


صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  عبدالحسین فخاری
سردبیر:  مهدی حبیبی     مدیر داخلی: مسعود منفرد

مدیر هنری: محمد گوگانی   
صفحه آرایی: شیرین گوگانی    ویراستار: محمدعلی معصومی    

 طراح جلد: الهام بخشی          عکاس: مریم هادیان     نقاش روی جلد: فائزه رحیمی  
چاپ و صحافی: پنج رنگ، خیابان طالقانی، پ 316

فصلنامه بهائی شناسی، از مقاالت، تحقیقات و نظرات اساتید و محققان در موضوعات تخصصی 
مرتبط با بهائیت استقبال نموده و به انعکاس آن  ها با نام و مسئولیت نویسندگان خواهد پرداخت. 

دیدگاه  های خود را با ما در میان بگذارید.

تصویر روی جلد متعلق به هرمان زیمر است.





4

١. عاشورا! عاشورا!

یخ همچون عاشورا،  تار هیچ حادثه ای در طول 
نكرده  برپا  شور  نزده،  شرر  مخاطبانش  جان  به 
دیگر،  سال  بیست  است!  نیافریده  حماسه  و 
دقیقًا هزار و چهارصد سال از واقعۀ محرم سال 
نزدیك  گذشت؛  خواهد  هجرى  یك  و  شصت 
واقعه در شكل  این  یادآورى  چهارده قرن است 
داشته  بزرگ  سوگ،  مجالس  برپایی  و  عزادارى 
نوشته  آن  ابعاد  در  كتاب  هزاران  و  است  شده 
زمان ها  در  بزرگ،  و  كوچك  قیام  و صدها  شده 
به  آن،  از  درس گیرى  با  مختلف  مكان هاى  و 
را  آن  كه  نیست  بی جهت  است.  پیوسته  وقوع 
كه دانشجویانش  به دانشگاهى تشبیه نموده اند 
آن  كه عقل ها در  آن مى آموزند  چنان درسى در 

فرو مانده و تحلیلگران از بیان آن ناتوان شده و 
سخن در آن ناتمام مى ماند: 

عقل، مات آمد ز دانشگاه سیار حسین

كند  كاین چنین غوغا به پا در صحنۀ عالم 

كه در یك نیمه روز  نازم آن آموزگارى را 
كند!1 دانــش آموزان عالــم را چنین دانا 

و  است  امام  شگفت،  حادثۀ  این  نقش آفرینان 
بسیار  سخن  امام،  درمورد  معدودش.  اصحاب 
گفته شده، نیك است كمى هم درمورد اصحاب 
گفته شود. این اصحاب هماره  و یارانش، سخن 
موردغبطه بوده اند برای همه عالمیان و پویندگان 
طول  در  زبانشان  بر  عبارت  این  و  حسینى  راه 

1. رضا معصومی، اشک شفق، سال 1357، ص208.

چونان یاران آفتاب!
سرمقاله
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ُكّنا معكم  یتنا 
َ
كه »یال سالیان، تكرار شده است 

و  مى بودیم  شما  با  كاش  اى  عظیمًا:  فوزًا  َفَنفوَز 
این  مى رسیدیم«.  عظیم  رستگارى  به  شما  با 
این  زیارت این اصحاب در طول  آرزو هماره در 
كه  چهارده قرن، بیان شده است، چه از راه دور 
گفته مى شود و چه زیارت  سالم به آن شهیدان 
حضورى آن شهیدان در عاشورا و اربعین و مواقع 
دیگر. این یاران به راستى تك تك شان نمونه اند؛ 
خود امام درباره  آن ها فرمود: »اصحابی با وفاتر از 
شما ندیدم!«  آن ها را حتى نمى توان با اصحاب 

آن  زیرا  كرد،  مقایسه  بدر  پیامبر؟لص؟ در جنگ 
اصحاب، امید پیروزى داشتند و این اصحاب 
كشته خواهند شد و امام  آن ها  همه مى دانستند 
بود.  آن ها  ساخته  گاه  آ همه شان،  شهادت  از  را 
در  شهادت،  شب  در  را  سخنان  حماسى ترین 
دفاع  راه  در  خونشان  قطره  آخرین  تا  پایداری 
زبان  به  امامشان  از  حمایت  و  آل اهلل  حریم  از 
اصحاب  برای  مى تواند  آنان  سیرۀ  بودند.  آورده 
حضرت  یاران  برای  امروز  به ویژه  امامان  همه 

صاحب الزمان؟جع؟، درس آموز باشد.
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همۀ  از  سیدالشهداء؟ع؟  اصحاب  میان  در 
و  سنى  مختلف  طبقات  و  شخصیت ها 
از  داشتند:  حضور  نمایندگانى  اجتماعى، 
پنج ساله؛  هفتادو پیرمرد  تا  شش ماهه  كودك 
نوجوان سیزده ساله تا جوان بیست وهشت ساله 
تا  خدا  رسول  صحابه  از  حبشى؛  غالم  تا  و 
صحابه امیرمؤمنان و امام حسن و یاران خاص 
قبل  روز  چند  تا  كه  كسى  از  اباعبداهلل؟مهع؟؛ 
شده  متنبه  كنون  ا و  بود  دشمن  سپاه  فرمانده 
تا  پیوسته؛  امام  یاران  صف  به  و  كرده  توبه  و 
از  بازگشت  در  و  بود  عثمانى  كه  سلحشورى 
حج، سعى داشت كاروانش با كاروان امام تالقى 
نكند، اما سرانجام امام او )یعنى زهیربن قین( را 
جذب نموده و در جمع یاران خود نشانده بود؛ تا 
غالم حبشى كه حاضر نشده بود امام را ترك كند 
تا جوانمردانى  آزاد نموده بود؛  را  او  امام  اینكه  با 
و  حبیب بن مظاهر  چون  بنى اسد  قبیله  از 
نوادگان  از  گوشواره هایی  تا  مسلم بن عوسجه 
كبر  رسول خدا و فرزندان امیرمومنان چون على ا
از  دیگرانى  و  برادرانش  و  عباس  و  قاسم  و 

امام  به  مسیر  طول  در  كه  یارانى  تا  بنى هاشم 
كرده  پیدا  یاورى  و  و سعادت همراهى  پیوسته 

بودند... .

گفتنى  یاران  این  عظمت  در  هم  دیگر  نكته ای 
بودند،  كرده  انتخاب  كه  راهى  به  است.  آنان 
یقین سراسر  گفت  بلكه مى توان  یقین داشتند؛ 
كه  نبود  این طور  بود.  كرده  پر  را  وجودشان 
به خاطر  یا  امام  با  رودربایستى  در  یا  تصادفى 
شهادت  به  خویشاوندی،  و  فامیلى  نسبت 
به  یقین  با  بلكه  باشند،  داده  تن  امام،  كنار  در 
حقانیت راه امامشان به این انتخاب دست زده 
كه  به طورى  بودند،  پذیرفته  را  پی آمدهایش  و 
در رفتن به میدان از یكدیگر سبقت مى گرفتند 
این  نشان  آنان،  حماسه خوانى های  و  رجز ها  و 
بوده  عالمانه شان  و  گاهانه  آ انتخاب  و  یقین 
عالمان  همه  كه  است  موضوع  همین  است. 
به  آنان  برابر  در  را  آل البیت  و مشتاقان  بزرگان  و 
ى بودن  یارتنامه شان، آرزو خضوع واداشته و در ز
چونان ایشان در زندگى و مرگ )حیات و ممات( 
را مطرح مى نموده اند. در عاشورای امسال به یاد 
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مسألت  بزرگ  خدای  از  شهیدان،  ساالر  یاران 
زمان  پیشوای  یاوران  از  ایشان،  همچون  نماییم 
خویش، حضرت صاحب الزمان؟جع؟ باشیم.

ى به نام مسلم ٢. دالور

بنى اسد  قبیله  از  دالورى  یاران،  این  از  یكى 
اولین  او  اسدى.  مسلم بن عوسجه  نام  به  است 
اهل  عاشوراست.  روز  در  تن  به  تن  نبرد  شهید 
بود؛  على؟ع؟  امیرمومنان  اصحاب  از  و  كوفه 
و  سخاوت  و  مروت  اهل  عابد،  شریف،  مردی 

صحابی پیامبر؟لص؟. 

یك خاطره، بلكه یک حماسه از مسلم در شب 
عاشورا به یادگار مانده است: آن شب ــ زمانى كه 
امام حسین؟ع؟ در جمع همه یاران خود، بیعت 
را از آنان برداشت و به آنان اجازۀ رفتن داد ـ یاران 
امام هریک با عباراتى عالقه خود را به امام؟ع؟ 
ابتدا  فشردند.  پای  خود  عهد  بر  و  كردند  ابراز 
تى شورانگیز وفادارى  جوانان  بنى هاشم با جمال
بعد  كه  كس  اولین  كردند.  بیان  امام  به  را  خود 
گفت  از جوانان بنى هاشم در پاسخ امام سخن 

چنین  و  برخاست  كه  بود  مسلم بن عوسجه 
رها  را  شما  مى فرمایی  آیا  اباعبداهلل!  »یا  گفت: 
كنیم آنگاه در پیشگاه االهى  گر چنین  كنیم؟! ا
خواهیم  عذری  چه  شما  حق  ادای  درمورد 
داشت؟! من دست از شما بر نمى دارم تا اینكه 
تا  بكوبم  دشمن  سینه های  به  آن قدر  را  نیزه ام 
بزنم  آنان  بر  آن قدر  خود  شمشیر  با  و  بشكند 
هیچ  گر  ا آن  از  بعد  و  بیفتد  دستم  از  شمشیر  تا 
سنگ باران  را  دشمن  باشم،  نداشته  سالحى 
این  بروم...«1  دنیا  از  شما  همراه  تا  كرد  خواهم 
یاوران  زبان حال همۀ  سخنان حماسى مسلم، 
امامان است در اعصار مختلف تا در راه اهداف 
نفس  كه  تاآنجا خود  معصوم  پیشوایان  دینى 
كنند و امام خود را تنها  دارند بایستند و پایدارى 

كنند. نگذارند و یارى 

به  شهادت  هنگام  مسلم  عاشورا،  روز  در 
وصیت  مى كنم  را  »تو  گفت:  حبیب  هم رزمش 
جان  تا  كند  رحمتت  خدای  شخص،  این  به 
كن و از یاری اش دست  در بدن داری از او دفاع 

1. شیخ مفید، محمدبن محمد، االرشاد، 2، ص92.
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مكش تا كشته شوی.« حبیب گفت: به وصیت 
روشن  مى كنم.1  را  تو  چشم  و  مى كنم  عمل  تو 
این عبارات مسلم در آخرین لحظات حیات، 
زمان  امام  از  حمایت  و  وفادارى  نشان  هم  باز 
خویش است. مسلم، اولین شهید نبرد تن به تن 
روز عاشورا در میان یاران امام حسین؟ع؟ است 

كه در حملۀ اول به شهادت رسید. 

٣. حبیب بن ُمظاهر اسدى 

حبیب بن ُمظاهر  امام  اصحاب  از  دیگر  یكى 
كربال است.  در  امام  یاور  كهنسال ترین  اسدى، 
سابقه اى درخشان در دین و خدمت به اسالم و 
صحابه اى از اصحاب رسول خدا؟لص؟ و بزرگ 

مردی از طایفه افتخارآفرین بنى اسد. 

كربال و  حضور او در سن ٧٥ سالگى در نهضت 
دفاع جانانه اش از حضرت حسین بن على؟ع؟ از 
صحنه های پرشكوه و سرشار از معنویتى است 
كه فقط در جبهه های نورانى مؤمنان حق پرست 
قهرمان  حبیب  بن مظاهر  آری،  یافت  مى شود. 

1. طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، ج4، ص331.

با  و  آشناست  نامش  كه  است  عارفى  و  عابد 
پیوندی  شهادت  عاشورای  و  حسین  كربالی 

گسستنى دارد. نا

به  تن  كه  كوفه است  بزرگان  از چهارنفر  یكى  او 
بیعت با یزید ندادند. زمانى كه امام؟ع؟ از مدینه 
كوفیان  به مكه هجرت فرمود، دعوتنامه هایی از 
اعالم  كه محتوای  آن ها  ارسال شد  ایشان  برای 
امام  ركاب  در  مبارزه  برای  داوطلبانه  حضور 
از  چهارتن  امضای  به  دعوتنامه  نخستین  بود. 
كوفه، سلیمان بن صرد، مسّیب بن نجبه،  بزرگان 
امام  برای  حبیب بن مظاهر،  و  رفاعة بن شّداد 
حبیب  گردید.  ارسال  مكه  به  و  شد  نوشته 
آمدن  از  پس  كه  بود  كسانى  فعال ترین  از  یكى 
او  برای  پنهانى  به طور  كوفه  به  مسلم بن عقیل 
تمام وقت،  را  خود  و  بیعت  مى گرفت  مردم  از 
كه بنا بود به رهبری امام  كرده بود  وقف نهضتى 

گیرد.  حسین؟ع؟ انجام 

نیمه های  عاشورا،  شب  هالل بن نافع  مى گوید: 
بی وفایی  نگران  حرم  بانوی  شدم  متوجه  شب، 
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یاران امام؟ع؟ است، به خیمۀ حبیب رفتم و او 
یاران  غیرهاشمى  تمام  گاه ساختم. حبیب  آ را 
من  به  »هالل  گفت:  آنان  به  و  گردآورد  را  امام 
ینب؟اهع؟  ز حضرت  حرم  بانوی  دادكه  اطالع 
را  حسین؟ع؟  امام  فردا  شما  مبادا  است  نگران 
ید؟  دار قصد  چه  نكنید،  یاری  و  ید  بگذار تنها 
آنان شمشیرها از نیام كشیده، فریاد برآوردند و با 
كلمات حماسى وفادارى خود را اعالم نمودند. 
و  آمد  حرم  بانوان  خیمه های  كنار  به  حبیب 
سروران،  ای  و  پیامبر!  حرم  بانوان  »ای  گفت: 
یاران  و  برومند  جوانان  این  آن  از  شمشیرها  این 
گرفته اند در نیام نكنند مگر  شماست. تصمیم 
آنكه بر گردن بدخواهان شما جای گیرد. این هم 
كه سوگند خورده اند  نیزه های غالمان شماست 
كه  كسانى  كنار ننهند مگر آنكه در سینه  آن ها را 

كنده سازند، بنشانند«.1  مى خواهند شما را پرا

او  بالین  به  را  خود  امام  شهادت،  هنگام 
گویند و چنین  رساندند، تا شهادتش را تبریک 

کلمات االمام الحسین؟ع؟، ص 408-407. 1. موعوسة 

از  را  خود  حامى  یاران  و  خود  »پاداش  فرمودند: 
شهادت  داغ  مى برم«.2  انتظار  تعالى  خدای 
بود.  گران  بسیار  سیدالشهداء  یاران  بر  حبیب، 
او به راستى حبیب امام و حبیب همه اصحاب 
سپیدى  موى  بود.  امام   خاندان  و  بنى هاشم  و 
كه در مسیر دفاع از اسالم، به دست آورده بود با 
خون سرخش در راه دفاع از حریم امامش رنگین 
مأجور  و  روسپید  آل اهلل  و  خدا  رسول  نزد  و  شد 
گردید. ای كاش زندگى حبیب سرمشق ما باشد 
گرفت،  قرار  ما  كهنسالى  بر  تقدیر  كه  آنگاه  كه 

گیریم. چون او در رأس یاران امام قرار 

 ٤. شبیه ترین فرد به پیامبر اکرم؟لص؟

كبر؟ع؟  ا على  شهزاده  كربال،  شهید  دیگر 
ستاره اى درخشان از خاندان پیامبر و شبیه ترین 
كبر و عزیزترین  فرد به ایشان است. نامش على ا
كه مشتاق دیدن  كه مى فرمود: »گاه  نزد پدر بود 
پیامبر؟لص؟ مى شدیم به او نگاه مى كردیم«.3 در 

2. ابی مخنف، وقعة الطف، ص 265.
ص35؛  ج2،  1418ق،  الحسین،  مقتل  خوارزمی،   .3

سیدبن طاووس، اللهوف، 1348ش، ص113.
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سال ٣٣قمرى متولد شد و هنگام شهادت ٢٨ 
سال داشت.

و  جمال  همراه  را  بصیرت  و  هوشمندى 
صباحت و دالورى و شجاعت یكجا از پیامبر 
در  بود.  برده  ارث  به  پدر؟مهع؟  و  امیرمومنان  و 
كربال، در نزدیكى منزلگاه ثعلبیه  مسیر رفتن به 
بر  لحظاتى  حسین؟ع؟  امام  بنى مقاتل،  قصر  یا 
زین اسب خویش به خواب رفتند؛ پس از آنكه 
كردند  بیدار شدند آیه استرجاع را بر زبان جاری 
كشته شدن  كه دیده بودند از  و براساس خوابی 
خود و همراهان خبر دادند. در این هنگام فرزند 
َنا 

َ
كبر به سخن آمد و گفت: »َفِإّن رشیدشان على ا

ین: هنگا مى كه برحق  ْن َنُموَت ُمِحِقّ
َ
ُنَباِلى أ

َ
ِإذًا ال

یم!«.1 هستیم، از مرگ هراسى ندار

كه  هنگامى  است  آمده  یخى  تار منابع  در 
كبر  ا على  مى خواستند  الحسین؟ع؟  اباعبداهلل 
و  كردند  خطاب  لشگر  به  فرستند،  میدان  به  را 
سوی  به  جوانى  باش!  شاهد  »خدایا  فرمودند: 

1. مفید، االرشاد، 1413ق، ج2، ص82.

نظر  از  مردم  شبیه ترین  كه  مى رود  قوم  این 
است.  اهلل؟ص؟  رسول  به  منطق  و  خلق وخوی 
به  تو  مى شدیم  پیامبر  سیمای  مشتاق  هرگاه  ما 
جدش  مكتب  در  او  او  مى نگریستیم«.2  چهره 
مهرانگیز  دامن  در  و  على بن ابی طالب  امام 
كوفه تربیت  پدرش امام حسین؟امهع؟ در مدینه و 
ی  و تربیت  در  پدر  یافت.  كمال  و  رشد  و  شد 
آن  به  دین  معالم  و  معارف  و  قرآن  آموزش  و 
ی یک  از و و  آورد  به عمل  بلیغى  جناب تالش 
كامل و نمونه ساخت و شگفتى همگان،  انسان 
نخستین  او  برانگیخت.  را  دشمنان  ازجمله 
یارت  شهید از بنى هاشم در روز عاشورا بود و در ز
الُم علیَک  نیز آمده است: »الّسَ شهدای معروفه 
بر تو ای  اّول قتیل ِمن َنسل َخْیر سلیل: سالم  یا 

نخستین شهید از نسل بهترین سالله پیامبر«.

مى دهیم  سیدالشهداء  به  كه  سالمى  هر  در  ما 
سالم  كبر  ا على  بر  مضاعف  به طور  و  بالفاصله 
و  الحسین  على  »السالم  مى گوییم:  و  مى كنیم 

2. خوارزمی، مقتل الحسین، ج2، ص34.
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و  الحسین  اوالد  على  و  على بن الحسین  على 
سالم  بر  عالوه  یعنى  الحسین«؛  اصحاب  على 
سالم  هم  اصحاب  به  بعد  و  اوالد  به  مستقیم، 
مى كنیم، زیرا او هم از اوالد امام بوده است و هم 
كوچكش على  برادر  از اصحاب امام. او همراه 
الحسین؟ع؟  اباعبداهلل  ضریح  مهمان  اصغر 
گوشه  شش  امام  ضریح  خاطر  بدین  و  هستند 
شده و مطاف عاشقان حسینى از سراسر جهان 

كروبیان. شده است و مطاف فرشتگان و 

٥. عباس بن علی؟ع؟

منیر  قمر  ابوالفضائل،  عاشورا  شهید  دیگر 
و  ابوالفضل  بدون  كربال  است.  بنى هاشم 
كربالست  نه  بنى هاشم،  قمر منیر  بدون  عاشورا 
امیرمومنان،  پسر  پنجمین  عاشورا!  نه  و 
با  و  عالمه  مادرى  از  على بن ابی طالب؟ع؟ 
سلحشور  و  شجاع  ام البنین.  نام  به  فضیلت 
وفادارى  اسوه  و  كریم  و  بخشنده  و  جوانمرد  و 
امامش  سردار  و  پشتیبان  و  تكیه گاه  او  ادب.  و 
كه چون به شهادت رسید تعبیر امامش این  بود 

كربال  واقعه  او در  كمرم شكست.  كنون  ا كه  بود 
درحالى كه  و  بود  امام  سپاه  پرچمدار  و  فرمانده 
به  بار  چندین  بود،  دشمن  محاصره  در  فرات 
دل دشمن زد و برای همراهان امام حسین؟ع؟ 
طرف  از  امان نامه  دو  برادرانش  و  او  آورد.  آب 
امام  كنار  در  و  كردند  رد  را  یاد  عبیداهلل بن ز

حسین؟ع؟ جنگیدند و شهید شدند.

واالست،  مقامى  داراى  امامان  تصریح  به  او 
همه  توجه  مركز  است،  گرفته  نام  باب الحوائج 
اقشار حتى غیرمسلمانان قرار دارد و برای همه 
برادر  امور  گره گشای  او  كه  ازآنجا گره گشاست. 
با  بخشید.  ارج  را  او  گره گشایی  خداوند  بود، 
او  عنایت  ذیل  به  توسل  دست  عبارت،  این 
كاشَف الَكْرِب  گره گشائى زده مى شود: »یا  برای 
خیَک 

َ
أ ِبَحِقّ  َكْربی  ْكِشْف  ِا ُحَسین 

ْ
ال َوجِه  عْن 
الُحَسین.«

در  را  او  امیرمؤمنان  آمد،  دنیا  به  او  كه  زمانى 
گوش هایش  در  نامید.  عباس  و  گرفت  آغوش 
بوسید  را  بازوهایش  سپس  گفت،  اقامه  و  اذان 
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گریه او را جویا شد،  كرد. ام البنین دلیل  گریه  و 
به  كمک  راه  در  فرزندت  ی  بازو دو  فرمود  امام 
دو  ازای  در  خداوند  و  مى شود  جدا  حسین؟ع؟ 
عطا  او  به  آخرت  در  بال  دو  بریده اش،  دوست 
كه  است  بریده  دست های  همین  مى كند. 

دستگیر امت مى شود و نماد یاورى امام زمان. 

كه  فرستند  مى  فرات  به  را  او  حسین؟ع؟  امام 
شجاعانه  او  بیاورد،  تشنه  كودكان  برای  آبی 
كنار  به  و  مى شكافد  را  فرات  محافظان  قلب 
فرات مى رسد و مشك آب را پر مى كند، مشتى 
اما  مى كند  نزدیك  خود  تشنه  دهان  به  هم  آب 
چون به یاد عطش برادر مى افتد آب را به فرات 
دشمن  محاصره  در  بازگشت  در  مى گرداند.  باز 
شعر  سرودن  با  او  مى شود.  قطع  راستش  دست 
كه:  مى دهد  سر  حماسى  ندایی  معروفش 
ابدًا عن  إنى احامى  ان قطعتموا یمینى /  »واهلل 
هرگز  كردید  قطع  را  راستم  دست  گر  ا دینى... 
دست از حمایت دین و امامم كه از سالله پیامبر 
مصطفاست بر نمى دارم«1 و این حماسه ای شد 

1. ابو مخنف االرذی، مقتل الحسین، ج1، ص179.

شرایطى  هیچ  در  كه  امامان  همۀ  یاوران  برای 
دست از حمایت امام زمانشان بر ندارند.

کودک شیرخواره  .٦

كوچك ترین سرباز،  دیگر یاور از اصحاب امام و 
جنگى،  هیچ  در  است.  اصغر  على  حضرت 
كودك شش ماهه، سرباز نمى شود و در سرنوشت 
گونه  به  عاشورا  اما  نمى گردد،  تاثیرگذار  نبرد، 
دیگرى است. یكى از اصحاب ساالر شهیدان، 
یعنى  حسین؟ع؟  امام  شش ماهه  كودك 
بنى هاشم  از  كه آخرین شهید  على اصغر است 
ناحیه  یارت  ز در  او  از  است.  شده  خوانده 
كه خونش به  مقدسه به عبداهلل رضیع یاد شده 
كه تمام  آسمان پرتاب شد و باز نگشت. زمانى 
حضرت  شدند،  شهید  حسین؟ع؟  امام  یاران 
بی تاب  عطش  از  خیمه  در  اصغر؟ع؟  على 
را  كوچک  این طفل  امام حسین؟ع؟  بود.  شده 
از  و  رفتند  دشمن  سپاه  سمت  به  و  برداشتند 
ی را آب بدهند. ایشان خطاب   آن ها خواستند و
به دشمن فرمودند: »از یاران و فرزندانم، كسى جز 
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كه چگونه  كودک نمانده  است. نمى بینید  این 
»نفس  كتاب  در  است؟«  بی تاب  تشنگى  از 
كه  فرمود: »ان لم ترحمونى  المهموم« آمده است 
كه  فارحموا هذا الطفل«1، در حال سخن بودند 
تیرى از كمان حرمله  بیرون جست و آمد و گوش 

ید. گوش، حلقوم على اصغر؟ع؟ را در تا 

گهان دستان خود را خونین یافت و  امام؟ع؟، نا
گلوى چاك شده على اصغر را مشاهده كرد؛ خون 
گرفت و به آسمان پاشید. مظلومیت  گلوى او را 
یاران  شجاعانه  نبردهای  به اندازه  كودك،  این 
مبارزان  شمشیرهاى  چكاچك  و  سیدالشهداء 
پنهان شده  چهره های  و  شد  تأثیرگذار  حق،  راه 
در نفاق مدعیان خالفت پیامبر را رسوا ساخت. 
عاشورا،  واقعه  از  بعد  اعصار،  و  قرون  طول  در 
را  خود  دارد،  شیرخواره اى  كودك  كه  مادرى  هر 
رباب و فرزندش را على اصغر مى بیند و لباسى 
على  یاد  به  و  مى پوشاند  پیشانى بندی  با  سبز 
آرزو مى كند  و  امام حسین اشك مى ریزد  اصغر 
شود.  خویش  زمان  حسین  یاور  هم  فرزند  این 

1. نفس المهموم، ص 349.

عاشورایی،  عزاداری هاى  شورانگیز  مراسم  در 
كنار علم ها و پرچم ها  گهواره های على اصغر در 
تأثیرى  این همه  و  و نخل ها، جلوه گرى مى كند 
كوچك عاشورا یعنى عبداهلل  كه آن سرباز  است 
عاشوراییان  بر  اصغر،  على  شیرخوارۀ  و  رضیع 

گذاشته است.

یخ شهادت،  یخ، هیچ وزنه  اى را در تار چشم تار
را  اصغر  على  است.  ندیده   سنگینى  چنین  به 
شیرخوار  طفلى  گرچه  مى  دانند،  باب الحوائج 
خدا  نزد  مقامش  اما  است،  كوچک  كودكى  و 
نام بعضى  به  اول محرم  واالست. روزهای دهه 
از شهدا درآمده و ششم محرم به نام على اصغر، 
نامور شده و در این روز در همه شهرها، یاد على 
فرزندان  و مادران،  گرامى داشته مى شود  اصغر 
شیرخواره خود را در مراسم باشكوهى، نماد على 
كوچك  اصغر مى كنند و  آن ها را به نام این سرباز 
قرار مى دهند.  الطاف حسینى  پناه  در  عاشورا، 
نقشى  عاشورا،  كوچك  سرباز  این  نقش  آرى 

جاودانه است.
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 آزادی و اخراج فعاالن بهائی از یمن 

روی خــــــط خبـــــــــر

كه شش تن از بهائیان برجسته  در خبرها آمده 
سال  چند  آنكه  از  پس  یمن،  تى  تشكیال و 
تحت نظر بودند، با صالحدید مهدی مشاط، 
حوثى  انقالب  شورای  سیاسى  دفتر  رئیس 
آزاد  زندان  از   2020 جوالی   30 تاریخ  در  یمن، 
آن  از  یمنى  مقامات  دستور  به  بالفاصله  و 
كردند.  عزیمت  قطر  به  و  شدند  اخراج  كشور 
بهائى  جامعۀ  اداره كنندگان  كه  یادشده  افراد 
اشتغال  نیز  بهائیت  تبلیغ  كار  به  و  بوده  یمن 
از: حامدبن حیدره )محمود  داشتند، عبارتند 
كیوان  عیاش،  كرم  ا سروستانى(،  كمالى 
ولید  الریگى،  وائل  سنائى،  بدیع اهلل  قادری، 
عیاش. پنج نفر اول ایرانى و بهائى هستند و با 
برنامه ریزی بیت العدل و دارالتبلیغ بین المللى 
یمن  به  اسرائیل ــ  حیفای  در  مستقر  ــ  بهائیان 
گروه،  مهاجرت تبلیغى نموده  بودند. رهبر این 
ارتباط  جرم  به   ،2018 سال  حامدبن حیدره، 

به منظور  بهائیت  تبلیغ  به  اقدام  و  اسرائیل  با 
كودكان و نوجوانان یمنى به اعدام  تغییر دین 
محكوم شد. ازجمله دیگر اتهامات او این بود 
گذرنامه ای  كه با جعل مدرک و پرداخت پول، 
كرده بود تا از  با نام جعلى یمنى برای خود تهیه 
ک  آن طریق بتواند به عنوان شهروند یمنى امال
و اراضى خریداری كند. ولید عیاش نیز عراقى 

و مسلمان بهائى شده است.

به گزارش سایت خبری المانیتور، افراد یادشده 
با اسرائیل و تالش برای تغییر  ارتباط  اتهام  به 
فعالیت های  و سایر  نوجوانان  و  كودكان  دین 
دفتر  شدند.  كمه  محا و  دستگیر  تبلیغى 
ژنو  در  بهائى  بین المللى  جامعه  نمایندگى 
و  اشتباه  حاصل  را  بهائیان  دستگیری  علت 

سوءتفاهم اعالم نموده است.

گام  بهائیان  ساختن  آزاد  حوثى ها  نگاه  از 
است.  بوده  خیرخواهانه ای  اقدام  و  مثبت 
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یمن،  امورخارجه  وزیر  معاون  العزیز،  حسین 
روز 30 جوالی گفت كه آزادی این شش بهائى 
گرفته است.  در پاسخ به فرمان مشاط صورت 
اقدام  و  موضع  این  یم  »امیدوار كرد:  اضافه  او 
به  احترام  و  مسؤولیت پذیری  با  خیرخواهانه، 
كشور  قانون و رعایت مقتضیات نظم عمومى 
این  دیگران  ظاهرًا  حال  شود.«  مواجه  یمن 
ندوه  خانم  ندانسته اند.  مهم  چندان  را  اقدام 
ــ  خارج  گزارشگر مؤسسۀ خاورمیانه  دوساری، 
ارزشمند  را  بهائیان  ساختن  ــ  آزاد  یمن  از 
»امیدوارم  نوشت:  توئیتى  در  و  ندانست 
ابراز  بهائى  شش  این  آزادی  از  هیچ كس 
آن ها،  اخراج  و سپس  آزادی  نكند!  شادمانى 
بر  بین المللى  سنگین  فشارهای  از  پس  تنها 

گرفته است!« حوثى ها صورت 

بهائى   80 حدود  كه  است  توضیح  به  الزم 
خانم  هدایت  با  كه  مى كنند  زندگى  یمن  در 
مهرانگیز فرید طهرانى )عضو هیأت مشاورین 
هیأت  )عضو  معصوم زاده  فلورا  قاره ای(، 
رئیس  و  قاره ای(  مشاور  زیرنظر  معاونت، 
و  هدایت  تحت  یمن،  بهائیان  ملى  محفل 
فعالیت های  به  بیت العدل  مستقیم  راهبری 
بهائیان  بر  عالوه  هستند.  مشغول  مختلف 

نیز  دیگری  فعال  و  غ 
ّ
مبل بهائیان  اخراج شده، 

كه پس از دستگیری در سال  در یمن هستند 
كمبود مستندات آزاد شدند.  2014، به علت 
پوراحمری،  ضیاءاهلل  مى توان  میان  این  از 
روحانى  بهروز  بهائى(،  )تازه  القلیزی  محمد 
و  بیت العدل(  به  پول  ارسال كنندۀ  )ایرانى 

سیفى سیفى )عراقى تازه بهائى( را نام برد.

دوتن  ــ  القلیزی  محمد  و  عیاش  ولید  آقایان 
ــ  بودند  مسلمان  قباًل  كه  دستگیرشدگانى  از 
نشوند  محكوم  احتمالى  ارتداد  به  اینكه  برای 
كه عقیده خود را  از بیت العدل اجازه داشتند 
كرده و خود را عضو جامعه بهائى معرفى  پنهان 
گرچه طبق احكام بهائى، تقیه برای  ننمایند، 

بهائیان حرام بوده و مجاز نیست.

دستگیری  دارد  تالش  بهائى  جامعۀ  كنون  ا
آنان  اعتقاد  دلیل  به  را  یمن  بهائى  رهبران 
رفع  حاصل  را  آن ها  آزادی  و  بهائیت  به 
سوءتفاهم ها جلوه دهد ولى ردپای فشارهای 
مقامات  توسل  و  تالش  از  ناشى  بین المللى 
نهادهای  و  غربی  سیاسى  مسؤوالن  به  بهائى 
بین المللى در آزادی آنان به روشنى قابل رصد 

و مشاهده است.
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نمایندگى  نهاد  طریق  از  جهانى  بیت العدل 
ملل  سازمان  در  بهائى  بین المللى  جامعه 
ئى( به تعدادی از محافل ملى  )خانم دیان عال
مى دهد  دستور  خاص،  كشورهای  در  بهائى، 
تا به بهانۀ نقض حقوق بهائیان در یمن، فشار 
تبلیغى و سیاسى به دولت های متبوع خود و 
وارد  بشری(  )حقوق  بین المللى  سازمان های 
به نحوی  هریک  تا  بخواهند  آن ها  از  و  آورند 
وارد عمل شده و برای آزادی و ماندن بهائیان 
در یمن، بر دولت در حال نبرد یمن، فشار وارد 

آورند.

میان  مالقاتى  توانست  بیت العدل  به عالوه 
مسؤوالن دفتر امور عمومى محفل ملى بهائیان 
متحده  ایاالت  خارجۀ  امور  وزارت  با  امریكا 
كراتى  مذا همچنین  بیند.  تدارک  را  امریكا 
دكتر  همچون  غیریمنى،  بهائیان  از  برخى  را 
و  قطر(  تبعۀ  )ایرانى االصل  روحانى  یاض  ر
یانى، با آقای اندرو میشل و سایر  عبدالغنى االر
مقامات سفارت امریكا در صنعا داشتند و از 
هرگونه  كه  گرفتند  مساعد  قول  سفارت  مقام 
بر  كثر فشار  برای وارد آوردن حدا اقدام ممكن 
وزارت امور خارجۀ یمن، درجهت آزادی افراد 

بهائى یمنى را به كار بندد.
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ویژۀ  نمایندۀ  از  بهائى  بین المللى  جامعۀ 
یای  كمیسار و دفتر  یمن  امور  در  سازمان ملل 
و  دولت ها  و  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
آزادی  برای  كه  غیردولتى،  سازمان های 
كرده  تشكر  نمودند،  فعالیت  یمن  بهائیان 

است.

دولت صنعا از حضور بهائیان در یمن خشنود 
كشور،  آن  قوانین  برخالف  آنان  زیرا  نیست؛ 
مشغول فعالیت های پنهانى هستند و درعین 
كشور، به جای حمایت  بهره گیری از ثروت آن 
پول  اسرائیل  به  كشور،  اقتصاد  و  دولت  از 
قوانین  برخالف  همچنین  مى كنند.  ارسال 
كشور یمن اقدام به تبلیغ مسلمانان و فرزندان 
كوچک آنان كرده و تالش دارند با سوءاستفاده 
كردن  بهائى  درصدد  یمن،  جنگى  شرایط  از 

كشور برآیند. اتباع و اطفال آن 

هرچند جامعه جهانى بهائى از آزادی زندانیان 
نموده  استقبال  یمن  دولت  توسط  بهائى 
است؛ ولى بیت العدل از نتیجۀ به دست آمده 
ئى  عال خانم  كه  آن گونه  نیست!  راضى 
دفتر  در  بهائى  بین المللى  جامعۀ  نماینده 
خواست  است،  كرده  اعالم  ملل  سازمان  ژنو 
واقعى بیت العدل جهانى »رفع اتهامات وارده 

سایر  اخراج  عدم  دستگیرشده،  بهائیان  به 
بهائیان از یمن، دادن آزادی های اجتماعى و 
رسمى  تبلیغ  مجوز  اعطای  بهائیان،  به  دینى 
رسمیت  اعطای  درنهایت  و  یمن  در  بهائیت 
نشان  این  است«.  یمن  در  بهائى  آئین  به 
دنبال  به  بهائى  جهانى  جامعۀ  كه  مى دهد 
محدودیت ها  و  محكومیت ها  تمام  برداشتن 

برای بهائیان یمن است.

بدین ترتیب انتظار مى رود جامعۀ بین المللى 
همچون  تعالیمى  و  شعارها  برخالف  بهائى، 
عدم مداخله در سیاست و اطاعت از قوانین 
خواست  به  رسیدن  تا  متبوع،  دولت  اوامر  و 
و فشارهای سیاسى،  كان حمالت  كما خود، 

تبلیغى و روانى بر دولت یمن را تداوم بخشد.

وانمود  بهائیان  درحالى كه  دیگر،  طرف  از 
در  دولت،  دستورهای  و  قوانین  از  مى كنند 
مى كنند؛  اطاعت  خود،  یست  ز محل  كشور 
به نظر مى رسد افراد و مؤسسات بهائى نسبت 
محدودیت  و  ممنوعیت  احكام  و  قوانین  به 
عربی  كشورهای  در  بهائى  تبلیغى  فعالیت 
بی توجه هستند و همچنان، به طور مخفیانه، 

به فعالیت های خود ادامه مى دهند.
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امریكا و تبعیض نژادی: بهائیان در صف نژادپرستان
اخیرًا بیت العدل و تشكیالت رهبرى بهائیان 
بیانیه اى درمورد تظاهرات علیه تبعیض نژادی 
امریكا خطاب به بهائیان امریكا صادر نموده و 
از آن ها  خواسته سهم خود را در رفع این بیمارى 
كه بیشتر  كنند. اگرچه در این پیام مطلبى  ایفا 
به چشم مى خورد، محكوم كردن رفتار تبعیض 
از  استفاده  بلكه  نیست،  آمریكا  دولت  نژادانۀ 
موقعیت به وجود آمده در راستای تبلیغ هر چه 

بیشتر آیین بهائى و تعالیم آن است.

كه در ایام رئیس جمهور فعلى  الزم به ذكر است 
امریكا، به خاطر اخالق نژادپرستانۀ او و برخورد 
كشتار آنان، چندین  پلیس امریكا با سیاهان و 
كشور صحنه تظاهرات  ایاالت این  بار تمامى 
گمان مى رفت پس از  علیه تبعیض نژادی بود. 
گذشته  جریان ها و مبارزات و انقالب های قرن 
علیه نابرابرى رنگین پوستان، ریشۀ این پدیدۀ 
اخیر  حوادث  اما  باشد  شده  خشكانده  شوم 
برابرى  به  كه  هستند  كسانى  هنوز  داد  نشان 
انسان ها   حقوق  و  ندارند  اعتقادی  انسان ها  
متفاوت  فیزیولوژیكى،  تفاوت های  براساس  را 
كه چهارده قرن قبل اسالم  مى بینند. پدیده ای 
كرد و رسمًا اعالم شد كه هیچ فرقى  آن را ملغى 

بین عرب و عجم و سیاه و سفید نیست مگر به 
تقوى و كرامت های انسانى.1

گفت هنوز در قرن بیست ویكم  متأسفانه باید 
را  انسان ها  كه  هستند  آیین ها  از  بعضى 
قائلند.  تفاوت  آن ها  بین  و  نمى بینند  برابر 
مى خواهد  بهائیان  از  حالى  در  بیت العدل 
كه  كنند  مبارزه  نژادی  تبعیض  بیماری  با 
بدترین  بهاءاهلل،  جناب  یعنى  بهائیان  رهبر 
و  برادر  به  بلكه  سیاهان  به  نه  را  دشنام ها 
و  گاو  پیرو  را  آنان  و  كرده  نثار  خود  مخالفان 
پیرو ُجَعل )سوسك( خوانده )اسرار اآلثار، ج5، 
ص553( و حتى یك لوح به نام لوح ابن الذئب 
)بچه گرگ( خطاب به یكى از عالمان مخالف 
خود صادر نموده است. فرزند او یعنى جناب 
كرم  را چون سوسک،  نیز مخالفان  عبدالبهاء 
كرده  كالغ توصیف  كي و خفاش و جغد و  خا
)مكاتیب حضرت عبدالبهاء، ج1، ص 244 
در  همچنین  و   )234 ص  ج2،  نیز  و   344 و 
افریقایی  سیاهان  امریكا،  در  سخنرانى  یك 
انسان )خلق اهلل  گاوى در شكل  را مخلوقات 

القرآن،  االحکام  الجامع  محمدبن احمد،  قرطبی،   .1
تهران، ناصرخسرو، 364ش، ج16، ص342. 
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البقر على صورة البشر( خوانده است! )كتاب 
حضرت  خطابات  ص91؛  بزرگ،  خطابات 

عبدالبهاء، ج3، ص84(.

در  بهائیان  پیشوای  كه  است  نقل  همچنین 
توقیعى خطاب به حاجى میرزا آقاسى در مورد 
كان  گفته اند: اتركوا التروك و لو  قوم ترک چنین 
ابوك، ان احّبوك اكلوك و ان ابغضوك قتلوك. 

)اسراراآلثار ج2، ص154( )ترجمه: ترک ها را رها 
كنید حتى اگر پدرت باشد، اگر دوستت داشته 
باشند تو را مى خورند و اگر از دست تو عصبانى 
باشند تو را مى كشند(. آیا چنین رفتاری با نژاد 

ترک، چیزی جز نژادپرستى است؟

بیانیه  براساس  بخواهد  بهائى  یك  اگر  حال 
با  نژادی  تبعیض  مذمت  در  بیت العدل 
امریكاییان سخن بگوید و آن امریكایی بگوید 
كنید و رهبر دیگر  گفته ترک ها را رها  رهبر شما 
شما هم سیاهان آفریقایی را گاوهایی در صورت 
او  به  باید  جوابی  چه  بهائى  آن  خوانده،  انسان 
بیانیه  یك  در  بیت العدل  نیست  بد  بدهد؟! 
راهنمایی  چالش  این  درمورد  را  بهائیان  دیگر، 
عائله  داخل  در  چرا  دهد  توضیح  نیز  و  نماید 
جنجال  و  نزاع  همه  این  بهاءاهلل،  جناب  خود 
كه برادر، برادر را نتوانست تحمل  و مشاجره بود 

)نزاع  خواندند  عهد  ناقض  را  یكدیگر  و  كند 
عباس و محمدعلى( و رهبر سوم بهائیان جناب 
شوقى افندى، تمامى اعضای خانواده خود را از 

كیش بهائى، اخراج و طرد نمود؟

خانواده  یك  داخل  در  نتوانستند  كه  كسانى 
چطور  بخشكانند،  را  تبعیض  و  نابرابرى  ریشۀ 
انسان ها  برابرى  به  را  امریكاییان  مى خواهند 
ارشاد نمایند؟ سخن را دربارۀ بیانیه بیت العدل 
با این جملۀ عبدالبهاء در مورد عموی خود، میرزا 
كه در مورد خانوادۀ خودشان  یحیی صبح ازل، 
»انصاف  مى بریم:  پایان  به  است،  صادق  هم 
كه در تربیت اوالد و عیال  باید داشت از نفسى 
و آل عاجز مانده، چگونه امید تربیت اهل آفاق 
نماییم، آیا در این قضیه ذره]ای[ شبهه و تردید 
است؟ ال واهلل!« )مكاتیب حضرت عبدالبهاء، 

جلد 2، ص182(.
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»گمان« و آمار بهائیان

كه نقش مهمى در تحلیل  آمار از علومى است 
برای  تصمیم سازی  سبب  و  دارد  پدیده ها 
علم  این  اهمیت  مى شود.  افراد  و  نهادها 
دنیا  در  بزرگى  مؤسسات  كه  است  آن چنان 
پرداخته اند  آمارگیری  كار  به  حرفه ای  به طور 
برای  باال  درآمد  دارند.  یادی  ز مشتریان  و 
این  جذابیت  كنار  در  سفارش ها،  برخى 
تحلیل ها ــ خصوصًا در فضای رسانه ای امروزــ 
مؤسسات  این  كنار  در  كه  است  شده  سبب 
در  نیز  غیرحرفه ای  مؤسسات  برخى  حرفه ای، 

این زمینه فعال شوند.

مسائل  دانستن  بدون  جامعه  افراد  عموم 
نمونه گیری،  روش های  مانند  آماری  پیچیده 
سطح اطمینان، میزان تعمیم پذیری، ابزارهای 
از یكسو و  این دست  از  و مواردی  نمونه گیری 
آمارگیرنده  از پشتوانۀ علمى مؤسسه  گاهى  ناآ
و  نمودار  چند  دیدن  با  تنها  دیگر،  سوی  از 
تصمیم گیری  و  تحلیل  به  شروع  جدول، 

مى كنند. درصورتى كه نتیجه تحلیل داده های 
آماری ممكن است متفاوت از نتایجى باشد 
كرده است و  كه خود مؤسسۀ آمارگیرنده اعالم 
البته چنین تحلیلى نیازمند تخصص است.

مطالعاتى  گروه  یک  اخیرًا  نمونه،  برای 
را  تحقیقى  »گمان«،  نام  به  ایرانى  ــ  هلندی 
نیمى  شدن  بی دین  از  نشان  كه  كرده  منتشر 
چون  آماری  این،  كنار  در  دارد!  ایرانیان  از 
شیعه اند،  ایرانیان  یک سوم  فقط  اینكه  اعالم 
كثریت  ا نمى خوانند،  نماز  جامعه  افراد  كثر  ا
و  از مرگ اعتقاد ندارند  به دنیای پس  جامعه 
بسیاری دیگر از این آمارها، تعجب بسیاری را 
تحقیق  این  عجیب  نتایج  است.  برانگیخته 
در حوزۀ عملكرد دینى جامعه و تفاوت آشكار 
آن با حس عمومى افراد، سبب شد تا ابتدا آن 
را از چند منظر مورد بررسى قرار دهیم و سپس 
بهائى، خصوصًا  در موضوع خاص جمعیت 

كنیم. در ایران نیز نكاتى را ارائه 
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تحقیقات . ١ نتایج  با  تحقیق  این  تناقض 
 Pew Research مؤسسات حرفه ای دنیا مانند

:Center

 2019 سال  در  پیو  مؤسسه  كه  تحقیقى  طبق 
كرد،  كشور منتشر  درباره میزان عبادت در 105 
در  ایران  در  افراد  روزانه  نیایش  و  عبادت  نرخ 
با  كامل  كه در تضاد  حدود 8۷% اعالم شد، 

نتایج تحقیق مزبور است.

خروجی های سریع در سطح وسیع موضوعات:. ٢

نتایج  تعمیم  برای  آمارگیری  كار  سختى 
كه پروژه های آمارگیری، بعضًا  به حدی است 
چندساله تعریف مى شوند. برای نمونه همان 
 2008 سالۀ   10 بازه  در  پیو  مؤسسه  تحقیق 
آن  تحقیق  درحالى كه  شد،  انجام   201۷ تا 
انجام  روز   15 طى  در  فقط  هلندی،  مؤسسۀ 

گرفته است!

کل . ٣ که بیانگر  استفاده از نمونه های خاص 
جامعه آماری نیستند:

در آمارگیری، نمونه آماری باید تصادفى باشد؛ 
كه هیچ گونه انتخاب خاصى در  بدین معنى 
كل  به  را  آن  نتایج  بتوان  تا  نباشد  دخیل  آن 

جامعه آماری تعمیم داد.

گمان، فقط 3% افراِد مورد  در تحقیق مؤسسۀ 
روستایی  جمعیت  از  آمارگیری  این  تحقیق 
تحصیالت  دارای   %85 و  مرد   %۶8 هستند، 
كه این  عالیه هستند. بنابراین معلوم مى شود 
كل جامعه ایران  نمونه آماری، بیانگر واقعیت 

نیست.

فیسبوک، . ٤ مانند  خاص  ابزارهای  از  استفاده 
توییتر و تلگرام برای نمونه گیری:

از  ابزارها  این  به  جامعه  همه  دسترسى  عدم 
افراد  تمركز  و  عالقه مندی  عدم  و  یک طرف 
دیگر،  طرف  از  ابزارها  این  در  پاسخ گویی  در 
مورد  را  آن  تعمیم پذیری  و  پاسخ ها  صحت 
تردید جدی قرار مى دهد. امروزه در دنیا حتى 
كشورهای  در  انتخاباتى  نظرسنجى های  در 
اجتماعى  شبكه های  آمارهای  به  پیشرفته، 

كتفا نمى كنند. ا

استفاده از روش غلط نمونه گیری:. ٥

روش  آماری،  معتبر  مقاالت  و  كتب  برطبق 
این  در  كه  آنالین  گلوله برفى  نمونه گیری 
سنجش  برای  شده،  استفاده  آن  از  تحقیق 
جامعه  سطح  در  آن  تعمیم  و  عمومى  افكار 
كاماًل غلط است. چون این روش برای  روشى 
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تمركز بر یک قضیه یا یک پروژه مورد استفاده 
این  در  روش  آن  از  استفاده  مى گیرد.  قرار 
تحقیق، نشانگر حرفه ای نبودن تیم و مؤسسه 
بیشتر  تحقیق،  این  نتایج  لذا  است.  تحقیق 
بازگوكنندۀ نظرات افراد نزدیک به این مؤسسه 

است تا واقعیت موجود در جامعه.

کلی و مبهم:. ٦ مطرح کردن سؤال های 

شاخصه های  دارای  دین داری  نمونه  برای 
و  اخالق  و  احكام  به  پایبندی  از  بسیاری 
بنابراین  است.  اعتقادات  داشتن  و  مناسک 
»شما  اینكه:  مثل  سؤال  یک  با  نمى توان 
واقعیت  به  بی دین؟«  یا  هستید  دین دار 
سؤاالت  پیو  مانند  حرفه ای  مؤسسات  رسید. 
بسیار مشخصى در همین زمینه پرسیده اند، 
لذا  مى خوانید؟«  نماز  روزانه  »آیا  اینكه  مانند 
مانند  تحقیق  این  در  كلى  سؤاالت  پرسیدن 
انسان گرا بودن، اخالق گرا بودن، عقل گرا بودن 
اخالق  به  قائل  ادیان  كثر  ا درحالى كه  و... 
دست  به  درستى  نتیجۀ  هستند،  عقل  و 

نمى دهد.

در  جدی  آسیب های  از  یكى  مى رسد  به نظر 
دنیای  در  دینى  حتى  و  اجتماعى  زندگى 

تحقیق های  و  نظرها  سیل  با  مواجهه  امروز، 
كمک  شبه علمى و نه علمى است. درواقع به 
جامعه  افراد  عموم  اجتماعى،  شبكه های 
كه  مى شوند  مواجه  تحلیل هایی  و  نظرها  با 
رنگ و بوی علمى دارند، اما در هیچ مؤسسه 
علمى و پژوهشكده و دانشگاهى مورد پذیرش 
قرار نمى گیرند. لذا اعتماد نكردن به آمارهای 
كه ظاهری  شبكه های اجتماعى ــ حتى آنانى 
از  هریک  درباره  تحقیق كردن  و  ــ  دارند  علمى 
كه انسان های  آن ها، از توانمندی هایی است 

عصر جدید باید داشته باشند.
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این  به  كه  كلى  اشكاالت  این  از  گذشته 
تعداد  درمورد  است،  وارد  آماری  نظرسنجى 
كه در ادامه به آن  افراد بهائى نكاتى وجود دارد 

یم. مى پرداز

را  بهائى  تشكیالت  شوقى افندی  كه  زمانى  از 
آمار  و  اطالعات  جمع آوری  كرد،  راه اندازی 
كارهای  دقیق و جزءبه جزء بهائیان بخشى از 
كار توسط محافل  معمول تشكیالت بود. این 
حتى  مى شود.  انجام  كشور  هر  ملى  و  محلى 
بهائیان  رفتارهای  و  مشخصات  ریزترین 
گاه  كه  مى شود  گزارش  بهائى  تشكیالت  به 
بهائیان  با  زننده ای  برخوردهای  به  منجر 
جمع آوری  مى شود.  گزارش ها  این  به خاطر 
و دوستان  آشنایان  و حتى  بهائیان  اطالعات 
داشته  اهمیت  تشكیالت  برای  آن قدر  آنان 
در  موضوع  این  ویژۀ  را  بخشى  كه  دارد  و 
لجنۀ  و  داده اند  اختصاص  تشكیالت 
دربارۀ  شوقى  كرده اند.  نام گذاری  احصائیه 
داده  دستور  چنین  آمار  جمع آوری  اهمیت 
است: »درخصوص احصائیه، محافل محلیه 
كه در قضیۀ احصائیه  را پی درپی تذّكر دادند 
كمال آن همت بلیغ مبذول دارند. بار دیگر  و ا
به عموم تذكر دهند كه عموم من دون استثناء 

نمایند.  مشاركت  و  اقدام  نساًء  و  رجااًل 
محافل  ...عموم  نه.  مقبول  ناقص  احصائیه 
به  كیدًا  ا بهائى  جمعیت های  و  منشیان  و 
مبارک  دستور  این  اجرای  به  قیام  قوا  تمام 
و حیاتى،  این منظور مهم  انجام  در  و  نمایند 
به  و  ندانند  جایز  را  مساهله  و  مسامحه  ادنى 
و  صریحًا  نقطه  هر  در  احصائیه  لجنه های 
كه بر وفق نظامات اداری و  كیدًا ابالغ نمایند  ا
ى احصائیه، اوراق 

ّ
دستورالعمل های لجنۀ مل

كاماًل  تسجیلى را تكمیل و نواقص مشهوده را 
مرتفع فرمایند« )اخبار امری، شماره 5 شهریور 

1329، ص 100(.

كنون نیز بیت العدل همه ساله آمار دقیقى  هم ا
یافت مى نماید.  از تمام محافل ملى كشورها در
تا  مخصوصى  فرم  در  آماری  داده های  این 
مركز  به  باید  سال  هر  گوست  آ ماه  انتهای 
Margit War� شود.  فرستاده  بهائى  )جهانى 
burg, WORLD CITIZENS, Brill Publi�

).cations, 2006, The Netherlands, p.218

از  دقیقی  اطالعات  چنین  داشتن  با  درنتیجه 
می تواند  به راحتی  بیت العدل  بهائی،  افراد 
از  مختلف  و  گون  گونا و  مختلف  آمارهای 
زادگاه و... بهائیان  و  تعداد و جنسیت و مکان 
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نداده  انجام  کنون  تا که  کاری  کند،  منتشر  را 
که هیچ گاه دست  است و به نظر هم نمی رسد 
کاری بزند؛ چراکه روشن شدن تعداد  به چنین 
واقعی بهائیان به دلیل انگشت شمار بودن آنان 
جلوۀ  زمین  روی  انسان های  جمعیت  میان  در 
خوبی ندارد و به صورت رسمی نشان می دهد 
شکست  به  مؤمنین  افواج  دخول  ادعای  که 

انجامیده است.

مى توان  مختلفى  شواهد  با  ازاین گذشته، 
بهائیان  تعداد  از  دقیقى  نسبتًا  تخمین 

به دست آورد. 

كه  مى كنند  ادعا  بعضًا  بهائیان  ایران  در 
300هزار نفر هستند، درحالى كه طبق داده های 
سرشماری سال 1395، از میان نزدیک به 80 
كشور ایران، فقط 40551  میلیون نفر جمعیت 
برای  و  كرده اند  انتخاب  را  سایر  گزینۀ  نفر 
عالمت  اظهارنشده  گزینۀ  نیز  1245۷2نفر 

گمان آمار نادرست ارائه شده توسط 
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تقیه  بهائیان  كه  یادآور مى شود  خورده است. 
كه  است  این  آنان  روش  و  مى دانند  حرام  را 
كه بهائى هستند  هركجا بتوانند ابراز مى كنند 
كرده  هم  را  خود  آیین  تبلیغ  روش  این  به  تا 
آیین  به  نسبت  افراد  حساسیت  از  و  باشند 
بهائى بكاهند. به همین دلیل احتمال اینكه 
بهائیان خود را در زمرۀ مسلمانان نشان دهند، 
در  را  بهائى  جمعیت  درنتیجه  است.  كم 
آمارهای دینى باید در گزینۀ سایر درنظر بگیریم 
كثر ۶0 هزار نفر بدانیم،  و تعداد بهائیان را حدا
گرچه این رقم شامل پیروان مذاهب صائبى،  ا
هندو، سیک و... هم مى شود. از سوی دیگر، 
منظر  از  بهاییان  جمعیتى  تحلیل  با  آمار  این 
 100 در  زیرا  دارد،  مطابقت  هم  آنان  مهاجرتى 
گذشته بنا به دالیل متعددی، از جمله  سال 
زندگى  شرایط  و  شوقى  تبلیغى  سیاست های 
هزار   40 حدود  مهاجرت  ایران،  مردم  عموم 
از  بیشتر  بسیار  خارج،  به  ایران  بهاییان  از  نفر 
ایران  از  خارج  به  ایران  مسلمانان  مهاجرت 
نشانگر  متعارف  طور  به  كه  است  شده  ثبت 

رشد منفى بهائیت در ایران خواهد بود.

هم  را  نفر  هزار   ۶0 همان  دست باال  گر  ا حاال 
درنظر  ایران  در  بهائى  آیین  پیروان  به عنوان 
 80 به  نسبت  بهائیان  جمعیت  بگیریم، 
درصد  5صدم  حدود  ایران  جمعیت  میلیون 
این عدد  بود، درحالى كه  نیم هزارم خواهد  یا 
بیان  گمان 0.5 درصد  در نظرسنجى مؤسسه 
شده است، یعنى با خطایی حداقل ده برابر. 
اقلیت ها  سایر  نسبت  در  البته  خطا  این 
آمار  آخرین  طبق  زیرا  مى خورد،  چشم  به  هم 
ایران  زرتشتى های  جمعیت  كشور  رسمى 
 25 هستند،  كشور  در  رسمى  اقلیت  یک  كه 
نظر  در  عدد  این  ولى  شده  اند،  قید  نفر  هزار 
را  خطا  برابر  یست  دو از  بیش  گمان  سنجى 
نشان مى دهد. چه بسا همین خطا در جامعه 

بهاییان هم رخ داده باشد. 

آمار  و  جمعیت  درمورد  بیشتر  گاهى  آ برای 
فتاح زاده،  محمد  به:  كنید  مراجعه  بهائیان، 
واقعیت، فصلنامۀ  تا  ادعا  از  بهائى  جمعیت 
اول،  شماره  اول،  سال  بهائى شناسى، 

صص52�۶2.
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بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی
قسمت دهم 

هرمان زیمر

حمید فرناق 

كارشناس ارشد حقوق بین الملل



چکیده 

یمر، معلم، نویسنده، محقق و متكلم  هرمان ز
آلمان  اشتوتگارت  در   1904 سال  در  بهائى 
بهائیت  پیشگامان  از  یكى  كه  او  شد.  متولد 
شد  ارتش  وارد   1940 سال  در  بود،  آلمان  در 
زودهنگام  درخواست  كه   1948 سال  تا  و 
حساب  به  نظامى  یک  نمود،  بازنشستگى 
بودند.  فعال  بهائیان  از  یمر  ز خانواده  مى آمد. 
پس از  كشته شدن پدر  ایشان در جنگ جهانى 
اول، عبدالبهاء در لوح مورخ 3 جوالی 191۷ 
نمود.  ابراز  خانواده اش  با  را  خویش  همدردی 
یمر، از  خانم نى فود )Nee Pfud( مادر هرمان ز
یلهلم  بهائیان سرشناس و از بستگان سببى و
بهائیان  از   )Wilhelm Herrigel(هریگل
به  را  انتقادهایی  بعدها  كه  بود  آلمان  مشهور 
گرفتن  تشكیالت بهائى وارد نمود و پس از باال 

كرد. اختالفات، بهائیت را ترک 

از  بخشى  انتشار  و  عبدالبهاء  فوت  از  پس   
انتخاب شوقى افندی  بر  مبنى  او  وصیت نامه 
با  یمر  ز هرمان  عبدالبهاء،  جانشین  به عنوان 
عبدالبهاء،  وصیت نامه  بودن  جعلى  اعالم 
ید  ورز امتناع  شوقى افندی  رهبری  قبول  از 
و  بهائى  تشكیالت  به  را  تندی  انتقادهای  و 
كرد  اعالم  او  كرد.  وارد  شوقى افندی  شخص 
استقرار  و  شوقى افندی  رهبری  شروع  با  كه 

هرمان  آلمان،  بهائى،  منتقدان  کلیدواژه: 
یمر، تشكیالت بهائى، شوقى افندی. ز
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كمتر در جریان انتقادها و اعتراض های  تا بهائیان 
گیرند. لذا مراوده با آن ها و خواندن  مخالفان قرار 
نكرد،  توصیه  نه تنها  را  آنان  مكتوبات  و  مقاالت 
خواست  بهائیان  از  دستورالعملى  طى  بلكه 
بدون  را  مخالفان  مقاالت  و  مجالت  و  نامه ها 
 9 )شورای  محفل  به  عینًا  كنند،  مطالعه   اینكه 
شهر(  هر  در  بهائى  تشكیالت  اداره كننده  نفره 
فضای  گسترش  با  زمان،  مرور  به  نمایند.  ارسال 
اطالعات،  به  افراد  دسترسى  امكان  و  مجازی 
مقاالت  با  یافتند  امكان  غیرمتعصب  بهائیان 
آشنا  بهائیت  حوزه  در  چاپ شده  كتاب های  و 
به  منطقى  پاسخ  جویای  به نوعى  و  گردیده 

گردند. مخالفان 

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

بهائیت شكاف های عمیقى ایجاد نماید.

)ایجاد   19۶4 سال  اوائل  از  كه  جدیدی  پدیدۀ 
بیت العدل جهانى توسط  ایادیان و بدون حضور 
بهائى  جهانى  جامعه  در  آن(  رأس  در  امراهلل  ولى 
جامعه  درون  از  منتقدان  بروز  و  ظهور  شد،  پیدا 
فرهیخته  و  مهم  افراد  برگشت  البته  بود.  بهائى 
انشعاب  یا  اسالم  به  آنان  گرایش  و  بهائیت  از 

گردیده  تشكیالت بهائى، بهائیت دچار انحراف 
حزب  یک  به  معنوی  و  روحانى  آیین  یک  از  و 

سیاسى تبدیل شده است.

یمر در سال  19۶4 به دلیل اعتراض و انتقاد به  ز
ناقض  به عنوان  آن،  رهبری  و  بهائى  تشكیالت 
 24 از  پس  و  شد  معرفى  بهائى  عهدومیثاق 
به  مجبور  آلمان،  بهائى  جامعه  در  فعالیت  سال 
گردید. در  این مقاله با برخى از مواضع  كناره گیری 

یمر آشنا مى شویم. انتقادی آقای هرمان ز

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

شده است.

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

گرفته و اعتراض های جدی به آن وارد آورده اند.

ترور  با  نمود  سعى  ابتدا  بهائى  تشكیالت 
خواندن  ناقض  و  بهائى  روشنفكران  شخصیت 
نماید  آن ها قطع  با  را  بهائى  ارتباط جامعه  آن ها، 
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گسترش  با  دارد.  طوالنى  سابقه  درون فرقه ای 
فضای مجازی و  اینترنت این امكان برای برخى 
غرب  در  بهائى  اندیشمندان  و  روشنفكران  از 
و  دیدگاه ها  به  را  اعتراض هایی  تا  آمد  به وجود 
یعنى  بهائى،  بین المللى  جامعه  رهبری  عملكرد 
این  آورند.   وارد  اسرائیل  در  مستقر  بیت العدل 
بهائى  جامعۀ  نخبگان  از  نوعًا  كه  روشنفكران 

كادمیک  آ تحصیالت  و  بوده اند 
و  بهائیت  حوزۀ  در  مطالعاتى  و 
كافى نسبت به بهائیت  شناخت 
تشكیالت  دارند،  آن  آموزه های  و 
را  حیفا  در  آن  رهبری  و  بهائى 
حركت های  به  و  برده  سؤال  زیر 
گونۀ آن معترض  مستبدانه و خدا

گردیده اند.

روحانى  رهبری  آن ها،  دید  از 
جای  بهائى  )كاریزماتیک( 
سلسله مراتب  یک  به  را  خود 

شبه انتخابی داده كه ساختار و تصمیماتش مرتبًا 
از سوی منتقدان بیرونى و داخلى و بهائیان سابق 
توسعه فضای مجازی  و  قرار مى گیرد  انتقاد  مورد 
گسترش هرچه  و رسانه های اجتماعى زمینه ساز 

بیشتر  این نارضایتى ها شده است.

و  الهى  را  خود  كه  حیفا،  در  بهائیت  رهبری 
مقابل  این  در  مى داند،  لغزش  و  خطا  از  مصون 
انتقادها تاب نیاورده و مخالفت با روشنفكران و 
فرهیختگان معترض بهائى در جهان را در دستور 
استفاده  با  بیت العدل  است.  داده  قرار  خود  كار 

)هیأت های  خود  صیانتى  و  پلیسى  سازمان  از 
شاخۀ  مساعدین  و  معاونین  و  قاره ای  مشاورین 
یادی از مخالفان را به بهانه های  صیانت( تعداد ز
یا  نموده  اخراج  و  طرد  بهائى  جامعه  از  مختلف 
كه مجبور  را انجام داده است  آنان حركاتى  علیه 

به استعفا و خروج از جامعه بهائى شوند.

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

استعفاء و خروج از بهائیت باقى نمى ماند.

باعث  غیرمنطقى  و  خشن  حركت های  این گونه 
گارلینگتن،  یلیام  و چون  اندیشمندانى  كه  شده 
مک اوئن،  دنیس  گلیشر،  یک  فردر كول،  خوان 
آلیسون  مارشال،  استیو  فلمینگ،  جورج 
مارشال، استیون شول، سن مک گلن، فرانچسكو 

بر این اساس، هرگونه اقدام، 
تفسیر  و  تحلیل  اظهارنظر، 
با  مطابق  که  سؤالی  حتی  و 
بیت العدل  باور  یا  خط مشی 
و محافل ملی در دنیا نباشد 
پس  مرتکب  و  است  ممنوع 
حتی  و  اخطار  دریافت  از 
از  گرفتن اخطار،  گاهی بدون 
گردیده  اخراج  بهائی  جامعۀ 
غیرمجاز  او  با  کالم  و  سالم  و 

شمرده می شود. 



30

و غیره،  استتسون، دیل هازبند  یک  ار فیچیكیا، 
به  و  بوده  بهائى  جامعه  عضو  سالیانى  هریک  كه 
از  اجبار  به  بودند،  مشغول  آن  آموزه های  تبلیغ 
بهائیت جدا شده و به عملكرد تشكیالت بهائى 
گردند. آن ها با چاپ و انتشار مقاالت و  معترض 
كتاب های مختلف، محتوای بهائیت و عملكرد 
قرار  نقد  بوتۀ  در  را  بهائى  تشكیالت  و  رهبران 

داده اند.

اطالعات  با  دارد  سعى  مقاالت  سلسله  این 
نظرات  از  مختصری  بررسى  به  موجود،  محدود 
به  منتقد  روشنفكران  از  برخى  دیدگاه های  و 
است  الزم  هرچند  بپردازد.  بهائى  تشكیالت 
و  شده  وارد  میدان  در  این  فرهیخته  محققان 
كامل تری را به  عالقه مندان  این حوزه  بررسى های 

ارائه نمایند.

روشنفکران  انتقادات  و  نظرات  از  گوشه ای  بیان 
دیدگاه های  همه  تأئید  و  قبول  معنی  به  بهائی 
آنان  عملکرد  و  سیاسی  و  اعتقادی  اجتماعی، 

نیست. 

الهی  دین  بهائیت  بهائی شناسی،  نشریه  دید  از 
با  وابسته  اجتماعی  جنبش  یک  بلکه  نیست؛ 
تعالیم  و  افکار  و  نادرست است  و  عقیده ای باطل 
به هیچ وجه  و  است  دیگران  آراء  از  برگرفته  آن 
به عنوان یک دین الهی مورد قبول و پذیرش نیست.

)Hermann Zimmer( هرمان زیمر
الف ــ زندگی نامه

و  محقق  نویسنده،  متفكر،  معلم،  یمر   ز هرمان 
متكلم بهائى در سال 1904 در اشتوتگارت آلمان 
در  بهائیت  پیشگامان  از  یكى  كه  او  شد.  متولد 
آلمان بود، در سال 1940 وارد ارتش شد و تا سال 
بازنشستگى  زودهنگام  درخواست  كه   1948
یمر  نمود، یک نظامى به حساب مى آمد. خانوادۀ ز
كشته شدن پدرش  از بهائیان فعال بودند. بعد از 
در جنگ جهانى اول، عبدالبهاء در لوح مورخ 3 
خانواده اش  با  را  خویش  همدردی   191۷ جوالی 
یمر،  ز مادر هرمان  یمر،1  ز لوئیس  نمود. خانم  ابراز 
یلهلم  و سببى  بستگان  از  و  سرشناس  بهائیان  از 
كه بعدًا از  هریگل2 از بهائیان سرشناس آلمان بود 
كرد و  قبول اطاعت از تشكیالت بهائى خودداری 
از ادامۀ فعالیت در بهائیت، اعالم انصراف نمود.

1. Nee Pfud
2. Wilhelm Herrigel 
از مبلغان فعال بهائیت  ویلهلم هریگل، سخنران، مترجم و 
که در سال 1909 بهائی شد و نقش قابل توجهی  در آلمان بود 
هریگل  داشت.  به عهده  اشتوتگارت،  بهائی  جامعۀ  رشد  در 
از اشتوتگارت  را  او  و  کرد  را در سال 1913 مالقات  عبدالبهاء 
مراوده  نیز  شوقی افندی  با  او  نمود.  همراهی  بوداپست  تا 
داشت و سفری برای مالقات وی به حیفا رفت، ولی به دلیل 
درخشانی  سابقۀ  با  نشد.  مالقات  به  موفق  شوقی  مسافرت 
گزینه های  که هریگل در جامعۀ بهائی آلمان داشت، یکی از 
عضویت در محفل ملی آلمان بود، ولی به علت دیدگاه های 
به  موفق  داشت،  آن  تشکیالت  و  بهائیت  به  که  انتقادی 
عضویت در محفل ملی نگردید. هریگل بعدها با خانم روث 
کرد و در جریان دیدگاه انتقادی و فعالیت های  وایت مالقات 
بهائی،  با تشکیالت  او  اختالفات  گرفتن  باال  با  قرارگرفت.  او 
از  خود  کناره گیری  نامه ای  طی   1930 چ  مار  17 در  هریگل 

تشکیالت بهائی را اعالم نمود.
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دیدار  شاهد   ،1913 سال  در  سالگى،   9 در  یمر  ز
عبدالبهاء از اشتوتگارت بوده است. همچنین او 
تا سال 192۷ با شوقى افندی مراوده و نامه نگاری 
داشت. در سال  19۶4 به دلیل اعتراض و انتقاد 
به تشكیالت بهائى و رهبری آن، به عنوان ناقض 
عهدومیثاق بهائى معرفى شد و بعد از حدود 24 

بهائى  جامعه  در  فعالیت  سال 
كناره گیری شد. آلمان، مجبور به 

بهائیت  دشمن  را  خود  یمر  ز
است  معتقد  بلكه  نمى داند، 
بهائیت  از  دفاع  درجهت  كه 
آن،  انحراف  از  پیشگیری  و 
داشته  متهورانه ای  حركت های 
كتابش  است. او در فصل دوازده 

مى نویسد: 

گشتاپو  كه   193۷ سال  »در 
ممنوع  آلمان  در  را  بهائیت  
لغو  این  تا  كردم  تالش  من  كرد، 
از فرمانده اس. اس. در  را  دستور 

اینكه  برای   بگیرم.  همیلر،  هانریش  آقای  برلین، 
باشد  تأثیرگذار  لغو ممنوعیت،  زمینه  فعالیتم در 
با استفاده از تعطیالت تابستانى شخصًا به برلین 
رفتم تا با فرد مربوطه در گشتاپو از نزدیک صحبت 
گفت چه  از من تنها یک سؤال پرسید و  او  كنم. 
كسى پول سفر تو را به برلین پرداخته است؟ وقتى 
اضافه كاری  من  كه  گفتم  را  حقیقت  او  به  من 
او دیگر سؤال  دربیاورم،  را  تا خرج  این سفر  كردم 
به  مجاز  به تنهایی  او  كه  ازآنجا نداشت.  خاصى 

برداشتن ممنوعیت نبود، من نهایتًا از او خواستم 
تا در فرصت دیگری امكان لغو  این دستور را فراهم 
او  به  دیگر  سال  دو  كه  خواست  من  از  او  نماید. 
 .1939 سال  اوت  ماه  مى شد  كه  نمایم  مراجعه 
شده  حادث  هوائى  جنگ  زمان  آن  در  كه  ازآنجا
 193۷ سال  در  برنگشتم.  برلین  به  دیگر  من  بود، 
دوستان  بودم  رفته  برلین  به  كه 
كه  كردند  اخطار  من  به  بهائى 
بروم  برلین  به  كار  برای  این  نباید 
زیرا ممكن بود مرا به اردوگاه مرگ 
كه  دادم  پاسخ  من  بفرستند. 
ندارد.  اهمیت  چندان  من  برای 
دارند  عقیده  هنوز  كه  كسانى  از 
هستم  بهائى  آیین  دشمن  من 
كه شما  مایلم  این سؤال را بپرسم 
پیشبرد  برای  تالشى  و  اقدام  چه 
داشته اید؟  بهائیت  اهداف 
بهائیت،  سازمان  حقوق بگیران 
محافل،  منشیان  امر،   ایادیان 
خطاب  مورد  بهائى  نشریات  ناشران  و  دبیران  یا 
كه  مى خوانند  را  نغمه  همان  آن ها  نیستند،  من 
 A Fraudulent( مى كند....«  زمزمه  اربابشان 
 Testament Devalues the Baha’i Religion
"یک  )كتاب   into Political Shoghism; 1973
وصیت نامه جعلى، آیین بهائى را تا حد شوقیسم 

سیاسى تنزل مى دهد" فصل 12((.

و  نبود  خوشبین  شوقى افندی  به  چندان  یمر  ز

سال  در  سالگی،   9 در  زیمر 
1913، شاهد دیدار عبدالبهاء 
است.  بوده  اشتوتگارت  از 
 1927 سال  تا  او  همچنین 
و  مراوده  شوقی افندی  با 
سال   در  داشت.  نامه نگاری 
1964 به دلیل اعتراض و انتقاد 
به تشکیالت بهائی و رهبری آن، 
عهدومیثاق  ناقض  به عنوان 
از  بعد  و  شد  معرفی  بهائی 
در  فعالیت  سال   24 حدود 
جامعه بهائی آلمان، مجبور به 

کناره گیری شد.
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جانشینى و رهبری او بر بهائیت را قبول نداشت. 
یلهم هریگل  او به تبعیت از خانم روث وایت و و
معتقد بود كه شوقى افندی با جعل وصیت نامه به 
نام عبدالبهاء به ناحق در جایگاه رهبری بهائیت 

گرفته است. قرار 

نمود  آلمان  سراسر  به  سفری   19۶4 سال  در  یمر  ز
به  آلمان  مختلف  شهرهای  در  و 
همچنین  پرداخت.  سخنرانى 
نامه  نوشتن  با   19۶9 سال  در 
بهائیان  به  خطاب  سرگشاده 
دیدگاه های  و  نظرات  آلمان، 

كرد. انتقادی خود را اعالم 

کتاب و مقاالت برای  انتشار 
تبیین دیدگاه 

تا   19۷1 سال های  بین  یمر  ز
نشریه  و  كتاب  انتشار  با   1983

و  مجالت  در  انتقادی  مختلف  مقاالت  ارائه  و 
كشورهای امریكا، آلمان،  یع آن در  روزنامه ها و توز
كرد بهائیان را با نظرات  اطریش و سوئیس، سعى 
انتقادهایی  لذا  نماید،  آشنا  خود  دیدگاه های  و 
و تشكیالت  بهائیت )شوقى افندی(  رهبری  به  را 

بهائى وارد آورد.

واکنش و مقابله رهبری و تشکیالت بهائی 
علیه زیمر

و  یمر  ز هرمان  بهائى،  تشكیالت  و  شوقى افندی 
كه تحت  كردند  یلهلم هریگل را متهم  دوستش و
او  به وسیله  و  گرفته  قرار  وایت1  روث  خانم  تأثیر 
سال  در  که  آمریکایی  ثروتمند  نویسندۀ   :Ruth White  ..1

یمر این سخن را قبول نداشت  "اغفال" شده اند. ز
و اعتقاد به جعلى بودن الواح وصایای عبدالبهاء 
و  گاهانه  آ مطالعۀ  و  حقیقت  تحری  از  ناشى  را، 

مستقل مدارک و شواهد مى دانست.

یمر  ز هرمان  خویشاوند  و  دوست  هریگل  یلهلم  و
جهانى  "اتحادیه  نام  به  را  گروهى   1930 سال  در 
مذاهب و صلح جهانى" تشكیل 
ازجملۀ  هم  یمر  ز كه  بود  داده 
مرگ  از  پس  بود.  آن  اعضای 
پایان  و   1932 سال  در  هریگل 
فعالیت  یمر  ز هرمان  جنگ، 
"اتحادیه  عنوان  تحت  را  خود 
كه  آزاد"  بهائیان  و  بهائى  جهانى 
مقر آن در وایبلینگن2 در نزدیكى 

اشتوتگارت بود، ادامه داد.

 به دنبال ممنوع شدن بهائیت در 
شد  تعطیل  گروه  )193۷(  این  سوم  رایش  دوران 
ادامه  خود  فعالیت  به  مجددًا  جنگ  از  پس  ولى 

آورد.  بهائیت  ایمان  به  و  کرد  مالقات  عبدالبهاء  با   1912
و  پرداخت  بهائیت  نفع  به  تبلیغی  فعالیت  به  سپس  او 
و  عبدالبهاء  فوت  از  بعد  گرفت.  قرار  عبدالبهاء  موردعالقه 
شوقی افندی،  جانشینی  بر  مبنی  او  وصیت نامه  از  اطالع 
به  داشت  شوقی  متقلبانه  رفتار  از  که  شناختی  به  توجه  با 
وصیت نامه منتشرشده به نام عبدالبهاء مظنون شد و درصدد 
تحقیق و اطمینان از صحت و سقم آن برآمد. درنهایت پس 
توسط  وصیت نامه  خط  بررسی  و  مختلف  بررسی های  از 
عنوان  تحت  منتشره  وصیت نامه  خط،  کارشناس  یک 
او  نادرست معرفی نمود. تحقیقات  و  را جعلی  "الواح وصایا" 
ویلهلم  چون  بهائی  روشنفکران  از  برخی  استفاده  مورد  بعدًا 
قرار  دیگران  و  فیچیکیا  فرانچسکو  زیمر،  هرمان  هریگل، 

گرفت و منشأ چالش های بزرگ در تشکیالت بهائی شد.
2. Waiblingen

شوقی افندی  به  چندان  زیمر 
و  جانشینی  و  نبود  خوشبین 
قبول  را  بهائیت  بر  او  رهبری 
خانم  از  تبعیت  به  او  نداشت. 
هریگل  ویلهم  و  وایت  روث 
شوقی افندی  که  بود  معتقد 
نام  به  وصیت نامه  جعل  با 
جایگاه  در  به ناحق  عبدالبهاء 
رهبری بهائیت قرار گرفته است.
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روشنفكران  از  تعدادی  یمر،  ز گروه  اعضای  داد. 
والیت  مؤسسه  و  شوقى افندی  مخالف  بهائى 
بودند.  بهائیت  اداری  نظم  و  تشكیالت  امراهلل، 
نظم  و  آهنین  "تشكیالت  كه  آنچه  با  یمر  ز هرمان 
مى نامید،  بهائى"  "دیكتاتوری  و  بهائى"  اداری 
آن  علیه  تفصیل  به  و  برخاست  مخالفت  به 

كرد. قلم فرسایی 

ب- آثار منتشرشده هرمان زیمر:
را  • كتاب »یک وصیت نامه جعلى، آیین بهائى 

تا حد شوقیسم سیاسى تنزل مى دهد«

آلمانى  زبان  به    193۷ سال  در  كتاب  این 
در  وایبلینگن  انتشارات  توسط  صفحه  در122 

اشتوتگارت منتشر شد.1

                                                                          

1. Hermann Zimmer, Eine testaments falschung 
wertet die Bahai-religion ab in den polischen 
shoghismus, waiblingen-stuttgart, 1937.

كتاب را به  ک ول2 این  در سال 19۷3 جینین بال
كرد و انتشارات "اتحادیه جهانى  انگلیسى ترجمه 
گروه  به  وابسته  جهانى"  صلح  و  جهانى  دین 
كرد و به صورت  اینترنتى  بهائیان آزاد، آن را چاپ 

هم انتشار یافت.3

                                                                             

كه دارای یک مقدمه و سیزده  كتاب  یمر در  این  ز
وصیت نامه  كه  مى نماید  اثبات  است،  فصل 
شوقى افندی  آن  طى  كه  عبدالبهاء  به  منتسب 
و  بهائیت منسوب شده، جعلى است  به رهبری 
از آن سند مجعول،  شوقى با جعل آن و استفاده 
به  را  آن  و  خارج  خود  طبیعى  مسیر  از  را  بهائیت 
كرد تا براساس نظرات  یک حزب سیاسى تبدیل 

گردد. و دیدگاه های خودش اداره 

2. Jeannine Blackwell
3. Hermann Zimmer, A fraudulent Testament 
Devalues the Bahai –Religion into political 
Shoghism; World Union for Universal Religion 
and Universal Peace, Free Bahais, Waiblingen, 
1973.
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فرانچسکو فیچیکیا،  یمر، دستمایه  كتاب هرمان ز
قرار  آلمانى زبان  منتقد  و  روشنفكر  بهائى  دیگر 
»بهائیت،  نام  با  را  خود  كتاب  فیچیكیا  گرفت. 
یخ،  تار درباره  نقادانه  پژوهشى  آینده؟  دین 
از بحث های  با استفاده  آن«  و تشكیالت  تعالیم 
و  مباحث  با  ولى  یمر،  ز كتاب  در  عنوان شده 

متنوع تر  و  گسترده تر  موضوعات 
تألیف كرد. تشكیالت بین المللى 
سه  جهانى(  )بیت العدل  بهائى 
بهائى،  آلمانى  نویسندگان  از  تن 
اولریک  ادوشفر،  نام های  به 
مأمور  را  توفیق  نیكوال  و  گولمر 
كتاب  این  برای  پاسخى  كه  كرد 
یادشده  بهائیان  نمایند.  تهیه 
تالش،  سال   15 حدود  از  پس 
»راست  نام  به  كتابی  چاپ  با 
كردند  سعى  انگاشته اند«1  كژ  را 
ادعاهای  به  مناسب  پاسخى 
سه  نظر  این  به  بدهند.  فیچكیا 

تأثیر  فیچیكیا،  فرانچسكو  »كتاب  بهائى،  محقق 
آلمانى زبان  كشورهای  در  افكارعمومى  بر  یادی  ز
وارد  لطمه  بهائى  تشكیالت  حیثیت  به  و  داشته 
فیچیكیا  »كتاب  دارند  اذعان  آنان  است.«  كرده 
كردن آیین بهائى و تشكیالت وابسته به  در بی آبرو 

1. Udo Shaefer, Ulrich Golmer, Nichola Tow-
figh, Der Info Als Method, 1995.
Translated to English by Mrs. Geraldine 
Schuckelt, Making the Crooked Straight, 2000, 
George Ronald Publishing Co, Oxford, UK. 

كرده است.« همچنین پیش بینى  آن موفق عمل 
كشورهای  در  مدت ها  كتاب،  »آن  كه  كردند 

آلمانى زبان، تأثیرگذار خواهد بود.«2

نیز  انگلیسى  نام آور  پژوهشگر  مک اوئن،  دنیس 
چهره  تخریب  و  گذاشت  صّحه  دیدگاه  بر  این 
بهائیت  جایگاه  تضعیف  و 
نزد  در  و  آلمانى زبان  پای  ارو در 
پروتستان  كلیسای  مسؤوالن 
تالش  حاصل  را،   كاتولیک  و 

كرد.3  فیچیكیا معرفى 

كتاب های  دارد  ادعا  بهائیت 
مالى  با حمایت  و فیچیكیا  یمر  ز
سازمان های كلیسایی و مسیحى 
گردیده  یع  توز و  منتشر  آلمانى 

است. 

• ــ   مسیح  بازگشت  كتاب 
صحبت  آن  از  پیشگویی ها 
مى كنند. از انتشارات وایبلینگن 

4 1980

بهائی،  تشکیالت  و  تعالیم  تاریخچه،  بررسی  و  نقد   .2
حمید  و  پورمرور  احمد  )مترجمان  فیچیکیا  فرانچسکو 

گوی، 1397. فرناق(، ص 52، انتشارات 
انگاشته اند"،  کژ  را  "راست  کتاب  بر  مك اوئن  دنیس  نقد   .3

نیوکاسل، ژوئن 2001
Denis MacEoin, Making the crooked straight, 
by Udo Schaefer, Nicola Towfigh, and Ulrich 
Gollmer: Review, Newcastle, Juan 2001.
4. Hermann Zimmer, die wieder kunft chris-
ti-von der die prophezeiungen sprechen,....
waiblingen, 1950

دستمایه  زیمر،  هرمان  کتاب 
دیگر  فیچیکیا،  فرانچسکو 
منتقد  و  روشنفکر  بهائی 
گرفت.  قرار  آلمانی زبان 
با  را  خود  کتاب  فیچیکیا 
آینده؟  دین  »بهائیت،  نام 
درباره  نقادانه  پژوهشی 
تشکیالت  و  تعالیم  تاریخ، 
بحث های  از  استفاده  با  آن« 
زیمر،  کتاب  در  عنوان شده 
موضوعات  و  مباحث  با  ولی 
تألیف  متنوع تر  و  گسترده تر 

کرد. 
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مقاالت:  
آیینى  كجا مى رود،   به  بهائى  »آیین  یمر مقاله  ز از 
نشریه  یک  در  شد«  تبدیل  شوقى گرایی  به  كه 
رسیده  چاپ  1983به  آپریل   5 یخ  تار به  آلمانى 

است.1

و  نامه ها  یمر  ز هرمان  ذكرشده،  مقاله  بر  عالوه 
بهائیت  از  انتقاد  در  دیگری  مختلف  مقاالت 
مقاالت   به  مى توان  آن ها  ازجملۀ  كه  نوشته، 
اوت   12 یخ  تار در  اشتوتگارت  روزنامه  در  ایشان 
آپریل   23 یخ  تار در  ژولیكر2  هفته نامه   ،19۷۷
1983، روزنامه عمومى فرانكفورتر3 و مجله متریال 

دایجست4 شماره 12 سال 19۷0 اشاره نمود.

ج - علت خروج هرمان زیمر از جامعه بهائی
كه تشكیالت بهائى برای اخراج  ینى  یكى از عناو
عنوان  مى برد،  به كار  خود  معترضان  و  منتقدان 
دیگر  میثاق  ناقض  است.  عهدومیثاق«  »ناقض 
را  خود  ندارد  اجازه  و  نیست  بهائیت  به  مؤمن 
بهائى معرفى نماید و به نوعى از جامعه بهائى طرد 
و اخراج مى گردد. طرد در بهائیت نسبت به طرد 
كاتولیک عقوبت  كلیسای  شدن یک مسیحى از 

شدیدتر و تلخ تری دارد.

شدن،  طرد  از  پس  فرد  كاتولیک،  كلیسای  در 
مى گردد  منع  كلیسا  در  فعاالنه  عضویت  از 
اما  بود؛  خواهد  بالمانع  او  غیرفعال  حضور  ولى 
1. Quo vadis; Bahai-religion? Die Bahai-reli-
gion ist zum-Shoghismus-geworden
2. Julicher
3. Frankfurter
4. Material digest

در  عضویت  از  نه تنها  ناقض  فرد  بهائیت  در 
حقوق  همۀ  از  بلكه  مى گردد،  منع  بهائى  جامعه 
حتى  است.  محروم  نیز  اجتماعى  و  خانوادگى 
اعضای  با  میثاق  ناقض  فرد  پیوندهای  همۀ 
نزدیک ترین  به  و  مى شود  بریده  نیز  خانواده اش 
ی نیز اجازه نمى دهند تا با او سالم  افراد خانواده و
كالم و رفت وآمد داشته باشد. مناصب رسمى  و 
جلسات  در  شركت  از  و  مى گردد  سلب  او  از 
ابراز  درصورت  فقط  مى شود.  محروم  مشترک 
توبه  پشیمانى و اعتراف رسمى و همچنین قبول 
از سوی بیت العدل، فرد قادر خواهد  و پشیمانى 
را  خود  مدنى  حقوق  و  مذهبى  اولیه  حقوق  بود 
با  اعمال  شباهت  این  نماید.  كسب  مجددًا 
تفتیش عقاید در  روش های مجازات دادگاه های 

قرون وسطى غیرقابل انكار است.

ناقض  به عنوان  را  یمر  ز هرمان  بهائى  تشكیالت 
مورد  در  این  او  خود  كرد.  معرفى  عهدومیثاق 

مى نویسد:

در  مشخص  به صورت  مرا   ،19۶4 سال  در   ...«
یخ تن" شماره 12 مورخ  نشریه داخلى "بهائى ناخ ر
پیمان شكن"  و  عهد  "ناقض  به عنوان  كتبر5  ا  1۶
در  خودسرانه  به طور  من  زیرا  كردند،  معرفى 
شمال  و  جنوب  در  بزرگ،  و  كوچک  شهرهای 
آلمان، دربارة "رجعت مسیح" در بهاءاهلل صحبت 

كرده ام. 

در آن زمان من خود را الگوی بهائى واجد شرایط 
به من  را  آن برچسب  آنكه  تا  نمونه مى دانستم،  و 
5. Bahai Nachrichten, 1964, Vol. 12
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منفصل  یا  طرد  مرا  نمى توانستند  آن ها  زدند. 
عضویت  به  هنوز  من  زیرا  نمایند،  اداری(  )طرد 
بودم،  نیامده  در  آلمان  بهائى  جامعه  رسمى 
اطرافیان  از  و  بهائیان  جهانى  اتحادیه  عضو  من 
شرایط  بهترین  در  حاال  ولى  بودم  ِهریگل  یلهلم  و
احمد  با  مشاركت  حالت  در  بودم؛  وضعیت  و 

سهراب1 و خانم روث وایت.

                                              

    

میرزااحمد سهراب

1. احمد سهراب )1958-1893( منشی و مترجم عبدالبهاء 
از  و  مشهور  نویسنده  و   1919-1912 سال های  بین 
تصمیم  با  که  بود  امریکا  در  بهائی  تشکیالت  اصلی  اعضای 

شوقی افندی در سال 1939 از جامعه بهائی اخراج شد.

"دشمن  به عنوان  من  از  قبل  سهراب  احمد 
بود!  شده  محكوم  مرگ  به  تشكیالت"  طغیانگر 
حدود 20 سال قبل از آن نیز خانم وایت را فردی 
نامیدند، على رغم  این  و خودشیفته"  "خودخواه 
كه  این دو، مجاهدت های فراوانى برای  واقعیت 

معرفى بهاءاهلل و عبدالبهاء به كار بسته بودند.

اثر  شكسته«  »سكوت  كتاب  من  آن،  از  پس 
مجعول  "وصیت نامه  كتاب  سهراب،2  احمد 
كتب منتشره  وایت،3  اثر خانم روث  عبدالبهاء" 
شوقى و تمام مكتوبات جدید بهائیت را به دقت 
و  بودم  كهنسالى  به  رو  كه  ازآنجا كردم.  مطالعه 
مى گذاشت  برایم  كمى  وقت  مى 

ّ
معل خدمت 

هم  ساده  نه چندان  مطالب  پیگیری  این  و 
به  مبادرت  فرصت  اولین  در  نبود،  آسانى  كار 

كردم. بازنشستگى 

كتاب علمى آلمانى به نام  در همین اوقات یک 
كلمبوس نكرد«4 به  بر  را  »هیچ كس آخرین خنده 
سوی  از   19۶۶ سال  در  كتاب  رسید.  این  دستم 
كتاب تحقیقات  ج. پراوز منتشر شده بود. در آن 
مبسوطى درباره جعلیات، تقلب ها و افسانه های 
كتاب به  یخى ارائه شده بود. یک بخش از  این  تار
كنستانتین بزرگ" اختصاص داشت،  این  "فرمان 

امروز  تالش  )داستان   ،Broken Silence سهراب،  احمد   .2
شده  چاپ  جدید،  تاریخ  انجمن  دینی(،  آزادی  کسب  برای 

توسط  موسسه انتشارات یونیورسال، 1942
3. Ruth White, Abdul-Baha’s Questioned Will 
And Testament, 1946, Cal, USA.
4. G.Prause’s “Niemand hat Kolumbus aus-
gelacht”, 1966, (No One Had the Last Laugh 
over Columbus)

روث وایت
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كتاب، انگیزۀ مرا برای مطالعه دقیق آن  بخش از 
یخى افزایش داد. جعل تار

نتیجه گیری  و  جمع بندی  به  این  من  مجموع  در 
دو  بین  مشابهت  درباره  تعجب آور،  نه چندان 
به  متن  جامع  مطالعۀ  با  رسیدم.  جعلى  اقدام 
متن  نیز  و  عبدالبهاء"  وصایای  "الواح  اصطالح 
كتاب "قرن بدیع" نوشته شوقى افندی، به چندین 
وقتى  و  رسیدم  مشابه  سخنان  و  عبارات  مورد 
فهرست  و  موضوع بندی  منظم  به طور  را  آن ها 
تقریبًا  زبانى  عبارات  از  جالبى  فهرست  كردم، 

مشابه به دست آوردم.

كردم  منتشر   1950 سال  در  من  كه  كتابچه ای 
تحت عنوان »بازگشت مسیح، آنچه پیشگویی ها 
كه من دشمن  درباره آن مى گویند« نشان مى دهد 
زحمات  من  كتاب  آن  در  نیستم.  بهائى  آیین 
كشیدم تا نشان دهم در قرن 19 پیوندهای  یادی  ز
وجود  بهائى  آیین  و  مسیح  دیانت  بین  یخى  تار
داشته است. ...پس از 8 سال حضور در ارتش، 
با  را  كتابم  بازگشتم و  من در سال 1948 به خانه 
دادم.  خاتمه   ،1921 سال  در  عبدالبهاء،  مرگ 
كه هنوز هم  بود و نكته دیگری  كم  فاصله زمانى 
آن  در  است،  اینكه  تعیین كننده  و  اهمیت  حائز 
كتاب و مطالب موردنیاز دراختیارم  زمان، منابع، 

نبود.

دشمن  من  دارند  عقیده  هنوز  كه  كسانى  از 
كه  بپرسم  را  سؤال  مایلم این  هستم،  بهائى  آیین 
بهائیت  پیشبرد  برای  تالشى  و  اقدام  چه  شما 

بهائى،  تشكیالت  حقوق بگیران  داشته اید؟ 
 ایادیان امراهلل، منشیان یا دبیران و ناشران نشریات 
آن ها  نیستند.  من  خطاب  مورد  در  اینجا  بهائى 
زمزمه  اربابشان  كه  مى خوانند  را  نغمه ای  همان 
خود  پول  با  را  كتابش  وایت  روث  خانم  مى كند. 
كرد. آقای احمد سهراب هزینه های چاپ  چاپ 
كتاب انتقادی اش سكوت شكسته درباره دیانت 
علیه  ناراحت كننده  دادگاه  آن  از  پس  را،  بهائى 
كه  شانلر،  جولى  خانم  صاحب كارش،  و  خود 
همه زندگى خود را برای پیشبرد بهائیت در امریكا 
مطمئن  من  پرداخت.  شخصًا  بود؛  كرده  خرج 
را  بهائى  آیین  بتواند  تحقیقى  اثر  كه  این  نیستم 
است،  شده  گرفتار  آن  در  كه  بن بستى  كوچه  از 
برهاند. سازمان های بزرگ قاعده و قوانین خود را 
دارند.« )یک وصیت نامه جعلى، آیین بهائى را تا 
آخر،  فصل  مى دهد،  تنزل  سیاسى  شوقیسم  حد 

سخن آخر(.

او  مشاهدات  و  یمر  ز هرمان  بعدی  مطالعات 
مهم تر  همه  از  و  بهائى  تشكیالت  عملكرد  از 
جایگاه  در  شوقى افندی  مستبدانه  اقدامات 
و معترض  به یک منتقد  را  یمر  ز بهائیت،  رهبری 
با  بهائى  تشكیالت  هرچند  كرد.  تبدیل  جدی 
به  او  صدای  كرد  سعى  او  كردن  ی  منزو و  اخراج 
یمر  سایر بهائیان نرسد، ولى سخنان و مكتوبات ز
نقش  توانست  وایت،  خانم  دیدگاه های  نشر  و 
جامعه  در  خصوصًا  روشنگری،  درجهت  موثری 

پا و امریكا داشته باشد. بهائى ارو
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د- دیدگاه های انتقادی هرمان زیمر
است  بهائى  روشنفكران  ازجمله  یمر  ز هرمان 
متمركز  بهائى  تشكیالت  و  رهبری  بر  عمدتًا  كه 
یمر نوعًا معطوف به چگونگى  است. انتقادهای ز
بلكه  نیست،  بهائى  آموزه های  و  عملكرد 
شخص  و  بهائیت  رهبری  به  یشه ای  ر به صورت 

از  و  پرداخته  شوقى افندی 
عملكرد،  مشروعیت،  اساس 
كه  را  تى  تشكیال و  دستورها 
به طور  است  كرده  طراحى  او 

جدی زیر سؤال مى برد. 

نظرات  از  برخى  با  ادامه  در 
یمر آشنا مى شویم. ز

درمورد - 1 زیمر  هرمان  دیدگاه 
الواح وصایای عبدالبهاء

مفاد  قبول  بهائیت،  زیربنائى  اعتقادات  از  یكى 
به  عمل  و  وصایا(  )الواح  عبدالبهاء  وصیت نامه 

آن است.

به  )ملقب  عباس افندی  دارند  اعتقاد  بهائیان 
)پیامبر  بهاءاهلل  و جانشین  ارشد  پسر  عبدالبهاء( 
از  قبل  بود،  پسر  فرزند  فاقد  خود  چون  بهائیان(، 
فوت، با تنظیم وصیت نامه ای كه به »الواح وصایا« 
شوقى افندی  خود  دختری  نوه  است،  معروف 
آن،  طى  و  نموده  تعیین  خود  جانشینى  به  را 
است.  داده  او  از  بی چون وچرا  اطاعت  به  دستور 
امر،  ولى  به عنوان  شوقى افندی  بهائى،  آیین  در 
رئیس دائمى بیت العدل، مبین و مفسر احكام و 

او  از  اطاعت  و  است  شده  معرفى  بهائى،  تعالیم 
بر همگان واجب شمرده شده است. او مصون از 
خطاست و رهبران بعدی بهائیت همگى باید از 

نسل ذكور ارشد او انتخاب شوند.

در وصیت نامۀ عبدالبهاء دوستان شوقى دوست 
خدا و دشمنان او دشمن خدا معرفى شده اند. 

از  اطاعت  و  شوقى  به  اعتقاد 
تلقى  بهائى  آیین  او جزء اصول 
گر یک بهائى  مى شود. بنابراین ا
به بهاءاهلل، به عنوان مظهر الهى 
جانشین  عبدالبهاء  و  بهائى 
كتاب  معرفى شدۀ او و احكام و 
ولى  باشد  معتقد  كاماًل  او 
رهبر  به عنوان  را  شوقى افندی 
نداشته  قبول  بهائى  امر  ولى  و 
او  زیرنظر  تشكیالت  و  او  عملكرد  به  یا  باشد، 
انتقاد و اعتراض داشته و  این اعتراض خود را به 
زبان بیاورد؛ از دایره  ایمان خارج بوده و نمى تواند 
خود را بهائى معرفى نماید و با بقیه بهائیان مراوده 

داشته باشد.

كتاب  یعنى  ــ  بهاءاهلل  آسمانى  كتاب  آنكه  با 
بهائیان  نزد  كتاب اعتقادی در  ـ مهم ترین  اقدس 
و  ک  مال باید  طبیعى  به طور  و  مى شود  شناخته 
معیار درستى آموزه های بهائى باشد، ولى بهائیان 
كتاب اقدس  را مكمل  الواح وصایای عبدالبهاء 
و اجرای  كتاب اقدس  و قبول احكام  مى خوانند 

ک بهائى بودن نمى دانند! آن را به تنهائى مال

بهائیت  برای  شوقی افندی 
که  نمود،  پیش بینی  را  تشکیالتی 
معنویت  و  روحانیت  فاقد  به کّلی 
دیکتاتور  به  تبدیل  خود  او  است. 
که  شد  قدرتی  تشنۀ  و  جهان خوار 
و  عبدالبهاء  خانوادۀ  اعضای  همه 
بهاءاهلل، حتی پدر و مادر خود را )!( 

کرد.  از جامعه بهائی طرد 



39

اعتقاد  اعالم  صرف  به  شخص  و  اسالم،  در 
معاد،  و  نبوت  توحید،  یعنى  دین،  اصول  به 
كلیه حقوق اسالمى  از  و  مسلمان شناخته شده 
برخوردار مى گردد، درحالى كه در بهائیت، اعتقاد 
تشكیالت  به  اعتقاد  و  بهاءاهلل  جانشینان  به 
آنان  نظرات  و  اوامر  بی چون وچرای  قبول  و  بهائى 
بهائى  روشنفكران  اخراج  و  است  اصول  از  نیز، 
و  جانشینان  از  آنان  اطاعت  عدم  به خاطر  نوعًا 
باور  عدم  یا  آن ها،  به  انتقاد  و  رهبری  تشكیالت 
ایشان  خطای  از  مصونیت  غیرموسع  حیطۀ  به 

صورت پذیرفته است.

عبدالبهاء  به  منتسب  وصیت نامه  یمر  ز هرمان 
ساخته وپرداخته  را  آن  و  كرد  اعالم  جعلى  را 

شوقى افندی دانست. او مى نویسد:

مجعول  سند  یک  عبدالبهاء  وصایای  "...الواح 
منافع  تأمین  به منظور  را  آن  شوقى افندی  است. 
شخصى خویش و  ایجاد مقام والیت امراهلل برای 
آیین  شوقى افندی  است.  كرده  تحریف  خود، 
یک  به  را  آن  و  داد  تغییر  را  بهائیت  غیرسیاسى 
برای  شوقى افندی  كرد.  تبدیل  سیاسى  آیین 
ى 

ّ
كه به كل تى را پیش بینى نمود،  بهائیت تشكیال

فاقد روحانیت و معنویت است. او خود تبدیل به 
همه  كه  شد  قدرتى  تشنۀ  و  جهان خوار  دیكتاتور 
اعضای خانوادۀ عبدالبهاء و بهاءاهلل، حتى پدر و 
كرد. ...تمام  مادر خود را )!( از جامعه بهائى طرد 
متن وصیت نامه ادعایی منتسب به عبدالبهاء، 
هیچ یک  است.  نشده  نوشته  دستخط  یک  با 

دارای  ادعایی،  وصیت نامۀ  بخش های  این  از 
عبارات  و  فرهنگ  و  خط شناسانه  ویژگى های 
و  مشابه  نمونه  های  در  كه  آن گونه  عبدالبهاء، 
اصیل از ادبیات و دستخط  های عبدالبهاء وجود 

دارد، نیست...«. 

)https//:hermannzimer.wordpress.com(

یمر، بنا بر آموزه های بهائى،1 فقط مظهر  گفته ز به 
ظهور )پیامبر( اجازه دارد نسبت به تكمیل احكام 
هم  عبدالبهاء  حتى  نماید.  اقدام  تعلیمات  و 
اجازۀ  و  كه مظهر ظهور است  نكرد  ادعا  هیچ گاه 
كه  مى گفت  همواره  بلكه  دارد،  را  احكام  صدور 
او  بنابراین  است.  بهاءاهلل  تعالیم  مفسر  و  خادم 
تغییر  خود  وصیت نامۀ  در  را  تعالیم  نمى توانست 
ادعای  برخالف  لذا،  این  نماید.  تكمیل  یا  دهد 
است  نبوده  عبدالبهاء  وظایف  از  و  است  شوقى 
تغییری در احكام  ادعایی،  الواح وصایای  كه در 
نص  براساس  زیرا  بدهد،  بهاءاهلل  فرامین  و 
جدید  احكام  صدور  مسؤولیت  اقدس  كتاب 
است،  نیامده  اقدس  كتاب  در  به صراحت  كه 
)الواح  است.  شده  گذاشته  بیت العدل  به عهده 
كتاب اقدس، ذكری دربارۀ ولى  وصایا ص 19( در 
امر، مقام والیت و سلسلۀ والیت،  ایادیان امراهلل، 
رئیس  او  و  اینكه  امر  ولى  محافظان  و  مراقبان 

گراف 37: من یّدعی امرًا قبل اتمام الف  کتاب اقدس پارا  .1
ع  کّذاب مفتٍر نسئل اهّلل بان یؤّیده علی الّرجو کاملة اّنه  سنة 
ان تاب اّنه هو الّتّواب و ان اصّر علی ما قال یبعث علیه من 
یفّسرها  او  االیة  هذه  یأّول  من   * العقاب  شدید  اّنه  الیرحمه 
بغیر ما نّزل فی الّظاهر اّنه محروم من روح اهّلل و رحمته  اّلتی 

سبقت العالمین.
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پارلمان باشد و هزینه و مخارج زندگى آنان توسط 
كتاب  در  است.  نیامده  شود،  تأمین  مؤمنان 
اقدس مطلبى دربارۀ  ایادیان امراهلل )طبقه روحانى 
جدید با اسم و عنوان جدید( عنوان نشده است. 
نداشته  اجازه  نه شخص دیگری  و  نه عبدالبهاء 
كتاب اقدس ضمیمه نماید...  است تا آن ها را به 

نتیجه  از جمالت فوق مى توان 
خدا  تجلى  ــ  بهاءاهلل  كه  گرفت 
كرده است  در عصر ما ــ فراموش 
كتاب خود  كه  این مطالب را در 
بیاورد؛ درست به همان سادگى 
كه بچه های مدرسه ای مطالب 
یا  مى كنند،  فراموش  را  درسى 
كه حافظه شان  افراد سالخورده 
بهاءاهلل  مى دهند!  دست  از  را 
اقدس  كتاب  نگارش  موقع  در 
در  و  نداشت  سن  هم  سال   ۶0
قدرت  از  سن وسالى  چنین 
كامل برخوردار بود. خود  حافظه 

بهاءاهلل در این مورد مى گوید:

گفته  "... سپاس خدای را كه بهاءاهلل هیچ چیز را نا
نگذاشت. او هر چیزی را توضیح داد. هیچ جای 
كه  مى بینى  گر  ا بگویند...  كه  نگذاشت  بهانه 
برخى تعالیم را بعضى افراد مضر مى نامند، صرف 
گرچه پسر  كسى باشد، ا از  اینكه  این فرد چه  نظر 
او  از  مستقل  كاماًل  من  كه  بدانید  باشد،  خودم 
كذب مى گویند  كه مطالب دروغ و  هستم... آنان 
و جمع  ثروت  دنبال  و  دنیوی هستند  امور  دنبال 

گر از سوی دیگر، كسى را مى بینى  مال هستند. ...ا
ات 

ّ
كه مرتكب اعمال خالف شده و منطبق بالذ

مكنونه  كلمات  روح  خالف  بر  و  نبوده  سعادت 
ک  كه آن اعمال میزان و مال عمل مى كند، بگذار 
از  من  كه  بدانید  باشد.  او  علیه  شما  قضاوت 
كه مى خواهد باشد، بیزارم.  چنین فردی، هركس 
است«  محض  حقیقت   این 
جهانى،  صلح  )عبدالبهاء، 
تنها  ص452(.   ،2 جلد   ،1925
امراهلل  ولى  اینكه  بر   دال  مدرک 
است  الهى  كالم  مفسر  و  شارح 
انتسابی  وصایای  الواح  همان 
جعلى  كه  است  عبدالبهاء  به 
ثابت  ما  كه  همان گونه  است؛ 
مبنى  شوقى  ادعای  پس  كردیم. 
كالم  مفسر  و  شارح  بر اینكه 
است  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل 
و  نیست  استناد  قابل  و  صحیح 
مفسر  مى تواند  عبدالبهاء  فقط 

تعالیم بهاءاهلل باشد.

در  )زندان(  حصر  زمان  در  بهاءاهلل  دیگر  طرف  از 
عكا نوشت:

مردم  هدایت  در  خود  وظایف  از  حقیقتًا...  »ما 
به  یت  مأمور انتقال  این  درمورد  و  نكردیم  كوتاهى 
دیگری از سوی خدای قادر متعال منع شده ایم« 
چنین  الهى  مظهر  یک  گر  ا ص220(  بدیع،  )قرن 
كه  است  معنى  بدان  بنویسد،  این  را  جمله ای 
عصر  بشریت  برای  دستورها  و  تعالیم  تمامى  او 

هرمان زیمر معتقد بود تشکیالت 
و  خیراهلل   ابراهیم  ابتدا  را 
برادر  افندی  میرزامحمدعلی 
و  کردند  دنبال  عبدالبهاء 
روحانی  محافل  اولین  تشکیل 
حرکت  حاصل  را  امریکا  در 
او  مخالفان عبدالبهاء می داند. 
که مذهب  کجا  معتقد است هر 
و  منظم  تشکیالت  بخواهد 
خود  ناقض  کند،  قانونی  ایجاد 
سازمان  نوع  هر  و  می گردد 
مؤسسات  توسعه  و  مذهبی 
بهائی را نافرمانی انسان در برابر 

خدا )هبوط( می داند 
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كه  خود را به مردم بازگو نموده است. ما مى دانیم 
مفسر  و  شارح  به عنوان  را  خود  همواره  عبدالبهاء 
گر یكى از بستگان  كلمات پدرش معرفى مى كرد. ا
نواده،  و  فرزند  یعنى  الهى،  مظهر  بعدی  نسل 
كتاب  كه "بهاءاهلل برخى از امور را در  عقیده دارد 
است"  گذاشته  مجمل  و  مسكوت  خود  قانون 
گفتار خود مظهر   این جمله در تعارض و تضاد با 
الهى و نیز كالم شارح او، عبدالبهاء قرار مى گیرد." 
)كتاب "یک وصیت نامه جعلى، آیین بهائى را تا 

حد شوقیسم سیاسى تنزل مى دهد"، فصل 4(

دیدگاه هرمان زیمر درمورد تشکیالت بهائی- 2

از  سخنى  هیچ  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  زمان  در 
 ایجاد تشكیالت و سازمان بهائیت در میان نبود. 
صریحى  ذكر  نیز  بعدی  الواح  و  اقدس  كتاب  در 
نمى خورد.  چشم  به  تشكیالت  و  سازماندهى  از 
توجه  جهانى،  نظم  بحث  شوقى افندی  زمان  در 
به آمار و افزایش آن و سلسله مراتب اداری مطرح 
شد و پای تشكیالت و سازماندهى به میان آمد. 
ابراهیم  ابتدا  را  بود تشكیالت  یمر معتقد  ز هرمان 
خیراهلل1 و میرزامحمدعلى افندی برادر عبدالبهاء 
در  روحانى  محافل  اولین  تشكیل  و  كردند  دنبال 
عبدالبهاء  مخالفان  حركت  حاصل  را  امریكا 
مذهب  كه  كجا  هر  است  معتقد  او  مى داند. 
كند،  قانونى  ایجاد  و  منظم  تشكیالت  بخواهد 
و  مذهبى  سازمان  نوع  هر  و  مى گردد  خود  ناقض 

اریک استتسون،  کنید به:  او نگاه  با  1. برای آشنایی بیشتر 
نشر  فرناق،  حمید  تحقیق  و  ترجمه  بهائیان،  پنهان  تاریخ 

گوی، 1397، تهران، ص313.

توسعه مؤسسات بهائى را نافرمانى انسان در برابر 
انگاشته اند،  كژ  را  )راست  مى داند  )هبوط(  خدا 

ص 591(.

وصایای  الواح  از  استفاده  با  بود  معتقد  یمر  ز
)ولى  گاردین  منصب  و  عبدالبهاء  به  منتسب 
امراهلل( و تشكیالت و نظم اداری بهائى، تغییرات 
صورت  بهائیت  اهداف  و  ساختار  در  اساسى 
ولى  است،  مشكل  آن  باور  كه  است  گرفته 
درحال حاضر  این مجموعه تبدیل به ابزاری برای 
در این باره  او  است.  شده  سیاسى  قدرت  كسب 

مى نویسد:

كه امروزه به عنوان آیین بهائى تلقى  »درواقع آنچه 
مى شود چیزی جز دیدگاه و تفكرات شوقى افندی 
را "شوقیسم" )حزب شوقى(  آن  و مى توان  نیست 
دیكتاتوری  آن  ویژگى های  مهم ترین  كه  نامید 
تشكیالت بهائى، سانسور، ممنوعیت آزاداندیشى 
و فعالیت سیاسى برای بهائیان و استفاده از ابزار 
كه چنین آیینى  طرد و تكفیر است. روشن است 
نظم  زیربنای  به عنوان  جایگاهى  و  صالحیت 

نوین جهانى ندارد.« 

استدالل زیمر و طرفداران او مبنى بر جدایی آیین 
هیأت  همچون  )كه  بهائى  تشكیالت  از  بهائى 
مى كند(  این  عمل  مقتدر  و  استبدادی  كمه  حا
تى در  گر قرار بود چنین سازمان و تشكیال است كه ا
بهائیت تاسیس گردد، باید در زمان عبدالبهاء  این 
اتفاق مى افتاد و  این سازمان پایه گذاری مى شد.  

)https://HermannZimmer.wordpress.com(
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با  كه  بهائیت  پیروان   1920 دهه  پایان  در 
بودند،  مخالف  بهائى  سازمان  و  تشكیالت 
"یک حكومت  بهائى  كه تشكیالت  كردند  اعالم 
غربی،  كشورهای  در  است.  حكومت"  داخل  در 
كوچک  دولت ها چندان نگران وجود تشكیالت  
 این چنینى نیستند و آن را خطری برای دمكراسى 
دمكراتیک  جمهوری های  در  ولى  نمى دانند 
نتیجه  اینكه  است.  دیگری  طور  وضعیت  خلق 
و"  آهنین"  "تشكیالت  او  كه  آنچه  با  یمر  ز هرمان 
نظم اداری بهائى" و "دیكتاتوری بهائى" مى نامید 
و  آن  علیه  به تفصیل  و  برخاسته  مخالفت  به 
كرده  قلم فرسایی  شوقى افندی،  بنیان گذارش 

است.

شوقی افندی - 3 درمورد  زیمر  هرمان  دیدگاه های 
)ولی امرآیین بهائی(                                                                                                          

یمر دیدگاه های مختلفى را درمورد شوقى افندی  ز
حوصله  از  آن ها  همۀ  ذكر  كه  است  داشته  بیان 
است  كسانى  ازجملۀ  او  است.  خارج  مقاله   این 
دوران  عبدالبهاء،  فوت  با  است  معتقد  كه 
رسیده  پایان  به  بهائیت  در  زعامت  و  یاست  ر
است و عهدومیثاق، كه امروز رایج گردیده است، 
هیچ گاه موردنظر و تصور عبدالبهاء نبوده است، 
تهیه  به  اقدام  كه  جاعل  فرد  یک  اندیشه  بلكه 

سندی مجعول نموده، آن را پرورانده است. 

)https://hermannzimmer.wordpress.com(

جانشین  تعیین  از  صحبتى  هیچ گاه  عبدالبهاء 
بعد  بهائى  جامعه  رهبری  بود  قرار  و  بود  نكرده 

او  شود.  منتقل  بیت العدل  به  عبدالبهاء  از 
مى نویسد: 

سال  هزاران  یا  و  سال  هزار  یک  بهاءاهلل  »موعود 
بهاءاهلل  عهدومیثاق  آمد،  این  خواهد  او  از  پس 
مشورت  از  باید  اختالفى  موارد  در  است... 
عبدالبهاء استفاده كرد... پس از عبدالبهاء هرگاه 
اختالف  رافع  گرفت،  شكل  جهانى  بیت العدل 
خواهد بود.« )نشریه نجم باختر، 23 نوامبر1913، 
ص4 به نقل از روث وایت از كتاب احمد سهراب 

نوه عبدالبهاء، 1943، ص238(.

رهبری  جایگاه  در  را  شوقى افندی  یمر  ز بنابراین 
قبول ندارد. ضمن  اینكه نظر مثبتى نیز به شوقى 
خط  از  بهائیت  انحراف  عامل  را  او  و  نداشت 
از  بعضى  به  ادامه  در  مى دانست.  خود  اصلى 
شوقى افندی،  درمورد  یمر  ز دیدگاه های  و  نظرات 

یم. مى پرداز

شوقی افندی
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خصوصیات فردی •

یک  زندگى  درحقیقت،  شوقى افندی  زندگى 
شد.  نمى توان  نزدیک  او  به  كه  بود  مطلق  كم  حا
او خود را افندی )آقا( مى نامید و دوست داشت 
كه پیش از آن  عالیجناب شناخته شود، عنوانى 
عبدالبهاء هرگز آن را برای خویش ادعا نكرده بود. 
كاماًل دمكرات بود و  كه مقامى نداشت  او تا زمانى 
كوچک مى پنداشت. در ابتدای زعامت،  خود را 
فردی مهربان بود؛ ولى در انتها، به آدمى خودخواه 
نشد.  حاضر  دوربین  جلوی  هرگز  او  شد.  تبدیل 
بدون  كرد  سفر  دنیا  كشورهای  از  بسیاری  به  او 
شدن  روبه رو  و  مواجهه  جسارت  و  جرأت  آنكه 
تعالیم  بتواند  و  باشد  داشته  را  خود  هم كیشان  با 

بهائى را برای آن ها توضیح دهد.

كتاب خود مى نویسد: یمر در بخش دیگری از  ز

ولى  مى كرد  سفر  پا  ارو به  همیشه  شوقى  "گرچه 
برن،  در  او  كه  دانستند  یک بار  فقط  پیروانش 
پایتخت سوئیس است.  آیا شوقى در آنجا دربارة 
آن  گون  گونا جنبه های  و  بهاءاهلل  جهانى  تعالیم 
انسانى،  عالم  وحدت  درمورد  آیا  كرد؟   صحبت 
عالم  مذاهب  اساس  وحدت  یا  نژادی  موانع 
امر  ولى  به اصطالح  این  نه!   نمود؟  سخنرانى 
تعالیم  مفسر  به اصطالح  این  و   بهائى  دیانت 
به  را  فعالیت ها  این گونه  عبدالبهاء،  و  بهاءاهلل 
بگیر،  حقوق  افراد  به  خداوند"،  "مزرعه  كارگران 
كارمندان  خانه دار،  زنان  كارگران،  هنرمندان، 
اوقات  در  تا  مى كرد  گذار  وا خوداشتغال  افراد  و 
فراغت ناچیز خود به تبلیغ بهائیت بپردازند. ولى 

بلكه  نگرفت،  تماس  افراد  این  با   هیچ گاه  امراهلل 
با معماری  تا یک ساختمان  بود  آن  بیشتر دنبال 
برای  را  به مناظر برف و یخ سوئیس  زیبا، مشرف 

كند!   ایجاد معبد بعدی خریداری 

پیروان  و  بهائیان  با  شوقى  تماس  دربارۀ  گزارشگر 
و  تماس ها  چه  ولى  است،  كت  سا احتمالى 
و  زمین  واسطه های  و  دالالن  با  كه  مالقات ها 
ناخ  "بهائى  نشریه  است!  گرفته  صورت  ک  امال
از  این  روشن تری  تصویر  است  نتوانسته  تن"  یخ  ر
»در  نماید.  ارائه  بهائى  دیانت  در  ناشناس  سایۀ 
گزارش دستاوردهای ولى امر بیشتر به خرید زمین 
حضور  افتخار  هیچ گاه  شوقى  است.  شده  اشاره 
را نداشت.«  بهائى  بین المللى   كنفرانس های  در 
بهائى  آیین  جعلى،  وصیت نامه  "یک  )كتاب 
فصل  مى دهد،  تنزل  سیاسى  شوقیسم  حد  تا  را 

هفتم(.

دیدگاه سیاسی و قدرت طلبی شوقی افندی •

و  سیاسى  عالقه مند  امور  به  همواره  امراهلل  ولى 
و  شرایط  واقعًا  او  داشت.  زیرنظر  را  آن  به شدت 

ویژگى  های یک سیاستمدار را داشت.

حكومتى  آیین  یک  به  بهائیت  بود  معتقد  شوقى 
تبدیل خواهد شد و درنهایت حكومت بهائى پدیدار 
كه  است  حالى  در  گردید.  این  خواهد  مستقر  و 
كمان  گفته بود حكومت  این جهان را به حا بهاءاهلل 
و زمامداران واگذار نمودم ولى قلوب مردم را به سوی 
كتاب  كردم. )كتاب عهدی، به نقل از  خود متوجه 

آیین جهانى بهائى، 19۷1، ص209(. 
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و  ظهور  »كتاب  شوقى افندی،  موردعالقه  كتاب 
انگلیسى،  نویسنده  تألیف  رم«  امپراتوری  سقوط 
یک  ُمرد،  شوقى افندی  وقتى  بود.  گیبون1  ادوارد 
قرار  وی  بستر  كنار  كتاب،  از  این  جیبى  نسخه 
داشت. امروزه روند حركت سیاسى ولى امر، سال ها 
پس از مرگ او، برای هر بهائى قابل مشاهده است. 

بزرگ  گورستان  در  او  مزار  سر  بر 
شمال لندن، ستونى مرمرین، با 
كرۀ زمین روی آن است كه عقاب 
كرۀ زمین قرار  طالیی تیزبین روی 
بخش  فقط  گرچه  است!  گرفته 
مشخص  كره  این  روی   آفریقا 
شده، اما  این تركیب ما را به یاد 
نماد های  و  نشانه ها  از  بسیاری 
نظامى امپراتوران روم و سپاهیان 
قصه پرداز  مى اندازد.  آن ها 
در  )شوقى افندی(  بهائى  جوان 
رؤیاهای خود، بسیار با سزار روم، 
از نظر فتوحات، هم ذات پنداری 

مى كرد!

كرده  قدرت، شوقى افندی را فریفته و شیفته خود 
كه او برای پیشرفت  بود. لذا جای تعجب نیست 
گرفته  بهره  كیاولیستى  ما روش های  از  كارش  در 
عبادت  اهل  و  مالیم طبع  فرد  از  كسى  باشد. 
مقتدرانه  سلطه  و  قدرت  انتظار  معنویت،  و 
ندارد. در بهائیت نیز چنین است.  این خصلت 
و  بر طرد روحانى  شوقى افندی مى تواند توضیحى 

1. Edward Gibbon

تكفیر و اخراج بیش از نیمى از همۀ افراد آن خانوادۀ 
 1941 سال  در  هفته،  چند  عرض  در  گسترده، 
صداهای  همه  روان شناسانه،  روشى  با  او  باشد. 
 25 مدت  در  كرد.  خاموش  را  اعتراض  و  انتقاد 
سانسور  بهائى،  جامعه  بر  یاست  ر دوره  اول  سال 
تكفیر  و  طرد  كرد.  كم  حا را  شدیدی  اختناق  و 
پیشین  و  قدیمى  اعضای 
طریق  از  كه  بهائى،  جامعه 
انتقادی  نشریات  چاپ 
بیداری  و  گاه سازی  آ قصد 
از  داشتند  را  خود  هم كیشان 
درحالى كه  بود.  او  اقدامات 
 این فعالیت بهائیان براساس 
یعنى  بهائى،  معروف  تعلیم 
و  مستقل  حقیقت  تحری 
واقعى انجام مى شد. هرچند 
نوشته ها و بیانات افراد بهائى 
ولى  بود،  منطقى  و  درست 
تشكیالت  و  شوقى افندی 
"عنصر  برچسب  آنان  به  او، 
مى زدند.  "دیوانه"  یا  "دشمن"  ک"،  خطرنا و  مضّر 
حذف  را  مطالب  همه  یج  به تدر تشكیالت 
كه  ـ  نشریات  همه  این  امروزه  نمود.  معدوم  و 
اطالعات ارزشمندی درباره وصیت نامه منتسب 
به عبدالبهاء را در خود جای داده بودند ــ از تمام 
ــ  امریكا  كتابخانه های  و  كتاب  فروشگاه  های 
گردیده  جمع آوری  ــ  دست دوم  یا  نو  كتاب های 
را  كتاب ها  همه  این  بهائى  تشكیالت  است. 

و  فریفته  را  شوقی افندی  قدرت، 
جای  لذا  بود.  کرده  خود  شیفته 
پیشرفت  برای  او  که  نیست  تعجب 
کیاولیستی  کارش از روش های ما در 
فرد  از  کسی  باشد.  گرفته  بهره 
مالیم طبع و اهل عبادت و معنویت، 
مقتدرانه  سلطه  و  قدرت  انتظار 
است.  چنین  نیز  بهائیت  در  ندارد. 
 این خصلت شوقی افندی می تواند 
و  تکفیر  و  روحانی  طرد  بر  توضیحی 
افراد  همۀ  از  نیمی  از  بیش  اخراج 
گسترده، در عرض چند  آن خانوادۀ 

هفته، در سال 1941 باشد. 
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كرده  خارج  عمومى  افكار  دسترس  از  و  خریده 
تا  را  بهائی  آیین  جعلی،   وصیت نامه  )یک  است 

حد شوقیسم سیاسی تنزل می دهد، مقدمه(.

یمر دراین باره مى نویسد: ز

"عناصری  را  بهائى  آیین  پیروان  »شوقى افندی 
دیوانه"  و  "لجوج  دشمن"،  و  "خصم  مضّر"، 
گروه  كرد. او عماًل پیروان آیین بهائى را به  خطاب 
آن  باید  كه  داد  تغییر  خود  پیرو  چشم وگوش بستۀ 
نام  به  امروزه  آنچه  درواقع  نامید.  "شوقیسم"  را 
است.  شوقیسم  همانا  مى شود  معرفى  بهائیت 
آلوده  ما،  روزگار  در  رایج  بهائى  آیین  یا  شوقیسم 
فعالیت  ممنوعیت  و  محدودیت  سانسور،  به 
است،  روحانى  تكفیر  و  طرد  و  پیروان  سیاسى 
جهانى  نظم  برای  مناسبى  ویژگى های   این ها 

قابل قبول روزگار ما نیست.« 
)https://hermannzimer.wordpress.com(

بودن  ممنوع  سانسور،  سخت گیرانه،  قوانین 
داشتن  به  بودن  مكلف  آزادانه،  عقیدۀ  اظهار 
كشور دیگر، ممنوع  كشوری به  مجوز برای سفر از 
به ویژه  بهائیان،  برای  فلسطین  در  سكونت  بودن 
ناقضین  را  آن ها  او  كه  كسانى  سخت  تحریم 
آن  از  كه  و رهبری سخت گیرانه  میثاق مى خواند 
به عنوان عصر آهنین نام مى برد؛ خود را به گونه ای 

وحشت افزا و تأثیرگذار بروز مى داد. 
بهائیان، شوقى افندی را نشانۀ خدا روی زمین و یک 
ولى معاصرانش  بزرگ" معرفى مى نمایند  امر  "ولى 
نمى دیدند.  او  در  خصوصیات  از  این  نشانه ای 

شوقى در الواح وصایای جعلى مى نویسد:

عمل  عقیده اش  برطبق  ندارد  حق  »هیچ كس 
گویا  نماید.«1  ابراز  را  خود  خاص  عقیده  یا  نماید 
كم  محا و  انگیزاسیون  یک  تار عصر  به  دوباره  ما 
نزدیک  وسطایی  قرون  مسیحى  اعترافات  و 
عقاید  تفتیش  عصر  به  بازگشتى  و  این  مى شویم 
یمر دیدگاه خود نسبت به شوقى افندی را  است. ز

كه: كامل مى نماید  با  این جملۀ سؤالى 

»آیا  این خواست خدا نبود كه آرامگاه ابدی شوقى، 
داشته  قرار  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  و  باب  از  دور 
كنار آقای فالن و خانم  باشد؟ جایگاه ابدی او در 
لندن،  گورستان های  از  یكى  در  است  بهمان 
شوقى  اینكه  جهان.  شهرهای  بزرگ ترین  از  یكى 
از انفلونزای آسیایی مى گریخت یا به دنبال خرید 
كتابخانه و آرشیو جدید خود بود، به  مبلمان برای 
كه به حق مى توان او را  كیاولى2  ما ربطى ندارد. ما
دانست،  قدرت  به  رسیدن  برای  شوقى  راهنمای 
مردان  تمامى  میان  »در  مى گوید:  در این باره 
همه  از  بیش  ادیان  مؤسسان  و  رهبران  ارزشمند، 
شایسته احترام و تكریم هستند و متقاباًل بدترین و 
كه به تخریب  كسانى هستند  پست ترین انسان ها 

و نابودی ادیان مى پردازند.«

1. الواح وصایا، ص26
کیاولی )1527-1469( فیلسوف سیاسی،  2. نیکولو برنارد ما
معتقد  او   . مشهور ایتالیائی  نمایشنامه نویس  و  خ  مور شاعر، 
بود برای رسیدن به هدف، نمی توان متعهد به اخالق، دین، 
کیاولی انسان ها  از دید ما انسانیت و قوانین بین المللی بود. 
فقط  هستند.  پلید  و  فزون طلب  خبیث،  شرور،  بالطبع  همه 
حربه  با  را  او  توسعه طلبی  می توانند  قدرتمند  دولت های 

کنترل نمایند. قانون و زور 

https://hermannzimer,wordpress
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روشنگری  بلكه  نیست؛  قضاوت  البته  ما  وظیفه 
ارائه حقایق روشن است. در حافظه نسل های  و 
اسخریوطى1  یهودا  همچون  شوقى افندی  آینده، 
كه به خاطر پول  در دیانت بهائى باقى خواهد ماند 
است.«  كرده  خیانت  بهاءاهلل  آیین  به  قدرت  و 
حد  تا  را  بهائی  آیین  جعلی،   وصیت نامه  )یک 

شوقیسم سیاسی تنزل می دهد، فصل دوم(.

دیدگاه زیمر درباره علت ممنوعیت بهائیت در - 4
شوروی و ایران

دخالت  سیاست  در  كه  مى كند  ادعا  بهائیت 
همان  حكومت  تابع  كشورها،  همۀ  در  و  نكرده 
كشور است. به نظر مى رسد  این ادعای بهائیت، با 
واقعیت های موجود فاصلۀ فراوان دارد. مثاًل یكى از 
شعارهای پرطمطراق بهائیت "وحدت عالم انسانى" 
احساس  عنوان  شنیدن  این  با  شنونده  است. 
و  ملل  و  دول  بین  وحدت  برای  بهائیت  مى كند 
فعالیت  و  كوشش  حال  در  جامعه،  آحاد  و  ادیان 
است و به  این حركت بهائیت به دیده احترام نگاه 
نیز  بهائیت  میزبان  مى كند. همین طور دولت های 
تصور مى كنند حضور بهائیت در كشورشان مى تواند 
در جهت استقرار صلح و دوستى موثر باشد؛ حال  
اینكه برداشت مردم از تعلیم وحدت عالم انسانى با  
ایده و نظر بهائیت از عنوان كردن  این تعلیم و تبلیغ 
كاماًل متفاوت است. منظور خاص بهائیت از  آن، 
بیان  این تعلیم، بهائى شدن افراد و  ایجاد مساوات 

و دوستى تحت لوای بهائیت است.

به خاطر  که  بود  از حواریون مسیح؟ع؟  و یکی  پیروان  از   .1
کرد. پول به او خیانت 

 آیین بهائى نه به دنبال تقریب بین مذاهب است 
جهان؛  در  سیاسى  آرایش های  انواع  تركیب  نه  و 
كردن  بهائى  برای  اقدام  و  تالش  دنبال  به  بلكه 
بهائى  حكومت  استقرار  و  جهان  مردم  یجى  تدر
تنها  بهائیت  است  معتقد  زیرا  است،  جهان  در 
تشكیالت  است.  حاضر  عصر  برای  معتبر  كیش 
بهائى سازمان خود را تنها سازمان مصون از خطا 
ی  پیرو آن  از  نهایتًا  باید  دنیا  همه  كه  مى بیند 
كیش  نمایند. از نظر بهائیت، بشریت نیاز به یک 
است.  بهائیت  هم  آن  كه  دارد  حكومت  یک  و 
باید  ملى  دولت های  كمیت  حا دیدگاه،  این  در  
كمیت و اراده رهبران جهانى  بهائى قرار  تحت حا
گیرد. باوجود چنین خواستۀ افراطى جای تعجب 
گاهى الزم را از  كه آ كشورها،  كه در برخى از  ندارد 
هدف نهائى بهائیت دارند، برای فعالیت بهائیت 
تى آنان  ممنوعیت  ایجاد كرده و مانع رشد تشكیال

گردند. 

كرده  یمر  این مسئله را به دقت موشكافى  هرمان ز
كشورهای مختلف  و دلیل ممنوعیت بهائیت در 
عملكرد  و  خط مشى ها  و  تعالیم  از  ناشى  را 
شوقى افندی مى داند. او معتقد است شوقى آیین 
سیاسى  سازمان  یک  به  را  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل 
از  گون  گونا مخالفت های  شد  باعث  و  داد  تنزل 
در  یابد.  افزایش  بهائیت  علیه  حكومت ها  سوی 

یمر چنین مى خوانیم: كتاب ز پیشگفتار 

در  بهائیت  فعالیت   1928 سال  در  چرا   ...«
ی متوقف شد و سرانجام در  اتحاد جماهیر شورو
در  درحالى كه  گردید،  ممنوع  به كلى   193۶ سال 
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نسبت  آنجا  در  مثبتى  نگرش   ،1920 اواسط دهه 
فعالیت  و  حضور  چرا  داشت؟  وجود  بهائیت  به 
بهائیان، دردهه 19۶0، در اتحادیه كشورهای عربی 
و...(  یه  سور مصر،  عربستان،  كشورهای  )شامل 
مخالفت  و  مقاومت  ...همچنین  شد؟  ممنوع 
بهائى  تشكیالت  و  اداری  نظم  با  ایران  حكومت  

آنان  شناخت  از  ناشى  باید  را 
تالش  و  كوشش  به  نسبت 
برای  آنان  تشكیالت  و  بهائیان 
كمیت  حا و  قدرت  كسب 
دانست. به عقیده من، در  ایران 
جماهیر  اتحاد  همچون  نیز، 
كشورهای  اتحادیه  یا  ی،  شورو
در  "دولت  ساختار  عربی، 
بهائى  تشكیالت  دولت" 
فكر  من  است.  غیرقابل قبول 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  نمى كنم 
چنین  و  تشكیالت  چنین 
اختیاراتى را برای بهائیت درنظر 

گرفته باشند. 

كه  ازآنجا مى یابد،  در  گاه  آ فرد  هر  دیگر،  سوی  از 
و  ی  شورو در  مسیحى  فرقه های  و  گروه ها  همۀ 
جماهیر متحده عربی حضور دارند و مانعى برای 
فعالیت آن ها نیست، لذا باید علل و دالیلى برای 
ممنوعیت حضور و فعالیت بهائیان وجود داشته 
باشد. به عنوان موضع "بهائیان آزاد" اعالم مى كنم 
عبدالبهاء،  به  منتسب  مجعول  وصیت نامه  كه 
آیین  "غیرسیاسى ترین  تحول  و  تغییر  موجب  كه 

قدرت طلب  و  سیاسى  كاماًل  آیین  یک  به  دنیا" 
گردیده، دلیل  این وضعیت است«.

پیشین  منشى  و  دستیار  سهراب،  احمد 
مى نماید:  اظهارنظر  چنین  در این باره  عبدالبهاء 
كنونى بهائى، صالح و منفعت  »تشكیالت اداری 
منتسب  وصیت نامه  كه  مى بیند  در  این  را  خود 
به عبدالبهاء را باالتر و فراتر از همۀ 
آیین  بنیانگذاران  گفتار های  و  آثار 
چیزها  ...بقیه  كند.  قلمداد  بهائى 
فقط  ندارند!  چندانى  اهمیت 
فقط  وصیت نامه...!  وصیت نامه، 
بهائیت،  همۀ  بس!  و  وصیت نامه 

همین است!«. 

وصایای  الواح  از  استفاده  با 
مناصب  و  عبدالبهاء  به  منتسب 
تشكیالت  و  امراهلل(  )ولى  گاردین 
تغییرات  بهائى،  اداری  نظم  و 
آیین  و اهداف  اساسى در ساختار 
مشكل  آن  باور  واقعًا  است.  گرفته  صورت  بهائى 
است، ولى درحال حاضر،  این مجموعه تبدیل به 
است.«  شده  سیاسى  قدرت  كسب  برای  ابزاری 
را  بهائی  آیین  جعلی"،  وصیت نامه  "یک  )کتاب 
قسمت  می دهد،  تنزل  سیاسی  شوقیسم  حد  تا 

پیشگفتار(.

مى نویسد:  بدیع  قرن  كتاب  در  شوقى افندی 
در  بهائیت،  ممنوعیت  از  بعد   1928 سال  در 
از  نفر   500 از  بیش  قفقاز  و  تركمنستان  منطقۀ  دو 
تعدادی  و  مرده  بسیاری  شدند.  زندانى  بهائیان 

را  مسئله  زیمر  این  هرمان 
و  کرده  موشکافی  به دقت 
در  بهائیت  ممنوعیت  دلیل 
از  ناشی  را  مختلف  کشورهای 
تعالیم و خط مشی ها و عملکرد 
او  می داند.  شوقی افندی 
آیین  شوقی  است  معتقد 
یک  به  را  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل 
داد  تنزل  سیاسی  سازمان 
مخالفت های  شد  باعث  و 
حکومت ها  سوی  از  گون  گونا

علیه بهائیت افزایش یابد. 
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گردیدند.  تبعید  و مناطق جنگلى  به سیبری  نیز 
تعطیل  بهائى  معبد  و  مصادره  آنان  دارایی های 
علت این  شد!  تبدیل  هنری  گالری  یک  به  و 

ممنوعیت چه بود؟

در اول ژانویه 1929 در نامه ای خبر مصادرۀ معبد 
روس ها  احتمااًل  شد.  اعالم  عشق آباد  در  بهائى 
عملكرد  پرونده  مجدد  بررسى  مأمور  را  كمیته ای 
از مكتوبات موجود،  با استفاده  و  كردند  بهائیت 
گرایش ها و عالیق سیاسى شوقى افندی را یافتند. 
»نظم  شوقى  كتاب  چاپ  آیا  بود؟  چه  دالیل 
در  نیویورک،  در   1928 سال  در  بهاءاهلل«  جهانى 
كه در پیشگفتار آن  كتابی   این تصمیم مؤثر نبود؟ 
كانادا،  هوراس هولى، منشى محفل ملى امریكا و 
نهایی  مقصد  و  هدف  بی نظیر  تحقق  درباره 
سخن  شوقى افندی  به وسیله  بهاءاهلل  بشارت 
در  دخالت  عدم  تعلیم  مى دهد  نشان  و  مى گوید 
سیاست كه بهاءاهلل آن را بیان كرده بود، با تأسیس 
میان  از  شوقى افندی  توسط  امراهلل  والیت  مقام 
برای  خوبی  دلیل  مى توانست  همین  است.  رفته 
وصیت نامه  یک   " )کتاب  باشد.  ی  شورو دولت 
جعلی،  آیین بهائی را تا حد شوقیسم سیاسی تنزل 

می دهد، اواخر فصل 8(

"نظام  درباره  صحبتى  بهاءاهلل  كلمات  در 
و  اداری  نهادهای  و  جهانى"  رهایی بخش 
را  پدیده  نبود.  این  زمین  كره  سراسر  در  حكومت 
كرد.  اعالن  و  افزود  وصایا  الواح  در  شوقى  بعدها 
در  انحراف  با  شوقى افندی  وایت،  خانم  گفته  به 
اقداماتى  انجام  با  و  بهائى  آیین  مؤسس  تعالیم 

بیشتری  لطمه  و  خسارت  بود،  بهائیت  علیه  كه 
به جامعه بهائى وارد آورد، تا مخالفان و دشمنان 
اقدامات  و  نوشته ها  آن.  قسم خوردۀ  و  آشكار 
بهائیان  ى 

ّ
مل محفل  و  شوقى افندی  اداری  نظم 

آنان  آن هاست.  یخى علیه  تار به عنوان یک سند 
كه قضات  همان قدر نماینده آیین بهائى هستند 
دادگاه های تفتیش عقاید در دوران قرون وسطى، 

نماینده مسیحیت محسوب مى شدند.

نتیجه گیری
كه  است  بهائیت  منتقدان  از  یكى  یمر  ز هرمان 
پس از 24 سال اعتقاد به بهائیت، به دلیل مواضع 
قرار  بهائى  تشكیالت  سرزنش  مورد  انتقادی اش 
گرفت و به عنوان ناقض و مخالف رهبری بهائى، 
از جامعه بهائى حذف و به نوعى از بهائیت طرد 

گردید.

كه با عبدالبهاء  یمر به عنوان یک روشنفكر بهائى  ز
كه  و شوقى افندی هم زمان بوده است، معتقد بود 
آیین بهائى بعد از عبدالبهاء به یک انحراف بزرگ 
در  جدی  بحران  یک  با  به نوعى  و  شده  كشیده 
رهبری مواجه گردیده است. او شوقى افندی، رهبر 
بعد از عبدالبهاء، را یک جاعل معرفى مى نماید 
به دست  و  قدرت  كسب  به خاطر  را  بهائیت  كه 
حزب  یک  به  روحانى  آیین  یک  از  ثروت،  آوردن 

كرد. ک تبدیل  سیاسى خطرنا

زیمر علت مخالفت برخى از دولت و حكومت ها با 
بهائیت را ناشى از رویكرد سیاسى و قدرت طلبانه 
شوروی  كشور  ایران،  به  او  مى داند.  شوقى افندی 
كه  دارد  اشاره  عربی  كشورهای  از  برخى  و  سابق 
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سیاسى  عملكردهای  و  تعالیم  از  برخى  دیدن  با 
بهائى  آیین  با  مخالفت  در  از  بهائیت،  رهبران 

درآمده و به  این گروه با دیدۀ شک نگاه مى كنند.
مطالعات و مشاهدات زیمر از عملكرد تشكیالت 
مستبدانه  حركت های  مهم تر  همه  از  و  بهائى 
به  را  او  بهائیت،  رهبری  جایگاه  در  شوقى افندی 

یک منتقد و معترض جدی بهائیت تبدیل كرد .

كردن  منزوی  و  اخراج  با  بهائى  تشكیالت  هرچند 
كرد تا صدای او به سایر بهائیان نرسد ولى  او سعى 
سخنان و مكتوبات زیمر از یک طرف و اقدامات او 
در جهت نشر دیدگاه های خانم روث وایت، توانست 
نقش مؤثری درجهت روشنگری على الخصوص در 

جامعه بهائى اروپا و امریكا داشته باشد.
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از بابیت تا بهائیت
)مشکالت  نظامی گری، زهدگرایی و همسان سازی در 

ساخت و تولید یک آیین(
دنیس  مک اوئن

)منتشرشده در مجله Religion  سال1٣، شماره ٣، 19٨٣، صص٢٥٥�٢19(                       

حمید فرناق )مترجم(

ترجمه مقاله ای  قدیمی



دنیس مک اوئن دكترای خود را در سال 19۷9 
سال ها  و  نمود  اخذ  كمبریج  دانشگاه  از 
دپارتمان  در  اسالمى  مطالعات  یس  تدر به 
نیوكاسل  دانشگاه  در  ادیان،  مطالعات 
مشغول بوده است. موضوع پایان نامۀ دكترای 
او، "از شیخیه به بابیه؛ بررسی بدعت گذاری 
است.  نوزدهم"  قرن  تشیع  در  کاریزماتیک 
بابیت،  باب،  دربارۀ  متعددی  مقاالت  او 
دایرة المعارف  در  بهائیت  و  بهاءاهلل  و  بیان 
از  نوشته است. همچنین مقاله ای  ایرانیكا 
ایران در  "ارتداد در عرصۀ سیاست  او دربارۀ 
بین المللى  ژورنال  نشریۀ  در  نوزدهم"،  قرن 
چاپ  به  خاورمیانه  مطالعات  انجمن 
برای  او  موردعالقۀ  حوزۀ  است.  رسیده 
بابیه  تشیع مدرن، شیخیه،  مطالعه عمدتًا 
زبان  عالوه  بر  مک اوئن  است.  بهائیت  و 
و  عربی  فارسى،  زبان های  به  انگلیسى، 
فرانسوی تسلط دارد. برای آشنایی بیشتر با 
او و آثار او در موضوع بهائیت رجوع كنید به: 
حمید فرناق، بهائیت از دیدگاه منتقدان و 
دنیس  پنجم:  بخش  بهائى،  روشنفكران 
بهائى شناسى،  فصلنامه  مک اوئن،  مارتین 
 ،139۷ زمستان  و  پاییز   ،8 و   ۷ شمارۀ 

صص9۶�149.
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هفتاد سال پیش ازاین، ادوارد براون نوشت: »هرچه 
به ویژه  می یابد؛  گسترش  بهائی  دکترین  و  تعالیم 
به  امریکا،  و  اروپا   در 

ً
ایران و خصوصا از  در خارج 

بابی  جنبش  ماهیت  و  واقعی  تاریخ  نسبت  همان 
زمان  گذشت  با  می گردد.«  تحریف  و  ابهام  دچار 
خاص  نسخۀ  و  برداشت  بیشتر  هرچه  عرضه  با  و 
می رسد  به نظر  بابی،  عقاید  و  تفکرات  از  بهائیان 

بدبینی براون اشتباه نبوده است.

مبحث  به  مدرن  بهائیان  ویژۀ  توجه  درعین حال، 
جّدیت  و  اصرار  و  بهائی  آیین  در  »تاریخ گرایی« 
کسب اطالعات دربارۀ منابع و منشأ آن،  آ ن ها برای 
آنان  از مواجهۀ جّدی  باید در درازمدت، به نوعی 
که پیش ازاین  با آن دسته از اطالعات "نامطلوبی" 
تالش زیادی برای پنهان نگهداشتن آن به کار بسته 
بیفتد،  اتفاقی  چنین  گر  ا گردد.  منجر  بود،  شده 
مارپیچ  حرکت  در  دیگری  چرخش  شاهد  شاید 
که بهائیت به وسیلۀ آن به دنبال  پیچیده ای شویم 
حل وفصل  و  )بابّیت(  خود  پیشیِن  آیین  تصحیح 
مشکالت ناشی از هماهنگ سازی و یکسان سازی 
بابیت اولیه با بهائیت است.                                                                                                 

 )برگرفته از متن مقاله(

یادداشت مترجم: در اواسط قرن سیزدهم هجری 
تاجرپیشه ای  جوان  میالدی(   19 قرن  )اواسط 
دانش آموختۀ  شیرازی،  على محمد  میرزا  نام  به 
و  خاص  تفكرات  با  شیخیه،  مدرسۀ  و  مكتب 
و  مردم  احساسات  از  سوءاستفاده  با  انحرافى، 
بابیت  ادعای  كشور،  یأس آلود  و  بحرانى  شرایط 

)نوعى نیابت خاصۀ امام زمان، حجت بن الحسن 
با  مخالفت ها  بیشترین  نمود.  العسكری؟جع؟( 
او از سوی علما و مراجع دینى و نیز علما و رهبران 
و  كج فكر  فردی  را  او  و  گرفت  صورت  شیخى 

كردند. منحرف معرفى 

كم سواد  و  نوپا  طالب  از  تعدادی  بااین حال، 
كه  عوام،  و  ساده دل  مردم  از  گروهى  و  شیخى 
كثرًا او را ندیده بودند و از عقاید و افكار او اطالع  ا
از  الهام  با  عمومًا  نداشتند؛  دقیقى  و  درست 
به  رساندن  یاری  عشق  با  و  شیعى  اندیشه های 
طرفداری  او  از  فرجه،  تعالى  اهلل  عجل  زمان  امام 
كردند. بابیان با اتكاء به برخى افكار و نوشته های 
برخى  به  مبادرت  خود،  تصمیم  با  ولى  باب، 
گوشه وكنار، حتى  یستى در  اقدامات خشن و ترور
كشور، و راه اندازی جنگ ها و پیكارهایی در  مركز 
نى ریز  زنجان،  طبرسى(،  شیخ  )قلعۀ  مازندران 
تشكیل  و  حكومت  كردن  ساقط  هدف  با  یزد،  و 

دنیس مک اوئن
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حكومت بابی به هر قیمت و روش ممكن، كردند. 
پادشاه  ترور  به  اقدام  عملیاتى  در  حتى  بابیان 
یخته  وقت ایران نمودند. این اقدامات منجر به ر
یادی از مردم عادی و نظامیان  شدن خون عدۀ ز
كشور از یک سو و بابیان عمومًا ساده دل،  بی گناه 
با رهبرانى رادیكال، سنگدل و پیكارجو، از سوی 

گردید.  دیگر 

اقدامات  شكست  از  پس 
در  بابیان  یستى  ترور و  نظامى 
آن ها  سران  از  تعدادی  ایران، 
كمى  عده  شدند.  مجازات 
حمایت  براثر  نیز،  آن ها  از 
استعماری  و  قدرتمند  دول 
تبانى  و  همدستى  و  وقت 
صدراعظم  نوری  میرزاآقاخان 
شاه،  ناصرالدین  فاسد 
مشمول تخفیف در مجازات 
و  اخراج  ایران  از  و  شده 
تبعید  عثمانى  ک  خا به 

تابعیت  مدتى  از  پس  تبعیدی  گروه  گردیدند. 
كشور ایران  كشور عثمانى را پذیرفته و از تابعیت 

نیز خارج شدند.

یستى و جنگ افروزی بابیان موجب  اقدامات ترور
دولتیان،  انزجار  و  خشم  و  مردم  نگرانى  و  ترس 
كه  به نحوی  شد،  عثمانى  و  ایران  كشورهای  در 
گروه بابی در ایران و عثمانى، همواره عقاید خود 
یا  مسلمان،  را   خود  جا  همه  در  و  كرده  پنهان  را 
صوفى مسلک  فرقه های  و  گروه ها  عضو  گاهى 

معرفى مى كردند. پس از بروز اختالفات داخلى و 
توانست  كه بعدها  گروهى  بابیان،  انشعاب میان 
گروه اصلى  كودتا و فرصت طلبى، رهبری  با نوعى 
رهبر  كه  لقبى  به واسطۀ  آورد،  به دست  را  بابیان 
گروه بهائیان  كرده بود به  آن ها برای خود انتخاب 
تبعات  از  رهایی  برای  گروه  این  شد.  شناخته 
وحشیانه  و  نامطلوب  عملكرد 
تصمیم  ایران،  مردم  علیه  بابیان 
برخى  ظاهری،  به صورت  گرفت 
ازجمله  بابی،  تعالیم  و  اصول  از 
نظامى گری  خشن  و  تند  احكام 
و جنگ افروزی و ضرورت تالش 
در  حكومت  تصاحب  برای 
تعالیم  از  را،  قیمت  هر  به  ایران 
به  همچنین  سازد.  خارج  خود 
حمایت  و  توجه  جلب  منظور 
به  اقدام  یج  به تدر دیگران، 
افكار  از  برخى  اقتباس  و  پذیرش 
حقوق  زمینۀ  در  مترقى  تعالیم  و 
و  صلح  از  طرفداری  و  زنان  حقوق  و  اجتماعى 
به  حاضر  مقالۀ  نمود.  كشتار  و  جنگ  نكوهش 
متعارض  و  پارادوكسیكال  تالش  بررسى  و  نقد 
گروه بهائى )میرزاحسین على نوری معروف  سران 
ملقب  بهاءاهلل،  فرزند  عباس افندی  بهاءاهلل،  به 
عبدالبهاء(  نوۀ  شوقى افندی  و  عبدالبهاء  به 
كه از طرفى سعى در تقبیح و نكوهش  مى پردازد 
دیگر  سوی  از  ولى  دارند؛  بابیان  جنگ افروزی 
نام شهدای  به  را  بابی  كشته های  تالش مى كنند 

مقالۀ حاضر به نقد و بررسی تالش 
سران  متعارض  و  پارادوکسیکال 
گروه بهائی )میرزاحسین علی نوری 
عباس افندی  بهاءاهلل،  به  معروف 
فرزند بهاءاهلل، ملقب به عبدالبهاء 
عبدالبهاء(  نوۀ  شوقی افندی  و 
در  سعی  طرفی  از  که  می پردازد 
جنگ افروزی  نکوهش  و  تقبیح 
دیگر  سوی  از  ولی  دارند؛  بابیان 
را  بابی  کشته های  می کنند  تالش 
کرده  نام شهدای خود معرفی  به 

و جا بزنند!! 
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كرده و جا بزنند!! درحالى كه بهاءاهلل  خود معرفى 
و عبدالبهاء اقدام بابیان به ارتكاب جنگ افروزی 
یستى و خشن  كشتار بی گناهان و اقدامات ترور و 
بدون  جوان،  شوقى افندی  نكوهش  مى كنند،  را 
یخ  توار و  اسناد  مستندات  و  مندرجات  به  توجه 
بابی و غیربابی، تالش  مى كند اقدام بابیان را دفاع 

از خود نشان دهد.

دنیس مک اوئن كه مى توان او را یكى از مطلع ترین 
و  بابیت  حوزۀ  كارشناسان  متخصص ترین  و 
و  دقت  با  دانست،  غربی  كشورهای  در  بهائیت 
موشكافى تحسین برانگیزی به بررسى این موضوع 

پرداخته است.

از بابیت تا بهائیت
همسان سازی  و  زهدگرایی  نظامی گری،  )مصائب 

در ساخت و تولید یک آیین(

و  نظامی گری  به  بهائیت  اولیه  واکنش 
پیکارجویی بابی

پیكار«*1  و  جهاد  دربارۀ  بابیان  »دیدگاه  مقالۀ  در 
)مجله دین 12، صص129�93( بخشى از موارد 
از  را  بابی  هزاره گرای  اساسًا  گروِه  سوءاستفاده 
توجیهات  نیز  و  اسالمى  جهادی  احكام  برخى 
یارویی  رو و  برخورد  و  دشمنى  برای  آن ها  تندوتیز 
نظامى و قهرآمیز با دولت و جامعه مدنى و طبقه 

روحانى در ایراِن قرن نوزدهم، نشان داده ام.1

ر.ک:  تلخیص،  اندکی  با  مقاله  این  ترجمۀ  برای مشاهدۀ   *
دنیس مک اوئن، دیدگاه بابیان دربارۀ مفهوم جهاد و پیکار، 
 ،10 شماره  بهائی شناسی،  فصلنامه  فرناق،  حمید  مترجم: 

تابستان 98، ص139-102.

كه  است  این  من  تحلیل  كه  گفته ام  آنجا  در 
بابیان،  نظامى  اقدامات  و  پیكارگری  یشه های  ر
تحّول  و  تبدیل  برای  توجیهى  و  زمینه  احتمااًل 
به بهائیت  بابیت  از  صورت گرفته در دهه 18۶0، 
بحث  این  به  دارم  قصد  مقاله  این  در  و  بوده 

بپردازم.

پس از سركوب و شكست بابیان پیكارجو و مرگ 
سران و رهبران اصلى آن ها )میرزاعلى محمد باب، 
بارفروشى،  مالمحمدعلى  بشرویی،  مالحسین 
تا  دارابی(2  سیدیحیی  و  زنجانى  مالمحمدعلى 
گروه بابی به صورت زیرزمینى درآمد  سال 1850، 
دوباره   ،1852 پاییز  در  كوتاهى،  مدت  از  پس  تا 
ترور  به  اقدام  بابی  فعاالن  از  جمعى  و  شود  ظاهر 
موجى  پس ازآن  نمایند.3  شاه  ناصرالدین  قتل  و 
افتاد  راه  به  پایتخت  در  مجازات  و  دستگیری  از 
طرفداران  بقایای  بدنامى  و  تضعیف  موجب  كه 
و  كنده  پرا و  كوچک  گروه های  كه  ــ  شد  بابیه 
گروه  كلمه،  بدون سازماندهى، و به معنای واقعى 
یک  به عنوان  گرچه  ا بابیان  بودند.  رهبری  فاقد 
مضمحل  و  رفته  تحلیل  كاماًل  سیاسى  ی  نیرو
آنان،  اخیر  سال  چند  حوادث  ولى  بودند؛  شده 
كشور، همواره در  به ویژه تالش آنان برای ترور شاه 
شاه  ناصرالدین  شد.  ثبت  ایرانیان  حافظۀ  و  یاد 
بازگشت  از  همچنان  دولت،  افراد  از  بسیاری  و 
كردن  ساقط  برای  بابیان  ترورهای  و  توطئه ها 

ک بودند. حكومت بیمنا
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نیمۀ  ایران  در  پائیان  ارو روزافزون  دخالت  و  نفوذ 
داخلى،  بی ثباتى  همراه  به  نوزدهم،  قرن  دوم 
اصالحات  برای  تقاضا  محرک  و  زمینه ساز 
و  شرایط  این  در  گردید.  اجتماعى  و  سیاسى 
اوضاع و احوال، مقامات ترجیح مى دادند بابیان 
انقالبی  فعالیت های  این گونه  پردۀ  پشت  در  را 

وحشت،  و  ترس  این  بدانند. 
اطالع  عدم  از  ناشى  عمدتًا 
مقامات دولتى از تعداد واقعى 
و اوضاع و احوال فرقه بابی و نیز 
بابیان  نظامى  اقدامات  خاطره 

بود. 

بودند  ناچار  بابیان  درواقع 
بهبود  را  خود  مواضع  و  چهره 
ترور  دنبال  به  بدهند.  اساسى 
متعاقب  و  در سال 1852  شاه 
گروه  یک  بابیان،  بازداشت 

كوچک، ولى منتفذ، از بابیان طهران، تصمیم به 
گرفتند! و از آنجا شروع  تبعید داوطلبانه به بغداد 
ادامۀ  نگران  كه  كردند  بابی  افراد  سایر  جذب  به 
و  بغداد  بودند.  ایران  در  خود  فعالیت  و  حضور 
كربال،  شهرهای مذهبى و مقدس شیعه، نجف و 
همواره از نقاط تجمع تبعیدیان ایرانى بود.  در آن 
آمدند  گرد  آنجا  در  بابی  كوچک  گروه  یک  زمان 
كنند. حال  تا از آزادی نسبى فراهم شده استفاده 
وفادار  را  خود  كه  بابیانى  از  آن  دسته  بغداد،  در 
از  گزیر  نا مى دیدند،  گروه  آرمان  و  اهداف  به 
یابی جدید در اهداف بلندمدت  تجدیدنظر و ارز

به جامانده  از میراث  تا شاید بخشى  بودند،  خود 
و  نظامى  اقدامات  از  حاصل  هرج ومرج  ورای  در 
نكته  مهم ترین  كنند.  حفظ  را  خود  پیكارجویی 
یابی مجدد، نیاز به ایجاد  در این تجدیدنظر و ارز
و  رهبری  برای  مناسبى  و  جدید  مبانى  و  اصول 

گروه بود. یاست  ر

یاست  ر بابیت،  ویژگى  ابتدا،  از 
)روحانى(  كاریزماتیک  رهبری  و 
در  عینیت یافته  و  غیرمتمركز 
از مرگ  بود. پس  نفر  از یک  بیش 
نسبتًا  دورۀ  یک  نفر،  چند  آن 
طى  كه  آمد  وجود  به  هرج ومرج 
با  برگروه،  یاست  ر ادعاهای  آن 
الهام  آن ها  به  اینكه  به  استناد 
و  رقابت  فضای  شده،  اشراق  و 
یادی  ز افراد  میان  در  را  درگیری 

به وجود آورد.4

بغداد،  تبعید  در  بابیان  حضور  دوران  اوایل  در 
تقریبًا همۀ آن ها متفق القول و هم عقیده از رهبری 
به  معروف  نوری  میرزایحیی  نام  به  جوانى  فرد 
و  "وصى"  به عنوان  كه   ،)1830�1912( ازل  صبح 
"جانشین" باب تعیین شده بود، طرفداری كردند. 
در  تالش  بهائى  منابع  و  نوشته ها  بعدها  گرچه 
منابع  از  ولى  داشتند؛  او  نقش  تحریف  و  كاهش 
صحت  برای  كافى  شواهد  و  اسناد  دوره،  همان 
مقام و منصب او وجود دارد.5 صبح ازل برخالف 
خود  همچون  همگى،  كه  دوره،  آن  در  رقیبانش 
خدایی  افراطى  ادعاهای  مرگش،  از  قبل  باب، 

از  آن  دسته  بغداد،  در  حال 
به  وفادار  را  خود  که  بابیانی 
اهداف و آرمان گروه می دیدند، 
ارزیابی  و  تجدیدنظر  از  گزیر  نا
بلندمدت  اهداف  در  جدید 
از  بخشی  شاید  تا  بودند،  خود 
ورای  در  به جامانده  میراث 
اقدامات  از  حاصل  هرج ومرج 
نظامی و پیکارجویی خود را حفظ 

کنند. 
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مشخص  منصب  تنها  داشتند؛  خدایی  مظهر  و 
گروه را ادعا داشت. او و پیروانش  یاست روحانى  ر
بر یک بابیت محافظه كار و متمركز بر تعالیم بیان 

كید داشتند.۶  فارسى و سایر آثار باب تأ

و  استراتژیک  هدف  به  ازل  صبح  مى رسد  به نظر 
یه  قاجار حكومت  سرنگونى  بر  مبنى  درازمدت، 
یستى،  از طریق اقدامات پنهانى خرابكارانه و ترور

كه  بود؛۷ هدفى  و معتقد  وفادار 
ازلیان  از  تعدادی  ورود  از  پس 
میرزاآقاخان  همچون  بابیان،  ـ 
روحى  احمد  شیخ  كرمانى، 
میرزاجهانگیرخان  كرمانى، 
عرصۀ  به  دیگران،  و  شیرازی 
سیاسى  اصالحات  جنبش 
نوزدهم،  قرن  اواخر  در  ایران 
مواضع  آن ها  تا  نشد  موجب 
سیاسى رادیكالى ابراز نمایند.8 
این  انگیزه  به نظر مى رسد  گرچه 
بابی  آزاداندیشان  اصطالح  به 
حكومت  سقوط  مشاهدۀ  برای 
جایگزینى  و  قاجاری،  »ظالم« 

احساسات  اساسًا  جدید،  حكومتى  نظام  با  آن 
برنامه های  ولى  بوده،  آن ها  دینى  تمایالت  و 
مطلوب  سیاسى  آرمان های  و  آن ها  موردحمایت 
آنان، كاماًل اقتباس شده و برگرفته از افكار متفكران 
پایی و بیان شده در دیدگاه های سكوالر غربی  ارو
كه آشكارا با اهداف و نظرات اساسًا دینى  است، 
از  ازلى  بابیت  درنهایت،  بود.9  متباین  بابیت، 

كسب  برای  مناسب،  سنتزی  و  تركیب  ایجاد 
موفقیت های جدید، شبیه دستاوردهای ابتدای 
جنبش و فعالیت های بابی، ناتوان شد. به نحوی 
كه خود صبح ازل به كلى امید خود را از دست داد 

كرد.  و فعالیت مستقیم در امور دنیایی را رها 

برخالف رفتار متعارف و محافظه كارانۀ صبح ازل 
دربارۀ تعالیم و وصایای باب، برادر ناتنى و بزرگ تر 
نوری،  میرزاحسین علی  او، 
 10)181۷�1892( بهاءاهلل 
و  تغییر  و  بازتفسیر  به  دست 
در  رادیكال  و  تند  اصالحات 
شد  موفق  و  زد  بابی  تعالیم 
نه تنها  بیشتری،  مخاطبان 
از  بلكه  قدیم،  بابیان  میان  از 
خود  به   بابی،  گروه  از  خارج 
بین  بغداد،  در  كند.  جلب 
 ،18۶3 تا   1855 سال های 
تلویحى،  به طور  حسین على، 
ازل  صبح  یاست  ر و  رهبری 
خود  و  داد  قرار  چالش  مورد  را 
غیررسمى،  و  عملى  به طور  را 
و  گروه  داخل  در  تبعید،  در  گروه  رهبری  مقام  در 
گروه بابیان، شناساند. این  از  در ارتباط با خارج 
برخالف سیاست و مشى شخصى صبح ازل بود 

كه انزوا و عزلت را برگزیده بود. 

طهران  در   181۷ سال  در  نوری  حسین على 
دربار  منشیان  از  یكى  فرزند  او  آمد.  دنیا  به 
چهره های  از  به هیچ وجه  و  بود  فتحعلى شاه 

گرچه به نظر می رسد انگیزه این به 
برای  بابی  آزاداندیشان  اصطالح 
»ظالم«  حکومت  سقوط  مشاهدۀ 
نظام  با  آن  جایگزینی  و  قاجاری، 
احساسات  اساسًا  جدید،  حکومتی 
ولی  بوده،  آن ها  دینی  تمایالت  و 
و  آن ها  موردحمایت  برنامه های 
آنان،  مطلوب  سیاسی  آرمان های 
کاماًل اقتباس شده و برگرفته از افکار 
در  بیان شده  و  اروپایی  متفکران 
است،  غربی  سکوالر  دیدگاه های 
که آشکارا با اهداف و نظرات اساسًا 

دینی بابیت، متباین بود.
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از  یكى  گرچه  او  نمى شد.  محسوب  بابی  اصلى 
با  ارتباطش  بود، ولى بیشتر  گروندگان باب  اولین 
كاركنان  حلقه ها و مرتبطان و خانوادۀ منشیان و 
نهادهای  و  مؤسسات  نه  بود،  پایتخت  در  دربار 
حلقۀ  و  اصلى  گروه  كه  آن ها،  به  وابسته  و  دینى 
جنبش  نخستین  مرحلۀ  در  بابیان،  رهبری 
و  بررسى ها  كه  تاآنجا بودند.  آن ها  میان  از  بابی، 
بستگانش،  نه  و  او  نه  مى دهد  نشان  تحقیقات 
هیچ گونه ارتباط و وابستگى با مكتب و تفكرات 
آن  پیروان  از  اولیه  بابیان  كثریت  ا كه  شیخى- 
مردم  از  بسیاری  همچون  او  نداشتند.  بودند- 
هم طبقه اش، در ایران قرن نوزدهم، فردی مذهبى 
با  البته  جامعه،  مرسوم  شیعى  تفكر  به  معتقد  و 
از  آنكه  نه  بود؛11  و تصوف  به عرفان  تمایلى  اندک 
ی  پیرو مجتهدین  و  علماء  رسمى  دینى  عقاید 
كه حسین على، در دوران اقامت  نماید. بابیه ای 
كه در آثار اولیه او  یج و تعلیم داد ـ آن گونه  بغداد ترو
منعكس است ـ بسیار رقیق و آبكى شده بود.12 او 
بسیاری از تعالیم بابی را تفسیر روحانى و معنوی 
یادی بر  كید ز كرد و به جز چند استثنای جزئى، تأ
جنبه های عرفانى و اخالقى نمود. از نظر عبارات 
و  مبهم  نگارش  سبک  برخالف  هم،  ادبیات  و 
او به ادبیات و نگارش بسیار  آثار باب ،  پیچیدۀ 

ی آورد.  ساده و روان فارسى رو

در  ابتدا،  در  حسین على،  كه  شده  گفته  گاهى 
مرشد  و  معلم  نقش  جز  خود،  برای  بابی،  جامعۀ 
و  نبود  قائل  دیگری  جایگاه  معنوی،  و  روحانى 
یش  لباس دراو و در  كرد  ترک  را  گروه  زمانى  حتى 

گروه  به  كوه های سلیمانیه عراق،  و صوفیان، در 
به طور  ظاهرًا  و  پیوست  خالدیه  سلسلۀ  یش  دراو
بابیان  گروه  از  همیشه  برای  داشت  قصد  جدی 
تصمیم  مجددًا   185۶ بهار  در  ولى  شود13  جدا 
گرفت به بغداد بازگردد. او پس از بازگشت، همۀ 
گروه  سازمان  تجدید  برای  را  خود  تالش  و  سعى 
بار، خود  كه این  با این تفاوت  بابی به كار بست؛ 
تالش  و  كرد  اعالم  گروه  رئیس  رسمى  به طور  را 
در  را  كار  زمام  و  اختیارات  بیشتر  هرچه  نمود 
دست خود بگیرد. تا اوایل دهه 18۶0 و تقریبًا در 
انتهای دورۀ اقامتش در بغداد، او جایگاه خود را 
یج  به تدر و  كرد  تثبیت  كاماًل  بابی  گروه  میان  در 
تعابیر  قالب  را در  و رهبری اش  یاست  ر ادعاهای 

منجى گرایی ابراز داشت. 

آمدن  به  فارسى،  بیان  از  در بخش های مختلفى 
كه  یک »مظهر الهى« در آینده اشاره شده است، 
قرار است بیاید و جانشین باب شود، همان گونه 
كه باب جانشین ـ خودخوانده ـ پیامبر اسالم شد! 
كتاب بیان، از این فرد، با عبارت »من یظهره  در 
آینده  سال   2000 تا   1000 ظرف  كه  شده،  یاد  اهلل« 
ظاهر خواهد شد.14 گرچه میرزاحسین على، ظاهرًا 
ادرنه  در  اقامت  )هنگام   18۶۶ سال  از  قبل  تا 
تركیه( به طور علنى ادعایی مطرح نكرده بود، ولى 
كه او قبل از ترک بغداد  شواهدی در دست است 

خود را  »من یظهره اهلل« مى دانسته است.

منجى گرایانۀ  توجیهات  به  توسل  این 
از  جدیدی  توجیه  و  تفسیر  زمینه ساز  جدید، 
كه  كتاب بیان شد، با این هدف  پیشگویی های 
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برای  را  نشان دهند باب، زمان بسیار نزدیک تری 
كرده بود.15  ظهور و حضور این منجى پیش بینى 
او  به  بابیان  از  بسیاری  كوتاهى،  مدت  طى  لذا، 
كه  یدند. پس ازآن و تا دهه 18۷0، حسین على  گرو
دوران تبعید خود را در فلسطین مى گذارند، شروع 
به تغییرات هرچه بیشتری در تعالیم بابی، نسبت 
درخصوص  او  دیدگاه  كرد.  بغداد،  تغییرات  به 
نظرش  زمان،  مرور  به  و  جدید،  الهى  مظهر  یک 
پوست  و  گوشت  و  جسم  در  خدا  ظهور  بر  مبنى 
او1۶ به او اجازه داد تا به نسخ نظام دینى و حقوقى 
بابی بپردازد و تعالیم و احكام بهائى را جایگزین 
به  و طرفدارانش  او  كه  بود  زمان  این  از  نماید.  آن 
كه باور و عقاید  یج این نكته پرداختند  بیان و ترو

آن ها مستقل از اسالم است. 

از  کشتار  و  جنگ  احکام  حذف  و  بهاءاهلل 
بابیت

به  هزاره گرایی  از  جدیدی  َاشكال  ارائه  با  بهاءاهلل 
گروه بابی، در آن مقطع حساس، توانست از صبح 
سعى  خود،  ناپخته«  »سیاست های  با  كه  ازل، 
پیشى  داشت،  بابیت  جریان  عادی سازی  در 
تبلیغ شده  هزاره گرایی  درعین حال،  بگیرد.1۷ 
در  آنچه  از  متفاوت  كاماًل  ماهیتى  فلسطین،  در 
در  داشت.  مى شد،  عرضه  بابی  اولیه  مراحل 
و  ظهور  منتظر  اولیه  بابیان   1844/45 سال های 
نهائى  قیام  رهبری  برای  عج(  )مهدی  امام  قیام 
با  امر  این  ولى  بودند  بی عدالتى  و  ظلم  علیه 
كربال و درنتیجه تأخیر در  كامى باب از رفتن به  نا
برپایی روز قیامت، باعث ناخرسندی گردید! بین 

سال های 184۷ تا 1850، پیرو اعالم باب مبنى بر 
اینكه خود او قائم موعود است، طرفدارانش سالح 
برپا  را  و جهاد مسلحانه  قیام  آخرین  تا  برداشتند 
كنند؛ ولى این  كمک  كنند، یا درجهت تسریع آن 
توفیقى  و  نتیجه  و  نبردند  پیش  از  كاری  هم  بار 

حاصل نكردند و دنیا از قید ظلم آزاد نگردید. 

كنش های  وا هزاره گرا،  انقالبی  جنبش های 
نشان  شكست هایی  چنین  به  متفاوتى 
عمده،  و  شاخص  كنش  وا یک  مى دهند.18 
است،  نظرات  و  عقاید  از  برخى  تغییر  و  اصالح 
ی پیشگویی های خاصى  كه حاو به ویژه مواردی 
است. همچنین توضیح دربارۀ عدم تحقق وعدۀ 
هزاره ای و جایگزین كردن وعده ها و امیدهای كلى 
وعده های  به جای  قابل توجیه،  و  انعطاف پذیر  و 
گرچه  حسین على  تحقق نیافته.  مشخص 
باب  اهلل«  یظهره  »من  آمدن  وعدۀ  تحقق  را  خود 
تحقق  عدم  برای  اولیه  توجیهات  )و  مى دانست 
و  كرد(  ارائه  بابیان  به  را  باب  و وعده های  ادعاها 
كرد،  آشكارا به فرا رسیدن و وقوع روز قیامت اشاره 
و  نجات بخشى  وعده  تحقق  را  خود  همچنین 
مسیحایی پیامبران  پیشین معرفى مى كرد،19 ولى 
از تحقق هریک از وعده های هزاره ای و آخرالزمانى 
وقوع  گاهى درباره  كرد.  توسط خودش خودداری 
عمدتًا  ولى  كرد،20  پیشگویی  حوادث،  برخى 
ترجیح مى داد تا از یک »مصیبت و فاجعه بزرگ 
كه در زمان نامعلومى  كند21  آخرالزمانى« صحبت 
افتاد و پس  اتفاق خواهد  آینده ای نامشخص  در 
كبر« و متعاقب  از آن در زمان نامشخصى »صلح ا
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یای  رؤ آمد.22  خواهد  پدید  نوینى  جهانى  نظم  آن 
با  كنونى،  جهان  بر  كمیت  حا بر  مبنى  بابیت 
كه قابلیت تأخیر و استمهال  وعده ها و انتظاراتى 

چندباره در آینده دور را دارد، جایگزین شد. 

به  بابیان  هزاره گرایی  انتظارات  هنگا مى كه 
با  آن ها  و  شد  منتهى  خشونت آمیز  اقدامات 
عادی  بسیار  شدند،  مواجه  مكرر  شكست های 

و  تندرو  جنبش  آن  كه  است 
نسبت  را  خود  نگرش  رادیكال 
كاماًل  )جهان بینى(  دنیا  به 
جای  نظامى گری  دهد.  تغییر 
پرهیز  و  زهدگرایی  به  را  خود 
رادیكالیسم  داد؛  خشونت  از 
وضعیت  پذیرش  با  سیاسى 
به  تمایل  حداقل  )یا  موجود 

ی  آرزو و  شد  جابه جا  آن(  با  دادن  نشان  همسو 
فرد  روحانى  تغییر  بر  كید  تأ به  دنیا«  »تغییر 
قیام های  وجود  با  نیز  پیش ازاین  گردید.  تبدیل 
مختلف،23 امامان شیعه اثنى عشری پیروان خود 
و  كرده24  از خشونت دعوت  و دوری  آرامش  به  را 
و  ظلم  حكومت  پایان  و  دنیایی  حكومت  كسب 
جور را، منوط به ظهور امام دوازدهم شیعه )القائم 
كرده بودند. این  بالسیف/ قیام كننده با شمشیر( 
تعبیر اخیر، بهانه و توجیه باب و طرفدارانش برای 

قیام مسلحانه علیه حكومت قاجار بود! 

بابیان،  نظامى  اقدامات  شكست  با 
زهدگرایی  یج  ترو به  تصمیم  میرزاحسین على 
امام  ظهور  از  پیش  دوران  در  برخى  یۀ  رو )طبق 

گروه  و  جنبش  حفظ  برای  گرفت!  قائم؟جع؟( 
كه رهبری و همۀ رده ها و حتى  بابی، حیاتى بود 
اسناد و مدارک مرتبط، هرگونه توسل به زور را انكار 
گردند؛  كنند و به موضع مذهبى ـ سیاسى متمایل 
كنند  كناره گیری  به عبارت دیگر از موضع انقالبی 
به وضع موجود  به سمت اصالح طلبى نسبت  و 
عمل گرایی  و  گماتیسم  پرا گرچه  كنند.  حركت 
سیاست  اتخاذ  موجب  ِصرف 
ولى  شد،  زهدگرایی  و  سكون 
یشه های  ر سیاست  تغییر  این 
اثرات  متقاباًل  و  عمیق تر 
داشت.  گسترده ای  و  دائمى 
نیمچه  ژست  مى رسد  به نظر 
همسو  سیاسى،  صلح طلب 
غیررادیكال  نگاه  مكمل  و 
تبلیغ  مورد  وحدتگرای  و  جهانگرا  بابیسم  و 
در  یشه  ر گویا  كه  بود   18۶0 دهه  در  حسین على 
عوامل و پیشینه و تمایالت شخصى او داشت و 
كه او رهبری آن ها  متأثر از فشار بر بابیان بغداد بود 

را داشت.

طفولیت  از  كه  مى كند  القاء  چنین  حسین على 
كه در  او مى نویسد  بود.  ناخرسند  ابعاد نظامى  از 
محمدباقر  عالمه  نوشته های  و  آثار  در  طفولیت، 
اعدام  دربارۀ   )1111/1۷00 )وفات  مجلسى 
كرم؟لص؟  ا پیامبر  دستور  با  بنى قریظه،  یهودیان 
برای مدتى افسرده  را  او  كه  مطالبى خوانده بود25 
كه اتفاق  كه مى دانست آنچه  ساخته بود، هرچند 
این  با  است.2۶  بوده  الهى  فرمان  طبق  بر  افتاده، 

به  را  خود  جای  نظامی گری 
زهدگرایی و پرهیز از خشونت داد؛ 
پذیرش  با  سیاسی  رادیکالیسم 
)یا حداقل تمایل  وضعیت موجود 
به همسو نشان دادن با آن( جابه جا 
کید بر  شد و آرزوی »تغییر دنیا« به تأ

گردید.  تغییر روحانی فرد تبدیل 
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كه ماهیت و میزان  تلقى و طرز فكر، دشوار است 
حضور و فعالیت او را در فاز نظامى جنبش بابیان 
كنیم. منابع بهائى همواره و همگى تالش  یابی  ارز
داشته اند تا نقش بهاءاهلل را در آن دوره بزرگ نشان 
او  كه  مى دارند  بیان  و  مى كنند  وانمود  و  دهند 
نقش رهبری در پشت صحنه بسیاری از حوادث 
ولى  است!  داشته  را  بابی  حساس  یدادهای  رو و 

اسناد و مدارک موجود، به هیچ 
ی این ادعا را تأیید نمى كند.  رو
كه  است  بعید  بسیار  درواقع 
)بهاءاهلل(  غیرروحانى  فرد  یک 
یادی  ز حرف  موقعیت،  آن  در 
عقیدتى  امور  در  گفتن  برای 
كلى  سیاست  یا  دكترین  و 
البته  باشد.  داشته  جنبش 
یک سند با ماهیت مشكوک و 
در  كه  مى دارد  بیان  مغشوش، 
سال 1848، حسین على نوری 
قصد داشت به پیكارگران بابی 
ملحق  طبرسى  شیخ  قلعه  در 

ناظر  بیرون  از  او  كه  بسیار محتمل است  شود.2۷ 
است  بوده  طبرسى  شیخ  قلعه  وقایع  و  حوادث 
كه طى آن بابیان تالش داشتند خود را در شرایط 
و  حوادث  برخالف  ـ  كنند  تصور  كربال  مصائب 
كه به آنجا نزدیک هم نشد.  وقایع نى ریز و زنجان، 

دربارۀ  او  تلقى  و  دیدگاه  اینكه  از  صرف نظر 
بوده؛  چه  طبرسى  شیخ  قلعه  در  بابیان  عملكرد 
از  كلى،  به طور  حسین على،  كه  است  آشكار 

و  بود  ناخشنود   1848 از  پس  حوادث  جریان 
برخالف  را  زنجان  و  نى ریز  در  بابیان  شورش های 

گروه مى دید.  اهداف و مقاصد 

او در نوشته سال های بعدش، نارضایتى خود را از 
نظامى گری  و پیكارجویی بابیان ]به جهت عدم 
و شفاف  به طور صریح  درک مصلحت اندیشى[، 
افراطى  اقدامات  امر،  ابتدای  »در  مى كند:  ابراز 
طوفان های  همچون  برخى، 
نهال های  بنیان كن،  و  ویرانگر 
كرد.  یشه كن  را ر امید  و  اعتماد 
و  دولت  آنان،  اقدامات  براثر 
تجاوز  و  تعرض  مورد  حكومت 
گرفت و ملت به زحمت و  قرار 
مشقت افتاد. زیرا آنان )بابیان( 
نسبت به مشیت و احكام الهى 
تنها  و  بودند  بی اطالع  و  نادان 
تمایالت  و  اغراض  براساس 
در  او  كردند.«28  عمل  خود 
كه در حدود سال 1890  نامه ای 
خشونت های  نوشته،  عكا  در 
اقدامات اصالحى خود در بغداد  با  را  بابیه  اولیه 
هرساله  قباًل  كه  مى دانند  »همه  مى كند:  مقایسه 
كارزار برپا بود: چه مقدار نفوسى كه  جنگ و نزاع و 
كشته مى شدند! یک سال در طبرسى  از دو طرف 
)منظور قلعه شیخ طبرسى(، سال بعد در زنجان 
به  كار،  خطا افراد  پس ازآن  نى ریز.  در  آن  از  پس  و 
به  است(  ناصرالدین شاه  )منظور  شاه  اجازه 
آنان  عراق رفتند و ما هرگونه دخالت و مشاركت 

به  خطاب  معروفش  نامۀ  در  او 
در  حدودًا  که  ناصرالدین شاه، 
اواخر دوران اقامت در ادرنه )68-

1863( نوشته شد، می گوید در هر 
این  طرفداران  که  دیاری  و  شهر 
به  بودند،  کن  سا )طایفه(  فرقه 
برخی  بی عدالتی  و  اجحاف  علت 
جنگ  آتش  کمان،  حا و  والیان  از 
از  پس  ولی  بود  روشن  درگیری  و 
بابیان  رسیدم،  عراق  به  من  آنکه 
را از هرگونه ارتکاب فساد و تنش و 

کردم. درگیری منع 
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به  كردیم.«29  ممنوع  را  منازعات  و  درگیری  در 
به سیاستمدار  نامه ای خطاب  ترتیب، در  همین 
اولیه  سال های  در  دوگوبینو،  كنت  فرانسوی، 
مشابهى  مقایسه   )18۶9 )حدود  عكا  در  حضور 
بغداد  به  كه  پیش  سال   1۶ »از  مى كند:  ترسیم  را 
افراد ما دست به  از  كنون، هیچ یک  وارد شدم، تا
حمله و هجومى نزده است. قطعًا حضرت عالى 
فرقه  این  سال،  شانزده  این  از  قبل  كه  شنیده اید 
بلكه  نداشت،  تحمل  را  محدودیتى  هیچ گونه 
همۀ  من  كرد.  انتقام جویی  به  مبادرت  همواره 
كردم؛ بنابراین، در  آن ها را از چنین اقداماتى منع 
هر شهری از آن ها مجازات شدند، ولى هیچ كس 

دست به انتقام و خشونت نزد.«30

حال   در  چهرۀ  به عنوان  حسین على  ی،  به هررو
بابی  كوچک  جامعه  قدرت  مركز  در  ظهور، 
شرایط  بازگرداندن  دنبال  به  كمتر  بغداد،  در 
عملكرد  ویژگى  ــ  گسترده  یسم  ترور و  نظامى گری 
او  بود.  ــ   1850 تا   1848 سال های  بین  بابی  گروه 
تالش داشت تا وقوع خشونت و تنش و رفتارهای 
مواردی  گردد.  محدود  گروه  اجتماعى  ضد 
بابی  گروه  اعضای  بین  درگیری  و  اختالف  از 
افتاد،  اتفاق  بیرونى  جامعه  و  بغداد  در  تبعیدی 
مسلمانان  قتل  به  منجر  مورد  یک  در  حداقل  كه 

گردید.31  مخالف بابیان 

كه  میرزاحسین على اظهار داشته در سال 1852، 
در  شاه،  جان  به  سوءقصد  برای  تالش  دنبال  به 
زندان طهران به سر مى برد، با خود دربارۀ علل آن 
كثر  حدا »با  گرفته  تصمیم  و  كرده  اندیشه  حادثه 

برعهده  را  گروه  بازسازی  مسؤولیت  جّدیت، 
دراین  كه  نباشد  بی مناسبت  شاید  بگیرد.«32 
دربار  با  نوری  خانوادۀ  نزدیک  روابط  خصوص، 

كنیم.33 شاه را یادآوری 

به منظور نكوهش عملكرد و رفتار بابیان در بغداد 
به  حسین على  ایران(،  اخیر  دورۀ  در  حتى  )و 
فتنه  علیه  اسالمى  سنتى  احكام  و  اصطالحات 
و فساد متوسل شد34 و از بابیان خواست از برهم 
با حكومت  و درگیری  امنیت جامعه  و  نظم  زدن 
به  خطاب  معروفش  نامۀ  در  او  كنند.  اجتناب 
كه حدودًا در اواخر دوران اقامت  ناصرالدین شاه، 
در  مى گوید  شد،  نوشته   )18۶3�۶8( ادرنه  در 
)طایفه(  فرقه  این  طرفداران  كه  دیاری  و  شهر  هر 
بی عدالتى  و  اجحاف  علت  به  بودند،  كن  سا
كمان، آتش جنگ و درگیری  برخى از والیان و حا
رسیدم،  عراق  به  من  آنكه  از  پس  ولى  بود  روشن 
بابیان را از هرگونه ارتكاب فساد و تنش و درگیری 
كید  تأ او  نامه،  همان  ادامۀ  در  كردم.35  منع 
در  اقامت  زمان  در   ،18۶3 سال  در  كه  مى كند 
استانبول، هیچ گاه اندیشه ارتكاب فساد نداشته 
هم نشینى  فجور  و  فسق  و  فساد  اهل  با  هرگز  و 
و  اصالح طلبان  به  اشاره اش  احتمااًل  نكرده ام.3۶ 
در  زمان،  آن  در  كه  است  ایرانى  مشروطه خواهان 

كن بودند.  پایتخت عثمانى سا

ادرنه نوشته شده،  كه آن هم در  او در لوح سراج، 
مى نویسد: »من هرگز فساد را تأیید نكرده ام. آنچه 
قباًل اتفاق افتاده بدون اجازه خدا بوده است!«.3۷ 
در سوره البیان هم كه تقریبًا در همان زمان نگارش 
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كه  اموری  از  مى دهد  دستور  پیروانش  به  یافته، 
منجر به آشوب و فتنه و فساد و اغتشاش مى گردد 

كنند.38  اجتناب 

كردن فتنه و  حسین على خود را صرفًا به محكوم 
خواست  هوادارانش  از  بلكه  نكرد،  محدود  فساد 
حكومت  و  قدرت  به  نسبت  كامل  اطاعت  كه 
را  حكومت  نوع  بهترین  و  باشند  داشته  مستقر 
او  كرد.39  اعالم  سلطنتى  و  پادشاهى  نظام  نیز 
كاشانى  ذبیح  میرزااسماعیل  حاج  به  نامه ای  در 
مى نویسد: »جایز نیست درخصوص امور دنیوی، 
دنیا  رهبران  و  سالطین  به  مربوط  كه  امری  هر  یا 
دنیوی  سلطنت  خداوند  كنید.  صحبت  است، 
بر هیچ كس جایز  را به پادشاهان داده است، لذا 
نیست كمترین عملى برخالف نظر و عقیده سران 
در  را  مضمون  همین  او  دهد«.40  انجام  حكومت 
آقانجفى  ایرانى،  روحانى  به  كه  بلندباالیی  نامه 
كرده است: »هر ملت باید باالترین  نوشته، دنبال 
كم داشته باشد؛  حد از احترام را نسبت به مقام حا
باید در برابر او خاضع و مطیع باشد؛ باید فرامین 
و  كمیت  حا و  نماید  اطاعت  را  او  دستورهای  و 
كمان و سالطین  اقتدار او را كاماًل رعایت كند. حا
و  عظمت  و  قدرت  مظاهر  همواره  زمین  ی  رو
كاماًل  به طور  ما  هستند.41  و  بوده  خداوند  شوكت 
شیوه های  و  امیال  و  آمال  از  شفاف،  و  روشن 
روشن  به راستى،  گرفته ایم«.  فاصله  اولیه  بابیان 
گرفته  كه حسین على از روش بابیان فاصله  است 
كمان سكوالر،  بود و بر این عقیده بود كه نه تنها حا
باید  كرده اند،  زور غصب  با  را  كمیت  هرچند حا

اطاعت شوند، بلكه خداوند خودش، حكومت و 
سلطنت بر زمین را به دست آن ها سپرده است. 

كید  اصرار حسین على بر سكون و زهدگرایی، با تأ
شد.  تقویت  شهادت  همچون  فضائلى  بر  جدید 
ارزش  شهادت  ابتدا،  از  شیعه،  جامعه  برای 
كه  آن ها  خصوصًا  اولیه،  بابیان  داشت.  واالیی 
بر  یادی  ز كید  تأ رفتند  طبرسى  شیخ  قلعه  به 
و  مصائب  تحمل  در  و  داشتند  شهادت طلبى 
و اصحاب  امامان شیعه؟مهع؟  از  مشكالت خود، 
ایشان الهام مى گرفتند. البته رهبران بابی خود را 
صرفًا به سیاست شهادت طلبى منفعالنه محدود 
بشرویی  مالحسین  مثال،  برای  نمى كردند: 
از  )بابیت(  حق  گسترش  برای  را  خود  آمادگى 
كرده  اعالم  شهادت  یا  شمشیر  مباحثه،  طریق 
یا شهادت«  پیروزی  »یا  پیروانش وعده  به  و  بود42 

را داده بود.43 

بهاءاهلل، متقاباًل شهادت را جایگزین بهتری برای 
كرد. او در بخش دیگری از  اقدامات نظامى اعالم 
نامه اش به ناصرالدین شاه مى نویسد: »فساد هرگز 
و  نیست  و  نبوده  خداوند  موردعالقۀ  و  مطلوب 
گروهى از جّهال )اشاره به  آنچه پیش ازاین توسط 
تالش بابیان برای ترور و سوءقصد به جان شاه، در 
گرفته، هرگز موردتأیید نبوده  سال 1852( صورت 
رضای  راه  در  تا  است  بهتر  تو  برای  الیوم  است. 
را بكشى.44 سپس  كسى  آنكه  تا  كشته شوی،  او 
از  بهتر  شوی،  كشته  شهادت  براثر  گر  »ا مى گوید: 
كه در بستر بیماری بمیری!«45 و در چند  آن است 
ایثار  و  جان فشانى  از  ستایش  به  نوشته،  و  متن 
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كه در راه خداوند جان دادند.4۶  كسانى مى پردازد 
مكنونۀ  كلمات  از  بخش  چند  در  همچنین  او 
كه حدود سال 1958 در بغداد نوشته  عربی خود، 

شده، به این موضوع پرداخته است:

ای پسر وجود!

به دنبال شهادت در راه من باش! و با تالش برای 
كه از این راه،  تحقق اوامر من خشنود باش! باشد 
سایبان  ورای  در  جاللم،  خیمه  تحت  در  من  با 

شكوهم آسوده باشى!4۷

ای فرزند آدم!

به  گر مویت  ا به جمالم!  قسم 
من  درنظر  شود،  رنگ  خونت 
جهان  دو  هر  خلقت  از  بهتر 
است.  جهان  دو  هر  انوار  و 
پس ای بنده من، در تحصیل 

كوشا باش!"48 شهادت 

ترجیح  او  زمان،  گذشت  با 
از مفهوم شهادت شیعى  داد 

فاصله بگیرد و شهادت به خاطر خودش را تبلیغ 
یج نماید. او مى گوید: »شهادت امر عظیمى  و ترو
و  باارزش  احمر  كبریت  همچون  ولى  است؛ 
كه  نیست  كاالیی  است.  كمیاب  درعین حال 
كشته شدن  در دست هركس باشد.«49 به دنبال 
دربار  به  ویژه اش   فرستادۀ  خراسانى،50  میرزابدیع 
حسین على   ،19۶9 سال  در  شاه،  ناصرالدین 
بهائیت  تبلیغ  در  حكمت  رعایت  خواستار 
مالحظه كاری  و  احتیاط  عنصر  كم كم  شد.51 

)برخى  آنان  گرچه  »ا مى شود:  او  نوشته های  وارد 
كه نام آن ها ذكر نمى شود( در راه خدا به  بهائیان 
مقبول  آن ها  شهادت  گرچه  و  رسیدند  شهادت 
حكمت  چارچوب  بعضًا  آن ها  معذلک،  است، 
نوشته ها  در  مى رسد  به نظر  گرفتند.«52  نادیده  را 
برای  رمزی  كلمه  حكمت،  بهاءاهلل،  ادبیات  و 
ساختن  پنهان  از  است  عبارت  كه  است  تقیه 
كه در احكام  باور و عقیده به هنگام خطر جانى، 
مثال،  برای  است.53  شده  شمرده  مجاز  شیعه 
هیچ كس  بر  مى نویسد،  بهاءاهلل 
كه در مقابل منكران  جایز نیست 
و  اقرار  امر  این  به  مخالفان،  و 
جمال  باید  بلكه  نماید.  اعتراف 
چشم  تا  دارد،  پنهان  را  امر  این 
به  او  نیفتد!54  آن  بر  نامحرمان 
پیروانش دستور مى دهد به دنبال 
شهادت نباشند.55 حتى در یک 
كردن جان  كه فدا  مورد مى نویسد 
به این طریق، ممنوع و حرام  فرد 
كه افراد باید هستى و  در مقابل مى گوید  است.5۶ 
تبلیغ  و  یج  ترو و وظیفه  امراهلل  راه  در  را  جان خود 
»شهادت  مى گوید:  او  نمایند.5۷  بذل  بهائیت 
یختن خون فرد نیست!  منحصر به بذل جان و ر
شهید  اسماء  كتاب  در  است  ممكن  فرد  زیرا 
گرچه هنوز در قید حیات باشد؛58 یا  تلقى شود، 
گر فردی بمیرد درحالى كه ایمان محكم به  اینكه، ا
پروردگار و موالی خود دارد و نفس خود را بشناسد 
او شهید مرده  كه  كند، به راستى  او  و رو به سوی 

همگی  و  همواره  بهائی  منابع 
بهاءاهلل  نقش  تا  داشته اند  تالش 
دهند  نشان  بزرگ  دوره  آن  در  را 
و وانمود می کنند و بیان می دارند 
که او نقش رهبری در پشت صحنه 
رویدادهای  و  حوادث  از  بسیاری 
حساس بابی را داشته است! ولی 
هیچ  به  موجود،  مدارک  و  اسناد 

روی این ادعا را تأیید نمی کند. 
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گر قرار است فرد بین مردن براثر شهادت  است.59 ا
و گفتن حقیقت با حكمت و مصلحت، انتخاب 

كند، امر دوم ترجیح دارد.۶0

تصور  ابتدا  در  میرزاحسین على  كه  است  آشكار 
و تصمیمى برای جدایی تند و رادیكال از قواعد 
به  بلكه صرفًا  نداشت؛  بابی  یا  و احكام اسالمى 
جامعه  در  عملى  رفرم  و  اصالحات  نوعى  دنبال 
و  شورش  ممنوعیت  بر  كید  تأ طریق  از  بابی، 

در  بود.۶1   نظا مى گری  و  پیكار 
سال   5 حدود   ،18۷3 سال 
شروع  او  عّكا،  در  اقامت  از  پس 
با  بابی  شریعت  جایگزینى  به 
مذكور  ـ  بهائى  احكام  تعدادی 
نوشته های  و  اقدس  كتاب  در 
درحالى كه  كرد.  ــ  بعدی اش 

بیان،  كتاب  شریعت تدوین شده توسط باب در 
و  غریب  و  عجیب  تغییرات  برخى  جز  چیزی 
نبود،  اسالمى  احكام  سیستم  در  بی حساب، 
و  چارچوب  و  مبانى  حفظ  ضمن  حسین على 
به  بابی،  و  اسالمى  احكام  از  متعددی   عناصر 
كرد. او  گسست و جدایی از سنت حركت  سمت 
كه از ابتدا بسیار تحت تأثیر آراء و عقاید مسیحى 
میسیونری  و  تبلیغى  گروه های  با  ادرنه  در  و  بود 
باتوجه  مى رسد  به نظر  داشت،۶2  ارتباط  پایی  ارو
غربی  مفاهیم  و  فرهنگ  جریان  و  حضور  به 
تحت تأثیر  بیش ازپیش  عثمانى،  جامعۀ  در 
او،  نوشته های  آخرین  گرفت.  قرار  فرهنگ  آن 
تدوین  و  نگارش  عّكا  در  كه  آن هایی  به ویژه 

كى از توجه و عالقه مندی او به  شده، همگى حا
قانونمند،  و  مشروطه  دولت  همچون  موضوعاتى 
صلح جهانى، خلع سالح، امنیت جمعى، نظام 
بین المللى،  خط  و  زبان  جهانى،  قانون گذاری 
همزیستى )و ازدواج( بین پیروان ادیان و نژادهای 
كه او به طور  مختلف و امثال آن است. ایده هایی 
ناشیانه ای آن ها را با تئوری های اسالمى موجود و 
كه برخى  كاری  قواعد و فرهنگ ایرانى پیوند زد؛ 
او  هم دوره  اصالح طلبان  از  دیگر 

هم انجام دادند.۶3

این گونه،  مواردی  تحت تأثیر 
نتوانست  حتى  حسین على 
و  احكام  از  بسیاری  در  اصالحى 
قوانین خشن بابی، ازجمله حكم 
جنگ ساالری  و  مسلحانه  جهاد 
كوتاه، پس از تألیف  كند. او در چند نوشته  ایجاد 
كتاب اقدس، بر اهمیت نسخ جهاد بابی و احكام 
كرد و آن  را اخالقًا مغایر با آیین  كید  مرتبط با آن تأ
بود،  آن پرداخته  یج  ترو و  به تأسیس  كه  جدیدی 
مى نویسد:  بشارات  لوح  در  مثال،  برای  دانست. 
دور  این  در  كه  بشارتى  اولین  جهان!  مردم  »ای 
فرمان  نسخ  شده،  داده  ام الكتاب  در  عظیم، 
سایر  و  متن  این  در  او  است.«۶4  كتاب  از  جهاد 
ازجمله  بابی،  شدید  احكام  نسخ  مرتبًا  آثارش، 
ممنوعیت  كتب،  نابودی  پیكارگری،  و  جهاد 
كتب غیربابی، مصادره اموال مردم، طرد  خواندن 
جوامع  كردن  نابود  و  انهدام  و  غیربابیان  تكفیر  و 

غیربابی را بیان مى كند.۶5 

این  اعالم  از  پس  حسین علی 
شد  مدعی  ممنوعیت ها، 
و  جنگ طلب  بابی  جامعۀ  که 
گروه  دوستدار خون ریزی را به 
صلح طلب  و  صلح دوست 

کرده است.  تبدیل 
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ممنوعیت ها،  این  اعالم  از  پس  حسین على 
و  جنگ طلب  بابی  جامعۀ  كه  شد  مدعى 
و  صلح دوست  گروه  به  را  خون ریزی  دوستدار 
مى نویسد:  او  است.  كرده  تبدیل  صلح طلب 
)بابیان(  مردم  ما  پنجاه سال،  از  »الحمدهلل، پس 
و  زشت  اعمال  خونریزی،  و  جنگ  ارتكاب  از  را 
كردیم و اینكه این طایفه از جنگ  خالف،... منع 
جای  در  است.۶۶  آورده  ی  رو صلح  به  پیكار  و 
استفاده  با  »با عنایت خداوند،  دیگری مى گوید: 
كالم و عمل نیكو، شمشیرهای تیز و بّران بابیان  از 
به غالف ها بازگشت!«۶۷ به جای جهاد، از بهائیان 
بهائیت  غیرخشونت آمیز  تبلیغ  به  شد  خواسته 
كرد: »ای اهل  بپردازند و این را جهاد واقعى عنوان 
عالم، به سوی آنچه رضایت خداوند در آن است 
بشتابید، و جاهدوا حق الجهاد، و امر قدرتمند و 
كه  داشتیم  مقرر  ما  كنید!  آشكار  را  او  مستحكم 
گفتار  و  خرد  سالح  طریق  از  اهلل  سبیل  فى  جهاد 
البته  گیرد.«۶8  صورت  نیكو  رفتار  و  اعمال  و 
بهاءاهلل در اینجا از یک مضمون اسالمى )به ویژه 
همانا  كه  مى كند  استفاده  عرفانى(  ادبیات  در 
كبر« است و برتر از »جهاد اصغر«. به ویژه  »جهاد ا
و  اخالقى  مدارج  كسب  به  منوط  تبلیغ،  كار  كه 
ازاین رو،  است.  روحانى  و  روانى  تأثیرگذاری  توان 
جانشین  و  پسر  )عبدالبهاء(،  عباس افندی 
امراهلل  بهائى،  عصر  »در  كه  مى نویسد  بهاءاهلل۶9 
كاماًل روحانى است و هیچ ارتباطى با امور دنیوی 
و مادی ندارد. نه جنگ و نه درگیری، نه ستیز و نه 
مجازات. امراهلل هیچ چالشى با جوامع و مردم، یا 

جنگى با طوایف و قبایل ندارد. لشكر آن حب به 
تش شراب دانش و معارف الهیه است. 

ّ
خدا و لذ

جهادش  و  حقیقت  درباره  روشنگری  سالحش 
مبارزه با نفس اماره بالسوء است.۷0

کشتار از  عبدالبهاء و حذف احکام جنگ و 
بابیت

عبدالبهاء حتى بیش از پدرش بر تقابل بین جوامع 
كید كرد. او در متنى،  بابی و بهائى و تعالیم آن ها تأ
با اشاره به تعهد بهائیان برای معاشرت دوستانه با 
كه مى گوید، »این  همه مردم، تا آنجا پیش مى رود 
بیانى  نه  است  بهائى  طایفه  این  دینّیه  فرائض  از 
برعكس  مقصدشان  آنان  است(.  بابیان  )منظور 
كتاب  مقّدس  كتاب  را  بهائیان  زیرا  است  این 
و  مى نماید  امر  چنین  كتاب  این  و  است  اقدس 
این  در  بیان  و  بیان است  كتاِب شرع  را  بیانى ها 
كتاب  كتاب اقدس. لكن بهائیان  مسائل ُمباین 
و مى گویند  بیان مى دانند  كتاب  ناسخ  را  اقدس 
كه در بیان حكم تعّرض به سایر ادیان است ولى 

كتاب اقدس ناسخ این احكام«.۷1

به  خطاب  شخصًا  كه  نامه ای  در  عبدالبهاء 
این  نوشت،  اهلل(  )مدینة  شیراز  یا  بغداد  بهائیان 
تعلیم  شریعتى،  هر  در  كه  كرد  مطرح  را  دیدگاه 
مى گیرد.  قرار  ویژه  كید  تأ و  موردتوجه  خاصى 
تسلیم در  و  اطاعت  در شریعت موسى،  ازاین رو، 
عیسى،  دوران  در  بود.  كید  موردتأ خداوند  برابر 
و  سازش  محبت،  و  دوستى  اخالقى،  رفتار 
گر به صورتت سیلى زدند، طرف دیگر  صبوری، "ا
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شریعت  در  بود.  كن!"  آماده  سیلى  برای  هم  را 
غیرخدا  پرستش  منع  بت هاو  شكستن  اسالم 
دوران  در  مى گوید،  سپس  بود.  خاص  موردتوجه 
كتب و  باب، »منطوق بیان ضرب اعناق و حرق 
 من آمن و صّدق« 

ّ
اوراق و هدم بقاع و قتل عام اال

در  بیان،  شریعت  برخالف  مى افزاید،  آن گاه  بود. 
همزیستى  محبت،  و  رأفت  بر  كید  تأ بهائى  عهد 
با سایر مردم، اعتماد به سایر مردم و وحدت عالم 

انسانى است.۷2

تعارض دیدگاه بابیان )ازلیان( و بهائیان
تداوم حضور فرقه ازلى )بابی(، بهائیان را همچنان 
یشه های بابی  تحریک مى كرد تا به قطع رابطه با ر
به  نامه خود  در  لذا عبدالبهاء  ورزند.  خود اصرار 
پایدار، در الهه، مى نویسد:  سازمان مركزی صلح 
اندكى  تعداد  با  فرقه ای  ایران، درحال حاضر،  »در 
آن ها  مى شود.  نامیده  »بابی«  كه  دارد  وجود  پیرو 
درحالى كه  مى دانند،  باب  به  وابسته  را  خود 
آن ها  هستند!  بی اطالع  او  تعالیم  از  كلى  به طور 
كاماًل مغایر  كه  دارای برخى تعالیم سّری هستند 
را  آن ها  مردم  ایران،  در  است.  بهاءاهلل  تعالیم  با 
مى آیند  پا  ارو به  بابیان  وقتى  ولى  مى شناسند 
مطرح  را  بهاءاهلل  تعالیم  و  پنهان  را  خود  تعالیم 
تعالیم  بودن  مثبت  متوجه  كه  ازآنجا مى كنند! 
را به نام  بهاءاهلل شده اند، سعى دارند این تعالیم 
خود جا بزنند! البته تعالیم سری و پنهانى آن ها از 
كه متعلق به باب است.  گرفته شده،  كتاب بیان 
كه در ایران  گر شما یک نسخه از ترجمه بیان را،  ا
كرد  كنید، مالحظه خواهید  تهیه شده۷3 مطالعه 

این  تعالیم  با  كاماًل در تعارض  بهاءاهلل  تعالیم  كه 
فرقه است.۷4

طاقت فرسایی  زحمت  همچنین  عبدالبهاء 
به سوی  بهائیت  گاه شماری حركت  برای اصالح 
صلح طلبى و وحدت گرایی و اعالم اینكه بهاءاهلل 
این آرمان ها را، حتى قبل از تأسیس و شروع آیین 
مثال،  برای  است!  كشیده  داشته،  سر  در  بهائى 
البرت  به  نامه ای  در   ،1911 سال  در  عبدالبهاء، 
و  صلح  كنفرانس  مؤسس/رئیس  اسمایلى، 
كه بهاءاهلل  داوری موهونک لیک، مدعى مى شود 
این  از  پیش  سال   ۶0 را،  بین المللى  صلح  ایده 
زمان،  آن  در  و   )1851 )سال  كرد  مطرح  ایران  در 
او نامه های متعددی در این موضوع نوشت و آن 
منتشر  مناطق  سایر  در  سپس  و  ایران  در  ابتدا  را 

كرد.۷5  

از  به جامانده  مكتوب  آثار  اولین  اینكه  از  جدا 
این  مهم  نكته  بوده،   1853 سال  در  بهاءاهلل، 
عّز  قصیده  همچون  او،  آثار  اولین  كه  است 
چهار  وادی،  هفت  مبارک،  مثنوی  ورقائیه، 
و  مكنونه۷۷  كلمات  جواهراالسرار،۷۶  وادی، 
عرفانى،  امور  درباره  منحصرًا  ایقان،۷8  كتاب 
آن ها  در  و  است  الهیاتى  موضوعات  و  اخالقى 
هیچ اشاره ای به موضوع صلح جهانى و وحدت 
با  را  خود  نامۀ  عبدالبهاء  نیست.  انسانى  عالم 
كه  مى دهد  ادامه  غریب  و  عجیب  عبارت  این 
آنكه حدود 50 سال  تا  ادامه داشت  »این جریان 
پیش كتاب اقدس منتشر شد )یعنى سال18۶1(! 
كتاب  كه  مى دانست  به خوبی  عبدالبهاء  گرچه  ا
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مذكور 10 سال یا بیشتر، پس از سال 18۶1 نوشته 
شده است! 

یک تفاوت شاخص و بارز بین بابیت و بهائیت 
شهیر  مبلغ  برادرزاده  گلپایگانى،  میرزامهدی  را 
از  بخشى  در  گلپایگانى،  میرزاابوالفضل  بهائى، 
كه توسط  كشف الغطاء عن حیل االعداء  كتاب 

نشان  یافته،  نگارش  ی  و
كتاب،  این  است.  داده 
كه  است  مهمى  كتاب 
خود  از  دفاع  برای  بهائیان 
و  دانشمند  نظرات  رّد  و 
ادوارد  انگلیسى،  محقق 
اظهار  او  نگاشته اند.  براون 
بهائیه  و  بابیه  كه  مى دارد 
هستند  متمایز  آیین  دو 
كه  مى رود  پیش  آنجا  تا  و 
بهائیه  شریعت  مى گوید 
احكام،  قوانین،  از  متشكل 
تعالیم  آداب،  دستورات، 
اخالقى  دیدگاه های  و 

مؤسس  و  شارع  است.  اقدس  كتاب  از  برگرفته 
كتاب  این آیین باهر بهاءاهلل است. عقاید بابی از 
و  و واجبات، محرمات، احكام  گرفته شده  بیان 
قوانین، ... در آن نوشته شده است و مؤسس آن 
اصول  نظر  از  آن چنان  گروه،  دو  این  است.  باب 
و  انجیل  كه  هستند  متفاوت  یكدیگر  از  فروع  و 
كه  كعبه و سومنات. اساس آیین بیان  تورات، یا 
است،  براون(  رفقای  و  )دوستان  ازلیان  عقیده 

است  كتبى  كلیه  بردن  بین  از  و  نابودی  همانا 
و  باشد  شده  نوشته  بابیت  موضوع  از  غیر  در  كه 
و  و عتبات  متبركه  كن  اما كلیه  انهدام  و  تخریب 
كشتار  كن مقدسه و مقابر سایر ادیان،  معابد و اما
مردم بی گناه، تجویز طرد و تكفیر و آلوده دانستن 
كشتار و محو همه مردمى  غیربابیان، و درنهایت، 
نیز  و  نگروند  بابی  آیین  به  كه 
كسازی و از بین بردن هرگونه  پا

نشانه ای از غیربابیان!!۷9 

نیز  گلپایگانى  ابوالفضل  خود 
در كتاب الحجة البهّیه عبارت 
مشابهى دارد: »اقدامات زشت 
مى توان  نه  را  بابیان  ناپسند  و 
ولى  بخشید؛  نه  و  كرد  انكار 
خاطر  به  بهائیان  بازداشت 
آن ها  به  تعدی  اقدامات،  آن 
بیچارگان  این  زیرا  است. 
سالح  كه  بابیانى  با  ارتباطى 
اقدامات مسلحانه  و  برداشتند 
نظر  از  همچنین  ندارند؛  كردند 
آیین و احكام مذهب هم جدا هستند.«80 حتى 
یافت،  انتشار  بعدًا  كه  بهائى  آثار  و  نشریات  در 
گاهى عبارت مبالغه آمیزی درباره عقاید  مى توان 
كه خواهیم  و باور بابی یافت. هرچند، همان طور 
مخالف  عقایدی  با  عمده،  به طور  آن ها  دید، 
بهائیان  توسط  مبالغه آمیزی  به صورت  كه  آن ها، 
گرفتند. بنابراین،  مطرح شدند، تحت الشعاع قرار 
كه نویسنده بسیار مطلع بهائى،  تعجب آور است 

ازلیان  عقیده  که  بیان  آیین  اساس 
است،  براون(  رفقای  و  )دوستان 
کتبی  کلیه  همانا نابودی و از بین بردن 
بابیت  موضوع  از  غیر  در  که  است 
نوشته شده باشد و تخریب و انهدام 
معابد  و  عتبات  و  متبرکه  کن  اما کلیه 
کن مقدسه و مقابر سایر ادیان،  و اما
و  طرد  تجویز  بی گناه،  مردم  کشتار 
و  غیربابیان،  دانستن  آلوده  و  تکفیر 
کشتار و محو همه مردمی  درنهایت، 
کسازی  که به آیین بابی نگروند و نیز پا
از  نشانه ای  هرگونه  بردن  بین  از  و 

غیربابیان!!
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كه فرمان  كند  عبدالحمید اشراق خاوری، اعالم 
و  عمل  شدت  بر  كید  تأ و  غیربابیان  با  جهاد 
قیوم  در  مكررًا،  و  بارها  و  بارها  آن ها،  با  خشونت 
االسماء، از قلم باب صادر شده و بعید است در 
آن  در  پیكار  فرمان  كه  باشد  سوره ای  كتاب  این 

نیامده باشد.81 

تغییر و بازنگری درعقاید بابی توسط بهائیان 
در غرب 

بهائیت  نوزدهم،  قرن  اواخر  از 
بابی،  عقاید  انكار  و  رد  با  كه 
اعتقادی  پیشینه  به عنوان 
گرفته بود؛ سعى  خود، روحیه 
كرد تا هویت مستقلى، تحت 
میان  در  مترقى  گروه  عنوان 
یک  و  مسلمان  كشورهای 
اقلیت كوچک، كه رهبری اش 
در  طرفدارانش  و  فلسطین  در 
كند.82  ایجاد  هستند،  ایران 

بااین حال، در دهه 1890، تركیبى از عناصر اتفاقى 
پا بهائى  دست به هم داد و عده ای در امریكا و ارو
سیاست  به سرعت  نیز،  بهائى  رهبری  شدند، 
خاورمیانه  از  خارج  در  تبلیغ  برای  گاهانه ای  آ
كرد. با ظهور و تقویت جوامع كوچک بهائى  اتخاذ 
یخ،  تار شگفت آوری  به طرز  بهائیان  غرب،  در 
قوانین، عقاید و دكترین جدیدی را تدوین كردند، 
از  جدا  كاماًل  و  غربیان  ذهنیت  و  ذائقه  طبق  كه 
فرهنگ و خصوصیات و پیشینه آن باشد. توسعه 
یشه و پیشینه خود  كاماًل از ر كه  بهائیت جدیدی 

تبلیغ آن  و  گرفته  و بوی غربی  و رنگ  كنده شده 
و  گانه  جدا باید  را  جدید«  جهانى  »آیین  به عنوان 
از  ولى یک بخش  مستقاًل مورد مطالعه قرار داد83 
این توسعه و گسترش مستلزم بررسى دقیق است.

جوامع  مردم  نه  و  غرب  در  بهائى  اولیه  جوامع  نه 
بودند،  كرده  زندگى  آن  در  بهائیان  كه  غربی، 
گروه  یک  به عنوان  بابیت،  از  شناختى  هیچ یک 
یا جنبش  و پیكارجو،  نظامى 
ستیزه جو  سیاسى  دینى- 
یستى  ترور و  خرابكار  و 
هم  گر  ا بلكه  نداشتند؛ 
بابیان  درباره  چیزی  غربی ها 
مطالب  حد  در  بودند  شنیده 
احساسى شده  و  رومانتیک 
اصالحگر  گروه  یک  دربارۀ 
توسط  كه  بود  معنویت گرا  و 
شرقى  استبدادی  حكومت 
گرفته اند-  مورد آزار و قتل قرار 
تصویری كه توسط گوبینو و بسیاری از نویسندگان 
از   قهرمان سازی  گردید.84  ترسیم  او  از  پس 
كاریزماتیک  كشته های بابی و شخصیت پردازی 
خود  به  تخیل  و  قصه پردازی  رنگ  باب،  برای 
پا  گرفت و به این روایت ها، در مسیر انتقال به ارو
نزد  در  لذا  شد،  داده  »مسیحى«  وجهۀ  امریكا  و 
عقاید  و  اهداف  واقعیت  نتوانستند  كه  غربیانى 
دهند،  تشخیص  به درستى  را  بابیان  نگرش  و 

كنش دلسوزانه و احترام آمیز شد. موجب وا

و  بابی  کشته های  از   قهرمان سازی 
برای  کاریزماتیک  شخصیت پردازی 
به  تخیل  و  قصه پردازی  رنگ  باب، 
در  روایت ها،  این  به  و  گرفت  خود 
وجهۀ  امریکا  و  اروپا  به  انتقال  مسیر 
نزد  در  لذا  شد،  داده  »مسیحی« 
که نتوانستند واقعیت اهداف  غربیانی 
به درستی  را  بابیان  نگرش  و  عقاید  و 
کنش  وا موجب  دهند،  تشخیص 

دلسوزانه و احترام آمیز شد.
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كام بابیان برای سرنگونى  در ایران، پس از تالش نا
نسبت  شیعیان  عموم  كنش  وا قاجار،  حكومت 
به آن ها منفى بود و اعدام باب و مرگ پیروانش، 
تلقى  حقیقت  این  بر  شاهدی  و  دلیل  صرفًا 
است  قرار  كه  حقیقى،  قائم  و  مهدی  او  كه  شد 
برای  نیست.  باشد،  پیروزی  با  همراه  قیامش 
متفاوتى  كاماًل  فرهنگ  در  كه  مسیحى،  ناظران 
یدادهایی، یادآور  كرده اند؛ چنین رو زندگى و رشد 
بود  اولیه  مسیحیان  آزار  و  مسیح  شدن  مصلوب 
مى كرد.85  متبادر  ذهن  به  را  دیگری  معنای  و 
از این صحبت  نویسندۀ غربی،  برای مثال، یک 
اولیه  ایمان  از  بابی  جنبش  چگونه  كه  مى كند 
محبت  در  را،  باز  ی  رو با  شهادت  كه  ـ  مسیحى 
برخوردار  ـ  مى بیند  دیگران  به  شادمانه  خدمت  و 
بود. برای آن ها خون شهیدان قلعه شیخ طبرسى، 

زنجان، یزد، حیف نشده بود.8۶

بنابراین، برای تازه بهائیان غربی نیازی به سناریو 
بین  پیوند  و  ربط  ایجاد  برای  داستان پردازی،  و 
برعكس،  بلكه،  نبود؛  بهائى  و  بابی  جنبش های 
پیشینیان  و  پیشتازان  به عنوان  بابیان،  معرفى 
از  قوی تر  خودشان،  سختى كشیده  و  آزاردیده 
بخشى از برنامه های تبلیغاتى و میسیونری بهائیان 
كه در ابتدای قرن  )و ازجمله خود عبدالبهاء( بود 
بیستم از خاورمیانه به غرب رفتند. البته برخى از 
همچنان  نیز،  اجتماعى  ترقى خواهانه  برنامه های 
پا و امریكای شمالى  به عنوان تعالیم بهائى، در ارو
این  كه  است  روشن  ولى  گرفت؛  قرار  كید  موردتأ
بود  بعید  و  نداشت  تازگى  غربیان  برای  برنامه ها 

كه  كند. آنچه  كه افراد غربی را به بهائیت ترغیب 
بزند  دامن  افراد  مذهبى  اشتیاق  به  مى توانست 
اولیه،  مسیحیت  از  دراماتیكى  و  جدید  روایت 
شدن  تازه  احساس  نوعى  بود.  جدید  قالب  در 
وقایع اولیه مسیحیت )انجیلى( در دوره معاصر، 
توجه  و ظاهر عبدالبهاء هم در جلب  كه پوشش 
با  و  كرد  كمک  آن  به  غربی  تازه بهائیان  اغلب 
به نوعى  را  او  آقا«،  »سركار  بودن  سالخورده  وجود 
»بازگشت مسیح« تلقى مى كردند.8۷ به هرصورت، 
چهره و داستان ساخته وپرداخته شده برای باب و 
پیروانش نقش مهمى در جذب و ترغیب غربیانى 
بهائى  معبد  و  آیین  بذر  را  باب  خون  كه  داشت 

مى دانستند.88

تركیب  و  تلفیق  برای  شوقى افندی  تالش 
بابیت و بهائیت

توجه   ،1912 سال  در  عبدالبهاء  مرگ  از  پس 
اولیۀ  دورۀ  به  بیش ازپیش،  غربی،  بهائى  جوامع 
ئى عقیده و باور خودشان  بابی، به  عنوان دوره طال
ربانى  شوقى افندی  شد.  معطوف  )بهائیت( 
نوه  گرچه  بهائیان،  جدید  رهبر   )189۷�195۷(
شخصیت  و  روحیه  بیشتر  ولى  بود،  عبدالبهاء 
نه  و  داشت  را  تى  تشكیال و  سازمانى  فرد  یک 
عالقه ای  لذا  و  كاریزماتیک89  و  روحانى  رهبری 
آیین  ارائه  و  معرفى  در  پدربزرگش  روش  ادامه  به 
تى  تشكیال فرد  او  درعین حال  نداشت.  بهائى 
را  بهائى  تعالیم  كرد  تالش  و  بود  برجسته ای 
به صورت  نیز  را  بهائیت  و  كند  مرتب  و  مدون 
اسالم،  و  مسیحیت  الگوی  طبق  جهانى،  آیینى 
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سازماندهى نماید. او در نوشته ها و آثار انگلیسى 
كرد تا نگاه پیشین، مبنى بر  خود، به آرامى تالش 
متمایز بودن بابیت و بهائیت و ناسازگاری این دو 
كردن  كنار بگذارد و از تركیب و مخلوط  عقیده را 

كند.90   آن ها، یک الگوی واحد ارائه 

این پروسه تلفیق و همسان سازی براساس جایگاه 
اساسى و غیرقابل تغییر باب، به عنوان یک مظهر 
آمدن  مبشر  هم زمان،  به طور  و  مستقل  الهى 
شد.  دنبال  شوقى افندی  نوشته  دو  در  بهاءاهلل91، 
براین اساس، شوقى افندی در سال 1932، ترجمه 
تغییروتبدیل یافته ای  و  اصالح شده  انگلیسى 
تألیف  بابی،  دوران  یخ  تار فارسى  كتاب  یک  از 
ــ   )1831�1892( زرندی  نبیل  مالمحمد 
نوشته شده در سال های 1888 تا 1890 ــ را منتشر 
 The Dawn( را  انگلیسى  ترجمه  عنوان  كرد. 
نبیل  »روایت  و عنوان فرعى  گذاشت   )Breakers
این  نهاد.  آن  بر  را  بهائى«  آیین  روزهای  اولین  از 
كه قباًل انتشار نیافته بود92 زمینه ساز مهمى  كتاب 
برای  بابی،  یخ  تار بازنویسى  و  جعل  پروسه  در 
انطباق آن با تعالیم و استانداردها و رفتار و سنت 
گردید؛ درحالى كه ادوارد براون سال ها قبل  بهائى 
و  یافته  گاهى  آ آیین  دو  این  تعارض  و  تفاوت  به 
شوقى افندی،  بود.93  نوشته  آن  دربارۀ  مطالبى 
برای  راه  بهترین  را  نبیل  یخ  تار عنوان  از  استفاده 
او  دانست.  بهائیت  و  بابیت  تلفیق  مشكل  حل 
را  بهائیت  بودن  بركنار  به این ترتیب،  مى توانست 
فعالیت های  حتى  و  پیكار  و  جنگ  و  جهاد  از 
صحنه های  درعین حال  كند،  توجیه  سیاسى 

قهرمانانه  قصه های  و  یخى  تار و  حماسى 
و  نى ریز  و  زنجان  طبرسى،  قلعه  اثبات نشده 
سختى ها و شهادت هایی كه صحت آن ها روشن 

كند.  نیست را نیز به نفع بهائیان حفظ 

طرفدار  گروهى  به عنوان  بابیان  كتاب،  این  در 
شدید  تحریكات  براثر  كه  شده اند،  تصویر  صلح 
دفاع  و  اسلحه  برداشتن  به  ناچار  متقابل،  طرف 
و  درگیری  مراحل  در  مثال،  برای  شدند.  خود  از 
مالحسین  كه  شده  نقل  طبرسى،  شیخ  جنگ 
مهدی قلى میرزا،  شاهزاده  برای  پیامى  بشرویی  
»ما  مى گوید:  و  كرده  ارسال  محل،  كم  حا
و  حكومت  پایه های  تخریب  قصد  به هیچ وجه 
سلطنت و تصاحب تاج و تخت ناصرالدین شاه 
موعود؟جع؟  قائم  ظهور  متوجه  ما  امر  یم.  ندار را 
كشور  بوده و اساسًا مرتبط با منافع طبقه روحانى 
درمورد سیدیحیی دارابی )وحید( هم،  است.«94 
گویا در خانه اش در یزد  كه  به همین نحو، زمانى 
به  كه  شده  گفته  او  زبان  از  بود،  شده  محاصره 
گر من از سوی باب اختیار  كرد: »ا یاران خود اعالم 
كه برعلیه این مردم جنگى به راه بیندازم،  داشتم 
به  نیازی  آنكه  بدون  یک تنه،  و  به تنهایی  خودم 
كمک فردی دیگر داشته باشم، همه آن ها را نابود 
كاری  از چنین  كه  امر شده  به من  ولى  مى كردم، 
كنم.«95 مجددًا و به همین نحو، از زبان  خودداری 
به  كه  شده  نقل  )حّجت(  زنجانى  محمدعلى 
اقدامات  كه  مى كرد  خاطرنشان  مرتبًا  هوادارانش 
آن ها ماهیت تدافعى دارد و آن ها مراقب بودند تا 
كنند.9۶ سپس  امنیت زنان و فرزندانشان را حفظ 
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مى دهد:  نسبت  حجت  به  را  زیر  عبارت  زرندی 
اقدام  كه تحت هیچ شرایطى  امر شده ...  »به ما 

به جهاد علیه مشركان نكنیم.«9۷ 

بخش  باال،  ادعاهای  برخالف  كه  است  جالب 
جزئیات  به  زرندی  گزارش های  از  قابل توجهى 
دولت  علیه  بابیان  بزرگ  جنگ  سه  دراماتیک 

است،  یافته  اختصاص 
این  در  كجا،  هیچ  ولى 
از  اشاره ای  كمترین  متن، 
میرزاحسین على مبنى بر عدم 
آن ها  اقدامات  از  او  رضایت 
ی«  یاده رو »ز عنوان  تحت 
برعكس،  بلكه،  است؛  نشده 
»صحنه های  را  وقایع  آن 
به  »اقدام  یا  اعجاب آور«98 
خاطره انگیز«99  محاصره های 
و  بالمنازع  »قهرمانان  توسط 
با  كه   دانسته«100  شجاعى 
پیشگامان  مرگ  و  حیات 
آیین جاودانه  یخچۀ  تار خود، 
بخشیدند.101  غنا  را  الهى 

باال،  ادعاهای  برخالف  عبدالبهاء  درحالى كه 
"ضرب  بر  مبنى  بابی،  دستورهای  و  احكام  از 
انهدام  نشریه،  و  كتاب  هرگونه  زدن  آتش  اعناق، 
كن مقدسه و متبركه  و تخریب و ویران ساختن اما
كلى و بدون استثنای همگانى،  دینى و قتل عام 
یاد  مى كند.  باشند"  شده  بابی  كه  كسانى  مگر 
كه این عملكرد با عاطفه و مهربانى  روشن است 

كه بهائیان در  كیدهایی  و وحدت گرایی و سایر تأ
بابی  مرد  و  زن  قهرمانان  دهان  در  زرندی،  روایت 
زرندی  قول  از  مثاًل  ندارد.  مطابقت  مى گذارند، 
كه محمدعلى حجت، رهبر شورش  نوشته شده 
كه  كرده  كید  تأ من  به  »باب  است:  گفته  زنجان 
انسان دوستى  و اصول  كنم  توجه  مردم  قلوب  به 
خشونت  هرگونه  از  و  كنم  رعایت  را  محبت  و 
نمایم.  اجتناب  غیرضروری 
همواره  اصحابم  و  من  هدف 
خدمت  از  است  عبارت 
و  حكومت  به  وفادارانه 

خیرخواه مردم بودن.«102

همسان سازی  و  تلفیق  برنامۀ 
انتشار  با  بهائیت،  و  بابیت 
شوقى افندی  نوشته  كتاب 
یخ  تار درباره   ،1944 سال  در 
با  امر،  اولیه  سال  یک صد 
اوج خود  به  بدیع،  قرن  عنوان 
متن  این  كنار  در  او  رسید.103 
نوشته  انگلیسى،  مفصل 
قرن  »لوح  نام  با  نیز،  كوتاه تری 
كرد.104 قرن بدیع،  احبای شرق« به فارسى منتشر 
كم وبیش یک اثر قابل توجه )گرچه در بخش هایی 
فاقد ارزش خواندن( در حوزه تحریف و بازنویسى 
ــ الهیاتى است. در این  یخى  و تركیب و سنتز تار
آیین  دربارۀ  كتاب دیدگاه شخصى شوقى افندی 
در  باب  ظهور  با  كه  واحدی  آیین  به عنوان  بهائى 
را  مراحلى105  و  دوره ها  و  گردید  آغاز   1844 سال 

گزارش های  از  قابل توجهی  بخش 
زرندی به جزئیات دراماتیک سه جنگ 
یافته  با دولت اختصاص  بابیان  بزرگ 
متن،  این  در  کجا،  هیچ  ولی  است، 
میرزاحسین علی  از  اشاره ای  کمترین 
اقدامات  از  او  رضایت  عدم  بر  مبنی 
آن ها تحت عنوان »زیاده روی« نشده 
را  وقایع  آن  برعکس،  بلکه،  است؛ 
»اقدام  یا  اعجاب آور«  »صحنه های 
توسط  خاطره انگیز«  محاصره های  به 
»قهرمانان بالمنازع و شجاعی دانسته« 
خود،  پیشگامان  مرگ  و  حیات  با  که  
غنا  را  الهی  جاودانه  آیین  تاریخچۀ 

بخشیدند.
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مى گذراند تا در آینده روشن و درخشانى، به »عصر 
است.  شده  مطرح  برسد،  خود  طالیی«  و  ذهبى 
مستقلى  آور  پیام  به عنوان  باب،  همچنان  گرچه 
و  احكام  و  كتاب  صاحب  كه  مى شود  تصویر 
عملكرد  و  وظیفه  ولى  است،10۶  مستقل  قوانین 
مبشریت  افندی،  شوقى  روایت  بر  بنا  او،  اصلى 
مشخص  به طور  بابیت  بود.10۷  بهاءاهلل  برای 

به عنوان فاز اولیه از آیین جامع 
»عصر  است:  بهائیت  كامل  و 
اول  مرحله  جز  چیزی  بابی« 
)شامل  قهرمانان«  »عصر  از 
 )1921 تا   1844 زمانى  دوره 
نیست.108  بهائى«  »دور  در 
احساس و بیان صریح بهاءاهلل 
و  قطع  بر  مبنى  عبدالبهاء،  و 
عملكرد  بین  روشن  گسست 
بابیان و بهائیان، با این دیدگاه 

از  مرحله  اولین  را  بابی  عصر  كه  شد  جابه جا 
یخ صدساله بهائى )1853� مراحل چهارگانه تار
�1944  ،1892�1921  ،1853�1892  ،1844
آن  از  جزئى  به این ترتیب  و  مى كند  تلقى   )1921
گردید.109  تلقى  آن  از  غیرقابل تفكیكى  بخش  و 
دیگر به هیچ یک از احكام و تعالیم باب اشاره ای 
كه خواهیم دید بخشى  نمى شود، بلكه همان طور 
اساسى و زیربنایی از تعالیم بعدی بهاءاهلل تلقى 
كردن  گردید. شوقى افندی به جای تفكیک و جدا
تعالیم بابی و بهائى از یكدیگر، از روند تكامل در 
كه در  دیدگاه بهائى و تعالیم آن صحبت مى كند 

در  بعدًا،  ولى  بود،  انعطاف ناپذیر  و  خشک  ابتدا 
مفّسر  تعیین  با  امر،  توسعۀ  و  رشد  بعدی  مراحل 
پیدا  تحول  شكست،  را  خود  قالب  مبّین،  و 
به  صورت  و سرانجام  برگزید  را  لیبرالى  نگاه  كرد؛ 
سیستماتیک درآمد؛ و هم به فرد و هم به نهادها و 

مؤسسات توجه نمود.110

برای  را  طوالنى  پروسه  چنین  كه  شوقى افندی 
بابیت  سازی  همسان  و  ادغام 
بود،  گرفته  درنظر  بهائیت  و 
را  اولیه  بابیان  شد  گزیر  نا
بهائیت  طرفداران  به عنوان 
را  آن ها  و  بدهد  هویت  تغییر 
برای  نه  شهیدانى،  به عنوان 
بهائى  امر  برای  بلكه  بابیت، 

كند!  معرفى 

سال های  آن  در  كه  را  خونى 
مى توان  یخت،  ر زمین  بر  مصیبت بار  و  سخت 
ایجاد  حاصلخیز  بذرهای  شكل گیری  زمینه ساز 
نظم جهانى تلقى كرد.111 این مطلب در نوشته های 
شهدای  خون  »در  است:  شده  دنبال  نیز  دیگر 
اینک  كه  الهى،  تشكیالت  بذر  ایران،  بی شمار 
و  زده...  جوانه  شده،  منتقل  اصلى اش  ک  خا از 
تا  است  مقدر  كه  شده،  جدیدی  نظم  به  تبدیل 
اینک  كه  ازآنجا افكند.«112  سایه  بشر  نوع  همه  بر 
بهائى«  »شهدای  نوعى  به  بابی  »پیش قراوالن« 
هرچه تمام تر،  دقت  با  شوقى افندی  بودند،  شده 
و  جهاد  دكترین  به  ارجاعات  و  مطالب  همه 
پیكار بابی را در نوشته های خود حذف و این گونه 

پروسه  چنین  که  شوقی افندی 
همسان  و  ادغام  برای  را  طوالنی 
درنظر  بهائیت  و  بابیت  سازی 
اولیه  بابیان  شد  گزیر  نا بود،  گرفته 
را به عنوان طرفداران بهائیت تغییر 
به عنوان  را  آن ها  و  بدهد  هویت 
بلکه  بابیت،  برای  نه  شهیدانی، 

کند!  برای امر بهائی معرفی 
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خود  از  دفاع  برای  فقط  بابیان  كه  كرد  وانمود 
خشونت  قربانى  آن ها  شدند،  اسلحه  به  متوسل 
شوقى افندی  بودند!  حكومتى  و  مذهبى  سران 
مى نویسد: »گرچه امر از ابتدای ایجاد خود هرگونه 
كسب قدرت و حكومت را رد  قصد و نّیت برای 
كرده بود؛ باوجودآنكه طرفدارانش كمترین سوءظن 
دور  خود  از  را  جهاد  و  جنگ  به  توسل  شائبه  و 
كردند و هرگونه دیدگاه تجاوزگرانه را انكار نمودند؛ 
نادیده  با  ماهرانه ای  طرز  به  امر،  دشمنان  ولى 
محدودیت هایی  بر  مبنى  متعدد،  شواهد  گرفتن 
آزار داشتند؛  آیین تحت  و یک  بابیت  پیروان  كه 
بربر  خونریزهای  همچون  مى توان  كه  دادند  نشان 
همچون  بیافرینند،  را  شرارت  هرنوع  وحشى، 

حوادث خونین مازندارن، نى ریز و زنجان«.113

قابل ذكر است كه در این متن شوقى افندی نه تنها 
بلكه  درآورده،  شخصى  به صورت  را  بهائى  امر 
نوعى همبستگى و توافق در سیاست و خط مشى 
كه در واقعیت، خالف و بیگانه از  را بیان مى كند 
كه  تجربۀ بابی است. نكته مهم تر شاید این باشد 
كه  كرد  را طراحى  و مسیری  شوقى افندی سناریو 
به  نمى توانست  خود،  یخ  تار از  بعدی  مرحله  در 
نحو معقول و متقاعدكننده ای اصالحات واقعى 
كنش به  انجام شده توسط میرزاحسین على، در وا

كند. جنگ ساالری و پیكارگری بابیان را توجیه 

بابیان،  از  خود  تصویرسازی  در  شوقى افندی 
نشان  خشونت  از  متنفر  و  بیزار  را  آن ها  همواره 
كه آن ها قربانى اقدام  مى دهد. ازاین رو، مى نویسد 
سیستماتیک شهروندان و روحانیون ایرانى بودند 

كه در  و به توصیف و تشریح این نكته مى پردازد 
كنده یک  پرا كز دورافتاده، طرفداران  مرا و  مناطق 
جامعۀ تحت فشار، با شمشیر دشمنانشان، مورد 
كه  كزی  مرا در  ولى  گرفتند؛  قرار  شتم  و  ضرب 
از  دفاع  در  اقداماتى  آن ها  بود  یاد  ز بابیان  تعداد 
كه از سوی افراد شریر و فریب كار  خود به كار بستند 
انتقام جویی  شعله  و  شد  واقع  سوءتعبیر  مورد 
تجاوزگرانه  اقدامات  و  برانگیخت  را  مقامات 
روایت  برطبق  ساخت.114  چندبرابر  را  زورگویان 
اتفاق  آن  از  پس  نى ریز،  در  بابیان  شورش  او، 
با انكار قطعى و مطلق حضور  بابیان  كه...  افتاد 
بابیان برای هرگونه دخالت در امور قضائى مدنى 
گذاشتن صالحیت قانون گذاری  منطقه، با زیر پا 
ى115 تحریک شدند. كسانى كه 

ّ
آن ها در حوزه محل

در شورش و پیكار درگیر بودند، این گونه توصیف 
بی گناه،  افراد  از  انگشت شماری  گروه  شده اند: 
روحیه  با  درعین حال  و  صلح دوست  قانون مدار، 
سنگدل،  دشمن  سوی  از  كه  تسلیم ناپذیر،  و 
تقویت  دائمًا  و  بودند  دیده  آموزش  و  پرشمار  كه 
و محاصره  بابیان حملۀ غافلگیرانه  به  مى شدند 

و تجاوز نمودند و خواستار تسلیم آنان شدند.11۶

با  زنجان،  نبرد  و  شورش  دربارۀ  شوقى افندی 
عبارات مشابهى، چنین مى گوید:

به  حّجت  جناب  مؤّكد  مواعظ  و  نصایح   دیگر 
كه به هیچ وجه دست  مؤمنین و محصورین قلعه 
آن  از  كه  افعالى  و  اعمال  به  و  نگشایند  تعّرض 
و  ننمایند  مبادرت  شود  استشمام  انتقام  رائحۀ 
به  راجع  ابرار  قدوۀ  آن  مؤّثر  بیانات  همچنین 
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كه  حقیقت  این  تذكار  و  مازندران  مؤلمۀ  وقایع 
آن  حقیقى  ظفر  و  فتح  و  ابدی  سعادت  و  عّزت 
مجاهدان امر یزدان موقوف به ایثار جان در سبیل 
امر  در  خویش  موجودّیت  و  هستى  بذل  و  جانان 
كید صریح و عنایت  صاحب الّزمان است و نیز تأ
كه باید نسبت به  مخصوص به این وظیفۀ دقیقه 
عموم  حّق  در   و  خاشع  و  خاضع  سلطنت  مقام 

رفیق صدیق و یار مهربان باشند.11۷

و  حوادث  از  شوقى افندی  تفسیر  و  روایت 
زنجان،  و  نى ریز  طبرسى،  شیخ  اتفاقات 
میرزاحسین على  روایت  و  گزارش  با  ی  به هیچ رو
و  تاراج  را  بابیان  اقدامات  كه  ندارد  همخوانى 
طوفان  همچون  را  بابیان  و  دانست  ویرانگری 
امید  و  باور  نهال های  كه  كرد  معرفى  ویرانگری 
و  جدال  كنون  ا برعكس،  بلكه  بردند،  بین  از  را 
بسیار  و  تكان دهنده  صحنۀ  طبرسى،  پیكار 
یدادهای  رو با  كه  است118  بهائى  امر  درخشان 
بابیان  و   است119  شده  جاودانه  تكان دهنده، 
و  قهرمانان121  و  قهرمان«120  »مدافعان  عنوان  با 
شجاعت  و...  تهور  كه  الهى122  باده  سرمستان 
با  تضاد  در  آنان،  اصول گرایی  و  انضباط  و... 
و  یختگى  به هم ر ترس،  و  بزدلى  پستى،  و  فساد 
داشت!  قرار  مخالفانشان  ی  ناپایدار و  بی نظمى 
بابی  شورشیان  به همین نحو،  شده اند.123  یاد 
دلیر  شجاع،  بشر...  فوق  قهرمانانى  نى ریز،  در 
نشان  دنیوی  مادیات  به  بی عالقه  و  باجرأت  و 
قهرمانانه«125  »اقدامات  به  او  مى شوند!124  داده 
رهبری  و  هدایت  با  كه  زنجان،  در  انجام شده 

یكى از تواناترین و قوی ترین قهرمانان امر صورت 
گرفته نیز اشاره مى كند!12۶

شوقى افندی،  بزک شدۀ  ادبیات  با  به این ترتیب، 
شورش های بابیان تحریف و تغییر ماهیت یافت 
درباره  و  شد  تجلیل  آن ها  از  مناسبى  طرز  به  و 
او موضوع  گردید.  آن ها داستان سرایی  آزارواذیت 
در  را  جنگ افروز  و  پیكارجو  بابیان  شهادت 
كه  گویا  كت قرار داد؛  كن و سا خدمت بهائیان سا
آن ها آرمان ها و ایده آل های مشتركى داشتند و بر 
سر آن آرمان های مشترک جان باختند! همان طور 
و  نظرات  حسین على  كردیم  مشاهده  قباًل  كه 
و  داشت  بابیان  شدن  كشته  دربارۀ  را  مالحظاتى 
كشته شدن و جهاد منع  حتى طرفداران خود را از 
كرده بود ولى به نظر مى رسد در زمان شوقى افندی، 
مخاطرات مرگ شورشیان، حتى در ایران، تا حّد 
نبود  دلیلى  دیگر  لذا  بود،  كرده  فروكش  یادی  ز
پیش قراوالن  »شهادت«  روحانى  اهمیت  از  كه 
كه  غربی،  بهائیان  مخصوصًا  نشود!  صحبت 
خود  جان  ایثار  برای  عالقه ای  و  انگیزه  هیچ گاه 
گذشته بابی،  در راه امر نداشتند؛ حوادث و وقایع 
و  ارزش  با  دینى  ایده آل  و  گذشته  مى توانست 
الهام بخشى برای آن ها باشد، بدون آنكه هزینه ای 

بابت آن پرداخته باشند!

در  بهائى  رهبری  )مواضع  تغییر  مى رسد  به نظر 
ی  یكسان ساز برای  تالش  و  افندی(  شوقى  زمان 
افتراق  مهم  نقاط  و  تمایزات  بهائیت،  و  بابیت 
آن،  مورد  بارزترین  است.  كرده  مبهم  را  دو  آن 
گروه  هر  كشته های  آمار  بهائى،  نوشته های  در 
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در  مى خورد.  چشم  به  آن ها  كل  مجموع  در  یا  و 
و  آمار  نقل  در  اختالفاتى  كه  مى رسد  به نظر  ابتدا 
متوجه  بیشتر  دقت  با  ولى  بوده؛  كشته ها  ارقام 
است  عمیق تر  ی ها  ناهنجار این  كه  مى شویم 
آیین  دو  ی  همسان ساز و  ادغام  روند  در  یشه  ر و 
به  نیست  بد  مطلب،  شدن  روشن  برای  دارد. 
بهائى  و  بابی  »شهدای«  تعداد  تقریبى  محاسبه 

تابه حال  كه  چیزی  ـ  یم  بپرداز
پرداخته  آن  به  جدی  به طور 

نشده است! 

بنابر تخمین های صورت گرفته، 
طى  كشته شده  بابیان  تعداد 
شورش های بابی، در سال های 
بسیار   ،1850 تا   1848 بین 
برطبق  است.  بوده  اندک 
 ۶00 تا   540 كاًل  بهائى،  منابع 
قلعه  شورش  قضیۀ  در  بابی 
كه  داشتند؛  حضور  طبرسى 
به طور  نفر،   300 حدود  آن ها  از 
)در  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم 

تخمین ها  كشته شدند.12۷  آنجا(  فرایند محاصره 
شورش  در  حاضر  بابیان  تعداد  دربارۀ  برآوردها  و 
مجموع،  در  ولى  است128  متفاوت  بسیار  نى ریز 
از  كه  مى رسد129  به نظر  واقع بینانه  نفر،   1000 عدد 
بر نقل  بنا  كشته شدند.130  نفر  از 500  كمتر  آن ها، 
و  آشوب ها  در  بابی   350 حدود  جمعًا  زرندی، 
در  نى ریز،  دوم  واقعه  از  پس  بابیان،  ناآرامى های 
تعداد  بیشترین  شدند.131  كشته   ،1853 سال 

مى شود  مربوط  زنجان  شورش  به  كشته شدگان 
نفر   1800 تا   1000 بین  ظاهرًا  كه   ،)1850�1851(

كشته شده اند.132

كه به دنبال تالش آن ها  بابیان در طهران،  اعدام  
برای ترور ناصرالدین شاه، در سال1852، واقع شد 
گونى، همچون  گونا تعابیر  با  آن  را  و شوقى افندی 
هولوكاست  بی سابقه،133  و  وحشیانه  خون  حمام 
در  كه  ک  ترسنا مصائب  یادآور 
بی سابقه  پیشین  امت های 
تیره ترین،  و  است؛134  بوده 
غم انگیزترین  و  خونین ترین 
صحنه از عصر قهرمانان در دور 
بابی   3۷ مرگ  تنها  بهائى!135 
است.13۶  داشته  همراه  به  را 
شده  اعدام  بابیان  كل  تعداد 
)طهران(  ایران  پایتخت  در 
بین سال های 184۷ و 18۶3، 
و  شمارش  طبق  ی هم،  بررو
صورت گرفته  اسامى  اعالم 
توسط نویسندگان بهائى، بیش 
افراد  نام  ما  گر  ا حتى  است.13۷  نبوده  نفر   ۶2 از 
كه در این مدت، به دالیل مختلف  دیگر بابی را، 
بیشتر  نفر   20�30 تعدادشان  )كه  شده اند  كشته 
كنیم، به عددی حدود  نیست( به این رقم اضافه 
كشته  های  تعداد  گر  ا مى رسیم.  بابی  كشته   3000
كنیم،  بابی را در شورش زنجان 1000 نفر محاسبه 
كمى بیش از 2000 نفر بالغ  مجموع آن ها به رقمى 
كه پس از آن دیگر حادثه و آشوب  مى گردد. ازآنجا

آمار  بهائی  نشریات  در  درحالی که 
وجود  رویدادها  و  حوادث  دقیق 
تمایل  بهائیان  بین  در  ولی  دارد، 
شدیدی وجود دارد که از یک عدد 
 )20000 )معمواًل  کّلی  و  سرراست 
گاهی برای  که آن  را  کنند  استفاده 
گاهی برای  کشته های دوران بابی و 
ذکر  امر  کشته شدگان  مجموعه 
می کنند، بدون آنکه مدرک درستی 
ارائه دهند و بین مدارک و مراجع، 
قائل  متفاوت  مورد  دو  این  برای 

شوند. 
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كارزاری در مقیاس قلعه شیخ طبرسى و نى ریز  و 
كه بتوان تعداد  و زنجان نبوده، بسیار دشوار است 
خشونت های  و  حوادث  در  را  بهائى  مقتوالن 
كوچک محاسبۀ دقیق نمود ولى به هرصورت دور 
كه تعداد آنان را در مجموع  از واقعیت نخواهد بود 

محاسبه  نفر   300 از  كمتر 
نماییم.138

بهائى  نشریات  در  درحالى كه 
یدادها  رو و  حوادث  دقیق  آمار 
وجود دارد، ولى در بین بهائیان 
كه  دارد  وجود  شدیدی  تمایل 
ى 

ّ
كل و  سرراست  عدد  یک  از 

كنند  استفاده   )20000 )معمواًل 
كشته های  گاهى برای  كه آن  را 
برای  گاهى  و  بابی  دوران 
ذكر  امر  كشته شدگان  مجموعه 
مدرک  آنكه  بدون  مى كنند، 

برای   ، و مراجع  بین مدارک  و  ارائه دهند  درستى 
این دو مورد متفاوت قائل شوند. 

عبارت  بهائیان،  رسمى«  »آمار  اولین  احتمااًل 
كشته بابی، طى سال های ۶۷�  بیش از 4000 نفر 
12۶۶  قمری )51�1850(، پس از مرگ باب است 
لیكن  است.139  شده  گفته  عبدالبهاء  توسط  كه 
شروع  بعد،  به   18۷1 سال  از  ظاهرًا  مقام،  همین 
است!140  كرده  بابی  شهید   20000 آمار  اظهار  به 
با  بعدی،  نوشته های  و  صحبت ها  در  گرچه 
»بیست  »هزاران«،141  عبارات  از  انعطاف  كمى 
یا 30000«144  و »20000  از 20000«143  هزار«،142 »بیش 

در مجموع؛ و »10000 یا شاید 20000«145 یا »بیش از 
20000 بابی به تنهایی«14۶؛ یا اینكه 20000 بهائى در 
 )1848�189۶( ناصرالدین شاه  سلطنت  دوران 
موارد  است.  كرده  استفاده  شدند،14۷  كشته 
تناقض گویی، در  و  این گونه اغتشاش  از  مشابهى 
آن  بهائى  مآخذ  و  منابع  سایر 
امین  ازاین رو،  دوره وجود دارد. 
»صدها  از  سال1911،  در  فرید، 
ضیاءاهلل  و  بابی«148  شهید 
از   ،1918 سال  در  بغدادی، 
تعداد  این  از  بیش  یا   24000
ی هم،  كشته بابی و بهائى، بررو

كرده است.149 صحبت 

گر  ا نبود  بی جایی  انتظار  شاید 
تصور مى كردیم شوقى افندی به 
این اختالف آمار و ارقام خاتمه 
كه  مى رسد  به نظر  ولى  دهد، 
قطعى  عدد  به  خود،  قبلى  فرد  همچون  هم،  او 
بدیع«  »قرن  ابتدای  در  است.  نداشته  دسترسى 
 9 مدت  طى  بابی،  شهید  هزار«  »ده ها  به  او 
پایان  در  و  مى كند150  اشاره  بابی  دوران  اول  سال 
جهانى  جامعه  یک  كه  مى نویسد  كتاب،  همان 
)منظورش جامعه بهائى در سال 1944 است!(... 
بیش از 20000 شهید تقدیم كرد!151 در ابتدا این گونه 
 10000 سپس  و  بابی   10000 گویا  كه  تصور  مى شود 
كشته شده باشند ولى خود شوقى افندی،  بهائى 
كه بیست هزار نفر از پیروان  اندكى بعد مى نویسد 
ذكر  هنگام  در  او  همچنین  شدند.152  كشته  باب 

که  است  این  من  برداشت  ولی 
و  آمار  در  تناقض  و  تعارض  این 
ارقام، ناشی از تمایل روزافزون به 
بیان  هم  قباًل  که  است  چیزی  آن 
کشته های  و  شهدا  اینکه  کرده ام: 
فضای  در  بهائی،  سپس  و  بابی 
دوردست و ایده آلی، بدون توجه 
به جزئیات و به صورت نامشخص و 
غیرمتمایز، ولی به صورت یک عدد 
و رقم مهم و حیاتی، برای پردازش 
گرفته  به کار  تاریخی  افسانه  یک 

شوند! 
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عبارت عبدالبهاء، مبنى بر »هزاران نفری كه خون 
یختند...«، عبارت »ده ها هزار  خود را در این راه ر

نفوس...« را جایگزین مى كند!!153 

پس از شوقى افندی نیز، نوشته های بهائى، تقریبًا 
عالقه  كشته   20000 راست  سر  عدد  به  اتفاق،  به 
مى رسد  به نظر  گرچه  مى دهند،  نشان  شدید 
چیزی  چه  به  كه  نمى دانند  آن ها  از  هیچ یک 
اشاره مى كنند؛ لذا با عبارات این چنینى برخورد 
كشته در دوره حیات باب  مى كنیم: »حدود 20000 
یا در »عصر قهرمانان امر او )منظور  و بهاءاهلل«،154 
امر بهاءاهلل(155 یا »برای بهائیت«15۶ و یا حتى طى 
نوشته ها  و  موارد  از  بعضى  در   15۷!1852 برنامه 
و  مى دهند  نشان  بزرگ تر  را  عدد  نویسندگان  نیز، 
نمى دهند!  رضایت  این  از  كمتر  به  به هیچ وجه 
مثاًل به طور كلى گویی، از »ده ها هزار«158 و یا »تقریبًا 
30000 كشته« در ادامۀ دوره حیات بهاءاهلل، سخن 

گفته اند.159

رقم ها  و  عدد  این  درباره  تا  شدم  عالقه مند  من 
ذاتى  ارزش  به خاطر  نه  بكنم؛  دقیق تری  بررسى 
و درونى این اعداد و ارقام، بلكه به منظور روشن 
یخى بهائیت )و البته مشابه در  ساختن تفكر تار
بیان  قباًل  كه  همان طور  دینى(.  گروه های  سایر 
واقعیت  به  نزدیک  عدد  یک  به  رسیدن  كردم، 
شرایط  حتى  و  بهائى  و  بابی  كشته های  درباره 
ولى  است  آسان  بسیار  آن ها  مرگ  حوادث  و 
یادی در  كه تعارض و تناقض ز مشاهده مى كنیم 
یخى مفصل  بیان آمار و ارقام، در روایت های تار
از  بیش  و  متورم  آمارهای  همین طور  و  بهائى، 

واقعیت، در عموم مآخذ و منابع بهائى به چشم 
مى خورد. 

اهمیت  حائز  بهائیان  برای  مطلب  این  كه  ازآنجا
كه چرا تالشى برای  است، انسان از خود مى پرسد 
نگرفته  صورت  تناقض  این  رفع  و  معما  این  حل 
گفته شود علت آن  است؟ ممكن است در پاسخ 
بی دقتى یا عدم عالقه به یافتن صّحت و درستى 
این  برداشت من  ولى  یخى است!  تار در مطالب 
ارقام،  و  آمار  در  تناقض  و  تعارض  این  كه  است 
ناشى از تمایل روزافزون به آن چیزی است كه قباًل 
بابی  كشته های  و  شهدا  اینكه  كرده ام:  بیان  هم 
ایده آلى،  و  دوردست  فضای  در  بهائى،  سپس  و 
و  نامشخص  به صورت  و  به جزئیات  توجه  بدون 
و  رقم مهم  و  به صورت یک عدد  ولى  غیرمتمایز، 
به كار  یخى  تار افسانه  یک  پردازش  برای  حیاتى، 
یخ  تار در  روش  این  است  ممكن  شوند!  گرفته 
آن  از  بهائیان  مورد  ولى  نباشد؛  غیرمعمول  ادیان 
كه آن ها نكات مورداهمیت  جهت جالب است 
دیگر  و  داده اند  تغییر  بار  چند  را  خود  كید  تأ و 
و  حوادث  وقوع  زمان  نزدیكى  لحاظ  به  اینكه، 
و  عدد  استخراج  عینى،  اطالعات  بودن  موجود 
رقم مطلوب و آرمانى آن ها با سختى مواجه است.

باید  هم  را  دیگر  جنبه  یک  مدرن،  دوره  در 
درباره  بهائیان  نگرش  و  عقیده  درخصوص 
جوامع  رقابت  تئوری  آن  و  گرفت  درنظر  شهادت 
كیش  به  افراد  جلب  برای  بازار«  »نظام  در  دینى 

خود و تبلیغات عمومى است.1۶0
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کشته ها، ابزاری برای تبلیغات  بزرگ نمایی در آمار 
تشکیالت جهانی بهائیان

در  بهائیان  برای  آمده  به عمل  با محدودیت های 
ایران  سال 1955 )1334 شمسى( و ادامۀ آن در 
كید بر اهمیت معنوی  معاصر، مقامات بهائى به تأ
برای  آن  قدرت  همچنین  شهادت،  فضیلت  و 
تبلیغ و جلب توجه نسبت به امر بهائى، به ویژه در 
واقف  بین المللى  سازمان های  و  دولت ها  سطح 
شده اند. شوقى افندی در سال 1955، با توصیف 
بهائى  جامعه  توسل  و  آمده  عمل  به  تضییقات 
به  موضوع،  آن  در  دخالت  برای  ملل  سازمان  به 
»از  مى نویسد:  امریكا  بهائى  جامعه  مسؤوالن 
ابتدای پیدایش بهائیت به ندرت چنین شرایطى 
گسترده ای برای امر  كه این گونه تبلیغ  پیش آمده، 
یت،  كه در عین مقهور گرفته باشد؛  بهائى صورت 
خارج  مجهولیت  از  طوالنى،  مدت های  از  پس 
جامعه  تبلیغاتى...  چنین  تشدید  برای  گردد... 
بهائیان امریكا... باید به طور همه جانبه و با قدرت 
كند.1۶1 در سال  كمک و نقش آفرینى  هرچه تمام تر 
ایران،  در  تضییقات  به  اشاره  با  مجددًا  او  بعد، 
»یک  استخدام  برای  الزم  بودجه  آوردن  فراهم  از 
و  ادامه  برای  تبلیغات«  امور  متخصص  نماینده 
رسانه های  و  مطبوعات  در  كه  تبلیغاتى  تشدید 

عمومى شروع شده بود، سخن مى گوید.1۶2

این راهبرد را سى سال بعد هم مالحظه مى كنیم! 
ژانویه  یخ  تار به  پیامى  در  جهانى،  بیت العدل 
»تضییقات  مى كند:  یادآوری   )13۶1(  1982
بهائى،  امر  رسم  و  اسم  كه  شده  موجب  اخیر 

درمعرض  بوده،  بی سابقه  یخ  تار در  كه  به نحوی 
طراز  روزنامه های  گیرد...  قرار  جهانیان  توجه 
از  شرحى  ى، 

ّ
محل مطبوعات  با  همراه  دنیا،  اول 

این وقایع، همراه با همدردی، برای چند میلیون 
نیز،  تلویزیون ها  و  رادیو  نوشته اند.  خود  خواننده 
به طور فزاینده ای به تولید برنامه درباره تضییقات 
همین  بعد،  ماه  چند  مى پردازند«.1۶3  ایران  در 
اقدامات  این  تأثیر  مى دارد،  اظهار  بیت العدل 
فرصت های  چنان  ایران(  در  محدودیت  )منظور 
گر  كه ا یج امر فراهم آورده،  طالیی برای تبلیغ و ترو
با جدیت و پشتكار از آن بهره برداری شود مى تواند 
وجهه  افزایش  و  مقبلین  افواج  دخول  موجب 
اتخاذ  اینكه  گردد.1۶4  بهائى  بین المللى  جامعه 
قلم  این  صاحب  كه  تاآنجا ــ  روش هایی  چنین 
اطالع دارد ــ موجب برانگیختن اعتراض در میان 
اعضای جامعه بهائى نشده است، دلیل روشنى 
برای  تالش  و  تبلیغات  اهداف  چگونه  كه  است 
بهائى ساختن غیربهائیان به اولویت اول مسؤوالن 
بهائى تبدیل شده و بر آرمان های پیشین سبقت 

گرفته است. 

هماهنگ سازی  و  تطبیق  و  شرق گرایی 
بابیت و بهائیت 

و  جهاد  و  جنگ  بر  مبنى  بابیان  اولیه  آرمان  بین 
به عنوان  باب،  رهبری  به  بی قیدوشرط،  پیكار 
عمدتًا  كنونى  اهداف  و  غایب،  امام  نایب 
تداوم  ترسیم  بر  مبتنى  بهائیت،  غرب گرایانه 
و  تبدیل  پیچیده  فرایند  تضییقات،  و  شهادت 
آن  و مشاهده عناصر  كه درک  دارد  تحولى وجود 
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مراحل  در  اصلى،  چهره  نیست.  آسان  همیشه 
اولیه این پروسه تحول، بدون شک، شوقى افندی 
كه طى برنامه موفقى، به بازسازی و تغییر و  است، 
یخ بابی و بهائى پرداخت و حوادث و  تحریف تار
یدادها، شخصیت ها و عقاید و باورهای هریک  رو
از آن دو آیین را از چارچوب های اصلى خود خارج 

قالب های  در  را  آن ها  و  كرد 
اینک  كه  یخت،  ر جدیدی 
و  قطعى  شكل  بهائیان  برای 
گرفته است!  احساس برانگیزی 
الزم  دیگر  مقاله  یک  حداقل 
جزئیات  بررسى  به  تا  است 
توسط  به كاررفته  روش های 
و  تنظیم  برای  شوقى افندی، 
درباره  دیدگاهش  كردن  فرموله 
بخشى  به  عنوان  بهائى،  یخ  تار
بازآفرینى  و  ساختارسازی  از 

اعتقادی  سیستم  دارای  كه  بهائیت،  كلى 
و  و متمركز  مركزیت سازمان یافته  دارای  منسجم، 
كنده در سراسر جهان باشد،  از نظر جغرافیایی پرا
یم. ولى درحال حاضر و برای تبیین اهداف  بپرداز
اصلى  عوامل  به  مختصرًا  است  الزم  مقاله،  این 
كار او توجه نماییم: توانایی او برای دیدن و توجیه 
»دیدگاه  عبارت  با  آن را  كه  دستمایه ای  تفسیر!  و 

كرد.  شرقى« مى توان بیان 

درباره  یادی  ز بحث های  اخیر،  سال های  در 
عمدتًا  كه  گردیده،  مطرح  »شرق شناسى«  مفهوم 
ک واردن  نتیجه نقد دیدگاه و روش شرق شناسى ژا

نقد،  این  براساس  است.1۶5  سعید  ادوارد  و  برگ 
امپریالیسم  سرمایه گذاری  حاصل  شرق شناسى 
بخشى  به عنوان  غرب،  كه  به این ترتیب  است. 
به عنوان  و  شرق،  فكری  و  مادی  كنترل  فرایند  از 
ابزاری برای شناخت بهتر خود، به ایجاد و خلق 
مى پردازد.  »دیگری«  از  روان شناختى  تصویر  یک 
است  معتقد  سعید  ادوارد 
اطالعات تجربی دربارۀ شرق یا 
آن  اجزای  و  از بخش ها  هریک 
اهمیت  كه  آنچه  است.  اندک 
چیزی  آن  است  قطعى  و  دارد 
كه او از آن به عنوان "نگاه  است 
مى كند.  تعبیر  شرق شناسانه" 
به هیچ وجه  كه  دیدگاهى 
كارشناسان  نظر  به  محدود 
بلكه  نیست،  متخصصان  و 
مطالعه  و  نظر  برآیند  و  حاصل 
مطالعه  به  غرب،  در  كه  است  كسانى  همه 
نگرش  و  دیدگاه  پرداخته اند...  شرق  درباره 
اسطوره شناسى  و  سحر  با  كه  شرق شناسانه... 
است...  شده  آمیخته  هم  گیر  فرا و  همه جانبه 
كرد.1۶۶  حذف  مجموعه  این  از  را  چیزی  نباید  و 
آن  از  اغراق گویی  با  بعضًا  كه  دقیق،  نقد  این 
ى گرا 

ّ
مل مسلمانان  سوی  از  مى شود،  بهره برداری 

دفع  و  رفع  برای  وسیله ای  به عنوان  مكتبى،  و 
باور  و  فرهنگ  به  غرب  تهاجم  آن ها  كه  آنچه 
گرچه  مى گیرد.  قرار  مورداستفاده  مى دانند،  خود 
آغاز  غربی  پژوهشگران  ابتدا  را  شرق شناسى 

ـ  روش هایی  چنین  اتخاذ  اینکه 
اطالع  قلم  این  صاحب  که  تاآنجا
اعتراض  برانگیختن  موجب  ـ  دارد 
بهائی  جامعه  اعضای  میان  در 
است  روشنی  دلیل  است،  نشده 
که چگونه اهداف تبلیغات و تالش 
به  غیربهائیان  ساختن  بهائی  برای 
اولویت اول مسؤوالن بهائی تبدیل 
شده و بر آرمان های پیشین سبقت 

گرفته است. 
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آن  مى شود  غفلت  آن  از  كه  آنچه  ولى  كردند، 
این  با  مسلمان،  متفكران  از  بسیاری  كه  است 
عینک غربی به جامعه خود مى نگرند و به تفسیر 
آن مى پردازند. درحقیقت، نكته مهم و ارزشمند 
كه بسیاری از نقدهای معاصر نسبت به  آن است 
شرق شناسى، متأثر از نگاه و خطوط غربی است 
اسالمى  معاصر  و  سّنتى  یكردهای  رو از  هرگز  و 

اقتباس نشده است. 

دستاورد  یه،  زاو این  از  نگاه  با 
مى یابد.  اهمیت  شوقى افندی 
شرق شناس  یک  جایگاه  در  او 
در  جغرافیایی،  نظر  از  و  شرقى 
غرب  و  شرق  بین  منطقه ای 
پدر  از  كه  فردی  بود.  گرفته  قرار 
و  بود  شده  متولد  ایرانى  مادر  و 
مى شد؛  شناخته  ایرانى االصل 
ایران  ک  خا بر  پا  هرگز  ولى 
خود  عمر  بیشتر  بود،  نگذاشته 
بود  كرده  سپری  فلسطین  در  را 

ایرانى  نیمى  از  متشكل  كوچكى،  جامعه  رهبر  و 
و  فارسى  كه  او  بود.  غربی  بهائیان  دیگر،  نیمى  و 
بیروت  و  حیفا  در  مى كرد  صحبت  روان  را  عربی 
زبان  غربی،  آموزشى  نظام  تحت  كسفورد،  ا و 
و خشن  قوی  نثری  با  آن را  و  آموخت  را  انگلیسى 
توأم ساخت.1۶۷ او پس از رسیدن به جایگاه ولى 
از   ،1921 سال  در  بهائیت،  در  )گاردین(  امراهلل 
استفاده از پوشش روحانیون ایرانى، عبا و عمامه، 
پدربزرگش(  )عبدالبهاء،  سركارآقا،  لباس  كه 

جمعه  نماز  در  شركت  از  و  كرد  خودداری  بود، 
در  عبدالبهاء  كه  كاری  ــ  زد  باز  سر  مسلمانان 
ــ  انجام داد  به طور معمول  زندگى خود  تمام طول 
خودداری  نیز  مسلمان  روحانیون  با  مالقات  از  و 
تقریبًا  عبدالبهاء  كه  بود  كاری  هم  این  ید.  ورز
شوقى افندی در سال  هر روز انجام مى داد... .1۶8 
معروف  بهائى  دو  دختر  كسول،  ما مری  با   193۷
كاری  كرد؛  ازدواج  كانادایی، 
سمبولیک  پیوند  را  آن  او،  كه 
تلقى  غرب  و  شرق  نمادین  و 

كرد.1۶9

انگلیسى  نوشته های  به  وقتى 
شوقى افندی مراجعه مى كنیم، 
كه  درمى یابیم  حیرت  با 
پیشینۀ  از  میزان  چه  تا  او 
و  بابیت  اسالمى  و  ایرانى 
است.  گرفته  فاصله  بهائیت 
نوشته  همچون  او  نوشته های 
به  بیرون  از  او  است.  غربیان 
كلیشه ها و قالب های نژادی و  شرق مى نگرد و از 
كلیشه های استعماری قرن نوزدهم  دینى شبیه به 
مى كند.  استفاده  اسالم  و  ایران  درباره  پایی  ارو
جامعه  منحط ترین  را  ایران  "مردم  او  مثال،  برای 
به شدت  كه  مى كند،  خطاب  امروز  دنیای  در 
فروغلتیده  سنگدل،  بی رحم،  و  وحشى  نادان، 
در  زبونى،  و  تسلیم  مقام  در  كه  تعصبات،  در 
كه تقریبًا دعوی الوهیت دارد به  مقابل روحانیتى 
چاپلوسى مى پردازد، كه اعمالشان یادآور پرستش 

ولی  جایگاه  به  رسیدن  از  پس  او 
در  بهائیت،  در  )گاردین(  امراهلل 
پوشش  از  استفاده  از   ،1921 سال 
عمامه،  و  عبا  ایرانی،  روحانیون 
)عبدالبهاء،  سرکارآقا،  لباس  که 
کرد و از  پدربزرگش( بود، خودداری 
شرکت در نماز جمعه مسلمانان سر 
که عبدالبهاء در تمام  کاری  باز زد ـ 
معمول  به طور  خود  زندگی  طول 
انجام دادـ  و از مالقات با روحانیون 

مسلمان نیز خودداری ورزید. 



81

دوران  در  بنى اسرائیل،  توسط  سامری  گوسالۀ 
كوركورانه  شان  تعصب  و  است  موسى  غیبت 
عیسى  عصر  جهودان  تعصب  و  كینه  یادآور 
اعراب  یادآور  بت پرستى شان  و  شرک  و  مسیح 
كرم؟لص؟  ا پیامبر  بعثت  اولیه  دوران  در  جاهلى 
»همه  مى نویسد:  دیگر  جای  در  او  است."1۷0 
ملت  ایران،  ملت  كه  هستند  هم عقیده  ناظران 
فساد  براثر  كه  است  عقب مانده ای  و  ضعیف 
به  تیشه  بی رحمانه،  و  فجیع  اقدامات  سایر  و 
ثمرۀ  بدبختى،  و  كارآمدی  نا مى زند.  خود  یشه  ر
گرفته  فرا  را  ایران  سراسر  كه  است  بی اخالقى 
توانایی  پایین ترین مردم آن،  تا  باالترین  از  است. 
آن  پایه گذاری  حتى  یا  اصالحات،  كردن  پیاده 
بزرگ نمایی  زمینه ساز  فریب كاری ملى  ندارند.   را 
است.  شده  )خودپسندی(  خود  از  رضایت  در 
بی حركتى و بی تصمیمى بر همۀ اركان كشور سایه 
گویا فلج و تعطیلى فكر و ذهن همگان،  افكنده و 
ساخته  غیرممكن  را  توسعه  و  پیشرفت  هرگونه 

است.«1۷1

حیوانات  از  گله ای  را  ایران  وقت  حكومت  او 
فاسد،  انگل صفت،  كمان  حا عده ای  و  تنبل 
امتیازات  به  وابسته  به شدت  بی صالحیت، 
در  چاپلوس  و  نوكر  به شدت  و  خود  ناعادالنه 
مى داند.1۷2  فاسداالخالق  روحانى  طبقۀ  برابر 
و  عثمانى  عبدالعزیز  سلطان  آنكه  ضمن 
ناصرالدین شاه را نیز به عنوان »دو مستبد شرقى« 
شوقى افندی  مى دهد!1۷3  قرار  ویژه  موردتوجه 
بسیار  را  معاصر  اسالم  مستشرقین،  همچون 

روحانیان  از  او  مى دانست.  اصالحات  نیازمند 
از  مى گوید؛1۷4  سخن  فاسد  و  متعصب  متكبر، 
دادوقال متعصبانۀ آن ها، از خطابه ها و منبرهای 
مدارس  از  و  آنان1۷5  بی محتوای  و  پرسروصدا 
و   1۷۶ آن ها  قرون وسطایی  كار  سبک  و  علمیه 
و  بی شمار  و  قطور  كالم  و  تفسیر  كتاب های  از 
یادداشت های بی ارزش  و  و توضیحات  تفسیرها 
كه محصول تالش اشتباه  و فاقد ارزش خواندن، 
به  كه  است!!  انحرافى  و  غلط  مسیر  در  سعى  و 
روشنفكر،  معاصر  مسلمان  متفكران  از  یكى  قول 
پر  كتاب ها  این  در  ناصحیحى  و  مبهم  مطالب 
یا  یانه ها  مور درد  به  فقط  كتاب ها  این  كه  شده، 
آنكه  ضمن  مى خورد.1۷۷  اجاق  آتش  در  یختن  ر
او، بیش از یک بار، با نفرت و عصبانیت، از افول 
صحبت  مدرن  دوران  در  اسالم  نفوذ  و  قدرت 

مى كند.1۷8 

انتقادهای  از  را  شوقى افندی  دیدگاه  كه  آنچه 
متمایز  اسالم  و  ایران  به  نسبت  پیشینیانش 
كه دیدگاه او نه مبتنى بر تجربۀ  مى كند، آن است 
دست اول و شخصى، بلكه كاماًل متاثر از نوشته ها 
در  او  مثال،  برای  است.  غربی  نویسندگان  آثار  و 
 ”The Dawn Breakers“ كتاب  بر  مقدمه اش 
توجه  نبیل(  یخ  تار تلخیص  االنوار/  )مطالع 
پایی،  ارو مسافران  كتاب های  به  را  خوانندگان 
كرزن، سر جان َملُكم و دیگران جلب  همچون لرد 
مى كند،1۷9 بدون حتى تذكر و توجه به اینكه بین 
یخ ایران« ملكم و »ایران و مسأله  زمان تألیف »تار
كرزن، فاصله هشتادساله وجود دارد. خود  ایران« 
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یخ نبیل، یا در  كتاب تار او نیز در پاورقى هایش به 
این چنینى  منابع  از  قول  نقل  به  بدیع،  قرن  متن 
و  اسناد  به  روشنى  ارجاع  آنكه  بدون  مى پردازد؛ 

مدارک بدهد!

وقتى  كه  است  این  زمینه،  این  در  مهم  نكتۀ 
به نقل  بابیت،  شوقى افندی در قرن بدیع، دربارۀ 
از منابع غربیان مى پردازد، هرگز به آثار نویسندگان 
كه  و پژوهشگرانى همچون ادوارد براون و نیكوال، 
بودند،  مطلعى  نسبتًا  افراد  موضوع،  درخصوص 
مراجعه و توجه نمى كند؛ بلكه به نقل و برداشت 
گوبینو،  از كتب نویسندگانى همچون لرد كرزن، یا 
این  از  افرادی  و  بویس  رنان، ژول  ارنست  یا حتى 
آنان،  از  هیچ یک  كه  مى كند  مبادرت  دست 
به هیچ وجه، شناخت و اطالع درستى از موضوع 
ذكرشده  نقل قول های  نداشتند.180  آن  پیشینه  و 
بسیار  زبانى  با  و  اثبات  و  تأیید  جهت  در  همه 
گرفته است. مهم تر آنكه، همه  اغراق آمیز صورت 
و  است  غربیان  نظرات  از  برگرفته  نقل قول ها  این 
طى آن بابیت به نحوی باز تفسیر و بازآرایی و ارائه 
كه  كه به مذاق خوانندگان مدرن غربی،  مى شود 
مى نوشت،  آن ها  برای  را  مطالبش  شوقى افندی 

دلپذیر و خوش گوار آید!

ـ  بابی  گروه  به  شوقى افندی  مستشرقى  نگاه  تأثیر 
غرب،  در  بهائیان  بعدی  نوشته های  در  بهائى، 
بسیار عمیق، شگرف و ماندگار بوده است. آنچه 
مى كنند  برداشت  بهائیت  از  بهائیان  امروزه  كه 
همساز  و  همگن  و  پیوندخورده  ساختار  همین 
نه  و  و ساخته وپرداختۀ شوقى افندی است  شده 

شناخت  و  دیدگاه  نه  و  واقعى  بهائیت  و  بابیت 
دو  این  از  گلپایگانى  ابوالفضل  و  عبدالبهاء 
تصویری  ثانیًا  متمایز.  و  متفاوت  آیین  و  مكتب 
نگاه  همین  دارند،  بابیت  از  امروز  بهائیان  كه 
بابیت  آن  نه  و  است  بابیت  از  غربگرا  دست دوم 
بابیت  ادعای  با  كه  ایران،  در  جریان یافته  واقعى 
آغاز  شیعیان  موعود؟جع؟  مهدی  و  غائب  امام 
چند  به جز  ــ  بابی  ادبیات  و  متون  كه  ازآنجا شد. 
)حتى  بهائیان  دسترس  در  هرگز  ــ  جزئى  متن 
اطالعات  كه  ازآنجا و  است  نبوده  ایران(  بهائیان 
تلخیص  به  منحصر  عمدتًا  بابی،  یخ  تار درباره 
نوشته های  برخى  و  بدیع  قرن  و  نبیل  یخ  تار
به  استناد  لذا  است؛  بوده  تغییریافته  و  تحریف 
به  بیشتر  بهائى،  ادبیات  و  آثار  در  بابی  تعالیم 
نه  و  است  ایده ال پردازی  و  مبهم  مطالب  همان 

یخى. واقعیات مكتوب و مستند تار

جورج  كه  دانست  كم اهمیت  را  نكته  این  نباید 
معاصر  و  متنفذ  و  موثر  بهائى  نویسنده  تاوزند، 
بر  مبنى  شوقى افندی،  تكنیک  از  شوقى افندی، 
استفاده از منابع دست دوم با اطالعات نادرست، 
به عنوان مبنایی برای تبیین عقاید و دكترین بابی 
)باب(  تعالیم  مى كند:  اقتباس  و  الگوبرداری 
اهلل  عاشق  فرد  هیچ  كه  بود  چنان  به خودی خود 
اعتراضى  نمى توانست  بشریت  به  عالقه مند  یا 
كتابش »ایران و مسأله  كرزن در  لرد  به آن نماید. 
را  »بابیت  مى نویسد:   )501�2 )صص  ایران« 
جامعه  وحدت  و  خیر  كار  به  اعتقاد  بتوان  شاید 
انسانى دانست؛ عشق و محبت برادرانه، محبت 
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كرامت،  با  همراه  خشوع  و  خضوع  كودكان،  به 
دیگران،  به  كمک  و  مهمان نوازی  نوع دوستى، 
همنوع دوستى،  و  محبت  تعصبات،  از  آزادی 
حتى با مسیحیان، ازجمله تعالیم آن است.«... 
تعالیم باب، همچون شخصیت او، زیبا و جذاب 
با   ،1892 سال  به  نوشته ای  در  كرزن،  لرد  بود.181 

تعالیم  درباره  توضیح  و  اشاره 
دیگر  بسیاری  همچون  بهائى، 
پایی آن دوره،  از نویسندگان ارو

كرد!  آن ها را تعالیم بابی تلقى 

این نوع عرضه غلط مطالب را، 
از »جهل  ناشى  عمدتًا مى توان 
مطلق و بی اطالعى از حقایق« 
از  مشخصى  درصد  به عالوه 
ایده ال پردازی  و  خوش باوری 
وجود  شواهدی  البته  دانست. 
تالش های  از  جدا  كه  دارد 
تحریف  برای  شوقى افندی 

گاهانه  محتوا، برخى دست كاری های عمدی و آ
گرفته  صورت  بابیت،  به  راجع  اطالعات  درباره 
آیین های  كتاب  مقدمۀ  در  مومن  موژان  است. 
گر  ا بود  خواهد  "جالب  مى نویسد:  بهائى،  و  بابی 
درباره  باب،  دیدگاه  و  نظر  از  برداشتى  و  درک  به 
شورش های به وجود آمده توسط پیروانش برسیم. 
نظامى  اقدامات  هیچ گاه  باب  كه  مى رسد  به نظر 
و پیكارگری طرفدارانش را تأیید یا تكذیب نكرده 
كه »تأیید  است." و در یک پاورقى ادامه مى دهد 
فصل  در  مذهبى(  )جنگ  جهاد  درباره  مبهمى 

مى دارد  إشعار  فارسى  بیان  هفتم  واحد  از  ششم 
است؛  نبوده  مخالف  مفهوم  این  با  باب  كه 
شد«.182  ممنوع  بهاءاهلل  توسط  بعدًا  جهاد  گرچه  ا
كه موژان  با مطالعه سایر منابع نیز روشن مى گردد 
آشنا  باب  قیوم االسماء  كتاب  با  قبل  از  مومن 
تأییدهای  و  اشارات  كتاب  این  كه  است،  بوده 
و  جهاد  درباره  متعددی 
عنایت  با  دارد.183  پیكارگری 
پژوهشى  و  تحقیقى  آثار  به 
حوزه،  این  در  ی  و گسترده 
كرد  برداشت  این گونه  مى توان 
محتوای  از  ى 

ّ
كل به طور  او،  كه 

باب  آثار  سایر  و  بیان  كتاب 
آن ها،  در  كه  داشته،  اطالع 
شدیدًا  دیدگاه  صریح،  به طور 
و  مخالفان  به  نسبت  منفى 
شده  ابراز  بابیت،  منكران 
مى نویسد:  همچنین  او  است. 
كنونى ما درباره تعالیم  كافى از اطالعات  »میزان نا
او،  تعالیم  درباره  كلى  جمع بندی  از  مانع  باب، 
یم، مى شود«.184  بیان مى دار كه ذیاًل  آنچه  از  فراتر 
جمع بندی  و  تلخیص  به  بعد،  صفحه  چند  و 
كه او »تعالیم ارائه شده توسط باب و بهاءاهلل  آنچه 
شوقى افندی«  و  عبدالبهاء  توسط  تبیین شده  و 
همان  آخر،  مطلب  مى پردازد.185  مى كند،  تلقى 
خوانده  بهائى  تعالم  امروزه  كه  است  چیزی 
باب  توسط  آن  جزئى  بسیار  بخش  كه  مى شود، 
كوچک ترین اشاره ای به  گردیده است.  هم تعلیم 

را،  مطالب  غلط  عرضه  نوع  این 
»جهل  از  ناشی  می توان  عمدتًا 
حقایق«  از  بی اطالعی  و  مطلق 
از  مشخصی  درصد  به عالوه 
ایده ال پردازی  و  خوش باوری 
وجود  شواهدی  البته  دانست. 
تالش های  از  جدا  که  دارد 
برای تحریف محتوا،  شوقی افندی 
و  عمدی  دست کاری های  برخی 
به  راجع  اطالعات  درباره  گاهانه  آ

گرفته است.  بابیت، صورت 
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بهائیت،  و  بابیت  بین  تمایزات  و  موارد اختالفى 
كه به آن ها تصریح كرده، نشده است. درخصوص 
اصلى  نوشته های  و  اصلى  منابع  به  دسترسى 
باب باید بپرسیم چرا موژان مومن به سطح ناقص 
درباره  كنونى  دانش  و  اطالعات  از  محدود  و 
باید  كه  كرد  انكار  نمى توان  مى كند؟  اشاره  آن ها 
ولى  گیرد  صورت  زمینه  این  در  یادی  ز كارهای 
كنیم  كه ادعا  این مطلب خالف حقیقت است 
تعالیم  درباره  جامعى  و  كلى  مطلب  نمى توانیم 
و  غلط  نشانى  این  نماییم.  ارائه  بابی  عقاید  و 
مى شود  ناشى  آنجا  از  حقایق  درباره  پنهان كاری 
كه موژان مومن برای عدم ارائه مطالب »درست« و 
كه نویسندگان بهائى غربی  زدودن مطالب غلطى 

اولیه نوشته اند، در فشار است. 

تبیین  در  پنهان کاری  و  جهانی  بیت العدل 
دیدگاه های متعارض باب و بهاءاهلل

كتابی است  نكته جالب تر در این زمینه، بررسى 
ترجمه شده  باب«  نوشته های  از  »گزیده ای  نام  با 
نظر  زیر  یافته  انتشار و  طاهرزاده  ادیب  توسط 

بیت العدل جهانى، در حیفا، به سال 19۷۶. 18۶

كتاب  »این  آمده:  چنین  كتاب  پیشگفتار  در 
به  كه  است  مفیدی  و  ارزنده  مطالب  ی  حاو
مجموعه ادبیات بهائى در زبان انگلیسى اضافه 
مطالب  از  گزیده ای  كتاب  این  در  مى شود.«18۷ 
سبعه،  دالیل  فارسى،  بیان  قیوم االسماء،  كتب 
كوتاه  كتاب االسماء و سایر جزوات و نوشته های 
كه در  باب آمده است. نكتۀ غیرعادی این است 

تمام مطالب ترجمه شده، حتى یک مورد از احكام 
تعالیم  و  احكام  با  كه  بابی،  تعالیم  و  قوانین  و 
مشاهده  باشد،  داشته  تعارض  و  تفاوت  بهائى 
آثار  از  میزان  هر  كه  هركس  حقیقتًا،  نمى كنید!! 
كرده باشد، سریعًا متوجه مى شود  باب را مطالعه 
برگزیدۀ  به هیچ وجه  طاهرزاده،  مجموعۀ  این  كه 
از  مجموعه ای  بلكه  نیست،  باب  تعالیم  و  آثار 
است،  الهیات  و  اخالق  دربارۀ  كلى  مطالب 
هیجان انگیزترین  و  مهم ترین  درحالى كه 
حذف  و  شده  گرفته  نادیده  باب  آثار  بخش های 
یكى  و  همسان سازی  حس  این  است.  گردیده 
كردن این دو مشرب، با استفاده از سبک و روش 
شوقى افندی،  توسط  به كاررفته  انگلیسى  خاص 

در ترجمه آثار بهاءاهلل، تقویت شده است.

»هرچه  نوشت:  براون  ادوارد  پیش،  سال  هفتاد 
ایران  از  تعالیم و دكترین بهائى، به ویژه در خارج 
گسترش مى یابد؛ به  پا و امریكا،  و خصوصًا در ارو
یخ واقعى و ماهیت جنبش بابی  همان نسبت تار
گذشت  با  مى گردد.«188  تحریف  و  ابهام  دچار 
نسخه  و  برداشت  بیشتر  هرچه  عرضه  با  و  زمان 
به نظر  بابی،  عقاید  و  تفكرات  از  بهائیان  خاص 

مى رسد بدبینى براون اشتباه نبوده است.

درعین حال، توجه ویژه بهائیان مدرن به مبحث 
جّدیت  و  اصرار  و  بهائى  آیین  در  یخ گرایی«  »تار
منشأ  و  منابع  درباره  اطالعات  كسب  برای  آن ها 
از مواجهه جّدی  آن، باید در درازمدت، به نوعى 
تلقى  "نامطلوبی"  اطالعات  از  دسته  آن  با  آنان 
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پنهان  برای  یادی  ز تالش  پیش ازاین  كه  گردد 
گر چنین اتفاقى بیفتد،  نگهداشتن آن شده بود. ا
مارپیچ  حركت  در  دیگری  چرخش  شاهد  شاید 
به  آن  به وسیلۀ  بهائیت  كه  شویم  پیچیده ای 

و  )بابّیت(  خود  پیشیِن  آیین  تصحیح  دنبال 
و  هماهنگ سازی  از  ناشى  مشكالت  حل وفصل 

یكسان سازی بابیت اولیه با بهائیت است.

یادداشت ها

پس از انتشار آن مقاله، مطالعات مرتبط زیر نوشته � 1
شده و انتشار یافته است:

Mangol Bayat, Mysticism and Dissent: So�
 cio-religious Thought in Qajar Iran )Syracuse
University Press, 1982( -- see ch. 4, ‘The Po�
 liticization of Dissent in Shia Thought: Babism
 * Abbas Amanat ‘The Early Years of the Babi
 Movement: Background and Development’,
 Ph.D. dissertation, Oxford University, 1981*
 Peter Smith ‘Millenialism in the Babi and Bahá’í
 Religions’, in Roy Wallis )ed.( Millenialism and
 Charisma )Queen’s University, Belfast, 1982(,
pp. 231-83 * Moojan Momen ‘The Trial of Mul�
la ‘Ali Bastami: A Combined Sunni-Shi’i Fat�
 wa against the Bab’, Iran XX )1982(: 113-43 *
 Denis MacEoin ‘Early Shaykhi Reactions to the
 Bab and his Claims’, in M. Momen )ed.( Studies
 in Babi and Bahá’í History vol. 1 )Los Angeles,

).1983
مقاالت  بارفروشى  و  بشرویی  باب،  درباره   -2
در  مک اوئن،  دنیس  قلم  به  سرفصل هایی  و 
Encyclo� است. شده  چاپ  ایرانیكا   دائرةالمعارف 

paedia Iranica

كنید  نگاه  یداد،  رو این  با  مرتبط  حوادث  دربارۀ   -3
یخ نبیل: روایت نبیل از اولین روزهای  به تلخیص تار

یلیمت 1932( فصل2۶ آیین بهائى )و
 On events connected with this incident, see Mulla
 Muhammad Nabil Zarandi The Dawn�Breakers:
 Nabil’s Narrative of the Early Days of the Bahá’í
 Revelation ed. and trans. by Shoghi Effendi
 )Wilmette, 1932(, chapter XXVI * E.G. Browne
‘The Attempt on the Shah’s Life and the Massa�
cre of Teheran’ in idem ed. and trans. A Trav�

 eller’s Narrative written to illustrate the Episode
 of the Bab )by ‘Abbas Effendi ‘Abd al-Bahá’(,
 2 vols. )Cambridge, 1891(, vol. 2, pp. 323-34*
 H.M. Balyuzi Bahá’u’lláh, the King of Glory
 )Oxford, 1980(, chs. 15, 17* M. Momen The
 Babi and Bahá’í Religions, 1844-l944 )Oxford,
1981(, ch. 7* Mirza Muhammad Taqi Lisan al�

 Mulk Sipihr Nasikh al�tawarikh: salatin�i Qajar
 4 vols. in 2 )Tehran, 1344 Sh./ 1965(, vol. 4, pp.

.33-42
كاشانى،  میرزاجانى  حاج  به  كنید  نگاه   -4
و  لیدن  )انتشارات  براون  ترجمه  با  نقطةالكاف 
ترجمه  براون،  *ادوارد  صص۶1�252   )1910 لندن، 
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نوشته  باب  میرزاعلى محمد  جدید  یخ  تار تألیف  و 
صص5� )كمبریج،1893(،  همدانى.  میرزاحسین 
)طهران،  مستیقظ  ازل،  صبح  *میرزایحیی   384
و  كرمانى  روحى  سیداحمد   * ص28(  یخ،  تار بدون 
بدون  )طهران،  بهشت  هشت  كرمانى،  میرزاآقاخان 

یخ( صص203�302. تار
 E.G. Browne Traveller’s Narrative, ببینید:   -5
vol. 2, pp. xv-xxvi, 349-89* idem New His�
tory, pp. xviii-xxiv, 374-82*  Kashani Nuqta�
 tu’l-Kaf, pp. 238-44 * Mahdi Bamdad, Tarikh�i
 rijal-i Iran, 6 vols. )Tehran, 1347-1351 Sh./

 .1968-1973(, vol. 4, pp. 436-37
۶- دنیس مک اوئن، سر فصل ازلى ـ بابیه در ایرانیكا.

قتل  توطئه  به  نسبت  او  دیدگاه  از  نكته  این   -۷
)نگاه  مى شود  آشكار  سال1852،  ناصرالدین شاه، 
ص90(.  بالیوزی،  حسن  نوشته  »بهاءاهلل«  به  كنید 
قتل  و  ترور  سازماندهى  برای  او  خود  اقدام  و  تالش 
یلیمت،  و بدیع،  قرن  )شوقى افندی،  كم  حا همان 
1944، ص124( و امیدهای برخى از نزدیكانش درباره 
كه در بیان فارسى به آن پرداخته  »پادشاه بابی آینده« 

است )بالیوزی، »بهاءاهلل«، ص158(.
ایران،  مشروطه  انقالب  در  ازلى ها  نقش  درباره   -8
كنید به دنیس مک اوئن، ارتداد دینى در دنیای  نگاه 
سیاست ایراِن قرن نوزدهم: برخى ابعاِد نقش شیخیه، 
بابیه و بهائیه، ژورنال بین المللى مطالعات خاورمیانه 
سال 15، شماره 3 )1983(، منگول بیات، »عرفان و 

مخالفت«، صص83�181. 
9- چرخش از آرمان های دینى به آرمان های سكوالر، 
)منگول  بود  نوزدهم  قرن  در  ایرانى  تفكر  غالب  وجه 

بیات، همان، فصل5(.
میرزاحسین على  زندگى  از  كامل  بیوگرافى  دو   -10
است:  زیر  شرح  به  متعصب،  بهائیان  نوشته 

 )19۶9 )طهران،  بهاءاهلل  حیات  فیضى،  محمدعلى 
درباره  بالیوزی  حسن  توسط  بعدها،  كه  دیگری  اثر  و 
بهاءاهلل نوشته شد. جزئیات دیگری از زندگى بهاءاهلل 
كتاب قرن بدیع نوشته  كنید در:  را مى توانید مشاهده 
میرزامحمدجواد   * صص233�89  شوقى افندی، 
یخچه مختصر بابیت و بهائیت تا 1898  ینى، تار قزو
كتاب ادوارد براون، مطالبى برای  میالدی )موجود در 
 * صص۶4�3(  كمبریج،1918،  بابی،  آیین  مطالعه 
یخ ظهور بابیه  یه فى تار كب الدر عبدالحسین آواره، كوا
و بهائیه، 2جلد. )قاهره، 1342/1923(، ج2 * استاد 

محمدعلى سلمانى، خاطرات من از بهاءاهلل. 
در  نعمت اللهى  یش  دراو سلسله  احیای  از  پس   -11
كمه ایران  قرن هجدهم، بسیاری از اعضای طبقه حا
میرمعصوم  یس،  و.رو به  كنید  نگاه  آن شدند:  طرفدار 
تا  نعمت اللهى ۷۷�1۷۷۶  و تجدید حیات  علیشاه 
پرینستون،  دانشگاه  دكترا،  دوره  )پایان نامه   1۷9۶�۷
بر عضویت  مبنى  و شاهدی  19۷9، ص1۷3(. سند 
دست  در  نعمت اللهى  یش  دراو فرقه  در  بهاءاهلل 
ارتباط  بر  مبنى  فراوانى  شواهد  و  دالیل  ولى  نیست؛ 
)رجوع  دارد  وجود  تصوف  و  صوفیه  با  او  وابستگى  و 
نقشبندی  صوفیه  و  بابیه  كول،  خوان  مقاله  به  شود 
از  منتشرنشده  قصیده  یک   :1854�5۶ عراق،  در 
سمینار  در  ارائه شده  مقاله  بهاءاهلل،  میرزاحسین على 
 ،1981 لنكستر،  دانشگاه  لنكستر،  بهائى،  مطالعات 
معاصر  رایج  تشیع  و  تصوف  درباره  ص2۷.  به ویژه، 
»سال های  امانت،  عباس  به  كنید  نگاه  همچنین   *

اولیه«، صص99�5۶.  
از:  عبارتند  بغداد،  دوره  در  بهاءاهلل  اصلى  آثار   -12
در  دو  هر  كه  وادی  چهار  و  وادی  هفت  ایقان،  كتاب 
)طهران،  است  آمده   3 ج  اعلى،  قلم  آثار  مجموعه 
آثار،  در  جواهراالسرار   ،140�15۷  ،)19۷3 129بدیع، 
اشراق  عبدالحمید  در  و  ورقائیه،  عّز  قصیده  ج3؛ 
 128�9 )طهران،  جلد   9 آسمانى،  مائده  خاوری، 
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كلمات  و  صص209�19۷؛  ج4،   ،)19۷2�4 بدیع، 
مكنونه.

13- بالیوزی، بهاءاهلل، صص 122�115. خود بهاءاهلل، 
به سلیمانیه مى نویسد: » قسم  رفتن  و  دربار[ غیبتش 
و  نبود  مراجعت  خیال  را  مهاجرتم  این  كه  خدا  به 
مسافرتم را امید مواصلت نه.« )ایقان،ص194(. بنا بر 
گفت:  نوشته نبیل زرندی، بهاءاهلل به یكى از پیروانش 
كه امر محبوب نقطه اولى )باب(  گر نمى دانستم  ولى ا
مقدسى  خون های  همه  و  بود  اضمحالل  شرف  در 
مى رفت،  هدر  به  بود،  شده  یخته  ر اهلل  سبیل  فى  كه 
ی مایل به بازگشت به میان اهل بیان نبودم  به هیچ رو
و  ی هوی  را به حال شرک و بت پرستى و پیرو و آن ها 
قرن  در  شوقى افندی  توسط  )نقل  مى كردم  رها  هوس 

بدیع، ص12۶(. 
نقطةالكاف،  مقدمه  براون،  ادوارد  به  كنید  نگاه   -14
صص xxix-xxxi * میرزاعلى محمد شیرازی، باب، 
سیدمحمدباقر   * یخ،  تار بدون  طهران،  فارسى،  بیان 

نجفى، بهائیان )تهران،19۷9(، صص30۶� 28۷.
مبارک  لوح  بهاءاهلل،  به  مثال  برای  كنید،  نگاه   -15
)قاهره،  اصفهانى  مجتهد  محمد  شیخ  به  خطاب 
1920-باز نشر در تهران، 19۶2( صص14�112. درباره 
كتاب های دفاعیه مشابه بهائیان رجوع شود به ادیب 

طاهرزاده، اشراق، ج1، صص 314�294.
مشكل  بهاءاهلل  ادعاهای  محتوای  دقیق  تعیین   -1۶
بحث  هرگونه  بهائى،  جاری  رسمى  عقاید  است. 
جایگاه  او  برای  و  كرده  رد  را  بهاءاهلل  در  خدا  حلول 
كه  آینه  به  شبیه  چیزی  است.  قائل  الهى«  »مظهر 
خداوند بر آن تابیده است! )شوقى افندی، نظم بهائى 
از  بسیاری  نمى توان  مع هذا  یلمت،19۶9(  )و بهاءاهلل 
ادعاهای او را، برخالف نوشته های بعدی اش، نادیده 

كاماًل روشن هستند:  گرفت. به نظر من ادعاهای زیر، 
كبر )منظور در عّكا( سخن  •• كه در سجن ا كس  »آن 

كه  مى گوید همانا خالق همه چیز است و هم اوست 

ج2،  اعلى،  قلم  آثار  )بهاءاهلل،  آفرید«  را  اسماء  همه 
یخ، در مجموعه نوشته های بهاءاهلل  تار طهران، بدون 
بار در سال 189۶ در  اولین  كه  اقدس،  كتاب  از  قبل 

بمبئى چاپ شد، ص1۷۷(. 
در  •• بهاءاهلل  )نامه  هستم!«  خدا  من  كه  »به درستى 

اشراق خاوری، مائده آسمانى، ج۷، ص208(. 
گردیده است!« )نامه بهاءاهلل به  •• »ذات القدم ظاهر 

ج8،  همان،  در  ینى،  قزو خلیل  محمدابراهیم  حاج 
ص113(. 

است!«  •• لم یولد  و  لم یلد  كه  شده  متولد  كس  »آن 
كه  )لوح میالد اسم اعظم، در همان، ج4، ص344، 

كریم(.  اشاره ای است به سوره 112 قرآن 
رب همه موجودات و خالق آن ها، در لباس بشری  ••

نبودید،  خشنود  آن  از  شما  ولى  است،  گردیده  ظاهر 
الحج  )سورة  گردید!  زندانى  زندان،  این  در  او  آنكه  تا 
بدیع/   133 طهران،  ج4،  اعلى،  قلم  آثار  بهاءاهلل،  در 

۷�19۷۶، ص203(. 
مائده  خاوری،  اشراق  به  كنید  نگاه  همچنین 
جمال  لوح   *  1۶2  ،155 صص123،  ج8،  آسمانى، 
اقتدارات  شامل  بهاءاهلل  حضرت  الواح  بهاءاهلل،  در 
یخ،  )بمبئى، 1983؛ تجدید چاچ در طهران، بدون تار
با نام اقتدارات(، ص219 * صورت االصحاب در آثار، 
كتاب آثار، ج2، ص194 *  ج4 صص ۶و۷ و در همین 
نامه در بهاءاهلل، الواح مباركه حضرت بهاءاهلل، شامل 
یخ، از این پس اشراقات(،  اشراقات )طهران، بدون تار
در  بهاءاهلل  نامه های  تیتر  به  همچنین  ص195. 
 131 )طهران،  نمایید  توجه  ج5  اعلى،  قلم  آثار 
)طهران،  ج۶  همچنین  و  ص181  بدیع/19۷5/۶(، 
مهمى  متن   .25۶�۷0 صص  بدیع/۷�19۷۶(،   132
كه به صورت مستند به نصوص بهائى، بحث الوهیت 
بهاءاهلل را موردانتقاد قرار داده، عبارت است از، جى ار 

یچارد، آیین بهائیان )لندن، 1932(، فصل۷.  ر
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كتاب  1۷- این نكته به طور مفصل توسط پیتر برگر در 
 Motif messianique et processus social dans le’
Bahá’ísme’, Archives de Sociologie des Reli�
برای  است.  شده  بحث   gions, 4 )1957(: 93-107
 Motif research: Peter Berger’ :گاهى بیشتر ببینید آ
 and the Bahá’í faith’, Religion 8: 2 )1978(, pp.
210-234; idem ‘Babi and Bahá’í Millenarian�

.‘ism
Guenter Lewy Re- :كنید به 18- برای نمونه، نگاه 
 ligion and Revolution )New York, 1974(, pp.

.264-74
دنبال  او  نوشته های  از  بسیاری  در  موضوع  این   -19
به: شوقى افندی،  كنید  برای مثال، نگاه  شده است. 
صص   ،)19۶3 یلمت،  )و الهى  عدالت  اجرای 
ترجمه  بهاءاهلل،  آثار  از  گلچینى  بهاءاهلل،   *  ۶4�۶8
شوقى افندی )لندن،1949(، صص 12�5 و 4۶�2۷. 
20- برای مثال: نگاه كنید به اسداهلل فاضل مازندرانى، 
 *  41۷�۶0 صص  )طهران،19۷5(،  ج4  خلق،  و  امر 
دكتر اسلمنت، بهاءاهلل و عصر جدید )لندن، 1923(، 

صص208�202.
كنید به شوقى افندی، اجرای عدالت الهى،  21- نگاه 
صص ۶9�۶8؛ همچنین روز موعود فرا رسیده است 
گلچین،  بهاءاهلل،   *  1�3 صص   )19۶1 یلمت  )و

صص40�39 و 118، 212، 215 و 42�312.
جهانى،  نظم  شوقى افندی،  به  كنید  نگاه   -22
روز  همان،   *  202�20۶ و   1۶3�9 صص45�40، 
 *  12۷ و   122 و  صص4  است،  رسیده  فرا  موعود 
ج4،  خلق،  و  امر  مازندرانى،  در  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل 

صص۶8�4۶0. 
قیام های  از  عبارتند  موارد  برجسته ترین   -23
۶0ق/۶80م،  سال  در  حسین بن على؟ع؟ 
۶4ق/۶84،  تا   ۶80/۶1 از  عبداهلل بن زبیر 

از  حنفیه(  محمد  نفع  )به  ثقفى  مختاربن ابوعبیده 
)ع(  یدبن زین العابدین  ز تا۶8۷/۶۷م،  ۶۶ق/۶8۶م 
تا  122ق/۷40  از  ید  یحیی بن ز م،  ق/۷40   122 در 
۷43/125، و محمد النفس الزكیه و برادرش ابراهیم 
در سال 145ق/۷۶2م و 14۶ق/۷۶3. برای جزئیات 
و  پیدایش  جعفری،  ح.م  سید  به  كنید  نگاه  بیشتر 
توسعه اولیه تشیع در اسالم. )لندن و نیویورک، 19۷9( 
و   2۶5�۶۷  ،228�9  ،198�99  ،1۷4�221 صص 

 .2۷5�۶
و  نظامى گری  از  »ابعادی  مک اوئن،  دنیس   -24
زهدگرایی و سكوت در شیعه امامیه«، مقاله ارائه شده 
مطالعات  بریتانیایی  انجمن  ساالنه  كنفرانس  به 

خاورمیانه، لنكستر، 1982.
25- درخصوص روابط بین پیامبر اسالم )ص( و قبایل 
یهودی مدینه، نگاه كنید و. م. وات، »محمد؟لص؟ در 
كسفورد، 195۶(، فصل4 و درمورد مجازات  مدینه« )ا

بنى قریظه بنگرید، همان، صص 1۶�214.
 * مائده، ج۷، ص13۶  اشراق خاوری،  2۶- متن در 

بهاءاهلل، اشراقات، ص34 .
به   1848 كتبر  ا در  بهاءاهلل  كه  مى نویسد  زرندی   -2۷
شیخ  مقبره  به  بشرویی  رسیدن  از  پس  اندكى  فاصله 
و  ترتیبات  و  برنامه ها  و  كرده  بازدید  آنجا  از  طبرسى 
و  داده  قرار  موردتأیید  را  آنجا  در  مقرر  استحكامات 
كرده است. او  بالفاصله به منزلش درطهران مراجعت 
در ماه دسامبر تالش ناموفقى برای بازگشت و پیوستن 
آمل  مسیر  در  سپس  داشته،  طبرسى  شیخ  قلعه  به 
صص  نبیل،  یخ  تار )تلخیص  است  شده  دستگیر 
دوم  سفر  به  فقط  عبدالبهاء   .)3۶8�۷۶  ،34۷�49
كه این  بازداشت در آمل اشاره مى كند و مى نویسد  و 
گرفته است  سفر در تابستان )سپتامبر( 1848 صورت 
ج5،  آسمانى،  مائده  خاوری،  اشراق  در  )نامه ای 

صص1۷1�1۶9(. 
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 ،8 ج  مائده،  همان  در  زین المقربین،  به  نامه   -28
ص4۶ .

29- نامه در اشراقات، صص45�44 .
ى و دانشگاهى 

ّ
30- نامه در مجموعه گوبینو، در مركز مل

آن  ترجمه  و  متن  استراسبورگ:  در  انجیلى  علوم 
در  ارائه شده  شده،  انجام  مک اوئن  دنیس  توسط 
بولتن مطالعات بهائى: سال اول شماره4 )نیوكاسل، 

مارس1983( صص4۶و50 .
بهاءاهلل،  بالیوزی،  حسن  به  بنگرید  مثال،  برای   -31
قرن  شوقى افندی،   *  135�۶  ،128 صص125، 
)ترجمه نصراهلل مودت، چاپ  فارسى  بدیع، ص14۷ 
به  بهائى  معارف  مؤسسه  چاپ  بدیع(   149/1992

كانادا(.  لسان فارسى، انتشارات دانداس، 
ترجمه  ص1۶،  محمدتقى،  شیخ  لوح   -32

شوقى افندی با نام ابن الذئب، ص21. 
بهاءاهلل،  بالیوزی،  به  كنید  نگاه  موارد  این  در   -33
فصل2. )اشاره به روابط بسیار نزدیک خانواده بهاءاهلل 
با میرزاآقاخان نوری، صدراعظم فاسد و مستبد وقت، 

در دربار قاجار دارد(.
به  كنید  نگاه  مرتبط،  اصطالحات  و  دراین باره   -34
كتاب  در  انقالب  از  اسالمى  مفاهیم  لوئیس:  ادوارد 
كوتیس  واتى  پ.ژ  تألیف  خاورمیانه  در  انقالب 

)لندن،19۷2( صص40�30.
كتاب  35- نامه به ناصرالدین شاه )لوح سلطان( در 

مبین )بمبئى1308 /1890(، ص98. 
3۶- همان، ص102 .

ج۷،  مائده،  خاوری،  اشراق  در  سراج  لوح   -3۷
ص80 .

38- سوره البیان، در آثار قلم اعلى، ج4، ص 119. 
به  كنید  نگاه  زمینه  این  در  بیشتر  مطالب  برای   -39
دنیس مک اوئن، »تكفیر دینى در عالم سیاست ایران 

و  سلطنت  به  نسبت  بهاءاهلل  دیدگاه  درباره  قرن19«. 
فرا  موعود  روز  شوقى افندی،  به  كنید  نگاه  پادشاهى، 

رسیده، صص ۶�۷3 .
همچنین   * ص324  اقتدارات،  در  ذبیح  لوح   -40
منتخب،  در  شوقى افندی  آزاد  ترجمه  به  كنید  نگاه 
ص240. .41- لوح شیخ محمدتقى، ص۶۶ * ترجمه 

شوقى افندی از لوح ابن الذئب، ص89 .
مقدس،  پیكار  درباره  بابیان  دیدگاه  اوئن،  مک   -42

ص11۶. 
43- همان، ص11۷.

كتاب مبین، ص101.  -44
45- نامه به حاج آقابابا در آثار، ج5، ص131 .

كتاب  در  االقدس  اللوح  بنگرید،  مثال  برای   -4۶
الواح  طاهرزاده(،  حبیب  )ترجمه  ص1۷2  مبین، 
 ،19۷8 حیفا،  اقدس،  كتاب  از  پس  صادره  بهاءاهلل 
ص1۷ * لوح برهان در بهاءاهلل، مجموعه الواح مباركه 

)قاهره، 1920( صص59�5۷ .
 ،45 عبارت  عربی،  بخش  مكنونه.  كلمات   -4۷

ص14 )ترجمه شوقى افندی،ص14(. 
شماره های  شوقى،  )ترجمه   14�15 ص  همان   -48

4۶، 48و49، 50و51، ۷1 صص 15�14و21(.
49- نامه در اشراق خاوری، مائده، ج4، ص348 .

50- در این قضیه بنگرید به: حسن بالیوزی، بهاءاهلل، 
فصل 33 .

ج1،  مائده،  خاوری،  اشراق  در  نامه  به  بنگرید   -51
ص۶9، همچنین ج8، ص98 .

52- نامه به میرزاآقا افنان، ایضًا در ج8، ص 129. 
53- بنگرید به: اسداهلل فاضل مازندرانى، اسراراالثار، 

ج2 )طهران، 19۶8(، صص۷2�1۶9:
مكررًا  حكمت  كلمه  از  تقیه  به جای  بهاءاهلل  آثار  در 
دیدگاه  است.  گردیده  كید  تا آن  بر  و  شده  استفاده 
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بهاءاهلل در تعارض و مغایرت با دیدگاه فعلى بهائیان 
مبتنى بر دیدگاه شوقى افندی است كه تقیه و حكمت 
اشراق  عبدالحمید  به  )بنگرید  ساخت  ممنوع  را 
خاوری، گنجینه حدود و احكام، چاپ سوم، طهران، 
رفتار  هرچند   .)45۶�9 صص   ،19۷2 بدیع   128
سابق،  كمونیستى  و  اسالمى  كشورهای  در  بهائیان 
پیشین  مقررات  و  احكام  با  منطبق  و  مبتنى  عمومًا 
بحث  یک  حكمت(.  و  تقیه  )رعایت  است  بهائى 
ساموئل  را  تقیه  از  بهائیان  استفاده  درباره  انتقادی 
ادعاهایش«  و  »بهائیت  كتاب  در  یلسن  و گراهام 

كرده است.  )نیویورک، 1915( صص 205�19۷ ارائه 
ج2،  اسرار،  مازندرانى،  از  نقل  به  بهاءاهلل،   -54

ص1۷1.
55- نامه به جمال الدین بروجردی در اشراق خاوری، 

مائده، ج4، ص213. 
5۶- نامه به ابن اصدق، در همان، ص213. 

5۷- همان، ص 124. 
58- همان، ص 213. 
59- همان، ص 124. 

۶0- نامه، همان، ج1، ص۶9 .
۶1- به نظر مى رسد این سخت ترین نكوهش او نسبت 
باشد،  بغداد  دوران  پایان  تا  شمشیر  از  استفاده  به 

بنگرید به ادیب طاهرزاده، بهاءاهلل، ج1، ص2۷8. 
تأثیرگذاری  این  یشه های  ر بتوان  مشكل  گرچه   -۶2
به روشنى  ولى  داد،  نشان  را  بهائیت  بر  مسیحیت 
مى توان كپی برداری از عبارات انجیلى، در نوشته های 
كرد، از جمله در جواهراالسرار  دوران بغداد را مالحظه 
همچنین  ایقان.  كتاب  و  یادداشت12(  )بنگرید 
شواهدی از تماس و ارتباط مكرر بین جامعه تبعیدی 
بابی و میسیونرهای مسیحى در ادرنه و فلسطین وجود 
دارد )بنگرید به موژان مومن، آیین های بابی و بهائى، 
عبدالبهاء،   .)209�19  ،205�۷ صص9۷�18۷، 

مسیحى  میسیون های  از  یكى  توسط  بهاءاهلل،  فرزند 
از  دقیقى  مطالعه  و  اطالعات  كه  »كسى  به عنوان 
)همان،  است.  شده  ذكر  دارد«،  جدید  و  عتیق  عهد 
ص211(.اخیرا در دانشگاه نیوكاسل، پژوهش هایی در 
تأثیر  و  نفوذ  دربارۀ  ارشد،  كارشناسى  پایان نامه  سطح 

مسیحیت بر بهائیت، در حال انجام است. 
به  بنگرید  آن،  با  مرتبط  عناوین  و  موارد  این  در   -۶3
بهاءاهلل، لوح بشارات، در مجموعه الواح، صص124�

 *  )33�44 صص  الواح،  طاهرزاده،  )ترجمه   11۶
 14۷�۶0 صص  اشراقات،  در  طرازات  لوح  همچنین 
همان،   *  )33�44 صص  الواح،  طاهرزاده،  )ترجمه 
الواح،  طاهرزاده  ترجمه  1920؛  )قاهره  مقصود  لوح 
اندیشه های سكوالر غربی  تركیب  صص1۷8�159(. 
اصالح گران  تفكرات  در  اسالمى،  زبان  و  دیدگاه ها  با 
ضدیت  و  عرفان  كتاب  در  نوزدهم،  قرن  اواخر  ایرانى 
مهم ترین  است.  آمده  ص133  بیات،  منگول 
احتمالى  تنش  درک  از  كه  بود  آن  بهائیت  مشكل 
كمیت  حا بر  كید  تأ و  یكسو  از  غربی  لیبرالیسم  بین 
عاجز  دیگران  بر  جانشینانش  و  ظهوراهلل  الهى  مطلقه 
میان  در  تنش  این  تأثیرات  به  اسمیت  پیتر  است. 
جامعه  به  )بنگرید  است  كرده  اشاره  اولیه  بهائیان 
بهائى امریكا، صص94�1۷9(. این مشكل همچنان 
بحرانى و جدی است، هرچند در جامعه بهائى مدرن 

گذاشته مى شود.  غربی بر آن سرپوش 
آثار قلم اعلى، صص  ۶4- لوح بشارات در مجموعه 
اشراق  در  سراج  لوح  به  بنگرید  همچنین   *  11۶�۷
قتل  فرمان  عبد  این   * ص۷9  ج۷،  مائده،  خاوری، 
این  میان  در  كه  فرمانى  كرده ام،  نسخ  را  كشتار  و 
میرزاعلى اشرف  به  نامه  از  بود.  شده  رایج  بسیار  گروه 
امر  »این   * ص28  اقتدارات،  در  عندلیب  الهیجانى 
آن  در  كه  است،  برخوردار  عطوفتى  و  مهر  آن چنان  از 
حكم جهاد و پیكار در كتاب ممنوع شد و معاشرت با 
گردیده است.«  سایر ادیان با محّبت و دوستى واجب 
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اشراقات،  ص25*  مبین،  كتاب  در  الهیكل  سوره 
كتاب،  همان   *  109 و  صص15  ج2،  آثار،  ص1۷۷، 

ج4، ص218.
آثار قلم  به لوح بشارات در مجموعه  كنید  ۶5- نگاه 
الواح،  طاهرزاده،  )ترجمه  صص24�123  اعلى، 
و  امر  مازندارنى،  فاضل  اسداهلل  در  نامه   * ص28( 
خلق، ج3 )طهران، 128بدیع/ 2�19۷1(، ص221 * 
)ترجمه   294�5 صص  الواح،  مجموعه  در  دنیا  لوح 

طاهرزاده، الواح، ص91(.
۶۶- نامه در اشراقات، ص12* ایضًا صص 33و44. 
درعین حال، او مالحظاتى را درباره تمایل به فساد در 
كه  تعجبم  در  »من  مى كند:  ابراز  بهائى  جامعه  درون 
چگونه برخى از احباء فساد را مجاز مى دانند، باوجود 
منع  فساد  به  اقدام  از  شب  و  روز  كه  حقیقت  این 
مباركه  الواح  مجموعه  در  سمندر  به  )نامه  شده اند« 

بهاءاهلل( طهران، 132 بدیع/19۷۷. 
۶۷- لوح دنیا در مجموعه الواح، ص 28۷. 

۶8- لوح شیخ محمدتقى، ص18 )بنگرید همچنین 
به ترجمه شوقى افندی از لوح ابن الذئب، ص24(.

دنیس  و  بوسانى  ا.  به  كنید  مراجعه  او  درباره   -۶9
مک اوئن »عبدالبهاء در دائره المعارف ایرانیكا«.

۷0- مكاتیب عبدالبهاء، ج2 )قاهره،1912(، ص20۶. 
همچون  نظامى  استعارات  و  عبارات  استعمال 
در  جنگجویان،...  پیشقراول،  ارتش،  پیكار،  جهاد، 
شوقى افندی،  او  جانشین  و  عبدالبهاء  نوشته های 
بنگرید،  مثال،  برای  است.  رایج  و  عادی  بسیار 
 )1918 )قاهره  ج1  عبدالبهاء،  مكاتیب  عبدالبهاء، 
از  و   2۶2 و  صص243  ج2،  همان،   *2۶3 صص 
یلمت، 1959(، صص  عبدالبهاء، الواح برنامه الهى )و
11 و 1۷ و 3۷ و نیز منتخبى از نوشته های عبدالبهاء، 
2۶4و2۶0  صص  )حیفا،19۷8(  گیل  مرضیه  ترجمه 
�195۷ بهائى  جهان  به  پیام هایی  افندی،  شوقى   *

 *  101�2  ،44 صص8�3۷،  یلمت،1958(  )و  1950
یلیمت،  شوقى افندی، پیام به امریكا، 5۷�194۷. )و

19۶5(، صص 149و 120 و 11۷.
گنجینه حدود و احكام،  ۷1- متن در اشراق خاوری، 

صص 2�2۷1.
۷2- نامه در مكاتیب، ج 2، ص 2۶۶. 

است،  نشده  مشاهده  كنون  تا ترجمه ای  چنین   -۷3
مگر آنكه از نسخه نیكوالی فرانسوی گرفته شده باشد. 
درعین حال، عبدالبهاء چاپ و نشر متن بیان را برای 
احكام  شدن  پیاده  و  یج  ترو از  قبل  ایران،  بهائیان 
ممكن  كه  توجیه  این  با  ساخت،  ممنوع  اقدس، 
)متن  بهائیان شود  و سردرگمى  گیجى  است موجب 
عبدالبهاء در اشراق خاوری، مائده، ج2، صص1۷�

كرد، در ادغام و  كه بعدًا اشاره خواهیم  1۶(. همان گونه 
كه  همسان سازی بابیت و بهائیت این گونه تعبیر شد 
كامل بیان منتشر شود موجب ترس و  گر چنانچه متن  ا
تشویش بهائیان جدید خواهد شد، درنتیجه، تصمیم 
گزیده ای از بیان  كامل، فقط  كه به جای متن  بر این شد 
و  مناسک  و  آداب  به  مربوط  بخش های  و  شود  منتشر 

گردد. احكام و قوانین آن حذف 
۷4- لوح الهه )بی جا، طهران؟(، صص 41�39.

۷5- نامه در مكاتیب، ج2، ص 228 )چاپ شده در 
سپتامبر،   10 شماره  سال2  باختر،  نجم  فارسى  بخش 

1911، صص 3�4(.
به  ج3.  چاپ شده،  آثار  در  موارد  این  همه   -۷۶

كنید. یادداشت 12 مراجعه 
۷۷- بنگرید به یادداشت12. چاپ بسیار زیبای این 
متن، چند سال پیش در فرانكفورت آلمان منتشر شد. 

۷8- بنگرید به یادداشت 12.
گلپایگانى،  مهدی  و  گلپایگانى  میرزاابوالفضل   -۷9
تا(،  بی  )عشق آباد،  اعداء  حیل  عن  الغطاء  كشف 

ص1۶۶. 
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كالنتر  80- استداللیه بهائى، ترجمه توسط اشتائل بن 
ببینید  همچنین  صص۷۷�۷8،   ،)1902 )نیویورک، 

ص۶3.
گنجینه، ص2۷2.  -81

نبوده  بزرگى  ایران هیچ گاه جامعه  82- جامعه بهائى 
بودند  نفر   100000 حدود  آن ها   1880 دهه  در  است. 
دهه های  بین  كشور(.  جمعیت  درصد   2 تا   1 )بین 
تا   100000 بین  احتمااًل  آن ها  جمعیت   ،1950 تا   1910
كاهش قدر مطلق آن ها  كه نشان دهنده  200000 نفر بود 
از  پس  سال های  در  درصد(.   1/1 تا   0/5 )بین  است 
ى و 

ّ
كل از عدد  گرچه بهائیان  انقالب اسالمى  پیروزی 

كردند؛ ولى  بدون مبنای 350000�300000 نفر استفاده 
كشور و  مطالعات اخیر و مقایسه آمار رسمى جمعیت 
كى است  یابی و تخمین برخى افراد مطلع بهائى حا ارز
جمعیت بهائیان ایران، در سال 2018، حدود ۶0000�

50000 نفر است. )مترجم(
امریكا،  بهائیان  جامعه  اولیه  رشد  درباره   -83
)و  امریكا  بهائى  جامعه  اسمیت،  پیتر  به  بنگرید 
كنید  كتاب شناسى(، صص 20�310. همچنین نگاه 

به مطلب جامعه شناختى زیر از او:
 A Sociological Study of the Babi and Bahá’í’
 Religions’, Ph.D. dissertation, University of
 Lancaster, 1983; V.E. Johnson ‘An Historical
Analysis of Critical Transformations in the Evo�
lution of the Bahá’í World Faith’, Ph.D. dis�
 sertation, Baylor University, Texas, 1974; Peter
 Berger ‘From Sect to Church: A Sociological
 Interpretation of the Bahá’í Movement’, Ph.D.
 dissertation, New School for Social Research,
 New York, 1954; A. Hampson ‘The Growth and
 Spread of the Bahá’í Faith’, Ph.D. dissertation,

.University of Hawaii, 1980

در  بابی  جامعه  اولیه  سال های  وضعیت  دربارۀ   -84
پا: به مومن، »آیین های بابی و بهائى«، صص۶5� ارو

.3
85- این مطلب در برخى از نوشته های بعدی بهائیان 
كه در آن به مقایسه بین  گردیده است  روشن و مبرهن 
به  كنید  نگاه  است.  شده  پرداخته  باب  و  مسیح 
یلیام سیرز،  شوقى افندی، قرن بدیع، صص ۷�5۶ * و

»دزد شب« )لندن، 1944(، ص 89�8۷ .
یارت در: ویرایش  گزارش ز 8۶- خانم الكساندر وایت، 
 ،)1933 )نیویورک،   ،IV جلد  بهائى،  جهان  شوقى، 
 ،)19۷1 )لندن،  عبدالبهاء،  بالیوزی،  در  شده  نقل 

ص359 .
8۷- بنگرید به اسمیت، جامعه بهائى امریكا، صص 

.100�103
یخ  88- مثال خیلى مناسب برای رومانتیک كردن تار
بابیان توسط بهائیان اولیه را مى توان در اثر دراماتیک 
كلیفورد بارنى، به نام »قهرمانان خدا« )لندن  خانم لورا 

كرد.  و فیالدلفیا، 1910( مشاهده 
به  كنید  مراجعه  جزئیات  مالحظه  برای   -89
بیوه  خانم،  روحیه  توسط  نوشته شده  بیوگرافى های 
شوقى افندی )گوهر یكتا، لندن، 19۶9( و ذكراهلل خادم 
)به یاد محبوب، طهران، 19۷5(. همچنین نگاه كنید 
یابی و قدردانى  به ماركوس باخ، شوقى افندی: یک ارز

) نیویورک، 1958(.
»دور  از  عبارتند  زمینه  این  در  او  مهم تر  رساالت   -90
البته  )كه   9۷�15۷ صص  جهانى،  نظم  در  بهاءاهلل« 
موعود  روز   * است(  شده  چاپ  هم  مستقل  به طور 
امروز  هدایت  برای  بهائى،  آیین  است*  رسیده  فرا 
در  او  از  كامل  بیوگرافى  یک   .)1953 )لندن،  فردا  و 
كسفورد، 19۷3(، صص  گری، شوقى افندی )ا یوگوجیا

.199�205
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91- بنگرید به شوقى افندی، نظم جهانى، صص 28�
.123

در  مى شود  گفته  كه  كتاب  این  اصلى  نسخه   -92
آرشیو مركز جهانى بهائى، در حیفا، نگهداری مى شود، 
كنون هیچ گاه انتشار نیافته است! نكته بسیار مهم  تا
تحریف  و  تغییر  شوقى افندی،  زمان  از  كه  است  آن 
است!  گرفته  صورت  كتاب  این  ترجمه  در  عمده ای 
اصل  نسخه  ظاهرًا  كه  ایرانى  بهائى  نویسنده  یک 
ترجمه  در  تغییرات  كه  دارد  عقیده  دیده،  را  كتاب 
گفت اثر  كه مى توان  یاد و قابل توجه است  آن، چنان ز
كتاب جدیدی است )دكتر داوودی، به  شوقى افندی 

نقل از نجفى، بهائیان، ص412، یادداشت 10۷(. 
»كتاب  طباطبائى،  محیط  به  بنگرید   -93
 11�12 شماره ای  گوهر،  نشریه  تازه«  نامى  با  بی نام، 
یخ  »تار همان،   * صص۶1�952   ،)1353/19۷4(
 )1354/19۷5(  5�۶ شماره  گوهر،  جدید«،  و  قدیم 
یخ  تار براون،  ادوارد   *  42۶�31  ،343�48 صص 
صص  نقطةالكاف،   *  vii�xxxii صص  جدید، 
مقدمه xxxiv�x1vii  * نجفى، بهائیان، صص 415�
یچاردز، آیین بهائیان، صص 14�12 * میلر،  359 * ر

. Xii�xv آیین بهائى، صص مقدمه
The Dawn Breakers, pp. 363-65 �94

95- همان، ص4۶9 .
9۶- همان، ص54۶.

برای مثال بیشتر بنگرید، همان، صص  9۷- همان. 
 ،554 ،553 ،488 ،4۷2 ،39۶ ،330 ،213 ، xxxiv

 .۶5
98- همان، ص 529. 
99- همان، ص 414. 

100- همان، صص xxxiv مقدمه و ص 413. 
101- همان، ص 413. 

102- همان، ص 553. 
 xiii ص  به  *اشاره   ۷ یادداشت  به  كنید  نگاه   -103

مقدمه.
بدیع/19۶۷.   123 طهران،  جدید،  چاپ   -104
به  كنید  نگاه  مطلب  این  تفسیر  برای  همچنین 
جلد   2 مختوم،  رحیق  خاوری،  اشراق  عبدالحمید 

)طهران، ص130، 19۷5(.
كردن  105- عقیدۀ شوقى افندی به تقسیم و زیرشاخه 
كردن سال ها یا  یخى، به منظور مشخص  دوره های تار
طول  به  آسمانى،  اهمیت  با  انتخاب شده  دهه های 
 God Passes:قابل توجهى انجامید. برای مثال ببینید
 By, pp. xiii-xiv, xiv-xvii, 3, 223, 325; Citadel of
 Faith, pp. 4-6, 32-33, 67, 107; Messages to the
 Bahá’í World, pp. 18-19, 58, 60-61, 76, 82, 85,

 .129
این روش، موازی است با استفادۀ تكراری ارجاعات 
به سالگردهای مهم، یک روش مشخص كردن وقایعى 
كه در طول و پس از انقالب ایران استفاده شده است. 
 Mircea Eliade نظرهای  روشنگری  تحت  عالقه  این 
 The Sacred and the Profane در زمان های مقدس در

New York, 1959(, ch. II( بهتر تفسیر شده است.
10۶- قرن بدیع، صص 9�5۶ * و نظم جهانى، صص 

.123�8
10۷- همان، صص 31�2۷

قلعه  و  همان،   ،XIII-XIV،XI صص  همان،   -108
ایمان، صص 5�4

»با مالحظه   :XVI و  XV بدیع، مقدمه ص قرن   -109
یک  مؤلفه های  به عنوان  بهائى  یخ  تار از  مراحل  این 
پیش درآمد  را  حوادث  سلسله  این  واحد،  هویت 
یت فردی«  موفقیت آمیز »ظهور مبّشر«، و »دوران مأمور
»عهد  استقرار  و  بود  داده  وعده  مبّشر  را  آمدنش  كه 
وعده داده شده  فرد  مستقیم  اقتدار  با  كه  میثاقى«  و 
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كه فرزند  تولد و پیدایش »نظامى«  برقرار شد، و نهایتًا 
مشترک من یظهره اهلل و مركز عهدومیثاق است، تلقى 
به عنوان  ی هم  بررو بهائى  ـ  بابی  جنبش  لذا  مى كنیم. 
گرفته  درنظر  »آیین«  به عنوان   واحد،  پدیده  یک 
و  مقدمه   XVII و    XVIصص باال،  )مدرک  مى شود.« 
سایر  و  موارد  )این  متن(.  32و42و44و4۶  صفحات 
شورش  حماسى  داستان  به  مربوط  مشابه  حوادث 
و  قطعات  به عنوان  مجموعًا  را  زنجان...  در  بابیان 
"شكوه  درباره  شده  پرداخته  و  ساخته  بخش هایی 
ثبت  در  دارای طبیعتى مشابه،  و  غیرقابل پیشگیری 
 4۷ یم.  مى آور بهائى"  آیین  قهرمانان«  »عصر  ضبط  و 
تراژدی شهدای سبعه طهران  )... این ها وجوه اصلى 
غم انگیزترین  از  یكى  به عنوان  كه  تراژدی  یک  بودند، 
بودیم.(  شاهدش  بهاءاهلل  آیین  شروع  صحنه های 
سودمندی  و  محكم  نقد  مى توان  221و3۷۶و3۷8. 
براساس  یخ سازی،  تار در  شوقى افندی  شیوه  این  بر 

یخ( پوپر نوشت.  یخ انگاری )جعل تار تئوری تار
XVII 110- همان، ص

111- همان، ص ۷9 و ص 38.
و  نیز 15۶  و  نظم جهانى، ص52  112- شوقى افندی، 
موعود،  روز  شوقى افندی،  به  بنگرید  همچنین   .1۷3
و   100 و   93 صص  ایمان«،  »قلعه  همان،  و  ص۶�5 
همان، پیام ها به جهان بهائى، صص 34 و 39 و 88 

)آزار و فشار ... برای یک قرن(، 91.
113- شوقى افندی، قرن بدیع، ص ۶3 .

114- همان، ص3۷.
115- همان، ص 43.
11۶- همان، ص 42.

11۷- همان، ص 44 و 38 و 51 و ۶2.
118- همان، ص 42.
119- همان، ص ۶8.

120- همان.
121- همان، ص 38.

122- همان. 
123- همان، ص 39.
124- همان، ص 43.
125- همان، ص 44.

12۶- همان.
كاملى درباره موضوع تعداد  12۷- برای مطالعۀ بحث 
بابیان حاضر در قلعه شیخ طبرسى، بنگرید به موژان 
�1853( بابی  شورش های  اجتماعى  پایگاه  مومن، 

1848(: یک بررسى و تحلیل اولیه، ژورنال بین المللى 
مطالعات خاورمیانه، سال 15 )1983(، صص 1۶۶�

ی نام 3۶۷ تن از بابیان  1۶1. محمدعلى ملک خسرو
جلد-طهران،   3 امر،  شهدای  یخ  )تار مى كند  ذكر  را 
 53 نام  كه   )31۶�1۷ صص  19۷5-ج2،  بدیع،   130
گروه مى آورد  نفر از آن ها را به عنوان زنده ماندگان از آن 
�49 صص   ،1 ج  همان،  ببینید،  نیز  )بقیةالسیف(. 
كشته  بابی  نام 1۷3  تنها  یخ خود  تار زرندی در   .41۶
Dawn Break�  شده در قلعه شیخ طبرسى را مى آورد )

ers ، صص 2۶�414(. 
صص  اجتماعى...،  پایگاه  مومن،  بنگرید:   -128

 .1۶۶�۶9
129- بنگرید: همان، ص 1۶8 * محمدشفیع روحانى 
نى ریزی، لمعات االنوار 2 ج )طهران 132�130 بدیع/ 

۷۷�19۷( ج1، صص ۶3و۷2. 
آمار  این   .9۶ و   95 و   ۷3 صص  ج1،  همان،   -130
اواسط  درگیری  در  كشته شده  نفر   ۶0 حدود  شامل 
رجب12۶۶ ق )اوائل ژوئن 1850( است. 350 نفر هم 
كه به اعدام  دستگیرشدگان جنگ قلعه سیدخواجه 
سال/29  همان  شعبان   18 یخ  تار به  شدند  محكوم 
كمه  و محا آن شناسایی  از  نفر پس   50 و  ژوئن 1850؛ 

و مجازات شدند.



95

The Dawn�Breakers �131، ص۶44؛ مؤمن، پایگاه 
اجتماعى...،صص 1۶۷�۶9.

ذكر  را   1800 و   1000 عدد  دو  هر  زرندی  نبیل   -132  
نبیل،  یخ  تار تلخیص  )شوقى افندی،  است.  كرده 

ص580(.
Citadel of Faith �133، ص 100.

134- پیام هایی به بهائیان جهان، ص34.
135- همان، ص 39.

ج3،  شهدا،  یخ  تار ی،  ملک خسرو به  بنگرید   -13۶
صص 8�۶، 129 تا 332. همچنین به مومن، »پایگاه 
كشته  كه اعدام و  اجتماعى« ص 2�1۷1. این اندیشه 
كنند، ظاهرًا  تشبیه  به هولوكاست  را  نفر  شدن 1852 
دوگوبینو  كنت  ازجمله  پائیان،  ارو برخى  نوشته  در 
به  اغراق آمیزی  و  نادرست  اطالعات  یا  كه  شد،  آغاز 
اغراضى  و  بر دالیل  بنا  ـ  یا خودشان  آن ها داده شده، 
بزرگ  اغراق آمیزی  و مقیاس  را در سطح  این مطلب  ـ 
به  همچنین  بنگرید  بیشتر  جزئیات  برای  كرده اند. 

آیین های بابی و بهائى، صص 45�128. 
یخ شهدای امر، ج3، صص 9�۶. 13۷- تار

بهائى،  منابع  از  برگرفته  زیر،  ارقام  و  اعداد   -138
مى تواند یک معیار و راهنمای كلى باشد: 5 نفر در تبریز 
و زنجان و طهران، در سال 18۶8؛ 4 نفر در نجف آباد 
در سال 18۶4؛ 2 نفر در اصفهان، سال 18۷9؛ ۷ نفر 
در سده، سال 1890؛ 1 نفر در عشق آباد، سال 1889؛ 
یه، در  ۷ نفر در یزد، سال 1891؛ 5 نفر در تربت حیدر
سال 189۶؛ 2 نفر در اصفهان و حدود 100 نفر در یزد، 
برای   .192۶ سال  در  جهرم،  در  نفر   8 1903؛  سال  در 
و  بابی  آیین های  موژان مومن،  به  كنید  نگاه  جزئیات 
 ،284�8  ،2۷4�۷  ،2۶8�9  ،251�4 صص  بهائى، 
 ،405�۶ ،385�98 ،3۷۶�85 ،301�4 ،29۶�300
در  بابی   ۷ قتل   ،1955 سال  در  همچنین   .4۶5�۷2
لبیب،  به محمد  )بنگرید  گزارش شده است  هرمزک 

كسفورد،  شهدای سبعه هرمزک، ترجمه موژان مومن ]ا
1981[ و حدود 100 نفر، بین سال های 19۷9 تا 1982 
گروه حقوق  گزارش  كوپر، بهائیان ایران،  )گزارش راجر 
ناش،  جرج  و   ]1982 ]لندن،   51 شماره  اقلیت ها، 
برای  همچنین   .]1982 ]سودبری،  ایران  پنهان  برنامه 
مطالعه بیشتر درباره جزئیات تضییقات اولیه، رجوع 
شهدای  یخ  تار مالمیری،  محمدطاهر  حاج  به  شود 
یزد )قاهره 4�1923( * سیدمحمد طبیب منشادی، 
بدیع،   12۷ )طهران،  منشاد  شهدای  شهادت  شرح 
یخ بابی، صص 43� ینى، مختصر تار 2�19۷1( * قزو

 .1888�91 طى  یزد،  بابیان  آزار  براون،  ادوارد   *  35
 *  291�308 صص   ،... منابع  و  مطالب  كتاب  در 
یس، 193۶(  كشتار بابیان در ایران )پار ا.ل.م. نیكوال، 
عدد  باالترین   * 214و230  صص  بهائیت،  میلر،   *
نفر   200 »تقریبًا  مى گوید  و  مى دهد  عبدالبهاء  را  آمار 
كشته شدند« )نامه در مكاتیب،  در قضیه یزد، 1903 

ج1، ص42۷(.
ج1،  سیاح،  شخصى  سفرنامه   ، عبدالبهاء   -139

ص۶0؛ ج2، ص4۷. 
كتبر  ا  5 تایمز،  نشریه  به  چاپلین  ت.  دكتر  نامه   -140
و  بابی  آیین های  در  مومن  مطلب  از  نقل  با   ،19۷1
كشته شدن 20000 نفر  بهائى صص 2�210. چاپلین به 
بیان  سپس  و  مى كند!!  اشاره  بغداد  به  تبعید  از  قبل 
كه عبدالبهاء جزئیات اطالعات این مطلب  مى كند 

را طى مصاحبه ای در عّكا بیان داشته است!! 
خاوری،  اشراق  عبدالحمید  در  وصایا«  »الواح   -141
بدیع/   129 )طهران،  پنجم  چاپ  تسعه«،  »ایام 

19۷3/4(، ص 54۷. ترجمۀ شوقى با عنوان
 “The Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá”. 
The Covenant of Bahá’u’lláh، 

در  دقت  عدم  سپس  )البته  ص90   ،)19۶3 )لندن، 
ترجمۀ این متن را ببینید(. نامه ای در مكاتیب، ج1، 

ص385.
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 1۶ بروكلین،  یونیتارین،  كلیسای  در  سخنرانى   -142
ژوئن 1912، به نقل از نجم باختر، سال 3: شماره 10 )8 

سپتامبر، 1912(، ص31.
 14 لیورپول،  االهیات،  انجمن  در  سخنرانى   -143
شماره  سال3:  باختر،  نجم  از  نقل  به   ،1912 دسامبر، 

1۷)19 ژانویه 1913(، ص40. 
خاوری،  اشراق  در  لندن،  در  آقابهروز  به  نامه   -144

مائده، ج5، ص45. 
برادری، جرسى سیتى،  كلیسای  145- سخنرانى در 
19 مه 1912، به نقل از نجم باختر سال سوم: شماره 9 
)20 اوت 1912(، ص9. و نیز نامه ای در مكاتیب، ج1، 

ص344 )10 یا 20 هزار!(.
14۶- خطاب به انجمن صلح نیویورک، 13 مه 1912، 
باختر، سال سوم: شماره 8 )اول اوت  از نجم  به نقل 

1912(، ص15. 
كلیسای جامع، بروكلین، 1۶ ژوئن  14۷- سخنرانى در 
 8(  10 شماره  سوم:  سال  باختر  نجم  از  نقل  به   ،1912

سپتامبر 1912(، ص23. 
148- سخنرانى در لس آنجلس، به نقل از نجم باختر، 

سال دوم شماره 13 )4 نوامبر 1911(، ص8 .
كانونشن ساالنه بهائیان  149- سخنرانى برای دهمین 
سازنده معبد بهائى وحدت، به نقل از نجم باختر )5 

ژوئن 1918(، ص۶9. 
150- قرن بدیع، ص XIV  مقدمه. 

151- همان، ص 402. 
 ،The Faith of Bahá’u’lláh’ in Guidance’  �152

ص5.
153- به یادداشت 141 مراجعه شود.

بدون  )لندن،  انگلستان  بهائیان  ملى  محفل   -154
یخ(، ص10. تار

گیل، مقدمه بر لوح ابن الذئب بهاءاهلل،  155- مرضیه 
.iiiص

15۶- بی نام، پیشگفتاری برای بهاءاهلل و عبدالبهاء، 
.xivانقالب بهائى، ص

15۷- ناش، برنامۀ سری ایران، ص22، ص42 را هم 
درنظر بگیرید )خشونت آمیزترین برنامۀ قتل عام بابیان 
1852(، ولى مقایسه كنید همچنین صص133و144.

158- همان، ص18. 
159- بالیوزی، عبدالبهاء، ص45. 

)نیویورک،  برگر، سایپان مقدس  پیتر  به  بنگرید   -1۶0
انكور بوكس، 19۶9(، ص138.

Citadel of Faith �1۶1، صص139�40.
1۶2- ایضًا، ص 14. همچنین بنگرید به »پیام های به 

جهان بهائى«، صص 89 و9۷ .
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روش تعامل با مخالفان فکری در سیرۀ نبوی 
بازخوانی رواداری های پیامبر با مسیحیان نجران در تعامالت 

فکری در ماجرای مباهله

مهدی هادیان 

دكتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه مذاهب اسالمى



چکیده

بازخوانى سیرۀ نبوی در برخورد با مخالفان فكری، 
قدرت  اوج  در  حضرت  آن  كه  هنگام  آن  به ویژه 
یافته  استیال  عربستان  شبه جزیرۀ  بر  اسالم  و  بود 
را  مخالف  افكار  با  رواداری  حدود  مى تواند  بود، 
مشخص  صاحب قدرت  مسلمانان  امروز  برای 
پایانى  از مهم ترین حوادث سال های  سازد. یكى 
مباهله  است.  مباهله  ماجرای  پیامبر،  عمر 
بیت؟مهع؟  اهل  حقانیت  بر  سندی  عالوه برآنكه 
از  و  امیرمؤمنان؟امهع؟  با  پیامبر  نفس  بودن  یكى  و 
دالیل امامت ایشان محسوب مى شود، به جهت 
و قدرت ظاهری  فتح مكه  از  در دوران پس  آنكه 
در  مهمى  نكات  ی  حاو است،  داده  رخ  پیامبر 
روش برخورد با مخالفان فكری است. از مهم ترین 
شاخص های تعامل پیامبر با مسیحیان نجران در 
استدالل های  شنیدن  در  صدر  سعۀ  ماجرا،  این 
بهره  عالمانه،  و  متقن  دالیل  بیان  مقابل،  طرف 
گفت وگو  بردن از منابع مورد قبول طرف مقابل در 
و  مقابل  طرف  به  محبت  و  رأفت  درعین حال  و 
گفت وگوهای علمى  پرهیز از خشونت و فشار در 
است. درعین حال اجازۀ برگزاری برخى مناسک 
دینى طرف مقابل و عدم جلوگیری از آن، از دیگر 
ویژگى های نحوۀ مواجهۀ پیامبر با مخالفان فكری 
از  الگوبرداری  است.  مباهله  ماجرای  در  خود 
فكری،  مخالفان  با  برخورد  در  كرم  ا پیامبر  رفتار 
بهائیت  با  تعامل  در  قدرت  صاحبان  راهگشای 

در روزگار حاضر است. 

کلیدواژه : مباهله، نجران، رواداری، تعامل 
فكری، مسیحیت، بهائیت
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و  مى شد  مطرح  گروه ها  همین  ازسوی  آن  تعالیم 
بعضًا در پاسخ به این پرسش ها، آیات جدیدی 
بنا  فرستادگان  این  مى گشت.  نازل  پیامبر  بر 
نمایندگى  كه  گروهى  و  قبیله  یا  خود  شأن  بر 
برخوردهای  داشتند،  كه  اختیاراتى  و  مى كردند 
پیام  حامل  بعضى  داشتند.  پیامبر  با  متفاوتى 
ازسوی  نامه هایی  و  خود  طایفه  شدن  مسلمان 
)ابن هشام،  بودند  پیامبر  برای  قبایل  رؤسای 
مسلمان  برخى  ص1009(،  ج4،  النبویه،  السیرة 
دمشق،  مدینه  یخ  تار كر،  )ابن عسا مى شدند 
آوردن،  اسالم  بر  عالوه  برخى   ،)285 ص  ج۶0، 
آنان  و  مى رساندند  خود  قبیله  به  را  اسالم  پیام 
السیرة  )ابن هشام،  مى كردند  مسلمان  نیز  را 
النبویه، ج4، ص 99۶؛ ابن كثیر، السیرة النبویه، 
ی  و همكار پیمان صلح  برخى   ،)11۷ ج4، ص 
در  تفكر  و  تأمل  برای  برخى  و  مى كردند  امضا 
ابالغ  برای  و  مى طلبیدند  فرصت  پیامبر  گفتار 
پیام اسالم، به قبیلۀ خود باز مى گشتند و برخى 
گاهى  حتى  و  نمى پذیرفتند  را  پیامبر  دعوت  نیز 
یخ  تار )الذهبى،  مى كردند  را  پیامبر  جان  قصد 

االسالم، ج2، ص ۶۷9(.

وفد نجران

پیامبر  بر  سال  این  در  كه  گروه هایی  ازجمله 
مدینه  در  ی  روز چند  و  شدند  وارد  كرم ؟لص؟  ا
علمى  گفت وگوهای  خدا  رسول  و  ماندند  باقى 
گسترده ای را با آنان سامان داد، مسیحیان ناحیۀ 

مقدمه

سال نهم هجری قمری را »عام الوفود« نامیده اند 
985؛  ص  ج4؛  النبویه،  السیرة  )ابن هشام، 
الشنقیطى،  ص20؛  یثرب،  مجتمع  عبدالكریم، 
وفد  جمع  وفود  ص340(.  ج4،  اضواءالبیان، 
یا  امیر  خدمت  كه  است  فرستاده ای  معنای  به 
العرب،  لسان  )ابن منظور،  مى شود  وارد  سلطانى 
 8 ج  العین،  كتاب  فراهیدی،  4۶4؛  ص  ج3 
به  هجری  نهم  سال  ی  نام گذار علت   .)80 ص 
فتح  از  پس  سال،  آن  در  كه  است  آن  نام،  این 
و  مشركان  بر  كرم؟لص؟  ا پیامبر  استیالی  و  مكه 
مختلف  عشیره های  و  قبایل  اسالم،  استقرار 
قرارداد  عقد  یا  اسالمى  دولت  با  آشنایی  برای 
گسیل  مدینه  به  را  مختلفى  گروه های  پیامبر،  با 
مى گفتند  وفد  گروه ها  این  از  هریک  به  داشتند. 
در  گروه هایی  چنین  حضور  كثرت  جهت  به  و 
كردند  ی  نام گذار الوفود  عام  را  سال  آن  مدینه، 

)ابن هشام، السیرة النبویه، ج 4 ص 985(.

تحقیق  گروه ها  این  از  ی  بسیار ارسال  از  هدف 
با  آشنایی  و  آن  تعالیم  اسالم،  اصل  مورد  در 
نیز  كرم  پیامبرا بود.  كرم؟لص؟  ا پیامبر  شخص 
بر این  را  كریم  بنا بر رسالت اصلى خویش، قرآن 
یخى  تار از این فرصت  و  گروه ها عرضه مى فرمود 
شبه  نقاط  اقصى  به  اسالم  پیام  رساندن  برای 
فضای  همین  در  مى برد.  بهره  عربستان  جزیره 
و  اسالم  درمورد  ی  بسیار پرسش های  فرهنگى، 
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بودند.  عربستان  شبه جزیرۀ  جنوب  در  نجران 
با  اسالم  یخ  تار طول  در  مسیحیان  این  داستان 
نزول آیۀ مباهله درهم آمیخته و به جهت اهمیت 
شخصیت  و  جایگاه  معرفى  در  مباهله  موضوع 
گرفته  قرار  آن  تحت تأثیر  پیامبر؟لص؟،  اهل بیت 
كمتر  مسیحیان  این  با  پیامبر  برخورد  روش  و 
یخى،  گزارش های تار موردتوجه واقع شده است. 
ذی الحجه  آخر  روزهای  در  را  مباهله  آیۀ  نزول 
كرده اند. نزول آیۀ مباهله،  سال نهم هجری بیان 
نقطۀ پایانى و اوج این ماجرای قابل تأمل است. 
خود  به  را  مدینه  اهل  ی  روز چند  كه  ماجرایی 

كرده بود. مشغول 

ماجرا از آنجا آغاز شد كه گروهى از نصارای نجران 
كره با پیامبر  به نمایندگى از طایفۀ خود برای مذا
اسقف  به  نامه ای  در  پیامبر  شدند.  مدینه  وارد 
اسالم  دین  به  را  آنان  »ابوحارثه«  نام  به  ایشان 
ص  ابدیت،  فروغ  )سبحانى،  بود  كرده  دعوت 
یا مسلمان شوند،  كه  بود  آنان خواسته  از  و   )900
نفوذ  گرفتن در محدوده و جغرافیای  قرار  برای  یا 
اسالم، به دولت اسالمى مالیات یا جزیه دهند، 
بحاراالنوار،  )مجلسى،  شوند  جنگ  آماده  یا 
ج2،  الدرالمنثور،  سیوطى،  285؛  ص  ج21، 
نامۀ  یافت  در از  بعد  نجران  اسقف  ص38(. 
دعوت  مشورت  برای  خود  دیار  بزرگان  از  پیامبر، 
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در  شرحبیل  نام  به  نجران  بزرگان  از  یكى  كرد. 
بشارات  از  برخى  در  كه  كرد  یادآوری  این جلسه 
اسحاق  فرزندان  از  نبوت  انتقال  گذشتگان، 
دارد،  امكان  و  شده  تكرار  اسماعیل  فرزندان  به 
كه از فرزندان  محمد؟لص؟، همان پیامبری باشد 
گروهى به  اسماعیل؟امهع؟ است. لذا شورا نظر داد 
نمایندگى از نجرانیان برای بررسى دعوت پیامبر 
خود  بر  را  مدینه  به  سفر  رنج  او،  نبوت  دالیل  و 

كنند )سبحانى، فروغ ابدیت، 901(. هموار 

تعامل  آغاز  و  مدینه  به  نجران  وفد  ورود 
پیامبر با آنان

از  نفر  چهل  تا  آنان  تعداد  كه  نجران  وفد 
است  شده  ذكر  منطقه  این  مقدسان  و  بزرگان 
ج3  ابی طالب،  آل  مناقب  )ابن شهرآشوب، 
وارد  هجری  نهم  سال  ذی الحجه  در  ص3۶9(، 
مدینه شدند و بعد از ورود به مسجد پیامبر رفتند. 
و  تفاخر  جهت  به  مسجد،  به  ورود  بدو  در  آنان 
از  لباس هایی  و  بسیار  زیورآالت  برتری جویی، 
داشتند  دست  بر  طال  انگشترهای  و  تن  بر  حریر 
چندان  زیورآالت،  این  از  استفاده  دلیل  به  آنان 
)حلبى،  نگرفتند  قرار  پیامبر؟لص؟  موردتوجه 
امام  اشاره  به  ص235(.  ج3  الحلبیه،  السیرة 
كنار  را  زیورآالت  ایشان  على بن ابی طالب؟ع؟، 
استقبال  ایشان  از  پیامبر؟لص؟  آنگاه  گذاشتند، 
حضرت  آن  برای  كه  را  هدایایی  از  برخى  و  كرد 
ابدیت،  فروغ  )سبحانى،  پذیرفت  بودند،  آورده 

ص902(. 

روش  به  تا  گرفتند  اجازه  پیامبر؟لص؟  از  آنان 
ایشان  و  بگزارند  نماز  مسجد  در  خود،  آیین  و 
از مسلمانان،  على رغم تعجب و اعتراض برخى 
این اجازه را به ایشان داد. آنان براساس مناسک 
مشرق  سمت  به  و  نواختند  ناقوس  نصارا،  دینى 
اجازه  ؟لص؟  پیامبر  و  خواندند  نماز  و  ایستادند 
تعرض  ایشان  به  دراین حال  مسلمانان  تا  نداد 
ابن  ص104؛  ج1،  القمى،  تفسیر  )قمى،  كنند 
ص343(.  ج2،  باالعمال،  اقبال  طاوس، 
در  را  نجران  نصارای  آنكه  از  پس  پیامبر؟لص؟ 
برای  را  فرمود، جلساتى  از مسجد مستقر  بخشى 
دین  حقایق  و  كرد  برگزار  اسالم  به  آنان  دعوت 
مى نمود  بدیهى  نمود.  معرفى  ایشان  به  را  خود 
مسلمانان  میان  اختالفات  مهم ترین  از  یكى  كه 
و نصرانیان، اختالف دربارۀ حضرت مسیح؟ع؟ 
را  مسیح؟ع؟  عیسى  نصرانیان  كه  چرا باشد. 
را،  آموزه  این  اسالم  و  مى شناختند  خداوند  پسر 
و  مى كرد  معرفى  مسیحى  آموزه های  از  تحریف 
خداوند  بندگان  از  بنده ای  را  عیسى  حضرت 
همچون  پیامبران  سایر  ردیف  در  پیامبری  و 
لذا  مى نمود.  معرفى  موسى  و  ابراهیم  حضرت 
گفت وگو میان نجرانیان و پیامبر،  مهم ترین محور 

موضوع شناخت جایگاه عیسى؟ع؟ بود. 

مراحل  حساس ترین  از  یكى  در  نجرانیان 
حضرت  آن  به  ؟لص؟،  پیامبر  با  گفت وشنود 
از  بسیاری  نشانه های  ما  كه  داشتند  عرضه 
پیامبران  قبلى  و بشارت های  كتاب های پیشین 
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را بر شما منطبق مى بینیم، اما مهم ترین نشانه ای 
بعدی  پیامبر  درمورد  قبلى  كتاب های  در  كه  را 
بشارت های  در  نمى یابیم.  شما  در  دارد،  وجود 
كه  است  آمده  پیشین  آسمانى  كتاب های 
مى كند،  ظهور  عیسى؟ع؟  از  بعد  كه  پیامبری 
عیسى را تأیید مى كند ولى شما عیسى را تكذیب 
را بنده خدا  او  و  ناسزا مى گویید  او  به  و  مى كنید 
رد  ضمن  بخش  این  در  پیامبر؟لص؟  مى دانید. 
بلكه  نیست؛  چنین  فرمودند:  نجرانیان  سخنان 
من عیسى را تصدیق مى كنم و به او ایمان دارم. 
كه او پیامبر خدا است و البته  شهادت مى دهم 
در  اختیاری  كه  است  خدا  بندۀ  او  كه  مى گویم 

حیات و مرگ و نفع و ضرر خویش ندارد. 

كه  نجرانیان از پیامبر؟لص؟ پرسیدند: آیا انسانى 
را  اعمالى  مى تواند  است،  خداوند  بندۀ  و  عبد 
بر  او  دهد؟  انجام  مى داد،  انجام  عیسى؟ع؟  كه 
كردن مردگان و شفای بیماران و خبر دادن  زنده 
ویژگى ها  این  و  بود  توانا  افراد  قلبى  مكنونات  از 
تنها از خداوند یا پسر او مى تواند سر بزند )مقاتل، 

تفسیر، ج1 ص 280(. 

عیسى،  برادرم  فرمودند:  پاسخ  خدا؟لص؟  رسول 
و  مى كرد  زنده  مرده  مى گویید،  شما  كه  آن گونه 
را  و پیسى زدگان  نابینایان  مانند  مادرزاد  بیماران 
شفا مى داد و از آنچه كه در قلوب افراد مى گذشت 
كرده بودند،  كه در خانه هایشان پنهان  و از آنچه 
خداوند  اذن  به  را  افعال  این  تمام  و  مى داد  خبر 

دیگر،  انسان های  تمام  مانند  او  مى داد.  انجام 
گوشت و پوست و خون و استخوان و مو داشت، 
مانند تمام انسان ها غذا مى خورد، آب مى نوشید 
و مانند آن ها قضای حاجت مى كرد؛ اما خداوند 
است.  منزه  ویژگى ها  و  صفات  این  تمام  از 
هیچ كس مانند خداوند نیست و او شریكى ندارد 
)قمى، تفسیر على بن ابراهیم قمى، ج1، ص104؛ 

ابن طاووس، اقبال باالعمال، ج2 ص 343(. 

گفت وگوها،  از  بخش  این  در  نجران  نصرانیان 
بودن  »خدازاده«  چرایی  در  خود  دلیل  باالترین 
كه  كردند  استدالل  آنان  كردند.  مطرح  را  عیسى 
او  آنكه  حال  ندانیم،  خدا  پسر  را  عیسى  چگونه 
این مسأله ای بی سابقه  و  زاییده شده  پدر  بدون 
كه اعتقاد به  در میان بشر است و نشان مى دهد 
ادعایی صحیح  فرزند خدا است،  اینكه عیسى 
كه  و قابل پذیرش است. برخى منابع، مى نویسند 
آنان ابتدا از حسب و نسب پیامبر؟لص؟ پرسیدند 
پدران سایر  از  فرمود. سپس  پاسخ  و آن حضرت 
آنان  به  حضرت  آن  و  نمودند  پرسش  پیامبران 
كه  پرسیدند  ؟لص؟  پیامبر  از  سپس  داد.  پاسخ 
فرات  تفسیر  )فرات،  كیست؟  عیسى؟ع؟  پدر 
ج1ص281(  تفسیر،  مقاتل،  ص88؛  الكوفى، 
دارای  عیسى  كه  داشت  آن  از  كنایه  سؤال  این 
خلقتى متفاوت از سایر پیامبران است و باید او 

را فرزند خداوند دانست. 
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نزول فرشته وحی و پاسخ به سؤال نصارای 
نجران

پرسش  این  به  پاسخ  برای  وحى  فرشتۀ  اینجا  در 
وحى  ؟لص؟  پیامبر  بر  را  آیات  این  و  شد  نازل 
َقُه 

َ
َخل آَدَم  َكَمَثِل  ِعْنَداهلِل  عیسى   َمَثَل   

َ
»ِإّن فرمود: 

مثال  درواقع  َفَیُكون:  ُكْن  ُه 
َ
ل  

َ
قال ُثّمَ  ُتراٍب  ِمْن 

]كه [  است؛  آدم  مثال  همچون  خدا،  نزد  عیسى 
»باش!«  گفت:  او  به  سپس  آفرید،  خاك  از  را  او 
ترجمه   ،59 عمران:  )آل  شد «  موجود[  ]فورًا  پس 
این  فرستادن  فرو  با  متعال  خداوند  رضایی(. 
پاسخ  را  نجران  نصارای  استدالل  مهم،  پیام 
كه  بود  آن  از  كى  حا پاسخ  این  محتوای  گفت. 
را  انسان ها  كه  است  این  بر  الهى  سنت  هرچند 
بدون  انسان ها  خلق  اما  بیافریند،  مادر  و  پدر  از 
داشتن پدر و مادر مسبوق به سابقه است و حتى 
را بدون داشتن  او  در خلقت حضرت آدم، خدا 
این  مقابل  در  نجران  نصارای  آفرید.  مادر  و  پدر 
كت شدند؛ آنان یا باید اسالم  استدالل پیامبر سا
عمل  پیشین  بشارت های  به  و  مى پذیرفتند  را 
مى كردند، یا باید پرداخت مالیات را مى پذیرفتند 

و یا آماده جنگ مى شدند. 

پیشنهاد مباهله

حقانیت  اثبات  برای  پیامبر؟لص؟  اثنا،  این  در 
به  عیسى؟ع؟،  حضرت  بودن  خدا  پسر  عدم 
وفد  پای  پیش  نیز  دیگری  راه  خداوند،  دستور 
این  كریم  قرآن  بود.  مباهله  آن  و  داد  قرار  نجران 
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كه تو را ]حاصل [  كاِذبین : و هرگاه بعد از دانشى 
ْ
ال

بحث  به  تو  با  آن  )مورد(  در  كسانى  )باز(  آمده، 
و  پسرانمان  بیایید  بگو:  پس  برخیزند،  ستیز(  )و 
پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان 
و لعنت  كنیم، سپس مباهله مى كنیم  را دعوت 
عمران:  )آل  مى دهیم«  قرار  دروغگویان  بر  را  خدا 

 .)۶1

برخى مباهله  را هم معنا با مالعنه )طبری، جامع 
البیان، ج3 ص210( و از باب مفاعله دانسته اند. 
برخى دیگر مباهله را به معنای دعا و تضرع و زاری 
ص  ج2  البیان،  مجمع  )طبرسى،  كرده اند  معنا 
۷۶3(. باب مفاعله نمایش دهنده فعلى دوطرفه 
یا دوسویه است. یعنى دو طرف یكدیگر را لعن و 
كه  كنند. معنای اصطالحى مباهله آن بود  نفرین 
ی  دو سوی منازعه در جایی خارج از شهر رودررو
تا دروغگویان  را بخوانند  بایستند و خدا  یكدیگر 
ک نماید )طوسى، التبیان فى تفسیر  را رسوا و هال
سوی  دو  هر  كه  آنجا  از   .)485 ص  ج2  القرآن، 
مورد  خداوند  طرف  از  كه  مى كرد  اعالم  منازعه، 
راه حل  مى توانست  راه حل  این  است،  تأیید 
دروغگو  طرف  خداوند  كه  چرا باشد،  مناسبى 
آن  شریفه  آیۀ  این  در  مهم  نكتۀ  مى كرد.  رسوا  را 
حقانیت  كه  مى داشت  اعالم  به روشنى  كه  بود 
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آشكار  دالیل  با  و  شده  آشكار  نجرانیان  بر  اسالم 
كنون  ا و  پاسخ داده شده  آنان  روشن، سؤاالت  و 
است؛  نمانده  باقى  آنان  برای  ابهامى  هیچ گونه 
پیامبر  با  و  نمى دهند  تن  حقیقت  به  بااین حال 

مجادله مى كنند و حق را نمى پذیرند. 

قرار  مشكلى  بسیار  دوراهى  سر  بر  نجرانیان 
گر به مباهله با پیامبر؟لص؟ نمى رفتند،  گرفتند. ا
كه حقانیت ایشان را پذیرفته اند  به معنى آن بود 
كنون  كه او موردتأیید خداوند است و ا و مى دانند 
این  نمى كنند؛  قبول  را  اسالم  لجبازی  سر  از 
كه چون  كه آنان درظاهر مدعى بودند  درحالى بود 
پیامبر؟لص؟، عیسى را فرزند خدا نمى داند، به او 
با  به مباهله مى رفتند،  گر هم  ا نیاورده اند.  ایمان 
لحظه  هر  پیامبر،  حقانیت  بودن  روشن  به  توجه 
كه عذاب الهى نازل شود و آنان و  امكان داشت 

كند.  اهالى قبیله شان در نجران را نابود 

نهایی  تصمیم  گرفتند  تصمیم  نجران  بزرگان 
روز  آن  فردای  به  را  مباهله  دادن  انجام  درمورد 
ص232؛  ج1،  الغمه،  كشف  )اربلى،  بسپارند 
 .)85 ص  ج3  البیان،  و  الكشف  ثعلبى، 
گفت وگو  خود  میان  نجرانیان  كه  شب هنگام 
كردن  مباهله  درمورد  اختالف نظر  مى كردند، 
حقانیت  به  برخى  گرفت.  باال  میانشان  در 
اطمینان  و  بودند  آورده  ایمان  پیامبر؟لص؟ 
نفرین  خداوند  كردن،  مباهله  درصورت  داشتند 
و  آنان  از  احدی  و  مى كند  مستجاب  را  ایشان 
قبیلۀ ایشان زنده باقى نخواهد ماند. برخى دیگر 

اندكى  تردید  پیامبر؟لص؟  حقانیت  درمورد  هنوز 
گر  ا گفت:  دیگران  به  ایشان  از  یكى  داشتند. 
به  خود  لشگریان  و  امرا  همراه  به  محمد؟لص؟ 
مباهله با ما بیاید و بخواهد توان نظامى و قدرت 
خواهیم  مباهله  او  با  بكشد،  ما  رخ  به  را  خویش 
كه چنین سلوكى، راه و روش قدرتمندان  كرد، چرا
اما  نیست.  پیامبر  حتمًا  او  و  است  سركشان  و 
او با عزیزان و خانوادۀ خود به مباهله با شما  گر  ا
خویش،  حقانیت  در  كه  مى شود  معلوم  بیاید، 
ذره ای تردید ندارد )مفید، االرشاد، ج1، ص1۶۷؛ 

حسكانى، شواهد التنزیل، ج1 ص1۶3(. 

همراهان پیامبر در صبح روز مباهله 

با یک  را  امام حسین  صبحگاهان، پیامبر؟لص؟ 
را  حسن  امام  دست  و  كشید  آغوش  در  دست 
حضرت  او  سر  پشت  گرفت.  دیگر  دست  در 
ایشان،  همگى  پشت  و  داشت  قرار  زهرا  فاطمه 
بود.  على بن ابی طالب؟ع؟  امام  امیرمؤمنان 
با  مباهله  برای  را  نفر  چهار  این  پیامبر؟لص؟ 
)مسلم،  بود  كرده  همراه  خود  با  نجران  نصرانیان 
زمخشری،  ص120؛  ج۷،  مسلم،  صحیح 
المیزان،  طباطبایی،  ص3۶9؛  ج1  كشاف، 
امر  به  پیامبر  انتخاب،  این  در  ص230(.  ج3 
امت  فرزندان  به عنوان  را  حسنین؟امهع؟  الهى، 
نمایندۀ  به عنوان  را  فاطمه؟اهس؟  حضرت  اسالم، 
نفس  عنوان  به  را  على؟ع؟  امام  و  مسلمان  زنان 
عیون  )ابن بابویه،  بود  كرده  معرفى  خویش 
فى  البرهان  بحرانى،  85؛  ص  ج1  اخبارالرضا، 
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با  نجران  اسقف   .)۶35 ص  ج1  تفسیرالقرآن، 
دیدن این منظره از اطرافیان خود دربارۀ همراهان 
كه مرد همراه  گفتند  كرد. به او  پیامبر؟لص؟ سؤال 
پیامبر؟لص؟، داماد و پسرعموی او و پدر نوه های 
دخترش  اوست،  همراه  كه  بانویی  است.  پیامبر 
محبوب ترین  و  نزدیک ترین  و  زهرا؟اهس؟  فاطمه 
را  پیامبر  كه  كودكى  دو  و  اوست  به  نسبت  فرد 
و  حسن  امام  پیامبر،  نوه های  مى كنند،  همراهى 
ج1،  االرشاد،  )مفید،  هستند  حسین؟امهع؟  امام 

ص1۶8(.

اسقف، با مشاهدۀ آن بزرگواران به همراهان خود 
خدا  از  گر  ا كه  مى بینم  را  چهره هایی  من  گفت: 
كند، خداوند دعایشان را  كوهى را نابود  بخواهند 
كوه را از بین خواهد برد.  كرد و  مستجاب خواهد 
حتمى  شما  كت  هال كه  نكنید  مباهله  ایشان  با 
ی، انوار التنزیل، ج2 ص20(.  خواهد بود )بیضاو
به ناچار  مباهله،  از  انصراف  از  پس  نجرانیان 
را  اسالمى  دولت  به  مالیات  پرداخت  پیشنهاد 
)طباطبایی،  بازگشتند  خود  قوم  نزد  و  پذیرفتند 

المیزان، ج، 3ص 232(. 

کالمی حاصل از نزول آیۀ مباهله نتایج 

خود،  مخالفان  با  احتجاج  در  امیرمؤمنان؟ع؟ 
این  به  كرم،  ا پیامبر  از رحلت  در سال های پس 
ماجرا استناد فرموده و آن را دلیل حقانیت خود 
است  كرده  معرفى  پیامبر؟لص؟  وصایت  در 
بن رستم ،  محمدبن جریر  كبیر،  آملى  )طبرى 

علّى بن أبی طالب؟ع؟ ،  إمامة  فى  المسترشد 
ج 2؛  الخصال؛  صدوق،  355؛  و   354 ص: 
به  استناد  با  نیز  شیعه؟مهع؟  امامان  ص5۷۶(. 
امام  به  یفه  شر آیۀ  این  در  »ابنائنا«  لفظ  اطالق 
در  را  شرافت  این  حسین؟امهع؟،  امام  و  حسن 
ی  جار و  ی  سار حسین؟ع؟  امام  فرزندان  نسل 
فرزندان  را  خود  اعتبار،  همین  به  و  دانسته اند 
االحتجاج،  )طبرسى،  كرده اند  معرفى  پیامبر 

ج2، ص392(. 

در برخى روایات دیگر، اهل بیت؟مهع؟، همراهى 
و  مباهله  یان  جر در  پیامبر  با  امیرمؤمنان 
فضیلت  ترین  باال را  حضرت  آن  نفس  به عنوان 
اشاره  آن  به  نیز  قرآن  كه  كرده اند  ذكر  على  امام 
المختاره،  الفصول  مرتضى،  )سید  است  كرده 
آن  از  تبعیت  به  شیعى  متكلمان  ص38(. 
امام  پیامبر،  كه  ازآن رو  دیرباز،  از  حضرت 
كارزار مباهله  على؟ع؟ را به عنوان نفس خود به 
برای  شایسته  فرد  تنها  را  ایشان  است،  برده 
)بهبهانى،  دانسته اند  پیامبر؟لص؟  جانشینى 
نیز  پیامبر  صحابۀ  ص193(.  الهدایه،  مصباح 
مقام  واالیی  و  فضیلت  بر  دلیلى  را  ماجرا  این 
همین  به خاطر  و  مى دانستند  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
یه در لعن و نفرین آن  ماجرا، از هم آوایی با معاو
ی،  نیشابور )مسلم  كردند  ی  خوددار حضرت 
سنن  ترمذی،  ص120؛  ج۷  مسلم،  صحیح 

الترمذی، ج5 ص302(.
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نتایج

خود ( 1 حقانیت  اثبات  برای  كرم؟لص؟  پیامبرا
به  كه  نظیر نصرانیان نجران  گروه هایی  در مقابل 
مسیر  بودند،  برخاسته  حضرتش  با  فكری  تقابل 
تهدید  و  اجبار  مسیر  بر  را  استدالل  و  گفت وگو 

ترجیح داد.

پیامبر ؟لص؟ هنر خوب شنیدن را در تقابل با ( 2
نجرانیان به كار بست و اجازه داد تا آنان سخنان 
مسلمانان  حضور  در  و  پیامبر  مسجد  در  را  خود 
پاسخ  آنان  كالم  به  سپس  و  كنند  مطرح  دیگر 
به  جامعه  تمام  شد  باعث  یكردی  رو چنین  داد. 
و  ببرند  پی  گفت وگو  در  طرفین  استدالل های 
باقى  بعدی  دروغین  ادعاهای  طرح  برای  جایی 

نماند.

مخالفان ( 3 یعنى  نجرانیان،  به  پیامبر؟لص؟ 
حضرت  آن  مسجد  در  تا  داد  اجازه  خود،  فكری 
كن مسلمانان در آن روز بود  كه از مقدس ترین اما
بگزارند  نماز  داراست،  را  و هنوز هم همین شأن 
این  هرچند  كنند.  اجرا  را  خود  دینى  مناسک  و 

مناسک موردتأیید پیامبر و اسالم نبود.

پیامبر ؟لص؟ با احترام از مقدسات مسیحیان ( 4
آنان  باطل  سخن  درعین حال  كرد؛  یاد  نجران 
و  استدالل  با  و  نپذیرفت  را  عیسى؟ع؟  درمورد 

كرد. منطق، سخنان باطل آنان را رد 

بردن ( 5 و  مباهله  پیشنهاد  با  پیامبر؟لص؟ 
كه  ــ  خود  به  افراد  نزدیک ترین  و  عزیزترین 
نیز  اسالمى  جامعۀ  افراد  ک ترین  پا درعین حال 
تمام  خود  فكری  مخالفان  بر  را  حجت  ــ  بودند 
ایمان  خود  حقانیت  به  آن چنان  پیامبر  كرد. 
مباهله،  انجام  درصورت  مى دانست  كه  داشت 
گرفت. درعین حال  نصرت الهى او را دربر خواهد 
از  صحنه ای  چنین  دیدن  با  پیامبر  مخالفان 
انجام مباهله سرباز زدند و به فكر سازش با پیامبر 

افتادند.

پذیرش ( ۶ عدم  و  حقیقت  شدن  روشن  از  بعد 
آن ازسوی برخى از نجرانیان، پیامبر راه پرداخت 
را  اسالمى  جامعۀ  به  اضافى  مالیات  و  جزیه 
را  حل  راه  این  آنان  و  داد  پیشنهاد  نجرانیان  به 

پذیرفتند.

و ( ۷ سیاسى  قدرت  اوج  در  پیامبر  یكرد  رو
اجتماعى با مخالفان فكری خود یعنى مسیحیان 
اجتماعى  و  سیاسى  كمان  حا برای  نجران، 
است.  درس آموز  حاضر  روزگار  در  مسلمان 
فكری  مخالفان  به عنوان  بهائیان  با  برخورد  در 
كه دورۀ اسالم را پایان یافته تلقى  كسانى  اسالم و 
درعین حال  و  اخالقى  و  منطقى  رفتار  مى كنند، 
محكم و قاطع پیامبر با مسیحیان نجران، الگوی 
گذشته مورد توجه  كه باید بیش از  مناسبى است 

گیرد.  قرار 
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نگاهی به کتاب شهروند جهانی
تحلیلی از تاریخچه و مطالعات بهائی غرب در مطالعات 

خانم مارگیت واربرگ

محمد گوگانى، كارشناس حوزۀ دین



یخ نگاری،  ـ بهائى، تار کلیدواژه : مطالعات بابیـ 
مک اوئن،  دنیس  براون،  ادوارد  شرق شناسان، 

مارگیت واربرگ.

چکیده

حوزه های  در  بهائى  آیین  دربارۀ  مطالعه 
یخ نگاری  تار جامعه شناسى،  پدیدارشناسى، 
دارای  غربی،  پژوهشگران  میان  در  االهیاتى  و 
حدودًا  یعنى  آیین  این  درازای  به  قدمتى 
كتاب  پنجاه ساله است. خانم واربرگ در  صدو
كوشیده است تا بخشى از این  شهروند جهانى 
كند و سوار بر نتایج این  مطالعات را منعكس 
اقدام  آیین  این  و معرفى  بررسى  به  تحقیقات، 
در  غربیان  مراجع  و  منابع  شناسایی  نماید. 
ی  رو پیش  چالش های  و  بهائى شناسى  حوزۀ 
باور  دارای  كادمیک  آ محققان  برای  چه  آنان، 
مستقل  پژوهشگران  سایر  برای  چه  و  بهائى 
مسأله ای است كه در این مقاله از دیدگاه خانم 

گرفته است. واربرگ موردتوجه قرار  دین  شناس  جامعه  واربرگ  مارگیت  معرفی: 
استاد  ی  و  ،2004 سال  از  است.  دانمارک  در 
بین  مطالعات  گروه  در  دین  جامعه شناسى 
گ  كپنها دانشگاه  در  منطقه ای  و  فرهنگى 
ی از سال 19۷9 تا 2004 دانشیار همان  است. و
در  مقاله  و  كتاب  چندین  او  بود.  دانشگاه 

موضوع آیین بهائى دارد.
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زود  خیلى  من  دانمارک،  بهائى  جامعۀ  بررسى  و 
و  جهانى  سطوح  در  بهائى  جامعۀ  كه  یافتم  در

ى، به طرز معناداری به هم مرتبط هستند. 
ّ
محل

شناخت  بهائى،  آیین  كامل  شناخت  برای 
ایدئولوژی، مؤسسات و نهادها، مناسک و مراسم 
دینى، اعضای آن و استراتژی آن برای نفوذ بیشتر 
این  بیشتر  طرفداران  جلب  و 
در  است.  اهمیت  حائز  آیین 
حال  در  به سرعت  كه  دنیایی 
این  است،  جهانى سازی 
مطالعه باید در سطوح محلى و 

بین المللى انجام شود.

با  واربرگ  خانم  نزدیک  ارتباط 
تی  مشکال البته  بهائی  جامعۀ 
هم برای شناخت او پدید آورده 
و  داده ها  همۀ  چراکه  است، 
جامعۀ  سوی  از  اغلب  او  منابع 
این  به  دیگران  نگاه  و  است  شده  ارائه  بهائی 
بخش  در  حتی  است.  نگرفته  قرار  موردتوجه  باور 
خوبی  دسترسی  تاریخی،  و  اسالمی  مطالعات 
در  است.  نشده  داده  ایشان  به  اسالمی  منابع  به 
مذهب  و  اسالم  دیانت  معرفی  برای  موارد،  اغلب 
ترسیم شده،  مسائل  مسیحی،  فرد  یک  برای  تشیع 
منابع  نه  و  بهائی است  منابع  از   نشأت گرفته 

ً
تماما

کافی  و   منصفانه، دقیق 
ً
که طبعا و شیعی  اسالمی 

این  منحصربه فرد  ویژگی  بااین حال  است.  نبوده 
بهائیت  شناخت  به  ارزشمندی  کمک  تحقیق، 
هیچ  در  زیرا  کرد،  خواهد  بین المللی  سطوح  در 

مقدمه 
اختصاصى  نگارش  و  مراوده  سال  پنج  »بیست و
تدوین  برای  را  مطالب  از  انبوهى  بهائیان،  دربارۀ 
گفتۀ  این جمله،  كرده است.«  فراهم  كتاب  این 
كتاب  معرفى  در  واربرگ  مارگیت  دكتر  خانم 
پا  ارو در   200۶ سال  در  كه  است  جهانى  شهروند 

توانست  او  است.  شده  منتشر 
بهائیان  سطوح  از  بسیاری  با 
این  و  باشد  ارتباط  در  جهان 
جایگاه ویژه ای به تحقیقات او 
بخشیده است. او در این زمینه 

نوشته است: 

شهروند  )كتاب  مطالب  این 
مصاحبه های  شامل  جهانى( 
جامعۀ  اعضای  با  گسترده 
سال های  در  دانمارک  بهائى 
و  منظم  مشاركت   ،1981�2

مشاهدۀ عینى در جلسات و مجامع آنان، از سال 
كنون و بررسى تحلیلى و جمعیت شناسانه  1980 تا
یادی از  در سال 1999، است. همچنین مطالب ز
در  بهائى  جهانى  مركز  در  خود  میدانى  مطالعات 
حیفا، در سال های 198۷و 89�1988 ، مطالعۀ 
و  حیفا  گو،  شیكا در  كتابخانه ای  و  آرشیوی 
گ و بازدیدهای متعدد از مؤسسات بهائى و  كپنها
كناف جهان، ازجمله  جوامع بهائى، در اطراف و ا
دیدار پنج مشرق االذكار قاره ای، گردآوری كرده ام. 
هدف از انجام مطالعات جهانى، توسعه و عمق 
مطالعه  ابتدای  در  زیرا  بود،  مطالعه  به  بخشیدن 

مطالب زیادی از مطالعات میدانی 
خود در مرکز جهانی بهائی در حیفا، 
 ،1988-89 1987و  سال های  در 
کتابخانه ای  و  آرشیوی  مطالعۀ 
و  گ  کپنها و  حیفا  گو،  شیکا در 
مؤسسات  از  متعدد  بازدیدهای 
اطراف  در  بهائی،  جوامع  و  بهائی 
پنج  کناف جهان، ازجمله دیدار  ا و 
گردآوری  قاره ای،  مشرق االذکار 

کرده ام. 
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مورد دیگری، هیچ غیربهائی دیگری تا این حد به 
نداشته  دسترسی  بهائیت  نظام  گون  گونا الیه های 
حیفا  به  بار  دو  واربرگ  خانم  مثال  به عنوان  است. 
به  توانسته  و  کرده  سفر  بهائیت"  جهانی  "مرکز  و 
بخش هایی از منابع آنجا دسترسی پیدا کند که این 

کم نظیر است.   
ً
گر بی نظیر نباشد، قطعا مورد ا

از  بخش هایی  تا  شده  کوشش  مقاله  این  در 
هدف  با  جهانی«  »شهروند  کتاب  تحقیقات 
آنان  چالش های  و  غربی  محققان  نگاه  با  آشنایی 
برای  که  گردآوری شود. منابعی  نسبت به بهائیت 
کتاب نقل   از همان 

ً
نقل قول ها ذکر می شود، عموما

دکتری  رسالۀ  درواقع  که  کتاب  این  است.  شده 
زیاد  حجم  به  توجه  با  بوده  ایشان  جامعه شناسی 
در  تا  است  نشده  منتشر  فارسی  به  لحظه  این  تا 
گیرد، درنتیجه هرجا  دسترس محققآن این حوزه قرار 
ارائه  هم  توضیحاتی  شده،  حس  ضروری  نیازی 

شده است. 

تحقیقات  در  بهائیت  از  کوتاهی  معرفی 
خانم واربرگ 

بهائیت در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم پدید 
گفتمان  كه  دوره ای  یعنى  گرفت،  شكل  و  آمد 
جهانى سازی در بیشتر مناطق جهان بر حوزه های 
مختلف اقتصادی و سیاسى و فرهنگى تأثیرگذار 
جهانى سازی  فرایند  آفت های  مهم ترین  از  بود. 
موردتوجه  جامعه شناسى  مطالعات  بیشتر  در  كه 
و  ملیت   شدن  اهمیت  كم  است،  گرفته  قرار 
در  كه  ازاین جهت  بهائیان،  است.  وطن دوستى 

كنده هستند ماهیت جهان وطنى  سراسر جهان پرا
كه نظام جهانى متّحدی  دارند و عنوان مى كنند 

در آینده ایجاد خواهد شد.

در  مى نامند.  جهانى  شهروند  را  خود  غالبأ  آن ها 
را به كار مى برند و  كتاب ها این عبارت  جزوات و 
را چنین مى خوانند  آهنگ ها، خود  و  در سرودها 
كه سازمان ملل ایدۀ  و مصرانه پیشنهاد مى كنند 

كند. یج  »شهروند جهانى« را ترو

جمعیت بهائیان در جهان
در  بهائیان  تعداد  یكم  بیست و قرن  اوایل  در   
بهائیان  تعداد  و  نفر  چهل هزار  تا  سى  بین  پا  ارو
امریكایی به هفتادهزار نفر مى رسد. بنا بر ادعای 
كمتر از نیم میلیون نفر آمار  منابع رسمى بهائى، از 
به  آن ها  تعداد   ،19۶0 دهه  ابتدای  در  بهائى  افراد 
پنج میلیون نفر در دهه 1995 رسیده است كه كمتر 

مارگیت  واربرگ
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از یک هزارم جمعیت جهان را تشكیل مى دهند. 
كنده  پرا جهان  در  به شدت  بهائیان  بااین حال 
هستند. آن ها همواره ادعا مى كنند كه دومین آیین 
گسترش یافته در سراسر جهان هستند و این ادعا را 
كتاب سال بریتانیكا در 1991 مستند مى كنند.  از 

دربارۀ   بریتانیكا  دانشنامۀ  كتاب  منبع  تنها   
و  منابع  خود  بهائیان،  جمعیت 
و  است  بهائى  رسمى  تشكیالت 
یک دور باطل در اینجا وجود دارد. 

مختلف،  مناطق  بهائیان  میان 
و  منطقه ای  تفاوت های 
قابل مالحظه ای  جغرافیایی 
و  مناطق  همچنین  دارد؛  وجود 
امریكای  در  كوچكى  كشورهای 

شده  گزارش  كه  دارند  وجود  اقیانوسیه  و  التین 
هستند. بهائى  آن ها  جمعیت  10درصد  تا   1  از 

یت  و مأمور از استراتژی  این بخشى  به هرصورت   
چند   حداقل  كشور،  هر  در  كه  است  بهائیان 
آن ها  بنابراین،  باشد.  داشته  حضور  بهائى، 
در  باشند،  متمركز  خاصى  نقاط  در  آنكه  به جای 

كنده شده اند. كشورها یا شهرهای جهان پرا

پیدایش بابیان 
جنبش باب نخستین بار حركت خود را در سال 
بابیان  كه  یم  باور این  بر  امروزه  كرد.  آغاز   1844
شیرازی  على محمد  رهبرشان،  كه  شدند  مدعى 
وحى  منبع  و  جدید  پیامبر   ،)1819�1850( باب 
كه  بود  آن  ادعا  این  تلویحى  معنای  است.  الهى 

دورۀ اسالم سپری شده است. در شرایط و جوی 
از سال 1848  و  آن ها پیوستند  به  گروهى  ناآرام، 

درگیر نبردهای خونینى با قوای حكومتى شدند. 

بابیان  تشكل  كه  مى رسید  به نظر   1852 سال  در 
متالشى شده و بازماندگان به شهرهای مختلف 
در امپراتوری عثمانى، تبعید شدند. این البته بعد 
ناصرالدین شاه،  نافرجام  ترور  از 
توسط  قاجاری  جوان  پادشاه 
و  بغداد  به  ابتدا  آن ها  بود.  بابیان 
سپس در سال 18۶3 به استانبول 
در  ادرنه،  به  اندكى  فاصله  به  و 
پایی تركیه امروز منتقل  قسمت ارو
در  تنش  تبعید،  دوران  در  شدند. 
بین  ازجمله  و  بابی  جامعۀ  میان 
بهاءاهلل و صبح ازل، كه رهبری جامعه را در دست 
كوچک تر  ناتنى  برادر  و   )1830�1912( داشت 
تنش ها  این  سرانجام،  شد.  پدیدار  بود،  بهاءاهلل 
در سال ۶۷�18۶۶ در ادرنه، هنگامى كه بهاءاهلل 
به  منجر  كرد،  اللهى  یظهره  من  ادعای  آشكارا، 

گروه شد.  تفرقه و دودستگى 

بود  تعالیم باب، »من یظهره اهلل« مقامى  براساس 
كه قرار بود در آیندۀ بسیار دور )حدود1500 تا 2000 
سال بعد از آن( ظهور كند و رسالت باب را تكمیل 
كه بیشتر بابیان، بهاءاهلل را  نماید. به نظر مى رسد 
اقلیتى  و  پذیرفتند  خویش  جدید  مظهر  به عنوان 
ازلیان  نمودند.  جانبداری  صبح ازل  از  بابیان  از 
كنده در  چندان رشد و توسعه نیافتند و به طور پرا

»من  باب،  تعالیم  براساس 
که  بود  مقامی  اهلل«  یظهره 
بسیار  آیندۀ  در  بود  قرار 
 2000 تا  )حدود1500  دور 
کند  ظهور  آن(  از  بعد  سال 
تکمیل  را  باب  رسالت  و 

نماید. 
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كشورهای مختلف، روزگار مى گذراندند و در قرن 
گسترش خارج  بیستم، ظاهرًا از عرصۀ فعالیت و 

شدند.

كه  ناآرامى هایی  و  شورش ها   ،18۶8 سال  در 
شد،  بابیان  میان  دودستگى  و  شكاف  به  منجر 
به  را  بهاءاهلل  تا  داشت  برآن  را  عثمانى  حكومت 

سرزمین های  در  امروزه  كه  ــ  حیفا  شمال  در  عّكا 
كند.  تبعید  ــ  دارد  قرار  فلسطینیان  اشغال شدۀ 
تالش  همۀ  و  ماند  آنجا  در  عمر  پایان  تا  بهاءاهلل 
خود را برای تغییر میراث بابی به آیین بهائى به كار 
در  بهاءاهلل  طرفداران  از  جمعى  و  خانواده  بست. 

عكا همراه او بودند.

استقرار مرکز رهبری بهائیان در حیفا
جایگاه  به  بهائیان  مركز  بیستم،  قرن  ابتدای  در 
این  بهائیان  شد.  منتقل  حیفا  در  كنونى اش 
كوه  زمین ها را در سال های آخر قرن 19، در دامنۀ 
كرمل، خریداری كردند. سپس با ابتكار عبدالبهاء 
از  بهاءاهلل،  اول  جانشین  و  فرزند   )1844�1921(

طریق فعالیت منظم تبلیغى و میسیونری، بهائیان 
شروع به توسعه كردند. میسیونرها و مبلغ های بهائى 
طى دهه 1890 به امریكا و كانادا و در حدود 1900 به 
پیشرفت  و  رشد  البته  شدند.  اعزام  غربی  اروپای 
چندانى حاصل نشد تا آنكه پس از جنگ جهانى 
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شوقى افندی  عبدالبهاء،  جانشین  و  نواده  دوم، 
برای  را  ویژه ای  تبلیغى  گروه   )189۷�195۷(
امریكایی  بهائیان  كه در آن  كرد  اروپا سازماندهى 
یا  مسیونری  به عنوان  و  داشتند  حضور  متعددی 

مهاجران بهائى فعالیت مى كردند.

بابی  دوره های  مختصر  زمان بندی   ،1 نمودار  در 

مرحلۀ  اولین  در  اصلى  رهبران  نام  و  بهائى  و 
توسعۀ آیین بهائى ارائه شده است. شوقى افندی 
رسید.  بهائیان  رهبری  به  كه  بود  »فردی«  آخرین 
یک   ،195۷ سال  در  او  )مرگ(  صعود  از  پس 
رهبری  اساس  موقت،  جمعى  رهبری  هیأت 
كنونى جامعۀ بهائى، یعنى بیت العدل جهانى را 

كرد. پایه گذاری 

ادعاهای  بابیان  قاطع  كثریت  ا كه  حقیقت  این 
پیوند  اصلى  عامل  پذیرفتند،  را  بهاءاهلل  دینى 
باب  است.  بهائى  و  بابی  آیین های  تداوم  و 
همچنان نقش مركزی و مهمى در آیین بهائى دارد 
گنبد طالیی،  زیر  او در جایگاه مهّمى،  بقایای  و 
است.  شده  دفن  حیفا  در  كرمل،  كوه  دامنه  در 
مكان  باب،  مرقد  بهائى(  آموزه های  )مطابق 
مقدس شمرده شد و شاهكار معماری مجموعه 
كه  سالى   ،1844 سال  است.  تراس  و  بهائى  باغ 
سال  به عنوان  كرد،  اعالن  را  خود  ادعای  باب 
شروع تقویم بهائى تلقى مى شود. قابل توجه است 
نوروز  همان  بدیع(،  )تقویم  بهائى  سال  شروع  كه 
است.  شمسى  تقویم  با  منطبق  ایرانى،  باستانى 
برای مثال سال 1۶3 بدیع )عصر بهائى( در غروب 

روز 20 مارس 200۶ شروع و در غروب روز 20 مارس 
بهائى  سال  یک  بنابراین  مى رسد.  پایان  به   200۷
در اصل باید براساس دو سال میالدی معرفى شود 
كه در اینجا 200۶�200۷ مى شود. به منظور راحتى 
فقط یک سال میالدی در نمودارها و جدول ها ذكر 
كه به سالى در تقویم بهائى برمى گردد  شده است، 
كه با آن شروع شده است. لذا سال 200۶ میالدی 

نشان دهندۀ 1۶3 بدیع است.

و  بابی  رهبران  زندگی  زمانی  دوره های  ــ   1 نمودار 
بهائی

���

�����

���������

������ ���

���� �����

������ 

1819-1850

1817-1892

1844-1921

1897-1957

1957-1963

��� �� - 1963

عقاید و مناسک آیینی بهائیان معاصر
آداب  و  عقاید  نشان دهندۀ  ذیل  موارد 
سوی  از  رسمى  به طور  كه  است  كنونى  بهائیان 
بیت العدل جهانى، مثاًل در نشریه بهائى ورلد، یا 
كه بیانگر  كتبي  دانشنامه های بهائى و سایر آثار و 

رسمى عقاید بهائى است، ابراز شده است.

عقاید  از  الهى،  مظهر  به عنوان  بهاءاهلل  به  اعتقاد 
عقیده  همین  و  است  بهائى  اصلى  و  بنیادین 



117

كه بهائیان را، چه از چشم مسلمانان و چه  است 
و مسلمانان خارج  اسالم  دایرۀ  از  بهائى،  منظر  از 
مى كند. این مشابه همان عقیده ای دربارۀ عیسى 
كه یهودیان و نصرانیان را از هم جدا  مسیح است 
مظهر  به عنوان  را  عبدالبهاء  بهائیان  مى سازد. 
جدید الهى نمى شناسند، بلكه او را مفسر رسمى 
و  ارزش  لذا  و  مى دانند  پدرش  نوشته های  و  آثار 

جایگاهى بیش از یک انسان معمولى دارد.

و  بهاءاهلل  و  باب  نوشته های 
نصوص  و  متون  عبدالبهاء 
تشكیل  را  بهائى  خدشه ناپذیر 
عربی  به  متون  این  مى دهند. 
شده اند.  نگاشته  فارسى  یا 
نوشته های  از  بخش هایی 
زبان   800 از  بیش  به  بهاءاهلل 
گرچه  ا است.1  شده  ترجمه 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  و  باب 
زبان های  به  را  خود  كتاب های 
كردند،  تألیف  عربی  و  فارسى 

این  اصلى  زبان  متن  بهائي  جهاني  جامعۀ  ولى 
كتاب ها را )فارسى و عربی( به عنوان متون رسمى 

تاریخی  آثار  و  باب  آثار  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این   .1
ـ مانند اصل  دست اول بهائی که به تأیید بهاءاهّلل رسیده استـ 
از دست نوشته های  ــ و همچنین بسیاری  نبیل  تاریخ  کتاب 
بهاءاهّلل، هرگز از سوی بهائیان منتشر نشده است و نمی توان 
در  آن ها  انتشار  عدم  هرچند  داشت.  قضاوتی  آن ها  درمورد 
عصر انفجار اطالعات، نمایانگر نوعی ترس و دلهره در میان 
از پیدا شدن تعارضات بیشتر در میان  رهبران جامعۀ بهائی 
آثار آنان یا وجود عبارت هایی غیرقابل توجیه و پذیرش برای 

جوامع انسانی در عصر حاضر تلقی می شود.

منتشر نكرده است. همه متن ها به دقت حذف و 
گزینش و ویرایش شده و سپس  اضافه و اصالح و 
به انگلیسى ترجمه شده اند و از سوی بیت العدل 
توسط  و  تأیید  بهائى  رسمى  متن  به عنوان 
منتشر  بهائى،  شناخته شده  انتشاراتى  مؤسسات 
از  انگلیسى  رسمى  ترجمه های  این  گردیده اند. 
كتب مقدس امری، بعدًا ماخذی شد برای ترجمه 

به سایر زبان ها، حتى به زبان عربی و فارسى!2 

تصور عموم بهائیان بر آن است 
مرگ  از  پس  انسانى،  روح  كه 
حیات  به  انسان،  یک  بیولوژ
به  آن ها  مى دهد.  ادامه  خود 
منظر  از  ندارند.  عقیده  تناسخ 
انسان  روح  بهائى،  االهیات 
پس از مرگ به بهشت و جهنم 
عباراتى  البته  نمى رود.  هم 
روح  مثاًل  كه  مى برند  به كار 
مثاًل  غیرمادی،  عالم  یک  در 
ملكوت ابهى، اقامت مي یابد. 
روح در ملكوت ابهى رشد مى كند تا آنكه به قرب 
الهى نائل شود. دعا و مناجات برای متوفى مفید 
و باعث ارتقای اوست، ولى درعین حال وضعیت 
كى نیز بستگى  او به عملكرد و رفتار او در عالم خا
دارد. در تعالیم بهائى توجهى به رستگاری روح و 

جسم در این دنیا یا دنیای دیگر نشده است.

واربرگ  خانم  کتاب   5 فصل  در  موارد  این  از  نمونه  یک   .2
و  بابی  اصلی  کتب  اصواًل  ولی  است  گرفته  قرار  موردبحث 

گزیده« چاپ می شود. بهائی به صورت »منتخب و 

عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  و  باب  گرچه  ا
زبان های  به  را  خود  کتاب های 
کردند، ولی  فارسی و عربی تألیف 
زبان  متن  بهائي  جهاني  جامعۀ 
)فارسي  را  کتاب ها  این  اصلی 
رسمی  متون  به عنوان  عربی(  و 
متن ها  همه  است.  نکرده  منتشر 
به دقت حذف و اضافه و اصالح و 
گزینش و ویرایش شده و سپس به 

انگلیسی ترجمه شده اند.
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بهائیان بیشتر به زندگى این دنیایي و جمعى فكر 
بهائى،  دینى  حیات  اصلى  فعالیت  مى كنند. 
خواندن  و  روزانه  مناجات  دربرگیرندۀ  گرچه  ا
درعین حال  ولى  است،  دینى  كوتاه  متون  هرروزۀ 
كمک  اهدای  اجتماعى،  زندگى  در  مشاركت 
جایگاه  تبلیغ،  البته  و  بهائي  تشكیالت  به  مالى 
راه های  و مناجات،  ویژه ای دارد. دعا  و اهمیت 
كیفیت روحانى است. شناخته شده برای ارتقای 

الكل  مصرف  بهائى  قوانین 
منع  را  روانگردان  داروهای  و 
نیز  مدتى  هرساله  آن ها  مى كند. 
موارد  درباره  ولى  مى گیرند،  روزه 
دیگری  مقررات  غذایی  منع 
است.  نشده  اخذ  اسالم  از 
دسته جمعى  و  آیینى  مراسم 
مراسم  است،  شده  وضع  اندكى 

جماعت  نماز  یک  و  ازدواج  برای  مختصری 
آهنگ  و  سرود  بهائیان  درواقع  اموات.  برای 
دست جمعى را جایز و نماز و عبادات جمعى را 

نفى مى كنند.

و  نماز  همچون  دینى،  مناسک  و  احكام  دربارۀ 
و  مقدسه  كن  اما یارت  ز و  حج  و  روزه  مناجات، 
مناسک  و  احكام  از  كامل  اقتباسى  اهلل،  حقوق 
بهائى  قوانین  مى شود.  مشاهده  اسالمى  مشابه 
اسالمى  ویژگى های  و  خصوصیات  از  بسیاری 
روزانه  نماز  به  بهائى  قانون  است.  كرده  حفظ  را 
ضمن  دارد.  توصیه  صیام  و  روزه  ضوابط  و 
مدنى،  قوانین  برخى  و  ارث  برای  مقرراتى  آنكه 

امور  از  دیگر  برخى  و  دینى  مالیات  پرداخت 
كرده است. قوانین بهائى  اجتماعى بهائیان وضع 
امور  هم  و  روحانى  امور  به  هم  كه  ازاین جهت 
جاری و غیرروحانى زندگى بهائیان مى پردازد، به 

»قانون شریعت اسالمى« شبیه است.

 به موجب احكام بهائى، بهائیان موظفند از اركان 
زندگى  آن  در  كه  كشوری  هر  قوانین  و  حكومت 
بهائى  موضع  بنابراین،  كنند.  اطاعت  مى كنند، 
بسیاری  كه  است  آن  از  كى  حا
زمانى  تنها  بهائى،  قوانین  از 
افراد  كثریت  ا كه  قابل اجراست 
جامعۀ بشری، بهائى شوند و نظم 
)و  گردد1  محقق  بهائى  جهانى 
با  مى كنند  سعى  آن ها  هم  عماًل 
كردن همۀ جامعه، زمینه را  بهائى 
برای ایجاد یک حكومت بهائى و 

كنند(. پیاده سازی قوانین بهائى فراهم 

دوران ریاست شوقی افندی
نیاز  شد،  عبدالبهاء  جانشین  شوقى افندی  وقتى 
حس  را  بهائى  سازمان  و  تشكیالت  تقویت  به 
كه نظم اداری  كرد. او ساختار سازمانى بهائى را، 
خوانده مى شود، بنا نهاد. نظم اداری در جلوگیری 
از شكاف و تفرقه های بزرگ، در مقاطع حساس، 
كارآیی خود را نشان داد و رهبری  در عصرتكوین، 

1. William S. Hatcher and J. Douglas Martin, 
The Bahá’í Faith. The Emerging Global Reli-
gion, San Francisco, Harper and Row, 1989, 
p. 140.

که  ازاین جهت  بهائی  قوانین 
هم  و  روحانی  امور  به  هم 
غیرروحانی  و  جاری  امور 
می پردازد،  بهائیان  زندگی 
اسالمی«  شریعت  »قانون  به 

شبیه است.
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دو  از  را  واحدی  دینى  میراث  توانست  بهائى 
كند. مدعى پیام آوری، باب و بهاءاهلل، ایجاد 

 19۶3 سال های  دورۀ  در  هستند  مدعى  بهائیان 
برابر   10 را  پیروان خود  تعداد  توانسته اند  تا 198۶، 
ادعا  این  این سو، همواره  به  از دهه 1990  و  كنند 
پیرو  نفر  میلیون   5 از  بیش  كه  مى نمایند  تكرار  را 
گاه وبیگاه این آمارها موردتردید واقع  البته  دارند؛ 

مى شود.

مالحظات جمعیت شناختى و دموگرافیک نشان 
كه ایجاد یک جامعۀ دینى عمده و بزرگ  مى دهد 
از  معدودی  تنها  و  است  واالیی  هدف  جدید، 

ادیان توانسته اند به جمعیت باال برسند.

جمعیت شناختى  مقایسه ای  تحلیل های 
مى دهد  نشان  پایی  ارو بهائى  جوامع  از  تعدادی 
كّمى جامعۀ بهائى دانمارک، طى  كه روند توسعه 
روند  با  متناسب  و  مطابق   ،19۶0  �1999 دوره 
شمالى  و  غربی  پای  ارو كشورهای  سایر  بر  كم  حا
بهائى  جامعۀ  درباره  تحلیل های  است.1  بوده 
كلى، به جوامع بهائى  دانمارک را مى توان، به طور 
بهائى  جوامع  به  یادی  ز حدود  تا  و  غربی  پای  ارو

كشورها تعمیم داد. درسایر مناطق و 

1. Margit Warburg, “Growth Patterns of New 
Religions: The Case of Bahai ,in Robert Tow-
ler )ed.(, New Religions and the New Europe, 
Aarhus, Aarhus University Press, 1995, pp. 
177–193.

چگونگی مطالعات بابی و بهائی
فرازونشیب  بدون  بهائى  و  بابی  مطالعات  یخ  تار
نیست. مطالعات محققان عالقه مند از سال های 
 20 قرن  اوایل  و   19 قرن  اواخر  تا  و  18۶0آغاز  دهه 
مطالعات   1920 سال  حدود  از  داشت.  ادامه 
چند  تنها  و  شد  شروع  بهائى  و  بابی  كادمیک  آ
 19۷0 دهۀ  در  آنكه  تا  گردید،  منتشر  مختصر  اثر 
و  عقاید  دربارۀ  تحقیق  و  مطالعه  كار  میالدی، 

گسترش یافت. یخ بابی و بهائى مجددًا  تار

اوایل  و   19 قرن  در  مطالعات  این  مى رسد  به نظر   
به دلیل  و  توسط شرق شناسان غیربهائى   20 قرن 
انجام  بابیه  حركت  دربارۀ  آن ها  شخصى  عالقه 
اواخر  ـ متنى در  یخى  تار شده باشد. این مطالعۀ 
نویسنده  چند  و  شد  تحول  دچار   19۷0 دهه 
كار دست زدند. تمركز  محقق و پركار بهائى به این 
نیز تحلیل های  و  یخى  تار بر روند  مطالعات آن ها 

متون و نصوص بابی و بهائى است.

دادن  قرار  با  دینى  جامعه شناسان  از  نفر  چند   
به  دینى،  گروه های  سایر  میان  در  بهائى  آیین 
مثال،  برای  پرداختند.  آن ها  تطبیقى  مطالعۀ 
یع  توز و  رشد  بریج،  باین  یلیام  و و  استارک  رادنى 
فلسفى،  الهیات  مسیحى،  علوم  جغرافیایی 
در  را  بهائیت  و  الهى  علوم  كاتولیک،  لیبرال 
دادند.2  قرار  موردمقایسه  پرآشوب  بیستم  قرن 

2. Rodney Stark and William Sims Bainbridge, 
“Secularization and Cult Formation in the Jazz 
Age”, Journal for the Scientific Study of Re-
ligion, vol. 20, 1981, pp. 360–373; Rodney 
Stark and William Sims Bainbridge, Religion, 
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عقاید  و  یخ  تار مبحث  به  نیز  دیگری  نویسندگان 
بهائى عالقه مند شدند. آثار آن ها عمدتًا متشكل 
سنت  بر  مبتنى  بهائى،  جامعۀ  عینى  یخ  تار از 
این  بیشتر  است.  مردم شناسى  و  جامعه شناسى 
یخى نیز مطالعات پایان نامه ای در مقطع  كتب تار
كارشناسى ارشد و دكتراست؛ ضمن آنكه بخش 
در  بهائى  یخ  تار به  مربوط  آثار،  این  از  عمده ای 

كاناداست. آمریكا و 

جامعى  كتاب  كنون  تا گرچه   
یخ بابی و بهائى منتشر  دربارۀ تار
مک اوئن  دنیس  ولى  نشده، 
صفحه ای   50 اثر  یک  در 
از  دقیقى  بررسى  منتشرنشده، 
 19۷9 تا  بهائى  مطالعات  سیر 
از  یكى  است.1  كرده  عرضه 
كتاب ها  ویژگى های این اثر، ذكر 
و آثار نوشته شده در ایران است. 
مى توان  منتشرشده،  آثار  سایر  از 

موژان مومن )نویسنده بهائى( دربارۀ  تألیفى  اثر  به 
و  بابی  آیین های  دربارۀ  درغرب،  منتشره  كتب 
یخ  تار كتاب  كرد.2  اشاره   1944 سال  تا  بهائى، 
)بهائى(،  اسمیت  پیتر  تألیف  بهائى،  و  بابی 

Deviance, and Social Control, New York, 
Routledge , 1996, pp. 109–111.
1. [Denis MacEoin], The Development of Babi 
and Baha’i Studies up to 1979, file index Pam 
138–2333, n.d. (BWC-L).
2. Moojan Momen, The Bábí and Bahá’í Reli-
gions 1844–1944. Some Contemporary West-
ern Accounts, Oxford, George Ronald, 1981.

یخ  تار تا  مفیدی  كتاب شناسى  فهرست  ی  حاو
كالینز)بهائى(،  یلیام  و سرانجام،  است.3   1985
كتابخانه ی مركز جهانى بهائى،  از مسؤوالن ارشد 
كتاب جامع و مفیدی دربارۀ كتاب شناسى كتب 
تا  بهائى  و  بابی  آیین های  دربارۀ  انگلیسى زبان، 
از  مجموعه ای  است؛  كرده  تهیه   1985 یخ  تار

كارشناسى و دكترا.4 كتب پایان نامه 

مطالعات  استثناء،  چند  به جز 
از  صرفًا  صورت گرفته،  بهائى 
شده  انجام  بهائیان  خود  سوی 
و  اعتقاد  اصواًل،  البته،  است. 
نسبت  محقق  فرد  شخصى  باور 
و  كیفیت  در  نباید  بهاءاهلل،  به 
كار تحقیقى او تأثیرگذار  بی طرفى 
است  این  واقعیت  ولى  باشد 
بهائى  محققان  و  نویسندگان  كه 
موظفند آثار خود را قبل از انتشار، 
به  تأییدیه،  اخذ  و  بررسى  برای 
بهائى،  تشكیالت  به  وابسته  مخصوصي  كمیتۀ 
تأثیرات  و  دراین مورد  است  الزم  كنند.  ارائه 
صورت  مستقلى  بررسى  و  بحث  آن  احتمالى 

گیرد.

3. Peter Smith, The Babi and Baha’i Religions. 
From Messianic Shia to a World Religion, 
Cambridge, Cambridge University Press and 
George Ronald, 1987.
4. William P. Collins, Bibliography of En-
glish-Language Works on the Bábí and Bahá’í 
Faiths 1844–1985, Oxford, George Ronald, 
1990.

شخصی  باور  و  اعتقاد  اصواًل، 
بهاءاهلل،  به  فرد محقق نسبت 
بی طرفی  و  کیفیت  در  نباید 
باشد  تأثیرگذار  او  تحقیقی  کار 
که  است  این  واقعیت  ولی 
بهائی  محققان  و  نویسندگان 
از  قبل  را  خود  آثار  موظفند 
اخذ  و  بررسی  برای  انتشار، 
مخصوصي  کمیتۀ  به  تأییدیه، 
بهائی،  تشکیالت  به  وابسته 

کنند.  ارائه 
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بابی  مطالعات  تاریخچۀ  به  کوتاه  نگاهی 
بهائی 

پس از اعالن دعوت باب در سال 1844، به فاصلۀ 
آغاز  او  دربارۀ  غربیان  عمومى  گاهى  آ اندكى، 
شد.1 در حدود سال 18۶0، ژان البرت برنارد ُدرن 
پترزبورگ  سن  اهل  شرق شناس   )1805  �1881(
پایی  كرد. او اولین محقق ارو به شمال ایران سفر 
كه در زمینۀ جمع آوری دست نوشته های بابی  بود 
جمع آوری شده  بابی  یادداشت های  كرد.  تالش 
دست نوشته های  همراه  به  ُدرن،  توسط 
به  دیگری  شرق شناس  توسط  جمع آوری شده 
یچ خانیكوف )۷9�1819(،  نیكوال والدیمیرو نام 
دست نوشته های  از  قابل مالحظه ای  مجموعۀ 
گردآوری شده در سن پترزبورگ را شكل داد.2 بابِی 

1. Momen, The Bábí and Bahá’í Religions 
1844 –1944. Some Contemporary Western Ac-
counts, pp. 3–14.
2. B. Dorn, “Die vordem Chanykov’sche, jetz 
der Kaiserl. Öffentlichen Bibliothek zuge-
hörige Sammlung von morgenländischen 
Handschriften”, Bulletin de L’Académie 
Impériale des sciences de St.-Pétersbourg, vol. 
8, 1865, cols. 246–300; B. Dorn, Die Sam-
mlung von morgenländischen Handschriften, 
welche die Kaiserliche öffentliche Bibliothek 
zu St. Petersburg im Jahre 1864 von Hrn. v. 
Chanykov erworben hat, St. Petersburg, Bu-
chdruckerei der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften, 1865; B. Dorn, “Die wissen-
schaftlichenSammlungen des Grafen de Go-
bineau”, Bulletin de L’Académie Impériale 
des sciences de St.-Pétersbourg, vol. 16, 1871, 
cols. 340–346.

شرق شناسى،  مطالعات  استاد  و  روسى  پروفسور 
مجموعه  این   ،)1849�1908( روزن  یكتور  و
دست نوشته های بابی متعلق به ُدورنـ  خانیكوف 
را، همراه با تعدادی از دست نوشته های بهاءاهلل، 
آیین  دربارۀ  كتاب  اولین  كرد.3  منتشر  و  ویرایش 
پترزبورگ،  سن  اهل  شرق شناس  یک  نیز  را  بابی 
سال  در   )1802�18۷0( كاظم بیگ،  الكساندر 
به  زود  خیلى  كتاب  این  نوشته است.   18۶5
ژورنال  مقاالت  در مجموعۀ  و  ترجمه شد  فرانسه 

گردید.4 آسیایی منتشر 

3. Baron Victor Rosen, Les Manuscrits Ar-
abes de l’Institut des Langues Orientales, 
Collections Scientifiques de l’Institut des 
Langues Orientales du Ministère des Affaires 
Étrangères, vol. 1, St.Petersburg, Imperial 
Academy of Sciences, 1877, pp. 179–212; 
Baron Victor Rosen,Les Manuscrits Persans de 
l’Institut des Langues Orientales, Collections 
Scientifiques de l’Institut des Langues Ori-
entales du Ministère des Affaires Étrangères, 
vol. 3, St. Petersburg, Imperial Academy of 
Sciences, 1886, pp. 1–51; V. Rosen, “Manu-
scrits Bâbys”, in MM.D.Günzburg, V. Ros-
en, B. Dorn, K. Patkanof, and J. Tchoubinof 
(eds.), Les Manuscrits Arabes (non compris 
dans le No. 1), Karchounis, Grecs, Coptes, 
Éthiopiens, Arméniens, Géorgiens et Bâbys de 
l’Institut des Langues Orientales, Collections 
Scientifiques de l’Institut des Langues Ori-
entales du Ministère des Affaires Étrangères, 
vol. 4, St. Petersburg, Imperial Academy of 
Sciences,1891, pp. 141–255; Baron V. Rosen, 
Pervyî sbornik poslaniî Babida Bekhaullakha 
[A first collection of the tablets of the Babi Be-
ha’u’llah], St. Petersburg, Imperial Academy 
of Science, 1908.
4. Mirza [Alexandr] Kazem-Beg, “Bab et les 
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بهائی  ــ  بابی  مطالعات  پیشگام  دوگوبینو، 
در غرب

در  كه  نبودند  روسى  حرفه ای  شرق شناسان  البته 
غرب  در  بسزایی  نقش  باب  حركت  كردن  مطرح 
كردند، بلكه یک نویسندۀ آماتور فرانسوی در  ایفا 
مطالعات  آیندۀ  بر  كه  بود  فلسفه  و  یخ  تار رشتۀ 
آرتور دوگوبینو  ژوزف  گذاشت.  تأثیر  بهائى  و  بابی 
چند  كه  فرانسوی،  دیپلمات   )181۶�1882(
سال )3�18۶2و1858�1855( را به عنوان مأمور 
سیاسى، در ایران گذرانده بود، نیمى از كتاب خود 
كه  را  و فلسفه های آسیای میانه«  »آیین ها  نام  به 
در سال 18۶5 نوشت، به شرح جذابی از جنبش 
بابی، گفتمان، رهبران اصلى و جنگ های اصلى 

بین بابیان با نیروهای حكومتى اختصاص داد.1

گوبینو و اعتقاد او  عقاید و ایده های نژاد پرستانه 
او  دیدگاه های  بر  یادی  ز تأثیر  پاییان،  ارو برتری  به 
كشورهای آسیایی داشت2  نسبت به ایران و سایر 
ولى به هرحال، او با دقت و تیزبینى، امور ایران را 
كتاب او، اثری سودمند قلمداد  كرده بود و  بررسى 
كه  كتاب، سال بعد منتشر شد  شد.3 چاپ دوم 
Babis, ou Le soulèvement politique et religieux 
en Perse, de 1845 à 1853”, Journal Asiatique, 
vol. 7, 1866, pp. 329–384,pp. 457–522; vol. 8, 
1866, pp. 196–252, pp. 357–400, pp. 473–507.
1.  [ Joseph A.] de Gobineau, Les Religions et 
les Philosophies dans l’Asie Centrale, Paris,Li-
brairie Académique, 1866, pp. 141–358.
2. Gobineau, Les Religions, pp. 1–21.
3. Gobineau, Les Religions, pp. 175ff.Sam-
mlungen des Grafen de Gobineau”, Bulletin 

كتابی با آن محتوا و موضوع، غیرعادی بود.4  برای 
گوبینو، همچنین الهام بخش دو نویسنده و  كتاب 
محقق برجستۀ حوزۀ بابی ـ بهائى بود: ادوارد براون 

و ا.ل.م نیکوال.

de L’Académie Impériale des sciences de 
St.-Pétersbourg, vol. 16, 1871, cols. 340–
346.10 Baron Victor Rosen, Les Manuscrits 
Arabes de l’Institut des Langues Orientales, 
Collections Scientifiques de l’Institut des 
Langues Orientales du Ministère des Affaires 
Étrangères, vol. 1, St.Petersburg, Imperial 
Academy of Sciences, 1877, pp. 179–212; 
Baron Victor Rosen,Les Manuscrits Per-
sans de l’Institut des Langues Orientales, 
Collections Scientifiques de l’Institut des 
Langues Orientales du Ministère des Affaires 
Étrangères, vol. 3, St. Petersburg, Imperi-
al Academy of Sciences, 1886, pp. 1–51; V. 
Rosen, “Manuscrits Bâbys”, in MM.D.Günz-
burg, V. Rosen, B. Dorn, K. Patkanof, and 
J. Tchoubinof (eds.), Les Manuscrits Arabes 
(non compris dans le No. 1), Karchounis, 
Grecs, Coptes, Éthiopiens, Arméniens, Géor-
giens etBâbys de l’Institut des Langues Ori-
entales, Collections Scientifiques de l’Insti-
tut des Langues Orientales du Ministère des 
Affaires Étrangères, vol. 4, St. Petersburg, 
Imperial Academy of Sciences,1891, pp. 
141–255; Baron V. Rosen, Pervyî sbornik po-
slaniî Babida Bekhaullakha [A first collection 
of the tablets of the Babi Beha’u’llah], St. Pe-
tersburg, Imperial Academy of Science, 1908.
4. Momen, The Bábí and Bahá’í Religions 
1844–1944. Some Contemporary Western Ac-
counts, p. 22.
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ادوارد براون و تاریخ نگاری بابی ــ بهائی
گرانویل براون، شرق شناس جوان انگلیسى  ادوارد 
كتاب   ،1884 سال  حدود  در   )18۶2�192۶(
گوبینو دربارۀ بابیان را خوانده و به آن ها عالقه مند 
شد. این آغازی بود بر بیش از 31 سال اشتغال او 
ـ بهائى، كه او را به یكى از برترین  به مطالعات بابیـ 
محققان این حوزه بدل ساخت. او چندین سفر 
گرد آورد  یادی را  كرد و دست نوشته های ز به ایران 
و مجموعۀ ارزشمندی از دست نو شته های بابی ــ 

كمبریج فراهم ساخت.1 بهائى را در دانشگاه 

1. Denis MacEoin, The Sources for Early Babi 
Doctrine and History. A survey, Leiden,Brill, 
1992, pp. 29–30.

كرد  ایران سفر  براون در سال های 88�188۷ به 
ایرانیان  میان  در  یک سال  در  سفر  این  شرح  كه 
بیان شده است.2 در ایران، او چندین بار با بابیان 
نوشته ها  اولین  از  برخى  و  كرد  بهائیان مالقات  و 
و مالحظات خود را در سال 1889، در دو مقالۀ 
یخ،  تار در حوزۀ  آثار مهم  از  كه هنوز هم  مفصل، 
در  كرد.3  عرضه  است،  بابی  تعالیم  و  ادبیات 
بابی،  جنبش  بررسى  در  مقاله ای  سال  همان 
دین  تطبیقى  بررسى  مضمون  با  مجموعه اي  در 
سفر  خاورمیانه  به   1890 سال  در  او  نگاشت.4 
بیرون شهر عّكا  در  بهاءاهلل در خانه اش،  با  و  كرد 
)قبرس(  گوسا  فاما در  صبح ازل  با  و  )فلسطین( 
یكى  از  ی  و توصیف  و  شرح  داشت.5  مالقات 
2. Edward Granville Browne, A Year Among 
the Persians. Impressions as to the Life ,Char-
acter, and Thought of the People of Persia Re-
ceived during Twelve Months’ Residence in 
that Country in the Years 1887–1888, London, 
Century Publishing, 1984.
3. Edward Granville Browne, “The Bábís of 
Persia. I. Sketch of their History and Person-
al Experiences Amongst them”, Journal of the 
Royal Asiatic Society, [vol.21], 1889, pp. 485–
526. Edward Granville Browne, “The Bábís 
of Persia. II. Their Literature and Doctrines”, 
Journal of the Royal Asiatic Society, [vol. 21], 
1889, pp.881–1009.
4. Edward G. Browne, “Bábíism”, in W. M. 
Sheowring and Conrad W. This (eds.), Reli-
gious Systems of the World. A Contribution 
to the Study of Comparative Religion,London, 
Swan Sonnenschein, 1908, pp. 333–353.
5. Edward G. Browne )ed., trans.(, A Travel-
ler’s Narrative written to illustrate the Episode 
of the Báb. Edited in the Original Persian, and 

ادوارد براون
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متون  در  همواره  بهاءاهلل،  با  مصاحبه هایش  از 
بهائیان نقل مى شود.1

گفته  و  داشت  ایران  از  دقیقى  شناخت  ن  براو
ادبیات  و  یخ  تار حوزۀ  در  مطالعه  او  كه  شده 
كرده  متحول  جهت،  هر  از  را  ایران  فرهنگ  و 

مطالعه  نه تنها  او  آثار  است.2 
بهائى  ــ  بابی  حوزۀ  در  تحقیق  و 
موجب  بلكه  كرد،  یت  تقو را 
شد.  آیین  این  خود  گسترش 
كمن  استا رابرت  كه  آن گونه 
یكا(  آمر ملى  محفل  )عضو 
بهائى  مبلغ  اولین  داده،  نشان 
خیراهلل،  ابراهیم  غرب،  در 
قبل  كه  ن،  براو ادوارد  آثار  از 
شد،  منتشر   1892 سال  از 

یكا برده بود.3  یادی درسفر خود به امر استفاده ز
یخ  كه خیراهلل درباره تار یادی  درواقع اطالعات ز
كتاب های  مطالعه  از  داشت،  بهائى  عقاید  و 

ن حاصل شده بود. ادوارد براو

Translated into English, with an Introduction 
and Explanatory Notes, vol. 2, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1891, pp. xxx-
ix–xl.
1. Browne, A Traveller’s Narrative, vol. 2, pp. 
xxiv–xxvi, pp. xxxix–xl.
2. R. A. N[icholson], “Edward G. Browne” 
[Obituary], Journal of the Royal Asiatic Soci-
ety, vol. 58, 1926, pp. 378–385.
3. Robert H. Stockman, The Bahá’í Faith in 
America. Origins. 1892–1900, vol. 1, Wil-
mette, Baha’i Publishing Trust, 1985, pp. 
43–47.

 ،)1893 )سال  جدید  یخ  تار كتاب  مقدمۀ  در 
یخ جدید را در  ن صحت و اصالت تار ادوارد براو
منبعى  به عنوان  نقطة الكاف،  كتاب  با  مقایسه 
قرار  بابی، موردتردید  برای مطالعه درباره جنبش 
مى دهد. او در آنجا مجموعه ای از مطالب دینى 
مى كند  مطرح  را  كادمیک  آ و 
و  نگرش  بر  هم  امروز  به  تا  كه 
یخ و  مطالعات بهائیان دربارۀ تار
است.  گذاشته  اثر  بهائي  تعالیم 
چند محقق دراین مورد اظهارنظر 
این  بهترین  ولى  كرده اند، 
مک اوئن  دنیس  آن  از  بررسى ها 
برای مطالعه و  كتاب منابعى  در 
بابی  اولیه  و عقاید  یخ  تار بررسى 
منتشرشده در سال 1992 است. 
را  او  تحلیل  از  خالصه ای  از  بخشى  ادامه،  در 

یم: مى آور

)حدودًا  است  متأخر  منبع  یک  جدید  یخ  تار
همدانى،  میرزاحسین  نوشته  1880م(  تألیف 
خدمت  دولت  دستگاه  در  قباًل  كه  بهائى  یک 
كتاب خود  مى كرده است. همدانى برای تألیف 
یخ  تار او،  اصلى  منبع  ولى  داشته،  منبع  چند 
تاجر  یک  است،  كاشانى  میرزاجانى  به  منسوب 
كه با باب و چند تن دیگر از بابیان آشنایی  بابی 

و مراوده داشته است.4 

4. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History, p. 151, p. 159, suggests that 
Mirza Jani Kashani’s history was written in 
Baghdad about 1853–54 and he dates the first 

کمن  استا رابرت  که  آن گونه 
آمریکا(  ملی  محفل  )عضو 
نشان داده، اولین مبلغ بهائی 
در غرب، جرج ابراهیم خیراهلل، 
قبل  که  براون،  ادوارد  آثار  از 
شد،  منتشر   1892 سال  از 
استفاده زیادی درسفر خود به 

امریکا برده بود.
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كنند.3  بی اثر  و  تخطئه  بابی،  جنبش  رهبری 
رد  به شدت  را  ن  براو نتیجه گیری  نیز  بهائیان 
یخى  تار منابع  تحریف  به  را  ازلیان  و  كردند 
داشت  اظهار  عبدالبهاء  ازاین رو،  كردند.4  متهم 
كتاب  از  تحریف شده  نسخۀ  یک  ازلیان  كه 
ن  براو و  كرده  عرضه  و  تهیه  كاشانى  میرزاجانى 
فرضیه  این  كرده اند!5  آن  انتشار  به  تشویق  را 
حسن  بهائى،  یخ نگار  تار توسط  بعد  سال  چند 
آیین  و  ن  براو ادوارد  كتاب  در  ی،  بالیوز موقر 
ی،  بالیوز حسن  نظر  است.۶  شده  تكرار  بهائى 
نزدیک ترین نظر به مواضع رسمى بهائیان است.

موضوع  این  به  نسبت  همواره  بهائى  رهبری 
ن  حساس است و حتى پس از این همه سال، براو
را به عنوان »فرد نامطلوب« تلقى مى كنند. از یك 
طرف بهائیان مطالب و دانش ارائه شده از سوي 
بهائي  و  بابي  زمینۀ مطالعات  در  را  ن  براو ادوارد 
به خاطر  را  ن  براو دیگر،  سوی  از  و  مى دانند  مهم 
برخى متون  تعبیر  و  تفسیر  در  اشتباه  به اصطالح 

یدادها موردانتقاد قرار مى دهند.۷ و رو

3. Browne, Táríkh-i-Jadíd, p. xviii, p. xxix; 
Browne, Nuq†atu’l-Káf, pp. xxxvi–xlvii.
4. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History, pp. 136–140, provides a de-
tailed presentation of these disputes.
5. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History, pp. 139–140.
6. H. M. Balyuzi, Edward Granville Browne 
and the Bahá’í Faith, Oxford, George Ronald, 
1975, pp. 62–88.
7. Balyuzi, Edward Granville Browne, p. 6.

موسوم  بابی  دست نوشتۀ   ،1892 سال  در  ن  براو
مجموعۀ  یک  در  را  الكاف  نقطة  كتاب  به 
به  كه  گوبینو،  به  متعلق  بابی،  دست نوشته های 
 )1884( بود  شده  فروخته  یس  پار ملى  كتابخانه 
یک  درواقع  كتاب،  این  اول  بخش  كرد.1  پیدا 
آن،  بعدی  قسمت  و  است  اعتقادی  رسالۀ 
نسخۀ   همان  ن،  براو عقیده  به  كه  است  چیزی 
ن  براو است.  كاشانى  میرزاجانى  یخ  تار اولیۀ 
آن  در  زیرا  مى داند،  مهم  بسیار  را  خود  كشف 
یخ  تار كتاب  آن  از  دیگری  نسخه های  زمان 
كه  شد  متوجه  همچنین  ن  براو نبود.  موجود 
ي ها  دستكار همدانى  جدید  یخ  تار كتاب  در 
میرزاجاني  اصلي  متن  در  تحریف هایي  و 
دو  این  درحالي كه  است.  شده  ایجاد  كاشاني 
ولى  هستند،  یكسان  قسمت ها  بیشتر  در  متن 
صبح ازل  به  كه  نقطةالكاف،  از  عبارت  چند 
بابی  جنبش  در  او  وصایت  و  جانشینى  و 
است.2  شده  حذف  جدید  یخ  تار در  مى پردازد، 
ن را به این نتیجه گیری هدایت  این مطلب، براو
یخ،  تار دو  بین  تعارض ها  و  تفاوت ها  كه  كرد 
طرفداران  هدفمند  و  ظریف  توطئۀ  یک  حاصل 
دربارۀ  را  صبح ازل  ادعاهای  تا  بوده،  بهاءاهلل 

drafting of the Táríkh-i-Jadíd to 1879–1881.
1. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History, pp. 140–144.
 The Sources for Early Babi Doctrine" 156 2. بر اساس ص
در  که  براون  توسط  تاریخ  دو  اولیه  مقایسه   ،”and History
گونه ای  پیوست 2 تاریخ جدید در صص360-368 آمده، به 
کننده است، چرا که یک مقایسه صفحه به صفحه بین  گمراه 

دو متن فارسی نشده است.
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نیکوال و سایر شرق شناسان اروپایی
فرانسوی  دیپلمات  یک  فرزند  نیكوال،  ا.ل.م. 
سال   35 و  شد  متولد  ایران  در   )18۶4�1939(
یخ جنبش بابی تا  كرد. او تار كشور زندگى  در این 
كتاب اصلى باب ــ  كرد و 3  سال 1854 را منتشر 
دالیل سبعه، بیان عربی و بیان فارسى ــ را ترجمه 
مطالعات  مجموعۀ  در  نیكوال  ترجمه های  كرد. 
توانسته  او  كه  به ویژه  است،  اهمیت  حائز  بابی 

كند.1 متون سخت باب را ترجمه و تفسیر 

بابی  مطالعات  توسعه  در  هم  دیگر  محقق  چند 
به  هیچ یک  نقش  ولى  كرده اند،  كمک  بهائى  و 
ن و نیكوال عمیق نیست. شرق شناس  اندازۀ براو
�192۶( هوارت  كلمنت  فرانسوی،  برجستۀ 
استفاده  با  عمدتًا  را  باب  آیین  كتاب   )1854
در  یادی  ز مقاالت  او  نگاشت.  ازلى  منابع  از 
بهائى  و  بابی  جنبش های  دربارۀ  دانشنامه ها 
داشته است.2 در سال 1911، هرمان رومر، محقق 
یخ  كه تار آلمانى رشته الهیات، تز دكترای خود را 
در  كتاب  این  ساخت.  منتشر  بود،  بهائى  عینى 

سال 1912 تجدید چاپ شد.3 

1. Momen, The Bábí and Bahá’í Religions 
1844–1944. Some Contemporary Western
Accounts, p. 37.
2. M. Clément Huart, La religion de Bab. Ré-
formateur persan du XIXe Siècle, Paris,Ernest 
Leroux, 1889. A list of Huart’s reviews ap-
pears in Momen, The Bábí and Bahá’í Reli-
gions 1844–1944. Some Contemporary West-
ern Accounts, p. 40.
3. Hermann Roemer, Die Babi-Beha’i. Eine 
Studie zur Religionsgeschichte des Islams, 

نخست  نیمه  در  بهائی  ـــ  بابی  مطالعات 
قرن بیستم

بود،  گذشته  بیستم  قرن  از  دهه  دو  درحالى كه 
موضوع  درباره  كادمیک  آ محققان  توجه  و  عالقه 
چند  با  البته  شد  سكون  دچار  بهائى  ــ  بابی 
بهائیان  به  را  خود  عالقۀ  شرق شناسان  استثناء. 
هم  بهائى  آیین  بودند.  داده  دست  از  ایران 
محققان  توجه  تا  بود  نیافته  غرب  در  پایی  جای 
جلب  خود  به  را  دینى  ــ  اجتماعى  پدیده های 
كشید تا در دهه 19۷0  نماید. حدود نیم قرن طول 
گرفته  از سر  بهائى دوباره  ــ  بابی  كم كم تحقیقات 

شد.

بهائى دارند هم  كه مواضع ضد  نویسندگانى  آثار 
داده  شكل  را  بهائى  ادبیات  از  خاصى  بخش 
كتاب بهائیت و ادعاهای آن، اثر ساموئل  است. 
براساس   ،1915 سال  در  منتشره  ویلسن،  گراهام 
یلسن از آثار و ادبیات بهائى  اطالعات دست اول و
مالقات های  و  تماس ها  البته  كه  شده،  نوشته 
سال های  طول  در  كه  بهائیان،  با  او  مستقیم 
ی در ایران، به عنوان مبلغ مسیحى، برای  زندگى و
كرده  كمک  كار  این  به  هم  بود  شده  حاصل  او 
كتابش، »هشدار  از انتشار  یلسن  است.4 هدف و

Potsdam, Verlag der Deutschen Orient-Mission, 
1911; Hermann Roemer, Die Babi-Beha’i. Die 
jüngste mohammedanische Sekte, Potsdam, 
Verlag der Deutschen Orient- Mission, 1912.
4. Samuel Graham Wilson, Bahaism and Its 
Claims. A Study of the Religion Promulgated 
by Baha Ullah and Abdul Baha, New York, 
AMS Press, 1970.
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كه قصد تبلیغ  ی جدید و مهاجمى بود  علیه نیرو
آیینى در غرب را داشت و دشمن صلیب مسیح 
هم كیشان  از  تن  چندهزار  هم  این  از  پیش  و  بود 

مسیحى را فریب داده بود.«1 

خود  كه  میلر،  الوی  مک  ویلیام 
تبلیغ  كار  به  ایران  در  سال ها 
فرد  داشت،  اشتغال  مسیحیت 
مشابه  منطقى  با  كه  بود  دیگری 
ویلسن و عمدتًا با استفاده از منابع 

و آثار ازلى، به بهائیان حمله كرد.2

آخرین مثال از این دست، كتاب 
فرانسوی،  یک  دكترای  پایان نامه 
به نام عبدالرحمن تاج، در سال 

از  تاج  است.3  اسالم«  و  »بابیت  نام  به   1942
كرده و آن  را  منظری اسالمى، به آیین بابی حمله 

كرده است. فرقه ای انحرافى و شبه دین تلقى 

1. Wilson, Bahaism and Its Claims; the first 
two quotations are from p. 11, the last one 
from p. 286. Many Christian missionaries in 
Iran saw the Baha’is as competitors to their 
own missions. Moojan Momen, “Early Rela-
tions Between Christian Missionaries and the 
Bábí and Bahá’í Communities”, in Moojan 
Momen (ed.), Studies in Bábí and Bahá’í His-
tory, vol. 1, Los Angeles, Kalimat Press, 1982, 
pp. 49–82.
2. William McElwee Miller, The Baha’i Faith: 
Its History and Teachings, South Pasadena, 
William Carey Library, 1974.
3. Abd El-Rahman Tag, Le Babisme et l’Islam 
(Recherches sur les Origines du Babisme et 
ses Rapports avec l’Islam), Paris, Faculté de 
Lettres de l’Université de Paris, 1942.

)بهائى(،  بوسانى  الساندرو   ،1959 سال  در 
ادیان  دربارۀ  گزارشى  ایتالیایی،  شرق شناس 
آیین های  به  كتاب  این  از  ایرانى نوشت. بخشى 

بابی و بهائى اختصاص داشت.4  

كالسیک است  كتاب  اثر او یک 
به  را  آن  بهائیان   2000 سال  در  و 

كردند.5 انگلیسى ترجمه 

بهائی  ـــ  بابی  مطالعات 
جدید در غرب

آن قدر  اخیر  كارهای  البته 
از  نمى توان  كه  بودند  ناچیز 
سنت  ایجاد  به عنوان  آن ها 
موضوع  دربارۀ  تحقیق  علمى 
و  علمى  مطالعات  سنت  كرد.  یاد  بهائى  ــ  بابی 
از   19۷5 سال  حدود  در  بهائى  ــ  بابی  كادمیک  آ
از جوانان عمدتًا  گروهى  زمانى كه  گرفته شد،  سر 
تحقیق  به  حرفه ای  به صورت  بهائى،  انگلیسى 

دربارۀ آیین های بابی ــ بهائى پرداختند.

 

4. Alessandro Bausani, Persia Religiosa da 
Zaratustra a Bahâ’ullâh [The religious Persia 
from Zoroaster to Baha’u’llah], Milan, Il Sag-
giatore, 1959, pp. 458–492.
5. -Alessandro Bausani, Religion in Iran: From 
Zoroaster to Baha’ullah, New York, Bibliothe-
ca Persica Press, 2000.

و  علمی  مطالعات  سنت 
در  بهائی  ــ  بابی  کادمیک  آ
سر  از   1975 سال  حدود 
گروهی  زمانی که  شد،  گرفته 
انگلیسی  عمدتًا  جوانان  از 
به  حرفه ای  به صورت  بهائی، 
بابی  آیین های  دربارۀ  تحقیق 

ــ بهائی پرداختند.
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یكى از آن ها پیتر اسمیت از دانشگاه لنكستر بود 
كه سمینارهای ۶ ماه یک بار برای بررسى و مطالعۀ 
كه در  بابی ــ بهائى ترتیب داد.1 ازجمله محققانى 
كول  كردند عبارتند از: خوان  این سمینار شركت 
كرد؛  استعفا  بهائى  جامعۀ  از   199۶ سال  در  كه  ـ 

مک اوئن  دنیس  لمبدن؛  استفن 
عضویت  از  سال1980  در  )كه 
و  گرفت(  كناره  بهائى  جامعۀ  در 

موژان مومن.

یخى  تار بر دورۀ  دنیس مک اوئن، 
و  پركارترین  و  كرد  تمركز  بابی 
مطلع ترین محقق در دورۀ مدرن، 
است.2  بابی  جنبش  زمینۀ  در 
كاریزماتیک،  مطالعۀ شخصیت 
ـ  یخى  تار مطالعه  اصلى  بخش 
جامعه شناختى او دربارۀ موضوع 
تشیع  حوزه  در  بهائى  ـ   بابی 

بر شخصیت باب، مطالعات  تمركز  با  او  است.3 
دوره  تقسیم مى كند:  متوالى  به 2 قسمت  را  خود 

1.  [Peter Smith], Bahá’í Studies Seminars at 
the University of Lancaster 1977–1980, file in-
dex Pam 140–37, n.d. [1980]. (BWC-L).
این یک لیست از 18 مقاله اصلی ارائه شده در 4 سمینار دو روزه 

برگزار شده در دپارتمان اجتماعی دانشگاه لنکستر است.
کتاب شناسی  2.   مقاالت اصلی مک اوئن در موضوع بابیت در 

کتاب واربرگ فهرست شده است.
3. D. M. MacEoin, “Changes in charismatic 
authority in Qajar Shi’ism”, in Edmund Bo-
sworth and Carole Hillenbrand (eds.), Qa-
jar Iran. Political, social and cultural change 
1800–1925, Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 1983, pp. 148–196.

اولیه بابی )1850�1844( و دوره پس از مرگ باب 
در سال 1850 تا اعالم و انتشار ادعای مظهریت 
18۶۶4به خصوص  سال  در  بهاءاهلل  توسط  الهى 
موردتوجه  را  دوره ای  مطالعه،  این  دوم  قسمت 
كثر مطالعات بابی ـ بهائى نادیده  كه در ا قرار داده 

گرفته شده است.

بررسى  یک  مک اوئن   1992 در   
جنبش  دربارۀ  جامع  و  كامل 
یابی  ارز به  و  كرد  منتشر  باب 
آن  مستندات  و  مدارک  صحت 
»منابع  كتاب،  این  پرداخت.5 
اولیه  یخ  تار و  تعالیم  به  مربوط 
منبع  یک  هم  هنوز  بابی«، 
هرگونه  برای  اصلى  مرجع  و 
و  عالمانه  بررسى  و  مطالعه 
است.۶  بابی  آیین  دربارۀ  جّدی 
دیگرش،  كتاب  در  مک اوئن 
بهائى«،  و  بابی  آیین های  در  مناسک  و  »مراسم 
قبیل  از  بهائى،  خاص  سنن  و  آداب  بررسى  به 
ئم خوشنویسى و سوابق و  منشأ و استفاده از عال

4. Denis MacEoin, “Hierarchy, Authority, and 
Eschatology in Early Bábí Thought”, in Peter 
Smith (ed.), In Iran. Studies in Bábí and Bahá’í 
History, vol. 3, Los Angeles, Kalimat Press, 
1986, pp. 95–155; D. MacEoin, “Divisions and 
Authority Claims in Babism (1850–1866)”, 
Studia Iranica, vol. 18, 1989, pp. 93–129.
5. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History.
6. Denis MacEoin, Rituals in Babism and Ba-
ha’ism, London, British Academic Press,1994

یک  مک اوئن   1992 در 
دربارۀ  جامع  و  کامل  بررسی 
و  کرد  منتشر  باب  جنبش 
مدارک  صحت  ارزیابی  به 
پرداخت.   آن  مستندات  و 
به  مربوط  »منابع  کتاب،  این 
بابی«،  اولیه  تاریخ  و  تعالیم 
مرجع  و  منبع  یک  هم  هنوز 
مطالعه  هرگونه  برای  اصلی 
جّدی  و  عالمانه  بررسی  و 

دربارۀ آیین بابی است.
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یشه های آن در قبل از جنبش بابی مى پردازد. ر

درباره  مقاله  چندین  نگارش  عالوه بر  مک اوئن   
در  نیز  را  مرتبط  عنوان  چندین  بابی،  امور 
ایرانیكا  و  اسالم  دانشنامۀ  و  ایرانیكا  دانشنامۀ 
و  بابی  مطالعات  كنار  در  سپس،  او  نوشت. 
ایران شناسى، به نقد و بررسى بهائى پرداخت1 و 
و  در داستان ها  را  بهائیان  درباره  بعضى مطالب 

گرفت.2 رمان ها به كار 

تاریخ جوامع بهائی غربی 
نام  به  غربی  بهائى  جوامع  تاریخى  مطالعۀ  اولین 
كه جلد اول آن دوره 1900� آیین بهائى در آمریكا، 

را   1900�1912 سال های  آن  دوم  جلد  و   1892
)بهائى(  کمن  استا رابرت  توسط  مى دهد،  پوشش 
نوشته شده است و قرار است جلد سوم آن به شرح 

و بیان رویدادهای دوره 1921�1912 بپردازد.3 

1. Denis MacEoin, “Emerging from Obscuri-
ty? Recent developments in Bahaism”, Reli-
gion Today, vol. 3, no. 1, 1986, unpag.; De-
nis MacEoin, “The Crisis in Babi and Baha”i 
Studies: Part of a Wider Crisis in Academic 
Freedom?”, British Society for Middle Eastern 
Studies Bulletin, vol. 17, 1990, pp. 55–61.
2. Daniel Easterman, “The New Religions: A 
Growing Force in Politics?”, in Daniel Eas-
terman, New Jerusalems. Reflections on Is-
lam, Fundamentalism and the Rushdie Affair, 
London, Grafton, 1992, pp. 178–191; Daniel 
Easterman, The Seventh Sanctuary, New York, 
Doubleday, 1987, pp. 61–62.
3. Robert H. Stockman, The Bahá’í Faith in 
America. Origins. 1892–1900, vol. 1, Wil-
mette, Baha’i Publishing Trust, 1985; Robert 
H. Stockman, The Bahá’í Faith in America. 

در  بهائیان  گسترش  و  معرفى  كتاب ها،  این  در 
پیتر  است.  گرفته  قرار  پوشش  تحت  امریكا، 
صفحه ای   140 مختصر  كتاب  هم  اسمیت 
دربارۀ همین دوره نوشته است.4 ریچارد هالینگر 
تى  تشكیال توسعۀ  دربارۀ  محققانه ای  كتاب  هم 
كمتری  اشارات  و  امریكا  درمورد  به ویژه  بهائیان، 
دربارۀ سایر جوامع بهائى غربی عرضه كرده است.5 
نوشته شده  تاریخى  كتب  از  قابل توجهى  تعداد 
شمالى،  امریكای  در  بهائى  محلى  جوامع  دربارۀ 
سوی  از  یا  و  بوده  تحصیلى  پایان نامه های  درواقع 
مؤسسۀ انتشارات بهائى كلمات پرس، در مجموعه 
كتاب های »آیین های بابی و بهائى« )جلدهای 1 تا 
5 این كتاب ها تحت عنوان مطالعاتى درباره تاریخ 

بابی و بهائى انتشار یافته( منتشر شده است.۶

Early Expansion, 1900–1912, vol. 2, Oxford, 
George Ronald, 1995.
4. Peter Smith, “The American Bahá’í Com-
munity, 1894–1917: A Preliminary Survey”, 
in Moojan Momen (ed.), Studies in Bábí and 
Bahá’í History, vol. 1, Los Angeles, Kalimat 
Press, 1982, pp. 85–223.
5. Richard Hollinger, “Introduction: Bahá’í 
Communities in the West, 1897–1992”,in 
Richard Hollinger (ed.), Community Histo-
ries. Studies in the Bábí and Bahá’í Religions, 
vol. 6, Los Angeles, Kalimat Press, 1992, pp. 
vii–xlix.
6. William P. Collins, “Kenosha, 1893–1912: 
History of an Early Bahá’í Community in the 
United States”, in Moojan Momen (ed.), Stud-
ies in Bábí and Bahá’í History, vol. 1, Los An-
geles, Kalimat Press, 1982, pp. 225–253; Mark 
Lloyd Perry, The Chicago Baha’i Community, 
1921–1939 (Ph.D. diss.), Chicago, University 
of Chicago,1986; Roger Dahl, “A History of 
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ویل َون ِدن هونار )بهائى(، مطالب مفصلى دربارۀ 
 1948 سال های  بین  كانادا  بهائى  جامعۀ  یخ  تار
كتاب تحقیقى او، سرشار  تا1989 نوشته است.1 
یخى  تار و  جامعه شناسى  ارزشمند  اطالعات  از 
دارای  كانادا  است.  كانادا  بهائى  جامعۀ  دربارۀ 

پرجمعیت  بهائى  جامعۀ  دومین 
درغرب است.

the Kenosha Bahá’í Commu-
nity, 1897–1980”, in Richard 
Hollinger (ed.), Community 
Histories. Studies in the Bábí 
and Bahá’í Religions, vol.6, 
Los Angeles, Kalimat Press, 
1992, pp. 1–64; Duane L. Herr-

mann, “The Bahá’í
Faith in Kansas, 1897–1947”, in Richard 
Hollinger (ed.), Community Histories. Stud-
ies in the Bábí and Bahá’í Religions, vol. 6, 
Los Angeles, Kalimat Press, 1992, pp. 67–
108;Deb Clark, “The Bahá’ís of Baltimore, 
1898–1947”, in Richard Hollinger (ed.),Com-
munity Histories. Studies in the Bábí and 
Bahá’í Religions, vol. 6, Los Angeles, Kali-
mat Press, 1992, pp. 111–150; Will C. van den 
Hoonaard, “The Development and Decline of 
an Early Bahá’í Community: Saint John, New 
Brunswick, Canada,1910–1925”, in Richard 
Hollinger (ed.), Community Histories. Studies 
in the Bábí and Bahá’í Religions, vol. 6, Los 
Angeles, Kalimat Press, 1992, pp. 217–239; 
Peggy Caton, “A History of the Sacramento 
Bahá’í Community, 1912–1991”, in Richard 
Hollinger (ed.), Community Histories. Studies 
in the Bábí and Bahá’í Religions, vol. 6, Los 
Angeles, Kalimat Press, 1992, pp. 241–280.
1. Will C. van den Hoonaard, The Origins of the 
Bahá’í Community of Canada,1898–1948, Wa-
terloo, Wilfrid Laurier University Press, 1996.

و  ایجاد  مطالعۀ  به  نیز  )بهائى(  اسمیت  پیتر 
با   1950 سال  تا  انگلیس  بهائى  جامعۀ  گسترش 
پرداخته  آن،  تشكیالت  و  سازمان  بر  ویژه  كید  تأ
یخ  تار دربارۀ  )بهائى(  هاسل  گراهام  است.105 
بهائیان استرالیا مطالبى نوشته و مارگارت راس، 
فوق لیسانس  دوره  پایان نامه  در 
یلند  نیوز بهائى  جامعۀ  به  خود، 

پرداخته است.

جنگ های  و  ترورها  زمان  از 
بین  ــ  بهائیان(  )و  بابیان 
1853ــ  1844تا  سال های 
با  بغرنجى  روابط  ایران  بهائیان 
حكومت  و  مسلمانان  كثریت  ا
محدودیت  مورد  مقاطعى  در  داشته اند.  ایران 
آن ها  محدودیت  زمان هایی  در  و  گرفتند  قرار 
مهم  مناصب  و  مشاغل  به  حتى  و  شد  متوقف 
این  مک اوئن  دنیس  یافتند.  دست  هم  دولتى 
»مردِم  نام  به  خود  اثر  در  را  یخى  تار تحول  فرایند 
ترسیم  بیستم«  قرن  در  ایران  بهائى  جامعۀ  جدا: 
تنش  عوامل  از  یكى  دارد  عقیده  او  است.  كرده 
آموزه  بهائیان  كه  است  این  دائمى  درگیری  و 
به صورت  را  شیعى  و  اسالمى  منجى  مفهوم  و 
خود  تعالیم  در  و  كرده  اقتباس  تحریف شده ای 
در  است  قرار  كه  كسى  همان  گنجانده اند.2 

2. Denis MacEoin, A People Apart: The Baha 
Community of Iran in the Twentieth Century, 
Occasional Paper 4, London, School of Orien-
tal and African Studies, University of London, 
1989.

یکی از عوامل تنش و درگیری 
بهائیان  که  است  این  دائمی 
منجی  مفهوم  و  آموزه 
به صورت  را  شیعی  و  اسالمی 
تحریف شده ای اقتباس کرده 
گنجانده اند. و در تعالیم خود 



131

آخرالزمان، جهان واحد و متحد را زیر پرچم دین 
گیر عدالت گستر ایجاد  اسالم و یک حكومت فرا

كند. 

كوهن،  یک  ار آقای  19۶۶و19۷1  سال های  در 
مردم شناس، یک تحقیق میدانى دربارۀ بهائیانى 
رهبری  هرگز  ولى  مى كردند  زندگى  عّكا  در  كه 
شوقى افندی را نپذیرفتند، انجام داد. آن ها طبق 
عبدالبهاء،  ناتنى  برادر  از  بهاءاهلل،  وصیت نامۀ 
كردند؛ قاطبۀ افراد این  ی  محمدعلى افندی پیرو
فعالیت  دیگر  گروه  این  ولى  بودند  ایرانى  جامعه 
شش  این  اجتماعى  فعالیت  و  ندارند  تبلیغى 
كه جامعه را تشكیل مى دهند، محدود  خانواده، 
كوهن »این ته مانده و باقى مانده  است. به عقیدۀ 
مسلمانان،  با  ازدواج  طریق  از  هم،  جامعه 
مسیحیان و یهودیان محلى از بین خواهد رفت.«1

بهائى(  )پژوهشگر  مومن  موژان   ،1989 سال  ر  د 
داد  انجام  قبرس  در  گوستا  فاما به  كوتاهى  سفر 
ازلیان  سرنوشت  و  فعالیت  درباره  مطالعه ای  تا 
كه در سال 18۶8 به آن شهر تبعید  داشته باشد 
گروه عمدتًا متشكل از خانوادۀ  شده بودند.2 این 
مجموعًا  زندگى  طول  در  او  بود.  صبح ازل  بزرگ 
كرد. ازلیان تالشى برای تبلیغ  هفده همسر اختیار 
ضمن  نداشتند،  قبرسى  مسلمانان  دین  تغییر  و 
بهاءاهلل  گوسا، همچون  فاما در  نیز  آنكه صبح ازل 

1. Erik Cohen, “The Bahá’í Community of 
Acre”, Folklore Research Center Studies, vol. 
3, 1972, pp. 119–141.
2. Moojan Momen, “The Cyprus exiles”, Baha’ 
i Studies Bulletin, vol. 5–6, 1991, pp. 84–113.

مى كرد  مسلمانى  به  تظاهر  عكا،  در  عبدالبهاء  و 
مسلمان  و  روحانى  فردی  را  او  محل  اهالى  و 

مى شناختند. 

هند  بهائیان  از  هم  مردم شناسانه  مطالعه  یک 
انگیزۀ  گرفت.  صورت   19۷0 دهه  سال های  در 
كار هم رشد غیرعادی آمار افراد بهائى شده  اصلى 
یلیام  و مركزی است.  در هند  منطقه ای  مالوا،  در 
و مطالعه  تحقیق  این  گریک  استیو  و  گارلینگتن 

را انجام دادند.3 

مدرک  دین،  جامعه شناس  برگر،  پیتر   ،1954 در 
تحقیقات  جدید  مدرسۀ  از  را  خود  دكترای 
اجتماعى نیویورک، با تزی به نام: »از فرقه تا كلیسا 
اخذ  بهائي«  گروه  از  تفسیر جامعه شناسانه  : یک 
كرد.4 تز او نخستین تحلیل جامعه شناسانه از یک 
نیویورک(  بهائیان  )جامعۀ  بهائى  ى 

ّ
محل جامعه 

بود. البته این پایان نامه منتشر نشد و برگر هم هرگز 
جز در یک مقاله كه براساس پایان نامه اش نوشت، 

3. W. Garlington, “The Baha Faith in Malwa”, 
in G. A. Oddie (ed.), Religion in South Asia. 
Religious Conversion and Revival Movements 
in South Asia in Medieval and Modern Times, 
London, Curzon Press, 1977, pp. 101–117; 
Steve L. Garrigues, The Baha’is of Malwa: 
Identity and Change among the Urban Baha’is 
of Malwa (Ph.D. diss.),
Lucknow, Department of Anthropology, Luc-
know University, 1976.
4. Peter Ludwig Berger, From Sect to Church. 
A Sociological Interpretation of the Baha’I 
Movement (Ph.D. diss.), New York, Faculty of 
Political and Social Science, New School for 
Social Research, 1954.
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دیگر به حوزۀ مطالعات بهائى بازنگشت.1 شاید به 
كار تحقیقى او دربارۀ آیین  كه  همین جهت باشد 
بهائى هم كمتر تأثیرگذار بوده است و ظاهرًا به غیر 
كوهن و پیتر اسمیت، در  یک  از خود برگر، تنها ار

كرده اند.2 نوشته های خود از این اثر نقل قول 

آماری  تحقیق  یک  در  كین،  جمیز  آقای 
جامعۀ  دربارۀ  جامعه شناختى 
نفر   ۶81 با  آمریكا،  بهائیان 
نفر   112 كه  كرده  مصاحبه 
او  بودند.3  بهائى  آن ها  از 
كه  مى كند  جمع بندی  نهایتًا 
و  دنیاطلب تر  ذهِن  بهائیان 
بقیه  به  نسبت  صلح طلب تری 

پروتستان ها،  )یهودیان،  مصاحبه شده  افراد 
ذكر  را  خود  دینى  علقۀ  كه  افرادی  و  كاتولیک ها 
باراتى،  دا  هانن  گه  ا گرچه  ا داشته اند.  نكرده اند( 
كین به خاطر تحقیق براساس مفروض از  از جیمز 

1. Peter L. Berger, “Motif Messianique et 
Processus Social dans le Bahaïsme”,Archives 
de socioloque des religions, vol. 2, 1957, pp. 
93–107.
2. Peter L. Berger, “Sectarianism and Reli-
gious Sociation”, The American Journal of So-
ciology, vol. 64, 1958, pp. 41–44; Cohen, “The 
Bahá’í Community of Acre”; Smith, The Babi 
and Baha’i Religions.
3. James J. Keene, “Religious Behavior and 
Neuroticism, Spontaneity, and Worldminded-
ness”, Sociometry, vol. 30, 1967, pp. 137–157; 
James J. Keene, “Baha’I World Faith: Redefi-
nition of Religion”, Journal for the Scientific 
Study of Religion, vol.6, 1967, pp. 221–235.

كاماًل  قبل تعیین شده، انتقاد مى كند.4 این انتقاد 
كه بعضى از سؤاالت  بجا است، زیرا روشن است 
تنظیم  و  تهیه  بهائیان  دكترین  با  متناسب  كین 
از  بهتری  دارد چهرۀ  این تحقیق قصد  در  و  شده 

بهائیان نشان دهد. 

انشعابی  گروه  یک  امریكا،  مونتانای  ایالت  در 
لالند  ک  »دا رهبری  به  بهائى، 
كه  بود  كرده  پیش بینى  جنسن« 
كشتار  یخ 1980/4/29 یک  تا تار
و  مى افتد  اتفاق  اتمى  جمعى 
نابود  جهان  جمعیت  یک سوم 
آن  از  بعد  و  قبل  شد.  خواهد 
جامعه شناسان  موعود،  یخ  تار
و  پرداختند  گروه  اعضای  روحیات  مطالعه  به 
توجیه  به  قادر  گروه  اعضای  كه  كردند  مشاهده 
عدم وقوع پیش گویی نشدند و این موجب بحران 

گردید.5  و جدا شدن برخى از اعضاء 

4. Agehananda Bharati, “Baha’i Statistics and 
Self-Fulfilling Design. Comment on James J. 
Keene’s ‘Redefinition of Religion’ ”, Journal 
for the Scientific Study of Religion,vol. 7, 
1968, p. 281.
5. Karl W. Schmiedeskamp, How I learned to 
stop worrying and love the Bomb: An Ethnog-
raphy of Speaking of a Millenarian Movement 
(M.A. diss.), Montana, Department of Anthro-
pology, University of Montana, 1982; Robert 
W. Balch, Gwen Farnsworth, and Sue Wilkins, 
“When the Bombs Drop: Reactions to Discon-
firmed Prophecy in a Millennial Sect”, Socio-
logical Perspectives, vol. 26, 1983, pp. 137–
158. Festinger’s theory was first published in 
Leon Festinger, Henry W. Riecken, and Stan-

از  بعضی  که  است  روشن 
با  متناسب  کین  سؤاالت 
تنظیم  و  تهیه  بهائیان  دکترین 
قصد  تحقیق  این  در  و  شده 
بهائیان  از  بهتری  چهرۀ  دارد 

نشان دهد. 
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بهائیان  رشد  دربارۀ  كّمى  و  ی  آمار تحلیل های 
در  نیز  و  اسمیت  پیتر  و  مومن  موژان  مقالۀ  در 
همپسون  آرتور  قلم  به  دكترا،  پایان نامه  یک 
گرفته است.1 آنت زهرایی نیز به  موردبررسى قرار 
آمریكا  در  شدن  بهائى  به  گرایش  ی  آمار تحلیل 
عملى  متغیر های  و  تسجیل  آمار  بین  ارتباط  و 

جامعه شناسى پرداخته است.2

موضوع  به  خود  كتاب  در  نیز  اسمیت  پیتر 
به نقش مهم  و  بهائیان پرداخته است3  گسترش 
در  ایران،  از  مهاجرت  خصوصًا  مهاجرت ها، 
اشاره  نیز  غربی  پای  ارو در  بهائیان  آمار  افزایش 

كرده است.

ley Schachter,When Prophecy Fails. A Social 
and Psychological Study of a Modern Group 
that Predicted the Destruction of the World, 
New York, Harper & Row, 1956, pp. 25–30.
1. Peter Smith and Moojan Momen, “The Ba-
ha’i Faith 1957–1988: A Survey of Contempo-
rary Developments”, Religion, vol. 19, 1989, 
pp. 63–91; Arthur Hampson, The Growth and 
Spread of the Baha’i Faith )Ph.D. diss.(, Ho-
nolulu, Department of Geography, University 
of Hawaii, 1980.
2. Annette Riis Zahrai, Evolution of the Baha’i 
Faith in the United States since 1960/ Evo-
lution du Mouvement Baha’i aux Etats Unis 
depuis 1960 (M.A. diss.), Paris, l’Université 
Paris X, 1986.
3. Peter Smith, A Concise Encyclopedia of the 
Bahá’í Faith, Oxford, One world, 2000, pp. 
137–154.

آنجلس  لس  بهائیان  محفل   1980 دهه  در 
شد  نژادی  تنش  و  اقتصادی  مشكالت  دچار 
به  اقدام  كم سابقه ای،  عمل  در  ى، 

ّ
مل محفل  و 

كول  خوان  تحلیل  نمود.  ى 
ّ
محل محفل  انحالل 

از این روند و جروبحث های پس از آن، شناخت 
درونى  تعارضات  برخى  به  نسبت  كم نظیری 

جامعۀ بهائى آمریكا ارائه مى كند.4

نگارش تاریخ توسط رهبران بهائی
نوشتن  برای  بهائى  رهبری   ،19 قرن  اواخر  از 
پرداخته  تكاپو  و  تالش  به  خود  آیین  یخ  تار
یک  نوشتن  زمینه  این  در  تالش  اولین  است. 
 188۶ سال  در  عبدالبهاء  توسط  یخى  تار متن 
بعدًا  او  نگاشت(.  خیالى  سفرنامه ای  )كه  بود 
و  داد  ن  براو ادوارد  به  را  كتاب  این  از  نسخه ای 
كه تحت عنوان  كرد  ن آن را اصالح و ترجمه  براو
به   1891 سال  در  سیاح«  شخصى  »خاطرات 
یخ باب  انگلیسى منتشر شد تا زوایای مقطع تار

كرده باشد.5 را روشن 

4. Juan R. I. Cole, “Race, Immorality and 
Money in the American Baha’I Community: 
Impeaching the Los Angeles Spiritual As-
sembly”, Religion, vol. 30, 2000, 109–125; 
Mike McMullen, “Response”, Religion, vol. 
30, 2000, 127–131; Robert H.Stockman, “Re-
sponse”, Religion, vol. 30, 2000, 133–139; 
Juan R. I. Cole, “Reply”,
Religion, vol. 30, 2000, 141–147.
5. Browne, A Traveler’s Narrative. For a 
discussion of this history see also Browne, 
Táríkh-i-Jadíd, p. xxxi and MacEoin, The 
Sources for Early Babi Doctrine and History, 
pp. 169–170. The Persian text was first pub-
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یادداشت های  ی  حاو ن  براو ادوارد  متن 
سیر  گزارش  كتاب  این  است.  سودمندی 
اعدام  تا   1844 در  باب  ادعای  زمان  از  یخى  تار
كتابی  دو بهائى در سال 18۷9 را دربر مى گیرد.1 
یخى  تار مباحث  هم  و  اعتقادی  مطالب  هم  كه 

مربوط به توسعۀ آیین های بابی 
و بهائى را منعكس مى كند.2

در  بهاءاهلل  دوران،  همان  در 
نزدیكان  از  یكى   ،1888 سال 
زرندی  محمد  كه  را  خود 
اعظم  نبیل  به  و  داشت  نام 
تا  كرد  مأمور  بود،  معروف 
كه  بنویسد  یخى  تار كتاب 
یخ نبیل معروف  تار نام  به  بعدًا 
سال  در  نویسنده  این  شد. 
و  بود  شده  بابی   1848�49
»یافته های  براساس  را  كتاب 
و  دست نوشته ها  و  خود 

حوادث  زنده  شاهدان  با  خود  مصاحبه های 
دوران بابی« نوشت.3

lished anonymously in Bombay in 1890.
و  محمدحسن  نام های  به  بودند  برادر  بهائی  دو   .1
محمدحسین، و در متون بهائی به عنوان »سلطان الشهداء« 

و »محبوب الشهداء« معروف هستند. )قرن بدیع، ص271( 

Shoghi Effendi, God Passes By, pp. 200–
201; Cameron and Momen, A Basic Bahá’í 
Chronology, p. 110.
2. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History, pp. 169–170.
3. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History, pp. 166–169.

كه  ـ  را  نبیل  یخ  تار كتاب  اول  نیمه  شوقی افندی 
پوشش  را   1852 سال  تا  یدادهای  رو و  حوادث 
شدید  تغییرات  و  تعدیل  و  اصالح  با  ـ   مى دهد 
و  كرد  ترجمه  انگلیسى  به  آن،  تلخیص  و سپس 
نام “The Dawn Breakers” )شب شكنان( برآن 
جامع ترین  نبیل  یخ  تار نهاد.4 
روایت  و  یخ  تار مفصل ترین  و 
است،  بابی  دوران  از  بهائیان 
نگاه  با  به نوعى  هم،  آن  گرچه  ا
شرح  به  جانبدارانه  و  حزبی 
شهدای  و  قدیسین  زندگانى 
از  یكى  است.5  پرداخته  بابی 
و  مطالعه  در  مشكالت  و  موانع 
یخ اولیه بابی و بهائى  بررسى تار
یخ  تار اصلى  متن  كه  است  آن 
كتاب  مى شود  ادعا  كه  نبیل، 
شوقى افندی  »شب شكنان« 
در  شده،  نوشته  آن  براساس 
در  فقط  و  نیست  پژوهشگري  هیچ  دسترس 
جهانى  مركز  در  بهائى،  داراآلثار  اعضای  اختیار 
نشان  دیگری  شخص  به  را  آن  و  است  بهائى 

نداده اند.۶

4. Shoghi Effendi )ed., trans.(, The 
Dawn-Breakers. Nabíl’s Narrative of the Early 
Days of the Bahá’í Revelation, Wilmette, Ba-
ha’i Publishing Trust, 1974. See Shoghi Effen-
di’s introduction, p. xxxvii.
5. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History, pp. 166–169.
6. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History, pp. 166–169.

 400 از  بیش  در  طاهرزاده 
بهائی،  توسعۀ  بررسی  صفحه 
حدود  تا  باب  دوران  از 
مفهوم  تبیین  به   ،1990 سال 
است.  پرداخته  »عهدومیثاق« 
و  حوادث  درخصوص  او  کتاب 
رویدادهای تا سال 1944 همان 
در  شوقی افندی  روایت  و  خط 
کتاب قرن بدیع را دنبال می کند 
به عنوان  طاهرزاده،  اثر  لذا  و 
از  بهائی  تاریخ  دربارۀ  کتابی 

ارزش ناچیزی برخوردار است.
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خود  برداشت  و  روایت  همچنین  شوقى افندی 
 1844 سال های  طى  بهائى  و  بابی  یخ  تار از  را 
تحریر  رشته  به  بدیع  قرن  كتاب  در   ،1944 تا 
از  ی  بسیار دربارۀ  اطالعاتى  كتاب  این  درآورد.1 
كه برای آن ها منبع دیگری  یدادها ارائه مى كند  رو
كتاب فاقد یادداشت  وجود ندارد. به دلیل آنكه 
مورداستفاده  ازمنابع  روشن  توصیف  و  مرجع  و 
ولى  ندارد  كادمیک  آ ارزش  است،  شوقى افندی 
كتاب مذكور روایت  درعین حال، به لحاظ آنكه 
آیین  توسعۀ  و  رشد  دربارۀ  بهائیان  قابل قبول 
گفتمان آن است، برای بهائیان  بهائى و تعالیم و 

یخ بهائى محسوب مى شود. متن مهمى در تار

بهائى  عمومى  یخ  تار كنون  تا جهانى  بیت العدل 
فقید  از اعضای  ولى یكى  نكرده است  را منتشر 
كتاب عهدومیثاق بهاءاهلل  آن )ادیب طاهرزاده( 
را نوشته است.2 طاهرزاده در بیش از 400 صفحه 
حدود  تا  باب  دوران  از  بهائى،  توسعۀ  بررسى 
»عهدومیثاق«  مفهوم  تبیین  به   ،1990 سال 
حوادث  درخصوص  او  كتاب  است.  پرداخته 
یدادهای تا سال 1944 همان خط و روایت  و رو
كتاب قرن بدیع را دنبال مى كند  شوقى افندی در 
یخ  تار دربارۀ  كتابی  به عنوان  طاهرزاده،  اثر  لذا  و 

بهائى از ارزش ناچیزی برخوردار است.

1. Shoghi Effendi, God Passes By, Wilmette, 
Baha’i Publishing Trust, 1995
2. Adib Taherzadeh, The Covenant of 
Bahá’u’lláh, Oxford, George Ronald, 1995.

اهمیت  حائز  بسیار  یخ  تار بهائى  رهبری  برای 
مرتبًا  بهائى  نویسندگان  از  ی  بسیار و  است 
كیش بهائى به خوبی  كه پیدایش  كرده اند  كید  تا
كتاب های  به خصوص  است.3  شده  مستند 
شب شكنان و قرن بدیع، در نگاه بهائیان تقریبًا 
ارائه  را  بهائى  و  بابی  یخ  تار مطلق«  »حقیقت 
دانشجویان  كه  است  واضح  البته  است.4  كرده 
)مطالع االنوار(  شب شكنان  ادیان،  یخ  تار رشتۀ 
ی  قصه پرداز بلكه  بابی،  جنبش  یخ  تار نه  را 
آن  منشأ  دربارۀ  شوقى افندی  اسطوره سرایی  و 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  را  یخ  تار این  مى دانند. 
و  اصالح  و  حک  شوقى افندی  و  كرده اند  نقل 
در  كامل  و  دلخواه  تغییرات  و  كرده  ویرایش 
و  غیرقابل نقد  را  آن  بهائیان  لذا  است.  داده  آن 
را  آن  و  دانسته  كادمیک  آ و  علمى  یخ  تار فراتراز 
برخورد  این  از  نمونه  یک  مى نهند.  ویژه ای  ارج 
مک اوئن  دنیس  بین   1985�۶ سال های  در  آراء 
سوی  از  هچر  یلیام  و و  افنان  محمد  و  یک سو  از 
ی داد. بحث بر سر دیدگاه جنگ افروزانه  دیگر رو

و جهادی در جنگ های بابی بود.5

3. See for example the introductory book by 
Hatcher and Martin, The Bahá’í Faith, pp. xiv–
xv.
4. MacEoin, The Sources for Early Babi Doc-
trine and History, pp. 130–131, pp. 166–169.
5. Muhammad Afnan and William S. Hatch-
er, “Western Islamic Scholarship and Bahá’í 
Origins”, Religion, vol. 15, 1985, pp. 29–51; 
Denis MacEoin, “Baha’I Fundamentalism and 
the Academic Study of the Babi Movement”, 
Religion, vol. 16,1986, pp. 57–84; Muhammad 
Afnan and William S. Hatcher, “Note on Ma-
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بهائیانى  )كه  هچر  و  افنان  مناظره،  این  در 
در  غیرمتخصص  و  غیركارشناس  ولي  برجسته، 
كتاب  كه  داشتند  اصرار  هستند(  بابی  یخ  تار
فراوانى  و  باال  اعتبار  و  ارزش  دارای  مطالع االنوار 
بابی  یخ  تار بررسى  و  مطالعه  منبع  به عنوان 

اینكه  به  توجه  ن  بدو است؛ 
و  علمى  معیارهای  و  موازین 
منابع  ارزشیابی  در  كادمیک  آ
ی  امتیاز چه  آن  به  َمراجع  و 

مى دهد!1

نتیجه گیری

گزارش های مختلفى  با بررسى 
مطالعات  از  واربرگ  خانم  كه 
ی نموده،  گردآور جامعۀ بهائى 
رسید  نتیجه  این  به  مى توان 
بهائیت  و  بابیت  موضوع  كه 
جامعه  برای  اصواًل  هرچند 
به نظر  مفید  و  جذاب  غرب 

عنوان  مختلف،  سال های  طى  ولى  نیامده، 
ی  گسستۀ شمار برخى از تحقیقات و مطالعات 

cEoin’s ‘Bahá’í Fundamentalism’ ” Religion, 
vol. 16, 1986, pp. 187–192; Denis MacEoin, 
“Afnán, Hatcher and an Old Bone”, Religion, 
vol. 16, 1986, pp. 193–195.
این  از  تحلیل  ترین  کننده  واضح  لمبدن  استیفن  احتماال    .1

مسأله را در یادداشت یک و نیم صفحه ای ارائه کرده است.
 Stephen Lambden, “An Episode in the Childhood 
of the Báb”, in Peter Smith (ed.), In Iran. Studies 
in Bábí and Bahá’í History, vol. 3,Los Angeles, 
Kalimat Press, 1986, pp. 1–31 (note 37).

است؛  بوده  غیربهائى  و  بهائى  محققان  از 
منابع  در  ی  بسیار ابهام های  همچنان  گرچه 
یا  عمومًا  كه  مانده  باقى  یخى  تار گزارش های  و 
یا  و  گرفته  قرار  بهائیت  سانسور  تحت  به شدت 
است  غیرعلمى  و  جانبدارانه  مطالبى  ی  حاو
و  اسناد  بازخوانى  به  نیاز  و 
روند  از  دست اول  مدارک 
این  بر  كم  حا روابط  و  پیدایش 
دارد.  وجود  همچنان  گروه 
خانم  كه  موانع،  این  از  برخى 
عبارتند  برشمرده اند،  واربرگ 

از:

غیربهائى  محققان  تردید   -
زمرۀ  در  بهائیت  دادن  قرار  در 
آیین  یک  اسالم،  از  فرقه ای 
كالت یا سازمان  مستقل، یک 
مثال،  به عنوان  شبه دینى. 
پیروان  به  قبرس  مردم  دیدگاه 
تحقیقات  از  كه  ازل،  صبح 
اظهار  هم  واربرگ  خانم  شد.  بیان  مومن  موژان 
مورد  یک  بهائى  آیین  مى رسد  »به نظر  داشته 
موارد  از  با هیچ یک  كه  مرز است،  و لب  خاص 

كامل ندارد.«  فوق انطباق 

علت  به  اول،  دست  منابع  به  دسترسى  عدم   -
انتشار و ترجمۀ آثار باب و بهاءاهلل )به عنوان متون 
محدود  و  گزینشى  به صورت  بهائیت(  مقدس 
دسترسى  عدم  و  بیت العدل  توسط  صرفًا  و 

بهائیانی  )که  هچر  و  افنان 
و  غیرکارشناس  ولي  برجسته، 
بابی  تاریخ  در  غیرمتخصص 
که  داشتند  اصرار  هستند( 
دارای  مطالع االنوار  کتاب 
فراوانی  و  باال  اعتبار  و  ارزش 
بررسی  و  به عنوان منبع مطالعه 
توجه  بدون  است؛  بابی  تاریخ 
معیارهای  و  موازین  اینکه  به 
ارزشیابی  در  کادمیک  آ و  علمی 
چه  آن  به  َمراجع  و  منابع 

می دهد! امتیازی 
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كشف  پژوهشگران به متون اصلى موردنیاز برای 
عربی  زبان  در  بهاءهلل  آثار  كه  به گونه ای  حقایق؛ 
هم به جای استفادۀ مستقیم نوشته های بهاءاهلل، 
ترجمۀ  بیت العدل  موردتأیید  انگلیسى  متون  از 
كتاب  اول  نیمۀ  همچنین  است.  شده  مجدد 
سال  تا  یدادهای  رو و  حوادث  كه  نبیل،  یخ  تار
شوقى افندی  توسط  مى دهد،  پوشش  را   1852
تغییر و تعدیل یافته، به انگلیسى ترجمه شده و 
یخ  نام شب شكنان )مطالع االنوار یا تلخیص تار

نبیل( بر آن نهاده شده است.

در  توسعه  و  رشد  در  بهائیت  توفیق  عدم   -
ی گردانى  رو باعث  مختلف  زمانى  برهه های 
شده  جریان  این  مطالعه  از  دانشگاهى  محققان 

است ) دهه 1920 و ركود تحقیقات(.

با مبانى اسالمى  - عدم آشنایی محققان غربی 
ناچار  به  آن ها  شد  موجب  بهائیت،  با  مرتبط 
بهائى  نویسندگان  یک سویه  روایت  و  یخ  تار از 
كه  مک اوئن،  دنیس  تحقیقات  كنند.  استفاده 
و  آشناست  عربی  و  فارسى  زبان های  به  شخصًا 
دارد،  دسترسى  بهائى  ـ  بابی  و  اسالمى  متون  به 

یک استثناء مثبت تلقى مى شود.

- وجود تعدادی تحقیق جهت دار مانند اثر جمیز 
لزوم  علت  به  بهائى  محققان  ی  جانبدار و  كین 
تشكیالت  توسط  انتشار  از  قبل  مطالب  تأیید 
ن  از موانع انتشار تحقیقات بی طرفانه درو بهائى 
كه  است  این  واقعیت  است.  بهائى  جامعۀ 

خود  آثار  موظفند  بهائى  محققان  و  نویسندگان 
به  تأییدیه،  و اخذ  بررسى  برای  انتشار،  از  قبل  را 
انجام  به  ملزم  و  دهند  ارائه  مخصوصي  كمیتۀ 
از انتشار نتیجۀ  كمیتۀ مذكور پیش  ممیزی های 

هستند.  تحقیقات 

جریان  این  پیدایش  طول  در  مكرر  انشعابات   -
یمى ها،  ر بهائیان،  ازلیان،  بابیان،  )شیخیه، 
شده  موجب  و...(  غیربیت العدلى  بهائیان 
موردتأیید  گروه،  هر  دسترس  در  یخِى  تار منابع 
ن  براو نظریۀ  مانند  نباشد.  مقابل  گروه  توافق  و 
جدید«  یخ  »تار كتاب  ی  دستكار و  تحریف  در 
بهائیان  توسط  فراوان،  مؤیدات  وجود  على رغم 

رد شده است. 

در  بهائى  تشكیالت  یاد  ز بسیار  گستردگى   -
باعث  جهان،  قاره های  تمام  در  و  جهان  سطح 
و  محلى  و  ملى  جوامع  بین  ارتباط  پیچیدگى 
درعین حال  و  است  شده  بهائى  بین المللى 
ی از خواسته های پژوهشگران برای  مطالبۀ بسیار
دست اول  منابع  از  بی طرفانه  تحقیقات  انجام 

بهائى را غیرممكن ساخته است.

ی سپاسگزار

كمک  تحقیق  این  در  كه  فرناق  حمید  آقای  از 
كردند،  ترجمه  را  كتاب  از  بخش هایی  و  كردند 

مى كنیم. تشكر 
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مفهوم دین و چالش برساخت هویت

محمد حسینى

پژوهشگر حوزۀ دین



  چکیده

هویت  با  بهائیت  یخى،  تار خاستگاه  در 
سودای  رهبرانش  اما  شد،  زاییده  »فرقه« 
دین  هویت  و  داشتند  سر  در  عمیق تری 
مستقل را بر خود پسندیدند. وصف دین در 
اعتبار  به  اما  نیست  ارزش  واجد  خود  ذات 
همین  و  یافت  خواهد  ارزشى  بار  موصوف، 
است.  دامنه دار  جدال های  سرآغاز  مهم 
استفاده  با  بهائى  نواندیشان  از  برخى  اینک 
»دین«  مى كنند  تالش  اجتماعى  علوم  از 
و  بیارایند  شدن  جهانى  لباس  در  را  بهائى 
»ارزش«  به  اعتبار  این  اعتبار بخشند.  بدان 
فراورده  و  است  نیازمند  دین  واژۀ  در  نهفته 
گران بها  دّر  این  مى كند.  تمنا  را  »تجویز« 
است  نهان  »دین«،  وصف  صدف  در  تنها 
بهره گیری  با  مى كوشند  نواندیشان  برخى  و 
مهر  اجتماعى،  علوم  در  بی طرف  نگرش  از 
پیشانى  بر  آرمانى«  »نمونۀ  را  به مثابه  دین 
»ارزش«  رهیافت  از  آنگاه  و  بكوبند  بهائیت 
این  بر  نوشتار  این  ببرند.  بهره ها   »تجویز«،  و 
یادشده،  نواندیشان  دیدگاه  كه  است  باور 
كالن است؛ ازاین رو تالش  محصول پروژه ای 
مى شود تا دربارۀ ابعاد این پروژه بحث شود.      

دین جهانى، برساخت اجتماعى،  کلیدواژه : 
الهیات، فرقه، نسبى   گرایی
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قسمت اول: مبانی و تعاریف

مقدمه 
چنانچه وصف دین، خودخوانده باشد مشكلى 
باورها،  بر  مى تواند  هركس  ندارد.  دنبال  به 

خود،  خیاالت  حتى  و  آرمان ها  
این  داستان  اما  نهد،  دین  نام 
سادگى  این  به  راز  و  رمز  پر  نام 
استدالل  هر  نمى پذیرد.  پایان 
»دین«  واژۀ  توضیح  در  موجه 
شناخت شناسى1  یكرد  رو به 
واژ ۀ  چنانچه  است.  نیازمند 
ی  كاو وا وصفى  جنبۀ  از  دین 
عنوان  است  ممكن  شود، 
مجموعۀ  انگاره،  ایده،  به  مشیر 
با  گر  ا اما  باشد،   ... و  باورها 
ایدۀ  و  شویم  همدل  دوركیم 
بپذیریم،3  را  اجتماعى«2  »نهاد 
هر  و  كرد  خواهد  تغییر  ماجرا 
را  دین  باب  در  موجهى  تبیین 
اجتماعى جست.  نهاد  در  باید 

1.  Epistemology
برخی از اندیشوران مسلمان معاصر مانند عالمه طباطبائی بر 
که نزاع بر سر نگرش »نهادی« به دین، به نزاعی  این باورند 
می شود.  ارجاع  و  می رود  تحویل  شناخت شناسی  حوزه  در 
فلسفه  اصول   .)1374( سیدمحمدحسین  طباطبائی،  رک: 
جلد  چهارم.  چاپ  تهران،  صدرا:  انتشارات  رئالیسم،  روش  و 
2، ص 159؛ علی بابایی، یحیی )1378(. آیا دین یک نهاد 
اجتماعی است؟، نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره 

13، صص128-109.
2. Social Institution.

3. علی بابایی، یحیی )1378(. همان 

جنبه ها ی  براساس  نه  »دین«  تبیین    براین اساس 
و  اجتماعى«  »نهاد  مبنای  بر  بلكه  آن،  توصیفى 

»جریان اجتماعى« سامان مى پذیرد.4    

شیوۀ  و  جایگاه  یادشده،  نگرش  دو  براساس 
ارتباط سنجى میان دو عنصر نهان در واژۀ »دین«، 
»تجویز«۶  و  »ارزش«5  كه 
مشخص  مى شود،  نامیده 
مفهوم  هرچند  شد.  خواهد 
نیازمند  »تجویز«  و  »ارزش« 
اما  است  عمیقى  توضیح 
بر  اینجا  در  سخن  ی  رو
یا  یک۷  فیلولوژ تحلیل  سر 
مفهوم  دو  این  سمنتیک8 
از  نمى توان  گویا  اما  نیست، 
گفت  سخن  »دین«  وصف 
و آن را عنوان مشیر به شبكۀ 
معنایی، یا جمعیت متمایز 
قرار داد و درعین حال به آثار 
آن تن  و »تجویزی«  »ارزشى« 

نداد.  

پیدایش،  ابتدای  از  كه  است  فرقه    ای  بهائیت 
یكسانى  یكرد  رو اما  كرده،  معرفى  دین  را  خود 
مهم  همین  و  است  نداشته  »دین«  وصف  به 
گاهى، جنس ایمان بهائى  كه  سبب شده است 

4. همان.
5. Value.
6. normative.
7. philology.
8. Semantic.

ابتدای  از  که  بهائیت فرقه    ای است 
کرده،  پیدایش، خود را دین معرفی 
اما رویکرد یکسانی به وصف »دین« 
سبب  مهم  همین  و  است  نداشته 
ایمان  جنس  گاهی،  که  است  شده 
»آیین«  و  »کیش«  قالب  در  بهائی 
»جنبش  قالب  در  گاه  و  بنماید  رخ 
جهانی«،  »دین  یا  دینی«  نوپدید 
بهائی  نواندیشان  از  برخی  اینک  اما 
عنوان  را  »دین«  واژۀ  می کوشند 
داده  قرار  جهانی«  »دین  به  مشیر 
برای  و  دهند  نسبت  بهائیت  به  و 
مقصود خود از مدل استدالل ورزی 
دین  مقولۀ  در  اجتماعی  علوم 

کنند. استفاده 
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در  گاه  و  بنماید  رخ  »آیین«  و  »كیش«  قالب  در 
جهانى«،  »دین  یا  دینى«  نوپدید  »جنبش  قالب 
مى كوشند  بهائى  نواندیشان  از  برخى  اینک  اما 
قرار  جهانى«  »دین  به  مشیر  عنوان  را  »دین«  واژۀ 
مقصود  برای  و  دهند  نسبت  بهائیت  به  و  داده 
در  اجتماعى  علوم  استدالل ورزی  مدل  از  خود 
این  بر  نوشتار  این  كنند.1  استفاده  دین  مقولۀ 
باید  را  جدید  استدالل ورزی  مدل  كه  است  باور 
الزم  ازاین رو  نگریست.  متفاوتى  پروژۀ  قالب  در 
درآید  سنجش  محک  به  استدالل  اجزای  است 
درنهایت  و  موضوعه  اصول  پیش فرض ها ،  و 

ی شود.    كاو سازگاری درونى استدالل وا

كرد و  مى توان  مسأله را با یک پرسش بنیادی آغاز 
كاربست واژۀ دین یا واژگان همسو مانند:  از معیار 

1.  مراجعه شود به: 

Momen Moojan (2005) “Globalization of the 
Bahá’í Community: 1892-1921”. 
------------------- (1987), “Bahá’í Faith and Tra-
ditional Societies, The: Exploring Universes of 
Discourse”, in dialogue magazine, 1:4.
Peter Smith and Moojan Momen (1989), 
“Bahá’í Faith 1957-1988, The: A Survey of 
Contemporary Developments”, in Religion, 
19 )1989(.
Lundberg, Zaid (2004), Bahāʾī and the Holy 
Land: Religiogenesis and Shoghi Effendi’s 
The Faith of Bahāʾuʾllāh: A World Religion, 
Brill Publishers.
ثابتی، عرفان )1398(. چه باشد آنچه نامندش بهائی: کیش، 
فرقه، جنبش یا دین جهانی؟، منتشرشده در مجموعه مقاالت 

دفترهای آسو 1، لس آنجلس.

»جنبش  و  دینى«4  »جامعه  »حزب«،3  »فرقه«،2 
»دین«  وصف  به راستى  پرسید.  دینى«،5  نوپدید 

كدامین واقعیت است؟ عنوان مشیر به 

از  مراد  آیا  است.  »واقعیت«  معنای  در  سخن 
اشاره  یا  است؟  جمعیت  به  اشاره  واقعیت، 
نظارتى  و  است  اصیل  معنای  و  پایدار  ایدۀ  به 
روایت  به  آنكه  یا  ندارد؟  خارجى  جمعیت  بر 
برساخت۶  واقعیت چیزی جز  اساسًا  پسامدرنى، 

دانشمندان یا عرف نیست؟ 

قاعده ای  معیار  با  را  دین  وصف  مى توان  آیا 
كرد و آن را دارای  عقالنى۷ و جهان شمول8 تحلیل 

2  Sect, Cult
3. Party
4. Religious community
5. new religious movement
6. constructivism
گاه با برساخت گرایی معرفتی  نسبت ذهن انسان و واقعیت، 
تبیین می شود که در این صورت در حوزه معرفت شناسی جای 
می گیرد. و گاه ارتباط واقعیت با مفاهیم اجتماعی مدنظر است  
توضیح  اجتماعی  برساخت گرایی  باصطالح  این صورت  در  که 
داده می شود. در تلقی پسامدرنی از برساخت گرایی اجتماعی از 
واقعیت توسط فاعل شناس  معتبر خواهد بود و مفهوم واقعیت 
واقعیت  لیوتارد  ژان  نمی شود.  گرفته  جدی  هستی شناختی 
برای  دارد.  جمعی  توافق  در  ریشه  که  می شمارد  بر  روایتی  را 

مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

Dave Elder - Vass (2012). “The Reality of 
Social Construction” Cambridge University 
Press. pp 4-6.
7. Rational rule
8. Universal rule
گزاره ای باشد  مراد از قاعده جهان شمول می تواند اشاره به هر 
که با سور عمومی منطقی قابل اشارت باشد. ممکن است مراد 
از قاعدۀ جهان شمول، General Rule باشد. درهرحال قاعدۀ 
جهان شمول، نسبیت پذیر نیست و دارای زبان مشترک است و 

همو ضوابط و معیار تعریف دین را شناسایی می کند.   

https://bahai-library.com/momen_globalization_community_1892-1921
https://bahai-library.com/momen_globalization_community_1892-1921
https://bahai-library.com/bahai_traditional_societies
https://bahai-library.com/bahai_traditional_societies
https://bahai-library.com/bahai_traditional_societies
https://bahai-library.com/momen_smith_developments_1957-1988
https://bahai-library.com/momen_smith_developments_1957-1988
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Zaid+Lundberg
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پناه  جز  چاره ای  اینكه  یا  دانست،  قدسى  گوهر 
بردن به اصول عرفى1 نیست؟! 

طنین  عقالنى،  قاعدۀ  مرجعیت  از  سخن 
معنا  اصالت  در  آن  یشۀ  ر و  دارد  جهان شمول 
نهفته است. پیش فرض این نگرش، براساس باور 
ذات پنداری  و  اصالت  و  پایدار  حقایق  عالم  به 
معناست. چنانچه معیار سنجش »دین«، قاعده 

عقالنى باشد دین یكسره واجد 
پایدار  و  نفس االمری  معنای 
خواهد بود و فقط شاخصه ها ی 
مربوط به عالم ثبوت، درمورد آن 
نتیجه  گفت.  خواهند  سخن 
مفهوم  كه  است  آن  نگرش  این 
و حقیقت »دین«، واجد فلسفه 
بیرونى  و  درونى  سازگار  نظام  و 
تشخیص دهندۀ  مرجع  و  است 
نیست.  مردم«  »عرف  آن 
ورای  در    براین اساس 
شكل گرفته  دینى  گفتمان ها ی 

با  كه  دارد  وجود  ثابت  حقیقتى  بشر،  میان  در 
مهم  همین  و  نمى بازد  رنگ  مكان،  و  زمان  تغییر 
به زمانى  گفتمان دینى محدود  تا  سبب مى شود 
همواره  زمان  كالبد  در  بلكه  نباشد،  مشخص 
فراهم  مشخص،  دینى  محور  بر  امكان  گفت وگو 

که معیار مطلقی برای  1. پذیرش اصول عرفی بدین معناست 
براساس  را  دین  نمی توان  اساسًا  و  ندارد  وجود  دین  تعریف 
گوهر قدسی  کرد، بلکه دین دارای  گزاره ها ی اخباری تعریف 
یکسان نیست و اصول موجه عرفی مشخص می کند که وصف 

دین به چه چیزی اشاره داشته باشد.   

»تغییرناپذیری«  و  »ثبات«  اصل  بنابراین  آید. 
دین،  عقالنى  و  فلسفى  جنبه  مهم  ترین   به مثابه 
و  تبیین  عیار  معیار،  همین  و  مى شود  شناسایی 
مى كند.2   براین اساس،  مشخص  را  دین  تطبیق 
از واژۀ دین درحقیقت به سخن از وصف  سخن 

ق این واژه ختم مى شود. 
َ
مشیر به متعل

ی«  »قاعده گرو مستلزم  دین  به  عقالنى  رهیافت 
اما  است،  دین  واژۀ  تحلیل  در 
ی«  »قاعده گرو اقبال  ستاره  گر  ا
عرفى  اصول  نهد،  افول  به  رو 
و  گرفت  خواهد  را  آن  جای 
و  مكان  و  زمان  با  متناسب 
تعریف  نسبى گرایی،  بستر  در 
شد.  خواهد  دگرگون  دین 
نسبى گرایی معاصر در تعریف، 
تبیین و حتى تطبیق واژۀ دین، 
ک اندیشه ها ی  خصوصًا در پژوا
بیشتری  فضای  پسامدرن، 
را  دین  و  یافته  جوالن  برای 
»گفتمان«،3  قبیل  از  عرفى  متنوع  اصول  براساس 

2. بنابراین، دین تابعی از اصل ثبات، پایداری و تغییرناپذیری 
است. 

کنش  نظریه  به  اشاره  است  ممکن  »گفتمان«  از  مراد   .3
یا  باشد؛   )Theory of Communicative Action(ارتباطی
ممکن است اشاره به نظریه »Discourse« فوکو باشد. بنگرید 

به:

Habermas, J. (1985), Reason and the Rational-
ization of Society, Volume 1 of The Theory of 
Communicative Action, translated by: Thomas 
McCarthy, Beacon Press. 

»دین«،  سنجش  معیار  چنانچه 
قاعده عقالنی باشد دین یکسره 
واجد معنای نفس االمری و پایدار 
شاخصه ها ی  فقط  و  بود  خواهد 
درمورد  ثبوت،  عالم  به  مربوط 
نتیجه  گفت.  خواهند  سخن  آن 
مفهوم  که  است  آن  نگرش  این 
فلسفه  واجد  »دین«،  حقیقت  و 
بیرونی  و  درونی  سازگار  نظام  و 
تشخیص دهندۀ  مرجع  و  است 

آن »عرف مردم« نیست. 
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در  مى كند.  تعریف  »علم«،2  حتى  و  »معنویت«1 
این رهیافت، دین عنوان مشیر به حقیقت قدسى 
تحلیل  اجتماع،  نهاد  بستر  در  تنها  و  نیست 

مى شود.   

عقالنى،  قاعدۀ  مرجعیت  كه  است  ذكر  به  الزم 
اشاره به ساختار كل نگر3 در فلسفه علوم اجتماعى 
اجتماعى  علوم  كه  است  آن  بیانگر  و  دارد 
از  مفاهیمى  درمورد  مى تواند  هنگامى  فقط 
دینى«،  نوظهور  »جنبش  و  »فرقه«  »دین«،  قبیل 
مبتنى  خود،  كه  باشد  داشته  هدفمند  مطالعۀ 
كل نگری  باشد.   براین اساس،  كل نگر  فلسفه  بر 
بر  مبتنى  استدالل  هر  برای  كافى  و  الزم  شرط 
ازهمین رو  بود.  خواهد  اجتماعى  علوم  گزاره ها ی 
تبیین  و  تحلیل  تعریف،  در  موجه  استدالل  هر 
بنیادی  مقومات  قبال  در  روشنى  موضع  دین، 
اصل  چنانچه  اما  دارد؛  صدق  نظریۀ  قبیل  از 
كل نگر  موضوعى علوم اجتماعى بر مبنای فلسفه 
و  محصوالت  از  نمى توان  دراین صورت  نباشد، 
»دین«،  تبیین  و  تحلیل  حوزه  در  آن  فراورده ها ی 
علوم  وضعیت،  این  در  داشت؛  سازگاری  انتظار 
و  آمده  گرفتار  نسبى گرایی  دام  در  اجتماعى 
تبیین ها ی آن نیز حتى در تحلیل و تبیین »دین«، 

یكسره عرفى خواهد شد.             

1. Spirituality.
مفهوم  به  اشاره  اینجا،  در  علم  از  مراد  مشخص  به طور   .2
که مفهوم علم  باید توجه داشت  بنابراین  »Science« است. 

شامل )Knowledge( و )Discipline( نخواهد شد.
3.  Holism.
کل نگری در اینجا معادل واژه »Nomological« نیست، بلکه   

بهتر است در بستر »Metaphysics« فهم شود.  

سخن برخى از نواندیشان بهائى در تحلیل بهائیت 
مى گیرد  جای  پروژه ای  در  جهانى،4  دین   به مثابه 
كه خواهان ارائۀ روایتى متفاوت از بهائیت است. 
این پروژه به گونۀ معناداری با روایت ها ی سنتى از 
تفاوت  مهم  ترین  دارد.  بنیادی  تفاوت  »بهائیت« 
شیفت  تغییر  بر  معطوف  یادشده  نگرش  دو  در 
هرچند  است.  »روش«  حوزه  در  پارادایمیک 
قرائت ها ی سنتى از »بهائیت« مى كوشد تا ایمان 
كند، اما  كالمى تعریف  بهائى را در قالب نگرش 
كه خواهان  یكرد روشمند دیگری نیز وجود دارد  رو
در  عرفى  نگرش  براساس  بهائى  دین  بازخوانى 

علوم اجتماعى است. 

بر  »دین«  نام گذاری  ابعاد  تحلیل  كه  ازآنجا
قالب  در  و  منسجم  به صورت  بهائى  جماعت 
تا  مى شود  تالش  ازاین رو  نمى گنجد؛  مقاله  یک 
پیش فرض ها ی  و  مبانى  نخست،  قسمت  در 
نام گذاری بهائیت به »جنبش نوپدید دینى« مورد 
آینده  در  تا  است  آن  بر  تالش  بگیرد.  قرار  كاوش 
یكرد  رو تفاوت  به  مقاله،  این  دوم  قسمت  در  و 
بهائى  دین  بازخوانى  در  بهائیت  مدرن  و  سنتى 

اشاره شود.  

 مبانی خوانش نوین از مفهوم دین 1. 
مفهوم »دین« در اندیشۀ نخستین بهائى براساس 
خوانش  اما  مى شود،  تعریف  بهائى  ایمان  انگارۀ 
از  تا  بهائى، مى كوشد  باور  از مفهوم دین در  نوین 
دین  و  كند  گذار  بهائیت  سنتى  كالمى  نگرش 

4. Momen Moojan (2005) “Globalization of 
the Bahá’í Community: 1892-1921”. 

https://bahai-library.com/momen_globalization_community_1892-1921
https://bahai-library.com/momen_globalization_community_1892-1921
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عرفى،  اصول  بر  منطبق  الهیات  مدل  براساس  را 
بازتولید نماید.

اصول  بر  منطبق  »الهیات  اصطالح  از  منظور 
در  به زودی  و  است  استعالیی  الهیات  عرفى«، 
بیان  كوتاهى  توضیح  آن  درمورد  نوشتار  همین 
این  دوم  قسمت  در  آن،  مشروح  اما  شد  خواهد 
نگرش  كه  است  ذكر  به  الزم  مى شود.  بیان  مقاله 
الهیاتى  مدل  واجد  نیز  بهائیت  سنتى  كالمى 
تجلى«  »الهیات  نام  مى توان  كه  است  متفاوتى 
را برای آن برگزید. خوانش نوین بهائیت از مفهوم 
مبانى  با  دینى«  نوپدید  »جنبش  عنوان  با  دین 

الهیات تجلى سازگاری ندارد.  

1-1. وصف »جنبش نوپدید دینی«  به مثابه 
تابعی از الهیات استعالیی بهائی 

سخن  بهائى  استعالیی  الهیات  از  هنگامى كه 
مى كنیم؟  فهم  را  معنایی  چه  دقیقًا  مى گوییم 
اندیشه  مخلوق  استعالیی«،  »الهیات  اصطالح 
مفاهیم  تشخیص  روش  توصیف  برای  كانت 
كالمى1 بوده و با اصطالح »امر متعالى«2 متفاوت 
متمایز  عقل گرایان  از  را  كانت  اندیشه  و  است 
استعالیی  الهیات  مى نماید.3   براین اساس 

1. Section VII: Critique of all Theology based 
upon Speculative Principles of Reason. 
Kant, Immanuel (2011). “Critique of Pure 
Reason”, Translated by: J.Meiklejohn, Pub-
lisher:CreateSpace Independent Publishing 
Platform.
2. Transcendent.
واژه   ،)1387( فوالدی  عقیل  محمدرضایی،  محمد   .3
استعالیی در فلسفه کانت، نشریه فلسفه دین دانشگاه تهران، 

شماره ششم از سال شش، صص93-81. 

هرچند به دنبال شناخت پیشینى است اما این 
و  مى جوید  آدمى  ذهن  محدودۀ  در  را  شناخت 
برخالف »امر متعالى« عقل گرایان، به جهان فراتر از 
قوای شناختى انسان اشارتى ندارد.4 این اصطالح 
كردن  سوبژكتیو  و  از   عقل گرایی5  عبور  جهت  از 
برای  نسبى   گرایی،  مرزهای  با  قرابت  و  الهیات 
و  مى شود  پیشنهاد  بهائى  نوین  الهیات  توضیح 
مى تواند خاستگاه مناسبى برای نواندیشى بهائى 
نوپدید  »جنبش  قبیل  از  نوین  مفاهیم  بازتولید  و 

دینى« باشد. 

تعبیری  چنین  از  به صراحت  بهائیان  هرچند 
مدرن  اندیشۀ  منطقى  الزمۀ  اما  نكردند  استفاده 
سنتى  بهائیان  برنمى تابد.۶  را  آن  جز  چیزی  آنان 
»الهیات  اصطالح  از  استفاده  به  متمایل  بیشتر 
اثبات  دنبال  به  نوشتار  این  اما  هستند  تجلى«۷ 
این مهم است كه الهیات تجلى در اندیشه بهائى، 
استعالیی«  »الهیات  به  و  یافته  تكاملى  روند 

4. همان.
5 . تفاوتی ندارد که   عقل گرایی به معنای )Intellectual( درنظر 

.)rational( آید یا
6. در این زمینه مطالعه اثر ذیل، سودمند است:

J. A. McLean (1992). Prolegomena to a Baháí 
Theology, Journal of Baháí Studies Vol. 5.
7. )manifestation theology(, )theophanology(. 
Ibid.

برای آشنایی بیشتر با اصطالح یادشده بنگرید به:

Juan Cole (1982). The Concept of Manifes-
tation in the Baháí Writings,  Association for 
Baháí Studies.
Hatcher, W.S Martin, J.D (1998). “The Baháʼí 
Faith: The Emerging Global Religion”. Bahai 
Publishing.

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=%22Transcendental+theology+aims+either+at+inferring+the+existence+of+a+Supreme+Being+from+a+general+experience,+without+any+closer+reference+to+the+world+to+which+this+experience+belongs,+and+in+this+case%22%22it+is+called+cosmotheology;+or+it+endeavours+to+cognize+the+existence+of+such+a+being,+through+mere+conceptions,+without+the+aid+of+experience,+and+is+then+termed+Ontotheology%22
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=%22Transcendental+theology+aims+either+at+inferring+the+existence+of+a+Supreme+Being+from+a+general+experience,+without+any+closer+reference+to+the+world+to+which+this+experience+belongs,+and+in+this+case%22%22it+is+called+cosmotheology;+or+it+endeavours+to+cognize+the+existence+of+such+a+being,+through+mere+conceptions,+without+the+aid+of+experience,+and+is+then+termed+Ontotheology%22
https://en.wikipedia.org/wiki/Critique_of_Pure_Reason
https://en.wikipedia.org/wiki/Critique_of_Pure_Reason
https://bahai-library.com/author/Juan+Cole
https://books.google.com/books?id=IZmkG1ASirgC
https://books.google.com/books?id=IZmkG1ASirgC
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ختم  نسبیت شناختى  به  به زودی  و  شده  منجر 
با خوانش هرمنوتیكى  ابتدا  یكرد  رو این  مى شود. 
از الهیات سنتى »تجلى« بهائى، با به مسلخ بردن 
به  را یكسره مبدل  آن  بهائى،  ایمان  نام  به  ابژه ای 
اعالم  را  »تجلى«  الهیات  مرگ  و  مى نماید  سوژه 
مى دارد. از سوی دیگر با مرگ سوژه، ایمان بهائى 
را  آن  سپس  كرده،  قلمداد  اجتماع  برساخت  را 

و درنهایت در مفهوم علم  عرفى 
به طور  مى نماید.  ذوب   Science
آن  به  منجر  فرایند  این  طبیعى 
 ،Science كه مفهوم علم مى شود 
دیگری  قدسى  گوهر  هیچ  نه  و 
ایمان  مشروعیت  عامل  تنها 
هویت ساز  عنصر  یگانه  و  بهائى 
شیفت  تغییر  چنین  باشد.  آن 
بازخوانى  مستلزم  پارادایمیک، 
موضوعه  اصول  و     پیش فرض ها  

ایمان بهائى است. 

2-1. نسبی   گرایی معرفتی
»الهیات  به  تجلى«  »الهیات  از  گذار  بهتر  درک 
Sci� علم مفهوم  یت  محور با   استعالیی«، 
نسبیت  نظریه  است.  آن  مدرن  معنای  به   ence
بهائى،  ایمان  معرفت شناسى  در  كیهان شناختى 
ورود  برای  را  بستر  كه  است  حركتى  جدی  ترین 
هموار  »دین«  مفهوم  بازخوانى  به  اجتماعى  علوم 

مى كند. 

كه الهیات تجلى  بیان این مقدمه ضروری است 
و  مطلق  ثابت،  ایده  دنبال  به  سنتى،  معنای  در 
 Scientism پایدار است1 اما علم   گرایی نوین بهائى
از نسبى   گرایی دفاع مى كند، درحالى كه در اندیشۀ 
الهیاتى ادیان راست كیش ابراهیمى، نسبى   گرایی 
از  بخشى  و  مى گردد  تلقى  نابخشودنى  بدعتى 
بستر  در  سنت گرایان  و  مدرنیته  دیرینۀ  دعوای 
به  یكسره  دین،  و  علم  جدال 
نزاع نسبى   گرایی و مطلق اندیشى 
راست كیش  ادیان  مى گردد.  باز 
براساس  را  خویش  هویت  تمام 
مفاهیمى  در  مطلق اندیشى 
مى كنند،  تعریف  خدا  همچون 
نسبى گرا،  جهان  آنكه  حال 
مقوالت مهمى همچون »ارزش« 
و »صدق« را مبدل به انگاره ها ی 

زمان مند مى كند.

كه  كوتاه، الزم به ذكر است  پس از بیان این مقدمۀ 
با اتخاذ روش تفسیر  از اندیشمندان بهائى  برخى 
تا  مى كوشند  بهائى،  آموزه ها ی  از  هرمنوتیكى2 
الهیات  آموزه ها ی  با  سازگار  را  نسبیت شناختى 
موضع  به  اشاره  نیز  برخى  دهند.  نشان  بهائى 

الهیاتى ندارند.3 

مظهریت  و  الوهیت  30/1؛  الحکمه  لئالی  رک:  دراین مورد   .1
ص  مبارکه  الواح  مجموعه  و 141/2؛  مکاتیب 59/1  ص46؛ 

 .339
2. به معنای تفسیر متن.

3. رک: ثابتی، عرفان)1398(. چه باشد آنچه نامندش بهائی: 
کیش، فرقه، جنبش یا دین جهانی؟، منتشر شده در مجموعه 

مقاالت دفترهای آسو، لس آنجلس.

به  متمایل  بیشتر  سنتی  بهائیان 
»الهیات  اصطالح  از  استفاده 
نوشتار  این  اما  هستند  تجلی«  
به دنبال اثبات این مهم است 
اندیشه  در  تجلی  الهیات  که 
به  و  یافته  تکاملی  روند  بهائی، 
»الهیات استعالیی« منجر شده 
نسبیت شناختی  به  به زودی  و 

ختم می شود. 
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در  روشن  بیانى  با  مومن  موژان  مانند  اول  دسته 
كیهان شناسى بهائى مى نویسد: توضیح نظام 

نظر  سه  مبنای  بر  مى تواند  بهائى  كیهان شناسى 
انسان  ذهن  نخست،  باشد.  بهاءاهلل  با  مرتبط 
محدودیت  دانسته ها یش  و  دانش  درمورد  آشكارا 

معرفت  هیچ  دوم:  دارد. 
یا  خداوند،  درمورد  مطلقى 
برای  هستى  نظام  یا  واقعیت 
تمام  سوم:  ندارد.  وجود  انسان 
تالش ها ی  و  مفهوم سازی ها  
نظام  دادن  نشان  برای  بشری 
از  كه  است  انعكاسى  هستى، 
درون انسان ایجاد شده است.

بهائى  هستى شناسى  بنابراین 
نسبیت شناختى  بر  مبتنى 
نشان  دیدگاه  این  است. 
دانش ها   تمام  كه  مى دهد 

یا  مفهومى،  چوب  چهار  در  نسبى  به صورت 
ساختارشناختى1 شكل مى گیرد. 2

1 . cognitive structures.
2. Moojan Momen(1993), COSMOGONY 
AND COSMOLOGY viii. In the Bahai faith, 
Encyclopædia Iranica, Vol. VI, Fasc. 3, pp. 
328-329.  

همچنین بنگرید به فصل هفتم از کتاب:
Moojan Momen (1997), A Short Introduction 
to the Bahá’í Faith, Oxford: Revised edition.   

و نیز به مقاله:  
“Relativism: A Basis For Bahá’í Metaphysics”

با مشخصات کتاب شناختی ذیل:
Hasan Balyuzi )1988(, Studies in Honor of the 
Late Hasan M. Balyuzi (Studies in the Babi 

آن  فیزیكى  دنیای  با  رابطه  در  بهائیان  موقعیت 
را    به عنوان  جاری  علم  یافته ها ی  آنان،  كه  است 
در  فیزیكى  دنیای  از  پذیرفته شده  تفسیر  بهترین 
هر زمان خاص مى پذیرند و مخالفت غیرمنطقى 

با علم رایج را معادل جهل و خرافات مى دانند.3

موژان مومن پس از بیان دیدگاه 
توضیح  نسبیت شناختى، 
مى دهد كه این دیدگاه در رابطه 
با متافیزیک، توسط عبدالبهاء 
توسعه یافته است.4 عبدالبهاء 
قادر  را  بشریت  آنكه  وجود  با 
صفات  و  اسامى  تمام  بیان  به 
درعین  اما  مى داند،  پروردگار 
كه  مى دهد  توضیح  حال 
اسامى  این  فرد،  هر  طبیعت 
درجه ها ی  در  را  صفات  و 
نشان  غیریكسان  و  مختلف 
این  شوقى افندی  مومن،  باور  به  مى دهد.5 
ارائه  آن  از  جامع  تری  بیان  و  تأیید  را  موقعیت 

& Baha’i Religions, Volume 5),Ed Moojan 
Momen, Kalimat Press.

و نیز: 
Hatcher, William (1980), The Science of Reli-
gion, Baháí Studies, Vol. 2.
3. Ibid.
4 .Ibid.
5. Ibid.

رک:
Cole, Juan (1982), The Concept of Manifes-
tation in the Baháí Writings, Baháí Studies, 
monograph 9.

تفسیر  آیا  اینکه  از  نظر  قطع  با 
اظهارات  از  مومن  هرمنوتیکی 
یا  است  قابل نقد  بهائی  بزرگان 
او  تالش  دارد  اهمیت  آنچه  خیر؛ 
با  بهائی  ایمان  کردن  برای سازگار 
اصول موضوعۀ علم مدرن است. 
به  نسبی   گرایی منجر  نگرش  چنین 
مدرن  ایمان  میان  عمده  تفاوت 
بهائی با ایمان سنتی بهائی و حتی 
خواهد  ابراهیمی  ادیان  ایمان 

شد.

http://bahai-library.com/books/introduction/book.html
http://bahai-library.com/books/introduction/book.html
http://bahai-library.com/hatcher_science_religion
http://bahai-library.com/hatcher_science_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Cole
http://bahai-library.com/cole_concept_manifestation
http://bahai-library.com/cole_concept_manifestation
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كه حقیقت مذهبى،  كرده و صریحًا اعالم داشته 
مطلق نبوده بلكه نسبى است.1

مومن  هرمنوتیكى  تفسیر  آیا  اینكه  از  نظر  قطع  با 
خیر؛  یا  است  قابل نقد  بهائى  بزرگان  اظهارات  از 
كردن  سازگار  برای  او  تالش  دارد  اهمیت  آنچه 
ایمان بهائى با اصول موضوعۀ علم مدرن است. 
چنین نگرش نسبى   گرایی منجر به تفاوت عمده 
و  بهائى  سنتى  ایمان  با  بهائى  مدرن  ایمان  میان 

حتى ایمان ادیان ابراهیمى خواهد شد.2

2. بسترهای معرفت شناختی تعریف دین

1-2. تعریف دین براساس نظام الهیات 

یخى، دینى و فرهنگى  با قطع نظر از خاستگاه تار
ــ اجتماعى بهائیت، در فراخوان نخستین بهائى، 
عناصر نظام الهیاتى به طور مشهود دیده مى شود. 
جانب  از  یک جانبه  منولوگ  الهیات،  از  مراد 
»بهاءاهلل« است كه منبع معرفت زایی3 برای پیروان 
الهیات  در  وحى  عنصر  كه  همان گونه  اوست.4 
آن  مدعى  نیز  بهاءاهلل  معرفت زاست،  اسالمى، 
معرفت زایی  مرجع  و  منبع  سخنانش  كه  است 
الهیات  میان  اما  بود5  خواهد  پیروانش  برای 
وجود  مهمى  تفاوت  بهائى  الهیات  و  اسالمى 
1. Ibid.
2. Moojan Momen (1988), Relativism: A Basis 
For Bahá’í Metaphysics, Published in: Stud-
ies in Honor of the Late Husayn M. Balyuzi: 
Studies in the Bábí and Bahá’í Religions 
vol. 5, Kalimat Press.

3.  چنین معرفتی به معنای علم »Science« نخواهد بود.
و  الوهیت  71؛  و   42 ص  اقدس،  از  بعد  الواح  مجموعه   .4

مظهریت 69/2.  
5. مجموعه الواح بعد از اقدس، ص 42.

را  كل   گرایی  و  بزرگ  نظام  اسالمى،  الهیات  دارد. 
منسجمى  فلسفۀ  از  خود  بطن  در  و  كرده  عیان 
اسالمى،  الهیات  درونى  انسجام  مى كند.  ی  پیرو
كه  دارد  معرفت  تولید  در  منحصربه فردی  الگوی 
منطقى  سیستم  معین،  موضوعه  اصول  دارای 
و  معرفت  میان  ارگانیک  رابطه  و  داده ها   تحلیل 
الهیاتى  مدل  این  است.  وحى«  و  »علم  تجربه 
در  خود،  هویت بخش  معرفتى  غنای  دلیل  به 
ترجمه  نهضت  دوران  در  رقیب  اندیشۀ  با  مواجه 
تعامل  توان  مدرنیته  و  روشنگری  دوران  در  نیز  و 
حتى  و  بوده  دارا  را  رقیب  اندیشۀ  با  و  گفت وگو 
پدیدار  درخصوص  اما  داشته،  كنش گرانه  نقش 
الهیات بهائى باید گفت كه پس از گذشت قریب 
انگاره  بستر  در  بهائى  ایمان  نه تنها  سده،  دو  به 
بهائى،  سردمداران  ادعا  مورد  استعالیی  الهیات 
آستانۀ  در  بلكه  نرسید،  بالندگى  و  زایندگى  به 
گرفت و تغییر پارادایم ها  در اندیشۀ  پاشى قرار  فرو
الگوهای  به  الهیات  ــ  بینى  از مدل جهان  بهائى 
از  باید  ازاین پس  كه  دارد  آن  از  نشان  علم،  عرفى 

گفت.۶ پایان الهیات استعالیی بهائى سخن 

سردمداران  كه  است  ضروری  نكته  این  بیان 
از  مفاهیمى  ارائه  دل مشغول  ابتدا  از  بهائى 

که  شد  خواهد  داده  توضیح  مقاله  این  بعدی  قسمت  در   .6
از نظریه پردازهای معاصر بهائی در این زمینه نظرات  برخی 
بهائی  دین  ابتدا،  از  هستند  مدعی  و  داده اند  ارائه  دیگری 
اما  است  گرفته  شکل   »Science« علم  عرفی  اصول  براساس 
به نظر می رسد که چنین قرائتی از تاریخ بهائی، قابل نقد است 
ح و بسط  و در قسمت بعدی این نوشتار، به طور مبسوط به شر

آن پرداخته خواهد شد. 
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امامت،  )مظهریت(،2  نبوت  وحى،  خدا،1  قبیل: 
جدی  نگاه  حتى  و  بودند  رستاخیز...  و  معاد3 
بسان  و  داشتند  شریعت مآبانه  تجویزهای  به 
مجتهدان، در مسائل عبادات،4 ازدواج و طالق، 
فتوا  و...  حدود  ارث،  میت،  احكام  طهارت، 

سنتى  قالب  این  كردند.  صادر 
از  منفعل  چشم گیری  به طور 
است  مسلمانان  دینى  ادبیات 
نیز  آنتولوژی  حوزه  در  حتى  و 
نظریه پردازی  اسالمى،  بستر  در 
تا  مى شود  تالش  تنها  و  مى كند5 
از  امور،  از  برخى  برجسته سازی  با 
تمایز دین بهائى سخن رانده شود. 

سنتى  الهیات  جنس  هرچند 
الهیات  با  تناظر  در  بهائیت، 
و  است  ساختارشكن  اسالمى 
است  مترقى  الهیات  ارائه  مدعى 

است.  دست به گریبان  متعددی  موانع  با  اما 

46؛  ص  مظهریت  و  الوهیت  30/1؛  الحکمه  لئالی  رک:   .1
مکاتیب 141/2.

2. لئالی الحکمه 118/2؛ اقدس ص159.
3. اشراقات؛ مجموعه الواح بعد از اقدس ص 118.

گنجینه حدود و احکام، ص 107و 110.  4. اقدس، ص 6؛ 
با  نزدیکی  قرابت  بهائی،  الهیات  بستر  در  تجلی  نظریه   .5
منابع  از  دارد.  مسلمان  فیلسوفان  اندیشه  در  فیض  آموزه 
6/1؛  عبدالبهاء  حضرت  خطابات  مجموعه  بنگرید:  بهائی 
الواح  مجموعه  بدیع؛  کتاب  ص102؛  مظهریت  و  الوهیت 
مبارکه ص339، 353-354، ایقان ص 77؛ مکاتیب 59/1؛ 
جواهراالسرار، آثار قلم اعلی 248/3؛ بیان فارسی، باب سابع 
از واحد ثالث ص 81؛ و از منابع فیلسوفان مسلمان بنگرید به: 
الهیات شفاء ص 14، 179، 188، 257؛ االشارات و التنبیهات 

ح االشارات و التنبیهات 122/3.  ص 108؛ شر

ابراهیمى  ادیان  یشه در ساختار  ر مانع،  مهم  ترین 
آن  استمرار  در  را  خود  سنتى،  بهائیان  و  دارد 
ابراهیمى  ادیان  الهیات  مى كنند.۶  معرفى  سنت 
كنون نه تنها  از انسجام درونى برخوردار است و تا
تالشى  را  آن  بلكه  نبوده  بهائى  الهیات  پذیرای 
تشخیص  راست كیشى۷  برخالف 
داده است. عامل مهم انسجام در 
ابراهیمى  مسأله  بزرگ  ادیان  میان 
كتاب آسمانى است كه همو محور 
گفتمان الهیاتى آنان  همگرایی در 
كتاب  ارائه  در  بهائیت  اما  است؛ 
و  بود  كام  نا قابل قبول،  مقدس 
كاستى سبب شد تا امروزه  همین 
گذشت حدود 200 سال پس از  و با 
فراخوان بهائى، كتاب مقدس آنان 
رسمیت  به  بزرگ  ادیان  سوی  از 
به همین دلیل،  و  شناخته نشود8 
دینى  بین  گفتمان  به  ورود  امكان 
در  بهائیان  هرچند  نباشد.  فراهم  آنان  برای  نیز 
كنش گرایانۀ  موقعیت  حفظ  برای  مداوم  تالش 
گفتمان دینى با ادیان بزرگ هستند،9 اما  خود در 

نبوت  حقیقت  »اتحاد  نظریه   .286/2 و  خطابات78/1   .6
که می کوشد  ایده ای است  با مظهریت« )مفاوضات ص115( 

پیوند بهائیت با ادیان ابراهیمی را به گونه ای سامان دهد.   
7. Orthodox.
فوریه  مصوبه  در  سازمانی  به صورت  اسالمی  کشورهای   .8
دین  را    به عنوان  بهائیت  اسالمی،  کنفرانس  سازمان   1988

شناسایی نکردند.  
کتاب  کتب آسمانی )ایقان، ص 57؛  9. ایده تحریف ناپذیری 
الفرائد، ص724( نیز نتوانست بهائیان را به ادیان ابراهیمی 

نزدیک نماید. 

کتاب  ارائه  در  بهائیت   
کام  نا قابل قبول،  مقدس 
سبب  کاستی  همین  و  بود 
گذشت  با  و  امروزه  تا  شد 
از  پس  سال   200 حدود 
کتاب  بهائی،  فراخوان 
از سوی ادیان  آنان  مقدس 
شناخته  رسمیت  به  بزرگ 
دلیل،  همین  به  و  نشود 
بین  گفتمان  به  ورود  امکان 
فراهم  آنان  برای  نیز  دینی 

نباشد.
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فقدان عناصر مهمى همچون زبان رسمى دینى،1 
ابتكار  تا  شد  سبب  دیگر،  عوامل  و  نژادی  تبار  یا 

عمل در این حوزه از بهائیان سلب شود.

علوم  الگوی  براساس  دین  تعریف   .2-2
اجتماعی

جدید  یكرد  رو مطرح شده،  مباحث  به  عنایت  با 
را  بهائى  نواندیشان  از  برخى 
از  نرم  گذار  معنای  به  مى توان 
الهیات سنتى »تجلى« دانست. 
به عنوان  بهائیت  معرفى  پروژه 
»دین  یا  دینى«  نوپدید  »جنبش 
راستا  همین  در  نیز  جهانى« 

یابی مى شود.  ارز

بهره گیری  با  مى كوشند  برخى 
علوم  دیدگاه ها ی  از  بعضى  از 
اجتماعى، دین بهائى را براساس 
و  توضیح  جدیدی  مؤلفه ها ی 

كنند،  اشاره  آنكه  بدون  گروه  این  نمایند.  تبیین 
تنها یک روایت از علوم اجتماعى در باب دین و 
به عنوان معیار  را  ایدۀ خود  با  روایِت موافق  همان 

1. . زبان رسمی هر دین براساس منابع اصیل آن دین نسبت 
ح می شود. در سنت ادیان ابراهیمی مسلمانان  به آن زبان مطر
از زبان عربی بهره برده، کتب عهد عتیق یهود از زبان عبری و 
کتب عهد جدید دارای زبان یونانی یا آرامی است. بهائیت از 
ابتدا در تعریف عنصر زبان با چالش مواجه بوده و پیروان بهائی 
گاه بودند )کتاب اقدس، مجله  نیز از ابتدا به چنین چالشی آ
زمانه، شماره 61، مهر 1386؛ لوح خطاب به شیخ محمدتقی 
کردند )کشف  ص 95( و حتی اقدام به بازنویسی آثار بهاءاهّلل 
مبارکه  الواح  مجموعه  93/4؛  اآلثار  اسرار  ص70؛  الحیل، 

ص5(.

سنجش تعریف دین معرفى مى كنند. در قسمت 
كه  شد  خواهد  بیان  به زودی  نوشتار  این  دوم 
ارزش زدایی و موضع بی طرفى در علوم اجتماعى، 
فقط بخشى از دیدگاه ها ی فلسفه علوم اجتماعى 
دین  از  گروه  این  روایت  مى دهد.  تشكیل  را 
جهانى، چیزی جز برساخت دین بهائى در بستر 

جهانى شدن نیست. 

یادشده،  مطالب  به  عنایت  با 
عرفان ثابتى مى نویسد:    

»فرقه«،  نظیر  مفاهیمى  گر  ا
نوین«  دینى  »جنبش  »كلیسا«، 
گروه ها ی  مطالعه  كتشاف  ا ابزار 
دینى2 به حساب آیند، این واژه ها  
و  بود  خواهند  آرمانى  نمونه ها ی 
تحلیلى  ابزارهای  صرفًا  به مثابه 
نمونه ها ی  مى روند.3  به كار 
واقعیت  توسط  مستقیمًا  آرمانى 
اشارتى  تنها  است  ممكن  و  نمى شود  مشخص 
بدان داشته باشد. علوم اجتماعى در باب ارزش 
و صدق نمونه ها ی آرمانى سخن نمى گویند و تنها 

دل نگران سودمندی اش است.4 

گروه  هر  كه  است  آن  یكرد  رو این  رهیافت 
گروه  آن  ویژگى ها ی خاص  براساس  باید  خاص، 
موردمطالعه واقع شود.   براین اساس ضروری است 

بهائی:  نامندش  آنچه  باشد  چه   .)1398( عرفان  ثابتی،   .2
کیش، فرقه، جنبش یا دین جهانی؟ منتشرشده در مجموعه 

مقاالت دفترهای آسو 1، لس آنجلس. ص 269.
3. همان.
4. همان.

نوشتار  این  دوم  قسمت  در 
شد  خواهد  بیان  به زودی 
موضع  و  ارزش زدایی  که 
اجتماعی،  علوم  در  بی طرفی 
دیدگاه ها ی  از  بخشی  فقط 
علم شناختی این حوزه است. 
دین  از  گروه  این  روایت 
برساخت  جز  چیزی  جهانی، 
جهانی  بستر  در  بهائی  دین 

شدن نیست. 
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قراردادی  یف  تعار و  گزارشى  یف  تعار میان  كه 
گزاره ها ی  گزارشى،  یف  تعار گذاشت.  تمایز 
كه مردم  كم وبیش صحیح هستند درباره معنایی 
دوم  دسته  اما  مى كنند؛  مراد  خاص  مفهومى  از 
كم وبیش مفیدی هستند  ابزارهای روش شناختى 

كه توسط جامعه شناسان به كار مى روند.1 

هرچند  كه  مى كند  بیان  ثابتى 
مفهومى  مرزهای  به  جوامع  همۀ 
گزارشى  یف  تعار اما  دارند،  نیاز 
به صورت  قدرت،  صاحبان  را 
لذا  مى كنند،  ترسیم  دلبخواهى 
»كنترل  بر  مبتنى  یف  تعار این 
قدرت«  »روابط  و  اجتماعى« 
است.2 ثابتى با بیان این مطلب 
را برای برساخت   گرایی هموار  راه 
كه  است  آن  دنبال  به  و  مى كند 
و  گزارشى  تعریف  دهد  نشان 
نوپدید  جنبش ها ی  از  مفهومى 
قدرت  روابط  از  متأثر  دینى، 

كه هیچ  یج بیان مى كند  است. او به نقل از آلدر
از  اصیل  دین  ساختن  متمایز  برای  كوششى 
نیست،3  دانش پژوهانه  صرفًا  موضوعى  كاذب، 
باشند  مراقب  باید  بنابراین جامعه شناسان دین 
در  را  دین  یک  از  »ارزش گذارانه«  یف  تعار كه 
نسازند،  پنهان  توصیفى«  یف  »تعار مبدل  لباس 

1. همان ص 270.
2. همان.

3. همان ص 271.

قرار  خطر  این  معرض  در  غیراین صورت  در 
و  كه تصدیق مى كنند اصیل  را  ادیانى  كه  دارند 

كه انكار مى كنند جعلى بشمارند.4  آن هایی را 

ابتدا  مى شود  تالش  ثابتى  استدالل  شیوه  در 
تعریف  در  اجتماعى  علوم  كه  شود  داده  نشان 
را  ادیانى  مبادا  باشد،  ارزش گذار  نباید  »دین« 
اصیل و ادیانى را جعلى بشمارند. 
هرچند این ادعا فى نفسه مى تواند 
باشد  داشته  نیز  درستى  معنای 
دیدگاه  این  به  خود  ثابتى  اما 
از  او  گرچه  نمى ماند.  وفادار 
نگرش  حذف  با  مى كوشد  ابتدا 
اجتماعى،  علوم  از  ارزش گذارانه 
به  بهائى  دین  تا  شود  آن  مانع 
آید،  گرفتار  بودن  جعلى  چالش 
نوشتار  سرتاسر  در  او  خود  اما 
بهره  ارزش گذارانه  مواضع  از  خود 
خود  ی ها ی  ارزش گذار او  مى برد. 
و  مى سازد  موجه  عرف  براساس  را 

بدان استناد مى كند. 

كه در مقولۀ  این نگرش خودشكن نشان مى دهد 
ارزش در علوم اجتماعى، راهى جز اختیار یكى 
ارزش  حذف  امكان  آیا  نیست:  مبنا  دو  این  از 
گر  ا دارد؟  وجود  اجتماعى  علوم  نگرش ها ی  از 
ی  ارزش گذار دغدغه  به تنهایی  اجتماعى  علوم 
و  نماید  سكوت  باب  این  در  باید  یا  ندارد 

4. همان ص 272.

گرچه او از ابتدا می کوشد با 
ارزش گذارانه  نگرش  حذف 
مانع  اجتماعی،  علوم  از 
به  بهائی  دین  تا  شود  آن 
گرفتار  بودن  جعلی  چالش 
او در سرتاسر  اما خود  آید، 
مواضع  از  خود  نوشتار 
می برد.  بهره  ارزش گذارانه 
خود  ارزش گذاری ها ی  او 
موجه  عرف  براساس  را 
استناد  بدان  و  می سازد 

می کند. 
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نگرش  واجد  خود  بطن  در  ذاتًا  كه  مفاهیمى 
به كار  احتیاط  با  را  »دین«  مانند  هستند  ارزشى 
كه  بستری  و  فرهنگ  براساس  را  دین  یا  گیرد، 
از تعمیم  كرده، توضیح دهد و  در آن رشد و نمو 
و  ی  ارزش گذار درهرحال  بپرهیزد.  شمول گرا 
كه به باور ثابتى اساسًا  تجویز در علوم اجتماعى 
به قاعده  باشد، هرگاه مستند  نباید عهده دارش 
عرفى  یک باره  نباشد،  كل نگر  فلسفۀ  و  عقالنى 

شده و حتى مى تواند هنجارستیز باشد.            

ثابتى  مدعای  بخش  مهم  ترین  یادشده  مطالب 
به  ابتدا  تا  شد  تالش  نوشتار  این  در  است. 
خاستگاه و    پیش فرض ها ی استدالل او پرداخته 
شود و    پیش فرض ها ی نگرش به علوم اجتماعى 
تبیین شود. در قسمت دوم این نوشتار و پس از 
نخست،  مسأله  قسمت  در  الزم  مقدمات  بیان 
كنكاش قرار خواهد  اصلى و ابعاد آن بیشتر مورد 

گرفت. 

جمع بندی

»دین  چالش  بر  معطوف  نوشتار  این   مسأله 
قریب  حیات  در  بهائیت  پدیدۀ  است.  بهائى« 
هویت  كش  كشا در  همواره  خود  سده  دو  به 
بهائیت،  شاید   به غیراز  و  بوده  گرفتار  دینى 
این  مسأله  با  نیز  نوظهور  دینى  ایده ها ی  دیگر 
پژوهشگران  از  برخى  باشند.  دست به گریبان 
دین  چالش  تا  تالشند  در  ثابتى  مانند  بهائى 

و  پیوند دهند  ی«  به  مسأله »جهانى ساز را  بهائى 
برای دین جهانى معرفى  موفقى  را مدل  بهائیت 
به  پیش ازآنكه  شدن  جهانى  ی  مدل ساز كنند. 
محک نظر درآید و راستى آزمایی شود، ابتدا باید 
ی  جهانى ساز فرایند  با  را  خود  درونى  انسجام 

كند.  سازگار 

ی ابتدا باید در سطح    پیش فرض ها ی  این سازگار
نوشتار  این  پذیرد.  اندیشۀ دینى صورت  بنیادی 
مسائلى  با  ابتدا  از  بهائیت  كه  است  باور  این  بر 
دینى«  نوپدید  جنبش  ــ  جهانى  »دین  قبیل  از 
لوازم  به  الاقل  یا  نبوده  مواجه  جدی  به طور 
كامل نداشته  معرفت شناختى این ایده، التفات 
و  نظری  مبادی  تا  مى كوشد  كنون  ا اما  است؛ 
همراه  ی  جهانى ساز فرایند  با  را  خود  یک  تئور
با  بهائى  ایمان  هنجارهای  راستا  این  در  نماید. 
به  تجلى،  الهیات  از  پارادایمیک  شیفت  تغییر 
بعدی  گام  در  و  فروغلتیده  استعالیی  الهیات 
رهیافت  و  كرده  عبور  نیز  استعالیی  الهیات  از 

عرفى شدن را دنبال مى كند. 

عقبه  گرفتن  درنظر  ن  بدو جهانى  دین  ایده 
این  در  ازاین رو  نیست،  قابل فهم  آن  یک  تئور
این  كلى  جغرافیای  ابتدا  تا  شد  تالش  نوشتار 
اندیشه مطرح شود و مبادی نظری آن دسته بندی 
نوشتار  مسأله جهانى  این  گردد. در قسمت دوم 
ی دین جهانى با آموزه ها ی بهائى  شدن و سازگار

به طور مبسوط موردبحث واقع خواهد شد.   
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عبدالبهاء، واضع  تعالیم جدید

گاه        مریم آ
 پژوهشگر حوزۀ دین



چکیده

شخصیت  عبدالبهاء  بهائیان،  میان  در 
فوق العاده ای دارد و نوعًا اعتبارش از بهاءاهلل 
بیشتر است. عبدالبهاء بارها خود را عبد پدر 
تمام  میان  از  و  كرده  خطاب  )بهاءاهلل(  خود 
كرده  انتخاب  را  عبدالبهاء  لقب  القاب، 
است. آنچه از معنای عبد فهمیده مى شود، 
اطاعت محض و سرسپردگى به معبود است. 
بااین حال، در سیرۀ او موارد بسیاری از نقض 
مقاله  این  در  مى كنیم.  مشاهده  را  عبودیت 
پرداخته  عبدالبهاء  عبودیت  بحث  به  ابتدا 
شده و سپس به خودمحوری های عبدالبهاء 
كتب و سیرۀ  كه در  كردن تعالیمى  در اضافه 
بهاءاهلل نبوده است، اشاره شده است. در این 
تحقیق، تناقض های بین سخنان عبدالبهاء 
حقیقت،  تحری  چون  تعالیمى  در  بهاءاهلل  و 
حقوق  ی  تساو عقل،  و  علم  با  دین  تطابق 
بیت العدل  بحث  همچنین  و  نساء  و  رجال 

گرفته است. مورد بررسى قرار 

کلیدواژه :  عبد، بنده، عبودیت، عبدالبهاء، 
بهاءاهلل، تعالیم، تحری حقیقت، تطابق دین 
ی حقوق رجال و نساء،  با علم و عقل، تساو

بیت العدل.
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1. مقدمه
برگزیده ای  پیامبر  همگى  االهى،  ادیان  پیروان 
او حركت  از  كرده و جلوتر  او اطاعت  از  كه  دارند 
كه مردم پیامبران را برگزیدۀ خدا  نمى كنند. ازآنجا
احكام  و  اعمال  در  كه  دارند  سعى  مى دانند، 
كاماًل مطیع آنان بوده و باالتر از آن ها حرفى نزنند. 
را  خود  آیین  بودن  االهى  ادعای  كه  نیز  بهائیان 
پیشوایان خود هستند.  از  تبعیت  به  ملزم  دارند، 

وصى  فرزند،  عباس افندی، 
لقب  بهاءاهلل،  اول  جانشین  و 
انتخاب  برای خود  را  عبدالبهاء 
افتخارش  كه  ادعا داشت  و  كرد 
در طول زندگى این بوده است كه 
است.  بوده  بهاءاهلل  تابع  و  بنده 
لقب  این  انتخاب  هم  بهائیان 
ایشان  فروتنى  و  تواضع  نوعى  را 
و  مى دانند  بهاءاهلل  مقابل  در 

ازاین جهت اعتبار فوق العاده ای برای ایشان قائل 
هستند؛ اما با مطالعۀ زندگى عبدالبهاء مى بینیم 
كالم  مقابل  در  مختلف  مواضع  در  ایشان  كه 
ایراد  او  عقاید  و  آموزه ها  با  مغایر  كالمى  بهاءاهلل 
كرده و باوجوداینكه اجازۀ صدور احكام به او داده 
كه اصاًل بهاءاهلل به آن ها  نشده، تعالیم جدیدی را 
گاهى پا را  كرده است. او حتى  معتقد نبود، وضع 
گذاشته و برخى از تعالیم وضع شدۀ بهاءاهلل  فراتر 
كرده است. این قبیل رفتارها، نشان  را نیز نقض 
كه عبدالبهاء نه تنها عبد بهاءاهلل نبوده،  مى دهد 

بلكه خود را در حد مظهر ظهور مى دانسته است. 
صالح  عبدالبهاء  كه  مطالبى  مى رسد  به نظر 
آموزه های  و  سیره  به  را  آن ها  كه  است  دانسته 
كرده و در آیین بهائى وارد نماید، با  بهاءاهلل اضافه 
الهام از افراد و مكاتب مختلف آموخته است. او 
استوار  بهاءاهلل در جهت  به  تعالیم  آن  انتساب  با 
به سلیقۀ خود  را  بدعتى  و  كوشیده  تعالیم  كردن 
به بهائیت اضافه نموده و درحقیقت پا جای پای 

گذاشته است.  بهاءاهلل 

٢. عبودیت عبدالبهاء
بهائى  نصوص  در  كه  چیزی 
توجه هر محققى را به خود جلب 
در  عبدالبهاء  ادعاهای  مى كند 
ی و بندگى از پدر  اطاعت و پیرو

است. او مى گوید:

»نام من عبدالبهاءست، صفت 
من عبدالبهاءست. حقیقت من عبدالبهاءست، 
به  رّقّیت  عبدالبهاءست.  من  ]=وصف[  نعت 
بهاءاهلل،  بندگِى   =[ من  جلیل  كلیل  ا قدم  جمال 
تاج با جاللت من[ و تاج وّهاج ]= بسیار درخشان[ 
من است و خدمت به نوع انسان آیین قدیم من... 
نه اسمى دارد نه لقبى، نه ذكری خواهد نه نعتى 
است  این  من.  ی  آرزو است  این  عبدالبهاء.  جز 
اعظم آمال من. این است حیات ابدی من. این 
بهائى،  دور  )شوقى،  من.«  سرمدی  عّزت  است 

ص٦٨- جزوه رفع شبهات، شبهۀ ٣٣(.

گذاشته  گاهی پا را فراتر  او حتی 
وضع شدۀ  تعالیم  از  برخی  و 
کرده  نقض  نیز  را  بهاءاهلل 
است. این قبیل رفتارها، نشان 
نه تنها  عبدالبهاء  که  می دهد 
عبد بهاءاهلل نبوده، بلکه خود را 
در حد مظهر ظهور می دانسته 

است. 
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عبدالبهاء در جای دیگر مى گوید:

در  عبدالبهاء  حضرت  عبودیت  مرتبۀ  »اعلى 
به مقام  و وظائف محوله  شناخت صریح حدود 
حضرت  آثار  مطالعۀ  مى شود.  آشكار  مبّین، 
ّكرات  كه آن حضرت به  عبدالبهاء نشان مى دهد 
كه  بهاء  اهل  استفسارات  با  مواجهه  در  مّرات  و 
احكام  تنصیص  و  تشریع  آن ها  به  پاسخ  الزمۀ 
وظایف  یت  محدو به  تام  به صراحت  بود،  جدید 
نشر  و  تنصیص  حق  عدم  و  تبیین  مقام  در  خود 
تصریح فرموده اند. ازجمله در یكى از الواح مباركه 
كتاب  مّصرح  كه  حكمى  هر  مى فرمایند:  چنین 
عبدالبهاء  است.  بیت عدل  به  راجع  نیست 
كتاب است، نه مؤسس احكام غیرمذكوره  مبین 
در كتاب« )رأفتى، حمید، سفینه عرفان، دفتر ۷، 

تشریع و تبیین، ص99و100(.

كامل  كید بر عبودیت و تبعیت  در عبارات باال تأ
بررسى  مسأله  این  ادامه  در  است.  بهاءاهلل  از  او 

شده است.  

٢-١. بررسی عبودیت
آنچه از معنای عبودیت و بندگى در  لغت و میان 
عموم فهمیده مى شود، تبعیت صرف عبد و بنده 
را  كه عبدالبهاء خود  ازآنجا از موالی خود است. 
صددرصد  مطیع  باید  مى كند،  معرفى  پدر  بندۀ 
همۀ فرامین، اعمال و رفتار پدر باشد. بهائیان هم 
را  وظایفى  »تمام  مى گویند:  عبدالبهاء  معرفى  در 
گذاشته بودند  كه حضرت بهاءاهلل برعهده ایشان 
انجام دادند.« )جزوه رفع شبهات، بند اول شبهه 

.)33

وقتى  كه  مى شود  مطرح  سؤاالت  این  كنون  ا
بوده  بهاءاهلل  عبودیت  عبدالبهاء  درجۀ  باالترین 
كه برعهده ایشان  است و قرار بوده تمام وظایفى را 
رسالت  این  ایشان  آیا  دهد،  انجام  شده  گذاشته 
مطابق  ایشان  آیا  است؟  داده  انجام  را  بزرگ 
كرده است؟ آیا پیرو و عبد  نصوص بهاءاهلل عمل 
و  گفتار  از  فراتر  را  پا  یا  بود  او  سر  پشت  و  بهاءاهلل 
زندگانى  مطالعۀ  با  است؟  گذاشته  پدر  سیرۀ 
ایشان، موارد بسیاری در تخطى از فرامین و سیرۀ 
بهاءاهلل دیده مى شود. در ادامه به بعضى از آن ها 

در موضوع تعالیم اشاره مى گردد. 

٣. نوآوری های عبدالبهاء
درمورد  روشنى  دستورهای  و  تعالیم  بهاءاهلل  از 
ی زن و مرد و تحری حقیقت و... بیان نشده  تساو
است و هرجا از این تعالیم صحبت شده، از زبان 
عبدالبهاء به بهاءاهلل نسبت داده شده است. در 
افراد  بین  در  جایگاهى  تعالیم  این  بهاءاهلل  زمان 
اطراف او نداشته، درحالى كه در زمان عبدالبهاء، 
به دلیل ارتباط های او با افراد غربی و سفرهای او 
ی رسید و او آن ها را  گوش و پا این تعالیم به  به ارو

منسوب به بهاءاهلل نمود.

در اینجا برای روشن شدن این مسأله به برخى از 
این گونه تعالیم اشاره مى كنیم، تعالیمى كه نه تنها 
در نصوص بهاءاهلل آن ها را نمى بینیم، بلكه گاهى 

خالف آن ها را شاهدیم.
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٣-١. تحری حقیقت 

بهاءاهلل  تعلیم حضرت  »اول  عبدالبهاء مى گوید: 
تحری حقیقت است. باید انسان تحری حقیقت 
)عبدالبهاء،  بكشد.«  دست  تقالید  از  و  كند 

خطابات، ج٢ ،ص144(.

تفحص  ضرورت  مى شود  درک  بیان  این  از  آنچه 
كردن تقالید  و تحقیق  برای یافتن حقیقت و رها 
پدر  به  را  تحری  عبدالبهاء  باوجودی  كه  است. 
عبدالبهاء،  معبود  بهاءاهلل،  اما  مى دهد،  نسبت 
تخطئه  را  حقیقت  تحری  مختلف  جاهای  در 
كه  مى دهد  دستور  خود  پیروان  به  و  مى كند 
و خواندن  گفتارها  از شنیدن  راه حق  جویندگان 
چه  و  باشند  جاهل  چه  مخالفان،  نوشته های 
ایقان  در  ایشان  مثاًل  كنند.  خودداری  عالم، 

مى نویسد:  

ایقان،  كئوس  طالبین  و  ایمان  سبیل  »سالكین 
باید نفوس خود را از جمیع شئونات عرضّیه پاك 
اقوال  استماع  از  را  گوش  یعنى  نمایند  مقدس  و 
جالل  سبحات  به  متعلقه  ظنونات  از  را  قلب  و 
از  را  چشم  و  ظاهره  اسباب  به  تعلق  از  را  روح  و 
گر عبد بخواهد  كه ا كلمات فانیه... زیرا مالحظه 
جاهل  و  عالم  از  را  عباد  افعال  و  اعمال  و  اقوال 
به  او قرار دهد، هرگز  اولیای  و  میزان معرفت حق 
رضوان معرفت رب العّزة داخل نشود.«  )بهاءاهلل 
باب  بهاءاهلل  اینجا  در   .)٣� ،صص٢  ،ایقان 
كه  را  عاِلم  حتى  و  مى بندد  را  تفحص  و  تحقیق 
قرار  جاهل  كنار  در  است،  تحقیق  برای  مرجعى 

مى دهد و مراجعه به هر دو را نفى مى كند.

نزد  است  معلوم  این  »و  مى نویسد:  همچنین  او 
هریك  ظهور  در  عباد  این  گر  ا كه  ذی بصری  هر 
و قلب  گوش  و  از مظاهر شمس حقیقت، چشم 
و  پاك  نموده  ادراك  و  شنیده  و  دیده  آنچه  از  را 
محروم  الهى  جمال  از  البته  مى نمودند،  مقدس 

نمى ماندند.« )همان،صص11 �1٢(. 

گر بندگان خدا  كه ا از این جمله چنین بر مى آید 
ی خود ببندند و آنچه را  همۀ درهای عالم را به رو
كنند، جمال بهاءاهلل را  دیده و شنیده اند فراموش 

درک مى كنند!

كید مى كند هرچه به طور عام و  او در جای دیگر تأ
كنید تا به حقیقت  كردید، فراموش  ک  خاص ادرا

برسید:

آنچه  كل  از  را  سمع  و  قلب  عبد،  این  از  »بشنو 
)بهاء اهلل،  نما«.  طاهر  نموده ای  ادراك  و  شنیده 
گاهى پا را فراتر از آن مى گذارد  بدیع، ص٢٥1(. او 
خلق  امكان  در  اعظم تر  لذتى  »هیچ  مى گوید:  و 
كسى استماع نماید آیات آن را و بفهمد  كه  نشده 
و  نگوید  آن  كلمات  حق  در  بَم  و ِ ِلَم  و  را  آن  مراد 
بدیع،  )بهاءاهلل،  نكند.«  او  غیر  كالم  با  مقایسه 

ص14٥(.

سخنان  و  بهاءاهلل  سخنان  این  بررسى  با  اینک 
فرزندش، عبدالبهاء، چنین سؤاالتى پدید مى آید:

حقیقت«  »تحری  تعلیم  مبدع  بهاءاهلل  گر  ا  -1
و  داده  را  متناقض  دستورهای  این  چرا  است، 
به جای همواركردن راه تحری حقیقت، موانعى را  

كرده  است؟  برای آن ایجاد 
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و  آیا مفهوم تحری حقیقت در نظر عبدالبهاء   -٢
پدرش متفاوت است؟

 ٣-١-١. موافقت یا مخالفت با عقل

و  حقیقت  تحری  در  عقل  است،  مسلم  آنچه 
مطالعه و تحقیق نقش اساسى دارد و راه درست 
حقیقت  این  به  مى دهد.  نشان  نادرست  از  را 

و  كرده  اشاره  هم  عبدالبهاء 
مى گوید:

اعظم  موهبتى  انسانى  عالم  »در 
كاشف  عقل  نیست.   عقل  از 
خداوند  است.  اشیاء  حقایق 
عقل داده تا پی به حقایق بریم.« 
ج٢،  خطابات،  )عبدالبهاء، 

ص٢4٥(. 

كید  تأ عبدالبهاء  به عالوه، 
یادی به استفاده از عقل دارد و  ز

مى گوید:

»خداوند مهربان بندگان خود را در اعتقادات خود 
است  عقل  دایرۀ  از  خارج  كه  اموری  به  تكلیف 
را  نفسى  خداوندیم،  بندگان  كه  ما  نمى فرماید. 
چگونه  نمى نماییم،  غیرمعقول  امر  به  تكلیف 
كه عقل  خداوند ما را تكلیف مى فرماید به اموری 
كش قاصر است؟« )عبدالبهاء، خطابات،  از ادرا

ج1، ص٦0(.

عبدالبهاء  از  خطابه ای  از  بخشى  دیگر،  شاهد 
كه مى گوید: »هرچیز را باید تطبیق به عقل  است 
گر  ا مى شود؟  قابل قبول  چگونه   

ّ
اال و  نمود  علم  و 

من مطلبى بگویم و عقل شما قبول نكند، چگونه 
تطبیق  را  مسأله ای  هر  باید  پس  مى كنید؟  قبول 
خطابات  )عبدالبهاء،  نماییم.«  علم  و  عقل  به 

بزرگ، ص1٥1، چاپ آزردگان(. 

هم  مورد  این  در  بهاءاهلل،  نصوص  بررسى  با 
مى شود.  نمایان  پسر  و  پدر  بین  جدی  اختالف 
استفاده  به  عبدالبهاء  گرچه  ا
سخن  اما  دارد،  كید  تأ عقل  از 
ایشان  سخن  عكس  بهاءاهلل 

است.

بابی  علمای  به  بهاءاهلل  الف_ 
كه در شناخت  سفارش مى كند 
بعدها خودش  یظهره اهلل )كه  من 
با  اصاًل  شد(  مقام  این  مدعى 
عقل و علم و درک جلو نروند: »و 
استدعا  بیان  علمای  و  فقها  از 
مشى  چنین  كه  مى نمایم 
ننمایند و بر جوهر الهى و نور ربانى و صرف ازلى 
و منتهای مظاهر غیبى در زمن مستغاث  و مبدأ 
كور وارد شد و به عقول  وارد نیاورند آنچه در این 
ایقان،  )بهاءاهلل،  و علم متمّسك نشوند«  ادراك  و 

ص19٢- ایقان چاپ آلمان، ص 1٦٢(.

علم  و  ک  ادرا و  عقل  وقتى  نیست  روشن  اینجا 
را  ایشان  وسیله ای  چه  با  انسان ها  ندارد،  كارآیی 

بشناسند؟ 

ب- باالتر از آن، این است كه ایشان اصاًل حجیت 
به  انسان ها  نسبت  برای  و  باطل مى داند  را  عقل 

تحری  عبدالبهاء  باوجودی  که 
اما  می دهد،  نسبت  پدر  به  را 
در  عبدالبهاء،  معبود  بهاءاهلل، 
حقیقت  تحری  مختلف  جاهای 
پیروان  به  و  می کند  تخطئه  را 
که  می دهد  دستور  خود 
شنیدن  از  حق  راه  جویندگان 
نوشته های  خواندن  و  گفتارها 
و  باشند  جاهل  چه  مخالفان، 

کنند.  چه عالم، خودداری 
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كاركرد عقل ابهام ایجاد مى كند. ایشان مى گوید: 
به  یا  برسد  و  رسیده  عقلت  به  آنچه  الیوم  »بدان 
عقول فوق تو و دون تو ادراك شود، هیچ یك میزان 
معرفت حق نبوده و نخواهد بود« )بهاءاهلل، بدیع، 

ص٢٨٦(.

خداوند  كه  شناختى  ابزار  معتقدند  ایشان  یعنى 
و  ندارد  كارآیی  داده،  قرار  انسان ها  اختیار  در 

برای  هم  پیشنهادی  متأسفانه 
نمى دهند؛  آن  كردن  جایگزین 
از  برخى  در  كه  مبهم  راه هایی  جز 

مكتوبات ایشان آمده، ازجمله:

ج- »در دبستان علم الهى نفوسى 
استنشاق،  به  كه  شده اند  ظاهر 
دهند«  تمیز  باطل  از  را  حق 

)بهاءاهلل، اقتدارات، ص٥0(.

استنشاق  آیا  كه  نشده  داده  توضیح  اینجا  در 
كه در میان مردم مصطلح است یا  همانى است 
بهائى  بزرگان  و  تشكیالت  است؟  دیگری  روش 
گذاشتن  كنار  با  چگونه  كه  دهند  توضیح  باید 
حقایق  به  مى توان  استنشاق  از  استفاده  و  عقل 

كرد؟ دست پیدا 

مائدۀ  )بهاءاهلل،  میزان نمى شود.«  د- »عقل عباد 
آسمانى، ج4، ص14٣، به نقل از صحیفۀ شطیۀ 
بهاءاهلل، همچنین اشراق خاوری، رحیق مختوم، 

ج1، ص٢٨٥(.

در  شناخت  میزان  باالترین  كه  را  عقل  بهاءاهلل 
انسان و قوۀ تشخیص درست از نادرست است، 

ک معرفى مى كند: چیزی در حد خا

ه- »عقول به منزله   تراب است و اوامر الهّیه نصوص 
فیوضات  با  مقابلى  چگونه  االرباب.  تراب  رّب 
گنجینه حدود  آسمانى نماید.« )اشراق خاوری، 

و احكام، باب ٧٥، ص4٦٣ و 4٦4(.

تقاضا  خود  مریدان  از  تواضع  نهایت  با  سرانجام 
مى كند:

چنین  كه  مى نمایم  استدعا  و- 
ادراك  و  عقول  به  و  ننمایند  مشى 
)بهاءاهلل،  نشوند.«  متمسك 
تنها  باألخره  و  ص19٢(  ایقان، 
را  جاهل  از  عاقل  شناخت  معیار 

شناخت خودشان قرار مى دهند:

ز- »هر نفسى به آن فائز شد، یعنى 
ادراك  و  شناخت  را  ظهور  مشرق 
مسطور  و  مذكور  عقال  از  الهى  كتاب  در  او  نمود، 
گر چه به زعم خود، خود را  و ِمن دون آن جاهل؛ ا
دارای عقول عالم شمرد.« )اشراق خاوری، مائده 

آسمانى، ج٧، ص1٦0(. 

٣-٢. تطابق دین با علم وعقل 

در قسمت قبل به عدم اعتقاد بهاءاهلل نسبت به 
بر  عبدالبهاء  كید  تأ مقابل  در  عقل،  از  استفاده 
كید  استفاده از عقل پرداختیم. در این بخش به تأ
كه پدرشان برخالف  عبدالبهاء بر علم و مطالبى 

یم. علم مى آورد، مى پرداز

و علم عبدالبهاء مى گوید:  ارزش گذاری عقل  در 
»دیگر آنكه دین باید مطابق با عقل باشد، مطابق 

بهاءاهلل،  نصوص  بررسی  با 
اختالف  هم  مورد  این  در 
جدی بین پدر و پسر نمایان 
عبدالبهاء  گرچه  ا می شود. 
کید  تأ عقل  از  استفاده  به 
بهاءاهلل  سخن  اما  دارد، 

عکس سخن ایشان است.
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گر مطابق با علم و عقل نباشد  با علم باشد؛ زیرا ا
اوهام است. خداوند قوۀ عاقله داده تا به حقیقت 
اشیاء پی ببریم و حقیقت هر شىء  را ادراك كنیم. 
نیست  شبهه ای  باشد  عقل  و  علم  مخالف  گر  ا
ج٢،  خطابات،  )عبدالبهاء،  است«.  اوهام  كه 

ص٢19(.

كید  كشف حقیقت تأ عبدالبهاء بر نقش علم در 
دارد و مى گوید:

ادیان  كند،  علم  حقیقت  عالم  به  خدمت  »علم 
كشف  علم  دهد،  نجات  تقالید  از  را  سابقه 
حقیقت ادیان الهى كند« )عبدالبهاء، خطابات، 

ج٢ ص٧٨(.

كه  نمودیم  اعالن  »ما  مى گوید:  دیگر  جای  در  او 
دین مطابق علم است و یكى است و هر مسأله ای 
از مسائل دینیه كه مطابق علم نباشد وهم است.« 
) خطابات، ج٢، ص1٥( و در ارزش علم مى گوید:

افضل  علم  خدا  نزد  در  بلكه  اهلل  »...استغفر 
است  بشر  كماالت  اشرف  و  انسان  منقبت 
كاِرِه  معارضه ]= مخالفت[ به علم جهل است و 
انسان  فنون،  و  علوم  نمى پسندد[  كه  انسانى   =[
نیست بلكه حیوان بی شعور. زیرا علم نور است، 
است،  كمال  است،  سعادت  است،  حیات 
احدّیت  درگاه  قربّیت  سبب  و  است  جمال 
است، شرف و منقبت عالم انسانى است و اعظم 
موهبت الهى. علم، عین هدایت است و جهل، 
مفاوضات،  )عبدالبهاء،  ضاللت.«  حقیقت 

ص104(. 

عبدالبهاء آیین پدر را این گونه معرفى مى كند:

كه دین و  »رابع تعلیم حضرت بهاء اهلل این است 
گر مخالف علم است، جهل  علم توأم است. دین ا
مطابق  را  دینیه  مسائل  جمیع  باید  پس  است؛ 
علم نمود؛ زیرا مخالف علم جهل است... آنچه 
نمى كند،  قبول  عقل  نمى كند،  تصدیق  علم  را 
را  تقالید  این  است.  تقالید  نیست،  حقیقت 
یم و تمسك به حقیقت نماییم و  بینداز باید دور 
كنیم.«  كه مطابق عقل و علم است قبول  دینى را 
و  ص٨9  و  ص٥  خطابات،ج٢،  )عبدالبهاء، 

ص1٣٦(.

كید دارد  ا بهاءاهلل توصیه  كه  این در حالى است 
ید: كنار بگذار كل دانش ها را  كه 

ها َمَنَعتَك َعن ُسلطاِن المعلوِم«. 
َ
1- »َدِع العلوَم أل ّن

پادشاه  از  را  تو  آن ها  زیرا  گذار،  وا را  دانش ها 
مجموعه  )بهاءاهلل،  مى دارند  باز  شناخته شده 

الواح، ص٧٧(.

همچنین به همه دستور مى دهد: 

 
َ

فإّن الِحكمِة  َو  العلِم  ِبُحُجِب  »الَتحُجُبوا   -٢
پِس  در  را  خود  اهلِل«.  صراِط  َعن  ُكم 

َ
ّن

َ
َیُصّد

َ
ل هذا 

این  زیرا  نكنید  مستور  بینش  و  دانش  پرده های 
بدیع،  )بهاءاهلل،  بازمى دارد  خدا  راه  از  را  شما 
از  دوری  این  درجات  مراتب  ایشان  ص1٨٢(. 

علم را باالتر مى برد و مى گوید:

ك ِباسِم القّیوِم  ٣- »َدِع الُعلوَم و ُشؤوناِتها ُثّمَ َتَمّسَ
و  دانش  ها  الُمنیر.«   ااُلُفِق  هذا  ِمن  أشَرَق  ذی 

ّ
ال

به  سپس  گذار،  وا است  وابسته  بدان   را  هرآنچه 
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شده،  آشكار  نورانى،  افق  این  از  كه  قّیومى  نام 
متمسك شو )بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص٢٣4(.

این باور ایشان در مخالفت با علم، از آثار ابتدایی 
است.  بوده  باقى  عمرش  انتهای  آثار  تا  ایشان 

كتاب خود  مى نویسد: ایشان در اولین 

بین عباد  كه مصطلح  را  ُحُجبات علمیه  »تا   -4
است به نار انقطاع نسوزانى، به صبح نورانى علم 

)بهاءاهلل،  نگردی.«  فائز  حقیقى 
ایقان ،ص٥٣ (.

كه به دستور بهاءاهلل برای  مى بینیم 
رشد و رسیدن به علم حقیقى باید 
رایج  مردم  بین  كه  علومى  همۀ  از 
درحالى كه  گرفت،  فاصله  است، 
برای  عبدالبهاء،  ایشان،  عبد 
علم  بر  كید  تأ حقیقت  كشف 
تأمل  جای  تناقض،  این  و  مى كند 

دارد.

همچنین از نظر ایشان عاِلم تعریف 
دیگری دارد: 

اسم  اطالق  الیوم  وجود،  جوهر  آن  نص  »به   -٥
كه به  عالم بر احدی نخواهد شد مگر آن نفوسى 
قمیص ایمان امر بدیع مزین شده اند.« )بهاءاهلل، 
فقط  عالم  ایشان  نگاه  در  پس  ص1٣٨(.  بدیع، 
كه به ایشان ایمان آورده باشد. باتوجه  كسى است 
اندیشمندان،  عالمان،  از  هیچ كدام  بیان  این  به 
شمرده  عالم  و...  فالسفه  مبتكران،  دانشمندان، 
كه  جهان  مردم  از  كمى  تعداد  مگر  نمى شوند؛ 

و  جدی  آن قدر  ایشان  آورده اند.  ایمان  ایشان  به 
محكم بر این مسأله پافشاری مى كند كه مى گوید:

كلّ  من فى  گر  َد الّروَح ِبالّروِح، الیوم ا ذی أّیَ
ّ
٦- »َفَوال

السموات و االرض به تمام علوم ارض ظاهر شوند 
عنداهلل  جهالء   از  نمایند،  توقف  بدیع  امر  در  و 
شادی  به  را  روح  كه  كسى  به  قسم  پس  مذكور.«: 
آسمانیان  تمام  گر  ا كرد،  كمک  و  تأیید  سرور،  و 
زمین  علوم  تمام  با  زمینیان  و 
جدید  آیین  در  ولى  شوند  ظاهر 
جاهالن  از  خدا  نزد  كنند،  توقف 
بدیع،  )بهاءاهلل،  مى شوند.  ذكر 

ص1٣٨(.

را  تمام دانش ها  دارندگان  بهاءاهلل 
تالش  همه  این  مى داند؛  جاهل 
و مبتكران  كاشفان  و  دانشمندان 
علوم،  پیشرفت  برای  مخترعان  و 
ایشان  به  زیرا  است،  آب  بر  كفى 
همه  از  فراتر  نیاورده اند.  ایمان 

این ها، این عبارت بهاءاهلل است:

فئۀ  از  چه  معروفین،  علمای  جمیع  »باری،   -٧
شیخیه و چه از فئۀ ظاهره در امراهلل توقف نمودند؛ 
بلكه معرض و منكر و نظر به اعراض، سلب علم 
بدیع،  بهاءاهلل،  فرموده اند.«)  غافله  نفوس  آن  از 

ص14٧(. 

به شكلى معین  را هم  دایرۀ علوم  ایشان  به عالوه 
مى كند كه راه را بر كسانى كه  قصد توجیه و تبیین 

كالم ایشان را دارند، ببندد:

دستور  به  که  می بینیم 
و  رشد  برای  بهاءاهلل 
حقیقی  علم  به  رسیدن 
که بین  باید از همۀ علومی 
فاصله  است،  رایج  مردم 
عبد  درحالی که  گرفت، 
برای  عبدالبهاء،  ایشان، 
کید بر علم  کشف حقیقت تأ
می کند و این تناقض، جای 

تأمل دارد.
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»علوم ظاهریه در این مقام، معتبر نبوده و نخواهد 
بود.« )بهاءاهلل، بدیع، ص144(. 

از  كه  بیاناتى  و  بهاءاهلل  بیانات  این  مقایسۀ  با 
ذهن  به  نكته ای  شد،  ذكر  پیش ازاین  عبدالبهاء 
عبودیت  ادعای  عبدالبهاء  چگونه  كه  مى رسد 
گفته های  اینكه  به  باتوجه  داشت؟  را  پدرش 
آیا  است،  یكدیگر  مقابل  نقطه  در  درست  آنان 
پدر  كید  ا دستورهای  و  نصوص  از  عبدالبهاء 
گاهى نداشت، یا آن ها را درست نمى دانست؟  آ
با این اوصاف و مخالفت صریح پسر با پدر در دو 
موضوع علم و عقل، خدشۀ بنیادی در عبودیت 
مى شود.  وارد  بهاءاهلل  به  نسبت  عبدالبهاء 
كه عبدالبهاء نسبت به پدر  درنتیجه عبودیتى را 
كاماًل  آن  واقعى  معنای  با  عمل  در  مى كند،  ادعا 

متناقض مى بینیم. 

٣-٣. بیت العدل بهاءاهلل و عبدالبهاء 

كه  بدانیم  است  الزم  بحث،  این  شروع  از  قبل 
كه  دوازده گانه ای  تعالیم  جزو  جهانى  بیت العدل 
بهائیان مى شمارند نیست؛ اما باتوجه به اهمیت 
فوق العادۀ آن در آیین بهائى، جایگاه آن در ادارۀ 
و  تعالیم  جزو  بیت العدل  بحث  اینكه  و  بهائیان 
آموزه های آیین بهائى است، در این مقاله به این 

موضوع نیز پرداخته ایم.

عدالت خانه  تشكیل  بحث  یخى،  تار نظر  از 
زمان  تا  و  شد  شروع  ناصرالدین شاه  زمان  از 
مظفرالدین شاه )یعنى حدود ٥0 سال( طول كشید 
و درنهایت منجر به مشروطه شد. عدالت خانه قرار 

بود با استفاده از محبوبیت علما و مشاركت مردم 
بر  حكومت  بی عدالتى  و  فشار  از  و  شود  تشكیل 
كارنامه  كند. )ابوالحسنى )منذر(، على،  مردم كم 
ـ  تحلیلى  شناخت نامه  نوری،  فضل اهلل  شیخ 

یخى، جلد ٦، چاپ چهارم(. تار

زمانى، بحث  برهه  این  بهاءاهلل در  به نظر مى رسد 
متفاوت.  هدفى  با  اما  كرد  مطرح  را  بیت العدل 
این  كه  مى دهد  اجتماعى  تشكیل  به  دستور  او  
حكومت  از  سرپیچى  اجازۀ  مردم  و  اجتماع 
كنیم  كتاب اقدس مراجعه  گر به  نداشته است. ا
در  بیت العدل  بحث  بار  نخستین  كه  مى بینیم 
چنین  این  او  است.  شده  مطرح  اقدس  كتاب 
یعترَض على  َاْن  دستور داده است: »لیس ألحٍد 
َدُعوا لهم ما عندهم  العباد  ذین یحكموَن على 

ّ
ال

بر  كه  نرسد  را  كسى  القلوب.«:  الى  توّجهوا  و 
كند؛ بلكه باید مردم را  كمان بر مردم اعتراضى  حا
كمان توجه بدهند.« )بهاءاهلل،  از( حا به )تبعیت 

اقدس، بند 95(.

به  اعتراض  كردن  ممنوع  با  بهاءاهلل  درنتیجه 
بر  حكومت  فشار  كاهش  راستای  در  كمان،  حا
ذبیح  لوح  در  ایشان  است.  نكرده  عمل  مردم 

مى گوید:

ای  مى فرماید:  اعظم  سجن  این  در  قدم  »لسان 
قه ]تنگ[  احّبای حّق از مفازه ]بیابان خشک[ َضّیِ
توّجه  احدّیه  مقّدسه  فضاهای  به  هوی  و  نفس 
ق بها و رؤسای 

ّ
نمایید. ابدًا در امور دنیا و ما یتعل

مملكت  جّل وعّز  حّق  نه.  جائز  م 
ّ
تكل آن  ظاهره 
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ظاهره را به ملوک عنایت فرموده بر احدی جائز نه 
كه مخالف رأی رؤسای  كه ارتكاب نماید امری را 
بالملوک  خطابًا  مى فرمایند  و  باشد.«  مملكت 
َف فى مماِلِكُكم،  قوله تعالى: »تاهلل النرید ان نتصّرَ
خطاب  اینجا  در  القلوب.  ِف  ِلَتَصّرُ جئنا  بل 
نمى خواهیم  ما  كه  مى كند  بیان  پادشاهان  به 
تا  آمده ایم  بلكه  كنیم  تصرف  را  شما  مملكت 
بند  اقدس،  )بهاءاهلل،  كنیم.  تصرف  را  قلب ها 
گنجینه حدود و  83، همچنین: اشراق خاوری، 
احكام، باب ٥٢، در نهى از دخالت در سیاست، 

ص ٣٣٣و٣٣4(.

این  بیت العدل  تشكیل  برای  بهاءاهلل   دستور 
َیجَعلوا  أن  َمدینٍة  كّلِ  على  اهلُل  َكَتَب  »َقد  است: 
على  فوُس  الّنُ فیها  َیجَتِمَع  و  بیَت العدِل  فیها 
عدِد البهاِء و إن ِازداَد البأَس ...«: خدا بر مردم هر 
بیت العدل  آن  در  كه  كرده  است  واجب  شهری 
گرد آیند  برپا نمایند و در آن افرادی به تعداد نه نفر 
گر بیش از نه نفر شدند، عیبى ندارد )بهاءاهلل،  و ا
باب  احكام،  و  حدود  گنجینه  ص٢٦؛  اقدس 

٢٧، ص٢1٣(.

مطرح  را  بیت  العدلى  عبدالبهاء  دیگر،  طرف  از 
سنخیتى  هیچ  اسمى  شباهت  جز  كه  مى كند 
معرفى  به  اینک  ندارد.  بهاءاهلل  بیت العدل  با 
كرده  پیشنهاد  عبدالبهاء  كه  بیت العدلى 

یم: مى پرداز

كِلّ  َخیٍر و  ُه اهلُل َمصَدَر 
َ
ذی َجَعل

ّ
»َاّما َبیُت َعدٍل ال

عمومى،  انتخاب  به  باید  َخطاء،  كّلِ  من  َمصونًا 
باید  اعضاء  و  شود  تشكیل  مؤمنه  نفوس  یعنى 

مظاهر تقوای الهى و مطالع علم و دانایی و ثابت 
بر دین الهى و خیرخواه جمیع نوع انسان باشند و 
مقصد بیت عدل عمومى  است؛ یعنى در جمیع 
بالد بیت عدل خصوصى تشكیل شود و آن بیوت 
این  نماید.  عمومى  انتخاب  بیت عدل  عدل 
و  قوانین  مؤّسس  و  است  امور  كّل  مرجع  مجمع 
نه و جمیع  الهى موجود  كه در نصوص  احكامى 
ولّى  و  گردد  حّل  مجلس  این  در  مشكله  مسائل 
اعظم  عضو  و  مجلس  این  مقدس  رئیس  امراهلل 
ممتاز الَینَعِزل.« )عبدالبهاء، الواح وصایا )چاپ 
مصر( ص1٥ و 1٦؛ نظر اجمالى در دیانت بهائى، 
ص٧٦،  جدید  چاپ  و  ص٦٨  قدیم  چاپ 
ص٣00؛  جدید،  عصر  و  بهاء اهلل  اسلمنت؛ 
و  ص٢1٦   ٢٧ باب  احكام،  و  حدود  گنجینه 

 .)٢1٧

عمومى  و  خصوصى  بیت العدل  دو  عبدالبهاء 
بیت العدل  كه  به این صورت  مى كند،  مطرح  را 
اعضای  و  باشد  شهری  هر  در  خصوصى 
كنند و درنهایت،  بیت العدل عمومى را انتخاب 
مى كند.  تعیین  ولى امراهلل  را  بیت العدل  رئیس 
چنین  ولى امراهلل  فوق العادۀ  اهمیت  در  ایشان 

مى گوید:

كه به انتخاب  »... ولى  امر اهلل و بیت عدل عمومى  
و  حفظ  تحت  در  شود،  تشكیل  و  تأسیس  عموم 
صیانت جمال ابهى و حراست و عصمت فائض 
است.  ـ  الفداء  لهما  روحى  ـ  اعلى  حضرت  از 
و  َفُه 

َ
خال من  است  عند اهلل  من  دهند،  قرار  آنچه 

به  امر اهلل  َف اهلل... حصن متین 
َ
َفُهم فقد خال

َ
خال



165

اطاعت من هو ولى امر اهلل محفوظ و مصون ماند 
و  افنان  و  اغصان  جمیع  و  بیت عدل  اعضای  و 
كمال اطاعت و تمكین و انقیاد  ایادی امر اهلل باید 
و توجه و خضوع و خشوع را به ولى  امراهلل داشته 
باشند... و ولى  امر اهلل رئیس مقدس این مجلس 
اعظم ممتاز الینعزل  و عضو  اعظم(  )بیت العدل 

بالذات  اجتماعات  در  گر  ا و 
وكیلى  و  نائب  نشود،  حاضر 
چنانچه  گر  ا و  فرماید  تعیین 
گناهى  اعضاء   از  عضوی 
عموم  حق  در  كه  نماید  ارتكاب 
ولى امر اهلل  شود،  حاصل  ضرری 
دارد.«  او  اخراج  صالحیت 
)عبدالبهاء، الواح وصایا، ص11 
جدید،  عصر  و  بهاءاهلل  ٢٧؛  تا 
ص٢9٨ و ٢99؛ نظر اجمالى در 

دیانت بهایی، ص٦٦ تا ٦٨(.

كه عبدالبهاء معرفى مى كند یكى از  بیت العدلى 
دو پایۀ  آیین بهائیت است:

عالم  سقیمۀ  باطلۀ  انظمۀ  از  كه  بدیع  نظم  »این 
یخ ادیان فرید و بی مثیل و سابقه،  ممتاز و در تار
بنیادش بر دو ركن ركین استوار؛ ركن اول و اعظم، 
ركن  و  تبیین است  كه مصدر  االهیه  ركن والیت 
تشریع  مرجع  كه  االهى  اعظم  بیت عدل  ثانى، 
تفكیك  االهى  نظم  این  در  همچنان  كه  است. 
كه مركز  بین احكام شارع امر و مبادی اساسیه اش 
انفصال  نه؛  ممكن  نموده  تبیین  میثاقش  و  عهد 
و محال.«  از یكدیگر ممتنع  نیز  ركنین نظم بدیع 

چاپ  بهائى،  دیانت  در  اجمالى  نظر  )یزدانى، 
از  نقل  به  ص٨٨،  جدید  چاپ  و  ص٧٥  قدیم 

لوح سنۀ 10٥ بدیع شوقى(.

گر اختالف آرائى  همچنین عبدالبهاء مى گوید: »ا
گردد، بیت عدل اعظم فورًا حل مشكالت  حاصل 
صرف  كند،  بیان  آنچه  آراء  كثریت  ا و  فرماید 
بیت عدل  زیرا  است  حقیقت 
و  حمایت  تحت  در  اعظم 
سلطان  عفت  و  عصمت 
صیانت  را  او  و  است  احدیت 
بیت عدل  و  فرماید...  خطا  از 
كه  نظامى   و  به  ترتیب  اعظم 
در  ملت  مجالس  انتخاب  در 
انتخاب  مى شود،  انتخاب  پا  ارو
مکاتیب،  )عبدالبهاء،  گردد.« 

ج٣ ص٥0١(.

اساسى  تفاوت های  مى شود،  دیده  كه  همان طور 
بین دو بیت العدل است. ویژگى های بیت العدل 

بهاءاهلل عبارتند از: 

1- در هر شهری است.

كند. ٢- امور سیاسّیه را باید حل وفصل 

٣- رئیسى برای آن پیش بینى نشده است. 

حل  كارش  شهری  هر  در  بیت العدل  این   -4
كثریت است. مشكالت بهائیان برمبنای نظر ا

حل  را  مسائل  زمان  مقتضیات  به  توجه  با   -٥
مى كند.

بیت العدل  دو  عبدالبهاء 
مطرح  را  عمومی  و  خصوصی 
که  به این صورت  می کند، 
در  خصوصی  بیت العدل 
اعضای  و  باشد  شهری  هر 
انتخاب  را  عمومی  بیت العدل 
رئیس  درنهایت،  و  کنند 
بیت العدل را ولی امراهلل تعیین 

می کند.
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اما بیت عدل عبدالبهاء:

1- دو نوع بیت العدل است: خصوصى و عمومى. 

توسط  باید  عمومى  بیت العدل  اعضای   -٢
انتخاب  خصوصى  بیت العدل های  اعضای 

شوند. 

٣- بیت العدل عمومى در یک مكان است.

آن  بر  نصى  كه  را  اموری  همه   -4
كند. نیست، باید حل وفصل 

ولّى امر  كه  دارد  دائمى  رئیس   -٥
است.

٦- بدون ولىّ امراهلل اعتبار ندارد.

خطاهای  جلو  باید  امر  ولى   -٧
اعضای بیت العدل را بگیرد.

٨- ولى امر برای همۀ احبا تعیین 
تكلیف مى كند.

9- ولى امر یكى از دو ركن آیین بهائى است.

به نظر  بیت العدل،  از  تعریف  دو  این  بررسى  با 
آن  بین  اسم،  جز  ویژه ای  مشترک  نقطه  مى رسد 
دو وجود نداشته باشد. در اینجا هم اختالف بین 

بهاءاهلل و عبدالبهاء مشاهده مى شود.

٣-٤. تساوی حقوق رجال و نساء
یكى دیگر از تعالیمى كه عبدالبهاء مطرح مى كند 
حقوق  ی  تساو مى دهد،  نسبت  پدر  به  را  آن  و 

رجال و نساء است. او مى گوید:

»تعلیم دهم حضرت بهاءاهلل وحدت رجال و نساء 
یكسان اند.  خدا  نزد  در  نساء  و  رجال  كه  است 

جمیع نوع انسان اند جمیع ساللۀ آدم اند زیرا ذكور 
و اناث تخصیص به انسان ندارد. در عالم نبات 
ذكور و اناثى موجود، در حیوان ذكور و اناثى موجود 
مالحظه  نیست.  امتیازی  به هیچ وجه  لكن  و 
نبات  و  نبات ذكور  آیا میان  كنید  نبات  در عالم 
تاّم  مساوات  بلكه  هست؟  امتیازی  هیچ  اناث 
ذكور  بین  ابدًا  حیوان  عالم  در  همچنین  و  است 
و اناث امتیازی نیست. جمیع در 
ظّل رحمت پروردگارند پس انسان 
جائز  آیا  است،  كائنات  اشرف  كه 
داشته  را  اختالف  این  كه  است 
تابه حال  زن  جنس  تأّخر  باشد؟ 
مردان  مثل  كه  بوده  این  جهت  به 
گر نسوان مانند  تربیت نمى شدند. ا
شبهه ای  مى شدند  تربیت  مردان 
كماالت  نظیر رجال مى گشتند. چون  كه  نیست 
به درجه مساوات  البّته  كتساب نمایند  ا را  رجال 
انسانى  عالم  سعادت  نیست  ممكن  و  رسند 
كامله زنان و مردان.«  گردد مگر به مساوات  كامل 

)خطابات حضرت عبدالبهاء، ج2، 149و150(.

ی  تساو به  اعتقادی  یقین  به  بهاءاهلل  درحالى كه 
خود  آیین  احكام  وقتى  و  نداشت  زنان  و  مردان 
و  مردان  برای  گانه ای  جدا احكام  مى كرد؛  بیان  را 
زنان قائل بود. برخى از این احكام شامل موارد زیر 

است:

1- عضویت »بیت العدل اعظم« مخصوص رجال 
است و زنان عضو آن نمى شوند. )اشراق خاوری، 
گنجینه حدود و احكام، باب٢٧(.  عبدالحمید، 

یقین  به  بهاءاهلل  درحالی که 
اعتقادی به تساوی مردان و 
زنان نداشت و وقتی احکام 
می کرد؛  بیان  را  خود  آیین 
برای  گانه ای  جدا احکام 

مردان و زنان قائل بود. 
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كنون، در هیچ دوره ای از بیت العدل، هیچ زنى  تا
به عضویت آن درنیامده است.

باید  زوجه  به  زوج  كه  ازدواج  در  مهر  اعطای   -2
گنجینه  عبدالحمید،  خاوری،  )اشراق  بدهد 
حدود و احكام، ص1٧٣(. در این حكم مالحظه 
باید  مردان  بهائى  آیین  احكام  طبق  كه  مى شود 
ی  زنان تساو و  و بین مردان  زنان مهریه بدهند  به 

برقرار نیست.

قبل  تربص  سال  یک  مدت  در  نفقه  اعطای   -3
از طالق به زوجه. )اشراق خاوری، عبدالحمید، 
این  طبق  باب٣٧(.  احكام،  و  حدود  گنجینه 
بگیرند،  طالق  بخواهند  مردی  و  زن  گر  ا حكم 
پیش از آن باید یک سال مرد خرجى زن را بدهد. 
كه در این حكم نیز تفاوت میان  مالحظه مى شود 

زن و مرد وجود دارد.

4- امكان داشتن دو همسر برای مردان )بهاءاهلل، 
كتاب  احكام  طبق   .)٦٣ بند  اقدس،  كتاب 
هم زمان  مى توانند  مردان  بهائى  آیین  در  اقدس، 
حقوق  ی  تساو بنابراین  باشند،  داشته  همسر  دو 

رجال و نساء دراین مورد نیز رعایت نشده است.

بزرگ تر(  )پسر  ذكور  اوالد  ارشد  ارث  تفاوت   -٥
و  مسكونى  خانۀ  كه  معنى  بدین  اناث؛  اوالد  با 
خانه های  بهترین  از  یكى  خانه ،  تعدد  درصورت 
دیگری  قید  وصیت نامه،  در  )درصورتى كه  پدر 
دختر  به  و  مى رسد  مؤمن  ارشد  پسر  به  نباشد(، 
نمى رسد.  نباشد  موجود  هم  پسری  گرچه  ا ارشد 
خانه  باشد،  ذكور  فرزند  فاقد  بهائى  فرد  چنانچه 

)اشراق  رسید  خواهد  بیت العدل  به  او  مسكونى 
احكام،  و  گنجینه حدود  خاوری، عبدالحمید، 

باب دهم(.

و  برادر  ارث  و  مادر  و  پدر  ارث  میان  تفاوت   -٦
گنجینه  عبدالحمید،  خاوری،  )اشراق  خواهر 

حدود و احكام، باب دهم(.

٧- وجوب حج بر مردان مستطیع و عدم وجوب 
گنجینه  آن بر زنان )اشراق خاوری، عبدالحمید، 

حدود و احكام، باب پنجم(.

بیان  در  هم  بهاءاهلل  كه  شود  گفته  است  ممكن 
رجال  ی  تساو درمورد  تلویحى  به صورت  خود 
هریک  »امروز  مثاًل:  گفته اند.  سخنانى  نساء  و 
او  شد  فائز  عالمیان  مقصود  عرفان  به  كه  اماء  از 
از  همچنین  محسوب«.  رجال  از  الهى  كتاب  در 
از رجال  اماء  »امروز  بیان شده است:  ایشان  قول 
قیام  حق  امر  بر  مردانه  كنیزان،  »ای  و  محسوب« 
رجال  از  عنداهلل  الیوم  كه  نساء  از  بسى  نمایید. 
مذكور و بعضى رجال از نساء محسوب« )اشراق 
خاوری، پیام ملكوت، ص٢٣1 و ٢٣٢(؛ اما باید 
به صورت  جمالت  این  در  اتفاقًا  كه  كرد  توجه 
تلویحى مردان را بر زنان ترجیح داده اند و زنان را از 
جایگاه زنانۀ خود پایین آورده و آنان را جزو مردان 
كه یک زن  آورده اند. چه مزیتى است  به حساب 
به جای اینكه زن باشد، مرد باشد؟ مگر زن بودن 
را در  زنان حق پذیر  ایشان  كه  ایراد است  و  عیب 
كه مورد پسند  زمرۀ مردان و بعضى از مردان را هم 
همین  داده اند؟  قرار  زنان  جزو  نبوده اند،  ایشان 
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نسبت  ایشان  منفى  تفكر  نشان دهندۀ  جمالت 
به زنان است. عالوه براین، جمالت زیر به صورت 
روشن و صریح نظر بهاءاهلل را مبنى بر پایین دست 

بودن زنان نشان مى دهد: 

كه  شد  عرض  مبارک  حضور  به  خانمى  »سؤال 
مبعوث  زنى  خدا  جانب  از  حال  تا  بود  گفته 

نشده و همه مظاهر الهّیه رجال 
بوده اند. فرمودند: »هرچند نساء 
قواء  و  استعداد  در  رجال  با 
نیست  شبهه ای  ولى  شریكند 
حّتى  اقوی؛  و  اقدمند  رجال  كه 
و  كبوتران  مانند  حیوانات  در 
امثال  و  طاووسان  و  گنجشگان 
مشهود.«  امتیاز  این  هم  آنان 
تعالیم  گلزار  قدیمى،  یاض  )ر

بهائى، ص288(.

در اینجا بهاءاهلل به وضوح برتری 
گفته نشان  كرده است و این  مردان بر زنان را بیان 
میان  در  حتى  را  امتیاز  این  ایشان  كه  مى دهد 

حیوانات نیز قائل است.

نظر  از  گر  ا كه  مى شود  مطرح  سؤال  این  اینجا  در 
ندارد،  وجود  ی  تساو زنان  و  مردان  بین  بهاءاهلل 
كه باالتر از  چگونه فرزند ایشان به خود اجازه داده 
مطالب و تعالیم پدر، نكاتى را بگوید و به تقلید از 
كه بهاءاهلل  كند و بنویسد  غربیان مطالبى را بیان 

ذره ای به آن ها اعتقاد نداشته است.

4. نتیجه گیری
مقابل  در  عبدالبهاء  عبودیت  مقاله  این  در 
مشاهده  و  شد  بررسى  تعالیم  موضوع  در  بهاءاهلل 
اضافه  بهائى  آیین  به  را  تعالیمى  ایشان  كه  شد 
باعث  این  و  دارد  تفاوت  بهاءاهلل  نظر  با  كه  كرده 
ابتدا  در  است.  ایشان  عبودیت  خدشه داركردن 
باید  گفتیم  عبودیت  تعریف  در 
قرار  معبود  سر  پشت  در  عبد 
معبود  حرف  از  باالتر  و  بگیرد 
گفتار و...  حرفى نزند، در رفتار و 
خود  معبود  از  محض  اطاعت 
به  مقاله،  ادامۀ  در  باشد.  داشته 
تعالیمى از آیین بهائى پرداختیم 
و  نظرات  تفاوت  آن ها  در  كه 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  بیانات 
روشن بود و نمونه هایی از هركدام 
كردیم. چنین نمونه هایی  ارائه  را 
عبودیت  عبدالبهاء  كه  است  آن  نشان دهندۀ 
را  آن  و  نكرده  رعایت  داشت،  ادعا  كه  را  پدرش 
زیر سؤال برده است. البته عدم عبودیت و بندگى 
بیانات  مقابل  در  مخالفى  بیانات  و  عبدالبهاء 
جدید  تعالیم  ایجاد  در  فقط  كردن،  ایراد  پدر 
نبوده است. ایشان در مقابل بسیاری از نصوص 
جدیدی  احكام  و  كردند  اجتهاد  هم  احكام  و 
كه در مقاله ای  كردند  برخالف احكام پدر صادر 

دیگر بررسى خواهد شد.

مطرح  سؤال  این  اینجا  در 
بهاءاهلل  نظر  از  گر  ا که  می شود 
تساوی  زنان  و  مردان  بین 
فرزند  چگونه  ندارد،  وجود 
که  داده  اجازه  خود  به  ایشان 
پدر،  تعالیم  و  مطالب  از  باالتر 
از  تقلید  به  و  بگوید  را  نکاتی 
و  کند  بیان  را  مطالبی  غربیان 
به  ذره ای  بهاءاهلل  که  بنویسد 

آن ها اعتقاد نداشته است.
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پژوهشی دربارۀ تاریخ نگاری آیین های بابی و بهائی
قسمت اول: اهمیت و نحوۀ تاریخ نگاری

الهه یزدیانى، كارشناسى ارشد الهیات

محمود محسنى، كارشناس حوزه دین

مهدی هادیان، دكتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه مذاهب اسالمى



چکیده

یخ نگاری در آیین های بابی و بهائى برخالف  تار
از فرهنگ ها و جوامع،  یخ نگاری در بسیاری  تار
یخ نگاران  سابقه ای به درازای پیدایش آن دارد. تار
تطور  و  شكل گیری  دوران  طول  در  بهائى  و  بابی 
به تناسب تغییرات در رهبری آن،  آیین ها،  این 
لذا  آورده اند.  پدید  خود  یخ  تار در  نیز  تغییراتى 
نیز  و  داخلى  اختالفات  و  كشمكش ها  به  توجه 
از  هریک  زمامداری  دورۀ  در  راهبردی  تغییرات 
یخ نگاری  تار بازشناسى چگونگى  برای  رهبران، 
اساسى  و  مهم  بسیار  نكات  از  عصر،  آن  در 
آیین های  در  یخ نگاری  تار همچنین  است. 
مؤمنانه  نگاه  چون  آفت هایی  از  بهائى  و  بابی 
سخنان  به  اتكا  دورازذهن،  حوادث  پذیرش  در 
در  آن  دادن  قرار  و  قدسى  امری  به مثابه  رهبران 
دیگر  توسط  ثبت شده  واقعى  حوادث  مقابل 
ضمن  مقاله  این  است.  نمانده  دور  مورخان، 
و  باب  آیین  در  رهبری  جابه جایی  ی  كاو وا
بهاءاهلل و دست به دست شدن قدرت اجتماعى 
پدیده  این  تأثیرگذاری  به  آنان،  اخالف  بین  در 
برخى  و  پرداخته  بهائى  و  بابی  یخ نگاری  تار در 
یخى نگاشته شده  كتب تار چالش ها در مطالعۀ 
توسط باورمندان به این آیین را با بیان نمونه ها و 

كرده است. مستندات معرفى 

بهاءاهلل،  باب،  یخ،  تار بهائیت،  کلیدواژه :  
عبدالبهاء، شوقى
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مقدمه- ١
یخ، بیان شرح احوال آدمى  است، اثری است  تار
تالش  در  آن  مؤلف  كه  انسانى،  خالق  تخیل  از 
كه در  است زندگى و  اندیشه های مردمى  خاص را 

یسته اند، دوباره بیافریند. زمانى معین مى ز

كه غور  را  لذتى  بتواند  یخ  تار از  تعریف  این  شاید 
به  مى دهد،  انسان  به  یخ  تار در 
كه  كند. آن لذت ـ  ذهن نزدیک 
انسانى  خالق  تخیل  همین  از 
آن  برای  هم  ـ  مى گیرد  نشأت 
و  نوشتن  به  كه  است  كسى 
یخ مى پردازد و هم برای  ثبت تار
در  سال ها  از  بعد  كه  كسى  آن 
كتب  خطوط  و  سیاهه ها  میان 
حقیقت  دنبال  به  مختلف 
جست وجوی  در  نه،  كه 
واقعیت  از  روایت  نزدیک ترین 

است،.

یخ،  تار به  نگاه  درحقیقت 
نیست؛  گذشته  در  زندگى 

بلكه یافتن معرفتى نسبى مطابق با واقعیت برای 
كه در یافتن  تصمیم های بزرگ آینده است. آنچه 
این معرفت مهم است دسترسى به منابع معتبر و 
آن گونه  را  وقایع  بتوان  تا  است  یخى  تار دست اول 

گذر سال ها و قرن ها دید. كه بوده اند در 

یخى  متأسفانه یكى از سختى های تحقیقات تار
همین دسترسى به منابع موثق و بی طرف است. 

نیروهای  را  یخ  تار همیشه  مى گویند  كه  هرچند 
صدای  و  نیست  این گونه  ولى  نوشته اند،  فاتح 
از  همچنان  مغلوبان  و  مظلومان  مظلومیت 
رنج  كمى   با  و  مى رسد  گوش  به  یخ  تار صفحات 
كه  و زحمت مى توان به آن دست یافت؛ هرچند 
و  دارند  بلندتری  نیروهای رسمى  صدای  مطمئنًا 
این  كه  است  محقق  كاِر  این 
زیر  از  را  مغفول مانده  صداهای 
در  و  خارج  تعصب  خروارها 

اختیار مشتاقان بگذارد.

هنگامى  سخت  محقق  كار 
یخ نگاری  تار این  كه  مى شود 
اساس  و  پایه  با  و  شود  مقدس 
بخورد.  گره  مرام  یا  دین  یک 
بی شک هر آیینى، مجموعه ای 
كه در بستر  گزاره هایی است  از 
داده اند  رخ  مشخصى  یخى  تار
به  سال ها  گذر  از  آن ها  نقل  و 
اینجاست  در  است.  رسیده  ما 
شنیدن،  قابل  صدای  تنها  كه 
دین  رسمى  آن  منابع  صدای 
خاموش  در  بسیاری  سعى  آن  كنار  در  و  است 
كردن صداهای متفاوت با دیدگاه رسمى  مى شود 
و حتى ممكن است برای محقق خطرات عینى 
گر خودش پیرو آن  هم داشته باشد، به خصوص ا
یخ نگار،  تار كه  است  هنگام  این  در  باشد.  آیین 
یج افكار رسمى   بین دو راهى حقیقت گویی یا ترو
ادیان  در  مى توان  را  یادی  ز نمونه های  درمى ماند. 

مجموعه ای  آیینی،  هر  بی شک 
بستر  در  که  است  گزاره هایی  از 
داده اند  رخ  مشخصی  تاریخی 
گذر سال ها به ما  و نقل آن ها از 
که  اینجاست  در  است.  رسیده 
تنها صدای قابل شنیدن، صدای 
منابع رسمی  آن دین است و در 
کنار آن سعی بسیاری در خاموش 
با  متفاوت  صداهای  کردن 
و  رسمی  می شود  دیدگاه 
محقق  برای  است  ممکن  حتی 
باشد،  داشته  هم  عینی  خطرات 
آن  پیرو  خودش  گر  ا به خصوص 

آیین باشد. 
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پژوهشگری  كه  یافت  سامى   ادیان  به ویژه  بزرگ، 
طرد  و  ارتداد  حكم  با  تحقیقاتش  نتایج  به خاطر 
پس  و  توبه  به  مجبور  یا  شده  مواجه  و...  زندان  و 
بوده اند  ولى  است،  شده  حرف هایش  گرفتن 
به  و تن  انتخاب نموده  را  راه حقیقت  كه  افرادی 

همۀ سختى ها داده اند.

و  مزایا  یخى  تار واقعۀ  یک  از  دوری  یا  نزدیكى 
دوری  یا  نزدیكى  كه  همان طور  دارد،  معایبى 
و  قضاوت ها  در  مطمئنًا  زمان  ُبعد  از  بیش ازحد 

راستى آزمایی وقایع تأثیر بسزایی خواهد داشت.

ویژگى های  این  از  نیز  بهائى  نوپای  نسبتًا  آیین 
آیین  شک  بدون  است.  نبوده  مستثنى  یخى  تار
بابی در 1٧٧سال پیدایش و آیین بهائى در حدود 
در  یخى  تار منظر  از  خود،  پیدایش  سال   1٥٧
یخى، نه  كه برای بررسى تار مكان و زمانى هستند 
گردوغبار اتفاقات و  كه در  آن قدر نزدیک هستند 
یخ رسمى  تار كه  نه آن قدر دور  و  باشیم  شایعات 
و  باشد  كرده  خاموش  را  متفاوت  صداهای   همۀ 
باشد.  آیین  رسمى  این  منابع  موجود  منبع  تنها 
كه منابع اصلى  كه بهائیان ادعا مى كنند  هرچند 
و  داده اند  قرار  محققان  اختیار  در  را  دست اول  و 
این را وجه امتیاز آیین خود نسبت به سایر ادیان 

مى دانند:

كه هریک از این پیامبران و مظاهر  »آثار و تعالیمى 
الهیه برجای نهاده اند، توسط بزرگان و علمای آن 
ی حسن نیت و یا سوءنیت تعبیر  ادیان، خواه از رو
ماهیت  تغییر  زمان  مرور  دراثر  و  گردیده  تفسیر  و 
جوان  آیینى  بهائى  دیانت  كه  ازآنجا است.  یافته 

است، قادر است مراجعه مستقیم به آثار و الواح 
دقیق  و  صحیح  به طور  را  دیانت  این  مؤسسین 
كه ما امروز برای حفظ و  تأمین نماید. روش هایی 
نگهداری آثار و الواح به كار مى بریم در آینده، آن را 
از دستبرد تغییرات و تبدیالت محافظت خواهد 
نمود.« )گوویون و ژوویون، باغبانان بهشت خدا، 

صفحه 19(.

حتى  و  ادیان  محققان  كه  است  درحالى   این 
ادعا  این  نادرستى  از  به خوبی  بهائى  آیین  پیروان 
ارتباطات  عصر  در  امروز  حتى  و  داشته  گاهى  آ
و  اصیل  آثار  از  بسیاری  به  ما  اطالعات  انفجار  و 
دارالتبلیغ  و  داراآلثار  خزانۀ  در  موجود  دست اول 
در تشكیالت جهانى بهائى، بدون شبهۀ تحریف 
رهبران  و  مبلغان  دست  به  تصحیح  و  تكمیل  و 
این مسأله ای است  یم.  ندار آیین، دسترسى  این 
یخ این آیین مسبوق به سابقه بوده  كه در طول تار

است. 

به عنوان نمونه مى توان به مقاالت محقق ارزشمند 
كتاب »گوهر محیط«  استاد محیط طباطبائى در 
به عنوان  ایقان،  و  اقدس  كتاب های  درمورد 

استاد محیط طباطبائی
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اصالحات  و  بهائى  آیین  در  كتاب ها  مهم ترین 
كرد.  اشاره  چاپ  از  قبل  آن ها،  در  صورت گرفته 
»زین المقربین«  عنوان  ذیل  به  توجه  همچنین 
فاضل  نوشتۀ  خصوصى  اسراراالثار  كتاب  در 
مازندرانى جلد 4 صفحات ٨٨�9٣  درمورد الواح 
است.  اهمیت  حائز  او  برای  بهاءاهلل  از  صادره 
در  تأخیر  علت  كه  مى دهد  توضیح  مازندرانى 

برای  ارسالى  نامه های  به  پاسخ 
بهاءاهلل، تصحیح آیات و الواح، 
كه ظاهرًا  طبق قواعد ادبی بوده 
كاتب مخصوص بهاءاهلل ملقب 
میرزامحمدعلى  و  خادم اهلل  به 

كبر انجام مى دادند. غصن ا

دورۀ  از  به جامانده  كتب  دربارۀ 
تأسف بارتر  به مراتب  بابی وضع 
چاپ  به  ازلیان  گر  ا و  است 
اهتمام  كتب  این  تكثیر  و 
از  اثری  امروزه  نمى كردند، شاید 
برگزیده های  به جز  باب  كتب 

مورداستفاده در راستای نشر ادعاهای بهائیان در 
دسترس نبود.

كیفیت  تشخیص  در  عالقه مند...  دوستان  »تا 
در  زمان  مرور  به  آن  حوادث  كه  یخ  تار این  تطور 
طى 1٢0 سال پیوسته در راه تحول و تغییر شكل 
قدیم  یخ  تار صورت  آن  از  تا  كرده  سیر  ظاهری 
یخ جدید 1٢90 قمری و  1٢٧0 قمری به صورت تار
یه 1٣4٢  الدر كب  كوا و  قمری  مقالۀ سیاح 1٣0٣ 
منسوب  یخ  تار انگلیسى  متن  سرانجام  و  قمری 

است،  درآمده  میالدی   19٢٧ در  زرندی  نبیل  به 
در  حوادث  تحول  این  بنگرند  و  گردند  آشنا  بهتر 
انتشار  و  چاپ  عصر  در  یعنى  عصری  چنین 
روزنامه و روابط بین المللى در طى یک قرن زمان، 
كه هیچ  برخوردار شده  تبدل  و  تطور  میزان  آن  از 
گذشت  واقعه ای نظیر آن در طى قرن های متعدد 
از چنین  از جزئى  تبدیل شرایط  و  تغییر  و  روزگار 
است.«  نشده  برخوردار  دیگرگونى 
صفحه  محیط،  گوهر  )طباطبائى، 

.)٨٣

در  پژوهش  و  مطالعه  اهمیت 
به خصوص  آیین ها  و  ادیان  یخ  تار
آیین های بابی و بهائى موردمطالعه 
در این تحقیق چنان است كه مبلغ 
علیمراد  دكتر  بهائى،  آیین  بنام 
داوودی آن را به منزلۀ روح و حیات 
كه شناخت دین  این آیین مى داند 
از آن غیرممكن و غیرمقبول  خارج 

مى شود:

این  از  پاره ای  که  هرچند 
مکررات  تکرار  تاریخچه، 
که الزم  ازآن جهت  اما  است، 
رهبری  تغییرات  تأثیر  است 
در  بهائیت،  و  بابیه  جریان 
آیین،  دو  این  تاریخ نگاری 
و  گیرد  قرار  بررسی  مورد 
براساس  تاریخ نگاری  تطورات 
شود،  تحلیل  رهبری  تغییرات 
گریزی  مقدمه  این  بیان  از 

نیست. 

علیمراد داوودی
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یخ جدا  گر ما شناختن دین را از مطالعه این تار »ا
از  آ ن  را  یعنى  كرده ایم.  آن  از  حیات  سلب  كنیم 
كه درواقع قالبى  كرده ایم  صورت دینامیک خارج 
است كه حیات ندارد و به همین جهت است كه 
كسانى  كرد. همه  مى توان دربارۀ آن دگماتیک فكر 
كه  ــ دگماتیسمى  كه به دگماتیسم دچار شده اند 
از  را  دین  كه  همین جاست  از  ــ  بوده  ادیان  بالی 
كرده اند و خواسته اند به صورت یک  یخ خارج  تار
كه از ابتدا صورت نوعى  امر مطلق و غیرقابل تغییر 
خواهد  هم  انتها  تا  شاید  و  داشته  را  خود  ثابت 
و  )بابی  امر  شناختن  ...بنابراین  درآورند.  داشت 
یخ آن غیرممكن یا غیرمقبول  بهایی( خارج از تار
مى شود.« )مقاالت و رسائل در مباحث متنوعه، 

صفحات ٢٨0 تا ٢٨٢(.

اما  گذرا  نگاهى  بخش  دو  در  پژوهش  این  در 
یخ نگاری  ـ تحلیلى به كیفیت و نحوۀ تار تحقیقىـ 
و  ازلى  ـ  بابی  آیین های  در  آن،  در  مؤثر  عوامل  و 
كرد. همچنین سیر تحول و علت  بهائى خواهیم 
آیین  در  رسمى  یخ  تار ساخت وپرداخت  لزوم 
زرندی  نبیل  به  منسوب  یخ  تار ترجمه  بهائى، 

»The Dawn Breakers« به وسیلۀ سومین رهبر آن 
مطرح شده  ادعاهای  و  سندیت  میزان  و  شوقى، 
توسط منتقدان و مبلغان رسمى  این آیین در مورد 

كرد. كتاب را بررسى خواهیم  آن 

)این مقاله( مختصری دربارۀ نحوۀ  اول  در مقالۀ 
سیر  و  بهائى  و  ازلى  ــ  بابی  آیین های  پیدایش 
تحوالت آن ها شرحى ارائه شده است. در ادامه، 
بهائى  آیین  در  یخ نگاری  تار نحوۀ  معضالت 
بررسى شده است. در مقالۀ دوم، نحوۀ پیدایش 
یخ رسمى و عوامل مؤثر در آن در دوران والیت  تار
به  و  شده  بررسى  بهائى  آیین  در  شوقى  امری 
كتاب  سندیت  میزان  درمورد  منتقدان  ادعاهای 
یخى  كتب رسمى تار یخ نبیل زرندی، یكى از  تار
مبلغان  و  پژوهشگران  پاسخ  و  بهائى،  آیین  در 

بهائى به آنان پرداخته  شده است.

پیدایش آیین های بابی ــ ازلی و بهائی - ٢
یخ نگاری آیین های ذكرشده، بهتر  برای بررسى تار
آن  پیدایش  نحوۀ  دربارۀ  مختصری  ابتدا  است 
شود.  ارائه  مطالبى  آن ها  تحوالت  سیر  و  آیین ها 

شیخ احمد احسائی و سیدکاظم رشتی )رهبران شیخیه(
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یخچه، تكرار مكررات  كه پاره ای از این تار هرچند 
كه الزم است تأثیر تغییرات  است، اما ازآن جهت 
یخ نگاری  تار در  بهائیت،  و  بابیه  جریان  رهبری 
تطورات  و  گیرد  قرار  بررسى  مورد  آیین،  دو  این 
تحلیل  رهبری  تغییرات  براساس  یخ نگاری  تار

گریزی نیست.  شود، از بیان این مقدمه 

علی محمد شیرازی ملقب به باب - ١-٢
از  یكى  شیخیه،  از  جداشده  فرقه ای  بابی  آیین 
سحرگاه  در  آیین  این  است.  شیعیان  گروه های 
به  شیراز  در  هجری   1٢٦0 سال  االولى  جمادی   ٥
على محمد  بابی،  آیین  رهبر  رسید.  ظهور  منصۀ 
شیرازی ملقب به باب، در ابتدا با ادعای بابیت 
احمد  شیخ  شیخیه،  رهبران  ادعاهای  ادامۀ  در 
به  را  آن ها  مردم  كه  رشتى  سیدكاظم  و  احسائى 
ترتیب باب اول و باب ثانى مى خواندند، ادعای 
غائب  امام  با  مردم  ارتباطى  باب  و  رابعى  ركن 
توانست  و  نمود  را  غیبت  دوران  در  شیعیان 
كند  عده ای از پیروان شیخیه را به دور خود جمع 

)افنان، عهد اعلى، ص ٢٨٦(.

آمده  شیرازی  على محمد  بابیت  ادعای  دربارۀ 
شرح  یعنى  خود  آیات  كتاب  اّولین  در  »و  است: 
نمود.  مرتفع  »بابّیت«  به عنوان  نداء  سورۀ یوسف 
 اهلَل قد َجَعَل مع 

َ
موا یا َاهَل ااَلرِض َاّن

َ
ه: »...ِاعل

ُ
قول

الباِب )خود آن حضرت( باَبیِن ِمن َقبل )شیخ و 
كه  َمُكم َامَره...« ای اهل زمین!  بدانید  ِ

ّ
سید( ِلُیَعل

میرزاعلى محّمد(  )یعنى  باب  همراه  خدا  همانا 
و  احمد  شیخ  )یعنى  فرستاد  قبل  از  باب  دو 

)فاضل  بیاموزد  شما  به  را  امرش  تا  سیدكاظم( 
مازندرانى، اسراراآلثار، ج٢، ص11(.

ادعای  بعد  سال های  در  شیرازی  على محمد 
قائمیت كرد. او گفت: »و همچنین در ظهور نقطۀ 
مهدی  همان  اینكه  به  كنند  یقین  ُكل  گر  ا بیان 
نفر  داده، یك  كه رسول خدا خبر  موعودی است 
از مؤمنین به قرآن منحرف نمى شوند از قول رسول 
در  نیز  و  ص٣1٦(  فارسى،  بیان  )باب،  خدا« 
ص1٧ قسمتى از الواح خط نقطه اولى مى نویسد: 
كوِت 

َ
ذی َینَتِظرون یَومُه َمن فى َمل

ّ
ُه ُهَو القائُم ال

َ
»ِاّن

میرزاعلى محمد  همانا  ااَلرض«؛  َو  مواِت  الّسَ
و  آسمان  ملكوت  اهل  كه  است  قائمى  همان 

زمین انتظار یوم قیامش را دارند.

علی محمد شیرازی ملقب به باب 
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خود  میرزاعلى  محمد  قائمیت،  داعیۀ  با  مقارن 
و  تازه  احكام  با  را  بیان  كتاب  و  خواند  پیامبر  را 
مقّررات جدید ارائه داد. او آیین مقدس اسالم را 
كرم ؟لص؟ و بیان  نسخ نمود و خود را برتر از رسول ا

كرد. را برتر از قرآن قلمداد 

كتاب او،   گر مؤمنین به رسول اهلل و  »و همین ِقسم ا
كه ظهور قائم و بیان،  كنند  یقین 
به  است  رسول اهلل  ظهور  همان 
نحو اشرف در آخرت و این كتاب 
به  كه  است  فرقان  همان  ِبعینه 
نازل شده در آخرت،  نحو اشرف 
قرآن، خارج  به  از مؤمنین  احدی 
از دین خود نشده... و حال آنكه 
مردود  عنداهلل  ایشان  یقین  عدم 
فارسى،  بیان  )باب،  است.« 

ص٥٥(.

شیرازی  على محمد  ادعاهای 
از  مستقل  رسالت  به  آن،  از  بعد 
رب  تجلى  هم  بعد  و  اسالم  دین 
در  باب  یافت.  وسعت  اعلى 

آن  حیاتش  اواخر  در  كه  هیكل الدین  لوح   ٥ ص 
َنبیل  َقبَل  علّىَ   

َ
»ِاّن مى نویسد:  چنین  نگاشته  را 

كه  ته«؛ عبارت اخیر مى رساند  كَینونّیَ َو  اهلِل  ذاُت 
میرزاعلى  محمد خود را ذات خدای یكتا و هستى 

كیان او مى داند. و 

تغییر  و  باب  متفاوت  ادعاهای  به  بی توجهى 
سوی  از  حیاتش  ایام  طول  در  آن  تبدل  و 
نبوده  امكان پذیر  بهائى  و  بابی  یخ نگاران  تار

ارائه  یخ  تار از  قرائتى  كوشیده اند  آنان  لذا  است؛ 
كه با تمامى این ادعاها سازگار باشد: »اول  كنند 
در شیراز نزد معدودی از جواهر وجود اظهار بابیت 
از  كتمان اسم امر نمود و پس  را به  فرمود و ایشان 
كه در نفوس استعداد قول بیشتر حاصل  چندی 
در  باألخره  و  گشت  ذكریت  مقام  مدعى  گردید 
برداشت  كار  ی  رو از  پرده  كو  ما
و  ربوبیت  و  قائمیت  ندای  و 
اسماع  به  را  خویش  شارعیت 
)گلپایگانى،  رسانید«  عالم  اهل 
كشف الغطاء، ص ٣4٢( و وجود 
زمان؟جع؟  امام  بابیت  ادعای 
ایمان  ضعف  به  را  باب  آثار  در 
)مازندرانى،  دادند  نسبت  مردم 

ظهورالحق، ج ٢، ص ٣٥(.

كتب  در  كه  قابل تأملى  نكتۀ 
اشاره  آن  به  هم  بهائى  یخى  تار
بسیاری  كه  است  این  شده 
حتى  باب  به  گروندگان  از 
باب  تعالیم  نمى دانستند 

كتابی از آثار او را ندیده بودند. چیست و نیز 

مظلم  حد  از  یاده  ز بابیه  امر  افق  اوقات  آن  »در 
كذب  از  صدق  تمییز  و  تحقیق  راه  و  یک  تار و 
كه  تا بدان مقام  یک بوده و  فوق العاده تنگ و بار
حضرات بابیه، سوای معدودی از رؤسا، خود نیز 
كماینبغى  مطالب  حقیقت  و  وقایع  كیفیت  از 
آن ها«  غیر  به  رسد  چه  تا  نداشتند  اطالعى 

كشف الغطاء، ص٢٨9(. )گلپایگانى، 

کوتاه  دوران  در  بابی  آیین 
خود حداقل سه جنگ عمده 
ایران به راه  در نقاط مختلف 
شورش  سه  هر  که  انداخت 
سرکوب  قاجار  دولت  توسط 
شد. جزئیات وقوع حوادث در 
این جنگ ها میان تاریخ نگاران 
تاریخ نگاران  با  بهائی  و  بابی 
متفاوت  بسیار  مسلمان 
کرده اند  است. هریک، تالش 
را  مقابل  طرف  خشونت های 
به وحشی گری و خشونت های 
از  دفاع  به عنوان  را  خویش 
کنند.  خود و سلحشوری تعبیر 



178

نكرده  مالقات  را  باب  »بیشترشان  همچنین: 
این  بود،  كشانده  اینجا  به  را  آن ها  آنچه  بودند. 
گر  ا كه  بودند  پذیرفته  به سادگى  كه  بود  حقیقت 
عوض  را  دنیا  بیاورند  ایمان  جدید  دین  این  به 
كرد. برای بیشتر آنان فلسفه باب مبهم و  خواهند 

ناآشنا بود« )باغبانان بهشت خدا، ص4٢(.

به محض  بابی  بزرگان  از  برخى 
ادعاهای  یافتن  وسعت  از  اطالع 
نمودند.  جدا  را  خود  راه  باب 
مالعبدالخالق  نمونه  به عنوان 
باب  كه  كرد  ذكر  مى توان  را  یزدی 
گواهى  ایمان او را به عنوان شاهد و 
داده  قرار  ادعاهایش  صدق  برای 

بود. 

الواح  از  »حضرت بهاءاهلل در یكى 
 ٧ جلد  آسمانى  )مائده  مباركه 
صفحه ٢4٥( مى فرمایند: حضرت 
اثبات  بر  فداه  ماسواه  روح  اعلى 

دو  شهادت  به  هاء  تفسیر  آخر  در  حقیتشان 
حاج  و  مالعبدالخالق  فرموده اند:  استدالل  عالم 
قوله  مى فرمایند  ینى.  قزو برقانى  مالمحمدعلى 
بشهادتهما فى حقى على ذلک  كفى  و  جل وعز: 
االمر شهیدًا. انتهى. مع آنكه بعد از مالحظۀ لوح 
انتم  الذی  القائم  انا  اننى  مى فرماید:  كه  مبارک 
اعراض  نمود؛  اعراض  اول  نفس  توعدون  بظهوره 
شدید و نفس ثانى هم بعد اقبال ننمود و با احدی 
تقرب نجست« )یادنامه اشراق خاوری، ص ٢0(.

تغییر  متوجه  مرگ  لحظه  تا  هم  برخى  البته 
الزمان  یا صاحب  فریاد  با  و  ادعاهای باب نشده 
شیعیان،  موعود  ظهور  برای  زمینه سازی  قصد  به 
بدیع  یخ  تار )همدانى،  شدند  كشته  راه  این  در 

بیانى، ص 9٣(.

نحوۀ برخورد حكومت آن روز ایران در برابر باب و 
بازار  شدن  داغ  در  ادعاهایش 
مردم  توجه  جلب  و  شایعات 

مؤثر بود.

نداده  فرصت  دولت  ولى   ...«
تا دانسته شود سیدعلى محمد 
و  و سخنانش چیست  كیست 
و اسپهان  گاهى در شیراز  را  او 
مردم  از  آذربایجان  در  گاهى  و 
به  دولت  كار  این  داشته  دور 
باب  پیروان  و  افزود  تكان مردم 
گردانیده اند  بیشتر  كوشش 
كه  فیروزی هایی  امید  به  و 
به  بود،  شده  داده  نوید  او  یاران  به  حدیث ها  در 
كرده اند«  جنگ  دولت  با  پرداخته  دسته بندی 

)رائین، انشعاب در بهائیت، صفحه 10�11(.

بریتانیای  دولت  اقتصادی  منافع  به  توجه  با 
توجه   )21 ص  اعلى،  عهد  )افنان،  ایران  در  كبیر 
به  بیشتر  هرچه  زمان  آن  در  انگلیس  سیاست 
نحوۀ  كه  به گونه ای  شد،  جلب  بابی ها  سمت 
برخورد حكومت قاجار با بابی ها در روزنامه تایمز 

لندن انعكاس یافت.

از  بعد  راهبرد  تغییر  این 
در  یارانش  و  بهاءاهلل  سکونت 
بهائی  رهبران  موردتوجه  عکا 
حالی  در  این  گرفت.  قرار 
ابتدای  و در  که پیش ازآن  بود 
جدایی میان بهائیان و ازلی ها، 
برخوردهای  و  تهدیدها 
دو  این  میان  فراوان  فیزیکی 
گروه  دسته روی داد و هر دو 
را  خود  مخالفان  کوشیدند 

حذف فیزیکی نمایند. 
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كه  است  شده  پیدا  فرقه ای  ایران  در  »به تازگى 
كه بعد از مراجعت  پیشوای آن مرد تاجری است 
معرفى  پیغمبر  جانشین  را  خودش  حج  سفر  از 
كمه خیلى عاقالنه  كرده است... او در وقت محا
ی نسبت داده شده بود رد  كه به و اتهام ارتداد را 
)افنان،  نمود«  حاصل  نجات  مجازات  از  و  كرد 

عهد اعلى، ص 12۷�129، 145(.

بابیان  از  انگلیس  همچنین حمایت و طرفداری 
ایران  در  انگلیس  سفیر  نامه نگاری های  در  را 
حجت  تقاضای  و  زنجان  واقعۀ  در  امیركبیر  با 
خروج  برای  انگلیس  سفیر  دخالت  برای  زنجانى 
را مى توان دید )رائین،  از مهلكه  او و خانواده اش 

انشعاب در بهائیت، ص 51 و 59(. 

كوتاه خود حداقل سه جنگ  آیین بابی در دوران 
كه  عمده در نقاط مختلف ایران به راه انداخت 
شد.  سركوب  قاجار  دولت  توسط  شورش  سه  هر 
میان  جنگ ها  این  در  حوادث  وقوع  جزئیات 
یخ نگاران مسلمان  یخ نگاران بابی و بهائى با تار تار
كرده اند  تالش  هریک،  است.  متفاوت  بسیار 
و  وحشى گری  به  را  مقابل  طرف  خشونت های 
و  خود  از  دفاع  به عنوان  را  خویش  خشونت های 

كنند.  سلحشوری تعبیر 

غیرامری،  و  امری  یخى  تار متون  به  استناد  با 
ایران در سال 1٢٦٦  زمان  آن  امیركبیر صدراعظم 
به  تصمیم  بابیه،  غائلۀ  به  دادن  خاتمه  برای 
نزد  در  باب  جایگاه  تكلیف  تعیین  و  كمه  محا
تأیید و فتوای علمای شیخى  با  و  پیروانش نمود 

آن روز تبریز دستور تیرباران باب در مألعام صادر 
 � بیانى، ص ٢٨٨  بدیع  یخ  تار گردید )همدانى، 
 ،٣01 صفحات   ،٢ ج  ظهورالحق،  یخ  تار ٢٨9؛ 

.)4٣، ٨٦0٢

از  شیعه  علمای  كه  است  آن  قابل توجه  نكته 
اصولیین حاضر به صدور فتوا علیه باب نشدند و 
درحقیقت ادعای باب به یک منازعه درون گروهى 

بین شیخیه تبدیل شده بود. 

فتوای قتل باب 
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»...خبر ورود او بین اهالى شهرت یافت و در علما 
و فقها ولوله و زلزله افتاد... و آنان دو دسته بودند 
شیخیه  از  گروهى  و  اصولیین  و  فقها  از  جمعى 
آن  ایذاء  در  تعقیب  و  اصرار  اول چندان  و دسته  
او  دربارۀ  اصرار  دوم  دستۀ  و  نمى كردند...  مظلوم 
داشتند و مى گفتند تا در قید حیات است، آتش 
كه اصحابش در همه جا مشتعل دارند،  این فتنه 
 ،2 ج  ظهورالحق،  )مازندرانى،  نگردد.«  خاموش 
توسط  باب  قتل  فتوای  متن  و   232�231 ص 
 42۷ ص  اعلى،  عهد  افنان،  شیخى:  علمای 

.)428�

میرزایحیی نوری ملقب به صبح ازل- ٢-٢
میرزایحیی   1٢٦٥ سال  در  اعدام،  از  پیش  باب 
و  ملجأ  به عنوان  را  صبح ازل(  به  )ملقب  نوری 
ی  محل رجوع بابیان قرار داد و همگان را به پیرو
زمان  تا  او  از  بعد  بیان  و شهیدان  او  از  و اطاعت 
به گونه ای  بود.  نموده  حكم  اهلل  یظهره  من  ظهور 
بهاءاهلل(  به  )ملقب  میرزاحسین على  حتى  كه 
برادر بزرگ تر ازل هم معترف به این جانشینى بود 
در  كوچک تر  برادر  پیشكار  به عنوان  سال ها  تا  و 
سایر  نمودن  خاموش  در  سعى  و  بوده  او  خدمت 

مدعیان داشته است.

»)ازل(... در سنین بعد از شهادت حضرت نقطه 
و  بود  بابیان  عموم  تقریبًا  توجه  محل  سال  چند 
را در نامه ها عبدالذكر قرار داد...  سجع مهر خود 
كهتر... او نیز راه موافقت و تأیید  بهاءاهلل آن برادر 
ابهى است: به هرحال  آثار  از  مى پیمود و در یكى 

در  كل  و  است  محبوب  ایشان  رضای  ایام،  این 
نیست  نفسى  برای  مفری  اسیرند.  قدرت  قبضۀ 
كه هركس هوسى  و امراهلل را به این سهلى ندانند 
در او باشد، اظهار نماید. حال از اطراف چندین 
نفس همین ادعا را نموده اند. زود است؛ خواهید 
ملیک  و  جالل  سلطان  به  استقالل،  شجرۀ  دید 
جمال لم یزل و الیزال باقى خواهد بود و كل این ها 
مفقود بل معدوم كان لم یكن شیئًا مذكورًا خواهند 

گردید. انا هلل و انا الیه راجعون.

میرزایحیی نوری ملقب به صبح ازل
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...دیگر آنكه جواب سائل قبل ارسال شد. معلوم 
بحر  از  آن  جواب  شود،  سؤال  آنچه  كه  است 
فیوضات ازلى نازل مى شود و لكن به آن سؤاالت 
بیان فارسى  یاد مى شود. آنچه در  ز تكلیف عباد 
است...  كافى  همان  عنداهلل  من  گشته  مسطور 
ازلى در  زمان خفا است و شمس  ایام،  این  چون 
افق جان مستور، باید همه را به حب جمع نمود« 
صص   ،٥ ج  خصوصى،  االثار  اسرار  )مازندرانى، 
كشف  گلپایگانى،  ر.ک  همچنین  ٣10�٣1٢؛ 
بهائیت،  در  انشعاب  رائین،  و  ص٣14  الغطاء، 

ص٧٥(.

باتوجه به ادعاها و متون به جامانده از سید باب، 
داشت  جهانى  حكومت  ادعای  آیینش  برای  او 
گمان  و  بود  خواهد  پابرجا  طوالنى  سال های  كه 
از  عده ای  او،  از  بعد  كوتاهى  مدت  در  نمى كرد 
»پیام  بزنند.  او  آیین  نسخ  به  دست  پیروانش 
حضرت باب ابعادی جهانى داشت. آن حضرت 
اهالى  از  و  دادند  قرار  مخاطب  را  عالم  اهل  كل 
توجه  ایشان  پیام  به  كه  خواستند  زمین  مغرب 
بهاءاهلل  حضرت  الگوی  مقاله  )ادوشفر،  نمایند« 

برای وحدت، ص 4(.

به - ٣-٢ ملقب  نوری  میرزاحسین علی 
بهاءاهلل

بابیان  از  یادی  ز افراد  باب  از  پس  سال های  در 
ادعای جانشینى او و نیز ادعای من یظهره اللهى 
كه باب، ظهور او  كسى بود  كردند. »من یظهره اهلل« 
كه  افرادی  ازجملۀ  بود.  از خود وعده داده  را پس 

میرزاحسین على  نمود،  اللهى  یظهره  من  ادعای 
او  بهائیان  بود.  میرزایحیی  بزرگ تر  برادر  نوری 
از  بعد  آنان،  اعتقاد  به  و  مى نامند  بهاءاهلل  را 
شد  آغاز  كبر  ا فصل  او،  ادعای  شدن  آشكار 
ازلى  دسته  دو  به  رسمى   به صورت  بابیان  و 
)طرفداران  بهائى  و  نوری(  میرزایحیی  )طرفداران 

میرزاحسین على نوری( تقسیم شدند.

امر  ادرنه،  در  بهاءاهلل  حضرت  اقامت  دورۀ  »در 
حیات  متمایز،  و  مشخص  به صورتى  بهائى 
نمود«  احراز  را  خود  مذهبى  هویت  و  اجتماعى 

)حسامى، آل اهلل، ص ٢٦4(.

ابتدا  در  باب،  از  به جامانده  نصوص  باتوجه به 
عمدۀ عوام و رؤسای بابی، طرفدار ازل بودند.

میرزاحسین علی نوری ملقب به بهاءاهلل
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كه  »در آن زمان حالت خلق بیان تقریبًا چنان بود 
عمومًا نظر به اشارات منزله از حضرت رب اعلى 
یخ  )تار داشتند«  ازل  مرآت  به  توجه  عال،  و  جل 

سمندر و ملحقات، ص 1٦0(.

با گذشت زمان و سیاست كلى صبح ازل از پیروان 
باب  توقیع  به  استناد  با  كاسته شد. صبح ازل  او 
كه امروز به عنوان متن وصیت نامۀ  خطاب به او ـ 
آیین  مى كوشید  ـ  مى شود  شناخته  او  به  باب 
نقطه  براون،  )ادوراد  كند  را حفظ  و خودش  بیان 
 )٥٦٦ ص  اعلى،  عهد  افنان،  19؛  ص  الكاف، 
و  فراوان  پنهان كاری  و  شدید  تقیۀ  او  راهبرد  و 
نهان روشى در توسعۀ آیین بود. این در حالى بود 

 كه از سوی دیگر، طرفداران بهاءاهلل با تشویق های 
بسیار رهبرشان، دست به تبلیغ تبشیری به سبک 

مسیحیان زدند:

فرقۀ  فرمودند:  من  به  تشدد  با  پدرم  روز  »یک 
برای  گزاف  خرج  با  مبلغ  همه  این  بهائى ها 
كناف  ا و  اطراف  به  بهاءاهلل  حضرت  امر  یج  ترو
چه  امر  پیشرفت  برای  ازلى ها  شما  مى فرستند. 
یم  اواًل مال ندار كردم: پدر جان  مى كنید؟ عرض 
كه در سر هر كوی و برزن فریاد بزنیم داغه لبو! آنچه 
برای  طالبین  و  گران بها  است  جواهری  یم  دار ما 
به  رسیدن  برای  شوق  مال  با  آن  آوردن  به دست 
وقایع  نوری،  )مرآتى  آمد.«  مقصد اصلى خواهند 

كور نور، ص10(. راستین تا

وارثان  به عنوان  خودشان  نام  یج  ترو با  بهائیان 
اصول  در  اساسى  اصالحات  به  باب  حقیقى 
آن  خشونت بار  تعالیم  و  زدند  دست  باب  آیین 
كشتن مخالفان را به  كتب و جهاد و  مانند حرق 
كردند با این تغییر  كردند. آنان تالش  مدارا تبدیل 
جذب  خود  به سوی  را  بیشتری  بابیان  راهبرد، 
كسب نمودند  كنند و در این راه موفقیت هایی را 
كشف الغطاء، ص ٣٦٦ – ٣٦٨(.  )گلپایگانى، 
این تغییر راهبرد بعد از سكونت بهاءاهلل و یارانش 
در عكا موردتوجه رهبران بهائى قرار گرفت. این در 
كه پیش ازآن و در ابتدای جدایی میان  حالى بود 
بهائیان و ازلى ها، تهدیدها و برخوردهای فیزیكى 
گروه  دو  هر  و  داد  ی  رو دو دسته  این  میان  فراوان 
كوشیدند مخالفان خود را حذف فیزیكى نمایند. 
در  مقیم  ازلى های  قتل  به  مى توان  نمونه  به عنوان 

 وصیت نامۀ باب به صبح ازل
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كرد )مرآتى نوری، وقایع  عكا توسط بهائیان اشاره 
.)pdf كور نور، ص ٨9 نسخۀ راستین تا

در  اختالف  این  برابر  در  بعدها  بهائى  مورخان 
با  آنان  گرفتند.  قرار  استراتژی  تغییر  و  رهبری  امر 
از  برخى  كاری   فدا شرح  كه  بودند  مواجه  یخى  تار

پیشرفت  برای  صبح ازل  پیروان 
بابی  روزگار  در  باب،  دیانت 
كرده  بودنشان، صفحات آن را پر 
یخ نگاران، در  تار این  البته  و  بود 
روزگار بعدی، تمایلى به انعكاس 
این كوشش ها نداشتند. از سوی 
ازلیه  بزرگان  از  برخى  مرگ  دیگر 
میان  تسویه حساب های  در 
همچنین  و  ازلیان  و  بهائیان 
تسویه حساب های  برخى 
امر  بهائیان،  میان  در  داخلى 

قابل كتمانى نبود. 

كه  كار آن بود  در این موارد چارۀ 
شدت  از  خودكشى  به صورت  یا  افراد،  این  قتل 
آنكه  یا  شود  نمایانده  بهاءاهلل  به  شوق  و  محبت 
نمونه  به عنوان  گردد.  منتسب  غیبى  امور  به 
بهاءاهلل  نزدیكان  از  یكى  كه  مى كند  نقل  شوقى 
از  دجله،  رود  كنار  در  زواره ای،  اسماعیل  نام  به 
در  او  منزل  به سوی  رو  بهاءاهلل،  به  محبت  شدت 
خنجر  با  را  خود  حلقوم  و  خوابید  پشت  به  بغداد 
بود،  نهاده  خود  سینۀ  بر  را  تیغ  درحالى كه  و  برید 
ص٢٨٢(.  بدیع،  قرن  افندی،  )شوقى  داد  جان 
به  باورمندان  توسط  حادثه  این  جزئیات  پذیرش 

كسى  از قلم  كه ماجرا  آیین بهائى الزم است؛ چرا
است كه بهائیان او را دارای مقام عصمت موهوبی 
كسى بتواند  مى دانند. درعین حال پذیرش اینكه 
را  و درنهایت خنجر  كند  این شكل خودكشى  به 
ناظران  برای  دهد،  قرار  هم  خودش  سینه  ی  رو

بی طرف امكان پذیر نیست.

یخ نگاران بعدی بهائى، تالش  تار
خشونت های  تا  كردند  بسیار 
صبح  به  را  طرفین  میان  رخ داده 
دهند.  نسبت  یارانش  و  ازل 
بهاءاهلل  به  خوراندن  زهر  از  شوقى 
مى گوید  سخن  صبح ازل  توسط 
ص٣٣٦(  بدیع،  قرن  )شوقى، 
بهاءاهلل  قتل  توطئۀ  از  دیگر  بار  و 
برمى دارد  پرده  میرزایحیی  توسط 
صص٣٣٧و٣٣٨(.  )همان، 
اقدامات،  این  كه  است  بدیهى 
پاسخ  بدون  است  نمى توانسته 
طرفداران  و  بهاءاهلل  خویشتن داری  و  بماند  باقى 
مى رسد.  به نظر  بعید  اقدامات  این  برابر  در  او 
عباس افندی  به  خانم  عزیه  نامۀ  در  چنان كه 
ی داده در آن سال ها، بسیاری  درمورد حوادث رو
طرفدارانش  و  میرزاحسین على  به  وقایع  این  از 
دیگران،  و  خانم  )عزیه  است  شده  داده  نسبت 

تنبیه النائمین، ص۶1�۶2(.

است  داخلى  درگیری های  همین  دلیل  به  ظاهرًا 
كه دولت عثمانى، بهائیان و ازلیان را از هم جدا 
كرده، دستۀ نخست را به فلسطین و دستۀ دوم را 

تا  عبدالبهاء  دیگر،  سوی  از 
پدر،  مرگ  از  پس  سال ها 
اتباع  و  صبح ازل  عمویش  با 
این  بود.  درگیر  همچنان  او 
کتاب  انتشار  با  که  درگیری ها 
ادوارد  توسط  نقطةالکاف 
رسیده  خود  اوج  به  براون 
عبدالبهاء  که  شد  باعث  بود، 
باب  دربارۀ  جدیدی  راهبرد 
که  را  ازلی ها  و  کند  اتخاذ 
باب  حرکت  ادامۀ  پرچم دار 

کند.  بودند، تخریب 
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حوادث  شرح  ی  به هررو مى كند.  تبعید  قبرس  به 
از  واقع گرایانه،  و  بی طرفانه  شكلى  به  دوره  این 
بهائى  و  بابی  یخ نگاری  تار مهم  چالش های 

محسوب مى شود. 

عباس افندی ملقب به عبدالبهاء- ٤-٢
از مرگ مشكوک بهاءاهلل در ٢9 ماه مه سال   بعد 
سن  در  خفیفى  تب  دنبال  به  كه  میالدی   1892
عباس افندی  فرزندش  داد،  ی  رو سالگى   ۷5
نارضایتى همسران  به عبدالبهاء در سایۀ  ملقب 
بر  یاست  ر مسند  به  ناتنى اش  برادران  و  بهاءاهلل 
 9 خاطرات  افروخته،  )یونس  رسید  بهائى  آیین 

ساله، صص ٨9، 90، 10٣(.  

سنت های  حفظ  در  را  پدرش  شیوۀ  عبدالبهاء 
نماز  در  حضور  داد؛  ادامه  اسالمى  و  شرقى 
و  قرآن  جلسات  برگزاری  مسلمانان،  جماعت 
رفت وآمد با بزرگان سیاسى آن دیار، حتى در نوع 
)شوقى،  داد  ادامه  را  بهاءاهلل  راه  پوشیدن،  لباس 
محیط،  گوهر  طباطبائى،  ص٦٣٥؛  بدیع،  قرن 

ص 1٥٥(.

ابوالفضل  همچون  بهائى  مبلغان  به  حتى  او 
لباس  شرقى  شیوۀ  به  مى كرد  توصیه  گلپایگانى 
آمریكایی های  و  غربی ها  برای  كه  بپوشند 
القا  را  معنویت  به نوعى  و  دارد  خاصى  جذابیت 
صص   ،٨b جلد  الحق،  ظهور  یخ  )تار مى كند 

.)٨٧0�٨٦٧

بهائیان،  بر  خود  زعامت  دوران  در  نیز  عبدالبهاء 
برادران  با  او  نبود.  مصون  داخلى  درگیری های  از 
شدید  اختالفات  محمدعلى  به ویژه  ناتنى اش 
عهدی(  )لوح  بهاءاهلل  وصیت نامه  بر  بنا  داشت. 
عباس  از  بعد  كبر(  ا )غصن  محمدعلى  بود  قرار 
)غصن اعظم(، رهبری جامعۀ بهائى را در دست 
بهاءاهلل  مرگ  زمان  از  كه  اختالفاتى  اما  بگیرد، 
جدید  تفرقۀ  باعث  داشت،  وجود  دو  این  میان 
بهائى  بعدی  یخ نگاران  تار شد.  بهائیان  بین  در 
هنگامى كه به ثبت حوادث این دوران مى رسند، 
مى شوند،  مواجه  بزرگى  چالش های  با  دیگر  بار 
شایانى  خدمات  كه  بود  كسى  محمدعلى  زیرا 
را در هندوستان  او  آثار  كثر  ا و  بود  كرده  به پدرش 
كرده بود. اما بعد از پدر به عنوان مركز نقض  منتشر 
او  مذمت  در  عباس افندی  و  مى شد  شناخته  عباس افندی ملقب به عبدالبهاء
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تحریف  ادعای  مثال  برای  بود.  گفته  سخن ها 
كرده بودند )كتاب  را مطرح  او  آثار بهاءاهلل توسط 
مى دانیم  درحالى كه   )41٣٨٢�٦ صفحه  اهلل  آل 
با  و  او  توسط  بار  اولین  بهائى  آیین  اصلى  كتب 
از  است.  شده  منتشر  و  تصحیح  بهاءاهلل  اجازۀ 
بهائى  آیین  به  او  خدمات  كردن  پنهان  سویی 
به  باورمند  بهائیان  دیگر،  سوی  از  و  نبود  ممكن 

خود  نمى خواستند  عبدالبهاء 
نشان  خدمات  این  وامدار  را 
برنامۀ  دیگر،  بار  لذا  دهند. 
حذف یا كوچک نمایی خدمات 
آیین  به  یارانش  و  محمدعلى 
یخ نگاران  تار میان  در  بهائى، 

بهائى اجرا شد.

تا  عبدالبهاء  دیگر،  سوی  از 
با  پدر،  مرگ  از  پس  سال ها 
او  اتباع  و  صبح ازل  عمویش 

انتشار  با  كه  درگیری ها  این  بود.  درگیر  همچنان 
اوج  به  براون  ادوارد  توسط  نقطةالكاف  كتاب 
كه عبدالبهاء راهبرد  خود رسیده بود، باعث شد 
كه  را  ازلى ها  و  كند  اتخاذ  باب  دربارۀ  جدیدی 
كند.  پرچم دار ادامۀ حركت باب بودند، تخریب 
كتابی در رد  گلپایگانى دستور داد  به  عبدالبهاء 
كه  نقطةالكاف ادوارد براون بنگارد و این گونه بود 
تحریر  رشته  به  اعداء«  حیل  عن  الغطاء  »كشف 
گلپایگانى  مرگ  از  بعد  عباس افندی  درآمد. 
بود،  مانده  نیمه كاره  كه  را  كتاب  این  داد  دستور 
دیگر  برخى  و  گلپایگانى  مهدی  دایی زاده اش 

درنهایت  كتاب  این  كنند.  تكمیل  بهائیان  از 
كتاب،  این  تألیف  از  منتشر شد. هدف اساسى 
كم اهمیت جلوه دادن باب و آیین بابی در مقابل 
و  باب  مقام  فروكاستن  و  بهائى  آیین  و  بهاءاهلل 
این  بود.  به بهاءاهلل  او در حد یک مبشر  تخفیف 
به جامانده  پیروان  و  ازلیان  علیه  اقدامى  كتاب 
مجلس  در  باب  توبۀ  ماجرای  لذا  بود،  باب  از 
به طور  آن  در  نیز  ناصرالدین شاه 

مفصل نقل شده است.

ملقب - ٥-٢ شوقی افندی 
به شوقی ربانی 

نوامبر   ٢٨ در  عبدالبهاء  مرگ  با 
سال 19٢1، رهبری جامعۀ بهائى 
اتكا  با  شبهه برانگیز  فرایندی  در 
منتسب  وصیت نامه ای  متن  به 
به عبدالبهاء با نام »الواح وصایا« 
و با دخالت مستقیم دختر بزرگ 
و  خانم«  »ضیائیه  شوقى افندی  مادر  و  عبدالبهاء 
حمایت خواهر عبدالبهاء »بهائیه خانم«، به دست 
نزدیكان  و  بهاییان  نزد  در  رسید.  جوان  شوقى 
وصایا  الواح  نگارش  زمان  و  نحوه  در  عبدالبهاء، 
سؤاالتى جدی به سبب دوقلمى بودن آن به وجود 

آمد )خاطرات حبیب، صص 4٨٣ �4٨٢(.

»مى گویند ضیاء خانم مرفوعه دختر عبدالبهاء در 
كردن خط پدرش بسیار زرنگ و ماهر بوده  تقلید 
و در این توطئه و مواضعه دخالتى بزرگ داشت« 

)رائین، انشعاب در بهائیت، ص 1٨٨(.

بازی  معرکۀ  در  جوان  شوقی 
نداشت  تحمل  تاب  بزرگان، 
ترجیح  بودن  بر  را  نبودن  و 
اطالع  بدون  لذا  می داد، 
مدتی  برای  خانواده،  اعضای 
برد؛  پناه  سوئیس  کوه های  به 
جست وجوی  با  عاقبت  ولی 
راضی  و  نموده  پیدا  را  او  زیاد 

به برگشت نمودند.
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»از میان كل خانوادۀ حضرت عبدالبهاء، مشتمل 
كه  كسى  تنها  ایشان،  خود  خواهران  و  برادران  بر 
صراحتًا از انتصاب حضرت شوقى افندی به مقام 
حمایت  ایشان  از  و  نمود  استقبال  امراهلل  والیت 
حضرت  خواهر  علیا،  مباركه  ورقه  حضرت  كرد، 
حضرت  خادم،  یاض  )ر بودند.«  عبدالبهاء 

كسفورد، ص 1٨٦(. شوقى افندی در آ

)حق  این  از  قدرشناسى  نشانۀ  به  شوقى  بعدها 
تقدیم  او  به  را  زرندی  نبیل  یخ  تار ترجمه  عظیم( 

كرد:

تقدیم  علیا  ورقۀ  حضرت  حضور  را  كتاب  »این 
عظیمى  حق  از  اثر  این  آنكه  امید  به  مى نمایم. 
ستایش  و  تقدیر  از  و  رمزی  دارند  عبد  این  بر  كه 

ایشان  كه  چه  باشد،  نشانه ای  مقدسش  ذات 
بقیةالبهاء و آخرین یادگار دوره رسولى امر اقدس 
ابهى« )محمدحسینى، حضرت باب، ص ٣9(.

در ادامۀ مقاله به بررسى بیشتر شخصیت شوقى 
یخ نگاری در عالم بهائى خواهیم  تار او در  تأثیر  و 

پرداخت.

گهانى  نا مرگ  با  شد  گفته  كه  همان طور 
عبدالبهاء، رهبری جامعۀ بهائى به دست شوقى 
كار بزرگ، آمادگى  جوان رسید اما شوقى برای این 
عبدالبهاء  درحالى كه  نداشت؛  جسمى  و  روحى 
خودش  از  بعد  جانشینى  برای  حیاتش  زمان  در 
ی تأسیس بیت العدل  نگرانى داشت و نیز در آرزو

بهائى بود.

كه این صدمات سفر و  »اظهار تأثر شدید فرمودند 
كه بلكه امراهلل  حضر را برای این تحمل مى نمایم 
من  هنوز  زیرا  ماند،  محفوظ  رخنه ها  بعضى  از 
در  بودم  مطمئن  گر  ا نیستم.  خود  بعد  از  مطمئن 
مقدسه  ارض  از  ابدًا  مى شدم،  راحت  گوشه ای 
دفعه  یک  نمى آمدم.  بیرون  مباركه  روضۀ  جوار  و 
امراهلل بعد از شهادت حضرت اعلى در حكایت 
از  یحیی دچار لطمۀ شدید شد. مرتبۀ دیگر پس 
صعود جمال مبارک صدمه عظیم دید. مى ترسم 
اتحاد  و  الفت  در  اخالل  خودخواه،  نفوس  باز 
تأسیس  و  بود  مقتضى  وقت  گر  ا نمایند.  احبا 
بیت عدل مى شد، بیت عدل محافظه مى نمود« 

)بدایع االثار، ج 1، ص ٢٥0(.

شوقی افندی



187

اولیه حضرت غصن ممتاز زمامدار جامعه بود... 
منزلت  و  قدر  امراهلل  ولى  حضرت  غیاب  در  و 
گردید«  هویدا  همگان  بر  مباركه  ورقۀ  این  مقام  و 

)حسامى، آل اهلل، صص 44٥�4٥9(.

هرچه  و  شد  ساخته  گام به گام  شوقى  شخصیت 
از  مى شد،  مسلط تر  اوضاع  بر  و  مى رفت  پیش 
حذف  برای  بیشتر  قدرتش 
كرد  استفاده  مخالفان  و  رقیبان 
بیشتر  را  خانوادگى اش  میراث  و 
كه  است  ذكر  به  الزم  كرد.  رها 
شوقى  كانادایی  همسر  نقش 
كسول« را در این میان  »روحیه ما

نمى توان نادیده  گرفت.

خانم  روحیه  برای  سال ها  »آن 
سال هایی پركار ولى درعین حال 
من  مى فرمودند  بود.  انگیز  سرور 
منشى  بودم،  مصاحب  بودم،  همسر  به تنهایی 
و  یک  تار روزهای  آن  خانه دار...  هم  و  بودم 
كه در خاندان حضرت عبدالبهاء پدید  پرآشوبی 
آمد، امةالبهاء سپر بال و یگانه حامى حضرت ولى 
كه حضرت ولى امراهلل به  امراهلل بودند. اوقاتى بود 
كه  نداشتند  اعتماد  خود  عائلۀ  افراد  از  هیچ یک 
بود  این  از  ترسشان  و  بمانند  تنها  ایران  زائرین  با 
زائرین  جمع  در  كسان  نا زهر  اشارات،  و  ایما  كه 
روحیه  از  ازاین رو  گذارد؛  جای  بر  منفى  تأثیرات 
كه با افراد خانواده، به مالقات  خانم مى خواستند 
امةالبها،  حضرت  به  )ارمغانى  بروند«  زائرین 

ص٣٨(.

تحمل  تاب  بزرگان،  بازی  معركۀ  در  جوان  شوقى 
مى داد،  ترجیح  بودن  بر  را  نبودن  و  نداشت 
مدتى  برای  خانواده،  اعضای  اطالع  بدون  لذا 
با  عاقبت  ولى  برد؛  پناه  سوئیس  كوه های  به 
به  راضى  و  نموده  پیدا  را  او  یاد  ز جست وجوی 
برگشت نمودند )گوهر یكتا، صفحات 9٢ و 114�

.)11٥

مؤلمۀ  واقعۀ  از  پس  عبد  »این 
مصیبت عظمى  صعود حضرت 
به  ابهى،  ملكوت  به  عبدالبهاء 
صدمات  دچار  و  مبتال  حدی 
الم  و  حزن  و  امراهلل  اعدای 
همچو  در  را  وجودم  كه  گشته ام 
وقتى و در چنین محیط، منافى 
مقدسه  مهمه  وظایف  ایفای 
چندی  لذا  مى شمرم.  خویش 

را  خارج،  چه  و  داخل  چه  امریه،  امور  ناچار 
یاست حضرت  برعهده عائله مقدسۀ مباركه، به ر
)شوقى،  مى گذارم...«  الفداء  له  روحى  علیا  ورقه 

توقیعات مباركه 19٢٢�19٢٦، ص٢0(.

در آن زمان رهبری جامعه بهائى در دستان خواهر 
مباركه  ورقه  »حضرت  داشت:  قرار  عبدالبهاء 
علیا شایستگى خویش را برای ادارۀ جامعه، قباًل 
به  عبدالبهاء  حضرت  مسافرت های  زمان  در  نیز 
غرب به منصه ظهور رسانده بود... در فاصلۀ ما 
حضرت  ورود  تا  عبدالبهاء  حضرت  صعود  بین 
وصایای  امانتدار  اقدس،  ارض  به  امراهلل  ولى 
هجرت  و  غیبت  در  ماه  نه  مدت  ثانیًا  و  مباركه 

امری  والیت  دورۀ 
باید  را  شوقی افندی 
در  عطفی  نقطه  درحقیقت 
در  تثبیت  و   شدن  تشکیالتی 
دورانی  نامید،  بهائی  آیین 
و  قوانین  از  بسیاری  که 
از  بهائی  جامعه  در  اعتقادات 
صحبت های  و  شایعه  حالت 

غیررسمی خارج شد. 
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كه در لوح  شوقى تقریبًا تمام اعضا خانواده اش را 
آن ها  حفظ  برای  بهاءاهلل(  )وصیت نامه  عهدی 

كرد. سفارش شده بود طرد روحانى 

كشیده شد و  »شبكۀ نقض در حول هیكل اطهر 
و  بستگان  تمام  رفته رفته  كه  كشید  جایی  به  كار 
آن  الطاف  از  را  امراهلل خود  نزدیكان حضرت ولى 

ساقط  نموده  محروم  حضرت 
گوهر  خانم،  )روحیه  گشتند« 

یكتا، ص111(.

)صبحى(  مهتدی  »فضل اهلل 
سال  چند  ...از  ...مى نویسد: 
كه  كردم  پیدا  گهى  آ من  پیش 
پدر  و  خویشاوندان  همه  شوقى 
و  خواهرها  و  برادرها  و  مادر  و 
دائى زاده ها و فرزندانشان را رانده 
شده«  پدید  تیرگى  آن ها  میان  و 
بهائیت،  در  انشعاب  )رائین، 

ص1٧٢(.

غربی  شیوه  با  زندگى  به  ایام  گذشت  با  شوقى 
بیشتر دل بست و همچون پدربزرگش لباس شرقى 
یشش را تراشید  كرد و ر كوتاه  نپوشید، موهایش را 

گوهریكتا، صص ٣٥٨�٣٦1(. )روحیه خانم، 

در حقیقت امید اصلى این رهبر جوان بهائى به 
سمت غرب و آمریكا رفت و مشاوران اصلى اش 
 ٢٧٦ صص  )همان،  نمود  انتخاب  غرب  از  را 

.)٢٨1�

گرفت،  به عهده  را  امر  زمام  امراهلل  ولى  »زمانى كه 
سازمان  نبود.  برنامه  این  آماده  هنوز  بهائى  عالم 
بود  نشده  هماهنگ  و  متشكل  اندازه  بدان   آن 
و  آزاد  مؤسسات  این  ایجاد  برای  تعداد  نظر  از  و 
بنابراین  بود.  نرسیده  كافى  حد  به  دموكراتیک 
شوقى  برود.  پیش  قدم به قدم  مى بایست  ناچار 
آن  به  كه  كاری  اولین  ربانى 
گروهى  انتخاب  نمود،  مبادرت 
به منظور  الیق  و  كاردان  افراد  از 
امور  در  او  با  همكاری  و  كمک 
كثریت  ا كه  گروهى  بود،  جاری 
آمریكایی  بهائیان  را  آن  افراد 
)باغبانان  مى دادند«  تشكیل 

بهشت خدا، ص 1٧٦(.

ایرانى  مؤثر  و  مشهور  مشاوران 
را  جوان  شوقى  و  رسیدند  دیر 
غربی اش  مشاوران  محاصرۀ  در 
رهایی،  برای  هم  شوقى  یافتند. 
تبعید  دوردست  ممالک  به  تبلیغ  نام  به  را  آن ها 

كرد تا از مركز حوادث و تحوالت به دور باشند.

»وجود مبارک دائمًا در این فكر و اندیشه كه مظاهر 
امور  برخى  در  آنان  با  و  بیابند  را  خالص  تقوای 
بحث و شور نمایند، چنانچه در ماه مارچ 19٢٢ 
در  را  مختلفه  كشورهای  نمایندگان  از  عده ای 
مازندرانى  فاضل  ....جناب  فرمودند  جمع  حیفا 
كه از مبلغین آن وقت بودند و لكن وصول  و آواره 
هیكل  بعد  افتاده،  تأخیر  به  اقدس  ارض  به  آنان 

شوقی  زمان  در  نیاز  این 
که  شد  احساس  بیش ازپیش 
آیین  ادامۀ  باید  بهائی  آیین 
و  شود  معرفی  غرب  در  بابی 
نقش تاریخی بهاءاهلل به عنوان 
جایگاه  و  پررنگ  ایرانی  پیامبر 
بهاء  مبشر  حد  در  که  باب 
تقلیل داده شده بود و باعث 
به  عالقه مندان  دلسردی 
بازسازی  بود  گشته  بابی  آیین 

شود. 
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بعیده  بالد  تبلیغى  اسفار  برای  را  دو  هر  مبارک 
ص  گوهریكتا،  خانم،  )روحیه  داشتند«  اعزام 

.)٨9

آواره و مازندرانى در میان بهائیان آن عصر، هر دو 
از چهره هایی بودند كه عالوه  بر جنبه های تبلیغى 
یخ نیز دست داشتند. این  كار نگارش تار بارز، در 
رفتار  به  روزگار  آن  بهائى  بزرگان  كه  بود  حالى  در 
چاره جویی  دنبال  به  و  نداشته  اعتماد  شوقى 
برای نجات امر بهائى از رفتار های او بودند و او را 
كم  كه حا به طوری  یادی بی تجربه مى دانستند،  ز
دخالت  زمینه  این  در  هم  فلسطین  انگلیسى 
نموده و توصیه به تشكیل هرچه زودتر بیت العدل 

بهائى نمود )همان، ص ٨٨�90(.

دورۀ والیت امری شوقى افندی را باید درحقیقت 
در  تثبیت  و   شدن  تى  تشكیال در  عطفى  نقطه 
قوانین  از  بسیاری  كه  دورانى  نامید،  بهائى  آیین 
و  شایعه  حالت  از  بهائى  جامعه  در  اعتقادات  و 
صحبت های غیررسمى خارج شد. شوقى افندی 
كه  قبل  دوران  از  به جامانده  میراث  مقابل  در 
ارجاع  نامعلوم  آیندۀ  به  از سؤاالت  پاسخ بخشى 
تا  كه  بهاء  اهل  اعتقادات  از  بخشى  و  بود  شده 
بهاء  برخى  و  داشت  عقیده ای  هركسى  روز  آن 
موعود  مسیح  و  خدا  پسر  را  عبدالبهاء  و  خدا  را 
از  بخشى  به  او  بود.  گرفته  قرار  مى دانستند، 
پاسخ  اعتقادی  آشفتگى  این  و  سؤاالت  این 
 SHOGHI EFFENDI: THE )نخجوانى،  داد. 
ص   ،  RANGE AND POWER OF HIS PEN

.)٣٢0�٣19

پیش از آن در زمان عبدالبهاء، هرچند قدم هایی 
كوچک برای تشكیل محافل و بیوت عدل  بسیار 
ولى  بود،  شده  برداشته  مشورتى  محافل  و  محلى 
كید عمده بر روحانیت صرف بود )خاطرات 9  تأ

ساله، ص 190 و 191(.

است:  گفته  سخنانش  از  یكى  در  عبدالبهاء 
آنچه  یعنى  است.  مبین  نور  یج  ترو ما  »وظیفه 
و  انسانى  عالم  فضائل  و  كماالت  حصول  سبب 
راحت و آسایش عالم وجود است، به آن تشبث 
در  به هیچ وجه  كه  اذكاری  و  افكار  به  نه  كنیم، 
كه ما تعلقى  مشرق ثمری ندارد، على الخصوص 
گر  یم. ما را روش و مسلكى دیگر. حال ا به آن ندار
منزل  در  سیاسیه  امور  در  بخواهد  احبا  از  نفسى 
بهتر  اول  بكند،  كره  مذا دیگران  محفل  یا  خویش 
است نسبت خود را از این امر قطع نماید و جمیع 
بدانند كه تعلق به این امر ندارد. خود مى داند و اال 
عاقبت سبب مضرت عمومى گردد یعنى مسلک 
روحانى ما را به هم زند و احبا را مشغول به اقوالى 
نماید كه سبب تدنى و محرومى  آنان گردد« )اسرار 

االثار خصوصى، جلد 4، ص 4٦ و4٧(.

به  نگاه  نوع  در  كه  تغییراتى  با  شوقى افندی 
كرد به سمت غربی تر شدن و  رهبران بهائى ایجاد 
چهارچوب بندی و نظم اداری دادن به اعتقادات 
در  انشعاب  )رائین،  رفت  پیش  بهائى  تفكرات  و 
در  او  تربیت  شاید  و   )19٨�19٥ ص  بهائیت، 
انگلستان،  كسفورد  آ همچون  غربی،  محیطى 

بیش از پیش بینى عبدالبهاء مؤثر بوده است.
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»در این موقع عرض كردم آیا تربیت غربی طبیعت 
به  را  او  پویای  ذهن  و  نمى نماید  عوض  را  شوقى 
نمى سازد  محدود  خردگرایی  خشک  قیدوبند 
و  قواعد  به وسیلۀ  را  او  شرقى  شهود  و  كشف  و 
دیگر  درنتیجه  كه  نمى كند  سركوب  اصول گرایی 
بلكه  بود،  نخواهد  ربوب  حق  خادم  نه تنها  او 
غرب  بازی های  زمانه  خردپذیری  برای  برده ای 
حضرت  شد؟  خواهد  روزمره  زندگى  بی مایگى  و 
با  و  برخاستند  طوالنى  مكثى  از  پس  عبدالبهاء 
صدایی مهیمن و متین فرمودند: من ایلیای خود 
كنند.  كه او را تربیت  را به انگلیسى ها نمى سپارم 
قدرت  و  مى نمایم  الهى  آستان  تقدیم  را  او  من 
و  حفظ  كسفورد  آ در  حتى  را  او  خداوند  محیطه 
كرد ان شاءاهلل« )خادم، حضرت  حراست خواهد 

كسفورد، ص 101(. شوقى افندی در آ

شوقى به دنبال قالبى جدید برای امر بهائى و مقوم 
تغییر  این  بود.  بهائیت  اداری  نظم  و  تشكیالت 
كشید تا در جامعۀ  یكرد و استراتژی مدتى طول  رو

كامل فهم شود. بهائى به طور 

كشور  كه در این  كه محاسنى  »امیدم چنان است 
نموده  كسب  به سرعت  است،  جلوه گر  جامعه  و 
كنم و حقایق امر را  سپس به منزل خود مراجعت 
یخته و بدین طریق خدمتى به  در قالبى جدید ر

آستان مقدس نمایم« )همان، ص 1٢9(.

اداری،  نظم  كه  مى فرمودند  كید  تأ حضرت  »آن 
در  جریان  به  آن  در  الهى  روح  كه  است  مجرایی 
كید بر تشكیالت و تصمیم گیری  خواهد آمد... تأ

مبلغان  از  بسیاری  برای  مشورت  امر  و  جمعى 
كه فهم آن دشوار مى نمود.  برجستۀ امر، امری بود 
كه اقتدار محافل روحانى ملى را  برخى نتوانستند 
بپذیرند و ایمانشان را از دست دادند. بااین حال 
را فدای خواست  ارادۀ خود  و  كثر احبا خواست  ا
ثابت  عهدومیثاق  بر  و  نمودند  تشكیالت  ارادۀ  و 
محافل  اقتدار  كه  نمودند  درک  آن ها  ماندند. 
و محلى غیرقابل انكار است.« )همان، ص  ملى 

.)1٨٨

در  را  كوتاهى  مدت  تحصیل  زمان  در  شوقى 
از  یكى  صالحدید  به  بنا  و  بود  گذرانده  كسفورد  آ
كالج بالیول به نام ای دی  اعضای شورای مدیران 
كالج بالیول را نیافت و  لیندسى امكان حضور در 
مجبور شد در یک مؤسسه غیردانشگاهى وابسته 
كسفورد به نام هیأت غیردانشگاهى ثبت نام  به آ
ناراحتى  موجب  امر  این   .)1٢1 ص  )همان،  كند 
اینكه  از  او  شد؛  شوقى افندی  شدید  ناامیدی  و 
كند  مجبور بود در هیأت غیردانشگاهى ثبت نام 
اضطرابات  و  یأس  اوج  نبود.  خوشحال  اصاًل 
كتبر 19٢0 خطاب به على یزدی  شوقى در نامه 10 ا
»...به طور  مى گوید:  كه  آنجا  است؛  لمس  قابل 
)همان،  هستم...«  گرفتار  و  نگران  كى  وحشتنا

ص 1٢٣(.

بالیول  كالج  برنامه های  از  مى كرد  سعى  شوقى 
در  نماید.  رفتار  آنجا  برنامۀ  طبق  و  كند  استفاده 
آنجا با محیط علمى  و منظم و با سخت گیری های 
آن آشنا شد )همان، ص1٢٦�1٢٧( و حتى بعد از 
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كالج  كه موفق به حضور در  كش وقوس های فراوان 
سرد«  و  كادمیک  »آ محیطى  را  آنجا  شد،  بالیول 

مى خواند )همان، ص 1٧٣(.

را  او  كه  هم دوره ای هایش  برخورد  نحوۀ  شاید 
و  شخصیت  تضعیف  در  مى انداختند  دست 
متأسفانه   ...« است.  بوده  مؤثر  او  شدن  ی  منزو
گاهى اوقات او را دست مى ا نداختند و هنوز هم 

یا  بود  مطلع  آن  از  كه  نمى دانم 
نه« )همان، ص 140(.

شوقى  امری  والیت  دوران 
حوادث،  از  بسیاری  از  خالى 
تبلیغى  حركات  و  هیجان ها 
شخصیت  و  بود  قبلى  رهبران 
مسأله  این  بر  شوقى  ی  منزو
ژوویون،  و  )گوویون  دامن مى زد 
ص  خدا،  بهشت  باغبانان 

.)1٧٨

آیین  نه به شكل یک  بهائى  امر 
آسمانى و معنوی، بلكه بیشتر شبیه یک شركت 
سهامى خاص با مدیریتى به شدت سلسله مراتبى 
كه تمام منابع قدرت و مشروعیت  و هرمى  درآمد 
همچون حق طرد یا منابع مالى در قالب تبرعات 

و حقوق اهلل در رأس این هرم جمع شده بود.

قبول یک دین یا آیین و ایمان به آن، امری قلبى و 
اعتقادی است ولى شوقى با وضع قانون تسجیل 
را  آن  جنگ،  در  بهائیان  حضور  عدم  بهانۀ  به 
كسى  گر  به صورت ثبت نامى  درآورد، به صورتى كه ا

قلبًا مؤمن به آیین بهائى باشد ولى تسجیل در دفاتر 
رسمى  بهائى نشده باشد، قادر به انجام بعضى از 
امور دینى و واجبات آیین بهائى همچون شركت 
در ضیافت نوزده روزه بهائى نیست )هورنبى، انوار 

هدایت، ص٣0٣(.

كید بسیار رهبران بهائى در مواجهه  تا آن دوران تأ
بر  خودشان  كیش  تبلیغ  نحوۀ  و  غربی  جوامع  با 
و  و شرح شهادت ها  یخ  تار نقل 
بود  باب  پیروان  جانبازی های 
اعتقادی  مباحث  در  كمتر  و 
از  بسیاری  مى نمودند.  ورود 
مستشرقان غربی هم تحت تأثیر 
همین جانبازی ها به آیین بابی 
عالقه مند شده بودند و معیاری 
نادرستى  یا  و  درستى  برای 
بیشتر  و  نداشتند  آیین  این 
آن  خشن  رفتار  نوع  تحت تأثیر 
پیروان  با  قاجار  حكومت  روز 
همان گونه  بودند،  آیین  این 
همین  وجود  را  امر  پیشرفت  علت  عبدالبهاء  كه 
مخالفت ها مى داند )داودی، مقاالت و رسائل در 

مباحث متنوعه، ص٢٣٦(.

در  انگلیس  دولت  نمایندۀ  عقیدۀ  البته 
واعظ  این  عقاید  اصول  گر  »ا بود:  چنین  ایران 
كه چیز تازه ای دربر ندارد، به  )على محمد باب(، 
بی اهمیت  شک  بدون  شود،  گذاشته  خود  حال 
خواهد  روبه زوال  و  شد  خواهد  معلوم  بودنش 

شوقی  امری  والیت  دوران  در 
و  محافل  به  دستوری  ربانی 
داده  بهائی  اداری  تشکیالت 
ثبت  و  جمع آوری  بر  مبنی  شد 
نوشتن  بهائی و  خاطرات قدمای 
کتب  تواریخ، البته قبل از آن هم 
در  ولی  بود  شده  نوشته  زیادی 
و  رساله  زیادی  تعداد  دوره  آن 
تفاوت  و  شد  نوشته  تاریخ  کتاب 
نقل ها و دیدگاه های مورخان در 

کتب افزون شد. آن 
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كه  است  عقوبت  و  شكنجه  تنها  گذاشت. 
بخشد.«  نجات  خفت  و  افول  از  را  آنان  مى تواند 

)رائین، انشعاب در بهائیت، ص٢٦(.

احساس  بیش ازپیش  شوقى  زمان  در  نیاز  این 
كه آیین بهائى باید ادامۀ آیین بابی در غرب  شد 

یخى  تار نقش  و  شود  معرفى 
ایرانى  پیامبر  به عنوان  بهاءاهلل 
كه در حد  پررنگ و جایگاه باب 
بود  شده  داده  تقلیل  بهاء  مبشر 
عالقه مندان  دلسردی  باعث  و 
بازسازی  بود  گشته  بابی  آیین  به 
بهائى  یخ نگاران  تار لذا  شود. 
به  دیگر  بار  شوقى،  عصر  در 
پیروان  جانبازی های  شرح  بیان 
كردند  تالش  و  پرداختند  باب 
زمان  در  كه  را  او  شخصیت 

حدود  تا  الغطاء  كشف  نگارش  با  عبدالبهاء 
كنند.  بازسازی  بود،  شده  مخدوش  یادی  ز
و  نشد  چاپ  تجدید  هرگز  دیگر  الغطاء  كشف 
گشت و امروزه  نسخه های باقى ماندۀ آن، معدوم 
كه البته  تنها چند نسخۀ معدود از آن وجود دارد 
نیز  الكترونیكى  فایل های  به صورت  خوشبختانه 

در دسترس است.

بازسازی  برای  شوقى  تالش  از  نمونه ای  به عنوان 
شخصیت باب در بین بهائیان، مى توان به طرح 
شوقى برای جذب محقق شهیر نیكالی فرانسوی 
كم اهمیت  و  بهائیان  تبلیغ  براثر  كه  كرد  اشاره 

بهائیان  مخالف  به  باب  جایگاه  دادن  جلوه 
تبدیل شده بود.

كتاب بیان  كه  »یكى از شواهد مسیو نیكال است 
او  و مى توان فى الحقیقه  ترجمه نمود  فرانسه  به  را 
كه بهائیان  را از بابیان شمرد. سال ها فكر مى كرد 
را  اعلى  حضرت  منزلت  و  مقام 
فهمید  وقتى  ولى  كرده اند  تحقیر 
دربارۀ  امراهلل  ولّى  حضرت  كه 
شریعت  و  اعلى  حضرت  مقام 
احترامى  ذكر  و  توقیر  چه  بیان 
كه  را  نبیل  كتاب  و  فرمودند 
حیات  یخ  تار الحقیقه  فى 
نشر  و  طبع  است،  اعلى  طلعت 
نیكال  مسیو  تفّكر  طرز  فرمودند، 
مكاتیب  از  یكى  در  شد.  عوض 
قدیم  دوستان  از  یكى  به  خود، 
چشم  جهان  به آرامى  از  كنون  ا مى نویسد:  فرانسه 
كه  شوقى افندی  بلند  نام  باد  مبارک  مى بندم، 
رفع  مرا  نگرانى  و  آرام  من  قلب  در  را  طوفان  این 
كه مقام و منزلت حقیقى  فرمود. مبارک باد نام او 
آن قدر  را مى داند.  باب  حضرت سّیدعلى محّمد 
كسى را ببوسم  كه مى خواهم دست های  مسرورم 
كت نوشت و توقیع حضرت  ی پا كه نشانى مرا رو
از آن  را برای من ارسال داشت. بی نهایت  شوقى 
خانم محترم ممنون و سپاسگزارم و این ممنونّیت 
گوهر  خانم،  )روحیه  است«  من  قلب  اعماق  از 

یكتا، ص٢4٥(.

به عنوان نمونه در واقعۀ رمی 
ناصرالدین شاه(  )ترور  شاه 
که  می شود  مشاهده 
را  عبدالبهاء سعی دارد تقصیر 
مجنون  جوان  چند  گردن  به 
از  را  پدرش  و  انداخته  بابی 
داند؛  مبری  تهمتی  هرگونه 
بهائی،  تواریخ  طبق  درحالی که 
بهاء دست کم در جریان نقشه 

بابی ها بوده است.
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تاریخ نگاری در آیین بهائی و معضالت آن- ٣
پس از جدایی ازل و بهاءاهلل، بهائیان برای تثبیت 
حقیقى  جانشینان  به عنوان  خودشان  جایگاه 
كه آیین باب را نسخ نموده  گروهى  باب، به عنوان 
)كشف الغطا، ص1٦٦( ولى در امتداد او هستند، 
خارج  برای  و  زدند  یخ هایی  تار نوشتن  به  دست 
را  یخ  تار از  بخش هایی  میدان،  از  حریف  نمودن 
كرده و آن را به عناوین مختلف به دنیای  حذف 

كردند. آن روز ارائه 

به خصوص  غیرمؤمن  و  مؤمن  افراد  زمان،  آن  تا 
یخ  كتب متعددی در زمینه تار مستشرقان غربی 
آیین بابی و وقایع سال های اولیه آن نوشته بودند 
و  بود  بابی  آیین  و  باب  از  صحبت  همه جا  و 
بهاءاهلل  ادعاهای  و  بهائى  آیین  به  محققى  كمتر 
بعد  سال  ده ها  تا  حتى  و  مى داد  نشان  توجهى 
به عنوان  نبودند.  قائل  بهائى  و  بابی  بین  تفاوتى 
به  مى توان  یخ نگاری ها  تار این  از  نمونه هایی 
یخ  التوار ناسخ  ازجمله:  كرد،  اشاره  چند  كتبى 
به  ملقب  كاشانى  خان  میرزامحمدتقى  نوشته 
لسان الملک و متخلص به سپهر؛ روضة الصفای 
ابن محمود؛  محمد بن خاوندشاه  تألیف  ناصری 
نوشته  وسطى  آسیای  در  فلسفه  و  مذاهب 
به  بابی  آیین  باعث معرفى  كه  فرانسوی  گوبینوی 
كتاب ایران و مسأله ایرانى نوشته  جهانیان شد؛ 
كتاب سیدعلى محمد معروف به باب  كرزن؛  لرد 
پروفسور  كتب  و  آثار  و  فرانسوی  نیكالی  نوشته 
گرنویل براون كه به اعتراف مبلغ بنام بهائى  ادوارد 
و  حفظ  و  ثبت  در  بالیوزی  جناب  امراهلل  ایادی 

بی بدیل  نقشى  بهائى،  بعضًا  و  بابی  آثار  انتشار 
سپاسگزاری  او  از  باید  عمیقًا  بهائیان  و  داشته 
نمایند )محمدحسینى، حضرت باب، ص ٦٨(.

كوتاه حیاتش از جهت  آیین بهائى در مدت زمان 
و  بوده  مواجه  چند  تى  معضال با  یخ نویسى  تار
اشاره  آن ها  از  نمونه  چند  به  ذیل  در  كه  هست 

مى شود.

وجود تواریخ زیاد در مدتی محدود- ١-٣
یخ نویسى  تار در  بهائى  آیین  معضالت  از  یكى 
در  مختلف  نقل قول های  و  یاد  ز یخ  توار وجود 
كوتاه این آیین وجود  كه در مدت عمر  آن هاست 
دارد. شاید در مرحلۀ اول این مسأله ایراد نباشد 
یخى تعبیر شود و در مواردی  و حتى نقطۀ قوت تار
در  تفاوت  این  هم  دیگر  كیش های  و  آیین ها  از 
سردرگرمى  باعث  آنچه  ولى  شود،  دیده  نقل ها 
به  حوادث  این  بسیار  نزدیكى  مى شود،  بهائیان 
افراد  از  بعضى  است.  یخى  تار ُبعد  از  حال  زمان 
وقایع  متن  در  و  بوده اند  حوادث  شاهد  خودشان 
رقیب  گروه  به  است  ممكن  حتى  و  بوده  حاضر 
كرده باشند، سپس دست  یعنى ازلیان تعلق پیدا 
كه امروزه چندان  یخى نوشته اند  به قلم برده و تار

خوشایند منابع رسمى  فعلى آیین بهائى نیست.

به  دستوری  ربانى  شوقى  امری  والیت  دوران  در 
محافل و تشكیالت اداری بهائى داده شد مبنى 
و  بهائى  قدمای  خاطرات  ثبت  و  جمع آوری  بر 
یادی  ز كتب  هم  آن  از  قبل  البته  یخ،  توار نوشتن 
یادی  ز تعداد  دوره  آن  در  ولى  بود  شده  نوشته 
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یخ نوشته شد و تفاوت نقل ها و  كتاب تار رساله و 
كتب افزون شد )ملک  دیدگاه های مورخان در آن 

یخ امر، ص ٢0(. ی، منابع تار خسرو

قول ها  نقل  در  اختالف  از  نمونه ای  به عنوان 
شاعرۀ  قرةالعین،  طاهره  قتل  ماجرای  به  مى توان 
یخ رسمى  بهائى، نحوۀ  بابی، اشاره نمود كه در توار
جزئیاتى  ذكر  با  و  یک  تراژ و  پرشور  بسیار  او  مرگ 
ک، پزشک  مثال زدنى است؛ درحالى كه دكتر پوال
كه در آن زمان در ایران  مخصوص ناصرالدین شاه 

حادثه  این  عینى  شاهد  به عنوان  داشته،  حضور 
ک  پوال است.  نموده  ثبت  دیگر  به گونه ای  را  آن 
حاضر  طاهره  شهادت  هنگام  كه  است  مّدعى 
بوده است )محمدحسینى، حضرت طاهره، ص 

.)٥4

و  یخى  تار اختالفات  این  از  دیگر  نمونه ای  برای 
اجداد  اسامى   به  مى توان  متفاوت،  نقل قول های 

باب اشاره نمود.

نیز  سیدمحمدرضا  جناب  والد  نام  »موضوع 
جناب  زیرا  است.  اهمیت  حائز  جهتى  از 
فیضى  محمدعلى  جناب  و  مازندرانى  فاضل 
سیدابراهیم  را  سیدمحمدرضا  جناب  والد  نام 
و  نوشته اند  سیدفتح اهلل  را  سیدابراهیم  والد  و 
جناب  والد  نام  بالیوزی  جناب  امراهلل  ایادی 
را  میرزانصراهلل  والد  و  نصراهلل  را  سیدمحمدرضا 
میرزاابراهیم  را  میرزافتح اهلل  والد  و  میرزافتح اهلل 
باب،  حضرت  )محمدحسینى،  است«  دانسته 

ص 1٣٧ و 1٣٨(.

یخ  توار در  است.  باب  اعدام  روز  دیگر  نمونۀ 
و زمان حاضر  روز  آن  كه در  از مورخانى  غیرامری 
شده  ذكر  شعبان   ٢٧ باب  اعدام  روز  بوده اند، 
صرف  به  فقط  بهائیان  رسمى   یخ  تار ولى  است، 
كه آنان را مصون از خطا مى دانند،  نقل از رهبرانى 
كودكى  در سنین  زمان عبدالبهاء  آن  در  اینكه  با 
دنیا  به  بعد  سال  ده ها  هم  شوقى افندی  و  بوده 
نقل   1٢٦٦ شعبان   ٢٨ را  یخ  تار است،  آمده 

مى كند )همان، ص ٥٧4�٥٧٥(.

ک دکتر پوال
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در  مؤثر  بابیان  میان  در  جدی تر،  نمونۀ  به عنوان 
جایگاه  و  ازل  نقش  اولیه،  سال های  حوادث 
اما  است  واضح  و  روشن  به خوبی  او  جانشینى 
و  نام  حذف  در  سعى  به شدت  بهائى  یخ  توار در 

جایگاه صبح ازل در میان بابیان 
حقایق  این  قلب  برای  تالش  و 
سال  یک  )براون،  است  شده 
 .)٣٢٣ ص  ایرانیان،  میان  در 
به  مى توان  همچنین  دراین مورد 
منسوب  النائمین  تنبیه  كتاب 
كه دربارۀ  به خواهر ناتنى بهاءاهلل 
باب  از  بعد  جانشینى  وقایع 

كرد. نوشته شده است مراجعه 

مقدس - ٢-٣ تاریخ نگاری 
جانب  از  تواریخ  )تأیید 

رهبران بهائی(
عبارتى  به  شاید  و  دیگر  معضل 

یخ نگاری آیین بهائى، وجود  معضل بزرگ تر در تار
یخ هایی به قلم رهبران این آیین یا تأییدهایی  تار
از  یخ  توار این  از  تعدادی  پای  در  بعضًا  كه  است 
اعتقاد  )به  بهائى  خطای  از  مصون  رهبران  طرف 
یخ جنبۀ قدسى و  بهائیان( وجود دارد و به آن تار
بررسى  و  نقد  دایرۀ  از  را  آن ها  و  مى دهد  ملكوتى 
علمى  و موشكافانه برای باورمندان به آیین بهائى 

خارج مى كند.

یخ  توار جمیع  و  است  محتوم  امر  الهیه  »نصوص 
تجربه  زیرا  ننمایند.  مقابلى  الهى  نص  با  عالم 

در  تتبع  و  حقیقت  تحری  از  بعد  كه  گردیده 
الهیه  نصوص  به  راجع  كل  قرائن،  و  قدیمه  آثار 
ج٣،  خصوصى،  اآلثار  اسرار  )مازندرانى،  گردند« 

ص1٢4(.

وحدت  كه  اصلیه ای  »مهمۀ 
یخ را در این ظهور حفظ  متون توار
در  چه  متضاده  اقوال  از  و  كرده 
در  چه  و  قضایا  حدوث  كیفیت 
وقوع حوادث  امكنۀ  و  ازمنه  ذكر 
منزه داشته، بیان بسیاری از امور 
و  است  مبارک  آثار  در  یخیه  تار
یخى به قلم وحى  ذكر حقایق تار
مانع  خطا  از  مصون  كلک  و 
و  اذهان  در  شبهه  كوچک ترین 
تحریف و تقلیب حقایق وسیله 
آن  مقصد  است...  منافقان 
خطاب،  فصل  این  با  كه  بوده 
یخ امر ملعبۀ ارباب ارتیاب قرار نگیرد و سندی  تار
هرگونه  از  منزه  و  ]سنگینى[  رزانت  منتهای  به 
شبهت، روشنگر حقیقت امور و واقعیت حوادث 
در سنین اولیه این امر اعظم باشد. خالصه اینكه 
حصاری  الهى  عهدومیثاق  مركز  مشكین  كلک 
داشته اند  استوار  افخم  امر  این  یخ  تار برگرد  متین 
یا قدرت  یب و ر كه قلم تحریف هیچ كس از اهل ر
ص  امری،  مطالعات  )جزوه  ندارد.«  آن  بر  رخنه 

.)4٢�41

همچون  درحقیقت  کتاب  این 
آیینی  و  دینی  درون  کتاب  یک 
نه  شده  نوشته  مؤمنان  برای 
تاریخی  کتاب  یک  به صورت 
برای  قابل استفاده  علمِی 
در  که  شوقی افندی  و  همگان 
بهائی  دنیای  امور  بر  زمان  آن 
مسلط شده بود نیازی نمی دید 
مستندات  و  تاریخی  منابع  که 
کند و خودش را  خودش را ارائه 
کتاب پاسخ گو  نسبت به مطالب 

نماید. 
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به  مى توان  بخش  این  در  نمونه هایی  به عنوان 
كرد: یخى زیر اشاره  كتاب های تار

یه  كب الدر مقاله شخصى سیاح، قرن بدیع، الكوا
یخ ظهورالحق. فى مآثرالبهائیه، تار

اثر  سیاح  شخصى  مقاله  یخى  تار كتاب  الف( 
عبدالبهاء، دومین رهبر آیین بهائى.

ارشد  فرزند  عباس افندی  قلم  به  كتاب  این 
شده  نوشته  بهاءاهلل  حیات  زمان  در  بهاءاهلل، 

است.

را  خود  سیاح،  شخصى  مقاله  در  عباس افندی 
كه به طور  به عنوان فردی غیرمؤمن به دیانت بهائى 
اتفاقى به ایران رفته است و با آیین بابی و بهائى 

آشنا شده، معرفى مى كند.

از رسیدن به مقام رهبری آیین بهائى،  كه بعد  او 
در  نمود،  انتخاب  خود  برای  را  عبدالبهاء  لقب 
مقاله ای  و  بی طرف  محققى  به عنوان  را  آن  ابتدا 
براون«،  »ادوارد  به  گمنام  نویسنده ای  با  بی نام 
آن  در  براون  كرد.  ارائه  انگلیسى  شهیر  مستشرق 
زمان در زمینۀ آیین بابی و ماجراهای جانشینى و 
اختالفات و ادعاهای مدعیان اصلى، میرزایحیی 
مى نمود  تحقیق  نوری  میرزاحسین على  و  نوری 
میرزاجانى  خطى  یخ  تار یافتن  دنبال  به  به جد  و 
كاشانى )كه بعدها به نام نقطةالكاف منتشر شد( 
یخ  كه احتمااًل اولین و قدیمى ترین تار كتابی  بود. 

موجود بابی بوده است. 

این موضوع این احتمال را به ذهن نزدیک مى كند 
از  نسخه ای  است  داشته  قصد  عبدالبهاء  كه 

میرزاجانى  كتاب  جایگزین  را  خودش  كتاب 
براون  یا  و  نماید  یخ  تار در  ثبت  برای  كاشانى 
محیط  قول  به  نماید.  خارج  آن  یافتن  فكر  از  را 

طباطبایی:

سیاح  از  بیش  او،  مقالۀ  سیاِح  سیاحِت  »هدف 
كار پدرش و پیروان  یخ جدید، تقویت و تأیید  تار
عوامل  مانند  بابیان،  و  باب  سید  به  و  بوده  او 
مسافران  وصول  چاوش  و  پیشاهنگ  مقدماتى 
ص  محیط،  )طباطبائى،گوهر  مى نگرد.«  بعدی 

.)9٨

)ترور  شاه  رمى  واقعۀ  در  نمونه  به عنوان 
عبدالبهاء  كه  مى شود  مشاهده  ناصرالدین شاه( 
گردن چند جوان مجنون  به  را  تقصیر  دارد  سعى 
مبری  تهمتى  هرگونه  از  را  پدرش  و  انداخته  بابی 
یخ بهائى، بهاء دست كم  داند؛ درحالى كه طبق توار
على  »شیخ  است:  بوده  بابی ها  نقشه  جریان  در 
كربال  از  بهاءاهلل  حضرت  مراجعت  از  پس  عظیم 
عرض  به  شاه  قتل  نقشه  بر  مبنى  را  خود  طرح 
از  قاطع  سخنانى  با  بهاءاهلل  رسانید.  حضرت 
چنین  شوم  عواقب  و  داشت  برحذر  طرح  اجراء 
و  نمودند  بدو خاطرنشان  دقیقًا  را  و طرحى  قصد 
لكن عظیم با آنكه ارادت و اعتقادش به حضرت 
نفرمود  گوش  مبارک  انذار  به  بود،  عمیق  بهاءاهلل 
حضرت  )محمدحسینى،  نمود.«  آنچه  نمود  و 
گرفتن  باب، ص ٥9٣(. او حتى اشاره ای به پناه 
بهاءاهلل در سفارت روسیه و حمایت های سفیر و 
نقش او در رهایی بهاءاهلل از مهلكه نمى كند و این 
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كه در آیندۀ آیین های بابی  یخى را ـ  واقعۀ مهم تار
فراموشى  محاق  به  ـ  داشته  مهمى  نقش  بهائى  و 
مقالۀ  )عبدالبهاء،  مى سپارد  تحریف  شاید  و 

شخص سیاح، ص ٢9�٣1(.

بعدها بهائیان مجبور شدند نویسندۀ گمنام مقاله 
نویسنده  این  كنند.  معرفى  را  سیاح  شخصى 

بی طرف درحقیقت رهبر آیندۀ آیین بهائى بود.

سّیاح  شخصى  مقاله  »رساله 
باب  قضّیۀ  تفصیل  در  كه 
آثار  گنجینه  در  و  است  نوشته 
سیاح  مقاله  نام  به  بهائى  مباركه 
آثار  از  است،  مشهور  و  معروف 
است  عبدالبهاء  حضرت  مهمه 
حضرتش  نام  رسمًا  گرچه  كه 
نیست...«  آن  ینت بخش  ز
شخصى  مقاله  )عبدالبهاء، 

سیاح، پیشگفتار و ص 1(.

كه بهائیان ازجمله مبلغ بنام بهائى، آقای  هرچند 
این  توجیه  در  سعى  محمدحسینى  اهلل  نصرت 
حركت نادرست عبدالبهاء نموده و این را نشانۀ 
محویت ایشان مى داند: »عدم ذكر نویسنده كتاب 
حضرت  عبودّیت  و  محوّیت  نهایت  بر  داللت 
عبدالبهاء در ساحت جمال ابهى دارد؛ زیرا جائز 
ذكرى  بهاءاهلل،  حضرت  اّیام  در  كه  نمى دانستند 
از ایشان شود« )محمدحسینى، حضرت طاهره، 

ص11(.

 

را  عباس افندی  بهائیان  كه  است  ذكر  به  الزم 
از  مصون  ذاتًا   را  او  و  ندانسته  ظهور  مظاهر  از 
و   )1٣0�1٢9 ص  )مفاوضات،  نمى دانند  خطا 
مى كنند،  معرفى  موهوبی  عصمت  دارای  را  او 
انتصاب  از  بعد  بهائیان  عقیده  به  كه  عصمتى 
به مقام رهبری آیین بهائى شامل آن شده است و 
كتاب فردی عادی از جامعه  در زمان نوشتن این 
و  كتاب  این  امروزه  ولى  بودند 
خطا  از  مصون  را  او  روایت های 
قالب  خالف  كه  مى كنند  معرفى 

اعتقادی ایشان است.

 God( بدیع؛  قرن  كتاب  ب( 
كه درحقیقت ترجمه   )Passes by
قلم  به   101 رضوان  منیع  توقیع 
ربانى  بهائیان شوقى  رهبر  سومین 
ص  بدیع،  قرن  )شوقى،  است 

الف(.

بهائیان  به  خطاب  و  لوح  قالب  در  كتاب  این 
غربی منتشر شده است:

در  مستحضرند  گرامى  و  عزیز  دوستان  »چنان كه 
صحیفۀ  دو  و  منشور  رق  دو  بهائى  اول  قرن  پایان 
اقامۀ  و  اعظم  ابدع  قرن  ختام  مناسبت  به  نور 
جشن های مئوی ]صدساله[ در سراسر عالم بهائى 
از یراعۀ ]قلم[ قدرت حضرت ولى امراهلل جل ذكره 
و ثنائه عز نزول ارزانى فرمود. یكى به افتخار احبای 
و  معروف  قرن  لوح  به  كه  شرقیه  ممالک  در  الهى 
بالد  در  رحمانى  یاران  اعزاز  به  دیگری  و  موصوف 

است  قابل توجه  نکته  این 
نویسنده  که  وجودی  با  که 
کتب  تمام  )آواره( ادعا دارد 
بهائی  تاریخی  معتبر  اسناد  و 
کرده  مالحظه  قبل  از  را 
تاریخ  اسمی  از  اما  است 
نبیل  کامل  منثور  و  مکتوب 

زرندی نمی برد.
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و  بای موسوم  پاسز  گاد  نام  به  كه  صفحات غربیه 
منعوت است« )همان، ص ت(.

كتاب  یک  همچون  درحقیقت  كتاب  این 
نه  شده  نوشته  مؤمنان  برای  آیینى  و  دینى  درون 
یخى علمِى قابل استفاده  كتاب تار به صورت یک 
بر  زمان  آن  در  كه  شوقى افندی  و  همگان  برای 
امور دنیای بهائى مسلط شده بود نیازی نمى دید 

مستندات  و  یخى  تار منابع  كه 
را  خودش  و  كند  ارائه  را  خودش 
كتاب پاسخ گو  نسبت به مطالب 
كتاب بدون هیچ مستند  نماید. 
همچون  بهائیان  برای  مرجعى  و 
است.  شده  صادر  منزل  وحى 
نبیل  یخ  تار ترجمۀ  برخالف 
كه  كوشش تمام نموده  كه  زرندی 
برای  مستند  و  علمى  شكلى  به 
شود.  ساخته وپرداخته  غربیان 

گاردین)=شوقى( )به  »... ویژگى دیگر نوشته های 
یخ نبیل(، فقدان هرگونه یادداشت و  استثنای تار
الواح صادره  از  موارد  او اغلب  توضیح مى باشد. 
كنون  تا كه  آیین  مركزی  شخصیت های  توسط 
ترجمه و منتشر نشده است، استفاده مى كرد. این 
است  امر  آیندۀ  پژوهشگران  و  محققان  برای  كار 
تأیید  از  پس  و  كنند  تحقیق  را  رفرنس ها  این  كه 
كنند.«  اضافه  متن  به  را  رفرنس ها  بیت العدل، 
 SHOGHI EFFENDI: THE نخجوانى،  )على 
ص   ،  RANGE AND POWER OF HIS PEN

 .)٢94

بهائیه  و  بابیه  مقالۀ شیخیه،  در  دنیس مک اوئن 
وقتى  كه  است  آن  »واقعیت  است:  گفته  خود 
قبل  از  كرد،  اقدام  بدیع  قرن  نگارش  به  شوقى 
كرده  ترسیم  خود  برای  را  )حقایق(  چهارچوب 
طرح  بر  بنا  را  خودش  روایت  و  قصه  هم  او  بود... 
عبارت  كه  كرد  ترسیم  داشت  ذهن  در  كه  كلى 
كه در شیراز، بغداد و عكا  آیینى  از یک درام  بود 
فوق  كار  است.  درآمده  اجرا  به 
العاده ای است، ولى فكر نمى كنم 
یخى قابل قبولى باشد.« مأخذ تار

»جرج  نقش  قابل توجه،  نكته 
اصالحات  انجام  در  شند«  تاون 
انتخاب  و  متن  ادبی  و  ویرایشى 
اوست:  توسط  كتاب  نام 
جرج  از  همچنین  »شوقى افندی 
برای  تا  بود  خواسته  شند  تاون 
كند،  انتخاب  هم  نامى  كتاب 
جالبى  ایده های  شند  تاون  مى كرد  فكر  همیشه 
با  زد  تلگرام  تاون شند یک  باشد... جرج  داشته 
كلمه ساده: GOD PASSES BY و بالفاصله  سه 
این  كرد:  یافت  در افندی  شوقى  از  تلگرام  یک 
بودم  منتظرش  كه  همانى  است  عالى  تیتری 
 SHOGHI EFFENDI: THE RANGE AND(

POWER OF HIS PEN، ص 11٥(.

برخى  كه  است  آن  كتاب  این  دربارۀ  دیگر  نكته 
كه  روایت هایی  تمام  با  بدیع  قرن  كتاب  مطالب 
رهبران  جانب  از  )حتى  بوده  موجود  پیش ازآن 

پیش از خودش( متناقض است.

این سبک تاریخ نویسی بهائیان 
داستان سرایی  تعبیری  )به 
به شدت  تاریخ(  قالب  در 
و  زمان  حوادث  از  متأثر 
منورفکران  سبک  تحت تأثیر 
سیاسی  تحول خواهان  و 
که  است  بوده  زمانه شان 
پیش ازاین هم در آیین بهائی 

سابقه داشته است. 
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تقریبًا  بدیع  قرن  كتاب  از  قبل  تا  نمونه  به عنوان 
به جامانده  متون  و  موجود  روایت های  تمام  در 
درمورد ادعای اولیه على محمد شیرازی، مورخان 
هم عقیده هستند كه ادعای اولیه او نیابت از امام 
دوازدهم شیعیان بوده و براساس عقیدۀ شیخیه، 
خود را باب ارتباطى با امام غائب معرفى مى كند یا 
حتى در روایت و توجیه های رهبران بهائى خودش 
مى كند،  معرفى  بهاءاهلل  نائب  یا  علم  باب  را 
مستندی  و  دلیل  هیچ  بدون  شوقى  درحالى كه 
رسالت  حتى  و  قائمیت  ادعای  را  اولیه  ادعای 
بیان مى كند )شوقى، قرن بدیع، صص 4٣�4٥(. 
ولى  حضرت  تصریح  به  كه  داشت  توجه  »باید 
حضرت  مبارک  امر  اظهار  شب  همان  در  امراهلل، 
قائمیت  به  باب الباب  جناب  شیراز،  در  باب 
كرده است« )محمدحسینى،  حضرتشان اعتقاد 

حضرت طاهره، ص ٢٥٨(. 

البهائیه  مآثر  فى  یه  الدر كب  كتاب الكوا ج( 
تألیف عبدالحسین آیتى ملقب به »آواره« از سوی 
عبدالبهاء )مرسلوند، زندگى نامه رجال و مشاهیر 
ایران، ص ٦4 و عبدالبهاء، مكاتیب، ج٨، ص٨( 
كه بعدها از آیین بهائى تبری نمود. بخش هایی از 
كلیت  و  عبدالبهاء  شخص  تأیید  به  كتاب  این 

كتاب به تأیید شوقى افندی رسیده بود.

انور  لحاظ  به  یه  الدر كب  كوا نخست  »مجلد 
مبارک  دست  با  و  رسیده  عبدالبهاء  حضرت 
خویش برخى از مواضع آن را تصحیح فرموده اند« 

)محمدحسینى، حضرت طاهره، ص٢٣(.

چنین  خود  یه  الدر كب  الكوا كتاب  در  آیتى 
مى گوید:

سال  دو  و  بیست   )1٣4٢( سنه  این  در  »نگارنده 
كثر  ا در  مرتبه  چند  بوده  سفر  در  دائمًا  كه  است 
كه مملكت  مدن و قری و قصبه جات وطن خود 
پنجاه  یكصدو تقریبًا  نموده...  سیر  است  ایران 
و  ایران  بهائیان  كز  مرا از  قصبه  و  قریه  و  مدینه 
كرده و با  كز بهائیان خارجه را سیر  پنجاه مركز از مرا
كاملۀ مطلعه، از قدما و حدثا خلطه  هزاران نفوس 
كه بر این امر به  كتب بسیاری را  و آمیزش نموده و 
هر لسان نوشته شده، اصل یا ترجمه آن را مطالعه 
یخى  و غیرتار یخى  تار امور  از  امری  كمتر  و  نموده 
بنده پوشیده  این  بر  كه  امر  این  است در موضوع 
مانده باشد و در هر خصوص سعى و جهد وافى 
مبذول داشته كه رؤوس و اصول حوادث و وقایع را 
یه،  كب الدر به طور صحیح بنگارد.« )آیتى، الكوا

ج ٢، ص ٣٣٥(.

بهائى  آیین  از  كه  بعدها  آواره  شخص  البته 
كشف الحیل را نوشت، مدعى  كتاب  بازگشت و 
تقریبًا  به صورت  یه  الدر كب  الكوا كتاب  كه  شد 
كامل زیرنظر عبدالبهاء و با هدایات و اصالحات 

او منتشر شده است:

نسخه  عباس افندی  كنم  طبع  خواستم  چون  »و 
آن را طلبید و دستوراتى داد و ناچار بسیاری از آن 
یخ، صورت تغییراتى به خود  را تغییر دادم و آن تار
كه بر منفعت خودش تمام مى شد و از آن  گرفت 
سیاح  مقاله  مضامین  با  كه  داشت  اصرار  جمله 
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مهارتى  با  و  است  عباس افندی  خود  قلم  اثر  كه 
اختالف  است  پوشانیده  را  یخى  تار لكه های 
كتاب نقطةالكاف حاج  با  از طرفى  و  پیدا نكند 
طبع  به  برون  پروفسور  كه  كاشانى  میرزاجانى 
كتاب  خالصه  ننماید...  موافقت  پرداخته  آن 
به  حضرات  نفوذ  تحت  در  دفعه  سه  بنده  یخ  تار
كه  كتاب  آن  شد...  مبتال  جعلیات  و  تحریفات 
یه موسوم شده در دو مجلد  كب الدر بعدًا به الكوا
به كلى از درجه اعتبار ساقط است و هركس دیگر 

بی اساس  بنویسد،  یخ  تار هم 
آن  از  را  سرمایه اش  زیرا  است. 
از  غیر  چه  گرفت.  خواهد  كتاب 
حضرات  میان  در  یخى  تار این 
یخ سیاح.«  نیست مگر همان تار
صص   ،1 ج  الحیل،  )كشف 

.)140�1٣9

بااین حال، بعدها بهائیان مقادیر 
كتاب  در  اشتباهات  از  یادی  ز
موردتأیید  یۀ  الدر كب  الكوا
عبدالبهاء و شوقى افندی را ثبت 
یخ  تار مدت ها  تا  گرچه  كردند، 
مى شد.  محسوب  رسمى  بهائى 

در  یخى  تار غلط   ٢00 وجود  به  اهلل  آل  كتاب  در 
یه اشاره شده است. كب الدر الكوا

و  فضل  در  كه  ادعایی  تمام  با  مزبور  »نویسنده 
كمال داشته و در مقدمه كتابش مى نویسد به تمام 
یخى دست یافته و چیزی بر او پوشیده  منابع تار

كتابش  و  اشتباهات فاحش شده  نمانده، دچار 
 ٢00 نگارنده حدود  یخى است  تار اغالط  از  مملو 
كتابش را استخراج و به عرض محفل  مورد اغالط 

روحانى ملى زمان رسانید« )آل اهلل، ص ٢٧٨(.

است.  جلد  دو  شامل  ّیه  الّدر كب  كوا یخ  »تار
اعلى  عهد  دو  حوادث  باب  در  نخست  جلد 
حضرت  عهد  به   دوم  جلد  و  است  ابهى  و 
كوتاهى  عبدالبهاء اختصاص دارد و شامل شرح 
آنكه  با  است.  والیت  عهد  آغاز  یخ  تار باب  در 
ى  حاو او  یخ  تار نخست  جلد 
یخى  تار عجیب  اشتباهات 
)محمدحسینى،  است« 

حضرت طاهره، ص ٢٢(.

كتاب اقلیم نور یكى از   نویسنده 
نوشتن  برای  را  خود  انگیزه های 
كتاب  یخى  تار اغالط  كتابش، 

یه مى داند: كب الدر الكوا

به  را  بنده  بیشتر  كه  »چیزی 
نمود،  وادار  كتاب  این  نوشتن 
كه  است  اشتباهاتى  و  اغالط 
یه  الدر كب  الكوا كتاب  مؤلف 
 ٢٥٦ الى   ٢٥٣ صفحات  در 
)ملک  نموده«  دوم  جلد   4 صفحه  و  اول  جلد 

ی نوری، اقلیم نور صفحه  د(. خسرو

كه  وجودی  با  كه  است  قابل توجه  نكته  این 
اسناد  و  كتب  تمام  دارد  ادعا  )آواره(  نویسنده 
كرده است  یخى بهائى را از قبل مالحظه  معتبر تار

نویسنده  هم،  کتاب  آن  در 
که از روی  فردی سیاح و مسافر 
خیرخواهی و بی طرفی دست به 
اتفاقات آیین  نوشتن حوادث و 
بابی و بهائی زده است، معرفی 
می دانیم  درحالی که  می شود. 
از  قبل  همدانی  میرزاحسین 
ابوالفضل  با  کتاب  این  نوشتن 
مبلغ  مشهورترین  گلپایگانی، 
نموده  مکاتبه  بهائی،  امر  تاریخ 
و  او مدد  از  تاریخ  نوشتن  و در 

راهنمایی خواسته است.
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نبیل  كامل  منثور  و  مكتوب  یخ  تار اسمى  از  اما 
زرندی نمى برد.

یخ ظهورالحق است كه دوره ای  د ( كتاب دیگر تار
9 جلدی است و به تأیید محفل ملى و شخص 

شوقى افندی رسیده است:

ملى  محفل  كتاب،  تدوین  به  شروع  از  »پس 
مطالعه  برای  را  خود  اعضا  از  چند  تنى  بهائیان 
از  یک  یک  تا  ساخت  منتخب  آن  در  دقت  و 
امراهلل  ولى  حضرت  محضر  به  مندرجًا  اقسام 
تأیید  و  تشویق  از  مملو  مرقوماتى  و  گردید  ارسال 
الحق،  ظهور  یخ  تار )مازندرانى،  رسید«  پی درپی 

ج 1، ص٧(.

ایشان  یخ  تار و  مازندرانى  فاضل  حضرت  »ذكر 
)شوقى افندی(  شد  عرض  ایشان  زحمات  و 
خوب  بسیار  رسیده،  جلد  شش  پنج  فرمودند: 
نوشته اند. جلد اول او خط تو بود. تمام را خواندم. 
یخ آواره را از میان برد«  كامل، تار یخ جامع  این تار

)طراز الهى، ج1، ص 4٢٧(.

از  یكى  كه  كتاب  این  در  مازندرانى  فاضل 
است،  زرندی  نبیل  منثور  و  منظوم  آثار  آن  منابع 
این  زرندی  نبیل  از  به جامانده  مكتوبات  درمورد 
منثور  و  منظوم  كثیره  رسائل  »و  مى گوید:  چنین 
كه  مالمحمد نبیل اعظم شاعر شهیر زرندی است 
یخ مرتب و ناتمام این امر و در شأن بعضى  در تار
یخ  از اصحاب و شرح برخى از واقعات سرود« )تار

ظهور الحق، ج 1، ص ٨(.

كتاب  كامل  انتشار  از  قبل  اصلى  منابع  از  یكى 
یخ نبیل زرندی به دست شوقى افندی  ترجمه تار
ظهورالحق  كتاب  همین  آمریكا،  در  انگلیسى  به 
را  منبع  دو  این  دیگر  فرصتى  در  كه  هست 

به صورت تطبیقى بررسى خواهیم نمود.

تاریخ نویسی به سبک سیاحت نامه - ٣-٣
و داستان سرایی 

كتاب مقاله شخصى سیاح به تقلید از  نویسنده 
كتاب های معروفى كه در آن دوره در ایران و دنیا به 
از شرق« منتشر  یا »نامه هایی  نام »سیاحت نامه« 
به  دست  غربی  مخاطبان  جلب  برای  مى شد، 
ایرانى  كتاب نامه های  این روش نوشتن زد، مثل 
قرار  غربیان  بسیار  موردتوجه  كه  منتسكیو  نوشته 
گرفته بود )ارسنجانى، نامه های ایرانى منتسكیو، 

توضیحات مترجم ص و-ز(. 

تعبیری  )به  بهائیان  یخ نویسى  تار سبک  این 
متأثر  به شدت  یخ(  تار قالب  در  داستان سرایی 
و  منورفكران  سبک  تحت تأثیر  و  زمان  حوادث  از 
كه  است  بوده  زمانه شان  سیاسى  تحول خواهان 
پیش ازاین هم در آیین بهائى سابقه داشته است. 
یخ بدیع بیانى« نوشته »میرزاحسین  كتاب »تار از 
كه  یاد مى كنیم  نمونه ای دیگر  به عنوان  همدانى« 
كبر، تصحیح  بعدها توسط »فاضل قائنى« نبیل ا
با  را  خود  مصحح  یافت.  جزئى  تغییراتى  و  شد 
این  »و  نموده:  معرفى  عالین  اهل  نبیل  عنوان 
یخ  )تار عالین«  اهل  نبیل  یخ،  تار مصحح  بندۀ 
كتاب را مفید و  كلیت  بدیع بیانى، ص٢90(. او 
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كه باتوجه به شخصیت علمى  و  صحیح مى داند 
در  كه  عبدالبهاء  نزد  و  بهائى  آیین  در  او  جایگاه 
كتاب  این  اعتبار  بر  شده،  ذكر  تذكرةالوفا  كتاب 
كه امروزه بعضى  امری مى افزاید؛ برخالف تالشى 
ادعای  دلیل  به  كه  نموده اند  بهائى  مبلغان  از 
گلپایگانى در دخالت و تأثیر مانكجى  ابوالفضل 

كتاب بكاهند. كتاب، از اعتبار  بر این 

الفواید  كثیرة  شریفۀ  نسخه  این  مالحظۀ  از  »بعد 
تخلیص  و  تصحیح  مقام  در  العواید...  مزیدة 
و  زواید  و  ظنونات  از  پاره ای  برآمده  نسخه  این 
و  وهم  بر  مبتنى  و  اولین  اساطیر  در  كه  قیاسات 
و  از اطالعات  بود محو و شطری  و تخمین  گمان 
كه  مجاهده  و  سیر  ایام  در  را  خود  مستحضرات 
گوهر  كرد« )طباطبائى،  متیقن و معلوم بود اثبات 

محیط، ص 9٥(.

سال  گوهر  ماهنامۀ  در  طباطبائى  محیط  مرحوم 
مسلسل  شمارۀ   1٣٥4 ماه  شهریور   ٦ شماره  سوم 
یخ نویسى  تار سبک  این  درمورد   4٣1�4٢٦  1٨

بهائیان چنین مى نویسد:

كه  را  یخ بی نام ونشان متداول  كتاب تار »ازجمله 
یه تألیف یافته  با روش خصمانه نسبت به قاجار
گذرانیدند و همۀ الفاظ  بود، از نظر حک و اصالح 
یان آور یا  زننده، مطالب ناپسند، نكات ضعیف ز
كتاب  و  برداشتند  آن  از  را  این غرض  با  ناسازگار 
مطلب  كه  آخوندزاده  مكاتیب  شیوۀ  به  را  جدید 
از زبان جالل الدوله، شاهزادۀ موهوم هندی به  را 
كمال الدوله شاهزاده موهوم ایرانى در خارج ایران 

بر بساط  ایران  ضمن سیاحت و مشاهدۀ اوضاع 
نقد، هجوم و تعریض به دین و مذهب قرار مى داد، 
و  تلخیص  به  كه  كسانى  یا  كسى  كردند.  آغاز 
یخ مى پرداختند، خود را زیر  تحریر جدید از آن تار
نفوذ فكری آخوندزاده قرار دادند و در عین تمجید 
میرزاحسین خان  و  ناصرالدین شاه  تعریف  و 
كهنه را بر سر  كاسه وكوزه های نو و  سپهساالر، همه 
علمای دین اسالم شكستند و همان نسبت ها را 
كتاب خود به ایشان داده بود، با  كه آخوندزاده در 
كردند؛  اثر تجدید  این  در  تغییر جهت محدودی 
نائب السلطنه  زبان  از  هم  قائم مقام  را  آنچه  بلكه 
به پدرش در توهین به علمای تبریز نگاشته بود بر 
بابیه  قدیم  یخ  تار اصالح كنندگان  افزودند...  آن 
زمینه ای  خارجى  موهوم  سیاح  یک  زبان  از  هم 
ی و تأمین منظور خویش  برای تبلیغ و اثبات دعاو
و  مرام  وفق  بر  را  مطلب  طوری  و  مى آوردند  فراهم 
كسانى  مصلحت خویش بر زبان سیاح خارجى و 
گفت وگو  كه سیاح با آنان روبرو و داخل  مى گذارد 
كه آخوند هم بر قلم جالل الدوله مى نهاد«  مى شود 

گوهر محیط، ص91 و 9٢(. )طباطبائى، 

مسافر  و  سیاح  فردی  نویسنده  هم،  كتاب  آن  در 
ی خیرخواهى و بی طرفى دست به نوشتن  كه از رو
حوادث و اتفاقات آیین بابی و بهائى زده است، 
معرفى مى شود. درحالى كه مى دانیم میرزاحسین 
ابوالفضل  با  كتاب  این  نوشتن  از  قبل  همدانى 
بهائى،  امر  یخ  تار مبلغ  مشهورترین  گلپایگانى، 
و  مدد  او  از  یخ  تار نوشتن  در  و  نموده  مكاتبه 

راهنمایی خواسته است:
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عبد  این  از  و  آمد  نامه نگار  نزد  »آقامیرزاحسین 
هنوز  چون  گفت  شده  معاونت  خواهشمند 
ظهور  این  وقایع  در  درست  و  مبسوط  یخى  تار
آن  وقایع  تألیف  و  ضبط  است،  نشده  نوشته 
و  سپهر  كه  زیرا است؛  دشوار  بس  كماینبغى 
هدایت از غایت تملق و ضاللت آنچه در حوادث 
این ظهور نوشته اند، یكباره تهمت صرف و كذب 

روات  از  آنچه  و  است  محض 
چندان  هم  مى شود  شنیده 
كه  است  متفاوت  و  مختلف 
صعوبت  از  خالى  آن  تطبیق 
یخى  كه تار گفتم  نیست. جواب 
میرزاجانى  حاجى  مرحوم  از 
و  طهران  شهدای  از  كه  كاشانى 
است،  بوده  زمان  آن  خوبان  از 
لیكن  هست.  احباب  میان  در 
از  و  تاجر  است  بوده  مردی  او 
و  نداشته  ربطى  یخ نویسى  تار
ننوشته،  را  شهور  و  سنین  یخ  تار

نقل  است،  بوده  دیانت  با  مردی  چون  نهایت 
وقایع را آنچه دیده و شنیده است، به راستى مرقوم 
یه، ص ٨٣� داشته« )گلپایگانى، رساله اسكندر

.)٨4

یخ  از تار از تصحیح محمد قائنى  »سه سال بعد 
تحریر  و  تصرف  آن  در  عبدالبهاء  بابیه،  جدید 
آن  اصلى  محور  از  را  جدید  یخ  تار و  كرد  تازه ای 
یک  بر  تقریبًا  تازه  تلخیص  و  قدیم  متن  در  كه 
پیرامون  در  تازه ای  محور  به  بوده،  باقى  منوال 

از  آنكه  بدون  و  برگردانید  خود  خانوادگى  نقطۀ 
مساعى پیشاهنگان این راه سخنى در میان آورد. 
جدید  یخ  تار سیاح  از  غیر  را  جدید  مقالۀ  سیاح 
جالل الدولۀ  كتاب  مسیر  در  كه  مى كند  معرفى 
آمده  ایران  به  كلى  سیاحت  برای  میرزافتحعلى، 
در  جالل الدوله  از  بیش  جدیدی ها  دربارۀ  و  بود 
مكتوبات میرزافتحعلى توجه، عنایت و دلسوزی 
است.  كرده  سیاح  این  طرف  از 
مقالۀ  سیاح  سیاحت  هدف 
جدید،  یخ  تار سیاح  از  بیش  او 
و  پدرش  كار  تأیید  و  تقویت 
و  باب  سید  و  بوده  او  پیروان 
مقدماتى  عوامل  مانند  بابیان، 
وصول  چاوش  و  پیشاهنگ 
مى نگرد«  بعدی  مسافران 
ص  محیط،  )طباطبائى،گوهر 

.)9٨

و  سیاح  مقاله  میان  »مقایسه ای 
مفصل  و  مختصر  روایت  دو  هر 
كه  مى كند  تأیید  را  نكته  این  جدید،  یخ  تار از 
یخ جدید  تار براساس همین اصالح  مقاله سیاح 
تنظیم شده و در نقل مطالب، مقیاس مناسبت 
مى رود  به كار  منظوره  مصلحت  با  شایستگى  و 
به  بهاء  میرزاحسین على  قدیم  بسیار  نامۀ  نقل  و 
حصول  تأیید  برای  ناصرالدین شاه  اعلیحضرت 
نشان  و  بوده  بابیان  روش  در  كلى  وضع  تغییر 
در  كه  هستند  كسانى  از  غیر  اینان  كه  مى دهد 
آنكه  یا  بردند  حمله  سلطان  بر  شمیران  شكارگاه 

را  ردیه نویسی  برچسب  البته 
خود  تاریخ  طول  در  بهائیان 
درست نموده اند و هر منتقدی 
را با انگ بهائی ستیزی از میدان 
مباحثه بیرون می گذارند و فضا 
انگار  که  می برند  سمتی  به  را 
نظر  مخالف  نظری  که  هرکسی 
رسمی  بهائیان دارد، بهائی ستیز 
بهائیان  نابودی  دنبال  به  و 
است و بهائیان نباید حرف او را 

بشنوند.
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با  او  از  و  تاخته  او  بر  آثار تحریری خود همواره  در 
عبارات بد و ناسزا یاد مى كردند« )همان، ص99(.

وجود اغراق و غلو و داستان سازی در - ٤-٣
تواریخ بهائی 

نویسندگان  اعتراف  به  معضالت  از  دیگر  یكى 
بهائى وجود اغراق  و غلو و مطالب غیرمعقول در 
كه فاضل مازندرانى  یخ بهائى است، به طوری  توار

خود  اصلى  انگیزه های  از  یكى 
این  را در نوشتن ظهورالحق رفع 

مسائل مى داند.

درعین اینكه  مازندرانى،  فاضل 
و  رسائل  و  كتاب  اصل  به 
دسترسى  زرندی  نبیل  اشعار 
هیچ  كه  است  مدعى  داشته، 
كامل  و  مستند  یخ  تار و  كتاب 
در  زمان  آن  تا  قابل اعتمادی  و 
یخ بهائى وجود نداشته است  تار
یخ ظهورالحق، ج 1، ص٣(. )تار

به  كتابش  در  آواره  همچنین 
در  زمان  آن  تا  شناخته شده  و  متقن  یخ  تار نبودن 

امر بهائى معترف است.

»در سال یكهزار و سیصد و بیست و چهار هجری 
گر او را از پروفسورها  یكى از دانشمندان فرانسه كه ا
در  ناچار  یم،  نشمار قرن  این  نمره اول  فالسفۀ  و 
صف دومین او را توانیم شناخت... او در تكلم به 
یخ  زبان فارسى نیكو توانا بود. تا اینكه سخن به تار
كشید. پس  این مملكت  امور مستحدثه  و  ایران 

از  كه بسیاری  با لحن افسوس اظهار نمود  ایشان 
مضبوط  شایان  به طور  مملكت  این  مهمه  امور 
نگشته و هرگاه شخصى طالب حقیقت باشد در 
كه  وادی حیرت باید بماند. این بنده سؤال نمود 
داد  پاسخ  ید؟  دار منظور  را  امور  قبیل  چه  از  مثاًل 
مملكت  آن  مبدأ  كه  مستحدثه  امور  از  یكى  كه 
كه  ایران است، ظهور دیانت بابیه و بهائیه است 
متضمن  را  عظیمه ای  حوادث 
برای  آن  از  هریک  و  است 
علم  و  مفید  بشر  نوع  تجربیات 
است.  سودمند  به غایت  آن  به 
صحیح  یخ  تار هنوز  باوجوداین 
نوشته  امر  این  در  بی غرضانه 
یه،  الدر كب  الكوا )آیتى،  نشده« 

ج1، ص ٥(.

یخ نگاری  تار در  داستان سازی 
قابل توجه  داستانى  نیز  بهائى 
تلخیص  كتاب  در  به ویژه  دارد. 
عناصر  مى توان  نبیل،  یخ  تار
درواقع،  كه  كرد  مشاهده  را  بسیاری  داستانى 
یخ نگار است و شاخ و  تار ساخته وپرداختۀ ذهن 
توجه  مى كوشد  آن،  پرورش  با  او،  كه  است  برگى 
امری مقدس  را  باب  امر  و  كند  را جلب  خواننده 
یخ  تار تلخیص  در  نمونه  به عنوان  دهد.  نشان 
نبیل و در ماجرای ایمان آوردن مالحسین بشرویی 
به باب، الاقل پنج عنصر داستان سازی مشاهده 
كردن  داستانى  لواسانى،  و  )جعفریان  مى شود 

و  مطالب  این گونه  از 
غرض خوانی ها  و  نیت خوانی ها 
پروفسور  شخص  درمورد 
براون و ملت عیسویه و دولت 
کشف  کتاب  در  بسیار  انگلیس 
)همان،  یافت  می توان  الغطا 
به عقیده محیط  که  ص 389( 
براثر  مطالب   همین  طباطبائی 
مسبب  بهائیان،  سیاست  تغییر 
کشف  کتاب  سپردن  آتش  به 

الغطاء عن حیل األعداء شد.
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زرندی،  نبیل  یخ  تار تلخیص  كتاب  در  یخ  تار
سراسر مقاله(.

حضور  علت  به  مى توان  نمونه  یک  به عنوان 
یخ  تار نویسنده  كرد.  اشاره  شیراز  در  مالحسین 
به  را  شیراز  به  مالحسین  سفر  تا  مى كوشد  نبیل 
كششى  جهت استشمام رایحۀ موعود از آن دیار و 
نبیل،  یخ  تار )تلخیص  نماید  پردازش  معنوی 
یخ های  تار سایر  بررسى  در  آنكه  حال  ص40(. 
از  مالحسین  كه  مى شود  مالحظه  بهائى  و  بابی 
كرمان در حركت بوده و مى خواسته حاج  كربال به 
جانشینى  از  و  كند  مالقات  را  كرمانى  كریم خان 
حاصل  اطمینان  رشتى  سیدكاظم  به  نسبت  او 
گذشته  شیراز  از  خود  مسیر  در  الجرم  و  نماید 
یخ ظهورالحق، ج٣،  است )فاضل مازندرانى، تار

صص11٦�11٨(. 

نبیل،  یخ  تار تلخیص  كه  است  آن  دوم  نمونۀ 
باب  و  مالحسین  میان  پیشین  آشنایی  هرگونه 
امری  شیراز،  در  را  دو  آن  دیدار  و  مى كند  انكار  را 
یخ نبیل، ص41( اما  اتفاقى مى داند )تلخیص تار
حبیب افنان، به سابقۀ آشنایی این دو در درس 
كه  مى كند  بیان  و  دارد  اشاره  رشتى  كاظم  سید 
كه  مالحسین، به خانه باب رفته تا چند روزی را 
قدیمى  دوست  مهمان  است،  كن  سا شیراز  در 

خود باشد )افنان، حبیب، صص49�٥0(.

مقالۀ  در  داستان سازی  این  از  دیگر  نمونۀ  سه 
ارزشمند آقایان جعفریان و لواسانى مورد پژوهش 
گرفته اند  نتیجه  آنان  گرفته است.  قرار  ی  كاو وا و 

یخ نبیل زرندی، نمونه ای  كه »كتاب تلخیص تار
ایجاد  به منظور  كه  است  یخى  تار روایت  از 
یاد،  ز غلظتى  با  روایت،  ساخت  در  جذابیت 
بسیاری  است.  گرفته  بهره  داستانى  عناصر  از 
و  احساساتى  كنش های  عجایب  جزئیات،  از 
حساب  به  باید  را  كتاب  این  حماسى  نقل های 
كه در  گذاشت. این الیه ها  یخ  كردن تار داستانى 
كردیم،  مقالۀ حاضر یكى از مصادیق آن را بررسى 
یخى، به  گزارش های منابع مختلف تار با مقایسۀ 
یک و توجیه گر به آن  كه با نگاهى ایدئولوژ شرطى 
نگریسته نشود، قابل ردیابی و بازشناسى است.« 
در  یخ  تار كردن  داستانى  لواسانى،  و  )جعفریان 

یخ نبیل زرندی، ص٥٥(. كتاب تلخیص تار

تاریخ نگاری مؤمنانه یا عدوانه- ٥-٣
وجود  بهائى  یخ نگاری  تار در  كه  دیگری  معضل 
است.  عدوانه  یا  مؤمنانه  یخ نگاری  تار دارد 
عمومًا  یا  نوشته اند،  را  بهائى  یخ  تار كه  كسانى 
افرادی به شدت متعصب و معتقد به آیین بهائى 
با  و  مؤمنانه  ذهنیت های  به  را  یخ  تار و  بوده اند 
نیت خوانى ها و ذهن خوانى افراد به سمتى خاص 
برده اند و یا به قصد نابودی و رد آیین بهائى دست 

به قلم شده اند.

طول  در  بهائیان  را  ردیه نویسى  برچسب  البته 
را  منتقدی  هر  و  نموده اند  درست  خود  یخ  تار
بیرون  مباحثه  میدان  از  بهائى ستیزی  انگ  با 
انگار  كه  مى برند  سمتى  به  را  فضا  و  مى گذارند 
بهائیان  رسمى   نظر  مخالف  نظری  كه  هركسى 
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دارد، بهائى ستیز و به دنبال نابودی بهائیان است 
و بهائیان نباید حرف او را بشنوند.

دكتر  مقاالت  به  مى توان  قدیمى،  نمونۀ  به عنوان 
درمورد  طباطبایی  محیط  جواب  در  داوودی 
یخ بهائى و نمونۀ متأخر، مقالۀ تورج امینى با  تار
عنوان »محیط طباطبائى و سایت بهائى پژوهى« 
و  لحن  با  امینى  تورج  مقاله  هرچند  كرد.  اشاره 
همراه  بسیار  توهین های  و  او  خاص  ادبیات 
كه خود را در مركز  ــ  است و شائبۀ توهمات او را 

علمى عالم مى داند ــ تقویت مى كند.

تا جزءبه جزء  نیامد  برایم پیش  »هیچ گاه فرصتى 
به مطالب نوشته شدۀ محیط طباطبایی بپردازم 
بنگارم.  و  ببینم  نقد  قلم  و  دیده  به  را  آن ها  و 
كتاب های  كه  سال ها  این  در  باوجوداین، 
طباطبائى  محیط  با  نموده ام،  تورق  را  یخى  تار
را  فرهنگى  آدم های  ادای  كه  كسى  به عنوان 
درمى آورد و خصوصًا خودش را در میان مورخان 
)و  نوشته هایش  و  زده ام  قدم  بسیار  بود،  زده  جا 
را  یخى اش(  تار ی هایی  دست كار بگویم  بهتر 
دستى  عربی  و  فارسى  ادبیات  در  گر  ا و  دیده ام 
خاطر  اطمینان  با  كنون  ا اما  داشت،  توانا 
یخ نگار سیاه باز  كه دیگر دست این تار مى نویسم 
و  كج فهمى ها  و  شده  رو  ایرانى  مورخان  برای 
به  محتاج  آنچه  از  بیش  ندانم نویسى هایش 
كردن حرف های بی سروته  تالش بهائیان برای رد 
كه دروغ نویسى  او باشد، به دست مورخان ایرانى 
خواهد  و  شده  آشكار  نساخته اند،  خود  پیشه  را 
تالش های  به  نیاز  خود  حرف  اثبات  برای  شد. 

بارۀ  در  او  كه  مقاله ای  هر  ندارم.  ی  شبانه روز
نام  ذكر  به جز  است،  نوشته  ایران  معاصر  یخ  تار
وقایع  سال  آوردن  آنان،  نسبت های  و  اشخاص 
خطى،  نسخه های  فهرست  كردن  ردیف  یا  و 
كل  واجد هیچ خاصیت دیگری نیست و به طور 
ساقط  معنایی  اعتبار  و  یخى  تار فهم  درجه  از 
جمال  سید  دربارۀ  او  كه  مقاالتى  تنها  است. 
ی  معیار مى تواند  نوشت،  اسدآبادی  الدین 
این  بدهد  نشان  اینكه  برای  باشد  تمام عیار 
یخ را فهمید، نه اسالم را، نه اتحاد  شخص نه تار
و آزادی را، نه مدنیت و حقوق مدنى را، نه غرب 
نه  را،  نه جریان روشنفكری  را،  نه مشروطیت  را، 
گام برمى دارد و نه هیچ  یخ بدان سو  كه تار سیری 
مجموعه ای  طباطبایی  محیط  را.  دیگر  چیز 
در  كه  بود  بی ربط  و  آزاد  رها،  چرخ دنده های  از 
و فقط صدای  بودند  یخته  ر ی هم  یک بشكه رو
بی ارتباط  و  هدف  ن  بدو چرخیدن  درهم وبرهم 
متأسفانه  مى رسید.  گوش  به  آن  از  چرخ دنده ها 
تا  شد  باعث  ایرانى  جمع كن  اطالعات  ذهن 
مورخان و  فرهنگیان، مقهور حافظۀ قوی و هوش 
برهم  را  بی ربط  و  یاد  ز اطالعات  سرشار »چگونه 
گیرد و او را سال ها  ببافیم« محیط طباطبائى قرار 
كند«  روزنامه ها  و  مجالت  عرصه  میدان دار 
طباطبائى  »محیط  عنوان  با  امینى  تورج  )مقاله 

و سایت بهائى پژوهى«(.

این  یخى  تار تحقیقات  خاصیت  درحالى كه 
ی  كه محقق، موضوع و شواهد را جمع آور است 
استنتاج  شواهد  این  از  را  نتیجه  و  مى كند 
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كه  هستند  مستندات  و  شواهد  این  مى كند. 
نوع  كه  هرچند  مى سازند.  را  یخى  تار نظریه های 
در  سند  یک  رد  یا  قبولى  معیار  و  محقق  نگاه 
این  جز  چاره ای  اما  است،  مؤثر  تحقیق  نتیجۀ 
خواست  به  كه  محققانى  درمورد  چون  یم  ندار

همین  هم  مى رسند  بهائیت 
اتهام وجود دارد.

ی  یخ نگار تار آفت های  از  یكى 
جواب  كه  است  این  مؤمنانه 
سهل  را  غامض  سؤاالت  همۀ 
در  را  آن ها  همۀ  و  مى داند 
به  خویش  عقاید  چهارچوب 
و  مى دهد  پاسخ  نحو  ساده ترین 
بر ورود افكار متفاوت سد  را  راه 

مى نماید.

احباء  برای  چیز  »هیچ 
نخبۀ  برای  على الخصوص 
تازگى  احباء  بین  در  فضل  اهل 

كردم هیچ چیز تازگى ندارد،  ندارد. اینكه عرض 
قلم  با خطابات  كه  كه جمعى  بود  این  مقصودم 
سال  پانصدهزار  تا  باید  كه  بدانچه  و  آشنا  اعلى 
بسیار  مدت  تا  اجمالى،  و  كلى  به نحو  بگذرد، 
واقفند  تفصیلى  به طور  هم  را  كار  این  از  یادی  ز
است،  شده  تعلیم  آن ها  به  كه  الهى  علم  به  و 
نیست«  تازه  برایشان  مطلبى  هیچ  دارند،  اطالع 
)داوودی، مقاالت و رسائل در مباحث متنوعه، 

ص ٢٣٥(.

نقطةالكاف  كتاب  به  مى توان  نمونه  به عنوان 
این  قبال  در  عبدالبهاء  كنش  وا و  ن  براو ادوارد 
و  منحرف  كتابی  را  آن  كه  نمود  اشاره  كتاب 

مسموم مى خواند.

پس  ابوالفضائل  كه  است  »این 
یقین  نقطةالكاف  مطالعه  از 
اصل  یخ  تار این  كه  نموده 
و  نیست  میرزاجانى  یخ  تار
تحریف شده است... حضرت 
كتابی  عبدالبهاء نقطةالكاف را 
محّرف  و  مسموم  مجعول، 
بیانات  باتوجه به  فرموده اند... 
كتاب  عبدالبهاء،  حضرت 
به عنوان  نمى تواند  نقطةالكاف 
یک منبع امری مورد استناد قرار 
یخ  گیرد و تا پیدا شدن اصل تار
هیچ یک  به  میرزاجانى  حاج 
نقطةالكاف  بخش های  از 
)محمدحسینى،  نمود«  اعتماد  نمى توان 

حضرت باب، ص 44�4٥(.

بهائى  رسمى آیین  پاسخ  به  مى توان  همچنین 
درحقیقت  كه  گلپایگانى  ابوالفضل  قلم  به 
كه  كرد  اشاره  است،  ن  براو ادوارد  آثار  بر  ردیه ای 
ادوارد  علیه  را  نیت خوانى ها  و  تهمت ها  انواع 
گرفته  جاسوسى  تهمت  از  مى كند.  مطرح  ن  براو
ن  براو ی  آرزو رد  او،  علمى  خواندن  بی مایه  تا 
)گلپایگانى،  و...  ایرانى  و  ایران  آزادی  برای 

كشف الغطاء، ص 1٥، ٣٢، ٣٣، ٣٧، ٣٨(.

عبدالحسین  دیگر  نمونه 
کشف  کتاب  نویسنده  آواره 
خروج  از  بعد  که  است  الحیل 
تخریب  مورد  بهائی،  آیین  از 
گرفت  علمی  قرار  و  شخصیتی 
بی مایه  فردی  را  او  شوقی  و 
بی مایۀ  نفس  »این  خواند 
توقیعات  )شوقی،   »... بی پایه 
ص182(   ،1957-1952 مبارکه 
و  بود  خواص  از  درحالی که 
در  علمی   مبلغ  بزرگ ترین 
زمان عبدالبهاء و موردتأیید او 

شناخته  شده بود. 
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مؤلفین  و  كتاب  طرف  هر  از  خالصةالقول  »و 
همه  از  اشهر  لكن  و  شدند  بسیار  امر  این  در 
است...  انگلیسى  مستشرق  ن  براو ادوارد  مستر 
متفاوت  چندان  عجیب  كاتب  این  منشورات 
اهل  حیرت  موجب  كه  بود  ]رنگارنگ[  متلّون  و 
بیانات  مرآت  در  گاهى  چون  مى شد.  خبرت 
و  متعصب  ازلى  وقتى  و  ثابت  بهائى  صورت  او 

هنگامى  مورخ منصف و حینى 
زمانى  و  متصلب  انگلیسى 
جلوه گر  غیرمتحزب  مستشرق 
اهل  بالجمله  و  مى گشت 
مذهب  تلون  چندان  نباهت 
مرقومات  در  مشرب  تغایر  و 
كه  كردند  مشاهده  مشارالیه 
یا  بیست وچهار  مدت  این  در 
بار  چندین  سال  پنج  بیست و
حقیقت  لسانًا  چه  و  كتبًا  چه 
سؤال  عبد  این  از  را  او  حال 
كشف  )گلپایگانى،  نمودند« 

الغطا، ص٦(.

پروفسور  این  اهتمام  گرچه  »ا
كتب شرقیه  مستشرق به تصحیح و طبع بعض 
از  را  آن  درحقیقت  و  بخشیده  به عكس  نتیجۀ 
الفائده  بالكل مسلوب  و  صورت اصلیه منسلخ 
ص  )همان،  است.«  داشته  النتیجه  معدوم  و 

.)٨

اغالط  شرح  اینجاست  تا  »خالصةالكالم 
به  انصاف  اهل  اطالع  محض  كه  نقطةالكاف 
مرام،  تكمیل  برای  و  كردیم  اشاره  آن  از  شطری 
كه جناب  سخن را بدین بحث خاتمه مى دهیم 
و  اغالط  ملتفت  واقعًا  كه  است  این  یا  ن  براو
مهم  این قدر  را  آن  و  نشده  كتاب  این  سخائف 
شمرده و در طبع و نشر آن رنج بیهوده برده است، 
شخص  چنین  دراین صورت 
در  تصرف  را  بی مایه واطالعى 
را چه  ی  و و كار؟  معقوالت چه 
و  یخى  تار مطالب  در  كه  حق 
یا  نماید  بحث  قومى  دیانتى 
و  ایراد  ایشان  آراء  و  عقاید  بر 
اسم  خود  بر  و  آرد  وارد  تنقید 
با  و  گذارد  مستشرق  و  پروفسور 
مغشوش  و  خالص  خود  اینكه 
مقام  در  داد،  نتواند  تمیز  را 
حرافى برآید؟ و یا باوجود اطالع 
غمض  و  مغالطه  به  التفات،  و 
ی  و غرض  پس  گذرانیده.  عین 
مغرض  شخص  سخن  و  ثابت 
اهل  نزد  قدرش  و  است  ساقط  اعتبار  درجۀ  از 
از  كه  شواهدی  به  لكن  و  هابط  دانش  و  علم 
كلمۀ  كه  گذشت، حق و صواب این است  پیش 
دو  هر  این  و  است  زائد  حرف  مقام  این  در  )یا( 
ص  )همان،  وارد«  مستشرق  حضرت  بر  ایراد 

٢٧٢ و ٢٧٣(.

درصورت  بهائیان  بااین حال 
متفاوت  یا  مخالف  نقلی  وجود 
بهائی  تشکیالت  دیدگاه  با 
می گذرند  آن  کنار  از  به راحتی 
دیگر  نقل های  به هیچ عنوان  و 
را پذیرا نیستند. به عنوان نمونه 
که  فراوانی  نقل های  باتوجه به 
با  قرةالعین  طاهره  مالقات  از 
دارد،  وجود  رشتی  سیدکاظم 
تاریخ نگار رسمی بهائی صرفًا به 
روایت های  با  تفاوت  مالحظۀ 
رد  را  آن ها  شوقی  و  عبدالبهاء 

می نماید. 
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و  بدء  از  مقدس  ذات  عنایت  و  عون  به  كنون  »ا
كه مستر  كتاب  نهایت به شرح مغالطات مقدمۀ 
بی طرف  شخصى  را  خود  آن  نگارش  در  ن  برو
اغراض  ولى  داده  جلوه  منصف  مورخى  و 
مندرج  آن  در  كه  دینیه  تعصبات  و  شخصیه 
بر  شتر  مانند  كلماتش  و  سطور  آفاق  از  ساخته 
یم و اعتسافات  نردبان رسوا و عیان است، پرداز
پایی  ارو محترم  پروفسور  این  ی های  طرفدار و 
)همان،  یم«  ساز مبرهن  و  مكشوف  یک یک  را 

ص٢٧4(.

»و در اثبات غرض مستر براون و اینكه مقصودش 
یخ نویسى نبوده و نیست، بلكه جنبۀ سیاسى  تار
و عصبیت دینى بر او غلبه دارد، همین یک نكته 
مقدمۀ  از  صفحه  پنج  تقریبًا  كه  مى كند  كفایت 
كتاب را در ذكر اصول تعالیم باب كه اطالع از آن بر 
یخى  هیچ مورخى الزم نیست و از فوائد مهمۀ تار
محصور  است،  خالى  به كلى  سیاسى  و  علمى  و 
ساخته لكن مطلقًا به فروع تعالیم و احكام نازله 
و  اصول  از  ابدًا  همچنین  و  نكرده  اشاره  بیان  در 
كتاب  در  منزله  بهاءاهلل  حضرت  تعالیم  فروع 
اقدس و سائر الواح ذكری ننموده و آن را مسكوت 
در  بحث  آنكه  با  است.  گذشته  و  گذاشته  عنه 
دارد  اهمیت  یخ  تار و  اهل علم  برای  این موضوع 
مقتضای  شریعت  دو  این  از  كدام یک  بدانند  تا 
سزاوار  و  كنونى  عصر  مناسب  و  وقت  مصلحت 
ترتیبات  با  منافى  كدام  و  است  تأیید  و  یج  ترو
جدید.«  قرن  این  در  ظاهره  ترقیات  و  اوضاع  و 

)همان، ص ٣1٦(.

و  نیت خوانى ها  و  مطالب  این گونه  از 
و  ن  براو پروفسور  شخص  درمورد  غرض خوانى ها 
كتاب  ملت عیسویه و دولت انگلیس بسیار در 
 )٣٨9 ص  )همان،  یافت  مى توان  الغطا  كشف 
مطالب   همین  طباطبائى  محیط  عقیده  به  كه 
آتش  به  مسبب  بهائیان،  سیاست  تغییر  براثر 
األعداء  حیل  عن  الغطاء  كشف  كتاب  سپردن 

شد:

جهانى  جنگ  پیشامد  آنكه  اتفاق،  غرایب  »از 
كشف  و نشر  تألیف  كار  گلپایگانى،  و مرگ  اول 
سال  در  آنكه  تا  افكند  تعویق  به  را   الغطاء 
برخى  شركت  و  عبدالبهاء  اهتمام  به  191٧م 
در  و  رسید  پایان  به  سوم  و  دوم  درجۀ  مؤلفان  از 
گهان  نا كه  بود  گرفته  قرار  یع  توز و  تجلید  دست 
و  كردند  تصرف  را  فلسطین  انگلیس،  سپاهیان 
بیت المقدس  در  را  پاشا  جمال  جای  النبى  لرد 
هدف  كه  كتابی  چنین  انتشار  بنابراین  گرفت. 
با  باشد،  انگلیسى  ن  براو مستر  به  تعرض  آن 
مناسب  فلسطین،  در  بهائیان  تازۀ  مصالح 
كتاب  جلد  چندهزار  لذا  نمى رسید.  به نظر 
حیفا،  دستور  به  الغطاء  كشف  تازه چاپ شدۀ 
انتشارش  تا  شد  سوزانده  آتش  به  عشق آباد  در 
نسازد«  آزرده خاطر  را  ن  براو پروفسور  هم وطنان 

گوهر محیط، ص 111(. )طباطبائى، 

الغطاء  كشف  كتاب  كه  به ذكر است  البته الزم 
به  و  ماند  نیمه كاره  گلپایگانى  ابوالفضل  مرگ  با 
مبلغان  از  گروهى  دست  به  عبدالبهاء  دستور 
خالوزاده  گلپایگانى  مهدی  یاست  ر به  بهائى 



210

به  عبدالبهاء  )ظاهرًا  گردید  تكمیل  ابوالفضل 
اشتباه او را خواهرزاده ابوالفضل معرفى مى كند( 

ی، تقویم امری، ص ٣4٣(. )خاور

صفحه   4٣٨ در  كتاب  این  الغطاء:  »كشف 
جناب  تألیف  آن  1٣٢صفحه  كه  یافته  انتشار 
جناب  قلم  به  دیگرش  بخش هاى  و  ابوالفضائل 
است.  )19٢٨�1٨٦٣م(  سّید مهدى گلپایگانى 
حیل  عن  الغطاء  »كشف  كتاب  اصلى  نام 
سّیدمهدى  جناب  وسیله  ]به[  و  است  االعداء« 
گاهى  آ براى  است.  گردیده  مذكور  كتاب  عنوان 
مقّدمه  به  باید  كتاب  نگارش  ت 

ّ
عل از  كامل 

از  پس  آنكه  خالصه  نمود.  مراجعه  آن  متن  و 
پرفسور  وسیله  ]به[  نقطة الكاف  كتاب  انتشار 
فرمودند  امر  عبدالبهاء  حضرت  براون،  ادوارد 
توضیح  در  رساله اى  ابوالفضائل  جناب  كه 
دارد  مرقوم  كتاب  مسمومّیت  و  جعلّیت  علل 
و  كرد  آغاز  نگارش  به  مبارک،  امر  امتثال  در  او  و 
قلبًا  خود  همان طوركه  و  ننمود  وفا  عمرش  لكن 
حضرت عبدالبهاء  امر  فرمودند  مى خواست، 
به  او   خالوزاده  سّید مهدى گلپایگانى  جناب 
بهائیان  دیگر  از  چند  تنى  پردازد  و  كتاب  اتمام 
كمک نمایند. جناب شیخ محّمدعلى  قائنى  نیز 
است«  نموده  مدد  به  نامبرده  دیگران  از  بیش 

)محمدحسینى، حضرت طاهره، ص ٢9(.

كتاب  نویسنده  آواره  عبدالحسین  دیگر  نمونه   
آیین  از  خروج  از  بعد  كه  است  الحیل  كشف 
علمى  قرار  و  شخصیتى  تخریب  مورد  بهائى، 
»این  خواند  بی مایه  فردی  را  او  شوقى  و  گرفت 

نفس بی مایۀ بی پایه ...« )شوقى، توقیعات مباركه 
خواص  از  درحالى كه  ص1٨٢(   ،19٥٧�19٥٢
بود و بزرگ ترین مبلغ علمى  در زمان عبدالبهاء و 
الحیل،  )كشف  بود.  شناخته  شده  او  موردتأیید 

ج1، ص1٣٨(.

شوقى هم پیش از آن در وصف علم و دانش آواره 
گاهى او بر اسرار داخلى امر این گونه مى نویسد:  و آ

گاهى  كه آواره دارد و آ »با تجربه و اطالع بسیاری 
و علم وسیع  امر...  این  و عوالم  بر جمیع صور  او 
مصاحبت  و  امر  این  یخ  تار بر  او  كامل  اطالع  و 
امینى  و  اول  درجه  مؤمنین  با  ی  و مراقبت  و 
برای  دارم  یقین  امر،  این  شهدای  و  پیشوایان 
بیشتر  بود...كه  خواهد  دلربا  شماها  از  هریک 
مأنوس شوید به اسرار داخلى این امر )امضا برادر 
و همكار شما شوقى(« )همان، ص 14٣(، اما بعد 
كاًل منقلب شد  از خروج او از آیین بهائى روایت ها 
نزد  در  او  علمى  جایگاه  و  شخصیت  تخریب  و 

بهائیان شدت یافت.

به  بیچاره در دوران حضرت غصن ممتاز،  »آوارۀ 
گرفتار و شیطان مردود  صاعقۀ قهر و غضب الهى 
از  پس  خود،  واهى  خیال  به  و  گردید  كبریا  درگاه 
و  سرعت  از  را  امراهلل  خواست  شد،  مطرود  آنكه 
جریان باز دارد؛ ناچار به تألیف افترائات و تلفیق 
كتابی  ضمن  در  مدهشه  اباطیلى  و  تهمت ها 
ج  مختوم،  رحیق  خاوری،  )اشراق  شد«  مشغول 

٢ ص ٧٢٢(.
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صادر  لوح  در  فداه  ارواحنا  امراهلل  ولى  »حضرت 
میالدی   19٢٧ سنه  آب  ماۀ  در  قدرت  قلم  از 
و  روحانى  برادران  ای  العزیز:  قوله  مى فرماید 
اواخر  این  در  شد  شنیده  یزدانى  آئین  حافظان 
شنیعه  اشاراتى  و  قبیحه  عباراتى  به  بیچاره  آواره 

حرمت  هتک  سخیفه  روایاتى  و 
امراهلل نموده و حماقت و خبث 
آشنا  و  بیگانه  بر  را  خود  درونى 
)همان،  كرده«  آشكار  و  ثابت 

ص ٧٢٥ و ٧٢٦(.

درمورد  دیگر  جای  در  شوقى 
بی حیا  »آوارۀ  است:  گفته  آواره 
قعر  در  سافله  مهملۀ  نفس 
درک  ادنى  به  و  ساقط  یه   هاو
كرم  این  گشت.  راجع  سجین 
شبتاب كه قصد مبارزه با آفتاب 
كه  جهانتاب نمود و این قطره... 
بحر  طمطام  امواج  با  مقاومت 
شمرده  آسان  و  سهل  را  اعظم 
خاطر  كریهه اش  روائح  از  و  بود 

)شوقى،   » آزرده  و  مكدر  عدیده  سنین  روحانیون 
توقیعات مباركه 19٥٢�19٥٧، ص1٨1(.

نقل قول های منفرد- ٦-٣
یخ نگاران  كه تار یكى دیگر از معضالت این است 
كثرًا به صورت  كه ناقالن حوادث هستند، ا بهائى 
یخى  ی حوادث تار اخبار آحاد و به صورت تک راو
ی یک واقعه  كرده اند و بعضًا همان تنها راو را ذكر 

است  بوده  بهائى  آیین  پیروان  از  مؤمنى  هم، 
متنوعه،  مباحث  در  رسائل  و  مقاالت  )داودی، 

ص 19٣�194(.

این  منفرد  قول  نقل  در  عمده  اشكال  و  ضعف 
كه نمى توان تنها به روایت واحد فردی، آن  است 
دیده  با  و  یه  زاو از  كه  كسى  هم 
اعتقاد و تعصب دینى آن واقعه 
به  كرد.  اعتماد  نموده،  روایت  را 
خاطر  »لوح  داوودی:  دكتر  قول 
وفادار  و  امین  آن قدر  هیچ كس 
را  حوادث  و  وقایع  كه  نیست 
بدون تحریف و تغییر، تحصیل 
)همان،  كند.«  تذكار  و  ضبط  و 

ص ٢1٨(.

در  نیز  الغطاء  كشف  نویسندۀ 
گفته  این گونه  كتابش  از  بخشى 
آن  تا  ایرانیان  »عادت  است: 
نفسى  چون  كه  نبود  این  وقت 
كاتبى  مى خواند،  خطبه  منبر  بر 
هم  حال  الى  و  بنویسد  را  آن 
ثابت است  این حقیر  نزد  لذا  و  عادتشان نیست 
كتفا  ا خود  مسموعات  بر  نوشته اند،  دو  هر  آنچه 
كرده یعنى هرچه را شنیده اند، به مقتضای ذوق 
داشته اند«  مرقوم  و  یخته  ر الفاظ  قالب  در  خود 

كشف الغطا، ص ٣٦٣(. )گلپایگانى، 

بااین حال بهائیان درصورت وجود نقلى مخالف 
یا متفاوت با دیدگاه تشكیالت بهائى به راحتى از 

که می دانیم بسیاری  همان طور 
از حوادث و اتفاقات مهم دورۀ 
افتاده  اتفاق  زمانی  در  باب، 
بهاءاهلل  از  نامی   اصاًل  که  است 
و  بهائی  گروه های  و  صبح ازل  و 
بهائیان  اما  است،  نبوده  ازلی 
را  حوادث  سیر  خود  تواریخ  در 
نقش  که  نوشته اند  به گونه ای 
رهبران خود را در حوادث دورۀ 
را  آن ها  و  نموده  پررنگ  باب 
معرفی  اثرگذار  شخصیت های 
کوشیده اند  نیز  و  کرده اند 
آنان  نقش  که  ــ  را  مؤثری  افراد 
هم عقیدۀ  ــ  نیست  قابل کتمان 

خود نشان  دهند.



212

كنار آن مى گذرند و به هیچ عنوان نقل های دیگر را 
نقل های  باتوجه به  نمونه  به عنوان  نیستند.  پذیرا 
كه از مالقات طاهره قرةالعین با سیدكاظم  فراوانى 
یخ نگار رسمى بهائى صرفًا به  رشتى وجود دارد، تار
مالحظۀ تفاوت با روایت های عبدالبهاء و شوقى 
حضرت  )محمدحسینى،  مى نماید  رد  را  آن ها 

 ،)1٨0�1٧٧ صص  طاهره، 
ی  راو فرد  گر  ا حتى  درصورتى كه 
از افراد مشكوک و غیرقابل اعتماد 
یخى باشد، نقل او را به صرف  تار
در  است،  بهائیان  نفع  به  اینكه 
وارد  رسمى خود  یخ نگاری  تار

نموده اند.

كتاب  در  نمونه  به عنوان 
قول  از  را  مطلبى  مطالع االنوار 
كرده  نقل  ئى  كربال سّیدجواد 
است: »جناب حاجى سّیدجواد 

عازم  كه  وقتى  من  كه  فرمودند  حكایت  ئى  كربال
شدم  وارد  بوشهر  به  راه  بین  در  بودم  هندوستان 
سابقه  میرزاسّیدعلى  حاجى  جناب  با  چون  و 
حضرت  مى رفتم،  مالقاتش  به  و  داشتم  آشنایی 
آن  هروقت  كردم.  مالقات  اوقات  آن  در  را  باب 
و  خشوع  و  خضوع  نهایت  مى دیدم،  را  حضرت 
بزرگوار آشكار بود.  از سیمای آن  لطف و محّبت 
سیمای  آن  بیانى  و  شرح  هیچ  به  نمى توانم  من 
نمایم.  تشریح  و  بیان  را  رحمانى  اخالق  و  نورانى 
و  رفتار  حسن  و  ذات  طهارت  به  مردم  همۀ 
آن  پرهیزكاری  و  تقوی  و  كردار  و  گفتار  صداقت 

بزرگوار اقرار و اعتراف داشتند.« )خاوری، مطالع 
االنوار، ص ٦4(.

سیدجواد  »حاجى  دربارۀ  طباطبایی  محیط 
دوران  نقل قول های  تمام  تقریبًا  كه  ئى«  كربال
گفته است:  كودكى سید باب به او ختم مى شود، 
كربالیی  سیدجواد  حاجى  مشكوک  »شخصیت 
به  مسلمانش  كه  عرفى پسند 
بسوزاند«  هندو  و  شوید  زمزم 
محیط،  گوهر  )طباطبائى، 
او  به شدت  ازلیان   .)٢14 ص 
مؤمن  بهائیان  و  ازل  به  مؤمن  را 
مسلمى   مسلمانان  و  بهاء  به 

مخالف آن ها مى شناسند.

در جای دیگری از مطالع االنوار 
ایمان  »حرارت  است:  آمده 
حاج  قلب  در  جدید  امر  به 
سّیدجواد به شّدت حاصل شد 
تا  دارد  مخفى  را  خویش  ایمان  كه  دید  آن  بهتر  و 
از  و  كند  خدمت  الهى  جدید  امر  به  بتواند  بهتر 
شریعت اهلل دفاع نماید. قّدوس هم به او وعده داد 
كه خداوند تو را به خدمت امرش موّفق خواهد كرد 
و مخالفان غالب خواهد ساخت«  بر دشمنان  و 

)خاوری، مطالع االنوار، ص 1٥٥(.

كه میان پیروان ازل و بهاء درمورد  »اختالف نظری 
وجود  كربالیی  سیدجواد  چندپهلوی  شخصیت 
و  خود  به  او  وابستگى  در  دسته  هر  اصرار  و  دارد 
حیاتش،  در  روحیاتش  و  احوال  رعایت  داستان 

تاریخ نویسی  در  دیگر،  طرف  از 
ادعای  از  قبل  حتی  بهائی 
سیاه چال  ماجرای  و  بهاءاهلل 
اولین  برای  بهاءاهلل  که  ــ  تهران 
خودش  بر  وحی  مدعی  بار 
بهاءاهلل  به  معتقد  را  او  ــ  است 
معرفی می کنند و طوری وانمود 
می کنند که گویی جایگاه بهاءاهلل 
درنظر طاهره حتی باالتر از باب 

بوده است.
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و  كرمان  و  تهران  در  و صوفیان  از طرف شیخیان 
و شیخ احمد روحى  كرمانى  میرزاآقاخان  استناد 
میرزاابوالفضل  اصرار  و  او  رهبری  و  استادی  به 
گلپایگانى  همفكران  به  سیدجواد  پیوستگى  در 
زواره،  و  كربال  در  طباطبائى  خاندان  جهل  و 
نسب  سلسلۀ  به  نسبت  كرمان  و  اصفهان  در 
تحقیق  اهل  حلقۀ  در  او  نامعروفى  و  سیدجواد 
اعتبار  یج  به تدر حقیقت شناس،  مردی  به عنوان 
و  برداشته  بدو  منسوب  اقوال  و  احوال  ی  رو از  را 
پیش از آنكه اثری به خط دست شناخته شدۀ او 
در تأیید مطالب منسوب بدو پیدا شود، نمى توان 
به ادعای هیچ یک از دو طرف ازلى و بابی دربارۀ 
از  باید  را  بدو  منسوب  سخنان  و  شد  تسلیم  او 
از  مقولۀ سخن پرداخته، برای تأیید دلخواه یكى 
گوهر  دو طرف ادعا به حساب آورد« )طباطبائى، 

محیط، ص ٢19 و ٢٢0(.

كب  الكوا نگارندۀ  چشم  از  نظر  اختالف  این 
حاج  موضوع  »در  است:  نمانده  دور  نیز  یه  الدر
سبب  به  زیرا  بود.  متفكر  ئى  كربال سیدجواد 
كه از طرفى  قیافه و حسن مقال و علو آن مرحوم، 
جهتى  از  و  بوده  بحرالعلوم  سیدمهدی  آقا  فرزند 
هر  بوده،  زایدالوصف  اهمیتى  دارای  خودش 
به  استشهاد  و  مى دادند  نسبت  خود  به  را  او  قوم 
یه، ج1،  الدر كب  الكوا او مى كردند.« )آیتى،  كالم 

صص٢9٦�٢9٧(.

به - 3-٣ تاریخی  شخصیت های  مصادره 
نفع آیین بهائی

مصادرۀ  بهائى،  یخ نویسى  تار ویژگى های  دیگر  از 
یخى به نفع روایت رسمى آیین  شخصیت های تار
یخ نگاری  تار این  معضالت  از  كه  است  بهائى 

است.

و  حوادث  از  بسیاری  مى دانیم  كه  همان طور 
افتاده  اتفاق  زمانى  در  باب،  دورۀ  مهم  اتفاقات 
و  صبح ازل  و  بهاءاهلل  از  نامى   اصاًل  كه  است 
گروه های بهائى و ازلى نبوده است، اما بهائیان در 
كه  یخ خود سیر حوادث را به گونه ای نوشته اند  توار
نقش رهبران خود را در حوادث دورۀ باب پررنگ 
معرفى  اثرگذار  شخصیت های  را  آن ها  و  نموده 
كه نقش  كوشیده اند افراد مؤثری را ـ  كرده اند و نیز 
نشان  خود  هم عقیدۀ  ـ  نیست  قابل كتمان  آنان 

 دهند.

مثاًل »طاهره قرةالعین« كه امروزه همه او را به عنوان 
حتى  و  بوده  بابی  درواقع  مى شناسند،  بهائى  زن 
اعتقاد به جانشینى ازل داشته و خود در پرورش 

ازل نقش داشته است.

نیرو  صبح ازل  طلوع  بشارت  از  افسرده اش  »روح 
تازه گرفته، هیجان و التهابش روزافزون شده بدین 
هنگام  این  در  كه  نوری  میرزایحیی  كه  توضیح 
نور  در  را  او  قرةالعین  و  بوده  نوزده ساله ای  جوان 
كرده بود، براثر وصول نوشتجات و آثارش  مالقات 
برگزیده  جانشینى  به  ی  و جانب  از  باب  سید  به 
باب بشارت  و  به صبح ازل ملقب مى گردد  شده 
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ظهور او را به یكایک اصحاب خود داده همه را به 
ی طى توقیعات متعدد توصیه و او را ثمرۀ  ی و پیرو
آبیاری  قدوس ها  خون  به  كه  خود  آیین  درخت 
بارور  كه  اینجاست  و  مى نماید  معرفى  بود  شده 
داستان سرای  بلبل  مقدس،  درخت  این  شدن 
وا  نغمه سرائى  به  را  قرة العین  یعنى  آن  معروف 

گفته: داشته در بشارات این ظهور 

ید نو ده  ساقیا  جهان  خلق  به 

كه شد شام غم صبح عشرت رسید

به غمدیدگان ده تو جام صفا

به عشاق دل خسته بر زن صال

آمده ازل  ظهور  عین  كه 

جمال خدایی هویدا شده

گر جان فشانم رواست به این مژده 

از این مژده خوشوقت رب اعالست.

كه مى گوید: تا آنجا 

چو نور جمال تو آمد عیان

ثمر خواندت از لطف رب بیان

مراد از شجر نیست غیر از ثمر

ثمر مى شود جلوه گر از  شجر 

گردیده شد بیان از تو تكمیل 

همه سر پنهان حق دیده شد.

كوشش ازلیان، صفحه 9  )رساله درمورد طاهره به 
.)10�

قبل  حتى  بهائى  یخ نویسى  تار در  دیگر،  طرف  از 
ــ  تهران  سیاه چال  ماجرای  و  بهاءاهلل  ادعای  از 
بر خودش  بار مدعى وحى  اولین  برای  كه بهاءاهلل 
و  مى كنند  معرفى  بهاءاهلل  به  معتقد  را  او  ــ  است 
بهاءاهلل  جایگاه  گویی  كه  مى كنند  وانمود  طوری 

درنظر طاهره حتى باالتر از باب بوده است. 

طاهره  كتاب  در  روت  مارثا  جناب  امراهلل  ایادی 
از  با یكى  و  بودم  »وقتى من در طهران  مى نویسد: 
گفت  من  به  او  داشتم،  گفت وگو  طاهره  احفاد 
به  كه  بوده  گفته  ناصرالدین شاه  به  طاهره  كه 
حضرت بهاءاهلل ایمان دارد و حضرت بهاءاهلل به 
را به عموم  كه ظهور یوم جدید  او دستور داده اند 
از  را  ابالغ نماید. من )مارثا روت( پرسش خویش 
گفتم شاید مراد شما  كردم و  منسوب طاهره تكرار 
گفت:  دوم  بار  برای  او  ولى  است  باب  حضرت 
كرده است«  اشاره  بهاءاهلل  به حضرت  نه، طاهره 

)محمدحسینى، حضرت طاهره، ص ٢٧0(

در  طاهره  عمر  كه  است  حالى  در  همه  این ها 
)محمدحسینى،  آمده  سر  به   1٢٦٨ ذی القعده 
از  پیش  او  اعدام  و  ص٣1٦(  طاهره،  حضرت 
)شوقى افندی،  بوده  بهاءاهلل  حبس  و  دستگیری 
او  و  ص1٢٣(  اهلل،  شریعت  حصین  حصن 
وحى  یافت  در ادعای  از  بعد  را  بهاءاهلل  هیچ گاه 

ندیده است.

»مالحسین  درمورد  روایت سازی  نوع  این 
هم  باب  خود  حتى  و  »قدوس«  و  یه ای«  بشرو

قابل مشاهده است.
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على محمد  یاضت های  ر درمورد  نمونه  به عنوان 
تالشش  و  بوشهر  در  حضورش  دوران  در  شیرازی 
در  سیارات  و  كرات  و  خورشید  تسخیر  برای 
تولد  یاضت ها،  ر این  علت  رسمى  بهائى،  نقل 

ذكر  تهران  در  میرزاحسین على 
شده است.

اوقات  غالب  باب  »حضرت 
مشغول  تجارت  به  بوشهر  در 
نهایت  در  هوا  آنكه  با  و  بودند 
روز  هنگام  بود،  حرارت  درجۀ 
بام  پشت  باالی  ساعت  چند 
به  و  مى بردند  تشریف  منزل 
آفتاب  بودند.  مشغول  نماز 
مى تابید  حرارت  نهایت  در 
به  قلبًا  مبارک  هیكل  لكن  و 
محبوب واقعى متوّجه و بدون 
گرما  شّدت  به  اهّمّیتى  آنكه 

و  بودند. دنیا  و نماز مشغول  به مناجات  بدهند، 
فرموده  فراموش  را  همه  بود،  موجود  آن  در  هرچه 
از هنگام فجر تا طلوع آفتاب و از ظهر تا عصر به 
طهران  طرف  به  پیوسته  مى پرداختند.  عبادت 
كمال فرح  توّجه داشتند. به قرص آفتاب تابان با 
از  رمزی  معنى  این  و  مى گفتند  تحّیت  سرور  و 
كه بر عالمیان پرتوافكن  طلوع شمس حقیقت بود 

گردید.« )اشراق خاوری، مطالع االنوار، ص ٦٢(.

را  سیارات  شیخیه،  تعالیم  به  بنا  باب  سید 
هركدام  تسخیر  برای  كه  مى دانستند  قابل تسخیر 

تسخیر  با  مثاًل  است،  شده  ذكر  خواصى  هم 
هرچه  و  مى شوند  او  ارادۀ  محكوم  همه  آفتاب، 
بیشتر  اطالعات  )برای  مى دهد.  انجام  بخواهد 
ایقان  قاموس  كتاب  به  شود  مراجعه  دراین مورد 
اشراق  تألیف  دوم  جلد 
الى   ٨90 صفحات  خاوری 

.)٨9٧

خواب های - 3-٣ نقش 
تاریخ نویسی  در  افراد 

رسمی بهائی 
یخ نویسى  از دیگر معضالت تار
خواب های  نقش  بهائى 
است.  بهائى  و  بابی  مؤمنان 
را  خود  بهائیان  كه  هرچند 
معرفى  جدید  دنیای  دین 
سایر  به  به شدت  و  نموده 
مشتى  عقایدشان  آن ها  كه  مى تازند  ادیان 
و  خودشان  دین  اما  است،  تقالید  و  خرافات 
خواب  به  به شدت  یخى شان  تار روایت های 
سند  هیچ  ن  بدو خواب ها  این  و  است  وابسته 
شده  وارد  بهائى  یخ نویسى  تار در  پشتوانه ای  و 
گرو  یخى در  تار از حوادث  است و بخش مهمى  
مى شود  توجیه  مختلف  افراد  خواب های  همین 
بهائى،  یخ نویسى  تار از  این خواب ها  با حذف  و 

شبهات اعتقادی به وجود مى آید.

درمورد  روایت سازی  نوع  این 
»مالحسین بشرویه ای« و »قدوس« 
و حتی خود باب هم قابل مشاهده 

است.
درمورد  نمونه  به عنوان 
شیرازی  علی محمد  ریاضت های 
و  بوشهر  در  حضورش  دوران  در 
و  خورشید  تسخیر  برای  تالشش 
رسمی  نقل  در  سیارات  و  کرات 
تولد  ریاضت ها،  این  علت   بهائی، 
ذکر  تهران  در  میرزاحسین علی 

شده است.
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طاهره  آوردن  ایمان  نحوۀ  دربارۀ  نمونه  به عنوان 
بهائى  منابع  در  حى  حرف  هفدهمین  به عنوان 
طاهره  اولّیه  ایمان  »موضوع  است:  آمده  این گونه 
مى رسد.  به نظر  مبهم  پژوهشگران  از  برخى  براى 
در  باب  حضرت  كه  مى نویسد  على الوردّى  دكتر 
كربال. چگونه مى توان  قّرة العین در  و  بودند  شیراز 

اّتصال  هیچ  بی  كه  كرد  تصّور 
ى به باب مؤمن شده باشد...  و
حضرت  بیان  استناد  به 
كه البّته خود به بیان  ولّى امراهلل 
در  عبدالبهاء  حضرت  مبارک 
 )٢9٥ )ص  تذكرة الوفاء  كتاب 
مستند است، نخستین تماس 
بدیع،  امر  با  طاهره  اّتصال  و 
اّولّیه  ایمان  دیگر  عبارت  به 
ادعّیه  در  استمرار  براثر  طاهره، 
گردیده  یا حاصل  رؤ و مشاهدۀ 
عبدالبهاء  حضرت  است... 
داستان  تذكرة الوفاء،  كتاب  در 
حقّیت  باب  در  را  طاهره  ایقان 
توضیح  این گونه  جدید  امر 
مرحوم  سّید  »اّما  فرموده اند: 

را بشارت به ظهور  از عروج، تالمذۀ خویش  پیش 
ید و آقاى خویش  موعود مى دادند و مى فرمودند: برو
و  رفتند  ایشان  تالمذۀ  ۀ 

ّ
اجل از  نمایید.  تحّرى  را 

یاضت  ر به  و  گشتند  معتكف  كوفه  مسجد  در 
بودند.  مترّصد  كربال  در  بعضى  و  شدند  مشغول 
یاضات  ر و  صیام  به  روز  طاهره  جناب  ازجمله 

آنكه  تا  بود.  مشغول  مناجات  و  تهّجد  به  شب  و 
شبى در وقت سحر سر به بالین نهاده از این جهان 
بی خبر شد و رؤیاى صادقه دید. در رؤیا مالحظه 
نمود كه سّید جوانى عمامه سبز بر سر و عباى سیاه 
دربر دارد. پاى مباركش از زمین مرتفع است. در اوج 
هوا ایستاده و نماز مى گذارد، در قنوت آیاتى تالوت 
مى نماید. جناب طاهره یک آیه 
از آن آیات را حفظ مى نماید و در 
كتابچه خویش مى نگارد. چون 
فرمودند  ظهور  اعلى  حضرت 
احسن  كتاب  نخستین  و 
در  روزى  شد،  منتشر  القصص 
جناب  احسن القصص،  جزوۀ 
آیه  آن  طاهره مالحظه مى نمود. 
به  فورًا  یافت.  آنجا  را  محفوظه 
سجود  به  و  پرداخت  شكرانه 
كه این ظهور  افتاد و یقین نمود 
)محمدحسینى،  است«  حّق 
�1٦9 ص  طاهره،  حضرت 

.)1٧0

نیز  باب  همسر  خواب های 
در  اشكال  همین  مصداق 
كه  خواب ها  این  است.  بهائى  نویسى  یخ  تار
اعلى«  حضرت  حرم  بیگم  »خدیجه  كتاب   در 
نوشته حسن بالیوزی صفحات 4 و ٦ نقل شده، 
و  داشته  مهمى  نقش  بابی  آیین  حوادث  سیر  در 
بهائى  یخى  تار منابع  در  طاهره،  خواب های  مثل 

به عنوان اموری اعتقادی مطرح شده است.  

دین  را  خود  بهائیان  که  هرچند 
نموده  معرفی  جدید  دنیای 
ادیان  سایر  به  به شدت  و 
عقایدشان  آن ها  که  می تازند 
است،  تقالید  و  خرافات  مشتی 
روایت های  و  خودشان  دین  اما 
خواب  به  به شدت  تاریخی شان 
خواب ها  این  و  است  وابسته 
پشتوانه ای  و  سند  هیچ  بدون 
وارد  بهائی  تاریخ نویسی  در 
از  مهمی   بخش  و  است  شده 
همین  گرو  در  تاریخی  حوادث 
توجیه  مختلف  افراد  خواب های 
خواب ها  این  حذف  با  و  می شود 
شبهات  بهائی،  تاریخ نویسی  از 

اعتقادی به وجود می آید.
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نتیجه گیری- ٤
در این مقاله، مختصری دربارۀ نحوۀ شكل گیری 
همچنین  و  بهائى  و  ازلى  ــ  بابی  آیین های 
به  آیین ها  این  رهبران  و  مؤسسان  سرگذشت 

یخى توضیح داده شد.  ترتیِب تار

با  بابی  آیین  تأسیس  ابتدا  راستا،  این  در 
دربارۀ  سپس  و  ی  شیراز على محمد  ادعای 
ازل،  به  ملقب  ی  نور میرزایحیی  باب،  جانشین 
آیین  ی  پایه گذار سپس  شد.  ذكر  توضیحاتى 
ی ملقب به  بهائى به دست میرزاحسین على نور
ملقب  عباس افندی  فرزندش  یاست  ر بهاءاهلل، 

رهبری  درنهایت  و  بهائیان  بر  عبدالبهاء  به 
جامعه بهائى به دست شوقى افندی نوۀ دختری 

عبدالبهاء شرح داده شد. 

اجمالى  اشاره ای  از  پس  مقاله،  این  ادامۀ  در 
و  بابی  آیین  دوران  در  وقایع  ثبت  آغاز  به 
از  یخ  تار اهمیت  بهائى،  آیین  در  یخ نویسى  تار
هشت  سپس  داده  شد.  شرح  بهائیان  دیدگاه 
یخ نویسى  ی و شیوۀ تار كلى در وقایع نگار اشكال 
بهائیان مطرح  شده و برای هر اشكال نمونه هایی 

از منابع اصلى ایشان نقل شد.
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وحدت، � 1 برای  بهاءاهلل  حضرت  الگوی  ادو،  شفر، 
بین المللى  كنگرۀ  در   1994 سپتامبر   ٣0 سخنرانى 

بین االدیان، دانشگاه ارالنگن، نورمبرگ.

حسن � ٢ ترجمه  دواسكاندا،  لوئى  شارل  منتسكیو، 
كتاب فروشى  منتسكیو،  ایرانى  نامه های  ارسنجانى، 

مروج، تهران.

اشراق خاوری، عبدالحمید، تقویم امری.� ٣

4 � 10٣ مختوم،  رحیق  عبدالحمید،  خاوری،  اشراق 
بدیع، لجنه ملى نشر آثار امری.

اشراق خاوری، عبدالحمید، مائده آسمانى، 1٢9 � ٥
بدیع، مؤسسه ملى مطبوعات امری.

االنوار � ٦ مطالع  عبدالحمید،  خاورى،  اشراق 

مؤسسه  بدیع،   1٣4 زرندى(،  نبیل  یخ  تار )تلخیص 
چاپ و انتشارات مرآت.

19٨٣م، � ٧ ساله،   9 خاطرات  یونس،  افروخته، 
كلمات پرس. آمریكا: 

حضرت � ٨ زندگانى  اعلى  عهد  ابوالقاسم،  افنان، 
باب.

خطى، � 9 نسخه  شیراز،  امری  یخ  تار حبیب،  افنان، 
بی تا.

مآثر � 10 فى  یه  الدر كب  الكوا عبدالحسین،  آیتى، 
البهائیه، بی تا، مصر، انتشارات سعادت.

الحیل، 1٣٢٦ه.ش، � 11 كشف  آیتى، عبدالحسین، 
تهران.
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باب، بیان فارسى، بی تا، بی جا، بی نا.� 1٢

آقا � 1٣ و  اولى  نقطه  خط  الواح  از  قسمتى  باب، 
كاتب. سیدحسین 

باب، لوح هیكل الدین.� 14

حضرت � 1٥ حرم  بیگم  خدیجه  حسن،  بالبوزی، 
كسفورد لندن، 1991. اعلى، ا

1٦ � 1٣1 ملحقات،  و  سمندر  یخ  تار كاظم،  سمندر، 
بدیع، مؤسسه ملى مطبوعات امری.

داستانى � 1۷ سیدرضا،  لواسانى،  رسول،  جعفریان، 
زرندی،  نبیل  یخ  تار تلخیص  كتاب  در  یخ  تار كردن 
علوم  پژوهش های  پژوهشى  علمى  دوفصلنامه 

یخى، 1٣9٣، شمارۀ10.  تار

حسامى، آل اهلل، بی تا، بی جا.� 1٨

كسفورد � 19 یاض، حضرت شوقى افندی در آ خادم ر
٢011م.  یوسفیان،  امید  ترجمه:  آن،  از  پیش  و 
)1٦٨بدیع(، آلمان - هوفهایم،  لجنه نشر آثار امری به 
كانادا، مؤّسسه  لسان فارسى و عربی دانداس، انتاریو، 

معارف بهائى.

داوودی، على مراد، مقاالت و رسائل در مباحث � ٢0
 1٥0( 199٣م.  رأفتى،  وحید  تنظیم:  و  تهیه  متنوعه، 

بدیع(، مؤسسه معارف بهائى.

٢014م، � ٢1 خاوری،  اشراق  یادنامه  وحید،  رأفتى، 
ید، اسپانیا، بنیاد فرهنگى ِنَحل. مادر

رائین اسماعیل، انشعاب در بهائیت، 1٣٥٧ش، � ٢٢
موسسه تحقیقى رائین.

كوشش ازلیان.� ٢٣ رساله درمورد طاهره به 

زرقانى، محمود، بدایع االثار، 19٢1م.� ٢4

سمندری، خوشبین، پریوش، طراز الهى، ٢00٢م. � ٢٥
)1٥٨ بدیع(، مؤسسه معارف بهائى.

شوقى، توقیعات مباركه حضرت ولى امراهلل 19٢٢ � ٢٦
– 19٢٦م.، 1٢9 بدیع، مؤسسه ملى مطبوعات امری.

امراهلل � ٢٧ ولى  حضرت  مباركه  توقیعات  شوقى، 
مطبوعات  ملى  مؤسسه  بدیع،   119 19٥٢�19٥٧م.، 

امری.

موّدت، � ٢٨ نصراهلل  ترجمه:  بدیع،  قرن  شوقى، 
بلسان  بهائى  معارف  مؤّسسهء  بدیع(،   149( 199٢م. 

فارسى.

فؤاد � ٢9 ترجمه  شوقى، حصن حصین شریعت اهلل، 
اشرف، 199٧م. )154 بدیع(، مؤسسه ملى مطبوعات 

امری آلمان.

مطالعات � ٣0 جزوه  اردكانى،  نواب زاده  صدری، 
امری.

مؤّسسه � ٣1 سّیاح،  شخصى  مقاله  عبدالبهاء، 
امری  آثار  نشر  ى 

ّ
مل لجنه  آلمان،  امری  مطبوعات 

بلسان فارسى و عربی.

مصر: � ٣٢ ش،  1٣٣9ه.  مفاوضات،  عبدالبهاء، 
فرج اهلل زكى.

عبدالبهاء، مكاتیب، 1٢90ه. ش، مصر: فرج اهلل � ٣٣
زكى.

الحق، � ٣4 ظهور  یخ  تار اسداهلل،  مازندرانى،  فاضل 
1٣0٥ ه.ش.

االثار � ٣٥ اسرار  اسداهلل،  مازندرانى،  فاضل 
خصوصى، 1٢4 بدیع، مؤسسه ملى مطبوعات امری.
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نقطه � ٣٦ ادوارد،  براون،  میرزاجانى،  كاشانى، 
الكاف، 1910م.

میان � ٣٧ در  سال  یک  ادوارد،  براون،  گرانویل 
ایرانیان، برگردان: مانى صالحى عالمه، 1٣٨1، تهران، 

نشر ماه ریز.

یه.� ٣٨ گلپایگانى، ابوالفضل، رساله اسكندر

كشف الغطاء عن الحیل � ٣9 گلپایگانى، ابوالفضل، 
العداء.

باهره � 40 ترجمه  فیلیپ،  ژوویون  و  كولت  گوویون 
سعادت، باغبانان بهشت خدا، 199٧م. )1٥4 بدیع(، 
معارف  مؤسسه  انتشارات  كانادا،  انتاریو،  دانداس، 

بهائى.

ابوالقاسم � 41 ترجمه:  یكتا،  گوهر  روحیه،  كسول،  ما
فیضى.

باب، � 4٢ حضرت  نصرت اهلل،  محمدحسینى، 
199٥م. )1٥٢ بدیع(، مؤسسه معارف بهائى.

طاهره، � 4٣ حضرت  نصرت اهلل،  محمدحسینى، 
٢000م. )1٥٧ بدیع(، مؤسسه معارف بهائى.

گوهر محیط، محقق: � 44 محیط طباطبائى، محمد، 
گوی. محمدمهدی صائمى، 1٣9٢ ه.ش، تهران، 

مشاهیر � 4٥ و  رجال  زندگى نامه  حسن،  مرسلوند، 
ایران، 1٣٦٧ه.ش، تهران، الهام.

و � 4٦ طباطبائى  »محیط  عنوان  با  امینى  تورج  مقاله 
سایت بهائى پژوهى«.

مک اوئن، دنیس، مقاله شیخیه بابیه و بهائیه.� 4٧

و � 4٨ بابی  بنیادگرائى  مقاله  دنیس،  مک اوئن، 

  ،1٦  ،Religion بابی،  جنبش  كادمیک  آ مطالعه 
شماره 1، 19٨٦، صص ٥٧�٨4..

نور، 11٥ � 49 اقلیم  ی نوری، محمدعلى،  ملک خسرو
بدیع.

یخ امر.� ٥0 ی، محمدعلى، منابع تار ملک خسرو

118بدیع، � 51 حبیب،  خاطرات  حبیب،  مؤید 
مؤسسه ملى مطبوعات امری.

امه � ٥٢ حضرت  به  ارمغانى  ویولت،  نخجوانى، 
البهاء روحیه خانم، ترجمه: شفیقه فتح اعظم.

53 � SHOGHI EFFENDI: THE على،  نخجوانى، 
 CASA  ،RANGE AND POWER OF HIS PEN

2006 ،Acuto ،EDITRICE BAHÁ’Í

تهران: � 54 النائمین،  تنبیه  دیگران،  و  عزیه  نوری، 
نگاه معاصر، 1٣9٦ه.ش.

كور نور.� ٥٥ مرآتى نوری، بدیعه، وقایع راستین تا

یخ بدیع بیانى.� ٥٦ همدانى، تار

هورنبى هلن، انوار هدایت، 1٥9 بدیع.� ٥٧
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عدم امانت اشراق خاوری در نقل قول

على تهرانى



 چکیده

القائم،  قام  »إذا  روایت  سند  مقاله  این  در 
)نوشته  ایقان  كتاب  در  كه  القیامة«  قامت 
حدیثى  به عنوان  بهاءاهلل(  میرزاحسین على 
گرچه در  مشهور معرفى شده، بررسى مى شود. ا
نشد،  پیدا  روایت  این  از  اثری  حدیثى  مراجع 
ایقان  قاموس  كتاب  در  خاوری  اشراق  اما 
كتاب »رسالۀ شرح  سندی برای آن، به نقل از 
عرشیه« شیخ احمد احسائى ارائه كرده است. 
ما  نیز  كتاب شیخ احمد احسائى  به  مراجعه 
كه  نمى رساند،  روایت  این  سند  به  نه تنها  را 
آن  در  روایتى  چنین  اساسًا  مى شود  مشاهده 
نقل  و متأسفانه هنگام  ندارد  نیز وجود  كتاب 
از آن در كتاب قاموس ایقان، در میان متن آن، 

گنجانده شده است. این روایت 

 

کلیدواژه: اشراق خاوری، ایقان، قیامت.
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اشاره
از  یكى  در  اینترنت  فضای  در  پیش،  سال ها 
میان  جالبى  و  مفصل  مكتوب  بحث  گ ها،  وبال
رخ  بهائى  تعدادی  و  تهرانى«  »على  نام  به  فردی 
كه در كتاب ایقان  داد. بحث پیرامون حدیثى بود 
مبلغان  )از  خاوری  اشراق  و  است  شده  مطرح 

بهائى(  شهیر  نویسندگان  و 
كرده  ارائه  آن  برای  سندی 
نویسنده،  پیش  چندی  است. 
این  در  كه  را  خود  اول  مقالۀ 
موضوع نوشته بود برای فصلنامه 
این مقاله  كه  ازآنجا كرد.  ارسال 
از  یكى  دربارۀ  جالبى  تحقیق 
است،  ایقان  كتاب  جمالت 
خوانندگان  استفادۀ  برای  را  آن 
محترم فصلنامه، در این شماره 

یم.  مى آور

مقدمه
در  بنایی  زیر  و  مهم  اعتقادی  مباحث  از  یكى 
آئین بهائى، اعتقاد به یكى بودن روز قیامت و روز 
كه  آنچه  همۀ  كه  معنا  این  به  است.  قائم  ظهور 
در دیانت اسالم دربارۀ قیامت و حوادث آن بیان 
شده است، منظور قیام قائم موعود اسالم است و 

قیامت چیزی جز آن نیست.

كامل این اعتقاد و نیز نقد و بررسى دالیل   بررسى 
این  در  اّما  مى طلبد،  دیگری  مجال  بهائیان 
مورداستناد  كه  مواردی  مهم ترین  از  یكى  نوشتار، 

است،  بهاءاهلل  شخص  همه  از  اول  و  بهاء  اهل 
مورد بررسى قرار مى گیرد. 

سند روایتی مشهور
چنین   95 صفحه  ایقان  كتاب  در  ایشان 

مى نویسند:

مى فرماید:  كه  نشنیده اند  را  مشهور  روایت  »آیا 
القیاَمة«؟  قاَمِت  القاِئُم  قاَم  »اذا 
انوار  و  هدی  أئّمه  همچنین  و 
َان   

ّ
إال ینُظُروَن  »َهل  التطفى 

الَغماِم«   ِمَن  ٍل 
َ
ُظل ِفى  اهلُل  یأِتیُهُم 

محدثه  امورات  از  مًا 
ّ
مسل كه  را 

در قیامت مى دانند، به حضرت 
قائم و ظهور او تفسیر نموده اند.«

و  كرده  بیان  را  جمله ای   ایشان 
تعبیر  مشهور«  »روایت  به  آن  از 
شده  بیان  آن  در  كه  مى كنند 
خیزد،  پا  به  قائم  "هرگاه  است 

قیامت برپا شده است."

نقل  قرآن  از  ایقان  نویسندۀ  كه  آیه ای  هرچند 
ایقان  قدیمى  و  نخستین  چاپ های  در  مى كند 
ِمَن  ٍل 

َ
ُظل ِفى  اهلُل  َیأِتى  »َیوَم  به صورت  و  به غلط 

قام  »اذا  جملۀ  اّما  است،  شده  نوشته  الَغَمام« 
القائم قامت القیامة« در تمام نسخه های ایقان به 
همین صورت و به عنوان روایت مشهور نقل شده 

است.

 چون جناب بهاءاهلل در نوشتۀ خود مدركى برای 
این  یافتن  برای  من  نكرده اند،  ارائه  سخن  این 

نویسندۀ  که  آیه ای  هرچند 
در  می کند  نقل  قرآن  از  ایقان 
قدیمی  و  نخستین  چاپ های 
»َیوَم  به صورت  و  به غلط  ایقان 
الَغَمام«  ِمَن  ُظَلٍل  ِفی  اهلُل  َیأِتی 
جملۀ  اّما  است،  شده  نوشته 
القیامة«  قامت  القائم  قام  »اذا 
به  ایقان  نسخه های  تمام  در 
همین صورت و به عنوان روایت 

مشهور نقل شده است.
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حدیثى  كتب  در  جست وجو  به  مشهور،  روایت 
كار  حدیث،  كتب  نرم افزارهای  پرداختم. 
كرده  را بسیار آسان و سریع   جست وجو در منابع 
جمله  نرم افزارها  این  در  با  جست وجو  اما  است، 

موردنظر پیدا نشد.

نتیجه ای  اولیه  با  جست وجوهای  آنكه  از   پس 
گر  ا كه  خواستم  خود  بهائى  دوستان  از  نگرفتم، 
مدركى برای این جمله سراغ دارند، بنده را مّطلع 
نداشتند  سراغ  آن  برای  مدركى  آنان  خود  كنند. 
از افراد بااطالع بهائى این سؤال  و لذا از چند نفر 
سخن  این  برای  منبعى  نیز  آنان  اّما  پرسیدند  را 
این  از  ماه  چند  گذشت  از  بعد  و  نمى شناختند 

 سؤال نیز پاسخى ارائه نكردند.

قاموس  و  بازگشته  امری  منابع  به  شخصًا   دوباره 
بهائى  كتابخانه  سایت  در  كه  را  ایقان  مختصر 
كردم. در آنجا در صفحه 122  وجود دارد، مطالعه 
نیز فقط به این نكته اشاره شده بود كه این جمله از 

یه از امام صادق علیه السالم  است: احادیث مرو

یه از صادق   » این حدیث از احادیث مشهورۀ مرو
كه درباره قیامت فرموده و آن را به  آل محمد است 
ظهور و قیام طلعت موعود منتظر قائم آل محمد 

تأویل فرموده است ...«.

 البته در قاموس مختصر به جهت اختصار، ادامه 
كه با ... نمایش داده شده  سخن حذف شده بود 
به  چرا  گفت  من  به  بهائى  دوستان  از  یكى  بود. 
دنبال این سه نقطه ها نمى گردی؟ شاید در آن ها 
كه نویسندۀ ایقان به عنوان  مدركى برای جمله ای 

كنى. روایت مشهور نقل  مى كند پیدا 

بار  این  و  مجّدد  شروعى  لذا  بود.  جالبى   نكتۀ 
 جست وجو برای یافتن نسخۀ كامل قاموس ایقان. 
كه در سال 128 بدیع  نسخه ای از قاموس ایقان را 
توسط "مؤسسۀ ملى مطبوعات امری" چاپ شده 

كردم. بود، پیدا 

 53 و   52 صفحه  ایقان  قاموس  از  یک  جلد   در 
جناب اشراق خاوری چنین مى نویسند:

یۀ از صادِق  »این حدیث از احادیث مشهورۀ مرو
كه درباره قیامت فرموده و آن را به  آِل محمد است 
ظهور و قیام طلعِت موعوِد منتَظر قاِئم آِل محمد 

تأویل فرموده است.

كـَبر، شیخ احمدبن زین الدین االحسائى،  شیخ ا
ذیِل  در  عرشیه  شرِح  در  الرضوان  و  الرحمة  علیه 
ُكبری  بیان قیامت و اقسام آن از قیامِت ُصغری و 
به این حدیث شریف اشارت فرموده است، قوله 

علیه الرحمة:«

فرمایش  نقل  به  سپس  خاوری  اشراق   جناب 
عرشیه  شرح  كتاب  در  احسائى  احمد  شیخ 
ی در صفحۀ 53 از جلد یک قاموس  مى پردازد. و

چنین مى نویسد:

»الى قوله علیه الرحمة و ِللقیاَمِة الُصغری ِاطالٌق 
ِمن  القاِئِم  ِقیاُم  ِبها  یراُد  و  الَمعِنى  َحیُث  ِمن 
الصاِدِق  َعِن  الَحدیِث  ِفى  َوَرَد  َكما  ُمَحّمٍد  آِل 
َاو  القیاَمة  قامِت  القاِئُم  قاَم  ِاذا  َعلیِه الَسالُم 
ُلها ُخروُج الُحَسیِن؟ع؟ َاو ُمطَلُق  ِرجَعُتُهم الَذی َاّوَ
آِخُرها  َو  قاِئِمِهم  ظُهوُر  ُلها  َاّوَ ـَّتى  ال َدوَلِتِهم  ُظهوِر 

ُخروُج َرسوِل اهلل؟لص؟«
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الرحمة  علیه  احمد(  )شیخ  كه  آنجا  »تا   ترجمه: 
معنا  نظر  از  صغری  قیامت  و  چنین  مى گوید: 
اطالق دارد و از آن قیام قائم آل محمد اراده شده 
است، همان طور كه در حدیث از امام صادق؟ع؟ 
كه هرگاه قائم برخیزد، قیامت برخواهد  نقل شده 
خروج  اولش  كه  آنان  رجعت  یا  و  خواست 
كه  حسین؟ع؟ است و یا مطلق ظهور دولت آنان 
خروج  انتهایش  و  است  قائمشان  ظهور  ابتدایش 

رسول اهلل؟لص؟«

صغری  یعنى  قیامت،  دو  احسائى  احمد   شیخ 
قیامت  معنای  برای  و  كرده  تعریف  را،  كبری  و 

كه یكى ظهور قائم،  صغری سه احتمال  مى دهد 
دیگری رجعت اهل بیت و سوم جمع این دو معنا 
كه با ظهور  كه عبارت است  از "دولت اهل بیت" 
كرم ختم  مى شود.  قائم آغاز و به بازگشت پیامبر ا
كبری در بیانات  البته مفهوم دو قیامت صغری و 
جایی  بهاء  اهل  اعتقادات  نیز  و  بهاءاهلل  جناب 
همان  كه  ــ  را  كبری  قیامت  اساسًا  كه  چرا ندارد، 
به طور  احمد  شیخ  و  است  جسمانى«  »معاد 

مفّصل توضیح داده اند ــ بهائیان قبول ندارند.
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یافتن  همان  كه  اصلى  موضوع  از  به هرحال، 
بهاءاهلل  جناب  مورداستناد  جملۀ  برای  مدركى 
نقل  طبق  نیز،  اینجا  در  نشویم.  دور  بود  ایقان  در 
جناب اشراق خاوری، جناب شیخ احمد مدركى 
برای این سخن بیان نفرموده اند و صرفًا  مى گویند 

از امام صادق؟ع؟ چنین نقل شده است.

برای  و  داد  انجام  بهتری  بتوان تحقیق  آنكه  برای 
مطالعۀ متن كامل شیخ احمد احسایی در كتاب 
كه شاید مدركى بر این  شرح عرشیه، از آن جهت 

برای  به  جست وجو  باشد؛  شده  ذكر  آن  در  كالم 
اشراق  جناب  كه  عرشیه  شرح  متن  اصل  یافتن 

كرده اند، پرداختم.  خاوری از آن نقل قول 

كتاب موجود است.  از این  نسخه های مختلفى 
سنگى  چاپ های  هم  و  خّطى  نسخه های  هم 
به  من  امروزی.  و  جدید  چاپ های  برخى  هم  و 
كه از اعتبار بیشتری  دنبال نسخه ای قدیمى بودم 
به  مدت ها  جست وجو،  از  پس  باشد.  برخوردار 
كه در سال  كتاب  یكى از نسخه های قدیمى این 
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برخورد  است،  شده  چاپ  قمری  هجری   12۷1
كتاب  نگارش  از  قبل  سال  هفت  )یعنى  كردم 
قاموس  نوشتن  از  قبل  سال  صد  از  بیش  و  ایقان 
آستان  كتابخانه  در  نیز  آن  از  نسخه ای  ایقان(. 

قدس به شماره عمومى 9141 موجود است.

مطلب مورد اشاره جناب اشراق خاوری، در جلد 
اثر   11 الى   9 صفحات  عرشیه  شرح  كتاب  سوم 

مرحوم شیخ احمد احسائى نقل شده است.

دو  احمد،  شیخ  مرحوم  كتاب  اصل  به  مراجعه 
نكته جالب به ارمغان آورد:

كه  احمد  شیخ  توضیحات  و  بیانات  آنكه  اول 
مورداحترام  و  بزرگ  بسیار  بهائیان شخصیتى  نزد 
كاماًل برخالف عقاید آنان در باب قیامت  است، 
هرچند  است.  موعود  قائم  ظهور  و  رجعت  و 
در  حّتى  و  احمد  شیخ  آثار  دیگر  در  نكته  این 
مشاهده  هم  باب  میرزاعلى محمد  نوشته های 
كه   مى شود، اّما در مقابل واقعیت عجیب دیگری 

كمتری برخوردار است: كردم از اهمیت  برخورد 

كه جناب اشراق خاوری به شیخ احمد   قسمتى 
كتاب  در اصل  نقل  مى كند،  او  از  و  داده  نسبت 

شرح عرشیۀ شیخ احمد چنین نقل شده است:

المعنى  حیث  من  اطالق  للقیمة الّصغری   »و 
او  ال  محّمد؟لص؟  من  القائم  قیام  بها  یراد  و 
الحسین؟ع؟  خروج  اّوُلها  رجعتهم؟ع؟  الـّذی 
ظهور  اّولها  الـّتى  دولتهم  ظهور  مطلق  او 

قائمهم؟جع؟ و آِخُرها خروج رسول اهلل؟لص؟«.

اطالق  معنا  نظر  از  صغری  قیامت  »و  ترجمه: 
دارد و از آن قیام قائم آل محمد اراده شده است 
حسین؟ع؟  خروج  اولش  كه  آنان  رجعت  یا 
ابتدایش  كه  آنان  دولت  ظهور  مطلق  یا  است 
رسول  خروج  انتهایش  و  است  قائمشان  ظهور 

اهلل؟لص؟«.

 

همان طور كه مالحظه  مى كنید، اصل نوشتۀ شیخ 
تفاوت  خاوری  اشراق  جناب  قول  نقل  با  احمد 
دارد و اتفاقًا تفاوت آن نیز همان جملۀ مورد بحث 
احمد  شیخ  بیانات  در  آن  از  اثری  كه  ماست 
نیست، اّما در نقل قول جناب خاوری این جمله 
هر  و  من  ذهن  كه  مسأله ای  مشاهده  مى شود. 
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این  وا مى دارد  به  سؤال  را  ناظر بی تعّصب دیگری 
كتاب  از  خاوری  جناب  قول  نقل  چرا  كه  است 
شیخ  كتاب  اصلى  متن  با  احسائى  احمد  شیخ 
متفاوت است؟ و چرا این تفاوت و اضافه بر متن 
اصلى، همان جملۀ بی مدرک مورد  سؤال است؟

خاوری  جناب  آیا  اینكه  باب  در  قضاوت  البّته 
را به هنگام نقل قول، به متن  تعمدًا این قسمت 
كار انجام  شیخ احمد افزوده است و یا سهوًا این 
كمى مشكل است. اّما روشن است  شده است، 
است  نداشته  قول  نقل  در  كافى  دقت  ایشان  كه 
كه  بهاءاهلل  جناب  تعبیر  توجیه  برای  شاید  یا  و 
و  خوانده  مشهور«  »روایت  را  بی مدرک  جملۀ  این 
فراهم  در  سعى  كرده اند،  استدالل  آن  اساس  بر 

آوردن مدركى برای آن نموده است.

سهوی  اشتباه  این  از   درنهایت، صرف نظر 
چنین  وجود  فرض  به  قول،  نقل  در  عمدی  یا 
برای  باز مدركى  از مرحوم شیخ احمد،  نوشتاری 
نشده  ارائه  القیامة«  قامت  القائم  قام  »اذا  جملۀ 

است.

از  هیچ یک  كه  باشد  علت  همین  به  شاید 
این  برای  مدركى  مسلمان  یا  و  بهائى  محققان 
كه از آن به »روایت مشهور«  سخن جناب بهاءاهلل 
كرده اند، نیافته اند و این  سؤال مطرح است  تعبیر 
اساسى  چه  بر  بهاءاهلل(  )یعنى  مبارک  جمال  كه 
روایت  را  آن  و  كرده  نقل  را  مدرک  بی  جملۀ  این 

كرده اند؟ مشهور نیز نام گذاری 

نتیجه گیری
قامت  القائم  قام  »إذا  جملۀ  سند  مقاله  این  در 
حدیثى  به عنوان  ایقان  كتاب  در  كه  القیامة« 
مراجع  در  اواًل،  شد.  بررسى  شده،  معرفى  مشهور 
در  ثانیًا،  نشد.  پیدا  روایت  این  از  اثری  حدیثى 
از  نقل  به  آن  برای  سندی  ایقان  قاموس  كتاب 
احسائى  احمد  شیخ  عرشیه  شرح  رسالۀ  كتاب 
شیخ  كتاب  به  مراجعه  با  اما  است،  شده  ارائه 
چنین  اساسًا  كه  شد  مشاهده  احسائى  احمد 
هنگام  در  و  ندارد  وجود  نیز  كتاب  آن  در  روایتى 
متن  میان  در  ایقان،  قاموس  كتاب  در  آن  از  نقل 

گنجانده شده است. آن، این جمله 

منابع

كتاب  بهاءاهلل،  به  ملقب  حسین على  نوری،   -1
ایقان، چاپ 15۷ صفحه ای.

كتاب ایقان، چاپ 199 صفحه ای.  ،– �2

3- اشراق خاوری، عبدالحمید، قاموس مختصر 
ایقان.

4� –، قاموس ایقان.

5- احسائى، احمد، شرح رسالۀ عرشیه. 
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کتابة التأریخ لدى البهائیة نبذة مختصرة حول 
کتاب  کتابة التأریخ لدى البابیة واالزلیة والبهائیة ودراسة التأریخ الرسمي للبهائیة من  بحث یختص بأهمیة وکیفیة 

ترجمة التأریخ لمؤلفه نبیل زرندي باالنجلیزیة

الهه یزدیاني، محمود محسني، مهدي هادیان

ُنبذة

یخ لدى الكثیرمن الثقافات والجماعات  كتابة التأر یخ لدى البابیة والبهائیة عن  كتابة التأر تمتاز 
والبهائیین  البابیین  یخ  التوار كتاب  المدیدة.لقد قام  انبثاقهما  فترة  كونها تمتاز بماض یتسق مع 
یخهما تتناسب ایضا  طیلة فترات تشكیل هاتین العقیدتین  وتطورهما بایجاد تغییرات في كتابة تأر
مع التغییرات التي طرأت في زعاماتهما. لذلك فالتنبه للنزاعات والخالفات الداخلیة والتغییرات 
یخ  كتابة التأر كیفیة  كل من تلك الزعامات یعد من االمور المهمة لمعرفة  الستراتیجیة في فترات 

كل فترة لتلك الزعامات، وهي مالحظات اساسیة ومهمة جدا ینبغي التنبه لها. في 

یة  الرؤ آفات   من  تنجو  لم  والبهائیة  البابیة  العقیدة  في  یخ  للتار كتابات  هكذا  مثل  فان  كذلك 
االیمانیة في القبول باالحداث البعیدة عن التصور، وكذلك ال ُیستبعد التسلیم باقوال زعماء هاتین 
العقیدتین باعتبارها اقوال مقدسةووضعها في مقابل االحداث الواقعیة المثبتة من قبل المؤرخین 
اآلخرین. وهذه المقالة التي ُتعنى بتحلیل التغییرات في الزعامات لدى عقیدة الباب وبهاءاهلل 
والمناوبة في تسلم السلطة االجتماعیة من قبل أخالف الباب وبهاءاهلل، و تناولت  تأثیرات هذه 
یخ لدى البابیة والبهائیة وكشفت عن بعض الثغرات والتحدیات من خالل  كتابة التار الظاهرة في 
یخیة المدونة من قبل المؤمنین بهذه العقیدة من خالل طرح النماذج والوثائق . دراسة الكتب التار

کلمات مفتاحیة

یخ، باب، بهاءاهلل، عبدالبهاء، شوقى كتابة التار البهائیة، 
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اعتداد عبدالبهاء بنفسه في التعالیم
گاه مریم آ

ُنبذة

كان عبد البهاء  تمیز عبد البهاء لدى البهائیین، بشخصیة طارئة وسمعة أقوى من  بهاءاهلل نوعا ما. 
كل  یطلق على نفسه مرارا صفة عبُد أبیه )بهاءاهلل( وقد أصر على اختیار لقب عبدالبهاء من بین 
االلقاب. ما یفهم من معنى العبد هي الطاعة الخالصة واالنقیاد المحض للمعبود. لكننا وبالرغم 
كثیرة من نقض العبودیة لدیه. وقد تناولت هذه المقالة في  كل ذلك نالحظ في سیرته موارد  من 
البدایة موضوع عبودیة عبدالبهاء ومن ثم تمت االشارة فیها الى حاالت اعتداد عبدالبهاء بنفسه 
كتب و سیرة بهاءاهلل. وقد تم في هذا البحث دراسة التناقضات بین  في إضافة تعالیم تخصه في 
كلمات عبدالبهاء و بهاءاهلل في تعالیم من قبیل تحري الحقیقة، وتطابق الدین مع العلم والعقل، 

ي في حقوق الرجال والنساء وكذلك في موضوع بیت العدل . والتساو

کلمات مفتاحیة

عبد، عبودیة، عبدالبهاء، بهاءاهلل، تعالیم، التحری الحق، توافق الدین مع العلم والعقل، المساواة 
في الحقوق بین الرجل والمرأة ، بیت العدل
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کما یراها منتقدو ومتنور و البهائیة       الجزء العاشر: هیرمان زیمر البهائیة 
حمید فرناق ــ ماجستیر في الحقوق الدولیة

ُنبذة

یمر، المعلم والكاتب والباحث والمتكلم البهائي ولد عام الف وتسعمائة واربعة في مدینة  هیرمان ز
البهائیة المانیا. دخل الجیش في عام الف وتسعمائة  ئع  كان من طال اشتوتغارت االلمانیة. لقد 
على  احالته  طلب  حیث  واربعین  وثمانیة  وتسعمائة  الف  عام  حتى  الجیش  في  وبقي  واربعین 
أن  وبعد  الناشطین.  البهائیین  من  یمر  ز ُاسرة  وكانت  عسكریا.  یمر  ز هیرمان  كان  مبكرا،  المعاش 
تموز  یولیو  الثالث من  المؤرخ في  اللوح  العالمیة االولى،كتب عبدالبهاء في  الحرب  ابوه في  قتل 
هیرمان  والدة  فود(  )ني  السیدة  كانت  ُاسرته.  مع  تعاطفه  مؤكدا  عشر  وسبعة  وتسعمائة  الف  عام 
یلهلم هریجل والذي وجه تالیًا انتقادات  یمر، بهائیة معروفة ومن اقارب البهائي الشهیر في المانیا و ز

للتشكیالت البهائیة وبعد تطور خالفاته معها تخلى عن البهائیة.

باعتباره  افندي  شوقي  اختیار  على  تنص  التي  وصیته  من  جزء  وانتشار  عبدالبهاء  وفات  بعد 
یمر، أن وصیة عبدالبهاء مزیفة، وامتنع عن القبول بزعامة شوقي  خلیفة عبدالبهاء، اعتبر هیرمان ز
بالذات.  افندي  شوقي  شخص  والى  البهائیة  التشكیالت  الى  الحادة  نقده  سهام  موجها  افندي 
یمر بنفسه ان البهائیة  قد اصابها االنحراف بعد تسلم شوق افندي الزعامة واستقرار  اعلن هیرمان ز
یمر ان البهائیة قد تحولت بالفعل من عقیدة روحیة ومعنویة الى حزب  كد ز التشكیالت البهائیة. أ
بسبب  البهائیة  ومیثاق  لعهد  ناقضا  وستین  واربعة  وتسعمائة  الف  عام  في  یمر  ز .اعتبر  سیاسي 
انتقاده واعتراضه على تشكیالت البهائیة وزعامتها وقد اضطر لالنفصال عن البهائیة في نهایة االمر 
بعد ان امضى اربعة وعشرین عاما من النشاط في جماعة البهائیین في المانیا، وفي هذه المقالة 

یمر. نتعرف على بعض المواقف النقدیة للسید هیرمان ز

کلمات مفتاحیة

یمر، التشكیالت البهائیة، الشوقى منتقدو البهائى، ألمانیا، هیرمان ز
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سس والتعاریف (
ُ
مفهوم الدین وتحدیات الهویة     الجزء االول: )اال

محمد حسیني

ُنبذة

یخي، للبهائیة  )البهائیة( وتحدیات الهویة غیر الناجزة في نزاع »الفرقة« او»الدین«! في المنشأ التار
ألنفسهم  رغبوا  وقد  بكثیر  اعمق  احالم  تراودهم  كانت  زعمائها  لكن  »الفرقة«  بهویة  ولدت  التي 
وصف هویة الدین المستقل. ذلك ان وصف الدین في حد ذاته ال یوجد قیمة محددة لهم ولكن 
باعتبار الموصوف، سوف یحمل لهم في طیاته قیمة مهمة، وهذا االمر المهم شكل بدایة للجدل 
لمنح  االجتماعیة  العلوم  من  یستفیدوا  ان  الجدد  البهائیة  مفكري  بعض  الیوم  یحاول  و الواسع. 
بدورها  السمعة  وهذه  الجماعة.  لهذه  جیدة  سمعة  وایجاد  البهائي  »الدین«  الى  العالمیة  صفة 
عن  یشتق  ما  على  الحصول  تتمنى  وهي  الدین  مصطلح  في  مخفیة  نجدها  »قیمة«  الى  تحتاج 
یحاول بعض  الدین من »االجازة«. وهذه الجوهرة الثمینة ال توجد اال في محارة صفة )الدین(، و
یة الحیادیة الموجودة في العلوم االجتماعیة، لكي یضعوا دمغة  مفكرین البهائیة االستفادة من الرؤ
الدین التي تمثل »االنموذج المثالي« على جبهة البهائیةوعندها سوف یحصلون على منافع جمة 
المفكرین  ى هؤالء  ورؤ افكار  ان  تعتقد  المقالة  »االجازة«،. هذه  و  »القیمة«  تلك  المقاربة من  من 
كبیرة للبحث حول ابعاد  كبیر ولهذا السبب نالحظ وجود مساعي  آنفي الذكر، تمثل منتوج مشروع 

هذا المشروع.

کلمات مفتاحیة

الدین العالمي، البناء االجتماعي، االهیات، الطائفة ، النسبیة
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اسلوب التعامل مع المخالفین الفکریین في السیرة النبویة
ى نجران و التعامل الفکري في قضیة المباهلة إعادة القراءة في التسامح النبوي مع نصار

الکاتب : مهدي هادیان )دکتوراه في علوم القرآن والحدیث من جامعة المذاهب االسالمیة(

ُنبذة

كان  عندما  وخاصة  الفكریین،  المخالفین  مع  التعامل  موضوع  في  النبویة  السیرة  قراءة  إعادة  إن 
كرم صلى اهلل علیه وآله في قمة قوته وبعدما بسط االسالم سلطته التامة على شبه الجزیرة  النبي اال
التي  السماحة  مدى  المتنفذین  للمسلمین  ما  حد  الى  ترسم  ان  بامكانها  الحالة  هذه  العربیة، 

یتحلى بها االسالم الیوم في مواجهة افكار المخالفین. 

النبي  حیاة  من  االخیرة  االعوام  في  جرت  التي  االحداث  أهم  أحد  تعد  المباهلة  قضیة  ان 
أهل  أحقیة  تجسد  وثیقة  تمثل  كونها  عن  وفضال  فالمباهلة  وآله.  علیه  اهلل  صلى  محمد  كرم  اال
نفس  یمثل  السالم  علیه  ابیطالب  بن  علي  المؤمنین  أمیر  أن  إثبات  وكذلك  البیتعلیهم السالم 
كرم محمد صلى اهلل علیه وآله، فإنها تعد أیضا من األدلة على إمامة أمیر المؤمنین علیه  الرسول اال
كرم والتي اصبحت ظاهرة  السالم، و بما انها وقعت في فترة ما بعد فتح مكة واستتباب قوة النبي اال
للناس، فانها تحوي مالحظات مهمة في اسلوب التعامل مع المخالفین الفكریین. ذلك انه من 
أهم العالمات الواضحة على التعامل النبوي مع نصارى نجران في هذه القضیة، هي سعة الصدر 
واالستعانة    المتقنة  العقلیة  األدلة  وبیان  الجانباآلخر،  بها  تذرع  التي  الحجج  الى  االستماع  في 
العنف معهم  وتجنب  تجاههم  والرحمة  الرأفة  وابداء  بها  یقبلون  التي  بالمصادر  الحوار مع هؤالء 
وعدم اللجوء الى الضغط علیهم في الحوارات العلمیة، و السماح لهم في نفس الوقت بممارسة 
طقوسهم الدینیة وعدم منعهم من القیام بها فهي تعتبر من الخصائص االخرى للنهج النبوي في 
كرم  التعامل مع المخالفین الفكریین في قضیة المباهلة. ال شك أن االقتباس من نهج النبي اال
صلى اهلل علیه وآله وسلم في مواجهة المخالفین الفكریین، یمثل السبیل الواضح لرجال الحكم 

في التعامل مع البهائیة في العصر الحالي.

كلمات مفتاحیة 

اإلسالم والتسامح، مباهلة، بني نجران، تسامح، تفاعل فكري، مسیحیة، بهائي.
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نظرة لکتاب المواطنة العالمیة
تحلیل نبذة في التأریخ والدراسات البهائیة الغربیة في دراسات السیدة  فاربیرج

ُنبذة

كقراءة الظواهر وعلم  تمتاز الدراسات الخاصة بالعقیدة البهائیة لدى الباحثین الغربیین في علوم، 
والتي  العقیدة  هذه  انبثاق  مع  یتسق  عتید  ماض  لها  بأنها  وااللهیات،  یخ  التأر وكتابة  االجتماع 
كتابها المواطنة العالمیة لالشارة  تصل الى نحو مئة وخمسین عاما. لقد سعت السیدة فاربیرج في 
العقیدة  البحوث، من خالل دراسة هذه  نتائج تلك  والبناء على  الدراسات  الى جانب من تلك 
والتعریف بها. ان التعرف على المصادر والمراجع التي اعتمدها الغربیون في التعرف على البهائیة 
كادیمیین یؤمنون بالبهائیة أو من سائر الباحثین  كانوا باحثین أ والتحدیات التي واجهتهم، سواء 

المستقلین فهي من االمور التي نالت اهتمام السیدة فاربیرج في هذه المقالة.

کلمات مفتاحیة

خوان  كوفین،  ما دینیس  براون   إدوارد  المستشرقون،  یخ،  التأر الغرب،  في  بابي-بهایی  دراسات 
كول، مواطنو العالم، العولمة، اإلیمان، الدین العالمي، مارغریت فاربیرج



A Review of the book: The Citizens of the World

An analysis of the western Baha'i studies from a globalization perspective, by

by: Margit Warburg, Brill, 2006.

by: Mohammad Gogani

Abstract 

Studies about the Baha’i Faith in the fields of phenomenology, sociology, theology, and 
historiography among the Western scholars are as old as about one hundred and fifty 
years!

In her book, The Citizens of the World, Warburg seeks to reflect these studies and to in-
troduce and examine the Bahai Faith based on the results of the researches. Identifying 
Western sources and references in the field of Baha'i studies and the challenges they face, 
both the Baha'i academic scholars and other independent scholars, is an issue that is ad-
dressed in this paper from Ms. Warburg's viewpoint.

Keywords 

The Western Babi-Baha'i Studies, Historiography, Orientalists, Edward G.Browne, Denis 
MacEoin; Juan R. Cole; Margit Warburg.
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The interaction of the holy Prophet Mohammad (s.a.) with the 
intellectual opponents 

A review of the holy Prophet’s tolerance with the Christians of Bani 
Najran tribe in His interactions in the event of Mubahila (On the 

occasion of the anniversary day of Mubahila)

by: Mahdi Hadian, Ph.D, The University of Islamic Denominations 

Abstract

Reading the Prophet’s practice of dealing with the intellectual opponents, especially 
when he was in power and Islam was dominant in the Arabian Peninsula, can reveal the 
limits of tolerance for Muslims in power today. One of the most important events of the 
last years of the Prophet’s life is the event of Mubahila. Mubahila - in addition to being a 
proof of the accuracy and legitimacy of the position of the Ahl al-Bayt )as(, and the unity 
of the holy Prophet’s soul with the Commander of the Faithful, Imam Ali (pbut), and 
being one of the reasons for the Imamate of Imam Ali (pbuh) - as took place in the period 
after the conquest of Mecca ,it contains important points in dealing with the intellectual 
opponents. One of the most important characteristics of the Prophet’s interaction with the 
Christians of Bani Najran tribe in this event is his kind listening to the arguments of the 
other side, expressing convincing and wise reasons, using the sources accepted by the 
other side in dialogue, and, at the same time, showing compassion and love to the other 
side, while avoiding violence and pressure in scientific discourse. At the same time, the 
permission to hold some religious ceremonies is another feature of the Prophet’s dealing 
with the minorities in the dispute. Following the example of the holy Prophet’s practice 
in dealing with intellectual opponents is a good lesson for those in power in dealing with 
the Baha’is nowadays.

Keywords

The holy Prophet’s Practice, Mubahila (invocation of God’s curse), Bani Najran tribe , 
Tolerance, Intellectual interactions, Christianity, Baha’ism. 
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The concept of religion and the challenge of identity construction

                      (Part I: Definitions and Foundations)

by: Mohammad Hossaini

Abstract

”Baha’ism” and the relentless challenge of identity from “sect” to “religion”!

Historically, the Baha’i Faith was born with the identity as a “sect,” but its leaders had 
deeper desires and adopted the identity of an independent religion. The description of 
religion is not valuable in its essence, but it will have a value along with its content, and 
this is the beginning of continuous and wide-range disputes.  

Some modernist Baha’is are now using the social sciences to authenticate the Baha’i 
“religion” in the time of globalization. This credibility requires the “value” inherent in 
the word religion and desires a widespread “normative”. This precious gem is hidden 
only in the shell of the description of “religion” itself. Now some Bahai modernists try to 
use the neutral attitude in the social sciences to stamp the seal of religion on the forehead 
of the Baha’ism as an “ideal Type”, and then benefit from the “value” and “normative” 
approaches! This article believes that the view of the mentioned modernists is the product 
of a large project; so we try to discuss the dimensions of this project.

Keywords 

World religion, social construction, theology, sect, relativism, Baha’i world religion.



Baha’ism from the Viewpoint of the Baha’i Critics and Intellectuals

Part 10: Hermann Zimmer

By: Hamid Farnagh – M. A. of International Law

Abstract

Hermann Zimmer, a Baha’i teacher, writer, researcher, and theologian, was born in 1904 
in Stuttgart, Germany. He was one of the first Baha’is in Germany. He joined the army in 
1940 and was considered a military man until 1948, when he applied for early retirement. 
The Zimmer family were active Baha’is. After his father was killed in the World War I, 
Abdu’l-Baha expressed his condolences to his family through a tablet dated July 3, 1917. 
Mrs. Nee Pfud, mother of Hermann Zimmer, was a prominent Baha’i and a relative of 
Wilhelm Herrigel, a prominent German Baha’I, who later criticized the Baha’ism   and 
left the Baha’i  Faith after the dispute escalated.

After the death of Abdu’l-Baha and publication of part of his Will & Testament to appoint 
Shoghi Effendi as Abdu’l-Baha’s successor, Herman Zimmer refused to accept that will, 
claiming many critics against the administration of Baha’ism and especially Shoghi Ef-
fendi himself .He declared that with the beginning of the leadership of Shoghi Effendi and 
the establishment of the Baha’i organization, the Baha’i  Faith had deviated, turning from 
a spiritual faith to a political party.

Zimmer was declared a violator of the Baha’i Covenant in 1964 for protesting and criti-
cizing the Baha’i organization and its leadership, and was forced to resign after 24 years 
of membership in the Baha’i community of Germany. In this article, we will get acquaint-
ed with some of the critical positions of  Hermann Zimmer.

  

Keywords 

Baha’i Critics, Baha’I Faith in Germany, Hermann Zimmer, Baha’i  Organization, Shoghi 
Effendi, the Universal House of Justice.
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Abdu’l-Baha’s Egoism in the Baha’i Teachings

By: Maryam Agah

Abstract

Among the Baha’is, Abdu’l-Baha has an extraordinary personality and is typically more 
credible than Bahau’llah. Abdu’l-Baha has repeatedly referred to himself as the “servant 
of his father “and so has chosen the title’ Abdu’l-Baha. -What is understood from the 
meaning of Abd )servant( is pure obedience and devotion to God ) here his father(. How-
ever, during his life we see many instances of obedience violations!

In this article first we study the Abdu’l-Baha’s obedience, and then survey Abdu’l-Baha’s 
self-centeredness in adding teachings that were not found in Bahaullah’s books and tradi-
tions. In this study, the contradictions between the words of Abdu’l-Baha and Bahau’llah, 
in teachings such as the seeking for truth, the conformity of religion with science and rea-
son, the equality of the rights of men and women, and the discussion of the establishment 
of the Universal House of Justice have been examined.

Keywords 

Servant, worship, Abdu’l-Baha, Bahau’llah, teachings, seeking for truth, the conformity 
of religion with science and reason, the equality of the rights of men and women, the 
Universal House of Justice.
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A Brief Survey of Historiography of the Baha’i Faith

A study about the importance and method of historiography in Babi, Azali, and Ba-
ha’i Faiths ;and a study of the official history of the Baha’i Faith :Translation of Nabil 

Zarandi’s Narrative …  into English.

By: Elaheh Yazdiani, Mahmod Mohsni, Mahdi Hadian 

Abstract

Historiography in Babi and Baha’i Faiths, unlike the historiographies in many other cul-
tures and societies, has a long story, equal to the Babi – Bahai history! The Babi - Baha’i 
historians have made changes in their histories during the period of the formation and 
evolution of these faiths, according to the changes in their leadership. Therefore, paying 
attention to internal conflicts and disputes, as well as strategic changes in the reign of 
each leader, is very important and fundamental to recognize the historiography in that 
era. Also Babi - Baha’i historiography is not immune from plagues such as a pious view 
of accepting far-fetched events, relying on the words of leaders as sacred ones contrasting 
with real events recorded by other historians. 

This article, while analyzing the changes of leadership in the Babi and Baha’i Faiths, 
and the shift of social power among their descendants, examines the impact of this phe-
nomenon on the Babi and Baha’i historiography, and presents some of the challenges 
in studying historical books written by the Baha’i believers by providing examples and 
documents. 

Keywords 

Baha’ism, History, Bab, Bahaullah, ‘Abdu’l-Baha, Shoghi Effendi.
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