اقدس(. 271 در توضیح بند 122 

رشد استدالل  كه  مى كنیم  مالحظه   بنابراین 
استدالل دیگر،  دورۀ  به  دوره ای  از  مردم   عقل 
از كه  چرا نمى رسد،  به نظر  مناسبى   چندان 
شد معتقد  بهاءاهلل  خاتمیت  به  باید  سو   یک 
اشاره آن  به  كه  بهاءاهلل  بیان  دیگر  سوی  از   و 
رشدیافته عقل  از  زیرا  مى گردد،  بى معنى   شد ، 
و ضرر  طالب  كه  است  بعید  به بلوغ رسیده،   و 

 تارِک نفِع خود باشد.

بود  این  بهائیان  استدالل  از  دیگری  قسمت 
افراد  گاهى های  آ و  زندگى، علم  كه چون شیوۀ 
و  رشد  مرور  زمان  به  مختلف  زمینه های  در 
كه خدا  كرده و مى كند؛ لذا واجب است  تغییر 
كند تا شریعت و دستورهاِی  پیامبرانى را ارسال 

آن ها متناسب با این رشد و تغییرات باشد.

بودن  صحیح  فرِض  به  گفت  باید  پاسخ  در 
نتایج،  در  عمده  اشكال  چند  ادعایى،  چنین 

پیش خواهد آمد. 
مائده آسمانى، ج 5، ص162
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نمونه های  که  همان طور 
خویش  در  زمان  را  آن  متعدد 
شهر  یک  مردم  می بینیم،  نیز 
عقب ماندگی  اوج  در  روستا  یا 
به  بدوی  زندگی  شیوۀ  و  علمی 
کنار آن مردم  سر می برند و در 
نهایِت  شهر و روستایی دیگر در 
هستند.  تکنولوژی  و  علم  رشِد 
آیا به دلیل وجود این تفاوت ها 
برای هر شهر  تا خدا  الزم است 
علم،  رشد  با  مطابق  کشوری  و 
آن ها  زندگی  شیوۀ  و  گاهی  آ
مسلمًا  کند؟  مبعوث  پیامبر  یک 

پاسخ منفی است! 

زندگى  شیوۀ  است  ممكن  اول:  نه تنها  اشكال 
دورۀ  به  دوره ای  از  گاهى های  انسان ها  آ و  افراد 
است  ممكن  حتى  بلكه  باشد؛  متفاوت  دیگر 
یا  شهر  یک  مردِم  گاهى های  آ و  زندگى  شیوۀ 
متفاوت  نیز  دیگر  كشوری  و  با شهر  كشور،  یک 
را  آن  متعدد  نمونه های  كه  همان طور  باشد. 

مى بینیم،  نیز  خویش  در  زمان 
یا روستا در اوج  مردم یک شهر 
شیوۀ  و  علمى  عقب ماندگى 
مى برند  سر  به  ی  بدو زندگى 
و  شهر  مردم  آن  كنار  در  و 
رشِد  نهایِت  در  دیگر  روستایى 
آیا  هستند.  تكنولوژی  و  علم 
تفاوت ها  این  وجود  دلیل  به 
الزم است تا خدا برای هر شهر 
با رشد علم،  كشوری مطابق  و 
گاهى و شیوۀ زندگى آن ها یک  آ
مسلمًا  كند؟  مبعوث  پیامبر 
حقیقت  است!  منفى  پاسخ 
و  شریعت  خدا  كه  است  این 

كامل ترین  كه جامع ترین و  شیوۀ خاص خود را 
مى كند  اعالم  است،  بشر  زندگى  برای  روش ها 
كه  بگیرد  تصمیم  باید  كه  است  این  انسان  و 
یۀ خویش را در پى  كند یا رو مطابق با آن عمل 
گیرد؛ نه اینكه با پیشرفت  زمان، شیوۀ زندگى و 
سلیقۀ  انسان ها تغییر یابد و خدا مطابق با آن، 
دهد.  تغییر  و  كند  به روز  نیز  را  خود  آموزه های 
باید  كه  این  انسان ها هستند  كلى تر  به عبارت 

خود را با معیارهای الهى منطبق كنند نه خدای 
بزرگ با معیار  انسان ها.

علم،  رشد  دنبال  به  باشد  قرار  گر  ا دوم:  اشكال 
گاهى و شیوۀ زندگى  انسان ها، پیامبران جدید  آ
با شریعتى مطابق با این تغییرات مبعوث شوند؛ 
مختلف  طول  زمان های  در  رشد  این  مسلمًا 
در  نیست؛  یكسان  و  خطى 
مالیمى  رشد  با  بشر  مقطعى، 
و تكنولوژی و در  زمانى  از علم 
بوده  روبه رو  آن  انفجار  با  دیگر 
به  استدالل،  این  با  لذا  است؛ 
قبول  نمى توان  عقلى  لحاظ 
در  رسل  ارسال  فاصلۀ  كرد 
از  كمتر  مختلف   زمان های 
عبارت  به  نباشد؛  سال  هزار 
كه  یم  دار را  انتظار  این  دیگر، 
محدودیت  رسل  ارسال  برای 
طوری  نشود،  تعریف   زمانى 
علم،  سریع تر  رشد  با  هرجا  كه 
مردم  زندگى  شیوۀ  و  گاهى  آ
مواجهیم؛ خدا سرعت ارسال رسل را بیشتر كند 
سرعت  خداوند  دارند،  كندتری  رشد  هرجا  و 
مشكل  البته  نماید.  آهسته تر  را  رسل  ارسال 
بعد  بهاءاهلل،  از  بیانى  با  مطابق  كه  اینجاست 
كمتر از 1۰۰۰ سال وجود  از او امكان ارسال رسل 
این  و   )۳4 ص  اقدس  كتاب  )بهاءاهلل،  ندارد. 
تناقض اند.  در  باهم  عقلى  لحاظ  به  دو  مسأله 
از  حكایت  ما  یخ  تار همین  زمان،  در  كه  چه 
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از  مردم  گاهى های  آ و  زندگى  شیوۀ  كه  دارد  آن 
این  از  پیش  سال  بیست  با  مختلفى،  جهات 
گونه هایى باهم  تفاوت بسیار داشته و حتى در 
هم  آن  كوچک  مصادیق  از  یكى  تضادند.  در 
ظهور و بروز مسائلى جدید نظیر هم جنس گرایى 
از  كه متأسفانه در برخى  یا ازدواج سفید است 
از  پیش  سال  بیست  گر  ا مى شود.  دیده  جوامع 
این، هم جنس گرایى  مسأله ای قبیح در نزد مردم 
كه  بود و جزو اختالالت روانى به حساب مى آمد 
درمان  به  مى بایست  و  داشته  عواملى  و  علل 
نسخه  آخرین  در  امروزه  مى شد؛  پرداخته  آن 
اختالالت  آماری  و  تشخیصى  راهنمای  از 
دیده  اختالل  این  از  اثری   )DSM5(روانى
گرایش های  نمى شود؛ بلكه شاخه ای طبیعى از 
)مرعشى،  است  شده  شمرده  جنسى  انسان 
از  هم جنس گرایى  و  خودارضایى  حذف  نقد 
صص   ،DSM5 در  جنسى  اختالالت  فهرست 
یا  هم باشى  سفید،  ازدواج  همچنین   .)14-1۰
گذشته  كه در  »cohabitation«  مسأله ای است 
وجود نداشته و اخیرًا در بسیاری از جوامع دیده 
در  سفید  ازدواج  بررسى  )قنبریان،  مى شود. 
نظام حقوقى ایران و غرب )مدرنیته(، ص 169. 
احمدی، اتاقى با در باز: پژوهشى جامع در باب 
ازدواج سفید در ایران، ص 159(. حال پرسش 
شیوه های  سریع  تغییر  با  كه  اینجاست  اصلى 
رسانه های  ظهوروبروز  عصر  در  و  مردم  زندگى 
و  گاهى ها  آ این  تغییر  به  همگى  كه  مختلف 
آیا  مى كنند؛  شایانى  كمک  زندگى  شیوه های 

کتاب اقدس، ص 34
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که  می بینیم  به وضوح  بنابراین 
گر انحرافات مردم در  در اینجا ا
برای  دلیلی  دین،  و  تعالیم  امر 
می شد  الزم  بود؛  رسل  ارسال 
و  بزرگ ترین  که  همان  زمان 
درحال  انحرافات  مهم ترین 
پیامبری  بالفاصله  است،  وقوع 
از  مانع  که  شود  مبعوث 
زمینه  این  در  افراد  انحرافات 
جدیدی  پیامبر  آنکه  حال  شود؛ 
هم  دیگری  شریعت  و  نیامد 

نازل نشد. 

به  بلكه  دیگر،  سال  هزار  تا  كه  است  منطقى 
گفتۀ عبدالبهاءء دو یا سه یا شاید بیست هزار 
ص   ،5 آسمانى،ج  مائده  )خاوری،  دیگر  سال 
181( نباید منتظر ظهور پیامبر جدیدی باشیم؟ 

درمورد  »رشد«  كلمۀ  به كارگیری  دیگر،   مسألۀ 
زندگى  شیوۀ  و  گاهى ها  آ
همان طور  است.   انسان ها 
پیداست،  باال  مثال  دو  از  كه 
در  »تغییر«  مى توان  مسألۀ 
مردم  زندگى  شیوۀ  و  گاهى ها  آ
كلمۀ  نتوان  شاید  اما  دید،  را 
برد.  به كار  آن  برای  را  »رشد« 
لزومًا  تغییرات  این  كه  چرا
و  نمى رسانند  را  رشد  مفهوم 
را  است  انسان ها  ممكن  حتى 
درجۀ  انسانیت  پایین ترین  به 
نیز تنزل دهند؛ بنابراین واضح 
باید  را  رشد  معنای  كه  است 

بتوان  تا  كنند  مشخص  بهائى  نویسندگان 
داشت.  زمینه  این  در  منطقى تری  بحث های 
كه برای تعریِف مفهوم رشد، نیاز  بدیهى است 
تعریف شود  پایه  به عنوان  كه  به معیاری است 
شد؛  حاصل  اساس،  آن  بر  ارتقایى  چنانچه  و 
اینجاست  اشكال  شود.  روشن  رشد  مفهوم 
این  از  بعد  سطر  چند  بهائى،  نویسندگان  كه 
جدید  پیامبران  ظهور  دالیِل  از  یكى  استدالل، 
كه بر پیكرۀ دین  را زدودن پیرایه هایى مى دانند 
این  كه  مى كنیم  سؤال  است.  آمده  وارد  الهى 

همان  آورده اند؟  پدید  كسانى  چه  را  پیرایه ها 
آن ها  گاهى های  آ و  زندگى  شیوۀ  كه  مردمى 
به  توجه  با  احیانًا  و  بوده  بهبود  و  حال ترقى  در 
رشدی كه كرده اند مى باید حافظ میراث و روش 
چگونه  آن؟  نه  هادم  و  باشند  الهى  پیامبران 
مى توان باور داشت  انسان های 
مترقى، دست خود را به ایجاد 
االهى  دین  در  بدعت هایى 
با  دست كم،  یا  كنند،  آلوده 
این  خود،  رشدیافتۀ  عقِل 
در  و  داشته  باور  را  بدعت ها 

زندگى خود به كار بندند؟ 

نبوت  فاصلۀ  سوم:  اشكال 
بهاءاهلل  و  باب  على محمد 
كه  اینجاست  سؤال  است. 
شریعت  سال1  نوزده  این  در 
علم،  چقدر  باب،2  مستقل 
زندگى  شیوۀ  و  عقل  گاهى،  آ
رسولى  ارسال  به  نیاز  كه  بود  كرده   تغییر  افراد 
باشد؛  متفاوت  و  مستقل  شریعتى  با  جدید 
و  اصول  در  گلپایگانى  گفتۀ  به  كه  شریعتى 
داشت  تفاوت  بهاءاهلل  شریعت  با  چنان  فروع 
سومنات«؟  با  كعبه  و  تورات  با  »انجیل  كه 
االعداء،  حیل  عن  الغطاء  كشف  )گلپایگانى، 

ص 166(.
گفته بهائیان فاصلۀ ادعای باب و بهاءاهلل نوزده سال  1. به 

است )طاهرزاده، نفحات ظهور حضرت بهاءاهلل، ص 317(. 
می دانست  مستقل  شریعتی  دارای  را  باب  عبدالبهاء،    .  2

)مفاوضات ص 124(. 
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به نظر مى رسد با این حجم از تناقض و با سؤالى 
زندگى  شیوۀ  و  گاهى ها  آ رشد  استدالِل  كه 
دلیل،  این  مى كند؛  ایجاد  ذهن  در  مردمان، 
برهاِن مناسبى برای استمرار ارسال رسل نباشد 
تأمل جدی تری  بهائى الزم است  نویسندگان  و 
سؤاالت  به  برای   پاسخ گویى  باب  این  در 

مطروحه و حل تناقضات آن داشته باشند.

دین  آمدن  و  دین  یک  شدن  انحراف  4-دچار 
بعدی برای زدودن انحرافات 

ضرورت های  از  یكى  مى كنند  ادعا  بهائیان 
بحث  مختلف،  در  زمان های  ادیان  تجدید 
به  آن دین است.  كارایى  و  خلوص، شفافیت 
و  بدعت  ورود  و  گذشت  زمان  با  كه  معنا  این 
عوامل  دین،  یک  در  مختلف  دگرگونى های 
كه اتفاقًا از مهم ترین ویژگى های الزم برای  فوق ـ 
مى شوند،  كمرنگ تر  ـ  هستند  االهى  دین  یک 
فواصل  زمانى  در  ادیان  تجدید  ازاین رو، 
مناسب، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. آن ها 
اسالم؟لص؟  پیامبر  از  حدیثى  به  زمینه  این  در 
ى  

َ
ِتى  َعل

ْ
كه مى فرمایند: »َسَیأ نیز اشاره مى كنند 

ِمَن   َو  َرْسُمُه    
َّ

ِإال ُقْرآِن  
ْ
ال ِمَن   َیْبَقى  

َ
ال اِس   زمان   الّنَ

اِس  الّنَ ْبَعُد 
َ
أ ُهْم  َو  ِبِه  ْوَن  ُیَسّمَ اْسُمُه   

َّ
ِإال ِم  

َ
ْسال ِ

ْ
ال

ُهَدى 
ْ
ال ِمَن  َخَراٌب  ِهَى  َو  َعاِمَرٌة  َمَساِجُدُهْم  ِمْنُه 

َماِء  ُفَقَهاُء َذِلَك الزمان َشّرُ ُفَقَهاَء َتْحَت ِظّلِ الّسَ
)كلینى،  َتُعوُد.«  ْیِهْم 

َ
ِإل َو  ِفْتَنُة 

ْ
ال َخَرَجِت  ِمْنُهْم 

كافى، ج8، ص ۳۰8(.

پاسخ 

كلمۀ  در پاسخ به این ادعا ابتدا الزم است سه 
قرار  توجه  مورد  را  كارایى  و  شفافیت  خلوص، 

كنیم.  داده و معنای هریک را به تفكیک بیان 

را همین جا و بحث  بحث خلوص و شفافیت 
قرار  موردبحث  بعد  قسمت  در  را  كارایى 

مى دهیم.

نیز  كرم؟لص؟  پیامبرا بیاِن  از  كه  همان طور 
پیداست شكى در این نیست كه بعد از پیامبران 
الهى، انحرافاتى در تعالیم آنان حاصل مى شود 
پیامبر  آمدن  كه  نیست  این  در  باز شكى هم  و 
مى گردد،  انحرافات  این  زدودن  باعث  جدید، 
اما اینكه »ایجاد انحراف در دین و رفتن خلوص 
رسل  ارسال  برای  دلیلى  آن«،  از  شفافیت  و 
به  نگاهى  گر  ا كه  چرا دارد،  بحث  جای  باشد؛ 
كه  یم، خواهیم دید  یخ پیامبران الهى بینداز تار
بسیاری از بزرگ ترین و شدیدترین انحرافات در 
و  ساعات  در  بالفاصله  پیروان،  كثریت  ا میان 
روزهای پس از رحلت یا رفتن پیامبر از میان آن 

گرفته است. افراد1 صورت 

1. درمورد رفتن پیامبر از میان قوم می توان به سامری و دعوت 
موسی؟ع؟  حضرت  كرد،  زمانی كه  اشاره  گوساله پرستی  به  او 
و  الهی  دستور  كه  ده روزه اش  تأخیر  با  و  رفته  طور  كوه  به 
بازگشت،  میان قومش  به  بود،  آنان  آزمایش  برای  وسیله ای 
گوساله پرستی بنی اسرائیل و بازگشت آنان از راه توحید  شاهد 

و یکتاپرستی بود )طه: 89-85(. 
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و  مسألۀ  غدیر  واقعۀ  به  مى توان  مثال  برای 
انحراف  كه  كرد  اشاره  كرم  ا پیامبر  جانشینى 
كثریت افراد، در لحظاتى پس از قبض روح آن  ا
كه بیشتر آنان به كلى  حضرت رخ داد. به طوری 
منكر جانشینى امیرالمؤمنین على؟ع؟ شدند و 

پیامبر اسالم  فرمودۀ صدهابارۀ 
كردند  فراموش  را  زمینه  این  در 
كاماًل برخالف خواستۀ  و راهى 
پیش  در  را  رسولش  و  خدا 
عوامل  )ابراهیمى،  گرفتند 
خم،  غدیر  واقعۀ  از  انحراف 
كار  درنهایِت   .)127-11 صص 
قتِل  كه دستوِر  به جایى رسید 
حسین؟ع؟  امام  پپامبر،  نوادۀ 
بنابراین  كردند.  صادر  هم  را 
كه در اینجا  به وضوح مى بینیم 

گر انحرافات مردم در امر تعالیم و دین، دلیلى  ا
همان  زمان  مى شد  الزم  بود؛  رسل  ارسال  برای 
كه بزرگ ترین و مهم ترین انحرافات درحال وقوع 
كه مانع  است، بالفاصله پیامبری مبعوث شود 
از انحرافات افراد در این زمینه شود؛ حال آنكه 
پیامبر جدیدی نیامد و شریعت دیگری هم نازل 

نشد. 

درخصوص  دیگر  مثالى  و  مطلب  این  مؤید 
مى توان  شوقى  بیان  از  را  عیسى؟ع؟  حضرت 

كه مى گوید: یافت، آنجا 

حضرت  شهادِت1  از  پس  كه  نمایید  »مالحظه 
روح و صعودش به رفیق اعلى تباین آراء در بین 
حوارییِن آن حضرت مورث اختالف و منشاء و 
گردید  مبداء انشقاقى عظیم در جمع پیروانش 
... همچنین در صدر اسالم به مجرد عروج روح 
خاتم النبیین،  حضرت  مطهر 
الثناء،  و  التحیة  اطیب  علیه 
حضرت  آن  اصحاب  بین  در 
ُاِس  به  راجع  شدید  اختالفى 
اصلیه  مبادی  و  عقائد  اساس 
و  و وصایت و خالفت حاصل 
انشقاق  به  منجر  اختالف  این 
و  فرق  و  احزاب  و  گشت 
مذاهب عدیده تولید نمود...« 
مباركه  توقیعات  )شوقى، 

1927-19۳9، ص 29۰( .

با توجه به این دو مثال و آنچه در عمل به وقوع 
كه با ایجاد بزرگ ترین  پیوسته،  مشاهده مى شود 
انحرافات، بعد از یک پیامبر، نه پیامبر جدیدی 
پروردگار  سوی  از  جدید  شریعتى  نه  و  آمده 

كلمۀ شهادت برای حضرت عیسی؟ع؟ در این  1. به كار بردن 
گویی او به این آیه از  بیان شوقی، جای بسی تعجب است؛ 
ا َقَتْلَنا اْلَمسیَح  ِإّنَ كه می فرماید:  »َو َقْوِلِهْم  قرآن توجه نداشته 
َه َلُهْم  عیَسی اْبَن َمْرَیَم َرُسوَل اهلِل َو ماَقَتُلوُه َو ماَصَلُبوُه َو لِکْن ُشّبِ
 
َ
ِإاّل ِعْلٍم  ِمْن  ِبِه  َلُهْم  ما  ِمْنُه  َشّكٍ  َلفی   فیِه  اْخَتَلُفوا  ذیَن 

َ
اّل ِإّنَ  َو 

گفتند: ما مسیح  كه  ّنِ َو ماَقَتُلوُه َیقینًا: و هم ازاین رو 
َ

باَع الّظ اّتِ
نه  را  او  درصورتی كه  كشتیم،  را  خدا  رسول  عیسی بن مریم 
كشتند و نه به دار كشیدند، بلکه امر بر آن ها مشتبه شد و همانا 
كه دربارۀ او عقاید مختلف اظهار داشتند از روى شك و  آنان 
گمان  گفتند و عالم به او نبودند، جز آنکه از پی   تردید سخنی 

خود می رفتند و به طور یقین مسیح را نکشتند« )نساء: 157(.

گر هم فرض را بر این  همچنین، ا
»هر  از  خدا  منظور  که  بگذاریم 
کتاب قبل بوده ؛ خداوند  آنچه«، 
گر بخواهد  خود، صراحتًا فرموده ا
تثبیت  بخواهد  گر  ا و  محو  را  آن 
بر  این گونه  قرار  گر  ا و  می کند 
می توان  باشد؛  کردن  استدالل 
کتبی  همان  از  یکی  قرآن  گفت 
که خدا اراده بر تثبیت و نه  است 

محِو آن نموده است. 
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نتیجه  مى توان  بنابراین  است؛  شده  معرفى 
گرفت ایجاد انحراف در یک دین و پیروان آن، 
كه  نمى تواند دلیلى برای ارسال رسل باشد؛ چرا
خدای  مى كرد  حكم  عقل  بود،  گر  این گونه  ا
متعال، از سرچشمه و بالفاصله بعد از شهادت 

این  یشۀ  ر پیامبرش،  عروج  یا 
نه  بكند،  جا  از  را  اختالفات 
اینكه  زمانى طوالنى سپری شود 
یشه ای،  ر و  بزرگ  اختالفات  تا 
منجر به اختالفات بسیار دیگر 

شوند. 

گذاشتن  کنار  و  نسخ  لزوم   -5
احكام اسالم 

گذاشتن  كنار  و  نسخ  »لزوم 
بسیاری از احكام قرآن و شرع، 
اهل  روحانیون  كه  است  امری 

انصاف و تحقیق نیز بدان اذعان نموده اند ...« 
)جمعى از نویسندگان، جزوۀ رفع شبهات، ذیل 

سؤال 15(.

در این قسمت، نویسندگان بهائى با استناد به 
كه  نموده اند  ادعا  رعد،  سورۀ   ۳9 و   ۳8 آیات 
كه برای  كید دارد  قرآن، خود نیز بر این  مسأله  تأ
كتابى است و خداوند آنچه را بخواهد  هر  زمان، 
كتاب قبل( محو مى نماید و آنچه را بخواهد  )از 

كتاب نزد اوست.  تثبیت مى كند و مادِر 

پاسخ 

 ۳9 و   ۳8 آیات  ابتدا  ادعا  این  به  پاسخ  برای 
َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ َقْد 

َ
»َول مى گذرانیم:  ازنظر  را  رعد  سورۀ 

َما  ًة َو  ّیَ َوُذِرّ ْزَواًجًا 
َ
أ ُهْم 

َ
ل َنا 

ْ
َجَعل َو  َقْبِلَك  ن  ِمّ  

ً
ُرُسال

َجٍل 
َ
ـِه ِلُكِلّ أ

َّ
 ِبِإْذِن الل

َّ
ِتَى ِبآَیٍة ِإال

ْ
ن َیأ

َ
َكاَن ِلَرُسوٍل أ

َو  َیَشاُء  َما  ـُه 
َّ
ِكَتاب، َیْمُحوالل

و  ِكَتاِب: 
ْ
ال ّمُ 

ُ
أ ِعنَدُه  ُیْثِبت َو 

رسوالنى  ]نیز[  تو  از  پیش  قطعًا 
و  زنان  آنان  براى  و  فرستادیم 
هیچ  و  دادیم  قرار  فرزندانى 
كه جز به اذن  پیامبرى را نرسد 
خدا معجزه اى بیاورد. براى هر 
كتابى است. خدا آنچه   زمانى 
را بخواهد محو یا اثبات مى كند 

كتاب نزد اوست«.  و اصل 

مى شود  مالحظه  كه  همان طور 
به پیشرفت بحث نمى كند؛  كمكى   آیات  این 
برای هر  از یک طرف خداوند مى فرماید  كه  چرا
 زمان كتابى است و از طرف دیگر مى فرماید خدا 
تثبیت  بخواهد  را  آنچه  و  بخواهد محو  را  آنچه 
مى كند. همچنین از ظاهر آیه برداشت نمى شود 
كند،  اثبات  یا  كه خدا مى خواهد محو  را  آنچه 
نویسندگان  كه  است  بعد  یا  قبل  كتاب  حتمًا 
بهائى آن را در پرانتز، از خود، اضافه نموده اند. 
كه  یم  بگذار این  بر  را  فرض  هم  گر  ا همچنین، 
بوده ؛  قبل  كتاب  آنچه«،  »هر  از  خدا  منظور 
آن  بخواهد  گر  ا فرموده  صراحتًا  خود،  خداوند 

داعیه دار  که  بهائی  نویسندگان 
احکام  از  مباحثی  چنین  طرِح 
و  هستند  اسالم  دیانت  در 
تاریخ گذشته  و  منسوخ  را  آن ها 
احکام  به  رجوعی  آیا  می دانند، 
تا  سنتی آیین خویش داشته اند 
معیارهای  با  احکام  این  ببینند 
با  تطابق  و  بودن  نو  در  آن ها 
همخوانی  مقتضیات  زمان 

دارد؟ 
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قرار  گر  ا و  مى كند  تثبیت  بخواهد  گر  ا و  محو  را 
گفت  كردن باشد؛ مى توان  بر  این گونه استدالل 
كه خدا اراده بر  كتبى است  قرآن یكى از همان 

تثبیت و نه محِو آن نموده است. 

نكتۀ دیگری كه مطرح شده عدم كارایى احكام 
است؛  حال  برای  زمان  آن  نسخ  لزوم  و  اسالم 
كارایى احكام اسالم، نكته ای است كه در  عدم 
بخش قبلى نیز مطرح شده بود كه به دلیل مرتبط 
آن  بررسى  به  اینجا  در  نسخ،  بحث  با  آن  بودن 
یم. در پاسخ به عدم كارایى و لزوم نسخ  مى پرداز
برای  گفت  عالوه براینكه  باید  اسالم،  احكام 
بررسِى جامِع  و  تحقیق  به  نیاز  ادعا  این  اثبات 
ادعای  یک  صرِف  به  و  یم  دار احكام  تک تک 
ادعای  بپذیریم؛  را  آن  نمى توانیم  مبهم  و  كلى 
بهائیان نیز دراین خصوص از درجۀ علمى بودن 
فقط  آن ها  كه  چرا مى كاهد،  ایشان  گفتارهای 
كه روحانیون اهل انصاف به عدم  كرده اند  بیان 
كارایى احكام اسالم اذعان دارند و برای اثبات 
كدیور  این موضوع فقط به نقل سخنان جناب 
كتفا  ا آفتاب،  ایشان در مجلۀ  از  و مصاحبه ای 
استدالل  یک  شایستۀ  آنكه  حال  نموده اند. 
یک  به  استناد  در  كه  است  آن  علمى  و  دقیق 
معتبر  منابع  دارای  مقاالت  از  موضوع،  اواًل، 
كه صرفًا نظراتى  استفاده شود و نه مصاحبه ای 
گر لفظ  شخصى در آن بیان شده باشد و  ثانیًا، ا
روحانیون به كار برده شده، حداقل به چند نفر از 
این زمینه  براهین آن ها در  و  نیز دالیل  و  ایشان 

بر  این گونه  بنا  و  این  از  غیر  گر  ا كه  شود  اشاره 
كه نظر تمام  كردن باشد؛ واضح است  استدالل 
فقها و مجتهدانى كه درحال حاضر دارای رسالۀ 
عملیه و استفتائائى از احكام اسالمى هستند؛ 
كه مسلم است  برخالف این موضوع است؛ چرا
و استنباط  به استخراج  گروه پرداختن  این  كار 
افراد  این  است.  حال  در  زمان  اسالمى  احكام 
و  مكان ها  همۀ  برای  را  اسالم  احكام  كارایى 
 زمان ها مى دانند و معتقدند به دلیل پیش بینى 
و  تعالیم  به روزرسانى  و  تداوم  برای  الزم  ابزار 
مسائل  و  پیشامدها  تناسب  به  دین،  احكام 
اسالم  احكام  تطبیق  قابلیت  اسالم،  در  جدید 
این  و  دارد  و مقتضیات جدید وجود  با شرایط 
 مسأله  تأییدی بر عدم نیاز به تجدید دین پس 
مهم ترین  بر  نقدی  )رهنمائى،  است.  اسالم  از 
از  نقل  به   51 ص  بهائیان،  مستمسكات 

سبحانى، االهیات، ج ۳، ص 52۰(.1 

بر  مبنى  بهائیان  ادعای  حتى  گر  ا بااین حال، 
عدم  و  اسالم  احكام  گذاشتن  كنار  ضرورت 
این  بپذیریم؛  حال،  برای  زمان  را  آن  كارایى 
پرسش در ذهن ایجاد مى شود كه چه جایگزینى 
كرد؟ آیا احكام  مى توان برای این احكام معرفى 
برای  جایگزینى  مى توانند  شایستگى  به  بهائى 

احكام اسالم باشند؟ 

پاسخ گوی  می تواند  دراین خصوص  كه  اثری  كامل ترین   .1
تمامی ابعاِد   مسألۀ تطابق اسالم با مقتضیات  زمان باشد، اثر 
مرتضی مطهری با نام اسالم و نیازهای  زمان جلد 1 و 2 است 

كه برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود. 
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و  تكمیل  جهت  به  و  سؤال  این  به  پاسخ  برای 
برخى  است  مناسب  مطلب،  شدن  روشن تر 
تا  و  داده  قرار  بررسى  مورد  را  بهائى  احكام  از 
حدودی ابعاد و تناسب اجرایى آن را برای  زمان 

كنیم.   حال موشكافى 

برخى  به  ابتدا  است  جالب  منظور  این  برای 
زعم  به  كه  مصاحبه ای  در  مطرح شده  موارد 
مثل  باانصافى  روحانیون  از  بهائى  نویسندگان 
و  یم  بپرداز است؛  شده  نقل  كدیور،  جناب 
برای  زمان  بهائى  آیین  كه  را  جایگزینى  سپس 
حال برای آن ارائه داده، معرفى كنیم و پس از آن 
كارایى برخى از این  به نحو جامع تری به بررسى 

یم. احكام در آیین بهائى برای  زمان حال بپرداز

خود،  مصاحبۀ  ششم  محور  در  كدیور  جناب 
را  شرعى  مجازات های  بودن  موهن  و  خشونت 
كه در آیین  كرده است. یكى از احكامى  مطرح 
است  فردی  سوزاندن  حكم  دارد؛  وجود  بهائى 
)بهاءاهلل،  زده است  آتش  به عمد  را  كه خانه ای 
مجازات،  این  درخصوص   .)62 بند  اقدس، 
كه  یاده از جرمى است   عالوه براینكه مجازات، ز
و  جرم  میان  تناسبى  ظاهرًا  و  شده  مرتكب  فرد 
مجازات نیست؛ باید پرسید آیا از منظر انصاِف 
اعمال  مصادیق  از  حكم  این  كدیور،  جناب 
در  روحانى  طرد  نیست؟  جامعه  در  خشونت 
كه فرِد بازگشته از بهائیت را حتى  آیین بهائى، 
كالم هم نمى داند و حق دیدار  شایستۀ سالم و 
والدین و خویشاوندان بهائى اش را از او مى گیرد، 

چه؟ )شوقى، توقیعات مباركه )1952-1945(، 
ص94. همو، توقیعات مباركه )1948-1922(، 
بهائى  حكِم  این  گر  ا دید  باید  حال  ص222(.1 
انصاِف  منظر  از  شود،  عرضه  كدیور  جناب  به 
احكام  جایگزین  موارِد  از  یكى  خود،  به عنوان 

اسالمى چه نظری دراین باره خواهند داشت؟

كه  زمانی كه شوقی از  1. طرد روحانی در بهائیت تا حدی است 
دنیا رفت و ایادیان امراهلل گرد هم آمدند تا به نتیجه ای درمورد 
به نوعی  كه  اغصان  تمام  كردند  اعالم  برسند؛  او  جانشین 
گرفته شوند، یا  می توانستند  به عنوان جانشینان شوقی درنظر 
از دنیا رفته اند و یا توسط شوقی، از جامعۀ بهائی طرد شده اند. 
را  امر  این  ایادیان  و  نبود  او  برای  جانشین  تعیین  امکان  لذا 
كردند)عالئی، مؤسسه ایادیان امراهلل، صص  غیرممکن اعالم 

.)97-89

اقدس، بند 26
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در  كدیور،  كه  اسالمى  احكام  از  دیگر  یكى 
اعتراض  آن  به  خویش،  بیانات  از  دوم  محور 
مردان  با  زنان  حقوق  ی  تساو عدم  دارد،  مسألۀ 
گفت  باید  دراین خصوص  است.  اسالم  در 
در  زن  و  مرد  تفاوت  در  بارزترین احكام  از  یكى 
ی مهریۀ همسران مردان  آیین بهائى، عدِم تساو

است.  روستایى  با  شهری 
گروه اول نوزده مثقال طال  مهریۀ 
نقره  مثقال  نوزده  دوم  گروه  و 
گنجینه  )خاوری،  باشد  باید 
 .)169 ص  احكام،  و  حدود 
این  آیا  كه  اینجاست  سؤال 
منصوص  احكام  از  كه  حكم 
بهائى  آیین  در  غیرقابل تغییر  و 
كدیور،  جناب  منظر  از  است، 
میان  در  را  حقوق  ی  تساو
مهریه  بحث  در  زنان  جامعۀ 
كه  آیا در آیینى  برقرار مى كند؟ 
ی  تساو زنان  خوِد  میاِن  هنوز 
برقرار نیست، مى توان پا را فراتر 

ی حقوق زن و مرد بود؟ آیا  گذاشت و به فكر تساو
حكم عدِم اجازۀ عضویت زنان در بیت العدل 
)شاهرخ، اصول دیانت بهائى، ص ۳1(، از دیِد 
ی  تساو تأمین كنندۀ  كدیور،  جناب  انصاِف 
حقوق زن و مرد در عضویت بیت العدل است؟ 
چنین  طرِح  داعیه دار  كه  بهائى  نویسندگان 
و  هستند  اسالم  دیانت  در  احكام  از  مباحثى 
آیا  مى دانند،  یخ گذشته  تار و  منسوخ  را  آن ها 

رجوعى به احكام سنتى آیین خویش داشته اند 
نو  در  آن ها  معیارهای  با  احكام  این  ببینند  تا 
همخوانى  مقتضیات  زمان  با  تطابق  و  بودن 
یچۀ تحری  دارد؟ به هرحال، مناسب است از در
در  احكام  این  به  دقیق تری  نحو  به  حقیقت 
طرح  خواهان  آنكه  از  قبل  بنگریم،  بهائى  آیین 
اسالمى  احكام  كارایى  بحث 
مطالب  بسط  و  حال  در  زمان 

این چنینى باشیم.

در اینجا مناسب است  عالوه بر 
رفت؛  آن ها  ذكر  كه  احكامى 
دو  به  موشكافانه تر  نگاهى 
داشته  بهائى  احكام  از  حكم 
ببینیم  تفصیل  به  تا  باشیم، 
عرضه شده  به عنوان  احكام 
احكام  برای  جایگزینى 
بدون  میزان  چه  تا  اسالمى، 
بشِر  نیاز  پاسخ گوی  و  اشكال 

امروز است؟ 

دو حكم از احكام بهائى

كار كیفر زنا 1- حكم 

كتاب  از  احكام  و  حدود  گنجینۀ  كتاب  در 
اقدس چنین نقل شده است:

ِالى  ِدیة مسلمة   زاِنَیٍة  و  زاٍن  ِلُكّلِ  اهلُل  »َقد َحَكَم 
و  َهِب 

َّ
الذ ِمَن  َمثاقیَل   

ُ
ِتسَعۀ ِهَى  و  َبیِت الَعدِل 

ًة ُاخری عودوا ِبِضعِف الَجزاِء: همانا  َمّرَ ِان عادا 

همان  دقیقًا  اعتقاد،  این 
خدا  دست های  دانستن  بسته 
امر  در  او  دانستن  مجبور  و 
است.  انسان ها  فیض رسانی 
صفت  از  خدایند  بندگان  که 
در  آن ها  برخوردارند.  اختیار 
و...  ثروت  علم،  داشتن  عین 
اختیار  در  را  آن  بخواهند  گر  ا
گر  ا و  می دهند  قرار  دیگران 
نخواهند نمی دهند، آیا خدایی 
است،  بندگان  این  آفریدگار  که 
یا  دادن  در  اختیاری  چنین  از 
ندادن فیض برخوردار نیست؟ 
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كار فرمان داده تا جریمۀ  خدا بر هر مرد و زن زنا
و آن  بپردازند  به مجلس بیت العدل  را  مى 

ّ
مسل

را  این جرم  بار دیگری  گر  ا و  نه مثقال طالست 
باید  پیشین  نوبت  برابر  دو  پس  شوند،  مرتكب 
حدود  گنجینۀ  خاوری،  )اشراق  بپردازند«. 
اقدس  كتاب  از  نقل  به  ص۳۰۰  احكام،  و 
همان  در  عبارت،  همین  دنباله  در  ص47(. 

سخنان  از  ص۳۰1  كتاب، 
بهاءاهلل در رسالۀ سؤال و جواب 
اولى  چنین آمده است: »دفعۀ 
مثقال،  هجده  ثانى  مثقال،  نه 
الى  مثقال  شش  و  سى  ثالث 
آخر دو مقدار جزای سابق« و در 
عبدالبهاءء  از  صفحه  همین 
به  تعلق  »این  كه:  شده  نقل 
محِصن  نه  دارد  غیرمحِصن 
محصنه  و  محصن  زانى  اما  و 
بیت العدل  به  راجع  حكمش 
همو  اینكه  جالب تر  است«. 

سبب این جزای نقدی را چنین تعیین مى كند: 
رسوای  و  رذیل  تا  است  آن  جهت  به  جزا  »این 
گردد و محض تشهیر است و این رسوایى  عالم 

اعظم عقوبت است« )همان، ص۳۰1(.

یك نظر دقیِق حقوقى به این حكم، پرسش های 
زیر را پیش مى آورد: 

آیین  در  كنون  تا متأهل  كاران  زنا برای  چرا   -1
است؟  نشده  تعیین  جزایى  و  حكم  بهائى 

زشت كاری  این  شیوع  سبب  كیفر،  نبودن  آیا 
نمى شود؟

قرار  پولى  جریمه  مجرد  كاراِن  زنا برای  چرا   -2
داده اند؟ آیا تجاوز به ناموس مردم، مثل عبور از 
نقاط ممنوعه  در  توقف  یا  قرمز خیابان ها  چراغ 
برباددهندۀ  كه  است؟ جرمى چنین خطرناك، 
گرم  كانون های  بنیان برانداز  و  عمومى  عفت 
چگونه  است؛  خانوادگى 

كیفری چنین ساده دارد؟ 

كسى  گر  ۳- بنا به این حكم، ا
جریمه  این  پرداخت  قدرت 
دیگری  كیفر  باشد،  نداشته  را 
و  مستمندان  بنابراین  و  ندارد 
جرم  این  ارتكاب  در  مفلسان 
خواهند  عمل  آزادی  پلید، 
دانشمندان  آیا  داشت. 
و  جامعه شناس  و  حقوق دان 
ناشى گری  این  به  جرم شناس 

نخواهند خندید؟ 

عملى  جریمه،  این  تصاعدی  سیستم   -4
اینكه  نه  مگر  مى رساند.  به خوبى  را  آن  نبودن 
مثقال   9.۰۰۰.۰۰۰ از  بیش  باید  بیستم  بار  برای 
بیشتر  چهلم  بار  برای  و  گردد؟  پرداخت 
جوان  كدام  مثقال؟   9.9۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ از  
كیفر سبب  زشت كاری چنین ثروتى دارد؟ این 
تا  شود  گناه  مرتكب  آن قدر  مجرم  كه  نمى شود 
از  آنگاه  و  كند  تجاوز  ثروتش  از  جریمه،  میزان 

الزم است به این نکته نیز اشاره 
الهی  علم  رساندن  که  شود 
پیامبران  توسط  لزومًا  بشر،  به 
اعتقاد  به  و  نمی شود  انجام 
امامان  را  علم  این  شیعیان، 
اختیار  در  نیز  معصوم؟مهع؟ 
 انسان ها قرار می دهند. از این 
معنای  به  خاتمیت  نیز  منظر 
الهی  از علم  بهره وری بشر  قطع 
نیست و این سخن، مغالطه ای 

است از نویسندگان بهائی. 
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و  تشدید  منزله  به  این  آیا  گردد؟  معاف  جریمه 
گناه نیست؟  گسترش و افزایش 

5- چرا در این قانون تفاوتى میان مجرم مختار با 
گذاشته  نشده است؟1 به عبارت  مجرم مجبور 
دیگر چنانچه یك پسر بهائى به یك دختر بهائى 
كند؛ هردو به یك اندازه مجازات  به زور تجاوز 
كیفیت به نحو مضحك تری نیز  مى بینند و این 
دختر  یك  كنید  فرض  یابد.  مصداق  مى تواند 
متجاوز  دزدان  باندهای  از  یكى  گرفتار  بهائى 
ی را در اختیار مشتریان نابكار قرار  شود و آنان و
ی پس از صد و یك بار تجاوز نجات  دهند و و
اینكه  برای  َبَرد؛  شكایت  عدل  بیت  به  و  یابد 
معادل  باید  اول  شود،  رسیدگى  شكایتش  به 
طال  تن   5.529.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
توانست مجرمان  بیت العدل  گر  ا آنگاه  بپردازد؛ 
یعنى  مثقال   9 هریك  از  تازه  كند،  دستگیر  را 
گرفت! جالب تر  در مجموع 9۰9 مثقال خواهد 
اینكه این جریمه متعلق به بیت العدل خواهد 
خسارت دیده  شخِص   به  آن  از  چیزی  و  بود 

نمى رسد. 

كردن این  6- استفاده از این جریمه برای اعالن 
سبب  گناه  اشتهار  آیا  دارد؟  حسنى  چه  جرم 
دیگران  گستاخى  و  گنهكار  جرأت  و  لجاجت 

نمى شود؟ 

از بیان  گزیر  نا 1. برای بررسی و روشن تر شدن بحث احکام، 
آن  بابت  از محضر خوانندگان عزیز  و  چنین مطالبی هستیم 

پوزش می طلبیم. 

2-حكم بى حكمى یا خجالت در  مسألۀ تجاوز 
به هم جنس 

اّتُقوا  الِغلماِن  حكَم  نذُكَر  َاْن  َنْسَتْحیى  »ِاّنا 
مى كنیم  حیا  ما  همانا  األمكاِن:  مأل  یا  الّرحمَن 
با  آمیزش  )یعنى  را  غلمان  حكم  اینكه  از 
پسركان را( یادآور شویم. ای اهل عالم از خدای 
خاوری،  )اشراق  بترسید!!«  مهربان  بخشنده 
از  نقل  به  ص۳۳8  احكام،  و  حدود  گنجینه 
كتاب اقدس ص1۰4(. با توجه به قاعدۀ: »عدم 
)اشراق  است«  جواز  نفس  االهى  الواح  در  ذكر 
نقل  به  ص42  ج2،  آسمانى  مائده  خاوری، 
تعیین  عدم  مى توان  عبدالبهاء(،  فائزه  لوح  از 
كیفر این عمل زشت را حمل بر جواز بى كیفری 
این  برای  بهائیت اصواًل  كه  و معتقد شد  نمود 
ذكر  كه  همان طور  نیست.  قائل  كیفری  جرم 
موردابتال  مسائل  از  یكى  هم جنس گرایى  شد 
در روزگار فعلى است و باید پرسید این موضوع 
كه  است  قبول  قابل  بهائیان  دیدگاه  از  چگونه 
كه از مقتضیات  زمان  آیین آن ها، در  مسأله ای 
بوده و پیروان بهائى نیازمنِد اعالم دیدگاه آیین 
نداشته  حكمى  هستند،  آن  درخصوِص  خود 

باشد؟

مى شود  گذار  وا محترم  خوانندگان  به  قضاوت 
كه آیا به راستى این احكام، با اشكاالت حقوقى 
مى توانند  كرد،  وارد  آن  بر  مى توان  كه  فراوانى 
جایگزین مناسبى برای احكام اسالمى باشند؟
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دریای  دانستن  محدود  خاتمیت،  به  6-اعتقاد 
علم و حكمت االهى است

علمش  خزانۀ  درمورد  قرآن  در  »خداوند 
 ِعنَدَنا َخَزاِئُنُه َو َما 

َ
ن َشْىٍء ِإاّل ِإن ّمِ مى فرماید: »َو

وٍم...، « 
ُ
ْعل  ِبَقَدٍر ّمَ

َ
ُه ِإاّل

ُ
ل ُنَنّزِ

در این قسمت، نویسندگان بهائى، با بیان این 
مقدمه كه علم خدا بیكران است؛ ادعا مى كنند 
ظهور  ختم  و  االهى  هدایت  قطع  به  اعتقاد 
یای  منزلۀ محدود دانستن در به  او،  فرستادگان 
بیكران علم و حكمت یزدانى است و این بدان 
و  علم  خزانۀ  در  هرآنچه  خداوند  كه  معناست 
فضل خویش داشته ظاهر نموده و دیگر چیزی 
گر  ا همچنین  ندارد.  به  انسان ها  آموختن  برای 
با  خداوند  شود،  ختم  رسالت  روزی  بود  بنا 
به  كار مى كرد و احتیاجى  نخستین پیامبر این 

پیامبران بعدی نبود. 

پاسخ

 اواًل، پیش تر نیز گفتیم كه شیعیانى كه اعتقاد به 
ی  خاتمیت پیامبر اسالم؟لص؟ دارند، به هیچ رو
معتقد به قطع هدایت االهى نیستند، بلكه باور 
دارند استمرار هدایت االهى از مهم ترین اصول 
دینى است و عدم اعتقاد به آن، موجبات مرگ 
جاهلى را فراهم خواهد آورد.1 شیعیان معتقدند 
هیچ  در  خویش،  لطف  سر  از  متعال  خداوند 
عصر و  زمانى بندگان خود را بدون  هادی و امام 

امام  زمانه،  لم یعرف  و  مات  »من  متواتر  و  معروف  حدیث   .1
مات میتة جاهلیة«. 

رها نساخته است و حجت خدا، برای هدایت 
بندگانش، همواره در میان آنان حضور دارد.

با  برابر  خاتمیت،  اصِل  به  باور  گفته اند   ثانیًا، 
اعتقاد به قطع هدایت االهى و محدود انگاشتن 
كه  این معنا  به  علم و حكمت خداوند است؛ 
یعنى خداوند هرآنچه  پیامبران،  فرستادن  قطع 
كرده  در خزانۀ علم و فضل خویش داشته ظاهر 

و دیگر چیزی برای آموختن به  انسان ها ندارد.

گر به فرض  گفت ا در پاسخ به این اشكال باید 
هدایت  قطع  معنای  به  خاتمیت  محال، 
علم  دانستن  محدود  معنای  به  امر  این  باشد؛ 
قطع  هر  گر  ا كه  چرا نیست؛  خداوند  حكمت  و 
فیضى به معنای تمام شدن آن در نزد خداوند 
مى توان  باشد؛  او  دانستن  محدود  و  متعال 
محدود  اینكه  برای  خدا  كه  گرفت  نتیجه 
دانسته نشود، مجبور است همواره فیض خود را 
به خلق برساند. این اعتقاد، دقیقًا همان بسته 
او  دانستن  مجبور  و  خدا  دست های  دانستن 
كه بندگان  امر فیض رسانى است.  انسان ها  در 
در  آن ها  برخوردارند.  اختیار  صفت  از  خدایند 
گر بخواهند آن را  عین داشتن علم، ثروت و... ا
گر نخواهند  ا و  قرار مى دهند  در اختیار دیگران 
كه آفریدگار این بندگان  نمى دهند، آیا خدایى 
ندادن  یا  دادن  در  اختیاری  چنین  از  است، 
كه  است  مجبور  آیا  نیست؟  برخوردار  فیض 
آن  قطع  در  اختیاری  و  برساند  فیض  همواره 
كه  است  یهود  حرف  همان  دقیقًا  این  ندارد؟ 
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بسته  خدا  دست  ٌة: 
َ
ول

ُ
َمْغل »َیُداهلِل  مى گفتند 

ْت 
َّ
است« و خداوند در پاسخ به آن ها فرمود: »ُغل

َمْبُسوَطتاِن  َیداُه  َبْل  وا 
ُ
قال ِبما  ِعُنوا 

ُ
ل َو  ْیدیِهْم 

َ
أ

به  و  باد  َكْیَف َیشاُء: دست هایشان بسته  ُیْنِفُق 
گفتند، لعنت شوند، ]چنین  كه  سزاى این ناروا 
گشوده  او  ]رحمت [  دست  دو  بلكه  نیست [ 
است و هرگونه بخواهد روزى مى دهد« )مائده: 
شده  كید  هم  تأ آیه  این  در  كه  همان طور   .)64
كه بخواهد روزی مى دهد«  است، خدا » هرگونه 
كه اختیار تام دارد و  این گونه نیست  به این معنا 
فیض  یا  بدهد  روزی  همواره  باشد  مجبور  كه 
كه آن را جاری  برساند؛ بلكه این اختیار را دارد 
كند. در آیۀ دیگر مى فرماید: »ذِلَك َفْضُل  یا قطع 
كه به  ُیْؤتیِه َمْن َیشاء: این فضل خدا است  اهلِل 
هركس بخواهد، مى دهد« )مائده: 54(.  بنابراین 
خدا مختار است به هركس خواست فضلش را 
بدهد و به هركس نخواست، ندهد؛ دست او باز 
است.  نیز  همین گونه  خدا  علم  درمورد  است. 
در  را  علمش  بخواهد  گر  ا دارد  اختیار  خداوند 
ندهد؛  نخواهد  گر  ا و  دهد  قرار  بندگان  اختیار 
كه مجبور باشد همواره به وسیلۀ   این طور نیست 
ارسال رسل علم خود را در اختیار  انسان ها قرار 

دهد. 

یافت  در در  بشر  نوع  كلى  دیگر، ظرفیت   مسألۀ 
علم االهى است. باید پرسید آیا نوِع بشر ظرفیِت 
بخواهد  خدا  كه  دارد  را  االهى  بیكران  علم 
خلقش  به  جرعه جرعه  را  آن  رسل  ارسال  با 
كه  بهائى  نویسندگان  است  عجیب  بنوشاند؟ 

َو  َخزاِئُنُه  ِعْنَدنا   
َ
ِإاّل َشْى ٍء  ِمْن  ِإْن  »َو  آیۀ  به  خود 

نیست  چیزى  هیچ  و  وٍم: 
ُ
َمْعل ِبَقَدٍر   

َ
ِإاّل ُه 

ُ
ل ماُنَنّزِ

به   را جز  و آن  نزد ماست  آنكه خزانه هایش  مگر 
اندازۀ معین نازل نمى كنیم« )حجر: 21( استناد 
ی با محدود  مى كنند؛ عدم ارسال رسل را مساو
مى دانند،  االهى  علم  بیكران  یای  در دانستن 
عرضه  برای  چیزی  دیگر  خدا  كه  معنى  این  به 
مذكور  آیۀ  در  به وضوح  آیا  پرسید  باید  ندارد! 
ما  و  وٍم: 

ُ
َمْعل ِبَقَدٍر   

َ
ِإاّل ُه 

ُ
ل ماُنَنّزِ »َو  كه  نمى خوانیم 

فقط به اندازه ای مشخص آن را نازل مى كنیم«؟ 
علم خداوند بیكران است اما فقط اندازۀ معینى 
از آن را برای مردم نازل مى كند، نه اینكه بخواهد 
جرعه جرعه  و  دهد  ادامه  رسل  ارسال  به  ابد  تا 
نتیجه  بنوشاند.  خود  خلق  به  را  بیكرانش  علم 
آنكه نزوِل این علم آن هم با اندازه ای مشخص 
رفته،  به كار  آیه  این  در  كه  صراحتى  با  معلوم  و 

جایى به اتمام مى رسد و ابدی نیست. 

الزم است به این نكته نیز اشاره شود كه رساندن 
انجام  پیامبران  توسط  لزومًا  بشر،  به  الهى  علم 
را  علم  این  شیعیان،  اعتقاد  به  و  نمى شود 
قرار  نیز در اختیار  انسان ها  امامان معصوم؟مهع؟ 
به معنای  نیز خاتمیت  این منظر  از  مى دهند.1 
این  و  نیست  الهى  علم  از  بشر  بهره وری  قطِع 

سخن، مغالطه ای است از نویسندگان بهائى. 

1. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه بنگرید به اثبات والیت، 
كلینی،   كافی،  اصول   .54-45 صص  شاهرودی،  نمازی 

ترجمۀ مصطفوی، ج1، صص 311-272.
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استدالل  این  آخر  قسمت  در  آنكه  پایانى  نكتۀ 
گر بنا بود روزی خدا ارسال رسل  كه ا بیان شده 
كند، پس از فرستادن اولین پیامبر، این  را قطع 
كار را مى كرد و نیازی به ارسال پیامبران بعدی 
است.  عجیب  بسیار  نیز  استدالل  این  نبود. 
كنِه  به  نویسندگان بهائى،  با این سخن،  گویى 
فیض  قطع  دِر  كه  استداللى  و  خود  اعتقاِد 
گفته اند  كرده بودند؛ پى نبرده اند. ایشان  مطرح 
گر فیضى را بدهد؛ قطع آن معنایى ندارد  خدا ا
گر  ا بنابراین  بفرستد؛  را  فیض  آن  باید  همواره  و 
فرستادن  از  ولى  بفرستد  را  پیامبر  اولین  خدا 
را  یعنى فیض  كند،  بعدی خودداری  پیامبران 
اما چون  كرده است؛  را قطع  و بعد آن  فرستاده 
ادامه  فیض  این  الى االبد  باید  بهائیان،  زعم  به 
داشته باشد؛ پس نمى توان طبِق بیان جزوۀ رفع 
به  نیاز  و  بود  كافى  اول  پیامبِر  گفت  شبهات، 
كه  است  آن  صحیح  نیست.  بعدی  پیامبران 
گفته شود خدا اصواًل نباید پیامبری مى فرستاد 
و جریان ارسال رسل را از اساس ایجاد نمى كرد. 
كه الى االبد بودن فیض رسانى و  گفته شد  البته 
دائمى بودن ارسال رسل، نظر نادرستى است و 
كه خدا را قادِر مختار بدانیم  صحیح آن است 
نخواهد  گر  ا و  مى دهد  را  فیض  بخواهد  گر  ا كه 
گر  ا و  مى كند  قطع  را  آن  بخواهد  گر  ا نمى دهد؛ 
مختار  زمینه  این  در  و  مى دهد  ادامه  بخواهد 
)آل  َیَشاُء  َما  َیْفَعُل  اهلُل  ِلَك 

َ
َكذ است.  مطلق 

)بقره:  یُد  ُیِر َما  َیْفَعُل  اهلَل  ِكّنَ 
َ
ل عمران:4۰(،  َو 

.)25۳

قسمت دوم: سبب جدایی بین ادیان االهى

کید بر نقش انحرافى پیشوایان ادیان  1- تأ

كه  است  این  یخ  تار دیگر  درس های  »ازجمله 
سوءاستفاده  مورد  همواره  پروردگار  آیین های 
گرفته اند.  قرار  دین  پیشوایان  خاصه  مردمان، 
این  شاهد  مذهبى  متعدد  جنگ های 
ادیان،  پیشوایان  چطور  اما  مّدعاست. 
دوستى  اشاعۀ  برای  كه  را  یزدان  پاك  آیین های 
و یگانگى بین مردمان مى آیند، وسیلۀ دشمنى 
كه  است  شاهد  یخ  تار مى كنند؟  جدایى  و 
همواره  جدایى ها  و  دشمنى ها  منبع  و  منشأ 
بوده  الهى  پیمبران  گفتار  تعبیر  و  سوءتفسیر 
كه مردمان  به خصوص سوءتفسیرهایى  است، 
را از پذیرش آیین های جدید پروردگار باز داشته 
از  پس  چندی  مى دهد  نشان  یخ  تار است. 
بسیاری  یزدان،  آیین های  از  هریك  پیدایش 
منصب  و  مقام  تحكیم  برای  پیشوایان،  از 
حّتى  یا  و  نكته ای  آیه ای،  كه  كوشیده اند  خود 
كه امتیاز  كتاب آسمانى خود بیابند  كلمه ای در 
برتری  نحوی  به  و  بخشد  آن ها  دین  به  خاّصى 
افكار و عقائد آن ها را بر آیین های دیگر تضمین 
تعّصب  منشأ  همواره  برتری  احساس  این  كند. 
و تعّصب پیوسته سبب دشمنى و جنگ شده 
یا  آیه  یافتن  از  پس  آیین  هر  پیشوایاِن  است. 
كلمه را اهمیت خاص  كلمۀ موردنظر، آن آیه یا 
بخشیده و پایۀ عقائد خود ساخته اند و در طى 
خود،  آمال  و  خیال  تارهای  با  اعصار،  و  قرون 
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كلمه، قصر وسیع و پرشكوهى  به كمك آن آیه یا 
آن  از  هرگز  كه  آموخته اند  به پیروان  ساخته، 
این  به  نگذارند،  برون  قدم  امان  و  پناهگاِه امن 
راهى  هر  سر  در  مّكار  گمراه كنندگان  كه  توجیه 
به خاطر  نیز  پیروان  ایستاده اند.  آنان  انتظار  در 
حكم  داشته اند،  به پیشوایان  كه  اطمینانى 
در  و سكون  آرامش  و  را حكم خدا شمرده  آنان 

سیر  »خطر«  بر  را  اجدادی  قصر 
كشور  در  »دربه دری«  و  سفر  و 
داده اند.«  نامحرمان ترجیح 
جزوه   نویسندگان،  از  )جمعى 

رفع شبهات، ذیل سؤال15(.

قسمت،  این  ادامۀ  در 
دینِى  رهبراِن  از  هم  مثال هایى 
بعد از حضرت موسى و عیسى 
بر  مبنى  اسالم؟مهع؟  پیامبر  و 
نمودن  گمراه  در  آن ها  نقش 

پیروان ذكر شده است.

پاسخ

و  پیشوایان  ی  رو كه  كیدی  مى رسد  تأ به نظر 
توانایى  كه  افرادی  ادیان،  به عنوان  رهبران 
گمراهى  به  و  انحراف  ایجاد  در  خارق العاده 
بیهوده   كیدی  دارند؛  تأ ادیان  پیرواِن  كشاندن 
دارای  خود  پیروان،  است.  اواًل،  اغراق آمیز  و 
در  اندیشیدن  توانایى  و  هستند  اراده  و  عقل 
را  آن  رد  یا  قبول  و  پیشوایان  و  علما  سخنان 
هدایِت  كه  نیستند  اراده  فاقد  افرادی  و  دارند 

كه  آن ها فقط به دست علما و پیشوایان باشد 
بكشانند.  ثانیًا،  بخواهند،  كه  هرجا  را  آن ها 
به  توانایى  كه  همان طور  دیانت  یک  پیشوایان 
دارند؛  را  پیامبران  آموزه های  كشیدن  انحراف 
توانایى هدایت افراد و نجات آن ها از منجالب 
بعد  از  تنها  نباید  لذا  و  دارند  نیز  را  گمراهى 
كرد. چه بسیارند عالمانى  منفى به آن ها نگاه 
نجات  برای  جان  پای  تا  كه 
گمراهى و ضاللت  انسان ها از 
دغل بازانى  البته  و  مى كوشند 
بر  همت  كمر  كه  هستند  هم 
دیانت های  پیروان  گمراهى 
نوشتۀ  در  اما  بسته اند؛  االهى 
پیشوایان  این  به  ی  طور فوق، 
كه انگار نقش  نگاه شده است 
و  گمراهى  ایجاد  سراسر،  آنان 
پیوسته  باید  و  است  ضاللت 
خدعه های  و  نیرنگ  مراقب 
كه  است  طبیعى  بود.  آنان 
هم  گر  ا مقدمه چینى،  و  تبلیغ  از  نوع  این  با 
سخنان  به  كه  شد  پیدا  میان،  این  در  عالمى 
پاسخ  دیانت  امر  در  فریب كاران  انحراف آمیز 
متزلزل  فرد،  نزد  در  او  جایگاه  قبل،  از  گفت؛ 
غلط،  چه  و  درست  چه  او،  سخنان  و  بوده 
تبلیغات  نوع  این  با  كه  چرا نشود؛  پذیرفته 
ایجاد  اساسًا  او  كار  كه  پذیرفته شده  بهائیان، 
گمراهى است و باید مراقب خدعه هایش بود.

پای  تا  که  عالمانی  بسیارند  چه 
از  انسان ها  نجات  برای  جان 
و  می کوشند  ضاللت  و  گمراهی 
که  البته دغل بازانی هم هستند 
پیروان  گمراهی  بر  همت  کمر 
بسته اند؛  االهی  دیانت های 
به  طوری  فوق،  نوشتۀ  در  اما 
است  شده  نگاه  پیشوایان  این 
سراسر،  آنان  نقش  انگار  که 
است  ضاللت  و  گمراهی  ایجاد 
و  نیرنگ  مراقب  پیوسته  باید  و 

خدعه های آنان بود. 
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پیشوایان،  از  »بسیاری  نوشته اند:  همچنین 
كوشیده اند  خود  منصب  و  مقام  تحكیم  برای 
كتاب  كلمه ای در  كه آیه ای، نكته ای و یا حّتى 
دین  به  خاّصى  امتیاز  كه  بیابند  خود  آسمانى 
عقائد  و  افكار  برتری  به نحوی  و  بخشد  آن ها 
این  كند.  تضمین  دیگر  آیین های  بر  را  آن ها 
احساس برتری همواره منشأ تعّصب و تعّصب 
است.«  شده  جنگ  و  دشمنى  سبب  پیوسته 
ادعای  به  گر  ا حتى  كرد  توجه  باید  پاسخ  در 
به نظر  باشد؛  درست  مطلب  این  بهائیان، 
تا  گرفته  بهاءاهلل  از  بهائى،  پیشوایان  نمى رسد 
كرده  عمل  آن،  خالف  او،  پیروان  و  جانشینان 
باشند. زیرا پیروان بهاءاهلل به تأسى از رهبر خود 
ید  مروار بهاءاهلل  دوستداران  باشند  معتقد  باید 
)خاوری،  هستند  سنگریزه  ایشان  از  غیر  و 
همچنین  ص25۳(.   ،4 ج  آسمانى،  مائدۀ 
كه از بهائیت معِرضند، از رداء اسمیه  »نفوسى 
هستند«  بهائم  از  همگى  و  محرومند  صفتیه  و 
كه  )بهاءاهلل، بدیع، ص21۳(. سؤال اینجاست 
با این اعتقاد، چگونه مى خواهند به زعم خود، 
»امتیاز خاصى به دین خود ندهند و به نحوی 
دیگر  آیین های  بر  را  خود  عقائد  و  افكار  برتری 
تعصب  از  مانع  به این وسیله  و  نكنند  تضمین 
است  اساسى  پرسشى  این  شوند«.  دشمنى  و 
كه باور بهائى، قبل از  هرگونه اظهارنظری دربارۀ 
خود  عقیدۀ  درمورد  باید  ادیان،  سایر  پیشوایان 

پاسخ گو باشد.

آیۀ  و  اسالم  پیشوایان  انحرافى  نقش   -2
خاتم النبیین 

كه  است  شده  اشاره  قسمت  همین  ادامۀ  در 
كید بر آیۀ 4۰ سورۀ احزاب و  پیشوایان اسالم، با  تأ
كلمۀ »خاتم« در این آیه و ارائۀ تفاسیر یک جانبۀ 
كتابى  قرآن،  كه  كرده اند  القا  خود،  این گونه 
كتابى نخواهد آمد  از آن،  جاودان است و بعد 
از  كه  است  پیامبری  آخرین  نیز  اسالم  پیامبر  و 

جانب خدا به سوی مردم فرستاده شده است.

پاسخ

بعدی  قسمت های  در  را  احزاب  سورۀ   4۰ آیۀ 
سؤال  اما  مى دهیم؛  قرار  موردبررسى  به تفصیل 
بهائیان  ادعای  از  قسمت  این  در  كه  مهمى 
كه  است  این  پرسید،  گانه  جدا به صورت  باید 
را  ادعاها  این  مبنایى  چه  بر  دینى،  پیشوایان 
داشته و دارند؟ آیا ادعای پیشوایان فقط بر پایۀ 
نظرات شخصى است یا بر مبنای آیات و روایات 
كه  است  مسلم  مى كنند؟  استدالل  صحیح، 
گر ادعای آنان براساس دلیل و براهین روشن و  ا
برای هر عقل  نه نظرات شخصى باشد؛  و  قوی 
سلیمى قابل پذیرش است. در این میان، شیوۀ 
عجیِب استدالل در جزوۀ رفع شبهات، بسیار 
سعى  هوشمندانه  ابتدا  است.  توجه  جالب 
دیانت  هر  در  دینى  پیشوایان  جایگاه  كرده اند 
و  تفسیربه رأی  ادعای  سپس  كنند.  متزلزل  را 
ِاعمال نظرات شخصى درمورد خاتمیت پیامبر 
اسالم؟لص؟ را به پیشوایان دینى نسبت داده اند 
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كه نظرات ایشان  باور برسد  كه خواننده به این 
تفسیربه رأی آیات االهى است، بنابراین، درمورد 
خاتمیت پیامبر اسالم و آیۀ 4۰ سورۀ احزاب نیز 
درعین حال  پذیرفت.  را  ایشان  رأی  نمى توان 
و  نظرات  بررسى  بدون  كه  داشت  توجه  باید 
قضاوتى  نمى توان  واقعیت،  جست وجوی 
بلكه  داشت،  تشیع  علمای  جایگاه  درمورد 
كه به آن  باید نظرات ایشان را باتوجه به مداركى 
استناد مى كنند، مورد توجه و دقت قرار داده و با 

حكِم عقل، به  تأیید یا رد آن پرداخت. 

قسمت سوم: همه دین خود را آخرین دین 
مى دانند

گیرِآخرین دین بودن  ادعای فرا
ادعا  شبهات  رفع  جزوۀ  در  بهائى  نویسندگان 
ازجمله  مختلف  ادیان  پیروان  كه  كرده اند 
و  داوود  حضرت  پیروان  مسیحیان،  یهودیان، 
اعتقاد  خویش  پیامبر  خاتمیت  به  مسلمانان 
داشتند و دین خود را آخرین دین مى دانستند. 
متى،  انجیل  از  آیاتى  به  هم  دراین خصوص 
اشاره  كریم  قرآن  و  داوود؟ع؟  حضرت  مزامیر 
خود  دین  »همه  عنواِن  آوردن  با  مى كنند. 
كرده اند  سعى  نیز  مى دانند«  دین  آخرین  را 
پیامبر  خاتمیت  ادعای  كه  كنند  القا   این گونه 
اسالم و آخرین دین بودن اسالم، ادعایى بدون 
االهى  ادیان  پیروان  بلكه همۀ  نیست،  پیشینه 
كه البته  به خاتمیت پیامبر خود معتقد بوده اند 

باور نادرستى است. 

پاسخ 

توجه  نكته  چند  به  باید  ادعا  این  به  پاسخ  در 
داشت: 

كه »همه دین خود را آخرین دین   اواًل، این ادعا 
مى دانند«، ادعایى است كه نیاز به اثبات دارد. 
استفاده  »همه«  واژۀ  از  استدالل  مقام  در  وقتى 
مدعى،  كه  است  معنى  این  به  مى شود، 
از جامعۀ پیروان ادیان االهى  نمونه های درخور 
در دست دارد و نظرات آنان را در این باب جویا 
این  بودن  بررسى علمى، درست  از  و بعد  شده 
فرض را اعالم مى كند. بنابراین تا وقتى به روش 
علمى، این مطلب اثبات نشده است، تنها در 
حد یک فرض است و نباید پا را از این حد فراتر 

گذاشت و آن را مطلبى اثبات شده پنداشت. 

علمای  و  پیشوایان  »همه«،  از  منظور  گر  ا  ثانیًا، 
نام  الاقل  است  الزم  باز  هستند،  االهى  ادیان 
و  كرده اند  ادعایى  كه چنین  ایشان  از  نفر  چند 
برده شود  پذیرفته اند،  را  آنان  نیز سخن  عده ای 
تا دست كم بتوان به نقد آراء آنان پرداخت؛ اما 
كار انجام نشده  از این دو  تا  زمانى كه هیچ یک 
است، به صرِف ادعا، نمى توان آن را پذیرفت و 
به حال  تا  گذشته  از  االهى،  ادیان  پیروان  همۀ 
را دارای اعتقاد به خاتمیت پیامبر و دین خود 

دانست.

خود  دین  همه  كه  ادعا  این  اینكه،  دیگر  نكتۀ 
را آخرین دین مى دانند؛ دلیلى بر این نمى شود 
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اعتقادی  دین«  »آخرین  به  داشتن  اعتقاد  كه 
كه  است  ظریفى  نكتۀ  این  باشد.  باطل 
مى كند،  منحرف  را  خواننده  ذهن  به راحتى 
ابتدا  نویسنده  مى رسد  به نظر  كه  معنا  این  به 
را  خود  دین  همه  كه  مى كند  القا   این گونه 
واضح  مى گوید  سپس  و  مى دانند  دین  آخرین 
فقط  باشد،  كار  در  هم  دینى  آخرین  گر  ا است 
دین  آخرین  نمى توانند  همه  و  است  یكى 

در  دینى  آخرین  پس  باشند، 
مى كنیم  مالحظه  نیست.  كار 
مطالبى  و  استدالل  این  كه 
آن  توضیح  برای  به تفصیل  كه 
است،  شده  داده  اختصاص 
كمكى  بحث  پیشبرد  در  ابدًا 
چه  كه  اواًل،  چرا نمى كند؛ 
را آخرین دین  همه، دین خود 
ثابت  ندانند،  چه  و  بدانند 
دینى  آخرین  كه  نمى شود 

همه  اینكه  برفرض  نه!  ثانیًا،  یا  دارد  وجود 
باید  هم  باز  بدانند،  دین  آخرین  را  خود  دین 
واضح  خواست.  برهان  و  دلیل  »همه«  این  از 
كامل، جامع و  كه  گروه  است دلیل و برهان هر 
قانع كننده باشد، به لحاظ عقلى قابل پذیرش 
كه چون این ادعای  كرد  است و نمى توان ادعا 
به نظر  است.  باطل  ادعایى  پس  است؛  همه 
رفع شبهات  این توضیحات در جزوۀ  مى رسد 

ی غیرعلمى و بیشتر عامه پسند است. كار

ادعای تبعیت مسلمانان از پیروان ادیان

1-آیۀ ۳4 سوره غافر

آیه  اصلى ترین  به  پرداختن  از  قبل  است  الزم 
به وضوح  را  كرم  ا پیامبر  خاتمیت  كه  قرآن  از 
شریف  كتاب  این  از  آیه ای  به  مى كند،  بیان 
اشاره  گرفته است،  قرار  بهائیان  كه مورداستناد 
كنیم. در جزوۀ رفع شبهات به آیۀ ۳4 سورۀ غافر 
كه خدا درمورد افرادی  اشاره و بیان شده ازآنجا
حضرت  خاتمیت  به  كه 
یوسف؟ع؟ معتقد بودند، لفظ 
ک را به كار برده  افراط گرای شكا
به خاتمیت حضرت  اعتقاد  و 
است  بوده  باطل  یوسف؟ع؟ 
حضرت  ایشان،  از  پس  و 
مسلمانان  آمده اند؛  موسى؟ع؟ 
معتقد  خاتمیت  به  نباید  نیز 
دراین صورت  كه  چرا باشند، 
زمرۀ  در  و  ک اند  شكا افراط گرای  هم  آن ها 
پیامبر  استهزاءكنندگان  و  تكذیب كنندگان 

خواهند بود.

پاسخ 

شود،  اشاره  نكته  دو  به  است  الزم  پاسخ  در 
اول اینكه آیا از بطالن اعتقاد افراد به خاتمیت 
گرفت  نتیجه  مى توان  یوسف؟ع؟  حضرت 
باطل  پیامبری  هر  خاتمیت  به  اعتقاد  كاًل  كه 
است؟ این درست مثل همان استداللى است 
دین  همه  چون  كه  شد  اشاره  آن  به  باال  در  كه 

خود  دین  همه،  چه   اواًل، 
چه  و  بدانند  دین  آخرین  را 
که  نمی شود  ثابت  ندانند، 
نه!  یا  دارد  وجود  دینی  آخرین 
دین  همه  اینکه  برفرض   ثانیًا، 
باز  بدانند،  دین  آخرین  را  خود 
و  دلیل  »همه«  این  از  باید  هم 

برهان خواست. 
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به  اعتقاد  پس  مى دانند،  دین  آخرین  را  خود 
كه  شد  داده  توضیح  است.  باطل  دین  آخرین 
صحیح  عقلى  به لحاظ  استدالل  این  اساسًا 
درست  را  ادعایى  چنین  نمى توان  و  نیست 
چون  شده  استدالل  اینكه  دوم  نكتۀ  دانست. 
موسى؟امهع؟  حضرت  یوسف،  حضرت  از  بعد 
همیشگى  پیامبران  ارسال  پس  است،  آمده 
باطل  پیامبری  هر  خاتمیت  به  اعتقاد  و  است 
درست  این  اسالم؟لص؟.  پیامبر  حتى  است، 
كه بگوییم چون قباًل، دو روز در  مانند آن است 
پى یكدیگر آمده اند پس این دنیا ابدی است و 
روز آخری برای آن وجود نخواهد داشت! بطالن 

این نوع استدالل آشكار است. 

آیات مربوط به تكذیب و استهزاء پیامبران

كریم  قرآن  از  آیاتى  به  ادامه  بهائى در  نویسندگان 
كه ادعا مى كنند این آیات بیانگر  كرده اند  اشاره 
به  اعتقاد  داِم  در  كه  به مسلمانان است  هشدار 
خاتمیت نیفتند. آیات ذكرشده به شرح زیر است:

اَلَتْهَوى  ِبَما   
ٌ

َرُسول َجاءُكْم  َما 
َّ
َفُكل

َ
أ  ...«  -1

وَن: 
ُ
یقًا َتْقُتل ْبُتْم َو َفِر

َّ
َكذ یقًا  نُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِر

َ
أ

آمد،  شما  نفس  هوای  برخالف  پیامبری  هرگاه 
و  كردید  تكذیب  را  بعضى  یدید،  ورز استكبار 

كشتید« )بقره: 87(. برخى را 

 
َ
ُسوٍل ِإاّل ن ّرَ ِتیِهم ّمِ

ْ
ِعَباِد َماَیأ

ْ
ى ال

َ
2- »َیا َحْسَرًة َعل

َكاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُئون: حسرت بر این بندگان! هیچ 
پیامبری بر ایشان نیامد مگر آنكه او را مورد آزار و 

سرزنش قرار دادند« )یس: ۳۰(.

َها 
ُ
ُسول ّرَ ًة  ّمَ

ُ
أ َما َجاء 

َّ
ُكل َتْتَرا  َنا 

َ
ُرُسل َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ »ُثّمَ   -۳

ُبوُه: سپس پیامبرانمان را پى درپى فرستادیم، 
َّ

َكذ
را  او  فرستادیم،  پیامبر  امتى  برای  كه  هرگاه 

كردند« )مؤمنون: 44(. تكذیب 

پاسخ

ابتدایى  قسمت  بهائى  نویسندگان  اول،  آیۀ  در 
این  در  دقت  آنكه  حال  نیاورده اند،  را  آن 
روشن  محقق  برای  را  مهمى  نكات  قسمت، 
كامل  به صورت  بقره  سورۀ   87 آیۀ  مى كند. 
ْینا 

َ
ِكتاَب َو َقّف

ْ
َقْد آَتْینا ُموَسى ال

َ
چنین است: »َو ل

ناِت  َبّیِ
ْ
َیَم ال ُسِل َو آَتْینا عیَسى اْبَن َمْر ِمْن َبْعِدِه ِبالّرُ

ِبما   
ٌ

َرُسول ما جاَءُكْم 
َّ
َفُكل

َ
أ ُقُدِس 

ْ
ال ِبُروِح  ْدناُه  ّیَ

َ
أ َو 

ْبُتْم َو َفریقًا 
َّ

َكذ ْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفریقًا 
َ
الَتْهوى  أ

و  دادیم  كتاب  موسى  به  ما  یقینًا  و  ون: 
ُ
َتْقُتل

پس از او پیامبرانى به دنبال هم فرستادیم و به 
عیسى بن مریم دالیل روشن و آشكار عطا نمودیم 
و او را به وسیله روح القدس توانایى بخشیدیم، 
براى  احكامى  و  آیین  پیامبرى  هرگاه  چرا  پس 
شما آورد كه مطابق هوای نفستان نبود، سركشى 
گروهى را تكذیب نمودید و  كردید؟ پس ]نبّوِت [ 

گروهى را مى كشتید«.

كه آمدن پیامبران الهى  فعِل به كار رفته در آیه، 
را توصیف مى كند، ماضى است؛ یعنى داللت 
ْینا ِمْن 

َ
گذشته دارد: ... َقّف بر انجام آن عمل در 

ْینا« فعل ماضى است 
َ

ُسِل... فعل »َقّف َبْعِدِه ِبالّرُ
افتاده و تمام شده است.  اتفاق  گذشته  كه در 
دربارۀ این فعل در قاموس قرآن مى خوانیم: »قفو: 
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)بر وزن فلس( درپى آمدن. گویند: »قفا اثره قفوًا: 
كسى را در پشت سر  كردن و  تبعه«. تقفیه تابع 
دیگرى قرار دادن است. اصل قفو از قفا )پشت 
ْینا 

َ
ِكتاَب َو َقّف

ْ
َقْد آَتْینا ُموَسى ال

َ
گردن( است. َو ل

كتاب  موسى  به   .87 بقره:  ُسِل  ِبالّرُ َبْعِدِه  ِمْن 
پیامبرانى  او  پى  از  و  دادیم 
قاموس  )قرشى،  فرستادیم« 

قرآن، ج 6، ص2۳(. 

به بیان روشن تر خداوند متعال 
پیامبرانى  مى فرماید  تصریح 
موسى؟ع؟  حضرت  از  بعد 
كرم  پیامبرا تا  زمان  پشت سرهم 
این  فعِل  كه  ازآنجا فرستادیم. 
یعنى  است،  ماضى  جمله 
چنین  كرم  ا پیامبر  تا  زمان 
پیامبرانى  پشت سرهم  و  بوده 
شاهدی  هیچ  اما  آمده اند، 
در  پیامبران  ارسال  تداوم  برای 

كرم، در این آیه وجود ندارد.  دوران پس از پیامبر ا
متأسفانه، نویسندگان بهائى این آیه را به صورت 
از  و  كرده اند  انتخاب  گزینشى  و  تقطیع شده 
قسمت اول آیه كه در تضاد با اعتقاد آنان است، 
قصد  متعال  خداوند  گر  ا كرده اند.  چشم پوشى 
از  پس  دیگری  دین  و  جدید  پیامبران  ارسال 
كافى بود به جای  كرم و اسالم را داشت،  پیامبر ا
مى نمود  استفاده  مضارع  فعل  از  ماضى،  فعل 
رسل  ارسال  استمرار  به  به راحتى  مخاطبان  تا 
خدای  چرا  كه  اینجاست  سؤال  اما  ببرند.  پى 

متعال هیچ گاه به تداوم آمدن پیامبران جدید و 
آیین های پس از اسالم اشاره نفرموده و شاهدی 
را كه نشان دهندۀ استمرار سلسلۀ پیامبران الهى 
كرم و  كتاب های آسمانى پس از پیامبر ا و نزول 
قرآن باشد، ارائه ننموده است؟ چرا هیچ جای 
قرآن صحبتى از پیامبراِن  بعد 
است؟  نشده  اسالم  پیامبر  از 
خداوند حكیم در قرآن حداقل 
1۰ مرتبه از »پیامبران پیش از تو« 
قبلک«،  من  »رساًل  عبارات  با 
یاد  و...  رسول«  من  »قبلک 
یک  حتى  چرا  اما  است،  كرده 
تو«  از  پس  »پیامبران  به  مرتبه 
اشاره نمى فرماید؟ این درحالى 
با  متعال  خداوند  كه  است 
كید فراوان فرموده است: »َقْد   تأ
حتمًا   : َغّىِ

ْ
ال ِمَن  ْشُد  الّرُ َن  َتَبّیَ

روشن  گمراهى  از  هدایت  راه 
)بقره:  است«  شده  آشكار  و 
كه شناخت  گفت  این گونه نیست  256(. باید 
و  سخت  و  غامض  امری  الهى  حجت های 
دشوار باشد، بلكه امر الهى همانند آفتاِب میان 
گر بنا بر ارسال پیامبرانى  روز روشن است. لذا ا
در  یک بار  حداقل  باید  بود،  كرم  ا پیامبر  از  بعد 
از  نشانى  یا  پیامبران  این  از  یادی  كریم  قرآن 
كه خداوند  ویژگى های آن ها مى آمد. همان طور 
مى فرماید:  عیسى؟ع؟  حضرت  قول  از  متعال 

بهائی  نویسندگان  متأسفانه، 
این آیه را به صورت تقطیع شده 
کرده اند و از  گزینشی انتخاب  و 
با  تضاد  در  که  آیه  اول  قسمت 
چشم پوشی  است،  آنان  اعتقاد 
متعال  خداوند  گر  ا کرده اند. 
و  جدید  پیامبران  ارسال  قصد 
کرم  دین دیگری پس از پیامبر ا
بود  کافی  داشت،  را  اسالم  و 
فعل  از  ماضی،  فعل  به جای 
تا  می نمود  استفاده  مضارع 
استمرار  به  به راحتی  مخاطبان 

ارسال رسل پی ببرند.
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ِإّنِى  َبنى ِإْسرائیَل  یا  َیَم  عیَسى اْبُن َمْر  
َ

قال ِإْذ  »َو 
ْوراِة  قًا ِلما َبْیَن َیَدّیَ ِمَن الّتَ ْیُكْم ُمَصّدِ

َ
 اهلِل ِإل

ُ
َرُسول

ْحَمُد 
َ
أ اْسُمُه  َبْعِدی  ِمْن  تى  

ْ
َیأ ِبَرُسوٍل  رًا  ُمَبّشِ َو 

ُمبین:  ِسْحٌر  هذا  وا 
ُ
قال ناِت  َبّیِ

ْ
ِبال جاَءُهْم  ا  ّمَ

َ
َفل

گفت: اى  كه عیسى بن مریم  را  آر[  زمانى  ]یاد  و 
من  به راستى  یعقوب [  ]فرزندان  بنى اسرائیل! 
تصدیق كنندۀ  شمایم،  به سوى  خداوند  پیامبر 
ى شماست و بشارت دهنده  كه پیش رو توراتى 
كه بعد از من مى آید و اسمش احمد  به پیامبرى 
معجزات  با  احمد[  ]آن  وقتى كه  سپس  است. 
گفتند: این سحرى آشكار است«  نزد آنان آمد، 
عیسى؟ع؟  حضرت  یعنى  نه تنها   .)6 )صف: 
به  كه  فرموده  امر  خود  پیروان  به  به صراحت 
نام  حتى  بلكه  ید،  بیاور ایمان  بعدی  پیامبر 
ایشان را نیز تصریح فرموده اند. همچنین در قرآن 
كه  كتاب، طبق مشخصاتى  كه اهل  مى خوانیم 
كتاب های آن ها آمده بود، آن  كرم در  از پیامبر ا
حضرت را مانند فرزندان خود و به همان دقت 
است  چگونه  حال   .)146 )بقره:  مى شناختند 
پیامبر  از  كرم،  ا پیامبر  كالم  یا  قرآن  در  اثری  كه 
جز  آیا  نیست؟  او  ویژگى های  و  ایشان  از  بعد 
كه نویسندگان بهائى، به سبب عدم  این است 
عقایدشان،  با  خاتمیت  اصیل  باور  انطباق 
قرآنى  و شواهد صریح  آن داشته  انكار  بر  سعى 
را نادیده مى گیرند و مصداق آیۀ 87 سورۀ بقره 

شده اند؟ 

در  قسمت  همین  ادامۀ  در  كه  ـ  دوم  آیۀ  در 
به  كریم  قرآن  ـ  است  آمده  شبهات  رفع  جزوۀ 

افسوس  مى فرماید:  و  مى دهد  هشدار  بندگان 
را  او  مى آمد،  ایشان  به سوی  كه  پیامبری  هر  كه 
بهائى  نویسندگان  مسخره مى كردند )یس: 1۰(. 
على رغم  »اما  گفته اند:  آیه  این  از  استفاده  با 
قبیل  این  از  نیز  مسلمانان  قرآن،  هشدارهای 
استنباطات مستثنى نبوده اند و مسیر مشابهى 
تمسخر  و  تكذیب  با  موعود  از  و  نمودند  طى  را 
پرسید  باید  كرده اند«.  استقبال  آزار  و  قتل  و 
دارد؟  خاتمیت  نفى  با  ارتباطى  چه  آیه  این 
مردم  و  آمد  مردم  به سوی  رسولى  اینكه  از  آیا 
كه  گرفت  نتیجه  مى توان  كردند  استهزاء  را  او 
آمد؟  خواهند  رسوالنى  نیز  كرم  ا پیامبر  از  بعد 
تكذیب دعوت پیامبران چه ارتباطى با استمرار 
موعوِد  رسول  از  آیه  این  كجای  در  دارد؟  رسل 
و  باب  كه  فرض  به  است؟  شده  صحبت 
قرار  تكذیب  مورد  خود  دعوت  از  بعد  بهاءاهلل 
شدند  تكذیب  ایشان  اینكه  از  آیا  گرفته اند؛ 
كه رسوالن الهى هستند؟  گرفت  مى توان نتیجه 
و  است  باطل  اساس  از  استداللى  چنین 
به حقانیت  از تكذیب مردم،  حقیقتًا نمى توان 
آن دعوت پى برد. برای اثبات ادعای پیامبران 
كه  دارد1  آن ها طرق دیگری وجود  بودن  الهى  و 
قبلى  پیامبر  معرفى  آن ها  واضح ترین  از  یكى 
كالم پیامبر  كه البته هیچ نشانى از آن در  است 
آنكه  سخن  كوتاه  نمى شود.  دیده  اسالم؟لص؟ 
و  با بحِث نفى خاتمیت  ارتباطى  آیه هیچ  این 
زمینۀ  در  بیشتر  مطالعۀ  برای  می توانند  عالقه مندان   .1
مشروعیت،  كتاب  مسألۀ  به  الهی  پیامبر  دعوت  اثبات  طرق 

مهدی هادیان، نشر گوی مراجعه كنند. 
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كرم ندارد و فقط  ارسال رسوالنى بعد از پیامبر ا
از  یكى  پیامبران   است.  دعوت  تكذیب  بیانگر 
بهائیان  موردانكار  كه  این دعوت هم  مصادیق 
كه چون  كرم است  گرفته،  خاتمیت پیامبر ا قرار 
با محتوای سخنان بهاءاهلل سازگار نیست، آن را 
كه  بهائیان هستند  این  و درواقع  كرده اند  انكار 

مطابق  را  قرآنى  حقایق  وقتى 
نمى یابند،  بهاءاهلل  سخنان  با 
آن  تخطئه  و  تكذیب  در  سعى 

دارند.  

قسمت  این  در  كه  دیگری  آیۀ 
بیان شده، آیۀ 44 سورۀ مؤمنون 
كاربردی  هیچ  البته  كه  است 
و  ندارد  خاتمیت  انكار  در 
بدون هیچ توضیحى ارائه شده 
و مشخص نیست كه آیۀ مذكور 
خاتمیت  انكار  بر  داللتى  چه 
»سپس  مى فرماید:  آیه  دارد. 

كه  اّمتى  هر  فرستادیم،  پیاپى  را  خود  پیامبران 
تكذیب  را  او  آمد،  هدایت [  ]براى  پیامبرش 
آوردیم ]و به  از پى یكدیگر  را  آنان  آنگاه  كردند، 
از آنان ]براى عبرت مردم [  كت رساندیم [ و  هال
كه  قومى  بر  نفرین  پس  ساختیم.  داستان ها 
ایمان نمى آورند«. آیه نیز فقط به تكذیب دعوت 
ایشان  مخاطبان  از  عده ای  سوی  از  پیامبران 
ارسال  استمرار  بیانگر  ی  به هیچ رو و  دارد  اشاره 
راهى  نیز  آیه  این  به  استدالل  لذا  نیست.  رسل 

برای نفى خاتمیت به ما نشان نخواهد داد.  

پیروی نعل به نعل مسلمانان از یهودیان

با طرح یک  در این قسمت نویسندگان بهائى، 
روایتى  و  قرآن  از  آیه ای  بیاِن  یهودیان،  اعتقاد 
بر  »یهودیان  نوشته اند:  چنین  كرم،  ا پیامبر  از 
و  كه دست خدا بسته است  بودند  اعتقاد  این 
عدم  بر  چنان  و  فرستاد  نخواهد  پیامبری  دیگر 
ایمان  حضرت  آن  حقانیت 
ُهّمَ 

َّ
»الل مى گفتند:  كه  داشتند 

َحّقَ ِمْن ِعنِدَك 
ْ
ا ُهَو ال

َ
َكاَن َهذ ِإن 

َماِء  َن الّسَ ْیَنا ِحَجاَرًة ّمِ
َ
ْمِطْر َعل

َ
َفأ

)انفال،  ِلیٍم« 
َ
أ اٍب 

َ
ِبَعذ اْئِتَنا  ِو 

َ
أ

گر این ]كتاب[  آیۀ۳2( )خدایا ا
توست  جانب  از  حق  همان 
پس بر ما از آسمان سنگ هایى 
سر  بر  دردناك  عذابى  یا  بباران 
در  نیز  كرم  ا پیامبر  بیاور(.  ما 
بینى  پیش  مسلمانان  مورد 
َتْرَكُبّنَ َطَبقًا َعن َطَبٍق 

َ
كرده اند »ل

« )انشقاق، آیۀ 19( یعنى مرحله به مرحله همان 
كه در تفسیر این  اعمال را مرتكب خواهید شد 
كه فرموده اند: »لتركبن  گردیده  آیه از پیامبر نقل 
و  بالنعل  النعل  حذو  قبلكم  كان  من  سنة 
القذة بالقذة و...«  )مجلسى، بحاراالنوار، ج 9، 
پیشینیان  شیوه  هم  شما  البته  یعنى  ص249( 
خواهید  پیش  در  جزءبه جزء  و  نعل به نعل  را 
مشابهى  مسیر  نیز  مسلمانان  درنتیجه  گرفت. 
و  نموده  طى  را  پیشین  اقوام  و  یهودیان  مانند 

اساس  از  استداللی  چنین 
نمی توان  حقیقتًا  و  است  باطل 
حقانیت  به  مردم،  تکذیب  از 
اثبات  برای  برد.  پی  دعوت  آن 
بودن  الهی  و  پیامبران  ادعای 
دارد   وجود  دیگری  طرق  آن ها 
آن ها  واضح ترین  از  یکی  که 
که  است  قبلی  پیامبر  معرفی 
در  آن  از  نشانی  هیچ  البته 
دیده  اسالم؟لص؟  پیامبر  کالم 

نمی شود. 
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استقبال  قتل  و  تمسخر  و  تكذیب  با  موعود  از 
كرده اند«. 

پاسخ

را در چه  باید دید یهودیان دست خدا  در آغاز 
بهائیان  چنانكه  آیا  مى دانستند؛  بسته  كاری 
كرده اند، آن ها درمورد ارسال پیامبر بعدی  ادعا 
منفى  پاسخ  بودند؟  عقیده ای  چنین  دارای 
است. امیرالمؤمنین؟ع؟ این اعتقاِد یهودیان را 
كرده و فرموده اند:  درمورد قضا و قدر الهى بیان 
ما  غیر  اهلل  الیحدث  األمر  من  اهلل  فرغ  قد  »قالوا 
قد قّدره فى التقدیر األول، فرّد اهلل علیهم فقال: 
َكْیَف َیشاُء أی یقّدم و  َبْل َیداُه َمْبُسوَطتاِن ُیْنِفُق 
یؤّخر و یزید و ینقص و له البداء و المشیة: آن ها 
كار فراغت یافته و چیز تازه ای  مى گفتند خدا از 
تقدیر  كرده،  معین  اولیه  تقدیر  در  آنچه  از  غیر 
نمى كند. خدا سخن آنان را رد كرد و فرمود: بلكه 
هرطور  مى كند  انفاق  است،  گشاده  او  دستان 
كم  یاد و  ز و  یا مقدم و مؤخر مى گرداند  بخواهد 
قمى،  )تفسیر  دارد.«  مشیت  و  بداء  و  مى كند 
كه  مى بینیم  به وضوح  بنابراین  ص171(.  ج1، 
ادعای نویسندگان بهائى باطل بوده و یهودیان 
درمورد ارسال پیامبر بعدی معتقد به بسته بودن 
كه  كسانى  دست خدا نبودند. نكتۀ دیگر آنكه 
كردند، مشركان  از خدا درخواست بارش سنگ 
با  حقیقت  این  یهودیان.  نه  و  بودند  كافران  و 
مراجعه به آیات قبل، یعنى آیات ۳۰ و ۳1  سوره 

انفال مشخص مى شود. 

مرحله به مرحله  مسلمانان  كه  ادعا  این  درمورد 
پیش  در  را  پیشین  امت های  یا  یهودیان  راه 
تمسخر  تكذیب،  با  موعود  از  و  گرفت  خواهند 
گفت:  باید  كرد،  خواهند  استقبال  قتل  و 
آیۀ 19 سوره  كرم، در تفسیر  ا اصل روایت پیامبر 
انشقاق، در تفسیر قمى است و عالمه مجلسى 
كرده  نقل  كتاب  همین  از  نیز  بحاراالنوار  در 
است. در تفسیر قمى آمده است: »قال رسول اهلل 
كان قبلكم حذو النعل بالنعل  لتركبن سنة من 
شبر  طریقتهم  التخطئون  و  بالقذة  القذة  و 
لوكان  أن  حتى  بباع،  باع  و  بذراع  ذراع  و  بشبر 
قالوا:  لدخلتموه  ضب  جحر  دخل  قبلكم  َمن 
الیهود و النصارى تعنى یا رسول اهلل؟ قال: فمن 
أعنى؟ لینقض عرى السالم عروة عروة فیكون 
و  ]األمانة[  المامة  دینكم  من  تنقضون  ما  أول 
حتمًا  فرمودند:  خدا؟لص؟  رسول  الصالة:  آخره 
كه پیشینیان رفته اند. پا  به همان راهى مى روید 
جای پای آنان خواهید گذاشت و وجب به وجب 
حتى  آنان  راه  از  و  رفت  خواهید  راه  همان  به 
منحرف  وجب  یک  به اندازۀ  یا  تیری  به اندازۀ 
گر یكى از پیشینیان  كه ا نخواهید شد، به طوری 
نیز  شما  باشد،  شده  سوسماری  سوراخ  وارد 
گفتند یا رسول اهلل منظورتان  داخل خواهید شد. 
منظورم  پس  فرمود:  هستند؟  نصاری  و  یهود 
از  پس  یكى  را  اسالم  دستاویزهای  كیست؟ 
كه از دین خود  دیگری مى شكنید. اولین چیزی 
درهم مى شكنید امامت )امانت( و آخر آن نماز 

است.« )تفسیر قمى، ج2، ص41۳(.



ء

شماره 11   پاییز 98

168

كه  است  باور  این  بر  نیز  شیعه  گفت  باید 
پیامبر  پیشگویى  طبق  دقیقًا  اتفاقى  چنین 
كه  همان گونه  است.  افتاده  اتفاق  كرم  ا
در  كه  بحثى  اولین  مى فرمایند،  اشاره  ایشان 
انكار  بحث  افتاد،  اتفاق  پیشین  امت های 
از  پس  مثال،  بود.  به عنوان  جانشین  و  وصى 
رفتند،  طور  كوه  به  موسى؟ع؟  حضرت  آنكه 
و  افزود  ایشان  غیبت  بر  روز   1۰ متعال  خداوند 
امت  میان  از  روز  حضرت4۰  آن  مجموع،  در 
گردیدند. بنى اسرائیل در همین  خویش غایب 
دست  ن؟ع؟  اطاعت  هارو از  اندک،  فاصلۀ 

گوساله ای را به خدایى برگزیدند.  برداشته و 

و  است  الزم  مهم  نكتۀ  یک  به  توجه  اینجا  در 
كرم  ا پیامبر  فرمودۀ  از  كه  همان طور  اینكه  آن 
به  ناظر  ایشان  گفتار  است،  مشخص  نیز 
دربارۀ  مسلمانان  و  پیشین  اقوام  فعالیت های 
كه در اسالم و سایر ادیان الهى،  مسائلى است 
عبارت  با  چنانكه  است؛  داشته  وجود  هردو 
متعلقات  و  )دستاویزها  االسالم«  »عری 
كه  اسالم( از آن یاد شده، مانند امامت و نماز 
به  متعلق  كه  چیزی  آخرین  و  اولین   به عنوان 
اسالم است، مورد نقض و انكار قرار مى گیرند. 
بنابراین، این روایت مربوط به تفاوت های میان 
كه  گرچه مى دانیم  الهى نیست،  شریعت های 
تفاوت هایى  یكدیگر  با  الهى  شریعت های 
اشاره  آن  به  كریم  قرآن  در  نیز  خداوند  و  دارند 

كرده است )آل عمران: 5۰(. 

را  آن  كه  اسالم،  خاص  ویژگى های  از  یكى 
مى نماید،  مسألۀ  متمایز  الهى  ادیان  سایر  از 
آن  نظیر  كه  است  كرم؟لص؟  ا پیامبر  خاتمیت 
است.  نداشته  وجود  الهى  پیامبران  سایر  برای 
كه  است  واضح  به قدری  مهم  حقیقت  این 
قرار  نیز  بهائى  مشهور  مبلغان  مورد تأیید  حتى 
گرفته است، چنانكه اشراق خاوری در تعریف 
بودن،  آخر  »ختمیت:  مى نویسد:  ختمیت 
رسول؟لص؟«  حضرت  به  مختص  صفت 
پس   .)۳77 ص  ج2،  منیع،  توقیع  )قاموس 
ادیان  سایر  با  اسالم  تفاوت های  از   خاتمیت، 
در  بخواهد  تا  مشتركات،  از  نه  و  است  الهى 
در  مهم  نكتۀ  بگیرد.  قرار  حدیث  این  گسترۀ 
است  این  قسمت،  این  در  بهائیان  استدالل 
كه ایشان قسمت انتهایى این حدیث را تقطیع 
كه  ـ  نماز  و  امامت  مورد  دو  به  اشاره ای  و  كرده 
است  الهى  ادیان  سایر  با  اسالم  مشتركات  از 
چشم  از  را  حقیقت  این گونه،  و  نكرده اند  ـ 

خواننده پنهان داشته اند.

نویسندگان  استدالل  این  در  دیگر  مهم  نكتۀ 
بهائى، مراجعه به روایات و بیان معصومین؟مهع؟ 
كریم  قرآن  آیات  تبیین  و  تفسیر  و  توضیح  در 
پیامبر  به عهدۀ  كریم  قرآن  بیان  درواقع  است. 
الهى  جانشینان  به عهدۀ  ایشان  از  پس  و  كرم  ا
كه به تصریح قرآن، تأویل آیات آن  ایشان است 
فقط نزد آنان است و باید از این بزرگواران سؤال 
عمل  صحیح  شیوۀ  همین  براساس  گر  ا شود. 



ء

شماره 11   پاییز 98

169

شود و به روایات مربوط به این آیه مراجعه شود، 
كه بیان آن  نكتۀ مهم دیگری آشكار خواهد شد 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

این  ذیل  معصومین؟مهع؟  كه  مباحثى  از  یكى 
میان  در  كه  است  سنتى  مى دارند،  بیان  آیه 
امت  در  و  داشته  وجود  گذشته  امت های 

است  افتاده  اتفاق  نیز  اسالم 
موضوع  از  است  عبارت  كه 
بیت؟مهع؟،  اهل  قائم  غیبت 
كه باور  یعنى همان موضوعى 
بهائى آن را انكار كرده و موهوم 
)محمدحسینى،  مى داند 
 .)972 ص  باب،  حضرت 
دقیقًا  كه  اینجاست  جالب 
به  نیز  آیه  همین  تفسیر  در 
شده  اشاره  مطلب  این 
كتاب  در  ابن بابویه  است. 
در  بحرانى  و  كمال الدین 
درخصوص  البرهان  كتاب 

این آیه، روایت زیر را از امام صادق؟ع؟ آورده اند: 

عن  أبیه،  عن  حنان بن سدیر،  عن   ...«
أبى عبداهلل؟ع؟، قال: »إن للقائم منا غیبة یطول 
یابن رسول اهلل؟  ذاك  لم  و  له:  فقلت  أمدها«. 
قال: »إن اهلل عزوجل أبى إال أن تجرى فیه سنن 
سدیر  یا  له  البّد  إنه  و  غیباتهم  فى  األنبیاء؟مهع؟ 
عزوجل:  اهلل  قال  غیباتهم،  مدد  استیفاء  من 
كان  َتْرَكُبّنَ َطَبقًا َعْن َطَبٍق، أی على سنن من 

َ
ل

امام  از  پدرش  از  حنان بن سدیر  قبلكم:  من 
ما  قائم  برای  فرمود:  كه  كرد  روایت  صادق؟ع؟ 
كه مدت آن به طول مى انجامد.  غیبتى است 
چیست؟  برای  آن  خدا!  رسول  فرزند  ای  گفتم: 
او  در  مى خواهد  تعالى  خدای  زیرا  فرمود: 
غیبت هایشان  در  را  پیامبران؟مهع؟  سنت های 
سدیر  ای  و  كند  جاری 
كه  نیست  آن  از  گریزی 
به  آن ها  غیبت های  مدت 
فرمود:  تعالى  خدای  آید.  سر 
یعنى  َطَبٍق  َعْن  َطَبقًا  َتْرَكُبّنَ 

َ
ل

شما  در  پیشین  سنت های 
)بحرانى،   » است  جاری 
تفسیرالقرآن،  فى  البرهان 
ابن بابویه،  ص619،  ج5، 
تمام النعمه،  و  كمال الدین 
بیان  به  ص481(.  ج2، 
سنت های  از  یكى  روشن تر 
كه در امت های پیشین  الهى 
محقق  نیز  اسالمى  امت  در  و  داشته  وجود 
گردیده، سنت غیبت حجت خداست. یعنى 
كه در تمام امت های  همان باور اصیل و سنتى 
گذشته نیز بوده و باور بهائى آن را موهوم مى داند. 

نویسندگان بهائى دربارۀ  پایان این قسمت،  در 
سخت ترین  از  »یكى  كرده اند:  ادعا  قرآن  نسخ 
برابر  در  اسالم  دیانت  پیروان  كه  ذهنى  موانع 
خود ساخته اند، اعتقاد به قطع ارتباط خداوند 

که معصومین؟مهع؟  مباحثی  از  یکی 
می دارند،  بیان  آیه  این  ذیل 
که در میان امت های  سنتی است 
امت  در  و  داشته  وجود  گذشته 
که  است  افتاده  اتفاق  نیز  اسالم 
غیبت  موضوع  از  است  عبارت 
همان  یعنی  بیت؟مهع؟،  اهل  قائم 
که باور بهائی آن را انکار  موضوعی 
جالب  می داند   موهوم  و  کرده 
تفسیر  در  دقیقًا  که  اینجاست 
همین آیه نیز به این مطلب اشاره 

شده است.
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استناد  به  است كه  پیامبران  طریق  از  با  انسان 
مطالبى از قرآن و احادیث به آن معتقد گشته اند 
بارها  قرآن  نزول  سال   2۳ طى  كه  باوجودی  و 
گمان  گردیده،  نسخ  پیامبر  توسط  آن  آیات 
كتاب الى االبد نسخ نخواهد  كه این  نموده اند 
شد، با اینكه نسخ شدن آیات در خود قرآن نیز 
ُننِسَها  ْو 

َ
أ آَیٍة  ِمْن  َننَسْخ  »َما  است:  شده  بیان 

ْو ِمْثِلَها « )بقره، آیۀ 1۰6( یعنى 
َ
أ ْنَها  ّمِ ِت ِبَخْیٍر 

ْ
َنأ

یا  آن  مثل  كنیم،  فراموش  یا  نسخ  را  آیه ای  هر 
یم«.  بهتر از آن را مى آور

با  ارتباط  قطع  به  مسلمانان  كه  ادعا  این  به 
كرم معتقدند، در  خداوند متعال بعد از پیامبرا
كه  قسمت » مسألۀ قطع فیض« پاسخ داده شد 
معتقدند  خاتمیت،  به  اعتقاد  ضمن  شیعیان 
خداوند هیچ گاه زمین را از حجت خود خالى 
این  از  هدایتش  و  فیض  و  گذاشت  نخواهد 
رسید.  عالوه برآن  خواهد  بندگان  به  طریق 
شیعیان معتقد به وجود حجت حى و زنده ای 
كه در پس پردۀ غیبت به سر مى برند،  هستند 
امام دوازدهم  و  امام حسن عسكری؟ع؟  فرزند 
صادق؟ع؟،  امام  بیان  به  و  بوده  شیعیان 
نور  همانند  غیبت،  عصر  در  هدایتشان 
مى رسد.  به  انسان ها  ابر،  پشت  خورشید 
 ،1 ج  تمام النعمه،  و  كمال الدین  بابویه،  )ابن 
ص25۳(. بنابراین ادعای مطرح شده، تهمتى 
به اعتقاد شیعیان است. بالعكس این بهائیان 
درحال حاضر،  امراهلل،  ولى  نبود  با  كه  هستند 

مظنون به اعتقاد قطع فیض هستند.

عدِم  به  مسلمانان  كه  است  این  دوم  ادعای 
قرآن معتقدند، حال آنكه خداوند متعال  نسخ 

فرموده ما آیات آن را نسخ مى كنیم. 

آیۀ 1۰6  بهائى  نویسندگان  گفت  باید  در پاسخ 
سورۀ بقره را در این موضع آورده اند، اما فقط به 
كرده و به ادامۀ آن دقت  قسمت نسخ آن توجه 
نكرده اند. خداوند متعال در این آیه مى فرماید: 
ْو 

َ
أ ْنَها  ّمِ ِبَخْیٍر  ِت 

ْ
َنأ ُننِسَها  ْو 

َ
أ آَیٍة  ِمْن  َننَسْخ  »َما 

كنیم، مثل  فراموش  یا  را نسخ  آیه ای  ِمْثِلَها: هر 
كه  همان طور  یم«.  مى آور را  آن  از  بهتر  یا  آن 
بزرگ  خدای  پیداست،  آیه  متن  از  به وضوح 
گر آیه ای نسخ شود مثل آن یا بهتر از آن  فرموده ا
كه نویسندگان  آورده مى شود. اما جالب است 
بهائى به آورده شدن مثل آن آیات یا بهتر از آن 
كه  كرده اند  در قرآن توجهى نكرده و فقط ادعا 
بى توجه  قرآن  آیاِت  نسِخ  به  نسبت  مسلمانان 
كه  آنجاست  عجیب تر  استدالل  اما  هستند. 
نتیجه  قرآن  كل  نسخ  قرآن  از  آیه  چند  نسخ  از 
مسلمانان  كه  است  شده  بیان  و  شده  گرفته 
و  است  باقى  الى االبد  قرآن  كه  باورند  این  بر 
این  گفت  باید  شد.  نخواهد  نسخ  هیچ گاه 
استدالل هیچ دلیل عقالنى و علمى نداشته و 
كه البته مثل  نمى توان از نسخ چند آیه از قرآن 
كل  نسخ  شده،  جایگزینش  آن  از  بهتر  یا  آن 

كرد.  گیری  قرآن را نتیجه 
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قسمت چهارم: آیۀ خاتم النبیین

كه موردتوجه نویسندگان بهائى  مطلب دیگری 
كه  گرفته است، آیۀ 4۰ سورۀ احزاب   است  قرار 
با جرأت مى توان گفت یكى از صریح ترین آیات 
قرآنى در زمینۀ خاتمیت حضرت محمد؟لص؟ 
ٌد أبا أَحٍد ِمْن  كاَن ُمَحّمَ كه مى فرماید: »ما است 
كاَن   اهلِل َو خاتم النبیین َو 

َ
ِرجاِلُكْم َو لِكْن َرسول

محّمد  َعلیمًا:  َشْى ٍء  ِبُكّلِ  اهلُل 
شما  مردان  از  هیچ یک  پدر 
نیست؛ ولى رسول خدا و خاتم 
خداوند  البّته  است.  پیامبران 

به همه چیز بسى داناست«.

پیامبر  خاتمیت  آیه،  این  در 
شده  بیان  به روشنى  اسالم 
است؛ اما در جزوۀ رفع شبهات 
آوردن  با وارد  سعى شده است 
اشكاالتى بر آن، معنای خاتم را 

كه به معنى پایان دهنده است؛ زیر سؤال ببرند. 
این اشكاالت عبارتند از:

سرنوشت  كه  اهمّیت،  این  با  نكته ای  چرا   -1
آتى یک امت را رقم مى زند، در قرآن فقط یک بار 
گنجانده  چندپهلو  چنین  عبارتى  در  هم  آن  و 

شده است؟ 

فرض  پایان دهنده  معنای  به  را  خاتم  گر  ا  -2
كنیم، میان قسمت اول و دوم آیه ارتباط معنایى 
»ما  شدن  مرتبط  على رغم  یعنى  نیست؛  برقرار 
اهلِل   

َ
»َرسول با  ِرجاِلُكْم«  ِمْن  أَحٍد  أبا  ٌد  ُمَحّمَ كاَن 

َو خاتم النبیین« به وسیلۀ عبارت »ولكن«، این 
لذا  و  ندارند  هم  با  معنایى  ارتباط  دوقسمت 
خاتم نمى تواند معنای پایان دهنده داشته  باشد 
كه ربط میان  كرد  گونه ای دیگر معنا  و باید آن را 

دو قسمت برقرار شود. 

برای  خاتم،  لقب  اعراب،  بین  در   -۳
مثل  مى رود،  به كار  نمودن  شاخص  و  تكریم 
در  » خاتم الشعرا«.  اصطالح 
عبارت  نیز  یادی  ز احادیث 
» خاتم الوصیین« برای حضرت 
شده  برده  به كار  على؟ع؟ 
به  عبارت  این  گر  ا كه  است 
باشد؛  وصى  آخرین  معناِی  
فرزندان  وصایت  به  اعتقاد 
امیرالمؤمنین؟مهع؟ باطل است.

خوانده  فتحه  با  خاتم  گر  ا  -4
و  ُمهر  آن  معانى  از  یكى  شود؛ 
كه  چرا است،  انگشتری  نگین 
در قدیم ُمهر افراد، نگین انگشترشان بود و افراد 
نامه ها  تایید  و  تصدیق  برای  انگشتر  نگین  از 
معنای  به  خاتم  معنای  پس  مى كردند  استفاده 
كه  معنا  بدین  است؛  و  تأییدكننده  مصدق 
كرده  را  تأیید  قبلى  پیامبران  كرم؟لص؟  ا رسول 
كه  دارند  این مطلب  بر  آن ها تصدیقى  مانند  و 

ازدواج با زن پسرخوانده نادرست است.

در  خاتم،  كلمۀ  از  پایان دهنده،  برداشت   -5
كه  است  كریم  قرآن  از  آیاتى  با  كامل  تعارض 

به  معتقد  شیعیان   عالوه برآن 
زنده ای  و  حی  حجت  وجود 
پردۀ  پس  در  که  هستند 
فرزند  می برند،  سر  به  غیبت 
و  عسکری؟ع؟  حسن  امام 
بوده  شیعیان  دوازدهم  امام 
صادق؟ع؟،  امام  بیان  به  و 
غیبت،  عصر  در  هدایتشان 
ابر،  پشت  خورشید  نور  همانند 

به  انسان ها می رسد. 
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به صراحت ظهور پیامبران یا امت های صاحب 
كتاب دیگری را در آینده خبر مى دهد. 

پاسخ به اشكاالت بر آیۀ خاتم النبیین 

1- پاسخ به اشكال اول

كه  است  این  كنیم  اشاره  باید  كه  اول  نكتۀ 
قرآن  در  یادی  ز ماجراهای  و  احكام  مطالب، 
با  آیا  آمده اند.1  آیه  یك  در  فقط  كه  هستند 

را  آن ها  مى توان  باال،  استدالل 
گذاشت یا مدعى  كنار  كرد،  انكار 
كمتر  شد اعتباِر آن ها از دیگر آیات 
متعال  خداوند  گفت  باید  است؟ 
مى خواهیم  ما  كه  آن گونه  لزومًا 
است  واضح  و  نمى گوید  سخن 
تعداد  به  خدا  كالم  حجیت  كه 
كه  سخن  این  و  نیست  تكرار  و 
مطلب مهم؛ باید حتمًا چندبار در 
استدالل  باشد،  شده  مطرح  قرآن 
كه  قابل قبولى به نظر نمى رسد؛ چه 
متعال  خداوند  سخنان  اهمیت 

یک بار  فقط  كه  كالمى  نیست.  تكرار  مبنای  بر 
حجیت  اندازه  همان  باشد،  آمده  قرآن  در  هم 
باشد.  آمده  مرتبه  پنجاه  مثال،  به طور  كه  دارد 
هم  آیه  یک  در  »خاتم النبیین«،  لفظ  بنابراین 
است.  حجت  مسلمانان  برای  و  است  كافى 
كه  است  این  افتاده  اتفاق  واقعیت  در  آنچه 

او  میراندن  و  نبی  عزیر  حضرت  ماجرای  مثال  به طور   .1
تطهیر  آیه  و  عمران:61(  )آل  مباهله  داستان  )بقره:259(، 

)احزاب:33(. 

قرآنى  متعدد  آیات  در  را  مطلبى  متعال  خدای 
بیان فرموده ولى باز مورد انكار عده ای قرار گرفته 
حدود  كه  قیامت  به  مربوط  آیات  نظیر  است؛ 
كریم به این مطلب اختصاص  2۰۰۰ آیه از قرآن 
یافته است، اما پیشوایان بهائیت معنای آن ها 
از  متفاوت  كاماًل  توصیفى  و  كرده  تحریف  را 

توصیف قرآنى از قیامت را بیان مى كنند.2

است  این  است؛  اهمیت  حائز  كه  دوم  نكتۀ 
محور  سه  كلى  به طور  كه 
خاتمیت،  بحث  در 
بر  خاتمیت  دارد.  وجود 
اسالم؟لص؟،  پیامبر  محور 
و  قرآن  محور  بر  خاتمیت 
دین  محور  بر  خاتمیت 
احكام  جاودانگى  و  اسالم 
پیامبر  كه  معنا  این  به  آن؛ 
پیامبر  آخرین  اسالم؟لص؟ 
كتاب  آخرین  قرآن  االهى، 
االهى و اسالم و احكام آن، 
خدا  سوی  از  كه  است  احكامى  و  دین  آخرین 

برای بشر فرستاده شده است. 

در هریک از این سه محور مى توان به مستنداتى 
معصوم؟مهع؟،  امامان  اسالم؟لص؟،  پیامبر  از 
در  حتى  و  سنت  اهل  شیعه،  دانشمندان 
برخى موارد به مستنداتى از نصوص دست اول 
قرار  ایشان  كه موردتأیید  آیین بهائى و علمایى 
چالش های  به  بنگرید  زمینه  این  در  بیشتر  مطالعۀ  برای   .2

معنای نوین قیامت در آیین بهائی از همین نویسنده. 

متعال  خداوند  گفت  باید 
که ما می خواهیم  لزومًا آن گونه 
است  واضح  و  نمی گوید  سخن 
تعداد  به  خدا  کالم  حجیت  که 
که  سخن  این  و  نیست  تکرار  و 
چندبار  حتمًا  باید  مهم؛  مطلب 
باشد،  شده  مطرح  قرآن  در 
به نظر  قابل قبولی  استدالل 
اهمیت  که  چه  نمی رسد؛ 
سخنان خداوند متعال بر مبنای 

تکرار نیست. 
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كه همگى بیاناتى در  تأیید  كرد  گرفته اند، اشاره 
و اثبات ادعای آخرین بودن این سه محور دارند 
از نویسندگان، فرجام فرخنده، صص  )جمعى 
این  تمام  به  پرداختن  برای  كه  ازآنجا  .)16-14
است،  الزم  گانه  جدا نوشتاری  مستندات، 
قرآنى  آیات  از  مثال هایى  بیان  به  اینجا  در 
استناد  مورد  محور  سه  هر  در  كه  یم  مى پرداز
یعنى  اول  محور  در  كه  آیه ای  مى گیرند.1  قرار 
قرار  استناد  مورد  اسالم؟لص؟  پیامبر  خاتمیت 
آیۀ  همین  یعنى  احزاب  سورۀ   4۰ آیۀ  مى گیرد؛ 
موردبحث و به كار بردن لفظ »خاتم النبیین« در 
آن است. در محور دوم یعنى آخرین بودن قرآن 
ْنِذَرُكْم 

ُ
أِل ُقْرآُن 

ْ
ال ا 

َ
ّىَ هذ

َ
ِإل وِحَى 

ُ
أ »َو  آیۀ  به  مى توان 

است  شده  وحى  من  بر  قرآن  این  َغ: 
َ
َبل َمْن  َو  ِبِه 

این  پیام  ]كه  را  هركس  و  را  شما  آن  به وسیلۀ  تا 
 ،)19 )انعام:  بدهم«  هشدار  برسد،  او[  به  قرآن 
كرد. در این آیه قید  زمان و مكان برداشته  اشاره 
شده است، پس قرآن برای همۀ  زمان ها و همۀ 
تیِه 

ْ
»الَیأ آیۀ  دربارۀ  همچنین  مكان هاست. 

ِمْن  َتْنزیٌل  ِفِه 
ْ
َخل ِمْن  ال  َو  َیَدْیِه  َبْیِن  ِمْن  باِطُل 

ْ
ال

یش  رو پیش  از  نه  باطلى  هیچ  َحمیٍد:  َحكیٍم 
]آن [  نمى یابد،  راه  آن  به  سرش  پشت  از  نه  و 
است«  ستوده  حكیمى  ازسوى  فروفرستاده اى 
مى فرمایند:  باقر؟ع؟  امام   ،)42 )فصلت: 
قبل  من  ال  و  التوراة  قبل  من  الباطل  »الیأتیه 
النجیل و الزبور و أما من خلفه الیأتیه من بعده 

1. برای مطالعۀ بیشتر در سایر مستندات بنگرید به: جمعی از 
نویسندگان، فرجام فرخنده، 1393 شمسی، تهران، نشر گوی.

راه  بدان  آن  ی  رو پیش  از  باطل  یبطله:  كتاب 
باطل  را  آن  زبور  و  انجیل  و  تورات  یعنى  ندارد 
ندارد  راه  بدان  آن  َپِس  از  باطل  نیز  و  نمى كنند 
نخواهد  قرآن  از  پس  دیگری  كتاب  هیچ  یعنى 
كند«2 )قمى، تفسیر قمى،  را باطل  كه قرآن  بود 
خاتمیِت  یعنى  سوم  محور  در  ص266(.  ج2، 
دین اسالم و احكام جاودانه آن نیز، مى توان این 
ُهدى  

ْ
ُه ِبال

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ذی أ

َّ
آیه را شاهد آورد: »ُهَو ال

َكِرَه  ْو 
َ
ل َو  ِه  ِ

ّ
ُكل یِن  الّدِ ى 

َ
َعل ِلُیْظِهَرُه  َحّقِ 

ْ
ال دیِن  َو 

با  را  خود  پیامبر  كه  است  كسى  او  ُمْشِرُكون: 
ْ
ال

هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بر همۀ 
ناخوش  مشركان  هرچند  گرداند،  پیروز  ادیان 
دارند« )توبه: ۳۳؛ صف: 9(. در این آیه، قیدی 
برای ادیان قرار داده نشده است و مى توان گفت 
كه بر تمامى ادیان،  دین اسالم، تنها دینى است 
شد.  خواهد  پیروز  االهى  غیر  چه  و  االهى  چه 
این آیه نیز همان معنا را مى رساند: »َو َمْن َیْبَتِغ 
ِخَرِة 

ْ
ِفى اآل ُهَو  َو  ِمْنُه  ْن ُیْقَبَل 

َ
َفل دینًا  ْسالِم  ِ

ْ
ال َغْیَر 

دینى  اسالم  از  غیر  هركس  خاِسرین: 
ْ
ال ِمَن 

ى پذیرفته نیست و او در  كند، هرگز از و اختیار 
 .)85 عمران:  )آل  است«  یانكاران  ز از  آخرت 
این  بیانگر  آیه  این  در  آخرت،  كلمۀ  به  توجه 
است كه اسالم آخرین دینى است كه در آخرت 
در مورد آن سوال مى شود. با عنایت به این سه 
به  ابطال،  مصادیق  از  یکی  نسخ،  كه  است  ذكر  به  الزم   .2
معنای ابطال احکام قبلی و آوردن احکام جدید است )جمعی 
آیین های  منظر  از  ص97(.  فرخنده،  فرجام  نویسندگان،  ار 
و  آن در بدشت نسخ شد  احکام  و  بهائی، دین اسالم  و  بابی 
گردید )فیضی، حضرت بهاءاهلل، ص  آیین بابی جایگزین آن 

.)43
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درمورد  قرآن  آیات  از  مستنداتى  ارائۀ  و  محور 
گفت على رغم تصور نویسندگان  آن ها، مى توان 
پیامبر  و جاودانگى  بودن  آخرین  بهائى،  مسألۀ 
كه یک بار در قرآن  و دین اسالم نكته ای نیست 
در  مختلف  عبارات  به  بلكه  باشد،  شده  ذكر 
گر فقط  گرچه ا آیات متعدد ذكر آن رفته است؛ 

یک بار هم این  مسأله آمده بود، 
و  بود  كافى  مسلمانان  برای 

حجیت داشت. 

2- پاسخ به اشكال دوم

گفته اند  بهایى  نویسندگان 
معنای  گرفتن  درنظر  با  كه 
چون  خاتم،  برای  پایان دهنده 
آیه  قسمِت  دو  میان  نمى توان 
َحٍد 

َ
أ با 

َ
أ ٌد  ُمَحّمَ كاَن  »ما  یعنى 

 
َ

َرُسول لِكْن  »َو  و  ِرجاِلُكم«  ِمْن 
ارتباط  یَن«  ِبّیِ َو  خاتم الّنَ اهلِل 
باید  لذا  كرد؛  برقرار  معنایى 
درنظر  طوری  را  خاتم  معنای 

شود.  برقرار  قسمت  دو  میان  ارتباط  كه  گرفت 
درنظر  با  چهارم  اشكال  در  همچنین  آن ها 
گرفتن معنای تصدیق كننده برای خاتم، به زعم 
كرده اند  بیان  و  نموده  برقرار  را  ارتباط  این  خود 
تصدیق كنندۀ  اسالم؟لص؟  گرامى  پیامبر  كه 
پیامبران قبل از خود بوده و مانند آن ها تصدیق 
ازدواج  با همسر پسرخوانده  كه مى توان  كرده اند 

كرد. 

استدالل،  از  نوع  این  گفت  باید  پاسخ  در 
اساسى  اشكالى  تا  دارد  فرافكنى  جنبۀ  بیشتر 
ساده  بسیار  توضیحاتى  با  كه  چرا قابل تأمل،  و 
»پایان دهنده«  معنای  گرفتن  درنظر  با  مى توان 
كرد،  برقرار  را  برای خاتم، ربط میاِن دو قسمت 

به این ترتیب:

یعنى  خداست؛  رسول  او   -1
و  است  اّمت  معنوی  پدر 
همانند یک پدر، دل سوز مردم 
است و از همین رو، اطاعت از 
از یک پدر،  او همانند اطاعت 
واقعى  پدر  اّما  است؛  واجب 
پیشین  همسر  كه  نیست  آنان 
حكم  در  ید،  ز پسرخوانده اش 
عروس او بوده باشد و ازدواج با 

آن بانو، حرام باشد.

یعنى  خداست؛  رسول   -2
نادان  یا  منافق  افراد  سخنان 
خدا  حكم  تا  نمى شود  موجب 
را بیان نكند. فرستادۀ خدا وظیفه اش آن است 
كه حكم خدا را بگوید؛ هرچند منافقان را خوش 

نیاید.

پیامبران  خاتم  كه  خدا  رسول  نه تنها  او   -۳
آسمان  از  خبری  هیچ  دیگر  او  از  پس  و  است 
 به عنوان وحى تشریعى نخواهد آمد و درنتیجه، 
قرآن،  و  اسالم  احكام  دیگر  همانند  حكم  این 

جاودانه است.

و  محور  سه  این  به  عنایت  با 
قرآن  آیات  از  مستنداتی  ارائۀ 
گفت  می توان  آن ها،  درمورد 
نویسندگان  تصور  علی رغم 
و  بودن  آخرین  بهائی،  مسألۀ 
اسالم  دین  و  پیامبر  جاودانگی 
در  بار  یک  که  نیست  نکته ای 
به  بلکه  باشد،  شده  ذکر  قرآن 
عبارات مختلف در آیات متعدد 
گر  ا گرچه  است؛  رفته  آن  ذکر 
این  مسأله  هم  بار  یک  فقط 
مسلمانان  برای  بود،  آمده 

کافی بود و حجیت داشت. 
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داشتن  اعراب،  به ویژه  و  آدمیان  عموم   -4
مى پندارند  بزرگ  بس  افتخاری  را  پسر  فرزند 
این  آیه  مهم  نكتۀ  مى بالند.  پسر  داشتن  به  و 
كه رسول اهلل؟لص؟ پسر ندارد؛ اّما خداوند  است 
نعمتى بسیار بزرگ تر به او عنایت فرموده است؛ 
از  )جمعى  انبیاست  خاتم  و  خدا  رسول  او 

نویسندگان، فرجام فرخنده، ص 29(. 

دو  به  را  آیه  از  قسمت  دو  میاِن  ارتباط  بنابراین 
وجه مى توان برقرار نمود؛ اول اینكه به این دلیل 
و  خاتم االنبیا  اسالم؟لص؟  گرامى  رسول  كه 
دربارۀ  كه  حكمى  است؛  پیامبران  پایان دهندۀ 
از  جزئى  داده  ارائه  پسرخوانده  همسر  با  ازدواج 
شریعت جاودانۀ او و غیرقابل نسخ است و دوم 
نیست،1  شما  مردان  از  هیچ كدام  پدِر  او  اینكه 
او موهبتى بسیار  به  اما خدا  یعنى پسری ندارد؛ 
پایان دهنده  و  خدا  رسول  كه  كرده  عطا  بزرگ تر 
این  گرفتن  درنظر  با  بنابراین  است.  پیامبران 
توضیحات، به راحتى مى توان ربِط میان آخرین 
بودن پیامبر اكرم و  مسأله و حكِم بیان شده در آیه 

را مشخص كرد.

3-پاسخ به اشكال سوم

خاتم  لغت  اعراب  بین  در  كه  گفته اند 
مانند  مى رود،  به كار  شخص  تكریم  برای 

طیب،  قاسم،  نام های  به  پسرانی  اسالم  پیامبر  البته،   .1
و  نوزادی  در  آن ها  همۀ  ولی  داشته اند  ابراهیم  و  طاهر 
به  كه  را  رجالکم  لفظ  نمی توان  لذا  رفته اند،  دنیا  از  كودكی 
بالغ اطالق می شود، برای آن ها به كار برد. )قرشی،  مردانی 
و  الکشاف  تفسیر  از  نقل  به   227 ص   ،2 ج  قرآن،  قاموس 

المیزان(.

برای  كه  است  جهت  همین  به  » خاتم الشعرا«. 
» خاتم الوصیین«  لقب  امیرالمؤمنین؟ع؟  تكریم 
گر غیر از این  كه ا به ایشان داده شده است، چرا
بود،  تركیب  پایان دهنده  معنای  به  خاتم  و  بود 
اوصیا  پایان دهندۀ  معنای  به  » خاتم الوصیین« 
توسط  وصایت  سلسلۀ  ادامۀ  با  این،  و  مى شد 

فرزندان ایشان ناسازگار است. 

اواًل، الزم  گفت  باید  این اشكال  به  پاسخ  برای 
كامل  و  درست  معنای  یافت  در برای  است 
لغت خاتم، به فرهنگ های لغت مراجعه شود 
كرد؛  بیان  را  سخنى  استناد،  بدون  نمى توان  و 
برخى  به  نیز  نگاهى  ادعا،  این  از  فارغ  ثانیًا، 
» خاتم الشعرا«  اصطالح  زمینۀ  در  نظرات، 
فن،  اهل  میاِن  در  آیا  شود  معلوم  تا  یم  مى انداز
منظور  یا  رفته  به كار  تكریم  برای  اصطالِح  این 
پایان دهندۀ شاعران  از  خاتم الشعرا واقعًا همان 

بوده است؟ 

»خاتمیت  عالوه بر  مى نویسد:  سجادی 
كمال  نوعى  با  پیوسته  توقیر،ِ  و  احترام 
همچون  اصطالحاتى  و  هست  و  بوده  همراه 
و  خاتم الحكما  و  خاتم االوصیا   خاتم االنبیا 
از  برخاسته  این ها  جز  و  و  خاتم المجتهدین 
مثال  خاتم المجتهدین  است.  اعتقادی  چنین 
كه در فن اجتهاد به  كس اطالق مى شود  بدان 
كه دیگر همانند او نخواهد  پایه ای رسیده است 
آمد )به نقل از لغت نامه دهخدا(. اطالق عنوان 
تصوری  چنین  نیز  جامى  به   خاتم الشعرایى 
برمى انگیزد.«  شنونده  و  خواننده  ذهن  در  را 
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)سجادی، جامى فراز یا فرود، ص 5(. 

نویسنده پس از بیاِن چنین معنایى از اصطالح 
واقعًا  آیا  كه  ادعا  این  بررسى  به   خاتم الشعرا، 
مى توان جامى را  خاتم الشعرا یعنى پایان دهندۀ 
گفت آنچه  شاعران نامید، مى پردازد. پس باید 
پایان دهنده  معنای  است،  موردنظر  اینجا  در 

استناد  و  است  خاتم  برای 
برای  معنى  این  به  نویسنده 
كه  است  موضوع  این  بیان 
توانای  شعرای  به  باتوجه 
را  او  نمى توان  جامى،  از  بعد 
پایان دهندۀ  یا  خاتم الشعراء 

شاعران نامید. 

سرمد محمدی درمورد جامى 
لقب  خاتم الشعرا  ی  و به  كه 
داده اند، چنین نوشته است: 
مرگ  مستشرقان،  »بعضى 
عصر  پایان  نقطۀ  را  جامى 
كالسیک  ادبیات  طالیى 
)آریری،  دانسته اند  فارسى 

لقب  گرفتن  درنظر  و  ص4۰6(  ش،   1۳71
دیدگاه  همین  از  نیز  ی  و برای  » خاتم الشعرا« 
از  گزارشى  محمدی،  )سرمد  دارد«  حكایت 
كه  مى كنیم  مالحظه   .)165 ص  كتاب،  یک 
نویسنده معنای  پایان دهنده را برای خاتم درنظر 
كالسیک با مرگ  گرفته و به پایان عصر ادبیات 

كرده است.  جامى اشاره 

گفت تصوری  بنابراین، به طور خالصه مى توان 
نظیر  اصطالحاتى  از  بهائى،  نویسندگان  كه 
 خاتم الشعرا و ... دارند، نادرست به نظر مى رسد 
كید بر ارائۀ مرجعى برای سخن خود، انتظار  و  تأ

بیجایى نیست. 

برای  » خاتم الوصیین«  اصطالح  دربارۀ 
على؟ع؟  امیرالمؤمنین 
كه  است  روشن  مى گوییم 
فرزندان ایشان وصى بالفصل 
و  نیستند  كرم؟لص؟  ا پیامبر 
امام  وصى  امامان  از  هریک 
قبل از خود و باواسطه، وصى 
هستند  اسالم  گرامى  پیامبر 
وصى  امیرالمؤمنین  فقط  و 
هستند  پیامبر؟مهع؟  بالفصل 
و كاربرد این لقب برای ایشان 
كه پیامبر  كاماًل بجاست، چرا
پایان دهندۀ  كرم؟لص؟  ا
حضرت  و  انبیا  سلسلۀ 
پایان دهندۀ  على؟ع؟ 

سلسلۀ اوصیای پیامبران است. 

كنون، حدیثى را كه در آن لقب » خاتم الوصیین«  ا
است،  شده  برده  به كار  امیرالمؤمنین؟ع؟  برای 
به  پاسخ  برای  فصل الخطابى  تا  مى بینیم 

اشكال مطروحه باشد. 

َعْن  آَباِئِه  َعْن  ِبیِه 
َ
أ َعْن  »ُموَسى ْبن َجْعَفٍر 

َعِلّىُ  َیا  اهلِل:   
ُ

َرُسول  
َ

َقال  :
َ

َقال ِبى َطاِلٍب 
َ
َعِلّىِ ْبِن أ

دربارۀ اصطالح » خاتم الوصیین« برای 
می گوییم  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین 
روشن است که فرزندان ایشان وصی 
و  نیستند  کرم؟لص؟  ا پیامبر  بالفصل 
از  قبل  امام  وصی  امامان  از  هریک 
گرامی  خود و باواسطه، وصی پیامبر 
امیرالمؤمنین  فقط  و  هستند  اسالم 
و  هستند  پیامبر؟مهع؟  بالفصل  وصی 
کاماًل  ایشان  برای  لقب  این  کاربرد 
کرم؟لص؟  ا پیامبر  که  چرا بجاست، 
حضرت  و  انبیا  سلسلۀ  پایان دهندۀ 
سلسلۀ  پایان دهندۀ  علی؟ع؟ 

اوصیای پیامبران است. 
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ُه َغْیَر 
َ
َك ِمْثل

َ
ُت ل

ْ
ل

َ
 َسأ

َّ
ى َشْیئًا ِإال ّبِ َر َنا 

َ
أ ُت 

ْ
ل

َ
َما َسأ

َعِلّىٌ  َو  یَن  ِبّیِ ْنَت  خاتم الّنَ
َ
أ َبْعَدَك  َة  ُنُبّوَ  

َ
 ال

َ
َقال ُه 

َ
ّن
َ
أ

پدرش  از  موسى بن جعفر؟ع؟  یَن :  َوِصّیِ
ْ
 خاتم ال

كردند  نقل  على بن ابى طالب؟ع؟  از  پدرانش  از 
از  على  ای  فرمود:  خدا؟لص؟  رسول  فرمود:  كه 
پروردگارم چیزی را درخواست نكردم مگر آنكه 
مانند آن را برای تو خواستار شدم، جز اینكه خدا 
فرمود: پس از تو نبوتى نیست، تو پایان انبیایى و 

على فرجام اوصیاست.

پیامبر  مى بینیم،  حدیث  این  در  كه  همان طور 
»َغْیَر  واضح  عبارت  بردن  به كار  با  كرم؟لص؟  ا
اعالم  خودشان،  درمورد  َبْعَدَك«  َة  ُنُبّوَ  

َ
ال  

َ
َقال ُه 

َ
ّن
َ
أ

نیست؛  من  نبوت  از  بعد  نبوتى  كه  داشته اند 
من  پایان دهندۀ انبیا هستم و على  پایان دهندۀ 

اوصیاست. 

4-پاسخ به اشكال چهارم

كه  اشكال چهارم جزوۀ رفع شبهات این است 
معانى  از  یكى  شود؛  خوانده  فتحه  با  خاتم  گر  ا
كه  آن ُمهر و نگین انگشتری است، به این معنا 
و  تأیید كننده  تصدیق كننده  معنای  به  خاتم 
ادعا،  این  بررسى  برای  پیشین است.  پیامبران 
مراجعه  خاتم  كلمۀ  ذیل  لغت  كتاب   دو  به 
مشخص  آن  نادرستى  یا  درستى  تا  مى كنیم 

شود. 

َخاُء َو 
ْ
نمونه اول از معجم مقاییس اللغه: »َخَتَم ال

ْىِء. 
َ

وُغ آِخِر الّش
ُ
ْصٌل َواِحٌد، َو ُهَو ُبل

َ
ِمیُم أ

ْ
اُء َو ال الّتَ

وَرَة.  الّسُ ُئ  َقاِر
ْ
َخْتَم ال َعَمَل، َو 

ْ
 َخَتْمُت ال

ُ
ُیَقال

ِلَك ِمَن 
َ

ْىِء، َفذ
َ

ى الّش
َ
ْبُع َعل َخْتُم، َو ُهَو الّطَ

ْ
ا ال ّمَ

َ
َفأ

 
َّ

ِإال َیُكوُن 
َ

ال ْىِء 
َ

الّش ى 
َ
َعل ْبَع  الّطَ  

َ
ّن

َ
أِل ْیًضا 

َ
أ َباِب 

ْ
ال

َخاَتُم ُمْشَتّقٌ ِمْنُه، 
ْ
ْحَراز. َوال

َ ْ
وِغ آِخِرِه، ِفى األ

ُ
َبْعَد ُبل

َخْیَتاُم. 
ْ
َخاَتاُم، َوال

ْ
َخاِتُم، َوال

ْ
 ال

ُ
ُیَقال  ِبِه ُیْخَتُم َو

َ
ّن

َ
أِل

ُه 
َ
ّن

َ
ْنِبَیاِء، أِل

َ ْ
َم َخاَتُم األ

َّ
ْیِه َو َسل

َ
ى اهلُل َعل

َّ
ِبّىُ َصل َوالّنَ

ى 
َ
 اهلُل َتَعال

َ
آِخُرُهْم َو ِخَتاُم ُكّلِ َمْشُروٍب: آِخُرُه. َقال

 آِخَر َما 
َ

ْی ِإّن
َ
[ِخَتاُمُه ِمْسٌك] ]المطففین: 26[، أ

ِمْسِك.« 
ْ
ال َراِئَحُة  اُه  ِإّیَ ُشْرِبِهْم  ِعْنَد  ِمْنُه  َیِجُدوَنُه 

ج2،  اللغه،  مقاییس  معجم  )احمدبن فارس، 
ص 245(.

واحد  اصل  م،«  ت،  »خ،  حرف  سه  ترجمه: 
ندارد[  بیش  اصلى  معنای  یک  ]یعنى  است؛ 
گفته  است.  چیزی  پایان  به  رسیدن  هم  آن  و 
گفته مى شود:  كار را به پایان بردم و نیز  مى شود: 
همین  برد.  پایان  به  را  سوره  ]خواندن[  قاری، 
شده  جدا  نیز  مالزم  معنای  یک  اصلى  معنای 
چیزی  بر  نهادن  ُمهر  همان  ]ختم، كه  است: 
نهادن  ُمهر  زیرا  باب است؛  از همین  نیز  باشد، 
كه  مى یابد  تحّقق  هنگام  آن  فقط  چیزی،  بر 
محصور،  و  محدود  مجموعۀ  یک  در  چیز  آن 
به  و  تاء  فتح  ]به  خاَتم  برسد.  خویش  پایان  به 
شده  جدا  معنا  همین  از  نیز  انگشتری[  معنای 
ُمهر نهادن به وسیلۀ انگشتری  است؛ زیرا عمل 
كسر تاء[  انجام مى شود. به انگشتری خاِتم ]به 
پیامبر،  و  مى شود  گفته  هم  خیتام  و  خاتام  و 
خاتم  باد،  خاندانش[  ]و  او  بر  خداوند  درود  كه 
پیامبران است؛ زیرا او، آخر آنان است. در پایان، 
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خدای متعال مى فرماید: و ِختام هر نوشیدنى، 
كه بهشتیان  یعنى آخر آن. یعنى آخرین طعمى 
هنگام  بهشتى،  ُمهر  به  سر  شراِب  نوشیدن  از 

نوشیدن آن مى یابند، بوی ُمشک است.

ج:  الخاِتم  و  »الخاَتم  المنجد:  از  دوم  نمونه 
ُكّلِ  َخواِتم و ُخُتم : الخاتام، ما ُیْخَتُم ِبه، عاِقَبُت 
 َوْضِح الَقواِئم.« )یسوعى، 

ُ
َشىء، ِنْقَرة الَقفا، َاَقّل

المنجد، ص 169(.

كسر  ترجمه: خاَتم و خاِتم ]به 
كه جمع آن َخواِتم  و فتح تاء[ 
و  ُمهر  یعنى  است،  ُخُتم  و 
پایان  او  به  آنچه  انگشتری؛ 
داده مى شود؛ فرجام هر چیز، 
ستون  پایان  در  پشت  گودی 
كوچک ترین سپیدی  فقرات؛ 

پایان. در انتهای پای چهار

كه مالحظه مى شود در هر دو فرهنگ  همان طور 
دیگری  و  مسلمان  اولى  مؤلف  كه  لغت، 
كه خاتم یكى از مشتقات  مسیحى است؛ َخَتَم 
در  اما  است؛  شده  معنا  دادن  پایان  است؛  آن 
آن  در  هم  انگشتری  و  ُمهر  معنای  مورد،  دو  هر 
زبان ها،  همۀ  در  آنكه  توضیح  مى شود.  دیده 
و  دارند  اصلى  معنای  یک  لغات  از  بسیاری 
و  اصل  در  كه  مالزم  معنای  چندین  یا  یک 
در  بازمى گردند؛  اصلى  معنای  همان  به  یشه،  ر
انگشتری  و  اصلى  معنای  دادن«  »پایان  اینجا 
جهِت  جهت؟  چه  از  اما  است،  مالزم  معنای 

آن را ابن فارس در سطور یادشده، توضیح داده 
كه همان ُمهر نهادن برچیزی باشد  است: »ختم 
نیز از همین باب است؛ زیرا ُمهر نهادن بر چیزی، 
فقط آن هنگام تحّقق مى یابد كه آن چیز در یک 
خویش  پایان  به  محصور،  و  محدود  مجموعۀ 
برسد. خاَتم ]به فتح تاء و به معنای انگشتری[ 
عمل  زیرا  است؛  شده  جدا  معنا  همین  از  نیز 
مى شود«.  انجام  انگشتری  به وسیلۀ  نهادن  ُمهر 
لغت نامۀ  در  همچنین 
دهخدا، دراین باره مى خوانیم: 
نامیده  خاتم  جهت  بدین  »و 
پادشاهان  مكاتیب  كه  شده 
است«  مى یافته  اختتام  بدان 
دهخدا،  لغت نامه  )دهخدا، 

كلمۀ خاتم(.  ذیل 

اصل  در  كه  خاتم  به  بنابراین 
دارد؛  معنای  پایان دهنده 
در  قدیم  در  كه  چرا داده اند،  هم  انگشتر  معنای 
كه نقش  نامه ها مهری زده مى شد  پایان  و  انتها 
ربِط میان  اینجا  از  بود.  افراد  انگشتِر  بر  این مهر 
معنای انتها و پایان با مهر و انگشتر را به وضوح 

مى یابیم. 

نویسندگان بهائى در نوشتۀ خود، معنای خاتم 
"تصدیق كننده"  به  نامه ها  "پایان دهنده"  از  را 
درواقع  و  داده  تغییر  نامه ها  " تأییدكننده"  و 
كار مبنای علمى  كه البته این  كرده اند  تحریف 

ندارد و پذیرفتنى نیست.

اصل  در  که  خاتم  به  بنابراین 
معنای  دارد؛  معنای  پایان دهنده 
در  که  چرا داده اند،  هم  انگشتر 
نامه ها  پایان  و  انتها  در  قدیم 
این  نقش  که  می شد  زده  مهری 
اینجا  از  بود.  افراد  انگشتِر  بر  مهر 
با  پایان  و  انتها  معنای  میان  ربِط 
مهر و انگشتر را به وضوح می یابیم.
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نظر  است  شایسته  قسمت،  این  پایان  در 
پیامبر  خاتمیت  دربارۀ  را  بهائى  پیشوایان 
كه  كنیم  كید  و  تأ شویم  جویا  اسالم؟لص؟ 
برای  اشخاص  سزاوارترین  نویسندگان،  این 
با مطالعۀ بیشتر  جست وجو و تحری حقیقت، 

آثار آیین خود، هستند.

نمونه اول:

كرم؟لص؟  ا پیامبر  وصف  در  لوحى  در  بهاءاهلل 
چنین مى نویسد:

ُمَرّبى  َو  ِم 
َ
العال ِد  َسّیِ َعلى  الُم  الّسَ َو  الُة  »الّصَ

َعلى  َو  ُة  ُبّوَ الّنُ َو  ُة 
َ
سال الّرَ اْنَتَهِت  ِبِه  ذی 

َّ
ال َمِم  ُ ْ

اال
َو أْصحاِبه داِئمًا أَبدًا َسْرَمدًا: سالم و درود بر  آِله 
و  نبّوت  كه  كسى  اّمت ها؛  مربى  و  عالم  آقای 
رسالت به او انتها یافته است و نیز بر خاندان و 
دوستانش سالم و درود دائمى و ابدی و سرمدی 
ص  دیگر،  لوح  چند  و  اشراقات  )بهاءاهلل،  باد« 

.)29۳

گرامى اسالم  در این بیان بهاءاهلل، آشكارا پیامبر 
را شخصى  دانسته كه هم نبوت و هم رسالت به 
او پایان یافته است. استفاده از واژه »انتهت« به 
اعم  ـ  توجیه  یافتن« جای  هرگونه  »پایان  معنای 
استدالل ها  و سایر  كلمۀ خاتم  تغییر معنای  از 
حضرت  به  رسالت  و  نبوت  نشدن  تمام  بر 
محمد؟لص؟ ـ را برای بهائیان بسته و حجت را 

كرده است. بر تمامى نویسندگان بهائى تمام 

نمونه دوم:

ی در توضیحى دربارۀ آیۀ 4۰ سورۀ  اشراق خاور
احزاب مى نویسد: 

رسول اهلل  محّمد  االحزاب  سورة  قرآن،  »در 
جّل  مبارك  جمال  فرموده؛  خاتم النبیین  را 
مزبوره  جملۀ  ضمن  در  بهاءاهلل[  ]یعنى  جالله 
موعود  و  عظیم  ظهور  این  مقام  كه  مى فرماید 
كریم از مظاهر سابقه باالتر است؛ زیرا نبّوت به 
گردید و این دلیل  ظهور محّمد رسول اهلل ختم 
و  است  ظهوراهلل  عظیم  موعود  ظهور  كه  است 
كه  زیرا گردید؛  ]=پیچیده[  منطوی  نبّوت  دورۀ  اشراقات و چند لوح دیگر، ص 293
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ی،  )خاور بودند.«  خاتم النبیین  رسول اهلل 
رحیق مختوم، ج1، ص 78(.

ادعایى  از  صرف نظر  ـ  مى بینیم  بیان  این  در 
را  او  و  شده  بهاءاهلل  مقام  درخصوص  كه 
است  گفته  صراحتًا  ـ  كرده  معرفى  ظهوراهلل 
حضرت  به  را  نبوت  خداوند  احزاب  سورۀ  در 
اشراق  لذا  است.  داده  پایان  محمد؟لص؟ 
مورد  ی  و كتب  كه  بهائى  شهیر  مبلغ  ی،  خاور
است،  بهائى  امری  مطبوعات  مؤسسه   تأیید 
در  »خاتم النبیین«  آیۀ  از  را  برداشت  همین  نیز 

قرآن داشته است. 

كه  پاسخ هایى  بندی  جمع  در  خالصه  به طور 
گفت  مى توان  شد،  داده  چهارم  اشكال  به 
فرهنگ های  به  مراجعه  و  لغت  نظر   از  چه 
پیشوایان  منظر  از  چه  و  فارسى  و  عربى  لغت 
كلمۀ  معنای  نمى توان  ی  به هیچ رو بهائى، 
به  پایان دهندگى  از  را  آن  و  داد  تغییر  را  خاتم 
دیگری  نامرتبط  معنای  هر  یا  تصدیق كنندگى 
نیست،  موجود  لغت  فرهنگ های  در  كه 

كرد.  تبدیل 

5-پاسخ به اشكال پنجم

برداشت  كه  گفته اند  پنجم  اشكال  در 
كامل با  كلمۀ خاتم، در تعارض   پایان دهنده از 
ظهور  به صراحت  كه  است  كریم  قرآن  از  آیاتى 
را  دیگر  كتاب  صاحب  امت های  یا  پیامبران 

در آینده خبر مى دهد.

گفت  اواًل،  باید  نیز  اشكال  این  به  پاسخ  در 
كلى است و آیاِت مورداستناد  این یک ادعای 
قرار  بررسى  مورد  یک به یک  باید  زمینه  این  در 
گر تماِم آیات مورداستناد، مانند  گیرند. ثانیًا، ا
كه  باشد  رسل  ارسال  سنت  آیۀ  ادعای  همان 
شده  اشتباه  دچار  آیه  كردن  معنا  در  نویسنده 
رسل  ارسال  قرآن  از  آیه ای  هیچ  در  و  است 
آیاِت  تمام  است؛  نشده  شمرده  االهى  سنت 
تجدیدنظر  جای  نیز  زمینه  این  در  موردبحث 
در  دارد.  بهائى  نویسندگان  سوی  از  جدی 
تفصیل  به  نوشتار،  این  بعدی  قسمت های 

برخى از این موارد را توضیح خواهیم داد. 

نتیجه گیری

كرم؟لص؟ آخرین پیامبر  اعتقاد به این كه پیامبر ا
اسالم  و  آسمانى  كتاب  آخرین  قرآن  الهى، 
مهم ترین  از  یكى  است،  الهى  دین  آخرین  نیز 
روایات  و  آیات  كه  است  اسالمى  باورهای 
داده  است.  اختصاص  خود  به  را  متعددی 
هشت  در  دالیلى  ارائۀ  با  مى كوشند  بهائیان 
اول  بخش  در  بپردازند.  باور  این  رد  به  قسمت 
شد.  پرداخته  اول  قسمت  چهار  به  مقاله،  این 
علم  و  ادیان  تجدید  ضرورت  اول،  قسمت  در 
فیض،  قطع  مسائل  مورد  در  الهى،  نامحدود 
قبلى،  دین  شدن  منحرف  رسل،  ارسال  سنت 
قسمت  در  شد.  بحث  زمان  مقتضیات  و 
دالیل  الهى،  ادیان  بین  جدایى  سبب  دوم، 
ادیان  پیشوایان  انحرافى  نقش  بر  مبنى  بهائیان 
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در  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  اسالم  پیشوایان  و 
گذشته  كه همه اقوام  قسمت سوم، به این دلیل 
دین  آخرین  را  خود  دین  یهودیان  جمله  از 
ی از آنان مى كنند  مى دانند و مسلمانان هم پیرو
در  شد.  ذكر  آن  به  پاسخ های  و  شد  پرداخته 

كه  قسمت چهارم آیۀ خاتم النبیین و اشكاالتى 
به آن وارد مى كنند و پاسخ به آن اشكاالت مورد 
به  گرفت. در بخش دوم این مقاله،  قرار  بحث 

چهار قسمت بعدی، پرداخته خواهد شد.

منابع

كریم 1- قرآن 

واقعۀ  از  انحراف  عوامل  مهدی،  2-ابراهیمى، 
ـ  علمى  مجلۀ  مشهد،  شمسى،   1۳9۰ غدیرخم، 

یجى مشكوه، شماره 111. ترو

اخبار  عیون  محمدبن على،  بابویه،  ۳-ابن 
الرضا؟ع؟، 1۳78 شمسى، تهران، نشر جهان.

و  الدین  كمال  محمدبن على،  4-ابن بابویه، 
تمام النعمه، 1۳95 قمری، تهران، اسالمیه.

5-احمدبن فارس، معجم مقاییس اللغه، 1979 
میالدی، بى جا، دارالفكر.

پژوهشى  باز:  در  با  اتاقى  كامیل،  6-احمدی، 
شماره  ایران،  در  سفید  ازدواج  باب  در  جامع 
حقوق،  مطالعات  فصنامه  شمسى،   1۳97  ،21

مؤسسه آموزش عالى نگاره.

ی، عبدالحمید، تقریرات دربارۀ  7-اشراق خاور
كتاب مستطاب اقدس، 1997 میالدی، آلمان، 

مؤسسه مطبوعات امری.

ی، عبدالحمید، رحیق مختوم،  8-اشراق خاور
لجنۀ ملى نشر آثار امری، 1۰2 بدیع.

توقیع  قاموس  عبدالحمید،  ی،  خاور 9-اشراق 
منیع. 

گنجینه حدود  ی، عبدالحمید،  1۰-اشراق خاور
و احكام، تورنتو، 

university of Toronto press incorporated

ی، عبدالحمید، مائده آسمانى،  11-اشراق خاور
129 بدیع، ایران، مؤسسه مطبوعات امری.

12- انجیل متى.

تفسیر  فى  البرهان  سید هاشم،  1۳-بحرانى، 
القرآن ، 1۳74 شمسى، قم، نشر بعثة.

تا،  بى  دیگر،  لوح  جند  و  اشراقات  14-بهاءاهلل، 
بى جا، بى نا.

15-بهاءاهلل، بدیع، بى تا، بى جا، بى نا.

میالدی،   1992 اقدس،  كتاب  16-بهاءاهلل، 
اسرائیل، مركز جهانى بهائى.

دیدگاه  از  امامت  محمدحسین،  17-بیات، 
و  عقلى  براهین  بر  تكیه  با  امامى  دوازده  شیعه 
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سراج  تهران،   ،12 شماره   1۳92 روایات،  و  آیات 
منیر )دانشگاه عالمه طباطبایى(.

الهداة  اثبات  محمدبن حسن،  عاملى،  18-حر 
بیروت،  قمری،   1425 المعجزات،  و  بالنصوص 

اعلمى.

19-حر عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، 
14۰9 قمری، قم، مؤسسه آل البیت. 

عقلى  یكرد  رو سیدمحمد،  نژاد،  2۰-داعى 
 )2( روایات  در  یت  مهدو و  امامت  به  مسأله 
روایت  بررسى  و  )تبیین  حجت  وجود  ضرورت 

اول(، شماره 9، 1۳88 شمسى، مشرق موعود.

كبر، لغت نامه دهخدا. 21-دهخدا، على ا

حفظ  برهان  على،  گلپایگانى،  22-ربانى 
 ،۳5 شماره  عصر؟جع؟،  امام  وجود  و  شریعت 

1۳9۰ شمسى، انتظار موعود.

مهم ترین  بر  نقدی  حسین،  2۳-رهنمائى، 
كالمى،  شبهات  ایراد  در  بهائیان  مستمسكات 
 1۳9۳ اسالم؟لص؟،  پیامبر  نبوت  ختم  دربارۀ 
كالمى،  معرفت  فصلنامه  دو  قم،  شمسى، 

مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.

»من  حدیث  اعتبار  عبدالمجید،  24-زهادت، 
فریقین،  دیدگاه  از  امام  زمانه«  لم یعرف  و  مات 
شماره ۳4، 1۳89 شمسى، پژوهشنامه حكمت 

و فلسفه اسالمى.

و  عقاید  فرهنگ  علیرضا،  25-سبحانى، 
انتشارات  مذاهب اسالمى، 1۳71 شمسى، قم، 

توحید.

فرود،  یا  فراز  جامى  علیمحمد،  26-سجادی، 
ــ  علمى  فصلنامه  شمسى،   1۳78  ،25 شماره 

پژوهشى شناخت، دانشگاه شهید بهشتى.

یک  از  گزارشى  حسین،  محمدی،  27-سرمد 
بین  هم سخنى  و  النبوة  شواهد  جامى،  كتاب: 
شمسى،   1۳87  ،14 شماره  اسالمى،  مذاهب 
جهانى  مجمع  تقریب،  فصلنامه  اندیشه  تهران، 

تقریب مذاهب اسالمى.

اصول  گریس،  و  داریوش  28-شاهرخ، 
ایمجز  جا،  بى  میالدی،   1998 بهائى،  دیانت 

اینترنشنال.

نهج  محمدبن حسین،  الرضى،  29-شریف 
البالغه، 1414 قمری، قم، هجرت. 

۳۰-شوقى، توقیعات مباركه )1948-1922( 1۳۰ 
بدیع، ایران، مؤسسه ملى مطبوعات امری.

 ،)1927-19۳9( مباركه،  توقیعات  ۳1-شوقى، 
129 بدیع، مؤسسه ملى مطبوعات امری.

 ،)1952-1945( مباركه،  توقیعات  ۳2-شوقى، 
125 بدیع، مؤسسه ملى مطبوعات امری.

آلمان  میالدی،   1988 بهائى،  دور  ۳۳-شوقى، 
زبان های  به  امری  آثار  نشر  ملى  لجنه  غربى، 

فارسى و عربى.

۳4-شوقى، نظم جهانى بهائى، 1995 میالدی، 
كانادا، مؤسسه معارف بهائى.

حضرت  ظهور  نفحات  ادیب،  ۳5-طاهرزاده، 
بهاءاهلل، بى تا، بى جا، مؤسسه معارف بهائى.
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بى  میالدی،   192۰ مفاوضات،  ۳6-عبدالبهاء، 
جا، مرآت.

امراهلل،  ایادی  مؤسسه  عبدالعلى،  ئى،  ۳7-عال
موطبوعات  ملى  مؤسسه  جا،  بى  بدیع،   1۳۰

امری.

بهاءاهلل،  حضرت  محمدعلى،  ۳8-فیضى، 
آثار  نشر  ملى  لجنه  غربى،  آلمان  بدیع،   147

امری.

 1۳71 قرآن،  قاموس  كبر،  ا على  ۳9-قرشى، 
شمسى، تهران، دارالكتب االسالمیه.

 1۳67 قمى،  تفسیر  على بن ابراهیم،  4۰-قمى، 
شمسى، قم، دارالكتاب.  

كافى،  41-كلینى، محمدبن یعقوب بن اسحاق، 
14۰7 قمری، تهران، دارالكتب االسالمیه.

فرجام  بهائى پژوهى،  نگارش  و  پژوهش  42-گروه 
گوی. فرخنده، 1۳92 شمسى، تهران ، 

كشف الغطاء  4۳-گلپایگانى، ابوالفضل و على، 
عن حیل االعداء، بى تا، بى جا، بى نا. 

بى  الفرائد،  كتاب  ابوالفضل،  44-گلپایگانى، 
تا، مؤسسه مطبوعات امری، آلمان. 

وجود  گونه شناسى  مجتبى،  كلباسى،   -45
كید بر دو واژۀ منذر و  هاد، فصلنامه  حجت با  تأ
 ،41 شماره  موعود،  انتظار  یجى  علمى- ترو

تابستان 1۳92.

ضرورت  بر  عقلى  یكرد  رو رحیم،  لطیفى،   -46
 1۳81 شماره6،  لطف،  قاعدۀ  امام،  وجود 

شمسى، انتظار موعود.

47-لوییس معلوف، المنجد.

48-مجلسى، محمدبن باقر، بحار االنوار، 14۰۳ 
قمری، بیروت، داراالحیاء تراث العربى.

باب،  حضرت  نصرت اهلل،  49-محمدحسینى، 
كانادا، مؤسسه معارف بهائى. 1995 میالدی، 

5۰-مرعشى، سیدعلى، نقد حذف خودارضایى 
جنسى  اختالالت  فهرست  از  هم جنس گرایى  و 
تهران،  1۳95شمسى،   ،7 شماره   ،MSD5 در 
تحول  مطالعات  علمى-تخصصى  دوفصلنامه 

در علوم  انسانى.

نیاز های  زمان،  و  اسالم  مرتضى،  51-مطهری، 
1۳81 شمسى، بى جا، صدرا.

االسالمى،  الفقه  دارالمعارف  52-مؤسسه 
مؤسسه  جا،  بى  تا،  بى  اسالم،  جهان  دانشنامه 

دارالمعارف الفقه االسالمى.

در  سفید  ازدواج  بررسى  قنبریان،  5۳-مهدی 
فصنامه  غرب)مدرنیته(،  و  ایران  حقوقى  نظام 
مؤسسه   ،17 شماره   ،1۳96 حقوق،  مطالعات 

آموزش عالى نگاره، بى جا.

والیت،  اثبات  حسن،  شاهرودی،  ی  54-نماز
1۳51 شمسى، اصفهان، حسینیه عماد زاده. 

الوسائل  مستدرک  حسین بن محمد،  ی،  55-نور
مؤسسه  قم،  قمری،   14۰8 المسائل،  مستنبط  و 

آل البیت.

كتاب سلیم بن قیس  56-هاللى، سلیم بن قیس، 
هاللى، 14۰5 قمری، قم، الهادی. 

�����
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طاهره و باور بابی و بهائى

حسن ارشاد
كارشناس حقوق و پژوهشگر علوم دینى



چكیده

اخیر  دهه های  در  بهائى  تشكیالت 
بیگم  فاطمه  بر  را  ى  بسیار تبلیغات 
قرةالعین،  طاهره  به  ملقب  برغانى، 
الگوى  یك  به عنوان  او  از  تا  نموده  متمركز 
آزادى خواه  و  روشنفكر  اصالح طلب،  زن 
هر  لذا  نماید.  تبلیغى  ى  بهره بردار بهائى 
این  در  ى  سمینار و  همایش  ازچندگاه، 
نموده  برگزار  كشور  از  خارج  در  موضوع 
او  دیدگاه هاى  از  تمجید  و  تعریف  به  و 
مى پردازد. در یكى از این همایش ها، خانم 
كار، از سخنرانان مدعو، در پایان  مهرانگیز 
امروز  طاهره  گر  ا آیا  گفت:  خود  سخنان 
است  حاضر  بهائى  تشكیالت  شود،  زنده 
بیت العدل  در  عضویت  كاندیدای  را  او 
كه زنان از حضور در  كنید  نماید؟! )توجه 
جهانى  جامعۀ  رهبرى  نهاد  ــ  بیت العدل 
كوتاه  جملۀ  این  محرومند(.  ــ  بهائى 
سخنران  به  گسترده اى  حمالت  موجب 
شد  ناچار  بیت العدل  سرانجام  و  شد 
كند. در  بیانیه بدهد و موضوع را خاموش 
این مقاله تالش شده است با ارائۀ مدارك 
منابع  دیدگاه  مختلف،  مستندات  و 
روشن  طاهره،  باورهای  به  نسبت  بهائى 
گردد.  تبیین  او  دربارۀ  یكرد  رو دو  و  شود 

بابیت،  باب،  قرةالعین،  طاهره،  کلیدواژه: 

كشف الغطاء، خشونت، داعش بهائیت، 
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شده  سوءاستفاده  یخى  تار مقبول  باورهای  و 
باور  تبلیغ  مایۀ  و  دهند  نسبت  خود  به  را  آن  و 
این  از  یكى  كنند.  افتخار  آن  به  و  نمایند  خود 
نمونه ها، شخصیت طاهره قرةالعین و باورهای 
كه به بررسى دقیق  اوست. در این مجال برآنیم 
این موضوع پرداخته، عملكرد بهائیان را به طور 
مختصری  آغاز،  در  یم.  ساز روشن  مبسوط 
و  عقاید  كرده،  بیان  را  طاهره  زندگى نامۀ  از 
سپس  و  مى كنیم  شفاف سازی  را  او  عملكرد 
محور  در  اساسى  نقطه  های  كردن  مشخص  با 
زمانى شكل گیری و پیشرفت بهائیت، به نحوۀ 
ی در  استفادۀ تشكیالت بهائى از طاهره و باور و
یم و پشت  راستای اهداف تبلیغى شان مى پرداز

پرده  های مخفى آن را آشكار مى كنیم.

کیست؟ طاهره 

به  ملقب  ینى،  قزو برغانى  بیگم  فاطمه 
ام سلمه  و  زرین تاج  زكیه،  هنده،  قرةالعین، 
در  قزوین  در   12۳۳ الى   12۳۰ سال  های  بین 
او  عموی  آمد.  دنیا  به  مذهبى  خانواده ای 
عالمان  از  ینى  قزو برغانى  میرزامحمدتقى 
طاهره  است.  ثالث  شهید  به  ملقب  و  شیعى 
و  بزرگ شد  آموزه های شیعى  براساس  ابتدا  در 
به تحصیل علوم فقه و اصول پرداخت. سپس 
احمد  شیخ  افكار  به  دیگرش  عموی  توسط 
گرایش  شیخیه  مكتب  بنیان گذار  احسایى 
و  همسر  همراه  به  ازدواج،  از  پس  او  كرد.  پیدا 
كربال و نجف رفت و مدت سیزده  فرزندانش به 

باور  بابى )همان  آیین   و  باب  اول،  یكرد  رو در 
بر  بهاءاهلل  كه  تاآنجا طاهره( موردستایش است 
نموده،  را نسخ  بابى  آیین  ى  بگوید و كه  كسى 
یكرد دوم، بر بابیان و  لعنت مى فرستد؛ اما در رو
باورها و اعمالشان اعتراض مى شود و محكوم 
هم  بیت العدل  كنونى  یكرد  رو البته  مى گردند. 
چیزی جز این هاست. در این مقاله با توجه به 
رهبران  صداقت  عدم  ارائه شده،  مستندات 

كنونى بهائیت آشكار مى شود. پیشین و 

مقدمه

استفادۀ  بهائى،  تشكیالت  شیوه های  ازجمله 
ابزاری از اشخاص، وقایع و هر چیز دیگری برای 
تبلیغى  سازمان دهى شدۀ  اهداف  به  رسیدن 
از اشخاص  است. در این روش سعى مى شود 
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نیز  آنجا  در  گزید.  سكنى  عتبات  آن  در  سال 
از  پس  و  كرد  دنبال  را  شیخیه  گرایش های 
رشتى  سیدكاظم  او  جانشین  به  احمد  شیخ 
ید و مدتى با او در مكاتبه بود. پس از مرگ  گرو
جانشین  پى  در  و  رفت  كربال  به  سیدكاظم، 
سال  در  بود.  بعدی  رابع  ركن  و  سیدكاظم 

باب  على محمد  قمری   126۰
كتاب  و  كرد  بابیت  اعالن 
مالحسین  به  را  قیوم االسماء 
برای  سندی  به عنوان  یه  بشرو
با  طاهره،  داد.  خود  ادعای 
قیوم االسماء  كتاب  یافت  در
بسطامى  مالعلى  دست  از 
ید و پس  گرو كربال، به باب  در 
یافت،  حضور  هرجا  در  آن  از 

به  طاهره  پرداخت.  بابیت  تبلیغ  و  یس  تدر به 
در  كه  خشنى  گرایش های  كردن  عملى  دلیل 
به  و  شد  اخراج  عراق  از  بود،  یافته  بابى  مرام 
كه  قزوین، طبق شواهدی  بازگشت. در  قزوین 
ترور  به  اقدام  با  است،  موجود  بهائى  كتب  در 
عموی خود، او را به شهادت رسانید )ابوالفضل 
میرزا  ص1۰7(.  الغطاء،  كشف  گلپایگانى، 
به  شهادت  از  پس  ینى،  قزو برغانى  محمدتقى 
به  طاهره  آن،  از  پس  شد.  ملقب  ثالث  شهید 
به همراه  را  گردهمایى بدشت  و  بدشت رفت 
در  كرد.  مدیریت  قدوس  و  ی  نور حسین على 
را  اسالم  نسخ  بهاءاهلل،  و  ی  و دستور  به  آنجا 
كردند. پس از آن، او به مدت یک سال  اعالن 

سپس  و  بود  سرگردان  مختلف  روستاهای  در 
كالنتر،  محمدخان  خانۀ  در  و  شد  دستگیر 
حبس  سال  سه  مدت  به  تهران  پلیس  رئیس 
اعدام  به  محكوم  ی  و درنهایت،  شد.  خانگى 
شد. مرگ طاهره در سال 1268 قمری به ثبت 

رسیده است.

و  بابیت  یخ  تار به  نگاهى 
بهائیت

در  ترتیب  به  باب  و  بهاءاهلل 
 12۳5 و   12۳۳ سال های 
با  مصادف  قمری،  هجری 
در  1819میالدی  و   1817
آمدند.  دنیا  به  شیراز  و  تهران 
كرد  ادعا   126۰ سال  در  باب 
شیعیان  دوازدهم  امام  و  مردم  بین  واسطۀ  كه 
تیرباران  تبریز  در   1266 سال  در  او  است. 
محل  در  قمری   1269 سال  در  بهاءاهلل   شد. 
برای  مظهریت  مقام  به  قائل  تهران،  سیاه چال 
سال  هشت  نكرد.  علنى  را  آن  ولى  شد  خود 
در  باب،  مقام  اثبات  برای  بهاءاهلل  آن،  از  پس 
مشهور  كتاب   ،128۰ و   1277 سال های  بین 
ایقان،  در  بهاءاهلل  مى نگارد.1  را  ایقان  خود، 
ی  شیراز على محمد  میرزا  فانى  خادم  را  خود 
1279ـ128۰ در  ی در سال  )باب( مى خواَند. و
و  مى كند  مظهریت  اظهار  علنى  به طور  بغداد 

اما  هستند،  شبانه روز  دو  در  ایقان  نگارش  مدعی  بهائیان   .1
كتاب وجود دارد، سال های  شواهدی بر نگارش دوسالۀ این 

مذكور براساس آن شواهد است.

قزوینی،  برغانی  بیگم  فاطمه 
ملقب به قرةالعین، هنده، زکیه، 
سال  های  بین  ام سلمه  و  زرینتاج 
در  قزوین  در   1233 الی   1230
آمد.  دنیا  به  مذهبی  خانواده ای 
برغانی  میرزامحمدتقی  او  عموی 
و ملقب  از عالمان شیعی  قزوینی 

به شهید ثالث است. 
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را  اقدس  كتاب  قمری  هجری   129۰ سال  در 
رسمًا  را  باب  احكام  بدین وسیله  و  مى نگارد 
به  اقدس،  كتاب  از  قبل  تا  مى نماید.  نسخ 
و  احكام  بهاءاهلل  اقتدارات،  كتاب  شهادت 
و در دفاع  بود  نكرده  را نسخ  بابى  آیین  تعالیم 

از راه باب قسم مى خورد:

در  كه  است  الهى  اعظم  حكم های  از  »این 
كه  به شأنى  نازل شده،  بیان 
آنكه  مگر  نه،  مسطور  سطری 
و  تلویحًا  چه  مذكور،  آن  در 
كه در ظهور بعد  چه تصریحًا 
آیات  جز  و  ننمایید  توّقف 
انكار  مع ذلک  نخواهید، 
امور  این  امثال  و  نموده اند 
مى دانید  جمیع  كه  عظیمه 
نفسى  و  شده اند  عامل 
اعتراض ننموده ولكن به این 
كتب  كّل  كه به اختیار او  مقّر 
داده اند  نسبت  است،  ناطق 

لعنةاهلل  اال  نموده.   نسخ  را  بیان  احكام  كه 
على القوم الّظالمین. مع آنكه به نّص بیان این 
ظهور مختار بوده و خواهد بود و جمیع بیان به 
ذكر و ثنایش ناطق و به ظهورش مبّشر و مایظهر 
فّرق  من  و  قبله  ظهور  من  ظهر  ما  هو  عنده  من 
)اقتدارات  مرتاب«  منكر  و  اب 

ّ
كذ مشرک  هو 

ص 1۰2 و 1۰۳(.

بهائیان  امور  زمام  عبدالبهاء  بهاءاهلل،  از  پس 
گرفت. پس  به دست  1921 میالدی  تا سال  را 
در  شوقى افندی  او  نوه  عباس افندی،  مرگ  از 
میان سال های 1921 الى 1957 میالدی زمام 
مرگ  از  پس  داشت.  دست  در  را  بهائیان  امور 
كه او جانشینى برای خود تعیین  شوقى، ازآنجا
تكلیف  نكرد، جامعه بهائى به مدت 6 سال بال
نص  برخالف  كه  چرا بود، 
ولى  عبدالبهاء،  صریح 
نظارت  جامعه  آن  بر  امری 
امر  ایادیان  توسط  و  نداشت 
در  اینكه  تا  مى شد؛  اداره 
جمعى  میالدی،   196۳ سال 
بیت العدل  امر،  ایادیان  از 
تأسیس  را  حیفا  در  بهائیان 
بعد،  به  زمان  آن  از  كردند. 
فرمان  تحت  در  بهائیان  كثر  ا
مى شوند  اداره  بیت العدل 
سازمان  این  نواهى  و  اوامر  و 

درحال اجراست.

باور  و اعتقاد طاهره

و  باورها  تبلیغ  در  و  بوده  بابى  طاهره  اینكه  در 
اعتقاد خود فعال بوده شكى نیست؛ اما نكتۀ 
كشته   1268 سال  در  او  كه  است  این  مهم 
بوده  بابى  بهاءاهلل  هنوز  كه  سالى  است،  شده 
نداشته  پیامبری  یا  مظهریت  برای  ادعایى  و 
كه  باورهایى  بدانیم  باید  بنابراین،  است. 

در  و  بوده  بابی  طاهره  اینکه  در 
فعال  خود  اعتقاد  و  باورها  تبلیغ 
مهم  نکتۀ  اما  نیست؛  شکی  بوده 
 1268 سال  در  او  که  است  این 
هنوز  که  سالی  است،  شده  کشته 
ادعایی  و  بوده  بابی  بهاءاهلل 
برای مظهریت یا پیامبری نداشته 
بدانیم  باید  بنابراین،  است. 
پا  آن ها  بر  طاهره  که  باورهایی 
آن ها  سر  بر  جان  و  می فشرده 

نهاده، چه بوده اند.
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آن ها  سر  بر  جان  و  مى فشرده  پا  آن ها  بر  طاهره 
نهاده، چه بوده اند. آیا باورهای او همان چیزی 
كنون بیت العدل هیاهوی آن را دارد  كه ا است 
آن  با  كه  است  دیگری  قماش  از  به كل  آنكه  یا 
نمى توان لباسى برازنده بر اندام ناساز تبلیغات 

بیت العدل دوخت؟ 

یخ پس از طاهره  تار

به  نسبت  یكردشان  رو قبال  در  را  بهائیت 
باب(،  تعالیم  همان  )یعنى  طاهره  باورهای 
اول  بخش  كرد:  تقسیم  بخش  دو  به  مى توان 
و بخش  127۳ هجری قمری  تا   1268 از سال 
بیت العدل  تشكیل  از  بعد  سال های  بعدی، 

در حیفا.

و  باب  به  بهائیان  نگاه  اول،  بخش  در 
متناقض  بعضًا  و  مختلف  او  آموزه های 
بهائى  بزرگان  موقعیت ها  از  برخى  در  است. 
با احترام  از باب  بهاءاهلل،  به خصوص شخص 
مى نمایند.  تأیید  را  او  باورهای  و  مى كنند  یاد 
نشان  بهائیت  و  بابیت  یخ  تار به  نگاهى 
بابیت، بهاءاهلل  اولیه  كه در سال های  مى دهد 
در  و  است  بوده  آیین  این  ستون های  از  یكى 
گرفتن  برای  بابیان  مختلف،  موقعیت های 
بهاءاهلل  ی رجوع مى كرده اند.  به و دستور عمل 
به خصوص در واقعۀ ننگین بدشت، مدیریت 
داشت  برعهده  طاهره  همراه  به  را  اجتماع  آن 
قصد  خود  كه  كشاند  سمتى  به  را  بابیان  و 
ی  و هم،  طبرسى  قلعه  جنگ  در  داشت. 

نیروهای  علیه  جنگ  طراح  و  تداركات  مدیر 
حكومتى بود. بنابراین، دفاع او از باب، درواقع 
آنجا  ازاین رو،  است.  خویش  عملكرد  از  دفاع 
تردید  باب  كه مخاطب غیربابى، در حقانیت 
را  ایقان  كتاب  بهاءاهلل  مى كند،  تشكیک  و 
و  مى نگارد  باب  معترض  دایى  جواب  در 

گزافى در آن مى كند.  ادعاهای 

بهاءاهلل  خاص  به طور  بابیان  گاهى  همچنین، 
مدت  به  كه  را  او  و  مى دادند  قرار  خطاب  را 
اجرای  مدیریت  وظیفۀ   از  بخشى  سال  سى 
احكام بابى را برعهده داشت، متهم مى كردند 
برای  او  است.  كرده  نسخ  را  باب  احكام  كه 
كه  همان طور  بابیان،  مقابل  در  خود  از  دفاع 
را  بهاءاهلل  پاسخ   )1۰۳ ص  )اقتدارات  در 
مخالفان  بر  و  مى كند  رد  را  ادعا  این  آوردیم، 
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صفحۀ  در  دیگر،  جای  در  مى فرستد.  لعنت 
كتاب بدیع نیز، بهاءاهلل برای نشان دادن   ۳۰۳
اینكه  و  ی  و از  نبودن  جدا  و  باب  به  ارادتش 
بوده  باب  ادعاهای  اثبات  ی  و كوشش  تمام 
»بدانید  مى گوید:  بابى ها  به  خطاب  است، 
احیان  جمیع  در  رحمن  غالم  این  كه  قوم  ای 
كه آنچه از ظهور قبلش، نقطۀ  اراده اش آن بوده 
شده  نازل  فداه،  كوان  فى اال من  روح  بیان، 
ثابت نماید. حركت ننموده ام مگر به رضاى او 
این  رضاى  به  مگر  نفرموده  حركت  او  چنانچه 
ظاهر  مشّیت  این  از  آنچه  كل  آنكه  مع  غالم؛ 
كفى بنفسه  شود، نفس مشّیت و اراده او بوده و 

شهیدا«.

خطر  در  را  خود  بهاءاهلل  چون  موارد،  دراین 
مخاطب  ادعای  خود،  از  دفاع  برای  مى بیند، 
و  پیرو  و  باب  فانى  خادم  را  خود  و  كرده  رد  را 

ی نشان مى دهد.  ی و باور و تسلیم و

كه  مى كنیم  مشاهده  باال،  یكرد  رو مقابل  در 
را  خود  جایگاه  كه  موقعیت هایى  در  بهاءاهلل 
در  مى كند.  عمل  آن  خالف  مى بیند،  محكم 
بهائى  بزرگان  دیگر  و  بهاءاهلل  جدید،  شرایط 
خود  نگرش  و  نیت  كردن  مخفى  به  ی  نیاز
نداشته، از مرام باب برای محكم شدن جایگاه 
خود بهرۀ الزم را برده اند و پیروان باوفایى برای 
خود یافته اند و از طرف دیگر، مخاطبشان هم 
ارتباطى با بابیت نداشته است؛ دراین صورت 

كشیده شود؟ كه باور باب به چالش  ک  چه با

از  كنده  آ بهائى  نصوص  كه  است  چنین 
باب  علیه  تند  بسیار  تخطئه های  و  اتهامات 
خواننده  آن ها  از  برخى  كه  مى شود  مرام  و 
كسى  چگونه  كه  مى برد  فرو  فكر  به  را  منصف 
كه به مدت تقریبا سى سال خود را پیرو چنین 
اتهاماتى  مرامى معرفى مى كند،  توانسته چنین 

را به باور باب بزند. 

عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  كه  را  اتهام   2۳ ادامه،  در 
گلپایگانى به باور باب )همان باور  و ابوالفضل 

طاهره( وارد آورده اند، مرور مى كنیم.

اتهامات بزرگان بهائى به باور باب و طاهره

)عقاید  طاهره  باور  دربارۀ  را  خود  نظر  بهاءاهلل 
بابى( این گونه مطرح مى كند:

كه؟  »بگو ای دوستان ترس از برای چه و بیم از 
* گلپارهای عالم به اندك رطوبتى متالشى شده 
و مى شوند * نفس اجتماع سبب تفریق نفوس 
درنده های  شأن  جدال  و  نزاع   * است  موهومه 
ی شمشیرهای برنده حزب  ی بار ارض * به یار
كردار پسندیده به غالف  گفتار نیك و  بابى به 
را  وجود  حدائق  گفتار  به  اخیار  الزال  راجع، 
تصرف نمودند« )مجموعه الواح مباركه، چاپ 

مصر، ص 287(.  

كه  است  معتقد  جمله  این  در  بهاءاهلل 
همچون  كه  هستند  كى  خا كرۀ  بر  افرادی 
این  و  مى پردازند  جدال  و  نزاع  به  درندگان 
طاهره  و  )بابیان  بابى  حزب  را  درنده خو  گروه 
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عامالن  و  عالمان  شاخص ترین  ازجملۀ 
شمشیرهای  كه  مى كند  معرفى  است(  بابى 
یدن  كى مشغول در كرۀ خا ُبرنده  شان همواره در 

انسان های دیگر بوده است 

یقین  به  برای  و  گذاشته  فراتر  را  قدم  بهاءاهلل 
طاهره  باور  به  نسبت  خود  مخاطب  رساندن 
هم كیشان  استفاده  علت  باب(  باور  )همان 
كرده،  بیان  به وضوح  را  برنده  از شمشیر  طاهره 
چهار اتهام اساسى دیگر را به باور باب و ثمرۀ 
تصویر  به  را  آن  این گونه  و  آورده  وارد  باور  آن 

مى كشد:

شاید  كه  نازل  اعلى  قلم  از  علیا  كلمۀ  »این 
گردند و به غوامض مسائل  اعراض به اقبال فائز 
و  گاه شوند. معرضین  آ و  برند  الهیه پى  اصول 
كلمۀ  اول  متمسك،  كلمه  چهار  به  منكرین 
ثالث  و  كتب  حرق  ثانى  و  الرقاب  فضرب 
احزاب.  فنای  رابع  و  اخری  ملل  از  اجتناب 
چهار  این  الهى  كلمۀ  اقتدار  و  فضل  از  حال 
چهار  این  و  شد  برداشته  میان  از  عظیم  سد 
َسُبعى  صفات  و  گشت  محو  لوح  از  مبین  امر 
را به صفات روحانى تبدیل نمود« )همان، ص 

.)52

خطاب ایشان در این بیان به بابیان و باور بابى 
آنان بود و به تبلیغ آن  از  كه طاهره یكى  است 
گوش  به  را  آن  مى رسید  هركجا  و  مى پرداخت 
كردن یار و طرفدار  همه مى رساند و قصد جمع 
برای برپایى حكومت بابى داشت. طاهره باور 

چنین  را  آن  بهاءاهلل  كه  ی  باور داشت،  بابى 
كه  منكرانى  و  معرضان  است.  كرده  توصیف 
داشتند.  عملكرد  چهار  مى كنند،  انكار  را  او 
یعنى  است.  الرقاب  ضرب  آن ها  اولین 
انسان های  گردن  ی،  باور چنین  به  باورمندان 
ازجمله عملكردهای  این  و  را مى زدند  بى گناه 
طبق  طاهره،  باور  است.  بوده  آن ها  اصلى 
به  گردن ها  زدن  به  اعتقاد  بهاءاهلل،  توصیف 
قصد ایجاد ترس و وحشت و اظهار وجود بود.

مى دارد  بیان  بسیار  كید  تأ با  و  مى كند  اشاره 
زدن  پى  در  همواره  بابى،  حزب  درندگان  كه 
منطوق  از  غیر  كتابى  هر  سوزاندن  و  گردن ها 
بیان بوده اند )و البته طاهره هم از همین حزب 

است!(.

اجتناب  طاهره،  باور  به  بهاءاهلل  اتهام  سومین 
بهاءاهلل  كه  معنى  این  به  است؛  ُاخری  ملل  از 
معتقد است باور بابى از هرگونه تعامل با دنیای 
با  ارتباط  هرگونه  از  مى كند.  خودداری  خارج 
كلى  به طور  مى كند.  اجتناب  دیگر  باورهای 
باور  در  جایگاهى  دیگران  با  تعامل  و  ارتباط 
كسانى كه  با  برخورد  روش  تنها  نداشته،  طاهره 
باور طاهره را قبول ندارند، زدن گردن آن هاست. 
كه  خشونتى سرشار از تعصب و خودبزرگ بینى 
معتقد است یا به زیر چتر باور ما مى آیى، یا حق 

حیات را از شما مى گیریم. 

از  یكى  مى گوید  اتهام  چهارمین  در  بهاءاهلل 
اهداف این تفكر، باقى نگذاشتن هرگونه فرقه، 
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)باور  بیانى  باور  از  غیر  و...  دین  قوم،  حزب، 
هیچ  تحمل  باور،  این  است.  بوده  طاهره( 
ندارد،  را  خودش  از  غیر  حزبى  و  قوم  و  ملت 
مى ُبرد،  برنده  شمشیر  به  را  مخالفان  گردن 
نوشتار  تحمل  مى درد،  وحشیانه  را  مخالفانش 
هرچه  ندارد،  را  خود  با  غیرهمسو  قلم های  و 

خود  از  یخ  تار طى  در  بشر 
خواهد  گذاشته  به جای 
سوزاند و درنهایت، بشریت 
از  غیر  تا  مى كند  نابود  را 
كره  ی  رو كسى  خودش، 

كى نماند. خا

كه  كسى نداند  گر  به راستى ا
كیست  گویندۀ این سخنان 
از  پیش زمینه  هیچ  ن  بدو و 
را  كلمات  این  موضوع، 
تصور  بى اختیار  بشنود، 
كه فردی درمورد  كرد  خواهد 

كسانى  مى گوید،  سخن  حاضر  زمان  داعش 
منطق،  و  هستند  دنیا  بر  حكومت  پى  در  كه 
زدن  به  و  گذاشته اند  كنار  را  انسانیت  و  عقل 
و  فرهنگى  آثار  سوزاندن  و  درندگى  و  گردن ها 
ی، بهاءاهلل  یخ بشریت مى پردازند. آر میراث تار
مستقر  داعش  طاهره،  و  بابى  باور  توصیف  در 
اعالن  شمسى   1227 سال  در  كه  را  ایران  در 

كرد، به تصویر مى كشد. موجودیت 

طاهره  باور  به  نسبت  بهاءاهلل  اتهام  پنجمین 
بهاءاهلل  است.  آمده  باال  عبارت  آخر  در 
َسُبعى  صفات  ظهورش  با  كه  مى كند  ادعا 
گشت  محو  طاهره  باور  پیروان  )درنده خویى( 
ایشان  داد.  روحانى  صفات  به  را  خود  جای  و 
یج  كه مرام بابى، صفات سبعى را ترو مى گوید 
ثمرۀ  دیگر  عبارت  به  مى داد. 
سبعى  صفات  بروز  طاهره  باور 
و  است  مرام  این  پیروان  در 
را  خود  تعالیم  بهاءاهلل  كه  حاال 
سبعى  صفات  این  كرده،  ارائه 
محو شده و به صفات روحانى 

گشته است.  تبدیل 

بهاءاهلل  كه  آنجاست  جالب 
اقتدارات  كتاب  نوشتۀ  در 
به  عامل  را  خود   ،1۰۳ صفحه 
مى كند.  معرفى  تعالیم  همان 
تا  نیز  ایشان  كه  معنى  این  به 
عامل  و  معتقد  اقدس،  كتاب  نوشتن  از  قبل 
كه  بوده  طاهره(  )باور  بابى  تعالیم  و  احكام  به 
سرشار از درنده خویى بوده است. پس مى توان 
كه این صفات در وجود جناب  گرفت  نتیجه 
كتاب  كه نمونۀ آن را در  ایشان هم بوده است  
مى توان   266 صفحه   1 جلد  حبیب  خاطرات 

یافت:

»وقتى كه جمال مبارک از سلیمانیه ]به بغداد[ 
تشریف  كوچه  توی  روز  یک  آوردند،  تشریف 

این باور، تحمل هیچ ملت و قوم 
ندارد،  را  خودش  از  غیر  حزبی  و 
گردن مخالفان را به شمشیر برنده 
وحشیانه  را  مخالفانش  می ُبرد، 
می درد، تحمل نوشتار و قلم های 
ندارد،  را  خود  با  غیرهمسو 
خود  از  تاریخ  طی  در  بشر  هرچه 
و  سوزاند  خواهد  گذاشته  به جای 
می کند  نابود  را  بشریت  درنهایت، 
کره  روی  کسی  خودش،  از  غیر  تا 

کی نماند. خا
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]برادر  میرزامحمدقلى  آقا  مرحوم  با  مى بردند 
شخص  یک  ی[،  و دستیار  و  بهاء  ناتنى 
آفتابى  بابى ها  باز  گفت:  آهسته  كباب فروش 
میرزامحمدقلى  به  مبارک  جمال  شدند. 
میرزامحمدقلى  دهنش.  توی  بزن  فرمودند: 
نزد  رفت  مى زد.  سرش  توی  گرفته  را  او  یش  ر
شكایت  بغداد[  در  ایران  ]=كنسول  ایلچى 
گفت:  كرد،  حبس  را  او  خود  ایلچى  كرد، 
را  تو  بابى ها  كه  كرده ای  بزرگى  جسارت  یقین 

زده اند«.

به  كه  كبابى،  شخص  آن  جرم  كه  شود  دقت 
بوده  این  تنها  زده اند،  كتكش  بهاءاهلل  دستور 
آمدند،  بابى ها  باز  است  گفته  »آهسته«  كه 
برای  و  كالم  این  به صرف شنیدن  بهاءاهلل هم 
گرفتن از او و دیگر مسلمانان بغداد،  چشم زهر 
كه »بزن توی دهنش«!   به مریدش دستور داده 

را  باب  پیروان  بهاءاهلل  دیگری،  جای  در 
كه حتى از پوشیدن  متحجرانى معرفى مى كند 
ی  خوددار دیگر  ملل  تولیدی  لباس های 
چنین  از  خرده گیری  با  ایشان  مى كردند. 
تبعیت  از  را  خود  پیروان  افتخار،  با  ی،  باور
جمالت  به  مى بخشد.  رهایى  حكم  این  از 

كنیم: بهاءاهلل توجه 

ُبر و الواح نازل  »مى دانند آنچه  از قلم اعلى در ُز
همچنین  و  ممنوع  جدال  و  نزاع  و  فساد  شده 
كتب قوم، جمیع این امور  امر نمودیم به قرائت 
از  كه  چه  عباد،  برای  از  بزرگ  است  عنایتى 

استعمال  مأمور،  جهاد  به  و  بودند  ممنوع  قبل 
قبل  از  قوم  آن  كتب  مالحظۀ  و  اجنبّیه  لباس 
مشهود،  و  موجود  كتب  در  منع  آثار  و  ممنوع 
ولكن در این ظهور اعظم سّد منع برداشته شد 
گشت.«  عنایت  و  عطا  حّرّیت  آن  به جای  و 

)اقتدارات، ص 29(.

آموزه های  از  كه  مى دهد  نشان  عبارات،  این 
با  ارتباط  ی و عدم  )باورهای طاهره( دور باب 
آن ها  لباس های  حتى  است.  دیگر  ملت های 
لحن  است.  منفور  و  مطرود  باور  این  در  هم 
مخاطب  كه  است  چنان  بهاءاهلل  فخرفروشانۀ 
احكامى  برای  چنین  بودن  مخرب  به  كاماًل 
مى برد.  پى  بهاءاهلل  دیدگاه  از  بشری  جامعۀ 
كه بهاءاهلل خود مدت  البته فراموش نمى كنیم 
ولى  داشت  باور  مكتب  همین  به  قابل توجهى 
مسدود  را،  باب  احكام  حاصل  نوشته  این  در 
كردن راه پیشرفت جامعه بشری دانسته است.

و  ی  تندرو طاهره،  باور  به  بهاءاهلل  بعدی  اتهام 
كنید: فتنه گری است. به جمالت زیر توجه 

یوم  اول  در  كه  چه  ظاهر،  عراق  در  فتنه  »اول 
عاشورا مقام حزن، سرور ظاهر و مقام صمت، 
حركت  این  ی  بار مرتفع.  تصنیف  صوت 
گرچه  ا شد.  خبیثه  نفوس  كلمۀ  إعالء  سبب 
حضرت  بروز  و  ظهور  نیتشان  و  قصد  عاملین 
مولود  یعنى  بوده،  فداه  ماسواه  روح  اولى  نقطه 
آسمانى،  )مائده   »... محرم  اول  یوم  در  مبارك 

ج ٨، ص 186(.
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و  خوانده  فتنه  را  بابیگری  بهاءاهلل  اینجا  در 
در  مى شود،  شروع  محرم  ایام  وقتى  مى نویسد 
است،  اندوه  و  حزن  ایام  كه  عاشورا  روز  اول 
در  پرداخته اند،  پایكوبى  و  سرور  و  شادی  به 
است،  خاموشى  و  سكوت  مقام  كه  روزهایى 
فتنه  ایجاد  و  دیگران  تحریک  و  آوازخوانى  به 
این گونه  بهاءاهلل  دید  از  بوده اند.  مشغول 

به قصد تحریک  عملكرد فقط 
دیگران  عواطف  برانگیختن  و 
است  این چنین  است.  بوده 
كه باور طاهره به هر روشى برای 
و  فتنه  و  جدال  و  نزاع  ایجاد 
درگیری دست مى زند، بهاءاهلل 
از  جالبى  یخى  تار نمونۀ  هم 

این عملكرد را بیان مى كند.

باور  به  بهاءاهلل  اتهام  دهم  مورد 
طاهره، چنین است:

اعراض  و  مباركه  تعلیمات  یازدهم،  »مطلب 
قوله  نازل،  بجستانى  مالعلى  لوح  در  نفوس. 
زماجیر  و  غافلین  ضوضای  از  على  "یا  تعالى: 
عنقریب  مباش.  ن  محزو مشركین  ]=هیاهوی[ 
حق  اسم  به  اطراف  در  انصاف  و  عدل  رایات 
را  طایفه  این  الیوم  ملوك  جمیع  شود،  مرتفع 
در  فى الحقیقه  كه  چه  مى دانند،  فساد  اهل 
كه  ظاهر  طایفه  این  از  بعضى  از  اعمالى  اوائل 
فرائص ایمان مرتعد. در اموال ناس من غیر اذن 
تصرف مى نمودند و نهب و غارت و سفك دما 
هیچ  حقوق  مى شمردند؛  حسنه  اعمال  از  را 

آن  و  نمى نمودند  مراعات  را  احزاب  از  حزبى 
اعمال  این  كه  مى كردند  گمان  همچه  نفوس 
الهى  محبت  طراز  به  آنكه  مع  است  مقبول 
مزین و به افسر انقطاع مكلل، از غایت سادگى 
جمیع  و  مرتكب  اعمال  این  به  اطالع،  عدم  و 
این اعمال سبب  و  را من عنداهلل مى دانستند 
اجتناب ناس و ضوضا و اعراض خلق از حق 
َید از سى سنه نار  شد. حال َاز
فساد و محاربه و نزاع و جدال 
اقطار  و  اطراف  جمیع  در 
مع ذلك  مخمود،  و  افسرده 
هنوز در شك و ریبند« )مائده 

آسمانى، ج7 ص 1۳8(. 

به  خود  دهم  اتهام  بهاءاهلل 
طاهره  باور  و  بابى  اعتقادات 
مى كند  آغاز  جمله  این  با  را 
و  سرزمین ها  و  ملوک  همۀ  كه 
را  باور  این  به  باورمندان  و  قوم  این  سالطین، 
قدرت  با  چنان  بهاءاهلل  مى دانند.  فساد  اهل 
بر  را  آن  كه وضوح فساد  باور طاهره مى كوبد  بر 
برداشت  هیچ گونه  جای  و  مى داند  عیان  همه 
دیگری را باقى نمى گذارد و بهائیان نمى توانند 
كنند. در  را رد  و آن  بپردازند  و تفسیر  به توجیه 
این سخن، بهاءاهلل به وضوح باورمندان بابى و 
مى كند؛  معرفى  فساد  اهل  را  طاهره  هم كیشان 
مدت  كه  شما  خود  گفت  بهاءاهلل  به  باید  اما 
بودید  شما  بودید!  احكام  همین  پیرو  سال   ۳۰
كه ظهور باب را ظهوراهلل خواندید و خود را عبد 

را  بابیگری  بهاءاهلل  اینجا  در 
وقتی  می نویسد  و  خوانده  فتنه 
در  می شود،  شروع  محرم  ایام 
حزن  ایام  که  عاشورا  روز  اول 
و  شادی  به  است،  اندوه  و 
پرداخته اند،  پایکوبی  و  سرور 
و  سکوت  مقام  که  روزهایی  در 
آوازخوانی  به  است،  خاموشی 
فتنه  ایجاد  و  دیگران  تحریک  و 

مشغول بوده اند. 
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در  كه  بودید  شما  كردید!  قلمداد  ایشان  فانى 
جواب اعتراض های بابیان، منكر نسخ احكام 
فساد  باعث  كه  همان ها  ازجمله  شدید،  باب 

در عالم شده است.

را  طاهره  باور  دیگر،  اعتراضى  در  بهاءاهلل 
افتادن  لرزه  باعث  كه  مى داند  اعمالى  منشأ 
مرتعد(  ایمان  )فرائص  ایمان  ستون های  بر 

دیگر  عبارت  به  مى شود. 
به  طاهره،  باور  حاصل 
منجر  ایمان  شدن  سست 
مرامى  گر  ا قاعدتًا  مى شود. 
فرامین  به  عمل  بود،  الهى 
را  عامل  فرد  نمى بایست  آن 
چه  ولى  كند  ایمان  سست 
بهاءاهلل  سخن  این  كه  كنیم 
احكام  و  باب  مرام  كه  است 
شدن  سست  باعث  را  آن 

بهائیت  وجودی  علت  گر  ا مى داند.  ایمان 
مرام  همان  به  آیا  كنیم،  پیگیری  یخ  تار در  را 
همین  آیا  نمى رسیم؟  ایمان  سست كنندۀ 
دانست  بهاءاهلل  خود  شامل  نمى توان  را  نتیجه 
سست ایمان  گروه  همان  از  هم  را  ایشان  و 

دانست؟

باور طاهره در ادامۀ  اتهام دوازدهم بهاءاهلل، به 
باورمندان  و  بابیان  ایشان،  است.  فوق  گفتار 
معرفى  دزد  و  راهزن  را  اولى  نقطۀ  حضرت  به 
ن اجازۀ مالک  كه در اموال دیگران بدو مى كند، 

هیچ گونه  ن  بدو بهاءاهلل  مى كنند.  تصرف 
های  دارایى  در  تصرف  و  دزدی  پرده پوشى، 
و  طاهره  باور  پیروان  اعمال  ازجمله  را  مردم 
كه  مى دانیم  برمى شمارد.  ایشان  هم كیشان 
كه  است  مسائلى  بدیهى ترین  ازجملۀ  دزدی 
عقل  هر  و  بوده  ممنوع  دوره ای  و  عصر  هر  در 
گویا  اما  مى نهد  گردن  حكم  این  به  سلیمى 
حتى  طاهره  باور  و  بابیت 
خصلت های  بدیهى ترین 
باورمندان  از  نیز  را  انسانى 

كرده است. خود سلب 

و  خون ریزی  اتهام،  سیزدهم 
گفتۀ  به  است،  دماء  سفک 
و  غارت  بابیان،  بهاءاهلل، 
از اعمال حسنه  را  خون ریزی 
آن ها  بهاءاهلل  مى دانسته اند. 
طاهره  باور  و  كرده  سرزنش  را 
كسانى اعمال  را تخطئه مى كند. ممكن است 
هم كیشان طاهره را اعمال خودسرانه ای بدانند 
كه ربطى به باورشان نداشته است؛ اما بهاءاهلل 
افراد  این  كه  مى كند  اشاره  سخن  همین  در 
اعمال خود را برای رضای خدای بابیان انجام 
عبادی  عمل  یک  از  نشان  كه  مى داده اند 
به  همواره  لذا  شخصى؛  عملكرد  یک  نه  دارد 
گردن زدن و قتل  فساد و فتنه و جدال و نزاع و 
انسان های بى گناه و دزدی اموال مردم مشغول 
بهاءاهلل  كه  مى كنیم  مجدد  كید  تأ بوده اند. 

به  باورمندان  و  بابیان  ایشان، 
راهزن  را  اولی  نقطۀ  حضرت 
در  که  می کند،  معرفی  دزد  و 
مالک  اجازۀ  بدون  دیگران  اموال 
بدون  بهاءاهلل  می کنند.  تصرف 
و  دزدی  پرده پوشی،  هیچگونه 
را  مردم  های  دارایی  در  تصرف 
ازجمله اعمال پیروان باور طاهره 

و هم کیشان ایشان برمی شمارد. 
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سال  سى  تقریبًا  مدت  به  را  احكام  این  نیز 
چنین  نسخ كنندۀ  را  خود  ظهور  و  داشته  قبول 
ک. اقتدارات ص 1۰۳(. احكامى نمى داند )ر. 

میان  از  همگى  كه  اتهامات  عالوه براین 
بزرگان  شده اند؛  استخراج  بهاءاهلل  نوشته های 
ثمرات  و  طاهره  باور  نیز  بهائیان  از  دیگری 
تصویر  به  و  كرده  توصیف  را  آن  گهربار)!( 
بزرگ  محقق  افراد،  این  ازجملۀ  كشیده اند. 

گلپایگانى  ابوالفضل  بهائى، 
ملقب به ابوالفضائل است. 

از  گلپایگانى  میرزاابوالفضل 
معروف ترین  و  بنام  فضالی 
این  است.  بهائى  نویسندۀ 
به  یادی  ز خدمات  شخص 
بهائى  جامعۀ  و  نمود  بهائیت 
همواره مدیون خدمات اوست. 
اتهام چهاردهم به باور طاهره از 

كشف الغطاء به  كتاب  طرف ایشان است و در 
ثبت رسیده است.

طباطبایى،  محیط   استاد  نوشتۀ  به  
نظارت   تحت  و  دستور  به   كشف  الغطاء 
و  گلپایگانى   میرزاابوالفضل   توسط   عبدالبهاء، 
و  سدهى   نعیم   و  طالقانى   ادیب   ی  دستیار به  
گلپایگانى  )از فعاالن   ینى  و مهدی   سمندر قزو
الكاف  نقطة   یخ   تار رّد   در  بهائیت(  مبلغان   و 
مقدمۀ  و  بابى  كاشانى  جانى  میرزا  نوشتۀ 
ادوارد  پرفسور  قلم  به  آن  انگلیسى   و  فارسى  

ق    1۳۳4 تا   1۳۳۰ سال   از  انگلیسى،  ن  براو
تنظیم  و تدوین  و در عشق آباد روسیه  به  چاپ  
رسید و آمادۀ انتشار شد. اما »سقوط  فلسطین  
به  دست  انگلیسى ها و پیدایش  مصالح  تازه ای  
بود،  گرفته   قّوت  جانب   روسیه   انقالب   براثر  كه  
كه  هزاران  نسخۀ  آمادۀ انتشار از آن   سبب  شد 
گردد«.1   تلقى  و تحلیل  شاهدان   نابود  به  آتش  
و  آیتى   عبدالحسین   )همچون   مّطلع  عینى  
مبلغان   صبحى،  اهلل   فضل  
علت   از  نیز  بهائى(  مستبصر 
كشف   نسخه های   ی   جمع  آور

الغطاء، همین است.

بسیار  كتاب  این  اهمیت 
به  اواًل  كه  چرا است.  یاد  ز
نگاشته  عبدالبهاء  دستور 
به  اتمام،  از  پس  ثانیًا  و  شد 
میثاق  مركز  عبدالبهاء،  تأیید 
در  گلپایگانى  رسید.2  بهائیت، 
كتاب باور بابى طاهره را به سخره مى گیرد  این 
تخریب  همچون  تعالیمى  و  دستورها  وجود  و 

1. محیط طباطبائی، از تحقیق و تتبع تا تصدیق و تبلیغ فرق 
بسیار است ) قسمت اول(، ماهنامه گوهر، سال چهارم، شماره 
38،صفحات  مسلسل  شماره   ،2535 ماه  بهشت  اردی   ،2
طباطبایی،  محیط  در:  شده  منتشر  همچنین  120-113؛ 
محمد، گوهر محیط، تحقیق محمد مهدی صائمی، انتشارات 

گوی، 1391، تهران، ص115.
كه استاد محیط طباطبایی تاریخ دان شهیر،  2. البته آن طور 
بیان می دارد، شرایط برای انتشار آن فراهم نشد و آن كتاب به 
كشف الغطاء  كتاب  كه نابودی  كشیده شد. جالب است  آتش 
توسط آتش، محققان را به یاد آموزه باور طاهره برای سوزاندن 

غیرمنطوق بیان می اندازد.

باور  کتاب  این  در  گلپایگانی 
سخره  به  را  طاهره  بابی 
دستورها  وجود  و  می گیرد 
تخریب  همچون  تعالیمی  و 
کتب،  عبادتگاه ها، سوزاندن 
تعالیم  دیگر  و  غیربابیان  قتل 
که در قبل به  باور طاهره را، 
خندۀ  باعث  شد،  اشاره  آنها 

عقالی عالم می داند.
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و  كتب، قتل غیربابیان  عبادتگاه ها، سوزاندن 
آنها  به  قبل  در  كه  را،  طاهره  باور  تعالیم  دیگر 
اشاره شد، باعث خندۀ عقالی عالم مى داند. 
كنید: كشف الغطاء، توجه  كتاب  به متن زیر از 

در  كه  كسانى  بر  مى خندند  عالم،  »عقالی 
كه  را  دینى  مى خواهند  تمدن  و  علم  دورۀ  این 
بقاع،  كتب، هدم  نفوس، محو  قتل  آن  اساس 
ی  تخریب معابد و مساجد است ،در عالم جار

كنند.« )كشف الغطاء، صص 25۳-252(.

گلپایگانى بسیار جالب و موردتوجه  این جملۀ 
كردن  ی  جار كه  است  معتقد  ایشان  است. 
باور طاهره در عالم برای عقالی عالم مسخره و 
كنونى، عصر علم  كه دورۀ  خنده دار است، چرا
و تمدن است و بابیت اساسش بر قتل نفوس، 
عبادتگاه ها  تخریب  مكتوب،  فرهنگ  نابودی 
است  اتهامى  این  است.  مساجد  و  معابد  و 
وارد  طاهره  باور  به  بهائى  محقق  بزرگ ترین  كه 

مى كند و به تأیید عبدالبهاء نیز مى رسد.

گلپایگانى )اتهام های پانزدهم  اتهام های دیگر 
كه بیش از 1۰۰  تا بیست و سوم( به باور طاهره 
كشف الغطاء مطرح شده  كتاب  سال پیش در 

است، به قرار زیر است:

بهاءاهلل هم مثل  كه  ن مى خواهد  براو »آیا مستر 
آیا  نماید؟  كتب  جمیع  احراق  به  حكم  باب 
كه بهاءاهلل هم مثل باب  ن مى خواهد  مستر براو
كنائس  كل و  حكم به تخریب و هدم جمیع هیا
و  نماید  ُقباب  و  ِبقاع  و  َمشاهد  و  مساجد  و 

و هرچه  كنیسه  و هرچه  المقّدس  بیت  و  مّكه 
بریزند  بابى ها  است،  تربت  هرچه  و  مسجد 
امروزۀ  مدنیت  اساس  آیا   ... كنند؟  خراب  و 
اقطار  از  عمومى  سالم  و  صلح  ندای  كه  عالم 
پیش  تعلیمات  این  به  است،  بلند  كناف  ا و 
مقتضای  كه  مى گوییم  بهائیان  ما  مى رود؟ 
داده  تغییر  احكام  این  كه  است  همین  وقت 
و  بقاع  كل  هدم  و  كتب  حرق  به جای  و  شود 
و  صلح  اشخاص،  لعن  و  سب  و  نفوس  قتل 
آیا این گونه بهتر نیست؟  و وفا مقرر شود.  سلم 
عالم  اهل  مصلحت  و  وقت  مقتضای  امروز 
عبوس  كه  نیست  خصوصًا  ایرانیان  و  عمومًا 
مخالفت  ایشان  با  هركس  و  باشند  نفور  و 
و  كلیسا  هرچه  و  بخوانند  ملعون  و  كافر  كرد 
و  كنند  و مشهد است، خراب  تربت  و  مسجد 
كتاب غیربیان است، بسوزانند. خدا را  هرچه 
شهادت  به  هست  عالم  در  كه  منصفى  هر  و 
مقتضای  امروزه  احكام  این  كه  مى طلبم، 
اهل عالم  و مصلحت  نیست  مصلحت وقت 
صص  الغطاء،  )كشف  نمى باشد.«  این ها  در 

.)۳68-۳67

طاهره  باور  حاصل  نوشته  این  در  گلپایگانى 
نابودی  غیربابى،  كتاب  های  همۀ  سوختن  را 
هنری  آثار  و  مجسمه ها  تخریب  و  معابد  همۀ 
باور  بستۀ  بینش  گویای  عبارت  این  مى داند. 
فرهنگى  آثار  تحمل  حتى  كه  بوده،  طاهره 
مكتوب و هنری را هم ندارد. چنانچه در رسانه 
ها شاهد بودیم، خبر تخریب موزه های عراق به 
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رسید.  جهانیان  همۀ  گوش  به  داعش،  دست 
عملكرد  مدل  میان  قابل توجهى  شباهت 
هیچ  هردو،  دارد.  وجود  بابیان  و  عراق  داعش 
ارزشى برای تمدن بشری قائل نبوده و تالششان 

تخریب دستاوردهای تمدن بشر است.

و  است  قبلى  اتهام  ادامه  در  شانزدهم  اتهام 
معروف  شرق شناس  ن،  برو ادوارد  ابوالفضائل، 

كتاب  كنندۀ  احیا و  انگلیسى 
كاشى  میرزاجانى  نقطةالكاف 
و  داده  قرار  موردخطاب  را، 
و  كنائس  تخریب  دستور 
زیر  را  یهودیان  عبادتگاه های 

سؤال مى برد.

گفته های  برطبق  طاهره  باور 
در  كه  است  متهم  گلپایگانى 
مساجد،  همۀ  تخریب  كنار 
نیز  كلیساها  و  تربت ها  همۀ 
ازجملۀ  كه  شوند  تخریب  باید 
و  كعبه  تربت ها،  و  مساجد 

چند  این  در  آنچه  هستند.  بیت المقدس 
از  كى  حا همگى  مى كنیم،  مشاهده  جمله 
علیه  خشونت  دگراندیشان،  باور  تحمل  عدم 
مكان های  و  عبادتگاه ها  تخریب  و  آن ها 

مقدس  است. 

باور  تعالیم  گلپایگانى  بیستم،  اتهام  در 
و  ندانسته  مطابق  امروزه  مدنیت  با  را  طاهره 
روحیۀ  خالف  ی  باور چنین  كه  است  معتقد 

با  منصفى  انسان  هر  است.  صلح طلبى 
قطعًا  بابى  تعالیم  اساس  در  تفكر  و  كمى تعقل 
ی در هیچ  كه چنین باور به این نتیجه مى رسد 
عصر و زمانى، سعادت و صلح جهانى را برای 

عالم انسانى به بار نخواهد آورد.

اتهام  دو  خود،  اتهامات  ادامۀ  در  گلپایگانى 
اول  مى آورد،  وارد  طاهره  بابى  باور  به  دیگر 
كه  بودند  معتقد  اینان  اینكه 
و  كرد  لعن  مى باید  را  دیگران 
باورمندانى  چنین  اینكه  دیگر 
همگى عبوس و خشونت طلب 
نفرت  دیگران  به  نسبت  بوده، 
ملعون  و  كافر  را  آنان  و  داشته 

مى دانستند. 

اتهامات  فهرست 

الى   1 )اتهام  بهاءاهلل  اتهامات 
كه  ابوالفضائل  اتهامات  و   )1۳
است  عبدالبهاء  موردتأیید 
قرار  به  طاهره  بابى  باور  به   )2۳ الى   14 )اتهام 

زیر است:

صفحه  مباركه  الواح  مجموعه  در  بهاءاهلل   -1  
معرفى  نزاعگر  و  جدال كننده  را  بابیان   278

مى كند.

را  طاهره  باور  پیروان  ایشان  همانجا،  در   -2
درندگان ارض توصیف مى كند.در صفحه 52 
كتاب بهاءاهلل 5 مورد اتهام دیگر به باور  همان 

طاهره وارد مى كند:

اتهامات  ادامۀ  در  گلپایگانی 
باور  به  دیگر  اتهام  دو  خود، 
می آورد،  وارد  طاهره  بابی 
معتقد  اینان  اینکه  اول 
می باید  را  دیگران  که  بودند 
چنین  اینکه  دیگر  و  کرد  لعن 
و  عبوس  همگی  باورمندانی 
نسبت  بوده،  خشونت طلب 
داشته  نفرت  دیگران  به 
ملعون  و  کافر  را  آنان  و 

می دانستند.
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۳- ازجمله دستورها ضرب الرقاب، یعنى زدن 
گردن انسان ها است.

ازجمله  كتاب ها  سوزاندن  یا  كتب  حرق   -4
اعمال پیروان آن اعتقاد بوده است.

گوشه گیری و عدم معاشرت با اقوام و ملل   -5
دیگر، از جمله دستورات باور طاهره است.

احزاب  و  اقوام  قتل عام  یا  احزاب،  فنای   -6
ی است. دیگر، از نتایج چنین باور

باور  عظیم  سد  چهار  را   6 تا   ۳ موارد  بهاءاهلل 
با ظهور خود،  كه  بابى طاهره توصیف مى كند 

آن ها را از میان برداشته است.

7- ایشان حاصل باور طاهره را ایجاد صفات 
سُبعى یا درنده خویى مى داند.

استفاده  عدم  دیگر،  احكام  ازجمله   -8
از  مرام  ابن  پیروان  است.  اجنبیه  لباس  از 

پوشیدن تولیدات ملل دیگر نهى شده اند. 

و  تندرو  را  طاهره  باور  پیروان  بهاءاهلل   -9
به جای  كه  به گونه ای  مى كند.  معرفى  فتنه گر 
و  عواطف  تحریک  به  دیگر،  ملل  با  همدردی 

مى پرداخته اند. هنجارشكنى 

فساد  بروز  را  ی  باور بهاءاهلل حاصل چنین   -1۰
مى داند و پیروان آن طائفه را اهل فساد قلمداد 

مى كند. 

را  ی  باور چنین  دیگر  نتیجۀ  بهاءاهلل،   -11
كه  سست شدن ایمان دانسته و عنوان مى كند 

افتادن در ستون های  لرزه  ی باعث  باور چنین 
ایمان است.

راهزنانى  را  بابیت  به  باورمندان  بهاءاهلل،   -12
آن ها  اذن  ن  بدو را  مردم  اموال  كه  مى داند 
كار جویای رضایت  این  و در  تصرف مى كنند 

خداوند هستند.

1۳- بهاءاهلل باور طاهره را به خون ریزی و سفک 
دنباله روهای  كه  ی  به طور مى كند،  متهم  دماء 
از  را  خون ریزی  و  غارت  دستورهایى،  چنین 
را  آنان  بهاءاهلل  مى دانسته اند.  حسنه  اعمال 

كرده و باور طاهره را تخطئه مى كند. سرزنش 

تمدن  و  علم  دورۀ  این  در  عالم،  عقالی   -14
كه  است  دینى  زیرا  مى خندند،  طاهره  باور  بر 
كتب، هدم بقاع و  اساس آن قتل نفوس، محو 

تخریب معابد و مساجد است.

كتب  جمیع  احراق  به  حكم  طاهره  باور   -15
 ... كل  هیا جمیع  هدم  و  تخریب  به  حكم  و 

است.

كنائس و  باید تمام  بود  باور طاهره معتقد   -16
عبادتگاه های یهودیان خراب شود.

مساجد  تمام  كه  بود  معتقد  طاهره  باور   -17
مى باید تخریب شود.

كعبه  و  مكه  كه   بود  معتقد  طاهره  باور   -18
باید تخریب شود

بیت المقدس  كه  بود  معتقد  طاهره  باور   -19
باید تخریب شود.
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مدنیت  با  طاهره  باورهای  از  هیچ یک   -2۰
امروزه تطبیق ندارد.

21- باورمندان به باور طاهره، اعتقاد به سب و 
لعن دیگران داشتند.

با  همیشه  بوده،  عبوس  طاهره  هم كیشان   -22
خشونت با دیگران رفتار مى كردند.

باید  كلیساها  همۀ  كه  بود  معتقد  طاهره   -2۳
تخریب شود.

استفادۀ بهائیان از باور طاهره

بهائى  بزرگان  متناقض  رفتار  مدل  اینجا،  به  تا 
كردیم.  بررسى  شوقى افندی  مرگ  زمان  تا  را 
دو  بهائى  بزرگان  كه  بود  این  بحث  خالصه 
نمایش  به  خود  از  مخاطب  برابر  در  را  یكرد  رو
استقرار  هنوز  بهاءاهلل  كه  زمانى  مى گذارند. 
را  كه مشروعیت خود  نیاز داشت  و  بود  نیافته 
از طریق باب به اثبات برساند، به دفاع محكم 
آسمانى  را  باب  تعالیم  و  مى پرداخت  باب  از 
وفادار  را  خود  و  مى خواند  غیرقابل نسخ  و 
مرگ  از  بعد  مى داد.  نشان  او  باور  و  باب  به 
بهائیت،  استقرار  و  صبح ازل  بر  غلبه  و  باب 
نابسامانى ها  همۀ  و  كرد  عوض  رنگ  بهاءاهلل 
كند  ثابت  اینكه  برای  و  داد  نسبت  باب  به  را 
آیینى  و  نیست  خشونت  طرفدار  بهائیت  كه 
صلح طلب است، احكام بیان را، غیرانسانى، 
در  پس  خواند.  غیرعقالنى  و  خشونت آمیز 
و  پیش زمینه  بابیت  بهائیت،  اولیۀ  دیدگاه 
حصول  از  پس  و  بوده  بهائیت  بشارت دهندۀ 

هدف غایى خود، در طى یک دوره سى ساله، 
آن  تعالیم  كه  چرا است،  شده  منسوخ  نهایتًا 
كل  در  و  نبوده  حاضر  عصر  مدنیت  مناسب 
َسُبعى،  صفات  درنده خویى،  جز  ثمره ای 
جدل و نزاع، قتل و سفک دماء و... نداشته و 

نخواهد داشت.

طاهره  از  پس  یخ  تار دوم  قسمت  به  اینجا،  در 
تشكیالت  زمان،  این  در  مى رسیم.  ی  و باور  و 
از  و  است  گرفته  خود  رسمى به  شكل  بهائى 
است.  شده  خارج  به كلى  شخصى  باور  یک 
رهبری  نهاد  به عنوان  بیت العدل،  تشكیل  با 
جامعۀ بهائى،  آیین بهائى دیگر جنبه شخصى 
بهائى  كسى  دوره  این  در  ندارد.  پیروانش  برای 
تشكیالت  در  رسمى  به طور  كه  مى شود  تلقى 
كرده )تسجیل شده( و تعهدنامه  بهائى ثبت نام 
باب  و  بهاءاهلل  كه  باشد  كرده  امضاء  را  رسمى 
را به عنوان مظهر ظهور قبول داشته، عبدالبهاء 
و  امراهلل  ولى  را  شوقى  دانسته،  میثاق  مركز  را 
بیت العدل را به عنوان تنها نهاد صاحب قدرت 
كه مسؤولیت جامعۀ بهائیت حیفایى  شریعت 

برعهده این سازمان است، پذیرفته است.

كه یكى  كنار این پیش زمینه، باید دانست  در 
جامعۀ  اعضای  مسؤولیت های  مهم ترین  از 
جامعه  این  اصلى  اهداف  ازجمله  كه  بهائى 
نصوص  مرور  است.  مرام  این  تبلیغ  است، 
نقشه ای  بهائیت  كه  مى دهد  نشان  بهائى، 
تشكیل  آن  نهایى  هدف  كه  دارد  بلندمدت 



ء

شماره 11   پاییز 98

201

حكومت  كه  است  )طالیى(  ذهبى  جامعۀ 
تشكیالت  دست  در  دنیا  معنوی  و  مادی 
مختلف  مواضع  در  شوقى  بگیرد.  قرار  بهائى 
ی  ادار نظام  تشكیل  از  هدف  كه  نموده  اعالم 
ی  زمینه ساز بهائى  مؤسسات  فعالیت های  و 
مدیریت  كسب  و  ذهبى  جامعۀ  به  نیل  برای 
كه شوقى  سیاسى جامعه است. جالب است 
از  سخن  فقط  بهاءاهلل،  گفته های  برخالف 
بلكه  نمى راند،  باطنى  سلطنت  و  قلوب  فتح 
مخاطبان  تا  نموده  اشاره  ظاهری  سلطنت  به 
جناب  مثاًل  كه  نفرمایند  تفسیر  و  تأویل  ایشان 
ذهبى،  جامعه  از  منظور  كه  فرموده اند  شوقى 
خیر،  است؛  قلوب  فتح  و  روحانى  تربیت 
مسیحیان  سلطنت  به  اشاره  به وضوح  ایشان 
ی  آرزو و  آمال  و  است  نموده  چهارم  قرن  در 
و  حكومت  و  سلطنت  به  رسیدن  را  بهائیان 
این  مى كند؛  قلمداد  جامعه  سیاسى  مدیریت 
كه اولین  است سخن شوقى: »دورۀ مجهولیت 
بهاست  اهل  جامعۀ  نمای  و  نشو  در  مرحله 
هردو  یت،  مقهور و  مظلومیت  ثانیۀ  مرحلۀ  و 
انفصال  مرحله  كه  ثالث  دورۀ  گردد؛  منقضى 
بگشاید  چهره  است  عتیقه  ادیان  از  شریعةاهلل 
م 

َ
َعل ارتفاع  مقّدمۀ  بنفسه  انفصال  این  و 

حقوق  به  اعتراف  و  اقرار  و  دین اهلل  استقالل 
جمال  پیروان  مساوات  و  بهاء  اهل  مسلوبه 
رؤسای  انظار  در  معتبره  ادیان  تابعان  با  ابهى 
برای  از  سبیل  ممّهد  استقالل  این  و  جهان 
عظیم  نصرتى  ظهور  )و  الهى  آیین  رسمیت 

از  رابع  قرن  در  كه  ی  فیروز و  فتح  نظیر  و  شبیه 
كبیر  قسطنطین  عهد  در  روح  حضرت  میالد 
رسمیت  این  و  گشت  مسیحیه  اّمت  نصیب 
به مرور ایام مبّدل و منجر به تأسیس سلطنت 
الهیه و ظهور سلطۀ زمنیۀ شارع این امر عظیم 
تأسیس  به  مآاًل  الهیه  سلطنت  این  و  گردد، 
سیطرۀ  جلوۀ  و  جهانى  سلطنت  استقرار  و 
محیطۀ ظاهری و روحانى مؤسس آئین بهائى و 
عمومى  صلح  اعالن  و  كبری  محكمۀ  تشكیل 
گردد.«  منتهى  است(  اخیر  و  سابع  مرحلۀ  كه 

)شوقى افندی، ظهور عدل الهى، ص ۳2(.

از  بهائیت  تبلیغ  اهداف،  این  به  رسیدن  برای 
یكردهاست. رجوع به پیام های  اساسى ترین رو
راهكار  كه  نشان مى دهد  به وضوح  بیت العدل 
برای  و  تشكیل  ابتدای  از  سازمان  این  عملى 
حكومت  تشكیل  غایى  هدف  به  رسیدن 
تبلیغ  به  بهائیان  تهییج  برای  تالش  جهانى، 
امراهلل بوده است. پیام های متعدد بیت العدل 
اجرایى  برای  تبلیغ  مسئلۀ  اهمیت  از  نشان 
كه  كردن و رسیدن به اهداف هفت گانه است 
جامعۀ  به  آن  نهایت  و  كرده  پیش بینى   شوقى 

ذهبى مى انجامد.

متصل  یكدیگر  به  را  باال  مقدمات  آنچه 
مى كند، تبلیغ آیین بهائى است. تبلیغ به مثابه 
بهائى است،  شاهرگ های تشكیالت  در  خون 
ابزارهایى  از  یكى  مى خواهد.  ابزار  تبلیغ  ولى 
است  بهائیان  موردپسند  بسیار  ظاهرًا  كه 
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است.  قرةالعین  طاهره  شخصیت  از  استفاده 
كه  دارد  وجود  نقاطى  طاهره  زندگى  یخ  تار در 
جذب  و  آن ها  بزرگ نمایى  با  بهائى  جامعۀ 
نقاط، حقیقت های  آن  به  توجهات مخاطبان 

حجاب  در  را  طاهره  زندگى 
پنهان  دورویى  و  خدعه  دروغ، 
خود  مرام  به  را  طاهره  كرده، 
مى چسبانند و از آن برای تبلیغ 

مرام خود استفاده مى كنند.

البته  كه  بهائیان  موردنظر  نقطۀ 
داستان پردازان  و  نویسندگان 
پساشوقى،  بهائى  جامعه 
مى پردازند،  آن  به  دروغ  به 
مى شوند،  مدعى  كه  آنجاست 
كنار  را  خود  حجاب  طاهره 
حقوق  آزادی  برای  و  گذاشت 
مرد  و  زن  حقوق  برابری  و  زنان 
اینكه  باوجود  پاخاست.  به 
مانند  بهائى  بزرگ  نویسندگان 
محمدحسینى  نصرت اهلل 

از  روبنده  برداشتن  به  منحصر  را  ادعا  این 
است  كرده  یس  تدر جلسات  در  صورت، 
ص19۰(،  طاهره،  حضرت  )محمدحسینى، 
اصلى  یكرد  رو كه  مى كنیم  مشاهده  باز  اما 
دادن  جلوه  قهرمان  پساشوقى،  بهائى  جامعه 
كه او را حتى  ی  ی است، به طور طاهره و باور و
كه  مى كنند  معرفى  یخ  تار زنان  اولین  میان  در 
قیام  مردان  و  زنان  حقوق  برابری  برپایى  برای 

در  بیت العدل  پیام  به  نمونه  به عنوان  نمود. 
یخ 2۰ ژوئن 2۰۰8 میالدی توجه فرمایید: تار

یخ ایران، در سال  »طاهره، آن شیرزن بى مثیل تار
كه فّعالّیت های مربوط به  1227 شمسى، زمانى 
در  زنان  اجتماعى  اوضاع  بهبود 
بعضى از نقاط عالم تازه در حال 
به  شجاعانه  بود،  گرفتن  نضج 

دفاع از آزادی زنان قیام نمود.«

مانند  بیت العدل،  بیان  این 
دیگر  ادعاهای  از  خیلى 
و  سران  درمورد  جامعه،  این 
هرگونه  از  خالى  پیشوایانش، 
ن هر سند  صداقت و به واقع بدو
هیچ یک  در  است.  مدركى  و 
از  به جامانده  نوشته های  از 
از  به جامانده  نصوص  و  طاهره 
اشاره ای  بیان،  منطوق  در  باب 
و  زنان  آزادی  برای  حركت   به 
و  زنان  حقوق  برابری  برای  قیام 
مردان نشده است، اما مشاهده 
مختلف  فرصت های  در  بهائیان  كه  مى كنیم 
برگزار  طاهره  بزرگداشت  در  گردهمایى هایى 
ژوئیه   18 گردهمایى  آن جمله،  از  كه  مى كنند 
آمریكا است. در  2۰15 میالدی در ویرجینیای 
خانم  مانند  بشر،  حقوق  فعاالن  سمینار  این 

كار نیز سخنرانى داشتند. مهرانگیز 

نویسندگان  اینکه  باوجود 
نصرت اهلل  مانند  بهائی  بزرگ 
را  ادعا  این  محمدحسینی 
منحصر به برداشتن روبنده از 
تدریس  جلسات  در  صورت، 
)محمدحسینی،  است  کرده 
ص190(،  طاهره،  حضرت 
که  می کنیم  مشاهده  باز  اما 
بهائی  جامعه  اصلی  رویکرد 
جلوه  قهرمان  پساشوقی، 
وی  باور  و  طاهره  دادن 
که او را حتی  است، به طوری 
تاریخ  زنان  اولین  میان  در 
برای  که  می کنند  معرفی 
و  زنان  حقوق  برابری  برپایی 

مردان قیام نمود. 
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این یكى از روش های جذب مخاطب و تبلیغ 
كه با چیدن زمینه های مختلف  بهائیان است 
افراد  از  موضوع،  یک  درمورد  گاندا  پا پرو و 
به  ذی نفوذ در زمینه های حقوق بشری دعوت 
تبلیغ  برای  آن ها  از  نهایتًا  و  ی مى كنند  همكار
هم  همیشه  البته  مى كنند.  استفاده  بهائیت 
در  كه  همان طور  نیستند؛  موفق  كارشان  در 
سخنرانى  در  كار  مهرانگیز  گردهمایى،  این 
به  اعتقادش  در  طاهره  ی  پایدار به  ابتدا  خود 
عدم  موضوع  آنگاه  و  كرد  اشاره  باب  تعالیم 
امكان حضور زنان در باالترین جایگاه رهبری 
و  كشید  پیش  را  بیت العدل  یعنى  بهائیت 
به  پرداختن  ن  بدو كه  كرد  دعوت  را  بهائیان 
و  تبعیض آمیز  كاستى های  دینى،  های  توجیه 
كنند. مهرانگیز  جنسیتى آئین بهائى را معرفى 
به ویژه  و  بشر  حقوق  فعاالن  از  یكى  كه  كار 
به  احترام  كه  نمود  بانوان است، عنوان  حقوق 
كامل نمى شود  جنسیت با مدح و ثنای طاهره 
حضور  به  باید  بهائیان  جهانى  بیت العدل  و 
در  كند.  تمكین  خود  اعضای  میان  در  بانوان 
در  و  نیاورده  تاب  بهائى  بزرگان  كه  بود  اینجا 
بى اّطالعى  به  را  ایشان  اجتماعى  شبكه های 
تخریب  مختلف  انواع  به  و  متهم  بهائیت  از 
كه  مى دهد  نشان  مباحث  این  همۀ  كردند.1 
بهائیت به جز تبلیغ و رسیدن به جامعۀ ذهبى 
هرگونه  راستا  این  در  و  ندارد  دیگری  هدف 
كنفرانس  به  مربوط  كه  زیر  لینک  به  بیشتر،  گاهی  آ برای   .1

خانم مهر انگیز كار است مراجعه كنید: 
https://www.youtube.com/watch?v=kweoEe5jM9I

و  مى دهد  جلوه  بهائى ستیزی  را  مخالفتى 
مخاطب را تخریب مى كند.

تناقض در دیدگاه بهائیت دربارۀ طاهره

رأس  و  بهائیت  گذشتۀ  پیشوایان  و  بزرگان 
به  نسبت  حاضر،  زمان  در  بهائى  تشكیالت 
گفته های  طاهره نگاه متفاوت دارند. با آنچه از 
كه  یم  ندار این  جز  چاره ای  دانستیم،  آنان 
و  خورده  روز  نرخ  به  را  نان  آنان،  همۀ  بگوییم 
در  بابى  اندیشۀ  تأیید  در  بهاءاهلل  مى خورند. 
آغاز و همو در نفى و رد همان باور در زمانى پس 
خورده  روز  نرخ  به  را  نان  مظهریت،  ادعای  از 
)با  عبدالبهاء  و  گلپایگانى  ابوالفضل  است. 
كرده اند  نیز چنین  كشف الغطاء(  كتاب  تأیید 
بابیان  خود،  احكام  و  عقاید  بركشیدن  برای  و 
جدل كننده،  درنده خو،  را  طاهره(  )ازجمله 
فرهنگ  میراث  تخریب كنند  نزاع كننده، 

كرده اند. بشری، قاتل انسان ها و... معرفى 

زنان  مسألۀ  كه  پساشوقى،  زمان  در  و  كنون  ا
بالفاصله  است،  كرده  پیدا  ویژه ای  جایگاه 
یخ  تار پستوی  از  دستاویزی  بهائى  جامعۀ 
جامۀ  از  را  آن  كرده،  پیدا  طاهره(  باور  )همان 
سراسر  جامه ای  و  آورده  ن  بیرو حقیقت 
متفاوت و دروغین بر آن پوشانده و به مخاطب 
این  همۀ  كنار  در  مى كند.  تحمیل  خود 
جامعۀ  بى صداقتى ها،  و  دورویى ها  دروغ ها، 
سطحى ترین  ی  رو بر  را  خود  ذره بین  بهائى 
از  روبنده  )برداشتن  طاهره  عملكردهای 
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دادن  فریب  در  سعى  و  داده  قرار  صورت( 
مخاطب خود دارد.

سؤال اصلى این است كه به راستى چرا تشكیالت 
بهائى این گونه بى صداقتى مى كند؟ چرا بهائیان 
برای  گذاشته،  زیرپا  را  انسانى  واالی  ارزش های 

جلب نظر  و  تبلیغ  وظیفۀ  انجام 
هر فردی، با هر بینشى، برخالف 
دست  خدعه گرانه  خود،  عقیدۀ 
عمومى  مى زنند  اذهان  فریب  به 
و  طاهره  عقیدۀ  موافق  را  خود  و 
باید  مى دهند؟  جلوه  او  حركت 
پرسید،  بهائى  افسانه پردازان  از 
اعتقاد  برخالف  دلیل  چه  به 
چه  به  مى كنید؟  عمل  بهاءاهلل 
قطعى  نصوص  باوجود  دلیل 
به  خود،  پیشوای  از  به جامانده 
مى پردازید؟  طاهره  باور  تبلیغ 
معتقد  بهاءاهلل  كه  نمى دانید  آیا 

است، باور طاهره بر نزاع و درنده خویى و قتل و 
استوار  فرهنگى  میراث  تخریب  و  كتاب سوزی 
نخوانده اید  را  بهاءاهلل  الواح  مجموعه  آیا  است؟ 
هرگونه  از  را  خود  پیروان  طاهره  باور  مى گوید  كه 
با  طاهره  مى كند؟  منع  دیگران  با  معاشرتى 
گفتۀ  )به  مى توانسته  چگونه  اعتقادی،  چنین 
زنان  آزادی  از  دفاع  به  بیت العدل(  غیرصادقانۀ 
از  كتاب  كدامین  در  زنان  آزادی  اصاًل  بپردازد؟ 
آمده  طاهره  مرام  از  مانده  به جا  كتب  مجموعۀ 

است؟

خطا  از  مصون  را  خود  كه  بیت العدل  آیا   
در  الهى  الهامات  كه  و مدعى است  مى شمرد 
گفته ها و عملكرد آن سازمان دخیل است، در 
كه در باال اشارت رفت، نمى دانسته  پیام خود 
چیست؟  طاهره  درمورد  بهاءاهلل  نظر  كه  است 
صهیونیستى،  یم  رژ رهبران  آیا  اینكه  جالب تر 
معتقدند،  یهودی  باور  به  كه 
اطالع  بهائیان  نگرش  این  از 
بهائیان  كه  مى دانند  آیا  دارند؟ 
كه  مى پردازند  ی  باور یج  ترو به 
عبادتگاه های  است  معتقد 
و  شود  تخریب  مى باید  آن ها 
اثری از آن در جهان باقى نماند؟ 
به  بهائیان،  نهاد معنوی  این  آیا 
و  آورده  ی  رو دورویى  و  تزویر 
ذهبى،  جامعه  تشكیل  هدف 
چشمان ُملَهم به الهامات الهى 
سخن  و  است  كرده  كور  را  او 
سازمان  پستوهای  صندوقچۀ  در  را  بهاءاهلل 
مأل  در  و  است  گذاشته  حیفا  در  بیت العدل 
عام خالف عقیدۀ خود بیانیه صادر مى كند؟ 

كه تبلیغ وارونۀ باور طاهره چیزی جز  به راستى 
نیست.  تعصب  به  ورود  و  انصاف  از  خروج 
كور  را  انسانیت  و  انسان  چشم  كه  تعصبى 
گرفته و سدی بر شفقت  مى كند و راه منطق را 

و صداقت و دیگر ارزش های انسانى است.

که  است  این  اصلی  سؤال 
بهائی  تشکیالت  چرا  به راستی 
می کند؟  بی صداقتی  اینگونه 
چرا بهائیان ارزش های واالی 
گذاشته،  زیرپا  را  انسانی 
و  تبلیغ  وظیفۀ  انجام  برای 
هر  با  فردی،  هر  جلب نظر 
بینشی، برخالف عقیدۀ خود، 
فریب  به  دست  خدعه گرانه 
و  عمومی  می زنند  اذهان 
خود را موافق عقیدۀ طاهره 

و حرکت او جلوه می دهند؟ 
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نتیجه گیری

گاهى  كتب بهائیان  در این مقاله بیان شد در 
دیده مى شود از طاهره و آیین سید باب تعریف 
كه  كسى  بر  بهااهلل  كه  آنجا  تا  شده  تمجید  و 
لعنت  كرده  نسخ  را  باب  آیین  ی  و بگوید 
مى شود  دیده  گاهى  دیگر  سوی  از  مى فرستد. 
آنان  اعتقادات  و  اعمال  و  بابیان  بر  چنان  كه 
مى شود  محكوم  آیین  آن  و  مى شود  اعتراض 
كه مایه خنده علمای  كه حتى به عنوان آیینى 
كه  مداركى  ابتدا  مى شود.  معرفى  است  عالم 

كه در  این دو جنبه را نشان مى دهد و اتهاماتى 
شده،  ذكر  طاهره  باور  به  نسبت  بهائى  مدارک 
یكرد  رو دو  این  بین  جمع  سپس  شد.  آورده 
ی  بردار بهره  چه  بهائیان  اینكه  و  متناقض 
در  شد.  بررسى  مى كنند،  او  آیین  و  طاهره  از 
كه آن  نهایت شواهد این چنین نشان مى دهد 

عملكرد با راستى و صداقت فاصله دارد.

منابع

كشف الغطاء. گلپایگانى،  1. ابوالفضل 

شامل  بهاءاهلل  حضرت  مباركۀ  الواح  بهاءاهلل،   .2
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كانادا: اونتاریو، 2۰۰۰ م. بهائى، 

تا تصدیق و  و تتبع  از تحقیق  12. محیط طباطبائى، 
گوهر،  تبلیغ فرق بسیار است ) قسمت اول(، ماهنامه 
 ،25۳5 ماه  بهشت  اردی   ،2 شماره  چهارم،  سال 

شماره مسلسل ۳8، صفحات 11۳-12۰.

گوهر محیط، تحقیق  1۳. محیط طباطبایى، محمد، 
گوی، 1۳91، تهران. محمد مهدی صائمى، انتشارات 

14.  https://www.youtube.com/watch?v=kweo-

Ee5jM9I�����



ء

شماره 11   پاییز 98

206

بررسى روش شناسانۀ کتاب ایقان

سّید مقداد نبوی رضوی
كارشناس ارشد تاریخ اسالمـ  دانشگاه شهید بهشتى



چكیده

مهم ترین  اقدس  كتاب  از  پس  ایقان  كتاب 
كتاب بهائیان است. موادش در نگاه آنان وحى 
كتاب  این  است.  خداوندی  سخن  و  آسمانى 
استدالل ها  یكى،  است؛  شده  نقد  نگاه  دو  با 
منظری  از  دیگر،  و  بهاءاهلل  تأویل های  و 
دست بردهای  مقاله،  این  در  روش شناسانه. 
كردن نادرستى های  عامدانۀ بهائیان در درست 
این  چاپى  یا  خطى  نسخۀ   9 در  ایقان  كتاب 
گرفته است. تفاوت های  كتاب مورد بررسى قرار 
گروه  موجود در این نسخه های نه گانه  را در پنج 
یحیى  میرزا  جایگاه  حذف  داد:  جای  مى توان 
نادرست نوشته شدۀ  آیات  تصحیح  ازل؛  صبح 
اشتباه های  تصحیح  واژگان؛  تغییر  قرآن؛ 
ادبیاتى  اشتباه های  تصحیح  و  عربى  ادبیاتى 
گروه  به  خاص  طور  به  مقاله  این  در  فارسى. 
عبارت  حذف  است.  شده  پرداخته  نخست 
قرینه های درست  به  با توجه  كه  »كلمۀ مستور« 
صبح  یحیى  میرزا  معنوی  یاست  ر به  یخى  تار
سّید  به  نسبت  جانشینى اش  و  بابیان  بر  ازل 
نشانه ای  بازمى گشت،  باب  على محّمد 
میرزا  من یظهره اللهى  دعوی  نادرستى  از 
بابى  آموزه های  محدودۀ  در  بهاءاهلل  حسینعلى 
نادرستى های  تصحیح  این،  از  گذشته  است. 
نیز  بهائیان  توسط  ایقان  كتاب  در  گون  گونا
ایشان  سوی  از  كتاب  آن  دانستن  وحیانى  با 

همسانى ندارد.

کلیدواژه

ایقان، میرزا یحیى صبح ازل، میرزا حسین على 

بهاءاهلل، نادرست نویسى های ایقان، اصالحات 

ایقان.
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ی برهان بى چون و چرای  جمیع ادیان«۳ و »حاو
آمادگى  برای  كتاب«  »مهم ترین  و  جدید«  آیین 
كه هیچ  یافت عقاید بابیه«4 و »كتابى  »فهم و در

چیز در او ترک نشده«5 مى دانستند. 

کتاب ایقان دو نگاه در نقد 

منتقدان  نگاه  در  ایقان،  كتاب  حال،  این  با 
گون  گونا نادرستى های  از  كنده  آ مسلمانش، 
به  كه  شیعى مذهب  عالمان  میان  در  است. 
از  پرداخته اند،  بهائیان  و  بابیان  باورهای  نقد 
كرد. او  آقا محّمدتقى تاجر همدانى مى توان یاد 
كتابش را »إحقاق الحق للقائم بالحق حجة بن 
التى  النیران  ـ و إطفاء  ـ عجل اهلل فرجه  الحسن 
أوقدها و أضرمها صاحبا البیان و الیقان« نامید 
دو  تقریظ  با  همراه  ق.  سال1۳27  حدود  در  و 
مرجع تقلید برجستۀ آن روزگار، مال محّمدكاظم 
به چاپش  مازندرانى،  و شیخ عبداهلل  خراسانى 
كتاب خود  رساند. شیخ زین العابدین نوری نیز 
را »إرغام الشیطان فى رد أهل البیان و الیقان« 
كرد. در این  نامید و در سال1۳42 ق. منتشرش 
مكتوبات  شیعى مذهب  عالمان  برخى  میان، 
كتاب ایقان، بدون توجه به دیگر  خود را به نقد 
عنوان  به  كردند.  ویژه  بهائیان،  و  بابیان  آثار 
كتاب  تهرانى  افضل  محّمدرضا  شیخ  نمونه، 
ایقان«  متن  خطئات  در  ایمان  اهل  »فلتات 

3. محّمدكاظم سمندر، تاریخ سمندر، ص 257.
براون،  ادوارد  در:  ج  مندر اصفهان،  بهائیان  از  یکی  گفتار   .4

یک سال در میان ایرانیان، صص 236 و 237.
5. میرزا ابوالفضل گلپایگانی، كتاب الفرائد، ص 719.

کتاب ایقان شناختى از 

كه از سوی  كتاب ایقان مكتوبى است مبسوط 
سّید  برای  بغداد  در  بهاءاهلل  حسینعلى  میرزا 
باب(  على محّمد  سّید  )دایى  شیرازی  محّمد 
كند.1  مؤمن  بیان  آیین  به  را  او  تا  شد  نوشته 
آشكار  از  پیش  به  كتاب  این  نگارش  زمان 
نسخ  و  بهاءاهلل  من یظهره اللهى  دعوت  شدن 
تنها  كه  روست  این  از  و  بازمى گردد  بیان  آیین 
به  است.  پرداخته  بابى  آموزه های  و  تعالیم  به 
اقدس  كتاب  از  پس  ایقان  كتاب  مى رسد  نظر 
كه  ی  رو آن  از  است.  بهائیان  كتاب  مهم ترین 
كتاب ایقان، آن را »المنزول من  بهاءاهلل در پایان 
الباء و الهاء« خوانده،2 موادش در نگاه پیروان او 
وحى آسمانى و سخن خداوندی است. ایشان، 
مشكالت  حل  »كلید  را  كتاب  آن  همچنین، 

الحق، ج 4،  تاریخ ظهور  مازندرانی،  اسداهلل فاضل  1. نک.: 
صص 211 تا 214.

كتابتش  كه  ـ  ایقان  كتاب  از  با توجه به نسخه ای متقدم   .2
دعوت  آشکاری  از  پیش  )دوسال  ق.   1278 سال  همان  به 
كه  می شود  دانسته  ـ  بازمی گردد  بهاءاهلل(  من یظهره اللهی 
كتاب ایقان  عبارت »المنزول من الباء و الهاء« از همان ابتدا در 
بهاءاهلل  بعدی  سال های  افزوده های  از  و  بود  شده  نوشته 
آن  بابیان  فرهنگ  به  توجه  با  نیست.  آن  بر  پیروانش  یا 
از سّید علی محّمد باب و میرزا یحیی صبح  گذشته  كه  زمان 
و  از وحی  اندازۀ خودشان،  به  نیز،  را  بابی  بزرگان  ازل، برخی 
میرزا  گفت:  می توان  می دانستند،  برخوردار  خداوندی  الهام 
كتاب همسان با فرهنگ ایشان  حسینعلی بهاءاهلل نیز در آن 
گفته و در ظاهر خود را یکی از آن بابیان صاحب وحی  سخن 
نبوی  مقداد  سّید  نک.:  بیشتر،  ح  شر برای  است.  دانسته 
رضوی، اندیشه ی اصالح دین در ایران، مقدمه ای تاریخی، ج 
1، فصل دوم: »شیخ هادی نجم آبادی: معلم فکر اصالح دین 

در عصر قاجار«، صص 363 تا 369.
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كتاب  در  ابیوردی  على  شیخ  نگاشت.  را 
عامدانۀ  تحریف های  تا  است  آن  بر  »دزدبگیر« 
كتاب ایقان و تحریف های عامدانۀ  بهاءاهلل در 
را  فرائد  كتاب  در  گلپایگانى  ابوالفضل  میرزا 
نشان دهد. در این میان، شیخ احمد شاهرودی 
آثارش  كه  ــ  ش.(   1۳1۰ به سال  )درگذشته 
مكتوبات  مهم ترین  از  پژوهش   این  نگاه  در 

عالمان شیعى مذهب در بررسى 
در  ــ  است  بهائى  و  بابى  تعالیم 
نوشته های  مختلف  بخش های 
كتاب ایقان توجه داشته  خود به 
و به نقد استدالل ها و تأویل های 
این  با  است؛  پرداخته  بهاءاهلل 
كتاب »إیقاظ  حال، فصل هفتم 
النائمین« را »خالصۀ صدوهفت 
كتاب  ورق ایقان« نامیده و به آن 
است.  پرداخته  ویژه  به گونه ای 
ی بر آن است تا جهت »ایضاح  و
را  مطالب«  آن  »خالصۀ  امر«، 

ادعا  كه »اصل  آن«  از  و مآرب  بیان مقاصد  »با 
كدام، به لسان سادۀ  چیست و نتیجه و غرض 
»نشاید  تا  بیاورد  ابهام«  و  پیرایه  بدون  عوام، 
و غافلى شیفتۀ  بیانات شیرین  فریفتۀ  جاهلى 
آرایش  به  را  وقیحى  گردیده،  نمكین  عبارات 
بپندارد  صحیح  پیرایش  به  را  قبیحى  و  ملیح 
ینت زیبا و به رنگ  كه ای چه بسیار زشتى به ز
كه تلبیسًا  وسمه رعنا جلوه نماید مانند باطلى 
كه تدلیسًا در طریق  لباس حق پوشیده یا قاتلى 

كوشد، پس آن سرگشتۀ حیران و جاهل  درستى 
نادان، به تصور عسل مصّفى، زهر قاتل نشود.«1

از  خود،  مكتوبات  در  ی،  و حال،  این  با 
نگاه  كتاب  آن  به  نیز  روش شناسانه  منظری 
كتاب  در  او،  روش شناسانۀ  نگاه  است.  كرده 
كتاب ایقان، میرزا  »الحق المبین«، به نویسندۀ 
ی،  حسینعلى بهاءاهلل، است. و
استدالل های  بر  مروری  از  پس 
كتاب  خود بر روایت های پایانى 
از  بهاءاهلل  استفادۀ  نوع  و  ایقان 
كه پیش تر، در بخش هایى  آنها 
المبین«  »الحق  كتاب  از 
تحریف ها  و  پرداخته  بدان ها 
بهاءاهلل  عامدانۀ  تقطیع های  و 
نیز نشان داده، چنین نتیجه  را 

گرفته است:

كه  است  روایت  ده  »این 
هریک،  و  كرده  تمّسک  بهاء 
جوابش  خودش،  محل  در 
گذشت و مقام انصاف و دیانت بهاء از همین 
به  اعتقاد  او  گر  ا مى شود!  معلوم  استدالالتش 
كوچكى از آن را آورده  روایت مفّضل ]كه بخش 
دوازدهم  امام  دربارۀ  آشكارا  كه  را  بیشترش  و 
دیگر  باشد،  داشته  انداخته،[  عامدانه  است 
حدیث  او  گر  ا نمى ماند!  باقى  سخن  جای 
»لوح فاطمه« را ]كه بخش آشكارش دربارۀ امام 
انداخته،[ قبول دارد، دیگر  را عامدانه  دوازدهم 

1. شیخ احمد شاهرودی، إیقاظ النائمین، ص 179.

نگاه  در  ایقان  کتاب  مواد 
وحی آسمانی  بهاءاهلل  پیروان 
است.  خداوندی  سخن  و 
کتاب  آن  همچنین،  ایشان، 
جمیع  مشکالت  حل  »کلید  را 
بی  برهان  »حاوی  و  ادیان«  
جدید«  آیین  چرای  و  چون 
برای  کتاب«  »مهم ترین  و 
دریافت  و  »فهم  آمادگی 
که  »کتابی  و  بابیه«   عقاید 
نشده«   ترک  او  در  هیچ چیز 

می دانستند.
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چگونه مهدی مصنوعى دیگری ]ـ كه سّید باب 
باشد ـ[ اختیار مى كند؟!«1

شاهرودی  احمد  شیخ  روش شناسانۀ  نگاه 
»اقیانوس  )بخش  النائمین«  »إیقاظ  كتاب  در 
و  بهاءاهلل  به  هم  اما  جعل!«(  خداوندگار  غلط! 

هم به پیروان اوست: 

»... و از آن جمله، آخر آیات 
اتحاد  رعایت  به  كه  ایقان 
از  تمام  كه  این  و  قوافى 
را  باشد، همه  صی غٔه مفعول 
یخته، مانند  بر وزن مفعول ر
مشروبًا  و  مسیورًا  و  مطیورًا 
و  طایر  به جای  مسلوكًا  و 
سالك  و  شارب  و  سایر 
كه آیۀ اولى از  به مناسبت آن 

فى   ...«( بوده  مفعول  اسم  صیغۀ  به  كتاب  آن 
سماء البیان مرفوعًا«(، خواسته تا آخر به همین 
»كانوا  نوشته:  جایى  در  پس  باشد،  بوده  وزن 
بجناحین الیقان فى هواء العلم مطیورًا« و جای 
جای  و  مشروبًا«  العلم  كأس  عن  »كانوا  دیگر: 
الفضل مشروبًا« و جای  كوثر  كانوا من  »و  دیگر: 
دیگر: »لعّل تكون فى مناهج الحكمة بإذن اهلل 
كه سه نسخۀ خطى، در  مسلوكًا« و ال یخفى این 
از سابق و الحق دیده ام، چنان  بلد و غیر بلد، 
در  ایقان  از  خطى  نسخۀ  یك  تحریر،  حال  كه 
این  نسخه  سه  هر  در  و  است  حاضر  حقیر  نزد 

1. شیخ احمد شاهرودی، حق المبین، ص 1083.

غلطات آخر آیات موافق یكدیگر مغلوطًا نوشته 
كه در دوسال قبل، یك نسخۀ  این  تا  بود  شده 
پیروان  مى كرد  معلوم  كه  آمد  به دست  چاپى 
كرده، عجز آیات را تغییر داده اند به  خیرخواهى 
گمان آن كه نسخ خطى از میان برداشته مى شود 
كاتب نسبت دهند  یا بتوانند سهو آن غلط را به 
غافل از آن كه سهو كاتب در تمام 
عجز آیات و در تمام نسخ به یك 

منوال نمى باشد! ...«2

در  بهائیان  تحریف های 
نسخه های چاپی ایقان

احمد  شیخ  گفتار  پایۀ  بر 
دست بردهای  دربارۀ  شاهرودی 
درست  در  بهائیان  عامدانۀ 
كتاب  نادرستى های  كردن 
بررسى  به  پیش  سالیانى  از  كه  نگارنده  ایقان، 
كتاب مى اندیشید،  آن  از  تطبیقى نسخه هایى 
با همكاری جمعى از دوستان خود، مطالعه ای 
آن  چاپى  و  خطى  نسخۀ  نه  میان  تطبیقى 
كه مبنای مقایسه با  انجام داد. نسخۀ اساس ــ 
ـ آنى است كه در همان سال  دیگرنسخه هاستـ 
كتابت ایقان در بغداد )1278 ق.(، در اصفهان 
دارد.  باالیى  یخى  تار اهمیت  و  شده  رونویسى 
این  گاهى  آ محدودۀ  در  كه  روست  آن  از  این 
كتاب  از  خطى  نسخه ای  كنون  تا پژوهش، 
آغاز  از  پیش  به  استنساخش  زمان  كه  ایقان 

2. شیخ احمد شاهرودی، إیقاظ النائمین، صص 116 و 117.

دقت  پژوهش،   این  نگاه  در 
میرزا  نادرست نویسی های  در 
حسینعلی بهاءاهلل چنین می نماید 
یا  سهو  ورای  اشتباه ها  آن  که 
نگارش  در  غیرعمدی  خطای 
یا  نادانستگی  از  نمایی  و  بوده 
دانش ناقص او در علوم اسالمی 

و ادبیات عربی و فارسی است. 
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مورد  بازگردد،  بهاءاهلل  من یظهره اللهى  دعوی 
مهم  خطى  نسخۀ  است.  نگرفته  قرار  بررسى 
كه در سال 1294 ق. رونویسى  بعدی آنى است 
در  كنون  ا كه  ـ  نسخه  این  اهمیت  است.  شده 
نگهداری  اسالمى  شورای  مجلس  كتابخانۀ 
كه از سوی بهائى تراز اولى  مى شود ـ در آن است 
اهلل،  )اسم  نجف آبادی  زین العابدین  مال  چون 
یاران  نزدیک ترین  میان  در  كه  ـ  زین المقربین( 
نخستین  است.  شده  رونویسى  ـ  بود1  بهاءاهلل 
به  چاپش  زمان  كه  است  آنى  چاپى  نسخۀ 
این  اهمیت  بازمى گردد.  ق.   1۳۰۰ سال  حدود 
در  كه  است  آن  ـ  دارد  صفحه   157 كه  ـ  نسخه 
چاپ  به  ق.(   1۳۰9 )د.  بهاءاهلل  حیات  زمان 
است  همانى  آن  از  پس  چاپى  نسخۀ  رسید.2 
گاهی از زندگانی زین المقربین و جایگاه بلند او در آیین  1. برای آ
بهائی، نک.: عزیزاهلل سلیمانی اردكانی، مصابیح هدایت، ج 
بدین  گفتار  این  آغازین  بخش های  تا 472.  صص 412   ،5
از  و  احباب  اعاظم  و  اجّلۀ اصحاب  از  »این جناب  قرار است: 
كابر رجال تاریخی این امر اعظم است، چه، از اقوال و افعال  ا
شریک اند  هم  با  آن  در  مردم  جمیع  كه  ـ  یومیه اش  متعارفۀ 
و  ثبوت  و  عرفان  و  ایقان  از  حکایت  كردارش  و  گفتار  تمام  ـ 
امتیازاتی  و  اوصاف  صاحب  و  می نموده  اهلل  امر  در  رسوخش 
كمتر یافته می شود و به خدمات  كه نظیرش در سایرین  است 
مهّمه ای فایز گردیده است كه مثل و مانندش قلیل است و نیز 
كه معدودی از مقّربان  گشته است  مشمول الطاف و عنایاتی 
كه  كبریا اختصاص به آن داده شده اند؛ من جمله، این  درگاه 
و  ولو هرقدر سیه روی  اشراق شمس حقیقت، هركس  ایام  در 
قرار می داده  را شفیع  زین  كه حضرت  بوده، هنگامی  تبهکار 
را به حسنات مبّدل  را می بخشیده و سیئاتش  او  است، حق 

می فرموده است ....«
كه  از آن روی به این نسخه منسوب شد  2. تاریخ 1300 ق. 
در  تاریخ  برجستۀ  )استاد  كول  خوان  سوی  از  كتابتش  زمان 
كنون چندی  كه از داعیان بهائی بود و ا دانشگاه میشیگان( ـ 
كه پس از 24 سال تکاپوهای جدی بهائی، از آن دیانت  است 
معین  ق.(   1300 )حدود  م.   1882 ـ  شده  مطرود  و  بازگشته 

شاهرودی  احمد  شیخ  بهره گیری  مورد  كه 
و  است  ق.   1۳1۰ نسخه  این  چاپ  یخ  تار بود. 
كه به سال 1۳52  سرانجام، نسخۀ چاپى قاهره 
ق. منتشر شده و در دورۀ پهلوی میان بهائیان 

رواج داشت، مورد توجه بوده است. 

نه گانۀ  نسخه های  در  موجود  تفاوت های 
گروه مى توان جای داد: یادشده را در پنج 

از . 1 ازل  صبح  یحیى  میرزا  جایگاه  حذف 
كتاب ایقان؛

تصحیح آیات نادرست نوشته شدۀ قرآن؛. 2

كتاب ایقان؛. ۳ تغییر واژگان 

در . 4 عربى  ادبیاتى  اشتباه های  تصحیح 
كتاب ایقان؛

در . 5 فارسى  ادبیاتى  اشتباه های  تصحیح 
كتاب ایقان.

در  دقت  پژوهش،  این  نگاه  در 
بهاءاهلل  حسینعلى  میرزا  نادرست نویسى های 
یا  سهو  ورای  اشتباه ها  آن  كه  مى نماید  چنین 
از  نمایى  و  بوده  نگارش  در  غیرعمدی  خطای 

كه به او نگاشت، مدرک این  شده است. نگارنده در نامه ای 
انتساب را جویا شد اما به سبب شدت رنجش او از آیین بهائی، 
متفاوت  زندگانی  به  نکات  این  كه  شد  روبه رو  پاسخ  این  با 
 Thanks“ ندارد:  جایی  حافظه اش  در  دیگر  و  بازمی گردد  او 
 Meqdad. … Alas, that was in a different life and I have
 virtually no memory left of such matters. So sorry not to
گاهی از رویکردهای  be able to help. Regrets. Juan.” برای آ
كول نسبت به تعالیم و آموزه های بهائی و نیز طردش  خوان 
دیدگاه  از  بهائیت  مهاجر،  محسن  نک.:  بهائیان،  جامعۀ  از 

منتقدان و روشنفکران بهائی، بخش دوم: خوان كول.
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نادانستگى یا دانش ناقص او در علوم اسالمى و 
ادبیات عربى و فارسى است. 

كه  گفت  مى توان  تقریب،  با  و  مجموع  در 
خطى  نسخه های  نادرست نویسى های  میان 
و   1296  ،1294  ،129۳  ،1278( ایقان  كتاب 
 157( ق.   1۳۰۰ چاپى  نسخۀ  نیز  و  ق.(   1۳۰4
این  نیست.  یادی  ز تفاوت های  صفحه ای( 
از درستى استدالل  نبود تفاوت، نمودی عینى 
نادرستى  در  شاهرودی  احمد  شیخ  پیش گفتۀ 
آن  در  نسخه برداران  به  سهوی  خطای  انتساب 
از  و نشان مى دهد بهاءاهلل،  غلط نویسى هاست 
كافى، به آن گونه  ی نادانستگى و نبود دانش  رو
بتوان  شاید  اساس،  این  بر  بود.  رسیده  نوشتن 
فراهم  زمان  از  بهائیان  تصحیح های  كه  گفت 
در  و  شده  آغاز  ق.   1۳1۰ چاپى  نسخۀ  كردن 
شده  پى گرفته  نیز  بعدی  چاپى  نسخه های 
عبارت های  یا  واژگان  میان  كه  چرا  است، 
درست شدۀ این نسخه با نسخۀ چاپى ژالتینى 
و نسخۀ چاپى قاهره )1۳52 ق.( نیز تفاوت های 

چندانى دیده نمى شود. 

یخى حذف جایگاه  در اینجا، تنها به بحث تار
پرداخته  ایقان  كتاب  از  ازل  میرزا یحیى صبح 
ـ  تحریف ها  از  دیگر  گروه  چهار  بررسى  و  شده 
كتاب مختصر  را در آن  یادی  ز كه تعداد بسیار 
گانه، همراه با اشاره  گویاست ـ در پژوهشى جدا
كه  محققان  از  دیگر  برخى  كوشش های  به 
دست كاری های  این  به  گذشته  دهه های  در 

عامدانه و غیرعلمى پرداخته اند، به دست داده 
خواهد شد. 

از  ازل  صبح  یحیی  میرزا  جایگاه  حذف 
کتاب ایقان

داده  نشان  دیگر  جایى  در  كه  همان گونه 
زمان  در  بهاءاهلل  حسینعلى  میرزا  شده، 
جانشین  واسطۀ  كه  آن  با  بغداد،  در  اقامت 
با  ازل،  صبح  یحیى  میرزا  باب،  پنهان شدۀ 
بود، دعوت مخفى  بابى(  بیان )رهبران  شهداء 
حال،  این  با  كرد؛  آغاز  را  خود  من یظهره اللهى 
هرگاه با شک و تردید شهداء بیان و دیگر بابیان 
روبه رو مى شد، با تمام توان بر ضرورت اطاعت 

از صبح ازل دست مى گذاشت.1 

به روایت بهائیان، عظمت مقام میرزا حسینعلى 
میرزا یحیى صبح  و دشمنى  بهاءاهلل حسادت 
مهاجرت  به  سرانجام،  و  برانگیخت  را  ازل 
دوسالۀ بهاءاهلل به سلیمانیۀ كردستان انجامید. 
ـ  را  بابیان  جامعۀ  در  اغتشاش  مهاجرت  این 
ـ در پى  كه از مدیریت بهاءاهلل محروم شده بود 
ایشان  از  برخى  درخواست  سرانجام،  و  داشت 
كه  بر بازگشتش را سبب شد.2 ازلیان اما برآنند 
بهاءاهلل  نهانى  تكاپوهای  از  ازل  صبح  گاهى  آ
دوسال  از  پس  سرانجام،  و  زد  رقم  را  طردش 

1. نک.: سّید مقداد نبوی رضوی، دیباچه ای بر تاریخ جعفری 
و همو، مال محّمدجعفر نراقی، میرزا حسینعلی بهاءاهلل و بابیان 

كاشان در آستانه ی دعوت جدید بهائی.
2. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 4، صص 

137، 138، 158 و 159.
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ی  رو پوزش  و  معذرت  به  كردستان،  در  آوارگى 
آورد و با پذیرفته شدن دوباره اش از سوی صبح 
را  پیشینش  منصب  و  بازگشت  بغداد  به  ازل، 

یافت.1  دوباره باز

بخش های  گفتار،  دو  این  میان  داوری  برای 
ق.   1278 خطى  )نسخۀ  ایقان  كتاب  پایانى 
فایده مند  ق.(  مى توانند   1۳۰۰ چاپى  نسخۀ  و 

باشند:

ورود  اّول  در  عبد،  این   ...  ]:1[
فى الجمله  چون  ارض،  این 
اطالع  بعد  محدثٔه  امورات  بر 
اختیار  مهاجرت  قبل  از  یافتم، 
فراق  بیابانهای  در  سر  و  نمودم 
در  وحده،  دوسال،  و  نهادم 
 ... بردم  به سر  هجر  صحراهای 

قسم به خدا! كه این مهاجرتم را خیال مراجعت 
مقصود،  و  نه  مواصلت  امید  را  مسافرتم  و  نبود 
نشوم  احباب  اختالف  محل  كه  نبود  این  جز 
ضر  سبب  و  نگردم  اصحاب  انقالب  مصدر  و 
حكم  امر  مصدر  از  كه  آن  تا   ... نشوم  احدی 
راجع  و  نمودم  تسلیم  البدًا،  و  شد  صادر  رجوع 
شدم. دیگر، قلم عاجز است از ذكر آنچه بعد از 
كه  رجوع مالحظه شد! حال، دو سنه میگذرد 
ک این عبد فانى به نهایت سعى  اعداء در اهال

و اهتمام دارند .... 

افندی،  عباس  جناب  لوح  جواب  كاتب،  مصطفی  میرزا   .1
صص 42 تا 44.

كف،  كمال رضا، جان بر  ]2:[ ... این عبد، در 
فضل  و  االهى  عنایت  از  شاید  كه  حاضرم 
سبیل  در  مشهور  مذكور  حرف  این  سبحانى، 
كلمۀ  ق.:   1۳۰۰ ]چاپ  مستور  كلمٔه  و  نقطه 
گر این خیال  مستوره[ فدا شود و جان دربازد و ا
نبود، فو الذی نطق الروح بأمره، آنى در این بلد 

كفى باهلل شهیدًا ....2 توقف نمى نمودم، و 

كه  در نگاه ازلیان، »مصدر امر« ـ 
ـ  آمده  گفتار  این  اّول  بخش  در 
كه پوزش بهاءاهلل  بود  ازل  صبح 
را پذیرفت و بازگشتش به بغداد 
را دستور داد اما بهائیان »مصدر 
با وحى  كه  گفته  را خداوند  امر« 
كه در خفا من  ــ  به بهاءاهلل  خود 
بغداد  به  را  او  ــ  بود  اهلل  یظهره 
كه بهاءاهلل در  برآنند  ازلیان، همچنین،  كشاند. 
گفتار باال، با آرزو در فدا شدن در راه  بخش دوم 
»نقطه« و »كلمۀ مستور«، به باب )نقطۀ بیان( و 
صبح ازل )رهبر مخفى شدۀ آن زمان بابیان( نظر 
على محّمد  مال  نمونه،  عنوان  به  است؛  داشته 
بیان(  از شهداء  و  باب  )برادر همسر دوم  سراج 
باال  بخش  هردو  بهاءاهلل،  بر  ردیه اش  رسالۀ  در 
فضای  و   )4 و   ۳ شمارۀ  )سندهای  آورده  را 
»كلمۀ  و  امر«  »مصدر  انتساب  گویای  سخنش 

مستور« به صبح ازل است.

2. میرزا حسینعلی بهاءاهلل، ایقان )نسخۀ خطی 1278 ق.(، 
صص 139 و 140؛ همو، ایقان )نسخۀ چاپی 1300 ق.: 157 

صفحه ای(، صص 153 و 154.

که  برآنند  همچنین،  ازلیان، 
شدن  فدا  در  آرزو  با  بهاءاهلل 
»کلمۀ  و  »نقطه«  راه  در 
مستور«، به باب )نقطۀ بیان( 
و صبح ازل )رهبر مخفی شدۀ 
داشته  نظر  بابیان(  آن زمان 

است.
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یستانۀ  نهان ز یكرد  رو پژوهش،  این  نگاه  در 
ظاهری  اطاعت  در  بهاءاهلل  حسینعلى  میرزا 
ترسش  و  ازل  صبح  یحیى  میرزا  از  شدید 

بیان  شهداء  گاهى  آ به  نسبت 
نیز  و  نهانى اش  تكاپوهای  از 
روایت  به  بغداد،  بابیان  كه  آن 
بهائیان، صبح ازل را »حضرت 
مستور« مى گفتند1 و بهاءاهلل نیز 
در آثار ایام بغداد خود، از »زمان 
ازلى«  »شمس  كه  این  و  خفا« 
سخن  است  »مستور«  و  پنهان 
را  مستور«  »كلمۀ  مى گفت،2 
مخفى شدۀ  پیشوای  به  اشاره 

بابیان، میرزا یحیى صبح ازل، باید دانست. 

كشف  گلپایگانی،  گلپایگانی و سّید مهدی  1. میرزا ابوالفضل 
الغطاء عن حیل األعداء، ص 332 )بخش نگاشته شدۀ سّید 
گلپایگانی(: »... زیرا وجود ازل در بغداد ]در برابر شکوه  مهدی 
و عظمت حضرت بهاءاهلل[ بر آشنا و بیگانه مجهول بود تا به 
حدی كه او را حضرت مستور می نامیدند و جناب مستشرق نیز 
به همین مناسبت لفظ »كلمۀ مستور« را در كتاب مبارک ایقان 
كم و آمر و مدیر و مدبری  اشاره به ازل پنداشته و در ظاهر حا
در  بهاءاهلل  حضرت  نفیس  وجود  و  شخیص  شخص  سوای 
كمیت ازل بر حضرت  مقابل یار و اغیار دیده نمی شد، از كجا حا
مستشرق ثابت گردیده؟! ...« میرزا آقاجان كاشانی )نخستین 
پیرو بهاءاهلل( در مکتوبی، از »شخص مستور« یاد كرده و داعی 
را  شخص  آن  خاوری،  اشراق  عبدالحمید  بهائی،  سرشناس 
كه چندی  گفته است: »... تا آن  همان میرزا یحیی صبح ازل 
گذشت و اسبابی فراهم آمده، خدمت شخص مستور )مقصود 
ازل است( وارد شدم و در خدمتش بودم. در تمام شب و روز، 
كه در  كل اهل بیان  آنی و دقیقه ای تکاهل و تکاسل نرفت و 
گواه اند ....« )عبدالحمید  مدینة اهلل ]بغداد[ بودند، شاهد و 

اشراق خاوری، رحیق مختوم، ج 1، ص 422(
2. اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، ج 5، صص 

311 و 312.

كه دانسته شود  این معنى آنگاه یقینى مى شود 
 ،1294  ،129۳  ،1278( خطى  نسخه های  در 
چاپى  نسخۀ  نیز  و  ق.(   1۳۰4 و   1296  ،1295
صفحه ای(،   157( ق.   1۳۰۰
»كلمۀ مستور« یا »كلمۀ مستوره« 
 1۳1۰ چاپى  نسخۀ  از  اما  آمده 
با »كلمۀ  آن عبارت  بعد،  به  ق. 
واژۀ  به  مى تواند  كه  ـ  علیا« 
باب  به  و  شده  معطوف  »نقطه« 
شده  جایگزین  ـ  شود  بازگردانده 

است.  

داعى  گزارش  این،  از  گذشته 
فاضل  اسداهلل  بهائى،  سرشناس  یخ نگار  تار و 
آن  گویای   ،)2 و   1 شمارۀ  )سندهای  مازندرانى 
كتاب ایقان، عبارت  كه در نسخۀ اصلى  است 
بهاءاهلل،  خود  خط  با  هم  آن  مستور«،  »مكمن 

آمده بود: 

كتب  و  آثار  از  شهیر  كتاب  برای  نام   ... ایقان: 
بغداد  در  ق.   1278 سال  در  كه  بهاءاهلل  مقام 
كبر و ارشد نقطه(  بهر حاج سّید محّمد )خال ا
صدور یافت و اّواًل، به نام رسالۀ خالویه مشهور 
مشكالت  حل  و  سؤاالت  جواب  زیرا  بود، 
مذهبیۀ اثنى عشریۀ خال مذكور را در بر داشت 
كه او پرسیده بود و آن رساله اثبات امر جدید و 
گردید و نسخۀ  اشاره به افاضات ایام بغداد نیز 
اعظم  غصن  دستى  خط  به  كتاب  آن  اصلیۀ 
تقریبًا  آن  استنساخ  حین  كه  بود  عبدالبهاء 
مذكور  خال  خانۀ  در  و  داشتند  هجده سال 

ترتیب، دانسته می شود  این  با 
و  مستور«  »مکمن  عبارت  که 
کتاب  در  مستور«  »کلمۀ  سپس 
ازل  صبح  یحیی  میرزا  به  ایقان 
)رهبر مستور بابیان( بازمی گشت 
ق.،   1310 سال  حدود  از  اما 
برای حذف او از حافظۀ تاریخی 
علیا«  »کلمۀ  عبارت  با  بهائیان، 

جایگزین شد. 
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گردید و در محلى از  كه مطالعه  به جا مانده بود 
هامش، به طریق تزئید و الحاق، به خط دستى 
حضرت بهاءاهلل شمه ای داشت و آن در موضع 
به  منتهى  كتاب،  آخر  به  مانده  صفحه  چند 
»أختم القول بال حول و ال قوة إال باهلل« و بعد از 
جملۀ »مثل غیث هاطل« وارد است و صورت 

عبارت چنین است:

»و این عبد در كمال رضا و جان بر كف حاضرم 
كه شاید از عنایت االهى و فضل سبحانى، این 
مكمن  و  نقطه  سبیل  در  مشهور  مذكور  حرف 
خیال  این  گر  ا و  دربازد  جان  و  شود  فدا  مستور 
نبود، فو الذی نطق الروح بأمره، آنى در این بلد 

كفى باهلل شهید.«1 توقف نمى نمودم و 

خود  باب  على محّمد  سّید  كه  آن  به  توجه  با 
مى شود«  ظاهر  اهلل  آیات  آن[  ]از  كه  »مكمنى  را 
مستور«  »مكمن  كه  گفت  مى توان  دانسته،2 
او  بابیان،  نگاه  در  كه  چرا  بود،  ازل  صبح  نیز 
كه این ویژگى را داشت و  )حضرت مستور( بود 
با آیات االهى خود دیانت باب را راهبری مى كرد. 

عبارت  كه  مى شود  دانسته  ترتیب،  این  با 
»مكمن مستور« و سپس »كلمۀ مستور« در كتاب 
مستور  )رهبر  ازل  صبح  یحیى  میرزا  به  ایقان 

1. پیشین، ج 1، صص 266 و 267.
كه  2. سّید علی محّمد باب، دالئل سبعه، ص 28: »... تا آن 
كل یقین نمایند بر این كه این علم من عند اهلل هست و از روی 
كه تحصیل این علوم از برای بلوغ  تکّسب نیست و حال آن 
كه آیات اهلل  كتاب اهلل است و اال چه فایده؟ از مکمنی  علم به 
ظاهر می شود، چه احتیاج به این علوم؟ این علوم، بنفسه، 

محل حکم نبوده و نیست ....« 

 1۳1۰ سال  حدود  از  اما  بازمى گشت  بابیان( 
یخى بهائیان،  ق.، برای حذف او از حافظۀ تار
جدول  شد.  جایگزین  علیا«  »كلمۀ  عبارت  با 
»كلمۀ  عبارت  حذف  سیر  گویای   1 شمارۀ 
مستور« و تبدیلش به عبارت »كلمۀ علیا«ست.

تحلیل و نتیجه گیری

گفت:  باید  گذشت،  آنچه  به  توجه  با 
میرزا  متعدد  و  آشكار  نادرست نویسى های 
كتاب  در  قرآن  آیات  از  بهاءاهلل  حسینعلى 
اشتباه  و  كاتبان  تصحیف  با  كه  ـ  ایقان 
با  او  ناآشنایى  و  نداشته  نسبتى  ایشان  سهوی 
نزول  با  ـ  گویاست  را  مسلمانان  آسمانى  كتاب 
خداوندی  مشیت  سماء  از  او  بر  ایقان  كتاب 
تصحیح  این،  از  گذشته  نیست.  سازگار 
از  ایقان،  كتاب  در  گون  گونا نادرستى های 
گرفته  قرآن  نادرست نوشته شدۀ  آیات  تصحیح 
آنها  ادبى  كردن  درست  یا  واژگان  تبدیل  تا 
ندارد؛  همسانى  دانستن شان  وحیانى  با  نیز 
وجود  با  بهائیان،  كه  مى شود  دانسته  بنابراین، 
ایقان،  كتاب  بودن  آسمانى  از  گفتن  سخن 
در  و  گرفته  نادیده  را  وحیانى بودنش  عمل،  در 
عبارت  حذف  همچنین،  برده اند.  دست  آن 
كه با توجه به قرینه های درست  »كلمۀ مستور« ـ 
صبح  یحیى  میرزا  معنوی  یاست  ر به  یخى  تار
سّید  به  نسبت  جانشینى اش  و  بابیان  بر  ازل 
على محّمد باب بازمى گشت ـ نشانه ای دیگر از 
نادرستى دعوی من یظهره اللهى میرزا حسینعلى 

بهاءاهلل در محدودۀ آموزه های بابى است.
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جدول شمارۀ 1

کتاب ایقان سیر حذف جایگاه میرزا یحیی صبح ازل از 
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جدول شمارۀ 2

کردن نادرست نویسى های قرآنى بهاءاهلل از سوی بهائیان نمونه ای از درست 



ء

شماره 11   پاییز 98

218

��������������������

۱

۲

۲�۱

۱

۱

۲

۳

۳

۳

۳

۱۱�۱

۹

۷

۸

۲

۳�۲

۲�۱

۹ً
�� ��� �����

ً
�� ��� �����

ً
�� ��� �����

ً
�� ��� �����

ً
�� ��� �����

ً
�� ��� �����

�� ��� �������

�� ��� �������

�� ��� �������

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

����� ����

.� ١٢٩٣

 .� ١٢٩٤
(��������� � )

.� ١٢٩٦

.� ۱۳۰۴

.�۱۳۰۰ ����

.�۱۳۱۰ ����

���� �� ���

 ����� ���
(.� ۱۳۵۲)

.� ١٢۷۸

����� �����

����� �����

����� �����

جدول شمارۀ 3

کتاب ایقان نمونه ای از تغییر عامدانۀ بهائیان در واژه های 
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جدول شمارۀ 4

نمونه ای از درست شدن اشتباه های ادبی عربی بهاءاهلل از سوی بهائیان
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جدول شمارۀ 5

نمونه ای از درست شدن اشتباه های ادبی فارسى بهاءاهلل از سوی بهائیان
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میرزا حسینعلى بهاءاهلل در ادرنه 
به حدود زمانى آشكار کردن کامل دعوی من یظهره اللهى

ل ازل، قبرس( )مجموعۀ اسناد جال

گرفت.  میرزا حسینعلى بهاءاهلل از بابیان فعال بود و در صحرای بدشت از قرةالعین لقب »بهاء« 
گشت تا به  ی از سوی باب موظف  كه برادرش، میرزا یحیى نوری، مورد توجه باب شد، و پس از آن 
محافظتش بپردازد. این سمت پس از برگزیدگى میرزا یحیى )صبح ازل( به جانشینى باب سبب 
شد تا او در میان بابیان مقامى بلند یافت. با آغاز زندگانى مخفى صبح ازل در بغداد )1269 ق.(، 
گرفت و مقامش نزد بابیان دوچندان شد.  او در مقام واسطۀ صبح ازل با شهداء بیان و بابیان جای 
او از همان زمان ها دعوت مخفى خود با عنوان برگزیدگى به مقام من یظهره اللهى در سال نهم ظهور 
كرد اما هرگاه با پرسش شهداء بیان یا دیگر بابیان روبه رو  باب )1269 ق.( را به شكلى پنهانى آغاز 
مى شد، به سختى از در انكار برمى آمد و صبح ازل را جانشین االهى باب مى گفت. او سرانجام، 
ابتدا به گونه ای محدود در پایان سال 1279 ق. در بغداد و سپس، به شكلى آشكار در اواخر سال 
نگاه  در  گرفت.  قرار  ازل  صبح  مخالفت  مورد  و  خواند  اهلل  یظهره  من  را  خود  ادرنه  در  ق.   128۳
یخ تا جای  گزارش تار این پژوهش، دعوی بهاءاهلل با آموزه های باب همسان نیست و پیروانش در 
ممكن به تحریف جایگاه صبح ازل )جانشین باب( پرداخته اند. یكى از نمودهای این تحریف را 

كتاب ایقان مى توان جست. در تبدیل عبارت »كلمۀ مستور« به »كلمۀ علیا« در 

میرزا یحیی صبح ازل )جانشین سّید على محّمد 
باب( به سال های جوانى

)مجموعۀ اسناد على روحى(
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شیخ احمد شاهرودی

ی شاهرودی( )مجموعۀ اسناد خاندان مهدو

اول  تراز  عالمان  میان  در  خود  زمان  در  و  بود  خراسانى  محّمدكاظم  مال  برجستۀ  گردان  شا از  ی  و
نسبت  شرح  در  محققانه  یكردی  رو پژوهش  این  نگاه  در  او  آثار  داشت.  جای  شیعى مذهب 
آموزه های سّید على محّمد باب و میرزا حسینعلى بهاءاهلل با تعالیم دیانت اسالم و مذهب تشیع 
دارد و در بررسى های تطبیقى مورد استفاده بوده است. او با وجود برخورداری از مرجعیت و نفوذ 
كه با دلیل  گرایانه داشت و بر آن بود  یكردی مدارا یاد در خراسان، نسبت به بهائیان بیشتر رو بسیار ز
ی بود كه با داعیان بهائى كه به  و استدالل و نه خشونت و فریاد با ایشان باید روبه رو شد. از همین رو
گفت وگوهای فراوان مى پرداخت. او به سال 1۳5۰ ق. )1۳1۰ ش.( درگذشت  شاهرود مى آمدند به 
كه بر دست كاری های عامدانۀ بهائیان  ی از جمله محققانى است  ک سپرده شد. و و در قم به خا
انتساب آن  از عدم  را نمودی  و آن  گذاشته  ایقان دست  كتاب  نادرستى های  كردن  برای درست 

كتاب به وحى خداوند دانسته است.



ء

شماره 11   پاییز 98

ء

شماره 11   پاییز 98

223

ء

شماره 11   پاییز 98

سندهای شمارۀ 1 و 2

كتاب »اسرار اآلثار خصوصى« دربارۀ بخشى از نسخۀ  گزارش اسداهلل فاضل مازندرانى در جلد نخست 
كتاب ایقان به خط میرزا حسینعلى بهاءاهلل اصلى 
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دعوی  رد  ضمن  كتاب،  این  در  بیان(  شهداء  از  و  باب  دوم  همسر  )برادر  سراج  على محّمد  مال 
كه مى توان پذیرفت دو عبارت »مصدر  گفته  من یظهره اللهى میرزا حسینعلى بهاءاهلل، به گونه ای سخن 
كتاب ایقان مى دانست. همچنین، با  امر« و »كلمۀ مستور« را توصیف او از میرزا یحیى صبح ازل در 
كشته شد، قدمت نسخۀ مورد استنادش از ایقان به همان حدود  كه او به سال 1284 ق.  توجه به آن 
زمانى یا پیش از آن بازمى گردد و نمودی از صورت ابتدایى »كلمۀ مستور« و تبدیلش به »كلمۀ علیا« برای 

كتاب ایقان است. حذف نام صبح ازل از 

سندهای شمارۀ 3 و 4
محّمدصادق  خط  به  سراج  كتاب  از  بخش 

ابراهیمى )از شهداء بیان(
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سند شمارۀ 6 سند شمارۀ 5

 )11 )سطر  مستور«  »كلمۀ  عبارت  دارای  صفحۀ 
بعدها  كه  است  ازل  صبح  یحیى  میرزا  دربارۀ 
او  جانشینى  بردن  یاد  از  برای  بهائیان،  سوی  از 
نسبت به سّید على محّمد باب، با عبارت »كلمۀ 
نسخه  این  كتابت  یخ  تار شد.  جای گزین  علیا« 
ایقان  كتاب  اصل  شدن  نوشته  )سال  ق.   1278
از سوی میرزا حسینعلى بهاءاهلل در بغداد و پیش 
او( است. )مجموعۀ  از آغاز آشكار دعوی جدید 

اسناد سّید مقداد نبوی رضوی(

 )12 )سطر  مستوره«  »كلمۀ  عبارت  دارای  صفحۀ 
بعدها  كه  است  ازل  صبح  یحیى  میرزا  دربارۀ 
او  جانشینى  بردن  یاد  از  برای  بهائیان،  سوی  از 
نسبت به سّید على محّمد باب، با عبارت »كلمۀ 
نسخه  این  كتابت  یخ  تار شد.  جای گزین  علیا« 
مقداد  سّید  اسناد  )مجموعۀ  است.  ق.   129۳

نبوی رضوی(
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سند شمارۀ 7

صفحۀ دارای عبارت »كلمۀ مستوره« )سطر 1۳( 
بعدها  كه  است  ازل  صبح  یحیى  میرزا  دربارۀ 
او  جانشینى  بردن  یاد  از  برای  بهائیان،  سوی  از 
نسبت به سّید على محّمد باب، با عبارت »كلمۀ 
نسخه  این  كتابت  یخ  تار شد.  جای گزین  علیا« 
كاتبش مال زین العابدین نجف آبادی  1294 ق. و 
)كتابخانۀ  است.  زین المقربین(  اهلل،  )اسم 

مجلس شورای اسالمى، ش 2۰77(

سند شمارۀ ٨

صفحۀ دارای عبارت »كلمۀ مستوره« )سطر 17( 
بعدها  كه  است  ازل  صبح  یحیى  میرزا  دربارۀ 
او  جانشینى  بردن  یاد  از  برای  بهائیان،  سوی  از 
نسبت به سّید على محّمد باب، با عبارت »كلمۀ 
نسخه  این  كتابت  یخ  تار شد.  جای گزین  علیا« 
دانشگاه  مركزی  )كتابخانۀ  است.  ق.   1295

تهران، ش 1141۳(
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سند شمارۀ 9

 )11 )سطر  مستوره«  »كلمۀ  عبارت  دارای  صفحۀ 
بعدها  كه  است  ازل  صبح  یحیى  میرزا  دربارۀ 
او  جانشینى  بردن  یاد  از  برای  بهائیان،  سوی  از 
نسبت به سّید على محّمد باب، با عبارت »كلمۀ 
نسخه  این  كتابت  یخ  تار شد.  جای گزین  علیا« 
مقداد  سّید  اسناد  )مجموعۀ  است.  ق.   1296

نبوی رضوی(

سند شمارۀ 1٠

مستور«  نقطۀ  و  »كلمه   عبارت  دارای  صفحۀ 
است  ازل  صبح  یحیى  میرزا  دربارۀ   )14 )سطر 
بردن  یاد  از  برای  بهائیان،  سوی  از  بعدها  كه 
باب،  على محّمد  سّید  به  نسبت  او  جانشینى 
یخ  تار شد.  جای گزین  علیا«  »كلمۀ  عبارت  با 
)مجموعۀ  است.  ق.   1۳۰4 نسخه  این  كتابت 

اسناد سّید مقداد نبوی رضوی(
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سند شمارۀ 11

صفحۀ دارای عبارت »كلمۀ مستوره« )سطر 9( 
بعدها  كه  است  ازل  صبح  یحیى  میرزا  دربارۀ 
جانشینى  بردن  یاد  از  برای  بهائیان،  سوی  از 
عبارت  با  باب،  على محّمد  سّید  به  نسبت  او 
این  چاپ  یخ  تار شد.  جای گزین  علیا«  »كلمۀ 
نسخه حدود سال 1۳۰۰ ق. است و تنها چاپى 
كه در زمان حیات میرزا حسینعلى  از آن است 
اسناد  )مجموعۀ  است.  شده  انجام  بهاءاهلل 

سّید مقداد نبوی رضوی(

سند شمارۀ 12

 )12 )سطر  علیا«  »كلمۀ  عبارت  دارای  صفحۀ 
كه به جای عبارت »كلمۀ مستوره« )میرزا  است 
یخ  یحیى صبح ازل( جای داده شده است. تار
چاپ این نسخه 1۳1۰ ق. )حدود یک سال پس 
كاتبش  از درگذشت میرزا حسینعلى بهاءاهلل( و 
و  بهاءاهلل  نزدیک  )یار  مشكین قلم  حسین  میرزا 
مقیم عكا( است. شیخ احمد شاهرودی در آثار 

كتاب ایقان بهره برده است. خود از این چاپ 
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سند شمارۀ 13

 )14 )سطر  علیا«  »كلمۀ  عبارت  دارای  صفحۀ 
كه به جای عبارت »كلمۀ مستوره« )میرزا  است 
یحیى صبح ازل( جای داده شده است. شاید 
یخ چاپ این نسخه به دهه های  گفت تار بتوان 
مكتوبات  از  بسیاری  كه  ـ  ق.   1۳۳۰ و   1۳2۰
مى شد  منتشر  ژالتینى  چاپ  با  افندی  عباس 
نبوی  مقداد  سّید  اسناد  )مجموعۀ  بازگردد.  ـ 

رضوی(

سند شمارۀ 14

 )5 )سطر  علیا«  »كلمۀ  عبارت  دارای  صفحۀ 
كه به جای عبارت »كلمۀ مستوره« )میرزا  است 
یخ  یحیى صبح ازل( جای داده شده است. تار
چاپ این نسخه 1۳18 ق. و محل چاپش مصر 
اسناد  )مجموعۀ  است.  الموسوعات(  )مطبعة 

سّید مقداد نبوی رضوی(
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سند شمارۀ 15

 )1۳ )سطر  علیا«  »كلمۀ  عبارت  دارای  صفحۀ 
كه به جای عبارت »كلمۀ مستوره« )میرزا  است 
یخ  یحیى صبح ازل( جای داده شده است. تار
چاپ این نسخه 1۳52 ق. و محل چاپش مصر 
بهائى شدگان  از  الكردی:  ذكى  فرج اهلل  )مطبعة 
مصر(  در  گلپایگانى  ابوالفضل  میرزا  توسط 
نبوی  مقداد  سّید  اسناد  )مجموعۀ  است. 

رضوی(

کتابنامه

مختوم.  رحیق  عبدالحمید.  خاوری،  اشراق 
بى نا.، لجنۀ ملى نشر آثار امری، 1۰۳ بدیع.

بى جا.  سبعه.  دالئل   . على محّمد  سّید  باب، 
]تهران[، بى نا. ]چاپ ازلیان[، بى تا.

خطى،  نسخۀ  ایقان.  حسینعلى.  میرزا  بهاءاهلل، 
نبوی  كتابخانۀ شخصى سّید مقداد  127٨ ق.، 

رضوی.

كتابخانۀ  ق.،   1293 خطى،  نسخۀ  ایقان.   . ــــــــــ 
شخصى سّید مقداد نبوی رضوی.

كتابخانۀ  ق.،   1294 خطى،  نسخۀ  ایقان.   . ــــــــــ 
مجلس شورای اسالمى، ش 2٠77.

كتابخانۀ  ق.،   1295 خطى،  نسخۀ  ایقان.   . ــــــــــ 
مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران، ش 11413.

كتابخانۀ  ق.،   1296 خطى،  نسخۀ  ایقان.   . ــــــــــ 
شخصى سّید مقداد نبوی رضوی.

ــــــــــ . ایقان. بى جا.، بى نا. ]چاپ سنگى[، حدود 
13٠٠ ق.

]چاپ  بى نا.  ]بمبئى[،  بى جا.  ایقان.   . ــــــــــ 
سنگى[، 131٠ ق.

ــــــــــ . ایقان. بى جا، بى نا. ]چاپ ژالتینى[، بى تا.

ــــــــــ . ایقان. مصر، مطبعة الموسوعات، 131٨ ق.

ــــــــــ . ایقان. مصر، مطبعة فرج اهلل ذكى، 1۳52 ق.
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ترجمۀ  ایرانیان.  میان  در  یک سال  ادوارد.  براون، 
مانى صالحى عالمه، تهران، نشر اختران، 13٨4.

هدایت.  مصابیح  عزیزاهلل.  اردكانى،  سلیمانى 
بى جا.، مؤسسۀ ملى مطبوعات امری، ج 5، 118 

بدیع.

بى جا.،  سمندر.  تاریخ  كاظم.  ینى،  قزو سمندر 
مؤسسٔه ملى مطبوعات امری، 131 بدیع.

مندرج  النائمین،  إیقاظ  احمد.  شیخ  شاهرودی، 
در: شاهرودی، شیخ احمد. راهنمای دین. تهران، 

چاپخانۀ حیدری، 1۳4۳.

كوشش محّمدحسن قدردان  ــــــــــ . حق المبین. به 
قراملكى، تهران، انتشارات امیركبیر، 1۳92.

فاضل مازندرانى، اسداهلل. اسرار اآلثار خصوصى. 
بى جا.، مؤسسٔه ملى مطبوعات امری، ج 1 )124 

بدیع( و ج 5 )129 بدیع(.

ــــــــــ . تاریخ ظهور الحق. 4، نسخۀ خطى.

جناب  لوح  جواب  مصطفى.  میرزا  كاتب، 
دانشگاه  كتابخانٔه  خطى،  نسخٔه  افندی.  عباس 

یلیام میلر، ش 226. 1 پرینستون، مجموعٔه و

گلپایگانى، میرزا ابوالفضل. کتاب الفرائد فى بیان 
وجوه أقسام الدلیل و البرهان و جواب مسائل انتقد 
اإلیقان.  أهل  على  عبدالسالم  الشیخ  حضرة  بها 
األزبكیة،  المهدی  بشارع  هندیة  مطبعة  بى جا.، 

بى تا.

1 . این نسخه بدون نام است و نام یادشده در باال را نگارنده 
بر آن گذاشته است.

سّید  گلپایگانى،  ابوالفضل؛  میرزا  گلپایگانى، 
مهدی. کشف الغطاء عن حیل األعداء. تاشكند، 

بى نا.، بى تا.

منتقدان  دیدگاه  از  بهائیت  محسن.  مهاجر، 
کول.  خوان  دوم:  بخش  بهائى،  روشنفكران  و 
تابستان   ،4 ش   ،1 س  بهائى شناسى،  فصلنامۀ 

.1396

نبوی رضوی، سّید مقداد. اندیشه ی اصالح دین 
انتشارات  تهران،  تاریخى.  مقدمه ای  ایران،  در 

كتاب ما، 1396. شیرازه ی 

ــــــــــ . دیباچه ای بر تاریخ جعفری، مندرج در: شیخ 
تاریخ جعفری. به  كاشانى.  محّمدمهدی شریف 
كوشش سّید مقداد نبوی رضوی، تهران، نشر نگاه 

معاصر، 1۳98.

ــــــــــ . مال محّمدجعفر نراقى، میرزا حسینعلى بهاءاهلل 
کاشان در آستانه ی دعوت جدید بهائى،  و بابیان 
كاشانى.  شریف  محّمدمهدی  شیخ  در:  مندرج 
نبوی  مقداد  سّید  كوشش  به  جعفری.  تاریخ 

رضوی، تهران، نشر نگاه معاصر، 1۳98.

�����
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نبذة

البهائیة  دیل هازبند أحد الكتاب والباحثین الذی امضى نحو تسعة أعوام فى عضویة الجماعة 
الضعف  نقاط  على  بعد  فیما  إطلع  وقد  الجماعة  وأفكار  تعلیمات  على  وتعرف  تها  وتشكیال
هذه  بها  منیت  التى  والهزائم  فیها  وقعت  التى  والتناقضات  البهائیة  لدى  والنواقص  واألخطاء 
انه  قائال  االمریكیین،  للبهائیین  الوطنى  المحفل  فیها  خاطب  رسالة  فى  هازبند  وأعلن  الجماعة 
بعد سنوات من البحث وتحری الحقیقة، وصل الى هذه النتیجة واتخذ قراره المحزن وهو انه لم 
تأسست  التى  والتشكیالت  المؤسسات  من  بأی  أو  بهاءاهلل  ب  واالعتقاد  االیمان  على  قادرا  یعد 
البهائیة عاجزة  بأن  تماما  تیقن  أنه  .واضاف  العالمى  العدل  وبیت  اهلل  أمر  قبیل والیة  بإسمه، من 
واقامة  والوحدة  السالم  بایجاد  المزعومة  وتعلیماتها  اهدافها  تحقیق  فى  بالفشل  ومحكومة  تماما 
العصر الذهبى للمجتمع البشری . هازبند ال یؤمن بعصمة ونزاهة زعماء البهائیة من الخطأ ویرى 
یة واالستبداد فى بطن الجماعة البهائیة .انه ینتقد بشدة  ان القبول بهكذا عقیدة تقود الى الدكتاتور
كانت ینبغى لها  یعتقد ان زعامة البهائیة بعد عبد البهاء  مشروعیة زعامة البهائیة بعد عبد البهاء و
ان تنتقل الى اخیه محمد على افندی. ویرى هازبند ان بیت العدل )الزعامة الفعلیة للبهائیة فى 
یعتقد أن البهائیة بعد مضى مئة وسبعین عاما من عمرها لم تقدم ای انجاز  اسرائیل( غیر مشروعة و

كثیرة للبهائیین. ذو قیمة. انه یوالى البهائیین الوحدویین ویوجه انتقادات 

کلمات مفتاحیة

متنوری البهائیة، دیل هازبند، البهائیون الوحدویون، عصمة زعماء البهائیة، التكهنات الخاطئة

البهائیة حسب رؤیة المنتقدین ومثقفى البهائیة 
الجزء الثامن: دیل هازبند 

حمید فرناق،  ماجستیر فى الحقوق الدولیة  
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نبذة

محتویاته  ان  یرون  فهم  االقدس،  الكتاب  بعد  البهائیین  لدى  الكتب  أهم  یعد  االیقان  كتاب 
یة  یقوم على رؤ یتین ؛ األول و كالم ربانى . لقد جرى نقد هذا الكتاب حسب رؤ ی وأنه  وحى سماو
تدخالت  المقال،  هذا  یتناول   . الكتاب  منهجیة  نقد  فى  یتمثل  و واآلخر،  بهاءاهلل  یالت  وتأو أدلة 
من  تسع  دراسة  جرت  حیث  االیقان  كتاب  فى  الموجودة  األغالط  تنقیح  فى  العمدیة  البهائیین 
یمكن ادراج  االختالفات الموجودة فى هذه النسخ  النسخ المطبوعة أو المخطوطة لهذا الكتاب . و
التسعة فى خمسة ابواب : إزاحة مكانة المیرزا یحیى المعروف ب صبح االزل؛ و تصحیح آیات 
وتصحیح  والنحویة   اللغویة  األخطاء  وتصحیح  ؛  المصطلحات  وتغییر  ؛  بالخطأ  المدونة  القرآن 
الفارسیة . وقد جرى االهتمام  فى هذا المقال بشكل خاص بالمجموعة االولى  اللغویة  األخطاء 
. وأما حذف عبارة »الكلمة المستورة« التى ترتبط برئاسة المیرزا یحیى صبح االزل الروحیة على 
الباب،  محّمد  على   للسّید  خالفته  الى  تعود  والتى  الصحیحة  یخیة  التار القرینة  وفق  البابیین 
وهى من المؤشرات على خطأ إدعاء من  یظهره  اهلل لل )میرزا حسین على بهاءاهلل( والتى تعد من 
كتاب االیقان من قبل  قیود التعلیمات البابیة . وما عدا هذا،فإن تصحیح األخطاء المختلفة فى 

ی . البهائیین ال توافق مزاعمهم بكونها من الوحى السماو

کلمات مفتاحیة

ایقان، میرزا یحیى صبح ازل، میرزا حسین على بهاءاهلل، اغالط ایقان، اصالحات ایقان

کتاب االیقان دراسة منهجیة 
سید مقداد نبوی رضوی، ماجستیر فى التاریخ االسالمى، جامعة الشهید بهشتى
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كثیرا  لیس خافیا على المفكرین واصحاب الرأی أن التشكیالت البهائیة ركزت فى العقود األخیرة 
على شخصیة فاطمة بیغم برقانى الملقبة بطاهرة قرة العین، سعیا منها لعتبارها انموذجا للمرأة 
البهائیة التى حملت رایة الدعوة لإلصالح والتحرر والتنویر وتم استغالل هذه الشخصیة لالستفادة 
منها فى الدعایة للجماعة . ولذلك وجدنا ان هذه التشكیالت تقیم بین اآلونة واالخرى ملتقیات 
ى التى حملتها تلك المرأة  ومؤتمرات لهذا الغرض فى خارج البالد فتبادر الى المدح واالشادة بالرؤ
إنها قالت فى  كانت السیدة مهر انگیزكار من الخطباء،  و .. فى أحد تلك الملتقیات والمؤتمرات، 
نهایة خطابها فى المؤتمر أنه لوعادت السیدة طاهرة الى الحیاة الیوم فهل كانت تشكیالت البهائیة 
سوف ترشحها لعضویة بیت العدل؟! وذلك فى اشارة منها الى ) أن النساء محرومات من الحضور 
القصیرة تسببت بشن هجمات  العالم ( هذه الجملة  البهائیة فى  رابطة  العدل - قیادة  فى بیت 
إخماد القضیة. لقد حاولت المقالة  عنیفة على المتحدثة مما اضطر بیت العدل الى إصدار بیان و
كانت تعتقد به طاهرة، وبالتالى  ى البهائیة تجاه ما عبر تقدیم الوثائق واألدلة المختلفة، توضیح رؤ
كانت تؤمن  كانت تلك التشكیالت تثنى على عقیدة طاهرة ألنها  یتین حولها، فمن جهة  تقدیم رؤ
ب على محمد الباب الى الحد الذی یجعل بهاءاهلل یلعن كل من یقول عنه انه نسخ العقیدة البابیة 
یدین معتقداتهم وأعمالهم . ولذلك  هذا من جهة ومن جهة اخرى نجده یعترض على البابیین و
یتین  كال الرؤ فإنه فى هذه المقالة وطبقا للوثائق المقدمة نكون قد خلصنا الى النتیجة التالیة فى 

ى یجعل هذه العقیدة بعیدة عن الصدق والحقیقة.  وهى أن وجود مثل هكذا تناقض فى الرؤ

کلمات مفتاحیة  
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كرم محمد؟لص؟ یمثل أهم المعتقدات االسالمیة التى اختصت بالعدید  االیمان بخاتمیة النبى اال
كرم؟لص؟ هو  من اآلیات المباركة واألحادیث الشریفة، ومن حیث المصادر االسالمیة فان النبى األ
قب ب )الخاتم( الذی اختتم به اهلل سبحانه و تعالى االنبیاء 

ُ
الوحید من أنبیاء اهلل تبارك و تعالى ل

یة التى اختارها  ی األخیر و السالم هو خاتمة األدیان السماو . و القرآن الكریم هو الكتاب السماو
تبارك  المعاد و لن یبعث اهلل  و  القیامة  الى یوم  الدین  الكتاب و هذا  اهلل للبشر. و لن ینسخ هذا 
وتعالى نبیا آخر للبشریة. و الى جانب هذه العقیدة األصیلة للمسلمین، نجد جماعة من  الذین 
كرم؟لص؟، و من بینهم البهائیون الذین یحاولون التیان بأدلة للرد على  الیؤمنون بخاتمیة النبى األ
التى  المصادر لدحض تلك األدلة  البهائیة، یمثل أحد  الرد على شبهات  ُكتیب   . العقیدة  هذه 
الحالى  المقال  الهدف من  و  ثمانیة محاور.  تبویبه فى  الذی جرى  و  رقم 15  السؤال  عقبت على 
هو نقد و تمحیص هذه االقسام الثمانیة و تقدیم العدید من المستندات فى الرد على األدلة التى 
األربعة  األقسام  تناقش  المقال،  هذا  من  األول  الجزء  المجال.في  هذا  فى  البهائیة  ُكتاب  اوردها 
یة، واالدعاء  األولى: ضرورة تجدید األدیان و بالنهائیة العلوم اللهیة، و الفجوة بین األدیان السماو
بأن الجمیع یعرفون دینهم األخیر، وآیة خاتم النبیین. یتناول الجزء الثاني من هذه المقال األقسام 
و  للبدئیة  الباطني  المعنى  الرسول،  و  النبي  بین  الفرق  االحادیث،  فى  الخاتمیة  التالیة:  األربعة 

كید القرآن على مستقبل األنبیاء. الختمیة، وتأ

کلمات مفتاحیة 
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A Methodological Review of Kitab-i-Iqan (The Book of Certitude)

Seyed Meqhdad Nabavi Razavi, MA in Islamic History 

Abstract:

Kitab-i-Iqan (The Book of Certitude) is the most important book of the Baha’is 
after the book Aqdas. In their eyes, the material is divine revelation and the word of 
God. This book has been reviewed and criticized in two ways; one, the arguments 
and interpretations of Baha’u’llah; and the other, with a methodological approach. 

In this article, 9 manuscripts or prints of the book of Iqan are examined to show 
the deliberate changes that Baha’is did to correct the inaccuracies in this book. The 
differences in these nine versions can be divided into five groups: 

Eliminating the position of Mirza Yahya Subh-i-Azal; 

Correcting the wrong quotes from verses of the Quran; 

Changing the vocabulary; 

Correction of Arabic literary errors; and

Correction of Persian literary errors. 

This article deals specifically with the first group. The omission of the phrase         
“Hidden Word “which, according to the historical background refers to the spiritual 
guardianship and leadership of Mirza Yahya Subh-i-Azal over Babis and his succes-
sion to Seyed Ali Mohammad Bab. A sign of the false claim of Mirza Hussein Ali 
Baha’u’llah of being the Man Who Will Be Appeared by God. In addition, the cor-
rection of various inaccuracies in the book of Iqan by the Baha’is is in contradiction 
with their claim that this book is divine.

Keyword: Bahaullah, Iqan, Mirza Yahya, Subh-i-Azal, Iqan misquotations, Edi-
tions of Iqan, corrections  to Iqan.
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The Baha’i Faith in the Eyes of the Baha’i Critics and Intellectuals,

 Part Eight: Dale Husband

Hamid Farnagh, Master of International Law

Abstract:

Dale Husband is one of the leading Bahai writers and researchers who learned about 
the Baha’i teachings during his nine years of membership in the Baha’i community 
and organization, and after a while observed many weaknesses, mistakes, conflicts 
and failures in it. 

In a letter addressing the National Assembly of the Baha’is in the United States 
of America he said “After years of researching the truth, I finally came to the sad 
conclusion that I can no longer believe in Baha’u’llah or any of the institutions 
established under his name, such as the Guardian of the Cause of God, and Univer-
sal House of Justice. I am convinced that the Baha’is are incapable to fulfill their 
goals and teachings of peace, unity, and the creation of a golden age for mankind. 
Husband does not believe in the innocence and impunity of the Baha’i leaders, and 
considers accepting such a belief as a move toward dictatorship and tyranny within 
the Baha’i community.” 

He has been critical of the legitimacy of the Baha’i leadership after Abdul Baha, and 
believes that after Abdul Baha, the Baha’i leadership should have been entrusted to 
his brother, Mohammad Ali Effendi. Husband considers Universal House of Justice 
(the current Baha’i leadership in Israel) to be illegitimate and believes that Baha’i 
faith has not made any significant achievements after more than 170 years of its life. 

He is an Advocate of Unitarian Baha’ism and has drawn much criticism toward the 
UHJ and the authoritarian Baha’ism.

Keywords: Baha’i intellectuals, Dale Husband, Unitarian Baha’is, infallibility of 
Baha’i leaders, false prophecies.
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Tahirih and the Bábí and Baha’i Faiths

Hasan Ershad, Expert in the Islamic Studies    

Abstract:

It is well known that the Baha’i organization has focused much of its propaganda 
on the Fatimah Begum Baraghani, nicknamed as Tahirih Qurrat al-Ayn in recent de-
cades, as a Baha’i reformist, intellectual, and freedom-seeking model for the women 
in Iran. Therefore, they occasionally hold seminars abroad and praise her views. In 
one of these conferences, One of the invited speakers was Mrs. Mehrangiz Kar, who 
said at the end of her speech: “If Tahirih had been alive today, was the Baha’i orga-
nization ready to accept her as a member to the Universal House of Justice (UHJ)?!” 
(Because women are forbidden from entering the Universal House of Justice). 

This brief sentence triggered widespread attacks on the speaker, who forced Univer-
sal House of Justice to make a statement and turn off the subject.

This article attempts to clarify the Baha’i attitudes about the beliefs of Tahirih and 
presenting their controversial views about her. On the one hand, Tahirih’s is praised 
for believing in Ali Muhammad Bab, so that Bahaullah curse anyone who says that 
she has abrogated Babi Faith; and on the other hand, the Baha’i sources  protest and 
condemn Babis and their beliefs and practices. In this paper, based on the docu-
ments presented in both contexts, it is concluded that such a contradiction is against 
the truth and honesty.

Key words:

Tahirih, Qurrat al-Ayn, Bab, Babis, Baha’i, Kashful Ghitaae, Violence, ISIS
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The Finality of the Prophet of Islam (peace be upon him) ; Part 1

Zeinab Khanzadeh

Abstract:

Belief in the finality of Prophet Muhammad (P.B.U.H) is one of the most important 
Islamic beliefs that has been supported by numerous Quranic Verses and Traditions 
(Ahadith). According to Islamic sources, the Prophet Mohammad (peace be upon 
him) is the only prophet who has been nicknamed as “Khatam”-the last - by God, 
the Almighty; meaning he is the last of the divine prophets. The Quran is also the 
last divine book, and Islam is the last religion revealed by God. Until the Day of 
Resurrection, this religion and Book will not be abrogated, and there will be no 
other prophet for mankind. 

Apart of this genuine Islamic belief, there are groups of disbelievers, including the 
Baha’is, who try to refute this belief. The Bahais’ pamphlet entitled “Eliminating 
the Doubts” is one of the sources that addressed this in question 15 in eight sections. 

The purpose of this article is to review those eight discussions and provide several 
documentation to answer the claims of the Baha’i writers stated in this regard. In 
Part 1 of this paper, the first four sections are discussed: the necessity of renewal 
of divine religions and the unlimited divine science, the division between divine 
religions, all claims their religion the final religion, and the verse of Khatam al-Na-
bi’ein. Part 2 of this paper discusses the next four sections: finality in the traditions, 
the difference between the Nabi and the Rasul, the intrinsic meaning of first and 
finality, and the Qur’an’s emphasis on the coming of the prophets.

Keywords:

 Finality, Prophet Muhammad, Islam, Baha’i
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