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هرگز  و  است  انسان ها  خیرخواه  متعال  خداوند 
نکته ای  این  نمی پسندد.  آن ها  برای  را  بدی 
که عقل سلیم به آن حکم می کند. عموم  است 
دوست  را  او  معتقدند،  خداوند  به  انسان ها 
در  او  با  را  نیازهایشان  و  خواسته ها  دارند، 
برقرار  صمیمانه  ارتباطی  او  با  و  گذاشته  میان 
خداوند  که  می یابیم  خود،  به  نگاه  با  می کنند. 
امکانات فراوانی را در اختیار ما قرار داده است و 
که بدون درخواست، به ما  ارزش نعمت هایی را 
عطا و بخشش شده، درک می کنیم. نعمت های 
دنیایی  ارزش های  از  هیچ کدام  با  ما  وجودی 
اعضای  و  جان  و  جسم  نیست.  مقایسه  قابل 
نمی توان  را  فطرت  و  وجدان  عقل،  علم،  بدن، 

کرد.  ارزش گذاری 

آرزوی انسان ها: آرامش، امنیت و سرفرازی

بنابراین، اولین اقدام ما باید تشکر و سپاسگزاری 
از خالق یگانه باشد. انسان خردمند و باوجدان، 
از  که  می داند  الزم  خود  بر  الهی  فطرت  بر  بنا 
همواره  و  نماید  سپاسگزاری  خویش  پروردگار 
و  اخالقی  مهم  امر  این  انجام  به  موظف  را  خود 
رازق  و  خالق  از  سپاسگزاری  می داند.  فطری 
و  پسندیده  عادت  یک  به صورت  باید  یکتا 
داشته  جریان  ما  زندگی  در  شایسته  خصلت 
و  وجدانی  فطری،  پدیدۀ  یک  به عنوان  تا  باشد 
کارساز، زندگی فردی و اجتماعِی ما  اجتماعی 

را سامان دهد.
اقدام دوم پس از سپاسگزارِی پیوسته از پروردگار 
که او در قبال عطای  مهربان، اینکه باید اندیشید 
نعمت های فراوان چه انتظاری از ما دارد؟ به بیان 

سرمقاله
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لطف های  و  نعمت ها  انبوه  مقابل  در  ما  دیگر، 
بی شمار او چه وظایفی داریم؟ ایزد متعال عمِل 
با  خلقتی،  و  فعلی  هر  ندارد.  بی فایده  و  بیهوده 
گرفته  حسابی دقیق، ظریف و حکیمانه صورت 
لطائف  از  بسیاری  است  ممکن  اگرچه  است، 
چون  اّما  درنیابیم،  را  حکمت ها  و  حساب ها  و 
و  حکیمانه  عمل  دربرابر  می دانیم،  حکیم  را  او 

هدفمند او سر تعظیم فرود می آوریم. 

به ویژه  مخلوقات،  برای  خداوند  خواست 
ارزشمندانه  تا  اوست،  کردن  ارزشمدار  انسان، 
و داشته های  به خود  اندیشمندانه  و  کند  عمل 
که دارد بپذیرد و دوست  خود توّجه کند، آنچه را 
آن ها  به  و  داشته  دوست  هم  را  دیگران  و  بدارد 
لذا  است.  همین  ارزشمندی  بگذارد.  احترام 
در اقدام دوم، باید خود را ارزشمدار، بیدار، زنده 
عمل  ارزشمندانه  همواره  و  ببینیم  هوشمند  و 
فرهنگ  و  کنیم  ارزشمدار  هم  را  دیگران  کنیم، 
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و  ادب  کنیم.  نهادینه  خود  در  را  ارزش مداری 
کنیم  آداب و احترام انسانی و خدایی را رعایت 
و هرگز به خود اجازۀ توهین به دیگران را ندهیم. 
خداپسندانه  عمِل  انجام  سپاسگزاری،  الزمۀ 
آرامش،  و  پروردگار  خرسندی  سبب  که  است 

امنیت و سرفرازی جامعۀ بشری خواهد شد.
را  خود  پروردگار  انسان ها  که  است  شایسته 
می پسندد،  او  که  را  آنچه  و  بدارند  دوست 
منصفانه  و  عاقالنه  دلیل،  همین  به  بپسندند. 
که همراه با »خدادوستی«، به فرستادگان  است 
اوست،  جانب  از  حقیقتًا  هرآنچه  و  الهی 
عالقه مند باشند. خالق یکتا برای ایجاد آرامش، 
امنیت و رشد و سرفرازی و سعادتمندی جامعۀ 
که  انسانی، فرستادگان و سفیرانی انتخاب نمود 
پیام خداوند را همراه با آسمانی، روشن، شفاف 
کالم خدا را برای آن ها  و رسا، به مردم برسانند و 

کرده و آشکار نمایند.  بیان 
بدانیم  باید  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  کنار  در 
و  اّماره  نفس  دارد،  مزاحم  دو  همواره  انسان  که 

انسان ها  با  پیوسته  و  به طور جّدی  که  شیطان، 
ستیز  و  جنگ  است،  خدایی  هرآنچه  سر  بر 
دارند و با انواع وسوسه ها مزاحم انسان هستند. 
اعتماد  پروردگارمان  به  ما  که  است  مهم  بسیار 
علی رغم  که  کنیم  باور  و  داشته  حسن ظّن  و 
حضور همیشگِی نفس اّماره و شیطان، خداوند 
رها  بخواهد،  کمک  و  پناه  او  از  که  را  بنده ای 

نمی کند.
کرم؟لص؟، برگزیدگانی  خدای توانا پس از پیامبر ا
و  گناه  هرگز  که  را  معصوم  و  دانا  فرهیخته، 
معصیت ندارند و هرگز ظالم نبودند و نیستند، 
افتخار  برگزید.  رسولش  جانشینان  به عنوان 
و  سفیران  که  است  این  به  بشری  جامعۀ 
برگزیدگان الهی را دوست داشته باشند و تالش 
و  کنند  عمل  ایشان  گفتار  و  کردار  مطابق  کنند 
آنان را راهنما و الگوی زندگی قرار دهند. آخرین 
مهدی،  امام  ایشان،  جانشین  دوازدهمین  و 
العسکری؟جع؟،  محمدبن الحسن  حضرت 
که امنیت، آرامش و  تنها باقی ماندۀ الهی است 
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سرفرازی جامعۀ بشری به دست توانمند و قدرت 
خدایی ایشان، قطعًا و یقینًا برقرار خواهد شد. 

خود  معرفت  و  عالقه  و  محّبت  متعال  خداوند 
امام  ازجمله  معصوم  امامان  و  کرم  ا پیامبر  و 
و  وجود  در  را  مهدی؟جع؟،  امام  دوازدهم، 
فطرت انسان ها جای داده و نهادینه کرده است، 
کافی  اطالعات  ما  که  است  شایسته  ازاین رو 
باشیم.  داشته  مهدی؟جع؟  امام  شناخت  در 
شؤونات  تمام  و  است  هستی  شهریار  ایشان 
در  غیبتشان  زمان  در  را  الهی  والیت  و  امامت 
مقام  می کنند،  امامت  کنون  ا دارند.  اختیار 
پناهگاه  می کنند،  هدایت  دارند،  سرپرستی 
هستند و پناه می دهند، منجی هستند و نجات 
راهگشا  می بخشند،  و  هستند  کریم  می دهند، 
رفیق  و  همراه  و  گره گشا  هستند،  هدایتگر  و 
معنوی  و  مادی  دستگیری  و  هستند  مهربان 
خیررسان  و  خیرخواه  و  جوانمرد  می کنند، 
و  افتخارآفرین  دارند،  الهی  افتخارات  هستند، 

مایۀ افتخار انسان ها هستند.

از  تشکر  و  سپاسگزاری  روحیۀ  با  نیکوست  چه 
و  دوستانه  رابطۀ  زمان  امام  با  مهربان،  پروردگار 
کنیم و بیشتر دربارۀ حضرتشان  صمیمانه برقرار 
تحقیق و مطالعه و گفت وگو کنیم. تمام خواسته ها 
و نیازها و آرزوها و سخناِن دل را با ایشان درمیان 
بگذاریم و با ایشان ارتباط پیوسته داشته و همواره 
و  وجودمان  دست مایۀ  را  حضورشان  احساس 
گفتار، مطابق رضای  کنیم. در رفتار و  زندگی مان 
امام، همت استوار و پایدار داشته باشیم، تا اواًل: 
گرفتار مدعیان دروغین و شبهات و ایرادات نفس 
اّماره و شیطان و تبلیغات سوء دیگران نشویم و 
در اعتقاداتمان محکم و استوار باشیم. ثانیًا: به 
همراه اعمال شایستۀ خود، برای برقراری آرامش، 
خالق  از  انسانی،  جامعۀ  سرافرازی  و  امنیت 
مهربانی عاجزانه درخواست کنیم که هرچه زودتر 
و زودتر در فرج و ظهور امام مهدی؟جع؟ تعجیل 
ظهور  برای  فرموده اند،  که  طور  همان  و  فرماید 
زود  به زودِی  آنکه  امید  کنیم.  دعا  بسیار  ایشان 
شاهد آرامش، امنیت و سرافرازی جامعۀ انسانی 

با ظهور امام مهدی؟جع؟ باشیم. 
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انتظارها،  1400 مطابق  اردیبهشت ماه سال  در 
به  خطاب  بیت العدل   2021 رضوان  پیام 
روال  طبق  البته  و  شد  منتشر  جهان  بهائیان 
جدید بیت العدل در فروکاستن از ارزش تقویم 
گرفت    بهائی، عدد 178 بدیع هم در پرانتز قرار 
که می توانست  تا بدین شکل در آخرین جایی 
گیرد،  قرار  استفاده  مورد  رسمًا  تقویم  این 
ذکر  میالدی  از  بعد  دوم  درجه  به عنوان تقویم 

شود.
هرچند بیت العدل هیچ گاه خود را پاسخ گوی 
 11 پیام  این  اما  نمی داند،  انتخاب کنندگانش 
ترجمه  هم  نامأنوس  فارسی  به  که  صفحه ای 
شده، ملغمه ای از اشاره به برنامه های 25 سال 
تشکیالت  ی  رو پیش  برنامه های  و  گذشته 
بهائی  تشکیالت   1996 سال  از  است.    بهائی 
شروع  را  ساله   5 تبلیغی  برنامه های  سلسله 
تشکیل  را  ساله   25 برنامه ای  کل  در  که  کرد 
می دادند و در رضوان سال 2021 آخرین برنامه 

5 ساله از آن مجموعه برنامه ها به اتمام رسید. 
گسترش  هدف از طرح نقشۀ 25 سالۀ بهائی، 
افواج  »دخول  نوید  و  جهان  در  بهائیان  تعداد 
قرار  بیت العدل  بود.  بهائی  آیین  به  مقبلین« 
از  گزارشی  آخر،  سالۀ   5 نقشۀ  پایان  در  بود 
بودند،  یده  گرو بهائیت  به  که  افرادی  تعداد 
که  کرد  اعالم  ناباوری،  کمال  با  ولی  بدهد، 
افواج مقبلین یک پروسۀ طوالنی  پروژۀ دخول 
که آمار آن در پایان  مدت است و قرار نیست 

گردد.   نقشۀ آخر، یعنی سال 2021 ارائه 
می توان  بیت العدل  پیام  از  جمله  چندین  در 
گذشته  سال   25 برنامه های  شکست  به  اقرار 
آورده  که  آنجا  به عنوان مثال  کرد.  مشاهده  را 

است: 
مقیاسی  در  افراد  تسجیل  موارد  بااین حال 
فرایند  به  ولی  بود  امیدبخش  گرچه  وسیع 
محیط های  در  را  آن  بتوان  که  پایدار  رشدی 

گون اجرا نمود، منجر نگشت.  گونا

بررسی کوتاه  مهم ترین پیام ساالنه بیت العدل خطاب به بهائیان جهان دربارۀ برنامه های 
25 سالی که گذشت و برنامه های پیش رو 

رمزگشایِی گوشه هایی از پیام رضوان 2۰2۱ میالدی

روی خـــــــط خبـــــــــر
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فرایند  که  می کنند  بیان  به روشنی  سطور  این 
ادیان  سایر  پیروان  کردن  بهائی  و  »تسجیل« 
به  که  بوده  برنامه  هدف  وسیع«  مقیاس  »در 
تا  بوده  بنا  که  برنامه  ای  و  است  نپیوسته  وقوع 
سال 2021 بخش اعظمی از جهانیان را   بهائی 
راه اندازی  و  گسترده  تالش های  باوجود  کند، 
جشن های  جمله  از  مختلف،  کارناوال های 
عماًل  بهاءاهلل  و  باب  تولد  سالگرد  یستمین  دو
چندان اثری نداشته است. نکته مهم دیگری 
این  می شود،  روشن  جمالت  این  ضمن  که 
همچنان  تسجیل  فرایند  نفس  که  است 
تسجیل  برگه های  ظاهر  در  گر  ا و  است  برقرار 
قرار  اختیار   بهائیان  در  عضویت  و  نام  ثبت  و 
نمی گیرد، اما ثبت اسامی و مشخصات افراد 

  بهائی با همان روال سابق ادامه دارد.
انسانی  ی  نیرو تهییج  ضرورت   بااین حال، 
در  برنامه ها،  شکست  که  می کند  ایجاب 
لفافه بیان شود تا   بهائیان جهان را برای اجرای 
دستورهای  از  تبعیت  و  بعدی  برنامه های 

بیت العدل و تشکیالت، بی انگیزه نکند. 
کار  وجود  با  شکست  این  آسیب شناسی 
این  حوصله  از  علمی  و  سنگین  نظام مند 
کید بر همین  سطور مختصر خارج است، اما تأ
و  آموزشی  قالب های  در  تی  تشکیال ساختار 
جهان،  مختلف  نقاط  در  کلونی سازی   بهائی 
تفاوت  ادیان،  موضوع  در  متخصصان  برای 

را روشن می کند  الهی  ادیان  و  بهائیت  فاحش 
فعالیت های  ادامه  می توانند  این گونه  آنان  و 

بهائیان را به درستی تحلیل کنند.
در ادامه این پیام، بیت العدل برای تسکین درد 
سنگین  فعالیت  این  از  دفاع  و  شکست  این 
25 ساله، دو عامل را بیان می کند: اول آنکه در 
که توسط  آغاز این برنامه 3 نفر از ایادیان امراهلل 
حضور  بودند،  شده  انتخاب  شوقی  شخص 
در  اتفاق افتاده  رویۀ  تغییر  آنکه  دوم  و  داشتند 
ابتدای این مسیر در ربع قرن پیش، خود به دلیل 
برنامه های قبلی رخ داده بود و ادامه  شکست 
نقشه های  و  است  نبوده  مقدور  سابق  فرایند 
»فرایند  هدف  تحقق  در  توفیقی  هم  پیشین 
دخول افواج« نداشتند و این برنامه آن زمان با 
هدف تمرکز بر جذب مردم جهان تدوین شده 

بود. به این قسمت پیام توجه کنید:
جامعۀ  پیش،  قرن  ربع  یک  ترتیب  »بدین 
حضرات  از  نفر  سه  حضور  از  هنوز  که  بهائی 
برخوردار  خود  مقّدم  صفوف  در  امراهلل  ایادی 
نقشه ای  نمود،  آغاز  را  نقشه ای چهارساله  بود 
که با تمرکزش بر یک هدف واحد، از نقشه های 
گشت و البته آن هدف، پیشبرد  قبلی متمایز 

قابل مالحظه ای در فرایند دخول افواج بود.«  
معنیکیفیتباوربهائیازنظربیتالعدل 
هم زمان در این بیانیه سعی شده است ضعف 
کمیت جذب افراد به   بهائیت را با مبحث  در 
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اصطالح  دهد.  پوشش  کیفی سازی   بهائیان 
که  است  »تحکیم«  زمینه  این  در  متعارف 
نشان می دهد فرد   بهائی در این باور مستحکم 
کم است. هرچند با  شده و احتمال بازگشتش 
نگاهی به تعالیم کتب روحی به عنوان محور این 
تبلیغات، پایین بودن اطالعات امری نو  بهائیان 
کاماًل مشهود خواهد بود، اما تعریف بیت العدل 
و  است  متفاوت  زمینه  این  در  کیفیت  از 
تی و اطاعت از اوامر  کار تشکیال توانایی انجام 
کیفیت  این  به عنوان  شاخصۀ  بیت العدل، 

بیان شده است، آنجا که می نویسد: 
گروه های  دخول  فقط  فرایند  این  مفهوم   ...«
 ... نیست  الهی  آیین  به  مردم  از  معتنابهی 
و  هدفمند  تحکیمی  و  یج  ترو مستلزم  بلکه 
سیستماتیک ... می باشد... و در سال ۱۹۹۶ 
برای  را  تا عزم خود  فراخوانده شد  بهائی  عالم 
که الزمۀ این  پذیرفتن چالش آموزشی وسیعی 
هدف بود جزم نماید. از جامعۀ بهائی خواسته 
که شبکه ای از مؤسسات آموزشی تأسیس  شد 
تعداد  نمودن  آماده  بر  تمرکزش  که  نماید 
تداوم  برای  الزم  قابلّیت  با  افراد  از  فزاینده ای 

فرایند رشد باشد.«
معنی ساده تر این عبارات که از صفحه دوم این 
که از ابتدای برنامه،  بیانیه نقل شده آن است 
باورمندان  کیفیت  افزایش  برای  آموزش  هدف 
به   بهائیت بود و آموزش ها بر اساس این هدف 

را  ابتدا شبکه هایی  باید  و   بهائیان  تدوین شد 
برای  تی  تشکیال کار  این  می کردند.  تأسیس 
کیفی   بهائی  شاخصه  به منزله  بیت العدل، 
بودن افراد به شمار می رود که این کیفیت در این 

سال ها ارتقا یافته است.
که  بیان می کند  را هم  این توجیه  درعین حال 
به  بودن  به جهت سرگرم  این دوره    بهائیان در 
بیشتر  فعالیت  امکان  آموزشی،  برنامه های 
نوعی دلیل  به  و  را نداشتند  افراد  برای جذب 
گردن   بهائیان  به  را  ساله   25 برنامه  شکست 

انداخته است:
آغاز  گاهی  آ این  با  را  حرکت  این  »احبا 
در  قبلی شان  توفیقات  علی رغم  که  کردند 
چه  که  می آموختند  باید  هنوز  تبلیغ  میدان 
کسب نمایند و از همه مهم تر  قابلّیت هایی را 

کسب نمایند...«. اینکه آن ها را چگونه 
بهجای شکست مواقع در طلبکاری

پاسخگویی
طلبکاری  نوعی  فرافکنی،  این  از  فراتر  البته 
اشاره می کند  که  دارد  این جمله وجود  در  هم 
گوشزد  )بهائیان(  احبا  به  قبل  از  تکلیف  این 
شده بود، اما آن ها هنوز باید می آموختند و این 
عدم توانایی   بهائیان در تبلیغ عامل اصلی این 

کامی بزرگ بوده است. نا
در ادامۀ این پیام، بخش های این فرایند آموزشی 
افراد  برنامه جذب  از  که درحقیقت بخشی  ــ  را 
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رکن  چهار  و  می کند  ذکر  ــ  است  باور   بهائی  به 
جذب  برای  را  تبلیغی  فعالیت  این  اساسی 
کالس های  مطالعه،  »حلقه های  می برد:  نام 
که  گروه های نوجوانان«  کودکان، جلسات دعا و 
بیت العدل این فعالیت های تبلیغی را »مدخل 

تبلیغ غیر  بهائیان به   بهائیت« عنوان کرده است.
به جاست اینجا اشاره شود که وقتی در کشوری 
بهائی  جهت  در  مانعی  ایران  مانند  مسلمان 
گیرد،  قرار  بهائیان  راه  سر  در  مسلمانان  کردن 

شروع  بهائی  تبلیغاتی  دستگاه های  بالفاصله 
تبلیغی  فعالیت های  و  کرده  مظلوم نمایی  به 
و  خیریه  مؤسسات  قالب  در  که  را  بهائیت 
با عناوین حقوق  انجام می گردد،  عام المنفعه 
هستند  هرچند  می کنند.  محکوم  بشری 
که این نوع  کشورهایی مانند فلسطین اشغالی 
آن  در  قانونی  به صورت  تبلیغی  فعالیت های 
و   بهائیان نیز سال هاست به این  ممنوع است 

محدودیت بدون چون وچرا گردن نهاده اند!
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سازمان در کودکان حقوق پروتکلهای
ملل،بازیچهبیتالعدل

در  کودکان  کالس های  وقتی  دیگر  سوی  از 
به عنوان   رسمًا  بیت العدل  رسمی  پیام های 
برده  نام  به   بهائیت«  افراد  جذب  »مدخل 
جهانی  نهادهای  که  است  چگونه  می شود، 
چون سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری 
توجهی به این حرکت بهائیت ندارند و دستور 
درگیر  و  کودکان  جذب  جهت  فعالیت  منع 
چرا  ندارند؟  اعتقادی  مسائل  با  آن ها  کردن 
  بهائیت باوجود چنین نقض فاحشی از حقوق 
از  به عنوان یکی  همچنان  جهان  در  کودکان 
گروه های مورد تأیید سازمان ملل باقی می ماند؟
اقراردیگریبرانجامفعالیتاطالعاتیدر

کشورها
در صفحه دوم این پیام به موضوع جمع آوری 
مختلف  کشورهای  از  منطقه ای  اطالعات 
ادبیات  در  فعالیت  این  اشاره شده است.  نیز 
و  می شود  یاد  منطقه«  »قرائت  عنوان  با  بهائی 
تنظیم  برای  اطالعات  این  از  که  می شود  اقرار 

نقشه های تبلیغی استفاده می شود:
»... پرورش قابلّیت برای تهیۀ نقشه های ساده 
گردید و در  در سطح محدودۀ جغرافیایی آغاز 
که  رشد  برنامه های  نقشه هایی  چنین  نتیجۀ 
بعدها به صورت ادوار سه ماهۀ فّعالّیت تنظیم 

گردید، به وجود آمد.«

صرف نظر از عدم شباهت این گونه فعالیت ها 
با فعالیت های معمول ادیان در جهان، سؤال 
میزبان  کشورهای  میزان  چه  تا  که  اینجاست 
داخل  در  اطالعاتی،  فعالیت  این  از    بهائیت 
تضمینی  چه  داشته اند؟  اطالع  خود  مرزهای 
برای  فقط  اطالعات  این  که  دارد  وجود 
نقشه های توسعه ای   بهائیت در حیفا استفاده 
و  نیست(  کمی  جرم  به تنهایی  خود  )که  شده 
از  میزان  چه  نشود؟  داده  دیگر  سازمان های  به 
این اطالعات در سرورهای مرکزی بیت العدل 

محافظت می شود؟
به این خطوط توجه نمایید:

گر آنچه در محدودۀ  »به مرورزمان ثابت شد که ا
سه  دیدگاه  از  هم  می دهد،  رخ  جغرافیایی 
به  خدمت  یعنی  آموزشی  ضروری  برنامۀ 
کودکان، نوجوانان و جوانان و بزرگساالن و هم 
که برای روند رشد الزم  از دیدگاه ادوار فعالیت 
نگرشی  چنین  گیرد  قرار  موردمالحظه  است، 

مثمر ثمر خواهد بود.«
اقراربهاشتباهآمارسازیبیتالعدل

در تمام سال های فعالیت بیت العدل، معمواًل 
باتوجه به ثابت بودن اعضاء ظاهرًا اختالف نظر 
به  بیت العدل  مدیران  مختلف  ادوار  میان  در 
چشم نمی خورد، اما آنجا که پای پاسخ گویی به 
ضعف های مدیریتی در میان باشد، اتهام توهم 
پیشین  مدیریت  آمارهای  بودن  غیرواقعی  و 
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هدف  با  بیت العدل،  کنونی  اعضای  سوی  از 
تطهیر خود هم محتمل است. 

سوی  از  مطرح شده  طوالنی  مباحث  از  بعد 
آمارسازی های  دربارۀ  که  منتقدان   بهائی 
جهان  تعداد   بهائیان  از  بیت العدل  غیرواقعی 
روشن  پیام  این  جمالت  البه الی  در  داد،  رخ 
است  معتقد  کنونی  بیت العدل  که  می شود 
فرضیات  و  تئوری ها  از  ناشی  آمارسازی ها  آن 
این دوره 25  و در  بوده است  مدیریت پیشین 
که  آنجا  است،  نداده  رخ  اتفاقی  چنین  ساله 

می نویسد:
بیش ازپیش  بهائی  جوامع  آنکه  مهم  و   ...«
نگرشی برونگرا اتخاذ نمودند. هر نفس مشتاق به 
دیدگاه آیین بهائی می توانست شرکت کننده ای 
برای  تسهیل گری  و  مرّوج  حّتی  و  باشد  فّعال 
سایر  و  دعا  جلسات  آموزشی،  فّعالّیت های 
کار جامعه سازی شود و از میان چنین  عناصر 
ایمان  بهاءاهلل  حضرت  به  نیز  بسیاری  نفوسی 
می آوردند. بدین ترتیب مفهومی از فرایند دخول 
افواج نمایان شد که کمتر به تئوری و فرضیات و 

بیشتر به تجربۀ واقعی اّتکا داشت...«.
در  را  نظیرش  که  آنچه  دارد  اقرار  جمالت  این 
میلیون ها  دخول  ادعای  و  بودیم  شاهد  هند 
نفر به   بهائیت مطرح شد، درنتیجه فرضیات و 
در  تبلیغ  تحت  افراد  همه  که  بود  تئوری هایی 
بودند،  کرده  فرض  را   بهائی  تبلیغی  طرح های 

فقط  و  این خطا اصالح شده است  اکنون  اما 
مشارکت کنندگان را جزو این آمار ثبت نموده اند 
و این نگاه برونگرا همه این افراد را به دقت ثبت 

نموده است.
برای محملی اجتماعی، مشارکتهای

تحکیمباورنوبهائیان
از  استفاده  پیام  این  نکات  از  دیگر  یکی 
باور   بهائیت  تحکیم  برای  آموزشی  فرایندهای 
نزد نو  بهائیان بوده است، یعنی در این نقشه ها 
خود  که  افرادی  توسط  آموزشی  برنامه های 
اجرا  شده اند،  تشکیالت  جذب  به تازگی 
کار  هم  هم زمان،  می شود  باعث  این  می شود. 
یابد،  گسترش  تازه نفس  نیروهای  با  امر  تبلیغ 
هم خود افراد تبلیغ کننده هم وارد فرایند تبلیغ 

گردند. به متن زیر توجه کنید:
مناطق  در  آموزشی  مؤّسسۀ  فرایند  تقویت  »با 
که  افرادی  از دیگری تعداد  مختلف یکی بعد 
در فّعالّیت های نقشه شرکت داشتند به سرعت 
که  گرفت  کسانی را در بر  توسعه یافت و حّتی 
اخیرًا با امر مبارک آشنا شده بودند اّما انگیزۀ این 
کار صرفًا افزایش تعداد نبود. بینشی از تقلیب 
کالم  هم زمان فردی و جمعی مبتنی بر مطالعۀ 
برای  شخص  هر  قابلّیت  تشخیص  و  الهی 
مشارکت فّعاالنه در یک فرایند عمیق روحانی، 
کوشش  یک  در  مشارکت  حّس  بروز  به  منجر 

جمعی شده بود.«
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جمعیتسازی دادن، رای سن کاهش
همراهباجلبرضایتنوجوانان

کاهش مشارکت   بهائیان پابه سن گذاشته در  با 
اروپایی،  جوامع  به خصوص  کشورها،  اغلب 
بیت العدل در این سال ها نقشه های متعددی 
برای جذب و بهره برداری از جوانان و نوجوانان 
را  جامعه  از  قشر  این  است.  کرده  اجرا  جهان 
معمواًل  دارند  کمتری  مذهبی  اطالعات  که 
کمی هیجان و فعالیت های جذاب  می توان با 
و  رقص  هنری،  کالس های  مانند  جوان پسند 
مشارکت های محیط زیستی به سادگی جذب 
گاهی  آ با  تشکیالت   بهائی  کرد.  تشکیالت 
درجهت  را  افراد  این  توان  ویژگی ها،  این  از 
فعالیت های به ظاهر جذاب عام المنفعه سوق 
افراد،  این  از  رایگان  بهره کشی  ضمن  و  داده 
تعریف  گروه  این  برای  را  متعددی  کارهای 
تعالیم  طبق  بر  دیگر  سوی  از  است.  نموده 
تا  انتخاباتی  مشارکت های  امکان  بهائی 
جهت  همین  به  نبود.  مقدور  21سالگی  سن 
بیت العدل در این پیام با زیرکی خاصی سن 
ترفند  این  با  بتواند  تا  داد  کاهش  را  دادن  رای 
این افراد را به فعالیت های بیشتر سوق دهد. در 

صفحه چهارم این پیام آمده است: 
از  بعد  بالفاصله  که  گرفته ایم  »...تصمیم 
برای  بهائی  فرد  سّن  درحالی که  رضوان،  این 
کان بیست ویک  کما عضوّیت محفل روحانی 

ابدای  برای  سّن  این  ماند،  خواهد  باقی  سال 
رأی در انتخابات بهائی به هیجده سال تقلیل 

می یابد«.
به افواج« »دخول از آرمانها از عدول

»تحکیم«و»تلطیف«
در صفحه چهارم این پیام، بیت العدل سعی 
25ساله  نقشه های  هدف  تغییر  با  می کند 
بهانه  با  را  بزرگ  کامی  نا این  تلخی  گذشته، 
کمتر نماید و بدون اشاره صریح به این  دیگری 
کامی با ترسیم هدف فرعی »تحکیم و ترویج«  نا
کیفیت را به نوع دیگری مطرح می کند؛  بحث 
که  آنجاست  هدف گذاری  این  مهم  نکته  اما 
اعالم می شود برای بیت العدل داشتن جمعیت 
اهمیت تر  با  بسیار  تشکیالت  گوش به فرمان 
برای  و  است  بوده  کثیر   بهائی  جمعیت  از 
آموزش این رفتار مطیعانه از مهاجران تبلیغی، 
با  نو  بهائیان  تا  است  شده  زیادی  بهره برداری 
دیدن این افراد الگوی مناسبی از یک   بهائی را 

به عینه مشاهده کنند:
 ۱۹۹۶ سال  در  که  نفوسی  »به عنوان  مثال، 
قیام  جدیدی  محّل  به  مهاجرت  به منظور 
کامل  از شهامت، ایمان و خلوص  می نمودند 
در  آنان  همتاهای  امروزه  اّما  بودند،  برخوردار 
همه جا همان صفات را با آموخته ها، بینش ها 
نتیجۀ  که  می نمایند  توأم  مهارت هایی  و 
بیست وپنج سال کوشش تمامی عالم بهائی در 



15

راه سیستماتیک نمودن و تلطیف فّعالّیت های 
ترویج و تحکیم است.«

فلسفه تنها تشکیالتی، وظایف انجام
وجودیجامعهتحتمدیریتبیتالعدل!

خود،  پیام  پنجم  صفحه  در  بیت العدل 
نرسیدن  در  را  جامعه   بهائی  اعضای  مجددًا 
سال   25 در  که  می داند  مقصر  اهداف  به 
امر  جامعۀ  اعضای  هنگامی که  گذشته، 
مشغول پیاده سازی منویات بیت العدل بودند 
و  داده اند  انجام  را  اشتباهاتی  ناشیگری  با 
نکرده اند.  استفاده  به دست آمده  تجارب  از 
گذشته  که وقتی در عبارت های  طبیعی است 
به جوانان یک اصل دانسته شده  امور  سپردن 
است هیچ شماتتی توجیهی نخواهد داشت، 
که  هستند  برنامه نویسانی  اصلی  مقصر  اما 
به  برنامه  اجرای  از  قبل  را  کامل  آموزش های 

  بهائیان نداده اند. به این عبارت توجه کنید: 
ناراحتی  ایجاد  اشتباهات  اوقات،  از  »برخی 
به  ابتدا  در  که  نیست  تعّجب  جای  می کرد. 
عّلت عدم تجربه، روش ها و رویکردهای جدید 
به نحوی ناشیانه به کار برده می شد و در بعضی 
کسب شدۀ جدید به خاطر  مواقع یک قابلّیت 
مشغولّیت جامعه برای دست یافتن به قابلیتی 

دیگر به فراموشی سپرده می گشت.«
با  سرزنش  این  می رسد  به نظر  که  هرچند 
یادگیری  به  بهائی  جامعه  انگیختن  هدف 

سیستماتیک در برنامه آتی بوده باشد، اما این 
که از نظر بیت العدل فقط  نکته آشکار می شود 
دارد  اهمیت  تی  تشکیال فرایندهای  همین 
اعتقادی   بهائی  مبانی  و  آموزه ها  از  گاهی  آ و 
کل این پیام  کما اینکه در  هیچ ارزشی ندارد، 
این  ارزش  به  اشاره ای  کوچک ترین  طوالنی، 
برنامه های  در  اصواًل  و  است  نشده  مفاهیم 
اصیل  متون  درک  برای  جایگاهی  بیت العدل 
اقدس،  کتاب  بیان،  کتاب  همچون    بهائی 
وجود  احکام  حتی  و  بهائی  تاریخی  کتب 
و فقط  اگر چنانچه   بهائیان عالم فقط  و  ندارد 
تشکیالت  برنامه های  و  اهداف  سرسپرده 
که  کفایت می کند. این نشان می دهد  باشند، 
گویا هیچ رسالتی در تبیین آموزه های دست اول 
  بهائی برعهده بیت العدل و تشکیالت عریض 

و طویل تحت امر آن نیست. 
این موضوع را بیت العدل در صفحه پنجم پیام 
با نفی تعریف رایج دین در اذهان جهانیان، به 

این شکل عنوان می نماید: 
بود  دین  از  مفهومی  نکات،  این  همۀ  بطن  »در 
که با مفهوم رایج در سراسر جهان بسیار متفاوت 
به عنوان  نیرویی  را  دین  که  مفهومی  می باشد، 
پیشرفته  مدنّیتی  پیشبرد  محرک  و  پرقدرت 
می داند. ...یک چنین رسالتی مستلزم به کارگیری 
همان فرایند یادگیری سیستماتیک در زمینۀ اقدام 
اجتماعی و مشارکت در گفتمان عمومی است.«
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جالب اینجاست که برطبق نسخه بیت العدل، 
هیچ  دین،  از  نسخه  این  اجرای  برای    بهائیان 
ارتباط  و  اعتقادی  مفاهیم  درک  به  احتیاجی 
با متون مقدس دینی ندارند؛ بلکه فقط و فقط 
در  »مشارکت  و  سیستماتیک«  »یادگیری  باید 
گفتمان عمومی« را به نحو احسن داشته باشند. 
به  که  است  این  می ماند  باقی  که  سؤالی  تنها 
نو  بهائی  یک  اگر  برنامه ها،  تمام  توفیق  فرض 
کدام  داشت  مقدس   بهائی  نصوص  از  سؤالی 
این  با  سؤاالت  این  پاسخ گویی  برای  جایگاه 
تعبیه  امر  جامعه  بدنه  در  ساله   25 برنامه های 
فقط  پرسش  این  پاسخ  احتمااًل  است؟  شده 
وجود سایت هایی از برخی منابع امری خواهد 

بود که این پیام اشاره کرده است.
ساختمانهایبهائییکتیروچندیننشان 
و  کن  اما به  اشاره  پیام  این  ششم  صفحه  در 
ساختمان های مقدس   بهائی در سراسر جهان 
که با عناوین ملی و بین المللی در  شده است 
کارشناسان  از  برخی  هستند.  گسترش  حال 
احداث  با  بیت العدل  که  عقیده اند  این  بر 
عنوان  تحت  زیبا  و  مختلف  ساختمان های 
مشارق االذکار، هم زمان چندین هدف را دنبال 
نمادسازی  دوم  تهاجمی،  تبلیغ  اول  می کند. 
مناطق  برای   بهائیان  فرهنگی  هویت بخشی  و 
مالی  منابع  جابه جایی  سوم  و  مختلف، 
آشکار  و  پنهان  اهداف  از  برخی  کشورها،  بین 

پیام،  این  در  اما  بهائی است،  کن  اما گسترش 
تهییج   بهائیان  بر  بیت العدل  اصلی  تکیه 
است.  آن ها  مالی  منابع  اخذ  به منظور  جهان 

به عنوان مثال به این سطور توجه کنید:
و  جدیداالفتتاح  چه  بهائی  اذکار  »مشارق 
به نحو  گردیده اند،  بنا  سابقًا  که  آن هایی  چه 
حیات  کانون  در  را  خود  جای  فزاینده ای 
مؤمنین  آحاد  مالی  حمایت  می یابند.  جامعه 
یاران  اجرای  دست  در  مجهود  هزاران  برای 
سخاوتمندی  اینکه  است.  بوده  بی وقفه  الهی 
از  دورانی  در  که  تبّرعات  تقدیم  در  فداکاری  و 
بحران عمدۀ اقتصادی نه تنها حفظ شد بلکه 
و  شور  از  گویا  بسیار  معیاری  یافت،  افزایش 

نشاط روحانی جمعی جامعه است.«
هزینه های  بیت العدل  نظر  از  که  است  واضح 
میلیاردی بناهای   بهائی در سراسر جهان بدون 
هیچ گزارش شفافی از دریافت و پرداخت ها، به 
رسیدگی وضع   بهائیان فقیر جهان اولویت دارد 
کار الزم نیست  و اصواًل تشویقی هم برای این 
و در این متن طوالنی هم اشاره ای به حمایت 
با  اما  است،  نشده  فقیر   بهائی  هیچ  از  مالی 
آب وتاب فراوان از برنامه های جذب حقوق اهلل 
برای بیت العدل یاد شده است، به نحوی که در 
سال 2005 هیئت بین المللی امنای حقوق اهلل 
در  فعال  نماینده   1000 و  ملی  شعبه   33 با 

جهان دایر شده است )صفحه 7 پیام(. 
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پیام بیت العدل به بهائیان در نورز ۱4۰۰ 

به نام نوروز ایرانی، به کام تشکیالت جهانی

هم   1400 نوروز  در  جاری،  سال های  روال  به 
صادر  ایرانیان   بهائی  برای  پیامی  بیت العدل 
که با تیتر نوروز 178 آغاز شده  نمود. این پیام 
بود، هیچ نشانی از سال 1400 نداشت. این در 
که در پیام رضوان همین امسال  حالی است 
را  آن  پیام  شد،  صادر  اردیبهشت  ماه  در  که 
کرده  »رضوان ۲۰۲۱ میالدی )178 بدیع(« ذکر 
یخ و بی اعتنایی به  تار بیان  بودند. این روش 
کنار  در  ایران،  کشور  در  رایج  شمسی  تقویم 
یخ  تار با  رسمًا  که  بیت العدل  پیام های  دیگر 
در  را  بدیع  یخ  تار و  می شود  نگاشته  میالدی 
به  را  یخی  تار حس  این  می دهد،  قرار  پرانتز 
هجری  تقویم  با  گویی  که  می دهد  انسان 
ایرانیان  میان  مرسوم  فرهنگ  و  شمسی 

تقابلی وجود دارد.

بیت العدل،  و  بهائی  تشکیالت  نظر  از  گویی 
با  تشکیالت  روزمره  مکاتبات  و  مراودات 
از  استفاده  و  است  صحیح  میالدی  تقویم 
حتی  و  ندارد  لزومی  هیچ  بدیع   بهائی  تقویم 
کافی  هم  رضوان  مانند  مناسبت های   بهائی 
شوند.  سنجیده  میالدی  یخ  تار با  که  است 

»رضوان  ترکیبی  اصطالح  به عنوان مثال، 
2021« عبارتی کاماًل متعارف در ادبیات جامعه 
گویا 2021 سال  که    بهائی شده است، به طوری 
گذشته است! اما وقتی  از اولین عید رضوان 
و  آداب  باشد،  میان  در  ایرانی  مخاطب  پای 
گرفته اند و در تمام  که قرن ها به آن خو  رسومی 
ی است  ن زندگی   بهائیان ایرانی هم جار شؤو
یخ  تار که  اینجاست  در  و  ندارد  ارزشی  هیچ 
را  نوروز  سال  و  می کند  پیدا  جایگاه  بدیع 
درنتیجه،  می کنند.  ذکر  بدیع  تقویم  بر  مبتنی 
فقط  و  فقط  تقویم،  این  از  استفاده  گویی 
شمسی  ایرانی  تقویم  به  دهن کجی  به منظور 

موضوعیت یافته است. 

از  سرشار  نگاه  این  کلی تر،  نگاهی  با 
تمام  در  ایران  زندگی   بهائیان  به  بی اعتنایی 
به  هموطنان   بهائی  با  تشکیالت  مراودات 
تشکیالت،   بهائیان  نظر  از  می خورد.  چشم 
برای  تشکیالت  مطیع  جمعیتی  فقط  ایرانی 
جهان  سراسر  در  بیت العدل  اهداف  پیشبرد 
پس  دوم  درجه  به نوعی   بهائیان  و  هستند 
ارزش  که  می آیند  به شمار  غربی  از   بهائیان 
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تی  تشکیال مهارت های  داشتن  به  فقط  آن ها 
این  است.  بیت العدل  فرامین  از  تبعیت  و 
نظام  استقرار  از  پس  و  شوقی  زمان  از  نگاه 
و  گرفت  شدت  آمریکا  در  ی   بهائیت  ادار
به  تشویق  ایران  که   بهائیان  بود  زمان  آن  از 
کشورهای عقب افتاده می شدند  مهاجرت به 
کنند و هم زمان  ایجاد  را  کلونی های   بهائی  تا 
به عنوان  را  امریکایی   بهائیت  میسیونرهای 
یج  ترو جهان  مردم  برای  آمریکایی  دین   یک 
که  می کردند.1  حتی شواهدی نشان می دهد 
داشته  وجود  نیز  عبدالبهاء  زمان  از  نگاه  این 
صبحی،  به  ملقب  مهتدی،  فضل اهلل  است. 
خویشاوندی  نسبت  و  بود  بهائی زادگان  از  که 
او  برای  موقعیت  این  و  داشت  بهاءاهلل  با  نیز 
کاتب عبدالبهاء  که بتواند مدتی  به وجود آمد 
کتا  ب های  از  یکی  در  باشد،  حیفا  شهر  در 
که خاطرات خویش را برای ایرانیان بیان  خود 

می نویسد:  می کند، 

چیز  چند  می کرد  دلتنگ  مرا  آنجا  در  »آنچه 
یکی  نداشتم.  را  آن  ی  بردبار تاب  که  بود 
ایرانی جدایی  با  را  بهائیان فرنگی  آنکه میان 
ارزش  بیشتر  فرنگی ها  به  می گذاشتند. 
می دادند تا به ایرانی ها و مردم خاور. نخست 
آنکه مهمانخانۀ این ها از آن ها جدا بود و افزار 

۱.رک:مقالهنگاهیبهروندتوسعهبهائیتدرغرب،در
همینشمارهازمجله.

ایرانی ها  بود.  نیکوتر  و  آراسته  این ها  زندگی 
یک  توی  در  بودند[  که  تعداد  ]=هر  هرچند 
می خوابیدند،  زمین  ی  رو بر  و  بودند  اطاق 
دو  یکی  از  بیش  اطاقی  هر  در  فرنگی ها  ولی 
فنری  خوب  تخت خواب های  و  نبودند  نفر 
کشان بهتر بود.  داشتند و افزار آسایش و خورا
پیوسته عبدالبهاء شام و ناهار را با فرنگی ها 
ایرانی ها  مهمانخانۀ  در  به عکس  می خورد. 

کار را نکرد.  یک بار هم این 

و  دختران  ن،  اندرو زن های  آنکه  دوم 
رو  ایرانی ها  از  عبدالبهاء،  خویشاوندان 
نمونه  برای  که  نشد  دیده  و  می گرفتند 
که  عبدالبهاء  زن  یا  خواهر  یک بار  دست کم 
ایرانی  بهائی  پیرمرد  یک  از  بودند  پیر  دو  هر 
آن ها  به  بندگی  در  را  خود  ی  سرافراز که 
می دانست، در هنگام برخورد پاسخ درودش 
با  کنند.  دلجویی  که  رسد  چه  تا  بدهند،  را 
و  گروش  آنکه  با  نبودند  این گونه  فرنگی ها 
راه  این  در  که  ایرانی  بهائی  یک  دلبستگی 
کرده اند از فرنگی ها بیشتر و باالتر  ی ها  جانباز

بود و از بن همانند نبودند.

که  گاهی  خود  نوشته های  در  آنکه  سوم 
بهائی بخوانند  کیش  به  را  می خواستند مردم 
می گفتند  ناشایست  سخنان  ایرانی ها  دربارۀ 
که این ها مردمی بودند مانند جانوران درنده، 
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پرورش،  و  آموزش  از  دور  بدستیز،  و  خون ریز 
و  زشت کار  فرورفته،  ناهنجار  هوس های  در 
راهبر  راست  راه  به  را  آن ها  دین  این  بدکردار. 
خوی  از  تا  داد  نشان  دانش  آن ها  به  و  شد 
کشیدند و اندک به راه مردمی  ی دست  جانور
سخنان  این  گفتن  در  چنان  و  آمدند... 
بیگانه  مردم  از  هرکس  که  بودند  تردست 
ایرانیان  بود،  شده  آشنا  آن ها  سخنان  با  که 
می پنداشت!«  جهان  مردم  پست ترین  را 

)صبحی، پیام پدر، ص166 و 167( 

به  گاهی  ایرانیان  نجابت  از  سوءاستفاده 
پیام  همین  در  که  جایی  تا  می رسد،  اوج 
اما  است،  نوروز  پیام  عنوان  باوجودی که 
نوروز  مناسبت  به  تبریکی  هیچ  آن  متن  در 
متن،  سراسر  در  و  نمی شود  یافت  باستانی 
این نگاه از باال به پایین به شکلی آزاردهنده 
به چشم می آید. درعوض جای جای این پیام 
را  جدید  دستورهای  ایران،  تهییج   بهائیان  با 
جمالت  تمام  است.  شده  متذکر  آنان  به 
به  احساسی  کلماتی  و  حماسی  ادبیاتی  با 
به  تشکیالت  خواسته های  تحمیل  دنبال 
که به    بهائیان ایران است، آن هم در شرایطی 
که بخشی از آن ناشی  مدد فشارهای جهانی 
است،  بشری   بهائیت  حقوق  پرونده های  از 
قرار  سختی  تنگناهای  در  کشور،  این  مردم 
با  ساده  همدردی  یک  حتی  اما  گرفته اند، 

ملت ایران هم در این پیام یافت نمی شود. 

و  سیاست  در  دخالت  عدم  ادعاهای  وقتی 
مبلغان  از  را  کشورها  رسمی  قانون  تابعیت 
را  ادعا  این    بهائی می شنویم، چگونه می توان 
که در سراسر  جزو تعالیم عالم   بهائی دانست 
حتی  نه تنها  مشابه،  متون  سایر  و  متن  این 
یک بار هم بهائیان به تبعیت از قانون رسمی 
پیدا  به طرق  بلکه  فراخوانده نشده اند،  کشور 
و پنهان سعی شده است آنان را در موقعیتی 
برای  زمینه ای  خود،  اقدامات  با  که  داد  قرار 
ایجاد  را  ایران  ملت  و  دولت  با  تخاصم 
میزبان  جامعه  کنش  وا رهگذر  از  و  نمایند 
رسانه ها  در  را  مظلومیت  بساط  اقلیت،  این 

و مجامع بین المللی بگستراند. 

این  بر  جهان  معاصر  تاریخ  محققان  از  گروهی 
که درحدود یک قرن پیش، صهیونیسم  باورند 
شرایط  متعدد،  زمینه های  ایجاد  با  جهانی 
به  دست  نازی  حزب  که  برد  پیش  طوری  را 
ثمره  بزند.  آلمان  یهودیان  با  تقابلی  اقدامات 
یهودیان  برای  سودی  هیچ  اگرچه  تقابل  این 
عامل  بزرگ ترین  اما  نداشت،  آلمان  کن  سا
تشکیل کشوری در بهترین نقطه خاورمیانه و در 
بود.  جهانی  صهیونیسم  برای  مدیترانه  ساحل 
که در پیام  که معنی جمله بهاءاهلل  اینجاست 
می شود:  روشن  است،  آمده  بیت العدل  نوروز 

»مظلومّیت صرفه اثرها دارد و ثمرها آرد«.
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ایرانی  یک   بهائی  بیت العدل  نظر  از  گویا 
که بتوان حتی  خوب، یک   بهائی مرده است 
رسانه ای  ک  خورا نیز  ی  و تدفین  و  مرگ  از 
یک  ایرانی  یک   بهائی  گر  ا اال  و  کند،  آماده 
زندگی  جامعه  با  تنش  و  اختالف  ن  بدو عمر 
تشکیالت  برای  چندانی  سود  اصواًل  کند، 

حیفانشین نخواهد داشت. 

و جامعه  فرهنگ  با دولت،  تقابل  این  نتیجۀ 
ایرانی تا به امروز فقط ایجاد مشکالت متعدد 
باورمندان   بهائی  حتی  و  هم میهنان  برای 
در  مثال  به طور  است.  بوده  کشور  داخل  در 
اغلب   داخلی  قوانین  و   بین المللی  حقوق 
به ویژه  افراد  دین  تغییر  برای  تالش  کشورها، 
ی شده است و تشکیالت  کودکان، جرم انگار
کشور ها ازجمله خود  ی از    بهائی هم در بسیار
فلسطین اشغالی هیچ اعتراضی به این قانون 
به  25ساله  برنامه  وقتی  اما  است؛  نداشته 
آنان خواسته  از  و  ابالغ می شود  ایران    بهائیان 
و  کودکان  کالس های  تشکیل  با  که  می شود 
تبلیغ  به  تهاجمی  تبلیغات  انواع  و  نوجوانان 
آیین بهائی بپردازند، درواقع دستور به افزایش 

سطح تنش در جامعه را داده اند.

درنتیجۀ اجرای فرامین بیت العدل، دو اتفاق 
محتمل است. اول آنکه این روند سربازگیری 
افراد  روزبه روز  و  یابد  ادامه  بیت العدل  برای 

گوش به فرمان  به عنوان    بهائیان  بیشتری 
این  و  شوند  تسجیل  کشور  داخل  در  حیفا 
ادامه  بیشتری  سرعت  با  را  توسعه  مسیر 
است،  تشکیالت  مطلوب  کاماًل  که  دهند 
کمی دارد و تقریبًا  گرچه احتمال وقوع بسیار  ا

است. غیرمحتمل 

ایجاد  اقدامات  این  برابر  در  مانعی  آنکه  دوم 
تبلیغات  این  مقابل  در  گروهی  یا  فرد  و  شود 
که  اینجاست  دهند.  نشان  کنش  وا تهاجمی 
متعّصبین«  پوچ  »مفتریات  برچسب  سریعًا 
همه جانبه  فشارهای  با  و  آمد  خواهد  به کار 
در  می شود.  فشار  رفع  در  سعی  بین المللی 
دارد،  باالتری  وقوع  احتمال  که  اتفاق  این 

بازهم هدف تشکیالت حاصل شده است.

امید است   بهائیان ایران با تأمل در رفتارهای 
بر  گر  ا و  بیابند  را  صحیح  راه  بیت العدل 
حداقل  دارند،  اصرار  هم  خود  بودن    بهائی 
قرار  کسی  زندگی  در  را  خود  ی  رفتار الگوی 
که سال ها در میان مسلمانان فلسطین  دهند 
در  حتی  فلسطین  مردم  که  یست  ز به گونه ای 
که  نشدند  متوجه  ی  و جنازه  تشییع  مراسم 
رهبر   بهائیان  عبدالبهاء،  تدفین  مشغول 
برای  را  مسلمان  عالم  یک  یا  هستند،  جهان 

ی به قبرستان مسلمانان می برند. کسپار خا
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نگاهی به گفته های فائزه هاشمی دربارۀ بهائیان در کالب هاوس 

آنچه از دید فائزه خانم مخفی نگه داشته شد

که خانم  در خبرهای اردیبهشت ماه آمده بود 
 6 حدودًا  گفت وگویی  ضمن  هاشمی  فائزه  
به  ثانیه هم   90 کالب هاوس حدود  ساعته در 

موضوع   بهائیت پرداختند. 

ایشان در ابتدای این موضوع فرمودند هیچ گونه 
آشنایی قبلی با   بهائیان نداشتند و عموم مردم 
دعوت  موضوع  این  در  اطالعات  کسب  به  را 
وجود  اصلی  دلیل  خود  مقدمه  این  که  کردند 
چنین تحلیل خبری در فصلنامه است. امید 
و تحلیل های بی طرفانه  روشنگری ها  با  است 
به حق  خواستۀ  این  مجموعه   بهائی پژوهی 

ایشان تا حد امکان پاسخ داده شود. 

جهت  به  ایشان  شوربختانه  یا  خوشبختانه 
هم بندی درازمدت با برخی از رهبران بلندپایۀ 
یاران،  گروه  اعضای  از  یکی  ازجمله  بهائی، 
برای  مناسبی  بسیار  دسترسی  و  امکان 
به نظر  اما  داشته اند  تشکیالت  این  شناخت 
سناریوی  با  هم  بار  این  تشکیالت  می رسد 
نادرست  و  گزینشی  اطالعات  دادن  و  قبلی 

بشری  حقوق  موارد  بزرگ نمایی  و  ایشان  به 
استفاده  با  و  اعتقادی  مبانی  تبیین  به جای 
آدرس  ایشان  به  مظلوم نمایی  کارساز  حربۀ  از 

غلط داده اند.

زندان  فضای  در  که  نیست  عجیب  البته 
اغلب زندانیان خود را بی گناه جلوه می دهند، 
و  آزادی  زمان  در  افراد  رفتار  باید  ک،  مال اما 
داشتن قدرت باشد. این رفتار را، هم می توان 
مقدس   بهائیت  کتاب  فرامین  و  دستورها  از 
می توان  هم  و  آورد  به دست  اقدس(  )کتاب 
پهلوی،  دوره  در  ذی نفوذ  اعمال   بهائیان  در 
که در این  کرد. در مجموع بایسته بود  مالحظه 
بلندپایه  حبس،   بهائیان  طوالنی  نسبتًا  مدت 
به جهت حرمت این آشنایی قدری اطالعات 
به خصوص  می دادند،  ایشان  به  هم  صحیح 
کمال آبادی  که در میان این جمع، خانم فریبا 
یکی از مدیران و منتخبان بیت العدل در ایران 

هم حاضر بوده است.
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طرح  از  کمال آبادی  خانم  ای کاش 
مأمور  ایران  در  آن  انجام  به  که  بیست ساله ای 
توضیحاتی  خانم  هاشمی  برای  بودند  شده 
نقش  از  ایشان  ای کاش  اصاًل  می دادند. 
یک  ماهیت  در  بیت العدل  تشکیالت 
می کردند  صحبت  هم بندی ها  برای  باور، 
رهبری  به  یک   بهائی  گر  ا که  می گفتند  و 
بی قیدوشرط بیت العدل التزام عملی نداشته 
عملکرد  به  انتقادی  کوچک ترین  یا  و  باشد 
تنها  نه  باشد،  داشته  بهائیت  رهبری  شورای 
بهائی نیست، بلکه به عنوان عنصر نامطلوب 

با او رفتار خواهد شد.

دربارۀ  کردن  صحبت  یم  دار قبول  البته 
و  بیت العدل  چون  پیچیده ای  تشکیالت 
مشاوران  مانند  بهائیت  انتصابی  هیأت های 
قاره ای، معاونین و مساعدین، یا حتی مفاهیم 
مؤسسۀ  روحانی،  طرد  مانند  تی  تشکیال
هم   ... و  جامعه سازی  و  لجنات  آموزشی، 
زندانی  جمعی  حوصلۀ  در  است  ممکن 
صحیح  نقل  با  حداقل  می شد  اما  نباشد، 
ضمن  و   بهائیت،  بابیت  170ساله  یخچه  تار
انتقال اطالعات صحیح، اوقات بهتری را رقم 

زد.
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انگلیس  و  روس  سفرای  ذکر  تالش های  مثاًل 
از اعدام به خاطر مشارکت  در نجات بهاءاهلل 
داستان  یا  ناصرالدین شاه،  نافرجام  ترور  در 
جذاب د عواهای خونین بین ازل و بهاءاهلل در 
عراق و ادرنه، یا حتی ماجرای نامه نگاری های 
بهاءاهلل با پادشاهان روس و انگلستان و دعا، 
خوب  شروع  ایشان،  سالمت  و  موفقیت  برای 
کردن روزهای تلخ زندان  کوتاه  و جذابی برای 
در  عبدالبهاء  نقش  از  می شد  ادامه  در  بود. 
فلسطین  در  انگلستان  ارتش  موفقیت های 
نشان  اعطای  ماجرای  و  کرد  حماسه سرایی 
وفاداری از پادشاه انگلستان یا همان نایت هود 
یافتن  هرچند  کرد.  ذکر  حاضران  همه  برای  را 
برای  یخچه   بهائیت  تار در  افتخارآمیز  نقاط 
توانمندی های  ذکر  اما  است  سخت  ایرانیان 
تحکیم  و  تشکیل  در  کم شمار  گروه  این 
پرسود  وساطت  ماجرای  و  اسرائیل  حکومت 
ک اعراب برای یهودیان می توانست  خرید امال
کند. کسل کنندۀ زندان را پرهیجان  زمان های 

رفتار  جهت  به  جمع   بهائی  این  که  حال 
دوران  نصف  شدن  سپری  با  خوبشان 
حفظ  جهت  به  باز  شدند،  آزاد  محکومیت 
مراودات ایشان باهم، بد نیست در دیدارهای 
این  از  پرس وجو  ضمن  خانم  هاشمی  آتی، 
بیت العدل  مستقیم  دستور  از  جریانات، 
خانم  و  ایران  یاران  هیأت  به  حیفانشین 

شروع  برای   1381 سال  در  کمال آبادی  فریبا 
طرح  اجرای  و  ایران  در  تی  تشکیال فعالیت 
گسترده  تبلیغ  و  یج  ترو و  تحکیم  بیست ساله 
سؤال  ایران  در  طرح  این  سرنوشت  و  بهائیت 
خانم  است  ممکن  گرچه  ا زیرا  بفرمایند، 
کسول  ما روحیه  خانم  جمالت  کمال آبادی 
ارتباط  و  همکاری  در  شوقی افندی(  )همسر 
یم صهیونیستی با   بهائیت را به یاد  تنگاتنگ رژ
و  سازمانی  وظایف  حتمًا  اما  باشند،  نداشته 
تی خود و خانواده ایشان به ویژه جناب  تشکیال
گذشته  شماره های  در  که  کمال آبادی  فرزام 
مجله، از بخش هایی از آن ذکری به میان آمده 

که برای ایشان تبیین نمایند. را به یاد دارند 
کسول  ما روحیه  از خانم  این جمله  در خاتمه 
تقدیم  فائزه  هاشمی  خانم  به  یادگار  برای  را 

یم: می دار
قرار  گر  ا یم.  دار تعلق  )اسرائیل(  اینجا  به  »ما 
باشد قائل به تمیز و امتیاز هم شد، من ترجیح 
می دهم که جوان ترین ادیان در یکی از تازه ترین 
کشورهای جهان نشو و نما نماید و درحقیقت 
گفت: آیندۀ ما )بهائیت و اسرائیل( چون  باید 

حلقات زنجیر به  هم  پیوسته است.«1 

شماره ،۱0 شماره ،۱3۴0 دیماه امری، اخبار مجله .۱
صفحاتمسلسل60۱،ژانویه۱96۲.
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جهان  بهائیان  قبله  و  بهاءاهلل  خانه  مرمت  موضوع  در  بیت العدل  پیام  بررسی 

نگاهی به پیام 2 آوریل بیت العدل

با پیشرفت فناوری و توسعه ارتباطات، برخی 
جهانیان  عموم  برای  مناسبات  و  کارکردها 
یا متأسفانه  روشن شده است. خوشبختانه و 
یافتی های بیت العدل،  به مدد انواع و اقسام در
درآمدهای  تا  گرفته  تبرعات  و  حقوق اهلل  از 
جهان،  در  بیت العدل  اقتصادی  اقمار  متنوع 
توسعه  ساختاری  جهت  از  تشکیالت 
گروه های  این  از  یکی  است.  یافته  سنگینی 
است  ترجمه  بین المللی  هیأت  یافته،  توسعه 
و  کمی  جهت  از  وسیعی  رشد  توانسته  که 
کیفی بیابد. به عنوان مثال، هیأت بین المللی 
است  توانسته  امروزه  فارسی  زبان  به  ترجمه 
به  را  آن  ترجمه  تا  پیام ها  نگارش  فاصله 
آنچه اهمیت  البته  برساند.  کمترین حد خود 
که اصواًل زبان  کار را می رساند، این است  این 
نیست  روز  متعارف  انگلیسی  متون،  تألیف 
زبان  به جای  است  عالقه مند  بیت العدل  و 
فارسی و انگلیسی متداول در متون رسمی، از 

متونی نزدیک به زبان شکسپیر استفاده نماید 
زبان  به  ترجمه  بین المللی  هیأت  سو  آن  از  و 
فارسی هم این متون را به زبانی نزدیک به نامه 

نگاری های دوران قاجار ترجمه نماید. 

این  از  استفاده  استراتژی  از  صرف نظر  حال 
مبلغان  تبلیغات  برخالف  که  پرتکلف  زبان 
  بهائی مبنی بر به روز بودن و همه فهم بودن آیین 
  بهائیت است، به نظر می رسد توجه به محتوای 
چند  از  کمتر  در  که   2021 آوریل  دوم  پیام 
دیگری  نکته  شده،  منتشر  و  ترجمه  ساعت 
بازسازی  دربارۀ  پیام  این  است.  داشته  هم 
پرهزینۀ قبله   بهائیان عالم یعنی خانه بهاءاهلل 
در عکای فلسطین اشغالی صادر شده است. 
شرایط  در  گزاف  هزینه های  این  توجیه  برای 
که: »این  کرونایی جهان، این گونه افزوده است 
بسیار  مکان  این  و  مقّدس  بی نهایت  مأمن 
محّلی  عالمیان  همۀ  برای  یخی  تار پراهّمّیت 
کتاب مستطاب اقدس، آن منشور مدنّیت  که 
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کیفّیتی  با  گشت  نازل  اعلی  قلم  از  نوین، 
که این بنا را در شرایطی  بازسازی شده است 

شایسته برای قرون آتیه حفظ نماید«. 

متن  این  می شود،  مالحظه  که  همان طور 
مسجع یکی از دالیل اهمیت خانۀ بهاءاهلل را 
نگاه  از  می داند.  آن  در  اقدس  کتاب  نگارش 
حدی  تا  موضوع  این  اهمیت  بیت العدل، 
که از اشاره به قبله بودن این مکان برای  است 
کتاب  اهل بها صرف نظر شده و به جای آن، از 

اقدس با عنوان منشور مدنیت مدرن نام برده 
است.

آن  می رسد  به نظر  اینجا  در  که  مهمی  نکتۀ 
گران قیمت  و  زیبا  ساختمان های  که  است 
کنان  سا و  مالکان  حقانیت  نشانۀ  قدیمی،  و 
فایدۀ  می تواند  تنها  و  نیست  آن  پیشین 
باشد،  چنین  گر  ا باشد.  داشته  تبلیغاتی 
که  کنفوسیوس و ...  بت پرستان هندو، پیروان 
در هند و کره و چین و... معابدی بسیار شیک 

حتیعکسبهاءاهللدرحیفادرمعرضدیدنیستوداخلجعبهایقراردارد
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و منظم دارند، برحق هستند. ظاهر زیبا فقط 
کاربرد دارد و دلیلی بر حقانیت  برای تبلیغات 

نیست. 

عموم   بهائیان  برای  که  سؤالی  آن،  از  گذشته 
این  باشد  مطرح  می تواند  جهان  اهل  سایر  و 
است که بیت العدل به جز مرمت محل نگارش 
کتاب چه برنامه ای  کتاب، برای خود این  این 
»منشور  این  اصواًل  داشت؟  خواهد  و  داشته 
به  اندازه  چه  و  چگونه  کنون  تا نوین«  مدنیت 
هیأت  این  آیا  است؟  شده  عرضه  جهانیان 
را  پیام بیت العدل  که یک  ترجمه  بین المللی 
کنون  تا نباید  می کند،  ترجمه  طرفةالعینی  به 
زبان  صدها  بلکه  و  ده ها  به  را  کتاب  این 
یع  توز و  ترجمه  آیا  می کرد؟  ترجمه  مختلف 
کتاب در حد پیام های بیت العدل  اصل این 

اهمیت نداشته است؟ 

چندین  نشر  با  کنون  تا مؤسسه   بهائی پژوهی 
کتاب  بررسی  در  مستقل  کتاب  یک  و  مقاله 
بخشی  است  کرده  سعی  اقدس  مستطاب 
را  آن  تابعه  ارکان  و  بیت العدل  کم کاری  از 
به عنوان مثال،  نماید.  جبران  زمینه  این  در 
به  توجه  با  می تواند  که  کتاب  آن  از  بخشی 
بیت العدل  برای  آن،  خوب  درآمدزایی  جنبه 
کتاب  به  نگاهی  کتاب  از  باشد،  جذاب  هم 

مقدس   بهائیان تقدیم می شود: 

فحشاء  برای  اقدس  کتاب  که  جریمه ای 
گرفته است، جریمه نقدى  )ارتکاب زنا( درنظر 
دو  هر  برای  طال  پرداخت  جریمه،  این  است. 
بیت العدل  یعنی  بهائی  تشکیالت  به  مجرم 
بهائی،  زنی  و  مرد  گر  ا اینکه  توضیح  است. 
کتاب  مرتکب عمل زنا شدند، باید طبق نص 
بیت العدل  به  طال  مثقال  نه  هرکدام  اقدس، 
این  مرتکب  دوم  بار  برای  چنانچه  و  بپردازند 
دوبرابر  هرکدام  باید  گردیدند،  زشت  عمل 
مرکز  همان  به  مثقال  هجده  یعنی  مبلغ،  این 
کتاب  عبارت  بپردازند.  بیت العدل  یعنی 
و  زان  اقدس چنین است: »قد حکم اهلل لکل 
تسعة  هی  و  بیت العدل  الی  مسلمة  دیة  زانیة 
مثاقیل من الذهب و ان عادا مرة اخری عودوا 
کرده  حکم  خداوند  یعنی  الجزاء«.  بضعف 
است که مرد و زنی که مرتکب فحشاء شده اند 
طال  مثقال  نه  م، 

ّ
مسل به عنوان دیه ای  هرکدام 

به  دوم  بار  برای  گر  ا و  بپردازند  بیت العدل  به 
را  جزاء  این  دوبرابر  باید  پرداختند  عمل  این 

بپردازند... .

کتاب  وحشت آور  احکام  خاطر  به  هم  شاید 
ترجمه  به سادگی  کتاب  این  که  است  اقدس 

نمی شود و در دسترس عموم قرار نمی گیرد.
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سکوت معنادار بیت العدل حیفانشین در جنگ  ۱۱ )۱2( روزه

همۀ جهان، جز نیل تا فرات!
به  دیگر  جنگی   1400 ماه  اردیبهشت  در 
فلسطین  انسانی  غیر  جنگ های  یخچۀ  تار
یا  یازده روزه  جنگ  به  که  جنگی  شد؛  اضافه 
به بیان برخی جنگ دوازده روزه شهرت یافت. 
غزه  از  آن  بزرگ تر  سایه  جنگ  این  بارز  ویژگی 
لبنان  جوار  در  شمالی  مرزهای  تا  جنوب  در 
که موشک ها  بود و یکی از معدود دفعاتی بود 
به شهر بندری حیفا نیز رسید و اهالی حیفا را 
کشاند و حتی پروازها به مبدأ و  به پناهگاه ها 

مقصد تل آویو لغو شد.
کم سراغ  از این وقایع اندوهبار  در این سال ها 
بوسنی،  در  خونین  کشتارهای  از  اما  نداریم، 
شدن  کشته  تا  کامبوج  رواندا،  سومالی،  
نفر در عراق، سوریه، یمن  پی در پی میلیون ها 
و میانمار تا حد زیادی ذهن جهانیان را مسخ 
گرفته است، اما  کرده و توان واکنش را از ایشان 
مسکونی،  خانه های  تخریب  بر  عالوه  بار  این 
جدیدی  روایت  مدارس،  و  بیمارستان ها 
چندین  تخریب  شد:  مخابره  جهان  در 
مخابراتی  حتی  و  تجاری  مسکونی،  برج 
خبرگزاری های غربی، همچون آسوشیتدپرس 

غربی،  رسانه های  بمب افکن.  هواپیماهای  با 
هرگونه  قرمز  خط  همیشه  نانوشته  قانونی  در 
عنوان  خبرنگاران  را  مدرن  دنیای  در  تجاوزی 
کرده بودند و زمانی که داعش  چند ژورنالیست 
اعتراض  به  جهان  کل  کشت،  را  ابدو  شارلی 

برخاست.
بیشترین  اول  نگاه  در  شاید  دیگر  سوی  از 
لطمه  موضوع   بهائیت  با  حوادث  این  ارتباط 
جهان  سراسر  از  زائران   بهائی  مستمر  جریان  به 
جلسات  تشکیل  و  زیارتگاه های   بهائی  به 
زیرزمین  هفت گانه  طبقات  در  مختلف، 
اما  باشد،  بوده  حیفا  مرمرین  ساختمان های 
باور  پژوهشگران حوزۀ  بر ذهن  وقایع  این  اثرات 
ادعای  گر  ا بود.  خواهد  عمیق تر  بسیار    بهائی 
عنوان  به  نه  خود،  معرفی  در  تشکیالت   بهائی 
عبادتگاه های  در  معنوی  و  روحانی  گروه  یک 
مرتبط  جهانی  فعال  تشکیالت  یک  که  خود، 
از  بعد  به خصوص  است،  ملل  سازمان  با 
در  بهائی  تشکیالت  وسیع  تبلیغات  به  توجه 
این  جهانیان،  به  اجتماعی  راهکارهای  ارائۀ 
که  بهائیانی  می یابد.  افزایش  بسیار  سؤاالت 
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عدالت  و  عدل  گسترش  دنبال  به  دارند  ادعا 
روی  گون  گونا گروه های  و  مختلف  افراد  میان 
تشکیالت  که  است  چگونه  هستند،  زمین 
که  این همه سال  از  آنان پس  و طویل  عریض 
از  استقرارش می گذرد، نتوانسته است عدالت 
از  مانع  و  دهد  گسترش  خود  همسایگی  در  را 
به  نزدیک  مظلوم  مردم  به  که  شود  ظلم هایی 
که ادعا دارد  آنان روا می شود؟ تشکیالت بهائی 
است،  جهان  در  جنگ  از  ممانعت  هدفش 
نزدیکی  در  ایجادشده  جنگ های  از  چگونه 

شهر و ناحیۀ خود نمی تواند جلوگیری کند؟
صدها  که  خونین  و  سخت  شرایط  این  در 
حتی  غلتیدند،  خون  و  ک  خا به  کودک  و  زن 
هم جواری  به خاطر  مظلوم  از  طرفداری  گر  ا
انتظار  نباشد،  مقدور  ظالم  با  همسایگی  و 

مشارکت در ایجاد صلح و سازش بین طرفین 
کار ممکن بود،  مخاصمه در فلسطین حداقل 
یا در شرایطی که صدها   بهائی در حیفا به خاطر 
امکان  کم،  حا امنیتی  شرایط  و  پروازها  لغو 
شاید  نداشتند  را  متعارف  برنامه های  ادامه 
می توانست  امدادی  نفره   5 گروه  یک  حتی 
به طور نمادین در آواربرداری های غزه مشارکت 
در  جامعه سازی  »فّعالّیت های  شعار  تا  کنند 
چارچوب محدودۀ  جغرافیایی« در بیانیه های 
پیدا  واقعی  مصداق  یک  حداقل  بیت العدل 

می کرد.
نجف،  واتیکان،  از  که  موقعیتی  در  راستی  به 
االزهر و قم ده ها دعوت به صلح و قطع تجاوزات 
»تعالیم  برطبق  آیا  شد،  صادر  بمباران ها  و 
بهاءاهلل« الزم نبود چند خط بیانیه از بیت العدل 

عکسیکهازمراحلساختستونهایمقبرۀعبدالبهاءدربحبوحۀجنگغزهازحیفامنتشرشد.
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از زیرزمین های حیفا هم صادر شود و این همه 
بی عدالتی را محکوم نماید؟ آیا ادعای داشتن 
کنفرانس های  و  مراسم  در  فقط  مستقل  آیین 
سازمان ملل برای   بهائیت اهمیت پیدا می کند؟
زیرا  است،  ساده  سؤاالت  این  جواب 
کند.  رطب  منع  نمی توانسته  رطب خورده 
دالل  بازماندگان  که  یم  دار توقع  چطور 
آذوقه  تأمین کنندگان  و  فلسطینی  زمین های 
متفاوتی جز  فلسطین، مشی  در  بریتانیا  ارتش 

این رفتار را در پیش بگیرد؟ 
اینکه  به جای  که  بود  منطق  همین  با 
کمک  برای  بیت العدل  عظیم  جرثقیل های 
در  غزه  مخابراتی  برج های  آواربرداری های  به 
کردن  سرپا  مشغول  بشتابند،  11روزه  جنگ 

ستون 11متری در مقبرۀ عبدالبهاء بودند. حتی 
این منطق چنان در تاروپود باور تشکیالت رخنه 
کمال خرسندی در بحبوحه  با  که  کرده است 
برافراشتن  ساختمانی  عملیات  غزه  جنگ 
اتفاقًا شاید  رسانه ای می کند.  را  ستون سنگی 
که آموزش عملی  هدف هم همین بوده است 
با  شاخسار«  یک  برگ  و  دارید  یک  باِر  »همه 
ادبیات مدنظر بیت العدل در صدمین سالگرد 
که  بدانند  همه  و  شود  روشن  عبدالبهاء  فوت 
آرامگاه عبدالبهاء به مراتب ارزشمندتر از خون 
زنان و کودکان و جوانان غزه است و کشته شدن 
قلب های  بر  مرهمی  می تواند  مسلمان  صدها 
که نسخ و نابودی اسالم را آرزو  کینه توزی باشد 

می کنند.
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انتشار کتاب نور جهان، حاوی هفتادوشش لوح، از عبدالبهاء 

عصر اطالع رسانی و نشر قطره ای آثار امری
و   بهائی  بابی  آثار  نشر  از  سال   150 حدود   
آثار  این  اهمیت  باور   بهائی  در  است.  گذشته 
که مبلغان شهیر   بهائی در مقام  به حدی است 
را  بهاءاهلل  و  باب  مکتوب  آثار  معجزات،  بیان 
برمی شمارند و اصاًل علت   بهائی شدن بسیاری 
و  اسالمی  جوامع  فرهیختگان  و  نخبگان  از 

غربی، مطالعه آثار باب و بهاء عنوان می شود. 
از آن جمله می توان به اولین ایمان آورنده به باب 
که در تمام محافل و مجالس تبلیغی  کرد  اشاره 
بین  در  نقل  این  می شود.  اشاره  آن  به    بهائیت 
بشرویه ای  مالحسین  که  است  مشهور    بهائیان 
که در یک شب نگاشته  کتابی از باب  با دیدن 
گشته و به وی ایمان می آورد.1 البته  شد، متحیر 
ترجمه  و  نشر  برای  جدی  تالش  هیچ  کنون  تا
سوی  از  هم  یوسف  سورۀ  تفسیر  کتاب  همین 
کالن    بهائیت به جهان نشده است. در مقیاس 
علی اهلل  ازجمله  بیت العدل  مقامات  گفته  به 
نخجوانی که سال 2019 فوت کرد، درحال حاضر 
۱.درهمینشماره،درمقالهنقدسخنانقائممقامیدرفیلم
The Gate،عکسیازصفحهنخستکتابتفسیرسورهیوسف
کهدرپشتجلد متعلقبهمالحسینبشرویهایآوردهشده
اینشمارۀفصلنامهنیزمنتشرشدهاست.ایناثرهممانند
صدهااثردیگرازطریقیغیرازسیستمرسمیبهائیتمنتشر
گرایننسخهنیزدراختیاربیتالعدل ا شدهاست.احتمااًل
بود،همچوننسخهاصلیکتابتاریخنبیلزرندیهرگزدر

معرضدیدقرارنمیگرفت.

باوجود تالش های بسیار بیت العدل و لجنه های 
از  آثار امری  مربوطه برای جمع آوری نسخه های 
دست دوست و دشمن، هنوز بیش از 90 درصد 
آن، چه  زبان اصلی  به  بهاءاهلل حتی  مکتوبات 
به صورت مکتوب و چه به صورت میکروفیلم و 
آنالین، منتشر نشده است. بسیاری از منابعی که 
به عنوان  ترجمه و تلخیص آثار امری ارائه می شود، 
نیز  زرندی  نبیل  تاریخ  تلخیص  کتاب  مانند 
به راستی  نسخه اصلی آن در دسترس نیست. 
آثار منحصربه فرد،  این  انتشار نسخه دیجیتال 
باوجود  که  می رساند  تشکیالت  به  آسیبی  چه 
بیش از نیم قرن فعالیت بیت العدل هنوز این آثار 
فرهیختۀ غیربهائی  افراد  و  بهائیان  در دسترس 
قرار نگرفته است؟ جای تعجب است که گروهی 
ادعای داشتن یک دین مدرن و به روز در عصر 
اطالعات را داشته باشند اما باوجود در دسترس 
از  ده درصد  حتی  هنوز  نوین  فناوری های  بودن 
منابع دست اول خود را دراختیار پژوهندگان این 

باور قرار نداده باشند.
معنادار  ارتباط  که  اینجاست  جالب تر  حتی 
آثار  انتشار  حجم  و  سرعت  بین  معکوسی 
تشکیالت   بهائی  توسعه  و  دست اول   بهائی 
سال های  به  هرچه  و  می شود  یافت  جهان  در 
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این گونه  نشر  به جای  می شویم،  نزدیک تر  اخیر 
که از وظایف و مسؤولیت های بیت العدل  آثار 
کتا  ب های  شاهد  است،  آن  اساسنامۀ  در 
کتا  ب های  مانند  دست چندمی  و  کم ارزش 
که اصواًل  آموزشی طرح روحی هستیم  مؤسسۀ 
به  از   بهائیت  شفافی  و  عمیق  شناخت  هیچ 
دعوت شوندۀ به امر   بهائی ارائه نمی دهد، بلکه 
کردن  کلی مسؤولیت تئوریزه  این آثار به صورت 
تشکیالت و تسلیم نمودن در مقابل دستورهای 

بیت العدل را برعهده دارند.
به تازگی مرکز جهانی بهائی از انتشار کتابی جدید 
از الواح ترجمه شدۀ عبدالبهاء، به صورت آنالین 

و کاغذی خبر داده است: 
از  لوح،  هفتادوشش  حاوی  جهان  نور  "کتاب 
قلم عبدالبهاء  به  که  میان هزاران لوحی است 
بهاءاهلل  حضرت  زندگی  از  جنبه هایی  درمورد 
است.  شده  نگاشته  ایشان  ظهور  از  هدف  و 
از  بهتر  کسی  »چه  آمده:  کتاب  این  مقدمۀ  در 
و  بهاءاهلل  حضرت  فرزند  عزیزترین  عبدالبهاء، 
نزدیک ترین یار و شریک دوران تبعید، حبس و 
آزار و اذیت ها می تواند از ایشان برای ما بگوید؟«"

بودجه های  باوجود  چرا  که  اینجاست  سؤال 
کالن تشکیالت، پروسۀ انتشار الواح بهائی این 
گزینشی انجام یافته است. البته  کند و  چنین 
به  راه  مخفی کاری ها  این گونه  حاضر  عصر  در 
کتا  ب های مناسبی به قلم  جایی نخواهد برد و 

خانواده درجه اول بهاءاهلل درمورد تاریخ جامعه 
  بهائی منتشر شده است، زیرا این نکته نیز مهم 
است که به جز شخص عبدالبهاء، سایر اعضای 
به عنوان  مرجع  می توانند  هم  بهاءاهلل  خانواده 
مناسبی برای شناخت جزئیات زندگی بهاءهلل 
کتاب »تاریخ پنهان بهائیان« به  باشند. ازجمله 
قلم اریک استتسون منتشر شده است و اخیرًا 
توسط مؤسسۀ   بهائی پژوهی ترجمه و چاپ شده 

است. 
امید است با روشنگری های فرهیختگان علمی، 
آثار  این  و  شود  نمایان  پنهان کاری ها  این  علت 
به زبان های مختلف دراختیار پژوهشگران این 
و  گزیده  انتشار  خبر  به جای  و  گیرد  قرار  عرصه 
مکتوبات  این  تمامی  منبع،  بدون  ترجمه های 
صراحتًا پرده از مکنونات تشکیالت   بهائی بردارد.

که بهائیت با  توضیح این مطلب خوب است 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  نشدۀ  منتشر  الواح  ادعای 
است  کرده  فراهم  خود  برای  نیز  را  امکان  این 
و  ادیان  از  رفته  سرقت  به  و  جدید  مطالب  که 
مکاتب مختلف را به نام خود ثبت نماید و هر 
مطلب جدیدی را در قالب یک لوح ساختگی و 
منتسب به بهاءاهلل یا عبدالبهاء به خورد بهائیان 
امکان  کمتر  کنون  تا زیرا  بدهد،  محقق  افراد  و 
گوینده  صحت انتساب این آثار منتشر شده به 
اصلی برای محققین و خط شناسان بین المللی 

فراهم بوده است. 
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نگاهیبه

روندتوسعهبهائیت
بامحوریتاروپایغربی،بهویژهدانمارک

تألیف جهانی، شهروندان کتاب در
مارگیتواربرگ

محمدگوگانی،کارشناسحوزۀدین
مهدیحبیبیدوست،کارشناسارشدعلومحدیث



چکیده

کشورهای غربی،  مطالعۀ توسعۀ بهائیت در 
موانع  نبود  که  می دهد  پاسخ  پرسش  این  به 
حکومتی برای تبلیغ آن و رفتار غیرمتعصبانۀ 
می تواند  میزان  چه  تبلیغ،  تحت  افراد 
بررسی  با  باشد.  مؤثر  آیین  آن  گسترش  در 
مشاهده  واربرگ،  خانم  کتاب  مستندات 
که این دو  که حتی در زمان و مکانی  می شود 
عامل هیچ اثر جدی بر سیاست های تبلیغی 
بهائیت نداشته و باوجوداینکه از راهبردهای 
به عنوان  بهائیت  ارائۀ  همچون  مختلفی 
به صورت یک  آن  ارائۀ  و سپس  دینی جدید 
بشردوستانه  تبلیغات  با  تی  تشکیال سازمان 
بهره برداری  و همچنین  استفاده شده است 
سازمان  مانند  بین المللی  تشکل های  از 
قابل توجهی  توفیق  بین المللی،  دفاتر  و  ملل 
حاصل  غرب  در  بهائی  آیین  توسعه  در 
از  خروج  مقاله،  این  ادامۀ  در  است.  نشده 
برای  عبدالبها،  و  بهاءاهلل  اولیه  آموزه های 
بیستم  قرن  ابتدای  در  بهائیت  باور  معرفی 
به  راهبردی  تغییر  است.  شده  داده  نشان 
فقط  ابتدا  در  که  افتاد  اتفاق  شکل  این 
گرفت  قرار  موردتوجه  اجتماعی  آموزه های 
آیینی  نظام  یک  به عنوان  بهائیت  سپس  و 
تغییر  دو  این  شد.  عرضه  پا  ارو به  امریکایی 
تا حدود  را  پاییان  ارو گرچه قفل بهائی شدن 

پا،  کلیدواژه: بهائیت، مارگیت واربرگ، ارو
درآمد،  تشکیالت،  تبلیغ،  دانمارک، 

جمعیت بهائی، شهروندان جهانی
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بارها  و  است  مسلمان  جوامع  و  مردم  ذهنی 
کرده اند درصورت حذف این موانع، "افواج  عنوان 
)مردم( به سرعت به بهائیت معتقد خواهند شد" 
و بزرگ ترین مانع توسعه بهائیت در جهان را، نگاه 
کشورهای مختلف  متعصبانه حکومت ها و مردم 
پیام های  در  نکته  این  حتی  کرده اند.  عنوان 
)پیام  است  داشته  انعکاس  نیز  بیت العدل  
آوریل   ۱۹ یخ  تار به  بیت العدل  
و  صحت  از  صرف نظر   .)۲۰۱۳
که  است  روشن  ادعا،  این  سقم 
این دو عامل مشکل ساز، اصواًل 
پای  در غرب، به خصوص در ارو
تأثیر  که  قرن هاست  غربی، 
ندارد،  مردم  زندگی  در  جدی 
و  مردم  رنسانس،  از  بعد  که  چرا
نگاهی  درنهایت،  حکومت ها 
و  داشته  دین  به  گماتیک  پرا
درضمن سابقه دشمنی با بهائیت هم نداشته اند 
که هیچ پیشینه ای از انشعاب بابی و بهائی و  چرا
با جامعۀ میزبان وجود  ــ بهائی  بابی  درگیری های 

نداشته است.

و  میدانی  داده های  از  استفاده  با  مقاله،  این  در 
که  واربرگ،  مارگیت  خانم  مکتوب  مستندات 
است،  دانمارک  اهل  جامعه شناس  یک  خود 
یخچۀ ورود بهائیت  کوتاه به تار سعی شده نگاهی 
آن،  ضمن  در  و  شود  مطرح  غربی  پای  ارو به 
سیاست های تبلیغی در حدود یک قرن منتهی به 
گیرد.  نگارش کتاب خانم واربرگ مورد بررسی قرار 

غربی  میسیونرهای  حتی  اما  شکست،  یادی  ز
ترکیب  نتوانستند  هم  غرب  در  مهاجر  ایرانیان  و 
قابل توجهی  تغییر  را  غرب  بهائیان  جمعیتی 
که به پیش بینی خانم واربرگ در  دهند؛ تا حدی 
کشوری مانند دانمارک بهائیت به زودی به شکل 
شد؛  خواهد  شناخته  مهاجر  مذهبی  گروه  یک 
سال های  از  سیاست ها  تغییر  این  درحالی که 

کشورهای  در  بیستم  قرن  میانه 
افریقا  و  آسیا  توسعه یافتۀ  کمتر 
داشت.  بهتری  موفقیت های 
و  اصلی  هدف  می رسد  به نظر 
اعزام  بر  بیت العدل   کید  تأ دلیل 
بهائی  آیین  تبلیغ  و  میسیونرها 
ی  نیرو کیفی  توسعه  غرب،  در 
درآمدهای  کسب  و  انسانی 
ثروتمند  کشورهای  از  جدی 
تحقیقات  میان  در  که  باشد 

خانم مارگیت واربرگ مستندات خوبی برای این 
نظریه وجود دارد.

مقدمه
بررسی  باور بهائی،  راه های شناخت بهتر  از  یکی 
بهائیت  توسعه  و  ورود  چگونگی  مطالعۀ  و 
نداشتن  که  چرا است،  غربی  کشورهای  در 
عقیده  اعالم  آزادی  کنار  در  دینی  تعصبات 
خواسته های  از  غرب،  در  بهائیان  تبلیغات  و 
از  یکی  ساده تر،  بیان  به  است.  بهائی  تشکیالت 
کشورهای  شکایت های مستمر مبلغان بهائی در 
باورهای  و  حکومتی  موانع  وجود  خاورمیانه، 

و  مردم  رنسانس،  از  بعد 
نگاهی  درنهایت،  حکومت ها 
و  داشته  دین  به  گماتیک  پرا
با  دشمنی  سابقه  درضمن 
که  چرا نداشته اند  هم  بهائیت 
هیچ پیشینه ای از انشعاب بابی و 
ـ بهائی  بهائی و درگیری های بابیـ 
نداشته  وجود  میزبان  جامعۀ  با 

است.

و  بهائیت  نسبی  موفقیت  با وجود  از سوی دیگر، 
آفریقا و  کشورهای آسیا و  از  بیت العدل  در برخی 
کشورها طبق ادعاهای تشکیالت  اقبال مردم این 
که چرا از تمرکز این  بهائی، این سؤال مطرح است 
فعالیت ها در غرب کاسته نشده و توجه تبلیغاتی 
به  معطوف  همچنان  بیستم  قرن  در  بیت العدل  

پایی بوده است. جوامع ارو

ورودبهائیتبهاروپا
در اواخر دوران حکومت عثمانی و کمی بعد از آن، 
تسهیل شد،  با غرب  بهائی  ارتباطات جامعه  که 
تبلیغی  گروه های  توسط  اغلب  پا  ارو در  بهائیت 
 ۹۹ امریکایی، طی سال های  بهائی  )میسیونری( 
شهرهای  در  بهائی  جوامع  و  شد  معرفی   ۱8۹8-
تشکیل  اشتوتگارت  و  یس  پار منچستر،  لندن، 

گردید )واربرگ، ص۱۹۱(.
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و  بهائیت  نسبی  موفقیت  با وجود  از سوی دیگر، 
آفریقا و  کشورهای آسیا و  از  بیت العدل  در برخی 
کشورها طبق ادعاهای تشکیالت  اقبال مردم این 
که چرا از تمرکز این  بهائی، این سؤال مطرح است 
فعالیت ها در غرب کاسته نشده و توجه تبلیغاتی 
به  معطوف  همچنان  بیستم  قرن  در  بیت العدل  

پایی بوده است. جوامع ارو

ورودبهائیتبهاروپا
در اواخر دوران حکومت عثمانی و کمی بعد از آن، 
تسهیل شد،  با غرب  بهائی  ارتباطات جامعه  که 
تبلیغی  گروه های  توسط  اغلب  پا  ارو در  بهائیت 
 ۹۹ امریکایی، طی سال های  بهائی  )میسیونری( 
شهرهای  در  بهائی  جوامع  و  شد  معرفی   ۱8۹8-
تشکیل  اشتوتگارت  و  یس  پار منچستر،  لندن، 

گردید )واربرگ، ص۱۹۱(.

آخرین سفر عبدالبهاء  از  قرن  از یک  بیش  امروزه 
با  که  است  آن  زمان  بسا  چه  و  گذشته  غرب  به 
بهائیت در غرب،  اقدامات  و  بررسی سیاست ها 
شود.  یابی  ارز برنامه ریزی ها   و  سفرها  این  اثرات 
کتاب  در  واربرگ  خانم  مدارک  به  نگاهی  با 
مستندات  و  نشانه ها  می توان  جهانی  شهروندان 

جالبی برای این مهم یافت. 

مدارکی  می توان  به روشنی  کتاب  این  اسناد  در 
چه  سیاست ها  این  می دهد  نشان  که  یافت  را 
اهدافی  چه  دنبال  به  و  کرده اند  دنبال  را  مسیری 
بوده اند. شاید با اطالع از این شرایط بتوان به این 
پا دنبال چه  که بهائیت در ارو دو سؤال پاسخ داد 
اهدافی بوده و نتیجه موردنظر سران بهائیت تا چه 

میزان حاصل شده است.
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با  بهاءاهلل  کنده  پرا مراودات  و  مکاتبات  از  پس 
سران  منسجم  و  حضوری  ارتباط  پاییان،  ارو
آغاز  عبدالبهاء  سفرهای  از  پا  ارو با  بهائیت 
طی  بار  سه  عبدالبهاء  ی هم رفته،  رو شد. 
کرد. پا دیدار  از ارو  سال های ۱۹۱۱، ۱۹۱۳ و ۱۹۱4 

 با توجه به تبلیغاتی که صورت می گرفت، موفقیت 
اندکی به دست آمده بود. برای مثال تا سال ۱۹۲۰، 
نداشت. وجود  بریتانیا  در  بهائی   5۰ از   بیش 

لطف  به  آلمان  بهائی  جامعه  می رسد  به نظر   
بهائی  ناخ،  کالب  آلما  تبلیغی  فعالیت 
بود. جدی تر  و  فعال تر  آلمان،  متولد   امریکایی 

آلمان  بهائی  جامعه  اول،  جهانی  جنگ  از  پس   
حیات  به  ولی  شد  شکاف  و  دودستگی  دچار 
کلیه  هیتلری  دولت  آنکه  تا  داد،  ادامه  خود 
کرد  را در سال ۱۹۳7 ممنوع  بهائی  فعالیت های 

)واربرگ، ص۱۹۲ و ۱۹۳(.

در سال ۱۹۱۱ عبدالبهاء، به عنوان بخشی از تالش 
و  لندن  به  غرب،  در  بهائی  آیین  گسترش  برای 
ایرانی  بهائی   ۱4 و  او  یس  پار در  کرد.  سفر  یس  پار
و مصری همراهش، به مدت شش هفته در یک 
کامون،  خیابان   ،4 شماره  در  اجاره ای،  آپارتمان 
برج  نزدیک  دیسمان،  آرون  اعیانی  منطقه  در 
داشتند.  اقامت  سن،  رودخانه  بر  مشرف  و  ایفل 
سخنرانی  پایی  ارو گروه های  برای  عبدالبهاء 
 ،۱۹۱۱ نوامبر   ۱۹ در  خود  سخنرانی  در  او  می کرد. 
بهائی  آیین  هزاره  دیدگاه  تبلیغ  به  را  بهائیان 

تشویق و تحریص نمود:

می کنیم،  دعا  و  تالش  بشر  نوع  وحدت  برای  »ما 
همه  شود،  نژاد  یک  به  تبدیل  نژادها  همه  اینکه 
مثل  قلب ها  همه  و  شوند  کشور  یک  کشورها، 
و  وحدت  برای  مشترک  تالش  بتپد؛  قلب  یک 

برادری...

که خدا با ماست و روزبه روز بر تعداد  شک نکنید 
ما خواهد افزود و بر قدرت و سودمندی جلسات 
کنید، با تمام قدرت  کار  ما افزوده خواهد شد... 
یج امر بهائی در میان مردم کار کنید. مردم  برای ترو
را  خود  آسمانی  پدر  کنید...  تبلیغ  خدا  راه  به  را 
کنید و ایمان داشته  ید و او را اطاعت  دوست بدار
که نصرت الهی به شما می رسد. با قطع و  باشید 
کرد!  که دنیا را فتح خواهید  یقین به شما می گویم 
کافی است ایمان و صبر و شجاعت داشته  تنها 
قطعًا  شما  ولی  است،  راه  ابتدای  این  باشید. 

پیروز خواهید شد، زیرا خدا با شما است!«

که  هزاره،  پیروزی  برای  الهی  کمک  به  اطمینان 
عینًا  می شود،  مشاهده  عبدالبهاء  کلمات  در 
برای  بشرویی،  مالحسین  آتشین  گفتارهای  در 
جنگجویان قلعه شیخ طبرسی، هم وجود داشت 
این  در  عبدالبهاء  می دهد  نشان  نکته  )این 
بهائیان  باب،  یاران  از  تأسی  با  داشته  سعی  سفر 
بهاءاهلل  نماید(.  و تشویق  تهییج  را  پا  ارو کم تعداد 
البته موضوع منجی و حوادث آینده را با تفسیر و 
که از تعالیم اسالمی داشت، از  برداشت خاصی 
عبارت  کار  نتیجه  کرد.  حذف  بابی  جهان بینی 
که هدفش سازماندهی جهان  بود از آیین جدید، 

روبه اتحاد و درحال ظهور بود.  
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پایی  به هرصورت، در آن روز ماه نوامبر، بهائیان ارو
شماره4  زیبای  آپارتمان  آن  درون  شدند  مجبور 
سخنان  به  و  بنشینند  فشرده  دوکامون  خیابان 
که امر  پاییانی  گوش بدهند. تعداد ارو عبدالبهاء 
نفر   ۱۰۰ به  روز  آن  بودند در  کرده  را تصدیق  بهائی 

نمی رسید )واربرگ، ص۱۹۱ و ۱۹۲(.

کنون  هم ا که  تبلیغ  قالب  این 
رایج  بهائیان غربی  هم در میان 
است به فایرساید مشهور است. 
یک  جهانی  سطح  در  فایرساید 
بهائیان  مطلوب  تبلیغی  روش 

شده است.

غیررسمی  جلسه  یک  فایرساید 
درخانه های  معمواًل  که  است 

برگزار می شود.  نفر  تا ده  دو  با حضور  خصوصی، 
غیربهائی  دوستان  که  می شوند  تشویق  بهائیان 
معمول  بسیار  لذا  و  بیاورند  فایرساید  به  را  خود 
است که در هر جلسه فایرساید یک یا دو غیربهائی 
بهائیان  از  یکی  ابتدا  باشند.  داشته  حضور 
یا  موضوع  درباره  کوتاهی  مطالب  شرکت کننده 
زود  خیلی  ولی  می کند،  بیان  مشخصی  فعالیت 
که طی  جلسه به صورت پرسش و پاسخ درمی آید 
آن برخی از اصول و تعالیم بهائی برای تازه واردان و 
مبتدیان تبلیغ و تبیین می شود. بهائیان با شرکت 
فرد  اینکه  تشریح  و  به  گفت وگو  فایرسایدها،  در 
فرد  حضور  و  می پردازند  باشد  باید  چگونه  بهائی 
غیربهائی در آن جلسات مشکلی ایجاد نمی کند.

در اواسط دهه ۱۹۹۰، جامعه بهائی دانمارک شکل 

آزاد  جلسات  به صورت  را،  فایرساید  از  جدیدی 
برای همگان، در محل بهائی سنتر، در غروب هر 
چهارشنبه برگزار می کرد. در این جلسات یک نفر 
ولی  می کند،  صحبت  بهائی  موضوع  یک  درباره 
به طور  را  آن  و  نیست  خصوصی  فایرساید  برنامه 
عمومی تبلیغ می کنند )واربرگ، ص4۰5 و 4۰۶(.

یمر  که برد و ر بر اساس مطالعه ای 
افراد  این  بیشتر  دادند،  انجام 
 مبتدی هرگز بهائی نخواهند شد.

بیش  که  یافته اند  در دو  این   

در  که  افرادی  هشتاددرصد  از 
کرده اند،  جلسات بهائی شرکت 
در  حضور  ادامه  از  ازمدتی  پس 
کرده اند.  خودداری  جلسات 
در  واربرگ  خانم  بررسی های  طبق  مجموع،  در 
بسیار  فایرساید  جلسات  کارآیی  نرخ  دانمارک، 

کمتراز ۱% است )واربرگ، ص4۰7(. پایین و 

در  یعنی  تجربه،  این  ابتدای  سال های  در  البته 
سفرهای عبدالبهاء به غرب، در بین سران بهائی 
که با توجه به آزادی های  یادی وجود داشت  امید ز
پیشینه  از  غربیان  اطالع  عدم  و  غرب  در  موجود 
منفی بهائیان، این تبلیغات مؤثر واقع شود اما بعد 
کرد مطالب  کامی سفر اول، عبدالبهاء سعی  از نا
تبلیغی خود را مبتنی بر فرهنگ مسیحی تغییراتی 
دهد تا جذابیت های بیشتری در آن ایجاد شود. 
ی در این راستا نگاه دقیقی به تعالیم مسیحی  و
جمالت  این  به  مثال،  به عنوان  است.  داشته 

کنید: توجه 

غیررسمی  جلسه  یک  فایرساید 
درخانه های  معمواًل  که  است 
ده  تا  دو  حضور  با  خصوصی، 
بهائیان  می شود.  برگزار  نفر 
دوستان  که  می شوند  تشویق 
فایرساید  به  را  خود  غیربهائی 

بیاورند .
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روز  و  شب  و  ماشیه اند  ظهور  منتظر  یهود  »هنوز 
آمد  مسیح  که  وقتی  می گویند.  العجل  العجل 
حکم به قتلش دادند و او را شهید نمودند و گفتند 
زیرا  نیست،  منتظر  موعود  شخص  مسیح  این 
معجزات  و  عالمات  شود  ظاهر  مسیح  که  وقتی 
بر حقیقتش شهادت دهند. مسیح باید از مدینۀ 
گردد  بر عرش داود جالس  و  نامعلومی پدید شود 
و با شمشیری از فوالد و عصای آهنین حکمرانی 
فاتح  و  بود  خواهد  پیغمبران  شرایع  مکّمل  کند، 
شرق و غرب است.« )ج. ای. اسلمنت، بهاءاهلل 
و عصر جدید، ترجمۀ ع. بشیر إلهی، ه. رحیمی، 
ف. سلیمانی، EDITORA BAHA’I، ریودژانیرو، 
 Paris کتاب  از  نقل  به   242 و   ۲4۱ ص  برزیل، 

Talks صفحات 54 تا 56 ترجمه(.

با  عبدالبهاء  آشکار  مخالفت  این  احتمااًل 
خاستگاه  به عنوان  )که  اسالمی  آموزه های 
نخستین بابیت و بهائیت مطرح می شد( به این 
بهره  پاییان  ارو آموزه های مسیحی  از  که  بود  امید 
استفاده  در  را  باب  موفق  نسبتًا  تجربه  و  جسته 
نمایند.  تکرار  جامعه  معتقدان  ذهنی  فضای  از 
برای  که  را  مشابهی  ادعای  بهاءاهلل  پیش تر  البته 
مسیحیان معتقد و کشیشان کاربرد داشته، مطرح 
ی 

ّ
مل مؤّسسه  ایقان،  کتاب  )بهاءاهلل،  بود  نموده 

چاپ  آلمان،  هوفمایم،  آلمان،  بهائی  مطبوعات 
شمسی،   ۱۳77 بدیع،   ۱55 جدید(،  )نشر  اّول 
۱۹۹8 میالدی، ص۱۳ تا ۱۹( و عبدالبهاء ابتدا به 

دنبال تبیین این سخنان بود.

گرایش  که  افرادی  از  دسته  آن  می رسد  به نظر 
ندانسته اند،  مسیحیت  با  مغایر  را  بهائیت  به 
برایشان  بهائی  تعالیم  پذیرش  موارد،  بیشتر  در 
شاید  ص4۱۲(.  )واربرگ،  است  بوده  قابل قبول 
خانم  که  را،  دانمارک  بهائیان  اول  نسل  بتوانیم 
برنامه های  موفق  اجرای  از  پیش  دوره  در  واربرگ 
گروه  میسیونری شوقی طبقه بندی می کند، از این 

که بیشتر نگاه دینی به بهائیت داشتند.  بدانیم 

پای  ارو متفاوت  فضای  به  زود  خیلی  عبدالبهاء 
پا  ارو دوران،  آن  در  برد.  پی  بیستم  قرن  ابتدای 
کاماًل  یکردی  مملو از تنش های اجتماعی بود و رو
به شدت  زمان  آن  مردم  داشت.  ضدمسیحی 
کلیسای  آموزه های  تمام  و  بودند  شده  دین زده 
کاتولیک را با دید علوم تجربی سنجیده و هرآنچه 
نفی  به شدت  نبود  سازگار  تجربی  علوم  با  که  را 
عبدالبهاء  که  بود  جهت  همین  به  می کردند. 
با  تاحدامکان  را  دینی  آموزه های  کرد  سعی 
در  مثال،  به عنوان  نماید.  تطبیق  عمومی  افکار 
نظر مستقیم  زیر  که  و عصر جدید  بهاءاهلل  کتاب 
یادی از آن  عبدالبهاء نگاشته شد و بخش های ز
هم با توجه ویژه به مخاطب غربی به قلم خود او 
مطالب  این  جهنم  و  بهشت  دربارۀ  شد،  نوشته 

آمده است: 

آنچه  عبدالبهاء  حضرت  و  بهاءاهلل  »حضرت 
بهشت  درخصوص  قبل  مقّدسه  کتب  در  که  را 
خلقت  داستان  مشابه  گردیده،  نقل  دوزخ  و 
عالم در تورات، رمز می دانند و نه صورت ظاهر و 
کمال و دوزخ عالم  که بهشت حالت  می فرمایند 
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کسب رضای الهی و انس  نقائص است، بهشت 
چنین  فقدان  دوزخ  و  است  همگنان  با  الفت  و 

یکرنگی و الفت ...« )اسلمنت، ص۲۱۳(.

دوران  آن  دین گریز  جامعه  با  هم نوایی  برای  البته 
که  شد  برداشته  نیز  دیگری  همدالنه  گام های 
بهره  هم  روزگار  آن  ملتهب  شرایط  از  هم زمان 

جسته باشد، مثاًل:

گردد البّته بی د ینی  گر دین سبب نزاع و جدال  »ا
آن  وجود  از  بهتر  مضّر  شیء  عدم  زیرا  است  بهتر 
درد  هر  درمان  است،  الهی  عالج  دین  است. 
ولی  است  زخمی  هر  مرهم  است،  انسانی  نوع 
جدال  و  جنگ  سبب  و  شود  سوءاستعمال  گر  ا
گردد و عّلت خونریزی شود، البّته بی د ینی به )= 
نقل  به  از دین است.« )اسلمنت، ص۱8۰  بهتر( 
پا  ارو در  عبدالبهاء  حضرت  مبارکۀ  خطابات  از 
امریکا، چاپ طهران صفحۀ 21۲؛ عبدالبهاء،  و 
لجنۀ  عبدالبهاء،  حضرت  خطابات  مجموعۀ 
ملی نشر آثار امری، آلمان غربی، النگنهاین، ۱۲7 

بدیع، ص۲۱۹(.

تا  شد  سعی  بیشتری  شدت  با  دیگر  سوی  از 
بهائیت  باور  در  اقتصادی  اجتماعی  جنبه های 
پرتنش  دوران  در  به خصوص  گردد.  تقویت 
سال های پیش از جنگ های جهانی و تالش های 
دو  که  اجتماعی،  راهکارهای  ایجاد  برای  بشری 
مقوله صلح و اختالف طبقاتی )کمونیسم( زمینه 
کنش های اجتماعی شده بود. از این  بسیاری از 
کتاب بهاءاهلل و عصر جدید به وفور یافت  موارد در 

که به نمونه هایی از آن اشاره می شود: می شود 

»طبقات ناس مختلف اند، بعضی در نهایت غنا 
هستند بعضی در نهایت فقر. یکی در قصر بسیار 
انواع  یکی  ندارد.  سوراخی  یکی  دارد  منزل  عالی 
نان خالی  طعام در سفره اش حاصل است یکی 
از  ندارد، قوت یومی ندارد و لذا اصالح معیشت 
بلکه  باشد  آنکه مساوات  نه  بشر الزم است  برای 
 مساوات ممکن نیست... 

ّ
اصالح الزم است واال

و  باشند  غنا  نهایت  در  بعضی  که  نیست  جایز 
چنان  و  کرد  اصالح  باید  فقر.  نهایت  در  بعضی 
رفاهّیت  و  وسعت  کّل  برای  از  که  گذارد  قانونی 
باشد نه یکی به فقر مبتال و نه یکی نهایت غنا را 
غنا  منتهی  که  غنی  شخصی  مثاًل  باشد.  داشته 
را داشته  فقر  را دارد نگذارد شخص دیگر منتهی 
باشد، مراعات او را بکند تا آن هم راحت باشد. 
باید  اغنیا  نفس  کرد.  اجرا  قوانین  به  باید  را  این 
کنند و  یادی مال خود را به فقرا انفاق  خودشان ز
که به  باید نوعی باشد  همچنین قوانین مملکت 
باشد.«  داشته  آسایش  هرگونه  شریعةاهلل  موجب 
حضرت  نطق  از  نقل  به  ص۱5۹،  )اسلمنت، 
از  نقل  یس،  پار در   1911 نوامبر   16 در  عبدالبهاء 
خطابات حضرت عبدالبهاء جزء اول چاپ مصر 

ص 170(.

دهه  در  بعدها  که  دیگری  اجتماعی  موضوع 
بسیار  شوقی  نظر  از  میالدی  سی  و  بیست 
جذاب تر تشخیص داده شد، مباحث صلح آمیز 
سخنان  در  مفاهیم  قبیل  این  بود.  بهائیت  بودن 
از  پس  سازش  برای  تالش  زمان  در  هم  بهاءاهلل 
التهابات بابی در خاورمیانه وجود داشت. بعدها 
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عبدالبهاء نیز از این راهبرد بهره برد. در 17 دسامبر 
1919 از عبدالبهاء این گونه نقل می شود:

ولی  عظیم  است  امری  عمومی  صلح  »حال 
امر  این  اساس  که  است  الزم  وجدان  وحدت 
رزین  بنیان  و  شود  متین  اساس  تا  گردد  عظیم 
مکاتیب  از  نقل  به  ص۱88،  )اسلمنت،  گردد.« 

عبدالبهاء، جلد 3، ص 102(.

کتاب بهاءاهلل و عصر  همچنین، در جای دیگر از 
تبلیغی  کتا  ب های  از  یکی  به عنوان  که  جدید 
عبدالبهاء  می شود،  استفاده  بهائی  مبلغان  رایج 
با بهره گیری از باور ظهور منجی در ادیان ابراهیمی 

گفته است: چنین 

گردد  دیگر  جهان  جهان  بدیع،  دور  این  در   ...«
جلوه  ینت  ز و  آسایش  کمال  در  انسانی  عالم  و 
و  راستی  و  صلح  به  قتال  و  جدال  و  نزاع  نماید. 
و  طوائف  بین  در  گشت.  خواهد  مبّدل  آشتی 
امم و شعوب و دول محّبت و الفت حاصل شود 
حرب  عاقبت  گردد.  محکم  ارتباط  و  التیام  و 
قطب  در  عمومی  صلح  و   ... شود  ممنوع  به کّلی 
امکان خیمه برافرازد و شجرۀ مبارکۀ حیات چنان 
افکند.  سایه  غرب  و  شرق  بر  که  نماید  نشوونما 
و  متنازعه  طوائف  و  فقرا  و  اغنیا  و  ضعفا  و  اقویا 
گرگ و بّره و پلنگ و بزغاله  که مانند  ملل متعادیه 
و  محّبت  نهایت  در  هستند  گوساله  و  شیر  و 
ائتالف و عدالت و انصاف باهم معامله نمایند و 
کائنات  جهان از علوم و معارف و حقائق و اسرار 
)اسلمنت،  گشت.«  خواهد  مملّو  معرفت اهلل  و 

در  مفاوضات،  عبدالبهاء،  از  نقل  به  ص۱7۹، 
باب "تفسیر اصحاح یازدهم اشعیا" ص 50(.

محبوبیت  که  بود  ادبیات  این  با  می رسد  به نظر 
به وجود  جهان  بهائیان  بین  در  عبدالبهاء  اصلی 
خانم  که  بهائیانی  از  بسیاری  که  جایی  تا  آمد 
اطالع  کسب  مصاحبه ها  طی  آن ها  از  واربرگ 
کامل تر از  که هیچ فرد بهائی  کرده، عقیده داشتند 
کامل یک  عبدالبها وجود نداشته است. او نمونه 

فرد بهائی است )واربرگ، ص۳54(.

بهائی دانمارک  با اغلب جامعه  که  واربرگ  خانم 
احتمال  این  تأیید  در  داشته  فردبه فرد  مصاحبه 

می نویسد: 

یک سوم جامعه آماری )۳۹ نفر( اظهار داشته اند 
که باور و عقیده به شعارهای "وحدت نوع بشر"، 
و  جهانی"  واحد  "حکومت  و  جهانی"  "صلح 
آن ها  شدن  بهائی  در  مهمی  نقش  آن ها،  امثال 
بهائیان  بهائی،  تعالیم  و  دکترین  است.  داشته 
جامعه  ی  رو را  خود  فعالیت  تا  می کند  تشویق  را 
خود  اولویت های  از  را  آن  و  کرده  متمرکز  جهانی 
بدانند و کسب هویت شهروند جهانی برای آن ها، 
عباراتی  می شود.  محسوب  جهانی  ایده آل  یک 
دکترین  و  آرا  بیانگر  جهان"  "وحدت  همچون 
که در ادبیات شوقی افندی هم بر آن  بهائی است 

کید شده است: تأ

و  خشم  آن  در  که  جهانی،  جامعه  یک   ...«
خود  جای  ناسیونالیستی  نظامی گری  و  خشونت 
چنین  می دهد،  گاهانه  آ جهانی  شهروندی  به  را 
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نظم  در  خود،  حالت  گسترده ترین  در  وضعیتی، 
شد،  خواهد  واقع  بهاءاهلل  توسط  پیش بینی شده 
که  است  عصری  نمره  عادالنه ترین  که  نظمی 

کمال می رسد...«. به آهستگی به 

چاپ  بر  گیل  مرضیه  مقدمه  در  مشابهی  پیام 
۱۹5۳ لوح ابن الذئب آمده است:

گذشته،  در  بود.  او  اول  اولویت  جهانی  »جامعه 
ولی  بود  کرده  تربیت  خوب  فرد 
اولویت و توجه اول آیین بهاءاهلل 
است.  خوب  جامعه  ایجاد  به 
که  است  باور  این  بر  بهاءاهلل 
پیشنهادی  تی  تشکیال نظام 
بین  مناسب  ترتیبات  تنها  او، 
و  آزاد  اراده  بین  جامعه،  و  فرد 
تنظیم کننده  و  کمه  حا قدرت 
روابط بین آن هاست.« )واربرگ، 

ص۳47 و ۳48(.

گروه،  این  بابی  پیشینه 
نگرانی هایی در ذهن  همچنان 

که  می کرد  ایجاد  غربی  دولتمردان  و  مستشرقان 
برای دفع این ذهنیت هم بارها به بیانات متفاوتی 
جنبه  درعین حال  که  شد  عنوان  مطالبی  چنین 
تقویت  را  بهائیت  فعالیت  بودن،  آمیز  صلح  

می نمود:

»حضرت عبدالبهاء دراین باره چنین می فرمایند: 
که  فرمودند  اعالن  شدند  ظاهر  بهاءاهلل  وقتی که 
ابدًا جائز نه، ولو مقصد  امر  تبلیغ  به این وسائط، 

را  شمشیر  تشهیر  مسئلۀ  باشد.  خود  از  مدافعه 
 منسوخ فرمودند و حکم جهاد را محو نمودند ...«

 )اسلمنت، ص۱۹۱(.

آزاد  فضای  در  به سرعت  تبلیغی  شیوه های  این 
تبلیغی  جزوات  و  کتا  ب ها  و  شد  گسترده  پا  ارو
پایی  ارو مختلف  زبان های  به  مبلغان  همراه  به 

منتشر شد. 

یخچه بهائی برای بسیاری  در تار
وارد  بار  اولین  که  مبلغانی  از 
شده اند،  جدید  کشور  یک 
اختصاص  خاصی  صفحه 
یافته است. به ویژه شوقی افندی 
پس  یا  حیات،  زمان  در   چه 
و  عبارات  آنان،  درگذشت  از 
آن ها  برای  قهرمانانه ای  صفات 
برمی شمرد. جوک زیر که درمیان 
است،  رایج  بسیار  هم  بهائیان 
و  بهائی  مبلغان  تنهایی  ویژگی 
برجستگی آنان در جامعه بهائی 

را نشان می دهد.

به منطقه  تبلیغ  برای  بهائی تصمیم می گیرد  یک 
سقوط  هواپیما  راه  در  برود.  آرام  اقیانوس  جنوب 
می ماند.  زنده  بهائی  فرد  آن  فقط  البته  و  می کند 
که  می رساند  کوچکی  جزیره  به  را  خود  شنا  با  او 
و  آب  نظر  از  او  پس  بود.  نارگیل  درختان  آنجا  در 
تا خود  بود  راهی  دنبال  او  نداشت.  غذا مشکلی 
دعا  شب  و  روز  پس  دهد،  نجات  جزیره  آن  از  را 
که  کمک داشت. یک روز  می کرد و از خدا طلب 

دانستن علل توفیق یا عدم توفیق 
می تواند  شرایط  آن  در  بهائیت 
شناخت مناسبی از شرایط بهائیت 
به  باتوجه  بدهد.  دیگران  به  را 
با  واربرگ  خانم  مناسب  ارتباط 
نمونه  به عنوان  دانمارک  جامعه 
مناسبی از جوامع غربی، می توان 
بهائیت  گسترش  و  ورود  داستان 
با  همراه  که  را  دانمارک  در 
اطالعات مناسبی از روند توسعه 
بهائیت در اروپا آورده است مرور 

کرد. 
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کنار ساحل نشسته بود تا ماهی بگیرد یک بطری 
گفت خوب است  دربسته را در آب دید. با خود 
کمک در آن بگذارم  آن  را به ساحل بیاورم و پیام 
یا بسپارم تا شاید  و دوباره آن  را به دست امواج در
کمکم بیاید. مرد بهائی  کند و به  کسی آن  را پیدا 

به  را  بطری  و  زد  آب  به  را  خود 
کرد  باز  آن  را  وقتی  آورد.  ساحل 
که  دید  آن  در  پیامی  تعجب  با 
که هستی  نوشته بود "همان جا 
)واربرگ،  شوقی افندی"  بمان. 

ص4۱۲(.

در بهائیت گسترش و ورود
دانمارک

مثل  آزاد،  جامعه  یک  در 
بهائی  برای  تصمیم  دانمارک، 
شدن، آزاد و مجاز است. بهائی 
شخصی  پروسه  یک  شدن 

برآن  هم  اجتماعی  محیط  که  است  آزاد  و 
و  اجبار  بیرونی  جامعه  سوی  از  است.  تأثیرگذار 
بهائی  جامعه  ترک  یا  شدن  بهائی  برای  تبعیضی 
دانستن  پس  ص۳۳۱(.  )واربرگ،  ندارد  وجود 
شرایط  آن  در  بهائیت  توفیق  عدم  یا  توفیق  علل 
را  بهائیت  شرایط  از  مناسبی  شناخت  می تواند 
خانم  نزدیک  ارتباط  باتوجه به  بدهد.  دیگران  به 
از  نمونه ای  به عنوان  دانمارک  جامعه  با  واربرگ 
بهائیت  گسترش  و  ورود  داستان  غربی،  جوامع 
که همراه با اطالعات مناسبی از روند  در دانمارک 
پا است، نمونۀ قابل توجهی  توسعه بهائیت در ارو

برای مطالعه است. چنانچه خود واربرگ در فصل 
جامعه  جمعیتی  نمودار  می نویسد:  کتاب   ۹
بهائی دانمارک خاص و ویژه نیست. بلکه عمدتًا 
پا است )واربرگ،  بیانگر کشورهای شمال غرب ارو
خارج  در  میدانی  مطالعات  همچنین  ص4۲۰(. 
مصاحبه  و  دانمارک  کشور  از 
طی  غربی  و  ایرانی  بهائیان  با 
گویای   ،۱۹۹۰ و   ۱۹8۰ دهه های 
و  رفتار  از  بسیاری  که  است  آن 
با  دانمارک  بهائیان  روحیات 
مشترک  کشورها  سایر  بهائیان 
نکته  این  همچنین  است. 
که طی دهه های  روشن می شود 
مذکور، و حتی امروز، بسیاری از 
رفتارهای جمعی بهائیان تا حد 
دانمارک  بهائیان  برای  یادی،  ز
)واربرگ،  می کند  صدق  نیز 

ص۳۳۲(. 

اولینبهائیدانمارکی
قصه  دانمارک،  در  بهائیت  اول  سال   ۲۲ داستان 
خانم یوهان سورن ِسن، یک زن شیفته و پرتالش 
بیمارستان  پرستار  او  است.  )۱۹88-۱8۹۱م( 
 ،۱۹۲5 سال  در  هونولولو،  در  اقامتی  طی  و  بود 
دانمارک  به  سال  همان  او  بود.  شده  بهائی 
کشور بود برای  بازگشت و چون تنها فرد بهائی در 
با  مکاتبه  به  شروع  پشتیبانی  و  راهنمایی  اخذ 
کید شوقی  که از حمایت و تأ کرد. او  شوقی افندی 
به وجد آمده بود، با توصیه او بیشتر وقت و پول و 

 Anne( لینچ  آن  خانم  نامه های 
در  سال   18 مدت  که  ــ   )Lynch
ـــ  بود  کار  به  مشغول  دفتر  آن 
و  اقتدارگرا  مدیریت  دوران  از 
صحبت  شوقی افندی  بی حاصل 
می کند.  با توجه به پیشرفت ناچیز 
بهائیت در اروپا، بین دو جنگ اول 
که  و دوم جهانی، به نظر می رسد 
دفتر بین المللی بهائی، بیشتر یک 
جنبۀ سمبولیک برای بهائیان اروپا 

داشته است. 
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انرژی خود را صرف ترجمه و چاپ و نشر ادبیات 
کرد. بااین حال، ترجمه ها  بهائی به زبان دانمارکی 
از  بعد  فقط  و  نداشت  خاصی  تأثیر  او  کتب  و 
امریکایی  و رسیدن مهاجران  جنگ جهانی دوم 
فراتر  نفر  یک  از  بهائیان  تعداد  که  بود  تازه نفس 

رفت.

پا، غیرعادی نبود.  کامی یوهان سورن ِسن در ارو  نا
عرضه و ارائه بهائیت در دانمارک، نروژ و ایسلند 
کشورها ــ  به وسیلۀ خانم های مجرد و بومی همان 
یت خویش،  که به عنوان بخشی از فعالیت و مأمور
شد. آغاز  ــ  کردند  ترجمه  را  بهائی  متون  و   کتب 
 بااین همه، این سه خانم برای سال های طوالنی، 
کشورهای  توفیقی در جلب دیگران به بهائیت در 

خود نداشتند )واربرگ، ص۲۲۹ و ۲۳۰(.

اساس  بر  ِسن  سورن  یوهان  وضعیت  مطالعه 
که او فرد  مدل دوگانه حوزه جهانی نشان می دهد 
بهائی تنهایی بود که رابطه ای با محفل ملی بهائی 
نداشت، زیرا ناتوان از تشکیل چنین محفلی بود. 
ارتباط او با نهادهای بین المللی بهائی )مکاتبات 
بهائیان  با  مالقات  و  جلسات  و  شوقی افندی(  با 

کشورها بود )واربرگ، ص۲۳۳(. سایر 

ژان  خانم   ۱۹۲5 درسال  یعنی  زمان،  همان  در 
را  استانار)jean stannard( دفتر بین المللی بهائی 
کرد. تأسیس دفتری  در شهر ژنو سوئیس تأسیس 
ــ پیشنهاد شوقی افندی  ــ شهر جامعه ملل  ژنو  در 
برای  مجوز  کسب  به  موفق  استانار  خانم  و   بود 
بین المللی"  "انجمن  یک  به صورت  آن،  تأسیس 

جنبش های  "فدراسیون  در  عضویتش  و 
کسب  موجب  امر  این  گردید.  بین المللی" 
امکان  و  ملل  جامعه  در  بهائی"  "دفتر  رسمیت 
آن در جلسات عمومی جامعه ملل شد.  حضور 

یع   هدف اصلی "دفتر"، فعالیت به عنوان مرکز توز
کشورهای  به  بهائی  ادبیات  و  آثار  بین المللی 
بهائیان  برای  بین المللی  مرکز  یک  نیز  و  پایی  ارو

پا بود. ارو

مستقیم  نظر  زیر  بهائی  بین المللی  دفتر 
با پرداخت بخشی  او  شوقی افندی  اداره می شد. 
تمام  پرداخت  سپس  و  دفتر  اداره  هزینه های  از 
فعالیت  به  را  خود  عالقه  آن،  اجرایی  هزینه های 
به ظاهر  هم  دفتر  فعالیت  بود.  داده  نشان  دفتر 
هفتگی،  عمومی  جلسات  بود؛  موفقیت آمیز 
برگزاری  نیز  و  با حضور سخنرانان میهمان  گاهی 
 ۱۹۲5 درسال های  اسپرانتو  زبان  کنفرانس های 

و۱۹۲۶.

ـ که مدت  نامه های خانم آن لینچ )Anne Lynch(ـ 
از دوران  ــ  بود  کار  ۱8 سال در آن دفتر مشغول به 
شوقی افندی  بی حاصل  و  اقتدارگرا  مدیریت 
 حکایت دارد. با توجه به پیشرفت ناچیز بهائیت 
پا، بین دو جنگ اول و دوم جهانی، به نظر  در ارو
یک  بیشتر  بهائی،  بین المللی  دفتر  که  می رسد 
پا داشته است.  جنبۀ سمبولیک برای بهائیان ارو
تا  شد  موجب  ملل،  جامعه  با  آن  ارتباط  و  وجود 
بهائیان، حداقل در چشم خود بهائیان، به عنوان 
)واربرگ،  برسند.  به نظر  بین المللی،  سازمان  یک 

ص 5۰۰(
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بسیار منطقی است که وقتی شوقی کارنامه افرادی 
مانند سورن سن و استانار را در نتیجه طرح های 
را در  بزرگی  کامی  نا آن دوران دیده باشد و چنین 
ازای این مقدار هزینه و سرمایه متوجه شده باشد، 
و  کرده  متحول  را  تبلیغات  کلی  روش  و  سبک 
کرده باشد، برنامه ای  برنامه جدیدی را جایگزین 
روش های  و  کرده  تغییر  به کل  تبلیغات  نوع  که 

تهاجمی سازمانی جایگزین شده باشد. 

سن  سورن  زندگی  فرازهای  از  دیگر  یکی 
مشارکت های بین المللی اوست. در سال ۱۹۲7، 
بهائی  معروف  و  سرشناس  غ 

ّ
مبل تبلیغی  سفر  در 

همراهی  را  او  سن  سورن  دانمارک،  به  روت  مارتا 
کرد.

در سال ۱۹۲۹، یوهان سورن ِسن، سفری طوالنی 
ترجمه  بابت  او   ،۱۹۳۲ در  کرد.  قاهره  و  حیفا  به 
یافت  در مالی  کمک  امریکا  از  بهائی،  کتب 
موارد  در  او   ۱۹۳5 تا   ۱۹۳۳ سال های  طی  کرد. 
و  خانم  با  ازجمله  مالقات هایی  مختلف، 
یوحنا  روت،  مارتا  ایروین،  خانم  و  آقا  ُرومر،  آقای 
یکِسن داشت  ار و خانم  گلدمان  شوربات، خانم 
که همه آن ها عالقه مند و شیفته خدمت و تبلیغ 
بودند  جدید  جهانی  آیین  گسترش  جهت  در 

)واربرگ، ص۲۳۳(.

یوهان سورن ِسن در اولین مکاتبه با شوقی فندی، 
مطالب  و  کتب  یافت  در به  را  خود  عمیق  عالقه 
سایر  اختیار  در  آن ها  دادن  قرار  و  بهائی  بیشتر 
 دانمارکی ها ابراز کرد تا آنان را با بهائیت آشنا سازد.

را  او  و  ارسال  او  برای  را  شوقی افندی  مطالبی   

کند ترجمه  دانمارکی  زبان  به  که  کرد   تشویق 
 )واربرگ، ص ۲۳4(.

آرتور  پرفسور  با  ِسن  سورن  یوهان   ،۱۹۳۲ سال  در 
اهل  پارسی  زبان شناسی  استاد  سن،  کریستین 
بود  عالقه مند  ایران  بهائیان  به  که  دانمارک، 
تماس  بود،  کرده  منتشر  آنان  درباره  مقاالتی  و 
گرفت. به نظر می رسد کریستین سن به درخواست 
سورن ِسن )با هماهنگی شوقی افندی(، ترجمه او 
عصر  و  "بهاءاهلل  نام  به  اسلمنت  دکتر  کتاب  از 
کرد  معرفی  دانمارکی  نشریه  یك  در  را  جدید" 

)واربرگ، ص ۲۳5(.

به  بهائیت  معرفی  برای  درحقیقت  کتاب  این 
به  بار  چندین  و  بود  شده  انتخاب  پاییان  ارو
و  است  شده  ترجمه  هم  مختلف  زبان های 
تا  کرد  پیشنهاد  شوقی  به  ِسن  سورن  درنهایت 
کتاب ایقان بهاءاهلل از فارسی به دانمارکی   ترجمه 
شوقی افندی  شود.  سپرده  سن  کریستین  به 
 علی رغم آنکه به تازگی ترجمه انگلیسی خود را از 
کتاب ایقان به پایان رسانده بود از پیشنهاد خانم 
)واربرگ،  نمود  تشویق  را  او  و  حمایت  سن  سورن 

ص ۲۳5(.

همین طور  و  ایقان  ترجمه  دربارۀ  شوقی  رفتار  این 
او  که  می دهد  نشان  ایقان  ترجمه  برای  او  اقدام 
را برای جذب  کارهایی  هنوز در آن دوران چنین 
بعدتر  چنانچه  اما  می دانست،  مؤثر  بهائیت  به 
رفتارهای  بر  تکیه  با  آینده  در  شوقی  آمد  خواهد 
یترین  و برای  را  زندگی  سبک  نوعی  آمریکایی، 
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جایگزین  آمریکایی  بهائی  مبلغان  تبلیغات 
محترمانه  خیلی  سن  کریستین  بااین حال  کرد. 
از انجام ترجمه سر باز زد و خانم سورن ِسن را به 
 دستیار جوانش کاژ بار )۱۹7۰-۱8۹۶( ارجاع داد.
کرون   ۶۰۰ یافت  در قبال  در  تا  پذیرفت  بار  کاژ   
به  فارسی  از  را  ایقان  کتاب  یورو(   8۰( دانمارک 
کرد تا  کند. او همچنین موافقت  دانمارکی ترجمه 

دو کتاب دیگر بهائی را نیز از زبان 
کند. ترجمه  به دانمارکی   فارسی 
و  کشید  طول  بسیار  ترجمه  کار   

به  بار  کاژ  که  بود   ۱۹4۹ سال  در 
ترجمه  داد  خبر  سن  کریستین 
است  رسیده  اتمام  به  ایقان 

)واربرگ، ص ۲۳5(.

سال  در  سن،  سورن  یوهان   
دکتر  نام  به  پزشکی  با   ،۱۹45
گ  کپنها از  و  کرد  ازدواج  هوگ 
مکان  نقل  دیگری  شهرهای  به 

کردند(.  کرد )آن ها در چند شهر مختلف اقامت 
پس  و  کرد  دنبال  را  عادی  زندگی  یک  او  درواقع 
دّومی  درجه  نقش  دّوم،  جهانی  جنگ  پایان  از 
داشت دانمارک  بهائی  جامعه  تاسیس   در 

 )واربرگ، ص ۲۳۳(.

پایی )دانمارک،   در آن دوران در بقیه کشورهای ارو
نروژ، سوئد، هلند، بلژیک، لوکزامبورک، سوئیس، 
ایتالیا، اسپانیا و پرتغال( تا قبل ار جنگ جهانی 
بود. نفر   ۶۰ حدود  جمعًا  بهائیان  تعداد  دوم، 

کنده و مجزا،  بسیاری از این بهائیان، که به طور پرا

بهائیان  با  می کردند،  زندگی  خود  کشورهای  در 
جامعه  نوعی  و  داشتند  ارتباط  کشورها  سایر 
پایی بهائی را تشکیل داده بودند )واربرگ، ص  ارو

 .)۱۹۳

گروه به بهائیت از نوع باور به مسیحیت  باور این 
اما  بهائیت داشتند،  به  دیدگاهی دین گونه  و  بود 
کم اثر بودن چنین دیدگاهی  به مرورزمان، شوقی به 
در جذب افراد جدید معتقد شد. 
که شوقی با  در همین سال ها بود 
یکرد تبلیغی، برنامه های  تغییر رو
هفت ساله را برای توسعه بهائیت 
درنظر  آمریکایی  غان 

ّ
مبل محور  با 

گرفت. 

یک  دّوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
بهائی  تبلیغی  نظام مند  برنامه 
اقدام  این  شد.  آغاز  پا  ارو در 
طی  و  افندی  شوقی  سوی  از 
امریکای  دوم  هفت ساله  برنامه 
که  گرفت  صورت   )۱۹4۶-۱۹5۳( شمالی 
بهائی  جامعه  برای  تعیین شده  اهداف  از  یکی 
پای  ارو در  نظام مند  تبلیغی  "فعالیت  امریکایی 
بود. تضعیف شده"  روانی  نظر  از  و   جنگ زده 
مرکز  در  پا"  ارو تبلیغ  "کمیته   ۱۹4۶ سال  در  لذا   
بهائیان  جامعه  )مرکز  گو  شیکا یلمت  و در  بهائی 
کمیته با خانم ادنا ترو  یاست  امریکا( ایجاد شد. ر
)Miss Edna M. True( بود و کمیته زیرنظر محفل 
معاضدت  دفتر  یک  می کرد.  فعالیت  امریکا 
 Mrs.( گراف  اتی  خانم  یاست  ر به  هم  پایی  ارو

اروپا  تبلیغ  کمیته  مسؤولیت 
هماهنگی فعالیت های تبلیغی 
اروپا  در  کشور"هدف"   10 در 
از"  بودند  عبارت  که  بود، 
نروژ، سوئد، هلند،   ، دانمارک 
سوئیس،  لوکزامبورگ،  بلژیک، 
پرتقال".  و  اسپانیا  ایتالیا، 
تبلیغی  میسیون های  و  گروه ها 
امریکایی، تحت عنوان "مهاجر" 

کشورها اعزام شدند. به این 
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از  که  شهری  شد،  تأسیس  ژنو  در   )Etty Graeffe
سال ۱۹۲5 دفتر بین المللی بهائی در آن تأسیس 
فعالیتی  جنگ  دوره  در  عماًل  ولی  بود  شده 

نداشت.

گراف یک  اولین بار، درسال ۱۹4۶، ادنا ترو و اتی 
کشورهای  در  بهائی  جوامع  و  گذاشتند  پا  ارو تور 
مسؤولیت  کردند.  بازدید  را  پایی  ارو مختلف 

هماهنگی  پا  ارو تبلیغ  کمیته 
 ۱۰ در  تبلیغی  فعالیت های 
که  بود،  پا  ارو در  کشور"هدف" 
دانمارک،  از"  بودند  عبارت 
بلژیک،  هلند،  سوئد،  نروژ، 
ایتالیا،  سوئیس،  لوکزامبورگ، 
گروه ها  پرتقال".  و  اسپانیا 
تبلیغی  میسیون های  و 

کشورها  این  به  "مهاجر"  عنوان  تحت  امریکایی، 
مکاتبه  ترو  ادنا  با  به طورمنظم  و  شدند  اعزام 
و  مالی  منابع  تأمین  هماهنگی  او  و  می کردند 
ارسال مهاجر را به عهده داشت. گروه های تبلیغی 
کشورها جمعیت پایدار بهائی  موفق شدند در آن 

کنند )واربرگ، ص ۲۰۱ و ۲۰۲(. ایجاد 

دوم  برنامه  از  بخشی  شوقی افندی  به عنوان 
بهائیان  جامعه  به   ،۱۹5۲ تا   ۱۹4۶ هفت ساله 
پایی،  ارو کشور  چند  در  تا  داد  یت  مأمور امریکا 
کند. تاسیس  بهائی  جامعه  دانمارک،   ازجمله 

 این مسؤولیت تحت نظارت و هماهنگی "کمیته 
ی روحانی 

ّ
مل که در مقابل محفل  پایی"  ارو تبلیغ 

چندین  می گرفت.  انجام  بود،  پاسخ گو  امریکا 

دانمارک  به  سیار  مبلغ  چند  و  امریکایی  مهاجر 
آنجا ماندند برای مدتی در  و هریک   اعزام شدند 

 )واربرگ، ص ۲۳7(. 

درواقع عماًل تمام مبلغان سّیار و گروه های تبلیغی، 
امریکایی بودند و تمام امور اداری و مکاتبات به 
که  انگلیسی انجام می شد. این بدان معنی است 
آنچه  ولی  داشت،  ایرانی  منشاء  گرچه  ا بهائیت 
بهائی  آیین  نام  به  پا  ارو در  که 
"آیین  یک  درواقع  شد،  عرضه 
آیین  ازاین نظر،  بود.  امریکایی" 
از  بسیاری  )همچون  بهائی 
عرفانی  و  آیینی  جنبش های 
پا،  هندی( به هنگام ورود به ارو
از  بلکه  خود،  مبدأ  کشور  از  نه 

طریق امریکا، عرضه شد.

پایی در امریکا،  در دهه ۱۹5۰، کمیته تبلیغات ارو
پا بود و تشکیالت بهائی  ارو مسؤول مستقیم امور 
البته  داشت.  غیرمستقیم  دخالت  و  نفوذ  حیفا 
افراد به صورت فردی می توانستند با شوقی افندی 
کار تبلیغی  کنند، ولی او همواره جزئیات   مکاتبه 

را رعایت می کرد. 

نانسی  درباره  بحثی   ،۱۹4۹ درسال  مثال،  برای 
که از دانمارک  گیتز، یک بهائی امریکایی مهاجر، 
گرین لند اعزام شده بود، ایجاد می شود. افراد و  به 
گیتز،  از: نانسی  تشکیالت مکاتبه کننده عبارتند 
پا  ارو کمیته  گ،  کپنها ی 

ّ
محل محفل  ُدل،  دگمار 

متحده  ایاالت  بهائیان  ملی  محفل  ترو(،  )ادنا 

سیاست  این  می رسد  نظر  به 
مبلغان  از  استفاده  برای  شوقی 
مقاومت  شکستن  برای  امریکایی 
افکار عمومی در پذیرش یک آیین 
قفل  بلکه  تا  باشد  بوده  شرقی 
غربی  اروپای  در  بهائی  امر  توسعه 

شکسته شود.
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همکار  محفل  )که  کانادا  ملی  محفل  امریکا، 
شوقی افندی.  و  بود(  تبلیغ  بحث  در  گرین لند  با 
شوقی افندی  در  اواًل  که  می دهد  نشان  مثال  این 
و  فرد  یك  حتی  تبلیغی  فعالیت های  جزئیات 
در  بهائی  تشکیالت  ثانیًا  داشت؛  دخالت  بیشتر 
بوروکراتیک  و  اداری  فعالیت  میزان  چه  جهان 

انجام می دهد )واربرگ، ص ۲۰۳(.

صرف نظر از اینکه مدل جدید نظام شوقی افندی 
و  بهاءاهلل  نخستین  ادعاهای  به   شباهتی 
در  شوقی  جدید  راهبرد  نداشت،  عبدالبهاء 
پاییان تا امروز  یته تشکیالت برای برخی از ارو اتور
برای  دیدگاهی  چنین  هرچند  است،  بوده  مؤثر 
افراد بسیار محدودی ایجاد شده است. به عنوان 
واربرگ  خانم  مصاحبه شوندگان  بین  در  مثال، 

برخی چنین ادبیاتی داشته اند: 

به
ً
کهصرفا بهائیتدرتصمیمگیریدربارهاموری

خودممربوطنیست،بهمنکمکمیکند.یکنوع
کهدرآن وتمدنیداریم زیستناست،مازندگی
دیگرازشکنجهورقابتهایشرمآورخبرینیست 
که  باشیم  داشته  )درنظر  ص۳48(.  )واربرگ، 
این دیدگاه، به عنوان محصول تبلیغات مستمر، 
مانند  کشور  یک  در  چندده نفر  برای  درنهایت 

دانمارک ایجاد شده بود(.

برای استفاده  این سیاست شوقی  به نظر می رسد 
از مبلغان امریکایی برای شکستن مقاومت افکار 
باشد  بوده  شرقی  آیین  یک  پذیرش  در  عمومی 
غربی  پای  ارو در  بهائی  امر  توسعه  قفل  بلکه  تا 

نفود  برای  کید  تأ مقدار  این  البته  شود.  شکسته 
باوجود  که چرا  پای غربی جای  سؤال دارد  ارو در 
کشورهای  در  مبلغان  بیشتر  نسبتًا  موفقیت 
جهان،  توسعه نیافته  کشورهای  سایر  و  افریقایی 
یادی برای  باز شوقی و بیت العدل  تالش و هزینه ز

این جمعیت صرف می کردند؟ 

جامعهبهائیدانمارک1949-2001
سال های  طی  بهائی،  میسیونری  تالش های 
به  را  دانمارکی  بهائیان  تعداد   ،۱۹47-۱۹5۰
سایر  میانگین  از  باالتر  آمار  این  رساند.   ۳5
تعداد   ،۱۹5۰ مارس  تا  که  چرا بود،  پا  ارو مناطق 
پایی  ارو هدف  کشور   ۱۰ در  بهائی  نوکیشان  کل 
درنظر  باید  البته  است.  بوده  نفر   ۲۳8 جمعًا 
برابر   ۲5 کشورها  این  کل  جمعیت  که  داشت 
گر  ا لذا  است.  بوده  به تنهایی  دانمارک  جمعیت 
با  متناسب  دانمارکی  نوبهائیان  تعداد  بود  قرار 
 ۱۰ آن ها  تعداد  می باید  باشد،  کشور  جمعیت 
آن ها  از  هیچ کدام  آنکه  مهم تر  نکته  می بود.  نفر 
نشدند؛  خارج  بهائی  جامعه  عضویت  از  بعدًا 
رفتند. دیگر  کشورهای  به  آن ها  از  تعدادی   البته 

که الینور هالیبا در سال ۱۹48 برای تبلیغ   زمانی 
گمار ُدل تنها فرد مبلغ  به کشور هلند اعزام شد، دا

باتجربه بهائی باقی مانده در دانمارک بود.

سیاست جدید شوقی در تبلیغ بهائیت در غرب 
برنامه  کامل  شکست  از  را  بهائیت  بود  توانسته 
بعد  باألخره  که  حدی  تا  کند  خارج  تبلیغاتی 
دانمارک  در  بهائیت  حضور  سال   4۰ حدود  از 
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اولین  دانمارک،  بهائیان   ،۱۹4۹ آوریل   ۲۱ در 
گ،  کپنها ی 

ّ
محل محفل  خود،  تشکیالت 

بهائی  اطفال  کالس  یک  کردند،  انتخاب  را 
کنفرانس تبلیغ  راه اندازی شد و با برگزاری سومین 
پایی طی ۲7-۲4 جوالی ۱۹5۰ و اولین  بهائی ارو
روزهای  در  پایی،  ارو تابستانه  تبلیغی  مدرسه 
تقویت  دانمارک  بهائیان   ،۱۹5۰ جوالی   ۲8-۳۰
ِالسینور  در  تابستانه  مدرسه  و  کنفرانس  شدند. 

کشور   ۲۲ از  بهائی   ۱77 و  برگزار 
یافتند. حضور  آنجا  در  پایی   ارو
گ  کپنها  همه برنامه های فوق در 
یوهان  زندگی  محل  از  دور  و 
ناچیزی  تأثیر  او  بود.  ِسن  سورن 
برایش  و  داشت  امر  توسعه  در 
و  نظام  با  را  خود  که  بود  مشکل 
دهد. انطباق  امری   تشکیالت 

را  امتیاز  این  و  بود  دانمارک  بهائی  تنها  قباًل  او   
شوقی افندی  مکاتبه  با  مستقیمًا  که  داشت 
توجه  جوان  بهائیان  که  می دید  حاال  اما  کند 
شهرستان ها  کن  سا سالمند  زن  به  چندانی 
آن ها   که  می کنند  فکر  بهائیان  "سایر  نمی کنند: 
نیست،  چیزی  چنین  ولی  کرده اند  شروع  را  کار 
سورن  یوهان  با  )مصاحبه  نفربودم."  اولین  من 
بود  متأسف  و  ناراحت  او   .)۱۹8۰ ِسن،۱۱مارس 
روحانی  محفل  عضو  مقررات،  خاطر  به  چرا  که 
می کرد(. زندگی  جوتاند  در  او  )زیرا  نشد   محلی 

خود  بود  نتوانسته  سن  سوان  می رسد  به نظر 
حقیقت  در  که  بهائیت،  جدید  تعریف  با  را 

گذشته  باور  جایگزین  را  تشکیالت  سیستم 
و  تعریف  از  بخواهیم  گر  ا دهد.  انطباق  می کرد، 
کس وبر استفاده کنیم باید بگوییم  اصطالحات ما
که نهادینه شدن و عادی شدن دیانت برای یوهان 
خود  عمر  بقیه  او  شد.  آفرین  مشکل  سن  سورن 
تقریبًا  به صورت  را  درگذشت(  سال۱۹88  در  )او 
گذراند،  دانمارک  بهائی  جامعه  از  جدا  و  ایزوله 
مرکز  در  را  او  عکس  بعدها  بهائی  جامعه  گرچه  ا
)واربرگ،  یخت  آو گ  کپنها بهائی 

ص ۲4۳ و ۲44(.

تعداد   ۱۹5۰ دهه  دوم  نیمه  در 
از دیگر  بهائی ها حدود 5۰ نفر بود. 
ئم بحران، استعفا و خروج یکی  عال
از اولین افراد بهائی در سال ۱۹5۳ 
بود. سال بعد هم  بهائی  از جامعه 
۱۲ نفر دیگر از جامعه بهائی خارج 
شدند. )واربرگ، ص ۲45( دلیل آن را شاید بتوان 

کرد. شرایط مشابه سورن سن برای آنان تصور 

اداری  تشکیالت   ،۱۹5۰ دهه  دوران  همان  در 
بهائیان  اداری  تغییراتی در نظام  بهائی در حیفا، 
پایی  ارو بهائی  جوامع  بیشتر  از  و  کرد  ایجاد  پا  ارو
ضوابط  اساس  بر  را  خود  تشکیالت  تا  خواست 
ص  )واربرگ،  کنند  برپا  خود  کشوری  و  شهری 

.)۲45

»جامعهبینالمللیبهائی« در سال ۱۹48 تأسیس 
به  اصطالح  این  درواقع   ،۱۹۶7 سال  تا  و  شد 
همچنین  داشت.  اشاره  امریکا  بهائیان  جامعه 
سازمان  یک  به عنوان  بهائیان،  که  زمانی 

 1950 دهه  دوم  نیمه  در 
 50 حدود  بهائی ها  تعداد 
عالئم  دیگر  از  بود.  نفر 
بحران، استعفا و خروج یکی 
در  بهائی  افراد  اولین  از 
بهائی  از جامعه   1953 سال 

بود.
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ملل  سازمان  دولت ها،  با  رسمی  به طور  جهانی، 
می کنند،  برقرار  ارتباط  غیربهائی  سازمان های  و 
استفاده  بهائی« بینالمللی »جامعه عنوان  از 
بینالمللیبهائی«  »جامعه ی،

ّ
به طورکل می کنند. 

بین المللی،  غیردولتی  سازمان  یک  می توان  را 
بهائی  دیانت  اعضای  نماینده  و  دربرگیرنده  که 

کرد. توصیف  است،  جهان   در 
روابط  دفتر   ۲ دارای  سازمان  این   
نیویورک،  در  یکی  عمومی، 
دیگری  و  ملل  کنارسازمان  در 
تابع  دفاتر  این  است.  حیفا  در 
توسط  و  بوده  جهانی  بیت العدل  
ص  )واربرگ،  می شوند  اداره  آن 

.)۲۱۰

جامعه  برای  توسعه  و  تحول  این 
کرده  عادت  که  بهائیان  کوچک 
کنار  در  طوالنی  سال های  بودند 

بعضی  و  بود  سختی  انطباق  کنند،  کار  یکدیگر 
ساختار  که  گشودند  اعتراض  به  لب  آن ها  از 

تی بر مجموعه دینی غلبه یافته است. تشکیال

در  دانمارک،  بهائیان  نامطلوب  احساس  این 
ایتالیا  همچون  پایی،  ارو بهائی  جوامع  سایر  بین 
مشترک  ملی  محفل  که  کشوری   ۲( سوئیس  و 
موضوع  این  می شد.  احساس  نیز  داشتند( 
بهائی  تشکیالت  با  آن ها  مکاتبات  در  به خوبی 
در حیفا و بالعکس، حس می شود. برخی از این 
مشکالت در اولین سال برنامه هفت ساله )44-

کانادا نیز تجربه شد. باتوجه به تشکیل  ۱۹۳7( در 

افراد  برخی  شدن  جدا  و  جدید  محلی  محافل 
فعال، بسیاری از محافل نتوانستند در سال های 
ی پای خود بایستند )واربرگ، ص ۲45 و  بعد، رو

.)۲4۶

خاطر  به  را  نارضایتی  این  می توان  مجموع  در 
برای  امر  ابتدای  که  شعارهایی  بین  مغایرت 
سن  سورن  مانند  افرادی  جذب 
و  بود  گرفته  صورت  بهائیت  به 
بهائیت  پیشنهادی  جدید  نظام 
کرد. اغلب این افراد  دسته بندی 
نوع  بودن  بهائی  می کردند  تصور 
مسیحی  امروزی تر  و  جذاب تر 

بودن است. 

یک  به عنوان  هم  واربرگ  خانم 
است  معتقد  جامعه شناس 
ایجاد  و  جدید  سیاست  اجرای 
جامعه  در  پیچیده تر  تشکیالت 
کمتراز 5۰ نفر عضو  که  کوچک بهائیان دانمارک، 

داشت، زودهنگام بود )واربرگ، ص ۲4۶(.

با  آن ها  همکاری  که  می کنند  کید  تأ آن ها 
از  کمک به بهره برداری  غیربهائیان باید درجهت 
حوزه ها و مناطق بکر تبلیغی باشد یا به شناسائی 
تصمیم گیرنده  مقامات  بین  در  بهائیت  وسیع تر 
از این منظر، بهائیان فرقی  کمک نماید.  کشوری 
می خواهند  که  ندارند  تبلیغی  گروه های  دیگر  با 
جامعه  در  را  خود  تأثیر  همچنین  و  اعضا  تعداد 

یاد نمایند )واربرگ، ص475 و 47۶(. ز

تمرکز  و  توجه  شوقی افندی 
اداری  نظام  ایجاد  بر  را  خود 
که  جایی  داد؛  قرار  امریکا  در 
زمان،  آن  در  ایران،  از  پس 
قابل توجهی  بهائی  جمعیت 
در  نفر   1500( داشت  وجود 
زیادی  تالش  او   .)1920 دهه 
کمیت  برای تثبیت اقتدار و حا
مّلی  روحانی  محافل  رهبری 

کرد.  در میان بهائیان 
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برای مثال، در سال های ۱۹5۰-۱۹47، ۳۲ بهائی 
مارس  اول  تا  شدند.  تسجیل  دانمارک  در  جدید 
آیین  به  کشور   ۱۰ این  در  که  افرادی  تعداد   ۱۹5۰

یدند، به عدد ۲۳8 نفر رسید. گرو بهائی 

کم بود  پایی در آن دوره به قدری  تعداد بهائیان ارو
غیررسمی  معمواًل  آن ها  بین  ارتباط  و  روابط  که 
بهائیان  از  یکی  که  به طوری  بود،  خصوصی  و 
دانمارک  بهائی  جامعه  به  اشاره  در  دانمارک 
پا،  ارو بهائیان  عمل،  در  ما".  "خانوده  می گوید 
به جای تشکیل تعدادی جامعه ملی بهائی، یک 
همان  این  دادند.  تشکیل  بین المللی  جامعه 
نوین،  مذهبی  جنبش های  که  است  کاری 
می دهند  انجام  کنده،  پرا و  اندک  اعضای  با 

)واربرگ، ص۲۰۲(.

فعالیتهایتبلیغیومیسیونریکاریزماتیک

نظام  ایجاد  بر  را  خود  تمرکز  و  شوقی افندی  توجه 
که پس از ایران،  اداری در امریکا قرار داد؛ جایی 
وجود  قابل توجهی  بهائی  جمعیت  زمان،  آن  در 
یادی  او تالش ز نفر در دهه ۱۹۲۰(.  داشت )۱5۰۰ 
محافل  رهبری  کمیت  حا و  اقتدار  تثبیت  برای 
یک  این  کرد.  بهائیان  میان  در  ی 

ّ
مل روحانی 

که البته بدون مخالفت داخلی  ی بود 
ّ
فرایند تحول

رسمیت  به  امریکا  بهائیان  از  بعضی  نبود.  هم 
خصوصًا  داشتند،  اعتراض  تشکیالت  یافتن 
ی 

ّ
مل محفل  اقتدار   ۱۹۳۰ و   ۱۹۲۰ دهه های  در 

مورداعتراض و محل مناقشه بود.

شوقی افندی،  سیاست های  اجرای  نتیجۀ  در 
در  کم  حا و  برتر  نقش  امریکا،  بهائیان  جامعه 
اول  نیمه  در  و  یافت  غرب  در  بهائیان  توسعه 
و  سازمانی  استانداردهای  از  بسیاری  بیستم  قرن 
کرسی نشاند. درواقع، شوقی  تی خود را به  تشکیال
به عنوان  دارد  شایستگی  امریکا  که  کرد  اعالم 
همان  این  و  شود  شناخته  بهائی  امر  اداری  مهد 
و  بود  کرده  پیش بینی  بهاءاهلل  که  است  چیزی 
ی آن را داشت  مرکز عهدومیثاق )عبدالبهاء( آرزو

)واربرگ، ص۱۹7 و ۱۹8(.

خانم ها  آمریکایی،  مبلغان  و  میسیونرها  میان  در 
داگمار ُدل و النور هالیبا بیشترین تأثیر را بر بهائیان 
به  نامه ای  اولیه در  بهائیان  از  اولیه داشتند. یکی 
ترو،  ِادنا  خانم  اروپایی،  تبلیغات  کمیته  رئیس 
اینکه  به  مردم  کردن  متقاعد  در  "داگمار  نوشت: 
کاری  دردسترس ترین  و  تنها  تبلیغات  و  بهائیت 

است که هر فرد باید انجام دهد، فوق العاده بود."

متناسب  دقیقًا  و  جالب  کارش  نیز  هالیبا  النور 
در  "النور  بود:  دانمارک  مردم  روحیات  با 
نیز  و  بهائیان  همه  عالقه  و  موردتوجه  اینجا 
شخصیت  او  است.  غیربهائی  افراد  از  ی  بسیار
معرفی  برای  خاصی  روش  و  دارد  فوق العاده ای 
ماست." مردم  موردتوجه  بسیار  که  دارد   امر 
که این دو  با بهائیانی  عالوه براین، مصاحبه من   

از  حکایت  بودند  کرده  مالقات  را  امریکایی  زن 
داشتند  برونگرا  شخصیتی  آن ها  که  داشت  آن 
کمک  که به آن ها در جذب نوبهائیان دانمارکی 

یادی می کرد. ز
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کاماًل  خصوصیات  درعین حال  زن  دو  این 
"زنی  من  برای  را  هالیبا  الینور  داشتند.  متفاوتی 
آالمد، با موهای قرمز، لباس های شیک و ظاهری 
سینما  هنرپیشه  او  کردند.  توصیف  جذاب" 
او  از  سپس  و  کرده  ازدواج  هنرمندی  با  که  بود 
داشت  سن  سال   58 گرچه  ا او  بود.  شده  جدا 

می کرد  آرایش  آن چنان  ولی 
مردم  که  می پوشید  لباس  و 
هنرپیشه های  از  دانمارک 
داشتند.  انتظار  هالیوودی 
فرق  کاماًل  او  با  ُدل  گمار  دا
روشنفکر،  تیپ  یک  داشت. 
ساده  لباس  مالیم،  ظاهری  با 
آن قدر  او  پاشنه کوتاه.  کفش  و 
دانمارک  بهائیان  نظر  در 
مرگش  از  پس  که  بود  محترم 
بهائی  جامعه   ،۱۹5۲ سال  در 
او  نام  به  بنیادی  دانمارک، 

سال  در  دانمارک،  بهائی  جامعه  کرد.  تأسیس 
را  دانمارک  به  او  ورود  سال  پنجاهمین   ،۱۹۹8

گرامی داشت.

کردند  مطرح  که  عقایدی  و  امریکایی  دو  آن 
به  بیشتر  که  گرفتند  قرار  کسانی  موردتوجه 
نه  و  داشتند  توجه  بشردوستانه  موضوعات 
بین المللی  نگرش  دارای  افرادی  دینی.  ایده های 
میسیونرهای  با  ارتباط  و  تماس  به  عالقه مند  و 
کشورهای مختلف.  از  امریکایی و مبلغان سیار 
گروه های تبلیغی و میسیونری بهائی،  از نظر آن ها 

نمایشگر دنیای جدید و ایده آل های جدیدی برای 
که  بوده  مهم  آن ها  برای  مثال،  برای  بود.  جامعه 
گمار ُدل و النور، هر دو زنانی میان سال و مجرد  دا
که  بودند. در اواخر دهه ۱۹4۰، دیدن زنان مجردی 
همچون آن دو زن بهائی تا آن حد استقالل را به 
نمایش بگذارند، معمول نبود. افراد طرفدار حقوق 
عضو  غالبًا  ی،  تساو و  زنان 
ایده آلیستی،  سازمان های 
زنان  بین المللی  لیگ  چون 
طرفدار صلح و آزادی، یا "یک 
نجات  "صندوق  یا  جهان" 
بهائیان  بودند.  کودکان" 
این  جلسات  در  امریکایی 
برای  و  یافته  حضور  گروه ها 
در  و  می کردند  صحبت  آن ها 
آینده،  بهائیان  که  بود  آنجا 
درباره  مطالبی  بار  اولین  برای 

بهائیت شنیدند.

که  روشی  بین  تکان دهنده ای  مشابهت های 
و  یدند  گرو بهائیت  به  طریق  آن  از  اولیه  بهائیان 
گروه های تبلیغی و میسیونری مسیحی  که  روشی 
آفریقایی  کشورهای  در   ۲۰ و   ۱۹ قرن های  در 
دارد.  وجود  می بستند،  به کار  افراد  جلب  برای 
بهائیان  به  که  کسانی  می رسد  به نظر  به طورکلی، 
و  فرهنگی  رفتار  تحت تأثیر  بیشتر  یدند  گرو
گرفتند.  قرار  میسیونرها  و  مبلغان  زندگی  سبک 
و  مستقل  رفتار  و  سبک  شیفته  دانمارکی ها 
درست  بودند،  بهائی  امریکایی های  ایده آلیستی 

که مطرح  آن دو امریکایی و عقایدی 
گرفتند  کسانی قرار  کردند موردتوجه 
بشردوستانه  موضوعات  به  بیشتر  که 
دینی.   ایده های  نه  و  داشتند  توجه 
بین المللی  نگرش  دارای  افرادی 
با  ارتباط  و  تماس  به  عالقه مند  و 
میسیونرهای امریکایی و مبلغان سیار 
آن ها  نظر  از  مختلف.  کشورهای  از 
بهائی،  تبلیغی و میسیونری  گروه های 
ایده آل های   و  جدید  دنیای  نمایشگر 

جدیدی برای جامعه بود.
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قدرت  مجذوب  آفریقایی ها  که  همان گونه 
"مدرنیته"  فرهنگ  و  و تحصیل  پایی ها، سواد  ارو
با  امریکایی ها  آنکه  دیگر  مهم  نکته  شدند.  آنان 
ایده آلیستی،  سازمان های  در  و  گفت وگو  حضور 
خود را با سنت های فرهنگی دانمارک هماهنگ 
هم  مسیحی  میسیونرهای  می نمودند.  همسان  و 

طی  را  مسیحیت  هنگامی که 
آداب  با  کردن،  ِاوانجلی  پروسه 
تطبیق  محلی  فرهنگی  سنن  و 
مشابهی  شیوه  و  روش  دادند، 
جنوبی  امریکای  و  آفریقا  در  را 

به کار بستند.

گمار  دا بین  متعدد  مکاتبات 
امریکایی  بهائی  میسیونر  ُدل، 
کمیته  رئیس  و  دانمارک  در 
خانم  امریکا،  در  پایی  ارو تبلیغ 
مشخص  به خوبی  ترو،  ادنا 

و  مرکز  محور،  همواره  ُدل  دگمار  که  می کند 
است.  بوده  دانمارک  بهائیان  میان  در  مؤثر  فرد 
تبلیغی  گروه  فعالیت  جزئیات  همه  درباره  او 
برنامه ریزی شده  فعالیت های  همه  )میسیون(، 
مشکالت  درباره  جدید،  اعضای  تسجیل  گروه، 
گروه،  بین  مثبت  تجربیات  نیز  و  گروه  داخل 
ادنا  به  مهاجران،  چه  و  دانمارکی  نوکیشان  چه 
است. داده  گزارش  تبلیغ  پایی  ارو کمیته  و   ترو 

 او نیز هر زمان که احتیاج بود از ادنا ترو درخواست 
کتاب و پول می کرد. کمک، راهنمایی، 

ادنا  به  نامه هایش  از  یکی  در  ُدل  گمار  دا
منزل  در  بهائی  جلسه  تشکیل  درباره  ترو، 
می دهد. مفصلی  توضیح   مسکونی اش 
برای  برخی دیگر  آمدند،  بهائیان دانمارکی عصر   
بهائی  نفر   ۱7 درنهایت  دیرتر،  کمی  برخی  و  شام 
در جلسه حاضر شدند. آن یك جلسه غیررسمی 
گمار دل، در آن مجلس  بود و دا
شادی  محور  و  مرکز  شبانه، 
و  شرح  بود.  بهائی  دوستان 
مشابه  مجلس،  آن  از  او  گزارش 
بسیاری  که  است  توصیفی 
از  دانمارک  اولیه  بهائیان  از 
ثقل  نقطه  به عنوان  ُدل  گمار  دا
و مرکز الهام بخش جامعه بهائی 
دانمارک می کنند. "او توجه همه 
را به خود جلب می کرد. هر وقت 
به  می توانستی  می خواستی 
ی و او همیشه برای شما وقت داشت."  دیدن او برو
بهائیان  همه  به  نسبت  "او  واچ  جواشیم  قول  به   
یته روانی داشت؛ حتی نسبت  نوعی سلطه و اتور
که برای  گیت، یک مبلغ جوان بهائی،  به نانسی 

مدتی با او هم خانه بود."

گمار  دا می آمد،  در  بهائی  کیش  به  فردی  هرگاه 
"کارت  کردن  ضمیمه  با  نامه ای،  طی  ُدل 
تبلیغ  کمیته  اطالع  به  را  موضوع  امر"  تصدیق 
از  پس  کوتاهی  مدت  طی  می رساند.  پایی  ارو
ترو،  ادنا  امضای  با  نامه ای  تازه بهائی،  فرد  آن، 
می کرد. یافت  در پایی  ارو تبلیغات  کمیته   رئیس 

نیم قرن  از  بعد  بهائی   60 تعداد 
دانمارک،  در  تبلیغی  فعالیت 
بهائی  یک  فقط  با  مقایسه  در 
عدد  بیستم  قرن  اوایل  در 
قابل توجهی است، اما در مجموع 
موفقیت  یک  را  آن  نمی توان 
حجم  به  وقتی  به ویژه،  دانست، 
در  بهائیان  تبلیغی  فعالیت های 
دانمارک توجه شود، چنین آماری 

قطعًا افتخارآمیز نخواهد بود.
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به یک  تعلق  و  وابستگی  نوعی حّس  پروسه  این   
نشان  همچنین  می داد.  او  به  جهانی  جامعه 
که جوامع بهائی غربی متکی بر عضویت  می داد 
فردی و ثبت و ضبط است. دیگر اینکه بهائیت 
تی  تشکیال و  سازمان یافته  کاماًل  و  ی 

ّ
فرامل دینی 

در  است.  جالب  هم  نامه ها  این  متن  است. 
نوشته  از  اقتباس  با  جمله هایی  اّول،  گراف  پارا
شوقی افندی  مثل: "قلب ما ماالمال از محبت..."، 
"دیانت محبوب ما"، "باالترین نعمت..." حالت 
گروهی و دسته جمعی دیانت بهائی، "نظم جدید 

در جهان..." به چشم می خورد.

کی است که فرد تازه بهائی کتاب  گراف دّوم حا پارا
به  بهائی  نوشتارهای  و  مطالب  ی  حاو کوچکی 
یافت  در دانمارکی،  زبان  به  نه  و  انگلیسی،  زبان 
می کند. این اقدام برخالف همه تالش های یوهان 
کتب اصلی بهائی به زبان  سورن ِسن برای ترجمه 
گرفتن تالش و  نروژی بوده و هنوز هم دالیل نادیده 
اقدامات سورن ِسن روشن نیست. فرد تازه بهائی 
یافت می کرد، یکی تصویری  همچنین ۲ عکس در
یلمت،  و االذکار  از مشرق  و دیگری  از عبدالبهاء 
که  گویای آن بود  گو. همه این موارد  نزدیک شیکا
فارغ  ــ  جهانی  سازمان  یک  به  تازه بهائی  فرد  ورود 
است  شده  خوشامدگویی  ــ  ی 

ّ
مل جنبه های  از 

)واربرگ، ص ۲۳8 تا ۲4۲(.

سیاست های  تمام  عصاره  دیگر،  عبارت  به 
فرایند  این  شوقی افندی  در  سوی  از  ابالغ شده 

تبریک خالصه شده است، نکاتی همچون:

تشویق کننده - ۱ احساسی  عناصر  از  استفاده 

عبدالبهاء  اولیه  سیاست  در  که  تهییج کننده  و 
و  باب  اقدامات  متکامل  )شکل  شد  انتخاب 

بهاءاهلل(.

یته - ۲ اتور و  تی  تشکیال منش  دادن  نشان 
ایجاد حس هویت  و  نظر شوقی  مد  سازمان یافته 

تی. تشکیال

)مورداستفاده - ۳ انگلیسی  زبان  از  استفاده 
امریکایی  ماهیت  دادن  نشان  برای  آمریکاییان( 

این باور. 

از - 4 کامل  استفاده  و  معماری  عنصر  به  اشاره 
زبان تصویر )تصاویر مشرق االذکار و عبدالبهاء(.

-1971 سالهای طی ایرانیان مهاجرت
1961

بهائیان، خصوصًا  از  نوبت  شوقی افندی  چندین 
بهائیان امریکا و ایران، خواسته بود تا به کشورهایی 
 که نیاز شدید به خون تازه دارند، مهاجرت نمایند.

در  اساسی  نقشی  مهاجر  امریکایی  بهائیان   
داشتند،  دانمارک  بهائیان  جامعه  تأسیس 
و  رفتند  دانمارک  به  اندکی  ایرانیان  درحالی که 
حضور  و  اعزام  کردند.  ترک  را  آنجا  زود  خیلی 
به  ایرانی  هفده نفره  تبلیغی  و  میسیونری  گروه 
دانمارک، در سال ۱۹۶۱، به معنای هجوم بهائیان 
در  دینی،  تجربه  و  بینش  و  دانش  دارای  خارجی 
سطح غیرقابل باوری برای بهائیان دانمارکی بود. 
دنیا  به  بهائی  خانواده  در  عمومًا  ایرانی،  بهائیان 
جدایی ناپذیر  بخش  آن ها  عقیده  و  بودند  آمده 
و  وابستگی  بنابراین  بود.  آن ها  فرهنگی  پیشینه 
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حمایت دینی آن ها بیشتر بود؛ درحالی که بهائیان 
در  آن ها  نداشتند،  احساسی  چنین  دانمارکی 
بودند.  شده  بهائی  خود  تصمیم  با  و  بزرگسالی 
و  بومی  دانمارکی  بهائیان  گروه،  دو  این  ازاین رو، 
دینی،  نگرش  و  رفتار  لحاظ  به  ایرانی،  مهاجران 
تعداد   ۱۹۶۲ رضوان  در  بودند.  متفاوت  باهم 
بهائیان دانمارک به ۶۰ نفر رسید و آن ها توانستند 
به این ترتیب  دهند.  تشکیل  مّحلی  محفل   5
 )۱۹5۳-۱۹۶۳( ده ساله  برنامه  در  مندرج  هدف 
محفل  بهائیان   ،۱۹۶۲ رضوان  در  و  شد  حاصل 
ی دانمارک را تشکیل دادند؛ درنتیجه، جامعه 

ّ
مل

نماینده   ۱۹۶۳ سال  در  توانست  دانمارک  بهائی 
خود را برای انتخاب اولین بیت العدل  جهانی به 

حیفا بفرستد )واربرگ، ص ۲4۶ و ۲47(.

تعداد ۶۰ بهائی بعد از نیم قرن فعالیت تبلیغی در 
اوایل  در  بهائی  یک  فقط  با  مقایسه  در  دانمارک، 
قرن بیستم عدد قابل توجهی است، اما در مجموع 
نمی توان آن را یک موفقیت دانست، به ویژه، وقتی 
به حجم فعالیت های تبلیغی بهائیان در دانمارک 
توجه شود، چنین آماری قطعًا افتخارآمیز نخواهد 
ندارد  متعصبی  مردم  که  کشوری  در  هم  آن  بود، 
بروز  بهائیان  تبلیغات  با  مخالفتی  هم  دولت  و 
در  بهائی  مبلغان  پافشاری  بااین حال،  نمی دهد. 
گر فقط  تبلیغ، نشان از برنامه ای خاص دارد، زیرا ا
در  بود،  رفته  استوایی  جنگل های  به  مبلغ  یک 
زمانی بسیار کوتاه تر و با هزینه ای بسیار کمتر، ده ها 

برابر این رقم بهائی جدید تسجیل شده بودند.

رشدسریعدردهه1970
با تکمیل ساختار تبلیغاتی بهائیت و ایجاد شبکه 
منسجم میسیونری و بیش از 5۰ سال تجربه عملی 
ایجاد  با  که  بود  آن رسیده  و خطا، وقت  با سعی 
شدن  بهائی  روند  اجتماعی،  مساعد  زمینه  یک 
پای غربی با سرعت به اعداد میلیونی  مردم در ارو
برسد زیرا میل به مذهب پس از شورش اجتماعی 
بود.  بیدار شده  سال های ۶۹-۱۹۶8 در جوان ها 
شد ظاهر  هم  پایی  ارو جوامع  همه  در  موج   این 
اعضای   ۱۹7۱-۱۹74 سال   ۳ طی  درنهایت  اما   
 8۰ مدت  این  طی  یافت.  افزایش   %7۰ آن ها 
بودند،  مجرد  و  جوان  آن ها  کثر  ا که  دانمارکی، 
نشان  نیز  امریکا  جامعه  مطالعه  شدند.  بهائی 
بهائی شده،  افراد  کثر  ا برهه  آن  در  که  می دهد 

جوانان مجرد و تحصیل کرده بودند.

به  دانمارک  بهائیان  تا  شد  موجب  جدید،  موج 
و  شبکه  با  که  قدیم  نسل  شوند:  تقسیم  نسل  دو 
پیوند غیررسمی با یکدیگر مرتبط بودند و بهائیان 
سایر  با  قوی  شخصی  ارتباط  هنوز  که  جدید، 
قابل توجهی  تعداد  احتمااًل  نداشتند.  بهائیان 
با  مستحکمی  ارتباط  هرگز  تازه بهائیان  این  از 
جامعه بهائی دانمارک پیدا نکردند، زیرا آمار ترک 
جامعه بهائی از یک نفر در دهه ۱۹۶۰، به چهارده 
نفر در سال های 7۳-۱۹7۲ و ده نفر در سال های 
بهائی  جامعه  ترک  بین  یعنی  رسید؛   ۱۹7۳-4
ارتباط  هم  بهائیت  تبلیغی  استراتژی  تغییر  و 
از طرفی تعداد محافل هم  معناداری وجود دارد. 
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اروپایشمالیدردوره1992- 1960 کشور نمودار1-6توسعهجمعیتیپنج

که در سال ۱۹7۳ به ۱۰ رسیده بود، در سال های 
کاهش یافت بعد به 8 محفل 

اعضای  افزایش  و  توسعه  کتاب،   ۶ ــ   ۱ نمودار 
نشان  را  غربی  پای  ارو کشور  پنج  در  بهائیان 
هلند،  سوئد،  انگلستان،  کشورهای  می دهد؛ 
بهائی  نوکیشان  بر  دانمارک. عالوه  و  آلمان غربی 
بهائیان غیردانمارکی نقش  دهه ۱۹7۰، مهاجرت 
داشت.  اداری  تشکیالت  گسترش  در  یادی  ز

در  یت ها 
ّ
مل سایر  بهائیان  و  ایرانیان  تعداد 

دانمارک هم طی دهه ۱۹7۰، دوبرابر شد )واربرگ 
ص۲47 تا۲5۰(.

به  بهائیان  مهاجرت  که  مهم  اصل  این  به  نظر  با 
با دستور و هماهنگی تشکیالت  کشورها معمواًل 
این  در  که  کرد  تصور  می توان  است،  مقدور 
بهائیان  کردن  وارد  با  تا  شد  گرفته  تصمیم  مقطع 
جمعیت سازی  روند  مناطق،  این  به  پایی  غیرارو
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بهائیان تسریع شود تا این مرحله طبق برنامه وارد 
خود  دستورهای  در  شوقی  شود.  بعدی  مرحلۀ 
بر  کمیت  حا هفت گانه  مراحل  از  مرحله  این  نام 
که در ادامه، این  کشورها را، »رسمیت« نهاده بود 

روند آشکار خواهد شد.

دریافترسمیتازحکومت1972-1979
جامعه  در  رهبری  عادی سازی   ،۱۹7۰ دهه  طی 
و  بهائیان  افزایش  براثر  حدی  تا  دانمارک،  بهائی 
توجه  مورد  آن ها،  بین  غیررسمی  ارتباط  کاهش 
پس  دانمارک،  بهائی  جامعه  گرفت.  قرار  بیشتر 
به عنوان یک  تثبیت جایگاه خود  به دنبال  آن  از 
کسب اجازه  جامعه دینی سازمان یافته، از طریق 

و شناسایی دولت، برآمد. 

ی بهائیان دانمارک قباًل خود را به عنوان 
ّ
محفل مل

موضوع  این  ولی  بود،  کرده  ثبت  مؤسسه  یک 
بهائی  جامعه  رسمیت  و  قانونمندی  در  تأثیری 
رسمیت  چنین  دانمارک،  در  نداشت.  دانمارک 
قانون  در  پارگراف  یک  طریق  از  فقط  قانونی، 

ازدواج، مورخ ۱۹۶۹ حاصل می شود.

اولین  یخی این پروسه غیرمستقیم در  پیشینه تار
یشه دارد،  قانون اساسی آزاد مورخ ۱84۹ دانمارک ر
کلیساهای پروتستانی ــ اوانجلیک، جایگاه  که به 
قانون  در  جمله  یک  وجود  بااین حال،  داد.  ی 

ّ
مل

گروه های  که موقعیت سایر  اساسی موجب شده 
دینی فقط به وسیلۀ قانون تعیین شود. این جمله 
ولی  تکرار شده،  نیز  قانون اساسی های بعدی  در 
دینی  گروه های  موقعیت  تعیین  درجهت  قانونی 

جامعه  چند  بااین وجود،  است.  نشده  تصویب 
دینی سنتی از طریق "فرمان اداری" موفق به کسب 
شده اند  رسمیت یافته"  دینی  "جامعه  موقعیت 
گروه دینی(. این شناسایی بدان معنی  )حدود ۲۰ 
گروه های  این  ازدواج  مراسم  و  "قرارداد  که  است 
کلیسای  ازدواج  مشابه  حقوقی  ارزش  دینی"، 
برای  است  مبنایی  نیز  و  دارد  اوانجلیک  لوتری- 
و  اراضی  مالیاتی  معافیت  چون  امتیازهایی 
کمک های اعضاء.  ساختمان ها و نیز تبّرعات و 

 البته این نوع معافیت ها همواره برای بیت العدل  
قانون  تصویب  با  است.  داشته  باالیی  اهمیت 
"جدید"،  دینی  جوامع  دیگر   ،۱۹۶۹ سال  ازدواج 
شد  ذکر  باال  در  آنچه  شبیه  موقعیتی  و  امتیاز 
گروه  یک  گر  ا بااین حال  آورد.  نخواهند  به دست 
دینی، از طریق وزارت امور روحانیت، حق انجام 
کشیش، یا هر فرد متخصص  مراسم ازدواج برای 
شود،  تأیید  گروه  آن  افراد  سوی  از  که  دیگری، 
شناسایی  غیررسمی"،  "به طور  می تواند  بگیرد، 
خود  به  نه  حق  این  بنابراین  بگیرد.  رسمیت  و 
که  گروه دینی، بلکه به افراد خاصی داده می شود 
کنند.  برگزار  را  کلیسایی  ازدواج  مراسم  بتوانند 
مالیاتی،  معافیت  همچون  عملی،  نتیجه  البته، 
حداقل  که  می شود  اعطاء  دینی  گروه  به  زمانی 
یکی از "کشیش های" آن گروه، حق برگزاری مراسم 

کسب نماید. خاص ازدواج رسمی را 

بهائیان  ی 
ّ
مل محفل  منشی   ،۱۹7۲ سال  در 

تا  کرد  مکاتبه  روحانیت  امور  وزارت  با  دانمارک 
برای  ازدواج  مراسم  انجام  تحقق  موارد  و  شرایط 
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شروع   نامه  این  کند.۱  بیان  را  دانمارک  بهائیان 
سال  در  که  بود  طرفین  بین  طوالنی  مکاتبه  یک 
۱۹7۹ به پایان رسید و وزارت روحانیت به جامعه 
بهائی دانمارک اجازه انجام مراسم قانونی ازدواج 
مراسم  یک  بهائی  جامعه  آنکه  بر  مشروط  داد  را 
در  و  کند  فرموله  و  تشریح  را  ازدواج  تشریفات  و 
هر مورد یک درخواست به وزارت امور روحانیت 

باتوجه به  نماید.۲  ارسال 
ی  ایدئولوژ شدید  ضدیت 
روحانی،  طبقۀ  با  بهائی 
خنده دار  و  مضحک  شاید 
بهائی  جامعۀ  که  برسد  به نظر 
از  بخشی  به عنوان  دانمارک، 
آنکه  برای  و  ازدواج،  پروسه 
رسمیت  و  شناسایی  نوعی 
برای  شد  گزیر  نا کند،  کسب 
وظایف  خود  افراد  بعضی 
و  کند  تعریف  روحانی  طبقه 

آن ها را برای این سمت منصوب نماید )واربرگ، 
ص ۲5۰ تا ۲5۲(.

و  دینی  آموزه های  بین  به وجودآمده  تضاد  این 
موضع  برتری  با  به راحتی  تی،  تشکیال سیستم 

1. The National Spiritual Assembly of the Ba-
ha’is of Denmark (through Kamma Jørgensen) to 
the Ministry of Ecclesiastical Affairs, 31 August 
1972, file 1. kt. 661. (Ministry of Ecclesiastical 
Affairs, Copenhagen). 
2. The Ministry of Ecclesiastical Affairs to the 
National Spiritual Assembly of the Baha’is of 
Denmark, 16 March 1979, file 1. kt. 6629–4. 
(Ministry of Ecclesiastical Affairs, Copenhagen).

در  بهائیت  یعنی  رسید.  پایان  به  تی  تشکیال
یافت  در و  رسمیت  کسب  برای  دانمارک، 
اصول  از  یکی  از  شد  حاضر  مالی،  معافیت های 
مزیت  و  برتری  به عنوان  را  آن  که  خود،  تبلیغاتی 
می کرد،  مطرح  ادیان  سایر  به  نسبت  بزرگی 
که بهائیت هم دارای  کند  کند و اقرار  چشم پوشی 
امور  متکفل  که  است  کشیش گونه  روحانی  طبقه 
معنوی و اجرای آیین های بهائی 
است. البته در واقعیت، سال ها 
محافل  به  نقش  این  که  بود 
)لجنه ها(ی  گروه ها  و  نه نفره 
اما  بود،  شده  سپرده  امر  تحت 
این اقرار از سوی بیت العدل  در 

کل جهان بی سابقه است.

گر چنین وضعیتی در هر  شاید ا
پایی ایجاد می شد،  کشور غیرارو
بین المللی  مناقشات  باعث 
که مشخص است ارزش  بزرگی می شد، اما چنان 
به رسمیت شناخته شدن و موضوعات مالی در 
از  بیشتر  بسیار  بهائیت  برای  پایی  ارو کشور  یک 

این بوده است. 

در   ،۱۹7۰ دهه  اول  نیمه  در  سریع  رشد  دنبال  به 
اواخر آن دهه، جامعه بهائی دچار رکود جمعیتی 
پایدار،  ولی  کند،  روند  از ۱۹8۰، یک  گرچه  ا شد، 
در رشد جامعه بهائی دانمارک مشاهده می شود. 
بهائی   ۲57 که  شده  گزارش   ،۲۰۰۲ رضوان  در 
باالی ۱5سال در دانمارک زندگی می کنند.۳ البته 

3. Annual Statistical Report, 31 August 2002. 

شدید  ضدیت  به  باتوجه 
ایدئولوژی بهائی با طبقۀ روحانی، 
به نظر  خنده دار  و  مضحک  شاید 
دانمارک،  بهائی  جامعۀ  که  برسد 
به عنوان بخشی از پروسه ازدواج، 
و  شناسایی  نوعی  آنکه  برای  و 
شد  گزیر  نا کند،  کسب  رسمیت 
وظایف  خود  افراد  بعضی  برای 
آن ها  و  کند  تعریف  روحانی  طبقه 
را برای این سمت منصوب نماید.
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افزایش آمار اعضا، منجر به افزایش قدرت سازمان 
 ۱۹8۰ دوره  طی  نشد.  دانمارک  بهائی  جامعه 
نیافت،  افزایش  محلی  محافل  تعداد   ،۲۰۰۲ تا 
برنامه  طی  ماند.۱  باقی  محفل   ۹ حدود  در  بلکه 
اهداف  از  مجموعه ای   ۱۹7۹-  8۶ هفت ساله 
گرفته شده  کیفی برای جوامع بهائی درنظر  کمی و 
که تعداد محافل دانمارک به  بود، از جمله قرار بود 
که هرگز محقق نشد. طی برنامه  ۱5 برسد؛ هدفی 
گردید تعداد محافل  سه ساله ۹۶-۱۹۹۳ نیز مقرر 
در  آن ها  ۳تای  که  برسد،   ۱۳ به  دانمارک  محلی 
گ  کپنها شهر  بزرگ  منطقه  بیرون  شهرک های 
برعکس  نیافت.  تحقق  نیز  هدف  این  باشد؛۲ 
تعداد  و  یافت  کاهش  هشت  به  محافل  تعداد 
یافت.  کاهش  به دو  از چهار  محافل استانی هم 
که  گفت  می توان  برنامه ها،  اهداف  باتوجه به 

اهداف رشد تحقق نیافت )واربرگ، ص ۲5۳(.

گون  گونا پژوهش های خانم واربرگ با سناریوهای 
جامعه  آینده  در  که  می دهد  نشان  جمعیتی 
گروه مذهبی مهاجر  بهائی دانمارک به صورت یک 
در  احمدیه  گروه  شبیه  چیزی  آمد،  خواهند  در 
به   ۱۹55 سال  در  دانمارکی  فرد  اولین  دانمارک. 
در  احمدیه  حضور  سال   ۱۰ در  ید.  گرو احمدیه 
جذب  آن ها  به  یادی  ز دانمارکی های  دانمارک، 

(NSA-DK). 
جهانی مرکز به نیمساالنه آماری گزارشهای اساس بر .۱
مرکز به ساالنه آماری گزارشهای و ۱988-۱980 بهائی

.)NSA-DK(.۲00۲-۱98۱جهانیبهائی
2. Progress Report for the Danish Bahá’í Com-
munity 150 & 150 BE [to the Universal House of 
Justice] [Copenhagen, 1995]. (NSA-DK).

کستانی  شدند، ولی االن تقریبًا یک گروه مذهبی پا
تلقی می شوند. درسال ۱۹۹4 تقریبًا ۳5۰ نفر عضو 
 ۳۰ فقط  که  بودند  دانمارک  احمدیه  دینی  گروه 
باید  دراین صورت  بودند.۳  دانمارکی  آن ها  از  نفر 
بین  در  دانمارک  بهائی  تبلیغ جامعه  که  بپذیریم 
گذاشت  خواهد  کمتری  تأثیر  دانمارک  اجتماع 

)واربرگ، ص۲7۹(.

گروه مختلف دالیل به است ممکن مردم
کنند دینیراترک

گرایش افراد دانمارکی به بهائیت،  نرخ رشد ناچیز 
درعین حال  است.  جدی  موضوع  یک  بی شک 
جامعه  در  عضویت  و  وابستگی  که  دانست  باید 
شرکت  ِصرف  از  بیشتر  و  پیچیده  امری  بهائی 
شخصًا  من  مثال،  برای  است.  جلسات  در 
که قباًل بهائی بودند و دلیل  افرادی را می شناسم 
بهائیت  در  خداوند  به  باور  عدم  را  بهائیت  ترک 
امریکا  در  بهائی  روشن فکران  از  برخی  می دانند. 
کناره گیری  بهائیت  از  دلیل  بدین  انگلستان،  و 
کرده اند که با خط مشی بهائی نسبت به مطالعات 
این  نیستند.  موافق  بهائیت  درباره  کادمیک  آ
دلیل ربطی به میزان مشارکت در برنامه های دینی  
3. Hanne Aa. B. Ejsing, En religionssociologisk 
fremstilling af Ahmadiyyah-Islam, med særligt 
henblik på medlemssammensætningens og or-
ganisationens udviklingstendenser fra 1960–
1994 [Ahmadiyyah-Islam in the perspective 
of sociology of religion, with a particular view 
of membership composition and development 
trends in the organisation, 1960–1994] (B.A. 
thesis), Department of History of Religions, Uni-
versity of Copenhagen, 1994, pp. 17–18. (Un-
published).
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ندارد و باید علل و انگیزه های عمیق تری را برای 
کناره گیری و ترک آن ها یافت. 

به  بنا  است  ممکن  افراد  نیز  واربرگ  خانم  نظر  به 
گروه اجتماعی خود را ترک  دالیل موجه متعددی، 
جامعه شناسی  کتا  ب های  در  دالیل  آن  و  کنند 
موضوع  این   .)۲84 ص  )واربرگ،  باشد  نیامده 

یشه در نوع آموزه های  می تواند ر
بهائی داشته باشد. 

حضور  شک  بدون  بهائیان 
زمین  اجالس  در  چشمگیری 
داشتند؛  متحد  ملل  سازمان 
از  فراتر  به مراتب  که  حضوری 
بود.  آن ها  جمعیتی  نسبت 
به نظر می رسد فعالیت بهائیان 
ریودوژانیرو  اجالس های  در 

و  سازماندهی  حرفه ای  به صورت  گ  کپنها و 
به  بهائی  بین المللی  جامعه  و  بود  شده  چیده 
عملکردش،  تأثیر  و  البی گری  فعالیت  خاطر 
ی  رو کار  بر  بهائیان  است.  گرفته  قابل قبول  نمره 
کردند تا رهبران فکری  محور اصلی تمرکز و تالش 
کردند  مطرح  و  دهند  قرار  تحت تأثیر  را  اجالس 
به  پاسخ های احتمالی  بهائی  تعالیم  و  که اصول 
مباحث و موضوعات مطروحه در اجالس را ارائه 
هم زمان  به طور  راهبرد  این  درعین حال،  می کند. 
به وجود  بهائیان  خود  درون  در  را  احساس  این 
پذیرش  و  موردتوجه  آن ها  تعالیم  که  می آورد 
از سوی  نهایتًا  ایشان  که نظرات  قرارگرفته  کسانی 

کثریت مردم جهان پذیرفته خواهد شد! ا

نتایج معکوس  البته این استراتژی ممکن است 
کتابش  در  بکفورد  جیم  باشد.  داشته  هم 
این طور  کنونی،  مدرن  جامعه  در  دین  درباره 
را  که "امروزه بهتر است دین  جمع بندی می کند 
نهاد  تا یک  بدانیم،  فرهنگی  مقوله  و  یک عنصر 
همان گونه  درعین حال،  اجتماعی."۱  مؤسسه  و 
 ،۱۹۹۲ سال  در  زمین"  "اجالسیه  درخصوص  که 
و  اقبال  گفتیم  ریودوژانیرو،  در 
اتفاق  زمانی  گسترده  پذیرش 
به  اعتقاد  و  باور  که  می افتد 
نباشد.  پیام  از  جزئی  بهاءاهلل 
"مهم ترین  قسمت  در  آنجا،  در 
شدند  ناچار  بهائیان  چالش" 
نام  آن  در  که  را  جمله ای 
حذف  بود،  آمده  بهاءاهلل 
در  حاضر  و  فعال  گروه های  سایر  مثل  کنند. 
به نظر  با سازمان های غیردولتی،  ی  حوزه همکار
از  گزیر  نا نفوذ،  کسب  برای  نیز  بهائیان  می رسد 
هستند؛  خودخواسته ای  سکوالر  وجهه  پذیرش 
دینی  پیشینه  و  سابقه  بهائیان  که  معنا  این  به 
غیردینی  و  سکوالر  وجهه  و  کم رنگ،  را  خود 

خودرا پررنگ عرضه می کنند. 

که یکی از بهائیان دانمارکی در  این مطلبی است 
کرد: مصاحبۀ خود آن را در عبارت دیگری مطرح 

مطالب  از  خیلی  آن ها  که  گفتند  من  والدین 

1. James A. Beckford, Religion and Advanced 
Industrial Society, London, Unwin Hyman, 
1989, p. 171.

نفوذ،  کسب  برای  نیز  بهائیان 
سکوالر  وجهه  پذیرش  از  گزیر  نا
این  به  هستند؛  خودخواسته ای 
پیشینه  و  سابقه  بهائیان  که  معنا 
وجهه  و  کم رنگ،  را  خود  دینی 
پررنگ  خودرا  غیردینی  و  سکوالر 

عرضه می کنند. 



60

که  بهائی را قبول دارند، ولی این دلیل نمی شود 
کلوب )بهائی( شوند.۱  آن ها عضو یک 

که  یسک استراتژی بهائیان این است  بنابراین، ر
آن ها ممکن است از حیث پذیرش دیدگاه خود و 
اقبال مردمی موفق شوند، ولی مشروط بر مسکوت 
عرضه  دنبال  به  بهائیان  که  نکته  این  گذاشتن 

همراه  به  که  هستند  آیینی 
و  تغییر  برای  برنامه ای  خود 
مردم  دارد.  جهان  اصالح 
این  سؤال ساده را می پرسند: 
که  می کنید  تصور  شما  گر  ا
و  نهادها  طریق  از  می توانید 
و  موجود  سیاسی  کانال های 
موردقبول همگان، به بهبود و 
کمک  جهان  اوضاع  اصالح 
به  نیازی  چه  دیگر  نمایید، 
بهائی شدن است؟ )واربرگ، 

ص5۱4(.
این  پاسخ  به  توجه  شاید 

پا  پرسش علت اصلی عدم اقبال به بهائیت در ارو
آزادی های  کند، آن هم در شرایط وجود  را روشن 
گسترده تبلیغی، سرمایه گذاری و برنامه ریزی های 
پا صرف شده است و  کنون در ارو که تا گسترده ای 
کشورها  طی سال های متعدد هزاران مبلغ در این 

فعال بوده اند.

کشورهای  به  گسترده ای  مبلغ  اعزام  بهائیت 
پایی داشته است، یعنی ۱5 برابر بیش از نسبت  ارو

۱.مصاحبهبایکخانم3۴ساله،۱۵ژانویه۱98۲.

نسبت  از  بیش  برابر   5۰ و  استرالیایی  مهاجران 
تأثیر  ولی  بهائی؛  آفریقائیان  بین المللی  مهاجرت 
این سرمایه گذاری بزرگ تقریبًا ناچیز و هیچ بوده 
کمترین رشد و افزایش جمعیت را نسبت  پا  و ارو
تأثیر مهاجرت ها در  به سایر قاره ها داشته است. 
پا هم کمتر بوده است.  دانمارک حتی نسبت به ارو
از  شده  سعی  باوجودآنکه 
شرایط سیاسی موجود استفاده 
که  می رسد  به نظر  مثاًل  شود، 
یختن دیوار برلین،  پس از فرو ر
فعالیت  و  مهاجران  این  بیشتر 
شرقی  پای  ارو در  آن ها  تبلیغی 
)واربرگ،  باشد  گرفته  صورت 
چندانی  توفیق  اما  ص4۰۹( 

حاصل نشده است.  

بهائیان   ۱۹۹۰ دهه  طول  در 
داشتند،  اندکی  رشد  پایی  ارو
نمودار  و  اطالعات  ولی 
نشان  دانمارک  جمعیتی 
براثر مهاجرت صورت  که تمام این رشد  می دهد 
دانمارک،  بومی  بهائیان  میان  در  است.  گرفته 
کناره گیری  و تعداد  اندک  و  پایین  میزان تسجیل 
اتفاق  توسعه ای  و  رشد  لذا  بود،  یاد  ز جامعه  از 
بهائیان  تعداد  در  ثبات  و  سکون  از  جدا  نیفتاد. 
کنونی به پیر شدن جامعه  بومی دانمارک، فرایند 
که میانگین  بهائی دانمارک منجر شده، به نحوی 
سّنی آن ها در سال ۱۹۹۹ بیشتر از میانگین سنّی 
البته  ص4۲۰(.  )واربرگ،  بود  دانمارک  جمعیت 

آنچه از بهائیت امروزه به عنوان دین 
ساختار  یک  بیشتر  می شود،  ارائه 
شعارهای  فقط  که  است  تشکیالتی 
اجتماعی و فرهنگی می دهد، آن هم 
که مردم اروپا می توانند  در شرایطی 
در  دین،  تغییر  بدون  را  شعارها  این 
جامعه خود، بشنوند و با آن همراهی 
الزامات  و  قیدها  طرفی  از  کنند. 
وقت  صرف  و  جلسات  مانند  خاصی 
گریزان  و هزینه زیاد، نوبهائیان اروپا را 
می کند. همچنین کل این فرایند برای 
برخالف  امروز،  باثبات  اروپای  مردم 
گذشته چندان بدیع و جذاب نیست.
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به نظر خانم واربرگ نمودار جمعیتی جامعه بهائی 
دانمارک خاص و ویژه نیست؛ بلکه عمدتًا بیانگر 
)واربرگ،  است  پا  ارو غرب  شمال  کشورهای 
که  می رسد  به نظر  جهانی،  مقیاس  در  ص4۲۰(. 
تعداد  شدید  کاهش  و  باشد  بحرانی تر  شرایط 
کاهش قابل مالحظه فعالیت در  ی و 

ّ
محافل محل

بیشتر مناطق جهان نشانه های آن است. این امر 
احتمااًل ناشی از راهبرد تهاجم تبلیغی دهه ۱۹8۰ 

است )واربرگ، ص4۲۱(.  

که  گرفت  نتیجه  این گونه  به طور خالصه می توان 
آنچه از بهائیت امروزه به عنوان دین ارائه می شود، 
فقط  که  است  تی  تشکیال ساختار  یک  بیشتر 
هم  آن  می دهد،  فرهنگی  و  اجتماعی  شعارهای 
شعارها  این  می توانند  پا  ارو مردم  که  شرایطی  در 
و  بشنوند  خود،  جامعه  در  دین،  تغییر  بدون  را 
الزامات  و  قیدها  طرفی  از  کنند.  همراهی  آن  با 
هزینه  و  وقت  صرف  و  جلسات  مانند  خاصی 
گریزان می کند. همچنین  را  پا  ارو نوبهائیان  یاد،  ز
امروز،  باثبات  پای  ارو مردم  برای  فرایند  این  کل 

گذشته چندان بدیع و جذاب نیست. برخالف 

فعالیت های  می دهد  ترجیح  پایی  ارو یک 
فعالیت های  احزاب،  در  را  خود  تی  تشکیال
مردم  سازمان های  در  را  خود  اجتماعی  و  خیریه 
کلیسا داشته  نهاد و ازدواج و مراسم مذهبی را در 
باشد، نه اینکه ترکیبی از همه این ها را با خروج از 
مسیحیت تجربه کند. شاید به همین دلیل است 
در  دانمارکی االصل،  تازه بهائیان  از   %۲5 فقط  که 
به  می مانند؛  باقی  بهائی  همچنان  عمر  ادامه 

بهائی  که  دانمارکی هایی  از   %75 دیگر  عبارت 
می شوند، سرانجام از بهائیت کناره گیری می کنند 

)واربرگ، ص۲84(.  

چنانچه  نیست،  پا  ارو به  منحصر  افول  این  البته 
در  بهائیان  روبه رشد  جامعه  مثال،  به عنوان 
حکومت  از   ۱۹7۱-7۹ سال های  طی  اوگاندا، 
به  که  تا حدی  امین آسیب جدی خورد.  عیدی 
آمدن  کار  ی  رو از  قبل  بهائی،  تشکیالت  ادعای 
عیدی امین تعداد بهائیان آن کشور 7۰,۰۰۰ نفر بود 
سرنگونی  از  طوالنی  نسبتًا  مدت  از  پس  امروزه  و 
ی و بهبود اوضاع و شرایط، فقط ۱۰۰۰۰ بهائی در  و

کشور وجود دارد۱ )واربرگ، ص4۲۱(. آن 

کمتر  فعالیت  با  افریقا  در  بهائی  میزان  این  البته 
پا حاصل شده است،  مبلغان بهائی نسبت به ارو
از  هیچ یک  بگوییم  سخن  آمار  زبان  به  گر  ا یعنی 
پایی نمی توانند به تنهایی، در برابر  جوامع بهائی ارو
جامعه بهائی امریکا عرض اندام کنند. بااین حال، 
درصد  امریکا  بهائیان  جامعه  حتی  درمجموع، 
بهائیان جهان هستند )حدود %۲(  کل  از  اندکی 
بهائیان  آمار  نیز فقط %۳  پای غربی  ارو بهائیان  و 
تسجیل  رشد  موجود،  آمار  طبق  هستند.  جهان 
۱۹۶۳تا  سال های  طی  آفریقا،  و  آسیا  در  بهائیان 
پس  است.  داشته  قابل توجهی  افزایش   ،۱۹8۶
مرکز  سوی  از  خاصی  اطالعات  و  آمار   ،۱۹8۶ از 
بهائی  جامعه  در  عضویت  درباره  بهائی  جهانی 
شخصًا  من  که  هم  )آماری  است  نشده  منتشر 

کامپاال،۱۲- ۱.یادداشتهایمیدانی،بازدیدازمعبدبهائی
۱3فوریه۲000.
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مربوط  فقط  کردم  یافت  در بهائی  جهانی  مرکز  از 
۱۹۹۳است(.  سال  تا  خاصی  کشورهای  آمار  به 
که  بود  منطقی  پس   .)۲۱8 و  ص۲۱7  )واربرگ، 
تبلیغات  اندک  بازده  دیدن  از  بعد  بیت العدل  
به  را  مبلغان  اعزام  حجم  دلیلی،  هر  به  پا،  ارو در 
کشورهای  ی آنان را معطوف به  کاسته و نیرو پا  ارو

توسعه نیافته می کرد.

اواًل چرا این  که   سؤال مشخص و مهم این است 
صورت  بهائیت  به  پاییان  ارو جذب  برای  کید  تأ
 8۰ دهه  از  فعالیت  همه  این  چرا  ثانیًا  گرفته، 

میالدی عماًل بی اثر بوده است؟ 

 پاسخ ساده به این پرسش از نظر خانم واربرگ این 
باشد  دانسته  باید  جهانی  بیت العدل   که  است 
امریکای  و  افریقا  هند،  در  بهائیان  کثریت  ا که 

برنامه دستاوردهای خالصه بهائی(؛ جهانی 1992-1986)مرکز ششساله برنامه دستاوردهای خالصه منابع:

بهائیان ی
ّ
مل )محفل بیتالعدلجهانی به آماریساالنه گزارشهای بهائی( )مرکزجهانی سهساله1993-96،

دانمارک(.)واربرگ،ص411(.
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غیرفعال،  بهائیان  این  و  هستند  غیرفعال  التین 
بهائی  جامعه  برای  انسانی  ی  نیرو به هیچ وجه 
غیرفعال  صرف  به  بهائیان  نمی شوند.  محسوب 
گر  ا نمی دهند.  دست  از  را  خود  عضویت  بودن، 
کنار  بهائی  از جوامع  را  افراد غیرفعال  که  بود  قرار 

را  فعال  افراد  فقط  و  گذاشت 
باید  العدل  بیت  کرد،  گزینش 
می داد  دستور  ی 

ّ
مل محافل  به 

دهند  انجام  را  کار  این  تا 
)واربرگ، ص۲۲7(. در شرایطی 
فعالیت های  پیشبرد  برای  که 
پول  به  بیت العدل ،  گون  گونا
و  متخصص  انسانی  ی  نیرو و 
است،  احتیاج  یادی  ز رایگان 
که افراد غیرفعال  طبیعی است 
باقی  بهائی  عضو  همچنان 
درک  شوقی افندی  با  بمانند. 

در  حیات بخش  خون  به  را  پول  واقعیت،  این 
)واربرگ،  است۱  کرده  تشبیه  بهائی  اداری  نظم 

ص۳77(.

گر  ا که  می گوید  شما  به  جمعیتی  نمودارهای 
داشته  را  اعضا  تعداد  افزایش  قصد  دینی  گروه 
کند.  پیگیری  را  کارآمدی  تبلیغ  باید  باشد، 
تبلیغ  به  باید  هم  موجود  مبالغ  افزایش  برای 
انسانی  ی  نیرو معنای  به  جدید  عضو  پرداخت. 
ی  نیرو جذب  ولی  است،  جدید  مالی  ی  نیرو و 
1. [Shoghi E endi], Principles of Bahá’í Adminis-
tration. A Compilation, London, Baha’i Publish-
ing Trust, 1976, pp. 91–95.

جدید مستلزم صرف منابع در حال حاضر است 
بهائیان  مثال،  به عنوان  ص۳۹7(.  )واربرگ، 
از  خود،  دین  قراردادن  دید  درمعرض  برای 
می کنند.  اقدام  چشمگیر،  دینی  ی  معمار طریق 
مرکز  در  باب  قبر  که  کرمل،  کوه  ایوان  و  تراس ها 
قرارگرفته است نشان دهنده  آن 
ی  تأثیرگذار به  بهائیان  عالقه 
تبلیغ  همچنین  و  جهانی 
یست های  تور برای  دینشان 
به سختی  که  شهرحیفاست 
آن  دیدن  از  می توانند 
این  وانگهی،  شوند.  منصرف 
در  فقط  ی  معمار شاهکارهای 
قرار ندارند، بلکه بهائیان  حیفا 
هفت معبد دیگر در سایر نقاط 
آن ها  که  ساخته اند،  جهان 
کوچک تر،  مقیاسی  در  نیز 
هستند  بهائی  آیین  از  مشهودی  نمادهای 

)واربرگ، ص47۶(.

صرف  یورو  میلیون   ۲5۰ مبلغ   ۱۹۹۰ دهه  طی 
شده  کرمل  کوه  در  طبقات  و  تراس ها  ساخت 

است۲ )واربرگ، ص4۲۲(.

سنگین  هزینه کرد  محل  تنها  ی  معمار البته 
فعالیت های  از  دیگر  یکی  نیست،  بیت العدل  
دل  در  دانشگاهی  داشتن  بیت العدل   پرهزینه 

2. “Reshaping ‘God’s holy mountain’ to create 
a vision of peace and beauty for all humani-
ty”, http://www.bahaiworldnews.com/story.
cfm?STORYID=79. Accessed 6 January 2004.

پیشبرد  برای  که  شرایطی  در 
گون بیت العدل ،  فعالیت های گونا
به پول و نیروی انسانی متخصص 
است،  احتیاج  زیادی  رایگان  و 
غیرفعال  افراد  که  است  طبیعی 
باقی  بهائی  عضو  همچنان 
درک  شوقی افندی  با  بمانند. 
خون  به  را  پول  واقعیت،  این 
حیات بخش در نظم اداری بهائی 

کرده است. تشبیه 
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الندگ.  بین المللی  دانشگاه  یعنی  است،  پا  ارو
که درسوئیس واقع شده، یک نهاد  این دانشگاه 
عملکرد  گزارش  که  است  بهائی  مستقل  نسبتًا 
ارائه  جهانی  بیت العدل   به  مستقیمًا  را  خود 
زیرنظر  رسمی  به طور  و  به ظاهر  گرچه  ا می کند، 

سوئیس  بهائیان  ملی  محفل 
که احداث  است.۱ مسلم است 
تی  ی از چنین تشکیال و نگهدار

کم هزینه نخواهد بود.  پا  در ارو

دارای  کادمی  آ مثال  به عنوان 
اتاق های  و  کنفرانس  مرکز  یک 
و  تریا  کافه  جلسات،  مدرن 
یک  در  هتلداری،  خدمات 
با  شهر،  از  خارج  زیبای  خانه 
بلند و  منظره ای زیبا، در جایی 
کنستانس، در  یاچه  مشرف بر در
ساحل جنوبی و منظره ای بسیار 

کوهستان واقع شده است.  زیبا از 

تا  کرده  تالش  الندگ  بین المللی  دانشگاه 
مقامات  با  غیررسمی  ارتباطات  سلسله  یک 
نماید.  برقرار  غیربهائی  بین المللی  تصمیم گیر 
درحال حاضر، دانشگاه بین المللی الندگ، صرفًا 
و  کنفرانس ها  برای  جهانی  مجمع  یک  به عنوان 

 گفت وگوهای بهائی، فعالیت می کند.۲

بنیاناست بینالمللیالندگتحتتملکیک ۱.دانشگاه
ومحفلملیسوییسدرصفحۀآننشاندادهشدهاست.

2. “About Landegg”, http://www.landegg.edu/
about/index.htm. Accessed 13 April 2004.

که یک هیئت علمی 8۰ نفره  الندگ اعالم داشته 
پکن،  دانشگاه  با  الندگ  دارد.۳  دانشجو   ۱۶۰ و 
دانشگاه مریلند و دانشگاه یهودی جروزالم )بیت 
دو  در  دارد.  کادمیک  آ و  علمی  روابط  المقدس( 
موردنیاز  مالی  هزینه های  بهائیان  اخیر،  دانشگاه 
را  بهائی  مطالعات  برای 
)واربرگ،  کرده اند  تأمین 

ص5۰۱ و 5۰۲(.

هزینه های  پرداخت 
کز  مرا اداره  چون  سنگینی 
کن  اما ساخت  تبلیغی، 
که  تبلیغی  کز  مرا و  باشکوه 
تحقیقات  در  آن ها  از  برخی 
شده،  مستند  واربرگ  خانم 
فقیر  بهائیان  عهده  از  طبعًا 
ساخته  هندی  و  آفریقایی 
شرایطی  در  هم  آن  نیست، 
کافی  و دلبستگی  اعتقاد  بهائیان هندوستان  که 
بسیاری  و  نداشتند  بهائیان  به  پیوستن  از  پس 
هندویی  مناسک  همچنان  بهائی شده،  افراد  از 
روستاییان  آن  گذشته  از  می دادند.4  انجام  را 

3. “Landegg International University Accredi-
tation Status”, http://www.landegg.edu/ about/
status.htm. Accessed 13 April 2004.
4. William N. Garlington, “Bahá’í Bhajans”, 
World Order, vol. 16, 1982, pp. 43–49; Margit 
Warburg, “Conversion: Considerations before a 
field-work in a Bahá’í village in Kerala”, in Asko 
Parpola and Bent Smidt Hansen (eds.), South 
Asian Religion and Society, London, Curzon 
Press, 1986, pp. 223–235; Maneck, “Conversion 
Movements within Hindu Village Culture”. 

چون  سنگینی  هزینه های  پرداخت 
کن  اما ساخت  تبلیغی،  کز  مرا اداره 
از  برخی  که  تبلیغی  کز  مرا و  باشکوه 
واربرگ  خانم  تحقیقات  در  آن ها 
مستند شده، طبعًا از عهده بهائیان 
ساخته  هندی  و  آفریقایی  فقیر 
نیست، آن هم در شرایطی که بهائیان 
کافی  هندوستان اعتقاد و دلبستگی 
نداشتند  بهائیان  به  پیوستن  از  پس 
شده،  بهائی  افراد  از  بسیاری  و 
انجام  را  هندویی  مناسک  همچنان 

می دادند. 



65

الزم  توانایی  و  بودند  بی سواد  غالبًا  بهائی شده، 
نداشتند.۱  را  بهائی  جامعه  تداوم  و  تشکیل  برای 
هندوستان،  در  که  می کنند  ادعا  بهائیان  البته 
کثر  ا و  می کنند  زندگی  بهائی  دومیلیون  از  بیش 
آن ها هم در مناطق روستایی هستند.۲ هرچند در 
یک بحث اینترنتی، درباره آمار افراد تسجیل شده 
سایر  )و  هندوستان  به  مربوط  آمارهای  بهائی، 
قرار  تردید  مورد  شدیدًا  درحال توسعه(  کشورهای 

گرفت۳ )واربرگ، ص۲۲۰ و ۲۲۱(.

مالی  منبع  گرفتن  درنظر  با  فقط  بااین حال، 
پایی  ارو بهائیان  که  کرد  برآورد  می توان  تبرعات، 
تبرعات  دالر  میلیون   ۱۳ حدود   ۱۹۹۰ دهه  طی 
 ،)4۲۲ ص  )واربرگ،  داشته اند  بین المللی 
کل  از  کمتر  بسیار  افراد  این  تعداد  درحالی که 
آفریقایی اعالم می شود.  کشور  یا دو  بهائیان یک 
یعنی فقط در دانمارک با تقسیم کمک ها به تعداد 
بهائیان دانمارک به آمار جالبی می رسیم: به ازای 
است  شده  پرداخته  یورو   ۲۲۰ ساالنه  بهائی،  هر 

1. Maneck, “Conversion Movements within Hin-
du Village Culture”.
2. “expansion”, in Smith, A Concise Encyclo-
pedia of the Bahá’í Faith, pp. 137–154; Susan 
Maneck, “Conversion Movements within Hindu 
Village Culture”, http://bahailibrary.org./unpubl.
articles/hindu.conversion.html; M. Vijayanunni, 
“Census of India 1991, Series-1, India, Paper 1 
of 1995. Religion”, New Delhi, Census Com-
mission, 1995, Appendix A, Documents of the 
Shaykhi, Babi and Baha’i Movements, vol. 3, 
no. 3, 1999, http://www2.h-net.msu.edu/~bahai/
docs/vol3/incens/incens.htm. orrelated
3. “The Bahai Faith & Religious Freedom of Con-
science”, http://www.fglaysher. com/bahaicensor-
ship/FalseStats.htm. Accessed 6 February 2003.

که  )۱۶5۰کرون(. این میزان دو برابر مبلغی است 
ی لوتری ساالنه تحت عنوان 

ّ
کلیسای مل اعضای 

ص  )واربرگ،  می پردازند4۳  کلیسا  به  مالیات 
۳۹5(. البته این ارقام به جز پرداخت هایی مانند 

حقوق اهلل هستند.

به  اسالمی،  سنن  از  یکی  تداوم  حقوق اهلل 
زکات  یا  فقرا  به  کمک  یا  دینی"  معنی"مالیات 
بهائیان  برای  اقدس  کتاب  در  حقوق اهلل  است.4 
اجباری شده است. البته بهاءاهلل از حدود ۱878 
کرد. از دهه  یافت حقوق اهلل را آغاز  به آهستگی در
۱8۹۰ به بعد بهائیان ایرانی می توانستند حقوق اهلل 
بیت العدل   که  بود   ۱۹84 سال  در  ولی  بپردازند، 
کرد زمان مناسب فراهم شده تا به بهائیان  اعالم 
نظام  و  بپردازند  را  حقوق اهلل  که  دهد  اجازه 
کامل  یج  به تدر جهان  سراسر  در  هم  آن  پرداخت 

شده است5 )واربرگ، ص ۳۹۳(.

همه  به  پیامی  در  بیت العدل    ،۱۹85 سال  در 
بهائیان این چنین اظهارداشت:

کهدرحیات برایجامعهبهائیزمانآنفرارسیده
باشد۶  داشته بیشتری  حضور خود اطراف جامعه

)واربرگ، ص475(.

4. Cole, Modernity and the Millennium, pp. 
93–94. 
5. Huqúqu’lláh: A Study Guide, London, Baha’i 
Publishing Trust, 1989, pp. 11–16.
گرفتهشدهاست،مگر اطالعاتدربارۀحقوقاهللازاینمنبع

آنکهذکرشدهباشد.
6. [Universal House of Justice], A Wider Hori-
zon. Selected Messages of the Universal House 
of Justice 1983–1992, Riviera Beach, Palabra 
Publications, 1992, p. 148.
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از  را  بیت العدل   منظور  می توان  فوق  توضیح  با 
حضور بیشتر، پرداخت مبالغ و عناوین بیشتر مالی 
طریق  از  پرداخت ها  دانست.  حقوق اهلل  همچون 
حقوق اهلل،  امین  به  حقوق اهلل  محلی  نمایندگان 
در مرکز جهانی، صورت می گیرد. باتوجه به شرایط 
سوی  از  برشمرده شده  ویژگی های  و  حواشی  و 

رهبران بهائی درباره حقوق اهلل، 
پرداخت  که  می شود  مشاهده 
حقوق اهلل تا حّدی به یک رفتار 
شده  تبدیل  دینی  پرستیژی 
حقوق اهلل  پرداخت  است. 
بیشتر بر اساس محاسبه است 
درآمد  از  درصدی  کسر  تا 
کلی آن است  اشخاص. اصل 
ساالنه  درآمد  مازاد  از   %۱۹ که 
فرد به عنوان حقوق اهلل پرداخت 

شود.۱ حقوق اهلل به حساب مخصوصی که دراختیار 
می شود.  واریز  است  حقوق اهلل  محلی  نماینده 
هیچ گونه اطالعات روشن و مفیدی درباره پرداخت 
حقوق اهلل توسط جامعه بهائی و نحوه هزینه کرد آن 
موجود نیست و پرداخت ها در ترازنامه های ساالنه 

محفل درج نمی شود )واربرگ، ص۳۹۳(.

میکنند محاسبه سال در را خود درآمد بهائی اشخاص .۱
اموال آوردن بهدست راشامل زندگیخود وخرجهایالزم
کم را اقتصادیخود کارهای ضروریوپرداختهایبرای
گراموالقابل میکنندسپسحقوقاهللراپرداختمیکنند.ا
که گرم نقدشدنارزشبیشتراز۱9مثقالطالمعادل69.۲
حدودًابرابرارزش۱000یورواست،داشتهباشد،۱9درصداز
پرداخت و میشود پرداخت حقوقاهلل بهعنوان مقدار این
 ۱9 عدد آن است. طال مثقال ۱9 تمام واحد عدد اساس بر
مبنایمحاسباتنشاندهندۀذاتمقدسحقوقاهللاست!

نتیجهگیری
نشان  واربرگ  خانم  مستندات  و  مدارک  بررسی 
که اواًل برخالف تبلیغات مبلغان بهائی،  می دهد 
تعصبات و اقدامات پیشگیرانه دولتی، به عنوان 
بهائیت  توفیق  عدم  در  نقشی  چندان  مانع، 
است،  نداشته  جهان  در 
که  مکانی  و  زمان  در  که  چرا
در  جدی  اثر  هیچ  مانع  این 
سیاست های تبلیغی بهائیت 
چشم گیری  توفیق  نداشته، 
غرب  در  بهائی  امر  توسعه  در 

حاصل نشده است.

یخچه  درعین حال، در سیر تار
و  پا  ارو در  بهائیت  تبلیغات 
غربی،  پای  ارو به خصوص 
هستیم.  شاهد  را  متعددی  راهبردی  تغییرات 
به  مسیحیت  مشابه  دینی  شد  سعی  ابتدا  در 
مشکالت  برخی  که  شود  داده  نشان  پا  ارو مردم 
ندارد.  را  خدا  جسمانیت  و  معاد  مانند  ذهنی 
جامعه  استقبال  عدم  با  دین  این  اینکه  از  پس 
یک  عماًل  دین  یک  به جای  به مرور  شد،  روبه رو 
تی برای جامعه از بهائیت ترسیم  سازمان تشکیال
یک  تبلیغات  آن  به  ورود  پایه های  اصواًل  که  شد 
مردم نهاد  و  صلح دوستانه  فعالیت های  با  گروه 
با  روند  این  می شود.  راهبری  امریکا  از  که  است 
استفاده از تشکل های جهانی مانند سازمان ملل 
می شود.  دنبال  هم  کنون  هم ا بین المللی  دفاتر  و 

که   حقوق اهلل به حساب مخصوصی  
حقوق اهلل  محلی  نماینده  دراختیار 
هیچ گونه  می شود.  واریز  است 
درباره  مفیدی  و  روشن  اطالعات 
جامعه  توسط  حقوق اهلل  پرداخت 
موجود  آن  هزینه کرد  نحوه  و  بهائی 
نیست و پرداخت ها در ترازنامه های 
نمی شود  درج  محفل  ساالنه 

)واربرگ، ص393(.
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نداشته  جدی  توفیق  هم  روند  این  بااین حال، 
می دهند  ترجیح  مردم  غرب  در  که  چرا است، 
سازمان های  در  را  خود  گروهی  فعالیت های 
شفاف  و  شناخته شده  خیریه های  و  غیردینی 

کنند.  دنبال 

کلی، در این مقاله خروج از آموزه های اولیه  به طور 
در  بهائیت  باور  برای معرفی  و عبدالبهاء  بهاءاهلل 
در  است.  شده  داده  نشان  بیستم  قرن  ابتدای 
که  ادامه تغییر راهبردی به این شکل اتفاق افتاد 
اواًل فقط آموزه های اجتماعی موردتوجه قرار گرفت 
و ثانیًا بهائیت به عنوان یک نظام آیینی امریکایی 
قفل  گرچه  ا تغییر  دو  این  شد.  عرضه  غرب  به 
یادی شکست  پاییان را تا حدود ز بهائی شدن ارو
در  مهاجر  ایرانیان  و  غربی  میسیونرهای  حتی  اما 
بهائیان  جمعیتی  ترکیب  نتوانستند  هم  غرب 

غرب را تغییر قابل توجهی دهند. 

میانه  سال های  از  سیاست ها  تغییر  این  هرچند 
و  آسیا  کمترتوسعه یافته  کشورهای  بیستم در  قرن 
افریقا موفقیت های بهتری داشت، اما بااین وجود 
میسیونرها  اعزام  بر  شدیدی  کید  تأ بیت العدل  
این  چرایی  می کند.  غرب  در  بهائی  امر  تبلیغ  و 
مقاله  این  بعدی  کم فایده  سؤال  و  پرهزینه  اقدام 
که به نظر می رسد در این نگاه به دنبال توسعه  بود 
جدی  درآمدهای  کسب  و  انسانی  ی  نیرو کیفی 
کیدات  کشورهای ثروتمند هدف اصلی این تأ از 
واربرگ  خانم  تحقیقات  میان  در  که  باشد  بوده 

مستندات خوبی برای این ایده وجود دارد.

سپاس
فرناق  حمید  آقای  جناب  از  است  الزم  انتها  در 
کتاب خانم واربرگ و همچنین  که در ترجمه متن 
داشتند،  شایانی  کمک ها ی  مقاله  این  بررسی 

یم. مراتب سپاس و قدردانی خود را اعالم دار

منابع

1- Margit Warburg, Citizens of the 
World: A History and Sociology of the 
Baha’is from a Globalisation Perspec-
tive, Brill, LEIDEN, BOSTON, 2006.

لیدن،  بریل،  جهانی،  شهروند  واربرگ،  مارگیت 
بوستون، ۲۰۰۶.

ی مطبوعات - ۲
ّ
کتاب ایقان، مؤّسسه مل بهاءاهلل، 

)نشر  اّول  چاپ  آلمان،  هوفمایم،  آلمان،  بهائی 
 ۱۹۹8 شمسی،   ۱۳77 بدیع،   ۱55 جدید(، 

میالدی.

جدید، - ۳ عصر  و  بهاءاهلل  اسلمنت،  ای.  ج. 
ترجمۀ ع. بشیر إلهی، ه. رحیمی، ف. سلیمانی، 

EDITORA BAHA’I، ریودژانیرو، برزیل
در - 4 عبدالبهاء  حضرت  خطابات  عبدالبهاء، 

پا، فرج اهلل ذکی الکردی، مصر، چاپ اول،  سفر ارو
۱۹۲۱ میالدی.

حضرت - 5 خطابات  مجموعۀ  عبدالبهاء، 
آلمان  امری،  آثار  نشر  ملی  لجنۀ  عبدالبهاء، 

غربی، النگنهاین، ۱۲7 بدیع.
بیت العدل ، پیام ۱۹ آوریل ۲۰۱۳.- ۶
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باب:طلیعۀآیینبهائی
The Gateبررسیدیدگاههایامیدقائممقامیدرمستند

سّیدمقدادنبویرضوی

کارشناسارشدتاریخاسالمــدانشگاهشهیدبهشتی 

مریمالساداتامامیشوشتری

کارشناسارشدادبیاتفارسیــدانشگاهالزهراء



کلیدواژه: »باب: طلیعۀ آیین بهائی« )نقدی 
بر مستند The Gate)، امید قائم مقامی، امام 
باب،  علی محّمد  سّید  شیعیان،  دوازدهم 
و  بهاءاهلل  حسینعلی  میرزا  اهلل،  یظهره  من 

میرزا یحیی صبح ازل.

چکیده

)استاد  قائم مقامی  امید  گفتارهای 
ایالتی  دانشگاه  در  اسالمی  مطالعات 
 The Gate: Dawn مستند  در  نیویورک( 
آیین  طلیعۀ  )باب:   of the Bahai Faith
بسیاری  به  نسبت  در  نه تنها  بهائی( 
به  که  است  بیشتر  آن  کارشناسان  از 
بهائی  آیین  باورهای  مهم ترین  از  برخی 
ظهور  میان  کم  بسیار  فاصلۀ  چون 
موعود  ظهور  و  باب  علی محّمد  سّید 
میرزا  برانگیختگی  و  اهلل،  یظهره  من  او، 
در  خداوند  سوی  از  بهاءاهلل  حسینعلی 
هی 

ّ
من یظهره الل مقام  به  تهران  سیاه چال 

نیز پرداخته است. این مقاله بر آن است 
تا تراز درستی سخنان او را در آن مستند 

به دست دهد.
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مقدمه
 The نام  با  یخی  تار مستندی  م.،   ۲۰۱8 سال  در 
طلیعۀ  )باب:   Gate: Dawn of the Bahai Faith
نمایش  به  بهائیان  جامعۀ  سوی  از  بهائی(  آیین 
شش سالۀ  یخ  تار از  شمایی  مستند  این  درآمد. 
دعوت سّید علی محّمد باب )۱۲۶۰ تا ۱۲۶۶ ق.( 
را به دست داده و با ورود به سال های ابتدایی پس 
ی )۱۲۶8 ق.(، میرزا حسینعلی بهاءاهلل  از اعدام و
موعود  و سپس،  باقی مانده  رهبر  تنها  به عنوان  را 

آیین او، من یظهره اهلل، نمایانده است. 

»مستند  پس  این  از  که  ــ  یخی  تار مستند  این  در 
از  متخصصانی  با  ــ  می شود  خوانده  باب« 
کارشناس،  عنوان  به  بهائی،  آیین  به  باورمندان 
گفت وگو شده است: تاد الوسن )استاد بازنشستۀ 
مطالعات اسالمی در دانشگاه تورنتو(، موژان مؤمن 
نویسنده و محقق صاحب نام در حوزۀ  )پزشک، 
مدعو  )استاد  سعیدی  نادر  بهائی(،  مطالعات 
گروه فرهنگ ها و زبان های خاورمیانه در دانشگاه 
کاظم زاده )استاد  کالیفرنیا در لس آنجلس(، فیروز 
از  یکی  که   ... و  ییل(  دانشگاه  در  یخ  تار فقید 
یادی نیز به دست  گفتارهای ز از قضا  که  ــ  ایشان 
داده ــ امید قائم مقامی )دانشیار عربی و مطالعات 
خاور نزدیک در دانشگاه ایالتی نیویورک( است. 

از  یادی  ز بخش های  پژوهش،  این  نگاه  در 
یخی  تار یا  فکری  نادرستی های  با  مستند  این 
عرضه  قابل  مبسوط  پژوهشی  در  که  روبه روست 
امید  دیدگاه های  به  تنها  اینجا  در  اما  است، 

قائم مقامی پرداخته می شود. 

امامپنهاننادیدنی
مؤلفه ای  دربارۀ  قائم مقامی  امید  گفتار  نخستین 
دوازدهم  امام  به  نسبت  شیعیان  باورداشت  از 
ی  که و گفتۀ او، »ایشان بر آن باور بودند  است. به 
و  زنده  که  است  جسمانی  غیبت  از  حالتی  در 

حاضر است اما نمی توانش دید«.۱
غیبت  به  اثنی عشری  امامی  شیعیان  گفت:  باید 
او  با  دیدار  امکان  با  دوازدهم همراه  امام  جسمانی 
باور داشته و دارند. امکان دیدار با او در دورۀ غیبت 
دورۀ  در  و  بوده  همگانی  باورداشت  مورد  صغری 

غیبت کبری نیز مورد اعتقاد بیشتر ایشان است. 

کتاب  در  ق.(،   ۱۱۰7 )د.  بحرانی  هاشم  سّید 
المهدی،  القائم  رأی  من  فی  الولی  تبصرة 
حکایت های بسیاری را دربارۀ مواجهات شیعیان 
شیعی  متقدم  کتا  ب های  از  دوازدهم  امام  با 
 ... و  النعمة  تمام  و  الدین  کمال  الکافی،  مانند 
که زمان آن ها به سال های حیات  کرده  گردآوری 
امام یازدهم شیعیان، حسن بن علی العسکری، و 

دورۀ غیبت صغری بازمی گردد.
)نوشتۀ  الغیبة  کتاب  مانند  آثاری  در  همچنین، 
ق.(،۲    4۶۰ د.  طوسی،  حسن  بن  محّمد  شیخ 
کشف المحجة لثمرة المهجة )نوشتۀ سّید علی 
بن طاووس، د. ۶۶4 ق.(،۳ المنتقی من السلطان 

1. They believed that he was in a state of physi-
cal concealment. He was alive and present but he 
simply could not be seen. (5.40)
باب الغیبة، کتاب الطوسی، الحسن بن محّمد الشیخ .۲
أوعرفه یعرفه  الزمانوهوال »أخباربعضمنرأیصاحب

فیمابعد«.
کشفالمحجةلثمرة 3.السّیدعلیبنموسیبنالطاووس،
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بن  علی  سّید  )نوشتۀ  اإلیمان  أهل  عن  المفرج 
هشتم(،۱  قرن  دینی  عالمان  از  نیلی،  عبدالکریم 
بحار األنوار )نوشتۀ شیخ محّمدباقر مجلسی، د. 
۱۱۱۰ ق.(،۲ دار السالم نوشتۀ )شیخ محمود میثمی 
فاز  من  فی  المأوی  جنة  ق.(،۳   ۱۳۰8 د.  عراقی، 
بلقاء الحجة أو معجزته فی الغیبة الکبری و نجم 
حسین  میرزا  )نوشتۀ  غایب  امام  احوال  در  ثاقب 
نوری طبرسی، د. ۱۳۲۰ ق.(4 تا به امروز نمونه های 
گویای باورداشت شیعیان  زیادی از حکایت های 
غیبت  دو  در  دوازدهم  امام  با  دیدار  امکان  به 

کبری را می توان دید.  صغری و 
گذشته از این، سّید علی محّمد باب نیز در کتاب 
دورۀ  در  مهزیار  بن  علی  دیدار  کوثر،  سورۀ  تفسیر 
محّمد  دیدار  و   )۱ شمارۀ  )سند  صغری  غیبت 
)سند  کبری  غیبت  دورۀ  در  بحرینی  عیسی  بن 
دیدارها  آن  وقوع  امکان  به  و  آورده  را   )۲ شمارۀ 
)سندهای  است  پرداخته  غیبت  دورۀ  دو  هر  در 
شده  داده  نشان  دیگر  جایی  در   .)4 و   ۳ شمارۀ 
دوران  در  دوازدهم  امام  امامت  به  همواره  او  که 

العبادات، ومنهج الدعوات وهمو،مهج المهجة،ص۱0۴
ص۲96.

السلطان من المنتقی النیلی، عبدالکریم بن علی السّید .۱
کتاب،۱6حکایتدرارتباط المفرجعنأهلاإلیمان.دراین

باامامدوازدهمآمدهاست.
۲.الشیخمحّمدباقرالمجلسی،بحاراألنوار،ج۵3،صص۱ 
تا۷۷:باب»ذکرمنرآهــعلیهالسالم«وصص۱۵9تا۱80: 
الکبری الغیبة ـفی السالم ـــعلیه رآه نادرفی»ذکرمن باب

قریبًامنزماننا«.
3.شیخمحمودمیثمیعراقی،دارالسالم،صص393تا۵0۷.
۴.المیرزاحسینالنوریالطبرسی،جنةالمأویفیذکرمنفاز
کتابوهمو، بلقاءالحجةأومعجزتهفیالغیبةالکبری،تمام

نجمثاقبدراحوالامامغایب،ج۲،صص۴۴6تا۷8۴.

در  که  گفت  باید  باور داشت، پس  دیانت اسالم 
از  و  آورده  را  خود  باورداشت  واقعیت  کتاب،  آن 

ی مصلحت سخن نگفته است.5 رو

دوازدهم امام جایگاه رضوی، نبوی مقداد سّید نک.: .۵
شیعیاندرمسیردعوتمیرزاعلیمحّمدباب.

سندشمارۀ1
صفحۀشمارۀ109ازتفسیرسورۀکوثر)نوشتۀسّیدعلیمحّمد

باب(
)کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران،مجموعۀعلیروحی،ش

)10784
با اینصفحه)سطر3(رخداددیدارعلیبنمهزیار بابدر

کردهاست. امامدوازدهمدردورۀغیبتصغریراآغاز
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سندشمارۀ2

صفحۀشمارۀ112ازتفسیرسورۀکوثر)نوشتۀسّیدعلیمحّمد
باب(

)کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران،مجموعۀعلیروحی،ش
)10784

بحث مقدمۀ ،)11 تا 8 )سطرهای صفحه این  در باب،
آورده را کبری امامدوازدهمدردورانغیبت با دیدارکنندگان
)دیدار بحرین شیعیان به او عنایت رخداد آن،  از پس و
اودرحدودزمانی با شمسالدینمحّمدبنعیسیبحرانی
حیاتشیخمحّمدباقرمجلسی:د.1110ق.(ونجاتشاناز

توطئۀوزیرسنیمذهبآنجارابازگفتهاست.

سندشمارۀ3

صفحۀشمارۀ108ازتفسیرسورۀکوثر)نوشتۀسّیدعلیمحّمد
باب(

)کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران،مجموعۀعلیروحی،ش
)10784

کهتعداد اینصفحه)سطرهای13تا16(،نوشته باب،در
تنها را غیبتصغری دورۀ در دوازدهم امام با دیدارکنندگان

گاهاست. خداوندآ
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ویژگیهایموعوددرنگاهسّیدکاظمرشتی
روایتمستند»باب:طلیعۀآیینبهائی«

سّید  دستور  دربارۀ  قائم مقامی  امید  بعدی  گفتار 
جستجوی  ضرورت  بر  گردان  شا به  رشتی  کاظم 

موعود است:

گردان  سّید کاظم رشتی، پیش از وفات، از شا
کاری  خود به گونه ای جدی خواست تا هیچ 
که  انجام نداده و تنها برای جستجوی موعود 
قریب الوقوع۱[  و  حتمی  ]و  برجسته  ظهورش 

کنده شوند.۲ بود، پرا

که  می انجامد  آنجا  به  باب  مستند  یخی  تار سیر 
گردان برجستۀ سّید  )از شا یه ای  مال حسین بشرو
به  موعود،  جستجوی  مسیر  در  رشتی(،  کاظم 
ناشناس  شخصی  با  ورود،  بدو  در  و  رفت  شیراز 
اما جذاب روبه رو شده و به خانۀ او میهمان شد. 

»بعد  که  است  این  باب  مستند  روایت گر  سخن 
خود  برای  بهانه ای  پی  در  مالحسین  نماز،  از 
میزبانش  اما  برود،[  تاجر  جوان  آن  خانۀ  از  ]تا  بود 
پرسیدن  به  کرد  شروع  و  بماند  تا  خواست  او  از 
که دربارۀ امام  سؤال هایی دربارۀ پیشگویی هایی 

دوازدهم شده است«.۳
گفته ۱.درصورتفارسیمستندThe Gate،»قریبالوقوع«

شدهاست. 
2. Prior to his passing, Seyyed Kazim urged his 
students to do nothing but to scatter in search of 
the promised one whose appearance was emi-
nent. (7.53)
3. After prayers Mulla Hussain sought to excuse 
himself but his host urged him to remain and be-
gan questioning him about the prophecies of the 
12th Imam. (10.47)

سندشمارۀ4

صفحۀشمارۀ102ازتفسیرسورۀکوثر)نوشتۀسّیدعلیمحّمد
باب(

)کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران،مجموعۀعلیروحی،ش
)10784

با امکاندیدار اینصفحه)سطرهای10تا13(،از باب،در
گفتهاست. کبریسخن امامدوازدهمدردورانغیبت
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به روایت امید قائم مقامی:

پرسید:  یه ای  بشرو حسین  مال  از  جوان  مرد 
کاظم، دربارۀ ویژگی های  »استاد شما، سّید 
داد:[  پاسخ  ]او  است؟«  گفته  چه  موعود 
خواهد  سال  سی  تا  بیست  میان  »موعود 
خواهد  پیامبر  خالص  فرزندان  از  و  داشت 
و  از هرگونه نقص جسمی مبری است  و  بود 

دانش ذاتی ]و االهی۱[ دارد«.۲ 

گفتار  از  پس  باب،  مستند  روایت گر  که  آن گونه 
سخنان  آن  از  پس  تاجر  جوان  آورده،  قائم مقامی 
من  در  نشانه ها  این  تمام  کن!  »نگاه  گفت: 

است!«۳

زیر  نکات  در  آمده،  گفتارها  این  در  که  را  آنچه 
می توان دید:

جستجوی . ۱ برای  رشتی  کاظم  سّید  دستور 
موعود؛

بودن ظهور موعود در نگاه سّید . ۲ قریب الوقوع 
کاظم رشتی؛

یه ای به باب؛. ۳ عدم شناخت مال حسین بشرو
تاجر بودن باب؛. 4

گفته ۱.درصورتفارسیمستندThe Gate،»دانشاالهی«
شدهاست.

2. The young man asks Mulla Hussain: “In what 
way that your master Seyyed Kazim described 
the promised one?” “The promised one would 
be between the ages of 20 and 30. He would be 
of pure lineage a descendant of the Prophet Mu-
hammad. He would be completely bereft of any 
bodily deficiencies and he would possess innate 
knowledge.” (10.57)
3. Behold, all these signs are manifest in me. 
(11.24)

پرسش باب از عالیم ظهور امام دوازدهم؛. 5
حسین . ۶ مال  استاد  رشتی:  کاظم  سّید 

یه ای و نه باب؛ بشرو
کاظم . 7 از قول سّید  بیان ویژگی های »موعود« 

رشتی؛
باب: موعود.. 8

امام مهدویت به شیخی پیشوایان باور
دوازدهم

شیخ  از  به جای مانده  آثار  که  گفت  باید  ابتدا، 
که  گویای آنند  احمد احسائی و سّید کاظم رشتی 
شیعی مذهب،  دینی  عالمان  دیگر  مانند  آن دو، 
آیین اسالم را دیانت پایانی می گفته و موعود آن را 

کسی جز امام دوازدهم نمی دانستند. 

شرح  در  احسائی،  احمد  شیخ  نمونه،  عنوان  به 
هنگام  کبیره،  جامعۀ  یارت  ز بر  خود  مشهور 
را  دوم  رخداد  رجعت،  و  قیامت  دربارۀ  گفت وگو 
به زمان »قیام قائم« بازگردانده و او را همان فرزند 
جهانگیری  و  بوده  زنده  که  عسکری  حسن  امام 
گفته است:  همراه با عدل و داد خواهد داشت، 
»... أنه من صلب العسکری و أنه اآلن موجود حی 
إلی أن یخرج و یملؤها قسطًا و عداًل ...«.4 گذشته 
بسط  با  الرجعة،  و  العصمة  رسالۀ  در  او  این،  از 
محّمد  آل  قائم  ظهور  رخدادهای  به  تفصیل،  و 
و  مکه  در  دوازدهم  امام  ظهور  واقعات  و  پرداخته 

کرده است.5   مسجدالحرام را موشکافی 

الکبیرة،ج الجامعة الزیارة األحسائی،شرح أحمد الشیخ .۴
3،ص۲۲3.

کرمانی پیروان سوی از ق.، ۱۴30 سال در رساله، این .۵
شیخاحمداحسائی،درجلدپنجمازمجموعۀآثاراو،جوامع
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آثار سّید کاظم رشتی نیز گویای همین باور است، 
به عنوان نمونه:

ــ  آله  و  علیه  اهلل  صلی  ــ  ما  پیغمبر  شریعت 
مستمر است و دایم إلی یوم القیامة. ناسخی 
از  بعد  پیغمبری  و  نیست  شریعتش  برای 
یاست  ر و  سلطنت  آفتاب  و   ... نیست  او 
پس   ... نباشد  افول  و  غروب  را  بزرگوار  آن 
و  شرایع  جمیع  ناسخ  او  شریعت  بایست 

ملل  کل  ناسخ  او  ت 
ّ
مل

دوازدهم  امام   ... باشد 
است  موجود  و  حی  اآلن 
ابصار  از  غایب  لکن،  و 
ــ  تعالی  ــ  حق  که  این  تا 
و اظهار  به خروج  امر  را  او 
واجب  پس   ... فرماید 
غایب  چندی  که  شد 

شود تا دولت باطل مضمحل شود و اصالب 
به  گردد؛ پس  از نطف طیبه و خبیثه خالی 
شمشیر قاطع ظهور و خروج فرموده، باطل را 
ک و حق را ظاهر فرماید؛ عجل اهلل فرجه  هال

و سهل مخرجه بالنبی و آله.۱

بنابراین، با توجه به نگاشته های این دو پیشوای 
امام  ایشان  که  گرفت  نتیجه  باید  شیخیان، 
دوازدهم را موعود دیانت اسالم می دانستند. آنچه 
مال  از  باب  پرسش  دربارۀ  باب  مستند  روایت گر 

الکلم،بهچاپرسیدهاست.
پنجگانه،صص۱۱۴، عقاید در رساله رشتی، کاظم سّید .۱

۱30،۱۱۵و۱3۱.

یه ای دربارۀ »پیشگویی ها دربارۀ امام  حسین بشرو
گفته نیز بر همین مسیر جای می گیرد. دوازدهم« 

کاظمرشتی قربظهورموعوددرنگاهسّید
به  رشتی  کاظم  سّید  از  نامه ای  میان،  این  در 
محّمدکریم خان  حاج  خود،  اّول  تراز  گرد  شا
کرمانی، در دست است که نشان می دهد در نگاه 
دوازدهم  امام  ظهور  شیخیان،  پیشوای  دومین 
کرمانی  محّمدکریم خان  حاج  نبود.  قریب الوقوع 
که  متن این نامه را در ردیه ای 
باب  دعوت  دوم  به سال  را  آن 
نیز  پیروانش  و  آورده  نگاشت، 
منتشر  به تازگی  را  آن  تصویر 

کرده اند. 

)سندهای  مکتوب  این  در 
شمارۀ 5 و ۶(، »اتصال خلق، 
اعظم  غوث  به  شیعه،  یعنی 
آبائه  ـ جعلنی اهلل فداه و علیه و علی  ]امام زمان[ 
ظاهره«  قرای  از  قریه  چند  در  سیر  از  بعد  ـ  السالم 
گفته شده است؛ قریۀ نخست، »اصحاب شریعت 
سوم،  قریۀ  نجباء؛  دوم،  قریۀ  مجادله«؛  اهل  از 
»به  نجباء  چهارم،  قریۀ  ادنی«؛  معنی  »به  نقباء 
معنی اعلی«؛ قریۀ پنجم، نقباء »به معنی اعلی«؛ 
قریۀ ششم، ارکان ]یعنی عیسی بن مریم و خضر و 
الیاس و ادریس۲[ که »امر ایشان بر آن جناب عیان« 
بوده و »چون در این قری سیر خود تمام نمود، آنگاه، 

به غوث اعظم اتصال به هم می رساند«. 

کاظمالرشتی،شرحالقصیدة،برگهای۵۵  ۲.نک.:السّید
رتا۵۷ر.

ابتدا، باید گفت که آثار به جای مانده 
کاظم  و سّید  احسائی  احمد  از شیخ 
مانند  آن دو،  که  آنند  گویای  رشتی 
شیعی مذهب،  دینی  عالمان  دیگر 
آیین اسالم را دیانت پایانی می گفته و 
کسی جز امام دوازدهم  موعود آن را 

نمی دانستند. 
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سندهایشمارۀ5و6 
کرمانی کاظمرشتیبهحاجمحّمدکریمخان نامۀسّید

امامدوازدهم1 دربارۀمراحلرسیدنشیعیانبهزمانظهور

کرمانی،مکارماألبرار)فارسی(،ج۱، ۱.حاجمحّمدکریمخان
صص۴6و۴۷.

کنونی مردم  آنچه در این میان مهم است، جایگاه 
یاد الزم  در این قریه های شش گانه و مدت زمان ز

برای ادامۀ سیر در آن هاست:

کرده اند و در  ... مردم، اآلن، در قریۀ اولی سیر 
کجا بنیه  متحمل  قریۀ ثانیه، در مبدأ سیرند؛ 
سیر در قریۀ ثالثه می شود و آن قرای مبارکه، 
ـ صلی  برای غوث اعظم  از  حقیقتًا، اسم اند 
اهلل علیه و آله و سلم ـ ... اآلن، تفصیل امر را 
محتاج  اآلن،  مردم،  کردم.  عرض  باإلجمال 
و  انوار  و  حقایق  و  اسرار  و  بواطن  از  علوم اند 
کنهش نمی توان  به  و  نهایت نیست  را  آن ها 
از این نحو نیست،  رسید. هنوز، وقت بیش 
و  نبود  هم  مقدار  این  وقت  قبل،  که  چنان 

کافیة ....۲ اإلشارة 

بر  کرمانی  محّمدکریم خان  حاج  شرح  از  بخشی 
که در نگاهش بنیاد دعوت باب را از  این مکتوب 
منظر شیخی به چالش می کشد، بدین قرار است:

... وانگهی که مردم هنوز در مبدأ سیر در قریۀ 
نجباء هستند و بنیۀ ایشان، چنان که یافتی، 
هیهات  و  نیست  این  از  ید  از امر  متحمل 
که  چنان  آن،  غور  به  هنوز  که  آن  حال  و 
شنیدی، نرسیده اند و این تعلیقه را یک سال 
قبل از فوت خود به حقیر نوشته اند و چگونه 
که در عرض یک سال، مردم قریۀ ثالثه و  شد 
کردند و به قریۀ خامسه رسیدند  رابعه را سیر 
و هنگام ظهور ذکر اجل اعالی اعالی اعلی 

باب رد در شهاب تیر کرمانی، محّمدکریمخان حاج .۲
خسرانمآب،صص۲93و۲9۴.
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کرد  کبر ابواب یاد  شد و این مرد آمد و خود را ا
و اجل اذکار شمرد؟! ....۱

بر  تمام،  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  اینجا  تا  آنچه 
پیشوای  دو  از  باقی مانده  مدارک  و  اسناد  پایۀ 
باب  مستند  در  آنچه  بنابراین،  است؛  شیخیان 
کاظم رشتی برای جستجوی  دربارۀ »دستور سّید 
موعود«، »قریب الوقوع بودن ظهور موعود« و »بیان 
گفته شده، در ترازی  ویژگی های موعود از قول او« 
قول هایی  نقل  تنها  که  آن هاست، چرا  از  پایین تر 

که درستی شان باید نشان داده شود. است 

بابامامدوازدهمیاموعود؟
کتاب دعوتی  گذشته از آنچه آورده شد، نخستین 
نوشته شده،  یه ای  برای مال حسین بشرو که  باب 
نگفت:  او  به  هیچ گاه  باب  که  است  آن  گویای 
این  این نشانه ها در من است!«  کن! تمام  »نگاه 
کتاب از امام  که در جای جای این  از آن روست 
اهلل  بقیة  العسکری  الحسن  بن  محّمد  دوازدهم، 
نویسندۀ  و  شده  گفته  سخن  منتَظر،  غایب  حی 
کتاب باب او دانسته شده است. در این پژوهش، 
تفسیر  کتاب  نخست  بخش  از  متقدم  نمونه ای 
که در آن، نسب موعود،  سورۀ یوسف آورده شده 
گرفته تا نخستین پیشوای  از امام یازدهم شیعیان 
ایشان آمده است. این نسخه )سندهای شمارۀ 7 
یه ای به یکی از امراء  تا ۹( از سوی مال حسین بشرو

ایران داده شده بود. آن بخش چنین است:

۱.پیشین،ص۲9۴.

اهلل قد قّدر أن یخرج ذلک الکتاب فی تفسیر 
أحسن القصص من عند محّمد بن الحسن 
بن  موسی  بن  علی  بن  محّمد  بن  علی  بن 
بن  الحسین  بن  علی  بن  محّمد  بن  جعفر 
حجة  لیکون  عبده  علی  أبی طالب  بن  علی 

اهلل من عند الذکر علی العالمین بلیغًا. 

سندشمارۀ7
سّید )نوشتۀ یوسف سورۀ تفسیر کتاب از نخست صفحۀ

علیمحّمدباب(
یبهائیانایران)INBA(،ش3(

ّ
)آرشیومل

ایران امراء  از یکی برای بشرویهای مالحسین را نسخه این
فرستادهبود:سندهایشمارۀ8و9.
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کتاب تفسیر سورۀ یوسف  که باب  دیده می شود 
که او آن  را از سوی امام دوازدهم دانسته و نوشته 
را بر »عبِد« خود )باب( فرستاد تا از جانب »ذکر« 
در  باشد.  عالمیان  بر  خداوند  حجت  )باب( 
که  یوسف  سورۀ  تفسیر  از  گفتار   ۲۰ دیگر،  جایی 
را  دوازدهم  امام  به  بابیت صاحبش نسبت  مقام 

گویاست، آورده شده است.۱

۱.نک.:سّیدمقدادنبویرضوی،جایگاهامامدوازدهمشیعیان
درمسیردعوتمیرزاعلیمحّمدباب،صص366تا368.

پیشینۀشناختمالحسینبشرویهایازباب
حسین  مال  که  است  آن  بر  باب  مستند  روایت گر 
به سبب  و  نمی شناخت  را  باب  یه ای  بشرو
رفت.  خانه اش  به  و  شد  مجذوبش  او،  جذابیت 
این گفتار را مسلمانان نمی پذیرند. به نوشتۀ شیخ 
پژوهش: صاحب  این  نگاه  )در  احمد شاهرودی 
برخی مهم ترین نقدها بر آیین های بابی و بهائی(، 
کربال  در  که  شاهرودی  محّمدعلی  مال  پدرش، 

سندهایشمارۀ8و9
معرفینسخۀتفسیرسورۀیوسفمتعلقبهمالحسینبشرویهای)سندشمارۀ7(

یبهائیانایران)INBA(،ش3(
ّ
)آرشیومل

تاریخ به کتابخانهشد وارد بود؛ امیرفرستاده  برایسرکار میرزاحبیباهللآچاهی، رامالحسینبشرویهای،توسط کتاب این
ربیعاالول1298]ق.[.
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حسین  مال  با  زمان  همان  در  و  می خواند  درس 
درسی  محفل  در  را  باب  بود،  دوست  یه ای  بشرو

کاظم رشتی می دید: سّید 

آن  در  که  خود  والد  قول  از  نگارنده،  خود 
صاحب  سّید  خدمت  در  کربال،  در  اوقات، 
ترقی  اوقات  و  می کرده  تحصیل  ضوابط،۱ 
بشروئی  حسین  مال  با  و  بوده  رشتی  سّید 
اوقات،  آن  در  که  شنیدم  داشت،  دوستی 
و  بود  کاظم  سّید  گردان  شا از  باب  سّید 
همه روزه به درس سّید حاضر می شد و پخته 

و ناپخته از مطالب شیخیه اخذ می کرد.۲ 

حسین  مال  و  باب  که  است  اساس  این  بر 
کاظم  به درس سّید  زمانی مشترک  در  یه ای  بشرو
به  حداقل  را،  همدیگر  به یقین  و  می رفتند  رشتی 

چهره، می شناختند. 

باب،تاجریاعالم؟
آنچه  تحلیل  با  همراه  باال،  گفتار  این،  از  گذشته 
باب  خود  نیز  و  بهائیان  و  بابیان  دیگرمسلمانان، 
آورده اند، چنان می نمایاند که باب به گونه ای قابل 

توجه از محضر پیشوای شیخیان بهره برده بود. 

)از  تنکابنی  محّمد  میرزا  مسلمانان،  میان  در 
مال  مانند  نیز  شیعی مذهب(  دینی  عالمان 

۱.سّیدابراهیمموسویقزوینی)د.۱۲6۲،نویسندۀضوابط
أستاذه بعد األصول علم فی عصره علماء »أستاذ األصول(:
کربالءالمشّرفة.انتهتإلیهرئاسةاإلمامّیة شریفالعلماءفی
الفقه جفی کانتخّر العلماء...و جعلیهجماعةمن وتخّر
علیالشیخاألفقهالشیخموسیآلالشیخجعفر...«.)السّید

حسنالصدر،تکملةأملاآلمل،ج۲،صص۴۴و۴۵)
۲.شیخاحمدشاهرودی،إیقاظالنائمین،صص89و90.

محّمدعلی شاهرودی، او را در محفل درسی سّید 
کاظم رشتی دیده بود:

کاظم تلمذ می نمود و  او در نزد حاجی سّید 
عتبات  در  کتاب  مؤلف  که  زمان  همان  در 
حاجی  درس  ]به  وقتی  چند  و  بودم  مشرف 
کاظم[ می رفتم، میر علی محّمد هم به  سّید 
درس او می آمد و قلم و دواتی همراه داشت و 
کاظم می گفت از رطب و یابس،  هرچه سّید 

او در همان مجلس درس می نوشت.۳ 

ازلیان، شیخ هادی نجم آبادی  و  بابیان  میان  در 
)از شهداء بیان: رهبران بابی در نبود مرآت: صبح 
رشتی[  سّید  ]نزد  نیز  »خود  باب  که  نوشته  ازل( 
تلمذ نموده و آن مطالب سابقه را استفاده نموده 
میرزا  )جانشین  دولت آبادی  یحیی  میرزا  بود«.4 
چنان  بیان(،  شهید  مقام  در  ازل  صبح  یحیی 
رشتی،  سّید  وفات  از  پیش  »چندی  که  آورده 
دیده  کربال  در   ... شیراز  مردم  از  جوانی  تاجرزادۀ 
گاه  گاه در مجلس موعظۀ سّید جزو  می شده ]که[ 
ابراهیمی  محّمدصادق  می نشیند«.5  شنوندگان 

العلماء،صص68  تنکابنی،قصص سلیمان بن محّمد .3
و69.

برای .۵۷ ص العقالء، تحریر نجمآبادی، هادی شیخ .۴
جایگاه و نجمآبادی هادی شیخ بابی ایمان از گاهی آ
رضوی، نبوی مقداد سّید نک.: ازلیان، میان در بلندش
اندیشۀاصالحدیندرایران،مقدمهایتاریخی،فصلدوم:
عصر در دین اصالح فکر معّلم نجمآبادی: هادی »شیخ

قاجار«.
۵.میرزایحییدولتآبادی،آئیندرایران،ص۴۲.ویدر
کربالآمده،باز ادامهنوشته:»اینجوانبهعنوانزیارتبه
مجلس در او نشستن بر عالوه گویند: برمیگردد. شیراز به
مالقات طورخصوصی به را رشتی سّید هم گاهی موعظه،
میکردهوسّیداورااحتراممینموده.نامشسّیدعلیمحّمد،
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)جانشین میرزا یحیی دولت آبادی در مقام شهید 
در  او  اقامت  باب،  آثار  از  یکی  به  توجه  با  بیان(، 
»در  که  آورده  چنین  و  نوشته  یک سال  را  کربال 
نیز حاضر شده   ... آن سّید جلیل  مجلس درس 

است«.۱

دربارۀ  مبسوط  شرحی  بهائیان  میان،  این  در 
بنیادهای شیخی بینش باب دارند. به نوشتۀ داعی 

و نویسندۀ تراز اّول بهائی، اسداهلل فاضل مازندرانی:

... و حضور چندی در محضر درس حاجی 
کربال در ایام شباب نیز  کاظم رشتی در  سّید 
در   ... است  خودشان  کلمات  در  مصرح 
محضر سّید رشتی مسایل عرفانی و تفسیر و 
اثنی عشری  از طریق  آیات  و  تأویل احادیث 
را  احسائی  شیخ  به  مربوط  عرفان های  و 
آنان  روش  از  امامی  فقه  به  و  شنیدند  بسیار 
مستفاد  آثارشان  از  چنانچه  و  نمودند  ورود 
سّید  و  شیخ  مآرب  و  مطالب  در  می گردد، 
آن  به  و  شدند  وارد  دیگر  امور  همۀ  از  بیش 

مکتب نزدیک تر بودند ....۲

پدرشسّیدرضایبزاز«.
۱.محّمدصادقابراهیمی،تاریخعلیمحّمدباب،صص۱و
اما است مؤلف نام بدون و تایپی نسخهای کتاب این .۲
کهتصحیحمطالبشازسویمحّمدصادقابراهیمی ازآنجا
انجامشدهوخطاوراداراست،ونیزچونروشنگارشیاش
از ابراهیمی آثاراوست،بهوینسبتدادهشد. ماننددیگر
این از و بود بیان ازشهداء و پهلوی درعصر ازلیان بزرگان
باید باب دربارۀ آثار مهمترین میان در او کتاب که روست
کهاو،دراینجا،خودرانسبت گفت دانستهشود.البتهباید
محفل در باب علیمحّمد سّید تعدادحضور و بهچگونگی

گفتهاست. گاه کاظمرشتیناآ درسیسّید
،۱ ج خصوصی، اآلثار اسرار مازندرانی، فاضل اسداهلل .۲

صص۱9۱و۱9۲.

گفتارهای باال، در میان آثار خود باب نیز  کنار  در 
نکاتی را بر این مسیر می توان دید. به عنوان نمونه، 
استاد  آن  دعوتش،  از  پیش  آثار  از  یکی  در  ی،  و
معتمدی  و  »سّیدی  است:  کرده  یاد  این گونه  را 
اهلل  أطال  ــ  الرشتی  کاظم  سّید  الحاج  می 

ّ
معل و 

آثار بیان، حاجی  به نوشتۀ بهائیان، »در  بقائه«.۳ 
می«، در مواضع 

ّ
کاظم رشتی، به عنوان »معل سّید 

گردید«.4 بسیار مذکور 

قائم مقامی  امید  آنچه  گفت:  باید  ترتیب،  این  با 
به عنوان  رشتی  کاظم  سّید  از  باب  یادکرد  دربارۀ 
یا  آورده و خواسته  یه ای«  »استاد مال حسین بشرو
استاد  آن  نزد  درس آموزی اش  عدم  به  ناخواسته 
از  جوان  »مرد  نیست:  درست  می شود،  متبادر 
سّید  شما،  استاد  پرسید:  یه ای  بشرو حسین  مال 
گفته است؟« کاظم، دربارۀ ویژگی های موعود چه 

این  در  که  نیز  باب  بودن  تاجر  این،  از  گذشته 
گرفته، نباید او را بی دانش  مستند مورد توجه قرار 
نگاه  در  دهد.  نتیجه  ُاّمی بودنش  بر  و  داده  جلوه 
مسلمانان، باب در ترازی میان جاهل و عالم قرار 
ورای  را،  مکتوباتش  که  روست  این  از  و  داشت 

گفت.5 توجه به محتوای شان، معجزه نمی توان 

3.سّیدعلیمحّمدباب،فیالسلوکإلیاهلل،ص۱۴8.این
کهدرمجموعهایازآثار رسالهمکتوبیسهصفحهایاست

بابآوردهشدهاست.
۴.اسداهللفاضلمازندرانی،اسراراآلثارخصوصی،ج۴،ص
369.ویدرادامه،نمونههایازایندستسخنانبابرا

آوردهاست.
حق شاهرودی، احمد شیخ نک.: نمونه، عنوان به .۵
و کافی علم تحصیالت، این در »بلی؛ :۱06۵ المبین،ص
کاماًلدرمعانیخوضنمایدودرانشاءخطب کهبتواند وافی
ومناجاتازغلطمحفوظماند،تحصیلنکردهوایناست
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ایمانسّیدیحییدارابیبهباب
روایتمستند»باب:طلیعۀآیینبهائی«

مشهور  عالم  فرزند  دارابی  یحیی  سّید 
تراز  پیروان  از  کشفی،  جعفر  سّید  شیعی  مذهب، 
که سرانجام، یکی از سه جنگ بزرگ  اّول باب بود 
در  و  کرد  به پا  را  قاجار  حکومت  برابر  در  بابیان 
به  باب  سوی  از  که  او  شد.  کشته  نیز  نبرد  همان 
و  ازلیان  نگاه  بود،۱ در  نام بردار شده  کبر«  ا »وحید 

بهائیان جایگاه بلندی دارد.

نه بوده بیعلم و بیسواد که است متداول السنه در آنچه
کهتدّرسوتعّلموتحصیلنکردهو کهمقصودآنباشد آن
کرامت کهازبرای ُاّمیبوده؛پسُاّمیبودنبابغلطیاست
کردهاند!بلی؛آنچهدرمیانشیعه،عمومًا، واعجازاوجعل
که بوده علمّیه کماالت از عاری که است آن بوده، مسّلم
کهدرایقانپر اینقدحوذمراالزالبهوینمودند،چنان
که:»بهاونسبتمیدادند«و»براوچنین استازاینشکوا
که وچنانمیگفتند«.دلیلدیگربرُاّمینبودنبابواین
کرده،آن کتسابمقدارناقصیازعلومومکاتبومدارس ا
کهبهلسان کتببابآن کهمعلوماستازمراجعهدر است
انشاءخطبومناجاتنمودهوشطری و کرده عربیتکّلم
به مسروقه تأویالت و تصّرفات و نوشته وحدیث تفسیر در
گرُاّمیبوده کهعامیبحتصرفنبوده؛حال،ا دستآورده
آسمانی ازوحی و باشد لدّنی او بایدعلم کتسابنکرده، ا و
از کلماتش،المحاله، اینصورت، در و باشد رّبانی وفیض
غلطاتصوریظاهریوازجهلونادانیدرمطالبعاری
کهدرعلماالهیغلطوخطاءوجهلواشتباهراه خواهدبود
کثرتجهلو کتباومیداند نداردوحالآنکهُمراجعدر
کهعلماورّبانی عیبوغلطاورادرآنها،پسمعلوماست
کهبهطریق نبوده،پسُاّمینبودهواینبهواسطۀآناست
جهات، این به و ناقص اما کرده تعّلم و تحصیل متعارف
برزخبیناألمَرینوشقثالثبوده:نهعامیبحتونهعالم
کامل؛مثلکسیکهدرشناوریمهارتنداشتهباشدوخودرا

دردریاییانداختهباشد«.
۱.نک.:اسداهللفاضلمازندرانی،تاریخظهورالحق،ج3،

ص۴6۱.

]که  مفخم  ذوات  آن  از  »دیگر  ازلیان،  نوشتۀ  به 
مؤمن شدند[، جناب آقا سّید یحیی نیریزی ]بود[ 
که ایشان را حضرت رب اعلی »سّید وحید«   ...
نامیدند«۲ و »مجماًل، در هفت سال ظهور، در هر 
سال، ظهور عظیمی شد ... و سال چهارم، ظهور 

سّید وحید در نیریز ]بود.[«۳ 

قاجار  باب، محّمدشاه  یت گر مستند  راو گفتۀ  به 
که از عالمان مورد اطمینانش بود، برای  »وحید« را 
اینجا،  در  فرستاد.4  باب  دعوی  دربارۀ  تحقیق 
برخوردار  کافی  از دقت  روایت  این  که  گفت  باید 
زمان،  آن  دارابی،  یحیی  سّید  که  چرا  نیست، 
هنوز به باب نپیوسته و از او لقب »وحید« نگرفته 
که »ناموری  بود. روایت امید قائم مقامی آن است 
که  ی  ی، از آن رو وحید به سبب دانش اوست. و
از حفظ  را  امامان  و  پیامبر  از  بیست هزار حدیث 

داشت، مشهور بود«.5  

که وحید،  مستند باب، در ادامه، به آنجا رسیده 
می دید  باالتر  باب  از  را  خود  و  بود  مغرور  ابتدا 
او  پرسش های  پاسخ  به  باب  که  هنگامی  اما 
به  و  رفت  فرو  فکر  به  بیشتر  و  بیشتر  او  پرداخت، 
گرفته  را دست کم  که این شخص  گفت  خودش 
از  سوره ای  بر  تفسیری  باب  می خواست  او  بود. 
قرآن بنویسد اما در نهایت بهت و حیرت، باب، 

کرمانیوشیخاحمدروحی،هشتبهشت، ۲.میرزاآقاخان
ص۲8۱.

3.پیشین،ص۲8۵.
4. (28,24)
5. Wahid is well known for his knowledge. He 
was famous for having memorized 20000 tradi-
tions of the prophet and of the imams. (28.40)
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که او بگوید، تفسیری بر همان سوره نازل  بدون آن 
کرد و پنج ساعت به نزول آیات االهی پرداخت. 

به گفتۀ امید قائم مقامی:

کردن  آشکار  در  باب  فصاحت  به واسطۀ 
وحید  به  برق  و  رعد  ]گویی[  آیات،  سریع 
هرگز  را  مانندشان  که  آیاتی  است،  خورده 
که صدایی  نشنیده بود؛ بالفاصله، می فهمد 
که پشت این تفسیر است، نیست مگر همان 

که پشت خود قرآن است.۱   صدایی 

وحید  که  می رسد  آنجا  به  باب  مستند  روایت 
ضد  بر  هم  عالم  قوای  تمام  گر  ا که  نوشت  بعدها 
او جمع شوند، ممکن نیست از ایمانش نسبت به 
کم شود. او به محّمدشاه  عظمت امر باب ذره ای 
نسبت  که  تحقیرآمیزی  نظر  هر  که  نوشت  قاجار 
پایان،  در  و  است  نادرست  شده،  انجام  باب  به 
گفت: »حاال، من، خودم، پیرو باب هستم«. پس 
ی  و قاجار،  محّمدشاه  به  وحید  نامۀ  رسیدن  از 
که امر باب را نمی توان  گفت  به صدراعظم خود 

کوچک شمرد. به روایت امید قائم مقامی:

با این حال، صدراعظم ]حاج میرزا آقاسی[، 
معنوی  راهنمای  عنوان  به  عبارتی،  به 
ادعای  این  از  و  می کرد  خدمت  محّمدشاه 
باب دربارۀ موعود بودن ]و قائم بودن۲[ بسیار 

1. Wahid is thunderstruck at the eloquence at the 
speed at which the Bab is revealing these versus 
the like of which he had never heard before and 
he immediately recognizes the voice behind this 
commentary is none other than the voice behind 
the Quran itself. (30.2)
شده گفته »قائم« ،The Gate مستند فارسی درصورت .۲

باب  قائمیت  ادعای  از  ]و  می شد  تهدید 
کرد.۳[4  خیلی احساس خطر 

گفتههایایمانسّیدیحییدارابی نا
که به روایت  گفت  گفتارهای باال، باید  در تحلیل 
بهائیان، آنچه باب »در سال ۱۲۶۲ هجری قمری 
تفسیر  کرد،  نازل«  وحید  یحیی  سّید  آقا  اعزاز  به 
کتاب  این  در  آنچه  این حال،  با  بود؛5  کوثر  سورۀ 
بودن  موعود  و  قائمیت  ادعای  نمی شود،  دیده 

اوست!

بابیت باب،  آثار دورۀ  از  را یکی  کوثر  تفسیر سورۀ 
که  پیش از نسخ اسالم )۱۲۶4 ق.(، باید دانست 
و  دوازدهم  امام  دربارۀ  یادی  ز گفتارهای  قضا،  از 
کتاب،  نسبت بابیت خود به او دارد. باب، در آن 
دربارۀ  اسالم  پیشوایان  از  بسیاری  روایت های 
ویژگی های امام دوازدهم و ظهور او آورده و ضمن 
نایبان  االهی  و  بلند  مقام  بر  گذاشتن  دست 
چهارگانۀ دورۀ غیبت صغری، چنان که گذشت، 
دوازدهم  امام  با  شیعیان  دیدارهای  از  رخداد  دو 
کبری را نیز  در دورۀ غیبت صغری و دوران غیبت 

آورده است.

امید  آنچه  می شود  دانسته  اساس،  این  بر 
قائم مقامی دربارۀ حیرت وحید از »فصاحت باب 

است.
 The مستند فارسی صورت در در کروشه درون عبارت .3

گفتهشدهاست. Gate
4. However the prime minister served in a sense 
as the Shah’s spiritual guide and Prime Minister 
Aqasi was very threatened by the claim of the 
Bab to being the promised one. (31.4)

۵.ابوالقاسمافنان،عهداعلی،ص۴۵۵.
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گاه شدنش  در آشکار کردن سریع آیات« آورده و بر آ
قرآن  با  کلمات  آن  یکسان  خاستگاه  به  نسبت 
و  مبسوط  سخنان  واقع،  در  گذاشته،  دست 
طوالنی باب دربارۀ امام دوازدهم بوده است! این 
به  باب  همیشگی  باور  از  گاهی  آ با  وقتی  معنی، 
تمام  و  تام  نااستواری  شود،  همراه  دوازدهم  امام 
بر  پیروانش  و  بهاءاهلل  حسینعلی  میرزا  ادعای 
را  شیعیان  یازدهم  امام  برای  فرزندی  وجود  انکار 

به دست خواهد داد.۱  

یحیی  سّید  که  می شود  دانسته  ترتیب،  این  با 
از  داشت،  که  علمی  مقام  از  تراز  هر  با  دارابی، 
و  زنده  دوازدهم  امام  نمایندۀ  را  باب  که  ی  رو آن 
امید  از سوی  آنچه  و  او مؤمن شد  به  غایب دید، 
از  آقاسی  میرزا  حاج  تهدید  دربارۀ  قائم مقامی 
»ادعای قائمیت باب« گفته شد، درست نیست، 
چرا که باب دوسال بعد چنین ادعایی را به دست 
که با وجود نمایاندن باب به عنوان  داد، ادعایی 
»قائم آل محّمد«، هیچ گاه از در انکار مقام االهی 
امام دوازدهم شیعیان در دوران سپری شدۀ اسالم 

درنیامد.

نزدیکمنیظهرهاهلل ظهوربسیار

روایتمستند»باب:طلیعۀآیینبهائی«
گفتارهای مهم امید قائم مقامی در مستند  یکی از 
موعود  نزدیک  ظهور  به  او  بشارت  دربارۀ  باب 

آیینش، من یظهره اهلل، است:

دوازدهم امام جایگاه رضوی، نبوی مقداد سّید نک.: .۱
شیعیاندرمسیردعوتمیرزاعلیمحّمدباب.

که پس از او، خیلی زود پس از  کرد  باب اعالم 
او، من یظهره اهلل ظاهر می شود؛ یک فرستادۀ 
گفت،  باب  که  پیامبری  آن  االهی.  جدید 
که خود او آورده  وحیی حتی قوی تر از وحیی 

بود، خواهد آورد.۲
مقصود  تمام  که  است  آن  در  گفتار  این  اهمیت 
بهائی«  آیین  طلیعۀ  »باب:  مستند  سازندگان 
دعوت  روایت  با  واقع،  در  ایشان،  گویاست.  را 
شش سالۀ باب و نمایاندن بهاءاهلل در مقام موعود 
او )من یظهره اهلل(، برآنند تا خاستگاهی پر فراز و 
کاری های فراوان برای آیین  نشیب و همراه با فدا

بهائی به دست دهند.
آیینۀآثارباب منیظهرهاهللدر

که امید قائم مقامی سخنی را دربارۀ  دیده می شود 
باب  به  اهلل  یظهره  من  ظهور  زمان  یاد  ز نزدیکی 
دیگر  سخنان  که  گفت  باید  اما  کرده،  منسوب 

باب را در این باره از قلم انداخته است. 

نسخ  و  )قائمیت  باب  دعوت  دوم  دورۀ  آثار  در 
یادی  ز اشاره های  ق.(،   ۱۲۶۶ تا   ۱۲۶4 اسالم: 
دیده  اهلل،  یظهره  من  آیینش،  ناسخ  و  موعود  به 
این  در  پیش گویی هایی  همچنین،  می شود. 
آورده شده است. برخی  او  آیین  آیندۀ  آثار دربارۀ 
این  ی  بر رو بهائی  آیین  و مسلمان  ازلی  منتقدان 
دعوت  در  نبودشان  و  گذاشته  دست  سخنان 

2. The Bab proclaimed that after him very soon 
after him would appear him whom God shall 
make manifest, a new divine emissary. A mes-
senger, the Bab said, he would bring a revelation 
even more potent than the revelation that the Bab 
himself had brought. (38.47)
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مقام  به  او  انتساب  نادرستی  گویای  را  بهاءاهلل 
هی دانسته اند. 

ّ
من یظهره الل

که هنگام  به عنوان نمونه، مال محّمدجعفر نراقی 
بیان  برترین شهداء  آغاز دعوت بهاءاهلل در شمار 
اّول  تراز  بزرگان  چندتن  از  یکی  عنوان  به  و  بود 
برخی  که  بود  مدعی  می شد،۱  شناخته  بابیان 
که  آثار باب دیده  را در  ویژگی های من یظهره اهلل 

با بهاءاهلل همسانی ندارد:

را  عالماتی  بعضی  است  جمله  آن  از  و   ...
موعود  اهلل  یظهره  من  حق  در  بیان  نقطۀ  که 
ذکر فرموده اند، چه به رجوع به آن ها نیز فرق 
گذارد  کاذب می توان  میان مدعی صادق و 
است  م 

ّ
مسل و  معلوم  ناظری  هر  نظر  در  و 

میرزا  حق  در  عالمات  آن  از  هیچ یک  که 
حسینعلی صدق ندارد و محقق نیست.

یکی آن که باید هاشمی باشد، یعنی از طرف 
و  باشد  سادات  سلسلۀ  داخل  مادر  یا  پدر 
در  عالمت  این  که  است  معلوم  را  همه کس 
از  یکی  باید  که  آن  دیگر،  و  نیست  مدعی 
او  که  نیست  پوشیده  و  باشد  بیان  شهدای 
باید  که  آن  دیگر،  و  نیست  بیان  شهدای  از 
اسم او مطابق باشد به اسم یکی از ائمۀ قبل 
و معلوم است که نیست و همچنین، بعضی 
در  آن  ذکر  در  رخصت  که  دیگر  عالمات 
رسائل نیست و مدعی فاقد همۀ آن هاست 
که چه  ... پس ای ناظر شاعر! ملتفت باش 

رضوی، نبوی مقداد سّید نک.: او، با آشنایی برای .۱
دیباچهایبرتاریخجعفری.

اهلل  یظهره  من  حسینعلی  میرزا  گر  ا می گویم! 
در  خلل  و  نقص  چقدر  ببین  باشد،  موعود 

وعده های خدائی الزم می آید ....۲

مدار  اینجا  در  که  باال  کلی  گفتار  از  گذشته 
استدالل نیست، مکتوبی از باب در دست است 
که در آن به »مکتب خانۀ من یظهره اهلل« پرداخته 
که  بهاءاهلل  به خالف  او،  که  می نمایاند  چنان  و 
دوسال از باب بزرگ تر بود،۳ آن زمان، هنوز به دنیا 
نیامده بود. نسخۀ اصل این مکتوب )سند شمارۀ 
نیز هست،4  بهائیان  تأیید  که نگارشش مورد   )۱۰
)جانشین  ازل  صبح  یحیی  میرزا  اسناد  میان  در 
به  انتقال  از  پس  و  شد5  دیده  قبرس  در  باب( 
عنوان  با  مجموعه ای  در  ازلیان،  سوی  از  تهران، 
قسمتی از الواح خط نقطۀ اولی و آقا سّید حسین 
این  مواد  بر  ایشان  شرح  رسید.  چاپ  به  کاتب 

مکتوب چنین است:

نوشته شده  آن  که پشت  لوح معروفی است 
منّور  اهلل  یظهره  من  مکتب خانۀ  »در  است: 
موعود  به  خطاب  لوح،  متن  در  و  فرمایند«۶ 

۲.مالمحّمدجعفرنراقی،تذکرةالغافلین،صص۱۲۱و۲0۱.
سال و ق. ۱۲33 بهاءاهلل حسینعلی میرزا والدت سال .3
)محّمدعلی است. ق. ۱۲3۵ باب علیمحّمد سّید والدت
فیضی،حضرتبهاءاهلل،ص9وهمو،حضرتنقطۀاولی،

ص۷۱)  
آثارحضرت از آیات ازبهائیانحیفا،[منتخبات ۴.]گروهی

نقطۀاولیـعزاسمهاألعلی،صص۲و3.
رادرخاطراتمسافرت ۵.قمرتاجدولتآبادیناماینلوح
خودبهقبرسآوردهوبهپیداشدنشدرخانۀصبحازلاشاره
دارد.تحلیلاینخاطراتدرآیندهبهدستدادهخواهدشد.
اهلل یظهره »من اهلل«: یظهره »من دربارۀ ناشر توضیح .6
موعود اولی نقطۀ و میکند ظاهر را او خدا که کسی یعنی
بیانفارسی،وقتظهور نامیدهودر اینعنوان به را بیان
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اوست،  در  آنچه  و  »بیان  می نویسد:  بیان 
و  تو  به سوی  من  جانب  از  است  هدیه ای 
از  شیر  که  هنگامی  دیگر،  قیامت  در  گر  ا
به  را  بیان  اهل  همۀ  می نوشی،  مادر  پستان 
اشاره ات  در  کنی،  معزول  دستت  اشارۀ 

اوبین۱۵۱۱تا۲00۱سالازبیاننویددادهشده؛معالوصف،
شدند مقام این مدعی عدهای اولی، نقطۀ شهادت از بعد
»بهاء« خودش که است حسینعلی میرزا آنها ازجملۀ که
همۀ ازل صبح و میشوند خوانده »بهائی« پیروانش و
کردهاست«.)]قمرتاج کاذبخواندهورد مدعیاناینامررا
دولتآبادیومحّمدصادقابراهیمی،[قسمتیازالواحنقطۀ

کاتب،مقدمۀناشر،صج،پ۱)  اولیوآقاسّیدحسین

شک  گرچه  ا بود،  خواهی  ستایش شده 
تا  کرد  خواهی  صبر  سال  نوزده  که  نیست 
به  است،  آورده  ایمان  بیان  به  که  را  هرکس 

فضل خود پاداش دهی«.۱   
که  ــ  فارسی  بیان  کتاب  باب،  آثار  میان  در 
الکتاب  »ام  قائم مقامی  امید  سوی  از  به درستی 
شده  یاد  بابی۳(  احکام  مادر  )کتاب  بیان«۲  دور 
میرزا  ازلیان،  میان  در  دارد.  سخنانی  چنین  نیز  ــ 
در  بیان(  شهداء  برترین  )از  دولت آبادی  هادی 
کتاب فصل الکالم )سندهای شمارۀ ۱۱ و ۱۲( و در 
میان مسلمانان، شیخ احمد شاهرودی )در نگاه 
بر  نقدها  مهم ترین  برخی  صاحب  پژوهش:  این 
آیین های بابی و بهائی(، نمونه هایی از این دست 
اهلل  یظهره  من  ظهور  زمان  با  که  را  باب  سخنان 
برگزیده  فارسی  بیان  کتاب  از  دانسته اند،  مرتبط 
گفتار نخست شیخ  گذاشته اند.  و بر آن ها دست 
احمد شاهرودی دربارۀ نسخ حکم نجاست »ماء 

نطفه« )منی مردان( از سوی باب است:

حکمت  باب  در  که  است  فقره  آن  یکی، 
که: »ما منی و  طهارت نطفه و منی می گوید 
تا هروقت من یظهره  قرار دادیم  ک  پا را  نطفه 
و  باشد«4  طاهر  او  اصل  بیاید،  دنیا  به  اهلل 

۱.پیشین،مقدمۀناشر،صج.
گفتاراودرصورتفارسی ۲.اینعبارت،دربازگردانفارسی

گفتهشدهاست. The Gateمستند
3. The mother book of the Babi dispensation, the 
Persian Bayan. (37.38)
۴.سّیدعلیمحّمدباب،بیانفارسی،بابپانزدهمازواحد
پنجم،ص۱۷6:»...فیأنماءالذیأنتمبهتخلقونقد
که چون که آن باب این ملّخص الکتاب. فی اهلل طّهره
کهالیقاستذکرطهارتبراوشودوآنچه یکنطفهاست

سندشمارۀ10
تصویرومتنلوح»مکتبخانۀمنیظهرهاهلل«

شمارۀ کتابچۀ ضمن تهران، دانشگاه مرکزی )کتابخانۀ
)10783
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بهاء،  حسینعلی  حکم،  این  انشاء  زمان  در 
مردی  قولی  به  و  پنج ساله  بیست و به قولی 
طهارت  نکتۀ  الحاصل:  و  بود  سی ساله 
ک  پا اهلل  یظهره  من  نطفۀ  که  است  آن  نطفه 

داللتبراومیکندازشموسمتجّلیهدرمرایاازشمسجود
کلراخداونددرظلاومستظلفرمودهواذن او،بهذکراو،
کهتلطیفازآنرا طهارتدادهولیدوستداشتهومیدارد
کمالظاهرسازنددرمقامیسرنهدرمقامعسرو درمنتهای
کسیدرحقآننّیراعظموادالیاودون که ثمرۀآناین
کلمطّهراتازبحرجودهمیننطفۀ که خطورطهارتنکند

اّولیهظاهرمیگردد...«.

گر بزرگ تر از باب نبوده،  باشد و حسینعلی، ا
کوچک تر نخواهد بود.۱

میرزا  آمده،  مقاله  این  ادامۀ  در  که  همان گونه 
بر  الکالم  فصل  کتاب  در  نیز  دولت آبادی  هادی 
گذاشته و دعوی بهاءاهلل را  این سخن باب دست 

با آن ناهمسان دانسته است.۲

۱.شیخاحمدشاهرودی،حقالمبین،ص۵۱۴.
۲.میرزاهادیدولتآبادی،فصلالکالم،صص۱۴و۱۵.

سندهایشمارۀشمارۀ11و12
کتابفصلالکالم صفحههاینخستوپایانی

کاتب،مجموعۀاسنادقمرتاجدولتآبادی( )نوشتۀمیرزاهادیدولتآبادیوبهخطمیرزامصطفی
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ممنوع  دربارۀ  شاهرودی  احمد  شیخ  دوم  گفتار 
کودکان از سوی باب است: بودن چوب زدن 

که در باب اطفال  فقرۀ ثانیه، آن  چیزی است 
که منع نموده از چوب زدن آن ها  کرده  بیان 
که نشاید وقتی من یظهره اهلل در مکتب برود، 
که یا  چوب بخورد۱ و این فقره معلوم می کند 
من یظهره اهلل حسینعلی نبوده، چه آن  که او 
مقصود  و  بوده  سی ساله  حکم  این  زمان  در 
مکتب  به  و  بیاید  بعد  که  بوده  کسی  باب 
یظهری  من  به  بوده  جاهل  آن  که  یا  و  برود 

کرده.۲ حسینعلی و این حکم را لغوًا بیان 

رساندن  وجوب  دربارۀ  او  سوم  گفتار 
وصیت نامه های بابیان به من یظهره اهلل است:

که بابی ها اعمال خود را از اّول  کرده  واجب 
به  و  بنویسند  آن  یوم غروب  تا  امر  این  ظهور 
که  دهند  وارث  به  یا  بسپرند  خود  اوصیاء 
تا  کنند  حفظ  و  بگردانند  دست به دست 

واحد از یازدهم باب فارسی، بیان باب، ۱.سّیدعلیمحّمد
طفل، که را کل شده نهی ...« :۲۱8 و ۲۱۷ ششم،صص
کهبهخمسسنیننرسیده،اوراتأدیببهلسان قبلازآن
نمایندوبراوحزنیواقعنسازندوبعدازبلوغآن،زیادهازپنج
بستری بلکه لحم بر نه آنهم نکنند، تجاوز ضربخفیف
بر لعل، ... نسازند جاری وقر دون شئون بر و کنند حائل
کلازبحرجوداومنوجدمیگردند،حزنیوارد که آننفسی
کلرا،چنانچه کهمعّلمنمیشناسدمعّلمخودو نیاید،زیرا
نشناخت کسی نگذشت، سال چهل تا فرقان، ظهور در
شمسحقیقتراودرنقطۀبیان،بیستوپنجسال.خداوند
که یعرف کهازبرایاومقدرفرمودهباشدازعمرال عالماست
کلمنتظراویند،ولیچون گرچه همانایامخوشیاوست.ا

ناظربهاونیستند،البدبراوحزنواردخواهدآمد...«
۲.شیخاحمدشاهرودی،حقالمبین،ص۵۱۵.

که در  یوم ظهور من یظهره اهلل و به او بدهند 
باب تاسع از واحد ثامن می گوید: »و لیکتب 
کل نفس اسمه و ما قد عمل من خیر و دونه 
من أّول ظهور األمر إلی یوم غروبه و لیحفظّنه 
در  و  الشجرة«۳  فیه  یظهر  یوم  إلی  األوصیاء 
می گوید:  خامس  واحد  از  ثالث عشر  باب 
کتاب وصیتی  در وقت موت  که  داده  »اذن 
نوشته شود ... و امر نماید که کتاب را رسانند 
گر مشیت او تعلق گرفت  به من یظهره اهلل که ا
که من اهلل در  بر جواب او، همان است جوابی 
حق او نازل شده و حفظ آن با وّراث اوست 
که یدًا بید إلی من یظهره اهلل رسیده بر احسن 
که طول ظهوری تا  خط و الطف حسن، زیرا 
ظهوری مبّین است و حفظ ما بینهما نزد کل 
عبارت  این  از  است«.4  شیئی  هر  از  اسهل 
اهلل  یظهره  من  حسینعلی  می شود  معلوم 

نبوده!5

گفتار چهارم او نیز دربارۀ پادشاهان بابی است:

که از برای پادشاه بابیان معین  وظایفی است 
که مثاًل چنین تاجی بر  می کند قبل از ظهور 
تقدیم  اهلل  یظهره  من  ظهور  در  و  گذارند  سر 
کنند إلی غیر ذلک مّما یأتی در وجه.۶ ]لذا، 

واحد از نهم باب فارسی، بیان باب، علیمحّمد سّید .3
هشتم،ص۲89.

۴.پیشین،بابسیزدهمازواحدپنجم،ص۲9۵.
۵.شیخاحمدشاهرودی،حقالمبین،ص۵۲۱.

6.بهعنواننمونه،نک.:سّیدعلیمحّمدباب،بیانعربی،
البیان فی ملکًا یبعث »إن :۵9 و ۵8 صص یازدهم، باب
یکن مّما رأسه یجعلّنهعلی ما لنفسه یملکّن أن علیه کتب
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ظهور پاشاهان بابی پیش از ظهور من یظهره 
پادشاهی  بهاء  زمان  در  اما  است  قطعی  اهلل 
کار نبود، سهل است که اهل بیان در تقیه  در 

و خفاء بودند.[

و ...

که در نگاه  گفتارهای باب  با در نظر داشتن این 
امید قائم مقامی آیات االهی بودند، باید پذیرفت 
که  کرد  اعالم  »باب  که  این  دربارۀ  ی  که سخن و
پس از او، خیلی زود پس از او، من یظهره اهلل ظاهر 
که بگوییم باب  می شود«، درست نیست مگر آن 

به تناقض گویی پرداخته بود. 

بهاءاهللوسالمستغاث
نیز  بهاءاهلل  سخنان  برخی  پژوهش،  این  نگاه  در 
یاد  که باب دربارۀ نزدیکی بسیار ز گویای آن است 
زمان ظهور من یظهره اهلل سخنی نگفته بود. ابتدا، 
که یکی از نکات اساسی و مبنایی  باید دانست 
گذاشته شده،  گفته  که در مستند باب نا یخی  تار
رهبری هفده سالۀ میرزا یحیی صبح ازل بر بابیان 

)۱۲۶۶ تا ۱۲8۳ ق.( است.

شبهوال علیهخمسوتسعینعددًامّمالمیکنلهعدلوال
مثال«؛بابیازدهم،ص۵۴:»کلذاملک قرینوال کفووال
و الکاف عدد مملکته سّکان من ینتخبّن البیان فی یبعث
الهاءمنالعلماءالذینهمینبغیأنیکونّنمطالعالحروف
و یؤمنون اهلل یظهره بمن القیامة یوم لعّلهم اهلل کتاب فی
یوقنونودیناهللینصرون«.همو،بیانفارسی،بابنهماز
کهدربیانمرتفع واحدهفتم،ص۲۴9:»هرصاحبملکی
کندبهاسممنیظهرهاهللو گردد،سزاواراستدوبیتبنا
متجاوز پنج و نود از اّول ابواب وعدد قراردهد محلخود
کهسّرحقیقتدرجمادهمسرایت نشودوثانیازنودتاآن

کردهباشد«.

همان گونه که در جایی دیگر، با بسط و تفصیل و با 
استناد به آثار بهائیان نشان داده شده، بهاءاهلل که 
در آن سال ها واسطۀ پیشوای مخفی شدۀ بابیان، 
برگزیده  بابی  )رهبران  بیان  شهداء  با  ازل،  صبح 
بود،  بابیان  از  نیز برخی  و  بابیان(  برای سرپرستی 
پنهانی  به گونه ای  را  خود  هی 

ّ
من یظهره الل دعوی 

کرد اما هرگاه با پرسش شهداء بیان یا حتی  آغاز 
روبه رو  بودند  شده  بدبین  او  به  که  عادی  بابیان 
صبح  و  برآمده  انکار  در  از  به سختی  می شد، 
برای  خداوند  جانب  از  که  اهلل  ظهور  مظهر  را  ازل 

جانشینی باب برگزیده شده، می گفت.۱ 

از  که باب، در بخشی  از آن سوی، دانسته است 
کتاب بیان فارسی، به دو زمان ۱5۱۱ سال و ۲۰۰۱ 
سال بعد از آیین خود جهت ظهور من یظهره اهلل 

توجه داشته است:

می کند  نور  خداوند  که  را  ناری  بسا  چه   ...
نار  که  را  نوری  بسا  چه  و  اهلل  یظهره  من  به 
گر در عدد غیاث ]= ۱5۱۱[  می فرماید به او و ا
نار  در  کل داخل شوند، احدی  و  ظاهر شود 
رسد   ]۲۰۰۱  =[ مستغاث  الی  گر  ا و  نمی ماند 
نمی ماند  نار  در  احدی  شوند،  داخل  کل  و 
کل مبدل به نور می گردند و همین  که  اال آن 
که  نموده  طلب  اهلل  یظهره  من  از  را  فضل 
امم  مثل  کبر  ا فوز  و  اعظم  فضل  است  این 

سابقه... .۲

میرزا از نوشتههایی رضوی، نبوی مقداد سّید نک.: .۱
)به ازل صبح یحیی میرزا از اطاعت در بهاءاهلل حسینعلی

روایتبهائیان(.
۲.پیشین،صص9و۱0ونیز،نک.:سّیدعلیمحّمدباب،
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که برای بهاءاهلل رخ داد،  یکی از مخاطرات جدی 
مال  مخالفت های  هنگام  به  و  ق.   ۱۲78 به سال 
کاشان( با او و  محّمدجعفر نراقی )شهید بیان در 
کاشان بود. آن گونه  پی گیری های جمعی از بابیان 
داده  نشان  تحلیل  و  شرح  با  دیگر،  جایی  در  که 
مکتوبی  نگارش  مواجهات  آن  سرانجام  شده،۱ 
به  نسبت  هرگونه  رد  در  بهاءاهلل  سوی  از  طوالنی 
را  نوشته  آن  بود.  ازل  صبح  عبودیت  جز  خود 
فاضل  اسداهلل  بهائی،  اّول  تراز  نویسندۀ  و  داعی 
جلد  از   ۳44 تا   ۳۱۲ صفحه های  در  مازندرانی، 
کتاب اسرار اآلثار خصوصی آورده است.۲  پنجم 

گر نفسی از اهل بیان  بهاءاهلل در این نامه نوشته: »ا
گوینده  کتاب نماید، خدا بشکند دهان  ذکر نسخ 
کننده را!«۳ در بخشی دیگر، هرگونه نسبت  و افترا
را »مزخرف«  و آن  کرده  را نفی  این سخن به خود 
خوانده است. همچنین، به جمع آوری آثار االهی 
و  پرداخته  ــ  بودند  باب  نوشته های  همان  که  ــ 
که »همه به خط مبارک نوشته شد و جلد  نوشته 
مبارک«  »خط  از  او  منظور  که  است  روشن  شد«. 
باب  آثار  استنساخ  به  که  بود  ازل  صبح  خط 
پرداخته بود. سپس، انجام آن نسخه برداری ها در 
کبری و منزلت عظمی« خوانده  بغداد را »شرافت 

بیانفارسی،بابهفدهمازواحددوم،ص۷۱.
۱.نک.:سّیدمقدادنبویرضوی،میرزاحسینعلیبهاءاهلل،
کاشاندرآستانۀدعوتجدید مالمحّمدجعفرنراقیوبابیان

بهائی.
بهنادرستی مکتوب، آن نگارش زمان کتاب، این در .۲

»حدودسال۱۲۷۷«یادشدهاست.
3.اسداهللفاضلمازندرانی،اسراراآلثارخصوصی،ج۵،ص
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و یکی از ویژگی های بزرگ آن شهر دانسته است.4 
در بخش پایانی هم بر ظهور من یظهره اهلل در »سال 
گذاشته  دست  بیان(  از   ۲۰۰۱ )سال  مستغاث« 
است: »و نشهد فی آخر الکتاب بأن من یظهره اهلل 

یب فیه و یظهره اهلل فی المستغاث«.5 حق ال ر
که بهاءاهلل، به سال ۱۲78 ق.، زمان  دیده می شود 
گفته  ظهور من یظهره اهلل را سال ۲۰۰۱ از آیین باب 
ق.،   ۱۲7۹ سال  پایان  در  او  حال،  این  با  است؛ 
در  بابیان  از  جمعی  میان  در  و  محدود  به صورت 
گفت اما تا پایان سال  بغداد، خود را من یظهره اهلل 
کرد و با مخالفت  که دعوتش را آشکار  ۱۲8۳ ق. 
صبح ازل روبه رو شد، متابعت ظاهری از او را پی 

گرفت.۶ 
دعوی  با  ازل  صبح  مخالفت  از  پس 
را  پیشین  ظاهر  دیگر  او  بهاءاهلل،  هی 

ّ
من یظهره الل

گذاشته و آشکارا به صبح ازل و هوادارانش  کنار 

۴.پیشین،ج۵،صص3۴0و3۴۱.
گفتارهای ۵.پیشین،ج۵،ص3۴3.ازلیانبراساسهمین
را اهلل یظهره من ظهور زمان فارسی، بیان کتاب در باب
و با»غیاث« کهمساوی ــ بیانی بینسالهای۱۵۱۱و۲00۱
ـدانستهوبهبطالندعوتبهاءاهللاستدالل »مستغاث«استـ
دولتآبادی هادی میرزا حاج نمونه، بهعنوان میکردند.
کتاببیانفارسی، پسازاشارهبهبابهفدهمازواحددوم
زمانی »غیاث« از اقرب مقام، این در گر »ا نوشته: اینگونه
هر ــ شأنه جل ــ اعظم نیر آن ظهور بهجهت میشد تصور
آینهاشارهوذکرمیشد.وبامالحظۀخصوصیتمقام،ظاهر
کهاولازمنۀمتصورهبهجهتظهورآنجلوۀربانیه میشود
کهاراضی وحقیقتبهیۀسبحانیهدرعوالمناسوتیۀظلمانیه
کهمعنی»و تعیناتانسانیهرابهنورتجلیخودروشنفرماید
أشرقتاألرضبنورربها«ست،عددغیاثخواهدبود«.)حاج

میرزاهادیدولتآبادی،فصلالکالم،ص۱0)
مال بهاءاهلل، حسینعلی میرزا رضوی، نبوی مقداد سّید .6
جدید دعوت آستانۀ در کاشان بابیان و نراقی محّمدجعفر

بهائی،صص368و369.
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به عنوان  نراقی می تاخت.  چون مال محّمدجعفر 
گرد آوری  که در مکتوب پیش گفته به  ی  نمونه، و
آثار االهی )نوشته های باب( پرداخته و نوشته بود 
و  نوشته شد  ازل[  مبارک ]صبح  به خط  که »همه 
جلد شد«، اینک، او را »یحیای خبیث« و خطش 
در  او  به  خود  دستور  از  و  نوشت  نحس«  »خط  را 

گفت: گردآوری آن آثار در بغداد سخن 
از  که  آن  تا  کشیدیم  زحمت  بسیار   ...
آن  در  اعلی  حضرت  نوشته های  اطراف 
ارض ]بغداد[ جمع شد و در مدت توقف در 
که  نمودیم  محول  خبیث  یحیای  به  عراق، 
خبیث  آن  آنچه  لکن،  و  نماید،  استکتاب 
از  بعضی  و  بود  یغنی  ال  و  یسمن  ال  نوشته، 
خطوط  و   ... نموده  تحریف  هم  را  مواضع 
و  کرده  جلد  کلیم  جناب  کثری  ا را  یحیی 

خط نحس او معلوم است ....۱

که از زمان مستغاث برای  او همچنین، هنگامی 
ظهور من یظهره اهلل پرسیده شد، نوشت:

خود آن مشرکین ]ازلیان[ خمسین الف سنۀ 
که به یک ساعت  یوم قیامت را مستدل اند 
همان  بی بصران!  ای  بگو:  شد.  منقضی 
در  سنه  پنجاه هزار  جاری؛  اینجا  در  معنی 
ید، و لکن،  ساعتی منقضی شود حرفی ندار
گر دوهزار سال به وهم شما در سنین معدوده  ا

منقضی شود، اعتراض می نمایید؟!۲

کاشانی،تاریخجعفری،بخش ۱.شیخمحّمدمهدیشریف
»تصاویرواسناد«،سندشمارۀ۴0.

۲.میرزاحسینعلیبهاءاهلل،بدیع،ص۱۱3.

ابتدای  باب  که  گفت  باید  گفتار،  این  شرح  در 
آغاز  و  بیان  حقیقت  شمس  طلوع  را  خود  ظهور 
مرگ  زمان  و  گفته  آن(  )نسخ  اسالم  قیامت  روز 
روز  پایان  و  بیان  حقیقت  شمس  غروب  را  خود 
شمس  طلوع  تا  بیان  لیل  آغاز  و  اسالم  قیامت 
بیان  قیامت  روز  آغاز  و  اهلل  یظهره  من  حقیقت 
از »یوم القیامة«  گفته بود و این معنی  )نسخ آن( 
از خود  به دیانت پیش  برای هر دیانتی نسبت  را 
سخن  این  که  است  روشن  می دانست.۳  جاری 
به  نسبت  مسلمانان  رستاخیزی  باورداشت  با 
یوم القیامة ناهمسان بوده و بدعتی بدون دلیل و 

برهان از سوی باب دانسته می شد.4 

واحد از هفتم باب فارسی، بیان باب، علیمحّمد سّید .3
مراد ... القیامة: یوم بیان فی ...« :3۱ و 30 دوم،صص
مشاهده و است حقیقت شجرۀ ظهور یوم قیامت یوم از
کهاحدیازشیعهیومقیامترافهمیدهباشدبلکه نمیشود
کهعنداهللحقیقتنداردو همهموهومًاامریراتوهمنموده
آنچهعنداهللوعندعرفاهلحقیقتمقصودازیومقیامت
کهازوقتظهورشجرۀحقیقتدرهرزمان، است،ایناست
از الیحینغروبآن،یومقیامتاست.مثاًل، بههراسم،
کهظهور یومبعثتعیسیتایومعروجآنقیامتموسیبود
داد جزا که حقیقت آن ظهور به بود ظاهر زمان آن در اهلل
هرکسمؤمنبهموسیبودبهقولخودوهرکسمؤمننبود
بهقولخود...وبعد،ازیومبعثترسولاهللتایومعروج
کهشجرۀحقیقتظاهرشدهدرهیکل آنقیامتعیسیبود
کهمؤمنبهعیسیبودوعذاب محّمدیهوجزادادهرکس
حین از و نبود آن به مؤمن که هرکس خود قول به فرمود
کهدر ظهورشجرۀبیانإلیمایغربقیامترسولاهللهست
کهاولآنبعدازدوساعتویازدهدقیقه قرآنوعدهفرموده
که ازشبپنجمجمادیاالولیسنۀهزارودویستوشصتــ
ـاولیومقیامت سنۀهزارودویستوهفتادازبعثتمیشودـ
قرآنبودوالیغروبشجرۀحقیقتقیامتقرآناست...و

قیامتبیاندرظهورمنیظهرهاهللاست...«.
به قیامت »قیام دربارۀ شیعیان دیدگاه از گاهی آ برای .۴
المبین، حق شاهرودی، احمد شیخ نک.: قائم«، ظهور
صص3۲۱تا3۲۷.ویابتدابرلزومتوجهبهظاهرروایات،
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هنگام  ازلیان،  که  است  آن  بهاءاهلل  سخن 
گرفتن  استدالل به درستی دعوت باب، با نادیده 
در  که  را  آن  گذشت  القیامة،  یوم  اسالمی  معنی 
آموزه های اسالمی گاه پنجاه هزار سال گفته شده، 
گذشت ۲۰۰۱ سالی را  در شش سال می پذیرند اما 
گفته، در مدت  که باب برای ظهور من یظهره اهلل 
بیان  دورۀ  آغاز  سال  ق.:   ۱۲۶۰( سال   ۹ حدود 
بهاءاهلل(  مخفی  دعوت  آغاز  سال  ۱۲۶۹ق.:  تا 

نمی پذیرند!

پاسخ  در  بهائیان  کتاب  مهم ترین  در  گفتار  این 
است.  آمده  بهاءاهلل(،  )نگاشتۀ  بدیع  ازلیان،  به 
زمان  از  باب،  گر  ا پرسید،  باید  که  اینجاست 
و  گفته  سخن  اهلل  یظهره  من  ظهور  نزدیک  بسیار 
بهاءاهلل  بود،  رایج  او  پیروان  میان  در  معنی  این 
بسیار ساده تر می توانست از عهدۀ ازلیان برآید و به 

گذاشته کهقرینهایوجودداشتهباشد،دست جزدرمورادی
دانسته مفاهیم انتقال در انسانها راسنتهمیشگی آن و
وسپس،بهشرححاالتمختلفمکالمهدرتوجهبهظاهر
کالمیاعدمتوجهبهآنرسیدهوبرایدعویپیشگفتۀخود
»حمل قرینه، وجود بدون که گرفته نتیجه و آورده دالیلی
که ظاهربرخالفمعنایاوجایزنیست«.سپس،برآناست
»یومالقیامة«درعرفمسلمانانواهلسایرادیانبهآخرت
روایاتبسیار اغلب کهدر ازآن،نوشته مربوطاستوپس
و امامانشیعیاندربارۀشروعآخرتوبهشت از که زیادی
دوزخوحیاتابدیدردستاست،ازعبارت»یومالقیامة«
گرفته:»یوم کهنتیجه بهرهبردهشدهوبرهمینمبناست
القیامةدرلسانآیاتواخبارغیریومالظهوراستبلکهمراد
محّمد »حالل مانند روایاتی آن، از پس است«. الجزاء دار
تا اسالم ابدیبودن همان به را القیامة« یوم إلی حالل
پایانجهانبازگرداندهومعنیدیگررابهبیانقرینهمحتاج
دانستهوبرآناستکهپیروانبابوبهاءاهللچنینقرینهای
نیز بسیاردیگری روایات که آن از گذشته ندارند، دردست
از استفاده با پایانجهان تا اسالم ابدیبودن از که هست

گفتهاند. عبارتهاییجز»یومالقیامة«سخن

توجیه سال مستغاث )۲۰۰۱ از آیین بیان( مجبور 
امید  آنچه  گفت:  باید  که  اینجاست  نمی شد. 
که پس از او،  کرد  که »باب اعالم  قائم مقامی آورده 
خیلی زود پس از او، من یظهره اهلل ظاهر می شود«، 

درست نیست.

زندانتهران برانگیختگیبهاءاهللدر

روایتمستند»باب:طلیعۀآیینبهائی«
اواخر  »تا  که:  است  آن  بر  باب  مستند  روایت گر 
سال ۱85۲ م. ]حدود ۱۲۶8 ق.[، امر باب بر لبۀ 
یک  تنها  با  همراه  می رفت  پیش  و  پس  انقراض 
شدن  زندانی  به  سپس  ی  و بهاءاهلل«.۱  زنده:  رهبر 
در  شکنجه شدنش  و  تهران  سیاه چال  در  بهاءاهلل 

آنجا پرداخته است. به روایت امید قائم مقامی:

که بهاءاهلل، ]در زندان سیاهچال،[  اینجا بود 
نخستین  دیگر،  بابیان  از  گروهی  کنار  در 
یت خویش را با ظاهر شدن  اشارات از مأمور
کرد و  یافت  دختر جوانی ]که فرشته بود،۲[ در
که باب، به عنوان  کسی است  که او  دانست 

کرده بود.۳ من یظهره اهلل، پیشگویی اش 

1. By late 1852, the cause of the Bab was tee-
tering on the brink of extinction with only one 
leader left alive, Bahaullah. (56.47)
گفتهشده ۲.درصورتفارسیمستندThe Gate،»فرشته«

است.
3. It was here that Bahaullah in the company of 
other Babis received the first intimations of his 
mission, when a maiden appeared to him and he 
realized that he was the one whom the Bab had 
foretold as him whom God shall make manifest. 
(57.06)



92

را  تجربه  »این  بهاءاهلل  مؤمن،  موژان  روایت  به 
آورده،  وصف  به  خود  ی  رو بر  آبشاری  ریزش  به 

یخت«.۱ که بر او فرومی ر گونه ای از مکاشفۀ االهی 

مستند  روایت گر  سوی  از  بهاءاهلل،  دعوت  ادامۀ 
باب، این گونه به وصف آمده است:

بهاءاهلل  ق.[،   ۱۲7۹[ م.   ۱8۶۳ سال  در 
یظهره  من  که  کرد  اعالم  عمومی  به شکلی 
موعود  باب،  یت  مأمور تحقق  است،  اهلل 
و  شکنجه  و  آزار  از  سال ها،  او،  ادیان.  تمام 
کشید تا سرانجام، ]آن رنج ها[ به  تبعید رنج 

سرزمین مقدسش رساند، اسرائیل.۲

باید  زیر  نکات  به  گفتارها  این  راستی آزمایی  در 
پرداخت:

جایگاه میرزا یحیی صبح ازل در آیین باب؛. ۱

بهاءاهلل: تنها رهبر باقی مانده؛. ۲

من یظهره اهلل در آیینۀ بهاءاهلل؛. ۳

بهاءاهلل: موعود تمام ادیان.. 4

آیینباب جایگاهمیرزایحییصبحازلدر
گفتارهای امید قائم مقامی و دیگر  مقدمۀ تحلیل 
برانگیختگی  دربارۀ  باب  مستند  کارشناسان 

1. He describes the experience as being like a 
cascade of waterfall flowing down over him, 
sort of divine revelation flowing down upon him. 
(57.26)
2. In 1863 Bahaullah publicly declared that he 
was him whom God shall make manifest, the ful-
fillment of the Bab’s mission, the promised one 
for all faiths. He suffered years of persecution 
and exile finally bringing him to the Holy Land, 
Israel. (57.39)

میرزا  جایگاه  بررسی  تهران،  زندان  در  بهاءاهلل 
پیروان  نگاه  در  و  باب  آیین  در  ازل  صبح  یحیی 
از  یخی،  تار متون  اغلب  که  گفت  باید  اوست. 
آنند  بر  بهائی،  و  ازلی  و  بابی  تا  گرفته  مسلمان 
صبح  به  باب،  اعدام  از  پس  بابیان  رهبری  که 
در  که  است  اساسی  نکتۀ  همان  این  رسید.  ازل 
این  نگاه  و در  گذاشته شده  گفته  نا باب  مستند 
صورت  چالش برانگیزترین  کردن  ک  پا پژوهش، 
مسئله در برابر اصالت بابی دیانت بهائی است: 

مخالفت صبح ازل )جانشین باب( با بهاءاهلل.

با  همراه  سند   ۱۰ تحلیل  و  متن  دیگر،  جایی  در 
کاتب  که همگی به خط باب یا  تصویرهای  آن ها 
داده  به دست  هستند،  یزدی،  حسین  سّید  او، 

شده است:

نوشتۀ باب مشهور به لوح وصایت؛. ۱
لوحی طوالنی از باب خطاب به صبح ازل؛. ۲
صبح . ۳ به  آثارش  رساندن  دربارۀ  باب  مکتوب 

ازل؛
لوح باب دربارۀ انتصاب میرزا اسداهلل دیان به . 4

کتابت آثار صبح ازل؛ مسئولیت 
ازل . 5 صبح  همسر  به  کاتب  حسین  سّید  نامۀ 

دربارۀ مقام او؛
میرزا اسداهلل دیان . ۶ به  کاتب  نامۀ سّید حسین 

دربارۀ مقام صبح ازل؛
عبدالکریم . 7 مال  به  کاتب  حسین  سّید  نامۀ 

ینی دربارۀ مقام صبح ازل؛ قزو
دربارۀ . 8 قرةالعین  به  کاتب  حسین  سّید  نامۀ 

مقام صبح ازل؛
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سلیمان خان . ۹ به  کاتب  حسین  سّید  نامۀ 
تبریزی و خواستن نوشته های صبح ازل؛

عبدالکریم . ۱۰ مال  به  کاتب  حسین  سّید  نامۀ 
ینی و طلب شفاعت از صبح ازل.۱ قزو

یاد شده اند، همگی،  باال  فهرست  در  که  کسانی 
و مورد  اّول باب جای داشته  تراز  در میان پیروان 
سّید  میان،  این  در  و  بودند۲  ویژه اش  عنایت 
کاتب، در مجموع، چهارسال آخر حیات  حسین 

۱.سّیدمقدادنبویرضوی،اسنادیدربارۀجایگاهصبحازل
درنگاهباب،صص۷۵تا۱0۴.

۲.نک.:اسداهللفاضلمازندرانی،تاریخظهورالحق،ج3،
و 3۷۱ تا تا369،369 3۱0 تا66، 6۴ تا۲6، ۲3 صص

۴۵9تا۴6۱.

بر  »مطلع  بهائیان،  به گفتۀ  و  گذراند  او  با  را  باب 
اسرار این ظهور« بود.۳ 

همان گونه در متن پیش گفته به دست داده شده، 
صبح   ،)۱۳ شمارۀ  )سند  وصایت  لوح  در  باب، 
اهلل  »ذکر  و  اهلل«  ظهور  »مظهر  خود  مانند  را  ازل 
که »صراط حق عظیم«  او  به  و  للعالمین« خواند 
است، دستور داد تا آیات بیان را محفوظ داشته 
چنین  که  است  روشن  دهد.4  دستور  آن ها  به  و 
کسی باید مورد اطاعت پیروان باب قرار می گرفت 
وصایت  لوح  متن  نیست.  جانشینی  جز  این  و 

3.نک.:پیشین،ج3،صص۴۵9و۴60.
صبح جایگاه دربارۀ اسنادی رضوی، نبوی مقداد سّید .۴

ازلدرنگاهباب،ص۷6.

سندشمارۀ13
لوحوصایت

کتابچۀشمارۀ10783( )کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران،ضمن
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افنان  ابوالقاسم  چون  بلندمرتبه ای  بهائی  را 
از دو  کلیددار بیت شیراز: یکی  و  باب  )منسوب 
اصالت  پذیرش  با  و  آورده  بهائیان(  حج  مکان 
نسبتش به باب، داللتش بر جانشینی صبح ازل 

را منکر شده است.۱
را  ازل  صبح  باب  ازلیان،  و  بابیان  نگاه  در 
مرآت  مقام  در  خود  جانشینی  به  ی  رو آن  از 
برگزید  بیان(  آیین  راستای  در  وحی  )صاحب 
که نوشته هایش را آیات فطری نزولی بر او دانسته 
بر آن بود تا ظهور من  بود.۲ به روایت ایشان، باب 
از سوی خداوند  نیز  اهلل مرآت های دیگری  یظهره 
خواهند  ازل  صبح  جانشینان  و  شده  برانگیخته 
گر  ا وصیت،  لوح  در  باب  دستور  اساس  بر  بود.۳ 
ی  در زمان صبح ازل مرآت دوم برانگیخته شد، و
گرنه، این »شهداء  باید امر باب را به او می سپرد و 
باید عهده  دار  را  بابیان  که سرپرستی  بیان« بودند 

می شدند:

ما  هذا  بمثلک  أیامک  فی  اهلل  یظهر  فإن   ...
فإن  الوحید.  الواحد  اهلل  األمر من عند  یورثن 
لم یظهر فأیقن بأن اهلل ما أراد أن یعّرف نفسه 
فلتفوضن األمر إلی اهلل ربکم و رب العالمین 

۱.ابوالقاسمافنان،عهداعلی،ص۵6۵.
حضرت زندگانی از مختصری حال شرح روحی، عطیه .۲

ثمره)صبحازل(،ص3.
3.سخنبابچنیناست:»ستعکسمنتلکالمرآتمرآت
ثممنتلکالمرآتمرآتثممنتلکالمرآتمرآتثممن
غ آخرلهلمیفر تلکالمرآتمرآتولوأذکرإلیاآلخرالذیال
التجلیات و المتالئحات کسات التعا تلک عن فؤادی حب
تلک غیر محضة بفطرة حینئذ إلی لکن و المتصاعدات
المرآتماظهرتوسیظهرهاهللإذاشاءإنهکانعلیکلشیء
کتابسراج،صص3۲و33) قدیرًا«.)مالعلیمحّمدسراج،

جمیعًا و أُمر بالشهداء الذین یتقون فی ربهم 
و هم عن حدود اهلل ال یتجاوزون ....

زیر  نکات  در  آمده،  گفتار  این  در  که  را  آنچه 
یافت: می توان در

صبح ازل از جانب خداوند ظاهر شده بود؛. ۱
باید . ۲ خود  از  پس  و  بود  باب«  امر  »وارث  او 

میراث  به  دیگری  االهی«  »شخص  برای  را  آن 
می گذاشت؛

که جانشین االهی اش . ۳ او »نفس اهلل« بود، چرا 
نیز، در صورت وجود، چنین مقامی داشت؛

ازل . 4 صبح  االهی«،  »جانشین  نبود  صورت  در 
»امر باب« را باید به »شهداء بیان« می سپرد. 

بر  که  می شود  دانسته  مکتوب،  این  به  توجه  با 
اساس دستور باب، در زمان نبود مرآت ها )صبح 
ی  کسانی مانند او( بابیان به شهداء باید رو ازل یا 
)شاهدان(  شهداء  گفتار،  این  در  می آوردند. 
پروردگارشان  دستورهای  در  که  بودند  کسانی 
فراتر  اهلل«  »حدود  از  و  کرده  پیشه  پرهیزگاری 
گاهی  آ که  است  دانسته  همچنین،  نمی رفتند. 
تجاوز  عدم  برای  الزم  شرط  بیان  احکام  از  کامل 
باب  نگاه  در  شهداء  بنابراین،  بود؛  آن  حدود  از 

برجستگان بابی در علم و عمل بودند. 

ازلیان شهداء را دارای »مرتبۀ بعد از مرایا« و کسانی 
کرده اند4 و  که »از حدود بیان تجاوز ننمایند« یاد 
بیان«، پس  گفت: »شهید  باید  که  این روست  از 
)صبح  »مرآت«  و  )باب(  حقیقت«  »شمس  از 

و »لغات بخش فارسی، بیان باب، علیمحّمد سّید .۴
اصطالحات«،ص3.
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بیان  آیین  در  مقام  سومین  هم ترازانش(،  و  ازل 
بود و در نگاه بابیان، »از جانب حق، منصوب به 
منصب واالی والیت«۱ شده و در شمار »بزرگان و 

نگاه داران بساط حقیقت«۲ دانسته می شد.
وصیت  لوح  از  خطی  نسخۀ  دو  به  پژوهش  این 
 ،)۱4 شمارۀ  )سند  نخست  نسخۀ  است.  گاه  آ
سوی  از  و  بوده  ازل  صبح  خط  به  که  است  آنی 
ازلیان در ابتدای کتاب متمم بیان )اثر صبح ازل( 
)سندهای  دوم  نسخۀ  است.  رسیده  چاپ  به 
با  بهائیان  که  است  آنی  نیز   )۱7 تا   ۱5 شمارۀ 
آورده اند.  اولی  نقطۀ  حضرت  وصیت نامۀ  عنوان 
ازلیان  روایت  با  برخی عبارت ها،  ایشان، در  نقل 
شهداء  تعیین  بر  باب  دستور  اما  است  متفاوت 
بیان در صورت یافته نشدن شخصی االهی چون 
به خواست  که  نسخه  این  داراست.  را  ازل  صبح 
ئی )از بزرگان بهائیان و  میرزا حبیب اهلل افنان اعال
ی نسخه ای  از خاندان افنان: منسوبان باب( از رو
قدیمی رونویسی شده،۳ مانند نسخۀ نخست، با 
می شود  آغاز  األزل!«  اسم  یا  »أن  خطابی  عبارت 
که باب مخاطب خود را »اسم  گویای آن است  و 

کهدرمیاننخستین ۱.اینتعبیررامالمحّمدجعفرنراقیــ
نشان و برده کار به دربارۀخود ـــ داشت بیانجای شهداء
کهشهداءبیاندرنگاهاوچنینمقامیداشتند.)نک.: داده
مال بهاءاهلل، حسینعلی میرزا رضوی، نبوی مقداد سّید
جدید دعوت آستانۀ در کاشان بابیان و نراقی محّمدجعفر

بهائی،ص330)
۲.اینعبارترایکیازازلیاندربارۀمیرزاهادیدولتآبادی
کار به ــ بود ازل بهصبح کسان نزدیکترین زمان آن که ــ
کاشانی،تاریخ بردهاست.)نک.:شیخمحّمدمهدیشریف

جعفری،ص۲8۴) 
،6۴ شمارۀ نسخۀ ،)INBA( ایران بهائیان مّلی آرشیو .3

صص9۵تا۱0۲،عبارتمورداستناد:ص9۷.

یحیی  میرزا  همان  او  بود.  داده  لقب  األزل«  اهلل 
تراز  بهائی  این،  از  گذشته  بود.  ازل(  )صبح  ازل 
همان  اصفهانی،  حیدرعلی  میرزا  چون  اّولی 
ضمن  و  آورده  را  وصیت  لوح  از  یادشده  گفتار 
صبح  به  خطابش  در  باب  به  انتسابش  درستی 
به گونه ای  را  ازل  بر جانشینی صبح  ازل، داللتش 

کشیده است.4 غیرمنطقی به چالش 

۴.میرزاحیدرعلیاصفهانی،دالئلالعرفان،ص۱9۵.

سندشمارۀ14
به باب امر گذاری وا دربارۀ لوحوصیت رونوشت  از بخشی

شهداءبیانبهخطصبحازل

سندشمارۀ15
به باب امر گذاری وا دربارۀ لوحوصیت رونوشت  از بخشی

شهداءبیانبهروایتبهائیان
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گرفت  نتیجه  می توان  که  است  ترتیب  این  با 
هم زمان  نقل  به سبب  اصالتش  که  وصیت  لوح 
ازلیان و بهائیان یقینی است، در نگاه باورمندان 
گویای مقام  باب )چه ازلیان و چه بهائیان( باید 
جانشینی االهی صبح ازل نسبت به باب باشد، 

سندهایشمارۀ16و17
صفحههاینخستوپایانیرونوشتلوحوصیت،بهروایتبهائیان

)وصیتنامۀحضرتنقطۀاولیـروحماسواهفداه!(
یبهائیانایران،ش64،صص95تا102(

ّ
)آرشیومل

کمالدقت کموزیاد،با ،بدوننقطهای
ً
یادداشتپایانیاینمکتوب:وصیتنامۀمبارکۀفوقازروینسخۀقدیمی،عینا

درتحریرومقابله،برحسبامرحضرتافنانسدرۀمبارکه،جنابحاجمیرزاحبیباهللافناناعالئی،ــروحیفداهــاستنساخ
گردید...شهرالنورسنۀ100تاریخبدیع،درشیراز.

بود  االهی«  »شخصی  باب،  نگاه  در  او،  که  چرا 
از سوی خداوند به میراث برده و  را  که »امر باب« 
چون  دیگری  االهی«  »شخص  کار،  پایان  در  گر  ا
خود را نمی یافت، آن »امر« را به شهداء بیان باید 

می سپرد.
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المحبوب«( بر آن منقوش شده بود، دیده می شد.۲ 
هم  بهائیان  تأیید  مورد  که  ــ  را  مهر  دو  این  نقش 
دید.  می توان  نیز  وصایت  لوح  ی  رو بر  ــ  هست۳ 
گویای آن است که  این مکتوب )سند شمارۀ ۱8( 
که صبح ازل می گفت و در نگاه او  باب هرآنچه را 

)»چه چهارم فصل نفس، حدیث دولتآبادی، قمرتاج .۲
رسیده دستم به چگونه و دارم اختیار در را بابیه از آثاری
هریک که کمرنگ سبز کاغذ برگ »دو :۴9 است؟«(،ص
کاغذسفید درحقیقتدارایدوصفحهمیباشندوبهمنزلۀ
که کهدرذیلهریکازصفحات،دومهر،یکی مهریاست
هوالعزیزالمحبوب«حک إلهإال رویآنآیۀ»شهداهللأنهال
که»إننیأناحجةاهللونوره«به شدهودیگریمهریاست

دستحضرتسلطانحیازلرسیدهاست«.
3.اسداهللفاضلمازندرانی،تاریخظهورالحق،ج3،میان

صص68و69.

سندشمارۀ18
مکتوبیبدوننوشتهازسّیدعلیمحّمدباببهمیرزایحییصبحازل

)مجموعۀاسنادقمرتاجدولتآبادی(

شده،  داده  نشان  دیگر  جایی  در  که  همان گونه 
آن  گویای  ازل  صبح  فرزندان  از  یکی  مکتوب 
که او، هنگام وفات، بر همین اساس، چون  است 
مرآت دوم را نیافته بود، میرزا یحیی دولت آبادی را 

در مقام شهید بیان به جانشینی برگزید.۱

قمرتاج  آنچه  میان  در  لوح،  دو  این  از  گذشته 
از  دولت آبادی(  یحیی  میرزا  )خواهر  دولت آبادی 
آورد،  ایران  به  و  یافت  ازل در قبرس  اسناد صبح 
أنا  )»إننی  باب  مهر  دو  تنها  که  سفید  صفحه ای 
حجة اهلل و نوره« و »شهد اهلل أنه ال إله إال هو العزیز 

ایران، در دین اصالح اندیشۀ رضوی، نبوی مقداد سّید .۱
مقدمهایتاریخی،ج۱،صص۵۵و۵6.
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آیات االهی بود، سخن خود می دانست. طبیعی 
که صاحب این مقام خودبه خود جانشین  است 

باب باید دانسته می شد.

که صبح ازل، در بغداد،  گذشته از این، هنگامی 
هی 

ّ
به سال ۱۲7۳ ق.، در برابر ادعای من یظهره الل

کتاب مستیقط را برای نشان  میرزا اسداهلل دیان، 
و متن بیش  دادن اصالت جایگاه خود نگاشت 
از 5۰ مکتوب از باب دربارۀ خود را در آن آورد، با 
که دورۀ باب )د.  هیچ مخالفتی از سوی بابیان ــ 

۱۲۶۶ ق.( را هنوز به یاد داشتند ــ روبه رو نشد.۱ 

که باب، با نگارش  با این ترتیب، دانسته می شود 
ازل  صبح  بزرگداشت  به  یاد،  ز بسیار  مکتوباتی 
به  وحی  صاحب  مرآت  مقام  در  را  او  و  پرداخته 
جانشینی خود برگزید و اطاعتش را بر پیروان خود 
بهائیان،  روایت  به  که  دانست  باید  کرد.  واجب 

که میشود دانسته آوردهاند، بهائیان آنچه به توجه با .۱
بابیان،آنزمان،ازصبحازلدستورمیگرفتند.ایشاندراین
کهدرنگاهاینپژوهشباتردیدو بخشازمکتوباتخودـ
تأملبایدبررسیشودـقتلمیرزااسداهللدیانرابهپایصبح
گذاشتهانداماآنچهدراینمیانمهممینماید،همان ازل
با کتابمستیقظ گفت: باید اوست،پس از بابیان اطاعت
ایام در یحیی میرزا ...« بود: نشده روبهرو بابیان اعتراض
کردستان،مشاهیربابیهواصحابآثار غیبتجمالابهیدر
در ... و کرد طرد و تکفیر بردیم، نام قباًل که را مدعیانی و
کتابیمعروف حقشانامروحکمشدیددادوازآنجمله،
بهناممستیقظنوشتوخطاببهبابیاندستورقتلمیرزا
اسداهللدیانخوییوآقاسّیدابراهیمخلیلتبریزیداد...و
جمالابهی،روزی،ازصبحالیعصریکیکازبابیانعراق
کهدر رااحضارنموده،تعالیمونصایححضرتنقطۀاولیرا
خصوصآدابوسلوکمحبتواتحادبابیانوعدمتعرض
ایذاءدیانمنصرف ازعزم تا بهمدعیانفرمودند،تذکرداد
شدند...«.)اسداهللفاضلمازندرانی،تاریخظهورالحق،ج

۴،صص۱6۴و۱6۷)

خاندان  تا  شد  سبب  که  بود  برگزیدگی  همین 
مورد  بهاءاهلل،[  برادرش،  جمله،  از  ]و  ازل  صبح 
بزرگداشت و احترام بابیان قرار گیرند. روایت یکی 
ی  که آن انتصاب را از رو گو این  گاهان بهائی،  از آ
که »بعضی توقیعات  مصلحت دانسته، آن است 
و تشویق و توصیه ]از جانب حضرت باب[ راجع 
ی صادر شده و پاس عظمت این خاندان را  به و

بابیه رعایت می کردند«.۲ 

آنچه باقی می ماند، دعوی بهائیان دربارۀ ظاهری 
بودن مطالب نوشته های باب، برای انحراف ذهن 
حکومت قاجار به صبح ازل و حفظ جان ستون 
اصلی آیینش، بهاءاهلل )من یظهره اهلل(، است. به 

روایت عباس افندی:

شهرت  طهران  در  بهاءاهلل  برای  از  چون   ...
با  مایل،  او  به  ناس  قلوب  و  حاصل  عظیمه 
مصلحت  خصوص  این  در  عبدالکریم  مال 
تعرض  و  علماء  هیجان  وجود  با  که  دیدند 
امیرنظام،  ظاهرۀ  قوۀ  و  ایران  اعظم  حزب 
تحت  و  عظمیه  مخاطرۀ  در  بهاءاهلل  و  باب 
که  سیاست شدیده اند، پس چاره باید نمود 
این  به  و  شود  غایبی  شخص  متوجه  افکار 
ماند  از تعرض ناس  بهاءاهلل محفوظ  وسیله، 
شخص  مالحظات،  بعضی  به  نظر  چون  و 
این  قرعۀ  ندانستند،  مصلحت  را  خارجی 
فال را به نام برادر بهاءاهلل، میرزا یحیی، زدند. 
مشهور  را  او  بهاءاهلل،  تعلیم  و  تأیید  به  باری؛ 
و در لسان آشنا و بیگانه معروف نمودند و از 

۲.پیشین،ج۴،ص۱۴.
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باب  به  ظاهر  به حسب  نوشتجاتی  او  لسان 
میان  در  سریه  مخابرۀ  چون  و  نمودند  مرقوم 
نمود.  پسند  به نهایت  باب  را  رأی  این  بود، 
باری؛ میرزا یحیی مخفی و پنهان شد و اسمی 
از او در السن و افواه بود و این تدبیر عظیم تأثیر 
عجیب کرد که بهاءاهلل، با وجود آن که معروف 

و مشهور بود، محفوظ و مصون ماند ....۱
گفتار باال پذیرفتنی نیست،  در نگاه این پژوهش، 
چرا که داعیان اصالت مقام صبح ازل برای اثبات 
که  دعوی خود سندهایی متقن به دست داده اند 
گروه مقابل فاقد آن گونه اسنادند. دانسته است که 
را  آن  بودن  ادعا قطعی  برای یک  وجود یک سند 
تراز  همان  در  دلیلی  که  زمانی  مگر  می کند  ثابت 

به نقضش بپردازد. 

نقل  جز  چیزی  آورده اند،  بهائیان  آنچه  تمام 
برسد.  اثبات  به  باید  درستی اش  که  نیست 
باب  مصلحت اندیشی  دعوی  بهاءاهلل  که  زمانی 
عرضه  را  جانشینی  به  ازل  صبح  انتصاب  برای 
از  گاهان  آ به عنوان  را  بابیان  از  دوتن  تنها  کرد، 
و  ینی  قزو عبدالکریم  مال  شناساند:  بزرگ  امر  آن 
قید  در  آن زمان  نخست،  نفر  کلیم.۲  موسی  میرزا 

تفصیل در که سیاح شخصی مقالۀ عبدالبهاء.[ ]عباس .۱
کتاباز قضیۀبابنوشتهاست.،صص6۷تا69.دراین
سوی از نگارشش اما نیامده میان به سخنی نویسندهاش
عبدالبهاءقطعیاستوبهائیانآنراازاومیدانند.)نک.:

محّمدعلیفیضی،حیاتحضرتعبدالبهاء،ص3۵۵)
۲.محّمدکاظمسمندر،تاریخسمندر،ص۲۱۵:»...درلوح
اشتهار بهاصلحکمت کهمیفرمایند: ایشاناست مفصل
کلیمـعلیهسالم گاهبودند؛یکی،حضرت اسمازلدونفرآ
اهللـودیگری،جنابمالعبدالکریممشهوربهآقامیرزااحمد

کاتبـــعلیهبهاءاهلل«.

کشته شده بود.۳  حیات نبود و در سال ۱۲۶8 ق. 
نادرستی  یا  درستی  تا  نداشت  حضور  اینک  ی  و
دوم  نفر  بگوید.  می شد  منسوب  او  به  که  را  آنچه 
بهاءاهلل،  خود،  برادر  پیروان  نزدیک ترین  از  نیز 
که به حمایتش  به شمار می رفت4 و طبیعی است 

می پرداخت.

یخ نگاران  گفتار باال و نیز تار گذشته از این، نگاه 
به گونه ای  بابیان  میان  در  بهاءاهلل  نفوذ  به  بهائی 
بسیار  باب  حیات  زمان  همان  در  را  او  که  است 

مهم می نمایاند:

قبلی  مواضعۀ  برحسب  یحیی  میرزا  گرچه 
فیما بین حضرت باب و جناب بهاء مرجع 
این  حقیقت  در  ولی  شد،  معرفی  بابیان 
که مورد توجه امناء دولت و  جناب بهاء بود 
رجال مهمۀ عالم امر قرار داشت و بار سنگین 

امور دیانت بابی را به دوش می کشید.5

بهاءاهلل  برای  که  گیری  فرا آن شهرت  پرسید:  باید 
کل بابیان  یاد شده، به چه اندازه از شهرت رییس 
که نصب ظاهری و مصلحتی صبح  پایین تر بود 
ازل به مقام جانشینی باب انحراف از توجه به آن 
باال،  گفتار  به نظر می رسد  را در پی می داشت؟! 
افنان  خاندان  از  که  اول  تراز  بهائی  یک  از  آن هم 

3،ص ج الحق، ظهور تاریخ مازندرانی، فاضل اسداهلل .3
.3۷۱

متولیباشی محّمدحسین میرزا نک.: نمونه، عنوان به .۴
این موسی. آمیرزا به قمی متولیباشی جناب جواب قمی،
کوتاه،پاسخیکیازبزرگانبابیانبهدعوتشازسوی رسالۀ

کلیمبهآیینبهاءاهللاست. میرزاموسی
۵..ابوالقاسمافنان،عهداعلی،ص۴9۱.
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بیت  کلیدداری  و  بود  باب(  بهائی  )منسوبان 
برعهده  را  بهائیان(  از دو مکان حج  شیراز )یکی 
داشت، خود، گویای آن است که انحرافی از توجه 

به بهاءاهلل رخ نداده بود.

و  باب  به  منسوب  طرح  آیا  منظر،  این  از  نگاه  با 
بهاءاهلل برای حفاظت جان بهاءاهلل فایده مند بود، 
ظهور  )مظهر  باب  طراحش  یک  که  طرحی  آن هم 
مظهر  )بهاءاهلل:  او  موعود  دیگرش  طراح  و  اهلل( 
که باید  ظهور اهلل بعد( بودند؟! با این ترتیب است 
در  پیروان شان  و  بهائی  پیشوایان  سخن  گفت: 
همراهی شهرت عظیم بهاءاهلل با محفوظ  ماندنش 
منطقی  ازل  صبح  مصلحتی  جانشینی  به سبب 

به نظر نمی رسد.

باب  االهی  مقام  داشتن  نظر  در  با  همچنین، 
کسی  پذیرفت  می توان  آیا  بهائیان،  نگاه  در 
و  می آید  به شمار  بزرگ  رسالتی  صاحب  که 
برای  شده،  برانگیخته  مردم  هدایت  برای 
سطحی  این گونه  اهمیت  از  درجه  این  با  امری 
با نصب ظاهری صبح  و  کند  مصلحت اندیشی 
خود  پیروان  سال   ۱7 حدود  جانشینی،  به  ازل 
و  پوچ  معنی  در  اما  درست  به ظاهر  مسیری  به  را 
بی ارزش سوق دهد؟ همچنین، چرا خود بهاءاهلل 
به  ظاهر،  در  اما  وجود  تمام  با  سال،   ۱7 آن  در 
می پرداخت  ازل  صبح  تمام  و  تام  بزرگداشت 
دور  خود  از  را  او  عبودیت  جز  نسبتی  هرگونه  و 

می گفت؟!

که نگاهی االهی به باب  به نظر می رسد بهائیان ــ 
ـ به این پرسش ها پاسخ مثبت نتوانند داد. از  دارندـ 

گفت: آنچه بهاءاهلل و پیروانش  که باید  این روست 
گفته اند،  ازل  صبح  مقام  کردن  خدشه دار  برای 
و  ازلی  اعتقاد  از  خارج  تاریخی  نگاه  یک  منظر  از 

بهائی فاقد استحکام الزم برای پذیرش است.

روایت  این پژوهش،  که در نگاه  از همین روست 
بهائیان از جایگاه صبح ازل در آیین باب همواره 
که  چرا  است،  بوده  همراه  نادرستی  و  تحریف  با 
بستر بابی آیین بهائی را با چالشی بنیادین روبه رو 
می کند. این تحریف تا آنجا پیش رفت که عبارت 
بهاءاهلل(  )نوشتۀ  ایقان  کتاب  در  مستور«  »کلمۀ 
تا هیچ اشارتی  به »کلمۀ علیا« مبدل شد  بعدها 
مبناست  همین  بر  نباشد!۱  آن  در  ازل  صبح  به 
طلیعۀ  »باب:  مستند  در  گفت:  می توان  که 
ازل  از صبح  و ضروری  یادکرد الزم  بهائی«،  آیین 
گذاشته شده  باب( عامدانه مسکوت  )جانشین 

است. 

بهاءاهلل:تنهارهبرباقیمانده
م.   ۱85۲ سال  اواخر  »تا  باب،  مستند  روایت  به 
پس  انقراض  لبۀ  بر  باب  امر  ق.[،   ۱۲۶8 ]حدود 
زنده:  رهبر  یک  تنها  با  همراه  می رفت  پیش  و 

بهاءاهلل«.

 ۱۲۶۶ سال  در  باب  اعدام  از  پس  که  گفت  باید 
رسید.  ازل  صبح  به  بابیان  معنوی  یاست  ر ق.، 

۱.برایشرحبیشتر،نک.:سّیدمقدادنبویرضوی،بررسی
بررسی با تبدل و تغییر این ایقان. کتاب روششناسانۀ
جمله، از ایقان، کتاب چاپی و خطی نسخۀ ۱۲ تطبیقی
اسداهلل روایت به بهاءاهلل، باخط )بخش آن اصلی نسخۀ
کتابت )سال ق. ۱۲۷8 خطی نسخۀ مازندرانی(، فاضل

ایقان(تانسخۀچاپی۱3۵۲ق.بهدستدادهشدهاست.
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مال  زمان،  آن  که  آنند  گویای  بهائی  و  بابی  متون 
بود  بابیان  بزرگان  از  یکی  که  ترشیزی  علی  شیخ 
و از سوی باب به »اسم اهلل العظیم« نامبردار شده 
پیروانش  بر  پنهان شده  ازل  صبح  جانب  از  بود،۱ 
در  عظیم  بابیان،  روایت  به  داشت.  یاست  ر
بر  نمی پذیرفتند،  را  بزرگی اش  که  کسانی  مقابل 
بود،  شده  صادر  درباره اش  که  عدیده«  »نصوص 
و  حضرتین  »باب  را  خود  و  می گذاشت  دست 
می خواند  منصور«  سلطان  و  االزلیة  ثمرة  حبیب 
اصحاب  جمیع  و  شما  بر  »مطاع  می گفت:  و 
در  که  الکل فرض می باشد  کل فی  بر  و  می باشم 
روشن  باشند!«۲  بوده  خاضع  من  عز  طلعت  نزد 
و  بود  ازل  صبح  همان  االزلیة«  »ثمرة  که  است 
بیان  منصور  سلطان  و  او  حبیب  را  خود  عظیم 
که  می خواند. »نصوص عدیده« نیز سخنانی بود 
در  منصور  و  »ناصر  را  او  و  گفته  حقش  در  باب 
که  بیان« خوانده بود.۳ روایت بهائیان نیز آن است 
صبح ازل عظیم را »سلطان منصور بیان« خوانده 

بود رشتی کاظم سّید اصحاب از ترشیزی علی شیخ مال .۱
سوی از و گروید باب به بشرویهای حسین مال توسط و
زمان در وی شد. نامبردار العظیم« اهلل »اسم لقب به او
کهپیوستهنزد کو،یکیازبابیانیبود زندانیشدنبابدرما
اومیرفتونوشتههایشرابهپیروانشمیرساند.باب،در
نوشتهایخطاببهعظیم،خودراقائمموعوداسالمخواند.
،3 ج الحق، ظهور تاریخ مازندرانی، فاضل اسداهلل )نک.:

صص۱63تا۱69)
کاشانی،نقطةالکاف،ص۲60. ۲.میرزاجانی

3،ص ج الحق، ظهور تاریخ مازندرانی، فاضل اسداهلل .3
۱69.درمیانبزرگانبابی،مالرجبعلی)اسماهللالقهیر(در
کهدررددعویاستقاللیبهاءنگاشته،نامعظیمرا رسالهای
گردننهادند، کهبهرهبریصبحازل درمیانبزرگانبابی
کتابمالرجبعلیقهیر،برگ آوردهاست.)مالرجبعلیقهیر،

(۲۵

او  دور  تهران  در  بابیان  که  بود  اساس  همین  بر  و 
گرد آمدند:

اعلی،  رب  شهادت  از  پس  عظیم،  شیخ 
حولش  بابیه  و  جست  طهران  در  استقرار 
که  مجتمع شدند و در چنان موقع پر از خطر 
عمال دولت پیوسته در تعقیب شان بودند، 
از  و  کردند  تأسیس  مخفیه  اجتماعات 
جهت مظالم دولت و قتل و غارت و حبس 
و  هیجان  در  سخت  احباب،  و  اصحاب 
شیخ  نیز  ازل  یحیی  میرزا  و  شدند  آشفته 
کرده، به لقب »سلطان  عظیم را همی تأیید 
منصور بیان« تشهیر نمود و اطاعتش را فرض 
خواند و به همۀ نقاط ایرانی به نهانی نوشته، 
رسول فرستادند و متهورین بابیه را در طهران 
انجام مقصود  در  را  تا شیخ  نمودند  مجتمع 
رب  بیانات  مفهوم  به  مستند  که  خطیرش 
الجرم،  کنند.  مساعدت  می کردند،  اعلی 
تعرضات  از  طایفه،  این  مهمین  از  عده ای 
یا  و  گریختند  مرکز  به سوی  دولت،  عمال 
مرکز  در  یافته،  نجات  ظالمین  چنگ  از 
لقاء  اشتیاق  حسب  خود،  یا  و  گرفتند  مقر 
گشتند و یا  بزرگان این طایفه، عازم پایتخت 
بدان   منصور،  سلطان  نصرت  برای  باالخره، 
نمودند  اجتماع  طهران  در  ]و[  شتافتند  سو 
... به خانۀ حاجی سلیمان خان ]تبریزی[ در 
شهر و یا در دزآشوب و دربند شمیران و غیرها 

انجمن تأسیس می گشت.4

،۴ ج الحق، ظهور تاریخ مازندرانی، فاضل اسداهلل .۴
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گیر صبح ازل بر بابیان  یاست فرا این گفتار گویای ر
منصور  )سلطان  عظیم  علی  شیخ  مال  نیابت  و 
که  گفت  باید  بنابراین،  اوست؛  جانب  از  بیان( 
آن دو شخصیت های تراز اّول و دوم بابیان بودند. 

از  گروهی  نافرجام  قصد  سوء  دوره،  این  پایان 
 ۱۲۶8 سال  در  قاجار  ناصرالدین شاه  به  بابیان 
ک  هولنا و  سخت  بابی کشی  آن،  پی  در  و  ق. 
بابی  بزرگان  از  جمعی  اعدام  و  قاجار  حکومت 
چون مال شیخ علی عظیم )سلطان منصور بیان(، 
حسین  سّید  تبریزی،  سلیمان خان  العین،  قرة 
شدن  زندانی   ،... و  کاشانی  جانی  میرزا  کاتب، 
و  ایران  از  او  اخراج  و  تهران  سیاه چال  در  بهاءاهلل 

فرار پنهانی صبح ازل به بغداد بود.۱ 

با اقامت صبح ازل در بغداد، آن شهر مرکز بابیان 
و  بسط  با  دیگر،  جایی  در  که  همان گونه  شد. 
بغداد،  در  ازل  صبح  شده،  داده  نشان  تفصیل 
که پنهان شده و در  ی  به سال ۱۲۶۹ ق.، از آن رو
الوصیة  کتاب  نگاشتن  با  نبود،  بابیان  دسترس 
را  بابیان  بزرگان  از  تن  الشهداء، هفت  تعیین  فی 
از ایران و عراق، با عنوان شهید بیان،  در نقاطی 

به سرپرستی پیروان خود برگزید:

ازبزرگانبابی صص6۱و6۲.براساساینروایت،برخی
جمله، آن از »و بودند: کسان این تهران در اجتماعیافته
حسینجانمیالنیسابقالذکرشوریعجیبوهوسیغریب
جمعیت عروق در خون که چنان افکند، سرها و دلها در
و میستودند خشوع و خضوع غایت در را او و میجوشید
امثالحاجیسلیمانخانتبریزی، بابیه، ازمشاهیر جمعی
میرزاسلیمانقلینوری،مالعبدالکریمقزوینی،حاجیمیرزا
کاشانی،لطفعلیمیرزاشیرازیوغیرهمدرآنمجامع جانی

بودند«.
۱.نک.:اسداهللفاضلمازندرانی،تاریخظهورالحق،ج۴.

سّید محّمد اصفهانی: شهید بیان در بغداد؛. ۱

در . ۲ بیان  شهید  ینی:  قزو محّمدهادی  میرزا 
قزوین؛

میرزا احمد ازغندی: شهید بیان در خراسان؛. ۳

کاشان؛. 4 مال محّمدجعفر نراقی: شهید بیان در 

گلپایگانی: شهید بیان در تهران؛. 5 سّید محّمد 

میرزا موسی قمی: شهید بیان در قم؛. ۶

سّید ابراهیم تبریزی: شهید بیان در تبریز.۲. 7

دربارۀ  الوصیة  کتاب  در  ازل  صبح  که  را  آنچه 
زیر  مورد  سه  در  نگاشت،  بیان  شهداء  وظایف 

نمود می یافت:

راهنمایی مردم به آیین باب؛۳. ۱

ازل . ۲ صبح  آثار  و  )بیان(  باب  آثار  جمع آوری 
)آثار حی البیان(؛4

گرفتن حقوق مالی از بابیان.5. ۳

۲.سّیدمقدادنبویرضوی،سازماناداریبابیاندرزمان
اقامتمیرزایحییصبحازلدربغداد)۱۲69تا۱۲80ق.(،

صص۷8تا8۵.
کتابالوصیةفیتعیینالشهداء، 3.میرزایحییصبحازل،
ص۲8.اواینعبارترادرنامهاشبهشهیدبیاندرتهران
لألمر شهیدًا لدنا من جعلناک »قد است: نوشته )طهران(
یتذکرون«. ربهم أیام فی لعلهم اهلل بآیات الناس لتهدی
همچنین،درنامهاشبهشهیدبیاندرقمبهاینموضوع
پرداختهاست:»إنانحنقدبّینالکاآلیاتلتقرأمانزلفیها
لتهدینالکلإلیاهللربکالذیکللهساجدون«.)ص36) 
درنامهبهشهیدبیاندرقزویننیزهمیننکتهراخاطرنشان
الناس لتهدی شهیدًا لدنا من جعلناک »قد است: ساخته

بآیاتاهلللعلهمفیآیاتاهللیدخلون«.)ص3۷)
در بیان شهید به نامهاش در او ۵.سخن پیشین،ص .۴
کلمانزلفی کمأنتجمعن خراسانچنیناست:»قدأمرنا
البیانوکلماأنزلمنحیالبیانلتکوننمنالمحسنین«.

فی قّدرنا »قد است: چنین او سخن .۱0 ص پیشین، .۵
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بابیان  بر  بیان  شهداء  تامۀ  یاست  ر باال  وظایف 
آن،  از  پس  سال های  در  ازل  صبح  گویاست.  را 
جواد  سّید  نراقی،  محّمدتقی  مال  چون  کسانی 
کربالیی، مال رجبعلی قهیر و مال علی محّمد سراج 

را به جمع شهداء بیان افزود. 

خوانده  بهاء«  »جناب  آن زمان  که  نیز  بهاءاهلل 
می شد و از جای پنهانی اقامت برادر خود، صبح 
گاه بود، واسطه اش با شهداء بیان  ازل، در بغداد آ
و برخی بابیان شناخته می شد اما در میان شهداء 

بیان جای نداشت.۱

اصفهانی  محّمد  سّید  بیان،  شهداء  میان  در 
محّمدهادی  میرزا  او،  داشت.۲  را  مقام  برترین 
بهاءاهلل  به  نراقی  محّمدجعفر  مال  و  ینی  قزو
در  ی  و که  می دیدند  چنان  و  نبودند  خوشبین 

بین ولترسلن اهلل حقوق من کان ما تأخذن أن الکتاب
نامهاش در ویهمچنین، المسرعین«. من ولتکونن یدینا
من کل »قل نوشته: )طهران( تهران در بیان شهید به
فضلهسائلونأناتقوااهللیاأهلاألرضثمإلیناحقوقاهلل

لتبلغون«.)ص۲۷)
من نزدیک بسیار »ظهور بخش این، از پیش نک.: .۱
ناهمسانی دربارۀ نراقی محّمدجعفر مال گفتار اهلل«، یظهره
ویژگیهایمیرزاحسینعلیبهاءاهللبامنیظهرهاهلل.اواین
کهآنرادرسال۱۲8۴ق. کتابتذکرةالغافلین گفتاررادر
)یکسالپسدعوتعمومیبهاءاهلل(دردفاعازصبحازل
صفحۀ در کتاب این نگارش )تاریخ است. آورده نگاشت،

۷6ازآنآمدهاست.(
را اصفهانی محّمد سّید حاج نراقی، محّمدجعفر مال .۲
که »جناباعزاجلامجد،حاجیسّیدمحّمدـعلیهالسالمـ
کردهاست.)مالمحّمدجعفر ازاعاظمشهداءبیاناست«یاد
نراقی،تذکرةالغافلین،ص۲۴(مالعلیمحّمدسراجنیزنام
وموالئی،حاجی آقائی بیانی، »اعظمشهداء باعنوان را او
علیمحّمد )مال است. آورده ــ« فداه روحی ــ محّمد سّید

کتابسراج،ص۵۵) سراج،

با  است؛۳  هی 
ّ
من یظهره الل دعوی  پی  در  نهان 

همواره،  گذشت،  که  چنان  بهاءاهلل،  حال،  این 
انکار  در  از  ایشان  برابر  در  تمام،  و  تام  به گونه ای 
درمی آمد و خود را در عبودیت محض صبح ازل 
می گفت. بخش پایانی مکتوب طوالنی و انکاری 
و  نراقی  برابر مخالفت های مال محّمدجعفر  در  او 
که پیش  ــ  کاشان  پی گیری های جمعی از بابیان 

گرفت ــ چنین است: از این مورد اشاره قرار 

اهلل  یظهره  من  بأن  الکتاب  آخر  فی  نشهد  و 
یب فیه و یظهره اهلل فی المستغاث  حق ال ر
فی  تکونن  لو  فواهلل  معرضون.  عنه  أنتم  إذًا  و 
هم  بالذین  ال  و  به  تؤمنوا  لن  القمیص  هذا 
علیه  تعترضون  ألنکم  یرسلون  عنده  من 
بما  تستدلون  و  عندکم  ما  فی  تجادلونه  و 
عن  مقدس  إنه  و  قلوبکم  فی  الشیطان  ألقی 
ال  أنه  الغیب  بلسان  ینادیکم  و  ذلک  کل 
فارجعون!  إیای  البیان!  أهل  یا  أن  أنا؛  إال  إله 
فواهلل إذًا بکیت فی هذا القول علی شأن لن 
کأنی  القیوم!  المهیمن  اهلل  إال  أحد  یحصیه 
اطلعت بحزنه و بکل ما یجری علیه من سوء 
و  ظلموا  الذین  علی  اهلل  لعنة  أال  ظنونکم، 
کتاب عز  یکلمون من دون بینة من اهلل و ال 

محبوب!

که این عبد افتخار می نماید به  قسم به خدا 
کل ارض  نّیر اعظم! و  آن  تراب قدوم مبارک 

مقداد سّید نک.: بدبینیها، این مبسوط شرح برای .3
نبویرضوی،دیباچهایبرتاریخجعفری،صص۲3تا36،
6۴و6۵ونیزهمو،میرزاحسینعلیبهاءاهلل،مالمحّمدجعفر

کاشاندرآستانۀدعوتجدیدبهائی. نراقیوبابیان
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محل  که  زیرا  عبد  این  نزد  است  محبوب 
هوا  و  می شود  واقع  مبارک  رجل  آن  مشی 
از  که  آن  ألجل  شده،  واقع  عبد  این  مقصود 
کذلک، جمیع میاه  او استنشاق می فرماید و 
تمام  و  می آشامد  او  از  که  آن  ألجل  ارض، 
که محل نظر و بصر آن  وجود را طالب و آملم 
ما  فنعم  شد!  خواهد  شهود  و  غیب  سلطان 

قیل:

و غایتی القصوی مواقع رجلها         

 و عرش البهاء أرض علیها تمشت

سخن های  این گونه  نمی دانم  این،  وجود  با 
همج  این  افواه  و  السن  در  چرا  بی معنی 
أم علی  أذن لکم  رعاع جاری شده؟ قل اهلل 
کل امور را به او تفویض  اهلل تفترون؟! باری؛ 

إنا إلیه راجعون.۱ نمودم. إنا هلل و

گفتار باال و شدت عبارت های انکاری  دقت در 
گفته شده،  که در مدح صبح ازل  آن و نیز شعری 
محّمدجعفر  مال  برابر  در  بهاءاهلل  متزلزل  موقعیت 

کاشان( را نشان می دهد.  نراقی )شهید بیان در 

که آمد، متن این نامۀ طوالنی را داعی  همان گونه 
فاضل  اسداهلل  بهائی،  سرشناس  نویسندۀ  و 
جلد  از   ۳44 تا   ۳۱۲ صفحه های  در  مازندرانی، 
است؛  آورده  خصوصی  اآلثار  اسرار  کتاب  پنجم 
بنابراین، آن را سندی یقین آور و نه ساختۀ ازلیان 
باید دانست. در این پژوهش )سند شمارۀ ۱۹( نیز 

مال بهاءاهلل، حسینعلی میرزا رضوی، نبوی مقداد سّید .۱
جدید دعوت آستانۀ در کاشان بابیان و نراقی محّمدجعفر

بهائی،صص39۱و39۲.

مکتوب  این  از  خطی  نسخه ای  نخست  صفحۀ 
به دست داده شده است. 

اعدام  زمان  از  که  می شود  دانسته  ترتیب،  این  با 
باب )۱۲۶۶ ق.( تا بابی کشی تهران )۱۲۶8 ق.(، 
صبح ازل )مرآت صاحب وحی( در رأس جامعۀ 
بابیان بود و مال شیخ علی عظیم )سلطان منصور 
پس  و  داشت  سیطره  بابیان  بر  نیابتش  به  بیان( 

سندشمارۀ19
میرزا طوالنی نامۀ  از خطی نسخهای نخست صفحۀ

ردهرگونهدعویاستقاللی حسینعلیبهاءاهللدر
کاتب:میرزامحّمدعلیفرزندبهاءاهلل

)کتابخانۀدانشگاهپرینستون،مجموعۀویلیاممیلر،مجموعۀ
CO385،جعبۀشمارۀ4(
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ازل  صبح  مخفیانۀ  اقامت  آغاز  زمان  از  نیز  آن  از 
عمومی  دعوت  آغاز  تا  ق.(   ۱۲۶۹( بغداد  در 
یاست  ر ق.(،   ۱۲8۳( بهاءاهلل  هی 

ّ
من یظهره الل

گیر صبح ازل بر بابیان ادامه داشت۱ و شهداء  فرا
و  ایران  مختلف  جاهای  در  او،  نیابت  به  بیان، 
نیز  بهاءاهلل  و  داشتند  سرپرستی  بابیان  بر  عراق 

واسطۀ صبح ازل با شهداء بیان بود.

گفتار  خالف  بر  که  می شود  دانسته  بنابراین، 
]حدود  م.   ۱85۲ سال  اواخر  »تا  که  باب  مستند 
لبۀ  بر  باب  امر  تهران[،  بابی کشی  ق.:   ۱۲۶8
بابی  جنبش  می رفت«،  پیش  و  پس  انقراض 
پس  که  بود  نشده  نزدیک  رفتن  میان  از  به  نه تنها 
و  ازل  صبح  یاست  ر با  منظم  سازمانی  از  آن،  از 
گذشته از  شهداء بیان برخوردار شد و بهاءاهلل نیز 
که در برابر  که تنها رهبر زنده ماندۀ بابیان نبود  آن 
در  توانی  چندان  هم  بیان(  )شهداء  بابی  رهبران 

یارویی نداشت.  رو

آیینۀبهاءاهلل منیظهرهاهللدر
در  بهاءاهلل،  که  است  آن  بر  قائم مقامی  امید 
یت  مأمور از  اشارات  »نخستین  تهران،  سیاه چال 
فرشته  ]که  جوانی  دختر  شدن  ظاهر  با  را  خویش 
که  کسی است  که او  کرد و دانست  یافت  بود،[ در
کرده  باب، به عنوان من یظهره اهلل، پیشگویی اش 

متون در بهائیان آنچه خالف بر پژوهش، این نگاه در .۱
تاریخیخودآوردهاند،ریاستمیرزایحییصبحازلبربابیان
سیرینزولینداشتوتازماندعوتعمومیمیرزاحسینعلی
گیربود.برایشرحبیشتر،نک.:پیشین،صص بهاءاهللفرا
رد در بهاءاهلل طوالنی نامۀ »تحلیل بخش :3۷3 تا 3۵6

هرگونهدعویجدید«.

بهاءاهلل  که  آن است  نیز  موژان مؤمن  بود«. سخن 
به  خود  ی  رو بر  آبشاری  ریزش  به  را  تجربه  »این 
او  بر  که  االهی  مکاشفۀ  از  گونه ای  آورده،  وصف 

یخت«. فرومی ر

پیش از این گذشت که در نگاه منتقدان مسلمان 
باب  از  یادی  ز گفتارهای  بهائی،  آیین  ازلی  و 
اهلل  یظهره  من  ویژگی های  که  می نمایانند  چنان 
در بهاءاهلل نیست. برخی از این نکات در بخش 
»ظهور بسیار نزدیک من یظهره اهلل« به دست داده 
امید  گفتار  که  گفت  باید  حال،  این  با  شدند؛ 
قائم مقامی حتی با آنچه از پیشوایان بهائی رسیده 
گفتارهای  که  شد  دانسته  نیست.  همسان  نیز 
چنان  عبدالبهاء  افندی  عباس  و  بهاءاهلل 
به  که  ی  رو آن  از  بهاءاهلل،  و  باب  که  می نمایانند 
برای  و  بودند  گاه  آ بهاءاهلل  هی 

ّ
من یظهره الل مقام 

که  نهادند  چنان  داشتند،  نگرانی  جانش  حفظ 
صبح ازل با عنوان جانشین باب شناسانده شود 
بهاءاهلل )ستون اصلی  از  قاجار  توجه حکومت  تا 
گفتار با نخستین  گردد. این  آیین باب( منحرف 
خود،  هی 

ّ
من یظهره الل مقام  از  بهاءاهلل  گاهی  آ

سیاه چال  در  باب،  اعدام  از  پس  دوسال  آن هم 
تهران، ناهمسان است. 

کرد،  که بهاءاهلل دعوی جدید خود را آشکار  زمانی 
رساله هایی  یا  کتا  ب ها  بابیان  بزرگان  از  گروهی 
بابیان  سوی  از  سنت  این  نگاشتند.  نقدش  در 
میرزا  ایشان،  میان  در  شد.  گرفت  پی  نیز  بعدی 
کتاب خود، فصل الکالم،  هادی دولت آبادی در 
کتاب بیان فارسی )نوشتۀ باب( پرداخت  تنها به 
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را  آسمانی«  »کتاب  آن  نکات  برخی  تا  کوشید  و 
می دانست،  گویا  بهاءاهلل  دعوی  نادرستی  بر  که 
استحکام  تراز  که  است  طبیعی  دهد.  به دست 
سنجیده  باید  دیگر  جایی  در  او  استدالل های 
باشد،  توجه  مورد  می تواند  اینجا  آنچه  اما  شود 
به  پیش گفته  استدالل  بر  ی  و گذاشتن  دست 

کتاب بیان فارسی است: طهارت ماء نطفه در 

پانزدهم  باب  در  شده  نازل  که  است  آن   ...
الذی  ماء  که  این  »در  الخامس:  الواحد  من 
الکتاب.[  ]فی  اهلل  طّهره  قد  تخلقون  به  أنتم 
که یک نطفه  که چون  ملخص این باب آن 
که الیق است ذکر طهارت بر او شود و  است 
آنچه داللت بر او می کند از شموس متجلیه 
را  کل  او،  ذکر  به  او،  جود  شمس  از  مرایا  در 
اذن  و  فرموده  مستظل  او  ظل  در  خداوند 
آن  در  منظور  است  معلوم  و  داده«۱  طهارت 
شریفه ای  نطفۀ  همان  فرموده  که  نطفه  یک 
ظهور  به جهت  ظهور  این  از  بعد  که  است 
و منشأ تجلی مجلی  کلی دیگر منعقد شود 
که دارای مقام نقطه بوده  گردد  ــ  ــ جل شأنه 
باشد؛ پس، هرگاه ادعای این مدعی در این 
کلی است از حق، فرض صدق در  که ظهور 
و  باب  این  حال  می شود  چگونه  شود،  آن 
در  ]او  که  این  با  حکیم  از  حکم  این  صدور 
بوده  لحیه  صاحب  حکم[  این  ظهور  زمان 
بر  را  بودن  نطفه  از  بعد  کثیره ای  مقامات  و 

۱.سّیدعلیمحّمدباب،بیانفارسی،بابپانزدهمازواحد
پنجم،ص۱۷6.

وقوف  سن  به  تا  بود  کرده  طی  ظاهر  حسب 
مقام  در  مدعی  این  که  زمانی  در  و  رسیده 
به حکم ظهور  بود  بود، آن ماء محکوم  نطفه 
گر  قبل نقطه ــ جل ذکره ــ به نجاست؛ پس، ا
که این حکم  این ادعا صدق باشد، الزم آید 
که در ظهور بعد، یفعل  بالمره لغو باشد، زیرا 
المنان  القادر  و هو  یرید  ما یشاء و یحکم ما 
که ثمرۀ این حکم،  المتعال و محقق است 
من  نفطۀ  طهارت  شده،  تصریح  چنانچه 
طهارت  و  لنفسه  بنفسه  است  اهلل  یظهره 
به  او  عنایت  ظل  در  مستظلین  نطفه های 
پس،  ألجله؛  و  او  تبعیت  به  او  قبل  ظهور 
او  بی ربط  ادعای  در  مدعی  این  برای  وقعی 

]نیست[.۲

آن  گفتار  این  در  دولت آبادی  هادی  میرزا  سخن 
کتاب بیان فارسی، ماء نطفه  که باب، در  است 
ک قرار داده  را به حرمت ماء نطفۀ من یظهره اهلل پا
که در دیانت اسالم قطعی بود ــ  و نجاست آن را ــ 
که  کرده است. این حکم نشان از آن دارد  منسوخ 
ک است ــ بعد از صدور  که پا نطفۀ من یظهره اهلل ــ 
بهاءاهلل  مانند  نه  شد،  خواهد  بسته  حکم  این 
و  شده  بسته  اسالم  دیانت  زمان  در  نطفه اش  که 

نجس بوده است!

میرزا  از سوی  که  آن است  در  گفتار  این  اهمیت 
گذاشته  بحث  به  بهائیان  با  دولت آبادی  هادی 
گرفته  قرار  بهاءاهلل  سخت  شماتت  مورد  و  شده 

بود:

۲.میرزاهادیدولتآبادی،فصلالکالم،صص۱۴و۱۵.
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کأس  که از  ... یکی از اولیاء ــ علیه بهاءاهلل ــ 
استقامت نوشیده و ما سوی اهلل نزدش معدوم 
دولت آبادی  هادی  با  صاد۱  ارض  در  بوده، 
مالقات نموده، آن غافل ذکر نمود: »ماء نطفه 
کرده اند ألجل  را نقطۀ اولی حکم به طهارتش 
حرمت نطفۀ من یظهره اهلل و در آن ایام جمال 
پنج ساله بودند« و مقصودش از  قدم بیست و
کلمه رد ظهور اهلل و نفی او و اثبات اوهام  این 

خود بوده.

]که[  است  بیان  از  کلمه  این  که  آن  اواًل، 
می فرماید: »در آن یوم، بیان نفع نمی بخشد 
و به آن تمّسک ننمائید«؛ قال و قوله الحق: 
البیان«  فی  نزل  بما  و  بإشارتی  یشار  ال  »إنه 
حضرت  با  مخالفتش  نمود،  ذکر  آنچه  به  و 
که  چه  ثابت،  و  واضح  متبّصرین  نزد  نقطه 
ک أن تحجب  ک إیا حضرت می فرماید: »إیا
مخالفت  تصریح  کمال  به  البیان«،  فی  بما 
یجد  ال  اهلل  لعمر  قل:  نیست.  شاعر  و  نموده 
الطور  م 

ّ
مکل ظهور  عرف  إال  البیان  من  أحد 

الملک هلل مالک  النداء:  بأعلی  الذی ینطق 
الوری. 

یا هادی! سبب اختالل و اضالل مشو! انوار 
منّور  را  بیان  و  معانی  عالم  حقیقت  آفتاب 
نموده و آیات االهی به مثابۀ امطار از سحاب 
الیوم،  بیان،  جمیع  هاطل.  و  نازل  فضل 
کنتم تفقهون! سبحان  طائف حول است لو 

تاریخ مازندرانی، فاضل )اسداهلل اصفهان. صاد: ارض .۱
ظهورالحق،ج3،ص89)

که چه می گوید و  اهلل! هادی ملتفت نیست 
چه  نطفه  دربارۀ  اولی  نقطۀ  حضرت  بیان  از 

کرده!  ک  ادرا

ثانیًا، بگو: ای غافل! نطفۀ من یظهره اهلل ـ روح 
و  و هست  بوده  و مطّهر  ـ طاهر  فداه  ما سویه 
نه!  محتاج  احدی  ذکر  به  مبارکه  نطفۀ  آن 
أقسمک باهلل الذی خلقک و سّویک! در یک 
آن قلب را از بغض مطّهر نما و بعد، در آنچه 
مبارکۀ  کلمۀ  به  شاید  کن،  تفکر  نمودی  ذکر 
آیا  العالم« موفق شوی!  یا مولی  إلیک  »ُتبُت 
ق 

ّ
معل اهلل  یظهره  من  نطفۀ  طهارت  و  کی  پا

هذا  من  اهلل  أستغفر  اوست؟!  عباد  کلمۀ  به 
الظلم  هذا  من  اهلل  أستغفر  المبین!  الوهم 

العظیم! أستغفر اهلل من هذا الخطأ الکبیر!

از  را  گر در این حین، سمع  ا بگو: ای هادی! 
کاذبه طاهر سازی، از لسان حضرت  قصص 
نمائی.  اصغا  العابدین«  أّول  أنا  »إننی  نقطه 
من یظهره اهلل ـ روح ما سویه فداه ـ محیط بوده 
نه محاط. مقام نقطه به قول او ثابت شده و 
و  السموات  فی  عمن  غنی  هو  إنه  می شود. 
کل به او محتاج و در این مقامات،  األرض. 
کلمۀ مذکوره ناطق؛ اسمع  حضرت نقطه به 

ثم انصف و ال تکن من الظالمین!

بوده،  منصفه  نفوس  گاهی  آ مقصود  گر  ا و 
که نقطۀ  کلمۀ او  ایشان از ذکر من یظهره اهلل و 
از آن اخبار نموده بقوله: »إنه ینطق فی  اولی 
کل شأن: إننی أنا اهلل« إلی آخر اآلیة، مقام آن 
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نطفۀ طّیبه و آن لطیفۀ طاهرۀ ربانیه را دانسته 
و می دانند؛ باری، مقصود آن حضرت از ذکر 
بوده؛  محبوب  آن  ذکر  به  اشتغال  اذکار  این 
من  کن  و  اعلم  کرین!  الشا من  کن  و  اعرف 

کن من المنصفین!  التائبین! انظر و 

او،  از  اعراض  به  اثبات،  »شجرۀ  می فرماید: 
بیان  ندای  اهلل!  لعمر  می شود«.  نفی  شجرۀ 
قوم!  »یا  می فرماید:  حنین  و  ناله  با  و  مرتفع 
یوم یوم اهلل است و امر امر او! به قطره از بحر 
ممنوع نشوید و به ذره از آفتاب ظهور محروم 

نمانید!«

نبذت  و  الغدیر  أخذت  هادی!  یا  لعمری 
بحر اهلل ورائک! اتق اهلل ثم انصف فی ما ظهر 
إلی  یهدیک  و  دونه  عن  یغنیک  إنه  بالحق 
نبأه العظیم. یا هادی! هل یقدر من أردته أن 
یستن مع الفارس اإللهی فی میدان الحکمة 
أعنة  خذ  الرحمن!  ربک  و  ال  البیان؟  و 
هویک ثم ارجع إلی مولیک إن إلیه مرجعک 

و مثویک ....۱

در  بهاءاهلل  آنچه  اغلب  پژوهش،  این  نگاه  در 
در  آورده،  دولت آبادی  هادی  میرزا  به  پاسخ 
کردن بی دلیل سخن او و جواب  واقع، مخدوش 
باب  مکتوبات  از  که  را  آنچه  اما  است  نگفتنش 
ظهور  زمان  در  بیان  به  تمسک  نبودن  نافع  دربارۀ 
بابیان  و ضرورت محتجب نشدن  اهلل  یظهره  من 
استدالل  مهم ترین  آورده،  هنگام  آن  در  بیان  به 

۱.میرزاحسینعلیبهاءاهلل،اشراقات،صص۲۴تا۲۷.

او و پیروانش در پاسخ به این گونه سخنان ازلیان 
بر  که  بگوید  تا  است  آن  بر  بهاءاهلل  دانست.  باید 
از ظهور من یظهره اهلل و  پایۀ آموزه های باب، پس 
نسخ آیین بیان، استناد به آثار بابی دیگر درست 
)بهاءاهلل(  اهلل  یظهره  من  کنون،  ا چون  و  نیست 
دالیل  این گونه  به  نمی توانند  ازلیان  شده،  ظاهر 

دست یازند.

گفت: در تحلیل این سخن باید 

به  استدالل،  این  بودن  تمام  و  تام  صورت  در 
که  چرا  شد،  متمسک  نباید  نیز  گفتار  این  خود 
و  بوده  باب  سخنان  از  بخشی  نیز  گفتار  این 
به  این،  از  گذشته  نیست!  استناد  قابل  کنون  ا
به آن سخن  که  ــ  پیروانش  و  بهاءاهلل  نظر می رسد 
گزینش  باب می پرداختند ــ نگاهی جامع و دور از 
دیگر،  عبارت  به  می داشتند.  باید  او  سخنان  به 
عدم  ضرورت  از  ایشان  نگاه  در  که  کسی  همان 
از ظهور من یظهره اهلل سخن  استناد به بیان پس 
برشمرده  نیز  را  نشانه هایی  ظهور  آن  برای  گفته، 
به  درست  نگاه  گفت:  باید  که  روست  این  از  و 
که وقتی  مجموعۀ سخنان باب چنان می نمایاند 
آثار  در  یادشده  ویژگی های  آن  با  اهلل  یظهره  من 
نخواهد  درست  بیان  به  استناد  شد،  ظاهر  باب 
بود؛ بنابراین، دانسته می شود این مهم ترین دلیل 
پایۀ  بر  و  ندارد  کارآیی  ازلیان  برابر  در  نیز  بهاءاهلل 
هردو  برای  بودنش  وحیانی  که  ــ  باب  آموزه های 
گروه ازلیان و بهائیان قطعی است ــ بهاءاهلل موعود 

او و صاحب دین پس از او نبود.
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بهاءاهلل:موعودتمامادیان
به روایت مستند باب، اعالم عمومی دعوت جدید 
سخن  این  داد.  رخ  م.   ۱8۶۳ سال  در  بهاءاهلل 
که آن زمان با سال ۱۲7۹ ق.  درست نیست، چرا 
مطابقت دارد. به روایت بهائیان، بهاءاهلل هنگامی 
که در پایان سال ۱۲7۹ ق. دستور یافت بغداد را 
جمعی  میان  در  نجیب پاشا،  باغ  در  کند،  ترک 
خواند.۱  اهلل  یظهره  من  را  خود  بابیان،  از  محدود 
صبح  با  همراه  که  زمانی  بعد،  سال های  در  ی  و
گروهی از بابیان در اسالمبول و ادرنه اقامت  ازل و 
داشت، همان اطاعت ظاهری از صبح ازل را پی 
می گرفت و با منتقدان خود از شهداء بیان مانند 
مال محّمدجعفر نراقی از در دوستی درمی آمد.۲ این 
ادعای  به  سرانجام،  و  داشت  ادامه  سال   4 روند 
بهاءاهلل در سال ۱۲8۳ ق. )حدود ۱8۶7  آشکار 
م.( در ادرنه و مخالفت صبح ازل با او انجامید؛۳ 
که »در سال ۱8۶۳ م. ]۱۲7۹  بنابراین، این سخن 
که من  کرد  بهاءاهلل به شکلی عمومی اعالم  ق.[، 

یظهره اهلل است«، درست نیست.

۴،ص ج الحق، ظهور تاریخ مازندرانی، فاضل اسداهلل .۱
باغ در ابهی سرادق که ــ شبانهروز دوازده مدت »در :۲68
نجیبیهمرتفعبودــیارواغیارازبیاناتوآثارمبارکهاستماع
ـکهدالبراستقاللامرابهی]ظهورمن نمودندوالواحصادرهـ
گردید]و[ یظهرهاهلل[بودــدرمجمعخواصواحبابتالوت
نزدیکانبهرضوانمعرفتذوالجاللنزدیکشدندودوران
ـــ صیتقدرتوعظمتالهیهراشنیدندوعیداعظمابهی

گردید«. کهبهنام»عیدرضوان«مسمیاستــتأسیس
۲.برایشرحاینرویکرد،نک.:سّیدمقدادنبویرضوی،
بابیان و نراقی مالمحّمدجعفر بهاءاهلل، حسینعلی میرزا

کاشاندرآستانۀدعوتجدیدبهائی،صص368تا3۷0.
3.سّیدمهدیدهجی،رساله،ص36.

کتاب بیان فارسی، دانسته  گذشته از این، بر پایۀ 
اهلل  ظهور  مظاهر  سلسلۀ  برای  باب  که  می شود 
من  از  پس  ظهورهای  از  و  نمی پذیرفت  را  پایانی 

یظهره اهلل نیز سخن می گفت:  

... چنین است الی ما ال نهایة، بما ال نهایة، 
یشاء  کیف  ظهوری  هر  در  ظاهر؛  اهلل  ظهور 
این  است.  قبل  ظهور  بلوغ  بعد  ظهور  ولی 
اشرف تر  بلوغ  حد  بلوغ،  حین  در  که  است 
خود  به  را  خود  تحت  حد  که  است  این  از 
که حد بلوغ آن را دارد ...  نسبت دهد، زیرا 
اهلل  ظهور  بعدی،  ظهور  هر  در  که  است  این 
که ظاهر  اشرف است در حق مظهر به شأنی 
کل ظهورات قبل از برای رسول اهلل  که  است 
کل ظهورات و آن ظهور از برای  خلق شده و 
بیان است،[ خلق  قائم آل محّمد ]که نقطۀ 
محّمد  آل  قائم  ظهور  و  ظهورات  کل  و  شده 
از برای من یظهره اهلل خلق شده و همچنین، 
کل ظهورات و این ظهور و ظهور من یظهره اهلل 
از برای ظهور بعد من یظهره اهلل خلق شده و 
برای بعد بعد من یظهره  از  کل این ظهورات 
نهایة،  ما ال  الی  و همچنین،  اهلل خلق شده 
از  و  می گردد  غارب  و  طالع  حقیقت  شمس 

برای او بدئی و نهایتی نبوده و نیست.4

که باب ظهور خود )قائم آل محّمد(  دیده می شود 
گفته و همین  را بلوغ دیانت اسالم و اشرف از آن 

۴.سّیدعلیمحّمدباب،بیانفارسی،بابسیزدهمازواحد
ازواحدچهارم،صص۱36  وبابدوازدهم سوم،ص96؛

و۱3۷.
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نسبت را برای آیین من یظهره اهلل به دیانت بیان، 
آیین »من یظهر بعد من یظهره اهلل« به دیانت من 
یظهره اهلل و آیین »من یظهر بعد بعد من یظهره اهلل« 
به دیانت من یظهر بعد من یظهره اهلل دانسته و در 
بنابراین،  است؛  دانسته  جاری  دنیا  طول  نهایت 
بهائی است  آیین  که بستر  بر اساس دیدگاه باب 
و نفی آن به ویرانی اساس آن دیانت می انجامد، 
باشد  اهلل  یظهره  من  بهاءاهلل  گر  ا که  پذیرفت  باید 
چرا  نیست،  ادیان«  تمام  »موعود  او  نیست،  که 
که این جایگاه برای موعود او، »من یظهر بعد من 
بعد  بعد  یظهر  »من  موعودش  موعود  اهلل«،  یظهره 

من یظهره اهلل« و ... اولی است!

نتیجهگیری
که  می شود  دانسته  گذشت،  آنچه  به  توجه  با 
بسیاری از آنچه از سوی امید قائم مقامی، در مقام 
»باب:  مستند  در  بهائی،  مطالعات  کارشناس 
طلیعۀ آیین بهائی« به دست داده شده، نادرست 
بنیادهای  به  که  سخنان  این  نادرستی  است. 
آن  اساس  نااستواری  می پردازند،  بهائی  آیین 
دیانت را حتی از نگاه آموزه های سّید علی محّمد 
نکات  در  را  گفتارها  آن  خالصۀ  گویاست.  باب 

زیر می توان دید:

امام . ۱ غیبت  به  شیعیان  نگاه  نوع  دربارۀ  آنچه 
گفته شد، نادرست  با او  دوازدهم و امکان دیدار 

است؛

بر . ۲ رشتی،  کاظم  سّید  و  احسائی  احمد  شیخ 
و  اسالم  دیانت  خاتمیت  به  آثارشان،  انبوه  پایۀ 
داشتند  باور  دوازدهم  امام  قائمیت  و  یت  مهدو

را  ویژگی  دو  این  جز  که  روایتی  هر  درستی  و 
گویاست، باید ثابت شود؛

باور به قرب ظهور موعود را به سّید کاظم رشتی . ۳
کرد؛ نمی توان منسوب 

کاظم . 4 سّید  به  را  موعود  جستجوی  به  دستور 
کرد؛ رشتی نمی توان منسوب 

امام . 5 باب  را  خود  دعوت،  ابتدای  در  باب 
گفت؛ دوازدهم و نه موعود اسالم 

عرفانی . ۶ »مسایل  رشتی  کاظم  سّید  از  باب 
طریق  از  آیات  و  احادیث  تأویل  و  تفسیر  و 
اثنی عشری و عرفان های مربوط به شیخ احسائی 
را بسیار شنیده و به فقه امامی از روش آنان ورود 

نمود«؛

که . 7 دانشی  تراز  هر  با  دارابی،  یحیی  سّید 
امام  با  باب  نسبت  به  باور  به سبب  داشت، 

ید؛ گرو دوازدهم به او 

با ایمان سّید یحیی دارابی، در صورت درستی . 8
روایت نگرانی حاج میرزا آقاسی از عظمت دعوت 
ک  خطرنا او  قائمیت  نه  و  بابی  دعوت  باب، 

دانسته شد؛

باب هیچ گاه از نزدیکی بسیار ظهور من یظهره . ۹
اهلل سخن نگفته است؛

اهلل . ۱۰ یظهره  من  برای  باب  که  ویژگی هایی 
برشمرده، در بهاءاهلل دیده نمی شود؛

بهائیان، در روایت ویژگی های من یظهره اهلل، . ۱۱
گفتارهای باب  و تمام  گزینشی داشته  یکردی  رو

را پردازش نمی کنند؛
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جانشینی صبح ازل در مستند »باب: طلیعۀ . ۱۲
گذاشته شده است،  گفته  آیین بهائی« عامدانه نا
که بنیاد بابی دیانت بهائی را با چالش روبه رو  چرا 

می کند؛

که تنها رهبر باقی ماندۀ . ۱۳ گذشته از آن  بهاءاهلل 
از  منصوب  رهبران  به  نسبت  نبود،  بابیان 
رتبه ای  در  نیز  بیان(  )شهداء  ازل  صبح  جانب 
ایشان  مراعات  به  و همواره  پایین تر جای داشت 

می پرداخت؛

بهاءاهلل حدود ۱4 سال )۱۲۶۹ تا ۱۲8۳ ق.(، . ۱4
در ظاهر اطاعت تام و تمام از صبح ازل، به دعوت 

مخفی به مقام االهی خود می پرداخت؛

مقام . ۱5 از  بهاءاهلل  نخستین  گاهی  آ از  سخن 
بلند خود در زندان تهران، نه تنها با آموزه های باب 
فرزندش،  و  او  خود  روایت  با  که  نیست  همسان 
گاهی پیشینش از آن مقام  عباس افندی، دربارۀ آ

نیز ناسازگار است؛

دعوی بهائیان دربارۀ جایگاه بهاءاهلل در مقام . ۱۶
موعود تمام ادیان درست نیست.
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آن نقش دربارۀ تردیدهایی بهائیت:
بهعنوانیکآئینجهانی)گزیده(

دنیسمکاوئن

Source: Denis MacEoin, Baha’i and Globalization, Edited by 
Margit Warburg, Annika Hvithamar and Morten Warmind, AAR-
HUS UNIVERSITY PRESS,2005,Chapter 15. www.unipress.dk

ترجمهحمیدفرناق



یسم،  جهانی شدن، سکوالر واژه: کلید
و  دگماتیسم  نساء،  و  رجال  ی  تساو

تعصب بهائی، وحدت دین، طرد

اشاره

سال  در  را  خود  دکترای  مکاوئن دنیس
و  نمود  اخذ  کمبریج  دانشگاه  از   ۱۹7۹
در  اسالمی  مطالعات  یس  تدر به  سال ها 
دانشگاه  در  ادیان،  مطالعات  دپارتمان 
موضوع  است.  بوده  مشغول  نیوکاسل 
بابیه؛ به شیخیه "از  او،  دکترای  پایان نامۀ 
کاریزماتیکدرتشیع بررسیبدعتگذاری
متعددی  مقاالت  او  است.  نوزدهم"  قرن
و  بهاءاهلل  و  بیان  بابیت،  باب،  دربارۀ 
نوشته  ایرانیکا  دایرة المعارف  در  بهائیت 
مطالعه  برای  او  موردعالقۀ  حوزۀ  است. 
و  بابیه  شیخیه،  مدرن،  تشیع  عمدتًا 
زبان  عالوه  بر  مک اوئن  است.  بهائیت 
و  عربی  فارسی،  زبان های  به  انگلیسی، 
بیشتر  آشنایی  برای  دارد.  تسلط  فرانسوی 
رجوع  بهائیت  موضوع  در  او  آثار  و  او  با 
دیدگاه  از  بهائیت  فرناق،  حمید  به:  کنید 
بخش  بهائی،  روشنفکران  و  منتقدان 
فصلنامه  مک اوئن،  مارتین  دنیس  پنجم: 
و  پاییز   ،8 و   7 شمارۀ  بهائی شناسی، 

زمستان ۱۳۹7، صص۱4۹-۹۶.
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بهسویتعریفی)ازگونهای(ازجهانیشدن
را  مطلب  این  که  کسانی  همه  امیدوارم 
از  واقع بینانه ای  و  درست  شناخت  می خوانند 
یک  و  اجتماعی  گروه  یک  به عنوان  بهائیت، 
تحقق نیافته  سیاسی  امیال  و  خواسته ها  با  آیین 
دیگر،  سوی  از  باشند.  داشته  برآورده نشده،  و 
و  یا جهانی سازی هم دارای معانی  جهانی شدن 
تعابیر مختلفی است. لذا مایلم در اینجا دیدگاه 
به صراحت،  موضوع،  این  از  را  خودم  برداشت  و 
از  برخی  تشریح  و  توضیح  به  سپس  و  کنم  بیان 
از نظر من، در  که  گرایش های بهائی،  دیدگاه ها و 

تعارض با جهانی شدن هستند، بپردازم. 

ــ  سیاسی  روند  و  پروسه  یک  شدن  جهانی 
اقتصادی است که در پایان جنگ جهانی دوم و با 
سقوط امپراتوری ها آغاز شد )دیدگاه امریکایی(. 
به غیراز تئوری پردازان توطئه، افراد اندکی هستند 
تی سازماندهی شده و با  که مدعی باشند تشکیال
اهداف ازپیش تعیین شده، برای پیشبرد جهانی 
توسعه  باتوجه به  شدن  جهانی  دارد.  وجود  شدن 
بین  تجارت  آزاد  جریان  تکنولوژی،  پیشرفت  و 
و  اطالعات  و  علم  گسترش  و  پیشرفت  کشورها، 
نزدیک شدن دیدگاه های اجتماعی و دینی ملل 

مختلف، آغاز شده است. 

دنیای  در  شدن  جهانی  نشانه  بزرگ ترین  شاید 
برای  باشد. ده سال پیش، تالش  اینترنت  امروز، 
کار وقت  گیری بود. ولی امروزه،  کتاب،  تهیه یک 
چنین  مجازی،  فضای  و  اینترنت  کمک  به 

است.  شده  امکان پذیر  ثانیه  چند  ظرف  کاری 
نوعی  شدن،  جهانی  پروسه  در  می رسد  به نظر 
یا  غیرغربی،  جوامع  بر  غربی  فرهنگ  تأثیرگذاری 
فرانسه،  حتی  دیگر،  جوامع  بر  امریکایی  فرهنگ 
ظاهرًا  و  شده  آسان  تجارت  است.  قابل مشاهده 
شرکت های چندملیتی عرصه را برای خرده پاهای 
محلی تنگ می کنند و به لطف سفرهای هوایی 
مالیات(  از  هواپیماها  سوخت  )معافیت  ارزان 
ارتباطات  و  آشنایی  و  بین المللی  مسافرت های 

فرهنگی آسان شده است. 

جهانیشدنوارزشهایعلمی
بین جهانی شدن و علم ارتباط حساس و جالبی 
بودن،  خنثی  علم،  ویژگی های  از  دارد.  وجود 
که  همان طور  است.  بودن  سکوالر  و  بودن  عینی 
و علم مسلمانان  و علم هندویی  ما علم یهودی 
یا  انگلیسی،  و  امریکایی  شدن  جهانی  یم،  ندار
جهانی شدن محافظه کار و لیبرال و امثال آن هم 

یم.  ندار

دنیسمکاوئن
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طالبانی،  و  وهابی  دینی،  فرهنگ های  در  البته 
یهودیان هاِردی )Haredy Judaism(، هندوییسم 
شمالی  امریکای  در  کن  سا ژرمن های  نظامی گرا، 
برابر  در  مقاومت  پروتستان ها،  از  بخشی  و 
چهارگانه  مذاهب  است.1  بیشتر  شدن  جهانی 
و  دارند  احکام  در  اندکی  اختالفات  سنت،  اهل 
موضوعات مورد توافق بین شیعیان و اهل سنت 

اختالفی  نکات  از  فراتر  بسیار 
آن ها است. 

عزیز  را  شهادت  مسلمانان 
تنها  امروزه  ولی  می دارند 
از  کوچک  بسیار  گروه  یک 
اقدام  که  است  مسلمانان 
یستی  ترور عملیات  به 
ی  تساو مسلمانان  می کند. 
حقوق  نیز  و  زن  حقوق  مطلق 
و  نمی کنند  تأیید  را  اقلیت ها 
با توجه به برخی نگاه های ضد 
صهیونیستی در میان آن ها، از 
مقتضیات یک جامعه جهانی 
دارند.  فاصله  کمی  تمام عیار 
از شرایط اصلی جهانی شدن، 
است.  یسم  سکوالر پذیرش 

ارزش های  پذیرش  برای  الزم  شرایط  یسم  سکوالر
تفاوت های  پذیرش  نه  می آورد،  فراهم  را  جهانی 
را.  قاهره  و  قم  بین  حکمی،  و  عقیدتی  جزئی 
تمام  از  گر  ا نباشد  واقعیات  از  دور  می کنم  فکر 
کنی، آن ها عالقه مند به انحالل  مسلمانان سؤال 

فلسطینی  کشور  یک  ایجاد  و  اسرائیل  کشور 
)متشکل از پیروان ادیان مختلف(  باشند.

بهائیتواسالم
گرچه بهائیت خود را آیینی پس از ادیان اسالم و 
حرف  این  ولی  می داند،  و...  بودایی  و  مسیحی 
باشیم  داشته  به  یاد  باید  ندارد.  چندانی  اعتبار 
که احکام دینی و فرهنگ دینی موردنظر بهائیت 
قرن  خاورمیانه  از  متأثر  بسیار 
یادی،  ز موارد  در  و  نوزدهم 
و  احکام  از  تقلید  و  برداشت 
الهیات  و  فلسفه  و  اخالقیات 
تغییرات  مقداری  با  اسالمی، 
مندرج  احکام  بررسی  است. 
مطلب  این  اقدس،  کتاب  در 
می کند.  روشن  به  خوبی  را 
ــ وحدت وجودی  تفکرعرفانی 
و مراسم  و احکام  آداب  نوع  و 
فرهنگ  از  متأثر  بهائیان، 
و  ایران  نوزدهم  قرن  آیین   و 

خاورمیانه است. 

بهائیت درحال حاضر جامعه 
و  است  بسیارکوچکی  آیینی 
کوچک  هنوز نتوانسته فرهنگ خاصی، در سطح 
و محلی، یا درسطح ملی و جهانی، به  وجود آورد. 
آن ها در کوچک ترین واحد جغرافیایی و سرزمینی 
به  رسد  چه  باشند،  تأثیرگذار  نتوانسته  اند  هم 
جهانی!  و  بین المللی  مقیاس  در  تأثیرگذاری 
یا  معماری،  موسیقی،  فرهنگ،  هنر،  نوع  هیچ 

روند  و  پروسه  یک  شدن  جهانی 
در  که  است  اقتصادی  ــ  سیاسی 
سقوط  با  و  دوم  جهانی  جنگ  پایان 
)دیدگاه  شد  آغاز  امپراتوری ها 
تئوری پردازان  به غیراز  امریکایی(. 
توطئه، افراد اندکی هستند که مدعی 
سازماندهی شده  تشکیالتی  باشند 
تعیین شده،  ازپیش  اهداف  با  و 
وجود  شدن  جهانی  پیشبرد  برای 
دارد. جهانی شدن باتوجه به توسعه 
آزاد  جریان  تکنولوژی،  پیشرفت  و 
و  پیشرفت  کشورها،  بین  تجارت 
نزدیک  و  اطالعات  و  علم  گسترش 
شدن دیدگاه های اجتماعی و دینی 

ملل مختلف، آغاز شده است. 
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ادبیات خاص بهائی وجود ندارد.2 جامعه بهائی، 
که سنت و فرهنگ و احکام  جامعه جوانی است 
با  گر  ا ـــ  را  آیینی خود  مراسم  و حتی  اعتقادات  و 
اسالمی  جوامع  از  ــ  بگوییم  کلی  و  مجامله  کمی 
گرفته است. حتی سبک  نوزدهم  خاورمیانه قرن 

ایرانی  الفبای  و  ادبی  نگارش 
طراحی  حتی  قاجار،  دوره 
سبک  کتاب ها،  جلد  ی  رو
یا  مناجات،  و  دعا  خواندن 
بهاءاالبهی  یا  تابلوی  یختن  آو
غذای  با  پذیرایی  دیوار،  ی  رو
تا  بهائی،  مراسم  در  ایرانی 
و  فیزیکی  سلطه  و  حضور 
کثر  ا در  ایرانی  بهائیان  معنوی 
بهائی،  جوامع  و  تشکیالت 
کشورهای دیگر و نهادهای  در 
گواه بر نفوذ  بین المللی بهائی، 

و  جامعه  بر  روحیه،  و  فرهنگ  این  کمیت  حا و 
آیین بهائی است.

آیین  که  می کنند  ادعا  همواره  بهائیان  گرچه 
ندارند، ولی  ارتباطی  با اسالم  و  مستقلی هستند 
الزم  ادعا،  این  صداقت  و  اعتبار  از  اطالع  برای 
که عباس افندی، رهبر وقت جامعه  است بدانیم 
حضور  مسجد  در  خود  عمر  مدت  تمام  بهائی، 
و  عقد  و  می آورد  به  جا  روزه  و  نماز  و  می یافت 
سنت  طبق  تشییعی،  و  فوت  مراسم  و  ازدواج 
بااین حال،  داشت.  خود  یست  ز محل  اسالمی 
و  بیش ازاندازه  تالش  بهائی  جامعه  اعضای 

بهائیت  دادن  نشان  مستقل  برای  را  قابل درکی 
صورت می دهند.

بیرونیامعارفالهامی تأثیرپذیریاز
لیبرال  محققان  و  پژوهشگران  بین  بحثی  اخیرًا 
افراد  و  طرف  یک  از  کول،  خوان همچون  بهائی، 
شاخه  را  آن ها  من  که  دیگری 
می نامم،  تندرو  و  بنیادگرا 
نادرسعیدی، ازسوی  همچون 
جناح  است.  درگرفته  دیگر، 
لیبرال عقیده دارد  و  روشنفکر 
که باب و بهاءاهلل و عبدالبهاء 
از دانش و تحوالت اجتماعی 
و  می گرفتند  تأثیر  خود  محیط 
تأثیرگذاری  از  وسیعی  زمینۀ 
تا  اسالمی  ازعرفان  فکری، 
اجتماعی  ـــ  سیاسی  تحوالت 
جمهوری  حکومتی  نظام  و 
می کنند  فهرست  را  روزگار  آن  غربی  جوامع  در 
تأثیرپذیری این سه  رّد هرگونه  با  ولی جناح دوم، 
این  در  که  لحظه ای  از  آن ها  که  دارد  عقیده  نفر، 
و  بودند  اشراق  و  الهام  بازکردند تحت  دنیا چشم 
هیچ گونه تأثیری از محیط اجتماعی اطراف خود 

نداشته اند!

فقط  شوم.  وارد  بحث  این  در  ندارم  قصد  من 
جانبداری  بهائی  لیبرال های  نظر  از  که  می گویم 
نصوص  و  متون  در  که  می کنم  اضافه  و  می کنم 
کرد، مگر  بهائی هیچ مطلبی را نمی توان مالحظه 

می کنند  ادعا  همواره  بهائیان  گرچه 
اسالم  با  و  هستند  مستقلی  آیین  که 
اطالع  برای  ولی  ندارند،  ارتباطی 
الزم  ادعا،  این  صداقت  و  اعتبار  از 
که عباس افندی، رهبر  است بدانیم 
وقت جامعه بهائی، تمام مدت عمر 
و  می یافت  حضور  مسجد  در  خود 
و  عقد  و  می آورد  به  جا  روزه  و  نماز 
تشییعی،  و  فوت  مراسم  و  ازدواج 
زیست  محل  اسالمی  سنت  طبق 

خود داشت.
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دوره  آن  در  موجود  عرف  و  قاعده  اساس  بر  آنکه 
کم اهمیت  گرچه ممکن است  باشد. این مطلب 
باشد؛ ولی برای درک رابطه بین بهائیت و فرهنگ 

بیرونی اهمیت فراوانی دارد. 

برخی تصور می کنند هرآنچه باب و جانشینانش 
)علم  درونی  علم  اساس  بر  کرده اند  عمل  و  گفته 
لدنی( بوده و مطالب بکر و تازه ای بوده  است. این 
یخی  که آن ها نگرش فراتار دیدگاه موجب می شود 
و  یخی  تار مطالعات  و  باشند  داشته  غیرعلمی  و 

حقایق تجربی و علمی موجود را نادیده بگیرند.

بهائیانوتساویحقوقزنانومردان
بحث  که  کنید  توجه  مثال،  برای  زمینه،  این  در 
کرد، درحال که  بهاءاهلل اعالم  را  و مرد  ی زن  تساو
این  برخالف  ولی،  نداشت.  آن  به  توجهی  باب 
ی  واقعیت، بهائیان متعصب، موضوع اعالم تساو
منتسب  قرة العین،  بابی،  شاعره  به  را  مرد  و  زن 
کی از آن است  می کنند. تحقیقات دقیق من حا
کوچک ترین  قرة العین،  طاهره  نوشته های  در  که 
بسیار  من  و  نیست  موضوع  این  به  اشاره ای 
در  تفکری  و  اندیشه  کمترین  او  که  دارم  تردید 
کرده باشد. قطعًا من او را فعال حقوق  این زمینه 
زنان نمی دانم، چه رسد به اینکه او را اولین زن در 
کرده باشد!  که چنین موضعی اتخاذ  جهان بدانم 

بهائیان  که  است  درک  قابل  کاماًل  مطلب  این 
از  بی اطالعی  به  خاطر  شاید  اولیه،  نسل های 
یخ مبارزات حقوق زنان، چنین منزلتی را برای  تار
کاماًل  ادعا  این  ولی  باشند!  شده  قائل  قرةالعین 

ادعای  این  بر  چرا  بهائیان  اینکه  است.  غلط 
روند  ولی  نیست  روشن  دارند،  اصرار  نادرست 
و  بحث ها  است.  روشن  کاماًل  مطلب  یخی  تار
ازجمله  اجتماع،  در  زن  جایگاه  درباره  نوشته ها 
ی  پیگیری دقیق و مستمر درباره حقوق زن و تساو
چهاردهم،  قرن  از  مرد،  و  زن  اجتماعی  حقوق 
قرن  اواخر  تا  و  شد  آغاز  انگلستان  و  فرانسه  در 
زمان  در  رسید.  توجهی  قابل  سطح  به  شانزدهم 
 )Mary Wolstone Craft( کرافت مری ُول استون 
خواست های  از  زنان  حقوق   ،۱75۹-۱7۹7
امریکای  و  پا  ارو در  زنان،  فعالیت  برنامه  جدی 

شمالی بود. 

اصرار بهائیان بر اینکه این مطلب و بسیاری دیگر 
مطرح  و  بیان  بهاءاهلل  توسط  ابتدا  دستاوردها،  از 
و  یخی  تار مطالعات  یافته های  با  است  شده 
دستاورد سایر فرهنگ ها و ادیان هم  خوانی ندارد. 
که  است  ترفندی  و  حّقه  همان  شبیه  دقیقًا  این 
اختراعات  همه  و  می برد  به کار  سابق  ی  شورو
روسیه  به  متعلق  را  مدرن  دنیای  کتشافات  ا و 
است  کافی  قدر  همین   نظرمن،  به  می دانست! 
ی زن و  که طرفدار اصل تساو که بهائیان بگویند 
مرد هستند و دیگر اصراری بر ادعای غیرقابل دفاِع 

تقّدم و پیش دستی در ارائه آن نداشته باشند.

حال اجازه دهید به بحث دیگری بپردازم. باب و 
کیش  ایجاد  فعالیت های  دوره  طول  در  بهاءاهلل، 
آیینی  گروه های  از  افرادی  با  هرگز  خود،  آیین  و 
بودایی، هندو، یهودی، سیک، شینتو، آفریکان، 
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یا  سانتریا۱،  تبتی،  کنفوسیوسی،  پروتستان، 
از  و  نداشته  برخورد  آنان  مشابه  دینی  گروه های 
صحیح  گرچه  مطلب  این  نگرفته اند.  تأثیر  آن ها 
جهانی سازی  بحث  در  یادی،  ز تأثیر  ولی  است، 
گر  خواهد داشت. پیروان این سنت های آیینی، ا
بهائیت  به  و  شوند  بهائی  جامعه  وارد  باشد  قرار 
و  اولین مواجهه خود، هیچ مشابهت  بگروند، در 
آن ها  از  مقابل،  در  نمی کنند.  حس  آن  با  قرابتی 
آراء و عقاید  از  یادی  ز که حجم  خواسته می شود 
و سنت و سلوک ایرانی ــ عربی، صوفیانه، شیعی، 
اجراء  به  را  آن  مشابه  و  مسیحی  ــ  اسالمی  سّنی، 
کار نیست و  بگذارند. به عبارت دیگر، تعاملی در 

این یک خیابان یک طرفه است! 
مشکل  فرهنگی  نظر  از  ایرانی،  افراد  متقاباًل، 
و  حج  بحث  مثال  ندارند.  بهائیت  با  چندانی 
به ظاهر  هرچند  روزه،  و  )نماز(  صالة  و  یارت  ز
فرهنگی  چارچوب  در  ولی  است،  متفاوت 
اولیه،  بهائیان  و  بابیان  عکس  است!  آن ها  خود 
خودشان  پدربزرگ های  عکس  شبیه  کم وبیش، 
آن ها  زبان  به  یا  بهائی  اصلی  نوشته های  است! 
کارهایی مثل  زبان خودشان است.  به  نزدیک  یا 
 ... و  چندپر  ستاره  و  کردن  دست  به  انگشتر 
که  نمی کنند  تعجب  یا  است...  آشنا  آن ها  برای 
سر  به  روسری  حتمًا  زنان  دارد  اصرار  عبدالبهاء 
برای  الکلی  مشروب  نوشیدن  ممنوعیت  کنند؛ 
یادی از آیات  آن ها عادی است و از اینکه حجم ز

از متشکل کوبایی ــ آفریقایی عقیده و آیین ِ سانتریا: .۱
مسیحیت از عناصری و افریقایی سّنتی چندمعبودی باور

کاتولیکی)ویکیپدیا(.

بهائی  نوشته های  در  را  اسالمی  احادیث  و  قرآن 
گفتن  کرد.  نخواهند  تعجب  کنند،  مالحظه 
آن ها  برای  "سالم"  به جای  ابهی"،  "اهلل  عبارت 
ادامه داد،  را  این مطالب  نیست. می شود  دشوار 

ولی فکر می کنم توانستم مطلب خود را برسانم.

آیاپیوندفرهنگیاهمیتدارد؟ 
که هیچ یک از  بهائیان ممکن است مدعی شوند 
این موارد مهم نیست! زیرا ویژگی های اصلی آیین 
آن ها پیرامون امور مهمی چون حکومت جهانی، 
نظم  جهانی،  برادری  و  دوستی  جهانی،  صلح 
تی و یا توسعه بین المللی دور می زند. این  تشکیال
حرف ها به ظاهر درست است، ولی من هنوز قانع 
یشه هایش  ر از  بتواند چندان  بهائیت  که  نشده ام 
یشه های فرهنگی خود  دور شود و یا اساسًا بتواند ر
کند. در تعریف یک آیین و سنت آیینی،  را قطع 
اموری همچون مباحث الهیاتی، احکام و مراسم 
یخ دینی بسیار مهم تر از تعریف آن با پارامتری  و تار
چون همکاری با سازمان ملل، یا طرفداری از زبان 

جهانی، یا تشویق به همکاری نژادی است.

فقط  من  به نظرم  شد،  گفته  که  مواردی  همه  با 
خراشی جزئی به ظاهر و پوسته مشکالت داده ام. 
گرچه بهائیان ایرانی ممکن است با انجام آداب و 
احکام بهائی، خیلی احساس غریبی و بیگانگی 
از سنت دینی خود نکنند ولی بسیاری از بهائیان 
ایرانی،  طوالنی  اسامی  و  نام ها  شنیدن  با  غربی، 
که در  یخی عجیبی  با نقل ها و قصه ها و وقایع تار
یا  گذشته،  نوزدهم  قرن  ایران  در  غریبی،  فضای 
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حتی عبارات طوالنی و باورنکردنی شوقی افندی 
یدادها، دچار تعجب و حیرت می شوند.  از این رو
وارد  بهائیت  به  مسیحی  پیشینه  با  که  کسانی 
کار  شوند، احکام و مقررات بهائی را از مشکالت 

خود می بینند. 

و  نباشد  مهم  موارد  این  شاید 
گروه  که  نباشد  اصاًل مهم  شاید 
افراد  میان  از  اندکی،  و  کوچک 
بهائیت  وارد  ی  بدو قبیله ای 
گروه های  سایر  یا  می شوند، 
مرکزگریز و حاشیه ای در جامعه 
بشوند  موارد  این  متوجه  بهائی، 
نوه های  و  فرزندان  ولی  نه؛  یا 
که  تازه بهائی شده،  افراد  این 
بهائی  تعالیم  و  فرهنگ  باید 
متوجه  بگیرند،  فرا  عمیق تر  را 
بهائی،  فرهنگ  که  می شوند 
و  یشه  ر و  فرهنگ  از  را  آن ها 

می افتد  که  اتفاقی  می کند.  دور  خودشان  سنت 
ایفای  از  ناشی  نارضایتی هایی  که  است  این 
یج شروع  به تدر و  فرهنگها« ظاهر می شود  »خرده
و  آموزه ها  و  بهائی  خالص  »تعالیم  تخریب  به 
قبایل  این  می کند.5  آن  توصیه شده«  سنت های 
کالس های تزیید  گروه های تازه بهائی شده را در  و 
که هدفش  و تعمیق معلومات بهائی می نشانند، 
و  فکری  سیستم  در  بهائی  فرهنگ  کردن  وارد 

رفتاری آن ها است.

شروع  من  نگرانی  که  است  آنجایی  تقریبًا  این 
به عنوان  بهائیت  از  کردن  صحبت  می شود. 
برنامه ریزی  و  تالش  هم زمان  و  جهانی  آیین  یک 
هدفمند برای تبلیغ و تغییر دین و بهائی ساختن 
دیگران و ارائه برنامه های آموزشی خاص فرهنگی 
ایرانی(  ظواهرفرهنگ  و  چاشنی  با  بهائی  )مثاًل 
برای تفوق و استیال بر دیگران در 
تبلیغات  گرچه  است.  تعارض 
رسمی بهائی بر ضرورت وحدت
ولی  می ورزد؛  کید  تأ کثرت  در
که بر تعادل  نکتۀ مهم آن است 
عنصر  هر  سهم  و  ی  میانه رو و 
به خاطر  این  نمی شود.  کید  تأ
که ترس از فرقه  گرایی و  آن است 
انشعاب موجب شده تا بهائیان 
رفتارهایی  و  کلمات  به  نسبت 
و  علقه  حفظ  بوی  آن  از  که 
درون  در  گروهی،  همبستگی 
هرگونه  هستند.  ک  بیمنا بیاید،  بهائی  جامعه 
مناجات  معرفی  و  عرضه  فرضًا  برای،  تالش 
بهائی، نوعی فاصله  به جای دعاهای  هندویی، 

گرفتن از اخالص بهائی تلقی می شود! 

وحدتدین
بهائیان مدعی وحدت دین هستند ولی حقیقت 
یکی  دین  اصل  می گویند  چیست؟  مطلب  این 
یخ، چهره های مختلفی از دین  است و در طول تار
و  مسیحیت  صابئی،  یهودیت،  به صورت  الهی، 

سپس اسالم ظاهر شده است. 

با  غربی،  بهائیان  از  بسیاری 
طوالنی  اسامی  و  نام ها  شنیدن 
ایرانی، با نقل ها و قصه ها و وقایع 
فضای  در  که  عجیبی  تاریخی 
نوزدهم  قرن  ایران  در  غریبی، 
طوالنی  عبارات  حتی  یا  گذشته، 
از  شوقی افندی  باورنکردنی  و 
و  تعجب  دچار  رویدادها،  این 
با  که  کسانی  می شوند.  حیرت 
وارد  بهائیت  به  مسیحی  پیشینه 
شوند، احکام و مقررات بهائی را 

کار خود می بینند. از مشکالت 
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دین  نیز  را  بودائیسم  و  هندوئیسم  البته  بهائیت 
آن ها  ادعا،  این  با  هرچند  می کند!  قلمداد  الهی 
از  سخنی  دیگر  می کند.  تهی  خود  واقعیت  از  را 
دنیا  در  مستقل  و  موجود  مذاهب  و  عقاید  بقیۀ 

سیک،  )مذاهب  نیست 
ادیان  مائوری،  شینتو،  ِجین، 
جدید ژاپنی، ادیان و مذاهب 
مورمونیسم،  آفریقایی، 
تعداد  و  ووُدن...  ِله،  کاندوب 
بی شماری مکاتب و فرقه های 
فرعی و انشعابی ادیان بزرگ تر( 
نوشته های رسمی و استاندارد 
بهائی، به راحتی آن ها را نادیده 
روشن  و  قطعی  می گیرند.۶ 
را  آن ها  بهائیان  که  است 
نمی کنند  تلقی  آسمانی  ادیان 
مؤسسان  که  است  طبیعی  و 
هیچ کدام از آن ها را نیز، مظاهر 

الهی نمی دانند. 

درصد  که  دارد،  آن  از  حکایت  مطلب  این 
در  آنکه  برای  بشری،  جامعه  از  قابل توجهی 
یا  شوند،  بهائی  باید  یا  آیند  شمارش  و  حساب 
امر بهائی در حالت ضدیت با آن ها باقی خواهد 
دیدگاه  دو  این  از  هیچ  یک  می رسد  به نظر  ماند. 
و  مناسب  شدن،  جهانی  منظر  از  چارچوب،  و 

قابل پذیرش نیست. 

دگماتیسموتعصباتبهائی
آیین  یک  بهائیت  نیست.  ماجرا  همه  این  البته 
شفافی  و  واضح  خطوط  است.  متعصب  و  دگم 
بهاءاهلل  است.  شده  کشیده  باطل  و  حق  بین 
من  آنچه  »به راستی  می گوید: 
هر  و  است  درست  می گویم 
چیز غیر از آن، چیزی جز باطل 
حرف  این  معنای  نیست.«7 
که مثاًل، آراء و عقاید  آن است 
نگاه  از  همگی،  مسیحی، 
شمرده  باطل  و  غلط  بهائیان 

می شود.

باور  فقدان  طریق،  همین  به 
باعث  نیز  خداوند  به  بودائی 
و  انحراف  نشان  و  بطالن 
بدعت در عقیده آن ها است. 
جمشید که  این مطلبی است 
کرده  تصریح  آن  به  بودا  خدای کتاب  در  فوزدار، 

است.8 

چگونه  نابردبار،  به  شدت  دیدگاه  این  نمی دانم 
که به تقویت اهداف جهانی شدن  امیدوار است 
کند؟ درحالی که یکی از مؤلفه های جهانی  کمک 
شدن آن است که هیچ فرهنگی به دنبال استیالء 
مدت های  برای  نباشد.  دیگر  فرهنگ های  بر 
آیین  و  باور  که  داشتند  ادعا  بهائیان  طوالنی، 
مشارکت  و  گردآوری  برای  محرکی  ی  نیرو آن ها، 
در  بهائیان  ولی  است  کنده  پرا دینی  آیین های 

گرچه بهائیان مکررًا یادآوری می کنند 
نیستند،  کارزار  و  زور  و  جبر  طرفدار 
هم  مرتد  افراد  مجازات  درصدد 
رفتار  برای  خاصی  مقررات  و  نیستند 
چه  دارند؛  اقلیت ها  انواع  همه  با 
کتاب باشند یا خیر ولی اصرار و  اهل 
پافشاری آن ها بر تبلیغ عقاید خویش 
کیش و دین دیگران و تالش  و تغییر 
حکومت های  ایجاد  برای  هدفمند 
حکومت  تأسیس  سرانجام  و  بهائی 
نقش  هرگونه  بهائی،  جهانی  واحد 
سؤال  زیر  را  بهائیت  خیرخواهانه 

می برد.
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عمل نشان داده اند که فقط به فکر تثبیت جایگاه 
خود هستند.

گستردۀ تبلیغی  این راهبرد تفرقه گرا، با تالش های 
می شود؛  تقویت  بین المللی،  درسطح  بهائیان، 
به عنوان  گذشته،  دهه  چند  طی  که  تالشی 
شناخته  کشورها  همه  در  بهائی  اصلی  فعالیت 
نزدیک  و  تقریب  درصدد  بهائیان  است.  شده 
فقط  بلکه  نیستند؛  یکدیگر  به  ادیان  ساختن 
کردن افراد هندو،  درصدد تغییر دین مردم و بهائی 
است  روشن  هستند.   ... و  پروتستان  مسلمان، 
کردن  بهائی  و  تبلیغ  معنای  به  شدن  جهانی  که 
دیگران،  نظرات  به  احترام  بلکه  نیست،  دیگران 
دیگران  عقاید  به  نسبت  شکیبایی  و  رواداری 
دیگران  بر  خود  عقیده  استیالی  به  عالقه  ترک  و 

است. 

گرچه بهائیان مکررًا یادآوری می کنند طرفدار جبر 
کارزار نیستند، درصدد مجازات افراد مرتد  و زور و 
با همه  رفتار  خاصی برای  مقررات  نیستند9 و  هم 
کتاب باشند یا خیر  انواع اقلیت ها دارند؛ چه اهل 
ولی اصرار و پافشاری آن ها بر تبلیغ عقاید خویش 
کیش و دین دیگران و تالش هدفمند برای  و تغییر 
تأسیس  سرانجام  و  بهائی  حکومت های  ایجاد 
نقش  هرگونه  بهائی،  جهانی  واحد  حکومت 

خیرخواهانه بهائیت را زیر سؤال می برد.

جهانیسازیوعرفیسازی
کنار  را  صرف  دینی  بحث  فعاًل  دهید  اجازه 
یم  یم و نگاهی به سایر ابعاد بهائیت بینداز بگذار

در  بهائیت،  نقش  درخصوص  است  ممکن  که 
نماید.  مشکل  و  مانع  ایجاد  شدن،  جهانی  روند 
درست،  و  سالم  جهانی سازی  که  است  روشن 
از  دموکراتیکی  شکل  توسعه  و  ایجاد  مستلزم 
بشر  حقوق  درست  و  مناسب  اجرای  حکومت، 
جوامع  در  عرفی سازی،  یجی  تدر توسعه  البته  و 

کشورهای جهان است.  مختلف و 

و  عرفی سازی  به  نسبت  انتقادهایی  هرچند 
ولی  دارد؛  وجود  مختلف  نقاط  در  یسم  سکوالر
پیشرفت  پیش زمینه  یسم  سکوالر می رسد  به نظر 
اجتماعی  و  لیبرالیسم  دموکراسی،  درحوزه های 
که  نیستم  کسی  اولین  من  است.  اقتصادی   -
کشور  در  صلح  شرایط  بهبود  برای  است  معتقد 
در  سکوالر  ارزش های  تزریق  ایرلند،  مادری ام، 
دو طرف، می تواند بسیار مؤثر باشد. روشن است 
حوزۀ  در  مصوب  قوانین  توسعۀ  و  پیشرفت  که 
سکوالر،  کشورهای  در  بشر،  حقوق  و  دموکراسی 

پا، بیش از سایر جوامع بوده است. همچون ارو

با  یسم  سکوالر و  عرفی سازی  ساده  نظریۀ  گرچه 
موجی از احیای مذهبی مسالمت جو، همزیستی 
وجود  قرینه ای  می رسد  به نظر  می دهد،  نشان 
که ادیان بتوانند غیر از حوزه های مکانیکی  ندارد 
هماهنگ  به راحتی  مدرنیزاسیون  با  فناوری،  و 
مدرنیته،  یک  ایدئولوژ درجنبه های  به ویژه  شوند، 
عقیده  آزادی  در  فرد  حقوق  یا  زنان  حقوق  مانند 
مناطق  در  دین(،  تغییر  حق  جمله  )از  بیان  و 
به  ارتداد،  که  کشورهایی  در  به ویژه  مذهبی، 

عبارت دقیق، مجازات مرگ را به دنبال دارد.
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جزمی  ماهیتی  بهائیت  که  گفته ام  هم  قباًل  من 
بدی  خیلی  چیز  این  اینکه  نه  دارد.  دگماتیک  و 
که به دنبال قاطعیت  یادی هستند  است! افراد ز
ارمغان  به  عقایدی  چنین  که  هستند  امنیتی  و 
می آورد! ولی خب، چنین قاطعیتی می تواند برای 

تمام  گران  کشوری  هر  شهروندان 
شود! 

این تعصب و جزمیت در احکام 
مشهود  بهائی  قضائی  نظام  و 
عمدتًا  را  بهائی  احکام  است. 
متون  و  اقدس  کتاب  در  می توان 
قرار  کرد.  مشاهده  آن  به  مربوط 

الهام  و  عنایت  )با  هم  را  جدیدتر  احکام  است 
احکام  کند.  نازل  جهانی  بیت العدل  آسمانی( 
این  از  و  است  کنده  پرا و  ناقص  بهائی  دینی 
احکام  که  باشند  خشنود  می توانند  بهائیان  نظر، 
پیدا  اجرایی  قابلیت  هیچ گاه  بهائی  قضائی 

کرد!  نخواهند 

که می تواند زمینه اختالف  دو مطلب وجود دارد 
غرب،  در  لیبرالی  اجتماعی  نظرات  با  بهائیان 
مجازات های  آن ها  از  یکی  باشد.  پا،  ارو به ویژه 
گر  ا اینکه  ازجمله  است،  مرگ آور  و  سخت 
فرد  کرد،  دیگری  خانه  زدن  آتش  به  اقدام  کسی 
ممنوعیت  دیگری  بسوزانند.  آتش  در  را  مجرم 
پایی ها )و تعداد قابل توجهی  همجنس گرایی. ارو
احتیاط  با  را  اعدام  مجازات  ها(  آمریکایی  از 
احساس  با  را  آن  با  مخالفت  و  گرفته اند  درنظر 
از  عالی تر  اجتماعی  نظر  از  که  عدالت،  و  ترحم 

است،  اعدام  دربارۀ  مستتر  انتقام گیری  انگیزه 
مشخص می کنند.

تبلیغ،  هنگام  به  دارند  دوست  گرچه  بهائیان 
که  آیینی  ولی  کنند؛  صحبت  تعصبات  ترک  از 
دارند  حق  میزان  چه  تا  پیروانش  می کند  تعیین 
کید  تأ یا  کنند،  را بلند  موی خود 
نخورند  یا  بخورند  چه  که  دارد 
بهاءاهلل(  طب  لوح  در  )ازجمله 
کثریت  به نظر می رسد موردعالقه ا
غربی  آزاد اندیش  مردم  قاطع 
مردم  از  روبه افزایشی  درصد  و 
در  که  درحال توسعه،  کشورهای 
حال یادگیری برای ترک آداب و سنن سخت گیرانه 

و دور از منطق هستند، نباشد.
دینوهنجارهایسکوالر

که  نقشی  هر  که  است  معنی  این  به  تقریبًا  این 
دین در روند جهانی شدن داشته باشد، همیشه با 
دستاوردهای سکوالر فاصله دارد. در اینجا چند 

نمونه ذکر می کنیم: 
بهائیان،  شناسایی  از  ایران  دولت  امتناع   -
شهروند،  به عنوان  دیگران  و  بودایی ها  هندوها، 
یهودیان،  به  کامل  قانونی  حقوق  اعطای  یا 

مسیحیان و زرتشتیان.۱ 

درباره محترم نویسنده مختلف اظهارات درخصوص .۱
درباره مختلف کشورهای و دولتها حساسیتهای
اقلیتها حقوق درباره ایشان میرسد نظر به اقلیتها،
وسیع تبلیغات تحتتأثیر ایران، در بهائیان، بهویژه و
تشکیالت و شبکه غیرواقعی بعضًا و اغراقآمیز گستردۀ و

گرفتهاست. گستردهبهائیخارجازایرانقرار
جمهوری اساسی قانون و۱۴ ۱3 ،۱۲ اصول درج ضمن

که  دارد  وجود  مطلب  دو 
می تواند زمینه اختالف بهائیان 
با نظرات اجتماعی لیبرالی در 
غرب، به ویژه اروپا، باشد. یکی 
از آن ها مجازات های سخت و 

مرگ آور است.
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- غیرقانونی بودن تبلیغ یا تغییر دین در کشورهای 
عربستان  که  آشکاری  تحمل  عدم  اسالمی. 

وضعیت و تابعیت در تردیدی میکنم اضافه ایران اسالمی
و آرا سایر پیروان و بوداییها هندوها، بهائیان، شهروندی

عقایدنیست.
تشکیالت شبکه که ازآنجا ،۱۴ اصل مفاد به عنایت با
در مستقر بیتالعدل آن، رهبری و بهائیت بینالمللی
دولت علیه نرم جنگ و توطئهگری هیچگونه از حیفا،
جنگ و حمالت برای شدن فعل ابزار و همکاری و ایران
ایران اسالمی جمهوری دولت و ایران دشمنان روانی
مستحق نباید گروه این االصول، علی نداشتهاند؛ مضایقه
باشد. اسالمی عدل و رأفت و اسالمی اخالق براساس رفتار
بهائی برای تالش و بهائیت تبلیغات که ازآنجا بااینوجود،
کردنغیربهائیانوعضویتووابستگیبهتشکیالتبهائی
گردیدهوجرممحسوبمیشود؛جزایندو درایرانممنوع
از آییننامهها، و قوانین بهائیان،درچهارچوب بقیه گروه،

حقوقشهروندیبرخوردارند.
جعفری مذهب و اسالم ایران، رسمی دوازدهم     :دین اصل
است غیرقابلتغییر االبد الی اصل این و است عشری اثنی
مالکی، شافعی، حنفی، از اعم اسالمی دیگر مذاهب و
این پیروان و میباشند کامل احترام دارای زیدی و حنبلی
مذاهبدرانجاممراسممذهبی،طبقفقهخودشانآزادند
ودرتعلیموتربیتدینیواحوالشخصیه)ازدواج،طالق،
ارثووصیت(ودعاویمربوطبهآندردادگاههارسمیت
مذاهب این از هریک پیروان که منطقهای هر در و  دارند
اختیارات حدود در محلی مقررات باشند، داشته کثریت ا
شوراهابرطبقآنمذهبخواهدبود،باحفظحقوقپیروان

سایرمذاهب.
تنها مسیحی و کلیمی زرتشتی، سیزدهم:  ایرانیان اصل
قانون حدود در که میشوند شناخته دینی اقلیتهای
و شخصیه احوال در و آزادند خود دینی مراسم انجام در

تعلیماتدینیبرطبقآیینخودعملمیکنند.
عن اهلل کم “الینها شریفه آیه حکم به چهاردهم: اصل
ان دیارکم من لمیخرجوکم و الدین فی لمیقاتلوکم الذین
دولت المقسطین" یحب اهلل ان الیهم تقسطوا و تبروهم
جمهوریاسالمیایرانومسلمانانموظفندنسبتبهافراد
عمل اسالمی عدل و قسط و حسنه اخالق با غیرمسلمان
کنند.ایناصلدرحق نمایندوحقوقانسانیآنانرارعایت
کهبرضداسالموجمهوریاسالمیایران کسانیاعتباردارد

توطئهواقدامنکنند.

سعودی نسبت به عقاید غیرمسلمان نشان داده 
است. 

- تداوم تقسیم طبقاتی در هند. 

یونان  و  روسیه  ارتدکس  کلیساهای  مخالفت   -
قانونی  شناختن  رسمیت  به  با  اواخر  همین  تا 
کاتولیکی، یهودیت و آیین های دیگر.  مسیحیت 

اینکه  بر  مبنی  افغانستان  طالبان  اصرار   -
خود  لباس  ی  رو را  نشان هایی  هندو  شهروندان 

که نشان دهنده باور آن ها باشد. داشته باشند 

- مداخله دیرینه مسیحیان راستگرای آمریکایی 
در سیاست.

- وضع قانون شریعت علیه آنیمیست ها )پیروان 
عقاید و باورهای طبیعت گرا( در جنوب سودان.

کلیسای وحدت در حمایت از  - مشارکت پنهان 
یاست جمهوری نیکسون. کارزار تبلیغات ر

و  یج  ترو در  هلند  اصالحات  کلیسای  نقش   -
توجیه آپارتاید.

توسط  سیاهپوستان  حقوق  دیرهنگام  پذیرش   -
کلیسای مورمون.

یم  کلیساي ارتدکس روماني از رژ  - حمایت هاي 
اعضاي  پیوستن  براي  که  موانعي  و  چائوشسکو 

جوان به جنبش طرفدار دموکراسي به وجود آورد.

تبلیغی  مختلف  جنبش های  ممنوعیت   -
که اسالم را فعاالنه  مسیحی توسط دولت برونئی، 

تبلیغ می کند.
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در  کاتولیک  کلیسای  نزدیک  مشارکت   -
و  نقل  و  دارایی  راست گرایانه،  سیاست های 

انتقال مالی باال، به ویژه در اسپانیا. 

بریتانیا، برای حق  گروه مذهبی در  - اصرار چند 
آموزش  از  فرزندانشان  متمایز  و  مستقل  تحصیل 
ایرلند  در  مدت هاست  که  نگرشی  کثریت،  ا
شمالی برقرار است و بسیاری از موارد مشابه این، 
که بتواند  الگویی برای یک دموکراسی تمام عیار، 

کند، نیست.  در روند جهانی شدن شرکت 

باشد،  خسته کننده  که  هرچند  فوق،  موارد  همه 
که  است  گسترده  تصویر  یک  از  بخشی  تنها 
جنبه های  دارای  ادیان  کثر  ا می دهد  نشان 
که غالبًا تسلط  محافظه کارانه و نابردبارانه هستند 
دارد و ناتوان از فراهم آوردن زمینه ای مطمئن برای 
کمیت قانون، مطابق  فرایندهای دموکراتیک و حا
با اعالمیه بین المللی حقوق بشر است. به همین 
نتیجه  من  مانند  سکوالرهایی  که  است  دلیل 
که تنها راه سالم پیش رو، سکوالر شدن  می گیرند 
کشیشان و نهادهای دینی  که دست  کامل است 
ابراز  حق  و  اندیشه  آزادی  مانند  حوزه هایی  از  را 

مخالفت دور نگه می دارد. 

شدن  جهانی  به  که  تظاهری  برخالف  بهائیت 
از  و  شدن  جهانی  از  درستی  شناخت  دارد، 
و  ابزارها  طریق  از  جز   - جهانی  واقعی  وحدت 
عوامل دینی - ندارد. نکته مهم تر آنکه، این عوامل 
دینی را انحصارّا و به طور موروثی در درون  بهائیت 

می داند و الغیر! 

روزموعودفرارسیدهاست
قرار  اینکه  )و  مطلب  این  کامل  شناخت  برای 
نوشته شده  مطلب  باید  بیفتد(  اتفاقی  چه  است 
روز  با  نام  را،   ۱۹4۱ سال  در  شوقیافندی  توسط 
توضیحات  و  مطالب  و  است  رسیده  فرا  موعود 
نقل  به  فقط  اینجا  در  من  خواند.  را  آن   به  مربوط 

کتفا می کنم.  مطالبی از آن ا

یکی  بهائی،  مهم  متن  این  اصلی  محورهای  از 
که باب و بهاءاهلل آمده اند تا طالیه دار و  این است 
پیش قراول این روز مهم، که وعده همه کتاب های 
از  آن ها،  ی  دو هر  ثانیًا،  باشند.  است،  آسمانی 
سوی حکام و روحانیون زمان خود به شدت تحت 
گرفتند. ثالثًا، همه ادیان، به ویژه اسالم  فشار قرار 
و مسیحیت، به خاطر امتناع از پذیرش آن دو، در 
گرفته اند و آن  دو، این  مسیر سراشیبی سقوط قرار 
مطلب را در نوشته های خود آورده اند. رابعًا اینکه 
بشریت آینده درخشانی دارد و در تحت حکومت 
سعادت  اوج  به  واحد  جهانی  سیاسی  نظام  و 
که آن نظام سیاسی واحد  می رسد؛ البته به شرطی 
جهانی در اختیار بهائیت باشد و در جهان فقط 
و  اسالم  البته  دین  آن  )که  باشد  کم  حا دین  یک 

مسیحیت و هندوئیسم نیست!(.

پنجاه  یکصدو در  آنچه  همه  دیگر،  به عبارت 
پیدایش  براثر  داده،  ی  رو جهان  در  گذشته  سال 
بهائیت است. حتی حوادثی همچون جنگ ها و 
بهائیت  ایجاد  از  ناشی  همگی  نهایتًا،  انقالبات؛ 
و  نادان  نیروهای  توسط  آن  پذیرش  از  امتناع  و 

متعصب و سرکش بوده است!
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سقوطتأثیرونفوذدینی
شوقی افندی در سراسر نوشته خود،روزموعودفرا

رسیدهاست، از سقوط و نفوذ صحبت می کند:

به  تخت، و  تاج  صاحبان  نظامی  قدرت  کاهش 
موازات افول و نزول نفوذ رهبران معنوی جهان اتفاق 
که موجب  می افتد. حوادث و رویدادهای عظیمی 
پادشاهی ها  از  بسیاری  سرنگونی  و  اضمحالل 


ً
تقریبا شده، امپراتوری ها  و 

موجب  هم زمان  به طور 
به ظاهر  سنگرهای  فروپاشی 
مستحکم  و  آسیب ناپذیر 
همان  است.  شده  نیز  دینی 
سریع  شکل  به  دستی  که 
پایانی  مهر  غم انگیزی، و 
سلطنتی  حکومت های  بر 
زده، امپراتوران  پادشاهی  و 

مسیحیت  دین  دو  هر  رهبران  رهبری  جایگاه  درمورد 
آن ها  اعتبار  و  پرستیژ  به  کرده، عمل  نیز  اسالم  و 
عالی ترین  سقوط  به  اقدام  مواردی  در  و  زده  لطمه 
است  کرده  آن ها  دینی  نهادهای  و  مؤسسات 

)شوقی افندی، ۱۹4۱، ص7۱(.

او درباره اسالم می گوید:

... انحالل نهاد خالفت و تبدیل حکومت به یک 
قدرتمندترین  فروپاشی  به  منجر  که  سکوالر، نظام 
سلسله  سقوط  و  گردید  اسالمی  حاکمیت  نهاد 
فوری  نتایج  و  عواقب  از  ایران  در  شیعه  حکومتی 
عملکرد  به واسطه  که  است  الهی  مقدرات  عینی  و 

است!  داده  رخ  بزرگ  دین  دو  این  روحانی  طبقه 
)همان، ص8۶(

دیگری  طوالنی  متن های  در  عبارت،  این  شبیه 
کالم، از ذکر  که برای جلوگیری از اطاله  هم آمده، 
نیز  مسیحیت  دربارۀ  می کنیم.  خودداری  آن ها 

عبارات و آینده مشابهی بیان شده است:

و  شد  برقرار  الهی  مشیت  زمانی که  از  درواقع،
آغاز  پیاپی  الهی  دعوت های 
هشدارهای  و  اخطارها  و  شد 
بر  سرزنش ها  و  شد  بلند  الهی 
روند  این  گردید؛  جاری  زبان ها 
با  شود  گفته  است  ممکن  که 
حاکمیت  فروپاشی  و  سقوط 
از  پس  مقدس، روم  موقت 
شد،آغاز  آشکار  پاپ  لوح  آنکه 
گردید،سپس شتاب گرفت ... با 
کمونیستی و  افزوده شدن جنبش 
و  جهانی  جنگ  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  سپس 
گسترش موج ملی گرایی نظامیان نابردبار و افراطی،
کرده اند، تنش  دچار  را  ملت ها  و  کشورها  که 
روند  این  شده اند.  الحاد  و  بی دینی  شیوع  موجب 
مؤسسات  اضمحالل  و  تخریب  به  منجر  نه تنها 
زمینه ساز 

ً
ظاهرا می شود،بلکه  کلیسایی  و  روحانی 

کشورها  جمعیت  توده های  سریع  بسیار  دوری 
مسیحی  کشورهای  از  بسیاری  در  مسیحیت، از 

است. )همان، ص۹۹(.

برسد  اثبات  به  روزی  شوقی افندی  ادعای  اینکه 
و ما شاهد افول و اضمحالل همه ادیان، به غیراز 

)و  مطلب  این  کامل  شناخت  برای 
بیفتد(  اتفاقی  چه  است  قرار  اینکه 
توسط  نوشته شده  مطلب  باید 
شوقی افندی در سال 1941 را، با  نام 
روز موعود فرا رسیده است و مطالب 
خواند.  را  آن   به  مربوط  توضیحات  و 
از  اینجا فقط به نقل مطالبی  من در 

کتفا می کنم.  آن ا
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بلکه  نیست،  من  موردنظروقبول  باشیم،  بهائیت 
گاهانه  ناآ حمایت  نوشتار،  این  در  جالب  نکته 
و  دین  )جدایی  یسم  سکوالر از  او  غیرعمدی  و 
حکومت در جامعه( است )با عبارات و تعابیری 
و ملت ها  توده ها  کشیدن سریع  همچون »دست 
که در قسمت  در بسیاری از کشورهای مسیحی«، 

همچنین،  او،  آوردیم.(.  باال 
در  نامه هایش،  از  برخی  در 
تأیید  به  ۱۹۳۰و4۰،  دهه های 
سیاست ها  جانبه  همه  و  کامل 
در  پهلوی  رضاشاه  اقدامات  و 
بیشتر  هرچه  می پردازد.  ایران 
کاهش حضور  یم پهلوی برای  رژ
تالش  ایران  در  اسالم  نفوذ  و 
از  بیشتر  شوقی افندی  می کرد، 
می کرد.  پشتیبانی  پهلوی  یم  رژ
منافع  درباره  یک بار  از  بیش  او 
شرایط جدید، برای جامعه قباًل 
نوشته  مطلب  بهائی،  محدود 

است.  

دارای  بهائیان  از  بسیاری 
بهائی،  در مدارس  یا  را  آن  )که  تحصیالت غربی 
کرده بودند(، با توجه  کشور تحصیل  یا در خارج از 
فعالیت  و  کارآفرینی  برای  کسب شده  توانایی  به 
اقتصادی در خارج از حوزه سّنتی بازار، با عنایت 
و  بین المللی شان  وابستگی های  و  ارتباطات  به 
پزشکی  مهندسی،  علمی،  حوزه های  در  توانایی 
در  مهمی  کانال  و  ابزار  به عنوان  معماری،  یا  و 

مسیر سکوالر و غیردینی سازی جامعه ایران عمل 
کردند. 

شوقی افندی و نویسندگان محافظه کار بهائی پس 
از او، برخالف عملکرد و رفتار باال، در نوشته های 
نشان  و  هستند  مدعی  خود،  انگلیسی  و  فارسی 
جایی که  تا  ضدسکوالرند،  به شدت  که  داده اند 
آن ها  تعابیر  و  عبارات  می توان 
مسیحیان  تعابیر  و  عبارات  با  را، 
دید.  معادل  و  یکسان  بنیادگرا 
بهائیان  و  شوقی افندی  را  آنچه 
اخالق  سقوط  عنوان  به  تندرو 
و  نظم  رفتن  بین  از  عمومی، 
گسترش فردگرایی و افراط  قانون، 
جامعه  در  فردی  آزادی های  در 
دل مشغولی  با  کاماًل  می خوانند، 
و  راست  جناح  نگرانی های  و 
ی نویسندگان  محافظه کار و تندرو
همخوانی  مسلمان  و  مسیحی 

دارد.

بسیاری از این بهائیان، به ویژه به 
که زنان و  این موضوع پرداخته اند 
که رأسًا  آزادی برخوردارند  از  مردان مدرن، چنان 
تصمیم  گیری  اخالقیات  همچون  مباحثی  درباره 
که  است  این  بهائی  توصیه  و  اولویت  می کنند. 
هر جامعه فقط بر اساس احکام و قوانین آسمانی 
اساس  بر  فقط  حقیقی  آزادی  زیرا  شود؛  اداره 
کامل و بی قیدوشرط از قانون الهی و برتر  اطاعت 

دانستن آن بر عقل و اندیشه بشر استوار است.

از  برخی  در  همچنین،  او، 
دهه های  در  نامه هایش، 
کامل  تأیید  به  1930و40، 
و  سیاست ها  جانبه  همه  و 
در  پهلوی  رضاشاه  اقدامات 
بیشتر  هرچه  می پردازد.  ایران 
کاهش حضور  رژیم پهلوی برای 
تالش  ایران  در  اسالم  نفوذ  و 
از  بیشتر  شوقی افندی  می کرد، 
می کرد.  پشتیبانی  پهلوی  رژیم 
منافع  درباره  یک بار  از  بیش  او 
شرایط جدید، برای جامعه قباًل 
نوشته  مطلب  بهائی،  محدود 

است. 
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محدودکننده  و  می یابد  ادامه  آن قدر  نگرش  این 
قصد  بهائی  نفر  دو  درصورتی که  مثاًل  که  می شود 
چهل  آن ها  سن  گر  ا حتی  باشند،  داشته  ازدواج 
کتبی  - پنجاه سال هم باشد، ابتدا باید رضایت 
پدر و مادر خود را ارائه دهند! این یکی از شروط و 
که معمواًل آن  را پنهان  احکام ازدواج بهائی است 

نگه می دارند. 

این گونه موارد نقض آزادی ، حقوق و مسؤولیت ها 
و  با جامعه عرفی  تعارض  و  تناقض  در  که  است 
از  که  شفر،  ادو مثال،  برای  می گیرد.  قرار  سکوالر 
طرفداران اصلی راهبرد قانونباالترازهمهچیزدر 
روابط اجتماعی است، می نویسد: درحال حاضر، 
کثریت مردم غربی هیچ گونه تمایلی به یک قانون  ا
دینی مطلق گرا، غیرقابل بحث و اجباری ندارند. 
یک  نظر  تأیید  با  توأم  نقل  به  به  درستی،  سپس، 
جوانان  که  می پردازد  فرانسوی  جامعه شناس 
و  کرده اند  ترک  را  سازمان یافته  دین  پایی،  ارو

عالقه ای به آن ندارند. 10 

نویسندگان  سایر  و  شوقی افندی  اینکه  باتوجه به 
اعتبار  و  نفوذ  کاهش  که  می کردند  تصور  بهائی 
در  الهی  تقدیر  از  نشانه ای  نهادهایش،  و  کلیسا 
و  بوده  بهائیت  دشمنان  برای  تنبیهی  و  جامعه 
برادیان پیشین هموار  بهائیت  پیروزی  برای  را  راه 
می کند؛ به نظر می رسد اظهارات مغایر و متناقض 
و  باشد  آن ها  ی  رو بر  سردی  آب  آن ها،  با  ادوشفر 
ارزش های  گسترش  ناظر  با تأسف  باید  همچنان 

سکوالر در جامعه باشند!

گسترش و  نظر به آنکه درحال حاضر، شاهد موج 
که  گفت  رشد مجدد رجوع به ادیان هستیم، باید 
اضمحالل  درباره  شوقی افندی  پیش گویی های 
کاماًل غلط از آب درآمد. اشتباه دیگر  ادیان بزرگ، 
که برای هرکس و هرچیزی پیش گویی  او این بود 
او  الهی«  »برنامه بود!  کرده  مقرر  خاصی  تقدیر  و 
برای  جدیدی  نظم  و  بشریت  آینده  برای  طرحی 
که  کسانی  را  همه  باید  خداوند  اینکه  و  بود  دنیا 
آن ا  پیروان  و  بهاءاهلل  و  باب  آزار  و  اذیت  موجب 
که  او،  خواست  و  آرزو  و  کند  مجازات  شده اند، 
تالش  و  اراده  از  فراتر  را  یخ  تار داشت  دوست 
یک  اظهارات  به  منوط  که  بداند،  انسان ها 
به اصطالح مظهر الهی است؛ همه و همه با اقدام 

گردید.  و تالش ساده آحاد بشری، بی اعتبار 

معضلبهائی
روبه رو  معما  و  معضل  یک  با  بهائیان  بنابراین 
سکوالر  روند  گرد  عقب  به  مایل  آن ها  هستند. 
به  امری  زیرا چنین  نیستند،  شدن جامعه بشری 
ادیان  مجدد  اقتدار  و  بازگشت  و  حضور  معنای 
که طبیعتًا جایی برای حضور  بزرگ پیشین است 
بهائیت،  همچون  کوچکی،  آیین های  رشد  و 
گذاشت. به تبع آن ، طرح هایی همچون  نخواهد 
شد.  خواهد  بی اعتبار  هم  بهائیان  الهی«  »نقشه
است  غیرممکن،  تقریبًا  و  بعید،  بسیار  که  ازآنجا
به تنهایی  بهائیت  قابل پیش بینی،  آینده  در  که 
و  بکشد  چالش  به  را  جهانی  یسم  سکوالر بتواند 
به نظر  شود،  آن  جانشین  جهانی  عرصه  در  خود 
دور،  آینده های  تا  ناچارند  بهائیان  می رسد 
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یک  به عنوان  را،  سکوالر  جامعه  وجود  همچنان، 
واقعیت، بپذیرند. به هرصورت، فقط یک جامعه 
آزادی  که  جامعه ای   - مدارا  دارای  و  سکوالر 
 - بدهد  اعضایش  به  را  نوشتار  و  بیان  و  اندیشه 
می تواند چارچوبی برای بقاء و رشد بهائیت باشد 
خوش  را  سکوالر  جامعۀ  بهائیان  که  ازآنجا ولی 
گفت وگوهای  و  مباحث  از  بسیاری  در  و  ندارند 
اجتماعی، دارای مواضع محافظه کارانه و افراطی 
بهائیت  از  پویا  و  آزاد  اندیشه های  لذا  هستند؛ 
کناره می گیرند و این امر موجب می شود بهائیت 

رشد و پیشرفت چندانی نداشته باشد. 

برای »بهائیتوجهانیشدن«  این حرف  معنای 
که یک  گر استدالل من درست باشد  ا چیست؟ 
است؛  سکوالر  جامعه  یک  لزومًا  جهانی،  جامعه 
که  است  آن  عبارت  این  معنای  درآن  صورت، 
انتخاب  را  سو  و  سمت  کدام  نمی دانند  بهائیان 
یسم  گر سکوالر کنند و به چه راه و طریقی بروند؟ ا
که به معنای آزادی و رواداری و  کنند  را انتخاب 
و فعالیت های آن ها است؛ نگرش  افکار  با  مدارا 
به  منجر  آن ها،  سکوالر  ضد  موضع گیری های  و 
از  نوعی  یا  آن ها،  حاشیه  نشینی  و  یت  مهجور
ائتالف و اتحاد نامقدس بین آ  ن ها و راست گرایان 
سوی  از  گر،  ا یا  شد.  خواهد  مسیحی  افراطی 
که به تبلیغ دیدگاه متصلب  دیگر، ترجیح دهند 
بیان  قباًل  که  همان طور  بپردازند،  خود  فرقه ای  و 
جامعه  طرفداران  و  آن ها  بین  تی  مشکال کردیم، 
عرفی و سایر ادیان و مکاتب دینی و عقیدتی بروز 

کرد.  خواهد 

خالصه
بدیهی  و  روشن  بسیار  من  برای   ، خالصه  به  طور 

که بهائیت دارای ویژگی های زیر است: است 

ولی  ادیان،  سایر  برابر  در  نابردبار  و  مخالف   -
بردبار و طرفدار جذب پیروان سایر ادیان )و البته 
ادیان(  روحانی  و  عالم  طبقه  منتقد  و  مخالف 

است.

کسب پیروزی خود و شکست جوامع  - به دنبال 
دینی دیگر است.

ابعاد  و  ویژگی ها  بهترین  با  مخالف  و  نابردبار   -
اندیشه،  و  فکر  و  بیان  آزادی   - سکوالر  جامعه 
برای  دین  به  باور  عدم  آزادی  منتقدان،  آزادی 
افراد جامعه و امثال آن - است. این ها عوامل مؤثر 
رواداری  و  دارای تحمل  ایجاد جامعه جهانی  در 

هستند.

نظام  دربرابر  دوگانه  و  متضاد  مواضع  دارای   -
سکوالر است، از مواهب آن برای فعالیت تبلیغی 
کند؛ ولی نسبت به شعار آزادی  خود استفاده می 

یسم بی اعتناء و بی توجه است.  سکوالر

به  نسبت  بی  گذشت  و  ناشکیبا  و  نا بردبار   -
افراد  چنانچه  که  حدی  تا  داخلی،  منتقدان 
مقامات  دستورهای  و  نظرات  از  بهائی،  جامعه 
تی اطاعت و تبعیت نکنند، ممکن است  تشکیال
حق رأی خود را از دست بدهند )طرد اداری(؛ یا 
کلی از جامعه بهائی طرد و تکفیر و اخراج  به طور 

شوند )طرد روحانی(.
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ممکن است مطالب باال، برای خوانندگان مقاله 
برای  که  باشد  دیدگاهی  با  تعارض  در  و  عجیب 
بهائیت  مثاًل،  گفته شده است.  بهائیت  از  آن ها 
و  ناشکیبا  ادیان  سایر  به  نسبت  می تواند  چگونه 

در  می کنم  فکر  باشد؟  نابردبار 
و شواهد  قبل مطالب  صفحات 
و  کرده ام  ارائه  این باره  در  کافی 
است  چیزهایی  آن  خالف  این 
جلسات  در  بهائی  مبلغان  که 
از  ادیان،  نمایندگان  با  مشترک 
خود به نمایش می گذارند. ممکن 
است این مطلب صحیح باشد 
که بهائیان، هرگز فعاالنه درصدد 
ادیان  پیروان  و  طرفداران  آزار 
برنخواهند آمد ولی شوقیافندی، 

بهائی  جهانی  مرکز  در  تی  تشکیال و  فرد  هیچ  که 
نبوده  او  با نظرات  به چالش  قادر  بهائی  و جوامع 
هنگامی که  خود،  زندگی  طول  در  نیست؛  و 
گروه های دینی، با  مسیحیان و مسلمانان و سایر 
گرفتاری و مشکالت و مصائب روبه رو می شدند، 
نمی کرد.11  پنهان  را  خود  خوشحالی  و  شعف 
بیت العدل جهانی نیز، با چشم بستن بر واقعیات 
بدیهی جهان، همواره به  دنبال ارائه تصویری تیره 
که  کنونی است،  و تار و روبه اضمحالل از دنیای 
گرفتار مشکالت و عذاب الهی و تیره روزی  دائمًا 
دارم،  اطالع  من  که  آنجا  تا  است.  غیربهائیان 
تا کنون  بهائی،  مسؤوالن  و  مقامات  از  هیچ یک 
گرم  ایدز،  هولوکاست،  مفهوم  و  معنا  به  توجهی 

کره زمین و امثال این مشکالت، در  شدن سطح 
چارچوب به اصطالح طرح الهی خود برای رفاه و 

آسایش بشری نداشته است. 

سودشان  به  که  آنجا  تا  بهائیان،  که  ندارم  تردید 
و  سطحی  اقدامات  باشد، 
وحدت  زمینه  در  را  نیم بندی 
در  ولی  می دهند؛  انجام  جهانی 
و  برنامه  و  اهداف  طبق  آینده، 
نیز  را  اقداماتی  خودشان،  روش 
مشترک  جامعه  تشکیل  برای 
خواهند  به کار  بهائی،   المنافع 
در  شرکت  به  آن ها  بست. 
وحدت  موضوع  با  کنفرانس های 
خواهند  ادامه  جهانی  صلح  و 
به  عالقه مند  را  خود  آن ها  داد؛ 
کوچکی  حقوق بشر نشان خواهند داد )و جزوات 
منتشر  بشر  حقوق  رعایت  و  معرفی  زمینه  در  هم 
و  ادیان  پیروان  با  همراه  آن ها  نمود(؛  خواهند 
نزدیکی  و  تقریب  گفتمان های  وارد  عقاید،  سایر 
دیدگاه و باورها خواهند شد؛ ولی همه این ها تنها 
یترین آن ها است؛ زیرا آن ها فقط  تزیین پنجره و و
را قبول دارند و ادیان دیگر را تحریف شده و  خود 
منحرف از حقیقت می دانند. آن ها تالش دارند - 
با تراشیدن بهانه هایی - نسبت به بی مهری و آزار 
بهائیان در ایران، به سازمان ملل و سایر نهادهای 
گر اینجا و آنجا،  کنند؛ ولی ا بین المللی اعتراض 
پیروان اسالم با چالشی مواجه شوند، از ابراز سرور 

و شعف خودداری نمی کنند! 

ولی شوقی افندی، که هیچ فرد 
و تشکیالتی در مرکز جهانی بهائی 
و جوامع بهائی قادر به چالش با 
در  نیست؛  و  نبوده  او  نظرات 
هنگامی که  خود،  زندگی  طول 
سایر  و  مسلمانان  و  مسیحیان 
گرفتاری  با  دینی،  گروه های 
روبه رو  مصائب  و  مشکالت  و 
خوشحالی  و  شعف  می شدند، 

خود را پنهان نمی کرد.
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قصد  بهائیان  گر  ا که  است  این  من  جمع بندی 
و  اصالح  باید  دارند،  را  شدن  جهانی  به  کمک 
که  کنند و من بعید می دانم  تغییر را در خود آغاز 
کار باشند.  آن ها اساسًا مایل و یا توانا بر انجام این 
و  تدبیر  اندکی  با  اسالمی،  جوامع  من،  عقیده  به 
انطباق بهتر با شرایط و تحوالت، به مراتب بهتر از 
بهائیان می توانند وارد فرایند جهانی شدن بشوند. 
کنار  کاربرد و مصرفی ندارند به  که دیگر  احکامی 
یخ  تار نادرست  تئوری های  و  نظریات  می روند؛ 
و  دستوری  متن های  می افتند؛  سکه  از  گذشته، 
که نرم تر  اجباری به نحوی تفسیر و تعبیر می شوند 
و اجرایی تر به نظر برسند و احکام و قواعد اخالقی، 
و  اشتباهات  همه  با   - انسان  آنچه  که  با  را  خود 
منطبق  دهد،  تشخیص  سودمند   - عظمتش 
و  گشاده  ظاهر  برخالف  بهائیت،  ولی  می سازند؛ 
ی بازش، دچار نوعی تصلب محوری و استبداد  رو
تشکیالت  و  ارکان  سراسر  در  نخوت،  و  تکبر  و 
خود  برای  را  تحول  و  تغییر  نوع  هر  که  است  خود 
و خصوصیت است  روحیه  این  سخت می کند؛ 
که برخالف طبیعت تحول پذیر موردنیاز در فرایند 
کنار دایناسورها قرار  را در  جهانی شدن، بهائیت 

می دهد!

یادداشتها
کویین  دانشگاه  توسط  جدید  تحقیق  یک   -۱
گفته  مطالب  همه  وجود  با  که  می دهد  نشان 
گذشته  شده، تعصبات بین مجامع در سی سال 

بیشتر شده است!

انگشت شماری  تعداد  ساخت  افراد  برخی   -۲
چند  و  مختلف  قاره های  در  مشرق االذکار 
را  حیفا  در  بهائی  جهانی  مرکز  در  ساختمان 
با  من  ولی  می دانند  بهائی  معماری  از  نشانه ای 
در  بهائی  ساختمان های  مخالفم.  موضوع  این 
کپی برداری از طرح های نئوکالسیک  حیفا، دقیقًا 
کشورهای  در  بزرگ،  اداری  ساختمان های 
مختلف - احیانًا با اندکی تغییر - است، یا حتی 
ساخته  استبدادی  کشورهای  در  که  کاخ هایی 
هریک  نیز،  مشرق االذکارها  ساختمان   می شود! 
شکل متفاوت وخاصی، با الهام از معماری های 
میان  پیوندی  و  هماهنگی  هیچ  و  دارند  ی 

ّ
محل

طرح آن ها نیست.

و  بهاءاهلل  و  باب  عربی  نگارش  و  ادبیات   -۳
فقط  دارند؛  تفاوت  باهم  بسیار  عبدالبهاء، 
که آن هم  عبدالبهاء عربی را درست می نوشت! 
و  کودکی  سال های  در  عربی  تحصیل  دلیل  به 
 ۱8۶8 سال  از  عربی،  کشوری  در   زندگی  سپس 

به بعد بود.

مطلب  بیشتر  تفصیل  برای  فرصت  اینجا  در   -4
بیشتر  اطالعات  کسب  به  عالقه مندان  نیست. 
و  زنان  حقوق  با  مرتبط  آثار  از  روشن تر  تصویر  و 
صدای جلدی،   ۳۰ مجموعه  به  باید  فمینیسم، 
مارگارت  تألیف  مدرن،  اروپای اوایل  در دیگر 
انتشارات  از  جونیور،  رابیل  البرت  و  کینگ 
کنند. نکته مهم  گو، ۱۹۹۶ مراجعه  دانشگاه شیکا
ی  که بحث جدی درباره تساو و اصلی این است 
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و  بابیت  آنکه  از  پیش  قرن ها  مرد،  و  زن  حقوق 
ی صحنه بیایند، آغاز شده بود. بهائیت رو

کنید، به اثردنیس مک اوئن  5- در این مورد نگاه 
بابیتوبهائیت، لندن،  )۱۹۹4( آدابومراسمدر

یس. انتشارات تاور

بومیان  باور  زمینه  این  در  استثناء  یک   -۶
روایات  برخی  بر  بنا  بهائیان،  که  است  امریکایی 
که در آن آیین، ظهور بهائیت  شفاهی، می گویند 

پیشگویی شده است!

آثار  مجموعه  ملکه،  لوح   ،)۱۹5۶( بهاءاهلل،   -7
بهاءاهلل، ترجمه شوقی افندی: ص۲55.

8- فوزدار، جمشید، خدایبودا )۱۹7۳(.

را  خود  مخالفین  و  ناقضین  بهائیان،  البته   -۹
به وسیله طرد و تکفیر آن ها، تنبیه می کنند.

۱۰- ادوشفر و دیگران )۲۰۰۰:۳۲۱(.

۱۱- شوقی افندی ضد یهود نیست ولی باید درنظر 
با  مردمی  برای  الهی  عذاب  بحث  که  داشت 
عقاید و باور خاص دینی، این مطلب را به ذهن 
را نباید  آیا موضوع هولوکاست  که  متبادر می کند 
کرد؟ این مطلب می تواند برای  از این منظر نگاه 
که با توجه  بررسی نویسندگان بهائی جالب باشد 
به  هولوکاست،  درباره  مدرن  یهودیان  نظرات  به 
کنند. اراده و مشیت الهی در قضیه  آن توجه قرار 
کامل موردغفلت بهائیان  گویا به  طور  هولوکاست، 
نزول  به  معتقد  نویسنده ای  گر  ا است!  گرفته  قرار 
را دوران شروع  الهی است و عصر حاضر  بالهای 
بدیهی  می داند،  جدیدی  آیین  و  جدید  عصر 
است که باید نظر و برداشتی نسبت به هولوکاست 

کند.  و مرگ چند میلیون یهودی ابراز 
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دیدگاهمنتقدانمسیحی بهائیتاز
قسمتدوم

ویلیاممکالویمیلر

حمیدفرناق
کارشناسارشدحقوقبینالملل



چکیده

متکلم،  نویسنده،  محقق،  میلر،  یلیام  و
مسیحی  امریکایی  کشیش  و  منتقد 
پروتستان در ۱۲ دسامبر ۱8۹۲ در میدلزبورو 
کی امریکا، متولد شد. او در  کنتا در ایالت 
کارشناسی ارشد خود را  سال ۱۹۱۹ مدرک 
و دکترای  نمود  پرینستون اخذ  از دانشگاه 
واشنگتن  دانشگاه  از  نیز  را  خود  الهیات 
کرد. او از سال ۱۹۱۹ به مدت  یافت  ولی در
از  مسیحی  میسیونر  به عنوان  سال  چهل 
تبلیغ  برای  پرسبیترین  کلیسای  سوی 
سالیان  و  شد  اعزام  ایران  به  مسیحیت 

گزید.  طوالنی در شهر مشهد اقامت 

با  ایران  در  طوالنی  اقامت  سبب  به  میلر 
کامل  معاشرت  و  ارتباط  بهائیان  و  بابیان 
و  کتا  ب ها  آموزه ها،  تعالیم،  با  و  کرد  پیدا 
با  او  شد.  آشنا  بهائی  آیین  رهبران  افکار 
بهائیت  تبلیغی  فعالیت های  مشاهده 
اطالعات  باتوجه به  امریکا،  و  پا  ارو در 
کرده  ایران پیدا  بهائیت در  از  که  بسیاری 
روشنگری  درجهت  برآمد  درصدد  بود، 
واقعیت های  نقادانه  دیدگاهی  با  جامعه، 
و  بهائی  و  بابی  یخ  تار از  به دست آورده 
اطالع  و  دید  معرض  در  را  آنان  آموزه های 

پژوهشگران خارج از ایران قرار دهد.

تحریف  بهائیت،  میلر،  یلیام  و کلیدواژه: 
یحیی  بهاءاهلل،  باب،  علی محمد  یخ،  تار
اقدس،  مسیحیت،  با  تضاد  ازل،  صبح 

عبدالبهاء، شوقی افندی.
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بلکه  الهی،  دین  یک  نه  را  بهائیه  و  بابیه  میلر 
کتب  او  مذهبی  می داند.  ــ  سیاسی  فرقه  یک 
و معتقد است  نیز تحریف شده  می داند  را  بهائی 
باتوجه به  بهائی،  موجود  یخی  تار کتا  ب های 
تحریف  و  سانسور  بازسازی،  روز  تحوالت 
نتیجه  این  به  خود  مطالعات  در  میلر  شده اند. 
که جانشین واقعی باب، میرزایحیی نوری  رسید 
یک  از  بعد  برادرش  و  است  ازل  صبح  به  ملقب 
کودتای خزنده،  برنامه ریزی حساب شده و با یک 
امور  اداره  و  کند  غصب  را  برادر  جایگاه  توانست 
به  نیز  انتقادهایی  میلر  گیرد.  به دست  را  بابیان 
بهاءاهلل  جانشینان  شوقی افندی،  و  عبدالبهاء 
دارد. ازجمله اینکه نه تنها قادر به تحقق "وحدت 
حتی  بلکه  نبودند،  جامعه  در  انسانی"  عالم 
کوچک  نتوانستند این وحدت را در بین خانوادۀ 

خود، برقرار نمایند. 

اشاره
کنون آموزه های این  از زمان پیدایش آیین بهائی تا
و  انتقاد بوده  و  نحله فکری همواره درمعرض نقد 

گونی به آن وارد شده است. گونا اعتراض های 

کلی  به طور  و  مسیحی  و  مسلمان  علمای 
کتا  ب های  نگارش  با  الهی،  ادیان  طرفداران 
و  مشروعیت  به  را  اعتراض  بیشترین  مختلف، 
تکامل یافتۀ  را  خود  که  بهائی،  آیین  آموزه های 
اسالم و ادیان الهی  می داند وارد آورده اند. عالوه بر 
طرفداران ادیان توحیدی و   اندیشمندان مذهبی، 
و   اندیشمندان  نویسندگان  موردنقد  بهائیت 

گرفته و هریک از منظری خاص،  غیرالهی نیز قرار 
اصالت و آموزه های این آیین ایرانی نوظهور را به 
آن  به  جدی  اعتراض های  و  گرفته اند  انتقاد  باد 

وارد آورده اند.

شخصیت  ترور  با  که  کوشیده  بهائی  تشکیالت 
اینکه  به  آن ها  کردن  متهم  و  خود  مخالفان 
مفاهیم  با  ناآشنا  یا  بی سواد  بهائیت،  منتقدان 
یا  و  هستند  معاند  و  جاه طلب  یا  بهائیت اند، 
بر  را  منتقدان  کالم  تأثیر  مزدورند،  و  بهائی ستیز 
بی اعتبار  را  سخنانشان  و  داده  کاهش  بهائیان 
موفقیت های  به  رهگذر  این  در  کنون  تا و  نماید 
بین  عماًل  است  توانسته  و  رسیده  نیز  یادی  ز
توده های بهائی و افراد مطلع و منتقد به بهائیت 
کند و ارتباط بهائیان  شکاف های عمیقی ایجاد 

را با مخالفان قطع نماید.

دانستن  غیرمعتبر  و  خواندن  "ردیه"  با  بهائیت 
کتا  ب ها و مقاالت مخالفان بهائیت، سعی دارد 
نوعی  به  و  داده  جلوه  کوچک  را  آن ها  تحقیقات 
آنان را از دید صاحب نظران و پژوهشگران دور نگه 

دارد.

به  عالقه مندان  و  محققان  بهائی  تشکیالت 
منشورات  و  کتا  ب ها  به  فقط  را  بهائیت  حوزه 
بهائی  مبلغان  یا  رهبران  به وسیلۀ  تألیف شده 
کاماًل  منشورات  این  درحالی که  ارجاع  می دهد، 
از  بعد  و  شده  نوشته  گزینشی  و  جانبدارانه 
و  بهائی  ملی  محافل  به وسیلۀ  اصالح  و  ممیزی 
بیت العدل به چاپ رسیده اند، نوعًا فاقد مدارک 
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نیز  یخی  تار واقعیت های  با  مطابقت  مستندند، 
ندارند و بیشتر به تیزر و بروشور تبلیغاتی شبیه اند 

تا اثری علمی و پژوهشی.

عالوه  بهائیت،  نقد  و  بررسی  حوزۀ  در 
و  نویسندگان  اسالمی،  علمای  و  بر  اندیشمندان 

محققان مسیحی نیز حضوری 
ضمن  و  داشته اند  جدی 
و  بابیت  بررسی  و  مطالعه 
ارزنده ای  تحقیقات  بهائیت، 

را منتشر نموده اند.

تصور  می شد  این طور  ابتدا  در 
یه  زاو باتوجه به  مسیحیت  که 
دارد،  اسالم  با  که  اعتقادی 
فرقه ای  را  به عنوان  بهائیت 
با  مخالفتی  و  نگریسته  همسو 
آن نشان ندهد ولی مسیحیان 
این  متوجه  زود  خیلی  جهان 

که بهائیت نه تنها برای مسلمانان  واقعیت شدند 
دیگر  پیروان  برای  بلکه  دارد؛  فریب کاری  خطر 
و  اجتماعی  فرهنگی،  نظر  از  نیز  الهی  ادیان 
بود.  و مشکل ساز خواهد  سیاسی، دغدغه آفرین 
توسعه  مسیحی،  از   اندیشمندان  عده ای  لذا 
اهداف  با  مقابله  درصدد  و  برنتافته  را  بهائیت 
آن  سیاسی  عمدتًا  و  توسعه طلبانه  و  تبلیغی 

برآمدند.

ادیان  بین  با شعار وحدت  بهائی  جامعه جهانی 
جهت  در  و  بی خطر  را  خود  وجود  کرد  سعی 

بررسی  از  پس  ولی  کند،  معرفی  جهانی  صلح 
روشن شد  آن  آموزه های  و مطالعۀ  بهائیت  یخ  تار
رجعت  را  بهاءاهلل  نه تنها  بهائی  تشکیالت  که 
اهداف  تحقق  درصدد  بلکه  مسیح  می داند، 
واحد جهانی  »ایجاد حکومت  مثل  بلندپروازانه، 
ادیان  موعود  مصادرۀ  و  بهائی« 

الهی است.

این گونه حرکت های فریب کارانۀ 
تا  شد  باعث  بهائی  تشکیالت 
فکر  به  مسیحی    اندیشمندان 
درصدد  و  افتاده  روشنگری 
برآیند تا چهره واقعی و آموزه های 
درمعرض  را  بهائیت  انحرافی 

دید اهل تحقیق قرار دهند.

مسیحی  پژوهشگران  ازجمله 
که مطالعاتی را در حوزه بهائیت 
و  کتاب  انتشار  به  و  انجام داده 
پروفسور  به  پرداختند،  می توان  مختلف  مقاالت 
یلسون،  و ساموئل  گراهام  دکتر  براون،  گ.  ادوارد 
و...  یت  و بک  فرانسیس  میلر،  الوی  مک  یلیام  و

اشاره نمود.

اطالعات  با  دارد  سعی  مقاالت  از  سلسله  این 
و  نظرات  از  بررسی مختصری  به  محدود موجود، 
بپردازد.  مسیحی  منتقدان  از  برخی  دیدگاه های 
در  دیگر  فرهیخته  محققان  است  الزم  هرچند 
به  را  کامل تری  یافته های  و  شده  وارد  میدان  این 

عالقه مندان این حوزه ارائه نمایند.

جامعه جهانی بهائی با شعار وحدت 
کرد وجود خود را  بین ادیان سعی 
جهانی  صلح  جهت  در  و  بی خطر 
بررسی  از  پس  ولی  کند،  معرفی 
تاریخ بهائیت و مطالعۀ آموزه های 
بهائی  که تشکیالت  آن روشن شد 
مسیح  رجعت  را  بهاءاهلل  نه تنها 
تحقق  درصدد  بلکه   می داند، 
»ایجاد  مثل  بلندپروازانه،  اهداف 
و  بهائی«  جهانی  واحد  حکومت 
مصادرۀ موعود ادیان الهی است.



138

انتقادهای منتقدان  از دیدگاه ها و  گوشه ای  بیان 
تأیید  و  قبول  معنی  به  بهائیت،  دربارۀ  مسیحی 
اجتماعی،  اعتقادی،  دیدگاه های  و  آراء  همه 

سیاسی و عملکرد آنان نیست.

الهی  دین  بهائیت  بهائی شناسی،  نشریه  دید  از 
سیاسی  و  اجتماعی  تفکر  یک  بلکه  نیست؛ 
غیراصیل است و لذا افکار و تعالیم آن موردقبول 

و پذیرش نیست.

ویلیاممکالویمیلر

     William Mc Elwee Miller

الفــزندگینامه
یلیام میلر، محقق، نویسنده، سخنران، متکلم،  و
پروتستان  امریکایی  مسیحی  کشیش  و  منتقد 
ایالت  میدلزبوری،۱  در   ۱8۹۲ دسامبر   ۱۲ در 
امریکا، متولد شد. در سال ۱۹۱۹ مدرک  کی  کنتا
پرینستون  دانشگاه  از  را  خود  ارشد  کارشناسی 
از  نیز  را  خود  الهیات  دکترای  مدرک  و  کرد  اخذ 

1. Middlesboro

از سال  او  کرد.  یافت  ولی۲ در واشنگتن  دانشگاه 
سوی  از  مسیحی  میسیونر  یک  به عنوان   ۱۹۱۹
به  مسیحیت  تبلیغ  برای  پرسبیترین۳  کلیسای 
شهر  در  متمادی  سالیان  برای  و  شد  اعزام  ایران 

گزید. مشهد اقامت 

و  بابیان  با  ایران  در  طوالنی  اقامت  علت  به  میلر 
بهائیان ارتباط و معاشرت کامل داشت و با تعالیم، 
آموزه ها، کتا  ب ها و افکار رهبران بابی و بهائی آشنا 
در  کوتاهی(  )به جزمدت   ۱۹۶۲ سال  تا  او  شد. 
به همراه  و  بازنشسته شد  این سال  و در  بود  ایران 
همسرش، برای گذراندن دوران بازنشستگی به شهر 
مونت ابری در پنسیلوانیا رفت. میلر در اواخر عمر 
کن شد. او پس از فوت همسرش،  در فیالدلفیا سا
ژوئیه   7 در  سرانجام  و  رفت  سالمندان  خانه  به 

۱۹۹۳ در فیالدلفیا درگذشت.

بــآشنائیبابهائیت
کرد، زبان فارسی را  میلر 4۰ سال در ایران زندگی 
زبان صحبت  این  به  به روانی  و  آموخت  ایران  در 
و  بابی  جنبش  با  میلر  مختصر  آشنائی  می کرد. 
بهائی و لزوم تحقیق و بررسی بیشتر این نحله، او 
را بر آن داشت تا با مطالعه عمیق متون و اسناد، 
آورد،  عمل  به  دراین باره  را  گسترده ای  تحقیقات 
خصوصًا اینکه مشاهده نمود بهائیان در تبلیغات 
کشورهای دنیا، بهائیت  گستردۀ خود در برخی از 
از مسیحیت و  باالتر  و  الهی  را  به عنوان یک دین 

اسالم معرفی  می نمایند! 

2. Washington Valley University
3. Presbyterian
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به  تا  بود  خوبی  فرصت  او  برای  ایران،  در  حضور 
از  و  یافته  دسترسی  بهائیت  اصلی  کتا  ب های 
نزدیک با عقاید و آرا بابیه و بهائیه و عملکرد آنان 
مشاهده  خود  مطالعات  اثنای  در  او  شود.  آشنا 
کتا  ب های اصلی و اولیه  که بهائیان برخی از  کرد 
را از دید دیگران پنهان کرده، یا به مرور زمان دست 

به تحریف آن ها زده  اند. 

کتاب  پیشگفتار  در  میلر 
یشه ها،  ر بهائیت:  نام  با  خود 
سال  در  که  یخ۱  تار و  تعالیم 
۱۹۳۱ به چاپ رسیده، به این 
یکی  و  کرده  اشاره  موضوع 
خود  کتاب  چاپ  دالیل  از 
موضوع  این  در  روشنگری  را 

دانسته است و می نویسد: 

برای  تالش  به نظر  می رسد 
یک  دربارۀ  کتابی  نوشتن 
درحال مرگ،  تفکِر  و  گروه 
هرگز  من  و  باشد  وقت  اتالف 

مشاهدۀ  ولی  امتحان  می کردم  را  کار  این  نباید 
و  پا  ارو در  آن ها  فریب کارانه  تبلیغاتی  فعالیت 
واقعیت های  دربارۀ  تا  داشت  آن  بر  مرا  امریکا 
دیگر  طرف  از  نمایم.  اطالع رسانی  بهائیت، 
کار  بهائیت  درباره  اصیل  منابع  به  دسترسی 
که در  کتا  ب هایی  آسانی نیست، زیرا بسیاری از 
نوشته ذکر شده است، دیگر چاپ نمی شود  این 
یافت  در باشند،  دسترسی  قابل  به سختی  گر  ا یا 

1. Bahaism: its origin; History and Teachings

برای  آنان  نوشته های  و  مطالب  میان  از  حقایق 
به  اقدام  لذا  است،  دشوار  عادی  خوانندگان 
از  برخی  عالوه براین  نمودم.  کتاب  این  نگارش 
منابع اصلی موردمطالعه درباره بهائیت، همچون 
کنون به زبان های  کتاب اقدس، نوشته بهاءاهلل، تا
انگلیسی و فرانسه ترجمه نشده و محققان ناآشنا 
امکان  و عربی  زبان فارسی  با 
مطالب  مطالعه  و  استفاده 
که  کتا  ب هایی  ندارند!  را  آن 
بهائیان مرتبًا منتشر می کنند، 
نوعًا اطالعات ناچیز و معمواًل 
گمراه کننده ای  و  نادرست 
عملکرد  و  ماهیت  درباره 
 ... می دهد.  ارائه  گروهشان 
انتشار  به  کمی  بهائیان عالقه 
خود  آیین  صحیح  یخ  تار
کتا  ب های  میان  در  دارند. 
زبان های  به  که  بسیاری 
کرده اند،  منتشر  پایی  ارو
ی اطالعات کافی دربارۀ این  هیچ یک از آن ها حاو
جلب نظر  برای  بهائیان  درواقع،  نیست.  موضوع 
دوره  یخ  تار از  را  آنان  توجه  دارند  سعی  غربی ها، 
هرجا  کنند.  منحرف  بهائیت،  و  بابیت  اولیه 
گزارش  بهائیت  یخ  تار ابتدای  از  که  باشد  الزم 
تحریف شده  کاماًل  را  حقایق  بدهند،  مختصری 
بررسی  برای  می خواستیم  ما  گر  ا می کنند.  بیان 
کنیم  مراجعه  بهائیان  خود  به  بهائیت،  یخ  تار
خود  به  وابسته  یخ  تار این  دانش  کسب  برای  و 

کرد،  زندگی  ایران  در  سال   40 میلر 
و  آموخت  ایران  در  را  فارسی  زبان 
به روانی به این زبان صحبت می کرد. 
بابی  جنبش  با  میلر  مختصر  آشنائی 
بررسی  و  تحقیق  لزوم  و  بهائی  و 
داشت  آن  بر  را  او  نحله،  این  بیشتر 
اسناد،  و  متون  عمیق  مطالعه  با  تا 
گسترده ای را دراین باره به  تحقیقات 
مشاهده  اینکه  خصوصًا  آورد،  عمل 
نمود بهائیان در تبلیغات گستردۀ خود 
بهائیت  دنیا،  کشورهای  از  برخی  در 
از  باالتر  و  الهی  دین  یک  را  به عنوان 
مسیحیت و اسالم معرفی  می نمایند! 
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بهائیان بودیم، دنیا هرگز ماهیت واقعی بابی گری 
این  خوشبختانه  نمی شناخت.  را  بهائیت  و 
با عالقه  که  بودند  پایی  ارو دانشمندان درجه یک 
که به بررسی جنبش بابی و بهائی نشان  شدیدی 
اصلی  نوشته های  و  کتا  ب ها  از  بسیاری  دادند، 
باب و بهاءاهلل و پیروانشان را جمع آوری و ترجمه 

اسناد  این  وجود  با  لذا  کردند. 
به  مهم، دانش پژوهان می توانند 
عقاید  و  یخ  تار از  دقیقی  دانش 

گروه دست یابند. این 

انگیزه  همین  با  میلر  یلیام  و
جمع آوری  و  مطالعه  به  اقدام 
و  بابی  اصیل  مدارک  و  اسناد 
بهائی نمود تا آیندگان با مطالعه 
و بررسی مدارک به واقعیت های 

گروه پی ببرند. این دو 

آشنایی او به زبان های انگلیسی 
او  مستمر  ارتباط  و  فارسی  و 

تا  نمود  فراهم  او  برای  را  امکان  این  بهائیان،  با 
و  اصلی  کتب  با  و  پرداخته  بهائیت  مطالعه  به 
آشنا  به خوبی  بهائی  فرهنگ  و  رهبران  بیوگرافی 
یخ  با تار شود. میلر برای مطالعه و آشنایی بیشتر 
بر  عالوه  بهائی،  آیین  عملکرد  و  سوابق  و  بابیان 
مطالعات نظری، به تحقیقات میدانی نیز همت 
شخصیت  سه  از  خود  بررسی های  در  او  گمارد. 
بهره  زیر  شرح  به  بهائیت  و  بابیت  حوزه  در  مهم 

گرفت:

 Comte Arthur Joseph( گوبینو ۱-دکتر ژوزف دو 
)De Gobineau

باب،  مرگ  از  پس  گوبینو  دو  آرتور  ژوزف  کنت 
مجموعًا به مدت حدود 5 سال )۱858- ۱855 
و۱8۶۳-۱8۶۲(  به عنوان مأمور سیاسی، از فرانسه 
ابتدا  ایران  در  فرانسه  او در سفارت  آمد.  ایران  به 
سپس  به عنوان  و  بود  منشی 
شد.  انتخاب  مختار  وزیر 
به  فرانسه،  زبان  بر  عالوه  گوبینو 
تسلط  نیز  عربی  و  فارسی  زبان 
تحصیل کردۀ  که  او  داشت. 
عالقه مند  بود،  فلسفه  و  یخ  تار
و  بابی  مطالعات  حوزه  به 
کتاب  از  نیمی  و  شد  بهائی 
و  آیین ها  یخ  تار نام  به  خود 
را  میانه۱  آسیای  فلسفه های 
نگاشته   ۱8۶5 سال  در  که 
بابی،  جنبش  موضوع  به  بود، 
بابیان  بین  جنگ های  و  اصلی  رهبران  گفتمان، 
با  که  او  داد.  اختصاص  حکومتی،  نیروهای  و 
بود،  کرده  بررسی  را  ایران  امور  تیزبینی،  و  دقت 
جنبش  از  را  درستی  تحلیل های  و  برداشت ها 
او  به عنوان اثری  کتاب  ارائه نمود و  بابی و بهائی 
رسید.  بعدی  چاپ  به  و  شد  شناخته  سودمند 
گوبینو همچنین الهام بخش چند نویسنده  کتاب 
و محقق برجسته در حوزۀ مطالعات بابی و بهائی 

1. History in Religions et philosophies dans 
l’Asie centrale

انگلیسی  زبان های  به  او  آشنایی 
او  مستمر  ارتباط  و  فارسی  و 
برای  را  امکان  این  بهائیان،  با 
مطالعه  به  تا  نمود  فراهم  او 
کتب اصلی و  بهائیت پرداخته و با 
بیوگرافی رهبران و فرهنگ بهائی 
برای  میلر  شود.  آشنا  به خوبی 
تاریخ  با  بیشتر  آشنایی  و  مطالعه 
آیین  عملکرد  و  سوابق  و  بابیان 
بهائی، عالوه بر مطالعات نظری، 
همت  نیز  میدانی  تحقیقات  به 

گمارد. 
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یلیام  و و  نیکوال  م.  ا.ل  و  براون  ادوارد  نام های  به 
گرفت. مک میلر، قرار 

 Edward Granville( براون  گرانویل   ادوارد   -۲
)Browne

انگلیسی  شرق شناس  براون  ادوارد  پروفسور 
کتاب   ،۱884 سال  حوالی  در   )۱8۶۲  –۱۹۲۶(
حوزه  این  به  و  خوانده  را  بابیان  درباره  گوبینو 
مطالعات  به  سال   ۳۱ از  بیش  او  شد.  عالقه مند 
مطالعات  این  کرد.  پیدا  اشتغال  بهائی  و  بابی 
حوزه  این  محققان  برترین  از  یکی  به  را  براون 
و  کرد  سفر  ایران  به  بار  چندین  او  کرد.  تبدیل 
مجموعه  و  آورد  گرد  را  یادی  ز دست نوشته های 
اختیار  در  را  دست نوشته ها  این  از  ارزشمندی 
آشنایی  برای  براون  داد.  قرار  کمبریج  دانشگاه 
گوستا  نزدیک با رهبران بابی و بهائی سفری به فاما
در قبرس نمود و ضمن مالقات حضوری با برادر 
بهاءاهلل، میرزایحیی نوری، ملقب به صبح ازل و 
که خود را جانشین  فرزندان او، با دیدگاه های ازل 
باب  می دانست، آشنا شد. او همچنین در سفری 
میرزاحسین علی  توانست  فلسطین،  در  عکا  به 
نوری )بهاءاهلل( و فرزندان او ازجمله عباس افندی 
مالقات  را  محمدعلی افندی  و  )عبدالبهاء( 
آن ها  ادعاهای  و  دیدگاه ها  با  نزدیک  از  و  نموده 
انگلیسی  زبان  به  یلیام میلر  و آشنا شود. آشنایی 
آثار  مطالعه  با  تا  آورد  فراهم  او  برای  را  امکان  این 

کند. کامل  فراوان براون، اطالعات خود را 

)Jalal Azal( ۳- جالل ازل

میرزایحیی  پسری  نوه   )۱8۹7-۱۹7۱( ازل  جالل 
که در قبرس به دنیا آمد  نوری )صبح ازل( است 
کرد. همسر جالل  و مدتی نیز در فلسطین زندگی 
میرزابدیع اهلل  دختر  بهائی،  عصمت  نام  به  ازل 
ازل  بنابراین، جالل  کوچک بهاءاهلل است.  فرزند 
اطالعات  بود،  بهاءاهلل  خانواده  از  که  خانمش  و 
جالل  داشتند.  بهائی  و  بابی  جنبش  از  دقیقی 
ادعا های  و  بیان  آیین  نام  به  کتابی  بعد ها  ازل 
کتاب  که در آن  بهائیان۱ در 74۰ صفحه نوشت 
مدارک مهمی در بی اعتباری ادعای بهائیت ارائه 
ارتباط داشت  نیز  ازل  با جالل  یلیام میلر  و نمود. 
مدارک  از  بهائیت  دربارۀ  خود  تحقیقات  در  و 
است.  کرده  استفاده  او،  اسناد  و  منحصربه فرد 
کتاب خود به این موضوع اشاره نموده و  میلر در 

 می نویسد:

که  بودم  کتابی  بازنویسی  کار  که درگیر  زمانی   ...
اقبالم  و  بخت  بود،  شده  منتشر  پیش  سال ها 
که با پژوهشگر دیگری آشنا شدم  آن قدر بلند بود 
گذاشتن  دراختیار  برای  بی نظیری  که صالحیت 
یخی جدید و افکندن نور تازه ای بر بسیاری  مواد تار
بهائی  و  بابی  جنبش  یدادهای  رو و  آموزه ها  از 
زبان های  به  خوبی  بسیار  دانش  که  او  داشت. 
فارسی، عربی، انگلیسی و ترکی داشت، سال های 
و  بود  مشغول  دولتی  شغل  به  فلسطین،  در  سال 
یدادهای حیفا و عکا داشت.  ارتباط نزدیکی با رو

1. The Religion of the Bayān and The Claims 
of the Bahā’is



142

آقای ازل با دست ودل بازی تمام نتایج تحقیقاتش 
از  صفحه   ۱۱۰۰ از  بیش  و  داد  قرار  من  دراختیار  را 
همراه  به  انگلیسی  یادداشت های  ارزشمندترین 
رونوشت اسناد دست نویس برخی از بنیان گذاران 
گروه بابی ــ بهائی را برای من فراهم نمود. این اسناد 
کتابخانه  در  آن ها  رونوشت های  و  شده  شمارش 
گذاشته شده است.  دانشگاه پرینستون به ودیعه 
کتابم،  مطالعه  ضمن  کامل،  دلسوزی  با  ازل 
کرد، اما چند  پیشنهادهایی را نیز برای من ارسال 
فصل  دربارۀ  نقطه نظراتش  ارسال  از  پس  هفته 
نهائی کتاب، با خبر شدم که براثرسکته قلبی در 5 
که در  گوستا در قبرس، شهری  آوریل ۱۹7۱ در فاما
گفته است. بسیار  کن بود، دار فانی را وداع  آن سا
ناراحت و غمگین شدم و ِدین بسیاری به او دارم.

میلر  فوق،  یادشدۀ  مأخذهای  و  منابع  بر  عالوه 
و  تحقیقات  و  نوشته ها  از  خود،  تحقیقات  در 
استفاده  نیز  دیگری  مختلف  افراد  کمک های 
کتا  ب های  که ذکر شرح حال، سابقه و  کرده است 
مقاله  این  حوصله  از  آن ها  تمامی  نوشته شدۀ 
آن ها  از  برخی  از  میلر  جناب  ولی  است  خارج 
نموده  تشکر  کتابش  تهیه  در  همکاری  خاطر  به 
سیستروم۱،  آنتونی  جی.  آقایان  ازجمله:  است، 
یلیام  کایلر یانگ۳، دکتر و یک۲، دکتر تی.  ویل اور

ن. وایشام4 و دکتر سی. ر. مورای.5

1. J. Anthony Sistrom
2. will Orick
3. T. Cuyler Young
4. William N. Wysham
5. C. R. Murray

جــمالقاتویلیاممیلرباشوقیافندی
با  کره  مذا و  دیدار  برای  نیز  بار  یک  میلر 
به  مسافرتی  بهائیت،  رهبرسوم  شوقی افندی، 
و  سفر  شرح  او  است.  داشته  فلسطین  در  حیفا 

مالقات خود را این چنین توصیف  می نماید:

مناینتوفیقراداشتمکهشوقیرادرمارس1923 
اوراخیلیشادوسرحالو کنم. درحیفامالقات
خوشبرخوردیافتم.منمعرفینامهایازیکاستاد
باخودداشتم، برایشوقیافندی بیروت دانشگاه
کاملپذیرفتوازمندرخانهبسیار اومرابااحترام
و آراسته هم زیبایی  طرز به که سنگیاش، و زیبا
کرد. اسبابواثاثیهدرآنچیدهشدهبود،پذیرایی
پدرش،میرزاهادیافنانشیرازیهمحضورداشت
وچوناواصاًلانگلیسیبلدنبود،منپیشنهادکردم
گفت ولیشوقیافندی کنم، صحبت فارسی به
کهبازبانانگلیسیراحتتراستوبهترمیتواند
کند،لذابیشترصحبتهایما مطالبخودرابیان
اینجایادداشتهایم بهزبانانگلیسیبود!مندر
گفتوگو و مصاحبه آن از پس بالفاصله که را،

برداشتم،میآورم.

هیچ و بود متواضعی بسیار فرد که شوقیافندی
کرد اضافه نبود، قائل خود برای ادعایی و عنوان
هدایت سنگین مسؤولیت انجام برای را خودش
جامعهبهائی،کوچکونامناسبمیبیند.اوابتدا
کهدرصندلیباالیاتاقبنشینم، کرد بهمناصرار
او کارخودداریکردمواز این ولیهنگامیکهمناز
کردمخودشآنجابنشیند،اوپذیرفت.یک تقاضا
فردژاپنیبهائی،باریشیبلند،برایماچایآورد



143

گذاشت. وشوقی،خودشبرایمیکعددپرتقال
کهعکسشرابهمنبدهد. کردم اوتقاضا وقتیاز
را پدربزرگش عکس میدهد ترجیح که گفت او
بهمنبدهد.لذاعکسیازعبدالبهاءراآوردونام
خودشراپشتآننوشتوآنرابهعنوانیادبودی

کرد. آنمالقات،بهمنتقدیم از

بهاءاهلل که گفت شوقیافندی
نیست؛ خدا تجّسد یا و حلول
هر از برتر 

ً
اساسا خداوند، زیرا

است بشری صفات فاقد و بشر
و خون و گوشت درون هرگز و
بلکه نمیگیرد. قرار کسی پوست
اومظهرخدابودودارایصفاتو

و بود بهاءاهلل مبّشر که باب بود! الهی ویژگیهای
کار که کردوعبدالبهاء زمینهرابرایآمدناوفراهم
کاماًل کرد،ازنظردرجهورتبه نشرتعالیماورادنبال
ب

ّ
بابهاءاهللتفاوتداشتند؛آنهافقطمردانیمهذ

والهیبودند.1
عبدالبهاءمدت40سالدرعکازندانیبودوتنها
توانست و شد آزاد که بود 1908 انقالب  از پس
بهحیفا وسرانجام برود دنیا دور تورچهارساله به
پرسیدم او  از شود.۲  بازنشسته آنجا  در و بازگردد
که  که باب مبشر بهاءاهلل بود، ادعایی است  ۱. این موضوع 
نمی توان  نتیجه  این  به  باب  آثار  بررسی  با  و  دارند  بهائیان 
به  باب  است،  کرده  بیان  نیز  شوقی  که  همان طور  رسید. 
»من  تطبیق  اما  بود،  داده  بشارت  اهلل«  یظهره  »من  آمدن 
خصوصیات  باتوجه به  بهاءاهلل  با  باب  موردنظر  اهلل«  یظهره 
که باب برای آن شمرده است، امکان پذیر نیست.  مختلفی 
۲. بهاءاهلل و خانواده اش، ازجمله عبدالبهاء در عکا زندانی 
بهاءاهلل  بلکه  نیست،  این عبارت شوقی صحیح  و  نبودند 
و همسران و فرزندانش چند سال پس از تبعید از ایران، به 

خطا از مصون و معصوم را خود عبدالبهاء آیا
پیوسته و دائم او خیر! داد: جواب میدانست؟
ازخدا و میکرد استغفار و برمیشمرد را گناهانش
مسؤول را او شوقی پدربزرگ توبهمینمود. طلب
)زمان زمان آن  در و بود کرده بهائی جامعه اداره
شوقیافندی( با میلر مالقات
شورای سازماندهی مشغول او
این مشترک بهطور تا بود جهانی
گفت او کنند. ایفا را مسؤولیت
کههیچقصدیبرایبرنامهریزی
ایرانندارد؛ اصالحاتبیرونیدر
در تغییر بدون کاری، چنین زیرا
بیارزش کاری مردم، قلوب
شود ایجاد روحانی اصالح یک باید ابتدا است.
خواهد اتفاق آن دنبال به چیزها بقیه سپس و
کهوظیفهاصلیاشمتحدساختن گفت او افتاد.
پرسیدم او  از وقتی است. غرب و شرق »احبای«
مسیحیان به عرضه برای چیزی چه بهائیت که
که اوپاسخداد کهمسیحیتفاقدآنباشد؛ دارد
اصولهردویآنهامشابهویکساناستوفقط
آنها و دارد تفاوت آنها ظاهری و بیرونی شکل
کهتعالیمبهاءاهللبرایامروزمناسبتر فکرمیکنند
موضوع یا مطلب چه که نداد توضیح )او است

خاصیموردنظراوست(.

عنصر  بهاءاهلل  به عنوان  درآمدند.  عثمانی  دولت  تابعیت 
زندگی  آزادانه  آنجا  در  و  شد  تبعید  عکا  شهر  به  نامطلوب 
گرچه تحت نظر بود. خانواده او ترجیح دادند به همراه  کرد، ا
کنند. بنابراین، آن خانواده بزرگ در آنجا از  او در عکا زندگی 
یافت مستمری ماهانه از دولت  محل سکونت رایگان و در

عثمانی برخوردار بودند.

از او پرسیدم آیا عبدالبهاء خود 
خطا  از  مصون  و  معصوم  را 
می دانست؟ جواب داد: خیر! 
را  گناهانش  او دائم و پیوسته 
بر می شمرد و استغفار  می کرد 

و از خدا طلب توبه  می نمود. 
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را بهائیت داشتند قصد بسیاری که گفت او
که کنندولیبهائیتآنقدرجامعیتدارد محدود
میتواندتمامادیانرادربربگیرد،حتیآیینبودارا
اعتقادیبهخداوشریعتوپیامالهی

ً
)کهاساسا

ندارد!(،زیراهمهازجانبخداهستند.

رفتم. کرمل کوه باالی به روز،من آن فردای صبح
که مهمانخانهای محل به بازگشت، درهنگام
آناقامتمیکردند،رفتم.وقتیبا زائرانایرانیدر
آنجاایستادهبود،بازبان کهجلویدر یکایرانی
کردو کردم،مرابهداخلدعوت فارسیاحوالپرسی
وچای پنیر و نان وصبحانه کرد پذیرایی بهگرمی
کهآنها ایرانیرابهمنتعارفنمود.متوجهشدم
بلند چون و دارند اطالع رهبرشان با من دیدار از
از من که کردند پیشنهاد بروم، آنجا  از که شدم
کهفقطچندمترباآنجا محلقبربابوعبدالبهاء،
را کفش ورود، هنگام کنم. دیدار داشت، فاصله
گذاشتیم. پادرآوردیموپابرفرشایرانیزیبایی از
به زیارتی خواندن به شروع من راهنمای آنجا  در
بایدهمان کهمن ازآنجا کرد. وفارسی زبانعربی
دعوت نتوانستم میرفتم، بیتالمقدس به  روز
قبربهاءاهلل شوقیافندیرابرایرفتنبهعکاودیدار
تعالیم آن،  و  یخ  تار آیین بهائی:  بپذیرم.« )کتاب 

فصل دوازدهم(.

دــآثارمنتشرشدهویلیاممیلر
حوزه های  در  مختلفی  کتا  ب های  میلر  یلیام  و از 
چاپ  به  غیره  و  کودکان  مسیحیت،  اجتماعی، 
کتا  ب هایی  به  فقط  مقاله  این  در  است.  رسیده 

که ایشان در حوزه بهائیت به رشته  اشاره  می شود 
تحریر درآورده است.

کتاب میلر درباره بابیت و بهائیت،    نخستین 
است  یخ۱  تار و  تعالیم  یشه ها،  ر بهائیت:  نام  به 
مؤسسه  به وسیلۀ  نیویورک  در   ۱۹۳۱ سال  در  که 
فلمینگ ریول۲ به چاپ رسید. این کتاب در سال 
۱۹74 با اضافه شدن مطالب جدید و توضیحات 
و تعالیم آن۳  یخ  تار آیین بهائی،  با عنوان  اضافی 
کاری4 در ۳58  یلیام  کتابخانه و توسط انتشارات 
کتاب جدید  صفحه مجددًا چاپ و منتشر شد. 
محتوی  نظر  از  هم  قبلی،  کتاب  با  مقایسه  در 
بیشتری  دانشگاهی  اعتبار  هم  و  است  غنی تر 
چند  میلر،  کتاب  انگلیسی  و  اصلی  متن  دارد . 
در  ارجمند  اساتید  از  یکی  سفارش  به  قبل  سال 
سرکار  ارجمند،  محقق  دراختیار  بهائیت،  حوزه 
گرفت تا با ترجمه و  خانم دکتر لیال چمن خواه قرار 
که اطالع  توضیحی به فارسی ترجمه شود. تا آنجا 
کتاب به همراه توضیحات ارزشمندی  یم این  دار
که روشن  ترجمه و آماده چاپ شد، ولی به دالیلی 
نیست، به صورت رسمی در ایران به چاپ نرسید.

کتاب میلر را  می توان در زمرۀ معتبرترین   کتا  ب های 
حوزه  در  غربی  مستشرقان  قلم  به  نوشته شده 
و  مقدمه  یک  شامل  کتاب  دانست.  بهائیت 

پانزده فصل به شرح زیر است:

        

1. Bahaism: its origin, History, and Teachings
2. Feleming H. Revell
3. The Bahai Faith: its History and teachings
4. willam carey library, South Pasadena, CA 
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باب  جنبش  اسالمی  پیشینۀ  به  اول  فصل 
پرداخته است.

باب،  ادعای  به  چهارم  و  سوم  دوم،  فصل های 
ناآرامی های بابیان، اعدام باب و تعالیم و احکام 

او اختصاص داده شده است. 

و  ازل  صبح  مسأله  به  ششم  و  پنجم  فصل 
بهاءاهلل  و  ازل  بین  فرقه ای  دعوای  و  او  جانشینی 

کرده است.  اشاره 

فصل هفتم و هشتم به ادعای بهاءاهلل و آموزه ها و 
احکام او اختصاص دارد.

یاست و قیادت  فصل نهم، دهم و یازدهم به نقد ر
و  تعالیم  و  بهائیت  شدن  جهانی  و  عبدالبهاء 

وصیت نامه عبدالبهاء پرداخته است.

کتاب  و چهاردهم  فصل های دوازدهم، سیزدهم 
و  او  رهبری  و  امری   شوقی افندی  والیت  دربارۀ 
رهبری  به  مربوط  چالش های  و  بهائیت  سازمان 

  شوقی افندی و مسأله جانشینی اوست. 

یافته  اختصاص  نتیجه گیری  به  پانزدهم  فصل 
است.

کتاب با دو ضمیمه پایان می یابد:

کتاب اقدس.- ۱ کامل انگلیسی  ترجمه 

اختصاصی - ۲ نامه های  و  اسناد  از  برخی 
یافتی از جالل ازل. در

مطالعات  استاد  ساتن،  الول   ۱۹47 درسال 
خاورمیانه در دانشگاه ادینبورگ، در نشریه انجمن 
کتاب میلر نوشت و در  سلطنتی آسیایی نقدی بر 
ازلی  دیدگاه های  با  میلر  کتاب  که  کرد  ادعا  آن 

نوشته شده است.۱

دومین کتاب میلر، با همکاری با دکتر ارل ای.   
کتاب اقدس )کتاب آسمانی به باور  الدر،۲ ترجمه 

بهائیان( از زبان عربی به انگلیسی  است.

یلیام میلر آماده  کتاب با مقدمه و زیرنویس و این 
سال  در  لندن  آسیایی  سلطنتی  انجمن  و  شد 

کرد. ۱۹۶۱ آن را چاپ و منتشر 

1. L. P. Elwell-Sutton, Bahá’í Faith: Its History 
and Teachings, The, by William Miller: Review, 
Journal of the Royal Asiatic Society, 28:3, pag-
es 157-58, 1976.
2. E. E. Elder

کتابمیلردربارۀبابیتوبهائیت چاپدومنخستین
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جامعه  بین المللی  )رهبری  جهانی  بیت العدل 
به  اقدس  کتاب  ترجمه  از  که  حیفا(  در  بهائی 
در  بود،  عصبانی  الدر،  توسط  انگلیسی  زبان 
این  چاپ  به  خود،   ۱۹75 ۱4اوت  مورخ  پیام 
غیرمعتبر  را  آن  و  داده  نشان  عکس العمل  کتاب 
کرد.  کتاب اقدس معرفی  و تصویری مخدوش از 
مارس   ۲۳ مورخ  پیام  در  همچنین  بیت العدل 
کتاب الدر  ۱۹75 خطاب به یک بهائی سوئیسی، 
به نظر  توطئه مسیحی عنوان نموده است.  را یک 
ترجمۀ  انتشار  از  بیت العدل  ناراحتی   می رسد 
کتاب اقدس، به دلیل انعکاس احکام  انگلیسی 
جوامع  در  کتاب،  آن  ضدبشری  و  غیرعقالنی 
مثل  مجازات ها  برخی  همچون  باشد،  غربی 
انگ  بزند،  آتش  را  خانه ای  که  انسانی  سوزاندن 

زدن بر پیشانی دزد و ... .

درحوزه  نیز  مختلفی  مقاالت  میلر  یلیام  و از 
گون  گونا بهائیت، اسالم و مسیحیت در مجالت 

به چاپ رسیده است. ازجمله:

مجموعه    میلر،  الوی  مک  یلیام  و با  مصاحبه 
گراهام ۲۰۰5، ویرایش ۲۰۰8 .۱ ۳87. مرکز بیلی 

ترجمه باب الحادی عشر نوشته عالمه حلی:   
 ۱۹۲8 در  که  امامیه،  شیعه  عقاید  در  مقاله ای 
لندن  در  آسیایی  مطالعات  سلطنتی  انجمن 

کرد.۲ منتشر 

آیا یک مسیحی می تواند بهائی شود؟۳  

امر بهائی در امروز.4  

نیوجرسی،    اسالم،  درباره  مسیحی  یک  نگاه 
مؤسسه انتشاراتی پریزبیتریان، ۲۰۰5 .5

موردتوجه  طرف  یک  از  میلر  مقاالت  و  کتا  ب ها 
از سوی دیگر  و  گرفته  قرار  کادمیک  آ پژوهشگران 
بهائی  مبلغان  و  نویسندگان  انتقاد  و  موردحمله 
نام  با  میلر  کتاب   ۱۹7۶ سال  در  است.  بوده 

1. “Interview with William McElwee Miller - 
Collection 387”, Billy Graham Center. 2005-
04-08. Retrieved 2008-09-17.
2. Translation of Al-Babu’l-Hadi’ Ashar by 
Al-Hilli, a treatise on the theological doctrine 
of Shi’ite Muslims’; London, Royal Asiatic So-
ciety, 1928.
3. Beliefs and practices of Christians - also ti-
tled: What is Christianity; Or Can a Christian 
Convert to Bahaism?
4. William McE. Miller, THE BAHAI CAUSE 
TODAY, The Muslim World, Volume30, Issue 
4, October 1940, Pages 379-404.
5. A Christian’s Response to Islam; Phillips-
burg, NJ: Presbyterian and Reformed Publish-
ing Co., 1976 (Digital Publication in 2005)

کتابمیلر،باهمکاریبادکتر کتاباقدس،دومین ترجمه

ارلای.الدر

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Miller.%2C+William+McE
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گالس  دا را  تعالیم  و  یخچه  تار بهائیت:   منشأ، 
در  بهائیان  تبلیغ  معاونت  هیأت  عضو  مارتین 
که  مارتین۱  گالس  دا کرد.  بررسی  و  نقد  امریکا 
بعدها عضو دارالتبلیغ بین المللی و سپس عضو 
»مبلغ  نام  به  خود  مقالۀ  در  گردید،  بیت العدل 

میلر  یلیام  و مورخ:  مقام  در  مذهبی 
در  چاپ شده  بهائی«۲  دیانت  و 
اتاوا  نشریه انجمن مطالعات بهائی 
یلیام  و دکتر   ،۱۹78 سال   ۱۲ مجلد 
که  است  نموده  متهم  را  میلر  مک 
موضع  از  و  متعصبانه  نگاهی  با 
ازلی ها به انتقاد از بهائیت پرداخته  

است.

ویلیام انتقادی دیدگاههای ــ هـ
میلر

و- 1 تاریخ تحریف پنهانکاری،
کردنآن بهروز

از  بهائیت  بررسی  قبلی  که در مقاالت  همان طور 
دیدگاه منتقدان و روشنفکران اشاره شد، رهبران 
یخی  تار وقایع  که  دارند  ویژه ای  تخصص  بهائی 
و  کرده  تحریف  را  جنبش  ابتدای  از  اتفاق افتاده 
اصالح  بعدی  رهبران  نفع  به  و  روز  مقتضای  به 
عبدالبهاء  که  کرد  ادعا  قاطعانه  می توان  نمایند. 

ک.:  ۱. متوفی ۲۰۲۰، برای آشنایی اجمالی با او و آثارش ر. 
گالس مارتین، از اعضای پیشین   بیت العدل،  درگذشت دا
فصلنامه بهائی شناسی، شماره ۱5 : پاییز ۹۹، ص۱4 تا ۲۱.
2. Douglas Martin, Missionary as Historian: 
William Miller and the Baha’i Faith, Bahai 
Studies, National Spiritual Assembly of the 
Bahá’ís of the United States, 1976.

را  بهائی  اصیل  کتب  و  یخ  تار و   شوقی افندی 
دیدگاه های  و  یخ  تار و  ساختند  وارونه  و  تحریف 
کردند. علت اصلی این  جدیدی را جایگزین آن 
که بهائیت خود را آیینی جهانی و  کار این است 
گیر و با پشتوانه فرهنگی اصیل، معرفی  می کند.  فرا
آموزه ها  و  تعالیم  درحالی که 
جهانی  نه تنها  آن  عملکرد  و 
اداره یک  قابلیت  بلکه  نیست، 
ندارد.  نیز  را  کوچک  دهکده 
تشکیالت  و  رهبران  بنابراین، 
به  را  آموزه ها  و  یخ  تار بهائی، 
مانند  و  داده  تغییر  خود  میل 
دائمًا  که  سیاسی،  حزب  یک 
است،  مواضع  تغییر  حال  در 
یخی موجود در  وقایع و اسناد تار
ویرایش  و  داده  تغییر  را  بهائیت 
کلی  به طور  یا  نموده  اند؛  جدید 
بهائیان  دید  از  یا  و  کرده اند  حذف  خود  یخ  تار از 

پنهان نگه  می دارند.

تشکیالت بهائی در این زمینه چنان قوی است که 
یخی چاپ شده را از صحنه  کتاب تار گاهی یک 
جمع آوری  خود  عوامل  به وسیلۀ  و  کرده  خارج 
اصاًل  بهائیان  بعدی  نسل  به طوری که   می نماید؛ 
کتابی وجود خارجی  که چنین  خبردار نمی شود 
وقایع نگاری های  دیگر،  طرف  از  است.  داشته 
یخی صورت گرفته به وسیلۀ پژوهشگران مطرح  تار
از  را  بهائیان  و  نموده  را بی اعتبار معرفی  نامدار  و 
نمونه  می توان  برای  منع  می نماید.  آن ها  مطالعۀ 

ناراحتی  به نظر  می رسد 
ترجمۀ  انتشار  از  بیت العدل 
اقدس،  کتاب  انگلیسی 
احکام  انعکاس  به دلیل 
ضدبشری  و  غیرعقالنی 
غربی  جوامع  در  کتاب،  آن 
برخی  همچون  باشد، 
سوزاندن  مثل  مجازات ها 
آتش  را  خانه ای  که  انسانی 
پیشانی  بر  زدن  انگ  بزند، 

دزد و ... .
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کاشانی  که میرزاجانی  یخ قدیم بابی  به حذف تار
بابیه(  اولیه  وقایع  به  بابی  فرد  )نزدیک ترین 
کرده بود اشاره نمود. برای اطالع بیشتر  جمع آوری 
نوشته  نقطةالکاف  کتاب  ترجمه  مقدمه  به  لطفًا 

ادوارد براون انگلیسی مراجعه فرمایید.

و  یخ  تار بهائی:  آیین  کتاب  در  میلر  یلیام  و
 ۱4۶ صفحه  آموزه هایش 

 می نویسد:

که کردیم ذکر مقدمه در قباًل
)نقطة میرزاجانی تاریخ چگونه
کهدرسال1851تحریر الکاف(
و  مهجور ایران  در کاماًل شد،
ادوارد که بهطوری ماند؛ مفقود
قادر انگلیسی مستشرق براون
این نبودهیچاطالعوسابقهایاز
و آورد بهدست ارزشمند کتاب
از باقیماندهای نسخۀ چگونه
اروپا  کتابخانهایدر کهدر را آن

کمالبهتوحیرترهبرانبهائی، موجودبود،در
دربارۀ براون کرد. منتشر و آورد بهدست پاریس  در
مینویسد: جانی میرزا کتاب کردن سربهنیست
و چاپشده کتابهای دنیای به که ما »برای
محافظتشده بهشدت عمومی کتابخانههای
که است مشکل نکته این فهم کردهایم، عادت
کتابیبهاهمیتنقطةالکافمیتواندباموفقیت
این پذیرفتن میزان همین به و شود سربهنیست
یک هواداران چگونه که سختمینماید مسأله

اشتیاق و جانفشانی اعالی حد با آشکارا آیین،
چنین بهوضوح هدفی با و درمیآیند حرکت به
صادقانه،میتوانندنسبتبهایناقداموتحریف
کنند!مناینواقعیتراباورنکردنی وقایعمسامحه

ارزیابیمیکنم«.

برایمحققانغیربهائی،مانندگوبینو،براونونیکال
و بهاء نه و ــ ازلیان همچنین و
شناختی مدیون دنیا ــ پیروانش
و باب نوشتههای از که است

بابیاناولیهدارد.1

دربارۀ  همچنین  میلر 
بدیع  قرن  کتاب  بی اعتباری 
صفحه  در  نوشته   شوقی افندی، 
کتاب،  سیزدهم  فصل   ۲77

چاپ ۱۹74 ، می نویسد: 

از بتوان را بدیع  قرن  کتاب شاید
شوقیافندی کتب پرادعاترین
که دانست بهائیان( امر )ولی
است این هدفش و 400صفحه بر است مشتمل
رادرقرناولحیاتش ــبهائی گروهبابی کهتاریخ
منبع کتاب این کند. بازگو )1844-1944(
چهارمین بدیع  قرن  است. نادرست اطالعات
تای سه که است بهائی رسمی تاریخ کتاب
میرزاحسین نوشته جدید یخ  تار شامل آن دیگر
قلم به سیاح شخصی  مقالۀ  دیگران، و همدانی

1. Miller, William (1974). The Baha’i Faith: Its 
History and Teachings. Pasadena, CA: William 
Carey Library. ISBN 0-87808-137-2.

وقایع نگاری های  از طرف دیگر، 
به وسیلۀ  صورت گرفته  تاریخی 
نامدار  و  مطرح  پژوهشگران 
و  نموده  معرفی  بی اعتبار  را 
منع  آن ها  مطالعۀ  از  را  بهائیان 
نمونه  می توان  برای   می نماید. 
که  بهائی  تاریخ قدیم  به حذف 
کاشانی )نزدیک ترین  میرزاجانی 
بابیه(  اولیه  وقایع  به  بابی  فرد 
اشاره  بود  کرده  جمع آوری 

نمود. 
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دسته آن  از نبیل است. نبیل یخ  تار و  عبدالبهاء
یظهره من ادعای بغداد دوران در که بود بابیانی
کشید ادعایخوددست  از امابعدها کرد، اللهی
تاریخخود پیروانبهاءاهللشد.شوقیدر ویکیاز
که )قرنبدیع(هیچسندومدرکیبرایاطالعاتی
کهسخنان فرض این با نمیآورد.شاید میدهد،
گر ا ندارد! تأیید به  نیاز خدا کالم مفسر و شارح
کتاب نقطة الکاف میرزاجانیاستفاده نویسندهاز
کتاببهمراتبارزشمندترمیبودتااینکه میکرد،
برگزارشهایناصوابنبیلوعبدالبهاءتکیهکند.
متعدد، گزارشهای این تاریخی ارزش باتوجهبه
کاملدارد، کهبامباحثتاریخیآشنایی یکنفر

چنینمینویسد:

خصلتی بهائی گزارشهای زمان، گذشت »با
ازحقیقت بهکلی و کردند پیدا ]رنگارنگ[ متلّون
تحریف ساده حوادث و رویدادها شدند. خالی
و نیات تشیید و تقویت درجهت و گردیدند
شدند. داده جلوه بد شخصی، بلندپروازیهای
کتاب)قرنبدیع(،مثالهای این بررسیمواردیاز
ما به تاریخی وقایع دادن بدجلوه از را درخشانی
از نقل به ،278 ص )همان، میدهد«. نشان

یادداشتهایجاللازل،ص500(.

بیروت،بهخواندن شوقیافندیبههنگاماقامتدر
کتاب لذا داشت، زیادی عالقۀ رمان کتابهای
قرن بدیعرابایدیکرمانتاریخیدانستتایک
کتابخواننده تاریخمعتبرومستند.بامطالعۀاین
کهباید ناامیدمیشودزمانیکهمیبیندولیامراهلل

مخالف و جهانی برادری عشق، صلح، مدافع
از مجموعهای چگونه باشد، تعصب هرگونه با
نفرترانثاربسیاریازاعضایخانوادهخودنموده

است.)همان،ص278(

میلر در ادامه  می نویسد:

بر بنا بهائی، نویسندگان سایر اینکه جالب نکته
تشکیالت رهبران  دستور از الزامی اطاعت اصل
گزارشهای از کورکورانه پیروی با و بهائی
تحویل را نادرست تاریخی مطالب خود، رهبران
افسانههای درنتیجه دادهاند. خود خوانندگان
بهائیبهمنزلهتاریخواقعیموردپذیرشعمومقرار

گرفتهاست.

وقایع بخواهد تاریخنویسی گر ا دراینرابطه،
تاریخیبابیهوبهائیهرامطابقباواقعبیاننماید،
یاتحریفعامدانهوقایعمتهممیگرددو بهجعل
را بهائی تشکیالت تأیید مهر اوچون گزارشهای

ندارد،موردمطالعهعمومبهائیانقرارنمیگیرد.

میرزاعلیمحمد- 2 برای اعدام مجازات دلیل
شیرازی)باب(              

اعدام  به  خود  کتا  ب های  در  بهائیان 
را  او  کشتن  و  کرده  اشاره  باب  میرزاعلی محمد 
آن ها  مربوط  می دانند.  اعتقادی  انگیزه های  به 
ادعا  شیرازی  علی محمد  وقتی  اظهار  می دارند 
که  امام دوازدهم شیعیان است  او همان  که  کرد 
با  اسالم  علمای  هستند،  آمدنش  منتظر  مردم 
دربار  در  که  نفوذی  با  و  برآمده  مخالفت  در  از  او 
نمودند.  فراهم  را  او  قتل  قاجار داشتند مقدمات 
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با  شیعه  علمای  که  هرچند  گفت  باید  پاسخ  در 
را  او  میرزاعلی محمد باب رابطه خوبی نداشته و 
داشت،  که  مختلفی  و  باطل  ادعاهای  سبب  به 
نبودند  حاضر  ولی  دروغ گو  می دانستند،  و  کذاب 
این  آن  دلیل  نمایند.  صادر  را  باب  قتل  فتوای 
مختلف  موقعیت های  در  باب  اواًل  که  بود 

گون و متضادی  گونا ادعاهای 
ابراز می داشت. در ثانی، در  را 
نبود  ثابت قدم  خود  ادعاهای  
برخوردی  کوچک ترین  با  و 
انکار  می نمود؛  را  خود  ادعای 
او  دربارۀ  شیعه  علمای  لذا 
)دیوانگی(  دماغ  خبط  شبهۀ 
و  اعدام  شرعًا  و  داشته 
مجاز  را  دیوانه  فرد  کشتن 
حکومت  لذا  نمی دانستند. 
باب  دست  از  خالصی  برای 
از  را  او  قتل  فتوای  شد  مجبور 
که در  علمای شیخی مذهب، 
دربار قاجاری حضور داشتند، 

یافت نماید.  در

یخ بابیه تسلط  که به تار یلیام میلر،  گزاره را و این 
داشته و به اسناد آن دوره دسترسی داشته است، 
آیین  کتاب  او در فصل سوم  تأیید  می نماید.  نیز 
یخ و تعالیم آن زیر سرفصل »ناآرامی های  بهائی: تار

بابیان و اعدام باب« چنین  می نویسد:

یزد  در بابی جدی شورشهای 1850 سال در
آن محرکۀ نیروی که پیوست وقوع به نیریز و
نفر 150 همراه به البته که بود دارابی سیدیحیی
کافیاست بابیانجانشراازدستداد. دیگراز
به برتختنشسته، تازه و جوان شاه که بگوییم
نگران امیرکبیر، میرزاتقیخان صدراعظم همراه
محتمل چراکه بودند؛ اوضاع
که آتشی میرسید بهنظر
را دیگر منطقۀ سه و مازندران
سختی چنین با و درنوردیده
شده خاموش خونریزیای و
نیز را تهران میتوانست بود،
کند. کردهودولترانابود درگیر

آتشجنگ درحالیکه بنابراین
بود،تصمیم درزنجانشعلهور
براینشدتاازشربابخالص
شوند؛بااینامیدواریکهوقتی
از دست نیز یارانش نباشد او
گردند. کشیدهوپراکنده جنگ
کنتدوگوبینودرکتابآیینهاوفلسفههایآسیای
کهاعدامباببه میانهایننکتهراروشنمیسازد
دولت چراکه نبود؛ مذهبیاش دیدگاههای دلیل
قاجاریایراندارایتمایالتالئیکیوسکوالربود
وعالقهایبهسرکوببدعتگذارانوآزاداندیشان
ــ نبود کم مملکت در هم تعدادشان البته که ــ
نداشت؛ولیازنظرمقاماتسیاسیایران،اعدام

بود. کشور باببهدالیلمختلفبهصالح

دوره  در  شاه،  ناصرالدین 
استنطاق  جلسۀ  ریاست  ولیعهدی، 
کمۀ باب را در تبریز، برعهده  و محا
که  نیک  می دانست  و  داشت 
ثبوت  درصورت  جلسه،  آن  علمای 
را  به عنوان  او  باب،  عقل  صحت 
اما  مرگ  می دانستند؛  الیق  مرتد 
سال  دو  کمه  محا آن  از  هرچند 
دستور  هم  هنوز  شاه  بود،  گذشته 
بود.  نداده  اعدام  حکم  اجرای  به 
بابی  شورش های  گر  ا احتمااًل 
کاری  چنین  هرگز  نمی افتاد،  اتفاق 

نمی کرد.



151

ناصرالدینشاه،دردورهولیعهدی،ریاستجلسۀ
تبریز،برعهدهداشت استنطاقومحاکمۀبابرادر
کهعلمایآنجلسه،درصورت ونیکمیدانست
الیق مرتد رابهعنوان او باب، ثبوتصحتعقل
آنمحاکمهدوسال مرگمیدانستند؛اماهرچنداز
حکم اجرای به  دستور هم هنوز شاه بود، گذشته
بابی شورشهای گر ا 

ً
احتماال بود. نداده اعدام

شاید نمیکرد. کاری چنین هرگز نمیافتاد، اتفاق
بابپیروانمتعصبشرابهجنگیدنبادربارتشویق
نکردهباشدوازاینرونتوانمسؤولیتیرابرعهدۀاو
گذاشت1ولیادعاهایبابیتومهدویتاوبودکه
رعیت هزاران مرگ و خونریزی و شورش به منجر
بابیوغیربابیشد.بنابراینقابلفهم شاه،اعماز
کسی نابودی دنبال به  کشور مسؤوالن که است
بار به را اینمصیبتها بهنظرشانهمۀ که باشند
کردن فروکش در باب تبعید که ازآنجا بود. آورده
گزیرحکومت کشورمؤثرواقعنشد،نا ناآرامیهای

رادرمرگبابدانست«. کار چاره

پنجم  فصل  پایانی  قسمت  در  ادامه،  در  میلر 
کتاب خود  می نویسد:

کهایندیدگاههایبدعتگذارانۀ شایانذکراست
برانگیخت، را ایران مقامات ترس که نبود بابیان
ــنظامیوقانونشکنی بلکهفعالیتهایسیاسی

کهچنینپیامدیبههمراهداشت. آنانبود

۱. با توجه به مطالب اولین کتاب باب، تفسیر سورۀ یوسف، 
و  جنگیدن  به  نسبت  یادی  ز تحریض  و  تشویق  آن  در  که 
با  سوره هایی  اختصاصی  به صورت  و  است  شده  جهاد 
نام های سورة القتال و سورة الجهاد در آن آمده است، این 

جمله را نمی توان پذیرفت. 

نظام- 3 و شخصیت تاریخ، دربارۀ میلر دیدگاه
فکریباب

الفــتاریخچهوشخصیتباب

یخچه  کتاب خود به تار یلیام میلر در فصل دوم  و
و چگونگی پیدایش باب  می پردازد و دربارۀ نظام 
ادامه  در  که  بیان  می نماید  را  مطالبی  او  فکری 

مختصری از آن ارائه  می شود:

شناختهشدۀ عنوان با یا شیرازی میرزاعلیمحمد
شیراز در )1819 کتبر ا 20( 1820 کتبر ا 9 در باب،
زمان  در بود، پارچه تاجر که پدرش شد. متولد
به را او تربیت و درگذشت علیمحمد کودکی
گفتهمیشود واگذاشت. میرزاعلی داییاشحاج
اوفردیمالیموفروتنبودوبهمرورزماناهلدرسو
پرهیزکاریشد.وقتیهفدهسالهبودبهبندربوشهر
داییاش کمکحال کسبوکار در تا شد اعزام
وقت و تأمینمیشد تجارت از او درآمد باشد.

آزادشرابهتحصیلمیپرداخت.
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به که میرزاعلیمحمد گذشت، که سالی چند
دینی مسائل به بیشتر  روزبهروز و بیمیل تجارت
عالقهمندمیشد،بوشهررابهقصدشیرازترککرد.
اینشهربهزیارتعتبات اقامتکوتاهیدر پساز
ماند. آنجا  در سال یک حدود و رفت عراق در
امامحسین؟ع؟ حرم جوار در و کربال در زمانیکه

رئیس رشتی سیدکاظم با بود،
شد آشنا شیخیه مکتب وقت
درس کالسهای از 

ً
عمیقا و

آنهامشتاقانهشرکت کهدر او،
میجست،تأثیرپذیرفت.اودر
اینمدتتوانستتوجهاستاد
وهمکالسیهارابهخودجلب
برگشت نماید.ازکربالبهشیراز

کرد. ودر1842ازدواج

تحوالت جزئیات نمیتوان
او قلبی هیجانات و فکری

درسگفتارهای کرد. دنبال سالها این طی در را
بهویژه و اطهار ائمه به را او توجه رشتی سیدکاظم
ودرآیندهای

ً
امامغایب؟جع؟معطوفکردکهیقینا

به تا ظهورمیکرد منتظر مهدی نزدیکبهعنوان
اصالحامورجهانبپردازد.مداومتدرخواندناذکار،
مراقبۀطوالنیوعبادتبسیاراینباوررادراوپرورانید
بهسوی ویژهای مأموریت برای خداوند برگزیدۀ که
ماهمی1844  در23 ترتیب، بدین انسانهاست.
شیراز، خود موطن در بود بیستوچهارساله وقتی
سرآغاز که کرد مطرح را خود تاریخی ادعای اولین

ـبهائیمحسوبشد. شکلگیریحرکتبابیـ

منصوب مأموریتی چه برای جوان مرد این راستی
شدهبودومدعیچهجایگاهیدرمیانمردمبود؟
نمیتوان پرسشها این به صحیح پاسخ بدون
پیش سالهای رویدادهای اهمیت بهدرستی
و جایگاه و باب شخص آموزۀ کرد. درک را رو
مأموریتاوبهشکلیکاملتردرفصلپنجمکتاب
خواهد قرار موردبحثوبررسی
است مناسب اینجا  در گرفت.
ادعاهای باتوجهبه که بگوییم
نظریۀ سه حداقل باب، اولیۀ

متضاددربارۀاومطرحاست.
که است این نظریه اولین
معنای در نه را علیمحمدخود
نه و غایب امام نایب شیعِی
پیروانش و او میان واسطهای
خود بیشتر بلکه میپنداشت،
بشارتدهندۀ و  طالیهدار را
مقدمات است قرار که بزرگتریمیدید شخص
که همانطور درست نماید. فراهم را او آمدن
عیسی برای را نقشی چنین تعمیددهنده یوحنای
بهائیانبراینباورند مسیحایفاکردهبود.بسیاریاز
کهبابمأموریتخودرامهیاکردنمردمبرایآمدن
که میدانست الهی( اعظم )مظهریت بهاءاهلل
بهزودیمیآمد.۱ اینتفسیربابیاناتشخصباب

وواقعیتهایتاریخیهماهنگیندارد.

تبلیغ  و  است  غالب  بهائی  یخ نگاری  تار در  تفسیر  این   .۱
و  بهاءاهلل  آمدن  برای  بشارتی  صرفًا  باب  آمدن  که  می شود 

معرفی بهائیت است.

که  است  این  دوم  نظریۀ 
اظهار  زمان  در  باب  علی محمد 
امرش به مالحسین بشرویی، خود 
رهبر  رشتی  سیدکاظم  جانشین  را 
متوفای مکتب شیخیه تلقی  می کرد 
دری  یا  باب  او  مثل  و  می خواست 
به سوی معرفت امام غایب باشد. 
سنتی  برداشت  در  ترتیب،  بدین 
که او به خود  شیعی از این واژه بود 

کرد.  لقب "باب" اعطا 
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زمان کهعلیمحمدبابدر ایناست نظریۀدوم
امرشبهمالحسینبشرویی،خودراجانشین اظهار
تلقی رهبرمتوفایمکتبشیخیه سیدکاظمرشتی
بهسوی یادری باب او مثل ومیخواست میکرد
برداشت معرفتامامغایبباشد.بدینترتیب،در
لقب خود به او که بود واژه این  از شیعی سنتی
این "باب"اعطاکرد.برطبقایننظریه،بابپساز
غایبی امام خود او که شد متقاعد بهزودی ادعا،
اینادعارا

ً
استکهظهورکردهوپیروانشنیزسریعا

راه"صاحبالزمان" پذیرفتندومهیایجنگیدندر
بود، زندان  در باب وقتی بعد سال چند شدند.
کهنه کرد گفتهها( شروعبهطرحاینادعا)برطبق
فقطهمانامامغایبیاستکهدنیاراپرازعدالت
طلیعۀ در خداوند، اعظم مظهر بلکه میکند،
ارتباطخدابابشریتوجانشین دورانجدیدیاز

حضرتمحمد؟لص؟پیامبراسالماست.

ایندوتفسیر،نظریۀسومایناستکهباب جدااز
کهظهور بود امردر1844براینباور زماناظهار از
اولیننوشتههایشنیزچنین اعظمالهیاستودر
کهایننظریهراپذیرفتند، ادعاییداشت.آنهایی
کههرچنداوازاصطالحاتوالقاب براینباورند
شیعیمانندباب،ذکر،حجتخداوغیرهاستفاده
متفاوت داللتهای و معانی با را آنها اما کرد،
ازسوی 

ً
معموال که بود بههمینعلت برد.  بهکار

زمره  در بعدها که بسیاری همچنین و معاصران
قرار بدفهمی مورد درآمدند، بابی جنبش پیروان
اظهاراتش و  افکار  در نتوان شاید البته میگیرد.
همیشهانسجامویکدستییافت،امانظرمناین

حقیقت به نزدیکترین را سوم نظریۀ که است
این بهتناوب علیمحمد بسا چه اینکه و بدانیم
کلمه کهاوبهمعنایسنتی کردهباشد نظررامطرح
کهپسازگذشتهزارسال بابیاامامغایببود
این ادعا این ازطرح او آمدهاست.1هدفواقعی
کهخودرابابخداوتجلیاوبرایانسانهاو بود
کهقبلازویآمدهاست. بزرگترازهرچیزیبداند
جنبش فهم برای کلیدی بهمثابه تفسیر، این با

بابی،بهداستانعلیمحمدبابمیپردازیم.

و  باب  می پردازد  زندگی  به داستان  ادامه  در  میلر 
 می نویسد:

تصدیق و شنید را باب دعوت که کسی اولین
کوچکی ازشهر که بود بشرویهای کرد،مالحسین
اهل مالحسین ایرانمیآمد. شرق در )بشرویه(
و قوی شخصیتی صاحب و معرفت و فضل
در و بود رشتی سیدکاظم پیروان  از او بود. متنفذ
حدود شد. آشنا )باب( او جوان گرد شا با کربال
و آمد  شیراز به استادش، وفات از پس ماه پنج
تعجب، کمال در گرفت. را همکالسیاش سراغ
گاه علیمحمدمخفیانهاوراازمأموریتخویشآ
کردوباخواندنبخشهاییازنوشتههایشوپاسخ

۱. اساسًا هیچ بحث و آیه و حدیثی درباره دوره ۱۰۰۰ ساله، 
یا گذشت ۱۰۰۰ سال، درباره ظهور و قیام منجی اسالم و امام 
دوازدهم در ادبیات شیعه وجود ندارد. این مطلب خالفی 
که برخی نویسندگان و مبلغان بابی ــ بهائی، به منظور  است 
خود  نوشته های  و  اظهارات  در  خود،  واهی  ادعاهای  طرح 
ک.  ر.  زمینه،  این  در  بیشتر  مطالعۀ  برای  کرده اند.  مطرح 
حبیبی دوست، فرخنده، محمد پارچه باف دولتی، بهائیت 
ادیان،  و  کالم  تخصصی  فصلنامه  ادیان،  هزاره انگاری  و 

سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستان ۱۳۹7.
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میهمانش، کالمی، مغلق پرسشهای به دادن
معرفتی صاحب او که کرد متقاعد را مالحسین

ماوراءالطبیعیاست.

با خواند، آن روی از جوان مدعی این که کتابی
یوسف، سورۀ بر تفسیری یا شرح چون نامهایی
شناختهمیشود. دیگر اسامی و القصص احسن
وبهزبانعربی کتابراپیشتردرشیراز باباین
را"باب"، نویسندهخود کتاب این  بود.در نوشته
"نقطه" و باء" "حرف "قرةالعین"، خدا"، "ذکر
درخواست دنیا سراسر پادشاهان  از او مینامد.
میکندتاپیامشرابهاهلشرقوغرببرسانندو
بهاهلزمینخبرمیدهد"هرکهازذکرخدااطاعت

کردهاست." کند،درحقیقتازخدااطاعت

مالحسین بیتصمیمی، و تردید  روز چند از پس
مشتاقانهادعایبابجوانشیرازیراپذیرفت.او
ازسوی ازاینرو و معترفشد که بود کسی اولین
گرفت.قدمبهقدمدیگرانی الباب بابلقبباب
نیزایمانآوردندورویهمهجدهپیرواصلیواولیۀ
مالمحمدعلی آنها آخرین دادند. شکل را باب
را گروه این باب بود. قدوس به ملقب بارفروشی
"حروفحّی"نامید.یارانجدیدکه"بابی"خوانده
میشدندبهسویشهرهاروانهشدندوباشهامت
بشارت را باب ظهور زایدالوصفی شوق و شور و

دادند.1 

اطالع  برای  است.  بهائی  یخ  توار بر  مبتنی  گزارش  این   .۱
لواسانی،  رسول،  جعفریان،  ر.ک.  موضوع  این  در  بیشتر 
یخ  تار تلخیص  کتاب  در  یخ  تار کردن  داستانی  سیدرضا، 
نبیل زرندی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های علوم 

یخی، ۱۳۹۳، شمارۀ ۱۰. تار

مأموریتش چهرۀ از نقاب کاماًل علیمحمد گرچه
که برنداشتهبود،بااینوجودچنینبهنظرمیرسید
حروفحّیبهروشنیمیدانستندکهاوادعایوحی
نوشتههای پنهانی آنها دارد. را جدیدی پیام و
را آنها و کردند اعالم )مردم( بهمخاطبان را باب
دلیلوحجتیبرمأموریتالهیاودانستند.بلوای
عظیمیسراسرایرانرادرنوردید؛برخیبااشتیاقبه
ادعایجدیدایمانآوردندوبرخیدیگرباپیروان

کردند. بابباتحقیروحتیخشونتمعامله

بهادعایبابیانوبهائیان،درحالیکهحروفحّی
سال اواخر  در بودند، جدید دعوت تبلیغ درگیر
)مالمحمدعلی یارانش  از یکی با باب ،1844
طبق بر که کرد حرکت مکه سمت به بارفروشی(
و مهدی امام  ظهور محل اسالمی، حدیث یک
گفتهمیشود زائراناست. برای  کردنظهور علنی
دعوتش مکه شریف به رقعهایخطاب  در او که
گرفت.سپس کرد؛اماشریفآنرانادیده رااعالم
اوایلسال1845به برگشتودر بهسمتشیراز
از یکی شیراز، در اقامت مدت در رسید. بوشهر
خراسانی مالصادق نام به پیروانش، پرشورترین
مسجد در اذان هنگام به مقدس( به )ملقب
جملهایرابهاذانافزود:»منشهادت

ً
شیرازعلنا

این است«. خدا باب علیمحمد، که میدهم
که بابیان  از برخی و برآشفت را بسیاری بدعت
شیراز حاکم دستور به شدند، شناخته مسؤول
شهر از و خوردند شالق بهشدت شده، دستگیر
بوشهر به سوارانی اخراجشدند.همچنینحاکم،
بیاورند.  شیراز به کرده دستگیر را باب تا فرستاد
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کهاز کم ورودبهشهر،درسپتامبر1845حا پساز
ناآرامیهایبیشترمیترسید،اوراتحتنظرگرفت.

به نسبت حکومتی مأموران تلقی درک برای
افکار  از ملهم که جنبشی و باب علیمحمد
طرح که باشیم داشته یاد به است الزم بود، او
با همیشه اسالم درتاریخ مهدینمایان، ادعای
دستگیر با است. بوده همراه سیاسی ناآرامیهای

تنها حکومتیان باب، کردن
تالش همان که را خود وظیفۀ
ناآرامی یک از جلوگیری برای
دادند؛ انجام بود احتمالی
به محکوم تالششان هرچند
شده شعلهور آتش بود. فنا
را ایران سراسر بهسرعت و بود
زمان مدت مردم دربرگرفت.
آمدن  انتظار  در که بود زیادی
قاجاریان بودند. منجی یک
بودند، کارآمد نا و فاسد

و بودند  شرور و جاهل اغلب درباری روحانیون
کهسرنوشتیرقتانگیزوشوم را ثروتمندانضعفا
انقالب وقت درواقع میکردند. استثمار داشتند،
مهدی، غیبت از هزارسال اکنون و بود رسیده فرا
جدیدی نظم ظهورش که برحقی کم حا همان
الزمان صاحب آمدن فریاد میآورد،میگذشت.
و  جسور پیروان بود. گرفته اوج  گوشهوکنار در
بازگشت  از خبر ایران سراسر در باب خوشسخن
او به آوردن آمادۀایمان عوامالناس و اومیدادند
احساس حکومت که نیست تعجبآور بودند.

کردنآنانجام کردواقداماتیبرایخاموش خطر
داد.

شیراز، به باب ورود  از پس زمانی مدت
رویدادها جریان از نیز دینی شخصیتهای
باب دایی بر که گفتهمیشود شدند. ناخرسند
ادعاهایشدست آوردندتاازباببخواهداز فشار
بکشد.ازاینروباببهیکیازمساجدشیرازرفت
امامجمعه،نامهای ودرحضور
روحانیون سوی از که خواند
تفسیر ادعاهایش کامل انکار
در باب 

ً
بعدا بههرحال، شد.1

کرد تبیین را نکته این نوشتهای
بابیتاین انکار کهمنظورشاز
کهاوخودرابهمعنایسنتی بود
ادعا و نمیدانست باب شیعه
امام بهسوی دری که نداشت
گامبهجلو غایباست.اویک
باب که شد مدعی و برداشت

خدایاهمانظهوراعظمالهیاست.

وبا بیماری درشیراز، تابستانسال1846 اول  در
بههمریختگی و آشفتگی حین در و شد همهگیر
بهاصفهانشد. بیماری،بابآمادۀفرار از ناشی
مهربانی با را او اصفهان، حاکم منوچهرخان،

غائب  امام  وکیل  مرا  که  کسی  بر  خدا  »لعنت  گفت:  او   .۱
که مرا باب امام بداند، لعنت بر  کسی  بداند، لعنت خدا بر 
که بگوید من منکر وحدانّیت خدا هستم، لعنت خدا  کسی 
بر کسی که مرا منکر نبّوت حضرت رسول بداند، لعنت خدا 
کسی  که مرا منکر انبیاء الهی بداند، لعنت خدا بر  کسی  بر 

که مرا منکر امیر المؤمنین و سایر ائمه اطهار؟مهع؟بداند«.

به  از ورود باب  مدت زمانی پس 
از  نیز  دینی  شخصیت های  شیراز، 
جریان رویدادها ناخرسند شدند. 
باب  دایی  بر  که  گفته  می شود 
از  باب بخواهد  از  تا  آوردند  فشار 
ادعاهایش دست بکشد. ازاین رو 
باب به یکی از مساجد شیراز رفت 
نامه ای  امام جمعه،  حضور  در  و 
انکار  روحانیون  سوی  از  که  خواند 

کامل ادعاهایش تفسیر شد. 
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حمایت و پذیرایی او  از و گرفت تحویل بسیار
کرد بازنیازدواج کرد.دراصفهانبرایدومینبار
ماند. زنده مرگش از پس سال شصتوشش که
در واقع گرجستان، ارامنۀ  از 

ً
اصالتا منوچهرخان

تصرف را پدرانش سرزمین ایرانیان که بود قفقاز،
ایران زمامداران به عالقهای ازاینرو بودند، کرده

انگیزهاش بسا چه نداشت.
باب، با دوستی طرح برای
و قاجاریان علیه او برانگیختن
گفته بود. مسلمان روحانیان
پیشنهاد باب به او میشود
گر ا که کرد را قدرتمندی ارتش
در آن پشتوانۀ به باشد مایل
بایستد. مقابلمحمدشاهقاجار
کرد، رد را پیشنهاد این باب
مایل که آشکار دلیل این به
بعدها اما نبود، جنگیدن به
برداشت برطبق پیروانش وقتی
خودشانازدفاع،شمشیرهارااز
غالفدرآوردند،بابمانعشان

نشد.

کهدراصفهانبودبابرخیازروحانیان بابزمانی
مالحسین زمان همین در کرد. گفتوگو و  دیدار
گفتیماولیِنحروفحّیوپرشورترین که بشرویهای
خبر انتشار و وعظ مشغول تهران  در بود، آنها
خوشظهورمهدیودعوتمردمبهایمانآوردن

بهاوبود. 

گرجی منوچهرخان 1847 سال اول نیمۀ  در
به وفاداری اثبات برای او جانشین و درگذشت
مسلح سوارهنظام تعدادی با را باب محمدشاه،
تاجر رسیدند، کاشان به وقتی فرستاد. تهران به
کهبابیبود، کاشانی، محترمی،بهناممیرزاجانی
روز دو برای را باب و فریفت رشوه با را محافظان
میرزاجانی کرد. مهمان درخانهاش
کمیبعداولینوصحیحترینتاریخ
سال در او نوشت. را بابی جنبش
بابی شورشهای جریان در 1852

کشتهشد. دستگیرو

به میرزاعلیمحمد شاه، دستور به
امیدوار کوفرستادهشد.دربار شهرما
ازچشمباشد، گربابدور کها بود
او ادعاهای  از ناشی هیجانات از
کاستهشود.درمدتاقامتُنهماهه
تا 1847 )تابستان کو ما در باب
بهار1848(بااوخوشرفتاریشد
کهاز واجازهمییافتبادوستانش،
برایمالقاتبااومیآمدند، راهدور
)تألیف بیان کتاب محتوای از کند. برقرار ارتباط
ادعای کو ما در باب که برمیآید چنین باب(
منتقل چهریق قلعۀ به او سپس کرد. "قائمیت"
در اینکه تا ماند درچهریق واندی سال دو شد.

سال1850اعدامشد.

میلر  یلیام  و ادعای  که  کرد  توجه  باید  اینجا  در 
باب  زیرا  ندارد،  همخوانی  یخی  تار شواهد  با 
سوره  تفسیر  همان  یا  "قیوم االسماء"  کتاب  در 

شاه،  دستور  به 
کو  ما شهر  به  میرزاعلی محمد 
امیدوار  دربار  شد.  فرستاده 
چشم  از  دور  باب  گر  ا که  بود 
از  ناشی  هیجانات  از  باشد، 
در  شود.  کاسته  او  ادعاهای 
باب  ُنه ماهه  اقامت  مدت 
تا   1847 )تابستان  کو  ما در 
بهار 1848( با او خوش رفتاری 
با  اجازه  می یافت  و  شد 
دور  راه  از  که  دوستانش، 
برای مالقات با او  می آمدند، 

کند.  ارتباط برقرار 
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زمان؟جع؟  امام  نوکر  و  باب  را  خود  یوسف، 
را  ی  و هم  یه ای  بشرو مالحسین  نمود.  معرفی 
امام  خود  نه  زمان  می دانست  امام  خاص  نایب 
کو به قلعۀ  که از زندان ما زمان. باب تا سال ۱۲۶4 
بابیت  ادعای  بر  همچنان  یافت،  انتقال  چهریق 
رهبران  ادعای  )مشابه  بودن  رابع   ایمان  رکن  و 
بنابراین  پافشاری  می کرد.  شیخیه(  از  گروهی 
برای  نه  تهران  در  مالحسین  بشارت های  و  وعظ 
و  نایب  آمدن  برای  که  زمان؟جع؟،  امام  ظهور 
باب ایشان بود. ثانیًا ماجراهای هم زمان با زندانی 
قلعۀ  شورش  مثل  چهریق،  و  کو  ما در  او  شدن 
که  ــ  شاهرود  نزدیکی  در  بدشت  واقعۀ  طبرسی، 
کبری اعالم  در آن شریعت اسالم نسخ و قیامت 
 می شود ــ و همچنین شورش نی ریز فارس ربطی به 
باب و ادعاهای او ندارد؛ درواقع این مریدان بودند 

که برای مراد خود تعیین تکلیف  می کردند. 

یدادها،  می توان به این نکته توجه  با بررسی این رو
که  مریدانش  انجام شدۀ  عمل  با  باب  که  کرد 
گرفتند مواجه بود و  خودسرانه در بدشت تصمیم 

کرد. گزیر استقالل بابیت را اعالم  نا

ادعای بابیت مستلزم نسخ شریعت اسالم نبود؛ 
باب  و  خاص  نایب  را  خود  همچنان  ی  و بلکه 
سیر  تحلیل،  این  مبنای  زمان  می دانست.  امام 
که  است  بهائی  و  بابی  کتب  یخِی  تار تحوالت 
مثاًل  نوشته شده  اند.  واقعه  زمان  به  نزدیک  بسیار 
که از قرةالعین  گفتۀ عبدالبهاء در شرح حالی  به 
کتاب تذکرةالوفا آمده، در بدشت »هنوز  داده و در 
جمال  بود.  نشده  اعالن  اعلی  حضرت  قائمیت 

بر  قرار  قدوس  جناب  با  بهاءاهلل(  )یعنی  مبارک 
دادند«  شرایع  نسخ  و  فسخ  و  کلی  ظهور  اعالن 
به  قرةالعین،  طاهره  دربارۀ  یخی  تار رسالۀ  )چهار 
عصر  مؤسسۀ  آلمان،  افنان،  ابوالقاسم  کوشش 
صص  میالدی،   ۱۹۹۹ شمسی،   ۱۳78 جدید، 

.).8۲-8۳

و  اسالم  ازجمله  شرایع،  نسخ  دیگر،  عبارت  به 
اعالم قائمیت و متعاقبًا ادعای مظهریت اعالی 
مراد،  خود  نه  و  شد  اعالم  مریدان  سوی  از  باب، 
قابل انکار  نکته  این  البته  بود،  حبس  کو  ما در  که 
کرد! که ظاهرًا باب هم عمل آن ها را تأیید  نیست 

ب-نظاماعتقادیواحکامباب

کتا  ب ها و آثار مختلفی به صورت دست نویس یا 
زبان  به  برخی  که  مانده  باقی  باب  از  چاپ شده 
عربی و تعدادی نیز به فارسی ــ عربی است. برخی 
از  گزارشی  ارائه  نیز در دسترس نیستند.  او  آثار  از 
آسانی  کار  او  آثار  میان  از  باب  احکام  و  تعالیم 
از  برخی  در  باب  نوشتاری  که سبک  نیست، چرا
مواقع بسیار سنگین، مغلق و غیرقابل فهم است. 
است،  ام الکتاب  که  یوسف  سوره  تفسیر  از  بعد 
نظام مندترین  و  منسجم ترین  فارسی  بیان  کتاب 
»بیان«  بروان،  ادوارد  گفته  به  است.  باب  اثر 
شوروشوق های  ثناها،  و  حمد  از  است  آمیزه ای 
انذارها،  و  هشدارها  تفسیرها،  و  شرح  عرفانی، 
که  پیش گویی ها،  و  تعالیم  و  فرائض  و  احکام 
بخش اعظمشان به طرز غیرقابل تصوری قابل فهم   

نیستند. 
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کتاب بیان شبیه و نظیری ندارد،  اما به نظر باب، 
می گوید  او  است!  تقلیدناپذیر  و  بی مانند  زیرا 
مانند  شوند  جمع  زمین  ی  رو مخلوقات  تمام  گر  ا

کتاب بیان را نمی توانند بیاورند.

کتاب بیان به قرآن و انجیل شبیه  به ادعای باب، 
است و هرکس به آن   ایمان آورد، به بهشت   ایمان 

به  محدود  کتاب  است.  آورده 
مؤمن  یک  و  است  باب  نوزده 
آیه   7۰۰ شب  و  روز  باید  بابی 
باب،  گفته  به  بخواند.  را  آن  از 
یکی  همه  اعظم  ظهورات 
هستند. هستی همۀ ظهورهای 
قبلی به خاطر ظهورهای بعدی 
دیگری  از  هریک  که  است، 
ظهورهای  و  است  کامل تر 
آمدن  و  را تصدیق  از خود  قبل 

بعدی را پیش بینی  می کنند. بنابراین، این اعتقاد 
شریعتی  می دید  مبشر  را  خود  باب  که  بهائیان، 
لحاظ  به  کرد،  خواهد  تأسیس  را  آن  بهاءاهلل  که 
باب  نوشته های  مندرجات  اساس  بر  و  یخی  تار
درنظر  هم  و  او  درنظر  هم  است.  بی اعتبار  به کلی 
جدیدی  رسولی  عصر  میرزا  علی محمد  پیروانش، 
که  آورد  بیان(  )کتاب  نوینی  وحی  و  نهاد  بنا 
ناسخ قرآن است؛ همچنان که قرآن ناسخ انجیل 

به حساب  می آید.

باب بر این تصور نبود که آخرین ظهور الهی است؛ 
ظهور  بعدی  قیامت  در  که  شخصیتی  از  ازاین رو 

 می کند با عنوان "من یظهره اهلل" نام  می برد. یکی 
ارجاع  باب،  نوشته های  برجستۀ  ویژگی های  از 
از  پس  باید  که  است  اهلل  یظهره  من  به  او  مکرر 
اهلل  یظهره  من  واژۀ  فارسی  بیان  در  فقط  بیاید.  او 
هفتاد بار آمده است. اهل بیان، یا همان پیروان 
باب، باید پیامبر آینده را بپذیرند. همۀ ظهورهای 
شده  اند.  خلق  او  برای  سابق 
شود  نازل  او  سوی  از  که  آیه ای 
او  است.  بیان  آیۀ  هزار  از  بهتر 
که  می تواند  است  کسی  تنها 
به طور  ی  و کند.  نسخ  را  بیان 
باب  ظهور  می کند.  گهانی  نا
کلماتی  با  او  آمدن  زمان  به 
اشاره  مستغاث  و  غیاث  چون 
واضح  ترتیب  بدین   می کند. 
محاسبات  اساس  بر  که  است 
گذشت  که باب دارد، من یظهراهلل پس از  عددی 
کرد نه  ۱5۱۱ یا ۲۰۰۱ سال بعد از باب ظهور خواهد 
زودتر. بنابراین بهاءاهلل نمی تواند موعود موردانتظار 

بابیان باشد.

که شریعتش عمری به قدمت  باب بر این باور بود 
که  انتظار داشت  او  ظهورهای اعظم سابق دارد. 
ازاین رو  ایران رسمی شود.  بابی در  قوانین  و  آیین 
دستورالعمل ها و قواعد مفصلی نوشت تا جامعۀ 

دین ساالر بابی در عمل تحقق یابد.

بابیه  رسمیت  سودای  بر  عالوه  میرزاعلی محمد 
در ایران، به دنبال ایجاد حکومت و سلطه بابیان 

شریعتش  که  بود  باور  این  بر  باب 
عمری به قدمت ظهورهای اعظم 
که  داشت  انتظار  او  دارد.  سابق 
آیین و قوانین بابی در ایران رسمی 
و  دستورالعمل ها  ازاین رو  شود. 
جامعۀ  تا  نوشت  مفصلی  قواعد 
تحقق  عمل  در  بابی  دین ساالر 

یابد.
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در ایران بود و این مطلب از تعالیم و آموزه های او 
کتاب بیان به روشنی قابل فهم است؛ ازجمله  در 
قلمرو  در  اقامت  به  مجاز  »غیربابیان  اینکه: 
به  مؤمنان  را  کنانشان  سا که  بابیه،  پادشاهان 
همچنین  نیستند.  تشکیل  می دهند،  بابی  آیین 
خراسان،  فارس،  استان  در  نباید  غیربابی  هیچ 
اولین  که  ایران،  مرکز  و  آذربایجان  مازندران، 
تبلیغ  آن ها  در  بابی  آیین  که  بودند  ایالت هایی 
از  بابیان  که  غیربابیانی  اما  گزیند،  سکنی  شد، 
کسب و کارشان سود  می برند، از این ممنوعیت ها 

معافند«. )میلر، ۱۹74، ص57(.

را  اموال غیربابیان  بابی اختیار دارد  پادشاه  »یک 
اموال  آوردند،  افراد   ایمان  آن  گر  ا اما  کند  تصرف 
آنان بازگردانده خواهد شد. در هنگام غلبۀ ارتش 
بابی بر یک کشور، درصورتی که باب در قید حیات 
بود، گران بهاترین اموال باید برای باب درنظر گرفته 
من  برای  باید  نبود،  حیات  قید  در  او  گر  ا و  شود 
یظهره اهلل ذخیره شود. همچنین یک پنجم ارزش 
برسد:  زیر  مصارف  به  باید  بابیان  اموال  جملگی 

الف: ازدواج اهل بیان 

و  غیربابی  سرزمین های  فاتح  به  هدیه  ب: 
سربازانش  

ساخته  تابه حال  که  بابی  بقاع  ساخت  ج: 
یع میان اهل بیان.  نشده اند و توز

معلوم نیست چگونه قوانین سخت گیرانه مربوط 
به فتح اقالیم و تقسیم غنایم، با دیگر فرمان های 
بیان، ازجمله عدم قتل غیربابیان، اجبار نکردن 

دیگران به قبول آیین بابی مگر در هنگام ضرورت 
به حمل سالح  بابیان  نکردن  و تشویق  و جنگ، 

هماهنگ می شود«. )میلر، ۱۹74، ص۶۰(.

و  بود  دین ساالر  جامعۀ  یک  تأسیس  پی  در  باب 
قوانینی را برای تنظیم امور دینی و مدنی اهل بیان 
پیشین  ادیان  کتب  عالوه براینکه  او  کرد.  صادر 
خواندن  بی اعتبار  می دانست،  و  منسوخ  را 
به  حکم  و  کرد  ممنوع  نیز  را  غیربابی  کتا  ب های 
ی از پیامبران، شروع  سوزاندن آن ها داد. او به پیرو
مختلف  ابعاد  برای  مقرراتی  و  قوانین  صدور  به 
و  مدنی  اجتماعی،  دینی،  از  اعم  بشر،  زندگی 
کرد و احکام مختلف و بدیعی را در باب  قضائی 
و...  ازدواج  نجاسات،  ارث،  حج،  روزه،  نماز، 
برخی  بعدها  که  گذاشت  یادگار  به  بابیان  برای 
قرار  بهائیان  رهبر  بهاءاهلل،  مورداستفاده  آن ها  از 

گرفت.

کتابش دربارۀ  یلیام میلر در انتهای فصل پنجم   و
عملکرد باب، این طور نتیجه گیری  می کند:

یا اینکهنظامبیانیوحیالهیاست از صرفنظر
در طوالنی زمانی مدت که باب فردی، رؤیاهای
نتوانست هرگز بود، مرگ رسیدن فرا منتظر زندان،
بهآنهاواقعیتدهد.هیچپادشاهیبهبابایمان
و نکرد استفاده آن تبلیغ برای قدرتش از و نیاورد
براساسشرع را هیچملتیسعینکردزندگیاش
کهمیخواستیکجامعۀ بیانسامانبخشد.او
سال 1511 کم دست که کند تأسیس دینساالر
برای درازش و  دور امیدهای باشد، داشته ادامه

آیندهتحققنیافت.
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معرفی  به  کتابش،  ششم  و  پنجم  فصل  در  میلر 
به  و  پرداخته  بهاءاهلل  ناتنی  برادر  ازل  صبح 
را  بهائیه  و  ازلیه  بین  اختالف  موضوع  تفصیل 
یخی  موشکافی  می نماید. او ابتدا با ذکر مدارک تار
شیرازی  میرزاعلی محمد  از  دستخط هایی  و 
شود،  اعدام  اینکه  از  قبل  باب  که  ثابت  می کند 
خود  جانشین  را  به عنوان  ازل  صبح  میرزایحیی 
موردقبول  انتصاب  این  و  معرفی  کرده  و  تعیین 
میرزاحسین علی  برادرش  ازجمله  بابیان  کلیه 
 ،۱۹74 )میلر،  است  گرفته  قرار  )بهاءاهلل(  نوری 

ص74(.

)که  ازل  صبح  جان  از  حفاظت  بهانه  به  بهاءاهلل 
بود(  حکومت  تعقیب  تحت  باب  اعدام  از  بعد 
در مأل عام  از ظاهر شدن  که  کرد  قانع  را  برادرش 
خودداری  عالقه مندانش  و  پیروان  با  دیدار  و 

ازل  بسپارد.  او  به  موقتًا  را  بابیان  امور  ادارۀ  و  کند 
اختیارات  برادرش،  به  اعتماد  دادن  نشان  برای 
بیشتری  انزوای  به  خود  و  داد  بهاءاهلل  به  بیشتری 
ک عثمانی،  پناه برد. بهاءاهلل در دورۀ تبعید به خا
ازل  صبح  وفاداران  که  پول هایی  از  استفاده  با 
مستغالت،  خرید  با  ایران  می فرستادند،  از 
به  خود  برای  خیره کننده  تی  تشکیال و  دستگاه 
راه   انداخت. او ضمن ارتباط با صاحب منصبان 
که برای دیدار  دولت عثمانی و مالقات با افرادی 
صبح ازل  می آمدند )به دلیل آشکار نبودن ازل(، 
قامت  در  و  یافت  جایگاهی  و  اهمیت  یج  به تدر
گرچه هنوز  رهبر واقعی جنبش بابی شناخته شد، 

صرفًا از جانب صبح ازل عمل  می کرد.

در  بابیه  پیروان  حضور  از  بعد  سال  سه  حدود  تا 
در  سایه،  در  رهبر  بهاءاهلل  به عنوان  )ترکیه(،  ادرنه 
نمایندگی  به  را  بابیان  رهبری  ازل،  صبح  غیاب 
سال  در  آن  از  پس  بود.۱  عهده دار  برادرش  از 
از  پرده  و  چهره  از  نقاب  گاه  به نا بهاءاهلل   ۱8۶۶
کنار زد و خطاب به بابیان، ادعایی را  مقاصدش 
که سال های سال در سر داشت علنی و اعالم کرد 
که باب پیش تر  که همان "من یظهره اللهی" است 

یخ بهائی مطابقت ندارد.  ۱. این روایت با روایت بهائیان از تار
که ادعای »من یظهره اللهی« بهاءاهلل در  بهائیان مدعی اند 
به  عزیمت  از  پیش  و  بغداد،  در  او  حضور  روزهای  آخرین 
منشأ  می تواند  اینجا  در  میلر  ادعای  است.  داده  رخ  ادرنه 
و  بهاءاهلل  رسمی  افتراق  آغاز  مورد  در  بیشتری  تحقیقات 
گر ادعای میلر اثبات شود، مناسک مهم  صبح ازل باشد. ا
یخ نگاری های  تار از  بسیاری  و  رضوان  عید  مانند  بهائی 
ادعای  دادن  نشان  مقدس  برای  وسیعی  تالش  که  بهائی 
خواهد  قرار  تحت الشعاع  داده اند،  انجام  بغداد  در  بهاءاهلل 

گرفت.

میرزایحیینوری)صبحازل(
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و  ازل  از صبح  بود. بهاءاهلل  را داده  او  وعدۀ آمدن 
یه، عراق  که در ترکیه، ایران، سور جملگی بابیانی 
تصدیق  را  او  که  خواست  بودند  کنده  پرا مصر  و 

کنند و ادعای وحیانی او را بپذیرند!

برای بابیانی که ۱۶ سال بر این باور بودند که صبح 
گر بهاءاهلل  ازل جانشین باب و رهبر بابیه است و ا

توسط  باید  بود  اهلل  یظهره  من 
ازل معرفی  می شد، باور اینکه 
باب  موعود  همان  بهاءاهلل 
بود.  مشکل  بسیار  باشد، 
ادعای  ازل  صبح  به هرحال 
برادرش را مبنی بر اینکه "من 
نپذیرفت  است،  اهلل"  یظهره 
و این ابهام و معما برای همه 
درصورت  که،  ماند  باقی 
بهاءاهلل،  ادعای  صحت 
که  باب،  چطور  می شود 
صاحب وحی است، فردی را 

که دشمن  کرده باشد  به جانشینی خود انتخاب 
اصلی "من یظهره اهلل" است؟ 

میلر در پاسخ به این سؤال، در فصل ششم کتابش 
چنین توضیح  می دهد:

کار اینمعما،دو گریزاز بهاءاهللوهوادارانشبرای
انجامدادند:

در که برجسته بابیان  از بسیاری شر از اینکه اول 
)با دفاعمیکردند، او  از و ایستاده ازل کنارصبح

آنها(خالصشدند. ترور

آن نونوشتندودر دوماینکهتاریخجنبشبابیرااز
ازصبحازلچشمپوشیکردندوتاتوانستند

ً
عمدتا

را باب و کردند بزرگ را بهاءاهلل شخص جایگاه
به شریعت، صاحب و اعظم ظهور جایگاه از
"پیشقراولومبشر"بهاءاهللتقلیلدادند.همچنین
تاریخهایبهائیبهعنواندشمندرجهاول ازلرادر
بابیهوبهاءاهللرابهمنزلهچهره
بابی جنبش اولیه و برجسته
هم اینجهتگیری زدند. جا
شخصی  خاطرات  درکتاب
بهقلمعبدالبهاءفرزند سیاح 
سایر در هم و بهاءاهلل ارشد
کتبتاریخیبهائیبهوضوح

دیدهمیشود.

بهاءاهلل پیروان هم آن  از پس
کلیه بهشیوهایحسابشده،
اولیه بابیان و نوشتههایباب
میان از یا و کردند مخفی را

بردندتامورداستنادسایرینقرارنگیرد.

کتاب خود به سرنوشت  میلر در پایان فصل ششم 
نهائی صبح ازل نیز اشاره داشته و  می نویسد:

شماریاندک و فرزندان همسر، دو همراه به ازل
گوستادرجزیرۀ پیروانشدراوت1868بهفاما از
آنجابهحالتتحتنظرزندگی قبرسرسید.اودر
گذراندومقرریماهانهایازدولتعثمانیدریافت
میکرد.در1878دولتعثمانیادارۀقبرسرابه
دولت تابع ازلیان، و کرد گذار وا بریتانیا نیروهای
کاماًلبه انزوا نتیجۀزندگیدر بریتانیاشدند.ازلدر

نو  از  را  بابی  جنبش  تاریخ  اینکه  دوم 
ازل  صبح  از  عمدتًا  آن  در  و  نوشتند 
چشم پوشی کردند و تا توانستند جایگاه 
باب  و  کردند  بزرگ  را  بهاءاهلل  شخص 
صاحب  و  اعظم  ظهور  جایگاه  از  را 
مبشر"  و  "پیش قراول  به  شریعت، 
بهاءاهلل تقلیل دادند. همچنین ازل را 
دشمن  بهائی  به عنوان  تاریخ های  در 
منزله  به  را  بهاءاهلل  و  بابیه  درجه اول 
جا  بابی  جنبش  اولیه  و  برجسته  چهره 

زدند. 
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بوتۀفراموشیسپردهشد.بههمیندلیلوقتیبراون
ایراندرجستوجویاوبرآمد، درسال1887در
)تازهبهائیان( بابیانی تجاهل یا جهل مشاهدۀ از
کردهبودمبهوتشد؛زیرابسیاریبهاو کهمالقات
کههرگزحتینامازلراهمنشنیدهاند.براون گفتند
ازجانببهائیان ازل،حتی ازاحوال براثرپیگیری

تهدیدهمشد؛تاعاقبتپساز
که شد متوجه زیاد پرسوجوی

گوستااقامتدارد. فاما اودر

تاهشتادویکسالگی ازل صبح
درقیدحیاتبودودر29آوریل
درگذشت. گوستا فاما  در 1912
اووصیتنامهایازخودبهجای
کسیرابهجانشینی نگذاشت،

تعییننکردوپیروانشنیزبرایشتبلیغنکردند؛اما
کهخودرابابیمیدانند نفری ایرانچندینهزار در
کهدردعواینامیمونفرقهایمیاندو براینباورند

برادر،حقباصبحازلبودهاست.

کاملبهائیتبادیانتمسیح- 5 تضاد

حضرت  بازگشت  بهاءاهلل  که  دارند  ادعا  بهائیان 
مسیح است و بهائیت تکمیل کنندۀ مسیحیت. 
برطبق  دقیقًا  »هرکس  که  ادعا  می شود  حتی 
بهائی  یک  او  کند،  عمل  مسیح  عیسی  تعالیم 
است!« )میلر، ۱۹۳۱، ص۱4۰(. این عین عبارت 

که مکررًا در آمریکا بر زبان آورد. عبدالبهاء است 

می تواند  مسیحی  یک  "آیا  مقاله  در  میلر  یلیام  و
کتاب قدیم خود به  که در فصل ۱۲  بهائی شود؟" 

 Bahaism:( »یخ تار و  تعالیم  نام »بهائیت: منشأ، 
درسال   )its Origin; History and Teachings

۱۹۳۱ در نیویورک به چاپ رسید  می نویسد: 

و الزامات بهائی، رهبران دید از بودن بهائی
یک برای آنها قبول که دارد پیششرطهایی
بودن بهائی برای است. غیرممکن مسیحی فرد
بهاءاهلل تعالیم و اصول نیست کافی
جهانی، صلح همچون عبدالبهاء، یا
زبانواحدهمگانی،تساویزنومردو
بلکه باشی؛ قبولداشته را اینها امثال
قیدوشرط، بدون بهصورت باید فرد
از صادره تعالیم و نوشتهها تمامی
را عبدالبهاء و بهاءاهلل و باب سوی
بپذیردوبایدبهصورتروشنوقطعی،
باشد. بهائی تشکیالت و شوقیافندی مطیع
و شرایط نمیتواند مسیحی فرد هیچ درحالیکه
پیششرطهایبهائیشدنراقبولنمایدمگرآنکه
خودراآمادهکندتاهمهاصولواعتقاداتمسیحی

رارهانماید.

و چکیده اینجا  در شما، کار راحتی برای من
که را بهائی ــ بابی تعالیم و عقاید از مختصری
که را آنچه نیز و بپذیرد میتواند مسیحی فرد
بههیچوجهبرایفردمسیحیقابلپذیرشنیست،

عرضهمیکنم.

مسیحشده بهاءاهللجایگزین بهائی، درعقاید -1
است.ازدیدیکبهائی،تعالیمعیسیمسیحدیگر
برایمردمجهانامروز،هدایتگروراهگشانیست.

فرد  هیچ  درحالی که 
مسیحی نمی تواند شرایط 
بهائی  پیش شرط های  و 
مگر  نماید  قبول  را  شدن 
تا  کند  آماده  را  خود  آنکه 
اعتقادات  و  اصول  همه 

مسیحی را رها نماید.
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یک ومیگوید میگذارد کنار را مسیح بهائیت
مجموعه از شیرینتر بهاءاهلل حرفهای از کلمه
کالم است. پیشین انبیای همه بشارات و کالم
تعالیم آنکه حال است، خالص طالی بهاءاهلل
)میلر، نبودند! بیشتر چوبی و آهن قبل پیامبران
مسیح عیسی تعالیم بنابراین .)183 ص ،1931
نقضمیشودودیگرهیچکسملزمبهاجرایآنها
کتاباقدسوسایرنوشتههایبهائی نیست.این
برای بشری، برجوامع کم قانونحا باید که است

هزارسالآیندهباشد.

بهاءاهللفقطدریکزمینهبامسیحبرابراستوآن
کهحامل اینکهاوهممثلعیسیمسیحادعادارد
مسیح عیسی ادعای و پیام گر ا است. الهی پیام
پیامبران  از یکی بهاءاهلل باشد، واقعی و درست
انجیل 24 فصل در که است اب

ّ
کذ و دروغین

گربهاءاهللادعاهایشمقرون متیمعرفیشدهاندوا
بایدشک بهصحتباشد،درحقبودنمسیح،
بهائیت و مسیحیت ادعامیکند که کسی نمود.
درباره واندکی ناچیز  بسیار دانش هستند، یکی

بهائیتومسیحیتدارد.

2-بهاءاهللچندهمسریراتأییدمیکندوخودش
زندگی آنها با که داشته زن سه حداقل همزمان
بسیاری و دارد فرزندانی آنها همه از و میکرده
بیش رهبرخود، از پیروی به نیز، ایرانی بهائیان  از
تلخ درگیریهای و نزاع داشتهاند. همسر یک از
و قدرت سر بر او، مرگ از پس بهاءاهلل، فرزندان
مسیحی احکام برتری نشانه پدر،میتواند ثروت
ارث و ازدواج احکام البته باشد. بهائی احکام بر

است گیری فرا نقایص و مشکالت دارای بهائی
هیچمسیحیدارایعقلسلیمراضیبه

ً
کهقطعا

با جدید عهد استاندارد و احکام کردن جابهجا
احکامومقرراتسستبهائیتنخواهدشد.

مجاز را خود مخالفان قتل و  ترور بهائیت -3
بهاءاهلل فریبنده عبارات از هیچیک میشمارد.
دربارهنوعدوستیهمنمیتواندزشتیایناجازهرا
کند،زیرادرچنینمواردی،زبانعمل،رساترو رفع

زباندهاناست. گویاتراز

چگونه که دادم توضیح کتاب پیشین فصول در
به را ازلیان بهائیان کشتند، را مسلمانان بابیها
قتل به اقدام عباسافندی پیروان و رساندند قتل
وتهدیدبهقتلطرفدارانمحمدعلیافندی)برادر
هیچگاه قتلهایی، چنین نمودند. عبدالبهاء(
مسیحیت پیدایش اول قرن در مسیحیان، توسط
را شمشیر از استفاده مسیح عیسی زیرا نداد؛ رخ
بر بنا بهائیان، که است چگونه حال کرد. ممنوع
نقلوتاریخخودشان،اینگونهمتفاوتبامخالفان

کردهاند؟1  خودرفتار

یا عبدالبهاء و بهاءاهلل و باب که نیست شک
کهطرفدارانخودرامحدود نتوانستندیانخواستند
ترورها و قتلها این که است این بر فرض کنند.
نهتنهاباتأییدرهبرانبهائی،بلکهبادستورروشن
بهائیان اینعقیده زیرا بودهاست، آنها وصریح
که را هرکس دارد حق ظهور« »مظهر که است

۱.ببینید:
the History of Mirza Javad Qazvini, the devoted 
follower of Bahaullah, published in Materials 
for the Study of the Babi Religion, p.55.
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درست بردارد؛ خود راه سر از کند مخالفت او با
کهیکجراحمجازاستپایفاسدفرد همانطور

کند!1 مبتالبهقانقاریاراقطع

درهرصورت،عملکردباال،نشانهضعفاستدالل
ظهور، مظهر کالم نفوذ ادعای بر مبنی بهائیان
بودن الهی ادعای صدق دالیل از یکی بهعنوان
از زیادی عده نتوانست بهاءاهلل زیرا اوست.
با قتلتوأم از را اولینودلباختهتریننزدیکانخود
ناتنیاش،صبح پیروانبرادر خونسردیتعدادیاز

ازل،بازدارد.

4-بهائیتسایرحقایقوعقایدوتعالیممسیحی
همه بهائیت میکند. انکار و گرفته نادیده نیز را
را آنها و میکند انکار را مسیح عیسی معجزات

تمثیلمیداند.2

گناهان آنهاصعودموالیماوشفاعتاورابرای
و آسمان به او صعود آنها میکنند.  انکار ما،
آمده بشارات در که را شکوهمندش بازگشت
میکنند.آنهاچیزیبرایگفتندربارۀ است،انکار
همواره بهاءاهلل چراکه ندارند، خداوند رحمانیت

انسانهارابردهخودخطابمیکند.

تعالیممسیحیتوسط کهبسیاریاز واضحاست
غرب در بهائی، تعالیم وبهعنوان بهائی مبلغان
گفت میتوان لذا است، شده گرفته خدمت به

1. A Year Amongst the Persians, pp. 328, 406
که بهاءاهلل هیچ معجزه و بینه ای نداشت تا برای  ۲. ازآنجا
کند، لذا برایش الزم و ضروری بود  ادعای خود به آن استناد 
که معجزات متعدد عیسی مسیح و سایر پیامبران را تأویل 
و  حقارت  احساس  ایشان  برابر  در  تا  بداند  تمثیلی  و  کند 

کوچکی نکند.

در نامیدهمیشود، که»بهائیت« آنچه  از بسیاری
من است. مسیحیت از عاریتگرفته تعالیم اصل
حقیقی بهائیت کردم خودسعی قبلی مطالب در
بهائیت، رابهشمانشاندهم.اینچهرهحقیقیاز
تبلیغات بهائیمگزین)مجلهبهائی(ونهدر نهدر
برای بهائی مبلغان و رهبران سخنرانیهای و
مسیحیانقابلمشاهدهنیست؛بلکهبایدآنرادر

کرد. نوشتههایاصلیبابوبهاءاهللمشاهده

عملکرد و عقیده چند ذکر به فقط اینجا  در من
مسیحیت با مستقیم تعارض در که بهائیان،
دارد وجود هم دیگری موارد کردهام. کتفا ا است،
کردولیبهنظرم، کهمیتوانبهاینفهرستاضافه
باشد کافی ادعا این اثبات برای گفتهام را آنچه
بدون »پذیرش به نمیتواند مسیحی فرد هیچ که
و ازسویباب برابرهرآنچه  وتسلیمدر قیدوشرط
کند.بهعبارتدیگر،هیچ بهاءنوشتهشده«اقرار
فردپیروعیسیمسیحنمیتواندبهائیترابپذیرد،
مگرآنکههمهاصولوعقایدمسیحیخودراانکار

کند.

کتابمقدسبهائیان- 6 نظرویلیاممیلردربارۀ

ادعایی  آسمانی  )کتاب  اقدس  کتاب  بهاءاهلل 
گسترش  با  نگاشت.۳  عربی  زبان  به  را  بهائیان( 
مقدس  کتاب  بود  ضروری  دنیا،  در  بهائیت 

مطرح شده  موضوعات  اقدس،  نگارش  یخ  تار دربارۀ   .۳
نشریه  در  قباًل  آن  مطالب  نقد  و  ادبیات  نوع  آن،  در 
مقاالت  به  لطفًا  است.  شده  درج  مطالبی  بهائی شناسی، 
به  فخاری  عبدالحسین  دکتر  آقای  کتاب  و  بهائی شناسی 
مراجعه  گوی  نشر  انتشارات  از  بهائیان  مقدس  کتاب  نام 

فرمایید.
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مختلف،  زبان های  به  بهائیان  اعتقادی 
شود  ترجمه  انگلیسی  زبان  به  علی الخصوص 
ولی  شود؛  آشنا  آن  مفاهیم  با  غرب  دنیای  تا 
بهانه های  به  بهائی  رهبران  تعجب  کمال  با 
مختلف از ترجمه و انتشار آن به زبان های دیگر، 
اصلی  نسخۀ  دارند  سعی  و  نموده  خودداری 

محققان  دسترس  از  را  کتاب 
متحریان  و  دانش پژوهان  و 
عموم  حتی  و  حقیقت 
بهائیان، دور نگه دارند. البته 
کتاب  نسخه های مختلفی از 
و  انگلیسی  زبان  به  اقدس 
منتشر  ایران  و  پا  ارو در  فارسی 
نسخه ها  این  ولی  است  شده 
گزینشی  به صورت منتخب و 
الواح و نوشته های  و به همراه 
بعدی بهاءاهلل، ازجمله رساله 
ارتباط  که  جواب،  و  سؤال 
اصلی  کتاب  به  مستقیمی 

گمراه کننده،  و  غیرضروری  توضیحاتی  با  ندارد؛ 
به چاپ رسیده است. جالب است بدانید اصل 
کنون  کتاب اقدس )بدون توضیحات اضافی( تا
بیش از پنج بار توسط افراد غیربهائی از زبان عربی 
و  ترجمه  فارسی  و  روسی  انگلیسی،  زبان های  به 
یع شده ولی هربار این ترجمه ها را   بیت العدل  توز
بی اعتبار  و  نادرست  حیفا(  در  بهائیان  )رهبری 
ترجمۀ  بهائیت، فقط  کرده است. رهبری  معرفی 
)رهبر  دستکاری شدۀ   شوقی افندی  و  گزینشی 

به  معرفی  می نماید.  قابل قبول  را  بهائیان(  سوم 
که  کتاب حدود ۶۰ صفحه ای  عبارت دیگر یک 
به راحتی قابل فهم و ترجمه  است، در قالب کتابی 
مستطاب  کتاب  تحت عنوان  صفحه ای   5۰۰
دید  از  آن  ضعف  نقاط  تا  معرفی  می شود  اقدس 
که در ادیان و  کاری  صاحب نظران مخفی بماند. 
سابقه  گذشته  فکری  مکاتب 
به نظر  می رسد  است.  نداشته 
انتشار  عدم  اصلی  دلیل 
که  است  این  اقدس  کتاب 
مطابق  اقدس  کتاب  احکام 
و  نیست  روز  مقتضیات  با 
زبان  به  آن  ترجمۀ  درصورت 
عمومی  انتشار  و  انگلیسی 
مفاد آن، با اعتراض روبرو شده 
و بهائیت ممکن است بخش 
در  خود  طرفداران  از  یادی  ز

غرب را از دست بدهد.

اندیشمند  و    محقق  ادوشفر، 
گژ انگاشته اند - دفاع  کتاب "راست را  بهائی در 
 Making the crooked straight; A( "از آیین بهائی
contribution to Bahai Apologetics( در صفحۀ 
کتاب اقدس را موضوع و  ۲8۹ علت عدم ترجمه 

محتوای آن دانسته و  می نویسد:

مشکل انگلیسی به اقدس انتشار عدم علت
ترجمهآنازعربیبهانگلیسیاست.ترجمهغلط
میتواندموجبتأثیراتمنفیدرازمدتشود،زیرا
زباناصلیبهائیتزبانوفرهنگعربیــاسالمی

کتاب  اصل  بدانید  است  جالب 
اضافی(  توضیحات  )بدون  اقدس 
افراد  توسط  بار  پنج  از  بیش  کنون  تا
زبان های  به  عربی  زبان  از  غیربهائی 
و  ترجمه  فارسی  و  روسی  انگلیسی، 
توزیع شده ولی هربار این ترجمه ها 
در  بهائیان  )رهبری  را   بیت العدل 
معرفی  بی اعتبار  و  نادرست  حیفا( 
فقط  بهائیت،  رهبری  است.  کرده 
دستکاری شدۀ  و  گزینشی  ترجمۀ 
را  بهائیان(  سوم  )رهبر    شوقی افندی 

قابل قبول معرفی  می نماید. 
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است. بیگانه غربی فرهنگ با زبان این و است
زبان به بهاءاهلل و باب آثار اینکه علیالخصوص
زبان به آن انتقال که است خاصی و غیرمتعارف
ادبیوفرهنگدیگربسیارمشکلاست.بههمین
از موردتأییدشوقیافندی ترجمههای فقط دلیل
قابلقبول انگلیسی، به بهاءاهلل و باب کتابهای
فرهنگ از خارج خوانندگان به قابلعرضه و بوده

اسالمیاست. 

اینکه قانع کننده باشد توهین  از  این توجیه بیش 
کتاب  یم  به شعور خوانندگان است. ما حق ندار
افراد  حتی  مردم،  عموم  برای  که  را  آسمانی 
دیگران  دسترس  از  است،  شده  نازل  بی سواد، 
مخفی کرده و یا خودمان، به همگان منظور کتاب 

که  می خواهیم ارائه نماییم. اقدس را آن طور 

کتاب اقدس به  یلیام میلر در پیشگفتار ترجمه  و
انگلیسی نوشتۀ دکتر ارل- ای- الدر و همچنین 
و  "تعالیم  عنوان  با  خود،  کتاب  هشتم  فصل  در 
حدود 4۰  در  و  مفصل  به صورت  بهاءاهلل"  احکام 
بهائیان،  نزد  اقدس  کتاب  اهمیت  به  صفحه 
زبان  به  اقدس  نوشتن  علت  آن،  نوشتن  یخ  تار
فارسی  زبان  به  بهاءاهلل  خود  )درحالی که  عربی 
تکلم  می کرد و مخاطبان او نیز فارسی زبان بودند(، 
توسط  اقدس  کتاب  از  انجام شده  ترجمه های 
بهائیت،  سوی  از  آن  ترجمه  عدم  و  غیربهائیان 
از  برخی  تأیید  و  اقدس  کتاب  احکام  خالصه 
بهائی  حکومت  به  اشاره  اقدس،  در  باب  احکام 
بر اساس اقدس و نقد برخی از احکام و آموزه های 
که  است  گفته  سخن  مفصل  به طور  بهاءاهلل، 

خودداری  آن  ذکر  از  اختصار  رعایت  دلیل  به 
 می گردد.

دربارۀعبدالبهاءونقدعملکرداو- 7

الفــمعرفیاو،اقداماتاو

پدرش  نبود،  بیش  کودکی  عباس افندی  وقتی 
بهاءاهلل از هواداران پرشروشور باب بود. به هنگام 
اعدام باب، عباس نه ساله بود و از آن به بعد، تا 
مطیع  پدرش  مانند  نیز  او  پنج سالگی،  بیست و
عموی خود، صبح ازل جانشین باب، محسوب 
ادعای  بهاء  پدرش  که   ۱8۶۶ سال  در   می شد. 
بهائی  هم  عباس افندی  کرد،  جدید  مظهریت 
همان  ابتدا  در  باورهایش  ترتیب،  بدین  شد. 
باورهایی  به  بعدًا  اما  بود؛  بیان  اهل  باورهای 
کرده بود. عباس افندی  که پدرش القا  تبدیل شد 
در زمان حیات پدر، با خلوص نیت دستورهای او 
مثل  بود،  بابی  عبدالبهاء  وقتی  دنبال  می کرد.  را 
سایر بابیان معتقد بود که باب یکی از مظاهر بزرگ 
ظهوری  می دانست  بزرگ ترین  را  او  و  است  الهی 
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پدرش  به  آنکه  از  بعد  اما  بودند!  آمده  کنون  تا که 
بهاءاهلل به منزلۀ اعظم ظهورها   ایمان آورد، باب را 
کشید و صبح ازل  تا جایگاه مبّشر بهاءاهلل پایین 
تغییر  این  کرد.  تصویر  بهائیت  اصلی  دشمن  را 
کتاب "مقالۀ شخصی سیاح" به وضوح  عقیده در 

دیده  می شود.

 ۱8۶۶ سال  در  بهاءاهلل  وقتی 
به  را  بابی  جنبش  رهبری 
که  پذیرفت  و  گرفت  دست 
بابیان را رهبری و هدایت کند، 
که باب آورده بود،  در احکامی 
تغییرات آشکاری داد و مدعی 
جدیدی  قانون گذار  که  شد 
آمده  خدا  جانب  از  که  است 
است. وقتی پسرش عبدالبهاء 
رهبری جنبش   بهائی را برعهده 
تغییرات  که  یافت  در گرفت، 

کافی، بنیادی و تأثیرگذار  پدرش در تعالیم باب، 
نبوده است و هنوز بهائیت باید تغییراتی به خود 
یابد.  گسترش  و  بماند  پابرجا  بتواند  تا  ببیند 
او حق تشریع نداشت، نمی توانست  ازآنجایی که 
جدید  قوانینی  و  کند  نسخ  را  بهاءاهلل  احکام 
فقط  می توانست  او  کند.  وضع  آن ها  به جای 
و  دهد  توضیح  را  پدرش  احکام  مفسر،  نقش  در 
الزم  دید،  که  هرجا  عبدالبهاء  لذا  کند.  تبیین 
متناسب  و  مختلف  تفسیرهای  با  را  پدر  احکام 
در  بهاءاهلل  مثال  برای  داد.  تغییر  روز  شرایط  با 
کتاب اقدس چندهمسری را مجاز دانسته و فقط 

ازدواج با زن پدر را ممنوع کرده بود؛ ولی عبدالبهاء 
عادات  و  باورها  با  بهاءاهلل  احکام  اینکه  برای 
هنگام  در  شود،  هماهنگ  غربیان  بیستمی  قرن 
که موردپذیرش غربیان بود  تفسیر، تک همسری را 

کرد.  پذیرفت و جایگزین حکم پدر 

اجرای  از  حتی  عبدالبهاء 
توصیه های  و  وصیت نامه 
برادر  جانشینی  دربارۀ  پدرش 
بعد  میرزامحمدعلی  ناتنی اش 
از خودش نیز سر باز زد. بهاءاهلل 
کتاب  در  کاماًل  را  نکته  این 
وصیت نامه اش  در  و  اقدس 
از مرگ  که پس  کرده بود  روشن 
عباس افندی،  ارشدش  فرزند 
بهاءاهلل،   جوان تر  پسر  به  رهبری 

گردد.  میرزامحمدعلی منتقل 

دراین باره  چنین  میلر  یلیام  و
می نویسد:

در  عبدالبهاء  که  کرد  فرض  چنین  » می توان 
کامل و بی چون وچرا از فرمان پدر، به طور  اطاعت 
میرزامحمدعلی  برادرش  به  را  رهبری  طبیعی، 
عبدالبهاء  نیفتاد.  اتفاق  امر  این  اما  کند  منتقل 
کردن برادرش و انگ  بعد از چندین سال بی آبرو 
زدن،  او  بر  عهدومیثاق«  ناقض  و  »عهدشکن 
گذاشت و نوه اش  کاماًل عهد و پیمان پدر را زیر پا 
خود  جانشینی  به  برادر  به جای  را    شوقی افندی 
وصایا(.  الواح  عبدالبهاء،  )عباس  کرد  منصوب 
فرقه ای  دعوای  وقوع  از  اجتناب  به منظور  بهاءاهلل 

اجرای  از  حتی  عبدالبهاء 
پدرش  توصیه های  و  وصیت نامه 
ناتنی اش  برادر  جانشینی  دربارۀ 
خودش  از  بعد  میرزامحمدعلی 
نکته  این  بهاءاهلل  زد.  باز  سر  نیز 
در  و  اقدس  کتاب  در  کاماًل  را 
بود  کرده  روشن  وصیت نامه اش 
ارشدش  فرزند  مرگ  از  پس  که 
پسر  به  رهبری  عباس افندی، 
میرزامحمدعلی  بهاءاهلل،  جوان تر 

منتقل گردد. 
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و  خودش  میان  که  آنچه  مانند  برادر  دو  میان 
در  را  انتصابات  این  بود،  افتاده  اتفاق  ازل  صبح 
بی شک  او  کرد.  مسلم  و  قطعی  وصیت نامه اش 
بعد  بسا  چه  و  است  راه  در  دردسری   می دانست 
اعضای  همۀ  از  لذا  بیفتد،  اتفاقاتی  مرگش  از 
به  خواست  باورمندان   بهائی  تمامی  و  خانواده 
کنند.  کرام  اغصان عشق بورزند و آن ها را اعزاز و ا
و  صلح  در  و  بورزند  عشق  یکدیگر  به  همچنین 
دستور  »خدا  او  می گوید:  ببرند.  سر  به  باهم  صفا 
متحد  باهم  و  ید  بورز عشق  یکدیگر  به  تا  داده 
کتاب  نشوید...  تفرقه  و  ناراحتی  باعث  باشید. 
اقدس، در حکمی قطعی شما را از بحث و منازعه 
کرده است. این حکم و فرمان خدا به ظهور  منع 
من،  اغصان  ...ای  است.  )بهاءاهلل(  خود  اعظم 
ای فرزندان و اقربای من، نظم را به ماّدۀ بی نظمی 

و اغتشاش تبدیل نکنید...«.۱

و  مهربانی  لزوم  دربارۀ  بهاءاهلل  توصیه  بدبختانه 
خانواده  اعضای  بین  اختالف  رفع  و  همبستگی 
عملی نگردید. ظلم و ستم و خصومت و شکاف 
و  مهربانی  جای  نفرت،  و  حسادت  و  دوری  و 

گرفت. دوستی را 

ب-درگیریهایخانوادگی

میلر در فصل نهم کتابش به دعواها و درگیری های 
کرده و  می نویسد: خانوادگی بهاءاهلل اشاره 

1. BAHÁ’Í SCRIPTURES (Selections from the 
Utterances of Bahá’u’lláh and Abdul-Bahá), 
HORACE HOLLEY, Approved by Bahá’í 
Committee on Publications, Second Edition, 
pp. 259-262, 1928.

کردارهای ناپسند  گفتارها و  گرفت و  »منازعه باال 
و  میرزامحمدعلی  زد.  سر  طرفین  از  بسیاری 
با  مشترکی  نشست  جست وجوی  در  طرفدارانش 
تا بلکه همان طور  عبدالبهاء و طرفداران او بودند 
بود،  کرده  حکم  اقدس  کتاب  در  بهاءاهلل  که 
مناقشه را باتوجه به دستورهای بهاءاهلل حل وفصل 
آن ها  مکرر  درخواست های  به  عبدالبهاء  کنند. 
برگزار  هرگز  نیز  مشترک  نشست  و  نداد  پاسخی 
زندۀ  همسر  "دو  از   شوقی افندی:  نقل  به  نشد. 
به  دامادش  و  دختر  دیگرش،  پسر  دو  بهاءاهلل، 
برنامه ای  آن ها »همگی در  وابستگان  همراه دیگر 
عهد  یشۀ  ر تا  شدند  متفق  ازپیش معلوم، 
دست خالی  عبدالبهاء  و  بکنند"  را  عبدالبهاء 
انضباطی  اقدامی  او  ترتیب،  بدین  ماند.  تنها  و 
نه  او  کرد.  تکفیر  را  بستگانش  همۀ  و  داد  انجام 
کرد، بلکه بعدًا مقرری آن ها را نیز قطع  فقط چنین 

کرد.۲

تبعید  عکا  در  که  بهاءاهلل  بستگان  و  پسران 
به  لذا  و  نمی دانستند  را  درآمد  کسب  راه  بودند، 
داشتند.  اتکا  دیگران  می رسید،  از  که  هدایایی 
عمل عباس افندی در قطع سهم درآمد خانواده، 
رزاُمند  خانم  کرد.  تولید  یادی  ز دردسر  برایشان 

و  بزرگ  خانواده  بابت  عثمانی  دولت  بهاءاهلل،  زمان  از   .۲
مستمری  و  رایگان  سکونت  محل  آن ها  به  بهاءاهلل  همراه 
از  باورمندان   بهائی  که  ماهانه پرداخت می کرد و پول هایی 
تقسیم  فرزندان  بین  می فرستادند،  سرزمین ها  دیگر  و  ایران 
به اطاعت  و  گذاشتن  برای تحت فشار  می شد. عبدالبهاء 
ی  واداشتن خانواده بهاءاهلل، که منتقد استبداد رأی و تک رو

کرد. یافتی همه آن ها را قطع  او بودند، مستمری و در
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کرده  منتشر  سندی  براون  ادوارد 
که به طور قطع و یقین ثابت  می کند 
عبدالبهاء  مورد،  یک  در  حداقل 
قدیمی  مذموم  روش  به  متوسل 
شر  از  تا  شد  ترور،  یعنی  بابی ها، 
کش خالص  یکی از دشمنان خطرنا
ابتدا  که  نامی  میرزایحیی  شود. 
گروید  ازلی بود و سپس به   بهائیت 
از  وجود  تمام  با  آخر  دست  و 

میرزامحمدعلی حمایت کرد. 

حیفا  کن  سا طوالنی  مدتی  برای  که  ُاون۱  دیل 
داشت،  نزدیک  ارتباط  بهاءاهلل  خانواده  با  و  بود 
با  کتابش  در  او  تأیید  می کند.  را  موضوع  این 
تأیید  فلسطین"  در  من  پرمخاطرۀ  "زندگی  عنوان 
آشنایی  بهاءاهلل  پسر  سه  با  عّکا  در  که   می نماید 
بابت  از  یادی  ز نگرانی  او  است.  داشته  کافی 

پسر  جوان ترین  مالی  شرایط 
)ملقب  میرزابدیع اهلل  بهاءاهلل، 
خانوادۀ  و  انور(  غصن  به 
به  که  داشت  او  هفت نفرۀ 
از  مقرری شان  قطع  علت 
ارشد  )فرزند  عبدالبهاء  سوی 
بودند  مواجه  گرسنگی  با  پدر( 
کمک های  آن ها  به  او  و 
بود.  کرده  قابل مالحظه ای 
رزاُمند  خانم  از  وقتی  بنابراین 
تا  کردند  درخواست  اون  دیل 

برای  کند،  میانجی گری  برادران  میان  منازعۀ  در 
این کار کاماًل اعالم آمادگی نمود و در نامه ای که به 
کرد تا در محل  هر سه برادر نوشت، آن ها را دعوت 
کنند و در آنجا  مقبرۀ بهاءاهلل، یکدیگر را مالقات 
این  با  بود  امیدوار  او  بخوانند.  را  او  وصیت نامۀ 
بهاءاهلل  تمهیدات  دربارۀ  سوءتفاهم  هرگونه  کار 
برای تقسیم مقرری میان برادران از میان برداشته 
بی درنگ  میرزامحمدعلی  و  میرزابدیع اهلل  شود. 
پیشنهادش  از  و  دادند  کتبی  پاسخ  او  نامۀ  به 
کردند اما عباس افندی، پاسخی به این  استقبال 

1. Rosamund Dale Owen

برای  معضل  این  حل  ترتیب،  بدین  نداد.  خانم 
از  را  خود  تعجب  اون  خانم  شد.  غیرممکن  او 
فقدان عشق و عالقه در میان خانوادۀ بهاءاهلل ابراز 
بهاءاهلل دربارۀ  تعالیم  که  بود  زمانی  این  و  داشت 
انسانی توسط پیروانش در غرب  به عالم  محبت 
گزارش  تبلیغ  می شد. داماد میرزابدیع اهلل صحت 
است  کرده  تأیید  را  ُاون  خانم 

.(.Azal’s Notes, p. 443)

مشهور  محقق  براون  ادوارد 
انگلیسی دربارۀ نزاع های موجود 

در خانواده بهاءاهلل  می نویسد: 

این  که  »اعتراف  می کنم 
بار  به  که  کدورتی  و  دعواها 
کی بر ذهن  آورد، اثر بسیار دردنا
همچنان  زیرا  گذاشت؛  من 
دوستان   بهائی ام  از  مکرر  که 
متون  نّص صریح  به رغم  وقتی  کرده ام،  پرس وجو 
با  ادیان  جملگی  پیروان  "با  که  می گوید  بهائی 
یک  بار  شما  "همۀ  و  کنید"  رفتار  یحان  ر و  روح 
هم  می توانند  باز  شاخسار"،  یک  برگ  و  درختید 
بیت  اهل  به  نسبت  را  تلخی  خصومت  چنین 
باصالبت  قدرت  آن  کجاست  بدارند؟  روا  خود 
و  خدشه ناپذیر  آیت  آن ها  به نظر  که  الزام آوری  و 

کالم الهی محسوب  می شود؟« بی چون وچرای 

خوِد عبدالبهاء می گوید:

گر دو نفس بر سر مسأله ای به مجادله برخیزند،  »ا
و  جدل  از  هم  پای   اندکی  رد  گر  ا باطل اند.  دو  هر 
کت  سا باید  بازهم  آن ها  خورد،  چشم  به  بحث 
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البته   .(Baha’i Scriptures, p. 544) بمانند«. 
اختیار  سکوت  نه تنها  پیروانش  و  عبدالبهاء 
توهین آمیز  کلمات  مرزهای  از  را  پا  بلکه  نکردند، 

گذاشتند.  هم فراتر 

قطع  به طور  که  کرده  منتشر  سندی  براون  ادوارد 
مورد،  یک  در  حداقل  ثابت  می کند  یقین  و 

روش  به  متوسل  عبدالبهاء 
بابی ها،  قدیمی  مذموم 
یعنی ترور، شد تا از شر یکی 
کش  خطرنا دشمنان  از 
میرزایحیی  شود.  خالص 
و  بود  ازلی  ابتدا  که  نامی 
و  ید  گرو به   بهائیت  سپس 
از  وجود  تمام  با  آخر  دست 
حمایت  میرزامحمدعلی 
تبلیغ  درگیر  فعاالنه  او  کرد. 
بود.  عباس افندی  علیه 
سرانجام، عبدالبهاء لوحی 
که در آن یحیی  کرد  صادر 

را به خاطر سرپیچی از فرامینش به تلخی سرزنش 
کند و از مخالفت  تا توبه  کرده و به او دستور داد 
گیرد.  قرار  بخشش  مورد  که  باشد  بردارد؛  دست 
چنین  گر  »ا کرد  تهدید  همچنین  عبدالبهاء 
در  روسیاهی  و  الهی  انتقام  دست  منتظر  نشود، 
ندامت  و  ذلت  و  خواری  زیرا  باشد...  جهان  دو 
که آن میثاق  کسانی خواهد بود  و روسیاهی از آن 
به  تهدیدآمیز  پیام  این  را  می شکنند«.  محکم 
دستورعبدالبهاء به جّده، شهری در نزدیکی مکه 

کنسول  که میرزایحیی در منزل  ــ جایی  برده شد 
بود،  عبدالبهاء  وفاداران  از  و  پدرزنش  که  ایران، 
او  برای  نامه  حامل  توسط  و  ــ  داشت  سکونت 
و  کرد  سرپیچی  توبه  از  میرزایحیی  شد.  خوانده 
و  )عبدالبهاء(  نامه  فرستندۀ  به  که  نمود  اذعان 

پدرش )بهاءاهلل(   ایمان ندارد. 

را  میرزایحیی  بعد  شب  چند 
در خانه اش و در شرایط بدی، 
خون  حلقش  از  درحالی که 
بیرون  می زد، یافتند و چند روز 
ماجرا  این  درگذشت.  نیز  بعد 
اتفاق   ۱8۹8 سال  کتبر  ا در 

افتاد.

حامل  حسین، 
ّ

مال حاجی 
خوانندۀ  و  میرزایحیی  به  لوح 
در  مرد  این  بود.  او  برای  آن 
و  گزارش  را  ماجرا  نامه ای شرح 
تمام  که  »خدا،  که  کرده  اعالم 
یحیی،  است،  نورانی  مراتبش 
آن عهدشکن اصالح ناپذیر را از میان برداشت...، 
یدن  سموم خشم الهی و تندباد غضب خدایی وز
و  حسد  از  کنده  آ )یحیی(  او  کدر  روح  و  گرفت 
 Materials,) »کرد تنفر شد و به قعر جهنم سقوط 

.(pp.164-165

به چاپ رسید  در مصر  نوامبر ۱8۹8 جزوه ای  در 
یا  پیش بینی  از  گویایی  شاهد  را  یداد  رو این  که 
توصیف  می کرد.  عبدالبهاء  قدرت  و  غیب  علم 
حاج میرزاحسن کاتب و یکی از پیروان عبدالبهاء 

عبدالبهاء  از  را  جمله  این  غالبًا   بهائیان 
صلح  برقراری  برای  که   نقل  می کنند 
شهید  بیست هزار  خون    بین المللی، 
 Baha'i) شد«  ریخته  زمین  بر    بهائی 
Scriptures, p. 316). درحالی که به نظر 

یا  از دویست  بهائی  من شمار شهدای 
گر حتی  سیصد نفر تجاوز نکرده است و ا
نیز  را  شورش ها  در  کشته شده  بابیان 
که البته بهاءاهلل در  کنیم ــ  بهائی حساب 
شاه،  به  خطاب  آشتی جویانه اش  لوح 
ــ  انکار  می کند  را  واقعیت  این  قاطعانه 
کمتر از سه هزار نفر زندگی شان  احتمااًل 

را از دست داده  اند. 
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که هرگز هیچ تهدیدی، به تنبیهی چنین   می گوید 
به  پیش گویی  یک  و  نشد  منجر  درخور،  و  فوری 
گرچه صبر خدا  این سرعت محقق نگشت؛ زیرا ا
درنهایت  بااین وجود  است،  پایان ناپذیر  تقریبًا 
خود  عمل  سزای  به  باید  مجرم  و  تمام  می شود 
در  که  میرزایحیی  گهانی  نا مرگ  علت  برسد. 
کنسولگری ایران در جّده اتفاق افتاد، مورد بررسی 
خداوند  جانب  از  عملی  بی شک  و  نگرفت  قرار 

.(.Ibid., pp. 158 ff) »تلقی شد

که  وصیت نامه اش  در  عبدالبهاء  درنهایت، 
خود  دختری  نوه  است،  معروف  وصایا  الواح  به 
  شوقی افندی را به جانشینی  برگزید و او را  به عنوان 
قرار  از خود  بعد  بهائی  و همه کاره جامعه  امر  ولی 

داد.

ج–عبدالبهاءمصونازخطاواشتباهنبود

عبدالبهاء مصون از خطا و اشتباه نبود. او در مسیر 
ی از رهبر خود )بهاءاهلل(، بارها راه خطا را در  پیرو
تناقض های  کردارش  و  گفتار  در  و  گرفت  پیش 
فصل  در  میلر  نمود.  فراوان  اشتباهات  و  آشکار 
کتابش به برخی از این اشتباهات به شرح  یازدهم 

زیر اشاره  می نماید:

عبدالبهاء در اظهارات عمومی خود خطاهای - ۱
بهاءاهلل  گفت:  اینکه  ازجمله  داشت،  بسیاری 
ایرانی؛  سلطنتی  خانوادۀ  یک  به  است  متعلق 
که او هرگز شاهزاده نبود.  اما ما به خوبی  می دانیم 
پنج  گفت: »جمال ابهی مدت بیست و همچنین 
معرض  در  مدت  این  تمام  در  و  محبوس  سال 
شد،  شکنجه  بود،  مردم  ناسزاهای  و  اهانت ها 

شد«  کشیده  زنجیر  به  و  گرفت  قرار  تمسخر  مورد 
جای  در  او   .(Baha’i Scriptures, p. 289)

سال  بیست وچهار  گذران  از  »بعد  دیگر  می گوید 
در  زندگی اش  عکا،  یعنی  زندان  بزرگ ترین  در 
مخلص  رسید.  اتمام  به  سختی  و  بدبختی 
این  در  بهاءاهلل  سفر  دوران  تمامی  در  آنکه،  کالم 
دنیای فانی، یا در حبس و زنجیر بود و یا از ترس 
را تحمل  ک ترین زجرها  آخته، دردنا شمشیرهای 

.(Scriptures, p. 361 Baha’i) »می کرد 

دردسرهای  باوجود  بهاءاهلل  درحالی که  می دانیم 
زندگی  عمرش،  پایانی  سال های  در  اولیه،  یاد  ز
و  گذراند  از عّکا  بیرون  را در قصر بهجی،  راحتی 

در آنجا هرگز خبری از زنجیر و شمشیر نبود!

از  گفتن  سخن  هنگام  به  ۲-عبدالبهاء 
بود  مستبدی  »او  گفت:  چنین  ناصرالدین شاه 
کام  به  را  نفر  هزاران  روز  هر  فرمان هایش  با  که 
را  ی  بسیار او  که  نبود  ی  روز مرگ  می فرستاد. 
نبود،  بی تقصیر  شاه  که  است  درست  نکشد«. 
محض  اغراق  قطعًا  عبدالبها،  جملۀ  این  ولی 

.(Baha’i Scriptures, p. 309) است

۳- بهاءاهلل به دروغ قرةالعیِن بابی را یک "بهائی" 
میان  در  او  رتبۀ  و  جایگاه  درحالی که   می نامد، 
در  اساسًا  و  بود  بهاءاهلل  شخص  از  باالتر  بابیان 
نداشت  وجود  بهائیتی  قرةالعین،  حیات  زمان 

.(Baha’i Scriptures, p. 309)

نقل  عبدالبهاء  از  را  جمله  این  4-غالبًا   بهائیان 
صلح   بین المللی،  برقراری  برای  که    می کنند 
یخته شد«  خون بیست هزار شهید   بهائی بر زمین ر
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(Baha’i Scriptures, p. 316). درحالی که به نظر 

یست یا سیصد نفر  من شمار مقتوالن بهائی از دو
کشته شده  بابیان  گر حتی  ا و  نکرده است  تجاوز 
که البته  کنیم ــ  در شورش ها را نیز بهائی حساب 
به شاه،  بهاءاهلل در لوح آشتی جویانه اش خطاب 
احتمااًل  ــ  انکار  می کند  را  واقعیت  این  قاطعانه 
کمتر از سه هزار نفر زندگی شان را از دست داده  اند. 
ــ بهائیان در راه استقرار صلح  گفتن اینکه بابیان 

بین الملی جان سپردند، اصاًل درست نیست.

سخن  این  نادرستی  است  منوال  همین  به   -5
که سارا خواهر مادر حضرت ابراهیم )یعنی خالۀ 

ایشان( است.

برای  که اجدادشان  ۶- سرانجام، هزاران یهودی 
شنیدن  از  قطعًا  یستند  ایران  می ز در  سال   ۲5۰۰
این حرف از دهان عبدالبهاء بهت زده  می شدند 
در  موسی  نام  مسیح  عیسی  آمدن  از  »قبل  که 
اشتباهات  این  نمی شد«.۱  شنیده  اصاًل  پرشیا 
این  بودن  مصون  که  است  این  از  کی  حا فاحش 
تما می جزئیات  که  نیست  آن قدر  خطا،  از  مفسر 

یخ را پوشش دهد. تار

ملت ها - ۲ زمین،  مشرق  »در  عبدالبها  می گوید: 
و  نزاع  در  یکدیگر  با  متعدد  انسانی  گروه های  و 
خصومت بودند و بیشترین میزان دشمنی و نفرت 
را نسبت به هم داشتند. تیرگی، دنیای انسانی را 
و  آمد  بهاءاهلل  زمانی  چنین  در  بود.  کرده  احاطه 

۱.ایندرحالیبودکهکوروشپنجسدهپیشازظهورعیسی
مسیح؟ع؟تعدادزیادیازیهودیانرااززندان،آوارگیومرگ

نجاتداد.

و  نفاق  موجب  که  را  تعصباتی  و  تقالید  تمامی 
بنای  و  برداشت  میان  از  بودند  شده  سوءتفاهم 
مهم  این  وقتی  یخت.  ر را  الهی  واحد  دین  یک 
به اتمام رسید، مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، 
و  برادری  در  همه  و  همه  بوداییان  و  زرتشتیان 
 Baha’i Scriptures, p.) آمدند«  هم  گرد  عشق 

 .(395

رعایایمان  برای  »ما  نیز  می گوید  دیگری  جای  در 
در  را  می خواهیم...  دنیا  دینی  نظام های  آشتی 
حیرت زده  و  نکنید  شک  مهم  این  بودن  عملی 
رسیده  ظهور  منصۀ  به  پرشیا  در  کار  این  نشوید. 
است و اثری از اختالف نظر و تفاوت وجود ندارد؛ 
کم است.  عشق بی نهایت، مهربانی و وحدت حا
در  خانواده  یک  مانند  و  یکدل  اند  ایران  مردم 
هماهنگی و توافق زندگی  می کنند. نزاع و اختالف 
آن  جای  به  برادری  و  عشق  و  بربست  رخت  نظر 

 .(Baha’i Scriptures, p. 335) »نشسته است

در  بهاءاهلل  نفوذ  دربارۀ  جمالت،  این  که  تأثیری 
خواننده  می گذارد  بر  ایران،  مادری اش  سرزمین 
آن  برگزیدۀ  مذهب  بهائیت  گویا  که  است  این 
که اختالف  مرزوبوم بوده و به همین علت است 
دینی رخت بر بسته است. درحالی که این مطلب 
کمتر  خالف واقع است و جمعیت بهائیان ایران 
کل جمعیت است، بهترین  از یک دهم درصد از 
که عبدالبهاء  گفت این است  که  می توان  چیزی 
کودکی نه ساله بیش نبود و  کرد  وقتی ایران را ترک 
کاماًل از اوضاع و احوال  از آن به بعد ایران را ندید و 
اقلیتی  همیشه  بهائیان  بود.  بی خبر  سرزمین  آن 



173

حضورشان  بدبختانه  و  بوده  اند  ایران  در  ناچیز 
و  جنگ  باعث  باشد،  صلح  مولد  اینکه  از  بیش 

دعوا بوده است«.

تعالیمعبدالبهاء د-اقتباسیبودنبسیاریاز

کلیفتوِن  در  وقتی عبدالبهاء 
)۱۶ژانویۀ  بود،  انگلستان 
سخنرانی  البه الی  در   )۱۹۱۳
شصت  »تقریبًا  گفت:  خود 
مشرق  افق  وقتی  پیش  سال 
یکی  تار نهایت  در  زمین 
میان  نزاع  و  جنگ  و  بود 
مذاهب و آیین های مختلف 
چنین  ...در  داشت،  وجود 
مانند  بهاءاهلل  زمانی، 
افق  از  درخشانی  خورشید 
او  برآورد.  سر  )ایران(  پرشیا 

به پادشاهان جهان  و  کرد  شجاعانه اعالم صلح 
نامه نوشت و از آن ها خواست تا او را در برافراشتن 
و  آشوب  دل  از  اینکه  برای  رسانند.  یاری  پرچم 
قواعد  و  اصول  بیاورد،  بیرون  صلح  هرج ومرج، 

کرد«.  معینی را معرفی 

او سپس شروع به شمردن و تبیین "تعالیم" ده گانۀ 
که به شرح زیر است: کرد  بهاءاهلل 

تحّری حقیقت،- ۱

وحدت عالم انسانی،- ۲

صلح جهانی،- ۳

تطابق علم و دین،- 4

و - 5 نژادی، سیاسی  انواع تعصبات دینی،  محو 
میهن پرستانه،

برابری زن و مرد،- ۶

و - 7 عشق  در  باید  جامعه  گروه های  همۀ 
زندگی  باهم  هماهنگی 

کنند،

»پارلمان انسانی« به منزلۀ 8- 
استیناف  برای  دادگاهی 
نهایی در مسائل   بین المللی،

آموزش جهانی،- ۹

زبان واحد جهانی.- ۱۰

این  مقایسۀ  آموزنده،  نکتۀ 
که  فهرست با فهرستی است 
سی وسه  حدود  بهاءاهلل  خود 
کرده بود.  سال قبل از آن تهیه 
ادعایی  »تعالیم«  که  ازآنجا
عبدالبهاء در فهرست تعالیم پانزده گانۀ ارائه شده 
که  است  آن  درست تر  نیامده  اند،  بهاءاهلل  توسط 
به خود عبدالبهاء نسبت دهیم.  را  این ده اصل 
و  نیستند  دینی  اصول  به هیچ وجه  آن ها  بیشتر 
بلکه  مسلمانان،  و  مسیحیان  یهودیان،  نه تنها 
را  آن ها  نیز  می توانند  بی خدایان  و  مادی  مکاتب 
کنند. درواقع نکتۀ قابل توجه این  به سادگی اتخاذ 
مردم  به  خود  آیین  بیان  در  عبدالبهاء  که  است 
بابی قدیم و  آیین  اثر  کردن  ک  مغرب زمین، در پا
مدرن تر،  پوششی  در  خود  تفکرات  پوشاندن  در 
که مناسب ذائقه و حال وهوای نسل جدید باشد، 

نبود،  جدیدی  اندیشۀ  حقیقت  تحّری 
پیش  قرن ها  از  شیعه  متکلمان  زیرا 
مربوط  موضوعات  در  که  بودند  گفته 
به اصول دین، تحقیق شخصی الزامی 
که مطرح  می شود این  است. پرسشی 
مفّسر  تنها  عبدالبهاء  وقتی  که  است 
و  است  متون   بهائی  معتبر  و  مجاز 
که »هرچه از مرکز  وقتی به ما  می گوید 
عهدومیثاق فیضان یابد، صحیح است 
و مابقی غلط« دیگر برای تحّری حقیقت 

چه جایی باقی  می ماند؟
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چقدر موفق بوده است؟ با مالحظۀ این تغییرات 
نوشت:   ۱۹۱8 سال  در  براون  پروفسور  که  است 
تکامل  دستخوش  بهائیان  سیاسی  »ایده آل های 

قابل مالحظه ای بوده است«.

گفته شدۀ  اصول  که  دارد  مناسبت  اینجا  در 
کنیم. عبدالبهاء را مختصرًا بررسی 

حقیقت  تحّری   - الف 
زیرا  نبود،  جدیدی  اندیشۀ 
قرن ها  از  شیعه  متکلمان 
در  که  بودند  گفته  پیش 
اصول  به  مربوط  موضوعات 
دین، تحقیق شخصی الزامی 
مطرح  که  پرسشی  است. 
وقتی  که  است  این   می شود 
عبدالبهاء تنها مفّسر مجاز و 

که  معتبر متون   بهائی است و وقتی به ما  می گوید 
»هرچه از مرکز عهدومیثاق فیضان یابد، صحیح 
حقیقت  تحّری  برای  دیگر  غلط«  مابقی  و  است 

چه جایی باقی  می ماند؟
انجیل  خوانندگان  برای  نه  نیز  بشر  وحدت  آموزۀ 
کودکی شعر زیبای شاعر قرن  که از  و نه ایرانیانی 
ششم هجری، سعدی شیرازی را به خاطر  می آورند 
که در  گفته بود »بنی آدم اعضای یک پیکرند/  که 

گوهرند«، جدید نیست. آفرینش ز یک 

کاهش  دربارۀ  سخنانی  پیش تر  بهاءاهلل   - ب 
گفته  نیروهای مسلح به خاطر هزینه های سنگین 
ممنوع  را  )جهاد(  دینی  جنگ  همچنین  بود. 
عتیق  عهد  پیش گویی های  وقتی  بود.  کرده 

و  تعبیر  بهاءاهلل  آمدن  برای  بشارت هایی  به منزلۀ 
میکا۱  در  را  کلماتی  به آسانی  می شد  شد،  تفسیر 
تیغۀ  به  شمشیرشان  با  انسان ها  که  زمانی  دربارۀ 
گاوآهن به منزلۀ مقدمۀ "صلح اعظم" شان بزنند، 
اقتباس  آنجا  از  تعلیم هم  این  نظرم  به  کرد.  پیدا 
است  ک  دردنا به راستی  هرچند  است.  شده 
از  پس  که  قرنی  در  وقتی  می بینیم 
ک ترین  وحشتنا آمد،  وعده  این 
وقوع پیوست  به  یخ  تار جنگ های 

و خبری از صلح نبود!

پدیدۀ  دین«  و  علم  »تطابق   - ج 
آن  از  اثری  و  است  جدیدی  کاماًل 
نمی بینیم.  بهاءاهلل  آموزه های  در 
کجا آمد؟ به نظر  این یکی دیگر از 
بوده  فرانسه  آن  منشأ  که   می رسد 
از  که  یفوس  در هیپولیت  باشد. 
را  آیین   بهائی  بود،  یده  گرو به   بهائیت  یهودیت 
خردگرای  مردم  برای  تا  کوشید  و  آورد  فرانسه  به 
کند.  فرانسه، آن را به منزلۀ یک دین علمی معرفی 
باز  ی  رو با  فرانسوی  چاشنی  این  از  عبدالبهاء 

کرد! استقبال 

از  پس  اصل  این  تعصبات«.  انواع  »ترک   - د 
از  به خوبی  عبدالبهاء  بشر  می آید.  نوع  وحدت 
عوارض تعصباتی که باب و بهاءاهلل از آن رنج برده 
نامناسب  رفتار  باید  او همچنین  بود.  گاه  آ بودند 
و پیروانش  کردار خود  و  ازلیان  به    بهائیان نسبت 

Mica.۱،میکادرعهدعتیقعنوانیاستبرایچندنفربه
معنی"کسیمانندیاشبیهخدا".

دربارۀ »برابری زن و مرد« هم باید 
بگوییم که بهاءاهلل چیزی دراین باره 
کاماًل  به نظرش  و  نمی دانست 
کتاب  در  بدعت آمیز  می آمد. 
اقدس آمده که یک مرد  می تواند 
کند و در قوانین  با دو زن ازدواج 
طالق و ارث، برای مردان مزایایی 
آن  فاقد  زنان  که  درنظر  می گیرد 

هستند.  
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تصدیق  را  محمدعلی افندی  طرفداران  قبال  در 
کرده باشد. ازاین رو، بر اساس تجربۀ شخصی اش، 
انواع  همۀ  برداشتن  میان  از  به  نیاز   می توانست 

کند!  تعصب را احساس 

که  باید بگوییم  و مرد« هم  »برابری زن  ه - دربارۀ 
به نظرش  و  نمی دانست  دراین باره  چیزی  بهاءاهلل 
کاماًل بدعت آمیز  می آمد. در کتاب اقدس آمده که 
کند و در قوانین  یک مرد  می تواند با دو زن ازدواج 
برای مردان مزایایی درنظر  می گیرد  و ارث،  طالق 
ابراز این تعلیم  بنابراین  که زنان فاقد آن هستند. 
اثرپذیری عبدالبهاء  و  اقتباس  باید حاصل  نیز  را 
گفتمان رایج در غرب در قرن نوزده و آغاز قرن  از 

بیست میالدی دانست.  

در  باید  گروه های جامعه  که »همۀ  این اصل   - و 
سخن  کنند«،  زندگی  باهم  هماهنگی  و  عشق 
عکا،  نه  جدید  آموزۀ  این  منشأ  است.  زیبایی 
فرمان  این  در  که  است  دیرزمانی  و  بود  غرب  که 
دوست  خودت  مانند  را  "همسایه ات  که  دینی 
بدار" متجلی شده است، اما انسان ها چگونه باید 
و هم قدرت  میل  متحول شوند؟ هنگا می که هم 

کاری را داشته باشند. چنین 

از  بی شک  عبدالبهاء  انسانی«  »مجلس  اندیشۀ 
آمده  بیرون  بهاءاهلل  پیشنهادی  دل   بیت العدل 
مردان  از  متشکل  فقط  مجلس  این  البته  است! 
انتخاب  نیز  آن ها  توسط  و  بود  خواهد    بهائی 
گروه بهائی فرمان  که بر یک   می شود، با این هدف 
عمل  در  اصل  این  پیش تر  ترتیب،  بدین  براند. 
با تشکیل  اندیشه اصاًل  محقق شده بود ولی این 

سازمان  ندارد.  نسبتی  سازمان های   بین المللی 
ملل متحد بیشتر از »غیرمؤمنین« تشکیل  می شود 
کنند تا دست کم  که  می کوشند به جهانیان کمک 

با یکدیگر حرف بزنند.

ز - بهاءاهلل حکم کرده که   بهائیان کودکانشان را به 
مدرسه بفرستند و بسیاری از آن ها نیز از سر   ایمان 
جهانی«  »آموزش  فکر  کردند.  چنین  اخالص  و 
زمین  مغرب  در  مشاهداتش  از  پس  عبدالبهاء  را 

کرد!  مطرح 

»هرکس  که  جهانی،  واحد  زبان  تعلیم  سرانجام 
به طوری  بیاموزد«  و  کند  انتخاب  زبان  یک  باید 
وجود  مخالفتی  و  توافق  عدم  ایشان  بین  در  که 
او  هرچند  است.  بهاءاهلل  از  ظاهرًا  باشد!  نداشته 
باید  زبان  کدام  زبان،  این  که  نکرد  تعیین  هرگز 
اما  کردند،  امتحان  را  اسپرانتو  مدتی  برای  باشد! 

نتیجه ای نبخشید!

شوقیافندیونقدعملکرداو8-

به وضوح  و  صریحًا  خود  وصیت نامه  در  بهاءاهلل 
پسر  عباس افندی،  از  پس  که  است  کرده  اعالم 
او  جانشین  کبر(  ا )غصن  محمدعلی  جوان ترش 
گروه بهائیان شود؛ ولی عبدالبهاء به  در مدیریت 
نوه دختری خود،  و  نکرد  توجهی  پدر  توصیه  این 
که بسیار جوان بود، به جانشینی    شوقی افندی را 
بعد از خود منصوب نمود. عباس افندی با توجه 
که پس از مرگ بهاءاهلل  به درگیری ها و تنش هایی 
در بین افراد خانواده به وجود آورد؛ بخش عمده ای 
از الواح وصایای خود را به تثبیت نام   شوقی افندی 
کید به دیگران برای پذیرش و  کردن و تأ و موظف 
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اطاعت از او به عنوان ولی امراهلل اختصاص داد. 
که   شوقی افندی  تصمیمی  هر  که  کرد  تصریح  او 
و   بیت العدل بگیرند، تصمیم خدا است! هرکس 
نکند،  اطاعت  "  بیت العدل"  یا  "  شوقی افندی"  از 
علیه  هرکس   و  است!  نکرده  اطاعت  را  خدا 
نافرمانی  و  اعتراض  یا   بیت العدل    شوقی افندی 
است!  کرده  معصیت  و  نافرمانی  را  خدا  کند، 
خدا  با  کند؛  ضدیت  و  مخالفت  آن ها  با  هرکس 
و  مخاصمه  به  او  با  هرکس  است؛  کرده  ضدیت 
نزاع برخیزد، با خدا نزاع و مخاصمه کرده است... 
کرده است؛  را انکار  کند، خدا  را انکار  او  هرکس 
خدا  به  باشد،  نداشته  و   ایمان  باور  او  به  هرکس 
و  است...  یده  ورز کفر  خدا  به  و  نداشته    ایمان 
خدا  انتقام  و  خشم  و  غضب  شخصی  چنین  بر 

مستدام است!۱

از دید الواح وصایا، شوقی ارباب مطلق العنان کل 
عالم بشری است. تنها او حق تفسیر و تبیین کالم 
او  نظر  با  متفاوت  نظری  هرکس  و  دارد  را  بهاءاهلل 
داشته باشد، قطعًا و مطلقًا در اشتباه است. فقط 
بکنند.  باید  کار  انسان ها چه  بگوید  دارد  او حق 
که   بیت العدل تأسیس شود، همه  حتی زمانی هم 
اعضای آن باید در همه زمینه ها، بی چون وچرا از 
گر  ا کنند.  فرمان برداری  و  اطاعت    شوقی افندی 
کند، او اختیار  کسی از اعضای آن با او مخالفت 

تأیید جهت در و محکم بهقدری وصایا الواح عبارات .۱
کهبرخینسبتبهجعلیبودنآنسخن شوقیافندیاست
گفتهوآنراساختهوپرداختهخودشوقیمیدانند.مراجعه
شودبهمقاله"چالشرهبریپسازعبدالبها"،بهقلمدکتر
سال بهائیشناسی، فصلنامه در منتشرشده منفرد، مسعود

اول،شمارهچهار.

خاطی  فرد  خود،  تشخیص  به  که  دارد  نامحدود 
کند.  اخراج  و  برکنار  بیت العدل  عضویت  از  را 
و  بلند  جایگاه  در  را  خود  بنابراین   شوقی افندی 
که هیچ یک  اختیاراتی  می دید  و  اقتدار  صاحب 
عالم  تمامیت خواه  امپراطوران  و  پادشاهان  از 
ندیده  اند؛  هم  خود  خواب  در  را  آن  هرگز  بشری، 
روحانی  امور  به  فقط  امر  ولی  اختیارات  زیرا 
پادشاهان،  پادشاه  او  بلکه  نمی شود؛  محدود 
و رئیس )جمهور( رؤسای )جمهور(  سرور سروران 
ی زمین  عالم و همچنین سرور پاپ و پاپ های رو
و  باشند  او  سایه  تحت  در  باید  همه  بود!  خواهد 
فرمان بری  و  اطاعت  او  فرمان های  و  دستورها  از 
کنند! در سیاست، در اقتصاد، در تعلیم وتربیت، 
در  مسائل   بین المللی،  در  اجتماعی،  مسائل  در 
باالترین صالحیت  او  امور،  کلیه  در  و  دینی  امور 
کالم او، قانون مطلق و همگانی  و اختیار را دارد و 

است!

بهائیان دربارۀ خصوصیات فردی شوقی سخنان 
ینی  با عناو او  از  و  را مطرح  می کنند  اغراق آمیزی 
چون: شخصیت برجسته و بی مانند دنیای امروز، 
دارای  جهان،  در  نیک  اندیشی  و  صلح  مروج 
تواضع و حجب و حیاء، دارای سلوک اقتصادی، 
درخشان،  اجرایی  مدیر  خدا،  یاد  به  خوداتکا، 

باهوش و خستگی ناپذیر نام برده  می شود.

همه  از  برتر  که  این   شوقی افندی،  راستی 
است  شده  داده  قرار  جهان  قضات  و  حکمرانان 

چه شخصیتی دارد؟
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کرده  مالقات  نزدیک  از  را  شوقی  که  میلر  یلیام  و
است، دیدگاه خاصی نسبت به او و عملکردش 

کتابش  می نویسد:  دارد. او در فصل دوازدهم  

عبدالبهاء ارشد دختر خانم، ضیائیه مادرشوقی،
ازبستگانباب افنانشیرازی وپدرشمیرزاهادی
بودند.بدینترتیب،شوقی"غصنی"بودمحصول

کهدرسوم دوخانوادۀمقدس
به عّکا در 1896 مارس ماه
از بود دهساله وقتی آمد. دنیا
جانشینی به عبدالبهاء سوی
منصوبشد.زبانمادریاش
نیز عربی اما بود، فارسی
حیفا و عّکا مردم زبان که
و او برای محسوبمیشد،
نبود. ناشناخته خانوادهاش
آمریکایی دانشگاه در وی
بیروتزبانعربیوانگلیسی
دانشجوی اما گرفت فرا را
محسوب برجستهای
اساتیدش از یکی نمیشد.

اینکهبه کهشوقیافندیبیشاز گفت بهنگارنده
دروسعلمیعالقهداشتهباشد،بهخواندنرمان
دانشگاه به را او بعدها داشت. عالقه داستان و
وفات زمان تا که فرستادند لندن  در کسفورد آ
آنجا ــدر ــحدوددوسال  پدربزرگش)عبدالبهاء(
مسؤولیت ردای تا برگشت حیفا به سپس ماند.

کند. مربوطبهوالیتامربهائیرابرتن

زیرا  نبود؛  توخالی  و  افتخاری پوچ  بودن،  امر  ولی 
که نوه اش  کرده بود  عبدالبهاء چنین برنامه ریزی 
کتاب  در  باشد.  تأمین  به خوبی  مالی  لحاظ  به 
مؤمنان  که  است  داده  دستور  بهاءاهلل  اقدس 
مالیات  را  به عنوان  خود  سالیانه  درآمد  از   %۱۹
و  دهند  قرار  بهاءاهلل  اختیار  در  حقوق اهلل،  یا 
در  نیز  آن  کردن  هزینه  محل 
این  پرداخت  بود.  او  اختیار 
مالیات با مرگ بهاءاهلل به بوتۀ 
در  زیرا  شد؛  سپرده  فراموشی 
کرده  تصریح  اش  وصیت نامه 
اغصان  برای  »خداوند  که  بود 
پسرانش( حقی نسبت  )یعنی 
نداده  قرار  دیگران  اموال  به 

است«.

نیز  این مورد  در  عبدالبــهاء 
همانند موارد دیگر، وصیت نامه 
و )گرفتن(  کرد  را بی اعتبار  پدر 
انضمام  )به  را  مالیات  این 
پیشکش ها و هدایای اختیاری 
در  و  دانست  امکان پذیر  خود  برای  مؤمنان( 
وصیت نامه اش حکم کرد که »اّما پرداخت حقوق 
جمیع  در  برکت  و  نفوس  رسوخ  و  ثبوت  سبب 
گردد و حقوق اهلل راجع به ولّی امراهلل است  شؤون 
اعمال  و  کلمةاهلل  ارتفاع  و  نفحات اهلل  نشر  در  تا 
از  این قید  گردد«.  صرف  عمومّیه  منافع  و  خیرّیه 
که در بهائی ورلد ۱۹۲8- منتخباِت وصیت نامه 

۱۹۲۶ چاپ شده بود، حذف شد. در منبع موثقی 

در  را  خود  بنابراین   شوقی افندی 
و  اقتدار  صاحب  و  بلند  جایگاه 
از  هیچ یک  که  اختیاراتی  می دید 
تمامیت خواه  امپراتوران  و  پادشاهان 
خواب  در  را  آن  هرگز  بشری،  عالم 
اختیارات  زیرا  ندیده  اند؛  هم  خود 
ولی امر فقط به امور روحانی محدود 
بلکه او پادشاه پادشاهان،  نمی شود؛ 
سرور سروران و رئیس )جمهور( رؤسای 
پاپ  سرور  همچنین  و  عالم  )جمهور( 
بود!  خواهد  زمین  روی  پاپ های  و 
باشند  او  سایه  تحت  در  باید  همه 
و  اطاعت  او  فرامین  و  دستورها  از  و 

فرمان بری کنند! 
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صرف  را  درآمد  همۀ  که   شوقی افندی  بود  آمده 
برنامه ها و اهداف خود کرده و چیزی از آن نصیب 
است؛  نشده  عبدالبهاء  خانوادۀ  اعضای  دیگر 
کردند تا مبادا خلل و  ولی اعضاء سکوت اختیار 

شکافی در آیین بهائی ایجاد شود.  

در  عجز  و  بی کفایتی  دادن  نشان  با    شوقی افندی 
والیت  منصب  به  مربوط  وظایف  فوری  پذیرفتن 
مدتی  برای  حیفا،  به  بازگشت  از  بعد  امراهلل، 
به  را  امور   بهائیان  مدیریت  و  خزید  انزوا  کنج  به 
گذاشت.  وا عبدالبهاء  خانوادۀ  مسن تر  اعضای 
بهیه خانم »ورقۀ علیا« دختر بهاءاهلل که به برادرش 
عملی«  »رهبر  بود  مانده  وفادار  )عبدالبهاء( 
مادربزرگ  خانم  منیره  درحالی که  شد،  جنبش 
را  )عبدالبهاء(  همسرش  که    شوقی افندی، 
کند،  کرده بود او را به والیت امر منصوب  تحریض 

قدرت پشت پرده باقی ماند.

و  جایگاه  متوجه  مدتی،   شوقی افندی  از  بعد 
اختیارات گستردۀ خود در وصیت نامه عبدالبهاء 
شد. لذا از پس پرده بیرون آمد و شروع به اعمال 
امراهلل  ولی  را  به عنوان  خود  جایگاه  و  کرد  قدرت 
در  مندرج  مفاد  برطبق  او  کشید.  دیگران  رخ  به 
وصیت نامه، »زمام امور اداری   بهائی را در دست 
گرفت و خواستار اطاعت بی قیدوشرط بهائیان از 
از سوی  و قصور  کوتاهی  به این ترتیب،  خود شد. 
هریک از بهائیان،  می توانست تکفیر یا طرد فوری 

از   بهائیت را به همراه داشته باشد. 

که این سیاست نه تنها موجب  تعجب آور نیست 
و  طرد  و  درشت  و  ریز  مؤمنان  با  امر  ولی  درگیری 

خانواده اش  اعضای  بلکه  شد،  آن ها  اخراج 
فرد  اولین  نشدند.  مستثنی  مجازات  این  از  نیز 
که  بود  عبدالبهاء  همسر  خانم  منیره  اخراجی 
اولین بانوی حرم بهائی محسوب  می شد و ولی امر 
به میزان قابل مالحظه ای موقعیت و جایگاه خود 
خانوادۀ  اعضای  همۀ  بعدها،  بود.  او  مدیون  را 
برادران  دامادها،  نوه ها،  دخترانش،  عبدالبهاء، 
نیز  والدینش  سرانجام  و  خواهران   شوقی افندی  و 
کوچک تر شوقی  برادر  ربانی  یاض  ر تکفیر شدند! 
در  را  شوقی  طوالنی،  سال های  که  نقل  می کند 
اینکه  از  کمک  می کرده است ولی پس  کارهایش 
یاض خواست  ر از  کرد،  را تکفیر  والدینش  شوقی 
و  کند  انتخاب  را  یکی  مادر  و  پدر  و  او  بین  که 
کرد؛ پس او هم طرد شد.  یاض دومی را انتخاب  ر
که خانوادۀ   شوقی افندی در مقابل  به نظر  می رسد 
مقاومتی  هیچ  بدون  شدید،  انضباط  و  نظم  این 
تسلیم شدند؛ زیرا فریادرسی نبود که به آن مراجعه 

کنند.

بهائیاندر- 9 آمادگیاسرائیلبرایپذیرشحضور
کشور این

در سال ۱۹48 اوضاع سیاسی در فلسطین تغییر 
تازه تأسیس  از اسرائیل  کرد و عکا و حیفا بخشی 
باب  آرامگاه  از  ]اسرائیل[  رئیس جمهور  شد. 
گرا می  داشت.  را  شوقی افندی  و  کرد  بازدید 
به مرورزمان و با مشخص شدن مخالفت بهائیت 
بهائیان  یجی  تدر خروج  و  طرف  یک  از  اسالم  با 
ایرانی از اسرائیل ــ به دستور   شوقی افندی ــ و التزام 
عدم  بر  مبنی  اسرائیل  دولت  به  بهائیت  رهبری 



179

اتباع اسرائیل، بی شک اسرائیل  تبلیغ یهودیان و 
نهاد  این  حضور  پذیرش  برای  بیشتری  آمادگی 

غیریهودی در حیفا پیدا نموده است. 

مرکزی  دفتر  تأسیس  بهائیان،  اقدامات  از  یکی 
اسرائیل است.  واقع در  و عکا،  بهائیت در حیفا 
آن  در  که  زیبایی  بناهای  و  ساختمان ها  باغ ها، 
تعداد  مقصد  سالیانه  شده،  واقع  بهائی  مقابر 
قرار  خارجی  و  داخلی  یست های  تور از  یادی  ز

اینکه  باتوجه به   می گیرد. 
کوتاهی  مدت  رهبران   بهائی 
کشور اسرائیل  پس از تأسیس 
هیچ گونه  که  شدند  متعهد 
تالشی برای تبلیغ در اسرائیل 
یهودیان  کردن  بهائی  و 
لطف  مورد  باشند،  نداشته 
گرفتند  قرار  اسرائیل  دولت 
شناسایی  مورد  نیز  اخیرًا  و 
در  و  گرفته  قرار  اسرائیل 

درآمدند.  اسرائیل  در  حاضر  دینی  گروه های  زمرۀ 
که  قابل مالحظه ای  درآمد  از  اسرائیل  بی شک 
بهره مند  کشور  می کنند  این  وارد  جهانگردان 
ادعیۀ  یارتگاه ها،  ز در  که  گفته  می شود  می شود. 
بهائی  بازدیدکنندگان  برای  زمانی  فقط  بهائی 

که خودشان درخواست نمایند. خوانده  می شود 

کن  سا عبدالبهاء،   بهائیان  و  بهاءاهلل  زمان  در 
مانند  بودند،  ایرانی  کثرًا  ا که  عّکا،  و  حیفا  در 
به جا  را  عبادی  اعمال  سنی مذهب،  مسلمانان 
نیز  دولتی  مقامات  و  محلی  مردم   می آوردند. 

از  اما  اسالم  می دانستند،  پیرو  گروهی  را  آن ها 
زمان  از  به  ویژه  و  بر   بهائیت  غربیان  تسلط  زمان 
نفوذ  فلسطین،  در  یهودیان  کمیت  حا تثبیت 
گر  ا یافت.  بهائی  کاهش  نهادهای   در  ایرانیان 
در  کن  سا یهودیان  و  مسیحیان  مسلمانان، 
اطالع  بهائیان  باورهای  از  به درستی  عکا  و  حیفا 
داشتند، احتمااًل روابط دوستانه ای با آن ها برقرار 
که  به نظر  می رسد  عجیب  نکته  این  نمی کردند. 
که  می کوشند  مبلغان   بهائی، 
به  را  دنیا  مردم  جملگی 
نمایند، چطور  تبلیغ  بهائیت 
در  خود  نزدیک  همسایگان 
اسرائیل را مستثنی نموده  اند!

بهاءاهللمتعلقبه- 10
ً
آیاواقعا

زمانمعاصراست؟

نتیجه گیری  فصل  در  میلر 
را  بهائیت  خود،  کتاب 
برخالف ادعاهایش آیینی مترقی و مطابق با زمان 

ندانسته و  می نویسد:

قبل یازدهسال بهاءاهللدرسال1892درگذشت،
انجام را خود پرواز اولین رایت برادران اینکه  از
ماشینها جادههایمان در اینکه  از قبل دهند،
تلویزیونی تصاویر اینکه  از قبل کنند، رفتوآمد
اینکه مارژهروندوقبلاز درمقابلچشمانناباور
منفجر را دنیایمان که ببینیم را بمبهایی خواب
میخواهد خدا مترقی« »وحی با گر ا میکنند.
راهنماییمردم و برایهدایت را ظهورهایجدید
چیزی به 

ً
قطعا بیافریند، جدید موقعیتهای در

میلر بابیه و بهائیه را نه یک دین الهی، 
بلکه یک فرقه و جنبش سیاسی مذهبی 
منتشرشده  تاریخی  کتب  او   می داند. 
از سوی تشکیالت بهائی را تحریف شده 
کتا  ب های  است  معتقد  و   می داند 
توجه  با  بهائیت،  در  موجود  تاریخی 
و  سانسور  بازسازی،  روز،  تحوالت  به 

تحریف شده است.
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از موجهتر شخصی و اقدس کتاب از مناسبتتر
گفتۀبهاءاهلل،هیچظهور بهاءاهللنیازداریم؛امابه
صورت میالدی 2866 سال از قبل تا جدیدی

گرفت! نخواهد

مطالعۀآموزههایکتاباقدسبهمانشانمیدهد
کهبهاءاهللبهقرونوسطینزدیکتراستتادنیای

مدرنوپسامدرن.

نتیجهگیری
و  منتقد  متکلم،  نویسنده،  محقق،  میلر،  یلیام  و
کشیش مسیحی پروتستان امریکایی از سال ۱۹۱۹ 
به مدت چهل سال  به عنوان میسیونر مسیحی از 
کلیسای پریزبیترین برای تبلیغ مسیحیت  سوی 
به ایران آمد. او برای سالیان سال در شهر مشهد 

گزید. اقامت 

و  بابیان  با  ایران  در  طوالنی  اقامت  سبب  به  او 
تعالیم،  با  و  کرد  پیدا  معاشرت  و  ارتباط  بهائیان 
کتب و افکار رهبران بهائیت آشنا شد.  آموزه ها، 
فریبکارانه  تبلیغی  فعالیت های  مشاهده  با  او 
تا  برآمد  درصدد  امریکا،  و  پا  ارو در  بهائیت 
باتوجه به اطالعات بسیاری که از بهائیت در ایران 
یخ  پیدا کرده بود، واقعیت های به دست آمده از تار
دید  معرض  در  را  آنان  آموزه های  و  بهائی  و  بابی 
با اطالعات وسیع خود  او  قرار دهد.  پژوهشگران 
توانست واقعیت حرکت بابیه و بهائیه را به خوبی 
بهائیت  شگردهای  ی  رو از  پرده  و  کند  ترسیم 
و  اندیشمندان  دراختیار    را  آن  حقایق  و  بردارد 

طالبان حقیقت قرار دهد.

میلر بابیه و بهائیه را نه یک دین الهی، بلکه یک 
فرقه و جنبش سیاسی مذهبی )کالت(  می داند. 
تشکیالت  سوی  از  منتشرشده  یخی  تار کتب  او 
است  معتقد  و  تحریف شده  می داند  را  بهائی 
یخی موجود در بهائیت، با توجه به  کتا  ب های تار
شده  تحریف  و  سانسور  بازسازی،  روز،  تحوالت 

است.

باب،  واقعی  جانشین  که  است  معتقد  میلر 
که  است  ازل  صبح  به  ملقب  نوری  میرزایحیی 
با  و  حساب شده  برنامه ریزی  یک  با  برادرش 
کودتایی خزنده توانست جایگاه او را غصب کند و 
گیرد. میلر انتقادهایی  اداره امور بابیان را به دست 
نیز به عبدالبهاء و   شوقی افندی، جانشینان بهاءاهلل 
دارد. او معتقد است تعالیم رهبران بهائی، تعالیمی 
فرهنگ  پیشین،  مقدس  کتاب های  از  اقتباسی 
گفتمان های رایج در غرب در قرن نوزدهم  ایران و 
رهبران  دیدگاه های  از  هستند.  میالدی  بیستم  و 
وحدت  نبودند  قادر  حتی  خود،  تعالیم  با  بهائی 
برقرار  خود  کوچک  خانوادۀ  بین  در  را  دوستی  و 
نمایند؛ چه رسد به اینکه قادر به استقرار "وحدت 
میلر  ویلیام  باشند.  دنیا  سطح   در  انسانی"  عالم 
بهائیت را آیین مدرن نمی داند. او معتقد است که 
تعالیم بهاءاهلل به قرون وسطی نزدیک تر است تا به 
دوره مدرن. او سخنی نیز دربارۀ تبلیغ بهائیت در 
اسرائیل دارد و مدعی است رهبران بهائی در قبال 
اجازه حضور در اسرائیل حاضر شدند هرگونه تبلیغ 
کرده و نسبت به اخراج ایرانیان  یهودیان را ممنوع 

بهائی نیز اقدام نمایند.
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کتابالواحوصایا نقدوبازخوانی

گاه مریمآ
کارشناسحوزۀبهائیت 



چکیده

بهائیان،  افتخارهای  بزرگ ترین  از  یکی 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  مکتوب  وصیت های 
از  بوده  قرار  بهائی  بزرگان  ادعای  به  که  است 
بهائیت  در  انشعاب  و  انحراف  هرگونه  وقوع 
مکتوب  وصیت  در  بهاءاهلل  کند.  جلوگیری 
او  از  پس  و  )عبدالبهاء(  عباس افندی  خود، 
به  را   افندی  محمدعلی  کوچک ترش  برادر 
پس  اما  کرد،  معرفی  بهائیان  رهبری  ِسَمت 
برادر اختالف  بهاءاهلل، میان دو  از درگذشت 
پدر  وصیت  تحقق  مانع  عبدالبهاء  و  افتاد 
بنا به  از خود،  برای تعیین وصی بعد  او  شد. 
و  نوشت  را  وصایا«  »الواح  بهائیان  کثر  ا نظر 
برای  را  دختری اش  نوه  شوقی افندی،  آن،  در 
از  برخی  کرد.  معرفی  خود  از  بعد  جانشینی 
دستاورد  و  ساختگی  را  وصایا  الواح  بهائیان 
آن  به  و  می دانند  شوقی  نزدیکان  از  بعضی 
الواح وصایا،  اعتقادی ندارند. علی رغم متن 
که وصی ای  شوقی افندی درحالی درگذشت 
برای خود انتخاب نکرده بود و این سبب بروز 
این  در  شد.  بهائیان  میان  در  بزرگی  چالش 
متن به بررسی مطالب الواح وصایا و همچنین 

نظرات پیرامون آن پرداخته شده است.

امر،  ولی  وصیت،  وصایا،  الواح  واژه:  کلید
میسون  عهدومیثاق،  عبدالبهاء،  شوقی، 

یمی. ر
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مقدمه

با  یا  به تصریح  را  خود  وصی  االهی  رهبران 
امر  و  فرمان  به  حیاتشان  زمان  در  نشانه هایی 
بهاءاهلل  می کردند.  معرفی  خود  امت  به  خداوند 
کتاب  نامۀ خود،  در وصیت  آنان  از  تقلید  به  نیز 
عهدی، به این مهم اقدام نمود. بهائیان معتقدند 
به صراحت  که  است  آیینی  تنها  بهائی  آیین 

معرفی  را  بعدی  جانشینان 
عبدالبهاء  است.  نموده 
عصر  و  عهد  هر  »در  می گوید: 
مظاهر مقدّسه الهّیه نه عهدی 
و پیمانی و نه ایمانی و میثاقی، 
در  ابراهیم  حضرت  عصر  در 
حّق اسحق برکت دعایی و در 
از  را  یوشع بن نون  موسوی  عصر 
مدح  مختصر  حضرت  لسان 
و ثنایی و در ظهور عیسوی در 
و  الصخر  بأنت  شمعون  حّق 

کنیستی بیان مجملی و  علی هذه الصخرة ابنی 
کنت  در طلوع شمس محّمدی در غدیر خم من 
مواله فهذا علّی مواله عبارت مختصری و در این 
شمس  طلوع  و  حّق  ظهور  اقوم  دور  و  اعظم  کور 
کوار  ا سایر  از  ممتاز  شؤون  جمیع  به  که  حقیقت 
کتاب اقدس ...  و مشرق بر جمیع ادوار است در 
به نّص صریح من دون تأویل و تلویح بیان فرموده 
کید و توضیح و  کتاب عهد باثر قلم اعلی تأ و به 
واضح  اعظم  کور  این  در  امر  مقّر  تا  نموده  تشریح 

از  خالفی  و  نزاع  و  توقف  محّل  و  گردد  مبرهن  و 
الهی و رضای  برای نفسی نماند و مقصد اصلی 
حقیقی ربانی یعنی اتحاد من علی األرض بر کلمۀ 
حقایق  در  توحید  جوهر  و  گردد  حاصل  واحده 
نفوس ظاهر و الئح شود« )عبدالبهاء، مکاتیب، 
کتاب  ج ۱، ص ۳4۳، مشابه آن را هم شوقی در 

دور بهائی، ص7۳ و 74 آورده است(.

مشاهده  که  همان طور 
معتقد  عبدالبهاء  می شود، 
جانشینان  که  است 
زمان  تا  گذشته  پیامبران 
علیه  اهلل  صلی  کرم  ا پیامبر 
و  تعیین  به خوبی  آله  و 
در  ولی  نمی شدند،  معرفی 
کتاب  در  بهاءاهلل  بهائیت، 
عهدی  کتاب  و  اقدس 
را  خود  جانشین  به روشنی 
الزم  است.  کرده  مشخص 
که برخالف  است در اینجا به این نکته توجه شود 
وصی  حیاتشان  زمان  در  پیامبران  ایشان،  نظر 
ازجمله  می کردند.  معرفی  امت  به  را  خود  از  بعد 
خود  که  اولی  روزهای  همان  از  کرم؟لص؟  ا پیامبر 
کردند،  معرفی  مردم  به  خدا  جانب  از  پیامبر  را  
به یوم الدار  که  حتی در همان مجلس خانوادگی 
مشهور است و در آن خویشاوندان خود را به اسالم 
کردند، حضرت امیرالمومنین علی؟ع؟ را  دعوت 
صریح  به صورتی  خود  وصی  و  جانشین  به عنوان 

نشان  خم  غدیر  خطبۀ  به  مراجعه 
که برخالف ادعای عبدالبهاء،  می دهد 
کرم؟لص؟،  ا پیامبر  جانشین  معرفی 
فهذا  مواله  کنت  من  خم  غدیر  »در 
نبوده  مختصری«  عبارت  مواله،  علّي 
و باتوجه به فضای ایجادشده و خطبۀ 
حضرت  معرفی  ایرادشده،  مفصل 
جانشینی  تبلیغ  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
گرفته  ایشان به خوبی و نیکویی صورت 

است.
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کردند )برای مطالعۀ بیشتر به تفاسیر ذیل  معرفی 
)شعراء:۲۱4(،  ْقَربین " 

َ ْ
األ َعشیَرَتَك  ْنِذْر 

َ
أ "و  آیه 

شیرازی،  مکارم  ک:  ر.  مثال  برای  شود.  مراجعه 
تفسیر نمونه، ج۱5، ص۳7۱(.

پس از مجلس یوم الدار نیز در طول دوران نبوت، 
کرم؟لص؟ در موقعیت های مختلف وصی  پیامبر ا
سال  در  درنهایت  کردند.  معرفی  مردم  به  را  خود 
به  را  مسلمانان  حجة الوداع  در  خویش،  عمر  آخر 
کرده و پس از آن، برای اجرای فرمان  حج دعوت 
شد  وحی  ایشان  به  آن  اهمیت  در  که  الهی  مهم 
انجام  گر  )ا رسالته«  غت 

ّ
بل فما  لم تفعل  ان  »و  که 

ندهی، رسالت آن کار را تبلیغ نکرده ای!(، همگی 
کرده و خطبه ای طوالنی ایراد  را در غدیر خم جمع 
تا  را  نیز اوصیای خود  و  کردند و خط مشی اسالم 
کردند. در همان  جا نیز  قیامت برای مردم تبیین 
از مردم بر وصایت امیرالمومنین؟ع؟ و فرزندانشان 
پیام  غایبان  به  حاضران  فرمودند  و  گرفتند  اقرار 
غدیر را برسانند )نقوی، محمدتقی، شرح و تفسیر 
کرم؟لص؟ در غدیر خم(. مراجعه به  خطبه پیامبر ا
خطبۀ غدیر خم نشان می دهد که برخالف ادعای 
کرم؟لص؟،  ا پیامبر  جانشین  معرفی  عبدالبهاء، 
مواله،  علّی  فهذا  مواله  کنت  من  خم  غدیر  »در 
فضای  باتوجه به  و  نبوده  مختصری«  عبارت 
معرفی  ایرادشده،  مفصل  خطبۀ  و  ایجادشده 
جانشینی  تبلیغ  و  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت 

گرفته است. ایشان به خوبی و نیکویی صورت 

کتاب عهدی، ابتدا عبدالبهاء و بعد  بهاءاهلل در 
را به عنوان جانشینان  برادرش، محمدعلی،  او  از 
کرد و معرفی نمود و در زمان  پس از خود انتخاب 
حیاتش، آن وصیت نامه را به جامعه بهائیان ارائه 
الواح مبارکه چاپ مصر،  کرد )بهاءاهلل، مجموعۀ 
اقدس،  کتاب  از  بعد  الواح  مجموعۀ  4۰۰؛  ص 
ص۱۳4(. او دربارۀ جایگاه عبدالبهاء و برادرش، 

محمدعلی، چنین می گوید:

گفتار  به  را  او  است  خیر  ذکر  برای  از  لسان 
برای  از  الهی  مذهب  میاالیید...  زشت 
عداوت  سبب  را  او  است  اتحاد  و  محبت 
باید  آنکه  اهلل  وصیة  ننمایید...  اختالف  و 

جانشین و فرزند افندی، محمدعلی میرزا
دومبهاءاهللطبقوصیتنامۀاو
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افنان  و  بهاءاهلل(  خویشاوندان   =( اغصان 
به  طرًا  منتسبین،  و  باب(  خویشاوندان   =(
باشند...  ناظر  عبدالبهاء(   =( اعظم  غصن 
َمقاِمِه  َبعَد  کَبَر  األ الُغصِن  َمقاَم  اهلُل  َر 

َ
َقّد َقد 

َبعَد  کَبَر  َقِد اصَطَفیَنا األ الَحکیُم  اآلِمُر  ُهَو  ُه 
َ
إّن

کبر )محمدعلی(  األعَظم )خدا مقام غصن ا
)عباس افندی(  اعظم  غصن  مقام  از  بعد  را 
کل  بر  اغصان  محبت  است(...  داده  قرار 
کل الزم.  الزم... احترام و مالحظه اغصان بر 
)بهاءاهلل، مجموعۀ الواح مبارکه چاپ مصر، 
کتاب  ص 4۰۲؛ مجموعه ای از الواح بعد از 

اقدس، ص۱۳۶(.

باید  ابتدا  بهاءاهلل،  وصیت  طبق  بنابراین، 
مسند  بر  محمدعلی  او،  از  پس  و  عباس افندی 
درگذشت  از  پس  اما  زنند،  تکیه  جانشینی 
شدت  و  افتاد  اختالف  برادر  دو  میان  بهاءاهلل، 
که عبدالبهاء پیروان خود  اختالف به حدی شد 
برادرش  طرفدار  که  را  خود  مخالفان  و  ثابتین  را 

کرد تا  بودند، ناقضین نام نهاد و تمام سعی خود را 
پس از او برادرش به رهبری بهائیت نرسد.۱ 

که  دارند  اعتقاد  بهائیان  کثر  ا دلیل،  همین  به 
را  وصایا  الواح  خود،  وصیت  به عنوان  عبدالبهاء 
نوشت و در آن نوه دختری خود، شوقی افندی، را 
به عنوان رهبر پس از خود و ولی امر بهائیان تعیین 
کرد. این وصیت نامه و معرفی شوقی، بعد از فوت 
عبدالبهاء آشکار شد و در زمان حیاتش اشاره ای 
او )به عنوان جانشین( نشده بود و شوقی برای  به 
برای  آنان  بود.  ناشناخته  جهت  این  از  بهائیان 
شوقی  هستند.  قائل  یادی  ز اعتبار  وصایا  الواح 
وصایای  الواح  "مندرجات  می گوید:  آن  دربارۀ 
است  عمیق  به درجه ای  عبدالبهاء  حضرت 
متصور  کماهوحقه  حاضر  نسل  برای  آن  فهم  که 
الزم  فعالیت  و  عمل  قرن  یک  المحاله،  نیست؛ 
ظاهر  آن  در  مستوره  حکمت  مخازن  آن  تا  است 
گردد«. )صمیمی ، فریبا، مقدمه میثاق  و نمایان 

متین، مارچ ۱۹۳۰(.

که  کرد  کید  تأ وصایا  الواح  در  عبدالبهاء 
شوقی افندی باید در زمان حیاتش جانشین خود 
به وجود  اختالف  او  از  پس  تا  نماید؛  انتخاب  را 
شوقی افندی،  بهائیان،  کثر  ا ادعای  به  اما  نیاید، 
بدون  و  نگذاشت  به جا  خود  از  وصیت نامه ای 

رهبری  چالش  عنوان  با  مقاله ای  است  ذکر  به  الزم   .۱
فصلنامه  در  عبدالبهاء،  مرگ  از  پس  بهائی  جامعه  در 
بحثی  که  است  رسیده  چاپ  به   4 شماره  بهائی شناسی 
کلی دربارۀ رهبری پس از عبدالبهاء و بازخوانی اعتبار الواح 

وصایاست. 
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تعیین جانشین درگذشت. او عقیم بود و فرزندی 
نداشت و در طول دوران رهبری خود، تمام مردان 
جانشین  آینده  در  می توانستند  که  را  خانواده اش 
او شوند، به عنوان دشمن و ناقض عهدومیثاق، از 
کرد. بنابراین در مسألۀ جانشینی  بهائیت اخراج 

کسی می تواند  که چه  شوقی، 
بعد از او رهبری جامعۀ بهائی 
ابهامات  گیرد،  به عهده  را 
همین  آمد؛  به وجود  جدی 
و  اختالف ها  باعث  مسأله 
در  جدیدی  انشعاب های 

میان جامعۀ بهائیان شد.۱ 

حیاتش  زمان  در  شوقی 
عده ای را به عنوان ایادیان امر 
بهائی  که جامعه  بود  برگزیده 
کنند. پس از مرگ او،  را اداره 
بسیاری  تالش  آن ها  ظاهرًا 
شوقی  وصیت  یافتن  برای 

کردند: انجام دادند و درنهایت این بیانیه را صادر 

عرش  استقرار  از  روز  نه  هنوز  عزیز،  یاران 
بود  نگذشته  لندن  در  شوقی افندی  اطهر 
امراهلل  ایادیان  از  نفر  بیست وشش  ما  که 
دربارۀ  تا  نمودیم  اجتماع  جهانی  مرکز  در 
بدان  بهاء  اهل  که  وضعی  اسف انگیزترین 

نگاه شوقی از پس اختالفات دربارۀ بیشتر گاهی آ برای .۱
کنیدبه:مسعودمنفرد،چالشرهبریدرجامعۀبهائی،پس
 :۱3 شماره بهائیشناسی، فصلنامه شوقیافندی، مرگ از

بهار99،ص۱00 - ۱۲۵.

برای  و  پرداخته  مشاوره  به  گشته اند  مواجه 
حفظ مصالح عالیه امراهلل تدابیر الزم اتخاذ 
نفر  نه  نوامبر،  نوزده  روز  صبح  در  نماییم... 
خانم  روحیه  معیت  در  منتخب،  ایادیان  از 
صندوق  مهر های  شوقی افندی(،  )همسر 
تحریر  میز  نیز  و  آهنین 
حضرت ولی امراهلل را برداشته 
کمال  با  را  آن ها  و محتویات 
کردند. سپس  دقت رسیدگی 
ایادیان  سایر  به  عده  این 
مجتمعه در روضه مبارکه، در 
گردیده و متفقًا  بهجی ملحق 
حضرت  که  نمودند  تصدیق 
وصیت نامه ای  ربانی  شوقی 
نگذاشته اند.  باقی  خود  از 
که  همچنین تصدیق نمودند 
از  امراهلل )شوقی( اوالدی  ولی 

خود باقی نگذاشته اند. 

عمدتًا  شوقی(  خانواده  )اعضای  اغصان 
و  بی وفایی  علت  به  یا  و  نموده  فوت  یا 
عبدالبهاء  وصایای  الواح  به  اعتقاد  عدم 
به  منتسب  وصیت نامه  دانستن  )جعلی 
نسبت  عداوت  و  کینه  ابراز  و  عبدالبهاء(۲ 

گاهیبیشترمراجعهکنیدبه:مسعودمنفرد،"چالش ۲.برایآ
فصلنامۀ عبدالبهاء"، مرگ از بعد بهائی جامعۀ در رهبری
 – ص۱30  ،96 بهار ،۴ شماره اول، سال بهائیشناسی،
منتقدان دیدگاه از بهائیت فرناق، حمید همچنین ۱۴۵؛
فصلنامه زیمر، هرمان دهم: قسمت بهائی: روشنفکران و

بهائیشناسی،شماره۱۴:تابستان99،ص۴9-۲6.

کرد  کید  تأ وصایا  الواح  در  عبدالبهاء 
که شوقی افندی باید در زمان حیاتش 
تا پس  نماید؛  انتخاب  را  جانشین خود 
به  اما  نیاید،  به وجود  اختالف  او  از 
شوقی افندی،  بهائیان،  کثر  ا ادعای 
نگذاشت  به جا  خود  از  وصیت نامه ای 
درگذشت.  جانشین  تعیین  بدون  و 
و  نداشت  فرزندی  و  بود  عقیم  او 
تمام  خود،  رهبری  دوران  طول  در 
که می توانستند  مردان خانواده اش را 
به عنوان  شوند،  او  جانشین  آینده  در 
از  عهدومیثاق،  ناقض  و  دشمن 

کرد.  بهائیت اخراج 
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به عنوان  ایشان،  طرف  از  شوقی افندی،  به 
ناقضین عهدومیثاق معرفی شده اند. 

برای  جانشین  تعیین  که  حقیقت  این  درك 
را  ایادیان  ما  نمی باشد،  میسر  شوقی افندی 
اهداف  اینکه  از  و  افکند  ناامیدی  ورطۀ  به 
گردید،  متوقف  او  مرگ  با  شوقی  موردنظر 

ولی  بودیم...  اندوهگین 
به تدریج قلب ما تسلی یافت 
شوقی  که  شدیم  متوجه  و 
پیشرفت  برای  را  ایادیان  ما 
بود  کرده  انتخاب  بهائیت 
اهداف  می توانستیم  ما  و 
موردنظر شوقی افندی را خود 
)دهقان،  نماییم...  پیاده 
بدیع،  نظم  ارکان  غالمعلی، 

ص75(.

برطبق  که  است  این  مهم  نکتۀ 
الواح وصایا، شوقی افندی باید در زمان حیاتش، 
پس  نه  نماید؛  معرفی  و  تعیین  را  خود  جانشین 
دلیل  همین  به  وصیت نامه.  قالب  در  و  مرگ  از 
نیست  الزم  که  معتقدند  بهائیان  از  گروهی 
ایادیان  که  باشد  کتبی  به صورت  وصیت نامه 
شوقی  گر  ا بلکه  بگردند،  آن  دنبال  شوند  مجبور 
تلویحًا  یا  و  رسمًا  را  فردی  خود  حیات  زمان  در 
تلویحًا  شوقی  و  است  کافی  باشد،  کرده  معرفی 

کرده بود.  یمی را جانشین خود  میسون ر

مضامین  باتوجه به  که  کنیم  توجه  است  الزم 
امر شایستگی  ایادیان  از  الواح وصایا، هیچ کدام 
نداشتند  را  شوقی  از  پس  رهبری  صالحیت  و 
وصایت  مشکل  حل  به جای  درعین حال،  ولی 
 ۶ مدت  به  را   رهبری  خودشان  شوقی،  از  پس 
را  بیت العدل  سپس  و  گرفتند)!(  برعهده  سال 
مدت  این  در  دادند.  تشکیل 
دو  وجود  ن  بدو بهائی،  جامعه 
والیت  )مؤسسه  رکین،  رکن 
امراهلل، بیت العدل( باقی ماند. 

با  استقرار،  از  پس  بیت العدل 
کتبر ۱۹۶۳ همه  صدور پیام ۱۶ ا
پیام  این  کرد.  ناامید  را  امیدها 

بود:

شرق  در  ملیه  روحانیه  محافل 
شیداهلل  بهائی،  عالم  غرب  و 

ارکانه

یاران محبوب 

این هیئت متن قرار ذیل را به اطالع آن امناء 
اعظم  بیت العدل  می رساند.  رحمان  امر 
دقیق  تعمق  و  غور  از  پس  مبتهاًل،  متوجهًا 
تعیین  به  راجع  مبارکه،  مقدسۀ  نصوص  در 
وصی حضرت شوقی افندی ولی امراهلل و بعد 
از مشاورات مفصل و همچنین مالحظۀ آراء 
حضرات ایادی امراهلل مقیم ارض اقدس، به 
که طریق تعیین ولی امراهلل  این نتیجه رسید 

قول  به  گرچه  ا ترتیب،  این  به 
رکن  دو  روی  بهائیت  شوقی، 
و  امراهلل  ولّی  یعنی  اساسی، 
بیت العدل، استوار است، اما رکن 
شد.  منتفی  کاماًل  اولش  و  مهم 
درنتیجه، اختالف و چنددستگی 
افتاد  اتفاق  بهائیان  میان  زیادی 
کثریت بهائیان رکن و پایۀ اول  و ا
حذف  را  امراهلل  والیت  یعنی 
را  بیت العدل  رهبری  و  کردند 

پذیرفتند.
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به کلی  ربانی،  شوقی  وصی  بهائی،  امر  ثانی 
که تعیین من  مسدود و امکان تشریع قوانینی 
است.  مفقود  بالمره  سازد،  میسر  را  بعده  هو 
فرمایید.  ابالغ  یاران  جمیع  به  را  قرار  این 
امضاء بیت العدل اعظم )دهقان، غالمعلی، 

ارکان نظم بدیع، ص8۲(.

بهاءاهلل  گرچه  ا می شود،  مشاهده  که  همان طور 
رفتار  که  بود  کرده  کید  ا توصیه  »لوح عهدی«  در 
و  محبت  برای  دین  و  باشید  داشته  محبت آمیز 
دوستی است و خصوصًا حرمت اغصان و افنان 
را نگه دارند، اما توجهی به آن نشد و عبدالبهاء 
لوح عهدی  در  او  از  به صراحت  که  را  جانشینی 
نام برده شده بود، یعنی برادرش میرزامحمدعلی 
برخالف  را  دیگری  شخص  و  گذاشت  کنار  را 
خود  جانشین  به عنوان  خویش  پدر  وصیت 
کید عبدالبهاء  کرد. در ادامه نیز با وجود تأ تعیین 
برای تعیین جانشین  »الواح وصایا«  به شوقی در 
پس از خود، این وظیفۀ مهم توسط شوقی افندی 
گرفته شد و انجام نشد و شوقی جانشین  نادیده 
گرچه به قول  خود را معرفی نکرد. به این ترتیب، ا
ی دو رکن اساسی، یعنی ولّی  شوقی، بهائیت رو
رکن مهم  اما  استوار است،  بیت العدل،  و  امراهلل 
و  اختالف  درنتیجه،  شد.  منتفی  کاماًل  اولش  و 
افتاد  اتفاق  بهائیان  میان  یادی  ز چنددستگی 
والیت  یعنی  اول  پایۀ  و  رکن  بهائیان  کثریت  ا و 
را  بیت العدل  رهبری  و  کردند  حذف  را  امراهلل 

پذیرفتند.

الواح  شدن  پیدا  به  ابتدا  مقاله  این  ادامۀ  در   
به  و اعتبار آن و سپس  یخ نوشتن آن  تار و  وصایا 
این  پرداخته شده است، در  آن  بررسی مضامین 
متن  در  و  نبوده  بهاءاهلل  نصوص  در  آنچه  راستا، 
رفتاری  اختالفات  نیز  و  شده  بیان  وصیت  این 
گرفته  گفتاری عبدالبهاء در آن مورد توجه قرار  و 

است. 

یافتنالواحوصایا

کرد.  فوت   ۱۹۲۱ سال  نوامبر   ۲8 در  عبدالبهاء 
جست وجو  به  او  وصیت  یافتن  برای  او  اطرافیان 
ی آن  که رو کت سربسته ای را دیدند  پرداختند؛ پا
روحیه،  کسول،  )ما بود  شوقی  به  خطاب  سطری 

گوهر یکتا ص7۰(.

کت در ۳ ژانویه ۱۹۲۲ )۳7  »پس از گشوده شـدن پا
سند  آن،  محتوای  شد  معلوم  فوت(،  از  پس  روز 
میثاق غصن اعظم بوده است و در آن جانشینی 
برای خود تعیین نمودند و »الواح مبارکه وصایا« را 
متین  میثاق  فریبا،  )صمیمی،  فرمودند«.  مرقوم 

ص8(.

تا   ۱۹۰۱ سال های  بین  در  احتمااًل  وصایا  الواح 
تی  مشکال که  زمانی  آن  یعنی  شد،  نوشته   ۱۹۰8
درنتیجۀ  و  آمد  پیش  عثمانی  حکومت  با 
اطراف  در  گردآمده  گروه  توطئه چینی های 
به  مستقیمًا  عبدالبهاء  زندگانی  محمدعلی، 
اولریش  توفیق،  نیکوال  شفر،  )ادو  افتاد  مخاطره 

کژ انگاشته اند، ص5۹7و5۹8(. لمر، راست را 
ُ
گ



190

تاریخنوشتنالواحوصایا

زمان های  در  وصایا  الواح  که  دارند  باور  بهائیان 
مختلف نوشته شده و  شامل سه لوح است.

 ۱۰۲ دارای  دوم  لوح  سطر،   ۲47 دارای  اول  لوح 
سطر و لوح سوم دارای ۶5 سطر است. در انتهای 
که »این ورقه مدتی در زیر  لوح اول توجه می دهد 
زمین محفوظ بود« و در پایان هر لوح ع ع  نوشته 

شده است.

ثبت  را  نگارش  زمان  الواح  از  هیچ کدام  برای 
امر،  ایادیان  از  بالیوزی،  موقر  حسن  نکرده اند. 
شده  نوشته   ۱۹۰4 در  اول  لوح  که  است  معتقد 
شده  نوشته   ۱۹۰5 معتقدند  هم  برخی  است. 

است. لوح دوم بعد از ۱۹۰7 و قبل از ۱۹۱۲ در عکا 
 ۱۹۲۱ تا   ۱۹۱۲ بین  سوم  لوح  است.  شده  نوشته 
مضامین  است.  درآمده  تحریر  رشته  به  حیفا  در 
ارائه شده با استفادۀ توأم از دو زبان عربی و فارسی 
فریبا،  )صمیمی،  است  درآمده  تحریر  رشته  به 

میثاق متین، ص۱۹-۱۳(.

به طور  کتاب  سه  در  فارسی  زبان  به  وصایا  الواح 
کامل به چاپ رسیده است:

محفل  تصویب  به  تک جلدی:  به صورت   .۱
روحانی مصر و مقابله با عکس دستخط در سال 
۱۹۲4م )8۱ بدیع،۲7 شوال ۱۳4۲ه. ق( به چاپ 

رسیده است. 

۲. در رحیق مختوم، جلد دوم، صص ۳54ـ۳8۱. 

اعراب گذاری  با  نسخه ای  تسعه:  ایام   .۳
45۶ـ484  صص  خـاوری  اشراق  عبدالحمید 
است.   نشده  ذکر  آن  مأخذ  و  گردیده   درج 
تألیف  عبدالبهاء  حضرت  حیات  کتاب  در 
محمدعلی فیضـی نیز بخش هایی از الواح مبارکه 
میثاق  فریبا،  )صمیمی،  است  گردیده  درج 

متین، بررسی تطبیقی مواضع الواح وصایا(.

الواحوصایا اعتبار

کثر بهائیان الواح وصایا را معتبر می دانند،  گرچه ا ا
و  را جعلی دانسته  آن  از صاحب نظران  اما برخی 
فهرستی  ارائه می دهند.  برای سخن خود دالیلی 

از دالیل مطرح شدۀ اینان به شرح زیر است:

دکتراینورتمیچل
Ainworth Mitchell 
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به هیچ وجه ردپایی از وصیت نامه 
وجود  عبدالبهاء  حیات  زمان  در 
روز  وصیت نامه  است؛  نداشته 
مفتوح  رسمًا   1922 ژانویه  سوم 
شد. حتی خود شوقی هم وقتی 
وارد حیفا می شود و وصیت نامه 
از  که  می کند  اذعا ن  می بیند  را 
هیچ  خود  امری  والیت  مقام 
مؤسسه  از  و  نداشته  اطالعی 
بوده  بی اطالع  نیز  امر  والیت 
انگاشته اند،  کژ  را  )راست  است 

ص620( .

در  وصیت نامه  از  ردپایی  به هیچ وجه   -۱
است؛  نداشته  وجود  عبدالبهاء  حیات  زمان 
مفتوح  رسمًا   ۱۹۲۲ ژانویه  سوم  روز  وصیت نامه 
شد. حتی خود شوقی هم وقتی وارد حیفا می شود 
از  که  می کند  اذعان  می بیند  را  وصیت نامه  و 
از  مقام والیت امری خود هیچ اطالعی نداشته و 
مؤسسه والیت امر نیز بی اطالع بوده است )راست 

کژ انگاشته اند، ص۶۲۰( . را 

است:  معتقد  یمر  ز هرمان   -۲
یک  عبدالبهاء  وصایای  "الواح 
سند مجعول است. شوقی افندی 
منافع  تأمین  به منظور  را  آن 
مقام  ایجاد  و  خویش  شخصی 
تحریف  خود،  برای  امراهلل  والیت 
آیین  شوقی افندی  است.  کرده 
غیرسیاسی بهائیت را تغییر داد و 
تبدیل  آیین سیاسی  به یک  را  آن 
بهائیت  برای  شوقی افندی  کرد. 
که  کرد  پیش بینی  را  تی  تشکیال
معنویت  و  روحانیت  فاقد  به کلی 

جهان خوار  دیکتاتور  به  تبدیل  خود  او  است. 
خانوادۀ  اعضای  همه  که  شد  قدرتی  تشنۀ  و 
از  را  خود  مادر  و  پدر  حتی  بهاءاهلل،  و  عبدالبهاء 
وصیت نامه  متن  تمام  کرد...  طرد  بهائی  جامعه 
دستخط  یک  با  عبدالبهاء،  به  منتسب  ادعایی 
بخش های  از  هیچ یک  نشده  است.  نوشته 
ویژگی های  دارای  ادعایی،  وصیت نامه  این 
عبدالبهاء،  عبارات  و  فرهنگ  و  خط شناسانه 

که در نمونه های مشابه و اصیل از ادبیات  آن گونه 
نیست«.  دارد،  وجود  عبدالبهاء  دستخط های  و 
و  منتقدان  دیدگاه  از  بهائیت  فرناق،  )حمید 
یمر،  ز هرمان  دهم:  قسمت  بهائی:  روشنفکران 
فصلنامه بهائی شناسی، شماره ۱4: تابستان ۹۹، 

ص۳۹(. 

بهائی، فقط مظهر  آموزه های  بر  بنا  یمر،  ز گفتۀ  به 
دارد  اجازه  )پیامبر(  ظهور 
احکام  تکمیل  به  نسبت 
نماید  اقدام  تعلیمات  و 
هم  عبدالبهاء  )همان(. 
مظهر  که  نکرد  ادعا  هیچ گاه 
صدور  اجازۀ  و  است  ظهور 
همواره  بلکه  دارد،  را  احکام 
و  بهاءاهلل  خادم  که  می گفت 
بنابراین  اوست.  تعالیم  مفسر 
در  را  تعالیم  نمی توانست  او 
دهد  تغییر  خود  وصیت نامۀ 
این  لذا  نماید.  تکمیل  یا 
است  شوقی  ادعای  برخالف 
الواح  در  که  است  نبوده  عبدالبهاء  وظایف  از  و 
فرامین  و  احکام  در  تغییری  ادعایی،  وصایای 
اقدس  کتاب  نص  براساس  زیرا  بدهد،  بهاءاهلل 
به صراحت  که  جدید  احکام  صدور  مسؤولیت 
بیت العدل  عهدۀ  به  نیامده،  اقدس  کتاب  در 

گذاشته شده است. 
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مقام  امر،  ولی  دربارۀ  ذکری  اقدس،  کتاب  در 
مراقبان  امراهلل،  ایادیان  والیت،  سلسلۀ  و  والیت 
پارلمان  رئیس  او  اینکه  و  امر  ولی  محافظان  و 
باشد و هزینه و مخارج زندگی آنان توسط مؤمنان 
مطلبی  اقدس  در  است.  نیامده  شود،  تأمین 
دربارۀ ایادیان امراهلل )طبقه روحانی جدید با اسم 
گفته نشده است. نه عبدالبهاء  و عنوان جدید( 
تا  است  نداشته  اجازه  دیگری  شخص  نه  و 
)حمید  نماید  ضمیمه  اقدس  کتاب  به  را  آن ها 
روشنفکران  و  منتقدان  دیدگاه  از  بهائیت  فرناق، 
فصلنامه  یمر،  ز هرمان  دهم:  قسمت  بهائی: 
ص   ،۹۹ تابستان   :۱4 شماره  بهائی شناسی، 

4۰و۳۹(. 

 ،۱۹۳۰ سال  در  امریکایی  وایت  روت  خانم   -۳
کارشناس خط  کارشناسی یک  نظر  به  استناد  با 
درباره  تحقیقات  نتیجه  لندن،  در  شناخته شده  
جعلی و ساختگی بودن الواح وصایای عبدالبهاء 

از وصیت نامه طوالنی  کرد. هیچ خطی  را منتشر 
نیست.  منطبق  عبدالبهاء  دستخط  با  مذکور، 
به  مربوط  کت  پا ی  رو امضای   4 همچنین 
ترجمه  بهائی،  دیانت  )وایت،  نیست  عبدالبهاء 

یمر، ص۱۱(. ز

الواح  در  که  را  جدیدی  مسائل  وایت  خانم   -4
مسائل  این  کرد.  علنی  بود  شده  ذکر  وصایا 
ارث  به  رهبری  و  "والیت  از:  بودند  عبارت 
متعاقبًا  والیت  جانشینی  قراردادن  برده شده، 
سیاسی  اقدام  یك  طی  بیت العدل،  اختیار  در 
از  وضع شده  مالیات  پرداخت  غیرقابل اعتراض، 
سوی بهاءاهلل )حقوق اهلل( نه به بیت العدل، بلکه 
به خود ولی امر و سازمان مستحکم تشکیل یافته 
از مقامات یا روحانیان حقوقبگیر، یا همان ایادیان 
امر. تمام این ها دقیقًا مخالف تعالیم بهاءاهلل بوده 
ترجمه  ص5۳،  بهائی،  دیانت  است.")وایت، 

یمر ص۳(. ز

یک  به  را  وصایا  الواح  متن  وایت  خانم   -5
عبارت  نتیجه  داد.  یابی  ارز برای  خط  کارشناس 
نام دکتر  به  کارشناس خط  از: "گزارش یك  است 
کارمند   )Ainworth Mitchell( میچل  اینورت 
که نشریه تحلیلگر را منتشر  موزه بریتانیا در لندن، 
نظر  دربارۀ   ۱۹۳۰/۶/۳ یخ  تار در  میساخت. 
به  منتسب  الواح  فتوکپی  درباره  کارشناسی اش 
گزارش را در  عبدالبهاء، خانم وایت اهم مطالب 

کرد:  ۲ عبارت خالصه 

روتوایت



193

وصیت  مندرجات  و  مطالب  تمامی  الف( 
فرد  یك  دست  به  عبدالبهاء  ادعایی  نامه 

نوشته نشده است.

وصیت نامه  بخش های  از  هیچ یك  ب( 
ادعایی خصوصیات دست نویسی عبدالبهاء 
مشاهده  او  دیگر  صحیح  متن های  در  که  را 

می شوند، ندارد." )همان، 
فصل ۱، ص۲(.

وصایا  الواح  کپی  متن   -۶
خواندن  از  بعد  سال  چهار 
در  »عبدالبهاء  شد.  پخش 
نوامبر۱۹۲۱درگذشت.   ۲8
سال  یه  فور اواسط  در 
۱۹۲۲)یعنی حدود ۳ ماه بعد( 
ترجمه  بهائی  محفل  یک  در 
وصایای  از  تایپ شده ای 
و  تفسیر  بدون  او،  به  منتسب 
چهار  شد.  خوانده  توضیح، 

کپی شده آن فقط  یه ۱۹۲5 نسخ  سال بعد در فور
بهائی  مؤسسات  شناخته شدۀ  و  مسن  افراد  بین 

یع شد.« )خانم وایت، دیانت بهائی ۱۹۲۹(. توز

گرچه فقط 7 سال  7- خانم وایت معتقد است: "ا
مدت  این  و  گذشته  عبدالبهاء  صعود  زمان  از 
کمی  است؛ ولی در این مدت آیین بهائی آن چنان 
آن چنان  و  شده  منحرف  خود  اصلی  ماهیت  از 
توسط تشکیالت دگرگون شده، که می توان آن را با 
انحراف و قلب ماهیت مسیحیت طی ۳۰۰ سال 

کرد! درحقیقت روش  پس از پیدایش آن مقایسه 
از  است  عبارت  بهائی  اداری  نظم  سیاست  و 
کردن دیانت بهائی" )وایت، دیانت  تغییر و وارونه 

بهائی، ص۲(.

داشته  حضور  حیفا  در  کمتری  زمان  شوقی   -8
و بیشتر وقتش در خارج از فلسطین می گذشت. 
می تواند  شخصی  چنین  آیا 
به عنوان  عبدالبهاء  سوی  از 
دین  ولی امر  و  حافظ  و  پاسدار 
بیت العدل  رئیس  و  بهائی 
واقعیت  باشد؟  شده  انتخاب 
که شوقی بعد از مرگ  این است 
در  ماه   ۱۱ جمعًا  عبدالبهاء، 
حیفا بوده است و بقیه اوقات را 
کار دیگری  در خارج از حیفا، به 
کار چه  آن  بوده است.  مشغول 

بوده است؟

در   ۱۹۲۲ دسامبر  تا  شوقی   -۹
عبدالبهاء  صعود  بین  زمانی  فاصله  بود.  پا  ارو
به فلسطین،  بازگشت شوقی  و  نوامبر ۱۹۲۱(   ۲8(
می تواند صرف تهیۀ اولین پیش نویس وصیت نامه 

منسوب به عبدالبهاء شده باشد. 

سفر  به  امر  تبلیغ  برای  هیچ گاه  شوقی  خود   -۱۰
فراهم  پیروانش  را  امکاناتش  و  پول  گرچه  ا نرفت، 
آیین  یج  ترو برای  را  خود  وقت  نیز  و  بودند  کرده 
شوقی  همسر  کسول  ما خانم  نکرد.  صرف  بهائی 
عادت  که  "همان طور  نوشت:  چنین  دراین باره 

متن کپی الواح وصایا چهار سال بعد 
»عبدالبهاء  شد.  پخش  خواندن  از 
در  نوامبر1921درگذشت.   28 در 
1922)یعنی  سال  فوریه  اواسط 
محفل  یک  در  بعد(  ماه   3 حدود 
از  تایپ شده ای  ترجمه  بهائی 
بدون  او،  به  منتسب  وصایای 
تفسیر و توضیح، خوانده شد. چهار 
نسخ   1925 فوریه  در  بعد  سال 
کپی شده آن فقط بین افراد مسن و 
شناخته شدۀ مؤسسات بهائی توزیع 

شد.
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در  محبوب  امر  ولی  غیرقابل ترک  و  همیشگی 
با  تماسی  او هیچ  بود،  از حیفا  زمان های غیبت 
هیچ فرد بهائی نمی گرفت." )روحیه خانم و جان 

فرابی، درگذشت شوقی افندی، ص۳، ۱۹58(.

هرگز  عبدالبهاء  که  است  تعجب  جای   -۱۱
درباره  کتبی  یا  شفاهی  به طور  زندگی،  طول  در 

جانشین خود صحبتی نکرد.  

وصایا  الواح  متن  چرا   -۱۲
فقط  باید  به عبدالبهاء  منسوب 
توسط کسی ترجمه شود که بیش 
یعنی  آن منتفع شده،  از  از همه 
خود شوقی افندی؟ به عالوه، این 
عبدالبهاء  صعود  از  پس  ترجمه 

انجام شد.

انگلیسی  نسخه  نیز  شوقی   -۱۳
و  کرد  مطالعه  را  وصایا  الواح 
بر  را  کتبی خود  تأیید  و  رضایت 

عبارات  ترجمه  در  را  تغییراتی  حتی  او  نهاد.  آن 
و  موافقت  مورد  که  کرد  ارائه  انگلیسی  به  فارسی 

گرفت.  رضایت دکتر اسلمنت قرار 

 ۱۹۲۲ سال  در  ماهه   8 غیبت  زمان  در  شوقی 
مالقات  را  اسلمنت  دکتر  می توانست  حیفا،  از 
از  منتخبی  کند  متقاعد  را  او  کند  سعی  و  کرده 
وصیت نامه عبدالبهاء، را در آخرین بخش کتابش 
که  تفاوت  این  با  شد؛  انجام  کار  این  بگنجاند. 
به  پرداختی  مبلغ  ــ  حقوق اهلل  مثاًل  جالبی  نکات 

ولی امر ــ همچنین محافظان و بادیگارد ولی امر، 
الواح  درباره  شخصی  عقاید  بیان  ممنوعیت  یا 
وصایای عبدالبهاء و نیز لعن و نفرین برای کسانی 
در  ندارند،  امر  ولی  به  نسبت  باوری  و  عقیده  که 
گزیده مطالب حذف شدهاند )به  این منتخب و 
کتاب بهاءاهلل و عصر جدید  چاپ های مختلف 

دکتر اسلمنت مراجعه شود(.

از  فیچیکیا،  فرانچسکو 
بهائیت  از  برگشته  روشنفکران 
بودن  جعلی  برای  دلیل  دو  نیز 

الواح وصایا می آورد:

_ بین روش آزادمنشانه و دوستانه 
مطالب  و  عبارات  و  عبدالبهاء 
وصایا  الواح  در  جدی  و  خشک 

تضاد است.

که  یافته های یک خط شناس   _
حتی یکی از این  مدارک ]الواح[ 
کژ  را  )راست  نیست  عبدالبهاء  دستخط  شبیه 

انگاشته اند، فصل ۱۱، ص 5۹۱(.

شوقی   ،۱۹4۲ ژانویه  اول  تا   ۱۹4۱ نوامبر   7 از   -۱4
را  عبدالبهاء  خانوادۀ  از  قابل توجهی  بخش 
محتمل  بسیار  کرد.  طرد  بهائیت  جامعه  از 
خانواده  اعضای  بین  خوبی  همکاری  که  است 
ولی  است،  داشته  وجود  شوقی  و  عبدالبهاء 
عبدالبهاء،  نوادگان  هفته،   7 ظرف  گهان  نا چرا 
نواده زادگان  و  با خانواده هایشان و دختران  همراه 

فرانچسکو فیچیکیا، از روشنفکران 
دلیل  دو  نیز  بهائیت  از  برگشته 
وصایا  الواح  بودن  جعلی  برای 

می آورد:
و  آزادمنشانه  روش  بین   _
و  عبارات  و  عبدالبهاء  دوستانه 
مطالب خشک و جدی در الواح 

وصایا تضاد است.
که  خط شناس  یک  یافته های   _
حتی یکی از این مدارک ]الواح[ 
شبیه دستخط عبدالبهاء نیست.
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طرد  شوقی  سوی  از  هم زمان  به طور  عبدالبهاء، 
روحانی و اخراج از جامعۀ بهائی شدند؟

و  آرام  تحقق  درخصوص  را  بهائیان  شوقی   -۱5
با  عبدالبهاء،  به  انتسابی  الواح  حقایق  یجی  تدر
و  حامیان  از  هریك  "تا  داد:  هشدار  کلمات  این 
که... این دیانت نوپا  طرف داران امر بهاءاهلل بداند 
شد  خواهد  دشمنانی  با  ستیز  و  مقابله  از  گزیر  نا
دژخیمان  از  توطئه گرتر  و  قدرتمندتر  به مراتب  که 
که در گذشته  ستمگر و روحانیان بسیار متعصبی 
)شوقی افندی،  بودند."  برخاسته  مقابله  به  امر  با 

نظم جهانی، ۱۹۳8 ص ۱7(.

انحرافی  کتیك  تا یك  بیانگر  فوق  عبارت   -۱۶
که  کی  خطرنا بسیار  دشمنان  این  است.  صرف 
شواهد  درواقع  می کند،  توصیف  را  آن ها  شوقی 
علیه  زمان  طول  در  که  بودند  واقعی  و  حقیقی 
می شدند!  ظاهر  ی  و سوی  از  ایجادشده  نظاِم 
وایت  خانم  از  نامه ای  شوقی  بعد  روز  چند  فقط 
مدارك  و  اسناد  بود  کرده  تقاضا  که  کرد  یافت  در
برای  را  اصلی آخرین وصیت ادعایی عبدالبهاء 
که با  کارشناس خط  بررسی و تحلیل توسط یك 
رسم الخط فارسی آشنا بود در اختیار او قرار دهد. 
و  تأیید  را  نامه  این  یافت  در شوقی  منشی  گرچه  ا
داده  پاسخی  آن  به  هرگز  ولی  است،  کرده  اعالم 

نشد.

وایت،  خانم  درخواست  به  امر  ولی  عکس العمل 
طی نامۀ مورخ ۱۹۲۹/۲/۲7 چنین بود:

صحت  اثبات  یا  ابراز  برای  تالشی  کمترین  »من 
الواح وصایای عبدالبهاء انجام نخواهم داد، زیرا 
عدم  و  خیانت  نوعی  خود،  نفس  در  عمل  این 
مؤمنین  که  مطلقی  اعتماد  و  ایمان  به  اعتماد 
ما  موالی  مکتوب  آمال  و  اهداف  اصالت  درباره 
بهاءاهلل،  جهانی  )نظم  می آورد«.  به وجود  دارند، 

سال ۱۹۳8، ص4(.

فرد  هر  شوقی،  امر،  ولی  نصب  دربارۀ  درنتیجه 
کورکورانه  کنار بگذارد و  باید عقل و منطق خود را 
)یعنی  کند  اعتماد  او  انتصاب  ادعای  به 
وصیت نامه منسوب به عبدالبهاء، یا منشور نظم 

نوین جهانی(. 

از  انتصاب،  قضیۀ  این  در  انسان  است  قرار  گر  ا
نادیده  را  آن  و  نکند  ی  پیرو خود  منطق  و  عقل 
بگیرد )و این سفارش و درخواست تنها مربوط به 
انتصاب ولی امراهلل باشد( درواقع اجازه ای روشن 
که مجاز نیست. در اینجا  کاری است  و تجویز به 

کار غیرعادی در حال انجام است. یک 

کتابالواحوصایا مضامین

بخش های  دارای  عبدالبهاء،  وصایای  الواح 
که به برخی از آن ها اشاره می کنیم: متفاوتی است 

ناقضان 1-بدگوییاز

وصایا  الواح  مختلف  قسمت های  در  عبدالبهاء 
با خدا مناجات و از ناقضان به خداوند شکایت 

می کند. 
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می بینیم:  را  جمالت  این  وصیت نامه  شروع  در 
عن  المیثاق  بدرع  امره  هیکل  صان  لمن  »حمدًا 
سهام الّشبهات و َحمی  ِحمی  شریعته الّسمحاء 
البیضاء بجنود عهوده من هجوم  و وقی محّجته 
ترجمه:  للبنیان«.  هادمة  ة 

ّ
ثل و  ناقضة  عصبة 

از  را  خود  امر  میثاق،  زره  با  که  را  کسی  ستایش 
کرد و حریم سودمندترین  تیرهای شبهات حفظ 
درخشانش  شاهراه  و  نمود  حمایت  را  شریعتش 
ناقضان  گروه  هجوم  از  عهدهایش  لشکریان  با  را 
الواح  )عبدالبهاء،  نمود  محافظت  بنیان کن 

وصایا، ص۱(.

همان طور که مشاهده می شود، در همان جمالت 
ابتدایی وصیت نامه، در هنگام حمد، از ناقضان 
کرده اند  که آنان ایجاد  تی  گفته و به مشکال سخن 

اشاره شده  است.

هنگام  در  وصیت نامه،  از  دیگری  قسمت  در 
وحشی  و  خود  دادن  نشان  مظلوم  به  مناجات، 
خواندن و گرگ درنده نامیدن مخالفان خود اشاره 
را  مظلومت  بنده  من  »خدای  می نویسد:  و  کرده 
گرگ های  و  خون ریز  درندگان  چنگال های  در 
حرم  می بینی...  هالك کننده  وحوش  و  درنده 
حراست  پیمان شکن  گروه  این  از  را  محکمت 

کن« )عبدالبهاء، الواح وصایا، ص۹(. 

مقابل  در  خود  سکوت  از  عبدالبهاء،  ادامه،  در 
درحالی که  می آورد،  به میان  سخن  محمدعلی 
این  عکس  که  می شود  دیده  یخ  تار در  شواهدی 

که در جای دیگر باید به  حالت را نشان می دهد 
آن پرداخت.۱

که  است  مفید  اینجا  در  نیز  نکته  این  به  توجه 
طبق وصیت نامه بهاءاهلل، جانشینان او به ترتیب 
اما  بودند،  محمدعلی  و  عبدالبهاء  پسرش  دو 
کرد و برادر  عبدالبهاء برخالف وصیت پدر عمل 
بود  داده  قرار  خود  دوم  وصی  پدرش  که  را  خود 
کنار زد و طرفداران او را ناقضین نامید. به عالوه، 
که از او در موضوع وحدت عالم انسانی  سخنانی 
مغایر  به کلی  او  عمل  این  با  است،  شده  نقل 

است. 

»ای  می کند:  درخواست  خدا  از  ادامه،  در  او 
پروردگار من، احبائت را بر ثبوت بر دینت و سلوك 
در سبیلت و استقامت بر امرت موفق کن و ایشان 
هدایت  نور  ی  پیرو و  هوی  و  نفس  مقاومت  بر  را 

مؤید فرما«. )همان، ص۱۶(. 

دستور  عبدالبهاء  خود  که  است  حالی  در  این 
نبود؛  قدم  ثابت  دینش  در  و  نکرد  اجرا  را  بهاءاهلل 
درخواست  را  دین  در  قدم  ثبات  احباء  برای  اما 

می کند!

او در انتهای وصیت می نویسد: »ای پروردگار من 
و سرنیزه های مصیبت  برای من رسیده  بال  کأس 
پیوسته آمده  است پس در اثر شداید ناتوان شده ام 
جسور  و  طاغی  دشمنان  هجوم  از  من  قوای  و 

کنیدبه:استتسون،اریک،تاریخپنهان ۱.براینمونهنگاه
بهائیان،ص۲۵۱تاص3۲9.
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و  تک  موارد  این  در  من  درحالی که  شد،  ضعیف 
تنها هستم«. )ترجمه بخش هایی از الواح وصایا، 

ص۲5(.    

اقدامات  به  او  بار  چندمین  برای  نیز  اینجا  در 
نیست  معلوم  البته  می کند.  اشاره  ناقضان 
که   داده اند  انجام  را  رفتارهایی  چه  دقیقًا  آن ها 

این گونه  را  آن ها  عبدالبهاء 
خواری  به  و  می کند  توصیف 
و ضعف و ناتوانی خود در برابر 

مخالفان اقرار می کند.

خود عموی معرفی -2
میرزایحییصبحازل 

به  ملقب  نوری،  میرزایحیی 
صبح ازل، برادر ناتنی بهاءاهلل 
اسم  لقب  او  به  باب  که  بود 
آغاز  در  بود.  داده  الوحید 
باب  الواح  از  قسمتی  کتاب 

آمده است:

 
ُ

ِکتاٌب ِمن َعِلّیٍ َقبَل َنبیل ... إلی َمن َیعِدل »هذا 
اسُمُه اسَم الَوحید ... أن یا اسَم الَوحیَد َفاحَفظ ما 
ِصراُط َحّقٍ َعظیٍم«: 

َ
َک ل

َ
 ِفی الَبیاِن و اُمر ِبِه َفإّن

َ
ل ُنّزِ

نبیل  قبل  علی  جانب  از  است  مکتوبی  این 
نام  با  نامش  که  کس  آن  به  باب(  )علی محمد 
وحید معادل است۱... ای وحید آنچه را در بیان۲ 

برابراست:و=6،ح=8،ی=۱0، بایحی ۱.وحیددرعدد
د=۴رویهم=۲8ی=۱0،ح=8،ی=۱0رویهم=۲8.

میشود: اطالق بیان عموم، بهطور باب آثار تمام به .۲

نازل شده نگهداری کن و به آن امر نما. پس همانا 
تو راه حقیقت بزرگی هستی.

باب به طور واضح و صریح میرزایحیی را جانشین 
کرده بود و برای او جایگاه بزرگی قائل  خود معرفی 

بود )باب، قسمتی از الواح(.

و  بهاءاهلل  بین  باب،  اعدام  از  پس  بااین حال، 
و  افتاد  اختالف  میرزایحیی 
با  دشمنی  در  آنجا  تا  دو  آن 
برای  که  رفتند  پیش  یکدیگر 
کشیدند )شوقی،  قتل هم نقشه 
ص۲45(.  ج۲،  بدیع،  قرن 
عبدالبهاء در الواح وصایا دربارۀ 

عموی خود چنین می نویسد:

قدم  جمال  بالیای  "ازجمله 
طغیان  و  ستم  و  عدوان  و  ظلم 
مظلوم  آن  که  بود  میرزایحیی 
مسجون باوجودآنکه او را از صغر 
پرورش  عنایت  آغوش  در  سّن 
کرد  تکذیب  و  نمود  انکار  میرزایحیی  باز  داد... 
چشم  بّینات  آیات  از  و  نمود  شبهات  القای  و 
کتفا  ا این  به  ای کاش  کرد.  اغماض  و  پوشید 
یال  واو فریاد  و  کرد  هدر  را  اطهر  دم  بلکه  می نمود 
ارض سّر  در  داد  و ستم  و نسبت ظلم  نمود  بلند 
که  کرد تا آنکه سبب شد  چه فساد و فتنه ای برپا 

.98 ص ،۲ ج االثار، اسرار و ۱0۲ ص فارسی، بیان کتاب
فصلنامه به پدرش، با او تضادهای سایر با آشنایی برای
تعالیم واضع »عبدالبهاء مقاله ،۱۴ شماره بهائیشناسی

جدید«رجوعشود.

توجه به این نکته نیز در اینجا مفید 
است که طبق وصیت نامه بهاءاهلل، 
پسرش  دو  ترتیب  به  او  جانشینان 
بودند،  محمدعلی  و  عبدالبهاء 
پدر  وصیت  برخالف  عبدالبهاء  اما 
که پدرش  کرد و برادر خود را  عمل 
کنار  وصی دوم خود قرار داده بود 
زد و طرفداران او را ناقضین نامید. 
در  او  از  که  سخنانی  به عالوه، 
نقل  انسانی  عالم  وحدت  موضوع 
کلی  شده است، با این عمل او به 

مغایر است.
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در  و  شد  سرنگون  اعظم  سجن  این  به  اشراق  نّیر 
مغرب این زندان مظلومًا افول فرمود«. )ص ۳و 4 

الواح وصایا(. 

که مشاهده می شود، عبدالبهاء عموی  همان طور 
خود را عامل مصیبت و بالی عظیم برای بهاءاهلل 

می داند. 

عبدالبهاء در قسمت های دیگر 
الواح وصایا، ازجمله در صفحۀ 
5 هم توهین هایی به میرزایحیی 
هرچه  است  معتقد  و  می کند 
و  آزار  را  پدرش  و  او  می توانست 

کرد. اذیت 

برخورد و محمدعلی معرفی -3
بااو

عبدالبهاء،  برادران  از  یکی 
همان طور  و  بود  محمدعلی 

کتاب  در  بهاءاهلل  وصیت  طبق  شد،  اشاره  که 
ی را به عنوان جانشین دوم خود، پس از  عهدی، و
الواح  کرده بود. عبدالبهاء در  عبدالبهاء، معرفی 
وصایا دربارۀ محمدعلی می نویسد: »ای ثابتان بر 
پیمان، مرکز نقض و قطب شقاق میرزامحّمدعلی 
چون منحرف از ظّل امر شد و نقض میثاق نمود و 
کرد و خلل عظیم در دین اهلل  کتاب  تحریف آیات 
بغضاء  به  و  نمود  حزب اهلل  تشتیت  و  انداخت 
به عداوت  و  کرد  اذّیت عبدالبهاء  بر  قیام  عظیم 
کرد.  آستان مقّدس هجوم  این عبد  بر  بی نهایت 

نینداخت،  مظلوم  این  سینه  بر  که  نماند  تیری 
در  که  نماند  زهری  نداشت،  روا  که  زخمی نماند 

کام نریخت«. )همان، ص4(. کام این نا

که بنا بر لوح  گر محمدعلی  که ا جای سؤال است 
عهدی و به نوشته مکتوب بهاءاهلل جانشین دوم 
که  است  ممکن  چگونه  اوست، 
بیندازد؟  دین اهلل«  در  عظیم  »خلل 
فردی  بهاءاهلل  که  می شود  چگونه 
که  را جانشین خود قرار داده باشد 
از دین او منحرف شود و آیات او را 

کند؟ تحریف 

عبدالبهاء  اینکه  دیگر،  طرف  از 
دشمنی  او  با  و  زد  کنار  را  برادرش 
او  که  می دهد  نشان  ید،  ورز
بهاءاهلل  و دستور  برخالف خواست 
که  آن گونه  درنتیجه  و  کرده  عمل 
بنده  و  عبد  است،  کرده  ادعا  او 
که  اینجاست  بزرگ  اشکال  نبوده است.  بهاءاهلل 
وصیت نامۀ  در  بهائیان،  پیامبِر  به عنوان  بهاءاهلل 
کرده  خود محمدعلی را جانشین دوم خود معرفی 
را  او  عبدالبهاء(،  )یعنی  اول  وصی  ولی  است، 
اهمیتی  پدر خود  و  پیامبر  به سفارش  و  زده  کنار 

نمی دهد.

تحریف  االهی  ادیان  که  دارند  اعتقاد  بهائیان 
مشهور  غ 

ّ
مبل گلپایگانی،  ابوالفضل  نمی شوند. 

را  یه  سماو کتب  »)بهائیان(  می نویسد:  بهائی، 

گر  ا که  است  سؤال  جای 
لوح  بر  بنا  که  محمدعلی 
مکتوب  نوشته  به  و  عهدی 
بهاءاهلل جانشین دوم اوست، 
که »خلل  چگونه ممکن است 
بیندازد؟  عظیم در دین اهلل« 
بهاءاهلل  که  می شود  چگونه 
قرار  خود  جانشین  را  فردی 
او  دین  از  که  باشد  داده 
را  او  آیات  و  شود  منحرف 

تحریف کند؟
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کالم  و  می دانند  تبدیل  و  تغییر  از  مصون  مطلقًا 
تصرف  و  محو  از  محفوظ  استثناء  بال  را  الهی 
فرائد،  میرزاابوالفضل،  )گلپایگانی،  می شمارند« 
دیگر  مشهور  غ 

ّ
مبل خاوری،  اشراق  ص7۲4(. 

حسب التعلیم  »بهائیان  می نویسد:  نیز  بهائی 
خداوند منان قائل به تحریف لفظی کتب مقدسه 
)اشراق  می دانند«.  معنوی  را  تحریف  و  نیستند 
و  ص۱۳۰  محاضرات،  عبدالحمید،  خاوری، 

.)۱۳۱

محمدعلی  می گوید:  عبدالبهاء  این ها،  درمقابل 
کرد. او در ادامه می نویسد: قسم  آیات را تحریف 
حضرت  از  مشرق  نور  و  ابهی  اقدس  جمال  به 
این ظلم اهل  از  که  الفداء  اعلی روحی الرّقائهما 
نوحه  اعلی  مأل  و  گریستند  ابهی  ملکوت  سرادق 
فزع  و  جزع  به  فردوس  ّیات  حور و  نمایند  ندبه  و 
کنند، ظلم  آمدند و طلعات مقّدسه ناله و افغان 
که  به درجه ای رسید  بی انصاف  این  اعتساف  و 
یشه شجره مبارکه زد« )عبدالبهاء، الواح  تیشه بر ر

وصایا، ص5(. 

موعوده  تأییدات  گر  »ا می نویسد:  ادامه  در  او 
نمی رسید  الشیء  این  به  پی در پی  قدم  جمال 
ی امراهلل را محو و نابود می نمود بنیان رحمانی 

ّ
به کل

را از اساس برمی انداخت...«. 

»امراهلل  ید  دار اعتقاد  که  شما  است:  این  سؤال 
تحریف  نیست  ممکن  و  است«  تحریف ناپذیر 

شود، پس چگونه نابود می شود؟

کرده  مطرح  را  مهمی   بسیار  بحث  ادامه  در  او 
تسلیم  از  اصعب  انحرافی  »چه  می نویسد:  و 
است  حکومت  به  مکاتیب  و  کلمات  و  آیات 
انحرافی  چه  نمایند؟  قیام  مظلوم  این  قتل  بر  که 
مکاتیب  تزویر  و  تصنیع  و  امراهلل  تضییع  از  اشّد 
و  وحشت  سبب  که  است  افترائّیه  مراسالت  و 
این  دم  سفك  نتیجه،  و  شود  حکومت  دهشت 
حکومت  نزد  در  مکاتیب  آن  و  گردد؟  مظلوم 

است«. )همان، ص۶(.  

بهائی  مهم  تعالیم  از  حکومت ها  از  تبعیت  گر  ا
تابع  شرایطی  هر  "در  می گوید:  بهاءاهلل  و  است 
حکومت  و  دین  بین  گر  ا و  باشید  حکومت ها 
تبعیت  حکومت  از  شما  آمد  پیش  اختالف 
و  حدود  گنجینه  خاوری،  )اشراق  کنید." 
آیات  دارد  مشکلی  چه  پس   ،)75 باب  احکام، 
و  آیات  گر  ا بدهند؟  حکومت  به  را  نوشته ها  و 
ارسال  است،  بوده  واقعی  مکاتیب،  و  کلمات 
داشته  می توانسته  اشکالی  چه  حکومت  به  آن 
لفظی  تحریف  و  بودن   ساختگی  فرض  باشد؟ 
لفظی  تحریف  آن ها  چون  نیست،  قابل قبول  هم 
تزویر  و  »تصنیع  درنتیجه  و  نمی دانند  ممکن  را 
مکاتیب و مراسالت افترائّیه« سؤال برانگیز است. 

"چه  می دهد:  ادامه  محمدعلی  معرفی  در  او 
و  الهی  اعدای  با  اّتفاق  از  اخبث  انحرافی 
بیگانگان است که چند ماه پیش باالّتفاق ناقض 
افترا  از  و  ترتیب دادند  با جمعی الیحه ای  میثاق 
را  عبدالبهاء  و  نگذاشتند  باقی  چیزی  بهتان  و 
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سلطنت  مرکز  بدخواه  و  صائل  عدّو  باهلل  نعوذًا 
کار  ایشان  نظر  به  ص7(.  )همان  عظمی گفتند« 

محمدعلی باعث تفرقه در آیین بهائی شد.

تفریق  را  اسالم  دین  »و  می نویسد:  ادامه  در  او 
یم،  بینداز بهائیت  یخ  تار به  نگاهی  گر  ا نموده«، 
باعث  که  بود  بهائیت  این  که  درمی یابیم 
و  شد  اسالم  دین  تشتت  و  مسلمانان  انحراف 
برادر  محمدعلی،  شخص  به  ارتباطی  ظاهرًا 
اسالم،  آموزه های  باتوجه به  نداشت.  عبدالبهاء 
ازجمله خاتمیت، نمی توان برای این آیین جدید 

جایگاهی در اسالم قائل شد. 

او در قسمت دیگر، محمدعلی را این گونه معرفی 
می کند: “ای احّباءاهلل مرکز نقض میرزامحّمدعلی 
قاطع  بنّص  التحصی،  انحرافات  این  سبب  به 

گشت«. )همان، ص۹و۱۰(. الهی ساقط 

بهاءاهلل  چگونه  که  است  مهم  بسیار  پرسش  این 
درحالی که  بود  داده  قرار  خود  دوم  وصی  را  او 
عبدالبهاء او را منحرف معرفی می کند؟ آیا چون 
شد؟  ساقط  کرد  مطالبه  را  خود  حق  محمدعلی 
به عالوه، از دیدگاه بهائیان، محمدعلی »به نّص 
»نص  بود،  بهاءاهلل  دوم  جانشین  الهی«،  قاطع 
که او )محمدعلی( را ساقط  قاطع الهی« دیگری 
بیان  به  رسید؟  بهائیان  دست  به  کجا  از  کرد، 
دیگر، در آن زمان پیامبری وجود نداشت تا وحی 
به او برسد و عبدالبهاء هم مبین بود و وحی به او 
نمی رسید، پس چگونه این ادعا می تواند به وقوع 

گشته  الهی ساقط«  او »به نص قاطع  که  بپیوندد 
است؟

الی  الّنقض  مرکز  کیُد  »فرجع  می گوید:  ادامه  در 
ة و 

ّ
ل

ّ
نحره و باء بغضب من اهلل و ضربت علیه الذ

ً لقوم سوء  ّ
الهوان الی یوم القیام. فتّبًا و سحقًا و ذال

اخسرین«: حیلۀ مرکز نقض گریبانگیر خودش شد 
و به غضب خداوند مبتال و تا روز قیامت خوار و 
ذلیل شد، پس نابودی و خواری و ذلت بر بدترین 

یان کار باد )همان، ص۲۶(. قوم ز

عبدالبهاء همچنان بدخواهی را برای محمدعلی 
تعجب  جای  می کند.  نفرین  را  او  و  داده  ادامه 
که عبدالبهاء با اعالم وحدت عالم انسانی  است 
که به موجب آن دستور دوستی حتی با دشمنان 

را می دهد چگونه برادر خود را نفرین می کند ؟

و  روش  »زیرا  می نویسد:  خود  وصیت  آخر  در  او 
ناقضان[  و  ]محمدعلی  کذب  حزب  این  سلوك 
مبارکه  شجره  بر  تیشه  رسمی  که  قسمی  و  به 
خویش  و  کلمة اهلل  و  امراهلل  اّیامی   اندك  در  است 
باید  لهذا  کنند.  نابود  و  محو  یابند  فرصت  گر  ا را 
احتراز  و  اجتناب  آنان  از  ی 

ّ
به کل الهی  احّبای 

مقاومت  را  ایشان  وساوس  و  دسایس  و  نمایند 
و  نمایند  محافظه  را  دین اهلل  و  شریعةاهلل  و  کنند 
جمیع یاران به نشر نفحات اهلل پردازند و به تبلیغ 

کوشند«. )همان، ص27(.

کردن دین خدا توسط  در اینجا هم از محو و نابود 
اعتقاد  که  گفتیم  ما  و  می زند  حرف  محمدعلی 
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خدا  دین  در  تحریف  که  است  این  بر  بهائیان 
پیش بینی  عبدالبهاء  چگونه  پس  ندارد،  امکان 

که محمدعلی دین را نابود می کند؟ می کند 

4-ولیامر

الواح  در  که  مواردی  از  یکی 
آن  به  مفصل  به صورت  وصایا 
موضوع  است،  شده  پرداخته 
که  است  بهائی  امرهای  ولی 
به طور  بود  قرار  شوقی  از  پس 
باشند.  داشته  حضور  مستمر 
الواح  مختلف  جای  چند  در 
این موضوع پرداخته  به  وصایا 
اختیارات  و  وظایف  و  شده 

آن ها بیان شده است.

امر  ولی  برای  عبدالبهاء  که  جایگاهی  اولین 
در  بهائی  افراد  همگی  که  است  این  می شمرد، 
اعضای  از  هستند،  که  جایگاهی  و  شأن  هر 
و  افنان  و  امراهلل  ایادی  تا  گرفته  بیت العدل 
باید  بهاءاهلل(،  و  باب  )خویشاوندان  اغصان 
کنند و هرگز با او  کامل از ولی امر اطاعت  به طور 

نکنند: مخالفت 

»حصن متین امراهلل به اطاعت َمْن هو ولّی امراهلل 
و  عدل  بیت  اعضای  و  ماند  مصون  و  محفوظ 
کمال  باید  امراهلل  ایادی  و  افنان  و  جمیع اغصان 
و  خضوع  و  توّجه  و  انقیاد  و  تمکین  و  اطاعت 
گر چنانچه  خشوع را به ولّی امراهلل داشته باشند. ا

و  کرده  حّق  به  مخالفت  نمود،  مخالفت  نفسی 
کلمةاهلل  ت تفریق 

ّ
سبب تشتیت امراهلل شود و عل

گردد و مظهری از مظاهر مرکز نقض شود )همان، 
ص۱۲(.

یکی از مهم ترین وظایفی که عبدالبهاء بر دوش ولی 
است،  داده  قرار  بهائی  امرهای 
که جانشین خود را در  این است 
کنند.  زمان زندگانی خود تعیین 
و  امر  ولی  خصوصیات  سپس 
روش انتخاب او را توضیح داده 

است:

ای احّبای الهی، باید ولّی امراهلل 
هو  من  خویش  حیات  زمان  در 
از  بعد  تا  نماید  تعیین  را  بعده 
صعودش اختالف حاصل نگردد و شخص 
تقوای  و  تنزیه  و  تقدیس  مظهر  باید  معّین 
گر  ا کمال باشد. لهذا  الهی و علم و فضل و 
ولد بکر ولّی امراهلل، مظهر ألولد سّر ابیه نباشد 
یعنی از عنصر روحانی او نه و شرف اعراق به 
غصن  باید  نیست،  مجتمع  اخالق  احسن 
دیگر را انتخاب نماید و ایادی امراهلل از نفس 
و  نمایند  انتخاب  نفر  نه  خویش  جمعّیت 
همیشه به خدمات مهّمه ولّی امراهلل مشغول 
باشند و انتخاب این نه نفر یا به  اّتفاق مجمع 
کثرّیت آراء تحّقق یابد و این نه  ایادی و یا به ا
غصن  باید  آراء  کثرّیت  ا به  یا  باالّتفاق  یا  نفر 
که ولّی امراهلل تعیین بعد از خود  منتخب را 

که عبدالبهاء برای  اولین جایگاهی 
که  ولی امر می شمرد، این است 
و  شأن  هر  در  بهائی  افراد  همگی 
اعضای  از  هستند،  که  جایگاهی 
گرفته تا ایادی امراهلل  بیت العدل 
)خویشاوندان  اغصان  و  افنان  و 
کامل  باب و بهاءاهلل(، باید به طور 
کنند و هرگز با او  از ولی امر اطاعت 

مخالفت نکنند.
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نماید تصدیق نمایند و این تصدیق باید به 
غیرمصّدق  و  مصّدق  که  گردد  واقع  نوعی 

معلوم نشود )همان، ص۱۳(. 

عمل  شوقی  را  عبدالبهاء  وصیت  از  مرحله  این 
نکرد و به تصدیق بهائیان بدون معرفی جانشین 

خود از دنیا رفت.

دیگر  وظایف  مهم ترین  از 
و  امراهلل  ایادی  تعیین  شوقی 

مدیریت آنان بود:

را  امراهلل  ایادی  یاران،  »ای 
و  تسمیه  امراهلل  ولّی  باید 
در  باید  جمیع  کند.  تعیین 
تحت  در  و  باشند  او  ظّل 
مجمع  این  و  او...  حکم 
ولّی  اداره  تحت  در  ایادی 
آنان  باید  که  است  امراهلل 
کوشش  و  سعی  به  دائمًا  را 
نفحات اهلل  نشر  در  جهد  و 
االرض  علی  َمْن  هدایت  و 

بگمارد«. )همان، ص۱۳ تا 14(.

را  خود  بودن  امراهلل  ولی  وظایف  درصورتی  شوقی 
که وصیت عبدالبهاء را موبه مو  انجام داده است 
کرده باشد و به فرامین آن معتقد باشد و در  اجرا 
هر شرایطی جانشین خود را برگزیده باشد. علت 
کید  کرده و سفارش ا کار را هم عبدالبهاء ذکر  این 
تعیین  را  زمان حیات خود وصی اش  که در  کرده 

کثر بهائیان او اصاًل وصیتی از  کند، اما به تصریح ا
کسی را به جانشینی خود  خود به جا نگذاشت و 

معرفی نکرد. 

باید  معین  شخص  »و  که  نیز  جمله  این  دربارۀ 
و  تقدیس  حد  باشد«  و...  تنزیه  و  تقدیس  دارای 
تنزیه مشخص نشده است و در هیچ  جا مصادیق 
آن بیان نشده است و الفاظی را 
که  کرده  مطرح  کلی  به صورت 
نیست.  راهگشا  مخاطب  برای 
عنصر  از  می گوید  وقتی  حتی 
از  تعریفی  امر،  ولی  روحانی 
و  حدود  و  حد  و  روحانی  عنصر 

ویژگی های او نمی کند.

شوقی  فوت  از  بعد  امر  ایادیان 
باقی  وصیتی  او  از  کردند  اعالم 
نمانده است. آیا او نمی توانست 
از میان احبا )بهائیان( یک نفر را 
با ویژگی های  به عنوان جانشین 
مذکور در الواح وصایا پیدا کند؟ 
الواح  به  اعتنایی  اصاًل  اینکه  یا 
وصایا نداشته است؟ شاید هم به اعتقاد برخی از 

بهائیان وصیت نامۀ شوقی نابود شده است.۱

کهخودراولیامرمیداندمعتقدند ۱.طرفداراننیلچیس
کردودریکپاکتدربسته کهشوقیجانشینخودراتعیین
پیدا را پاکت آن ایادیان گذاشت. پاریس در دفترش در
کردندوچونفردتعیینشدهموردقبولآناننبود،آنپاکت

دربستهرادرشومینهانداختندوسوزاندند.

که پدر شوقی از خویشاوندان  ازآنجا
عبدالبهاء  دختر  هم  او  مادر  و  باب 
به  اشاره  عبارات  این  لذا  بوده، 
صراحت  به  گرچه  ا دارد،  شوقی 
است.  نشده  ذکر  او  نام  اینجا  در 
می شود،  مشاهده  که  همان طور 
وصیت نامه،  ابتدای  همان  در 
ستایش  و  حمد  تمام  عبدالبهاء 
می کند  شوقی افندی  نثار  را  خود 
و  او  از  فوق العاده ای  تکریم  و 
و  می آورد  عمل  به  پیروانش 
افنان  و  اغصان  به  را  او  انتساب 
فضیلتی  باب(،  و  بهاءاهلل  )خاندان 

را برای او برمی شمارد.
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1-4-حقوقاهلل

یافت حقوق اهلل را مخصوص ولی امر  او در ادامه در
است  امراهلل  ولّی  به  راجع  حقوق اهلل۱  »و  می داند: 
اعمال  و  کلمةاهلل  ارتفاع  و  نفحات اهلل  نشر  در  تا 
)همان،  گردد«.  صرف  عمومّیه  منافع  و  خیرّیه 

ص۱۶(. 

امراهلل«  »ولّی  فاقد  بهائیت  چون  درحال حاضر، 
است، درنتیجه، گرفتن حقوق اهلل از بهائیان مجوز 
که  شاهدیم  بااین حال  ندارد.  قانونی  و  شرعی 
نموده  مطالبه  بهائیان  از  را  حقوق اهلل  بیت العدل 
و اخذ می نماید؛ درحالی که این حق مختص ولی 
کسی اجازه دخالت در آن را ندارد. امراهلل است و 

2-4-معرفیشوقی

شوقی  دربارۀ  وصایا  الواح  اوائل  در  عبدالبهاء 
و  الّصالة  و  الّثناء  و  الّتحّیة  »و  می نویسد:  چنین 
ّیان من  البهاء علی أّول غصن مبارك خضر نضر ر
کلتی  من  منشعب  الّرحمانّیة  المقّدسة  الّسدرة 
الّشجرتین الّرّبانّیتین و أبدع جوهرة فریدة عصماء 
تتألأل من خالل البحرین المتالطمین«.: و تکبیر 
مبارك  شاخه  اول  بر  بهاء  و  درود  و  ستایش  و 
رحمانی  مقدس  درخت  از  سرسبز  خرم  شاداب 
که از دو درخت ربانی منشعب شد و بر تازه ترین 
متالطم  یای  در دو  میان  از  که  زیبا  بی نظیر  گوهر 

می درخشد )همان، ص۳(.

داشته طال مثقال ۱00 که هرکسی بهائیت: در حقوقاهلل .۱
توضیحات برای کند. پرداخت را آن درصد ۱9 باید باشد،

گنجینهحدودواحکام. بیشتردراینموردر.ک.باب9

که پدر شوقی از خویشاوندان باب و مادر او  ازآنجا
هم دختر عبدالبهاء بوده، لذا این عبارات اشاره 
او  نام  اینجا  گرچه به صراحت در  به شوقی دارد، ا
که مشاهده می شود،  ذکر نشده است. همان طور 
تمام  عبدالبهاء  وصیت نامه،  ابتدای  همان  در 
نثار شوقی افندی می کند  را  حمد و ستایش خود 
عمل  به  پیروانش  و  او  از  فوق العاده ای  تکریم  و 
می آورد و انتساب او را به اغصان و افنان )خاندان 

بهاءاهلل و باب(، فضیلتی را برای او برمی شمارد.

در ادامه عبدالبهاء، شوقی افندی را آیت اهلل و ولّی 
کتاب اقدس  امراهلل معرفی می کند، درحالی که در 
نیامده  امراهلل  ولّی  نامی  از  بهائی  نصوص  سایر  و 
 است و بهاءاهلل در طول حیاتش اشاره ای به چنین 

مقامی نداشته و تأییدی بر آن نکرده  است.۲ 

باید  که  می کند  امر  خود  جانشین  به  عبدالبهاء 
اما  کند،  تعیین  را  خود  وصی  حیاتش  زمان  در 
خود  جانشینی  به  را  کسی  و  رفت  دنیا  از  شوقی 
هم  فرزندی  و  بود  عقیم  طرفی  از  و  نکرد  تعیین 
که  می شود  مطرح  سؤال  این  اینجا  در  نداشت. 
چگونه  است  االهی  مقام  دارای  عبدالبهاء  گر  ا
گر  ا اینکه  دیگر  سؤال  و  می کند  غلط  پیشگویی 
کید  شوقی پیشوای االهی است، چرا باتوجه به تأ
عبدالبهاء جانشین بعدی را تعیین نکرد؟ این در 
که عبدالبهاء ولی امر را دارای نوعی  حالی است 
می گوید:  وصایا  الواح  در  او  می داند.  عصمت 

لوح نص برخالف و عبدالبهاء نوآوریهای از این .۲
ر.ک. موضوع، این در بیشتر تفصیل برای است. عهدی

بهائیشناسیشماره۱۴.



204

بیت عدل عمومی   و  امراهلل  ولّی  و  فرع مقّدس  "و 
در  شود  تشکیل  و  تأسیس  عموم  انتخاب  به  که 
حراست  و  ابهی  جمال  صیانت  و  حفظ  تحت 
لهما  روحی  اعلی  حضرت  از  فائض  عصمت  و 
است«.  عنداهلل  من  دهند  قرار  آنچه  الفداست، 
کید می کند: »من خالفه  )همان، ص۱۲(. آنگاه تأ
فقد  عصاهم  من  و  اهلل  خالف  فقد  خالفهم  و 
که با ایشان )یعنی ولی امراهلل(  کسی  عصی اهلل« : 
و  است  کرده  مخالفت  خداوند  با  کند  مخالفت 
نبرده  از خدا فرمان  نبرد  ایشان فرمان  از  که  کسی 

است )همان، ص۱۲(.

که چرا عبدالبهاء  اینجا این سؤال مطرح می شود 
را  شوقی افندی  به صراحت  خود  حیات  زمان  در 
به جامعۀ امر معرفی نکرد و معرفی او را موکول به 

کرد؟  انتشار الواح وصایا بعد از فوتش 

که  کسانی  در ادامۀ وصیت، عبدالبهاء نسبت به 
برخورد  تند  بسیار  کنند،  مخالفت  امراهلل  ولّی  با 
بنای  نفسی  اینکه  »به محض  می نویسد:  و   کرده 
گذاشت فورًا آن  اعتراض و مخالفت با ولّی امراهلل 
شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نمایند و ابدًا 
باطل  که  بسیار  چه  ننمایند  قبول  او  از  بهانه ای 
شبهات  القای  تا  درآید  خیر  به صورت  محض 

کند«. )همان، ص۱۳(. در این باره می گوییم:

طبق  بر  متخلف  فرد  طرد  و  اخراج  وظیفۀ  اواًل، 
هیچ کس  و  است  امر  ولی  به عهدۀ  وصایا  الواح 
نخواهد  را  امر  ناقض  اخراج  اجازۀ  امر  ولی  جز 
ایادیان  توسط  که  اخراج هایی  بنابراین  داشت؛ 

گرفته  بیت العدل صورت  و  قاره ای  امر، مشاوران 
است، همگی غیرقانونی است. 

تعالیم وحدت عالم  با  و اخراج  ثانیًا، بحث طرد 
عبدالبهاء  خود  ندارد.  همخوانی  بهاءاهلل  انسانی 
او  است،  موسوی  این  بگوییم  »چرا  می گوید: 
بودایی  او  است،  محمدی  این  است،  عیسوی 
است؟ این ها دخلی به ما ندارد. خداوند همه ما 
کل مهربان  که به  کرده و تکلیف ما است  را خلق 
باشیم، اما مسائل عقاید راجع به خدا است او در 
روز قیامت مکافات و مجازات دهد،  خداوند ما را 
محتسب آن ها قرار نداده«. )عبدالبهاء،خطابات، 
نفسی  به  نفسی  گر  »ا یا می گوید:  ص۲84(،  ج۲، 
ظلمی کند، ستمی کند،  تعدی کند و آن شخص 
مقابله بالمثل نماید این انتقام است و این مذموم 
حق  عمرو  بکشد  را  عمرو  پسر  گر  ا ید  ز زیرا  است 
انتقام  بکشد  گر  ا بکشد،  را  ید  ز پسر  که  ندارد 
است؛ این بسیار مذموم است بلکه باید بالعکس 
گر ممکن شود اعانتی  کند بلکه ا کند، عفو  مقابله 
است«.  انسان  سزاوار  نوع  این  نماید!  متعدی  به 

)عبدالبهاء، مفاوضات، ص۲۰۲(.

مطرح  که  را  امر  ولی  با  مخالفت  موضوع  ثالثًا، 
را  او  با  مخالفت  نوع   و  حدود  و  حد  می کند، 
با  کسی  آیا  نیست  معلوم  مثاًل  نمی کند.  معین 
یک اعتراض به ولی امر، مستحق اخراج از جامعه 
امر می شود؟ چگونگی اعتراض و مخفی بودن یا 

علنی بودن آن هم نامشخص است.
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کّل  "باید  است:  آمده  وصیت  جمله  آخرین  در 
ما  و  نمایند  بیت  عدل  و  امر  مرکز  از  اقتباس 
علیکم  و  مبین  ضالل  فی  مخالف  کّل  عداهما 
گمراهی  البهاء األبهی. جز آن دو، هر مخالفی در 
آشکار است«. )همان، ص۲7(. همه را به تبعیت 
تبعیت  و  می خواند  فرا  بیت العدل  و  امر  ولی  از 

معادل  را  دو  این  از  نکردن 
کنیم  گمراهی می شمارد. توجه 
کنون ولی امر وجود ندارد و  که ا
به  هم  بیت العدل  اعتبار  همۀ 
ولی  امر است، پس بیت العدل 
دو  درنتیجه  ندارد؛  اعتبار  هم 
بهائیت  اساسی  و  مهم  پایۀ 
تکلیف  کنون  ا است؛  سست 
همه  آیا  چیست؟  بهائیان 

گمراه هستند؟ بهائیان 

5-ایادیانامراهلل

آن ها  دربارۀ  عبدالبهاء 
نشروا  ذین 

ّ
ال أمراهلل  أیادی  علی  و   ...« می گوید: 

دیَن اهلل  غوا 
ّ
بل و  اهلل  بحجج  نطقوا  و  نفحات اهلل 

زهدوا  و  غیراهلل  عن  انقطعوا  و  شریعَةاهلل  جوا  رّوَ و 
جوا نیران محّبةاهلل بین الّضلوع و  أّجَ الّدنیا و  فی 
االحشاء من عباداهلل«: همچنین )درود و سالم( 
کردند  را منتشر  الهی  که نفحات  امراهلل  ایادی  بر 
را  خدا  دین  و  شدند  ناطق  او  حجت های  به  و 
می گوید  ادامه  در  ص۳(.  )همان،  کردند  تبلیغ 
نفر  نه  خویش  جمعّیت  نفس  از  امراهلل  »ایادی   :

انتخاب نمایند و همیشه به خدمات مهّمه ولّی 
امراهلل مشغول باشند«. )همان، ص۱۳(.

خدمتی  چه  ایادیان  که  نیست  روشن  اینجا  در 
منظور  آیا  دهند؟  انجام  امراهلل  ولی  برای  باید  را 
تعیین  در  دخالت  یا  اوست  شخصی  کارهای 

جانشین؟ 

یاران،  "ای  می گوید:  آن  از  پس   
امراهلل  ولّي  باید  را  امراهلل  ایادی 
باید  جمیع  کند.  تعیین  و  تسمیه 
در ظّل او باشند و در تحت حکم 
او ... و این مجمع ایادی در تحت 
)همان،  است."  امراهلل  ولّي  اداره 

ص14(.

شوقی  از  بعد  چگونه  ایادیان 
خدمت  مشغول  می توانستند 
ظل  در  باید  درحالی که  باشند، 
ولی امر باشند و با فوت شوقی ولی 

امری وجود نداشت؟! 

که جریان  به نظر می آید  این چنین  درحال حاضر، 
پایه  از  و  از مسیر اصلی خودش منحرف  بهائیت 
بی اساس شده است؛ هیچ جایگزینی  و  سست 
در آیین بهائی برای ولی امر مشخص نشده است 
و وظایف بی شمار او همگی بدون مستند قانونی 
در  جمله  از  است،  شده  محول  بیت العدل  به 
آن ها  وجود  امر،  ولی  فوت  با  که  ایادیان  موضوع 

منتفی شده است.

به نظر  این چنین  درحال حاضر، 
می آید که جریان بهائیت از مسیر 
اصلی خودش منحرف و از پایه 
سست و بی اساس شده است؛ 
بهائی  آیین  در  جایگزینی  هیچ 
نشده  مشخص  امر  ولی  برای 
او  بی شمار  وظایف  و  است 
همگی بدون مستند قانونی به 
است،  شده  محول  بیت العدل 
از جمله در موضوع ایادیان که با 
فوت ولی امر، وجود آنها منتفی 

شده است.
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6-بیتالعدل

بیت العدل از نظر عبدالبهاء بسیار مهم است. او 
در الواح وصایا، در معرفی ولی امراهلل و بیت العدل 
و  امراهلل  ولّی  و  مقّدس  فرع  "و  می گوید:  چنین 
که به انتخاب عموم تأسیس  بیت عدل عمومی  

و  حفظ  تحت  در  شود  تشکیل  و 
حراست  و  ابهی  جمال  صیانت 
حضرت  از  فائض  عصمت  و 
اعلی روحی لهماالفداست، آنچه 
است«.  عنداهلل  من  دهند  قرار 
را  عبارات  این  عین  )ص۱۲(. 
دور  کتاب  در  نیز  شوقی افندی 
داده  توضیح  و  کرده  نقل  بهائی 

است )دور بهائی، ص8۲(.

بیت العدل  و  امر  ولی  دربارۀ 
کید عبدالبهاء این است: »من  تأ
خالفه و خالفهم فقد خالف اهلل و 

ایشان  با  که  کسی  اهلل«:  عصی  فقد  عصاهم  من 
است  کرده  مخالفت  خداوند  با  کند  مخالفت 
فرمان  خدا  از  نبرد  فرمان  ایشان  از  که  کسی  و 
همان طور  و  ص۱۲(  وصایا،  )الواح  است  نبرده 
که در صفحۀ ۹ آمده، رئیس دائمی بیت العدل، 
در  امراهلل  ولی  حضور  اهمیت  است.  امراهلل  ولی 
 ۱۶ صفحۀ  در  که  است  حدی  به  بیت العدل 
می گوید: »ولی امراهلل رئیس مقدس این مجلس و 

عضو اعظم ممتاز الینعزل«. 

اقدس  کتاب  کّل  »مرجع  می نویسد:  ادامه  در 
عدل  بیت  به  راجع  غیرمنصوصه  مسئله  هر  و 
کثرّیت  عمومی.  بیت عدل آنچه باالّتفاق و یا به ا
است«.  مراداهلل  و  حّق  همان  یابد  تحّقق  آراء 

)عبدالبهاء،الواح وصایا، ص۲۱(. 

کنیم: اینک به چند نکته توجه 

ذکری  اقدس،  کتاب  در   -۱
و  والیت  مقام  امر،  ولّی  درباره 
رئیس  او  اینکه  یا  والیت،  سلسله 
و  هزینه  و  باشد  بیت العدل 
مخارج زندگی او را مؤمنان تأمین 
است.  نشده  بیان  و...  کنند 
مطلبی  کتاب  آن  در  همچنین 
درواقع  که  ــ  امر  ایادیان  درباره 
همان طبقه روحانی با اسم جدید 

هستند ــ عنوان نشده است.

کتاب اقدس بیت  ۲- بهاءاهلل در 
کرده و حرفی از بیت العدل  عدل محلی را مطرح 
می گردد،  مطرح  امروز  که  مشخصاتی  با  جهانی 

نیست.۱ 

۳- طبق الواح وصایا اعتبار بیت العدل به حضور 
ولّی امراهلل در آن است. لذا با توجه به عدم حضور 
ولی امر در رأس بیت العدل، آن مرکز اعتباری ندارد. 

۱.برایمطالعهبیشتردربارۀاختالفاتبیتعدلیکهبهاءاهلل
کرده،ر. کهعبدالبهاءطراحی کرده،بابیتالعدلی پیشنهاد
فصلنامه جدید، تعالیم واضع عبدالبهاء، گاه، آ مریم ک.:

بهائیشناسی،شماره۱۴:تابستان99،ص۱63 - ۱66.

ذکری  اقدس،  کتاب  در 
درباره ولّی امر، مقام والیت 
او  اینکه  یا  والیت،  سلسله  و 
و  باشد  بیت العدل  رئیس 
را  او  زندگی  مخارج  و  هزینه 
کنند و... بیان  مؤمنان تأمین 
نشده است. همچنین در آن 
ایادیان  درباره  مطلبی  کتاب 
که درواقع همان طبقه  ــ  امر 
روحانی با اسم جدید هستند 

ــ عنوان نشده است.
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7-جسارتبهاحباء

وصایا  الواح  در  عبدالبهاء  که  است  عجیب 
او  من،  نادان  احبای  »اما  می نویسد:  چنین 
شهرها  در  و  گرفتند  من  شریک  را  )محمدعلی( 
نما  مالحظه  بودند.  مفسدین  از  و  نمودند  فساد 
ص۶(.  )همان،  جاهلند...«  ناس  چقدر  که 
آن ها،  خواندن  جاهل  و  پیروان  دانستن  نادان 
نوعی جسارت است اما دلیل این چنین خطابی 
که  ــ  ی، محمدعلی  به آنان جز آنکه برای برادر و
بود  کرده  معرفی  خود  دوم  جانشین  را  او  بهاءاهلل 
نیست.  دیگری  مسألۀ  بودند،  مقامی  به  قائل  ــ 
این جسارت را می توان شامل حال خود بهاءاهلل 
عبدالبهاء  از  بعد  جانشین  را  محمدعلی  که  نیز 
اصلی  دلیل  بلکه  دانست،  بود،  کرده  معرفی 
و  سخن  به  توجه  نیز  را  بهائیان  به  جسارت  آن 

وصیت بهاءاهلل برشمرد.

از شخصیتی چون عبدالبهاء که در جای دیگری 
برای  راه گشا  و  مهم  صحبت های  وصیت نامه  از 
ی امت خود دارد، انتظار  ادامۀ هدایت و دیندار
که این  گونه تحقیرها را به احبای خود در  نیست 
کدورت و توهین را بعد از خود  وصیتش بیاورد و 
وصیت  به عنوان  امتش  برای  مکتوب  به صورت 

گذارد. به جا 

منحرف  امر  ظّل  از  آنی  گر  »ا می دهد:  ادامه  ی  و
شود معدوم صرف خواهد بود. مالحظه فرمایید 
تصریح  انحراف  آنی  که  است  کید  تأ چقدر 
و  یمین  به  گر  ا شعر  رأس  مقدار  به  زیرا  فرموده 

یابد«  تحّقق  انحراف  شود  حاصل  میل  یسار 
کسی  )همان، ص ۶(. عبدالبهاء در این سخن 
ی برگرداند، معدوم فرض می کند؛  از امر رو که  را 
چقدر  تفکر  این  می انگارد.  نابود  و  نیست  یعنی 
تعلیم  اجرای  لزوم  و  امت  هدایت  موضوع  با 

وحدت عالم انسانی هماهنگی دارد؟ 

رهبر  که یک  همچنین جای بسی تعجب است 
االهی به جای استقامت در برابر نامالیمات و دادن 
روحیه به پیروان، در آخرین حرف هایش به امت 
کلمات سخیف  از  و  مرتب اظهار ضعف نموده 
کلمات  این  گفتن  کند.  استفاده  بی ارزش  و 
و  بال وپرشکسته  طیر  این  پیمان،  بر  ثابتان  »ای 
در  حقارت  احساس  ص۱۰(،  )همان،  مظلوم...« 
از  دور  مردم  مقابل  در  مظلوم نمایی  و  است  خود 
گر این حقارت در  شأن یک رهبر و پیشوا است؛ ا

مقابل خداوند مطرح می شد پذیرفتنی بود.

کید بر تبلیغ  در ادامه عبدالبهاء دستور شدید و ا
تبلیغ،  بهترین  که  است  این  از  غافل  و  می دهد 
و  است  رهبران  دستور  به  صحیح  کردن  عمل 

تبلیغ زبانی هیچ گاه مطابق تبلیغ عملی نیست.

طرف  به  را  شمشیر  نوک  بازهم  ادامه  در  او 
می نویسد:  و  می گیرد  نشانه  محمدعلی افندی 
ابتعاد  و  اجتناب  امراهلل  اعظم  اساس  از  »باری 
ی امراهلل را 

ّ
)دورشدن( از ناقضین است، زیرا به کل

محو و شریعة اهلل را سحق و جمیع زحمات را هدر 
خواهند داد«. )همان، ص22(.
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وقتی بهائیان به تحریف قائل نیستند؛ پس چگونه 
ناقضان می توانند دین خدا را از بین ببرند؟ هدف 
افراد نمی توانند باعث  و  دین االهی معلوم است 
درضمن  شود.  برعکس  خدا  دین  هدف  شوند 
رهبری که شعار وحدت عالم انسانی سر می دهد، 
را چند  پیروان  چگونه می تواند برخالف آن شعار 

از  دوری  به  دستور  و  کرده  دسته 
گروهی با برچسب ناقضین دهد؟

8-مأموریتعبدالبهاء

را  خود  یت های  مأمور از  یکی  او 
آنکه  »حال  می کند:  بیان  چنین 
از  ممنوع  ما  الهّیه  نصوص  به 
فسادیم و مأمور به صلح و صالح 
و  دوستی  و  راستی  به  مجبور  و 
آشتی به جمیع اقوام و امم آفاق و 
اطاعت و خیرخواهی حکومات. 

خیانت به سلطنت عادله خیانت به حّق است 
از امراهلل. با وجود این  و بدخواهی حکومت تمّرد 
چنین  مسجونان  این  چگونه  قاطعه،  نصوص 
این  در  مسجونی  باوجود  و  کنند  باطلی  تصّور 

زندان چنین خیانتی توانند؟« )همان، ص8(.

صالح  و  صلح  به  مأمور  عبدالبهاء  جناب  گر  ا
و  خود  طرف داران  بین  چرا  پس  هستند، 
با آن ها جدال  محمدعلی صلح ایجاد نکردند و 
و به  کردند  را طرد  آنان  بر آن، همه  کردند و عالوه 
همین  در  آن  نمونه  )که  کردند؟  توهین ها  آن ها 

حکومت  خیرخواه  باید  گر  ا بود(.  وصایا  الواح 
که  محمدعلی  طرف داران  به  چرا  پس  باشند 
حکومت  به  ایشان  از  شکایت  به  را  مکتوباتی 

عثمانی دادند اعتراض می کنند؟  

از یک پیشوای االهی بعید به نظر می رسد که بگوید 
درحالی که  هستیم  دوستی  و  راستی  به   مجبور 
راست بودن و درست بودن مطابق 
رهبر  انسان هاست.  فطرت  با 
کارهایش  االهی وظایفش معلوم و 
بودن  مجبور  و  است  خدامحور 
راستی  به   مجبور  گر  ا ندارد.  معنا 
از  چرا  هستند،  و...  دوستی  و 
توهین  بنای  وصیت نامه  ابتدای 
را  محمدعلی  از  گله  و  تکذیب  و 

کردند؟ شروع 

»ای  می کند:  کید  تأ ادامه  در  او 
جدال  و  نزاع  مقّدس  دور  این  در  الهی،  احّبای 
طوائف  جمیع  باید  محروم.  متعّدی  هر  و  ممنوع 
و  محّبت  نهایت  بیگانه  چه  و  آشنا  چه  قبائل  و 

کرد«. )همان، ص۱4(. راستی و درستی 

و  صلح  به  توصیه  این  با  است  سؤال  جای 
همین  در  ایشان  خود  چرا  جدال،  منع  و  دوستی 
وصیت نامه این مهم را فراموش می کنند و با عمو 
دستور  و  می کنند  تند  برخوردهای  خود  برادر  و 
صادر  باشند،  ارتباط  در  آن ها  با  که  کسانی  طرد 

می کنند؟

این  با  است  سؤال  جای 
و  دوستی  و  صلح  به  توصیه 
ایشان  خود  چرا  جدال،  منع 
این  وصیت نامه  همین  در 
می کنند  فراموش  را  مهم 
خود  برادر  و  عمو  با  و 
می کنند  تند  برخوردهای 
که  کسانی  طرد  دستور  و 
باشند،  ارتباط  در  آن ها  با 

صادر می کنند؟
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می گوید:  قسمت  این  انتهای  در  که  عبدالبهاء 
وفا  شما  کنند  جفا  سائره  ملل  و  طوائف  گر  »ا
اجتناب  بنمایید،  عدل  کنند  ظلم  نمایید، 
دوستی  بنمایند  دشمنی  کنید،  اجتذاب  کنند 
زخم  ببخشید،  شهد  بدهند  زهر  بفرمایید، 
و  المخلصین  صفة  هذا  بنهید.  مرهم  بزنند 
هنگامی که  ص۱5(،  )همان،  الّصادقین«  سمة 
و  برادر  با  و  می کردند  اخراج  را  مخالفان 
این  می کردند،  برخوردهایی  چنان  دوستانشان 
و  مخلصان  جزو  و  نبود  خاطرشان  در  مطالب 

صادقان نبودند؟

خود  خضوع  از  خدا  با  مناجات  در  ادامه  در  او 
)همان،  می کند  صحبت  دشمنان  از  گله  و 
از  خداوند  مقابل  در  خودستایی  این  ص۱7(. 
از  گاه  آ خود  خدا  و  نیست  شایسته  پیشوا  یک 

خضوع افراد و عملکرد دشمنان است. 

ی زمین بهشت  در ادامه عبدالبهاء می گوید: »رو
برین شود و نزاع و جدال امم و شعوب و قبائل و 
ت 

ّ
مل االرض  کّل من علی  برخیزد.  میان  از  دول 

گر  ا و  گردد  واحد  وطن  و  واحد  جنس  و  واحده 
که شامل  اختالفی حاصل شود محکمه عمومی  
دعوی  فصل  است  ملل  و  دول  جمیع  از  اعضاء 

کند و حکم قاطع نماید«. )همان، ص۱4(. 

کنون که حدود صد سال از آن زمان گذشته  اواًل، ا
زمین  نه تنها  عمومی،  محکمۀ  استقرار  باوجود 
جنگ های  همه روزه  بلکه  نشده،  برین  بهشت 
پیشگویی  این  و  گرفته  فرا را  عالم  درشت  و  ریز 

جناب عبدالبهاء هم محقق نشده است.

سرپیچی  پدر  وصیت  از  که  عبدالبهاء  ثانیًا، 
برادر )و حتی بین طرف داران(  کرد و بین خود و 
اینجا  در  چگونه  کرد،  ایجاد  نزاع  و  اختالف 
ی از نزاع دعوت می کند؟ درواقع  احباء را به دور

توصیه خود را عمل نکرده است!

متن  مالحظۀ  با  که  می شود  ی  یادآور خاتمه  در 
عبدالبهاء،  از  موجود  متون  سایر  و  وصایا  الواح 
وصیت نامه  که  کرده اند  تشکیک  کسانی 
شوقی افندی  خود  ساخته وپرداختۀ  عبدالبهاء 
وصایا  الواح  در  موجود  عبارات  و  انشاء  و  است 
کتا  ب های  سایر  در  موجود  عبارات  و  انشاء  با 
که  آن هایی  و  ندارد  همخوانی  عبدالبهاء 
و  مهربان  رهبری  به عنوان  را  عبدالبهاء 
کنند  باور  نمی توانند  می دانند،  دوست داشتنی 
و  تند  عباراتی  از  خود،  وصیت نامۀ  در  او  که 
نقل  با  آنان  باشد.  کرده  استفاده  غیرمهربانانه 
با  آن  مقایسۀ  و  عبدالبهاء  از  مختلف  عبارات 
می کنند  نتیجه گیری  وصایا  الواح  متن  انشاء 
شوقی افندی  ادبیات  با  وصایا  الواح  متن  که 
ممکن  لذا  و  است  همسان  بدیع  قرن  کتاب  در 

است ساخته وپرداخته شوقی باشد. 

دیدگاه  از  بهائیت  مقالۀ  به  بیشتر  گاهی  آ برای 
دهم:  قسمت  بهائی:  روشنفکران  و  منتقدان 
 ۱4 بهائی شناسی، شماره  یمر، فصلنامه  ز هرمان 
درمورد  یمر  ز با عنوان دیدگاه هرمان   ۳8 صفحه 

الواح وصایای عبدالبهاء مراجعه فرمایید.
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نتیجهگیری

است  مهمی  سند  عبدالبهاء  وصایای  الواح 
اقدس  کتاب  مکمل  بهائیان  ادعای  طبق  که 
کتاب، با ابهامات  شمرده می شود. با بررسی این 
شد.  خواهیم  روبه رو  فراوانی  چالش های  و 
بزرگ  انحرافی  به  عبدالبهاء  از  بعد  بهائی  آیین 
کشیده شد و به نوعی با بحرانی جدی در رهبری 
که  است  سندی  وصایا  الواح  گردید.  مواجه 
برای  را  کامل و بی بدیلی  به موجب آن اختیارات 
به یک  تبدیل  را  او  و  شوقی افندی درنظر می گیرد 
که به  دیکتاتور قدرتمند می کند، رهبر قدرتمندی 

توصیه های عبدالبهاء هم بی توجه بود. 

وصایا  الواح  معتقدند  صاحب نظران  از  برخی 
جعلی است، زیرا اواًل، عبدالبهاء در زمان حیات 
شوقی افندی  و  امر  والیت  مسأله  به  اشاره ای 
حتی  و  بهائیان  برای  شوقی  معرفی  و  نداشته 
برای خود شوقی نیز غیرمنتظره بوده است. ثانیًا، 
مشخص  به درستی  وصایا  الواح  متن  مطالعۀ  با 
الواح  سایر  با  آن  در  به کاررفته  ادبیات  که  است 
برای  ندارد،  همخوانی  عبدالبهاء  کتا  ب های  و 
دوستی  از  اینکه  از  بیش  وصایا  الواح  در  مثال 
خشم  از  آید،  میان  به  سخن  عشق  و  محبت  و 
خداوند و شمشیرهای آخته و عذاب سخن رفته 
است و این سخنان با تعلیم وحدت عالم انسانی 

فرسنگ ها فاصله دارد. 

بزرگداشت  علی رغم  بهائیان  امروزه  در عین حال، 
رهبری  در  او  جایگاه  بر  کید  تأ و  عبدالبهاء 
نمی کنند  عمل  عبدالبهاء  وصیت  به  بهائیت، 
عضو  که  اهلل  امر  ولی  حضور  بدون  بیت العدل  و 
و  شده  تشکیل  است،  آن  دائمی  رئیس  و  ممتاز 
تمامی اختیارات  و  اداره می کند  را  بهائی  جامعۀ 
مالی  منابع  مصرف  مانند  امراهلل  ولی  وظایف  و 
هدایت  و  طردشده  بهائیان  بخشش  و  طرد  یا  و 
مغایر  قوانین  تصویب  از  جلوگیری  و  بیت العدل 
به نفع خود مصادره  را  با روح تعالیم بهاءاهلل و... 
کرده است. در واقع جامعۀ بهائی در روزگار حاضر 
جانشینی  به  ناظر  که  وصایا  الواح  از  بخشی  به 
دیگر  بخش های  از  و  کرده  توجه  است  شوقی 

کرده و آن ها را بال اثر قرار داده است.  صرف نظر 

کتاب الواح وصایا  تبیین جایگاه ایادی امراهلل در 
و مشخص شدن وظایف آنان، باعث بروز چالش 
شدن  منتفی  با  است.  شده  بهائیت  در  دیگری 
وجود ولی امراهلل در رأس هرم رهبری جامعه بهائی 
در قرائت جدید بهائیان، ایادی امر نیز دیگر تعیین 
که توسط بهاءاهلل  نمی شوند و اساسًا این مؤسسه 
تأسیس و توسط عبدالبهاء تأیید و توسط شوقی 
توسعه یافته بود، با مرگ اعضای قدیمی آن منحل 
گرفتن زمام امور  شده است. همچنین در دست 
جامعۀ بهائی توسط ایادی امر در فاصلۀ سال های 
برخالف  بیت العدل،  تشکیل  تا  شوقی  مرگ 
کتاب  در  ایادی  برای  شده  تعیین  یت های  مأمور
الواح وصایا است و از دیدگاه نصوص بهائی فاقد 

مشروعیت است.



211

منابع

کژ ۱-  لمر، راست را 
ُ
گ  ادو شفر، نیکوال توفیق، اولریش 

کسفورد. انگاشته اند، نشر رونالد آ
یخ پنهان بهائیان، نشر گوی، ۲-  یک، تار  استتسون، ار

تهران، ۱۳۹8.
محاضرات، ۳-  عبدالحمید،  خاوری،  اشراق   

مؤسسۀ مطبوعات امری، ۱۲۰ بدیع.
گنجینه حدود و احکام، مؤسسۀ 4-   اشراق خاوری، 

ی مطبوعات امری، نشر سوم، 128 بدیع.
ّ
مل

 باب، بیان فارسی، بی تا، بی جا. 5- 
 بهاءاهلل، مجموعه ای از الواح بعد از کتاب اقدس، ۶- 

لجنه نشر آثار امری، ۱۳7 بدیع، النگنهاین آلمان.
مصر(، - 7 )چاپ  مبارکه  الواح  مجموعۀ  بهاءاهلل، 

 ۱۹۲۰ قمری،   ۱۳۳8 قاهره،  مصر:  سعادة،  مطبعه 
میالدی.

نسخه 8-  بدیع،  نظم  ارکان  غالمعلی،  دهقان،   
دیجیتال.

 روحیه خانم و جان فرابی، درگذشت شوقی افندی، ۹- 
نسخه دیجیتال. 

و - ۱۰ ترجمه  جهانی،  نظم  شوقی افندی،   
۱5۱بدیع،  دوم،  نشر  اعظم،  فتح  هوشمند  اقتباس 
 ISBN 1-896193-09-9،P. O. Box ۱۹55میالدی، 

.65600 Dundas Ontario, L9H6Y6, Canada

مارچ - ۱۱ متین،  میثاق  مقدمه  فریبا،  صمیمی ،   
۱۹۳۰، ۱۶5 بدیع.

 عبدالبهاء، مکاتیب ج ۱، نسخه دیجیتال.- ۱۲
 عبدالبهاء، الواح وصایا، نسخه دیجیتال.- ۱۳

دیجیتال، - ۱4 نسخه   ،۲ ج  خطابات،  عبدالبهاء،   
بی تا بی جا.

الکردی، 5۱-  ذکی  اهلل  فرج  مفاوضات،  عبدالبهاء،   
مصر، ۱۳۳۹ ق.

منتقدان ۶۱-  دیدگاه  از  بهائیت  فرناق،  حمید   
یمر،  ز هرمان  دهم،  قسمت  بهائی:  روشنفکران  و 
 ،۹۹ تابستان   :۱4 شماره  بهائی شناسی،  فصلنامه 

ص۲۶ – 4۹. 
مؤسسه - ۱7 فرائد،  میرزاابوالفضل،  گلپایگانی، 

معارف بهائی، ۱5۱ بدیع، ۱۹۹5 میالدی. 
نسخه - ۱8 ج۲،  اسراراالثار  فاضل،  مازندرانی، 

دیجیتال، بی تا، بی جا.
 مکارم، تفسیر نمونه، ج ۱5، دارالکتب اسالمیه، - ۱۹

۱۳7۳ ه.ش.
بهائی - ۲۰ جامعۀ  در  رهبری  چالش  مسعود،  منفرد، 

بهائی شناسی،  فصلنامه  شوقی افندی،  مرگ  از  پس 
شماره ۱۳: بهار ۹۹، ص۱۰۰ – ۱۲5.

بهائی - ۲۱ جامعۀ  در  رهبری  "چالش  مسعود،  منفرد، 
بعد از مرگ عبدالبهاء"، فصلنامۀ بهائی شناسی، سال 

اول، شماره 4، بهار ۹۶، ص۱۳۰ - ۱45.
خطبه ۲۲-  تفسیر  و  شرح  تقوی،  سیدمحمد  نقوی،   

کرم در غدیر خم، چاپ اول، ۱۳74، نشر منیر.  پیامبر ا
وایت، دیانت بهائی، نسخه دیجیتال.- ۲۳

بهائی، 4۲-  دیانت  در  اجمالی  نظر  احمد،  یزدانی،   

۱۰7 بدیع، چاپ اول. 



212

پیامبرایرانیونگارشآثاربهزبانعربی

الههیزدیانی
کارشناسارشدالهیات



چکیده

حجت های  تمامی   ویژگی های  مهم ترین  از 
آن  در  که  قومی   زبان  به  که  است  آن  الهی 
علت  گفته اند؛  سخن  شده اند  مبعوث 
که  چرا است؛  روشن  کاماًل  نیز  مسئله  این 
حجت  یا  پیامبر  یک  به  افراد  نزدیک ترین 
یند؛ لذا برای  الهی، اهل قبیله و شهر و قوم او
آنکه یک پیامبر یا حجت الهی بتواند با اهل 
و  صحیح  مفاهمه ای  به  خود  دیار  و  شهر 
که  زبانی  با  است  الزم  یابد،  دست  منطقی 
کند. بااین حال  گفت و گو  می شناسند، با آنان 
فارسی زبانان  میان  در  آنکه  با  بهاءاهلل  و  باب 
زندگی می کردند و در بین آنان ادعای خود را 
به زبان  را  خود  نوشته های  تمام  کردند،  آغاز 

فارسی ارائه نکرده اند. 

بهائیان  دالیل  بررسی  به  نوشتار  این  در 
کتا  ب های  بهاء،  و  باب  چرا  که  یم  می پرداز

خود را به زبان قوم خود )فارسی( ننوشته اند. 

کلیدواژه: زبان قوم، بهاءاهلل، زبان عربی، 
بهائیت، پیامبری.
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کرده  تمام  افراد  همۀ  بر  را  حجت  و  داشته  پیام 
به  خصوصیات،  آن  مشاهدۀ  با  نیز  مردم  است. 
ایشان ایمان آورده و تسلیم اوامر و نواهی خدای 
به  می توان  ویژگی ها  این  از  شده اند.  متعال 
دربارۀ  کرد.۲  اشاره  عصمت  و  علم  و  معجزات 
پیامبر  بهاءاهلل  به عنوان  بر  ویژگی ها  این  آیا  اینکه 
نه،  یا  است  منطبق  بهائیان  مورداعتقاد  الهی 
نکته ای  اما  شده  است،۳  نگاشته  مقاله هایی 
کمتری  اهمیت  او  بر  ویژگی ها  این  تطابق  از  که 
خود  به عنوان  قوم  با  پیامبر  هم زبانی  ندارد، 
با  پیامبری  هر  هم زبانی  است.  عقلی  باور  یک 
سورۀ   4 آیه  در  به وضوح  کریم  قرآن  در  خود،  قوم 
است.  شده  بیان  آمد،  این  از  پیش  که  ابراهیم، 
کریم نیز به آن اشاره  البته در آیات دیگری از قرآن 
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آیات را انسانی به او تعلیم می دهد!« درحالی که 
می دهند  نسبت  او  به  را  این ها  که  کسی  زبان 
عربی  زبان  )قرآن(،  این  ولی  است؛  عجمی 

آشکار است!« )نحل: ۱۰۳(.

۲.محمدتقیسبحانی،معارفوعقاید۱39۵،۱،مرکزمدیریت
حوزههایعلمیه)دفترتدوینمتوندرسیحوزههایعلمیه(،

صص۲0۵-۱۷۱.
کنیدبه:نرگسحاجیقربانی،بررسی 3.بهعنوانمثالنگاه
دالیلحقانیتآیینبابوبهاءاهلل،فصلنامهبهائیشناسی،
شماره۴،بهار۱396،ص۱6۴ - ۱۷6؛سعیدهزرگرآزاد،هدی
و آسمانی ادیان در معجزه جایگاه تطبیقی بررسی تفضلی،
زمستان۱396، ،۵ شماره بهائیشناسی، فصلنامه بهائیت،

ص۱90 – ۲08.

مقدمه

که باب و بهاءاهلل پیامبران الهی  بهائیان معتقدند 
الهی  کتب  و  ادیان  ادعا،  این  براساس  و  هستند 
در  بهاءاهلل  مثال،  برای  می کنند.  تأیید  را  پیشین 
»ِکتاُب  می نویسد:  قرآن  شأن  در  الملوک  سورة 
َو  اهلِل  َرُسوِل  ٍد  ُمَحّمَ َعلی   

َ
َنَزل ذی 

َّ
ال َحفیٍظ  ُقدٍس 

ًة باِقَیًة ِمن ِعنِدِه َو ُهدًی  ُه ُحّجَ
َ
بیّین َو َجَعل خاَتم الّنَ

مین« )کتاب مقدس حفظ شده ای 
َ
ِللعال ِذکری  َو 

نازل  پیامبران  خاتم  و  خدا  رسول  محمد  بر  که 
کرد و آن را حجتی باقی و هدایتی برای جهانیان 
قرار داد(.۱ باتوجه به تأیید بهاءاهلل نسبت به آیات 
شریف  کتاب  آن  آیات  و  آموزه ها  کریم،  قرآن 
قابل استناد برای پاسخ به سؤاالت بهائیان از یک 

سو و مسلمانان از سوی دیگر خواهد بود. 

ادعای  با  تضاد  در  کریم  قرآن  از  ی  بسیار آیات 
آیین بهائی و نقد ادعای باب و بهاءاهلل قابل طرح 
است. در میان این آیات، در این مقاله به بررسی 

یم: آیه 4 سوره ابراهیم می پرداز
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نفرستادیم«.  قومش  زبان  به   جز  را  پیامبری 
)ابراهیم: 4(

پیامبران اولوالعزم صلوات اهلل علیهم و همچنین 
که پیام  دیگر اولیای الهی ویژگی هایی داشته اند 
متمایز  عادی  انسان  یک  از  را  ایشان  دعوت  و 
الهی  مبدأ  از  نشان  که   کرده  است؛  ویژگی هایی 

ارض، رؤسای و ملوک به خطاب نازله الواح بهاءاهلل، .۱
مؤسسهملیمطبوعاتامری،۱۲۴بدیع،ص۲۲.
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ما  دست  به  که  بهاءاهلل  و  باب  آثار   بااین حال 
ایشان  آنکه  با  که  می دهد  نشان  است،  رسیده 
تألیفی شان  آثار  ولی  بودند،  فارسی زبان  و  ایرانی 
در  باب،  حتی  نیست.  فارسی  به  کامل  به طور 
برای مالحسین  نخستین دعوتش در شهر شیراز 

و  خراسان  اهل  که  یه ای  بشرو
سورۀ  تفسیر  بود،  فارسی زبان 
یوسف به نام قیوم األسماء را به 

زبان عربی نوشت.۱

پیام  ابالغ  و  تبلیغی  شیوۀ  این 
و  مرسوم  یۀ  رو خالف  باب، 
معقول اولیای الهی بوده است، 
در  الهی  پیامبران  تمامی  زیرا 
دعوت خویش به زبان قوم خود 

می گفتند.  سخن 

این  خود،  قوم  زبان  به  رسل  ارسال  از  مقصود 
زبان  به  همگی  فرستادیم  که  رسوالنی  که  است 
ارشادشان  به  مأمور  که  می گفتند  سخن  مردمی 
بودند، چه اینکه آن پیامبر خودش از اهل همان 
مانند  آنکه  یا  باشد،  مردم  همان  نژاد  از  و  محل 
باشد،  دیگر  سرزمین  اهالی  از  لوط  حضرت 
بگوید،  سخن  ایشان  با  مردم  این  زبان  با  ولی 
کریم از یك طرف او را در میان  که قرآن  همچنان 
إلی  ُمهاِجُر  »إّنی  فرموده:  و  آن قوم غریب خوانده 
قوم  را  بیگانه  مردم  همان  دیگر  طرف  از  و  رّبی« 

لوط خوانده و مکرر فرموده: »و قوم لوط«. 

۱.مهدیهادیان،مسألهمشروعیت،انتشاراتگوی،صفحه
.۱89

در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا پیامبرانی 
یعنی  شده اند،  مبعوث  امت  یك  از  بیش  به  که 
بشرى  اقوام  همگی  بر  که  اولواالعزمی  پیغمبران 
آیا  داشتند؟  وضعی  چه  می شدند،  مبعوث 
و  می دانستند  را  عالم  اهل  همه  زبان  آنان  همه 
ایشان  زبان  به  ملتی  هر  اهل  با 
یا نه؟ در پاسخ  سخن می گفتند 
این  بر  زیر  نمونه هاى  گفت  باید 
که این ها اقوامی  داللت می کنند 
که اهل زبان خود نبوده اند، نیز  را 
حضرت  مثاًل  می کردند،  دعوت 
اینکه  با  خلیل؟ع؟  ابراهیم 
عرب  بود،  »سریانی«  زبانش 
دعوت  حج  عمل  به  را  حجاز 
با  موسی؟ع؟  حضرت  و  نمود 
که »قبطی«  اینکه »عبرى« بود، فرعون و قوم او را 
پیغمبر  فرمود.  دعوت  خدا  به  ایمان  به  بودند 
ى  بزرگوار اسالم؟لص؟ هم یهود عبرى زبان و نصار
ایمان  و  فرمود  دعوت  را  ایشان  غیر  و  رومی زبان 

که ایمان می آورد می پذیرفت.  هرکه از ایشان را 

رسول  من  أرَسلنا  ما  »َو  جمله  معناى  بنابراین، 
که خداى  َن لهم« این است   بلسان قومه لُیَبّیِ

ّ
إال

را  دینی  دعوت  و  رسل  ارسال  مسأله  تعالی، 
براساس معجزه و یك امر غیرعادى بنا نگذاشته 
را  خود  اختیارات  و  قدرت  از  هم  چیزى  و 
است،  ننموده  گذار  وا خود  انبیاى  به  دراین باره 
زبانی  ـــ  عادى  زبان  به  تا  فرستاده  را  ایشان  بلکه 
به  را  خود  مقاصد  و  می کنند  گفت وگو  خود  که 

اولوالعزم صلوات اهلل  پیامبران 
اولیای  علیهم و همچنین دیگر 
داشته اند  گی هایی  ویژ الهی 
از  را  ایشان  دعوت  و  پیام  که 
متمایز  کرده  عادی  انسان  یک 
که نشان از  گی هایی   است؛ ویژ
مبدأ الهی پیام داشته و حجت 
کرده  تمام  افراد  همۀ  بر  را 

است.
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کنند  صحبت  خود  قوم  با  ــ  می فهمانند  دیگران 
البته همه  برسانند.۱  ایشان  به  را  و مقاصد وحی 
زبان ها  تمام  به  متعال  خداوند  اذن  به  پیامبران 
ابالغ  در  مترجم  به  ی  نیاز و  هستند  مسلط 
خودشان  زبان  به  قومی  هر  با  و  ندارند  خود  پیام 
هست  شواهدی  مثال  برای  می کنند.  صحبت 
به  خسروپرویز  به  کرم؟لص؟  ا پیامبر  نامۀ  که 

این  است.  بوده  فارسی۲  زبان 
در  باب  که  است  حالی  در 
غیر  زبانی  از  دعوت  ابتدای 
زبان  یعنی  قومش،  زبان  از 
است؛  کرده  استفاده  عربی 
در  اینکه  با  بهاءاهلل  همچنین 
و  )عراق  عرب زبان  کشورهای 
را  مکتوباتش  بود،  فلسطین( 
به زبان فارسی نگاشته است. 

گذاشتن این اتفاقات  کنار هم 
عدم  این  علت  که  می کند  مطرح  را  سؤال  این 
است  ارتباط  اولیۀ  و  اساسی  اصل  که  تناسب 
بودن  موجه  درصورت  است؟  بوده  علت  چه  به 
چه  شنونده،  و  گوینده  بین  هم زبانی  عدم  این 
آیا  آفاتی بر انتقال پیام موردانتظار است و اینکه 
علت این اتفاق، ثقیل جلوه دادن محتوای پیام 
است؟ و درنهایت با پاسخ به تمام این سؤاالت، 
غلط های  علت  می شود:  مطرح  هم  پرسش  این 

۱.محمدباقرموسوی،ترجمهتفسیرالمیزان،ج۱۲،ص۱9.
۲.محسنجعفریمذهب،تحقیقیپیراموننامهپیامبر؟لص؟
بهخسروپرویز،مجلۀوقفمیراثجاویدان،زمستان۱3۷۲،

شماره۴،صص۱0۱-9۲.

واضح صرفی و نحوی در نوشته  های عربی باب 
به  باید  ابتدا  گوینده  دیگر،  عبارت  به  چیست؟ 
زبان موردنظر خود برای انتقال پیام مسلط باشد 
تا پیام در مرحلۀ ابتدایی به سادگی به مخاطب 
گوینده ادعای مبدأ  که  برسد؛ به خصوص زمانی 

الهی برای پیام خود داشته باشد.

مقدمۀ  باتوجه به  پرسش ها  این  به  ادامه  در 
با  و  می دهیم  پاسخ  ذکرشده، 
مقایسه  بهائیان۳  پاسخ های 

می کنیم. 

پاسخبهائیانبهشبهه

سؤاالت  به  پاسخ  در  بهائیان 
رفع  جزوۀ  در  گفته شده، 
این  ذیل  را  جواب  شبهات، 

کرده اند: عناوین دسته بندی 

پیامبران  آثار  تطابق  عدم   .1
ی قومشان. پیشین با زبان مادر

یا  فارسی  که  نیست  آن  قوم  لسان  از  مقصود   .۲
باشد،  قوم  آن  ی  مادر زبان  یا  سریانی  یا  عبری 
که مطابق فهم و استعداد  بلکه مقصود این است 

قوم بوده  باشد.

قاجار  زمان  در  ایران  علمی  و  مذهبی  زبان   .۳
عربی بوده است.

عربی  آثار  دربارۀ  اسالم  پیشوایان  پیش بینی   .4
شریعت جدید.

3.جزوۀرفعشبهاتبهائیان،شبهه3۲.

بهائیان  گفته  طبق  گر  ا همچنین 
منظور از لسان قوم صحبت مطابق 
باشد؛  بوده  قوم  استعداد  و  فهم 
از  بدتر  عذر  این  معروف،  به قول 
صحبت  از  قبل  که  چرا است،  گناه 
سلیم  عقل  قوم،  آن  فهم  مطابق 
گوینده و شنونده رأی  به  همزبانی 
بعدی  قدم  گفتار  فهم  و  می دهد 

است. 



217

5. آثار غیرعربی امر بابی و بهائی.

۶. جهانی بودن دیانت بهائی.

مختلف  زبان های  کاربرد  دالیل   .7
کامل ترین  )زبان عربی فصیح ترین و 

زبان است(.

در  فارسی  به  آیات  نزول  اهمیت   .8
ایران.

۹. تفاوت آثار عربی و فارسی.

موارد  این  از  هرکدام  ادامه،  در 
توضیح و پاسخ داده شده است.

زبان با پیامبرانپیشین  آثار 1.عدمتطابق
مادریقومشان

قوم  میان  در  مسیح  حضرت  می گویند  بهائیان 
زبان  به  مقدس  انجیل  اما  شدند  مبعوث  یهود 
پاسخ  در  عبری.  زبان  به   نه  نوشته  شد،  یونانی 
موجود،  چهارگانۀ  اناجیل  اصواًل  می گوییم 
نبوده  عیسی؟ع؟  حضرت  تألیف  هیچ کدام 
شده  نوشته  حضرت  آن  گردان  شا به دست  و 
به  انجیل  نگارش  زبان  دادن  نسبت  و  است 
بعضی  البته  است.1  خالف  کاماًل  حضرت،  آن 
ابتدایی،  انجیل  زبان  دربارۀ  پژوهشگران  از 
این  بر  یعنی  دارند،  یونانی عقیده  زبان  به تقدم 
ابتدا  کامل  به طور  جدید تقریبًا  که عهد  باورند 
از  برخی  اما  شده  است،  یونانی نوشته  به زبان 
دارند،  آرامی اعتقاد  زبان  به تقدم  کارشناسان 

۱.جیمزهاکس،قاموسکتابمقدس،ص۷8۲.

یعنی معتقدند انجیل نخستین بار به زبان آرامی 
کتاب  پژوهشگران  از  برخی  شده  است.    نوشته 
از  عباراتی  که  باورند  براین  همچنین  مقدس، 
دارای  انجیل متی،  به خصوص  جدید  عهد 
گفته ها  همچنین  هستند.2  اصلی آرامی نیز 
وجود  برنابا  به نام  انجیلی  که  است  آن  از  کی  حا
که به زبان عبری نوشته  شده اما مسیحیت  دارد 

از افشای آن جلوگیری می کند.3 

که  مسیحی  کشیش  »فخراالسالم«،  مرحوم 
تالیف  را  األعالم«  »أنیس  کتاب  و  شد  مسلمان 
علماء  نفر   30 از  »بیش  می گوید:   1 جلد  در  کرد، 
لغت  به  متی  انجیل  که  دارند  اتفاق  مفسرین  و 

عبرانی )عبری( بوده است«. 

2. Casey, Maurice. An Aramaic Approach to Q 
Sources for the Gospels of Matthew and Luke 
(Society for New Testament Studies Mono-
graph Series). New York: Cambridge UP, 2002. 
Print.
3. Kollmann, Bernd. Joseph Barnabas His Life 
and Legacy (Michael Glazier Books). New 
York: Liturgical, 2004. Print. page 60

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://books.google.com.au/books/about/Joseph_Barnabas.html?id=W9rLwIMdxBcC&redir_esc=y
https://books.google.com.au/books/about/Joseph_Barnabas.html?id=W9rLwIMdxBcC&redir_esc=y
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با توجه به استدالل فوق و بر طبق منابع ذکرشده، 
موجود  اناجیل  اولیۀ  زبان  بهائیان،  نظر  برخالف 
نوشته  عیسی  حضرت  گردان  شا توسط  اینکه  با 
شده، به زبان قوم نویسندگان خود، یعنی عبری 

بوده  است. 

2.معنایحقیقیزبانقوم

آن  قوم  لسان  از  مقصود  که  می گویند  بهائیان 
زبان  یا  سریانی  یا  عبری  یا  فارسی  که  نیست 
که  ی آن قوم باشد، بلکه مقصود این است  مادر
باید  پاسخ  در  قوم  باشد.  استعداد  و  فهم  مطابق 
آیه  این  که حجیت ظاهر  کرد  این نکته توجه  به 
چگونه  قرآن  دیگر  آیات  یا  ابراهیم(  سورۀ   4 )آیه 
معنی  به  می توان  آیا  که  دید  باید  درواقع  است؟ 
باید  حتمًا  یا  کرد  تکیه  کریم  قرآن  آیات  ظاهری 
در هر آیه معنایی به جز ظاهر آن آیه را جست وجو 

کرد؟

سیرۀ  الفاظ،  ظواهر  حجیت  بر  دلیل  مهم ترین 
تفهیم  در  گویندگان  که  است  خردمندان 
مقاصد  یافت  در برای  شنوندگان  و  خود  مقاصد 
و  دارند  اعتماد  یکدیگر  کالم  ظواهر  به  دیگران، 
یکدیگر  کالم  ظواهر  دادوستدها  و  محاورات  در 
نیز  مقدس  شارع  می دهند.  قرار  عمل  ک  مال را 
در  و  بوده  هم روش  حیث  این  از  خردمندان  با 
استعمال الفاظ برای تفهیم مقاصد خود از روش 
عقال خارج نشده و راه و روش جدیدی برنگرفته 
قاعده  این  از  نیز   .»... أرسلنا  ما  »و  آیۀ:  است.۱ 

۱.محمدرضامظفر،اصولالفقه،ج۲،ص۱30.

پیامبری  هر  که  معنی  این  به  نیست،  مستثنا 
پیام های  و  کند  صحبت  مردم  با  می خواهد  که 
خدای متعال را برساند، باید به زبان آنان سخن 
کار  بگوید تا مردمان بفهمند. در غیراین صورت، 
که شرط  عبث و بیهوده ای انجام داده است، چرا
به  پیام  که  است  این  ابتدا  خداوند  پیام  قبول 
زبان قابل فهم مردم باشد تا آن را بفهمند و درک 
منظور  بهائیان  گفته  طبق  گر  ا همچنین  کنند. 
استعداد  و  فهم  مطابق  صحبت  قوم  لسان  از 
از  بدتر  عذر  این  معروف،  به قول  بوده  باشد؛  قوم 
فهم  مطابق  صحبت  از  قبل  که  چرا است،  گناه 
گوینده و شنونده  آن قوم، عقل سلیم به  هم زبانی 
است.  بعدی  قدم  گفتار  فهم  و  می دهد  رأی 
عربی  فارسی زبان  ایرانیان  برای  کسی  گر  ا پس 
ارتباط  قطع  گفتار  ابتدای  از  کند،  صحبت 
انجام شده  است، زیرا هم زبانی پایۀ اولیه ارتباط 

است.

زمان  در ایران علمی و مذهبی زبان .3
قاجار

هنگام  در  می گویند  دیگر  استداللی  در  بهائیان 
سلطنت  با  هم زمان  ــ  بهاءاهلل  و  باب  ظهور 
قبیل  از  روز  آن  علمی  و  درسی  کتب  ــ  یه  قاجار
اصول،  و  فقه  حکمت،  و  منطق  طب،  علم 
عربی  به زبان  همه  یاضیات،  ر و  ادبیات 
از  ی  بسیار آثار  که  همان طور  می شده،  یس  تدر
به عربی  نیز  ابن سینا  همچون  ایرانی  دانشمندان 
ی از آثار ادبی مشهور ایران  نوشته  شده اند. بسیار



219

بهائیان در استداللی دیگر می گویند 
ــ  بهاءاهلل  و  باب  ظهور  هنگام  در 
کتب  هم زمان با سلطنت قاجاریه ــ 
درسی و علمی آن روز از قبیل علم 
طب، منطق و حکمت، فقه و اصول، 
به زبان  همه  ریاضیات،  و  ادبیات 
عربی تدریس می شده، همان طور 
که آثار بسیاری از دانشمندان ایرانی 
همچون ابن سینا نیز به عربی نوشته 

 شده اند.

غزلیات  یا  گلستان،  سعدی،  شاهکار  جمله  از 
حافظ زیباییشان در به کار بردن استادانه همین 
سبک است و اصواًل زبان فارسی متداول آن روز 
لغات  از  مرکب  است  زبانی  هم،  امروز  حتی  و 

فارسی و عربی و بعضی لغات دیگر.

در پاسخ به این ادعا، دو نکته الزم به ذکر است:

در  باب  اینکه  اول  نکته 
1819-1850م.  سال های 
و  ش.(  )1197-1229ه. 
-1817 سال های  در  بهاءاهلل 
)1196-1271ه.  1892م. 
هم زمان  که  یسته اند  ز ش.( 
-1794 یه  قاجار حکومت  با 
1925 م. )1173-1304 ه. ش.( 
یه  قاجار زمان  در  است.  بوده 
همچون  بزرگانی  همت  به 
صنعت  امیرکبیر  و  عباس میرزا 

سپس  و  فرانسوی  زبان  به خصوص  و  ترجمه 
تأسیس  با  که  گرفت  رونق  ایران  در  انگلیسی 
به  ایرانی  دانشجویان  اعزام  و  دارالفنون  مدرسه 
کشور به رونق این صنعت و این زبا ن ها  خارج از 
که  نیز  ابن سینا  کتا  ب های  شد.1  شایانی  کمک 
عربی  به  زبان  هجری  پنجم  قرن  در  این  از  پیش 
در  لذا  شد.  ترجمه   به  فارسی  شده  بود،  نوشته 
ایران اتفاقًا برعکس ادعای بهائیان، زبان فارسی 

۱.هوشنگخسروبیگی،محّمدخالدفیضی،ترجمهدردوره
قاجار)از۱۲۱0ق.تاپایاندورهمظّفری(،ادبفارسی،دوره۲،

شماره۲،پاییزوزمستان۱39۱،شمارهپیاپی۱0.

چیرگی  دانشگاهی  علمی  مجامع  در  فرانسه  و 
پیش  قرن ها  به  مربوط  عربی  زبان  رونق  و  داشته 

بوده است.

مخاطب  یخ  تار طول  در  همواره  اینکه  دوم  نکته 
و  فالسفه  نه  بوده اند،  مردم  عامه  الهی  پیامبران 
دیگر روشن فکران، درعین حال سخنان پیامبران 
و  بودن  بدیع  حیث  از  الهی، 
انسانی،  فطرت  با  همراهی 
فرهیختگان  موردتوجه  همواره 
است.  گرفته   قرار  نیز  جوامع 
بهاءاهلل  و  باب  جنابان  لذا 
خدا  جانب  از  پیامبری  گر  ا
پیامشان  می بایست  هستند، 
عامه  برای  قابل فهم  به زبان  را 
گروهی  مردم بیان می کردند نه 
گر  ا حتی  بنابراین  خاص! 
فرض بهائیان را مبنی بر اینکه 
یه  قاجار زمان  در  ایرانیان  میان  در  علمی  زبان 
مدارک  اینکه  با  ــ  بدانیم  صحیح  است،   عربی 
ــ  می دهند  نشان  را  ادعا  این  خالف  یخی  تار
باب  پیام  چرا  که  است  این  ایشان  از  ما  سؤال 
و درک  قابل فهم  برای عامه مردم  نباید  بهاءاهلل  و 

باشد؟!

عربی  آثار دربارۀ اسالم پیشبینی .4
شریعتجدید

متجاوز  اطهار  ائمه  که  می کنند  ادعا  بهائیان 
که  کرده اند  پیش گویی  قبل  سال  هزار  از 
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هستند  )غیرعرب(  عجم  قائم،  اصحاب 
به زبان  جز  اما  بالعربیه:  اال  الیتکلمون  »ولکن 
دیگر  حدیث  در  و  نمی کنند«  صحبت  عربی 
مانند  ی  آثار القرآن:  مثل  بآثار  »یظهر  می فرماید: 
بیان و  کتاب  گر  ا بااین حال  قرآن ظاهر می کند«. 
از  برخی  باز  نازل می شدند،  به فارسی هم  اقدس 
که چرا به عربی نازل  مغرضان اعتراض می کردند 

نشده  است.

ایشان  به این ادعای  در پاسخ 
احادیث  دقیق  بررسی  به 

یم:  ادعاشده می پرداز

کتاب  از  اول  حدیث 
 ۳۶۶ باب  مکیه«  »فتوحات 
از عالم اهل سنت »ابن عربی« 

نقل شده است:

أهل  العلماء  دة 
ّ
مقل أعدائه  »و 

کرها تحت حکمه خوفا من  االجتهاد فیدخلون 
سیفه و سطوته و رغبة فیما لدیه و یفرح به عاّمة 
المسلمین، یبایعه عاّمة العارفون باهلل تعالی من 
کشف بتعریف إلهّی،  أهل الحقائق عن شهود و 
و  ینصرونه  و  دعوته  یقیمون  إلهّیون  رجال  له  و 
السّید  هو  المملکة.  أثقال  یحملون  الوزراء  هم 
حین  الوسمّی  الوابل  هو  أحمد  آل  من  المهدّی 
الحیوان  منطق  یفهم  مسّدد  خلیفة  هو  و  یجود 
من  وزرائه  و  الجآّن  و  اإلنس  فی  عدله  یسرى  و 
إاّل  مون 

ّ
الیتکل لکن  عربّی  فیهم  ما  األعاجم 

عصی  ما  جنسهم  من  لیس  حافظ  له  بالعربیة، 

و  األمناء:  أفضل  و  الوزراء  أخّص  هو  قّط  اهلل 
اجتهادند،  اهل  و  علما  دان 

ّ
مقل از  او  دشمنان 

به  و  او  حملۀ  و  شمشیر  ترس  از  و  کراه  ا با  پس 
که در اختیار دارد، زیر حکم او داخل  طمع آنچه 
شاد  مسلمانان  عموم  او  سبب  به  و  می شوند 
و  تعالی  خداى  به  معرفت  اهل  همۀ  و  می شوند 
اهل حقیقت از کشف و شهود، با معّرفی خداوند 
که  دارد  الهی  مردانی  او  می نمایند.  بیعت  او  با 
او  و  سازند  پایدار  را  او  دعوت 
وزیران  آن ها  نمایند،  ى  یار را 
سنگین  کارهاى  متحّمالن  و 
اوست  هستند.  مملکت 
که  مهدى از آل احمد، اوست 
چون  می بارد  بخشش  هنگام 
محکم،  خلیفۀ  اوست  باران، 
که زبان حیوانات  اوست کسی 
براى  عدالتش  و  می فهمد  را 
از  او  وزیران  می یابد.  جریان  جنیان  و  انسان ها 
عجم هایند و عربی در میان  آن ها  نیست! اّما به 
است  نگهبانی  او  براى  می گویند.  سخن  عربی 
فرشته ها  از  )بلکه  نیست  جنس  آن ها   از  که 
که ابدًا از خدا نافرمانی نکرده است.  خواهد بود( 

او خاّص ترین وزیران و بهترین امینان است«.1

نکته اول و مهم در مورد این حدیث، نقل کننده 
است  سنت  اهل  عالم  ابن عربی  است.  حدیث 
از  بعضی  در  شیعه  فقهای  و  دانشمندان  و 

۱.ابنعربی،فتوحاتمکیه،بیتا،ج3،ص3۲8.

عالمه  بحاراألنوار  کتاب  در 
این  مشابه  حدیث  چند  مجلسی، 
جدول  در  که  دارد  وجود  حدیث 
هیچ کدام  ولی  است  آمده  زیر 
لذا  نیستند.  حدیث  این  همانند 
از  قسمتی  بهاءاهلل  می رسد  به نظر 
جعل  را  مابقی  و  گرفته  را  حدیث 

نموده است. 
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این  جزئیات  که  دارند  نقدهایی  او  به  مباحث 
نقدها از حوصلۀ این مقاله خارج است. این در 
شیعیان  برابر  در  بهائیان  ادعای  که  است  حالی 
نه  است  شده  مطرح  شیعیان  دوازدهم  امام  و 
اهل سنت. لذا شایسته است در استدالل برای 
شیعیان از احادیث علمای شیعه استفاده شود. 

در  که  است  این  حدیث  این  دربارۀ  دوم  نکتۀ 
آنچه  که  است  آمده  بحاراألنوار  شریف  کتاب 
کتاب فتوحات مکیه دربارۀ عربی زبان بودن  در 
آمده است،  وزرای عجم حضرت مهدی؟جع؟ 
استفاده  باید  امیرالمومنین؟ع؟  خطبۀ  کنار  در 
صهیل  اسمع  کأنی  »و  می فرمایند:  که   شود 
این  نشان دهندۀ  و  رجالهم«  طمطمة  و  خیلهم 
فارسی  به  قائم  حضرت  اصحاب  که  است 

می کنند. صحبت 

است  فارسی  لغت  طمطمه  می نویسد:  بحار  در 
طمطمی  مرد  عجمة(  لسانه  فی  طمطمی  )رجل 
کند.  صحبت  فارسی  زبان  به  که  است  کسی 
حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره می کنند به این 
هستند.  عجمی  قائم  حضرت  سپاه  که  سخن 
کرده  با آنچه صاحب فتوحات ذکر  این منافات 
صحبت  عربی  به  جناب  آن  وزیران  که  ندارد 
صحبت  عربی  به  است  ممکن  زیرا  میکنند، 
باشد  داشته  ایشان  وزیران  به  اختصاص  کردن 

نه سپاهیان.۱

۱.عالمهمجلسی،بحاراألنوار،ج۴8،ص30۵.

از  نقل  به  بهاءاهلل  ایقان  کتاب  در  دوم  حدیث 
بحاراألنوار آمده است: 

من  عالماٍت  أرَبَع  قاِئِمنا  فی   
َ

إّن الِبحار:  ِفی  »و 
ٍد. أّما  أرَبَعِة َنبی ُموسی و عیسی و یوُسَف و ُمَحّمَ
الَعالَمة ِمن موسی الَخوُف و االنتظار َو أّما الَعالَمة 
ِه و الَعالَمُة ِمن یوُسَف  وا فی َحّقِ

ُ
ِمن عیسی ما قال

یظَهُر  ٍد،  ُمَحّمَ ِمن  الَعالَمُة  َو  قیُة  الّتَ َو  جُن  الّسِ
با این حدیث به این محکمی  القرآِن.  ِبآثاِر مثَل 
شده  واقع  آنچه  مطابق  را  امورات  جمیع  که 
نشده«.۲  متنبه  احدی  مع ذلک  فرموده اند  ذکر 
ترجمه: و در بحار  است: در قائم ما چهار نشانه 
و یوسف  و عیسی  پیامبر است، موسی  از چهار 
و محمد؟لص؟، اما نشانه از موسی ترس و انتظار 
حقش  در  که  است  چیزی  آن  عیسی  از  نشانه  و 
می گویند و نشانه از یوسف زندان و تقیه است و 
نشانه از محمد، با اثری مثل قرآن ظاهر می شود.

چند  مجلسی،  عالمه  بحاراألنوار  کتاب  در 
در  که  دارد  وجود  حدیث  این  مشابه  حدیث 
همانند  هیچ کدام  ولی  است  آمده  زیر  جدول 
بهاءاهلل  می رسد  به نظر  لذا  نیستند.  حدیث  این 
گرفته و مابقی را جعل نموده  قسمتی از حدیث را 
که عبارت پایانی در هیچ کدام  است. به گونه ای 
ِمن  الَعالَمُة  »َو  ندارد:  وجود  بحار  احادیث  از 
از  او  نشانی  و  القرآِن:  مثَل  ِبآثاِر  یظَهُر  ٍد،  ُمَحّمَ
قرآن  شبیه  ی  آثار که  است  این  محمد؟لص؟ 
برای  صرفًا  عبارات،  این  جعل  می کند«.  ظاهر 
است  االسماء  قیوم  کتاب  در  باب  کار  توجیه 

۲.بهاءاهلل،ایقان،ص۱68.
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یشه عربی را نیز  خطاب بوده اند، حتی لغات با ر
لوح  در  بهاءاهلل  فی المثل  برده اند.  به کار  به ندرت 
پدیدار،  یزدان  کیش  »امروز  است:  گفته  شیرمرد 
و  نیکوکاری  کیشش  نمود.  راه  و  آمد  جهان دار 
پاینده بخشد  کیش زندگی  بردباری، این  آیینش 
و این آیین مردمان را به جهان بی نیازی رساند«. 
مقدسه  آثار  و  کتب  از  بسیاری  ترجمه  همچنین 
ممالک  برای  کنون  تا بهائی 
و  انگلیسی  زبان  به  غرب 
منتشر  نیز  دیگر  زبان های 

شده  است.

است  این  توجه  جالب  نکتۀ 
هم  بهائی  نویسندگان  که 
سخن ما را می گویند، آنجا که 
نوشته اند: »بنابراین به جهت 
ارتباط  این  برقراری  سهولت 
به  مقتضای  آثار  انتقال،  و 
حال مخاطبین نازل شده اند...« دقیقًا سؤال ما از 
که چرا آثار به »مقتضای  عزیزان بهائی این است 
که باب  حال مخاطبین« نازل نشده است؟ آنجا 
است  خراسانی  که  یه ای  بشرو مالحسین  برای 
می کند  بیان  را  ادعایش  عربی،  االسماء  قیوم  با 
به  الواحی  است،  بغداد  در  که  زمانی  بهاءاهلل  و 
وادی«  »هفت  کتاب  مثال  برای  دارد.  فارسی 
بهاءاهلل در بغداد به زبان فارسی نوشته شده است، 
نیستند؟۱  مخاطب  زبان  به  آثار  آن  دلیل  چه  به 

1. Stockman, Robert. The Baha’i Faith: A Guide 
For The Perplexed. Bloomsbury. 2013

وحی  تغییر  به عنوان  اندکی  با  را  قرآن  آیات  که 
در  نکتۀ دیگر  کرده است. همچنین  ارائه  جدید 
فرض  به  درصورتی که  که  است  این  روایت  این 
)باب(  او  نشان  کنیم،  قبول  را  حدیث  اشتباه 
را  او  آثار  که  است  این  محمد؟لص؟  حضرت  از 
تبیین می کند و به سنت و سیرۀ او عمل می کند؛ 
بلکه دین اسالم  نکرد  را  کار  این  نه تنها  باب  اما 

مدعی  و  نمود  اعالم  منسوخ  را 
دین جدیدی شد. 

و بابی امر غیرعربی آثار .5
بهائی

باب  که  می کنند  ادعا  بهائیان 
نیز  یادی  ز فارسی  آثار  بهاءاهلل  و 
ایشان  از  الواحی  حتی  و  دارند 
به فارسی  کاماًل  که  شده  نازل 
عربی  لغت  هیچ  و  است  سره 
آثار  نزول  علت  نیست.  آن  در 

اسالمی  اعتقاد  یشه  ر که  است  نیز  این  عربی 
متون  با  مردم  ارتباط  و  انس  سرزمین،  این  در 
نیایشی عربی، همچون نماز و دیگر ادعیه، بسیار 
بیش از فارسی بوده و برای ایشان زبانی نا مفهوم و 
اختالط  زمان  آن  در  به عالوه  است.  نبوده  ناآشنا 
و  بوده  امروز  از  بیش  بسیار  فارسی  و  عربی  زبان 
و  به پیوستگی  یشه،  ر این  از  گسستن  یکباره  به 
می آورد؛  وارد  لطمه  قدیم  و  جدید  اعتقاد  ارتباط 
ارتباط  این  برقراری  سهولت  جهت  به  بنابراین 
نازل  مخاطبین  حال  به مقتضای  آثار  انتقال،  و 
مورد  زرتشتیان  که  الواحی  در  مثاًل  شده اند... 

که  است  این  توجه  جالب  نکتۀ 
ما  سخن  هم  بهائی  نویسندگان 
نوشته اند:  که  آنجا  می گویند،  را 
»بنابراین به جهت سهولت برقراری 
این ارتباط و انتقال، آثار به  مقتضای 
شده اند...«  نازل  مخاطبین  حال 
دقیقًا سؤال ما از عزیزان بهائی این 
که چرا آثار به »مقتضای حال  است 

مخاطبین« نازل نشده است؟ 
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قابل قبول است  زرتشتیان  پاسخ  فارسی در  الواح 
ولی چرا تمام الواح باب و بهاء این گونه نیست؟ 
است.  مهم  نکتۀ  این  نداشتن  عمومیت  ما  نقد 
زبان  به  مخاطبانش  با  پیامبری  مدعی  چرا 
الواحی  خودشان سخن نگفته است؟ چرا وجود 
مثل لوح شیرمرد، استثنائی بر این قاعده است؟ 
است،  بوده  مخاطبان  زبان  متوجه  بهاءاهلل  گر  ا
و  شده  رعایت  توجه  این  شیرمرد  لوح  در  چرا 
دیگر  افراد  بعضی  یا  بغداد  اهالی  با  برخورد  در 
گفتۀ  به  بهاءاهلل  و  باب  گر  ا است؟  نشده  رعایت 
خودشان در مرحلۀ اول برای دعوت ایرانیان آمده 
بودند، ایرانیان و زبان شیرین فارسی برای ایشان 
که باید به زبانی دیگر پیام خود را  حرمتی نداشته 
کالم، »مقتضای  گر به فرض صحت  ا برسانند؟! 
حال مخاطبین« آن زمان زبان عربی بوده است، 
فارسی  به  بهاءاهلل  کتب  بعضی  همچنان  چرا 
روشن  هرکسی  برای  نشده اند،  درحالی که  ترجمه 
زمان  در  مخاطبین«  حال  »مقتضای  که  است 
که  است  قابل توجه  است؟  فارسی  زبان  حاضر، 
را  آن  بهاءاهلل  فارسی،  به  عربی  آثار  ترجمه  دربارۀ 
مورخ  منیع  توقیع  در  او  ندانسته است.  پسندیده 
۲۶ جوالی ۱۹۳۲ خطاب به محفل روحانی بمبئی 
کید گشت که ترجمۀ  می نویسد: »از قبل اشاره و تأ
آثار عربّیه به لغت نورا ]فارسی[، ممدوح و مقبول 
کتاب اقدس و ادعیه  نه، علی الخصوص احکام 

و صلوات...«.۱

محفل ماهانۀ نشرّیه انتشارات از آسمانی، پیام بهاءاهلل، .۱
روحانیمّلیفرانسهبرایبهائیانایرانی،نوامبر۱988م،نشر

دوم،ج۱،ص۱09.

یک ونیم  »در  گفته اند:  دیگر  جایی  در  بهائیان 
بسیار  فارسی  و  عربی  زبان  اختالط  گذشته  قرن 
از  گسستن  به یکباره  و  بوده  است  امروز  از  بیش 
و  جدید  اعتقاد  ارتباط  و  به پیوستگی  یشه،  ر این 
گویا ایشان نمی دانند  قدیم لطمه وارد می آورد...« 
دربارۀ موضوع مهم دیانت الهی صحبت می کنند 
که چنین بدون اساس و پایه استداللشان را مطرح 
گر پیامی مبدأ صحیحی داشته باشد و  می کنند! ا
کافی برخوردار  به زبان مخاطبان باشد و از غنای 
ک آن را می پذیرند و  باشد، عقل سلیم و قلوب پا
اعتقاد  به  آمدن  وارد  نگرانی دربارۀ »لطمه  به  نیاز 
قدیم و جدید« نیست!  بااین حال، این استدالل 
و  باب  که  می دهد  نشان  صحت،  فرض  به 
اسالم(  )دین  قبلی  دین  ادامه  در  را  خود  بهاءاهلل 
جدیدی  آیین  پیام آوری  ادعای  و  می دانستند 

نداشتند.

6.جهانیبودندیانتبهائی
دیانت  که  می کنند  ادعا  قسمت  این  در  بهائیان 
ایران  برای  فقط  و  نیست  قومی  دیانت  بهائی 
قبل،  پیامبران  بشارات  طبق  بلکه  نشده،  ظاهر 
را محدود  و طبعًا خود  یک دیانت جهانی است 
اقوام  همۀ  بین  در  و  نمی داند  قوم«  »لسان  به 
که ادعیه و  مخاطبانی برای خود دارد؛ همان طور 
آثاری از حضرت عبدالبهاء به ترکی نوشته  شده و 
یادی از شوقی افندی به زبان انگلیسی  آثار بسیار ز
کنون آثار بهائی در بین ادیان مختلف  است و هم ا
همۀ  تقریبًا  و  ترجمه  شده  زبان ها  به  بیشترین 

زبان های زنده دنیا را پوشش داده است.
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گویا  این پاسخ بهائیان قدری ابتدایی می نماید، 
گوینده متوجه سؤال نشده  باشد و بخواهد حرف 
خود را بزند. در داستان های عامیانه معروف است 
کن بعد ادعای ارث  که: »اول برادری ات را ثابت 

سخن  اینجا  در  بکن!«.  میراث  و 
برای  عقل  به حکم  که  است  این 
»لسان  به  باید  ابتدا  پیام  انتقال 
برای  پیام  تا  گفت  سخن  قوم« 
سپس  باشد،  مفهوم  مخاطبان 
زبان های  از  استفاده  با  پیام  ابعاد 
گسترش یابد. برای مثال ذکر  دیگر 
را  االسماء«  »قیوم  باب  که  کردیم 
که  یه ای«  بشرو »مالحسین  برای 
می نویسد؛  عربی  به  است،  ایرانی 
جهانی  به  ارتباطی  موضوع  این 

و  شیرازی ها  ابتدا  ندارد.  دعوتش  و  او  بودن 
سوی  از  شوند.  متوجه  را  او  سخن  باید  ایرانی ها 
گر دعوت باب و بهاءاهلل جهانی بوده است،  دیگر ا
چرا آنان از همان ابتدا به دست خودشان آثارشان 

را به انگلیسی و فرانسه و اردو و ... ننوشته اند؟! 

کاربردزبانهایمختلف 7.دالیل
زبان  که  می گویند  بهائیان  دیگر  بخشی  در 
زبانی  هر  و  است  مفاهیم  انتقال  برای  وسیله ای 
باید  باشد  کارآمد تر  بیان مفهومی  برای  که 
گیرد، همچون بسیاری مقاالت  مورداستفاده قرار 
که امروز توسط اساتید ایرانی به انگلیسی  علمی 
که می دانید  از طرفی همان طور  نوشته  می شوند. 
است،  زبان  فصیح ترین  و  کامل ترین  عربی  زبان 

مثاًل هر فعل در عربی شانزده صیغه دارد و برخی 
یافت  زبان ها  دیگر  در  زبان،  این  خصوصیات 
در  نمی توان  را  مفاهیم  برخی  ازاین رو  نمی شود؛ 
از  گذشته  کرد.  بیان  کامل  به طور  دیگری  زبان 
کلماتی  از  نیمی  از  بیش  این، 
در  می بریم  به کار  فارسی  در  ما  که 
درحقیقت  هستند.  عربی  اصل 
هم  به  آن چنان  عربی  و  فارسی 
که تفکیک آن ممکن  آمیخته اند 

نیست.

فصاحت  در  بهائیان  پاسخ  این 
عربی  زبان  بودن  کامل  و 
که  است  قبول  قابل  درصورتی 
زبان  به  بهاءاهلل(  و  )باب  گوینده 
به  اینکه  نه  باشد؛  مسلط  عربی 
بتوان  عربی  دانش  اندک  با  ایشان  نوشته های 
وارد  جدی  نحوی  و  صرفی  ایرادهای  به راحتی 
کتاب  ادبی  غلط های  توجیه  برای  باب  کرد. 
و  کرده  گناهی  نحو  و  صرف  که  می نویسد  خود 
جستند،  تقرب  چون  ولی  بودند،  بند  در  کنون  تا
باب  فراوان  از اشتباهات  را بخشیدم!1  گناهشان 

۱.باب،رسالهفیالنحووالصرف:...ولّماخلقاهللمرکزالّنحو
فاّنها البدء الیهالتقربشجرة اوحینا قد الّسطر منحولسّر
محّرمةعلیكبالحّقثّماقسمُتهحظرًامنغبارارضالّصدد
علیالقریبفقربهاعلیغیراالذنولذاقدحکمناعلیهبالخروج
منجّنةالبابومنذلكالحظرالمتصاعدةمناسفلاعضائه
علی اهللخروجها امر فحینئذ زوجته الّصرف نقطة خلقنا قد
کانالحکمفیاّمالکتابمناهلالّتغییرفی هبطااللواحو
الّنقطتانفیارض الّتحدیدمکتوبًاوالیاالنقدبکت سطر
االلواحوهااناذاقدغفرُتلهماقربهمابادناهللرّبهمالمااعترفا
بالعجزفیذلكالبابوإّنیاناالیومبالحّقللعالمینعلیاذن

در  بهائیان  پاسخ  این 
بودن  کامل  و  فصاحت 
قابل  درصورتی  عربی  زبان 
گوینده )باب  که  قبول است 
عربی  زبان  به  بهاءاهلل(  و 
به  اینکه  نه  باشد؛  مسلط 
اندک  با  ایشان  نوشته های 
دانش عربی بتوان به راحتی 
نحوی  و  صرفی  ایرادهای 

کرد.  جدی وارد 
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کتفا می کنیم: کتا  ب هایش به ذکر سه نمونه ا در 

لزوم  • تشریح  در  و  عربی  بیان  کتاب  در  باب 
آموختن خط خوب به فرزندان می نویسد:

»... و لتعلمن خط الشکسته فاّن ذلک ما یحّبه 
کم تکتبون«.1

ّ
اهلل و جعله باب نفسه للخطوط لعل

شکسته  خط  خود  کودکان  به 
که این مسأله  را بیاموزانید؛ چرا
این  و  دارد  دوست  خداوند  را 
خط را باِب نفس خود در میان 
شاید  داده است،  قرار  خطوط 

ید! که شما با آن خط بنگار

کتابی  نگارش چنین مطلبی در 
که مدعی نسخ قرآن و وحی بودن 
طنز  است،  پروردگار  جانب  از 
تلخی است که آدمی  را به تعجب 
وا می دارد. خط شکسته واژه ای 

فارسی است و هر دانش آموز دبیرستانی نیز می داند 
که با قرار دادن الف و الم در ابتدای یک واژه فارسی، 

نمی توان آن را یک واژه عربی دانست!

کتاب، در لزوم نگه داری از آثار  • باب در همین 
کتا  ب هایش می نویسد: خود و خریداری 

تملکون  النقطۀ  آثار  کّل  استطعتم  إذا  العاشر  »ثّم 
یملکه،  من  علی  ینزل  الّرزق،  فإن  چاپًا،  کان  ولو 

مثل الغیث«.2

اهللالعلّیقدکنُتغّفارًا.
۱.باب،بیانعربی،ص۲6.
۲.باب،بیانعربی،ص۴۲.

مالک  را  من  آثار  تمام  می توانید  که  تاآنجا یعنی 
که رزق  که آن اثر چاپی  باشد؛ چرا  شوید هرچند 
که مالک آثار باب باشد، مانند باران نازل  بر کسی 

می شود!

واژه چاپ و صورت قدیمی تر آن »چهاپ« را برگرفته 
واژه مغولی »چاو« دانسته اند  از 
که به معنای »فشردن سطحی بر 
سطح دیگر« است. استفاده از 
عربی،  متن  یک  در  چاپ  واژه 
از  نویسنده  جهل  نشان دهندۀ 
که  معادل عربی آن است؛ چرا 
»چ«  حرف  دو  از  اصواًل  اعراب 
گفتار و نوشتار خود  و »پ« در 
توضیح  نمی کنند.  استفاده 
گر  ا چنین  این  کلماتی  آنکه 
عربی  زبان  وارد  بخواهند 
شوند، یا با حروفی جایگزین شده و مورد استفاده 
برای  آن ها   معادلی  اصواًل  آنکه  یا  می گیرند،  قرار 
به کار  نوشته ها  و  محاورات  در  و  ساخته  شده 
می رود؛ چنان که امروزه برای واژه "چاپ" در زبان 

کلمه »طباعۀ« استفاده می شود. عربی از 

نوشتن  • به  سبعه  دالیل  کتاب  ابتدای  در  باب 
از  همه  که  می پردازد  متعال  خداوند  برای  القابی 
که  اشتقاقاتی  این  از  برخی  اما  هستند  فرد  یشۀ  ر
زبان  در  کاربردی  و  معنی  هیچ  دارای  نوشته،  او 

عربی نیستند. او نوشته است:

بسم اهلل الفرد الفراد، بسم اهلل الفرد الفارد، بسم اهلل 
الفرد  اهلل  بسم  الفرید،  الفرد  اهلل  بسم  الفرود،  الفرد 

آن  قدیمی تر  صورت  و  چاپ  واژه 
مغولی  واژه  از  برگرفته  را  »چهاپ« 
به معنای  که  دانسته اند  »چاو« 
دیگر«  سطح  بر  سطحی  »فشردن 
در  چاپ  واژه  از  استفاده  است. 
یک متن عربی، نشان دهندۀ جهل 
نویسنده از معادل عربی آن است؛ 
حرف  دو  از  اصواًل  اعراب  که  چرا 
نوشتار خود  و  گفتار  »چ« و »پ« در 

استفاده نمی کنند. 
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الفرد  اهلل  المتفارد، بسم  الفرد  اهلل  ... بسم  الفیرود 
االفرد، بسم اهلل الفرد الفرد، بسم اهلل الفرد الفراد...  
بسم اهلل المفارد المفارد، بسم اهلل الفرد الفردان... 
ذی  الفرد  اهلل  بسم   ... االفراد  ذی  الفرد  اهلل  بسم 
اهلل  بسم  الفردات،  ذی  الفرد  اهلل  بسم  الفردات، 

الفرد ذی االفارد،...1 
ایران 8.اهمیتنزولآیاتبهفارسیدر

انقالبی  دیانت  این  در  آنچه  می گویند  بهائیان 
بنیان گذارانش  که  است  آن  می آید  بشمار  نو  و 
بیان  و  فارسی  زبان  به  دینی  آثاری  نگارش  با 
انحصار  از  را  زبان، دین  این  به  اندیشه های خود 
مردم  تودۀ   برای  و  درآوردند  عربی دانان  و  یان 

ّ
مال

زبان  به  آثاری  نه تنها  ایشان  ساختند.  فهم  قابل 
عربی  آثار  به  ترجمه  بلکه  فرمودند،  نازل  فارسی 

خود به  فارسی نیز پرداختند.
این توجیه بهائیان مسلمًا در بیان دالیل صحبت 
قوم«  »لسان  غیر  به  زبان  بهاءاهلل  جناب  و  باب 
نیست، زیرا سؤال از همین نکته است که چرا همه 
آیات ایشان مخصوصًا در ابتدای معرفی خود فارسی 
که  نیست؟! در این پاسخ بهائیان عنوان می کنند 
یان درآورده اند،  درحالی که زبان 

ّ
دین را از اسارت مال

یان متوجه می شوند! آیا این 
ّ

عربی را فقط همان مال
یان است؟!

ّ
درآوردن دین از دست مال

9.تفاوتآثارعربیوفارسی
با  بهاء اهلل  که  می گویند  قسمت  این  در  بهائیان 
اینکه با این زبان و وسعت و قواعد آن آشنا نبود، 
با نوشته های خود لسان عربی را غنی ساختند و 

۱.علیمحمدباب،دالیلسبعه،صبوج.

که حضرت محّمد در زمان خود سبک  همچنان 
بدیعی  سبک  نیز  ایشان  نمودند،  خلق  تازه ای 
و  نویسندگان  الهام  بخش  که  آورده اند  به وجود 
از  گذشته   .  ... هست  و  بوده  بهائی  دانشمندان 
عربی  و  فارسی  زبان  دو  به  بهائی  آثار  این، اینکه 
که  است  دیانت  این  امتیازهای  از  نوشته  شده 
موجب نزدیکی قلوب عرب زبانان و فارسی زبانان 

می شود و انتقاد از آن تعجب برانگیز است. 

کسی بخواهد متون عربی  گر  در پاسخ می گوییم ا
کند، از اعتراف  یابی  دیانت بهائی را بی طرفانه ارز
این  روح  که  داشت  نخواهد  گریزی  نکته  به  این 
آثار فرهنگ و جهان بینی ایرانی است و نمی توان 
 آن ها  را جز بخشی از ادبیات فارسی، چیز دیگری 
ادب  و  فرهنگ  از  نیز  آثار  آن  بلکه  آورد،  بشمار 

ایران و اصطالحات ادبی فارسی متأثر است.

الفاظی  با  قبلی  توجیهات  تکرار  سخن  این 
باقی است  که همچنان  و سؤالی  متفاوت است 
است  این  نگرفتیم،  بهائیان  از  درخور  پاسخی  و 
قلوب  »نزدیکی  یعنی  عالی  هدفی  چنین  گر  ا که 
است،  بوده  درنظر  عرب زبانان«  و  فارسی زبانان 
که ادعای پیامبری دارد در بین  کسی  چرا سخن 
هموطنانش به غیر از زبان هموطنان بوده است؟ 
ادعای  که  کسی  سخن  که  است  عقل  حکم 
پیامبری دارد ابتدا باید در بین هم وطنانش مقبول 
قوم«  به وسیلۀ »لسان  ارتباط  آن  اول  که قدم  افتد 
گر به این شیوۀ ابتدایی عمل نشود، گمان  است و ا
می رود که علت سخن نگفتن با »لسان قوم« ثقیل 
که در همان  جلوه دادن و بی محتوایی پیام باشد 
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همگان  برای  قابل فهم  و  ساده  ابتدایی،  روزهای 
که  است  به ذکر  الزم  البته  نشده  است.  بیان 
الهی،  اذن  به   گفتن  سخن  توانایی  الهی  اولیای 
داشته اند  را  حیوانات  زبان  حتی  زبان ها  همۀ  به 
و همین نکته ساده ترین دلیل بر منشأ الهی بودن 
در  چیزی  چنین  و  است  ایشان  علمی  وسعت  و 

ثبت  بهاءاهلل  و  باب  برای  یخ  تار
نشده است. برای مثال:

حضرت  به  گوید:  ابوبصیر 
کاظم(؟ع؟  )امام  ابوالحسن 
گردم،  »قربانت  کردم:  عرض 
شود؟«  شناخته  چگونه  امام 
اول  »به چند خصلت؛  فرمودند: 
او  به  که  پدرش  از  چیزى  اینکه: 
درباره اش  باشد  داشته  اشاره 
صادر شده باشد )مانند تصریح 
و  او  درباره  وصیت  و  امامت  بر 

سپردن علم و سالح و سایر نشانه هاى امامت به 
بپرسند  از هرچه  و  باشد  براى مردم حجت  تا  او( 
گر در محضرش سکوت کنند،  فورا جواب گوید و ا
با  لغتی  هر  به  و  دهد  خبر  فردا  از  و  کند  شروع  او 
»اى  فرمودند:  من  به  سپس  گوید«.  سخن  مردم 
برخیزى  مجلس  این  از  آنکه  از  پیش  ابامحمد! 
که  نشانه دیگرى به تو می نمایانم«. طولی نکشید 
مردى از اهل خراسان وارد شد و به لغت عربی با 
حضرت سخن گفت و امام؟ع؟ به فارسی جوابش 
گردم، به خدا  گفت: »قربانت  داد، مرد خراسانی 
شما  با  خراسانی  لغت  به  گفتن  سخن  از  من 

آن  شما  می کردم  گمان  اینکه  جز  نداشتم  مانعی 
لغت را خوب نمی دانید«. فرمودند: »سبحان اهلل! 
گویم چه فضیلتی بر  گر من نتوانم خوب جوابت  ا
ابامحمد!  »اى  فرمودند:  من  به  سپس  دارم؟!«  تو 
پوشیده  امام  بر  مردم  از  هیچ یك  سخن  همانا 
پایان و  نیست و نه سخن پرندگان و نه سخن چار
نه سخن هیچ جاندارى، پس هرکه این صفات را 

نداشته باشد، امام نیست«.۱

نتیجهگیری
زبان قوم خود  با  الهی  فرستادگان 
مسیر  تا  می گفتند  سخن  مردم  با 
بین  معانی،  انتقال  و  مفاهمه 
مخاطب  انسان های  و  فرستاده 
پیام الهی هموار باشد. اشاره  شد 
که تمام پیامبران با زبان قابل فهم 
و  می گفتند  سخن  خود  قوم  برای 
کالم  و  فصیح  بیان  راه،  این  در 

زیبا را نیز انتخاب می کردند.

که در شیراز متولد شده  گفته  شد، باب  چنان که 
 بود، الجرم می بایست تعالیم خود را به زبان فارسی 
بیان می کرد، برخالف سنت الهی در این موضوع، 
خود  مطالب  از  بسیاری  بیان  برای  را  عربی  زبان 
نیز  بهاءاهلل  میرزاحسین علی  همچنین  و  برگزید 
باب،  همانند  بود،  مازندرانی  ایرانی  یک  آنکه  با 
عربی  به  زبان  را  خود  کتا  ب های  از  بسیاری 
نوشت. اتخاذ این شیوه، خود از دالیل باطل بودن 

ادعای ایشان است.
۱.الکافی،ج۱،ص۲8۵.

البته الزم به ذکر است که اولیای 
به   گفتن  سخن  توانایی  الهی 
اذن الهی، به همۀ زبان ها حتی 
و  داشته اند  را  حیوانات  زبان 
دلیل  ساده ترین  نکته  همین 
وسعت  و  بودن  الهی  منشأ  بر 
چنین  و  است  ایشان  علمی 
و  باب  برای  تاریخ  در  چیزی 

بهاءاهلل ثبت نشده است. 
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من الدنمارک في وخاصة الغربیة، اوروبا  فيمحور البهائیة توسع الیمسیرة نظرة
کتابالسیدةمارغیتفاربیرج خالل

محمدجوجانی

ُنبذة
دراسة توسع البهائیة في الدول الغربیة، تجیب علی هذا السؤال وهو أن عدم وجود العقبات الحکومیة 
للدعوة للبهائیة والسلوك المتسامح لألفراد الذین یجري دعوتهم لها الی أي مدى یمکنها أن تکون مؤثرة 
کتاب  في توسع تلك االیدیولوجیة هناك. لکننا ومن خالل دراستنا للوثائق والمستندات التي تضمنها 
السیدة فاربیرج، نالحظ أنه حتی في الزمان و المکان اللذین لم یکن لهذین العاملین أي تأثیر جدي علی 
السیاسات الدعائیة للبهائیة وبالرغم من الستراتیجیات المختلفة من قبیل عرض البهائیة باعتبارها 
خالل  من  وکذلك  انسانیة  بأفکار  مدعومة  وتشکیالت  منظومة  هیئة  علی  عرضها  ثم  ومن  جدید  دین 
استغالل المؤسسات الدولیة من قبیل االمم المتحدة والمکاتب الدولیة المختلفة، غیر أنها لم تحصل 
علی نجاحات ملحوظة لتوسع اإلیدیولوجیة البهائیة في الغرب. و هذه المقاله، تستعرض الخروج علی 
التعلیمات االولیة ل بهاءاهلل و عبدالبهاء، للتعریف بعقیدة البهائیة في مطلع القرن العشرین. والتغییر 
الستراتیجي الذي حدث في هذه الصورة والتي جرى االهتمام في البدایة بالتعالیم االجتماعیة فقط لکي 
تعرض البهائیة فیما بعد علی اوروبا علی أساس أنها نظام أیدیولوجي امریکي. هذان التغییران وبالرغم 
کبیر، لکنه حتی المبشرین الغربیین  کسر أقفال البهائیة لدى االوروبیین الی حد  من انهما تمکنا من 
السکانیة  الترکیبة  في  ملحوظ   تغییر  إحداث  من  أیضا  یتمکنوا  لم  الغرب  في  المهاجرین  واالیرانیین 
للبهائیین الغربیین؛ الی درجة أن السیدة فاربیرج توقعت أن تعرف البهائیة في بلد مثل الدنمارك وبشکل 
سریع کمجموعة دینیة مهاجرة؛ والحال ان التغییر الذي طرأ خالل اواسط القرن العشرین علی سیاسات 
الدول االسیویة واالفریقیة حقق نجاحات افضل لتلك الدول األقل نموا مما تحقق في الغرب. ویبدو أن 
کید بیت  العدل  علی إیفاد المبشرین والدعاة لالیدیولوجیة البهائیة في الغرب، یمثل  الهدف االصلي لتأ
دلیال علی التوسع الکیفي للطاقات البشریة والحصول علی الدخل الجدي من البلدان الغنیة حیث 

نشاهد مستندات جیدة لهذه الرؤیة في البحوث التي انجزتها السیدة فاربیرج. 
کلماتمفتاحیة

البهائیة، فاربیرج، اوروبا، الدنمارک، الدعوة، التشکیالت، المدخل، عدد نفوس البهائیة 
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الباب:طلیعةالدیانةالبهائیة
The Gateمیدقائممقامیفيالوثائقي

ُ
دراسةرؤىا

سّیدمقدادنبويرضوي،ماجستیرتاریخاالسالمـــجامعةالشهیدبهشتي

مریمالساداتاماميشوشتريماجستیرفياالدبالفارسيــجامعةالزهراء

ُنبذة

 The Gate: اقوال ُامید قائم  مقامي )استاذ الدراسات االسالمیة جامعة والیة نیویورک( في الفلم الوثائقي
Dawn of the Bahai Faith )الباب: طلیعة الدیانة البهائیة( إنه ال یحوي الکثیر من آراء الخبراء في الدیانة 
قبیل  الدیانة من  یخ هذه  تار أهم األحداث في  أیضا بعضا من  فیه  یتناول  البهائیة فحسب بل نجده 
کان مبعوثا من قبل اهلل في سجن طهران في عام ۱۲۶۹هجري.  ى میرزا حسین علي بهاءاهلل بأنه  دعاو

وهذه المقالة إنبرت لتقدیم تقویم صحیح او غیر صحیح لکلماته من خالل هذا الفلم الوثائقي.

کلماتمفتاحیة

الوثائقي الباب: طلیعة الدیانة البهائیة، امید قائم مقامي، االمام الثاني عشر، السید علي  محمد الباب، 
من یظهره اهلل، میرزا حسینعلی بهاءاهلل و میرزا یحیی صبح األزل.
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البهائیونبرؤیةالناقدینالمسیحیین
القسمالثاني:ویلیاممکالويمیلر

حمیدفرناق

ُنبذة

یلیام میلر، الباحث و الکاتب و الخطیب والناقد والقسیس االمریکي المسیحي البروتستانتي ولد في  و
کي االمیرکیة. حصل في عام ۱۹۱۹ علی الماجستیر  کنتا ۱۲ دیسمبر عام ۱8۹۲ في  میدلزبورو في والیة 
کما نال درجة الدکتوراه في الالهوت أیضا من جامعة واشنطن فیلي. تم إیفاده في   من جامعة برینستون 
کنیسة برسبیترین للتبشیر بالمسیحیة في  علی مدى أربعین عاما باعتباره مبشرا للمسیحیة من قبل 
ایران وقد إختار االقامة لمدة طویلة في مدینة  مشهد  ونظرا إلقامته الطویلة في ایران أقام میلرعالقات 
واسعة مع البابیین والبهائیین فیها وتعرف علی التعلیمات والدروس والکتب  واألفکار الخاصة بزعماء 
ومن  وامریکا،  اوروبا  في  للبهائیة  المخادعة  الدعائیة  النشاطات  علی  لتعرفه  ونظرا  البهائیة.  الدیانة 
خالل المعلومات الوافرة التي حصل علیها من البهائیة في ایران، إنبرى میلر لتنویر أفکار المجتمع، 
یخ البابیة والبهائیة وتعلیماتهم وقام بعرض نتائج تحقیقاته تلك  بالحقائق التي حصل علیها عن تأر
علی الباحثین في خارج ایران  میلر الینظر للبابیة والبهائیة کدین الهي بل یعتبرها فرقة سیاسیةـ دینیة. 
یخیة الموجودة عن البهائیة  یعتقد ان الکتب  التار کتب محرفة و کما ینظر للکتب البهائیة علی أنها 
کتابتها تبعا لتطورات األحداث وفرضت الرقابة علیها وُحرفت. وقد وصل میلر في دراساته الی  ُاعیدت 
هذه النتیجة وهي أن الخلیفة الحقیقي للباب، هو میرزا یحیی النوري الملقب بصبح األزل وأن أخاه 
تمکن من خالل خطة مدروسة وعبر انقالب مدبر من اإلستحواذ علی موقع أخیه واإلمساك بإدارة شؤون 
البهائیین. ولدى میلر إنتقادات أیضا لکل من عبد البهاء وشوقي  افندي، بإعتبارهما خلیفتا بهاءاهلل. 
یتمکنا  لم  بل  المجتمع فقط،  اإلنساني" في  العالم  "وحدة  قادرین علی تحقیق  یکونا  لم  إنهما  ومنها 

أیضا من إقرار هذه الوحدة بین أفراد ُاسرتهما الصغیرة.

کلماتمفتاحیة

مع  التعارض  األزل،  صبح  یحیی  الباب،  علي  محمد  یخ،  التار تحریف  البهائیة،  میلر،  یلیام  و
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کتاب»الواحوصایا« دراسة
گاه،الخبیرةفيالبهائیة مریمآ

ُنبذة

کانت من المقرر أن تحول دون  کبار البهائیین إنها  الوصایا المدونة لبهاءاهلل و عبدالبهاء  و التي یزعم 
کبر االمور التي یفتخر بها  وقوع أي شکل من أشکال اإلنحرافات واإلنشقاقات في البهائیة تمثل أحد أ
کل من عباس  أفندي المعروف ب)عبد البهاء( ومن  البهائیون  ولقد قدم بهاء اهلل في وصیته المدونة، 
بعده أخیه األصغر محمد علی افندی قدمهما بإعتبارهما زعیمین للبهائیة من بعده، ولکن وبعد وفاة 
إمتنع عبدالبهاء عن تنفیذ وصیة أبیه، وقام من أجل تعیین  بهاءاهلل، حدثت خالفات بین األخوین و
شوقي  افندي  فیها،  عین  والتي  الوصایا"  "الواح  بکتابة   البهائیین  غالبیة  یة  رؤ وفق  بعده،  من  وصیه 
من  وهي  مزیفة  الوصایا  ألواح  أن  البهائیین  من  قسم  ویرى  بعده.  من  خالفته  لتولي  بنته  إبن  حفیده، 
صنع بعض المقربین من شوقي وهم الیثقون بها. ذلك أنه بالرغم من  نص الواح الوصایا، فإن شوقي 
کبیرة   افندي عندما توفي لم یکن قد إختار لنفسه وصیا من بعده وهذا األمر تسبب في بروز تحدیات 
لدى البهائیین. وقد جرت حول هذا النص دراسة إستقصائیة للمواضیع التي تضمنتها الواح الوصایا 

وکذلك اآلراء التي طرحت حولها  

کلماتمفتاحیة

یمی    الواح الوصایا، الوصیة، ولي االمر، شوقي، عبدالبهاء، العهد والمیثاق، میسون ر
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باللغةالعربیة کتابةاألثار النبياالیرانيو
الههیزدیانی

ُنبذة

اهم الخصائص التي تمیز بها جمیع انبیاء اهلل تتمثل في انهم تحدثوا بلغة قومهم الذین ارسلوا الیهم 
؛ والسبب في هذا الموضوع بدیهي و واضح تمامًا؛ الن أقرب الناس الی االنبیاء والمرسلین هم افراد 
التحدث بسهولة مع اهل  الرسول ان یتمکن من  او  للنبي  ینبغي  أنه  بما  و  قریته؛  قبیلته وقومه، واهل 
یحاورهم  یصل الی التفاهم المنطقي والصحیح معهم، وهو ما یلزمه ان یتحدث الیهم و قریته وقومه و
کانا یعیشان بین الناطقین باللغة  کونهما  بلغة یفهمونها، ومع ذلك نجد أن الباب و بهاء اهلل وبالرغم من 
یج القوال دینهما بینهم، لکنا وجدنا أنهما لم یکتبا أیا من مؤلفاتهما باللغة  الفارسیة وانطلقا في الترو

الفارسیة.

 ، اهلل  وبهاء  الباب  تألیف  عدم  حول  البهائیون  طرحها  التي  األسباب  دراسة  تناولنا  المقالة  هذه  في 
کتبهما بلغة قومهم )الفارسیة(.

کلماتمفتاحیة

لغة القوم، بهاءاهلل، اللغة العربیة، البهائیة، النبوة.
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Persian prophet and writing works in Arabic

Elahe Yazdiani

Abstract

One of the main characteristics of all the divine messengers is speaking with the language 
of people to whom have been sent. It is obvious that the most familiar persons to a prophet 
or divine leader are people of his tribe, city, and nation. Therefore, a prophet or divine 
leader needs to speak with people of his nation and city in a generally known language 
to achieve a correct and logical communication with them. Although Bab and Bahaullah 
have lived among the Persians and claimed their positions in Iran, yet they haven`t pre-
sented all their writings in Persian language!

In this article, we study Bahais’ reasons that why the Bab and Bahaullah haven`t written 
their books according to their nation`s language (Persian).

Key wdors

Ethnic Language, Bahaullah, Arabic, Baha`is, Prophetic
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Study of Will and Testament

Maryam Agah, the expert of Baha`i Studies

Abstract

The Wills of Bahaullah and Abdul-Baha are considered as the honorable heritages of the 
Baha’i community. According to the Baha`i learned people they could prevent any devi-
ation and division among the Baha`is. 

Bahaullah in his written Will introduced Abbas Effendi (Abdul-Baha) and his younger 
brother, Mohammad Ali Effendi, as successive leaders of the Baha`is. But after the death 
of Bahaullah, Abdul-Baha neglected his father`s Will. 

According to most Baha`is Abdul-Baha wrote his Will and Testament and appointed 
Shoghi Effendi, his grandson, as his next successor. Some Baha`is believe that Will and 
Testament of Abdul-Baha is not authentic, and is manipulated by Shoghi’s relatives. So, 
they don`t respect it.

Contrary to the requirements of the Will and Testament, Shoghi Effendi died while he had 
not appointed his successor. It caused a big challenge for the Baha`is. In this article, the 
text of Will and Testament and also the surrounding views have been investigated.

Key words

Will and Testament, Will, Guardian, Shoghi Effendi, Abdul-Baha, Covenant, Mason 
Remey.



Baha`is from the Perspective of Christian Critics

Part II, William Mc Elwee Miller

Hamid Farnagh

Abstract

William Miller, the researcher, writer, speaker, critic, and American Protestant Priest was 
born on 12 December of 1892, in Middlesboro, Kentucky, USA. In 1919, he obtained his 
Master from Princeton University, and then his Doctorate in Theology from university of 
Washington. Since 1919 he has been missioned to Iran, as a Christian Missionary from 
Presbyterian Church, and propagated Christianity for 40 years. He resided in Mashhad 
for a long time. Due to his long stay in Iran, Miller found perfect companionship and 
communication with the Baha`is and Babis, and knew the doctrines, teachings, books, 
and thoughts of the Baha`i leaders. By observing the Baha'i deceptive propaganda and 
activities in Europe and the United States, he sought to shed light on them by using the 
facts obtained from the history and teachings of the Babis and the Baha'is, and much in-
formation he had found about the Baha'is in Iran. 

Miller considers the Babi-Baha`ism not a divine religion, but a political- religious cult. 
He also knew that the Baha’i books were distorted, changed, reconstructed, and censored 
according to daily events and developments of the Baha’I leadership. 

Miller concluded in his study that the real successor of Bab was Mirza Yahya Noori, 
called as Subh-Azal. His half - brother (Bahaullah) seized the position of Mirza Yahya 
and control of the Babis by any means. Miller criticizes Abdul-Baha and Shoghi Effendi, 
the successors of Bahaullah, among other things, for not only they were unable to achieve 
the "unity of the human world", but also, for their failure to establish unity within their 
small family and limited Bahai community.

Key words

William Miller, Baha`is, Distortion of history, Ali Mohammad Bab, Yahya Subh-Azal, 
The conflict of Bahaism & Christianity, Aqdas, Abdul-Baha, Bahaullah, Shoghi Effendi.
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Bab: The Gate of the Baha’i Faith

Examining the views of Omid Ghaem Maghami in the 

documentary: The Gate: Dawn of the Baha’i Faith 

Sayyid Miqdad Nabavi Razavi, Master of Islamic History - Shahid Beheshti University

Maryam Al-Sadat Emami Shoushtari, Master of Persian Literature - Al-Zahra University

Abstract

Remarks by Omid Ghaem Maghami (Professor of Islamic Studies at New York State 
University) in The Gate: Dawn of the Baha’i Faith are not only longer than other experts 
in that documentary, but also he speaks on some of the most important Baha’i events, 
such as the Bahaullah’s claim of being inspired by God in Prison of Tehran (1269 AH). 
This article seeks to survey the accuracy or inaccuracy of his words in that documentary.

Key words 

The Gate: Dawn of the Bahai Faith, Omid Ghaem Maghami, The Shia Twelfth Imam, 
Seyed Ali Mohammad Bab, He whom God shall manifest, Mirza HusseinAli Bahaullah, 
Mirza Yahya Subh Azal.
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A Glance at the Baha'i development in Western Europe, especially 
in Denmark

 In the Book Citizens of the World, by Margit Warburg
Mohammad Gogani

Abstract

The study of the development of the Baha’i Faith in Western Countries answers the ques-
tion of how much the absence of governmental barriers and non-biased behavior of the 
proselytized people may contribute to the spread of that Faith. By examining the docu-
mentation of Ms. Warburg, it can be seen that even when these two factors had no seri-
ous effect on the Baha'i propaganda policies, despite the use of various strategies such 
as presenting the Baha'i Faith as a new religion, presenting it as an organization with 
humanitarian policies, and using international organizations such as United Nations and 
international agencies, we do not observe a significant success in developing the Baha’i 
Faith in the West. The continuation of the study reveals the departure of Bahaullah and 
Abdul-Baha from their early teachings, to introduce a new version of the Baha’i Faith at 
the beginning of the twentieth century. This strategic shift took place in such a way that 
at first only social teachings were considered and then the Baha'i Faith was introduced to 
Europeans as an American religion. Although these two changes largely opened the way 
to the Europeans to accept the Baha’i Faith, however, the Western Baha’i missionaries 
and the Iranian Baha’i migrants to the West could not significantly change the demo-
graphic composition of the Baha’is in the West. To the extent of this matter, according to 
Ms. Warburg, in a country like Denmark, the Baha’i Faith will soon be recognized as an 
immigrant religious group. But this “policy change” has been more successful since the 
mid-twentieth century in the less developed countries of Asia and Africa.  
The main purpose and reason for the Universal House of Justice's emphasis on sending 
missionaries and propagating the Baha’i Faith in the West seems to be the qualitative de-
velopment of its followers and earning more religious income from rich countries, which 
is well documented in Ms. Warburg’s research.

Key words

Baha'i, Warburg, Europe, Denmark, Propaganda, Organization, Income, Baha'i population
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