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اشتراك چهار شماره تهران و شهرستان 200000 تومان
اشتراك یک ساله براي دانشجویان و اعضاي هیئت علمی 180000 تومان

براي مشترکین یک ساله، هزینه پست عادي در مبالغ فوق منظور گردیده است.
(با ارسال رایگان)

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  عبدالحسین فخاری
شورای سردبیری:  مهدی حبیبی، مهدی هادیان     مدیر داخلی: مسعود منفرد

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

 طراح جلد: الهام بخشی          عکاس: مریم هادیان     نقاش روی جلد: فائزه رحیمی  
چاپ و صحافی: پنج رنگ

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

دیدگاه  های خود را با ما در میان بگذارید.
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148   پژوهش  

22  برگی از تاریخ  

4  آموزگار عبودیت و آزادگی 

بهائیت و آپارتاید جنسیتی
#نه-به-فرار-از-پاسخ گویی

منادي خورشید پنهان

یاد یاران

بازخوانی ادله میالد امام مهدي در منابع شیعه

همزیستی با طعم خون

میرزا صالح اقتصاد؛ دالیل بازگشت از بهائیت
میرزاي شیرازي و آیین هاي بابی و بهائی

مفهوم دین و چالش برساخت هویت (قسمت سوم: واکاوي نسبت دین و بهائیت در نظریه دینی)
بنیادگرایی بهائی و مطالعه آکادمیک جنبش بابی

151

تشکیالت بهائی و منتقدان: قسمت یازدهم  110
بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی: دکتر ابراهیم جرج خیراهللا

بهائیت در قطر

114

بهائیت یک آیین و تشکیالت سیاسی است

ابراهیم جرج خیراهللا: عبدالبهاء صالحیت رهبري آیین بهائی را ندارد

تصویر روی جلد متعلق به جرج ابراهیم خیراهلل است.

عنوان: بهائیشناسی 
 Bahā̓ī/shināsī (Tihrān) :کلیدعنوان
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آقای  و  شهیدان  ساالر  بود  بزرگی  نعمت  چه 
نیاى  حتی  اسالم!  برای  بهشت،  جوانان 
جاودانی  كالم  در  خدا،  پیامبر  بزرگوارش، 
ماندگارى  ُحَسین«،1  ِمن  نا 

َ
أ َو  ِمّنی  »ُحَسیٌن 

داده  نسبت  مسعود،  وجود  آن  به  را  خویش 
ُحَسین«  ِمن  »أَنا  با  محمدی  آیین  است. 
یارت  ز در  مگر  ماند.  خواهد  و  مانده  جاودانه 
 

َ
 ُمهَجَتُه فیَك ِلَیسَتنِقذ

َ
ل

َ
اربعین نخواندیم: »َو َبذ

او  یعنی  َة«2 
َ
الل

َ
الّض َحیَرَة  َو  َة 

َ
الَجهال ِمَن  ِعباَدَك 

نادانی  از  انسان ها  رهاندن  برای  را  قلبش  خون 

الرابععشرحبرسولاهلل؟لص؟ الباب الزیارات، کامل .۱
حبهما، ثواب و بحبهما األمر و الحسین؟ع؟ و الحسن

ص۵۲.
المتعبد،شرحزیارةاألربعین، المتهجدوسالح ۲.مصباح

ج۲،ص۷88.

آموزگار عبودیت و آزادگى

برنامه  با  او  كرد!  ایثار  گمراهی،  سرگردانی  و 
آسمانی اش، فهم از دین، فهم از زندگی، فهم از 
انسانیت و فهم از آینده و ماندگارى حق را ارتقاء 
فرزند  زبان  از  را  او  بهتر است توصیف  بخشید. 
یارتی كه  عدالت گسترش امام مهدى؟جع؟ در ز
كه  در نفس المهموم آمده است، بشنویم، آنجا 
دًا ًو ِللُقرآن َسَندًا َو 

َ
ُسوِل ول می فرمایند: »ُكنَت ِللّرَ

َعْهِد 
ْ
اَعِة ُمْجَتِهدًا َحاِفظًا ِلل ة َعُضدًا َو ِفی الّطَ لاُلّمَ

َه  ّوُ
َ
َتأ ُه  ّوَ

َ
َتَتأ اِق  ُفّسَ

ْ
ال َسِبیِل  َعْن  ِكبًا  َنا ِمیَثاِق 

ْ
ال َو 

ْنَیا 
ُ

ُجوِد َزاِهدًا ِفی الّد ُكوِع َو الّسُ َمْجُهوِد َطِویَل الّرُ
ْ
ال

رسول  برای  حسین!  ای  تو  َعْنَها:  اِحِل  الّرَ ُزْهَد 
خدا فرزند و برای قرآن سند و برای امت بازویی 
بودی، در طاعت خدا تالشگر و نسبت به عهد 

و پیمان حافظ و مراقب بودی، از راه فاسقان سر 
و  دردمند  آدمی  آه  می كشیدی،  آه  می تافتی؛  بر 
و  زاهد  بود،  طوالنی  تو  سجود  و  ركوع  غصه دار، 
كه  كسی  پارسای در دنیا بودی، زهد و اعراض 
از دنیا رخت بركنده است...«. آخرین سخنش 
چنین بود: »الهی ِرضًا ِبِرضاِئَك َو َتسلیمًا ألمِرَک 

انسان هاى  به  پیامش  و  ِسواَك«1  الَمعبوَد  َو 
فی  َاحرارًا  »َفُكوُنوا  بود:  حّریت  و  آزادگی  حیران، 
تفسیر  برای  اساسی  ركن  یك  او  هِذِه«2.  ُكم  ُدنیا
جوشش  در  خونش  كه  است  ظهور  و  یت  مهدو
مقتل از نقل به ،۱۵۷ ص ،۱ ج حسینی، حماسه .۱

الحسین،مقرم،ص3۵۷.
۲.اللهوفعلیقتلیالطفوف،ترجمهفهرى،ص۱۲0.

سرمقاله
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ثاراِت 
َ
خواهد بود تا منتقمش ظهور نماید و »یا ل

الُحَسین«1 و »أیَن الطاِلُب ِبَدِم الَمقُتوِل ِبَكرَبال«2 
درباره  سخنی  ضمن  در  خود  او  یابد.  معنا 

فرزندش مهدی؟جع؟ چنین فرموده است: 

اهَّلِل   
ُ

َرُسول َكاَن   :
َ

؟ع؟َقال ُحَسْیِن ْبِن َعِلّیٍ
ْ
ال »َعِن 

ُد  ّیِ
الّسَ ْنَت  

َ
أ ُحَسْیُن   َیا  ِبِه  َرِنی 

َ
َبّش ِفیَما   

ُ
َیُقول ص 

َمَناُء 
ُ
أ ٌة  ِئّمَ

َ
أ ِدَك 

ْ
ُول ِمْن  ِتْسَعٌة  اَدِة  ُبوالّسَ

َ
أ ِد  ّیِ

الّسَ اْبُن 
ِة  ِئّمَ

َ ْ
ُبواأل

َ
أ َماِم  ِ

ْ
ال اْبُن  َماُم  ِ

ْ
ال ْنَت 

َ
أ َقاِئُمُهْم  اِسُع  الّتَ

ُهْم  َمْهِدّیُ اِسُع  الّتَ َو  ْبَراٌر 
َ
أ ٌة  ِئّمَ

َ
أ ِبَك 

ْ
ُصل ِمْن  ِتْسَعٌة 

َماِن 3:  آِخِرالّزَ ِفی  َیُقوُم   
ً

َعْدال َو  ِقْسطًا  ْرَض 
َ ْ
األ  

ُ َ
َیْمل

ای  فرمود:  من  به  بشارتی  در  خدا؟لص؟  رسول 
ُنه  ساداتی،  پدر  و  سید  پسر  و  سید  تو  حسین! 
و  معصوم اند  و  امین  و  ابرار  امامان  تو،  از  فرزند 
امام  تو  است.  قائم؟جع؟  مهدی  آنان  نهمین 
پسر امام و پدر ائمه هستی، ُنه فرزند از پشت تو 
كه دنیا  ائمه ابرارند و نهمین آنان، مهدی است 

را در آخرالزمان، پر از عدل و قسط می كند«. 

۱.المزارالكبیر)البنالمشهدی(،الباب)۱۲(،ص۱0۷. 
۲.المزارالكبیر)البنالمشهدی(،الدعاءللندبة،ص۵۷9.
کفایةاألثرفیالنصعلیاألئمةاإلثنیعشر،ص۱۷6. .3

در  تولدش  هنگام  خداوند،  را  شهادتش  خبر 
گرچه  ا داد،  پیامبرش  به  لوح4،  شریف  حدیث 
پیش از آن این خبر را به پیامبران دیگر داده بود 
در  چنانچه  بودند،  گریسته  مصیبت  این  بر  و 
حدیث زكریای پیامبر آمده است و او بر شهادت 

گردید.5  گریان  كرم  نواده پیامبر ا

همه  چشم  عاشورای14٠٠،  تا   ٦1 عاشورای  از 
خدا،  رسول  عترت  دوستداران  خدا،  اولیای 
آزادگان از مسلمان و غیرمسلمان بر عزای ساالر 
گران قدرش، نمناك  شهیدان و اوالد و اصحاب 
دو  عزادار.  و  محزون  قلب هاشان  و  است  بوده 
ماه محرم و صفر، عرصه این حزن و اندوه بوده 
قدسی  ساحت  به  ارادت  عرض  نشان  و  است 
سیاه پوشی  و  الحسین؟ع؟  اباعبداهَّلل  حضرت 
و روضه و برافراشتن پرچم عزا و اندوه و ماتم در 
گیر در بسیاری  مراسم هاى متعدد و متنوع و فرا

كشورها.  نقاط و 

۴.الكافی)ط-اإلسالمیة(،ج۱،ص:۵۲8.
کمالالدینوتمامالنعمة،ج۲،ص:۴6۱. .۵

از  گزارش هایی  معاصر،  یخ  تار در  بااین حال 
به  كه  است  شده  نقل  بهائی  افراد  و  تشكیالت 
محرم،  اوائل  در  خود  رهبران  تولد  سالروز  بهانه 
و  كرده  سرور  و  شادی  مراسم  برگزاری  به  اقدام 
احكام  طبق  بودند.  شكسته  را  عزا  ماه  حرمت 
سالروز  ترتیب  به  كه  محرم،  اول  روز  دو  بهائی، 
تولد  و  باب  به  تولد علی محمد شیرازی ملقب 
میرزاحسین علی نوری ملقب به بهاءاهَّلل است، 
جایز  روزها  آن  در  كردن  كار  و  است  تعطیل 
گرچه از ُنه روز تعطیلی ساالنه بهائیان،  نیست.1 ا
شمسی  تقویم  مطابق  مناسبت ها  از  تعدادی 
تقویم  را طبق  روز  این دو  اما  حساب می شوند، 
گرفته اند و بهائیان از سال ها قبل به  قمری درنظر 
این مناسبت به شادی و سرور می پرداختند. از 
به عنوان یك حركت  آنان  رفتار  این  ابتدا  همان 
اهانت آمیز و بی حرمتی به عزای ساالر شهیدان 
تنفر  موجب  هنجارشكنی  این  و  شده  حساب 

باب احكام، و حدود گنجینه خاوری، اشراق .۱
اّیاممحّرمه، شصتوچهارم،درنهیازاشتغالبهاموردر

ص٣۵6.

بود.  شده  عزادار  امت  یكپارچه  قلبی  انزجار  و 
این  سوء  آثار  كردن  پاك  برای  بعدها  گرچه  ا
یخ قمرى به  هنجارشكنی مجبور به تغییر در تار
میالدی شدند تا این هم زمانی تولد رهبران خود 
كنند  یخ، رفع ورجوع نمایند و ادعا  را با تغییر تار
یم،  كه ما هم به امام حسین؟ع؟ احترام می گذار

هرچند در عمل چیزی نشان داده نشد. 

اثبات  برای  می شود  پیشنهاد  دلیل  همین  به 
صداقت خویش، به فرموده های ساالر شهیدان 
ازجمله روایتی كه در باال از ایشان درباره فرزندش 
امام مهدی؟جع؟ نقل شد، نظر كنند و بین خود 
كه آیا امكان دارد باب  و خداوند خود بیندیشند 
گون  گونا كنند؟ آیا ادعاهای  را جایگزین ایشان 
با  نبوت،  و  قائمیت  تا  گرفته  بابیت  از  باب، 
ازجمله  اسالم،  بنیادین  اصول  گرفتن  درنظر 
سازگار  یت  مهدو و  كرم؟لص؟  ا پیامبر  خاتمیت 
در  كه  حسینی  عزاداران  همه  ى  آرزو است؟ 
تحقق بخش  ظهور  است،  متجلی  شعارهاشان 
كربال و دعا برای تعجیل در فرج  آرمان شهیدان 

آل محمد؟لص؟ است.
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بیست وهشتم  انتخابات  به  مانده  روز  پنج 
خرداد 1400 در ایران، تلویزیون ایران اینترنشنال 
كه وابستگی مالی به عربستان سعودی دارد  ــ 
كارشناس  ــ در برنامه چشم انداز با حضور یک 
كارشناس بهائی به تحلیل  از اهل سنت و دو 
انتخابات ایران پرداخت و نظام سیاسی ایران 
مقایسه  جنوبی  آفریقای  در  آپارتاید  نظام  با  را 
گرفته شدن حقوق اهل سنت  كرد و از نادیده 

كرد.  و زنان در انتخابات ایران انتقاد 

و  ثابتی  عرفان  برنامه،  این  دوم  قسمت  در 
)شهركی(  ثابت  سیما  مهمانان  عابدیان  ایرج 
دو  هر  عابدیان  و  ثابتی  بودند.  برنامه  این  در 
كنون  ا ثابتی  هستند.  بهائی  ایرانی تبارهای  از 
ایرج  و  دارد  سكونت  انگلستان  منچستر  در 
در  بهائی  ثروتمند  بسیار  افراد  از  نیز  عابدیان 
كه مدتی مشاور نلسون  آفریقای جنوبی است 

كشور نیز بوده است.  ماندال، رهبر فقید این 

در  زنان  درمورد  جنسیتی  تبعیض  مسأله 
موضوعی  ایران  جمهوری  یاست  ر انتخابات 
كردند. عرفان  كارشناس مطرح  كه این دو  بود 
كوشیدند  ثابتی و ایرج عابدیان در این بخش 
تبعیض  نژاد  با  اسالمی را  جمهوری  نظام  تا 
از  و  كرده  مقایسه  جنوبی  آفریقای  در  نژادی 
زیر  را  ایران  در  انتخاباتی  نظام  رهگذر،  این 
سؤال ببرند. مهم ترین دلیل این دو نفر، آن بود 
جمهوری،  یاست  ر كاندیداهای  میان  در  كه 

خانمی حضور نداشت.

انتخابات  یابی  ارز به دنبال  یادداشت  این  در 
در  كه  چیزی  آن  نیستیم.  جاری  سال  خرداد 
فصلنامه  این  موضوع  اقتضای  به  و  اینجا 
برای  بهائی  دو  نسخه پیچی  شود،  توجه  باید 
انتخابات ایران در یک شبكه سعودی است. 
كه دو روز پیش از انتخابات موردتوجه  چیزی 
در  ایشان  گرفت.   قرار  نیز  رهبری  معظم  مقام 

نگاهی به برنامه چشم انداز تلویزیون ایران اینترنشنال دربارۀ انتخابات در ایران

بهائیت و آپارتاید جنسیتی

روز روی خـــــــط خبـــــــــر و دو  روز 26 خرداد سال جاری  سخنرانی 
گفتند: »جالب اینجاست  پیش از انتخابات 
كه در میانه قرن 21 هنوز به  كشورها  بعضی از 
شكل قبیله ای اداره می شوند و بوی انتخابات 
كه مردمشان فرق  هم به آن ها نرسیده به طوری 
نمی دانند،  را  میوه  صندوق  و  رأی  صندوق 
مدعی  و  می اندازند  راه  ساعته   24 تلویزیون 

هستند انتخابات ایران دموكراتیک نیست.« 

شبكه  یک  در  بهائی  دو  این  حضور  صرف 
اصول  رعایت  عدم  از  انتقاد  و  سعودی 
كه نشان  دموكراسی در ایران طنز تلخی است 
از یک بام و دو هوای شبكه سعودی تبار ایران 
مصاحبه  در  شركت كنندگان  و  اینترنشنال 
كه ثابتی و عابدیان دربارۀ  دارد. چگونه است 
ایران  انتخابات  در  زن  یک  نشدن  انتخاب 
می كنند؛  مرثیه سرایی  رئیس جمهور،  به عنوان 
حقوق  علیه  تبعیض  به  را  خود  چشمان  اما 
از  هرگز  و  می بندند  سعودی  عربستان  در  زنان 

آن سخنی نمی گویند؟

سیاسی  نظام  در  كه  است  حالی  در  این 
تمام  در  و  كنون  تا آغاز  اسالمی از  ی  جمهور
نمایندگانی  اسالمی،  شورای  مجلس  ادوار 
مواردی  در  حتی  و  داشته اند  حضور  زنان  از 
در  رسیده اند.  نیز  سفارت  یا  وزارت  مقام  به 
سازمان های  یاست  ر و  وزیر  ن  معاو سطح 

ی  بزرگ نیز زنان در ایران موقعیت های بسیار
است  ممكن  آن  فهرست  كه  داشته اند 
كند؛ موقعیت هایی  خوانندگان را دچار مالل 
مانند  ی  كشور در  زنان  را  آن  ده یک  كه 
همین  در  نكرده اند.  پیدا  سعودی  عربستان 
ی برای   انتخابات خرداد 1400 نیز بانوان بسیار
شدند؛  انتخاب  شهر  شوراهای  در  عضویت 
ی ها  شهردار اجرایی  و  فنی  امور  در  كه  زنانی 
اداره  در  مردان،  با  همگام  و  مسلط اند  بسیار 
اما  شده اند؛  سهیم  روستاها  و  شهرها  امور 
كارشناس، بی توجه به این بسترهای  این دو 
كوچک ترین نكته ای  ن بیان  ایجادشده و بدو
این  حامی  و  مؤسس  كه  ی  كشور دربارۀ 
انتخابات  از  انتقاد  به  فقط  است،  میزگرد 
و  می پردازند  ایران  در  ی  یاست جمهور ر
ایران،  در  كه  نمی آورند  خود  ی  رو به  اصاًل 
است  شده  برگزار  هم زمان  انتخابات  دو 
كرسی های  به  ی  بسیار زنان  دومی،  در  كه 
اسالمی رسیده اند.  شوراهای  در  مختلف 
وضعیت  از  انتقاد  كه  است  قابل فهم  البته 
عربستان  در  قبیله ای  و  موروثی  حكومت 

سعودی برای این دو بهائی نانی ندارد. 

انتخاب  در  تبعیض  و  انتخابات  با  بیگانگی 
شدن و انتخاب كردن، البته فقط به صاحبان 
محدود  اینترنشنال  ایران  تلویزیونی  شبكه 
از  زنان  نیز  بهائی  آیین  در  بلكه  نمی شود. 
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بیت العدل  عضو  به عنوان  شدن  انتخاب 
در  بهائی،  آیین  در  یعنی  هستند.  محروم 
قانون گذاری  و  تصمیم گیری  نهاد  عالی ترین 
كه دارای ُنه عضو است، در  به نام بیت العدل 
زنی  هیچ  گذشته  سال  شصت  حدودًا  طول 
این  به عنوان  زنان  انتخاب  و  نداشته  حضور 

منصب، اساسًا در آیین بهائی ممنوع است. 

ــ  عابدیان  ایرج  و  ثابتی  عرفان  نیست  معلوم 
و  هستند  بیت العدل  به  معتقد  بهائی  دو  كه 
با  ــ  می كنند  فعالیت  نهاد  این  نظارت  تحت 
گرفته اند و  چه رویی حتی عقاید خود را نادیده 
رئیس جمهور  به عنوان  زنان  انتخاب نشدن  به 

نیست  بهتر  آیا  دارند؟  اعتراض 
این  رفع  به  ابتدا  افرادی  چنین 
مشكل در جامعه خود بپردازند و 
بعد از موفقیت، به دنبال اصالح 
بهتر  آیا  باشند؟  جوامع  سایر 
تكلیف  بهائی  دو  این  نیست 
در  زنان  انتخاب  »عدم  تعارض 
ی  »تساو شعار  با  بیت العدل« 
را حل  بهائی  آیین  و مرد« در  زن 
جامعه ای  سراغ  به  بعد  و  كنند 
»تناسب«  كه  بیایند  مسلمان 
به جای  را  مرد  و  زن  حقوق 
خود  اجتماعی  نظام  مبنای  آنان،  ی«  »تساو
در  مرد  و  زن  برابری  شعار  هیچ گاه  و  داده  قرار 

همه حیطه ها را سر نداده است؟ 

افرادی  چنین  واقعًا  كه  كرد  باور  می توان  آیا 
گر  ا هستند؟  ایران  در  زنان  حقوق  دلسوز 
چرا  است،  واقعی  و  جدی  آنان  دلسوزی 
عدم  قانون  به  سال ها  این  طول  در  هیچ گاه 
اعضای  به عنوان  زنان  انتخاب  امكان 

بیت العدل در آیین خود اعتراض نكرده اند؟ 

كه  بهائیانی  آنكه  دیگر  مهم  بسیار  نكته 
اما  نمی شناسند  رسمیت  به  را  بیت العدل 
فرقه ها  از  و  می دانند  بهائی  را  خود  همچنان 
هستند،  مانند  بهائی  آیین  گروه های  و 

نیز  وحدت گرا،  بهائیان  یمی  یا  ر بهائیان 
ندارند.  را  بیت العدل  در  عضویت  امكان 
یمی یا بهائیان وحدت گرا  عالوه برآن، بهائیان ر
به عنوان اعضای محافل ملی و حتی محافل 
عضو  و  شوند  انتخاب  نمی توانند  نیز  محلی 
لجنه های  و  اجرایی  نظامات  از  هیچ یک 
تی  تشكیال و  بگیرند  قرار  نمی توانند  بهائی 
میان  ارتباط  هرگونه  اساسًا  دارند.  جدا  كاماًل 
فرقه های  دیگر  پیروان  با  بیت العدلی  بهائیان 
آیین بهائی ممنوع است و متخلفان مجازات 
و  ثابتی  كنار دلسوزی عرفان  را  این  می شوند. 
ایران  در  سنت  اهل  به  نسبت  عابدیان  ایرج 
از این طنز  یم، متوجه بخش دیگری  كه بگذار

می شویم.

حاضر  كه  بیت العدل  تحت نظر  بهائیت 
فرقه های  و  شاخه ها  از  هیچ یک  پذیرش  به 
منتسب به خود نیست و حتی هرگونه ارتباط 
تی ممنوع  اجتماعی با آنان را به شكل تشكیال
را  كرده است، چگونه می تواند خود  و مسدود 
محق بداند كه به اختالفات شیعه و اهل سنت 
تحریک  با  تا  كند  و تالش  بزند  دامن  ایران  در 
بگیرد؟  ماهی  گل آلود  آب  این  از  طرف،  دو 
و  شیعه  كه  ایران  مانند  جامعه ای  در  هم  آن 
كنار هم به مسالمت  سنی سال های سال در 
یسته اند و ضمن حفظ عقاید خود،  و برادری ز

حفظ  كشور  اساسی  مسائل  در  را  خود  اتحاد 
كرده اند و از برخوردهای خشونت آمیز طایفه ای 
باید  نیز  كرده اند. سعودی ها  و عقیدتی دوری 
اهل  سهم  برای  دلسوزی  از  پیش  كه  بدانند 
سنت در ایران، بهتر است فشار سیستماتیک 
ابتدا شیعیان  و  بردارند  را  بر شیعیان سعودی 
خود  كشور  حكومت  در  را  سعودی  مظلوم 
اصالح  دنبال  به  آن  از  بعد  و  دهند  مشاركت 

وضعیت اهل سنت در ایران باشند.

لندن  در  مقرش  كه  سعودی  رسانه  ی  به هررو
بهائی  كارشناسان  با  نمی تواند  و  نباید  است، 
شود.  پیش قدم  ایران  در  امور  اصالح  برای 
دلسوزی اینان برای زنان ایرانی و اهل سنت، 
فقط  بلكه  نیست.  واقعی  دلسوزی  یک 
گسست  ایجاد  برای  بستر  این  از  می خواهند 

كنند. اجتماعی در جامعه ایران استفاده 

گر مشكلی در ساختار سیاسی و  نهایت آنكه ا
اجتماعی ایران وجود دارد، مربوط به ماست و 
كن  به وسیلۀ مسلمانان سا باید  نیز  آن  راه حل 
گفتمان های اجتماعی  این سرزمین و از مسیر 
ایرانی بگذرد. سعودی ها و بهائی ها بهتر است 
ابتدا به رفع مشكالت اجتماعی خود بپردازند 
خود  جامعه   در  را  معضالت  آن  گر  ا سپس  و 
كردند، دربارۀ سایر جوامع، ازجمله جامعه   رفع 

كنند.   ایران میزگرد برگزار 

ایرج عابدیان
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تهران  وقت  به  تیرماه  بیست وچهارم  شامگاه 
پویشی  قبلی،  برنامه ریزی  با  بهائیان  كه  بود 
راه  به  اجتماعی  شبكه های  در  مجازی 
انداختند كه با دو هشتگ #ایران_بدون_نفرت 
 StopHatePropaganda# و  فارسی  زبان  به 
به  نسبت  تا  می كرد  تالش  انگلیسی  زبان  به 
مختلف  رسانه های  در  بهائیت  از  انتقادها 
به  منتسب  رسانه های  به ویژه  فارسی زبان 
خانم  دهد.  نشان  كنش  اسالمی  وا جمهوری 
ئی نماینده جامعه بهائی در سازمان  دیان عال
از  كنده  آ یخ  تار كه  گفت  ژنو  در  متحد  ملل 
كنی  كه نفرت پرا قربانیان جرائم فجیعی است 
آن ها را دامن زده است. ما نگران این هستیم 
كنی فزاینده  كنی و دروغ پرا كه افزایش نفرت پرا
علیه بهائیان افزایش شدید سركوب ها آن ها را 

در پی داشته باشد.

با  مصاحبه  در  و  ژنو  در  نیز  فهندژ  سیمین 
ایران اینترنشنال هدف این پویش را درخواست 
از جامعه بین الملل برای بازخواست ایران و نیز 
كنی چهل ساله در  اطالع رسانی درباره نفرت پرا

كه پویش  كرد. او افزود  رسانه های ایرانی اعالم 
كه جلوی  ایران بدون نفرت به دنبال آن است 
كنی حكومت و مردم علیه دیگران را  نفرت پرا
كنی  كید كرد كه نفرت پرا بگیرد. او همچنین تأ
علیه بهائیت در رسانه های ایرانی در ماه های 
كه   كرد  ادعا  و  است  شده  بیشتر  بسیار  اخیر 
پویش مذكور موردتوجه افراد بسیاری در سراسر 
مدعی  همچنین  او  است.  گرفته  قرار  جهان 
شد تمامی  تضییقات ایجادشده برای بهائیان 
در ایران به دلیل بهائی بودن آنان بوده و اعمال 
مجازات هایی مانند حبس یا اعدام، صرفًا به 
و  است  بوده  بهائیت  به  آنان  باورمندی  دلیل 
گزینه بهائی  حكومت ایران بهائیان را بین دو 
مختار  انسانی  اولیه  حقوق  داشتن  یا  بودن 

كرده است. 

از  برخی  كردن  همراه  برای  بهائیان 
نیز  پویش  این  با  بین المللی  شخصیت های 
كردند و برخی از فعاالن سیاسی  تالش بسیار 
و اجتماعی داخلی و خارجی نیز به این پویش 
پارلمان  عضو  دیوت  كری  ازجمله  پیوستند. 

#نه_به_فرار_از_پاسخ گویی
از  یكی  عقیده  و  دین  آزادی  كه  گفت  كانادا 
سركوب  و  است  مدنیت  اصول  پایه ای ترین 

دینی بهائیان باید پایان یابد.

با  مدتی  كه  امنیتی  زندانیان  میثمی از  فرهاد 
فرهاد فهندژ از اعضای فعال جامعه  بهائی در 
زندان رجائی شهر هم بند بوده نیز به این پویش 
پیوست و ضمن تمجید از ویژگی های اخالقی 
علیه  كنی  دروغ پرا و  هیوالنمایی  فهندژ، 
بهائیت را ناشی از بی كفایتی مدیران سیاسی 
كه  كه محتوای مطالبی  برشمرد و شهادت داد 
شاخدارترین  از  می شود  منتشر  بهائیت  علیه 
بهائی  هم وطنان  از  آن  بابت  و  دروغ هاست 

كرد. عذرخواهی 

پویش دیگری در  بهائی،  پویش  این  مقابل  در 
ایرانی  سیاسی  و  مذهبی  كاربران  صفحات 
راه  به  دنبال_قدرت  #بهائیت_به  هشتگ  با 
گرام  افتاد و این هشتگ نیز در توییتر و اینستا
به نظر  گرفت.  قرار  كاربران  از  برخی  موردتوجه 
كاربران منتقد بهائی تالش دارند  كه  می رسید 
سخت  اقدامات  كلیدواژه ها،  این  ارائه  با 
علیه بهائیان را ناشی از تالش بین المللی آنان 
به  كنند.  قلمداد  سیاسی  قدرت  كسب  برای 
كسب  باور این منتقدان، تالش بهائیت برای 
از  خارج  نیروهایی  پشتوانه  با  هم  آن  قدرت 
رسانه ای  چهره های  اظهارات  در  كه  ایران 
تالش  نوعی  شد،  اشاره  آن  به  پیش تر  بهائی 

و  است  موجود  سیاسی  نظام  براندازی  برای 
گروه های  كه هر نظام سیاسی با  طبیعی است 

برانداز برخوردی سخت خواهد داشت.

و  بهائی  جامعه  تبلیغی  اقدام  این  دربارۀ 
آن  به  نسبت  انجام شده  عكس العمل های 

توجه به نكات ذیل ضروری است:

رسانه های - 1 كه  آنچه  تمام  دربارۀ  كلی گویی 
و  كرده اند  منتشر  بهائیت  نقد  در  فارسی زبان 
جزئی،  اشاره   بدون  آن ها  تمام  دانستن  دروغ 
كنار  از  به سادگی  بتوان  كه  نیست  خطایی 
تمامی  نمی تواند  بهائی  جامعه   گذشت.  آن 
انگ  با  می شود،  وارد  آن  به  كه  را   انتقاداتی 
كند  دور  خود  از  بهائی ستیزی  و  كنی  نفرت پرا
شانه  انتقادها  این  به  پاسخ گویی  به  نسبت  و 
خالی سازد. چهره های رسانه ای بهائی و سایر 
كسانی كه به این پویش پیوسته اند، باید روشن 
چرا؟  و  بوده  دروغ  انتقادها  كدام  كه  كنند 
كلی گویی در این زمینه، فرار از پاسخ گویی به 

انتقادهاست. 

در ماه ها و سال های اخیر و با رشد فضای - 2
دربارۀ  بسیاری  انتقادهای  ایران،  در  مجازی 
تی  تشكیال نظام  عملكردها،  عقاید،  تعالیم، 
منتقدان  سوی  از  بهائیت  و....  اجتماعی  و 
است.  شده  مطرح  فارسی زبان  رسانه های  در 
و  مدرک  و  سند  با  كه  انتقادها  این  از  بسیاری 
كنون  دلیل از سوی منتقدان وارد شده است، تا
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نشده  داده  پاسخ  بهائی  تشكیالت  سوی  از 
است. برخی از بهائیان ایران نیز در تماس های 
و  بحث  خواستار  منتقدان،  این  با  خود 
خبری  پایگاه  بوده اند.  دراین باره  بیشتر  بررسی 
از  نیز  بهائی شناسی  فصلنامه   و  بهائی پژوهی 
گفت وگوهای انتقادی  این امر مستثنی نبوده و 
فراوانی را با بهائیانی كه به دنبال تحری حقیقت 
و كشف واقعیت ها هستند، برگزار نموده است. 
به نظر می رسد تشكیالت بهائی با اطالع از این 
تالش  ایران،  بهائیان  میان  در  رویكرد  تغییر 
با راه اندازی این پویش، تمام آن  تا  كرده است 
انتقادها را با انگ نفرت پراكنی و بهائی ستیزی 
از خود دفع كند و با فرار از پاسخ گویی، هر انتقاد 
بعدی را نیز سركوب سازد. لذا باید هشتگی با 
مقابل  در  #نه_به_فرار_از_پاسخ گویی  مضمون 

این پویش موردتوجه قرار گیرد.

نمی توان - 3 با هیچ شعاری  كه  باید دانست 
گرفت.  بهائی  منتقدان  از  را  بیان  آزادی  حق 
وارد  را  خود  نقدهای  كه  دارند  حق  منتقدان 
كنند و تشكیالت بهائی اطمینان داشته باشد 
طرح  از  نمی تواند  پویش هایی  چنین  با  كه 
وجود  بهائیت  نقد  در  كه  بی شماری  سؤاالت 
كه انسان های آزاده  دارد، جلوگیری نماید، چرا
خواهند  بهائیان  از  سختی  سؤاالت  نهایتًا 
كه به تعارض های درونی و یا  پرسید. سؤاالتی 
گفتار و عمل رهبران بهائی  تناقض های میان 

قبال  در  نیز  بهائی  جامعه   بود.  خواهد  مرتبط 
رو  پیش  در  راه  دو  پرسش ها  و  انتقادها  این 
به صورت  را  این پرسش ها  پاسخ  باید  یا  دارد. 
كه درآن صورت نقد  كند  علمی و مستدل بیان 
بود و مخاطبان تسلیم  منتقدان بی اثر خواهد 
دراین صورت  شد.  خواهند  بهائیت  حقانیت 
نخواهد  وجود  كنی  نفرت پرا از  نگرانی  دیگر 
به طور  و  برای همیشه  بار  آنكه یک  یا  داشت. 
رسمی اعالم كنند كه بهائیت یک آیین االهی و 
مكتب آسمانی نیست و امكان وجود تعارض 
رهبران  كردار  و  گفتار  و  تعالیم  در  تناقض  و 
دراین صورت  دارد.  وجود  آن  تشكیالت  یا 
كه  باشد  مطمئن  می تواند  بهائی  تشكیالت 
در هیچ  دیگر  باور  این  به  انتقادها  از  بسیاری 

رسانه ای مطرح نخواهد شد.

ایران - 4 در  بهائیان  علیه  تضییقات  علت 
هیچ گاه اعتقادات آنان نبوده است. ده ها هزار 
كه زندانی  بهائی امروز در ایران زندگی می كنند 
بنابراین  شد.  نخواهند  هم  اعدام  و  نیستند 
تضییقات  سایر  یا  بهائیان  شدن  زندانی 
نیست.  مربوط  آنان  عقاید  به  آنان  دربارۀ 
دلیل  بیشترین  كه  می دهد  نشان  مشاهدات 
تالش  از  ناشی  ایران  در  بهائیان  گرفتاری های 
كردن  بهائی  و  اسالم  علیه  تبلیغ  برای  آنان 
از  خود  موضوع  این  كه  است  بوده  مسلمانان 
بهائیت  است.  كنی  نفرت پرا بارز  مصادیق 

كرده  تالش  كنون  تا خود  پیدایش  ابتدای  از 
یخ  تار و  كارآمد  نا اسالمی  را  احكام  است 
بهائیان  كند.  معرفی  پایان یافته  را  آن  مصرف 
همچنین با موهوم دانستن و خرافی انگاشتن 
كرده اند  تالش  موعود،  قائم  به  مسلمانان  باور 
امام  جایگزین  را  باب  مانند  شخصیتی  تا 
كه  تالش ها  این  كنند.  معرفی  عصر؟جع؟ 
هدف  را  مسلمانان  مهم  و  اصیل  باورهای 
علیه  كنی  نفرت پرا مصداق  یقینًا  داده،  قرار 
نخستین  و  است  ایشان  عقاید  و  مسلمانان 
را  كنی  نفرت پرا كه  است  شایسته  كه  گروهی 
باید  بهائیت  هستند.  بهائیان  سازد،  متوقف 
مورداحترام  احكام  و  عقاید  علیه  تبلیغ  از 
كثریت  مسلمانان دست بردارد و هنجارهای ا
باید  بهائی  تشكیالت  كند.  رعایت  را  جامعه 
كه  بوده اند  بهائیان  این  كه  باشد  توجه داشته 
آغاز  را  مسلمانان  علیه  كنی  نفرت پرا ابتدا،  از 
كه پیش از تحریكات  كرده اند و اال مسلمانان 
برای  نداشتند.  آنان  كار  به  كاری  بهائیان، 
بهائیان  این  ابتدا  نیز،  مشكل  یافتن  خاتمه 
تبلیغات ضداسالمی  خود  از  باید  كه  هستند 
اسالم  علیه  كنی  نفرت پرا به  و  بردارند  دست 
گویا  متأسفانه  اما  دهند؛  خاتمه  مسلمانان  و 

گرفته اند تا پس نیفتند«. »دست پیش را 

ارتباط - 5 شكل  ایران،  بهائیان  دیگر  مشكل 
مستقر  بیت العدل  و  كشور  از  خارج  با  آنان 

كوشیده  همواره  بیت العدل  است.  حیفا  در 
است تا با تحریک بهائیان ایران به مشكالت 
كه آتش اختالفات  كند  كاری  آنان دامن زده و 
كه  بدانند  باید  بهائیان  ننماید.  فروكش 
اجازه  كشوری  هیچ  در  حكمرانی  نظام 
فرمان های  اجتماعی،  اقلیت  یک  نمی دهد 
به  را  كشور  از  خارج  در  مستقر  سازمان  یک 
به عنوان  دهد.  ترجیح  حكومتی  فرمان های 
و  است  ممنوع  ایران  در  بهائیت  تبلیغ  نمونه 
قوانین  به  كه  می كنند  ادعا  بهائیان  طرفی  از 
جهان  سراسر  در  حكومتی  دستورهای  و 
به صورت  بیت العدل  عمل  در  اما  پایبندند، 
در  فارسی زبانان  و  ایران  بهائیان  از  مستمر 
سراسر جهان می خواهد تا با ابزارهای مختلف 
مردم  تبلیغ  به  و...  مجازی  فضای  نظیر 
گذاشتن  كنار  مسلمان ایران و تشویق آنان به 
برخی  و  بپردازند  بهائیت  پذیرش  و  اسالم 
بیت العدل  دستور  این  نیز  ایران  بهائیان  از 
كمیت  حا وظیفه  اینجا  در  می كنند.  اجرا  را 
ایجادشده  تضییقات  و  است  قانون  اجرای 
بابت قانون شكنی، نمی تواند و نباید به عنوان 
تبعیض سیستماتیک یا نقض حقوق بهائیان 
مردم  كثریت  ا خواست  این  بلكه  شود.  تلقی 
گذاشته شود.  ایران است و باید به آن احترام 
در  كه  نیست  آن  معنای  به  البته  گفتار  این 
هیچ  كجا  هیچ  در  گذشته  سال  چهل  طول 
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ظلمی به بهائیان نشده است. ما نیز می پذیریم 
كه اشتباهاتی دربارۀ بهائیان صورت پذیرفته و 
بابت آن باید از آسیب دیدگان دلجویی شود؛ 
سایر  پیروان  و  مسلمانان  دربارۀ  كه  همان طور 
ادیان نیز اشتباهات مشابهی صورت پذیرفته 

و این اشتباهات نیز باید جبران شود.

قدرت - 6 كسب  به  بهائیان  عالقه مندی 
پوشیده  پژوهشگران  بر  كه  نیست  مسأله ای 
به گونه ای  بهائی  اجتماعی  احكام  باشد. 
است كه جز با تشكیل حكومت و برپایی نظام 
نیز مكررًا  بهائی  آثار  در  سیاسی میسر نیست. 
ازجمله  است.  شده  داده  توجه  مسأله  این  به 
بهاءاهَّلل می نویسد: »اشراق سّیم: اجرای حدود 
كه سبب اّول است از برای حیات  است؛ چه 
روشن  نّیر  دو  به  الهی  حكمت  آسمان  عالم. 
عالم  نظم  خیمه  و  شفقت  و  مشورت  منیر:  و 
و مكافات«  برپا: مجازات  و  قائم  به دو ستون 

)اشراقات، ص7٦(.

برقراری  با  جز  بهائی  احكام  و  حدود  اجرای 
برپایی دادگاه هایی منطبق  و  حكومت بهائی 
با قوانین بهائی ممكن نیست. بنابراین پذیرش 
است،  قدرت  كسب  دنبال  به  بهائیت  آنكه 
به نظر  بااین حال  نمی نماید.  دشواری  مسأله  
كنی  نفرت پرا ادعای  مقابل  در  كه  نمی رسد 
برای  بهائیت  تشنگی  ادعای  بهائیت،  علیه 

پاسخ  باشد.  دقیق  پاسخی  قدرت،  كسب 
در  بهائیان  فرار  از  جلوگیری  همان  اساسی 
بهانه  به  پژوهشی  میدان علمی  و  و  نقد  زمین 
مظلومیت و همچنین هشدار دربرابر سركوب 
بهائی  تشكیالت  توسط  منتقدان  بیان  آزادی 

است.

جدی  نقد  و  اساسی  اشكال  یک  این  البته 
این  وجود  با  چرا  كه  است  بهائیت  به  نسبت 
همواره  بهائیت  قدرت،  كسب  برای  تشنگی 
امور  در  مداخله  به دنبال  كه  می كند  ادعا 
سیاسی نیست؟ درواقع اینجا با یک دوگانگی 
آنان  هستیم.  مواجه  بهائی  مبلغان  ادعای  در 
قدرت سیاسی را با دست پیش می كشند و با 
پا پس می زنند. از طرفی به دنبال اجرای احكام 
جمعیت  افزایش  برای  و  هستند  اجتماعی 
از  و  می كنند  تالش  قدرت  كسب  درجهت 
كسب  به دنبال  كه  می كنند  ادعا  دیگر  طرفی 
مانند  نیز  جدی  نقد  این  نیستند.  قدرت 
كنی  نقدهای قبلی نباید جزئی از پازل نفرت پرا
به  سیستماتیک  فشار  برای  زمینه چینی  و 
بهائیت تلقی شود، بلكه فقط یک نقد عالمانه 
كنی  كه با انگ زدن و هشتگ پرا و جدی است 

كرد. ک  نمی توان صورت مسأله را پا

 

»خلقی كه در انتظار مصلح به سر می برد، خود 
باید صالح باشد«. این جمله زرین و ماندگار 
نامدارترین   حكیمی   محمدرضا  عالمه  از 
كتابش  ابتدای  در  كه  بود  ما  دوران  نویسنده 
دهه،  پنج  حدود  و  نوشت  مغرب«  »خورشید 
»انتظار«  تمامت،  و  صالبت  این  به  جمله ای 
مصلح جهانی حضرت مهدی؟جع؟ را چنین 
در  استاد،  كه  یغا  در است.  نكرده  تفسیر  زیبا 
و  نشاند  خود  سوگ  در  را  ما  شهریورماه،  آغاز 
در  كشید.  پر  اعلی  ملكوت  به  محرم  نیمه  در 
عقل  عدالت،  فیلسوف  نوشتند:  توصیفش 
سرخ، حكیم خراسان، فریادگر انقالب، از تبار 
بیدارگران اقالیم قبله، مبتكر مكتب تفكیک، 
آوازگر  دینی،  فرهنگ  دائرةالمعارف  به تنهایی 
و...  متعهد  ادبیات  آموزگار  جهش ها،  سرود 
»منادی  او  از  توصیف  بهترین  ما  نظر  در  اما 
ئی  طال جمله  این  با  است،  پنهان«  خورشید 
بخشیده  ینت  ز آن  با  را  مغرب«  »خورشید  كه 
برانگیزاننده ترین  و  زیباترین  حكیمی  با  بود. 
عاشورا«  غدیر،  »بعثت،  از  تا  بود  آمده  نثر، 
با  كند و یادش را  از »الغدیر« حمایت  بگوید، 

كند. آمده بود  »یادنامه عالمه امینی«، جاودانه 
تا بیدارگران اقالیم قبله را بزرگ بدارد و معرفی 
كند. آمده بود كه مكتب خراسان را بزرگ بدارد 
از  آن  تفكیک  با  را  دینی  معرفت  خلوص  و 
معرفت بشری، پاس بدارد. آمده بود تا نهضت 
قطره  دادن  نشان  با  را  حسینی  عاشورای 
كند  فریاد  كتاب هایش،  همه  آغاز  در  سرخی 
عاشورا  اهداف  كه  باشد  انقالبی  دنبال  به  و 
»الحیاة«اش  با  تا  بود  آمده  نماید.  محقق  را 
همه  در  را  عترت  و  قرآن  فرهنگ  دور  یک 
دهد...  ارائه  جامعه  به  معرفتی،  موضوعات 
شگفتا كه در عمر بابركتش به همه این اهداف 
دربارۀ  كه  آمد  نائل  دیگری  بسیار  اهداف  و 
هریک از آن ها می توان در مقاله ای به توضیح 
و تبیین آن پرداخت. پیش از بیماری ایشان، 
كه خدمتش رسیدیم  فرصتی زرین دست داد 
كردیم  كتاب های مؤسسه را تقدیم  و بعضی از 
كه خرسند شدند و تشكر نمودند و از پیشتازان 
خاطره ای  و  كردند  پیامی تقدیر  با  عرصه  این 
و  گذاشتند  به جای  ما  برای  ماندگار  و  شیرین 

كتابشان را هدیه دادند.  آخرین 

منادی خورشید پنهان
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او رادمردی فرهنگ دوست و موج آفرین و مرزبان 
فرهنگ های  مقابل  در  دین  باروهای  و  برج 
التقاطی و دین های بدلی و انحرافی بود. اهل 
گفتمان بود و از تفرقه و نزاع و اختالف، اهالی 
در  فقط  را  اتحاد  و  می داشت  برحذر  را  قبله 
امكان پذیر  اهل بیت؟مهع؟،  والیت  سایه سار 
عصر  امام  قدسی  ساحت  به  او  می دانست. 
كه  ید  می ورز عشق  آن چنان  فداه  ارواحنا 

تخت  بر  و  بیماری  سخت  شرایط  در  حتی 
لرزان  خط  با  و  خواست  كاغذی  بیمارستان 
اما پرصالبت خویش نوشت: السالم علیک یا 
صاحب الزمان؟جع؟. شاید مناسب باشد به 
پاس این همه اشتیاِق این انسان صالِح منتظِر 
یش،  مصلح، بخشی از ترجیع بند زیبای مهدو

كنیم: با عنوان »ای آفتاب...« را باهم مرور 

1
ای سّر توحید ازل، در طالع تقدیرها

ای نور ذات جلوه گر، در جلوه ها، تصویرها
در ذات ذّرات جهان، هر دم ز تو تأثیرها

كی؟ ای آفتاب، ای آفتاب، از خلق پنهان تا به 
كی؟ عالم سیه، از بس ستم، این خلق، پنهان تا به 

2
كائنات ای از افق های ِقَدم، تابیده ای بر 

اندر بیان تو بود، آیات حق را بینات
ای بینات حق و عدل، ای رایت راه نجات

كی؟ ای آفتاب، ای آفتاب، از خلق پنهان تا به 
كی؟ ن، آیات قرآن تا به  مقهور افكار قرو

3
ای عالم ایجاد را، حكمت تویی، حشمت تویی

ای خلق را از سوی حق، نعمت تویی، رحمت تویی
ی »نقل« را حجت تویی ای »عقل« را »هادی« تویی، و

كی؟ ای آفتاب، ای آفتاب، از خلق پنهان تا به 
كی؟ عالم سیه، از بس ستم، این خلق، پنهان تا به 

4
با اذن خالّق جهان، تو روح اشباحی همه

ارواح چو جسم اند و تو، خود جان ارواحی همه
در آیه »نوٌر علی«، ِمشكات و مصباحی همه

كی؟ ای آفتاب، ای آفتاب، از خلق پنهان تا به 
كی؟ بی بهره، این سان عقل ها، در روزگاران تا به 

...

عکسى از مرحوم  عالمه محمدرضا حکیمى
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از درگذشت یار و همكار و دوست عزیزمان، 
عصر؟جع؟  امام  مخلص  خدمتگزار 
سال  یک  كرباسچی،  محمدمهدی  حاج 
گذشت. فقدان این یار قدیمی  و فرهیخته 
كه منشأ خدمات فرهنگی فراوان بود برای 
سنگین  محترمش  خانواده  ازجمله  همه 

یاد یاران 

بود. یاد آن عزیز را كه در ماه محرم به دیدار 
اباعبداهَّلل  شهیدان  ساالر  به ویژه  موالیانش 
در  را  شفاعتش  تا  شتافت  الحسین؟ع؟ 
خدای  از  و  یم  گرامی  می دار كشد،  آغوش 
مهربان برای او مغفرت و برای بازماندگان و 

یم. دوستان، اجر مسألت دار

همزیستی با طعم خون

امارات متحدۀ عربی، پس از آنكه با متحدش 
عربستان سعودی، بمب هایش را با چراغ سبز 
یمن  مسلمان  مردم  سر  بر  اسرائیل  و  امریكا 
به ویرانه ای تبدیل  را  كشور  و این  یخت  فرو ر
كودک و زن و مرد یمنی را به  كرد و ده ها هزار 
آنكه روابط  از  نیز بعد  و  كشید،  ک و خون  خا
پرچم  و  كرد  آشكار  اسرائیل،  با  را  مخفی اش 
كشور در ابوظبی  اسرائیل را بر فراز سفارت این 
تشكیالت  با  را  روابطش  آورد،  در  اهتزاز  به 
گفته  بهائی ــ به عنوان متحد اسرائیل )مطابق 
ــ  افندی(  شوقی  همسر  كسول  ما روحیه  خانم 
هم ارتقاء داد و همایش شیوه های همزیستی 

كرد.  ادیان برگزار 

شد  برگزار  همایشی  ابوظبی،  در   ،1400 تیرماه 
كاوش  به منظور  دینی  جوامع  نمایندگان  از  و 
در  جمعی  حمایت  و  فكر  وحدت  درجهت 
ی  بهروز برای  دعا  و  اجتماع  بهبود  راستای 
دعا  البد  آمد.  عمل  به  دعوت  امارات!  مردم 
كشور بعد از یمن در تخریب  كه این  كرده اند 

به  توفیق  دیگر  ی  كشور از  دیگری  كشتار  و 
نیز  بهائی  تشكیالت  نماینده  آورد.  دست 
را  خود  و  كرد  ی  میدان دار همایش،  این  در 
معرفی  مرد،  و  زن  حقوق  ی  تساو در  پیشتاز 
نمود و اظهار كرده كشور ما )امارات( تجربه ای 
پرورش  چگونگی  بر  و  دارد  گفت وگو  در  مهم 

كرده است.  گسترده تر تمركز  همزیستی 

كه  گفت  تبریک  ثابت  یا  رؤ خانم  به  باید 
را  همزیستی ها  بهترین  امارات،  همراه  به 
با  امریكا  و  اسرائیل  هدایت های  سایه  در 
نشان  اخیر  سال  چند  در  یمن  همسایه اش 
داده و زرادخانه هایش را با متحدش اسرائیل 
كرده است،  كاماًل تجهیز  برای اهداف بعدی، 
تا  می گزارد  همزیستی  همایش  را  نامش  اما 
جهان  تسخیر  برای  بهائی  فرهنگ  قالب  در 
جهانی  حكومت  به  وصول  مراحل  مطابق 
برگزار  امارات  ی،  آر كند.  هموار  بهائی، 
می كند: همراه با تشكیالت بهائی، همزیستی 

با طعم خون!
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بهائیت در قطر

ناصر نظری
پژوهشگر حوزۀ دین

مقدمه
در  آسیا،  قاره  غربی  جنوب  در  قطر  كشور 
شبه جزیره  شرق  در  و  خاورمیانه  منطقه 
عربستان و در بخش جنوبی خلیج فارس 
واقع شده  است. پایتخت آن، دوحه است. 
قطر مرز مشترک زمینی با عربستان سعودی 
كویت، عراق،  و مرز آبی با كشورهای ایران، 
عربی  متحده  امارات  و  بحرین  عربستان، 

دارد.
از  موروثی  و  مطلقه  امارت  صورت  به  قطر 
فرمانروایی  تحت  میالدی   1۹ سده  میانه 
خاندان آل ثانی است. این منطقه از دوره 
ایران  خراج گزار   18 اواخرقرن  تا  ساسانیان 
بود. سپس تحت اشغال و سلطه امپراتوری 
كشف نفت خام،  عثمانی درآمد. پیش از 
یایی  ید و تجارت در قطر بیشتر به صید مروار
 1۹۷1 سال  تا  كشور  این  می شد.  شناخته 
تحت الحمایه بریتانیا بود. پس از استقالل 
سرشار  درآمدهای  سبب  به   1۹۷1 سال  در 
به  تبدیل  كشور  این  طبیعی،  گاز  و  نفتی 
كشورهای منطقه شد.  یكی از ثروتمندترین 
قطر  حكومتی  حساس  موقعیت های  همه 
نزدیک  افراد  یا  ثانی  آل  خاندان  دراختیار 
روابط  از سال 1۹۹2  كشور  این  آنان است. 

گسترده با ایاالت متحده دارد. نظامی 
طبیعی  گاز  گسترده  ذخایر  دارای  قطر 
ثروتمندترین  را  قطر  فوربز،  مجله  است. 
كشور جهان، براساس درآمد سرانه، معرفی 
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توسعه  شاخص  باالترین  كشور  این  كرده  است. 
باالترین  و  عرب  جهان  كشورهای  بین  انسانی 

درآمد سرانه را در جهان دارد.1
زبان  از  و  است  عربی  زبان  قطر  رسمی  زبان 
می شود.  استفاده  دوم  زبان  به عنوان  انگلیسی 
و  یال  ر آن  پول  واحد  اسالم،  آن  رسمی  دین 

كیلومتر مربع است. مساحت آن 11٬4۹3 
نفر بود،  در سال 201۷ جمعیت قطر 2٫6 میلیون 
313هزار نفر شهروند قطری و 2٫3 میلیون نفر تبعه 
یاد كارگران مهاجر مرد،  خارجی.2 به دلیل حضور ز
كشور را زنان  فقط حدود یک چهارم جمعیت این 
كه  تشكیل می دهند. براساس یادداشت تفاهمی 
بین سازمان ملل و قطر امضاء شد، قطر مقر دفتر 
كشور  این  است.3  شده  ملل  سازمان  ضدترور 
آخرین  پایه  بر   ٪0٫۷4 شاخص  ثبت  با  همچنین 
ملل،  سازمان  دانشگاه  طبیعی  بالیای  رتبه بندی 

كشور دنیاست. یسک ترین  كم  ر

عضویت در سازمان ها و نهادهای بین المللى
قطر عالوه بر سازمان ملل متحد، در بانک توسعه 
اقتصادی  توسعه  صندوق  عرب،  اقتصادی 
صندوق  عرب،  اتحادیه  عرب،  اجتماعی  و 
اجتماعی  و  اقتصادی  كمیسیون  اعراب،  پول 
كشورهای غرب آسیا، سازمان خواربار و كشاورزی 
گروه  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  ملل متحد، 
بین المللی  سازمان  اسالمی،  توسعه  بانک   ،77
توسعه  بین المللی  كشوری، صندوق  هواپیمایی 
توسعه  و  ترمیم  بین المللی  بانک  كشاورزی، 
بین المللی  صندوق  جهانی،  بانک  به  وابسته 
سازمان  جنایی،  پلیس  بین الملل  سازمان  پول، 
كار،  بین المللی  سازمان  اسالمی،  كنفرانس 
عدم  جنبش  استاندارد،  بین المللی  سازمان 
نفت  كننده  صادر  كشورهای  سازمان  تعهد، 
تجارت  برای  ملل  سازمان  كمیسیون  پک(،  )او
سازمان  جهانی،  بهداشت  سازمان  توسعه،  و 

جهانی  سازمان  معنوی،  مالكیت  بین المللی 
عضویت  تجارت  جهانی  سازمان  و  مهاجرت 
فعال  اعضای  یكی  همچنین  كشور  این  دارد. 

شورای همكاری خلیج فارس است. 
نظام سیاسى

متمركز  حكومت  سیاسی  نظام  با  كشوری  قطر 
 35 كشور  این  شورای  مجلس  است.  پادشاهی 
كرسی دارد كه نمایندگان آن را امیر تعیین می كند.

ثانی  آل  بن خلیفه  تمیم بن حمد   2013 سال  از 
جانشین پدر خود حمدبن خلیفه آل ثانی شده و 
ی مانند پدرش  گرفته  است. و قدرت را به دست 
مدرسه  در  او  كرده  است.  تحصیل  بریتانیا  در 
كادمی  آ از  و  خوانده  درس  دورست  در  شربورن 

سلطنتی  نظامی  )مدرسه  بریتانیا  ارتش  نظامی 
سندهرست( فارغ التحصیل شده  است.

جانشین  قدرت،  گرفتن  به دست  از  پیش  او 
بود.  قطر  المپیک  كمیته  رئیس  و  ارتش  فرمانده 
دارد.  ورزش  در  سرمایه گذاری  به  یادی  ز توجه  او 
جام  میزبان  قطر  شد  باعث  كه  بود  او  تالش های 
جهانی فوتبال 2022 شود. تمیم بن حمد بن خلیفه 
آل ثانی رئیس هیأت مدیره سازمان سرمایه گذاری 
شركت  قطر،  سرمایه گذاری  سازمان  است.  قطر 
دولت  ارزی  ذخیره  صندوق  و  سرمایه گذاری 
قطر  دولت  توسط   2005 سال  در  كه  است  قطر 
تأسیس شد و در زمینه مدیریت سرمایه گذاری و 

سرمایه گذاری خارجی فعالیت می كند.
میالدی(   2005( خورشیدی   1384 سال  در 
كشور ابالغ شد.  نخستین قانون اساسی مكتوب 
كشور  قانون اصالحاتی در مسائل داخلی  این  در 

گرفته شده بود.4 درنظر 
سیاست درهای باز

یخی پیرو سیاست درهای باز بوده   قطر به طور تار
و همین، باعث قدرت و نفوذ آن شده  است. این 
گروه ها و  كه  كشور امكان می دهد  سیاست به این 
گرد هم آورد  كشورها با منافع متضاد را در یک جا 
تعارض  در  به ظاهر  كه  پدیده هایی  و  عوامل  از  و 
نفوذش  گسترش  و  تولید  برای  دارند  قرار  یكدیگر 

كند. در جامعه بین الملل بهره برداری 
قطر از یكسو میزبان دفتر نمایندگی طالبان است و 
هم زمان بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریكا در منطقه 
با  هم زمان  دارد.  خود  ک  خا در  را  فارس  خلیج 
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بشار  مخالف  اسالمگرای  گروه های  از  حمایت 
حزب اهَّلل  و  ایران  با  نزدیكی  نسبتًا  روابط  اسد، 
و مصر  با عربستان  گسترده ای  روابط  دارد.  لبنان 
این  سیاسی  مخالفان  به  حال،  همان  در  و  دارد 
حمایت  حماس  از  می دهد.  پناه  حكومت ها 
امنیتی  ــ  سیاسی  روابط  نیز  اسرائیل  با  و  می كند 
پنهانی دارد. همین سیاست درهای باز و قدرت 
و نفوذ حاصل از آن باعث حسادت و عصبانیت 
همسایگان سنتی تر قطر مانند عربستان و امارات 

شده  است.
مختلف  كشورهای  با  دوجانبه  روابط  كشور  این 
مشترک  هوایی  پایگاه  یک  میزبان  ازجمله  دارد. 
آمریكایی ــ بریتانیایی به نام پایگاه هوایی العدید 
درگیر  افغانستان  صلح  كرات  مذا در  قطر  است. 
است و به طالبان اجازه تأسیس دفتر سیاسی در 

دوحه داده  است.
عربی  كشورهای  از  دیگر  برخی  به  نسبت  قطر 
كشور در سال 2010  گرم تری با ایران دارد. دو  روابط 

كردند. قرارداد همكاری دفاعی امضا 
عربستان  بحرین،  با  قطر  روابط   2014 سال  در 
گروه اخوان  سعودی و امارات بر سر حمایت قطر از 
در  افراطی  پیكارجوی  گروه های  و  المسلمین 
درنتیجه،  كشید.  تیرگی  به  یه  جنگ داخلی سور
اقدامی  در  كشور  سه  این   2014 مارس  ماه  در 
فراخواندند.  دوحه  از  را  خود  سفرای  هماهنگ 
طریق  از  بعد  ماه  چند  اختالفات  این  هرچند 
همكاری  شورای  عضو  كشورهای  بین  كرات  مذا

كرد. كشورهای عرب خلیج فارس فروكش 

یه، قطر، عربستان سعودی و  در جنگ داخلی سور
گروه های  تركیه آشكارا از جیش  الفتح، ائتالفی از 
جبهةالنصره  ازجمله  سنی  و  سلفی  پیكارجوی 
این  بعدها  هرچند  حمایت  كرد،  احرارالشام  و 

پاشید. ائتالف فرو
قطر تا پیش از كودتای نظامی مصر كه به سرنگونی 
شد،  منجر  مرسی  محمد  منتخب  رئیس جمهور 
از طریق شبكه  از طریق دیپلماتیک و همچنین 
در  همچنین  كرد.  حمایت  او  از  الجزیره  دولتی 
كوتاه زمامداری محمد مرسی، پیشنهاد وام  دوره 

هفت ونیم میلیارد دالری به مصر داد.
سال  در  بار  نخستین  حماس  از  قطر  پشتیبانی 
آمریكا،  اسرائیل،  انتقاد  با  كه  شد  گزارش   2012
كشورها  عربستان سعودی و مصر همراه بود. این 
كه با حمایت از حماس ثبات  كردند  قطر را متهم 
قطر  خارجه  وزیر  می اندازد.  خطر  به  را  منطقه 
از  »ما  گفت  و  كرد  رد  را  از حماس  اتهام حمایت 

فلسطینی ها حمایت می كنیم«.5  
دین در قطر

كثر  ا مانند  است،  چندمذهبی  جامعه  یک  قطر 
با موج مهاجرت  فارس  كشورهای حاشیه خلیج 
درصد   6۷٫۷ مسلمانان  گذشته.  سال   30 در 
هندوها  می دهند،  تشكیل  را  قطر  جمعیت  از 
13٫8درصد و مسیحیان 13٫8درصد و بودایی ها 
كل جمعیت،  از  را تشكیل می دهند.  3٫1درصد 
و ٪0/۹  كنند  را دنبال مي  آیین هاي دیگر   ٪0/۷
آیین هاي  همچنین  قطر  ندارند،  مذهبي  هیچ 
دیني بیشتری از خاورمیانه و آسیا را در خود جاي 

داده و میزبان كنفرانس های گفت وگوی بین ادیان 
متعددی بوده است.6

دین رسمی در قطر اسالم است. بیشتر قطری ها به 
فرقه سنی اسالم تعلق دارند. شیعیان حدود ٪15 
می دهند.  تشكیل  را  قطر  مسلمان  جمعیت  از 
اسالمی  امور  وزارت  توسط  دینی  سیاست 
برای  اسالمی  دستورالعمل های  و  می شود  تعیین 
مسلمانان در تمام مدارس تحت حمایت دولت 

اجباری است.7
به  مربوط  جمعیتی  آمارهای  دولت  درحالی كه 
از  برخی  نمی كند،  منتشر  را  مذهبی  وابستگی 
در  مسیحی  جامعه  گروه های  از  عضویت  ارقام 
مسیحی  جامعه  براین اساس،  است.  دسترس 
ارتدكس  نفر،   80000 روم  كاتولیک های  شامل 
بقیه  و  نفر   3000 قبطی  نفر،   10000 یونانی  و  شرقی 

پروتستان هستند. 
است،  هندی  منحصرًا  تقریبًا  هندو  جامعه 
جنوبی،  آسیای  شامل  بوداییان  درحالی كه 
بهائیان  بیشتر  هستند.  شرقی  و  شرقی  جنوب 
ک  مال دین  ملیت،  قانون  مطابق  هستند.  ایرانی 
تابعیت نیست. بااین حال، تقریبًا همه شهروندان 
به جز  هستند،  مسلمان  سنی  یا  شیعه  یا  قطری 
بهائی  چند  ملحد،  یک  و  مسیحی  یک  حداقل 
یافت  در تابعیت  كه  آن ها  متبوع  خانواده های  و 
گروه مبلغ خارجی به طور آشكار در  كرده اند. هیچ 

كشور فعالیت نمی كند.

و  دینى  آزادی  اجرایی  و  قانونى  چهارچوب 
حقوق بشر

آزادی  خاص،  قوانین  همچنین  و  اساسی  قانون 
را  عبادت  و  عمومی  اجتماعات  اجتماعات، 
براساس الزامات نظم و اخالق عمومی پیش بینی 
به  دینی  تبلیغ  اجازۀ  قانون،  این  است.  كرده 
غیرمسلمانان را نمی دهد و برخی از محدودیت ها 

كرده است.  را در عبادت عمومی ایجاد 
پیوندی  اسالم  با  قطر،  كم  حا خانواده  و  دولت 
هم  غیرمسلمانان  بااین حال  دارند.  گسستنی  نا
وزارت  می كنند.  خدمت  دولتی  پست های  در 
و  معنوی  امور  مساجد،  ساخت  بر  اموراسالمی 
معارف اسالمی نظارت می كند. امیر در هر دو عید، 
در نمازهای عمومی شركت می كند و شخصًا هزینۀ 
كه  حج تمتع را برای شهروندان و زائران غیرقطری 

توانایی مالی سفر به مكه را ندارند تأمین می كند.
قانونی  رسمیت  برای  باید  مذهبی  گروه های 
مسیحی  كلیساهای  به  دولت  كنند.  ثبت نام 
ارتدكس  سایر  و  یونانی  آنگلیكان،  كاتولیک، 
كرده  اعطا  حقوقی  هندوستان  و  قبطی  شرقی، 
مذهبی  گروه های  رسمی  ثبت  این  است. 
رسمیت  برای  می شود.  محسوب  تأییدشده 
كشور  در  1500 عضو  باید حداقل  گروه  هر  گرفتن، 
نظر  از  انگلیكن  انجیلی  مجمع  باشد.  داشته 
فاقد  زیرا  نمی شود  شناخته  رسمیت  به  قانونی 
حدنصاب عضویت هستند. آن ها آزادانه عبادت 
امنیت  كشور  وزارت  لزوم  درصورت  و  می كنند 

كه برگزار می كنند تأمین می كند. مراسمی را 
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سیستم  تحت  غیرمسلمانان  و  مسلمانان 
شامل  كه  می شوند  كمه  محا یكپارچه  دادگاه 
است.  اسالمی(  )قانون  شریعت  و  سكوالر  قانون 
قرآن  حفظ  با  است  ممكن  محكوم  مسلمانان 
آورند.  به دست  مجازات  تخفیف  ماه  چند 
می توانند  مدنی  پرونده های  در  دعوی  اصحاب 
آن ها   دعوای  به  بخواهند  شریعت  دادگاه های  از 
دادگاهی  شعبه   2005 سال  در  كند.  رسیدگی 
براساس فقه شیعیان در دادگستری تشكیل شد. 
این شعبه دربارۀ ازدواج، طالق، ارث و سایر امور 
مسائل  به  مربوط  موارد  در  می كند.  تصمیم گیری 
كه  مذهبی، قانون جدید خانواده اعمال می شود 

محدود به یک شاخه از اسالم نیست.
مدارس  در  مسلمانان  برای  اسالمی  احكام 
محدودیتی  درحالی كه  است،  اجباری  دولتی 
كودكان  برای  مذهبی  خصوصی  آموزش  ارائه  در 
خارجی  كودكان  كثر  ا ندارد.  وجود  غیرمسلمان 
در مدارس خصوصی سكوالر تحصیل می كنند. 
كودكان مسلمان اجازه دارند به مدارس خصوصی 

سكوالر و مشترک بروند.
و  كتاب ها  كلیه  یع  توز و  واردات  انتشار،  دولت 
بااین حال،  می كند.  تنظیم  را  مذهبی  مطالب 
اشیاء  سایر  و  مقدس  كتب  واردات  از  درعمل، 
جمعی،  یا  شخصی  استفاده  برای  مذهبی 
به وسیلۀ اشخاص و مؤسسات مذهبی جلوگیری 

نمی شود.8
یدن به دینی غیراز اسالم، ارتداد تلقی می شود  گرو
می شود،  محسوب  بزرگی  جرم  حقوقی  نظر  از  و 

كشور در سال 1۹۷1،  گرچه از زمان استقالل این 
هیچ اعدام یا مجازات دیگری برای چنین جرمی 

ثبت نشده است. 
دولت  از  قبلی  مجوز  اخذ  بدون  دینی  برنامه های 
خواسته  مجامع  از  بااین حال  می شود.  برگزار 
از  یا  ندهند  انجام  قبلی  تبلیغات  كه  است  شده 
نمادهای مذهبی قابل مشاهده، مانند صلیب در 
مسیحی  خدمات  نكنند.  استفاده  مراسم  بیرون 
به طور منظم برگزار می شود و برای عموم آزاد است. 
در برخی از خدمات، به ویژه مراسم مربوط به عید 
ک و كریسمس، بیش از 1000 تن شركت داشتند. پا

گروه های  دیگر  و  بهائیان  بودایی ها،  هندوها، 
فعالیت  آزادانه  مسیحیان  مانند  مشابه، 
رسمی  شناسایی  اخذ  دنبال  به  آن ها  نمی كنند. 
رسمی  تالش  هیچ  با وجوداین،  نبودند.  دولت  از 
اعمال  در  گروه ها  این  پیروان  اذیت  و  آزار  برای 

خصوصی آیینی آن ها صورت نگرفته است.
به  وابستگی  ضمن  كه  افرادی  جزا،  قانون  طبق 
سازمان، جامعه، یا بنیادی، برای هر دینی غیر از 
كثر  اسالم تبلیغ كنند، ممكن است به حبس حدا
تغییر  برای  فردی  تبلیغ  10 سال محكوم شوند.  تا 
تا  به غیراز اسالم می تواند  به هر دینی  افراد،  دین 
دارای  كه  افرادی  باشد.  داشته  مجازات  سال   5
هستند  ضبط شده ای  یا  مكتوب  مطالب  و  مواد 
یج می كند،  كه فعالیت تبلیغی را پشتیبانی یا ترو
البته  و  باشند  زندان  در  سال  دو  تا  است  ممكن 
این  در  مذهبی  زندانیان  وجود  از  گزارشی  هیچ 

گزارش نشده است. كشور 

تحوالت در آزادی دینى
از  قویًا  دولتی  ارشد  مقامات  سایر  و  قطر  امیر 
می كنند.  حمایت  كلیسا  تأسیس  و  ساخت 
دولت یک هماهنگ كننده در وزارت امور خارجه 
گرچه  كرده،  كار تعیین  برای تسریع و تسهیل روند 
برخی محدودیت ها در استفاده از برخی نمادهای 

مذهبی در ساختمان ها اعمال شده است.
كلیســاهای مســیحی  در مــاه مــه 2005 نماینــدگان 
ســاله   50 اجــاره  بــرای  را  توافق نامــه ای  كشــور  در 
كردنــد،  زمینــی در نزدیكــی دوحــه بــا دولــت امضــا 
كننــد.  كلیســا   احــداث  كــه قصــد دارنــد 6  جایــی 
كلیســا در  اجاره هــا صــوری اســت. ســاخت اولیــن 
آوریــل 200۹ آغــاز شــد. هیأت مدیــره ای متشــكل 
شــد  تشــكیل  مســیحی  كلیســاهای  اعضــای  از 
كلیســا بــا وزارت امــور خارجــه ارتبــاط  تــا در امــور 
برقراركنــد. موانــع قبلــی ناشــی از حساســیت های 
نماینــدگان  و  یافتــه  كاهــش  فرهنگــی  و  مذهبــی 
كنــون می تواننــد بــرای انجــام امــور دینــی  كلیســا ا
كننــد. خــود مســتقیمًا بــه هــر ارگان دولتــی مراجعــه 

بازدید  ویزای  كه  داد  اجازه  كلیسا  هر  به  دولت 
خدمات  به  كمك  و  یاست  ر برای  را  روحانیون 
مذهبی  مراسم  كنند.  درخواست  كلیسا 
به  مربوط  برنامه های  ندارد.  محدودیتی  هیچ 
گزارش  خارجه  امور  وزارت  به  بزرگ  یدادهای  رو
كرده  تقاضا  كشور  وزارت  از  خود  به نوبه  كه  شده 

اقدامات امنیتی مناسب را ارائه دهد.
در  ادیان  بین  گفت وگوی  كنفرانس  پنجمین 
نمایندگان  برگزارشد.   200۷ مه   ۹ تا   ۷ دوحه، 

شدند.  دعوت  یهودی  و  مسلمان  مسیحی، 
آنگلیكان،  روم،  كاتولیک  ازكلیساهای  دعوت 
كلیساهای خاورمیانه،  قبطی و ارتدكس و شورای 
شد.  انجام  سایرین  و  حاخام ها  و  واتیكان 
نیز  كشورها  سایر  و  متحده  ایاالت  حاخام های 
كنفرانس،  این  جریان  در  كردند.  شركت  آن  در 
برای  دوحه  بین المللی  "مركز  تأسیس  دولت 
مالی  تأمین  كرد.  اعالم  را  ادیان"  بین  گفت وگوی 
نهاد  یک  به عنوان  اما  است،  دولت  با  مركز  این 
مركز  این  هدف  كرد.  خواهد  فعالیت  مستقل 
كنفرانس، مقاالت و مطالعات  پیگیری مصوبات 
كز تحقیقاتی محلی و بین المللی و  و تعامل با مرا

دانشگاه ها خواهد بود.
یا  اجتماعی  سوءاستفاده  دربارۀ  گزارشی  هیچ 
گزارش  دینی  عمل  یا  اعتقاد  براساس  تبعیض 
گام های  جامعه  برجسته  رهبران  و  است  نشده 

مثبتی را برای ارتقای آزادی مذهب برداشته اند.9
گزارش آزادی دینى بین المللى )وزارت امور خارجه 

امریکا( درباره قطر 2019 
از  نام  ثبت  برای  باید  جدید  دینی  گروه های 
گروه های  كنند.  اقدام  خارجه  امور  وزارت  طریق 
ثبت شده می توانند حساب بانكی به نام سازمان 
خود داشته باشند؛ برای ساخت فضای عبادت 
متقاضی ملک شوند )یا برای جلوگیری از به وجود 
مانند  سازه هایی  مقامات،  با  مشكلی  آمدن 
مكان  به عنوان  قباًل  كه  را  خصوصی  یال های  و
عبادت شناخته شده اند یا ساخته اند، به تملک 
روزنامه ها  و  كرده  وارد  را  مذهبی  متون  درآورند(، 
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داخلی  یع  توز و  منتشر  را  مذهبی  بروشورهای  یا 
ثبت نشده  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  كنند. 
عبادت  وجوه،  یافت  در حساب،  افتتاح  به  قادر 
آوردن  به دست  خصوصی،  فضاهای  در  قانونی 
خبرنامه  انتشار  كشور،  از  خارج  از  مذهبی  متون 
یا جزوه هایی با مضامین مذهبی نبوده و مجاز به 

كارگر نیستند. كارمند و  استخدام قانونی 
)یعنی  ثبت نشده  مذهبی  گروه های  قانون،  طبق 
حمایت  تحت  یا  نكرده اند  ثبت نام  كه  كسانی 
مشغول  گر  ا نیستند(  ثبت شده  گروه های  از  یكی 
فعالیت دینی شوند غیرقانونی هستند و اعضای 

گروه ها ممكن است اخراج شوند. این 
برای  را  عمومی  فضاهای  در  عبادت  قانون، 
آیین های غیراسالمی محدود می كند و آن ها را از 
كه شامل  نمایش نمادهای مذهبی منع می كند، 
ممنوعیت تبلیغ مجالس مذهبی برای جماعت 
كه  ـ  باز  فضای  در  صلیب  دادن  قرار  یا  مسیحی 
برای عموم قابل مشاهده است ـ نیز می شود. این 
قانون، تبلیغ برای تغییر دین افراد، توسط اعضای 
غیراسالمی  دینی  بنیاد  یا  جامعه  سازمان،  هر 
را  زندان  سال   10 تا  مجازات  و  كرده  تلقی  جرم  را 
دین  تغییر  برای  تبلیغ  است.  كرده  پیش بینی 
دینی  هر  برای  شخصی،  و  فردی  به طور  افراد 
تا  كثر  حدا مجازات  به  است  ممكن  اسالم  غیراز 
هفت سال حبس منجر شود. در این قانون، برای 
كه  داشتن مواد مكتوب یا ضبط شده، یا مواردی 
ارتقا می دهد، دو  یا  پشتیبانی  را  تبلیغی  فعالیت 
 2۷00( نقدی  جریمه  یال  ر هزار   10 و  حبس  سال 

قانون  این  است.  شده  پیش بینی  مجازات  دالر( 
كتاب انجیل  كتب مقدس، مانند  اجازه واردات 

را به افراد می دهد.
كتاب ها  كلیه  یع  توز و  واردات  چاپ،  دولت 
روزنامه ها،  و  می كند  تنظیم  را  دینی  مطالب  و 
كتاب های خارجی را به دلیل  مجالت، فیلم ها و 
محتوای قابل اعتراض جنسی، مذهبی و سیاسی 
گروه های  می كند.  ممنوع  یا  سانسور  بررسی، 
دولت  سانسور  بدون  است  ممكن  مذهبی 
را  آن ها  می توانند  فقط  اما  كنند،  منتشر  خبرنامه 
یع  توز خود  مربوطه  جوامع  در  داخلی  به صورت 
مذهبی،  محتوای  و  كتاب  واردات  برای  كنند. 
را به وزارت فرهنگ  از آن  باید یک نسخه  گروه ها 
بزرگ،  از سفارش های  قبل  و  ارائه دهند  ورزش  و 
غیراین صورت،  در  كنند؛  یافت  در كتبی  تأیید 

احتمال خطر توقیف محموله وجود دارد.
عبادتگاه های  دارای  مسیحیت  و  اسالم  فقط 
مؤسسات  و  مساجد  كلیه  هستند.  خود  خاص 
اسالمی كشور باید در وزارت اوقاف و امور اسالمی 
آخرین  به عنوان  را  وزیر  قانون،  این  شوند.  ثبت 
كرده  تعیین  اسالمی  دینی  كز  مرا ثبت  مرجع 
است. وزارت امور خارجه با هماهنگی دفتر ویژه 

امیر، عبادتگاه های غیراسالمی را تأیید می كند.
هماهنگی  با  خارجه،  امور  وزارت  كل  دبیر  دفتر 
مدیر بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه، وظیفه 

كلیساها را برعهده دارد. رسیدگی به امور 
با  ازدواج  هنگام  غیرمسلمان  زنان  قانون،  طبق 
نیستند.  اسالم  پذیرش  به  ملزم  مسلمان،  مرد 

را  ازدواجی  چنین  فرزندان  قانون  بااین حال، 
كه مرد  مسلمان می داند. این قانون حكم می كند 
به  باید  مسلمان،  زن  با  ازدواج  برای  غیرمسلمان 

دین اسالم درآید.10
بهائیت در قطر

تا پیش از رضوان سال 1۹۷8 )اردیبهشت 135۷ 
گروه های  فعالیت  بهائی(،  بدیع   135  / شمسی 
امارات  و  یمن  بحرین،  عمان،  قطر،  در  بهائی 
متحده عربی را محفل ملی بهائیان در عربستان 
از  هریک  در  می كرد.  هدایت  و  كنترل  سعودی 
كشورها، 1-2 محفل محلی فعالیت محدود  این 
كثریت  ا داشتند.  پنهانی  كاماًل  البته  و  سنتی  و 
مطلق اعضای جامعه بهائی و نیز اعضای محفل 
بهائی  محلی  محافل  و  عربستان  بهائیان  ملی 
قطر، عمان، بحرین، یمن و امارات متحده عربی، 

كنون، بهائیان مهاجر ایرانی بوده اند.  از ابتدا تا
جامعه  پنج ساله  توسعه  و  گسترش  برنامه  طبق 
كید  تأ و   )1۹۷۹-1۹۷4( بهائی  بین المللی 
كم بر جامعه بهائی(،  بیت العدل جهانی )نهاد حا
از  نمایندگانی  حضور  با   1۹۷8 سال  مه  درماه 
قطر  در  بهائیان  ملی  محفل  بیت العدل،  سوی 

انتخاب و شروع به فعالیت نمودند.
زیر  شرح  به  قطر،  بهائیان  محفل  اولین  اعضای 

گردیدند: انتخاب 
یگانه،  فرامرز  قانع،  طلیعه  قانع،  كرامت اهَّلل  دكتر 
بهجی،  سعید  رضوانی،  علی  روحانی،  سیروس 
رحمت اهَّلل  و  بهرامی  جواد  جابری،  حبیب اهَّلل 

فرهنگی.11

)لجنه(  كمیته  در  عضویت  به  زیر  افراد  متعاقبًا 
ملی مهاجرت و تبلیغ منصوب شدند:

سروشی،  امین  مقربین،  ایرج  جابری،  مرضیه 
خرسند  و  شیخی  محمد  یزدی،  احمد 

سیوشانسیان.
مهم ترین اهداف تعیین شده از سوی بیت العدل 
برای محفل ملی بهائیان در قطر، خرید زمین برای 
حظیرةالقدس  برای  زمین  خرید  مشرق االذكار، 
موقوفه  تثبیت  برای  زمین  خرید  و  بهائیان  ملی 

ملی بهائیان در قطر، اعالم شد.12 
درحال حاضر در قطر4 محفل محلی در شهرهای 

دوحه، غرافه، خور و الوكره دائر است.
كه محفل ملی بهائیان درقطر،  گفته پیدا است  نا
و  نزدیک  ارتباط  به لحاظ رعایت تقدم و سابقه، 

ویژه ای با محفل بهائیان عربستان دارد. 
پنهان کاری و فعالیت مخفیانه غیرقانونى

تی بهائیان در  ممنوعیت فعالیت تبلیغی و تشكیال
كشورهای عربی و اسالمی، ازجمله قطر، باتوجه به 
وجود تشكیالت مركزی رهبری بین المللی بهائی 
در حیفای اسرائیل و با مالحظه قوانین مذكور در 
باال، صریح و روشن است ولی تشكیالت رهبری 
ــ  محلی  و  ملی  بین المللی،  سطوح  در  بهائیان 
یعنی بیت العدل جهانی، محافل ملی و محافل 
بر  مبنی  بهائیان  تعلیم  و  شعار  برخالف  ــ  محلی 
كشور محل اقامت،  اطاعت از حكومت و قوانین 
و مخفیانه  آورده اند  ی  پنهان كاری رو و  به استتار 
گسترش تشكیالت و فعالیت تبلیغی به منظور  به 
كودكان و نوجوانان و تغییر دین  اغفال و انحراف 
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كودكان و بزرگساالن مسلمان مبادرت می كنند.
پنهان كاری تشكیالت بهائی در كشورهای اسالمی 
كه ارتباطات و مكاتبات  ــ عربی به اندازه ای است 
آن ها با بیت العدل و مركز جهانی بهائی و دارالتبلیغ 
بین المللی مستقر در اسرائیل، به طورغیرمستقیم و 
از طریق مركزی در لندن صورت می گیرد. محافل 
از  خواسته اند  اكیدًا  بیت العدل  از  هم  بهائی  ملی 
با  مرتبط  عبارات  حاوی  مطالب  هرگونه  ارسال 
ارض اقدس بهائی )اسرائیل، حیفا، عكا، ...( برای 

آن ها اكیدًا خودداری شود.
فعالیت های تبلیغى محوری بهائیان در قطر

نوجوانان،  و  كودكان  برای  بهائی  اخالق  كالس 
كودكان از سنین پایین، با ایجاد  به منظور انحراف 
تردید در ذهن آن ها دربارۀ دین اسالم و احكام آن 
برای  آن ها  جوانان  و  روحی  برنامه های  است.13 
اغوای مردان جوان مسلمان، استفاده از دختران 
بهائیت  فرقه  به  آن ها  كردن  وارد  برای  بهائی، 
پایگاه های  در  ساده  جست وجوی  یک  با  است. 
كه آنان  فضای مجازی، به روشنی معلوم می شود 
چگونه جوانان را با استفاده از ارزش های به دور از 

اخالق جذب می كنند.
برای نشان دادن اینكه تهدید آن ها درحال حاضر 
دربارۀ  گزارش  یک  از  بخشی  است،  چقدرجدی 
 2٠17 سال  در  كه  را  قطر  بهائیان  فعالیت های 
ارسال  اسرائیل  در  مستقر  جهانی  بیت العدل  به 

گردیده است، نقل می شود.
كالس های تبلیغی  قطر تا همین اواخر در سلسلۀ 
)خوشه(  كالستر  یک  به عنوان  روحی،  طرح 

كنون به سه خوشه تقسیم  گرفته می شد و ا درنظر 
 27 شرقی،  خوشه  پیشرفته ترین  در  است.  شده 
فعالیت اصلی با 123 شركت كننده وجود دارد كه 
گسترده تر )یعنی مبتدیان  ٦4 نفر از آن ها از جامعۀ 
فقدان  آنان  نگرانی  اینک  هستند.  غیربهائی( 

انیماتور و مربی برای برنامه نوجوانان است.
فعالیت های اصلی تبلیغی بهائی با هدف انحراف 

مسلمانان و بهائی كردن آنان صورت می گیرد.
به  كه  است  جایی  بهائی  كودكان  كالس های   
كودكان مسلمان، به صورت مخفیانه، تعالیم فرقه 

بهائی آموزش داده می شود.
برای  بهائی  آموزشی  فعالیت  نوجوان،  گروه  برنامه 
كودكان در سنین 9 تا 13 سال است كه در آن تعالیم 
و  شعر  خواندن  جمله  از  مختلف،  طرق  به  بهائی 
داستان، به نوجوانان آموزش داده می شود.معلمان 
به  نسبت  بدبینی  و  تردید  و  شک  می كنند  سعی 

اسالم را در ذهن كودكان خردسال قرار دهند.
كیش  مبلغان  دیگر  فعالیت  مطالعه  حلقه های 
با  بزرگ سال،  مسلمانان  آن  در  كه  است  بهائی 
استفاده از نیرنگ یا اغوا و تفاسیر فریب كارانه، از 

اسالم منحرف می شوند.
مبلغان  از  دیگری  فعالیت  مناجات،  جلسات 
بحث  برای  بهائیان  آن  در  كه  است  بهائی  فرقه 
ترک  به  مسلمانان  ترغیب  و  بهائی  تعالیم  دربارۀ 

گرد هم می آیند. اسالم و پذیرش بهائیت 
»دوستان بهائیت« در اصطالح بهائی، آن دسته از 
كه به آیین بهائی تبلیغ شده  مسلمانانی هستند 
مبلغان  هدف  آن ها  دین  تغییر  و  دارند  گرایش  و 

بهائی است.

با  عربی،  کشورهای  در  بهائیان  همکاری 
هدایت بیت العدل جهانى

با  قطری  بهائیان  مشاركت  و  فعالیت  ازجمله 
حضور  همسایه،  كشورهای  در  خود  هم كیشان 
بین المللی  حقوقی  وكیل  روحانی،  یاض  ر فعال 
)پنهانی  بیت العدل  نماینده  به عنوان  قطر،  اهل 
و  یمن  در  بهائیان  تبلیغ  قضیه  در  غیررسمی(  و 
در  بود.  مهاجر  بهائی  مبلغان  و  فعاالن  بازداشت 
طول سال های 2008-2012 نامبرده مكررًا به یمن 
كرد و طی تماس با اعضای محفل ملی  مسافرت 
آن ها  با  را  بیت العدل  دیدگاه های  یمن،  بهائیان 
مسئوالن  با  نوبت  چند  در  و  گذاشت  میان  در 
با  همچنین،  او  نمود.  مالقات  هم  یمن  قضایی 
یمن،  بهائیان  محفل  و  بیت العدل  صالحدید 
نظیر  ــ  غربی  طرف های  با  متعددی  تماس های 
سازمان  نماینده  و  امریكا  و  انگلستان  سفیران 
و  سیاسی  فشار  تشدید  به منظور  ــ  یمن  در  ملل 

كرد. بین المللی بر دولت یمن، برقرار 
و  اقدام دولت قطر در اخراج بهائیان مهاجر و مبلغ 
تى ــ تبلیغى بهائیان قطر  اخطار به اعضای تشکیال

و  قطر  در  بهائیان  فعالیت  اخبار  از  حلقه  آخرین 
گذشته  ماه  چند  در  كشور،  آن  مقامات  كنش  وا

علنی شد.
میسیونری  تبلیغ  و  تشكیالت  بخش  اعضای 
هنگام  و  هستند  غیرقطری  عمدتًا  كه  ــ  بهائیان 
قطر  به  ورود  از  را  خود  واقعی  قصد  قطر،  به  ورود 
گرفتن در لیست  پنهان ساخته بودند؛ پس از قرار 
سیاه دولت قطر، از كشور اخراج می شوند و از ورود 

مجدد آن ها به طور دائم خودداری می شود. 
از  كه  قطری،  بهائی  یک  همسر  نمونه،  یک  در 
اقامت  از  بود،  بهائی  تشكیالت  مبلغ  مهاجران 
زوج  این  خانواده  كل  درنتیجه  شد.  محروم 
اقامت بهائیان  كشور شدند. مجوز  از ترک  گزیر  نا
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در  و  پوششی  به صورت  كه  غیرقطری،  مهاجر 
طراحی شده  تبلیغی  پنج ساله  برنامه  چهارچوب 
جهانی  رهبری  )تشكیالت  بیت العدل  سوی  از 
قوانین  برخالف  و  شده  كشور  وارد  بهائیان(  گروه 
به  اقدام  غیرمجاز،  و  پنهانی  به صورت  كشور، 
و  برنامه ریزی شده  تبلیغی  جلسات  برگزاری 
تالش هدفمند برای تغییر دین اطفال و نوجوانان 
از  یا  شده  باطل  نموده اند،  قطری  زنان  و  مردان  و 

تمدید آن خودداری می گردد.
اخراج  كه  كسانی  تمام  میان  مشترک  عامل 
و  حرفه ای  مختلف  زمینه های  با  ــ  می شوند 
برنامه ریزی شده  و  هدفمند  فعالیت  ــ  تابعیت 
آن ها برای فرقه بهائی و تالش غیرقانونی و خالف 
و  اتباع  دین  تغییر  برای  كمیت،  حا منویات 
شباهت  این  است.  بوده  قطر  مسلمان  كنان  سا
كه بهائیان در ایران و یمن  یادی به رفتاری دارد  ز

با آن روبه رو شده اند.
بهائی  بین المللی  جامعه  و  قطر  بهائی  جامعه 
ملی  كمیته  و  قطر  مقامات  با  را  موارد  این  قباًل 
به  قطر  مقامات  كرده اند.  مطرح  قطر  بشر  حقوق 
دیپلمات های  و  بشری  حقوق  ویژه  گزارشگران 
موارد  این  كه  دادند  پاسخ  متحد،  ملل  سازمان 
با یكدیگر ارتباطی ندارد و هریک از آن ها نگرانی 

امنیت ملی خاصی بوده است. 
سرشناس  و  برجسته  عضو  سیوشانسیان،  امید 
تشكیالت تبلیغی بهائیان، ایرانی االصل و متولد 
كه در لیست سیاه قطر  قطر، آخرین فردی است 
كشوری اظهار داشته اند  قرارگرفته است. مقامات 

باعث  مشخص  امنیتی  و  كیفری  اتهامات  كه 
اخراج این افراد شده است.14 

كرد:  خانم بانی دوگال در انتها دولت قطر را تهدید 
انسجام  اقداماتی  چنین  كه  كند  درک  "قطرباید 
اجتماعی، شهرت آن كشور در جامعه بین المللی و 

توسعه آن را به عنوان یک كشور تضعیف می كند."15
جامعه  دفتر  عضو  ئی،  عال دیان  خانم  هم زمان 
بشری  حقوق  نهاد  مقر  ژنو،  در  بهائی  بین المللی 
انتشار  و  بیانیه  صدور  با  متحد،  ملل  سازمان 
كلیپی، ادعا و تهدید مشابهی را علیه دولت قطر 
مطرح كرد و اظهار امیدواری نمود كه سوءتفاهم ها 
و  بهائیان  به  نسبت  قطری  مقامات  منفی  نظر  و 

كند.16 فعالیت ایشان تغییر 
سال  از  سوشانسیان  امید  آقای  كه  است  گفتنی 
از  برای دوره های پنج ساله متوالی،  به بعد،   2006
هیئت  عضو  به عنوان  جهانی،  بیت العدل  سوی 
برای  آسیا،  غرب  درمنطقه  قاره ای،  مشاورین 
برنامه ریزی شده  و  هدفمند  فعالیت های  پیشبرد 
تبلیغی جامعه بین المللی بهائی، به منظور تالش 
شده  منصوب  منطقه  این  مردم  دین  تغییر  برای 
به  نیل  برای  را  خود  وقت  تمام  و  مستمر  تالش  و 
نیز   اخیرًا  و  است  بسته  به كار  یادشده،  اهداف 
سمت  این  به  مجددًا   ،2026-2021 دوره  برای 

منصوب شده است.17 
یه های حقوق  با نگاهی به چهارچوب قانونی و رو
افراد  گرچه  كه  می شود  روشن  قطر  كشور  بشری 
عقیده  داشتن  برای  و  فردی  به صورت  بهائی 
تی  تشكیال نهادهای  ایجاد  ولی  آزادند؛  شخصی 

محلی  محافل  و  ملی  محفل  همچون  بهائی، 
جوانان  و  مهاجرت  و  تبلیغ  لجنه های  و  بهائیان 
كشوری و اقدام  و ... بدون اخذ اجازه از مقامات 
اطفال  و  روحی  تبلیغی  كالس های  برگزاری  به 
به وسیلۀ  تدوین شده  برنامه های  و  نوجوانان  و 
هدایت  با  و  زیرنظر  كه  جهانی،  بیت العدل 
هیأت  اعضای  همراهی  و  قاره ای  مشاورین 
معاونت صورت می گیرد؛ همگی برخالف قوانین 
كشوری و مخل نظم و اخالق عمومی بوده است. 
مسؤوالن  پنهان كاری  دالیل  ازجمله  نكته،  این 
ارائه  از  آن ها  به طوری كه  بود.  بهائی  تشكیالت  و 

در  عمومی  كتابخانه های  به  بهائی  كتاب های 
نپذیرفتند!  را  آن  انجام  و  داشته  واهمه  هم  قطر 
اتباع  دین  تغییر  برای  تبلیغ  تنبیه  و  مجازات ها 
غیرمجاز  دینی  تشكیالت  راه اندازی  و  قطری 
و  گردیده  تبیین  روشن  و  شفاف  به صورت  هم 
قطعًا مقامات بهائی در قطر و مركز جهانی بهائی 

به خوبی از آن اطالع داشته اند.
و  عفو  با  گام،  اولین  در  قطری،  مقامات  ظاهرًا 
تی مسؤوالن  با جرایم تبلیغی و تشكیال اغماض، 

كرده اند. بهائی برخورد 

منابع

1,2- https://fa.wikipedia.org/wiki /%D9 
%82 %D8%B7%D8%B1  
3- https://www.isna.ir/news/ 98112921459 
4- https://www.bbc.com/persian/world 
-features-40158274 
5- عربستان، بحرین، امارات و مصر روابط خود با قطر 

كردند. ایران آنالین. 15 خرداد  13۹6. را قطع 
6- “Religious Composition by Country” 
(PDF). Global Religious Landscape. Pew 
Forum. Retrieved 9 July 2013
7- “Mapping the Global Muslim Popula-
tion” (PDF). Pew Forum on Religion & 
Public Life. October 2009. Retrieved 9 Au-
gust 2017  
8- https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_
of_religion_in_Qatar 

۹- همان 
10- QATAR 2019 INTERNATIONAL RE-

LIGIOUS FREEDOM REPORT 
منیع  ساحت  به  قطر  بهائیان  ملی  محفل  راپرت   -11

بیت العدل اعظم 
12- سخنرانی لطف اهَّلل خادم، ایادی امراهَّلل و نماینده 

كانونشن ملی قطر، رضوان 1۹۷8.  بیت العدل در 
13- https://thebahaiinsider.com 
/2011/08/14/bahais-arrested-in-indo-
nesia-on-criminal-charges-of-viola-
ting-the-law-of-child-protection/ 
14- https://www.bic.org/news/qatar-expel-
ling-and-blacklisting-bahais-could-indi-
cate-pattern-religious-cleansing 

15- همان
16- https://www.bic.org/statements/bahai-inter-
national-community-hrc46-item-4-gd-qatar-vid-
eo-statement 
17- UHJ message to the Bahais of the 
world, Oct29, 2020.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.isna.ir/news/98112921459
https://www.bbc.com/persian/world-features-40158274
https://www.bbc.com/persian/world-features-40158274
https://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/globalReligion-tables.pdf
https://www.pewforum.org/files/2009/10/Shiarange.pdf
https://www.pewforum.org/files/2009/10/Shiarange.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Qatar
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Qatar
https://www.bic.org/news/qatar-expelling-and-blacklisting-bahais-could-indicate-pattern-religious-cleansing
https://www.bic.org/news/qatar-expelling-and-blacklisting-bahais-could-indicate-pattern-religious-cleansing
https://www.bic.org/news/qatar-expelling-and-blacklisting-bahais-could-indicate-pattern-religious-cleansing
https://www.bic.org/statements/bahai-international-community-hrc46-item-4-gd-qatar-video-statement
https://www.bic.org/statements/bahai-international-community-hrc46-item-4-gd-qatar-video-statement
https://www.bic.org/statements/bahai-international-community-hrc46-item-4-gd-qatar-video-statement


ء

فصـلــنـامـه

شماره 18  تابستان1400

36

بهائیت یک آیین و تشکیالت سیاسى است

مقدمه

تشكیالت  آن  دنبال  به  و  بهائی  رهبران 
ادعا می كنند عدم دخالت  بهائی همواره 
است  آنان  اصول  از  یكی  سیاست  در 
و  دارند  پرهیز  سیاست  به  ورود  از  آنان  و 
بسیار  تبلیغ،  هنگام  به  نیز  بهائی  مبلغان 
با  امروزه  اما  می كنند؛  كید  تأ نكته  این  بر 
در  تازه  پژوهش های  و  متقن  اسناد  وجود 
ثابت  بهائی،  اول  دست  اسناد  و  متون 
دخالت  سیاست  در  تنها  نه  كه  شده 
جهان  بر  سلطه  دنبال  به  بلكه  می كنند، 
هستند  بهائی  جهانی  حكومت  طریق  از 
مرحله ای  هفت  پروتكل  افندی  شوقی  و 
كرده است. شوقی  برای این منظور صادر 
خود  مرحله ای  هفت  پروتكل  در  افندی 
در  بهائی  حكومت  تأسیس  امكان  به 
حكومت  همچنین  و  مختلف  كشورهای 
واحد جهانی اشاره می كند. این كه رهبری 
بهائیت در اسرائیل  علی رغم ادعای دروغ  
نقش  عماًل  سیاست،  در  دخالت  عدم 
كرده و به فعالیت های  اپوزوسیون را بازی 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  سیاسی 
شد  مصاحبه ای  بهانه  است،  مشغول 
از  سال  یک  مدت  كه  كسانی  از  یكی  با 
كادر رهبری تشكیالت بهائی در  نزدیک با 



ء

فصـلــنـامـه

شماره 18  تابستان1400

ء

فصـلــنـامـه

شماره 18  تابستان1400

3839

گفتگوها داشته و دروغ  آنها  با  ایران همراه بوده و 
بودن عدم دخالت در سیاست را در متون و رفتار 
آنها مطرح  با  ایران  به ویژه در  تی بهائیت  تشكیال
ایران  در  بهائی  تشكیالت  اعضای  است.  نموده 
كه  تند  موسوم به یاران، باالترین نهاد این تشكیال
مستقیمًا از سوی بیت العدل در حیفای اسرائیل، 
كارگزار آنان هستند. از آقای  تعیین و تأیید شده و 
ینعلی، دانش آموخته علوم سیاسی _ كه  شاهین ز
گفته شد یک سال به طور شبانه روزی با  چنانكه 
یاران ایران همراه بوده و سیاسی بودن بهائیت در 
كرده است،  گفتگو  متون و رفتار بهائیان را با آنها 
دعوت كردیم كه به سواالت ما در این زمینه پاسخ 
با  نشریه  همسویی  معنای  به  گفتگو  این  دهند. 
و  و سیاسی مهمان نیست  دیدگاه های شخصی 
ایشان در موضوع  و تجربیات  به مطالعات  صرفًا 
عدم  یا  دخالت  و  بهائیت  یعنی  اشاره  مورد 

دخالت در سیاست مرتبط است.

خودمان  معرفی  به عنوان  آغاز  در   :  
مؤسسه  ما  كه  می كنیم  عرض  شما،  خدمت 
بهائی پژوهی هستیم. مؤسسه از سال 1385-86 
كرد. در ابتدا یک سایت فروم محور با  كار  شروع به 
نام بهائی پژوهی یا bahairesearch بود و مناظرات 
آن  در  دیگران  و  بهائیان  میان  یادی  ز آنالین 
موضوع  با  كتابهایی  یج  به تدر بعد  شد.  انجام 
 13۹5 سال  در  سپس  كردیم.  منتشر  بهائی  نقد 
اینجا  كه  را  بهائی شناسی  اولین شماره فصلنامه 
منتشر  می بینید،  را  دیگرش  شماره های  شما 
و  علمی  یكرد  رو بهائیت،  نقد  در  ما  یكرد  رو كرد. 

این  دارد،  ذهنش  در  آنان  از  كه  تصویری  آنان، 
ک و بدی  كه این ها افراد فوق العاده خطرنا است 
و  دارند  غریبی  و  عجیب  رفتارهای  كه  هستند 
اما  نیستند؛  پایبند  اخالقی  اصول  هیچ  به  مثاًل 
وقتی در نخستین مواجهه خالف این را می بیند، 
برای مثال خوش خلقی آنان را می بیند، آن تصویر 
اولیه در ذهنش شكسته می شود و فرو می ریزد. در 
بدون  اینكه  برای  مهیاست  همه چیز  شرایط  این 
گرایش پیدا  هیچ   مقاومت و نقدی به نقطه مقابل 
است.  عقیده  مسأله  مسأله،  درصورتی كه  كند. 
كه عقاید دینی یا سیاسی خاصی را  هر شخصی 
كه ما یا دیگران با آن ها موافق نیستیم؛ یا  برگزیده 
یه غلط  كه ممكن است رو تی باشد  عضو تشكیال

چه  باشد،  داشته  مخربی  و 
شخصی اش  زندگی  در  بسا 
من  باشد.  خوبی  آدم 
از  یكی  در  می آورم  به خاطر 

علیه  پاورقی هایی  روزنامه ها 
و  می شد  منتشر  بهائیت 

یی  یی ها ا ن سر ستا ا د
كه  می گرفت  صورت 
بهترین  من  اعتقاد  به 

بهائیت  برای  تبلیغ 
كه  ازاین جهت  بود، 

هر عقل سلیمی متوجه 
می شد صحت ندارد. 

اذعان می كنند  بهائی همواره  : مبلغان   
ما به هیچ عنوان سیاسی نیستیم و مانند بسیاری 
دنبال  به  فقط  دیگر  آیین های  یا  ادیان  پیروان  از 
یكرد  رو با  بخواهیم  گر  ا هستیم.  خود  آیین  تبلیغ 
كنیم، شما چقدر به این  محققانه به بحث ورود 
نیستیم  سیاسی  ما  می گویند  كه  بهائیان  ادعای 
چه  دارای  بهائیت  دیگر  سخن  به  ید؟  دار باور 
سیاسی  را  آن  بتوان  كه  است  مشخصه هایی 

نامید؟

یكرد  كید خوبی بر رو زینعلى: ابتدا اشاره كنم كه تأ
شما  خوانندگان  است  الزم  داشتید.  محققانه 
بدانند هر بحثی كه اینجا می شود ارتباطی به سایر 
اینجا  ما  ندارد.  بهائیت  با  مواجهه  در  یكردها  رو
فقط در پی بررسی این آیین، تشكیالت و رفتار 
بخشی  بگویم  بهتر  یا  آن،  پیروان  اجتماعی 
یه  زاو از  فقط  من  و  هستیم  آن  پیروان  از 
می كنم.  نگاه  آن  به  سیاست 
به  پاسخ  برای 

گمان  و  این هستیم  دنبال  به  ما  فرهنگی است. 
كسی سؤال و شبهه دارد یا حرفی  گر  كه ا می كنیم 
و فكری دارد، به صورت علمی و منطقی جوابش 
كار فرهنگی را انتخاب  را باید با فكر بدهیم؛ لذا 
كردیم. از نظر ساختار سازمانی به هیچ جا وابسته 
نیستیم؛ نه دولتی هستیم و نه ضد دولت هستیم. 
به صورت NGO هستیم و منابع تأمین بودجه مان 
را  كار  اینكه  علت  است.  مشخص  و  معلوم  هم 
فراوان  تبلیغات  كردیم،  شروع  موضوع  این  در 
بهائیت در سال های اخیر و تحت تأثیر قرار دادن 
افراد است. در این شرایط طبیعی است بسیاری 
كه دغدغه ای در این موضوع نداشته و  از افرادی 
بهائیت  به  كافی هم نسبت  نتیجه اطالعات  در 
ممكن  تبلیغات  این  با  مواجهه  هنگام  ندارند، 
آنان پدید آید.  كه سؤاالت و شبهاتی برای  است 
به  پاسخ گویی  برای  جایی  كه  است  الزم  طبعًا 
چنین سؤاالت و شبهاتی برای افراد وجود داشته 
باشد تا بتوانند دغدغه های فكری خود را در آنجا 
و  تحقیقات  نیز  ما  دلیل  همین  به  كنند.  پیدا 
كارهای فرهنگی خود را در این راستا قرار داده ایم.

زینعلى: من هم خوشحالم كه در جمع شما هستم 
و با نشریه هم كمابیش آشنا هستم. به عنوان كسی 
كه هرگز بهائی ستیز نبوده و نیستم، مایلم اعالم كنم 
كرده اید از لحاظ اخالقی  كه شما انتخاب  روشی 
روشی پسندیده و از نظر عقالنی نیز بسیار منطقی 
كه  بدهم  توضیح  این طور  است.  قابل قبول  و 
وقتی یک نفر ناآشنا به بهائیت، با بهائیان برخورد 
می كند احتمااًل تحت تأثیر تبلیغات رسمی علیه 
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چه  به  "سیاسی"  بدانیم  باید  ابتدا  شما  پرسش 
بهائیت  رابطه  بررسی  برای  درواقع  معناست؟ 
اساسًا  كه  بشود  دانسته  باید  ابتدا  سیاست،  و 
مختلف  سیاسی  متفكران  چیست؟  سیاست 
نداده اند.  یكسانی  پاسخ های  پرسش  این  به 
كه از افالطون  برای مثال لئو اشتراوس با برداشتی 

فلسفه  طلیعه دار  به عنوان  ــ 
سیاسی داشت ــ سیاست را در 
سامان  برای  كنشی  یا  ایده  هر 
می فهمید.  )اجتماع(  شهر 
به دنبال  كه  ایده ای  ازاین رو هر 
كه  است  اجتماعی  نظم  نوعی 
آن را مطلوب می داند، سیاسی 
ازاین جهت  می شود.  قلمداد 
اغلب  كه  بهائیت  نه تنها 
مذهبی،  آیین های  و  ادیان 
به شمار می روند؛ چون  سیاسی 
نظمی  ایجاد  پی  در  نیز  آن ها 

مختص به خود بوده و پیروان خود را بدان دعوت 
می كنند. حتی مسیحیت نیز كه در ابتدا موضعی 
غیرسیاسی داشت در پی تشكیل كلیسا آشكارا به 
یک نهاد سیاسی تبدیل شد و حتی بر پادشاهان 
كارل  دیگری  تعریف  در  می كرد.  قدرت  اعمال 
اشمیت سیاست را بازشناسی دوست از دشمن 
معرفی می كند. اینجا دشمنی به معنای عداوت 
هر  میان  تمایز  كه  معنا  بدین  نیست.  كینه  و 
می شوند  متشكل  دیگری  جمع  علیه  كه  جمعی 
سیاسی  امر  اصلی  هسته  دیگر،  اجتماعات  با 

در  فقط  نیز  دشمن  و  دوست  تشخیص  و  است 
امر  این  به  كه  و هر تشكلی  انحصار دولت است 
سیاسی  قدرت  كسب  پی  در  به واقع  زند  دست 
را  دولت  از  وبر  تعبیر  گر  ا است.  دولت  تشكیل  و 
كاربرد  كه دولت را انحصار مشروع  درنظر بگیریم 
سیاسی  امر  از  تعریفی  هر  ازاین رو  می داند،  زور 
قدرت  مسأله  به  دهیم  ارائه 
كه  امری  هر  یعنی  برمی گردد.  
رابطه معناداری با مسأله قدرت 
داشته باشد، امر سیاسی است 
به  كه  چیزی  هر  درنتیجه  و 
واقع  در  بشود  مربوط  قدرت 
هم  قدرت  و  است  سیاسی 
مشخصًا از راه حكومت اعمال 
ایده ای  هر  درنتیجه،  می شود. 
یا  حكومت  تشكیل  پی  در  كه 
ایده  این  باشد،  قدرت  اعمال 

درواقع ایده سیاسی است.

سیاست  در  ما  است.  حزب  مسأله  دیگر  نكته 
كنش فردی و هم تشكیالت سیاسی  عملی، هم 
یم. یعنی افراد یا جریان ها وقتی می خواهند  را دار
با  را معمواًل  كار  این  باشند  در پی اعمال قدرت 
استفاده از تشكیالت انجام می دهند. تشكیالت 
كه  دارد  مشخصی  ساختار  هم  حزب  و  سیاسی 
مثاًل  می شود.  شناخته  مشخصی  ویژگی های  با 
یک ساختار هرمی دارد. حاال چه انتخابی باشد 
شده  تشكیل  دیگری  ترتیب  هر  به  یا  انتصابی  یا 
باشد، آن ساختار هرمی در آن كاماًل مشهود است، 

گر در رأس آن ساختار به جای یک فرد، یک  حتی ا
تشكیالت  اینكه  دیگر  باشد.  داشته  وجود  شورا 
مالی  سازمان  دارد،  اداری  سازمان  یک  حزب  و 
تشكل ها  سایر  با  روابطش  دارد،  سخن گو  دارد، 
و  ایدئولوژی  یک  درنهایت  و  است  شده  تعریف 
را  حكومت  و  قدرت  درمورد  خاصی  جهان بینی 

پی گیری می كند. 

از  گفتم  كه  همان طور  بهائیت.  به  برگردیم  حال 
ادیان سیاسی  تمام  به نظم مدنی  منظر پرداختن 
مستثنی  قاعده  این  از  هم  بهائیت  و  هستند 
كه  می كنم  كید  تأ اینجا  هم  را  نكته  این  نیست. 
به كار  برون دینی  نگاه  یک  با  را  "دین"  لفظ  من 
حقانیتی  عدم  یا  حقانیت  مسأله  اینجا  می برم، 
می شود  پرداخته  آن  به  مذهبی  نگاه  یک  با  كه 
پیش  شائبه  این  امیدوارم  ازاین رو  نیست.  مطرح 
برای  حقانیتی  اطالق،  این  با  اینجا  ما  كه  نیاید 
یه امر دینی و ارتباط آن با وحی قائل  بهائیت از زاو
می شویم. این مسأله نه در تخصص من است و 

نه به بحث حاضر مربوط می شود. 

این  از  نمی شود  هم  را  بهائیت  كه  گفتیم  پس 
كه خودش ادعا دارد دین  قاعده مستثنی كرد، چرا
كلی را داشته باشیم  گر این نگاه  است. یعنی ما ا
استثناء(  چند  جز  به  )درواقع  ادیان  بیشتر  كه 
می خواهند یک نظمی را شكل بدهند و براساس 
سیاسی  بدهند،  نظم  جامعه  به  ِالمان هایی  یک 
هستند. پس بهائیت هم براساس ادعای خودش 

از این منظر سیاسی است. 

كاماًل  بهائیت  می دهد  نشان  كه  بعدی  مسأله 
آن  است.  تشكیالت  مسأله  است  سیاسی 
كه  شد  برشمرده  حزب  برای  كه  را  ساختاری 
مواردی  یک  در  دارد.  است،  هرمی  ساختار 
انتخابی است و در برخی موارد خیر. مثاًل براساس 
باالترین  به  زنان هرگز  یک سری اصولی می بینیم 
بیت العدل  نه نفره  شورای  در  عضویت  كه  مقام 
سخن گو  همچنین  نمی رسند.  است  اعظم 
كاماًل  بهائی  جامعه  سخن گوی  می بینیم  دارند؛ 
موضع گیری  می كند،  صحبت  است،  مشخص 
كه یک حزب  رفتارهایی  تمام  می كند و خالصه 
كلی از خودش نشان می دهد،  سیاسی به صورت 
از  جالب تر  است.  مشخص  بهائی  تشكیالت  در 
همه اینكه تشكیالت بهائی یک دست، متمركز و 
انحصاری است و جایی برای تشكیالت موازی 
در میان پیروان بهائیت قائل نیست. از این منظر 
به  ـ  ادیان  سیاسی ترین  را  بهائیت  بتوان  بسا  چه 

كه اشاره شد ـ دانست.  همان تعبیری 

وارد  كه  هم  بهائیت  اعتقادی  بعد  در  حال 
این ها  كه  می بینیم  جزئی تر  به صورت  می شویم، 
كلی  به صورت  را  سیاسی  طرح  یک  به صراحت 
با  جهانی  حكومت  بحث  آن  و  می كنند  مطرح 
و  كاماًل  یعنی  است.  خاص  ویژگی های  برخی 
به صراحت در پی تشكیل حكومت و قبضه كردن 
سیاسی  كاماًل  مسأله ای  این  و  هستند  قدرت 
می توانم  را  ارجاعاتی  دراین خصوص  است. 
مثال بزنم. برای نمونه، در لوح اشراقات، بهاءاهَّلل 
برای  سیاسی  تكلیف  یک  كاماًل  دوم  اشراق  در 

بهائیت  اعتقادی  بعد  در  حال 
به صورت  می شویم،  وارد  که  هم 
اینها  که  می بینیم  جزئی تر 
را  سیاسی  طرح  یک  به صراحت 
و  می کنند  مطرح  کلی  به صورت 
با برخی  آن بحث حکومت جهانی 
یعنی  است.  خاص  گی های  ویژ
تشکیل  پی  در  به صراحت  و  کاماًل 
قدرت  کردن  قبضه  و  حکومت 
کاماًل  مسأله ای  این  و  هستند 

سیاسی است. 
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سالطین مشخص می كند، یعنی از این منظر وارد 
كه تعیین تكلیف می كند برای  سیاست می شود 
سیاسی  تكالیفی  و  كشورها  رؤسای  و  سالطین 

برای آن ها بر می شمرد. 

بر قوه  كید روشنی دارد  تأ در اشراق سوم، بهاءاهَّلل 
انحصار  را  دولت  وبر  كس  ما مجازات.  و  قهریه 
لوح  در  می بینیم  ما  می داند.  زور  مشروع  كاربرد 

قهریه  قوه  بر  بهاءاهَّلل  اشراقات، 
كید  تأ امراهَّلل  پیشبرد  برای 
مكافات  و  مجازات  و  می كند 
و اجرای حدود را درنظر می گیرد 
در  سیاسی  امر  با  كاماًل  این  و 
آن  به  دقیقًا  است.  ارتباط 
و  می شود  نزدیک  وبر  تعریف 
مشروعیت  جور  یک  درواقع 
زور  كاربرد  به  انحصاری 
كه تعریف وبری دولت  می دهد 

است.

همه  از  می گویید،  درست  بله،   :  
احكام  بوی  زده،  اشراقات  در  كه  حرف هایی 
اشراق  مثاًل  می آید.  دولت  تشكیل  و  اجتماعی 
كه سبب  كبر  ا را به صلح  این است: جمیع  دوم 
نمودیم.  امر  بشر  حفظ  برای  از  است  اعظم 
كه سبب  امر  این  به  به  اّتفاق  باید  آفاق  سالطین 
تمّسک  عالم  حفظ  و  راحت  برای  از  است  بزرگ 
و  ص۷6  دیگر،  لوح  چند  و  )اشراقات  فرمایند 
كه  چه  است  حدود  اجرای  سّیم:  اشراق   .)۷۷

آسمان  عالم  حیات  برای  از  است  اّول  سبب 
و  مشورت  منیر  و  روشن  نّیر  دو  به  الهی  حكمت 
شفقت و خیمه نظم عالم به دو ستون قائم و برپا 
مجازات و مكافات )اشراقات و چند لوح دیگر، 
اینجا  كه  سخنی  می فرمایید،  درست  ص۷۷(. 
و  اجتماعی  احكام  بوی  شده  طرح  اشراقات  در 

تشكیل دولت می دهد. 

ششم  اشراق  در  زینعلى: 
را  پادشاهان  تكالیف  دوباره 
مسأله  به  یعنی  می شمرد؛  بر 
باید  كه  می پردازد  جهان وطنی 
تشكیل  جهانی  حكومت  یک 
و  واحد  زبان  حتی  و  بشود 
از  یكی  به عنوان  هم  را  مشترک 
تشكیل  ابزارهای  اصلی ترین 
آن حكومت جهانی برمی شمرد 
باید  زبان  یک  می كند  كید  تأ و 

جهانی بشود.  

 : انگلیسی یا اسپرانتو را اعالم می كند؟

اعالم  را  زبانی  لوح  این  در  ندیدم  نه من  ینعلی:  ز
می كند.  كید  تأ واحد  زبان  بر  به هرحال  اما  كند، 
بحث  جدید،  دولت های  تكوین  مراحل  در 
اولیه تشكیل  مراحل  از  یكی  زبانی  یكسان سازی 
دولت های  پا  ارو در  هنگامی كه  است.  دولت 
اقداماتشان  اولین  از  یكی  گرفتند  شكل  مطلقه 
زبان  بیست  فرانسه  در  بود.  زبان  یكسان سازی 
جا  را  فرانسوی  زبان  كه  بردند  بین  از  را  مختلف 

بیندازند و یكسان سازی زبانی انجام دهند. این 
دولت  تشكیل  اولیه  مراحل  ضروری ترین  از  یكی 
كید  كید یک تأ است. فلذا از این منظر نیز  این تأ

كاماًل سیاسی است. 

رساله  می آییم  كه  جلوتر  زمانی  نظر  از  حال 
كاماًل  مدنیه  رساله  در  است.  عبدالبهاء  مدنیه 
تشكیل  ساختارهای  و  مدنی  نظم  ساختارهای 
براساس  هست  كه  ادعایی  به  بنا  دولت،  یک 
یک سری اصول اخالقی، مطرح می شود. پیش تر 
تشكیل  پی  در  سیاسی  تشكیالت  كه  گفتیم 
اندیشه  و  سیاسی  تفكر  اصاًل  است.  حكومت 
است  پرسش  این  به  پاسخ  دنبال  به  سیاسی 
چه  سیاسی  نظام  و  حكومتی  نظام  بهترین  كه 
می تواند باشد؟ پرسش از چیستی بهترین نظام، 
دوران  در  سیاسی  فلسفه  شكل گیری  طلیعه 
مدنیه  رساله  در  است.  بوده  كالسیک  و  باستان 
می شود.  طرح  به روشنی  مسأله  این  عبدالبهاء 
طرح  را  پرسش  این  رساله  این  در  عبدالبهاء 

كه بهترین نظام سیاسی و نظام سیاسی  می كند 
مطلوب چه می تواند باشد. این خودش نمونه ای 
از وجود یک تفكر سیاسی در اندیشه ایشان است.

در  و  شوقی افندی  به  می رسیم  جلوتر  بازهم 
نضج  كاماًل  بهائی  تشكیالت  كه  آنجاست 
اندیشۀ  می شوند،  تشكیل  نهادها  می كند:  پیدا 
تشكیالت  و  می شود  منسجم تر  دولت  تشكیل 
در  به نوعی  نیز  ایشان  شخص  و  می گیرد  شكل 
می شود  ظاهر  سیاسی  ــ  مذهبی  رهبر  یک  قامت 
تشكل  راه  از  را  اندیشه  آن  كه  می كند  سعی  و 
پیش ببرد و فعالیت هایش از منظر علم سیاست 
حتی  می شود.  محسوب  سیاسی  فعالیت  كاماًل 
و  آمریكا  نام  به  دارد  متنی  ایشان  كه  می بینیم  ما 
صلح اعظم؛ در این متن شوقی افندی یک رابطه 
تعریف شده سیاسی را با یک دولت سیاسی پی 
برایش  سیاسی  تكلیف  و  یت  مأمور و  می گیرد 
الزامًا  كه  نیست  این معنا  به  این  تعیین می كند. 
بهائیان  و  ایشان  گرچه  ا برقرار می شود؛  رابطه  این 

حال از نظر زمانی جلوتر که می آییم 
رساله مدنیه عبدالبهاء است. در 
ساختارهای  کاماًل  مدنیه  رساله 
تشکیل  ساختارهای  و  مدنی  نظم 
که  ادعایی  به  بنا  دولت،  یک 
اصول  سری  یک  براساس  هست 
پیشتر  می شود.  مطرح  اخالقی، 
که تشکیالت سیاسی در پی  گفتیم 

تشکیل حکومت است. 
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ایده هایشان  و  برقرار شده  رابطه  این  كه  معتقدند 
نباشد  هم  این  گر  ا حتی  اما  است؛  شده  محقق 
درنظر  یت  مأمور دولتی  یک  برای  اینكه  صرف 
كاماًل سیاسی انجام داده است.  گرفته، یک اقدام 

یابی  ارز چطور؟  عملی  سیاست  در   :  
شما از فعالیت های بهائیان چیست؟

زینعلى: بله، آنچه شرح آن رفت ُبعد نظری ماجرا 
برخالف  می بینیم  كه  هم  عملی  بعد  در  بود. 
به  ورود  از  بهائیان  می شود،  گفته  كه  چیزی  آن 
ایران،  یخ  تار در  دست كم  نشدند.  منع  سیاست 
مشاغل  بهائیان  برخی  دوم،  پهلوی  دوره  در 
سیاسی را اشغال می كنند و هرگز هم طرد اداری 
منعی  هیچ  كه  می دهد  نشان  این  نمی شوند؛ 

برایشان وجود نداشته است.  

به  رسمی  ورود  و  سیاسی  فعالیت  درخصوص 
جالب توجهند.  هم  متأخرتر  نمونه های  سیاست 
برای نمونه از سال 88 یعنی از قبل از انتخابات 
كه حتی در رسانه های  سال 1388، ما می بینیم 
و  ماهواره ای  تلویزیون های  در  به خصوص  بهائی 
گسترده ای  تبلیغات  بهائیان،  رسمی  برنامه های 
در  مشاركت  و  انتخابات  در  شركت  برای 
ایده  حتی  و  می شود  بهائیان  سیاسی  سرنوشت 
زیر  رسمی  به صورت  سیاست  در  دخالت  عدم 
كه  می شد  گفته  تبلیغات  این  در  می رود.  سؤال 
است  معنی  این  به  سیاست  در  دخالت  عدم 
با  بهائیان  سیاسی  تشكل های  به  ورود  برای  كه 
مشمول  انتخابات  اما  هستند  روبرو  محدودیت 

به  كه  آنجایی  تا  نمی شود.  محدودیت ها  این 
سیاست عملی مربوط است معمواًل محدودیت 
سیاسی  تشكل های  در  عضویت  عدم  برای 
منطقی  نظر  از  است.  احزاب  اعضای  به  مربوط 
دو  با  حزب  دو  عضو  هم زمان  نمی توانید  شما 
سیاسی  فعالیت  عرف  در  باشید.  متفاوت  ایده 
است  شاهدی  این  درواقع  است.  اصل  یک  این 
قامت یک حزب  در  را  بهائی خود  كه تشكیالت 
بسیاری  بهائیان  درعین حال،  می بیند.  سیاسی 
وارد  بعد  به  خورشیدی  هشتاد  دهه  اوایل  از  نیز 
كه در ایران فعال  برخی تشكل های حقوق بشری 
بودند می شوند؛ در این دوره اغلب این تشكل ها 
گسترده با فعاالن سیاسی بودند،  دارای ارتباطات 
و  بشری  حقوق  فعالیت  بین  مرز  كه  به طوری 
بود.  شده  كم رنگ  تشكل ها  این  در  سیاسی 
فعاالن بهائی نیز از این طریق با بسیاری از فعاالن 
ایشان  از  برخی  و  می گیرند  ارتباط  ایران  سیاسی 
غیرمستقیم  سیاسی  فعالیت های  وارد  عمل  در 

می شوند.

نهادهای  در  بهائیت  نفوذ  سابقه   :  
از  قبل  به  می توانیم  ما  را  داخلی  بشری  حقوق 
كه  انقالب هم تسری بدهیم؟ چون مواردی است 
دقیقًا  شاه  علیه  بشری  حقوق  نهادهای  فعالیت 
تشكیل  ایده  از  شاه  كه  می شود  شروع  زمانی  از 
كنار  در  فلسطین  دولت  اسالمی،  بیت المقدس 
حمایت  صهیونیست ها  برابر  در  اسرائیلی  دولت 
نهادهای  زمان حمالت  از همان  و دقیقًا  می كند 
حقوق بشری علیه شاه شدت می گیرد. ظاهرًا در 

آن برهه یک همراهی بین بیت العدل و نهادهای 
حقوق بشری وجود داشته است. البته این خیلی 

مستند نیست.

به خاطر  ندارم  نظری  دراین خصوص  زینعلى: 
در  آن  درباره  منتشرشده ای  اسناد  فعاًل  اینكه 

دسترس نیست؛ اما یک مسأله 
مشاهده  من  كه  دیگر   جالب 
كه ما در نسل  كرده ام این است 
دهه  همان  از  بهائی ها  جدید 
كه  80 با یک طیفی روبرو بودیم 
گرایش های  این ها چپ بودند و 
چپ و ماركسیستی داشتند و با 
گروه های چپ به خصوص  كثر  ا
بودند.  تماس  در  دانشگاه  در 
از  البته  كه  طیف،  این  طبیعتًا 
بودند،  هم  محدود  تعداد  نظر 

كه داشتند اساسًا نباید عضو  گرایشی  براساس آن 
تشكیالت بهائی می بودند؛ اما این ها عضو بعضی 
درعین حال  و  بودند  چپ  فعال  تشكل های  از 
منعی  هیچ  و  بودند  هم  بهائی  تشكیالت  عضو 
درواقع  و  سؤال  تحزب  بحث  این  نبود.  برایشان 
كه من حتی آن را با یكی از اعضای  اشكالی بود 

كردم.  یاران ایران مطرح 

بگیرید،  درنظر  را  سیاسی  ایدئولوژی  هر  شما 
كنید چپ گرا هستید و به یک طیف  مثاًل فرض 
شرایط،  این  در  حتی  ید.  دار تعلق  خاصی 
گروه  به صورت جزئی تر، نمی توانید هم زمان عضو 
گروه پیكار باشید، ولو اینكه این  فدائیان و عضو 

داشته  تعلق  فكری  طیف  یک  به  كلی  به طور  دو 
ایران  بهائی  این مسأله در تشكیالت  لذا  باشند. 

بسیار عجیب بود. 

با عضویت  بودن متفاوت است  : دین   
در تشكیالت.

زینعلى: من هم دقیقًا همین را 
كید  تأ می خواهم بگویم. یعنی 
بكنم اینكه شما رفتار سیاسی 
تشكیل  حزب  باشید،  داشته 
كنید  سیاسی  فعالیت  دهید، 
حكومت  تشكیل  پی  در  و 
است  بدی  چیز  نه  باشید 
اساسًا  است.  محكوم  نه  و 
و  گرایش  یک  است؛  خنثی 
بعضی  كه  است  عالقه ای 
و  دارند  سیاسی  فعالیت  به 
اساس  بر  یكی  انگیزه ای،  اساس  بر  هركس  حال 
منافعش  برای  یكی  ایدئولوژی،  و  جهان بینی 
به  نقدی  كار  اینجای  تا  دیگری.  انگیزه  هر  یا  و 
ما  بگوییم  بیاییم  اینكه  اما  نیست؛  وارد  بهائیان 
نیستیم،  سیاسی  ما  نیستیم،  سیاست  دنبال  به 
ولی  است  علی السویه  سیاسی  قدرت  ما  برای 
و در عمل  به لحاظ ماهیت  درعین حال سخت 
محل  اینجا  باشید،  سیاسی  فعالیت  درگیر 
بهتر  یا  بهائیان  جامعه  به  نقد  و  است  اشكال 
بگوییم فعاالن بهائی از این ناحیه وارد است. این 
كه حقوق بهائی ها  نقد هیچ ارتباطی به این ندارد 
كه وجود  نقض می شود یا نمی شود و برخوردهایی 

کار نقدی به بهائیان وارد  تا اینجای 
نیست؛ اما اینکه بیاییم بگوییم ما به 
دنبال سیاست نیستیم، ما سیاسی 
سیاسی  قدرت  ما  برای  نیستیم، 
علی السویه است ولی درعین حال 
سخت به لحاظ ماهیت و در عمل 
درگیر فعالیت سیاسی باشید، اینجا 
محل اشکال است و نقد به جامعه 
بهائیان یا بهتر بگوییم فعاالن بهائی 

از این ناحیه وارد است. 



ء

فصـلــنـامـه

شماره 18  تابستان1400

ء

فصـلــنـامـه

شماره 18  تابستان1400

4647

هم  بهائی  فعاالن  نیست.  یا  است  درست  دارد 
ماهیت  لحاظ  به  سیاسی  فعالیت  وارد  وقتی 
اعضای  مانند  باید  شده اند،  فعالیت هایشان 
سایر تشكیالت و پیروان ایدئولوژی های سیاسی، 
گرایش ها آماده  خود را برای برخورد منتقدانه دیگر 

كنند.

و  بهائی  جامعه  به  را  نقد  این  ناحیه  این  از  من 
سیاسی  فعالیت  كه  می دانم  وارد  بهائی  فعاالن 
كه  می كنند چه در عمل، چه در آموزه های نظری 
كه  عملی  و  یخی  تار تجربه  براساس  چه  دارند، 
سیاست  وارد  ما  كه  می گویند  اما  داشته،  وجود 
نیستیم.  حكومت  تشكیل  پی  در  و  نمی شویم 
كه این رفتار را تبیین می كند  اینجا مفهوم نزدیكی 
"سیاسى کاری" است كه در بین انواع فعالیت ها و 
رفتارهای سیاسی ازجملۀ مذموم ترین آن هاست. 
امنیتی  نیروهای  رفتاری  چنین  اینكه  ضمن 
تركیب  كه  چرا می كند،  حساس  بیشتر  نیز  را 
كلی  به صورت  مخفی كاری  و  سیاسی بودن 
و میزان  حساسیت برانگیز است. نمی گویم شیوه 
اما وقتی شما تشكیالت  برخوردها درست است 
و  می كنید  سیاسی  فعالیت  و  انداختید  راه 
یم  ندار سیاسی  فعالیت  می كنید  اعالم  هم زمان 
از  یكی  من   نظر  به  و  می كنید  ایجاد  حساسیت 

پایه های برخورد با بهائیان نیز همین است. 

كنم و  كه مایلم اینجا به آن اشاره  یک نكته دیگر 
به این بحث مربوط می شود، دربارۀ تجربۀ عینی 
من در مواجهه با اعضای یاران ایران و سایر فعاالن 
در  كه  شرایطی  بر  بنا  كه  است  بهائی  تی  تشكیال

سال های 88 تا پایان دولت احمدی نژاد به وجود 
آمد فرصت آن فراهم شد. در این برهه حدود یک 
سال با اغلب زندانیان بهائی اعم از اعضای یاران 
حقوق  فعاالن  و  مجازی  دانشگاه  فعاالن  ایران، 
كه تجربه جالب  كردم  بشری بهائی آشنایی پیدا 
با  مختلف  فرصت های  در  بود.  دست اولی  و 
گفت وگوهای بسیاری داشتم و  بسیاری از ایشان 
نیز به دلیل زندگی حدود یک ساله شبانه روزی با 
گروه های سیاسی ــ  ایشان ــ و البته زندانیان سایر 
گروهی  رفتار  عینی  مشاهده  در  كم نظیری  تجربه 
گفت وگوها  بهائیان به دست آوردم. ماحصل این 
این  موضوع  دربارۀ  نكته  دو  عینی  تجربه  آن  و 

كه به طور خالصه بیان می كنم.  گفت وگو است 

بهائیت  اندیشه  دربارۀ  كه  آنكه مباحثی  نخست 
كردم،  كاركرد و نوع تشكیالت بیان  و درخصوص 
و  ایران  یاران  اعضای  از  برخی  سوی  از  به نوعی 
گفت وگو می كردم تأیید  كه با آنان بیشتر  سایرین 
از  یكی  از  وقتی  دارم  به خاطر  نمونه  برای  می شد. 
ایشان درباره ممنوعیت حضور بهائیان در احزاب 
گر  ا كه  داد  پاسخ  به وضوح  كردم  سؤال  سیاسی 
آیا  بگیریم،  درنظر  حزب  یک  را  بهائی  تشكیالت 
ممكن است فردی بتواند عضو دو حزب سیاسی 
تی  تشكیال رفتار  كه  بودم  شاهد  همچنین  شود؟ 
كاماًل  واحد  مركزیت  یک  در  تدوین شده  و  معین 
رعایت می شد. گاهی به شوخی عنوان می شد كه 
نظر  از  آن  در  بهائیان  كه  است  جایی  تنها  اینجا 
معمواًل  خنده(.  )با  دارند  نسبی  كثریت  ا عددی 
كثریت  وقتی در اجتماعی، گروهی مذهبی دارای ا

به  نسبت  رفتاری  انسجام  نظر  از  باشد،  نسبی 
در  گرفتن  قرار  درواقع  است.  سست تر  سایرین 
و  متحد تر  را  مذاهب  پیروان  اقلیت،  موقعیت 
آن  در  بهائیان،  درخصوص  می كند.  منسجم تر 
حتی  یعنی  بود.  صادق  گزاره  این  عكس  شرایط 
و  رفتار  به  خدشه ای  نیز  گرفتن  قرار  كثریت  ا در 
وارد  زمینه ها  اغلب  در  آن ها  تی  تشكیال انسجام 
نكرده بود. اینجا بحث بر سر درستی یا نادرستی 
این  ماهیت،  نظر  از  اما  نیست،  شیوه ای  چنین 
تی و سیاسی است  كاماًل تشكیال رفتار یک رفتار 
طرحی  را  آن  اغماض  كمی  با  بتوان  بسا  چه  و 
كه در آن حكومت ایده آل  مینیاتوری از جامعه ای 
كه  كرد؛ حكومتی  قلمداد  كار است  بر سر  بهائی 
و  اول  حرف  حزب،  درواقع  یا  »تشكیالت«  آن  در 

آخر را می زند. 

تأیید  به نوعی  كه  بود  جالبی  تجربه   :  
كتاب  به  شما  بود.  فوق  صحبت های  عینی 
كتاب  كردید.  اشاره  عبدالبهاء  مدنیه  رساله 
عبدالبهاء  رساله  آن  در  است.  جالبی  بسیار 
كمیت قانون دارد كه پسندیده  سخنی راجع به حا
داشته  قانون  باید  می كند  اشاره  اینكه  است. 
باشیم. آنجا اشاره می كند االن یک دعوایی را نزد 
مجتهد شرع ببرند فتوا می دهد كه این جوری باید 
دعوا  همین  برای  دیگری  مجتهد  بكنید.  عمل 
حكم دیگری صادر می كند. بدتر اینكه مجتهدی 
فتوایش  است  ممكن  فردا  داد،  فتوایی  امروز  گر  ا
ی سنگ بند  عوض بشود و این جوری سنگ رو
این  نمی شود  اشاره  كه  چیزی  البته  نمی شود. 

است كه منظور از اجرای قانون واحد، قانون بهائی 
است.

سیاسی  فلسفه  در  است.  جالبی  نكته  زینعلى: 
كه ما چطور به اجتماع  قدیم امر سیاسی این بود 
بشود  حكمفرما  یكسانی  اصول  و  بدهیم  سامان 
و یک نظم معنوی شكل بگیرد. در رساله مدنیه 
كیدات  تأ كه  است  درست  گفت  بشود  بسا  چه 
به عنوان  اخالقی  تحول  بر  و  دارد  یادی  ز اخالقی 
كید  تأ این چنینی  مسائل  و  پیشرفت  پیش زمینه 
كه  است  مبنا  این  بر  دقیقًا  اساسش  اما  می كند، 
كند.  برقرار  سیاسی  ــ  معنوی  نظم  می خواهد 
سیاسی  آیین  این  گفت  می توان  چگونه  حال 
برای  را  اخالقی  اصول  حتی  درحالی كه  نیست، 

سیاست ورزی طرح می كند؟

هر نظام سیاسی یک بعد حقوقی دارد و هر نظام 
حقوقی به دنبال تضمین هایی برای اجرای قوانین 
بهائیت  كه  می بینیم  بهائی  متون  این  در  است. 
كاماًل از بعد اخالقی جدا می كند  مثال بزه دزدی را 
و به عنوان یک مسأله حقوقی با آن برخورد می كند 
و برایش مجازات درنظر می گیرد. یعنی اعمال زور 
كاماًل وارد حوزه سیاسی  و اعمال مشروع زور. فلذا 

می شود. 

 : اصاًل دینی كه احكام اجتماعی داشته 
ضمانت  نمی تواند  سیاسی  قدرت  بدون  باشد، 

اجرایی داشته باشد.

و  بهائیت  ذات  می گویم  من  لذا  بله.  زینعلى: 
ماهیت این آیین در بعد نظری، جدا از اقدامات 
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سیاسی  پیروانش،  برخی  و  تشكیالت  سیاسی 
سیاسی  تحلیل گران  بین  درعین حال،  است. 
نبودن  سیاسی  بر  یاد  ز كید  تأ كه  است  مشهور 
خودش ناب ترین نوع موضع گیری سیاسی است! 

یشه برخورد امنیتی با   : پس به نظر شما ر
بهائیت در اینجاست؟

ینعلی: اینكه بهائیت ماهیت  ز
اشاره  اما  خیر،  دارد  سیاسی 
به  كاری"  "سیاسی  كه  كردم 
شد  عنوان  كه  معنا  همان 
حساسیت برانگیز است. ضمن 
حتی  دولت ها،  تمام  در  آنكه 
ــ  لیبرال  و  سكوالر  دولت های 
دموكراسی ها روند گسترده تغییر 
امنیت  خطر  اجتماع،  در  دین 
ملی تلقی می شود. البته در این 
و  نرم تر  برخوردها  حكومت ها 
مسأله  این  است.  غیرمستقیم 
را من به برخی از اعضای یاران 

بدنه  در  دین  گستردۀ  تغییر  گفته ام.  نیز  ایران 
و  می شود  محسوب  ملی  امنیت  خطر  اجتماع 
كما  كنش نشان می دهند.  برابر آن وا دولت ها در 
اینكه می بینیم تبلیغ اسالم در خیلی از كشورهای 
وقتی  یا  بگذرد،  حدی  یک  از  كه  وقتی  پایی،  ارو
مسلمانان  طرف  از  خاصی  مناصب  ببینند 
گون  گونا انحاء  به  آن  جلوی  می شود،  اشغال 
اجتماع  در  گسترده دین  تغییر  كه  می ایستند چرا
یا  كه  جدیدی  نظم  و   ارزش ها  جایگزینی  یعنی 

شما نمی دانید اثر آن بر هویت ملی، امنیت ملی 
و مسائلی از این دست چیست یا تهدیدكننده آن 

است. 

با  امیركبیر  برخورد  بوده. مثاًل  یخ هم همین  تار در 
نبود.  امیر  دینی  تعصب  ی  رو از  چندان  بابی ها 
كه  داشت  را  سیاسی  هوش  و  درایت  این  او 
بداند تغییر دین یعنی برهم خوردن نظم سیاسی 
بودن  مسلحانه  از  جدای  و 
منظر  این  از  او  بابیه،  جنبش 

وارد شده بود.

درخصوص  دیگر  عینی  مثال 
امنیت  و  بهائیت  تبلیغ  رابطه 
بهائیت  تبلیغ  ممنوعیت  ملی، 
در اسرائیل است. دولت اسرائیل 
به دلیل چند ملیتی بودن جامعه 
پایه های  بر  حكومتش  تحت 
بین  جدال  دارد.  قرار  سستی 
هویت  و  یهودی  قومی  هویت 
مساعدی  زمینه  نیز  آن  مذهبی 
برای پیشرفت آیین هایی مانند بهائیت فراهم كرده و 
پیشرفت بهائیت هم یعنی تغییر دولت و حكومت. 
لذا مسأله ممنوعیت تبلیغ بهائیت در اسرائیل كاماًل 
سیاسی است و خود بهائیان نیز به آن واقف هستند. 
كاماًل مشخص است، وقتی شما نظم  دلیل آن هم 
سیاسی مستقر را از جانب خودتان تهدید می كنید، 
اینكه شما  ولو  را تشخیص می دهند؛  آن  دولت ها 
نیستیم!  سیاسی  ما  بخوانید  گوششان  به  مدام 
كرده و راه  ازاین رو اسرائیلی ها خیال خود را راحت 

خطر را از بن بسته و تبلیغ بهائیت را در آنجا ممنوع 
كرده اند و بهائیان نیز كاماًل با این موضوع كنار آمده  و 

به توافق خود با دولت اسرائیل پایبندند.  

نكته  ایران،  و  بهائیت  به بحث  برگردیم  گر  ا حال 
و مذهب  هر دین  از  بیش  بهائیت  كه  این است 
به  است.  تشیع  علیه  انتقادی اش  سویه  دیگری 
دولت  تشكیل  زمان  از  است.  تشیع  ناسخ  نوعی 
صفوی یكی از پایه های اصلی هویت ملی ایران را 
كم اهمیتی  تشیع تشكیل داده است. این مسأله 
گذشت. در  كنار آن  كه بتوان به راحتی از  نیست 
را  خود  اهمیت  تشیع  مسأله  هم  رضاشاه  دولت 
كرد و در دولت محمدرضاشاه  برای دولت حفظ 
نیز تشبه شاه به پایبندی مذهبی به تشیع از این 
كم  حا هر  مانند  نیز  او  كه  چرا شد،  بیشتر  جهت 
جمهوری  بود.  یافته  در را  موضوع  اهمیت  ایرانی 
شیعی  مذهبی  حكومت  به عنوان  هم  اسالمی 
حقانیت  دارد.  را  خودش  جای  ایران  در  مستقر 
تشیع از نظر مذهبی فرع بر رابطه تشیع و ایرانیت 
از  را  نكته  این  و  ندارد  موضوعیتی  اینجا  و  است 
بداند  شما  خواننده  تا  می كنم  كید  تأ جهت  این 
برخورد من با آن در اینجا مذهبی نیست. ازاین رو 
با یک نگاه سیاسی به قضیه، به لحاظ اجتماعی 
منظومه  در  خاصی  جایگاه  تشیع  سیاسی  و 
و  نیز وحدت ملی دارد  و  ایرانی  فرهنگ و هویت 
طبیعی است هر تهدیدی علیه آن با حساسیت 
امنیتی و سیاسی روبه رو شود. معروف است ایران 
تهدیدی  هر  و  ایران  یعنی  شیعه  و  شیعه  یعنی 
علیه تشیع به نظر من تهدید مستقیمی علیه ایران 

است. در واقع جدای از ماهیت سیاسی بهائیت 
تشیع  علیه  آن  انتقادی  سویه  رفت،  آن  شرح  كه 
نیز تهدیدی سیاسی علیه ایرانیت تلقی می شود 
حساسیت زدایی  دراین خصوص  نیز  بهائیان  و 
اساس  از  آیا  نمی دانم  هم  من  البته  و  نكرده اند 
و  آیین  در  حساسیت زدایی  چنین  پتانسیل 

اندیشه بهائی وجود دارد یا خیر. 

یم.  دار شما  از  خودمانی  پرسش  یک   :  
اعتقادی  مسیر  گرفتیم،  پیش  ما  كه  مسیری 
است. نظر شما راجع به خط مشی ما در مواجهه 

با بهائیت چیست؟

كردم و دوباره  زینعلى: در ابتدای بحث هم اشاره 
بخواهید،  را  من  شخصی  نظر  گر  ا می كنم  كید  تأ
بهترین مسیر و یگانه مسیر درست این است و هر 
مسیر دیگری در بهترین حالت بی اثر و در بدترین 
حالت هم تبلیغی برای بهائیت است و موجبات 
ضمن  می كند.  فراهم  را  كاذب  حقانیت  القای 
یا  از حقانیت  آنكه هر صاحب عقیده ای جدای 
عدم حقانیت عقیده خود، دارای حقوق بنیادین 
كه  مادامی  آن  سلب  كه  است  سلب نشدنی  و 
اقدامی  ملی  امنیت  و  دیگران  حقوق  علیه  فرد 
الزم  دیگر  طرف  از  نیست.  پسندیده  نكرده، 
است جامعه بهائی ایران نیز از منظر امنیت ملی 
حساسیت های دولت ایران را كه به دلیل ماهیت 
اندیشه و تشكیالت بهائیت اجتناب ناپذیر است 
خود  عملی  رفتار  و  نظری  بعد  در  و  گرفته  درنظر 

برای آن چاره ای بیندیشد. 

دولت اسرائیل به دلیل چند ملیتی 
بر  حکومتش  تحت  جامعه  بودن 
پایه های سستی قرار دارد. جدال 
بین هویت قومی یهودی و هویت 
مساعدی  زمینه  نیز  آن  مذهبی 
مانند  آیین هایی  پیشرفت  برای 
پیشرفت  و  کرده  فراهم  بهائیت 
و  دولت  تغییر  یعنی  هم  بهائیت 
ممنوعیت  مسأله  لذا  حکومت. 
کاماًل  اسرائیل  در  بهائیت  تبلیغ 
سیاسی است و خود بهائیان نیز به 

آن واقف هستند. 
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میرزای شیرازی و آیین های بابی و بهائى

سّید مقداد نبوی رضوی

کارشناس ارشد تاریخ اسالم ــ دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

شیرازی  حسینی  محّمدحسن  میرزا 
در  شیعیان  بزرگ  تقلید  مرجع  و  )فقیه 
و  بابیان  یخی  تار متون  در  قاجار(  دورۀ 
یخی،  تار گفتارهای  تناسب  به  بهائیان، 
اینجا  در  آنچه  است.  شده  یاد  بارها 
دربارۀ  ایشان  سخن  می شود،  بررسی 
علی محّمد  سّید  با  او  خانوادگی  نسبت 
كه  اوست  دعوت  به  ایمانش  نیز  و  باب 
ایمان  با  گاه  و  بابی  نهانی  ایمان  با  گاه 

نهانی بهائی یاد شده است. 
بهاءاهَّلل،  باب،  شیرازی،  میرزای  واژه:  کلید 

سادات حسینی شیرازی، خاندان افنان.
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درآمد
میرزا محّمدحسن حسینی شیرازی )1230 تا 1312 
ق.( یكی از بزرگ ترین فقیهان شیعی مذهب است 
كه از نگاه گسترۀ مرجعیت و نفوذ در میان شیعیان 
كم مانند بوده است.  در تمام تاریخ مذهب تشیع 
گاهان تاریخ ایران آشنا ساخته،  او را برای آ آنچه 
و  توتون  از  استفاده  تحریم  بر  مشهورش  فتوای 
كه در بسیاری از جاهای شیعه نشین  كوست  تنبا
تجارت  انحصار  امتیاز  لغو  به  و  شد  عملی  ایران 
به  قاجار  حكومت  سوی  از  كه  ــ  كو  تنبا و  توتون 
كمپانی انگلیسی رژی داده شده بود ــ انجامید؛ با 
به جای  از خود  نیز  آثار مهم دیگری  او  این حال، 
می توان  نیز  امروز  به  تا  را  آنها  ردپای  كه  گذاشته 
گرفت. آن آثار در این مكتوب بررسی خواهند  پی 
سّید  دعوت  سال های  در  شیرازی  میرزای  شد. 
علی محّمد باب )1260 تا 1266 ق.( در نجف بود 
می پرداخت  اصول  و  فقه  عالی  تحصیالت  به  و 
جواهر  صاحب  نجفی  محّمدحسن  شیخ  نزد  و 
)د. 1266 ق.( و شیخ مرتضی انصاری )د. 1281 
ق.( درس می خواند. در سال اعدام باب )1266 
ق.(، مرجعیت تقلید شیعیان به استاد او، شیخ 
انصاری، رسید و تا سال درگذشتش )1281 ق.( 
گرفته شد. در این سال ها، سوء قصد نافرجام  پی 
)كشندۀ  قاجار  ناصرالدین شاه  به  بابیان  برخی 
باب( انجام شد و فرار جانشین باب، میرزا یحیی 
صبح ازل، از تهران و اقامت مخفیانه اش در بغداد 
را سبب ساز شد. آن شهر در میان سال های 126۹ 
تا 1280 ق. مركز بابیان بود و میرزا حسینعلی بهاء 

میان  ارتباط  واسطۀ  جایگاه  در  بهاءاهَّلل(  )بعدها: 
شهداء بیان )رهبران بابی در غیاب صبح ازل( و 
نیز برخی بزرگان بابی با صبح ازِل پنهان شده جای 
در  شیرازی  میرزای  سال ها،  این  تمام  در  داشت. 
كسان به شیخ انصاری  میان پنج تن نزدیک ترین 
)سّید علی شوشتری، آقا حسن نجم آبادی، سّید 
و  بود  رشتی(  حبیب اهَّلل  میرزا  و  كوه كمری  حسین 
تراز اّول او شناخته می شد. با حضور  گردان  از شا
بغداد  در  بابیان  سه هزارنفری  درفرجام  جمعیت 
مسلمانان  و  ایشان  میان  گاه  كه  درگیری هایی  و 
در  انصاری،  شیخ  كه  است  طبیعی  می داد،  رخ 
نجف،  در  شیعیان  تقلید  مرجع  بزرگ ترین  مقام 
وفات  از  پس  باشد.  بوده  گاه  آ ایشان  كارهای  از 
جای  تقلید  مراجع  میان  در  شیرازی  میرزای  او، 
جایگاه  به تدریج  بعد،  سال های  در  و  گرفت 
سامراء  شهر  به  مهاجرت  از  پس  و  یافت  باالتری 
در  و  یافت  بیشتری  شهرت  ق.،   12۹1 سال  در 
شناخته  شیعیان  تقلید  مرجع  بزرگ ترین  مقام 
كو  تنبا تحریم  فتوای  نوشتن  با  سرانجام،  و  شد 
در  را  خود  حیات  پایانی  سال  سه  ق.(،   130۹(
و  كرد  مقام پیشوای مطلق شیعیان جهان سپری 
او  یافت. سال های مرجعیت  مرجعیتی بی مانند 
گونی  گونا )1281 تا 1312 ق.( با وقوع رخدادهای 
در جامعۀ بابی همراه شد. به عنوان نمونه، در سال 
1283 ق.، بهاءاهَّلل، پس از سال ها دعوت پنهانی 
و اطاعت ظاهری از صبح ازل، در شهر ادرنه، خود 
را آشكارا موعود و ناسخ آیین باب )من یظهره اهَّلل( 
خواند و آیین بهائی را بنیان گذاشت و با مخالفت 

روبه رو شد. در سال 1285 ق.، صبح  ازل  صبح 
عكای  و  قبرس  گوستای  فاما به  بهاءاهَّلل  و  ازل 
میرزا  ق.،   1303 سال  در  شدند.  روانه  فلسطین 
كه با ظاهر مسلمانی در میان  هادی دولت آبادی ــ 
صبح  با  دیدار  برای  ــ  بود  اصفهان  دینی  عالمان 
و  عتبات  در  آشوب  و  ولوله  و  رفت  قبرس  به  ازل 
سّید  ق.،   1308 سال  در  انداخت.  راه  اصفهان 
و  شد  رانده  بیرون  ایران  از  افغانی  جمال الدین 
تكاپوهای  به سبب  ضدقاجارش  بابی  دوستان 

ضدحكومتی به زندان افتادند. او به عراق رفت و 
خواست از نفوذ میرزای شیرازی بر ضد حكومت 
كام ماند. در سال 130۹  كند اما نا قاجار بهره گیری 
بهائیان  زعامت  و  درگذشت  عكا  در  بهاءاهَّلل  ق. 
عبدالبهاء(،  )بعدها:  افندی  عباس  فرزندش،  به 
اسالم  اتحاد  جنبش  ق.،   1310 سال  در  رسید. 
و  بابی  یاران  و  افغانی  جمال الدین  سّید  سوی  از 
ازلی اش در اسالمبول و تهران آغاز شد. این حركت 
تا زمان درگذشت میرزای شیرازی دوام داشت و تا 

تصویر شمارۀ 1
شجره نامۀ تبار سّید على محّمد باب و میرزا محّمدحسن شیرازی

از داعى بهائى: نادر پزشک زاد
در این نمودار، نام پدر میرزای شیرازی، به جای سید محمود، به نادرستى سید محمد نوشته شده است. همچنین 

کبر شیرازی )پسرعموی باب( به نادرستى برادر میرزای شیرازی یاد شده است. میرزا على ا
گذاشته اند. گذاشته و بهائیان نیز آن را به پای صبح ازل  کشتن او و دّیان را به پای بهاءاهلل  ازلیان 
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گرفته شد.  حدود دو سال پس از وفات او نیز پی 
در  بهائیان،  و  بابیان  مسلمانان،  گزارش های  در 
بسیاری از این رخدادها از میرزای شیرازی نیز نام 
او،  كه  بنابراین، دانسته می شود  برده شده است؛ 
برخی  در  تشیع،  مذهب  مقام  بزرگ ترین  مقام  در 
و بهائیان حضور داشت.  بابیان  رخدادهای مهم 
آنچه در اینجا مهم بوده و در متون متقدم و متأخر 
بابی و بهائی دیده می شود، نسبت نسبی میرزای 
به  او  باور  گفتارهایی دربارۀ  نیز  و  با باب  شیرازی 
دعوت باب )چه از نگاه ازلی و چه از نگاه بهائی( 
گاه است، تازه ترین  است. تا آنجا كه این پژوهش آ
بهائی،  داعی  سوی  از  دعوی،  دو  هر  در  انتساب 
رسم  با  او،  است.  شده  انجام  پزشک زاد،  نادر 
كه میرزای  یک شجره نامۀ خانوادگی، بر آن است 
شیرازی نوۀ عموی پدر باب بود )تصویر شمارۀ1( 
باور  بهاءاهَّلل  و  او  االهی  رسالت  به  همچنین،  و 

داشت )تصویر شمارۀ 2(: 

تصویر شمارۀ 2
بازگفتار داعى بهائى، نادر پزشک زاد، از روایت میرزا آقا 

افنان دربارۀ ایمان بهائى نهانى میرزای شیرازی

تصویر شمارۀ 3
میرزا محّمدحسن حسینى شیرازی )1230 تا 1312 ق.(

ـ  افنان  نورالدین  با  مالقاتش  در  شیرازی  میرزای 
كه یكی از منسوبین بهائی او بوده ــ می گوید: »من 
كتابی از این امر به دست می آورده ام، با دقت  هر 
مطالعه می كردم« و ایمان خود را به حضرت بهاءاهَّلل 

كه تا آن روز كتمان نموده بوده، اعالم می دارد.

آثار بابیان و بهائیان  كه این دو دعوی در  از آنجا 
آورده شده، این پژوهش بر آن است تا تراز درستی 

كند.  آنها را بررسی 

با  او  نسبت  دربارۀ  باب  پیروان  گفتارهای 
میرزای شیرازی

بهائی  و  بابی  متون  در  شد،  گفته  كه  همان گونه 
شیرازی  میرزای  نسبی  نسبت  دربارۀ  اشاره هایی 
)ازلیان(،  بابیان  میان  در  می شود.  دیده  باب  و 
الخطاب  فصل  كتاب  در  كرمانی  آقاخان  میرزا 
فی ترجمة أحوال الباب )تصویر شمارۀ 4( دربارۀ 
باب نوشته كه »جناب حجة االسالم حاجی میرزا 
این  اوست.«  بنی اعمام  از  شیرازی  محّمدحسن 
داعی بابی در ویرایشی از كتاب هشت بهشت نیز 
كه از سوی ازلیان در سال 133۹ ش. به چاپ  ــ 
رسیده1 ــ میرزای شیرازی را »از اولی قرابۀ حضرت 

كرده است.2  نقطه« یاد 

میرزا اندیشههای کتاب نگارش در که آدمیت فریدون .۱
و مانندعلیروحی بابیان از برخی یاری از کرمانی، آقاخان
هشت کتاب نشر تاریخ بود، بهرهمند قاسمی علیمحّمد
بهشترا۱339ش.دانستهاست:»هشتبهشت،]تهران،
کتاب ناشران از را آن انتشار )تاریخ شمسی[، ۱339 مرداد
میرزا اندیشههای آدمیت، )فریدون کردیم.(« تحقیق

کرمانی،ص۵۱،پ۱) آقاخان
کرمانیوشیخاحمدروحی،هشتبهشت، ۲.میرزاآقاخان

ص۲83.

اسداهَّلل  ایشان،  اّول  تراز  داعی  بهائیان،  میان  در 
فاضل مازندرانی، میرزای شیرازی را »از بنی اعمام 
داعی  دیگر  است.3  گفته  اعلی«  حضرت  پدری 

6،ص ج الحق، ظهور تاریخ مازندرانی، فاضل اسداهلل .3
.۱03۲

تصویر شمارۀ 4
کتاب فصل الخطاب فى ترجمة أحوال الباب 
کرمانى )برگ شمارۀ 2 پ( به خط میرزا آقاخان 

ادوارد  اسناد  مجموعۀ  کیمبریج،  دانشگاه  )کتابخانۀ 
)F.27)9( براون، ش
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دربارۀ  كه  كتابی  در  فیضی،  محّمدعلی  بهائی، 
نگاشته،  افنان(  )خاندان  باب  بهائی  منسوبان 
پدری  »منسوبین  میان  در  را  شیرازی  میرزای 
»پسرعموی  او  كه  نوشته  و  آورده  اعلی«  حضرت 
جناب آقا سّید محّمدرضا )والد مبارک حضرت 

اعلی(« بود.1 

با این ترتیب، دانسته می شود كه در نگاه معتقدان 
به باب، چه ازلی و چه بهائی، او و میرزای شیرازی 

از یک تبار بودند.

تحلیل نسبت باب و میرزای شیرازی
كتاب های تراجم مسلمانان دربارۀ نسب  آنچه در 
كه  گونه است  پدری میرزای شیرازی آمده، بدین 
فرزند  محمود  سّید  فرزند  محّمدحسن  سّید  او، 
سّید  فرزند  فتح اهَّلل  سّید  فرزند  اسماعیل  سّید 
عابد فرزند سّید لطف اهَّلل فرزند سّید محّمدمؤمن، 
كه در سال 1230 ق.  از سادات حسینی شیراز بود 

در آن شهر به دنیا آمد.2 
علی محّمد  سّید  كه  می شود  دیده  سوی،  آن  از 
ابراهیم  سّید  فرزند  محّمدرضا  سّید  فرزند  باب 
در  ق.   1235 سال  در  و  بود  فتح اهَّلل  سّید  فرزند 

شیراز به دنیا آمد.3 به روایت یكی از ازلیان:
در  كه  سوره ای  پایان  در  علی محّمد،  سّید  خود 
كتاب الروح دسترس شده  اّول یكی از دو نسخۀ 

۱.محّمدعلیفیضی،خاندانافنان:سدرۀرحمان،ص۱3.
الطهرانی،هدیة الشیخآغابزرگ ۲.بهعنواننمونه،نک.:

الرازیإلیاإلمامالمجددالشیرازی،صص8و۱6.
3.عبدالحمیداشراقخاوری،تلخیصتاریخنبیلزرندی،
سّید مبارکشان نام باب، حضرت اما ...« :63 ص
علیمحّمداست.درسال۱۲3۵هجری،درروزاّولمحرم،

درشهرشیرازمتوّلدشدند....«

به  عربی  از  ترجمۀ  كه  شرحی  به  خود،  از  است، 
یاد  است،  مضمون  این  به  نزدیک  آن  فارسی 
كلمۀ علی  از  كه نام من محّمد پس  نموده: »بگو 
كلمۀ رضا در  است و نام پدرم، پس از ذكر محّمد، 
كتاب خدا نوشته شده است و نام جدم در كتاب 
كلمۀ نصر اهَّلل در  خدا ابراهیم و نام پدرش پس از 
قرآن نوشته شده است« و چون آیۀ قرآن، »إذا جاء 
ابراهیم  پدر سّید  نام  الفتح« می باشد،  و  نصر اهَّلل 

سّید فتح اهَّلل باید باشد.4 
كه میرزای شیرازی  با این ترتیب، دانسته می شود 
و باب در یک حدود زمانی در شیراز به دنیا آمدند 
كه  و نام پدربزرگ های شان اسماعیل و ابراهیم بود 

پدر آن هردو نیز فتح اهَّلل نام داشت.

امام  جواد  سّید  كه  گفت  باید  دیگر،  سوی  از 
ی ایشان  كرمان )تصویر شمارۀ 5( با هردو جمعۀ 
نسبت خویشاوندی داشت. به روایت بهائیان، او 
»از منسوبین پدری حضرت اعلی« و »پسرعموی 
حضرت(«  آن  )والد  محّمدرضا  سّید  آقا  دیگر 
میرزای  نزدیک  گردان  از شا یكی  روایت  به  و  بود5 

شیرازی، »از ارحام« آن استاد بود.6

گر نام پدر  كه ا گفت  در تحلیل آنچه آمد، می توان 
پذیرش  بود،  عابد  سّید  باب(  )جد  فتح اهَّلل  سّید 
این نسبت یقینی می شد اما این پژوهش هنوز بر 

۴.محّمدصادقابراهیمی،تاریخعلیمحّمدباب،ص۱.
۵.محّمدعلیفیضی،خاندانافنان:سدرۀرحمان،ص۱۷.
 :۲98 ص ج۲، اآلمل، أمل تكملة الصدر، حسن السّید .6
کانالسّیدمنأرحامسّیدنااألستاذ »السّیدجوادالكرمانی...
سكن و الشیرازی محّمدحسن المیرزا اإلسالم حجة العالمة

کرمانإلحیاءالدینوإبطالزخاریفالمبدعین....«

گاه نشده است؛  كه نام او را دارا باشد، آ مكتوبی 
پسر  دو  فتح اهَّلل  كه  پذیرفت  این حال، می توان  با 
با نام هایی همسان، ابراهیم و اسماعیل، داشت 
كه آن دو پدربزرگان باب )ت: 1235 ق.( و میرزای 
كه  آن  به ویژه  بودند،  ق.(   1230 )ت.:  شیرازی 
سّید جواد امام جمعه نیز از ارحام و خویشاوندان 

نسبی هردو بود.  

تصویر شمارۀ 5
کرمان  سّید جواد شیرازی امام جمعۀ 

)خویشاوند باب و میرزای شیرازی(1

گفته شد، این پژوهش بر آن  با در نظر داشتن آنچه 
كه باب و میرزای شیرازی از یک تبار بودند  است 
سّید  فرزند  عابد  سّید  فرزند  فتح اهَّلل  سّید  در  و 
لطف اهَّلل فرزند سّید محّمدمؤمن حسینی شیرازی 

به هم می رسیدند. 

کرمان،ص۱۵3. ۱.مجیدنیکپور،عكسهایقدیم

باورداشت  دربارۀ  باب  پیروان  گفتارهای 
میرزای شیرازی

گون معتقدان به باب، از ازلیان گرفته تا  در آثار گونا
كه به ایمان  گفتارهایی را می توان یافت  بهائیان، 

میرزای شیرازی به باب یا بهاءاهَّلل پرداخته اند.

میرزای  بابی  ایمان  دربارۀ  ازلیان  گفتارهای 
شیرازی

میرزا هادی دولت آبادی  از  ابتدا  ازلیان،  در میان 
پایانی  دهۀ  سه  در  كه  او  گفت.  سخن  می توان 
حیات صبح ازل برترین شهید بیان بود و شخص 
زندگی نامۀ  در  می شد،  شناخته  باب  آیین  دوم 
پایانی  سال های  در  كه  خویش  خودنوشت 
ابتدایی  ایمان  پرداخت،  نگارشش  به  زندگانی 
اینجا  در  آنچه  آورد.  را  باب  به  شیرازی  میرزای 
می آید، از مكتوبات ناصر دولت آبادی )نوادۀ میرزا 
به  كه  ــ  ازلیان(  محققان  از  و  دولت آبادی  هادی 
شده  برگرفته  ــ  داشت  دسترسی  زندگی نامه  آن 
است. میرزا هادی دولت آبادی در شرح زندگانی 
كه به شیخ هادی  ازلیان، هنگامی  بزرگان  برخی 
و  بغداد  به  او  مسافرت  از  رسیده،  نجم آبادی 
دیدارش با بهاءاهَّلل سخن گفته و نوشته كه میرزای 

كار او ناراحت شده بود: شیرازی از 

برای  ی  و كه  بغداد  در  بابیه  اقامت  ایام  در   ...
روانه  بغداد  به  روزی  بود،  نجف  در  فقه  تحصیل 
خبر  و  می كند  مالقات  حسینعلی  میرزا  از  شده، 
میرزا  وقتی  و  می رسد  شیرازی  میرزای  به  امر  این 
او را می بیند، می گوید: »شنیده ام به مجلس میرزا 
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كره كرده اید.« جواب  حسینعلی رفته اید و با او مذا
او  به  اینجا، میرزا قدری  رفته ام!«  می گوید: »بلی، 
با  كرده و با سردی برگزار می كند. شیخ  بی مهری 
كمال جرئت و قدرت می گوید: »شما هم باید در 
مقام رسیدگی و تحقیق در این گونه امور كه مربوط 
به دین است، در هر مقام باشد، برآیید و من چون 
كوچک تر خود  شنیدم او در بغداد از جانب برادر 
نشسته، رفتم كه دیده و رسیدگی كنم.« در اینجا، 
كه رفته ای، چه  میرزا به مالیمت می پرسد: »حال 
و  ندیده  »هیچ  می فرماید:  كردید؟«  درک  و  دیده 

درک نكردم.«

این  روایت  هنگام  دولت آبادی،  هادی  میرزا 
رخداد )تصویر شمارۀ 6(، دربارۀ میرزای شیرازی 

)استاد خود در فقه و اصول( نوشته:

را  باب  ظهور  كه  اصفهان  در  اقامت  هنگام  در 
كه سكنی  شنیده، ایمان آورده و در مدرسۀ صدر 
امر  اطاعت  و  شكسته  را  خود  بلور  قلیان  داشته، 
برمال  مالها  و  شاه  عداوت  كه  بعدها  می نموده، 
مرتضی  شیخ  درس  در  رفته،  نجف  به  می شود، 
انصاری حاضر می شود و پس از شیخ، جانشین 
او در تصدی امور شیعه شده و به واسطۀ مقامات 

صوری و دنیوی، از حق دور می شود.1
الخطاب  فصل  كتاب  در  كرمانی،  آقاخان  میرزا 
در  را  شیرازی  میرزای  الباب،  أحوال  ترجمة  فی 
در  است.2  كرده  یاد  ثانی«  حی  »حروف  میان 

گفتارمیرزا کامل ۱.نگارندهامیدواراستتادرآینده،صورت
هادیدولتآبادیدربارۀایمانبابیشیخهادینجمآبادی
وجایگاهبلندشدرآیینبابدرمقامشهیدبیانرابهچاپ

برساند.
أحوال ترجمة فی الخطاب فصل کرمانی، آقاخان میرزا .۲

تصویر شمارۀ 6
گفتار میرزا هادی دولت آبادی دربارۀ ایمان بابی شیخ هادی نجم آبادی و ایمان بابی ابتدایی میرزای شیرازی

به خط ناصر دولت آبادی )از محققان ازلیان(

را  جایگاهی  همان  شیرازی  میرزای  نگاه،  این 
اّول  حی  حروف  كه  داشت  ازل  صبح  به  نسبت 
)هجده تن بابیان نخستین( به باب داشتند.1 او 
كتاب هشت بهشت، در همان  در نسخۀ چاپی 
گویای نسبت خویشاوندی میرزای شیرازی  گفتار 
باب  پیروان  از  كه  فهرستی  در  را  ی  و نام  باب،  و 

فراهم آورده، نوشته است: 

و قدمای اصحاب  اقدمین  از جمله، شیخ  و   ...
و اولی قرابۀ با حضرت نقطه، جناب حاجی میرزا 
كه  است  شیرازی  االسالم  حجة  محّمدحسن 
استنساخ  خود  خط  به  بیان  از  را  كتاب  چندین 
و  حق  دین  یج  ترو صدد  در  أمكن،  مهما  فرموده، 

اجرای احكام بیان برمی آیند....2
كه در یک نسخۀ خطی  با این حال، باید دانست 
كه به  كتاب هشت بهشت )تصویر شمارۀ ۷( ــ  از 
ـ این گفتار با بسط  خط میرزا آقاخان كرمانی استـ 
شمارۀ  )تصویر  دیگر  نسخه ای  در  و  آمده  كمتری 

الباب،برگ۴0پ.
در باب پیروان ...« دولتآبادی: یحیی میرزا نوشتۀ به .۱
است مطابق که را نوزده عدد باب میگویند: موضوع این
ابجد حساب به و الرحیم« الرحمن اهلل »بسم حروف با
تقسیمات مأخذ و اعداد بهترین »واحد«، لفظ با است برابر
مرکب که اّول حوزۀ داده... قرار خود اصحاب حوزهبندی
وجودخودش به مییافته تشكیل است، بوده نفر نوزده از
رامظاهرخویش آنها که ازخواصاصحابش نفر وهیجده
حی عدد که چون مینامیده، حی« »حروف و میدانسته
تشكیل دوم نفر نوزده و است... هیجده ابجد حساب به
کهباب اووهیجدهتندیگر میشدهاستبهوجودوصی
دارند، که اصطالحی به آنها، برای خود، وصیتنامۀ در
الواحفرستادهاست....«)میرزایحییدولتآبادی،آییندر

ایران،ص۲0۵(.
کرمانیوشیخاحمدروحی،هشتبهشت، ۲.میرزاآقاخان

ص۲83.

تصویر شمارۀ 7
کتاب هشت بهشت )برگ شمارۀ 218 پ( با خط 

کرمانى  میرزا آقاخان 
ادوارد  اسناد  مجموعۀ  کیمبریج،  دانشگاه  )کتابخانۀ 

)F.53.2 براون، ش
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... جناب آقای حاجی میرزا حسن شیرازی حجة 
كتاب را از بیان به خط خود  كه چندین  االسالم 
یج  ترو صدد  در  أمكن،  مهما  نموده،  استنساخ 

دین حق و اجرای احكام بیان برمی آیند....

گفتارهای بهائیان دربارۀ ایمان بهائى میرزای 
شیرازی

اسداهَّلل  ایشان،  اّول  تراز  داعی  بهائیان،  میان  در 
حسن  میرزا  »حاجی  دربارۀ  مازندرانی،  فاضل 

كه او: شیرازی، مفتی اعظم اثنی عشریه« نوشته 

در  و  بود  اعلی  حضرت  پدری  بنی اعمام  از 
امام  خانۀ  در  می نموده،  علوم  تحصیل  اصفهان 
یارت حضرت رسید و در آن مجلس،  جمعه به ز
بعضی از طالب مسئلۀ علمیه از حضرت پرسید 
و  كرد  مكابره  و  عناد  سائل  و  فرمودند  جواب  و 
و  هشیار  و  بیدار  را  میرزا  جواب  و  سؤال  همان 
كرد و فائز به ایمان ساخت و بعدًا  واقف بر اسرار 
در  كه  چنان  مؤمنین،  اركان  و  امر  مركز  با  ارتباط 
اشاره  شیخ الرئیس  حاجی  حال  ترجمۀ  ضمن 
كردیم، داشته، به نوع احتیاط و حكمت حمایت 
ظاهر  حفظ  مالحظۀ  و  نمود  فئه  این  از  رعایت  و 

كرده، خویش را محفوظ و مصون داشت.1

پانوشتی  در  باال،  روایت  از  پس  بهائی،  داعی  این 
طوالنی )تصویرهای شمارۀ ۹ و 10(، آنچه را كه میرزا 
آقا افنان )تصویر شمارۀ 11( از دیدار خود با میرزای 
گاهی از ایمان نهانی او به آیین بهائی  شیرازی و آ
كه روایت خود  آورده، باز نوشته و چنان می نماید 

۱.اسداهللفاضلمازندرانی،تاریخظهورالحق،ج6،صص
۱0۱۲و۱0۱3.

تصویر شمارۀ 8
کتاب هشت بهشت )ص 400( با خط  میرزا آقاخان کرمانى

)مجموعۀ اسناد على روحى(

فهرست،  آن  در  ــ  اوست  خط  به  نیز  آن  كه  ــ   )8
هیچ سخنی از میرزای شیرازی نیست. نخستین 

كرده: نسخه میرزای شیرازی را چنین یاد 

دربارۀ ایمان میرزای شیرازی به باب در اصفهان را 
ـ برگرفته است. ـ كه در ادامه خواهد آمدـ  ـ  از آن گفتار

وی همچنین، از ارتباط بعدی میرزای شیرازی با 
گفته و به آنچه در  »مركز امر و اركان مؤمنین« سخن 
شیخ الرئیس  ابوالحسن میرزا  شاه زاده  سرگذشت 
شیخ الرئیس  است.  داده  نشانی  آورده،  قاجار 
محّمدتقی میرزا  فرزند  )ابوالحسن میرزا  قاجار 
حسام السلطنه فرزند فتحعلی شاه قاجار( را ازلیان 

تصویر شمارۀ 9
میرزای  چهارصفحه ای  یادکرد  از  نخست  صفحۀ 

شیرازی در جلد ششم ظهور الحق

تصویر شمارۀ 10
صفحۀ دوم از یادکرد چهارصفحه ای میرزای شیرازی در 

جلد ششم ظهور الحق
دو صفحۀ دیگر، ادامۀ پانوشت در بازگفتار روایت میرزا 

آقا افنان است.

كه در  و بهائیان از خود دانسته اند. نگارنده، چنان 
گذرا آورده و مبسوطش را در  جایی دیگر به گونه ای 
كه او از ازلیان  آینده خواهد آورد، بیشتر بر آن است 
می نمود.1  بهائی  را  خود  بهائیان  میان  در  و  بود 
میرزای  با  شیخ الرئیس  بهائی  ایمانی  ارتباط 

شیرازی را فاضل مازندرانی چنین آورده است:

در بابی وقایعنگاران نقش رضوی، نبوی مقداد سّید .۱
گزارشگریجنبشمشروطیتایران،صص۱63تا۱6۵. 
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رأی، من  سر  در  اقامتش  سنین  در  شیخ   ...
محارمش،  و  تالمذه  خواص  و  میرزا  به واسطۀ 
به  چون  یافته،  اطالع  وسعت  پیش  از  بیش 
مشهد برگشت، تا حدی حجاب تقیه و مالحظۀ 
كرد و بر منبر و در محضر، چنان  احتیاط را خرق 
بالغت  نهایت  با  بود،  هنجارش  و  اسلوب  كه 
متوالیه  بدیعۀ  اسجاع  اتیان  و  كالم  سالست  و 
تمجید  تلویح،  و  اشاره  با  ایهام،  و  استعارات  و 
این امر و خرق اوهام انام نمود و ال جرم، از طرفی 
محل توجه خاص و از طرفی مورد حیله و دسیسۀ 

ص رحمان، سدرۀ افنان: خاندان فیضی، محّمدعلی .۱
.۲۱۷

حجج اسالم واقع شد و دم به دم به صدد تهیۀ دام 
و صید و تسلیمش به دد و دام افتادند تا در سال 

1302 ]هجری قمری[ بدین آرزو رسیدند....2
داعی بهائی، محّمدعلی فیضی، در شرح احوال 
یا  و  مؤمن  كه  اعلی  حضرت  پدری  »منسوبین 
مطلع از امر مبارک بوده اند«، از میرزای شیرازی یاد 
تقلید  مرجعیت  وسیع  گسترۀ  به  اشاره  با  و  كرده 
توتون  استعمال  تحریم  در  مشهورش  فتوای  و  او 
به  معروف  علما  بین  »در  او  كه  نوشته  كو،  تنبا و 
كه »مذهب جعفری را از  میرزای مجدد بود«، چرا 

6،ص ج الحق، ظهور تاریخ مازندرانی، فاضل اسداهلل .۲
.39

تصویر شمارۀ 11
نشسته در وسط: میرزا آقا افنان )ملقب از سوی بهاءاهلل به »نورالدین«(

ئى )نویسندۀ تاریخ امری شیراز(1  ایستاده سمت چپ: حاج میرزا حبیب اهلل افنان اعال

نو تجدید نموده و در امور سیاست نیز بینا و دانا 
بوده است.«1 

بر  گذاشتن  دست  به  را  بهائی  داعی  این  آنچه 
كشانده،  بهاءاهَّلل  به  نهانی میرزای شیرازی  ایمان 
اهَّلل،  إلی  متصاعد  »جناب  كه  است  گفتاری 
یخیۀ  تار رسالۀ  در  افنان  حبیب اهَّلل  میرزا  حاج 
كه میرزای شیرازی »سرًا به  خود مرقوم داشته اند« 
مؤمن  مبارک  جمال  و  اعلی  حضرت  مبارک  امر 
و تجاوزات علما  تعدیات  از  مانع  و همه جا  بوده 
او  سخن  دیگر  مدرک  است.2  گشته«  معاندین  و 

گفتاری از عباس افندی است:

كه  عبدالبهاء  حضرت  شفاهی  بیانات  طبق 
حیفا  در   1۹16 سنۀ  جون  ماه  هیجدهم  یوم  در 
فرموده اند، مرحوم میرزای شیرازی در وصیت نامۀ 
هم  خود  ایقان  و  ایمان  به  اعتراف  و  اقرار  خود 
به  خود  فوت  از  قبل  را  وصیت نامه  آن  و  نموده 
جناب آقا میرزا آقا افنان در سامره ارائه داده بود، 
ولی پس از فوت ایشان، بازماندگانش بیرون آوردن 

آن وصیت نامه را مصلحت ندیدند.3 

به روایت محّمدعلی فیضی، »جناب آقا میرزا آقا 
افنان جناب میرزا را در سامره مالقات و در حالی 
ایمان  بوده اند،  ایشان  محضر  در  به تنهائی  كه 
اظهار  مبارک  جمال  و  اعلی  حضرت  به  را  خود 
لوح  مالقات،  این  حصول  از  پس  و  داشته اند 

رحمان،صص سدرۀ افنان: خاندان فیضی، محّمدعلی .۱
۱3تا۱۵.

۲.پیشین،ص۱۵.
3.پیشین،ص۱۵.

مبارک حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب میرزا 
محّمدمصطفی  آقا  توسط  بغداد،  در  افنان،  آقا 
لوح  آن  عین  اینک،  و  یافت  وصول  عز  بغدادی 

مبارک در این مقام درج می گردد«:

مدینه،4 حضرت افنان، جناب آقا میرزا آقا ــ علیه 
بهاءاهَّلل األبهی ــ مالحظه نمایند.

كلمة اهَّلل!  هو األبهی. أیها الفرع المتدرج فی إعالء 
از قرار مسموع، از بغداد عزیمت به صفحات سر 
كه با شخص  من رأی فرمودید و مقصد این بوده 
گردد.  شنود  و  گفت  حكمت  كمال  در  معهود 
كلی  انحطاط  درجۀ  در  هرچند  شخص،  آن 
جسمانی است و البد نشاط و انبساط مكالمات 
و محاورات قلیل، ولی، نفحۀ االهی را قوتی دیگر 
ارض  دیگر.  نفوذی  را  رحمانی  جذبۀ  و  است 
را  بالیه  نابته نماید و خطۀ میتۀ  هامده را حدیقۀ 
روضۀ مؤّنفه فرماید. فیض روح القدس مسیحائی 
عظم رمیم را حی قوی نماید و ریزش باران نیسانی 
در عمق بحار لؤلؤ فرید و در نضید پرورد. »و تری 
و  اهتزت  الماء  علیها  أنزلنا  إذا  و  هامدة  األرض 
رّبت و أنبتت من كل زوج بهیج.«5 باری؛ امیدوارم 
كه آن جناب در آن حوزه القای كلمۀ حقی نمائید 
كه  نمائید  نشر  دیار  و  خطه  آن  در  را  نفحه ای  و 
و  نماید  معطر  را  جمیع  مشام  عطریه اش  رائحۀ 

۴.اشارهاستبهمدینةالسالم:بغداد.
تری و ...« آیه: آیۀ۵.صورتدرست قرآن،سورۀحج، .۵
األرضهامدةفإذاأنزلناعلیهاالماءاهتزتوربتوأنبتتمن
را آیۀقرآن کهعباسافندی کلزوجبهیج.«دیدهمیشود
بهنادرستینوشتهاست:»فإذا«را»وإذا«نوشتهو»ربت«را

»رّبت«آوردهاست.
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و  علیک  البهاء  و  بخشد.  جان  را  میته  اجسام 
علی من ثبت علی العهد و المیثاق. ع ع. 1

با  آن  ناهمسانی  است،  مهم  نامه  این  در  آنچه 
كه او از ارتباط  گفتار فاضل مازندرانی است، چرا 
میرزای شیرازی با »مركز امر و اركان مؤمنین« پیش 
گفته، اما عباس افندی  از سال 1302 ق. سخن 
در  او(،  به  كس  نزدیک ترین  و  امر  مركز  )جانشین 
كه با »كمال  ی را یک غیربهائی  سال 1312 ق.، و
گفته  شود  رهنمون  بهائی  آیین  به  باید  حكمت« 

است!

فاضل  هم  افندی،  عباس  هم  كه  می شود  دیده 
گفتارهای  مازندرانی و هم محّمدعلی فیضی، در 
و  شیرازی  میرزای  با  افنان  آقا  میرزا  دیدار  بر  باال، 
گاهی اش از ایمان نهانی بهائی او دست گذاشته  آ

و سخن خود را بر آن روایت بنا نهاده اند.  

سّید  فرزند  زین العابدین  میرزا  فرزند  محّمد  سّید 
هم  باب(،  پدر  )عموی  شیرازی  حسینی  محّمد 
مادرش  جانب  از  هم  و  بود  باب  بنی اعمام  از 
همسر  داشت.  نسبت  او  با  باب(  همسر  )خواهر 
ی نیز فرزند میرزا ابوالقاسم سقاخانه )برادر همسر  و

نخست باب( بود. 

سوی  از  و  شد  معروف  آقا«  »میرزا  به  محّمد  سّید 
بهاءاهَّلل »نورالدین« لقب یافت و در عكا به دیدار 
به  مصر  در  چندی  و  رسید  افندی  عباس  و  او 
مبارک  عنایت  مورد  »همواره  و  پرداخت  تجارت 
بود.« تولیت خانۀ باب )بیت مبارک در شیراز( در 

رحمان،صص سدرۀ افنان: خاندان فیضی، محّمدعلی .۱
۱6و۱۷.

سال 1302 ق. از سوی بهاءاهَّلل به او داده شد. او 
در سال 131۹ ق.، دیگربار به فلسطین رفت و با 
كرد و سپس، در سال 1321  عباس افندی دیدار 
ی به بازسازی خانۀ باب در شیراز  ق.، از سوی و
كردن آن  دستور یافت اما چند ماه پس از خراب 
باب،  زمان  قدیم  صورت  به مانند  طراحی اش  و 
ضریح  »در  جسدش  و  درگذشت  سال  همان  در 
ک  خا به  حرم،  حضرت  مدفن  جنب  شاه چراغ، 
عباس  سوی  از  یارت نامه ای  ز و  شد«  سپرده 

افندی برایش نگارش یافت.2
بیت  »خدمت  افنان،  آقا  میرزا  درگذشت  از  پس 
یكی  گردید.«3  محول  ایشان  فرزندان  به  مبارک 
ئی  از فرزندان او، حاج میرزا حبیب اهَّلل افنان اعال
ی  و بود.   )11 شمارۀ  تصویر  ق.،   13۷0 تا   12۹2(
ابتدا محّمدعلی نام داشت اما با دستور بهاءاهَّلل، 
ی در مصر به تجارت  به حبیب اهَّلل، تغییر نام داد. و
می پرداخت و در سفر به عكا، نه ماه آنجا ماند و با 
بهاءاهَّلل دیدار می كرد و پس از بازگشت به مصر، با 
گلپایگانی،  داعی تراز اّول بهائی، میرزا ابوالفضل 
همنشینی داشت. پس از مرگ او، شوقی ربانی در 
افنان  حبیب اهَّلل  منتسبین  »به  نوشت:  تلگرافی 
اطمینان دهید كه برای علو درجات او در ملكوت 
میرزا  ی،  و فرزندان  میان  در  می كنم.«  دعا  ابهی 
افنان،  جناب  صعود  از  »بعد  افنان،  ابوالقاسم 
ایشان  عهدۀ  به  مبارک  بیت  خدمت  مستقیمًا 
كتابی مهم با نام عهد اعلی:  گردید.«4 از او  گذار  وا

۲.پیشین،صص۱9۷تا۲۱۵.

3.پیشین،صص۲۱6و۲۱۷.
۴.پیشین،صص۲30تا۲3۷.

هماتاج  همكاری  )با  باب  حضرت  زندگانی 
باقی   )Oneworld انتشارات  كسفورد،  آ یار،  باز
كه در تحلیل دعوت بابی، منازعات ازلی  مانده 
یادی دارد.  كارگشایی ز ــ بهائی و نیز دعوت بهائی 

را  شیرازی  میرزای  با  افنان  آقا  میرزا  دیدار  روایت 
امری  یخ  تار كتاب  در  افنان،  او، حبیب اهَّلل  فرزند 
»حركت  عنوان  با   ،)12 شمارۀ  )تصویر  شیراز 
األمر  حسب  نورالدین،  میرزا  آقا  افنان،  حضرت 
از  ــ  فداه  أرواحنا  ــ  عبدالبهاء  حضرت  مبارک 
از شانزده سال، به سمت شیراز  خطۀ مصر، پس 
و در ضمن، مالقات مرحوم آقا میرزا محّمدحسن 

حجة االسالم در عتبات« آورده است. 

)سال  ق.   1312 سال  در  روایت،  این  پایۀ  بر 
منسوبان  برخی  شیرازی(،  میرزای  درگذشت 
به  باب(  بهائی  )خویشاوندان  افنان  خاندان 
شیرازی  میرزای  با  سامراء  در  و  رفتند  عتبات 
از  اصرار  با  مالقات  آن  در  میرزا  كردند.  دیدار 
ایران، میرزا  به  بازگشت  از  تا پس  ایشان خواست 
آقا فرزند میرزا زین العابدین درب مسجد جامع و 
كنند  خواهرزادۀ میرزا ابوالقاسم را به سامراء روانه 

تا او را ببیند. 

میرزای  اصرار  چرایی  در  بهائی  نویسندۀ  این 
شیرازی برای دیدار با میرزا آقا افنان نوشته:

با  داشتند  نسبت  االسالم  حجة  مرحوم  چون 
مرحوم افنان، یعنی با مرحوم آقا میرزا زین العابدین 
ماجد  والد  با  و  بودند  بنی اعمام  ایشان(  )والد 
حضرت اعلی ــ  روح ما سواه فداه ــ نسبت نزدیک 

داشتند؛ بدین جهت، ساعی در مالقات بودند. 

ابتدا  گرچه  افنان،  آقا  میرزا  و  شد  انجام  كار  این 
یاد  ز »فكر  اما  بود،  مردد  سامراء  به  رفتن  برای 
به  پس  است«،  اولی  رفتنش  شد  مالحظه  كرده، 
شتافت  شیرازی  میرزای  دیدار  به  و  رفت  آنجا 
و  ندید  خوشی  ی  رو عمومی اش  مجلس  در  اما 
و  انجام این مسافرت سخت  ناراحتی در  از فرط 

تصویر شمارۀ 12
کتاب تاریخ امری شیراز دربارۀ دیدار میرزای  بخشى از 

شیرازی با باب در اصفهان
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شیراز  به  بعد  روز  صبح  تا  شد  آن  بر  بی حاصل، 
شیخ  حركت،  آستانۀ  در  حال،  این  با  بازگردد؛ 
حسن )یكی از نزدیكان میرزای شیرازی( به خانۀ 
و  دوم  دیدار  این  برد.  میرزایش  خانۀ  به  و  آمد  او 

خصوصی، بسیار صمیمانه بود:

قبل  یوم  مالقات  وضع  از  »می دانم  فرمودند: 
یاد  ز كه  فهمیدم  نیامد.  خوشت  و  شدی  مكدر 
تكلیف  مخلوق  این  با  كنم؟  چه  شدید.  مغموم 
سفارش  حسن  شیخ  به  كه  بود  این  چیست؟! 
كه  نزد شما اطالع دهد  بیاید  زود  كه صبح  كردم 
بین، شیخ حسن  این  در  نمایم.«  بیائید مالقات 
آقا  جناب  برو!  و  »بگذار  فرمودند:  آوردند.  چای 
سینی  حسن  شیخ  می ریزند.«  چای  آقا  میرزا 
ایشان  به  یخته،  ر چای  رفت.  گذارده،  را  چای 
كردم. اصرار  كنید!« تعارف  دادم. فرمودند: »میل 
شد.  صرف  چای  فرمائید!«  میل  »خیر،  فرمودند: 
یخته،  ر چای  »بریز!«  فرمودند:  فنجان  همان  در 
را  صحبت  بنای  بعد،  فرمودند.  میل  ایشان 

گذاردند. 

افنان  آقا  میرزا  با  شیرازی  میرزای  گفت وگوی 
و »اشخاص جدیدالعقیده«  او  دربارۀ سرگذشت 
تا  و  بود  دارند«  ی  دعاو پاره ای  كه  »اشخاصی  و 
كه  افتاد  ترس  به  آقا  میرزا  كه  رفت  پیش  جایی 
گرفته  اقرار  ی  و از  تا  است  آن  بر  شیرازی  میرزای 
بر  حال،  این  با  بیندازد؛  زحمتش  به  سپس  و 
را  ایشان  سؤال های  حكمت  نحو  »به  تا  شد  آن 
و  پرداخت  بهائی  داعیان  به  پس  گوید؛  جواب« 
از قضا میرزای  و  گفت  را  ایشان  سخنان داعیانۀ 

و  »آنچه فهمیده  كه  با خود هم نوا دید  را  شیرازی 
این  شنیدن  با  است.«  صحیح  كرده ای،  قبول 
مكالمه  بنای  آزادی  نهایت  »در  آقا  میرزا  سخن، 
عكا  به  مسافرت  از  و  گذاشت  را  صحبت«  و 
روبه رو  شیرازی  میرزای  تبسم  با  و  گفت  سخن 
شد، پس به بزرگداشت بهاءاهَّلل و آیات االهی اش 
آثار با  نیز در چنان نگاه به آن  را  پرداخت و میرزا 
یارت  ز را  آثار  از  پاره ای  هم  »من  دید:  همراه  خود 
كرده، مشابهتی به آیات قبل ندارد.« پس از آن بود 
كه میرزا آقا از آغاز ایمان میرزای شیرازی پرسید و 

پاسخ همراه با تبسمش را چنین شنید:

می گویم.  بدانید،  می خواهی  چون  چشم!  نور 
اصفهان  دارالسلطنۀ  در  و  بودم  جوان  كه  اوقاتی 
كه حضرت نقطه  تحصیل می كردم، هنگامی بود 
منزل  در  بودند.  شده  اصفهان  تشریف فرمای 
از  جمعی  منوچهرخان،  معتمدالدوله،  مرحوم 
سؤاالت  داشتیم.  حضور  جمعه  امام  با  طالب 
علمی از هر حیث می نمودند، جواب هریک را در 
به قسمی  و بالغت می فرمودند  نهایت فصاحت 
كه تمام از جواب و سؤاالت مبهوت بودیم، تا آن 
جواب  كرد،  علمی  سؤال  طالب  از  نفر  یک  كه 
مفصلی فرمودند...1 و آنچه باید بفهمم، فهمیدم. 
آیات  از  نكردم.  رها  را  خود  فهم  دنبالۀ  هم  بعد 
]و[  كردم  یارت  ز آورده،  دست  به  تفاسیر  و  منزله 
دیگر  ]و[  نمودم  تكمیل  را  خود  وجدانی  مطالب 
و  نكردم  و  نكرده  مشاهده  خود  در  ریبی  و  شكی 

۱.اینجا،عبارتیدربارۀبیانصافییكیازطالبعلومدینی
کهچندانخوانانیست. آمده،

كه خداوند به من عطا فرموده،  این عزت ظاهری 
امر  این  قبول  و  مطلب  این  در  انصاف  به واسطۀ 

است.

میرزای  ایمان  شنیدن  از  پس  افنان،  آقا  میرزا 
شیرازی به باب، از او خواست تا با بهره برداری از 
گسترده اش در  جایگاه بلند مرجعیت خود و نفوذ 
میان شیعیان، ایمان خود را آشكار كند تا هدایت 
سبب  حق  امر  به  را  خود  پیروان  از  یادی  ز جمع 

شود، اما پاسخ شنید:

فرزند! چه می گوئی؟ این نفوس منصف نیستند. 
میرزا  آقا  و  بشروئی  حسین  مال  از  من  شئونات  آیا 
محّمدعلی  مال  آخوند  و  بارفروشی  محّمدعلی 
یادتر است؟ همان معامله ای  زنجانی و سایرین ز
كردند، با من هم می كردند! مصلحت در  كه با آنها 
هرگاه  كرده،  هم  خدماتی  ضمن،  در  بود؛  كتمان 
كه  كرد  كردم، خود تصدیق خواهی  كه چه  بگویم 
كتمان مطلب و خدمت در امر بوده...  صالح در 
نایب السلطنه،  حكم  به  را  جمعی  كه   1301 سنۀ 
گرفته، دو سال حبس و در  كامران میرزا، در طهران 
استنطاق می كردند  ]و[ هرروزه  بودند  فشار  تحت 
و اسباب اذیت و آزار آنها را فراهم می آوردند، من 
»شماها  كه:  نوشتم  ناصرالدین شاه  به  شرحی 
اذیت  اسباب  چرا  داعی،  فتوای  و  جهت  بدون 
ید؟! تعقیب شما بوده  و آزار مردم را فراهم می آور
كه این امر را بین امم و ممالک عالم شیوع داده! 
رسول اهَّلل می فرماید: النسان حریص علی ما منع، 
البته  داده!  قوت  را  طایفه  این  امر  شماها  زجر  و 

نفوسی  این داعی،  نوشتۀ  به مجرد رسیدن  البته، 
محبت  را  آنها  طلبیده،  هستند،  محبس  در  كه 
كرده، رها نمائید و از این به بعد، در تعقیب این 
مكتوب  رسیدن  از  پس  نكنید!«  كوشش  مطلب 
طلبیده،  تمامًا  را  حضرات  ناصرالدین شاه،  به 
كرده،  هریک را یک اشرفی انعام داده، آنها را رها 
كبر و آقا میرزا  از جملۀ آن نفوس، حاجی مال علی ا
و  ینی1  قزو مشهدی  و  امین  حاجی  و  ابوالفضل 
از خدمات من  یكی  آن،  بودند.  اشخاص عمده 

بود.  

اسدآبادی  جمال الدین  سّید  كه  وقتی  دیگر، 
فساد  صدد  در  اسالمبول  در  افغانی  به  معروف 
پاره ای  و  كرد  تحریف  را  اقدس  كتاب  برآمد، 
چیزهائی  جمله  از  افزود،  آن  بر  خود  از  مزخرفات 
بود، این  افزوده  كتاب مستطاب  بر آن  از خود  كه 
گردد،  كه باید مساجد اسالم خراب و مظهود  بود 
منهدم  باید  را  مدینه  كرد،  خراب  باید  را  مكه 
كرده،  ترجمه  تركی  به  دیگر  چیزهای  با  ساخت، 
كه سلطان را به هیجان  می دهد به سلطان حمید 
شرحی  عبدالحمید  برآید.  فساد  صدد  در  آورده، 
و  داشت  مرقوم  را  كتاب  تفصیل  و  نوشت  من  به 
»شما  كه:  نوشتم  جواب  من  خواست.  تكلیف 
این  هركس  ید!  ندار مداخله  حق  امورات  این  در 
از  كتب  تمام  بود؛  غرض  آن  مبنای  كرده،  را  كار 
این قبیل، آنچه موجود باشد، بفرستید نزد داعی، 
كنم.« تمام  پس از تفحص و تحقیق، آنها را معین 
هم  من  من.  نزد  فرستاد  حمید  سلطان  را  كتب 

۱.ناماینشخصخوانانیست.
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كردم و معدوم  به واسطۀ شیخ حسن در شط غرق 
ساختم.

كات  گر بدانی علماء از ایران چه اندازه پا فرزند! ا
را  فتوا طلبیده اند؟! سؤال هریک  و  نوشته  به من 
گر  ا كت نمودم.  را سا آنها  به قسمی جواب داده، 
شرح دهم، خسته می شوید! از جمله، از طهران، 
كلباسی؛ از اصفهان، شیخ باقر و شیخ  آشتیانی و 
مال  همدان،  از  كبر؛  علی ا سّید  شیراز،  از  تقی؛ 
هریک  ایران،  شهرهای  و  نقاط  سایر  از  و  عبداهَّلل 
كت رسید و تمام جواب اسكاتی به  شاید صد پا

كردم. كت  آنها داده، آنها را سا

بیانات  این  استماع  از  »پس  افنان،  آقا  میرزا 
بزرگداشت  ضمن  االسالم«،  حجة  جناب  از 
»خدمات و همراهی« پنهانی او با آیین بهائی، از 
ی خواست تا ایمان بهائی اش در وصیت نامه اش  و
نگاشته شود »تا بعد از این، مردم تكلیف خود را 
»مفصل  گفت:  او  به  شیرازی  میرزای  بدانند!« 
از  پس  دهند.«  بیرون  وراث  هرگاه  شده،  نوشته 
كه زودتر  كه میرزای شیرازی از او خواست  آن بود 
به  آمدنش  از  »مفسدان«  كه  چرا  كند،  حركت 

سامراء برای »ابالغ« سخن می گفتند:

كه  كه زودتر حركت نمائید، زیرا  پس بهتر آن است 
آمدند  مفسدین  دارالسالم،  به  شما  ورود  از[  ]بعد 
كه:  كردند به این عنوان  كرات  نزد من پاره ای مذا
من  ابالغ.  برای  آمده  بغداد  به  عكاء  از  شخصی 
آقا  میرزا  آقا  شخص  آن  كه  دادم  را  آنها  جواب 
بنی اعمام داعی می باشند. خودم شخصًا ایشان 

یارت بقاع متبركه. این  را طلبیده برای مالقات و ز
فضولی ها با شما نیست!

كه میرزا آقا افنان با میرزای  پس از این سخنان بود 
از خانه اش  و  كرده«  وداع  كرده،  »معانقه  شیرازی 
اطراف  »پریشان وار  را  عرب«  »احباء  و  آمد  بیرون 
كه از دیركرد او نگران شده  منزل جناب میرزا« دید 
بودند. او همان روز به بغداد و سپس به بصره رفت 

گشت.1 و به سوی بوشهر روانه 

گفتار تورج امینى
در این میان، تورج امینی )محقق و تاریخ نگار بهائی( 
روایت میرزا آقا افنان را نپذیرفته و میرزای شیرازی را 
یک بابی و نه یک بهائی دانسته است. او، در شرح 
كو از سوی میرزای  رخداد صدور فتوای تحریم تنبا
شیرازی، پس از شرح دخالت نهانی تكاپوگران ازلی 
به  نسبت  اعتراض ها  به  زدن  دامن  در  ضدقاجار 
كو به  داده شدن امتیاز انحصار تجارت توتون و تنبا

شركت انگلیسی رژی، نوشته:

اعتراضات مردم، تجار و علما توسط ازلیان دامن 
شیرازی  میرزای  كه  رسید  بدانجا  كار  و  خورد 
را  كو  تنبا تحریم  حكم  شیعیان(  تقلید  )مرجع 
در  دربار  قاطع  شكست  حكم  این  كرد.  صادر 
مقابل یک حكم دینی و حمایت مردم بود. حكم 
الیوم،  الرحیم.  الرحمن  اهَّلل  »بسم  بود:  این  میرزا 
كان، در حكم  كو و توتون، بأی نحو  استعمال تنبا

مبارزه با امام زمان ــ عجل اهَّلل فرجه ــ   است.«2 

۱.حبیباهللافنان،تاریخامریشیراز،صص3۲3تا3۵0.
۲.تورجامینی،رستاخیرپنهان،ص۱96.

ی سپس این حكم را در »مطابقت تام« با دیانت  و
بیان دانسته است:

این  كه  بدانیم  گر  ا شد  خواهد  جالب  موضوع 
حكم میرزای شیرازی مطابقت تام با حكم سّید 
باب  دارد.  كو  تنبا و  توتون  استعمال  دربارۀ  باب 
اّول  سال  همان  در  كه  السبع  خصائل  رسالۀ  در 

از  مراجعت  از  پس  ادعایش، 
نگاشت،  بوشهر  در  حج  سفر 
كو  تنبا استعمال  حرمت  حكم 
ارسال  خودش  پیروان  برای  را 

كرد.1

بابی  بر  او  كه  است  آن  از  پس 
دست  شیرازی  میرزای  بودن 
از  »یكی  را  آن  و  گذاشته 
یخ  تار حرف های  عجیب ترین 

معاصر« دانسته است:

در اینجا، این سؤال پیش می آید 
كه در اثر  كه آیا میرزای شیرازی 

اسالمبول  ازلیان  حوزۀ  خواست های  و  فشارها 
گروه  به  وابسته  خود  نمود،  صادر  را  حكم  این 
گر بگویم جواب مثبت است، یكی  ا بود؟  بابیان 
یخ معاصر را زده ام و  از عجیب ترین حرف های تار
كه شواهد موجود بر این موضوع صحه  باید بگویم 
كه میرزای شیرازی با بابیان هم دل بود و  می گذارد 
این حقیقتًا یكی از شگفت ترین سخنانی است 

گفت.2 یخ معاصر ایران  كه می توان دربارۀ تار

۱.پیشین،ص۱96.
۲.پیشین،صص۱96و۱9۷.

شیرازی  میرزای  انتساب  كردن  مستند  برای  ی  و
باب  با  او  خویشاوندی  نسبت  بر  ابتدا  بابیان،  به 
پیش گفتۀ  گفتارهای  سپس،  و  گذاشته  دست 
یخ  تار كتاب  و  ازلیان(  )از  بهشت  هشت  كتاب 
خود  دعوی  شاهد  را  بهائیان(  )از  الحق  ظهور 

دانسته است. 

كتاب  چاپی  نسخۀ  از  آنچه 
شده،  آورده  بهشت  هشت 
خویشاوندی  نسبت  همان 
باب،  با  شیرازی  میرزای 
به  ایمان  در  او  پیش كسوتی 
برخی  از  استنساخش  باب، 
دیانت  از  حمایتش  و  بیان  آثار 
است  ممكن  جای  تا  بیان 
الحق  ظهور  یخ  تار از  آنچه  اما 
فاضل  گفتار  با  شده،  روایت 
نیست.  همسان  مازندرانی 
روایت  شد،  دانسته  كه  چنان 
بر   ،)10 و   ۹ شمارۀ  )تصویرهای  مازندرانی  فاضل 
سپس  و  بابی  ایمان  افنان،  آقا  میرزا  روایت  پایۀ 
بهائی میرزای شیرازی و حتی »ارتباط با مركز امر و 
اركان مؤمنیِن« بهائی مانند شیخ الرئیس قاجار را 

گویاست اما آنچه آورده شده، چنین است:

كه فاضل  كتاب ظهور الحق است  منبع بهائیان 
شرحی  اساس  بر  و  نمود  تألیف  را  آن  مازندرانی 
از  افنان  آقا  میرزا  نام  به  باب  بستگان  از  یكی  كه 
كرد، قایل به  مالقات خود با میرزای شیرازی ذكر 
بابی بودن میرزای شیرازی شد و حتی تمایلش به 

دیگربار  تحریف  با  سپس  وی 
مازندرانی  فاضل  روایت  بازگفتار 
نوشته  افنان،  آقا  میرزا  روایت  از 
به  پاسخ  در  شیرازی  میرزای  که 
کتمان  چرایی  در  افنان  آقا  میرزا 
گذاشتن  دست  ضمن  عقیده، 
کسانی  با  مسلمانان  دشمنی  بر 
مال  و  بشرویه ای  حسین  مال  چون 
خود  »صالح  زنجانی،  محّمدعلی 
کتمان اعتقاد و حمایت جانبی از  را 

بابیان و بهائیان دانست.« 
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آیین بهائی را نیز بیان كرد. این مالقات در روزهای 
گرفت و میرزا  پایانی عمر میرزای شیرازی صورت 
اخالف  برای  را  مالقات  آن  شرح  ظاهرًا  افنان  آقا 
گفت وگوهای آن دو  خود بیان نمود و یكی از آنان 

كرد.1 یخ خود ثبت  را در تار

نتیجه گیری تورج امینی از این روایت ها آن است 
كه میرزای شیرازی:

كه باب در اصفهان  در ایامی 
باب  مباحثۀ  مجلس  در  بود، 
به  و  داشت  حضور  علما  با 
میرزای  اما  آورد،  ایمان  او 
بسیاری  چونان  شیرازی، 
تا  یست  ز خفا  در  بابیان،  از 
شیعیان  مرجعیت  به  باالخره 

رسید.2

بر  امینی  تورج  دیگر  شاهد 
بهائی بودن  نه  و  بابی بودن 
میرزای شیرازی نامه ای است 

از عباس افندی به او كه در نگاه این محقق دارای 
ی برای نامه نگاری با  كه از سوی و ادبیاتی است 

گرفته می شد: كار  ازلیان و نه بهائیان به 

أیها الفاضل الجلیل! ذو المجد األثیل! إن شئت 
الصعود إلی األوج األعلی، فعلیک ببصر الحدید 
فی هذا العصر المجید ]...[ لعمرک أیها النحریر! 
لمثلک الناقد البصیر یلیق العروج إلی أعلی فلک 
حلل  ألبس  و  الرثیث  الثوب  هذا  فاخلع  البروج. 

۱.پیشین،ص۱9۷.
۲.پیشین،ص۱9۷.

التقدیس و انشر أجنحة العرفان و اقصد ملكوت 
فروع  أعلی  فی  القدس  ألحان  استمع  و  الرحمن 

السدرة المنتهی!3

نامه  آن  »عبارت شناسی  محقق،  این  نگاه  در 
گرو  كه مخاطب عبدالبهاء دل در  نشان می دهد 
از  بهتر  هیچ كس  البته  و  بهائیان  نه  و  دارد  ازلیان 
چه  كه  نمی دانست  عبدالبهاء 
كسی  چه  و  است  بهائی  كسی 

ازلی.«4 

كه  با توجه به این مقدمات است 
كه: او بر آن شده 

بر  مبنی  افنان  آقا  میرزا  روایت 
به  شیرازی  میرزای  قلبی  اعتقاد 
است.  خدشه پذیر  بهائی  آیین 
شیرازی  میرزای  كه  آنجایی  از 
داشت  باب  آیین  گرو  در  دل 
بهائی  طایفۀ  با  هم  مخالفتی  و 
انجام نداد، شاید آن بهائی دلش 
بر  را  شیرازی  میرزای  بهائی بودن  كه  می خواست 

ازلی بودنش بچرباند.5

روایت  بازگفتار  دیگربار  تحریف  با  سپس  ی  و
نوشته  افنان،  آقا  میرزا  روایت  از  مازندرانی  فاضل 
افنان در  آقا  به میرزا  كه میرزای شیرازی در پاسخ 
گذاشتن  دست  ضمن  عقیده،  كتمان  چرایی 
حسین  مال  چون  كسانی  با  مسلمانان  دشمنی  بر 

3.پیشین،صص۱9۷و۱98.
۴.پیشین،ص۱9۷.
۵.پیشین،ص۱98.

تاریخ  در  شیرازی  میرزای  نام 
سامراء  شهر  با  تشیع  مذهب 
با  او  که  چرا  است،  خورده  گره 
در  خود  بیست ویک سالۀ  اقامت 
شکل  و  ق.(   1312 تا   1291( آنجا 
آن  در  شیعی  جامعۀ  یک  دادن 
که  ــ  متعصب  سنی نشین  شهر 
گاه به کشتن شیعیان نیز  کنانش  سا
تکاپوهای  انجام  و  ــ  می پرداختند 
گسترش مذهب  علمی شیعی، به 
مرکز  در  بلکه  و  شهر  آن  در  تشیع 

عراق پرداخت.

یه ای و مال محّمدعلی زنجانی، »صالح خود  بشرو
و  بابیان  از  جانبی  حمایت  و  اعتقاد  كتمان  را 

بهائیان دانست.«1

در نگاه این محقق، چون ازلیان و بهائیان از باور 
پس  گفته اند،  سخن  باب  به  شیرازی  میرزای 
به یقین او چنین باوری داشت وگرنه »هیچ دلیلی 
نبود كه الزم باشد بهائیان و ازلیان آن را ثبت كنند 
و بخواهند به خود نسبت دهند« و »هزاران عالم 
كه در ایران و عتبات می چرخیدند و  دینی بودند 
كه آنان را  كسی از بابیان و بهائیان دنبال آن نبود 
از خود بداند« و »میرزای شیرازی هم می توانست 
یكی از آنان باشد« و »مرجعیت او نیز برای ازلیان 
كه به خاطر  تا بگوییم  و بهائیان اهمیتی نداشت 
كه  چرا  می دهند«،  او  به  را  نسبت  این  او  مقام 
اسالم  كه  ــ  موضوع  اصل  با  بهائیان  و  »ازلیان 
یكی  كه  نداشت  معنی  و  داشتند  سخن  ــ  باشد 
از علمای مهم آن دین را بخواهند پر و بال بدهند 
»یقینًا  گفت:  باید  پس  بدانند«،  خود  آیین  از  و 
میرزای مزبور اعتقادی به سّید باب داشته است، 
او  كوی  تنبا تحریم  حكم  نباشد،  هرچه  كه  چه 
كه می دانیم  اعتقادش را بر مال می كند، خصوصًا 
میرزای شیرازی اصاًل تمایل به دخالت در مسایل 
كرد؟  دخالت  اینجا  چرا  اما  نداشت،  سیاسی 
بابی  آیین  با  او  می گویند  كه  كسانی  بی شک، 
نسبت نداشت، باید به این سؤال جواب بدهند!« 
در  ملكم خان  میرزا  كه  دانست  باید  همچنین، 
دولت  ضد  بر  لندن  در  را  آن  كه  ــ  قانون  روزنامۀ 

۱.پیشین،ص۱98.

ناصرالدین شاه قاجار به چاپ می رساند ــ میرزای 
تشكیالت  كل  یاست  »ر عنوان  با  را  شیرازی 
كه »پشت  ی بود  آدمیت« شناساند و این از آن رو
كرمانی و حوزۀ فعاالن  این داستان... جز آقاخان 
كسی نبود و »در واقع، موضوعی  ازلی اسالمبول« 
میدان  به  این چنین  تا  می داد  قوت  ملكم  به  كه 
دینی  اعتقاد  برود،  قاجار  حكومت  با  مبارزه 
كه  بود  درازی  و  دور  امیدهای  و  شیرازی  میرزای 
ملكم به دخالت رؤسای بابی و بهائی بسته بود« 
او  زدند،  سینه اش  به  رد  دست  بهائیان  »وقتی  و 
گر  »ا و  گشت«  متمایل  ازلیان  سمت  به  طبیعتًا 
خیاالت  و  خواب  این  به  نیز  شیرازی  میرزای 
كاماًل آماده بود«؛ بنابراین،  می پیوست، مادۀ تغییر 
كه بزرگ ترین شخصیت به ظاهر اسالمی  »الزم بود 
كه امید ظهور ملک البیان  در این مقطع حساس 
برای ازلیان نیز می رفت، پر و بالی بیابد و به جمع 
كه »حوزۀ ازلیان  ی بود  آدمیان بپیوندد.« از این رو
اسالمبول« می خواستند »میرزای شیرازی را به راه 
آن  بر  عالوه  كه  كنند  حالی  او  به  به زور  و  بیاورند 
تحریم  حكم  با  و  است  شیعیان  تقلید  مرجع  كه 
كو وجاهتی به دست آورده، رییس تشكیالت  تنبا
آدمیت میرزا ملكم خان نیز هست«؛ با این حال، 
تار  به  پودی  دیگر  شیرازی  میرزای  كه  »می دانیم 
ورطه  آن  از  را  خودش  و  نداد  سمج  مبارزان  این 
جمال الدین  سّید  »به درستی  و  كشید«  بیرون 
باید  می دانست.«  آشوب طلب  یک  را  اسدآبادی 
كنار  با  قانون  روزنامۀ  كمر  واقع،  »در  كه  گفت 
مبارزات  داستان  از  شیرازی  میرزای  كشیدن 
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حكومت  پایانی  سال های  در  ازلیان  سیاسی 
ناصرالدین شاه شكست.«1 

تحلیل ایمان بابی یا بهائى میرزای شیرازی
مقدمه

و  ازلیان  گفتارهای  بر  تحلیلی  بخش،  این  در 
بهائی میرزای  یا  بابی  نهانی  ایمان  بهائیان دربارۀ 
كنش های او به تكاپوهای پیروان باب  شیرازی و وا
و بهاءاهَّلل به دست داده می شود؛ با این حال، ابتدا 
شیرازی  میرزای  به  شیعیان  نگاه  از  گذرا  گاهی  آ
روایت های  برابر  در  كه  گفت  باید  است.  الزم 
ازلیان و بهائیان دربارۀ ایمان بابی یا بهائی نهانی 
فقیه  یک  نه تنها  را  او  شیعیان  شیرازی،  میرزای 
یاد  خداوند  اولیاء  از  یكی  گاه  كه  شیعه،  بزرگ 

كرده اند. 

با  تشیع  مذهب  یخ  تار در  شیرازی  میرزای  نام 
كه او با اقامت  گره خورده است، چرا  شهر سامراء 
 1312 تا   12۹1( آنجا  در  خود  یک سالۀ  بیست و
ق.( و شكل دادن یک جامعۀ شیعی در آن شهر 
كنانش گاه به كشتن  ـ كه سا سنی نشین متعصبـ 
تكاپوهای  انجام  و  ــ  می پرداختند  نیز  شیعیان 
آن  در  تشیع  مذهب  گسترش  به  شیعی،  علمی 
گونه ای  به  پرداخت  عراق  مركز  در  بلكه  و  شهر 
اسالمبول  در  عثمانی  سنی مذهب  خالفت  كه 
ورود عالمی  از  كه  به طوری  واداشت  نگرانی  به  را 
سنی مذهب و اقامتش در آن شهر برای جلوگیری 
و  كردند  جانبداری  شیرازی  میرزای  كارهای  از 

۱.پیشین،صص۱98تا۲0۲.

حیات  به  دادن  پایان  برای  او،  درگذشت  از  پس 
تا  و  پرداختند  كوشش  به  سامراء  علمیۀ  حوزۀ 

یادی نیز موفق شدند.  اندازۀ ز

به  سامراء،  در  سكونت  با  شیرازی،  میرزای 
یست  دو گنجایش  با  علمیه ای  مدرسۀ  ساختن 
مردان  برای  بازار، پل، دو حمام  طلبه، حسینیه، 
كتابخانه، داراالیتام و نیز خانه هایی برای  و زنان، 
پرداخت  شهر  آن  به  مهاجر  شیعیان  از  بسیاری 
چون  كارهایی  هم  شهر  آن  مقدس  حرم  در  و 
پنجره های  و  درها  جای گذاری  رواق،  آیینه كاری 
تهیۀ پرده های  كردن صحن،  جدید، سنگ فرش 
گران قیمت را  مناسب برای درها و نصب ساعتی 
یادی  صورت داد. این تالش سبب شد شیعیان ز
پیش تر  كه  آنجا  شوند  موجب  و  بروند  سامراء  به 
به  بود،  گل ساخته  خانه هایی  با  هم  آن  ده،  یک 
حوزۀ  اساس،  همین  بر  شود.  مبدل  آباد  شهری 
علمیۀ سامراء نیز پذیرای دانشجویان فقه شیعی 

از عرب و فارس و هندی و قفقازی و... شد. 

میرزای شیرازی این كارها را با وجود ناهمراهی های 
میان  جنگ هایی  بروز  به  كه  سنت  اهل  برخی 
بزرگ  كشته شدن پسر  و  ایشان و شیعیان مهاجر 
و  پی می گرفت  انجامید،  نیز  محّمد،  سّید  او، 
كار،  كشندگان فرزند خود را نیز بخشید. او با این 
آن گونه  را  سامراء  سنت  اهل  از  بسیاری  سپاس 
از  پس  دهه ها  تا  ایشان  از  برخی  كه  برانگیخت 
وفاتش خود را »ُطلقاء« و آزادشدگانش می گفتند و 
این نگاه هنوز هم در میان سنیان سامراء، با وجود 

گذشت 130 سال از درگذشت او، دیده می شود. 

كه  ــ  شیعیان  میان  در  شیرازی  میرزای  جایگاه 
ترازی  او در  كالن  و اصولی  به سبب دانش فقهی 
تحریم  معروف  فتوای  انتشار  با  ــ  داشت  قرار  باال 
حكم  در  كو  تنبا و  توتون  استعمال  )الیوم،  كو  تنبا
و  ــ  است(  فرجه  اهَّلل  ــ عجل  زمان  امام  با  محاربه 

آن  از  مردم  كم مانند  استقبال 
كه  به گونه ای  شد،  دوچندان 
در  سامراء  كه  گفت  می توان 
ق.   1312 تا   130۹ سال های 
تشیع  جهان  معنوی  پایتخت 
همانی  این  و  می شد  شناخته 
پی  در  شیرازی  میرزای  كه  بود 
به عنوان هدف  آن  بر  و  بود  آن 
دست  آنجا  در  خود  اقامت 
حال،  این  با  بود؛  گذاشته 
گروهی از اهل سنت و به ویژه، 
ــ  عثمانی  حكومتی  دستگاه 

گسترش مذهب تشیع در مركز عراق  كه همواره از 
این  برنمی تافتند.  را  حركت  آن  ــ  بودند  ناراضی 
پایانی  ماه های  در  سامراء«  »فتنۀ  بروز  به  یكرد  رو
حیات میرزای شیرازی و درگیری های برخی اهل 
درگذشت  سرانجام  و  شهر  آن  شیعیان  و  سنت 

مشكوک او به سال 1312 ق. انجامید. 

گاهان برآنند كه اقامت میرزای  از آن سوی، برخی آ
یادی دربارۀ  شیرازی در سامراء سبب شد تا آثار ز
امام دوازدهم به نگارش آید. به عنوان نمونه، شیخ 

ـ كه از محققان صاحب نظر در  ـ  كبر مهدی پور علی ا
كتاب های  یت شیعی است و دربارۀ  حوزۀ مهدو
ــ  پرداخته  پژوهش  به  نیز  حوزه  آن  چاپ شدۀ 
ی  چنین دیدگاهی دارد. سّید مصلح الدین مهدو
ــ  بود  اصفهان  برجستۀ  یخ نگاران  تار از  كه  ــ  هم 
»تربیت  و  سامراء  در  شیرازی  میرزای  سكونت 
نزدیكان  و  گردان  »شا به  او  كه  معنوی«  و  روحی 
سبب ساز  را  می داد  خویش« 
امام  دربارۀ  یادی  ز آثار  نگارش 
آن  از  گذشته  خوانده،  دوازدهم 
را،  شهر  آن  در  او  سكونت  كه 
بیشتر  توجه  در  خود،  خودی  به  
بزرگان مذهب تشیع به ساحت 
دانسته  مؤثر  دوازدهم  امام 
است. از روایت، سّید ابوالقاسم 
میرزای  گرد  )شا دهكردی 
بعدها:  و  سامراء  در  شیرازی 
عالم دینی تراز اّول در اصفهان( 
شیعیان  كه  می شود  دانسته 
سامراء در زمان میرزای شیرازی، در »انتظار ظهور 
كوشا  او« بسیار  بر تعجیل فرج  امام زمان« و »دعا 

بودند. 

كه  یخی، نمونه هایی را می توان یافت  در متون تار
شیرازی  میرزای  شیعیان  برخی  می دهند  نشان 
دوازدهم  امام  توجه  مورد  دینی  عالمان  از  را 
می دانستند. در یكی از آن آثار، با آوردن رخدادی 
و  شخصی  از  دوازدهم  امام  دستگیری  دربارۀ 
ارجاعش به میرزای شیرازی، به هدیه داده شدن 

گاهان  آ برخی  سوی،  آن  از 
که اقامت میرزای شیرازی  برآنند 
آثار  تا  شد  سبب  سامراء  در 
دوازدهم  امام  دربارۀ  زیادی 
نمونه،  به عنوان  آید.  نگارش  به 
از  که  ــ  مهدی پور  کبر  علی ا شیخ 
حوزۀ  در  صاحب نظر  محققان 
دربارۀ  و  است  شیعی  مهدویت 
حوزه  آن  چاپ شدۀ  کتاب های 
چنین  ـ  پرداخته  پژوهش  به  نیز 

دیدگاهی دارد. 
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به  دوازدهم  امام  سوی  از  انگشتری  حلقه  یک 
شده  پرداخته  شعبان  پانزدهم  شب  یک  در  او 
كو نیز مكتوبی از سوی  است. در زمان تحریم تنبا
در  كه  شد  پخش  تهران  در  دینی  عالمان  از  یكی 
امام  بندگان  خواص  »از  را  شیرازی  میرزای  آن، 
وارد  رفیعه«ی  »توقیعات  از  و  خوانده  همام؟ع؟« 
و  مرتاضین  در  داخل  ]كه[  ربانی  عالم  این  »بر 
گفته  اولیاء اهَّلل است«، سخن  اهل اهَّلل و خواص 
كبری را »منافی با ورود توقیع بر خواص«  و غیبت 

ندانسته بود.

با این ترتیب، دانسته می شود كه در نگاه شیعیان، 
قرن  رأس  در  اسالم  مجدد  كه  ــ  شیرازی  میرزای 
ـ جایگاه  چهاردهم هجری قمری شناخته می شودـ 
به كلی  یت« )آموزۀ  اندیشۀ مهدو مهمی در »بسط 
داشته  بهائی(  و  بابی  دعوت  اساس  با  مخالف 

است.1

در  شیرازی  میرزای  به  كسان  نزدیک ترین  از  یكی 
نیز  را  او  كه مدیریت دستگاه مرجعیت  ــ  سامراء 
طبرسی  نوری  حسین  میرزا  ــ  داشت  دست  در 
)فقیه و محدث بلندپایۀ شیعی مذهب، 1254 تا 
1320 ق.( بود. او را در ارادت و محبت به ساحت 
و  گفته اند  پیش رو  و  كوشا  بسیار  دوازدهم  امام 
گونش هویداست. از جمله  گونا این معنی از آثار 

آوردهشد،نگارندهبهصورت اینجا کهدر را آنچه ۱.بیشتر
سلوکی مكتب از اصفهانی، مهدی میرزا کتاب در مستند
مكتب نخست: )فصل خراسان معارف مكتب تا سامراء
و آورده اصفهانی( مهدی میرزا فكری بنیادهای و سامراء
گفتارهایمبسوطوتحلیلیدربارۀزندگانی تا امیدواراست
میرزایشیرازی،حوزۀعلمیۀسامراءوجایگاهشدرمذهب

تشیعرادرآیندهبهدستدهد.

با  كه  یت  مهدو اندیشۀ  بسط  در  او  كوشش های 
كتاب  دستور میرزای شیرازی انجام شد، نگارش 

نجم ثاقب در احوال امام غایب است. 

در  نوری  محدث  كه  چنان  كتاب،  این  نگارش 
كه یكی از اهل خیر  مقدمه اش آورده، آن گونه بود 
كمال الدین  كتاب  از میرزای شیرازی خواست تا 
بحث  در  صدوق  شیخ  )نوشتۀ  النعمة  تمام  و 
او  تا  شده  برگردان  فارسی  به  شیعی(  یت  مهدو
مشورت  در  نوری،  محدث  بپردازد.  چاپش  به 
دو  وجود  به سبب  شیرازی،  میرزای  سوی  از 
كمال الدین،  كتاب  از  معاصر  و  قدیمی  ترجمۀ 
پیشنهاد  و  ندانست  مناسب  را  دیگربار  ترجمۀ 
پس  مدتی  شود.  چاپ  معاصر  ترجمۀ  آن  تا  داد 
از محدث نوری  گفت وگو، میرزای شیرازی  از آن 
حوزۀ  در  كتابی  نگارش  به  او  خود  تا  خواست 
محدث  بپردازد.  شیعی  یت  مهدو مطالعات 
كه چون پیش تر رساله ای با نام  نوری پیشنهاد داد 
أو معجزته  الحجة  بلقاء  فاز  ی فی من  المأو جنة 
به  بازگردانش  ضمن  نوشته،  الكبری  الغیبة  فی 
امام  با  دیدار  در  یادشده  رخدادهای  فارسی، 
كتاب بحاراألنوار نیز بدان افزوده شده  دوازدهم از 
و چاپ شود. میرزای شیرازی، ضمن پذیرش این 
پیشنهاد، ضرورت افزودن نكاتی دربارۀ زندگانی و 

ویژگی های امام دوازدهم را هم به آن افزود.2

میرزای  ثاقب،  نجم  كتاب  شدن  نگاشته  از  پس 
كنون  كه ا ی یكی از نسخه های آن ــ  شیرازی بر رو

امام احوال در ثاقب نجم طبرسی، نوری حسین میرزا .۲
غایب،ج۱،صص3۵تا3۷.

کتاب نجم  پس از نگاشته شدن 
روی  بر  شیرازی  میرزای  ثاقب، 
کنون  که ا یکی از نسخه های آن ــ 
قدس  آستان  کتابخانۀ  در 
رضوی نگهداری می شود )تصویر 
شمارۀ 13( تقریظی نگاشت و آن 
کتاب را بهترین مکتوب در حوزۀ 
که تا  مطالعات مهدویت شیعی 

گفت. کنون دیده، 

نگهداری  رضوی  قدس  آستان  كتابخانۀ  در 
و  نگاشت  تقریظی   )13 شمارۀ  )تصویر  می شود 
مطالعات  حوزۀ  در  مكتوب  بهترین  را  كتاب  آن 

گفت: كنون دیده،  كه تا  یت شیعی  مهدو

و  ُهدیه  و  اهَّلل  بحمد  الرحیم.  الرحمن  اهَّلل  بسم 
و  اهَّلل  ولی  العصر،  إمام  بركات  و  توفیقه  حسن 
خلقه  علی  خلیفته  و  بالده  و  أرضه  فی  حجته 

آبائه  علی  و  علیه  ــ  عباده  و 
و  الصلوة  أفضل  الكرام  البررة 
كتابی است در نهایت  السالم ــ 
مناسبت و متانت و جامعیت و 
حسن ترتیب و جودۀ تهذیب كه 
در نظر ندارم در این باب به این 
در  و  باشد  شده  نوشته  خوبی 
دفع شبهه و تصحیح عقیده بر 
متدین مراجعتش الزم است تا ــ 
إن شاء اهَّلل تعالی ــ از لمعان انوار 

و  امن  ایمان و محل  و  ایقان  به سرمنزل  هدایتش 
امان برسد. إن شاء اهَّلل تعالی، خداوند اقدس ــ عز 
از  داشته،  دخلی  بزرگ  خیر  این  در  هركه  ــ  اسمه 
ــ مقرر فرماید. حرره األحقر،  انصار آن جناب؟ع؟ 

محّمدحسن الحسینی.

حوزۀ  در  مهم  آثار  از  یكی  را  ثاقب  نجم  كتاب 
در  و  دانست  باید  شیعی  یت  مهدو مطالعات 
كه  تحلیل اهمیت آن تا آنجا می توان پیش رفت 
كتاب  گمانی قریب به یقین، آن را پرشمارترین  با 
چاپ  گسترۀ  وسعت  و  تكرار  با  كه  حوزه  آن  در 
كتاب،  گفت. استقبال از این  همراه شده، بتوان 

تا   1303( نگارشش  از  كه  سالی   140 حدود  در 
1443 ق.( می گذرد تا آنجاست كه محقق بهائی، 
ابزارهای  از مهم ترین  را یكی  امید قائم مقامی، آن 
دانسته  قیامت«  »بازداشت  در  نوری  محدث 
است، »بازداشت«ی كه به صورت یک مانع بزرگ 
گسترش آموزه های بابی )در نگاه بابیان و  در برابر 
بهائیان: قیامت اسالم: نسخ اسالم1( جلوه گر شد 
گردانش را در  و نویسندۀ آن و شا
اثرگذار  و  راسخ  مخالفان  مقام 
جای  بهائی  و  بابی  آموزه های 

داد.2 

كه میرزای شیرازی  دیده می شود 
نجم  كتاب  صورت بندی  در 
مبنایی  و  ویژه  جایگاهی  ثاقب 
از  گذشته  كه  چرا  داشت، 
آن  نگارش  اصل  دادن  پیشنهاد 
به محدث نوری، او را از نگاشتن 
تنها دیدارها با امام دوازدهم بازداشت و به افزودن 

»یوم اسالمی عبارت رأی به تفسیر و تأویل با باب، .۱
القیامة«،قیامتهرآیینرادرسالهایدعوتصاحبدین
دعوت ششگانۀ سالهای مبنا، این بر گرفت. آن از پس
سّید نک.: بیشتر، گاهی آ برای بود. اسالم قیامت روز او،
مقدادنبویرضوی،اندیشۀاصالحدیندرایران،مقدمهای

تاریخی،ج۱،صص۱66تا۱۷3.
امامی السادات مریم و رضوی نبوی مقداد سّید نک.: .۲
و بابی آیینهای و طبرسی نوری حسین میرزا شوشتری،
 Arresting the Eschaton:بهائی.اینمكتوبدرنقدمقالۀ
 Mirza Husayn Tabarsi Nouri and the Babi and Baha’i
کهدیدگاههایامیدقائممقامی)استادمطالعات Religions
بهائی( آیین پیروان از و نیویورک ایالتی دانشگاه اسالمی
»بازداشت و داراست را طبرسی نوری حسین میرزا دربارۀ

قیامت«خواندهشده،نگاشتهشدهاست.
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تصویر شمارۀ 13
کتاب نجم ثاقب در احوال امام غایب همراه با تقریظ میرزای شیرازی  صفحۀ نخست از 

گوشۀ باالی سمت چپ آن  در 
)کتابخانۀ آستان قدس رضوی، ش 9361(

نیز  ویژگی هایش  و  زندگانی  دربارۀ  گفتارهایی 
مهم  تقریظی  نگارش  با  آن،  از  پس  و  واداشت 
بسیاری  در  كنون  تا  آن  عكس  یا  متن  كه  ــ  آن  بر 
و  شده  آورده  آن  جدید  و  سنگی  چاپ های  از 

می شود ــ بر اعتبارش نزد شیعیان بسیار افزود. 

درگذشت.  ق.   1312 شعبان  در  شیرازی  میرزای 
مخصوصۀ  یارت  ز برای  نوری  محدث  زمان،  آن 
شعبانیه به كربال رفته بود و در سامراء نبود. گزارش 
میرزای  حیات  پایانی  ساعت های  از  شاهدان 
را  نوری  محدث  با  دیدار  حسرت  كه  شیرازی 
ی  كه 24 سال از و داشت، عالقۀ فراوانش به او را ــ 

گویاست:  كوچک تر و در جایگاه فرزندش بود ــ 

موافق  االسالم،  حجة  جناب  الموت  مرض 
همراه  كه  سامره  اهل  از  بود.  سل  اطباء،  تجویر 
كه جناب حاجی ثقة  گردید  نعش بودند، معلوم 
وقت  آن  بود،[  رفته  كربال  به  كه  ]نوری  االسالم 
كه جنازۀ آن مرحوم بر پل سامره رسیده بود.  رسید 
كه در روز چهارشنبه،  مردم سامره بیان می كردند 
گاهی  ]كه[  بود  آن  االسالم  حجة  سركار  حالت 
هر  بعد  و  می شد  افاقه  گاهی  و  می كردند  غش 
كل حال«  كه: »الحمد هَّلل علی  افاقه، می فرمودند 
و أیضًا، می فرمودند كه: »افسوس حاجی تا این دم 
كه ما رفتیم و به ایشان مالقی  نه آمدند. افسوس 
إلیه  إنا  و  هَّلل  إنا  فرمود؛  رحلت  كه  آن  تا  نشدیم« 

راجعون. ثلم فی السالم ثلمة ال یسدها شیء.1

السماء،ج کشمیری،نجوم لكنهویی ۱.میرزامحّمدمهدی
۲،صص۱۵۲و۱۵3.

گفتارهای ازلیان تحلیل 
آقاخان  میرزا  ازلیان،  میان  در  كه  شد  دیده 
از  با نام بردن  از مكتوبات خود،  كرمانی، در یكی 
میرزای شیرازی در میان حروف حی ثانی )حروف 
میان  در  بلند  جایگاهی  برایش  ازل(،  صبح  حی 
كه  نوشته  دیگرش  مكتوب  در  و  نمایانده  بابیان 
جای  تا  و  می پرداخت  بیان  آثار  رونویسی  به  او 
گو  می پرداخت،  بیان  آیین  گسترش  به  ممكن 
گفتار  مكتوب،  آن  از  دیگر  نسخه ای  در  كه  این 
كمتری آورده و در نسخه ای دیگر،  خود را با بسط 
با این  نبرده است؛  از میرزای شیرازی هیچ نامی 
دربارۀ  دولت آبادی  هادی  میرزا  سخن  حال، 
روایت  از  آنچه  بود.  او  به خالف  شیرازی  میرزای 
زیر  نكات  در  برمی آید،  دولت آبادی  هادی  میرزا 

دیده می شود:

و . 1 ید  گرو باب  به  اصفهان  در  شیرازی  میرزای 
»اطاعت امر می كرد«؛

برای . 2 باب،  به  ایمان  از  پس  مدتی  ی،  و
تحصیالت عالی به نجف رفت؛

مرتضی . 3 شیخ  وفات  از  )پیش  نجف  در  او، 
نجم آبادی  هادی  شیخ  مسافرت  از  انصاری(، 
پیشكار  )آن زمان:  بهاءاهَّلل  با  دیدار  برای  بغداد  به 
صبح  یحیی  میرزا  بابیان،  مخفی شدۀ  پیشوای 

كرد؛ ازل،( ناراحت شد و مالمتش 

رسیدن . 4 با  انصاری،  شیخ  وفات  از  پس  ی  و
باب  به  ایمان  از  دنیوی«،  و  صوری  »مقامات  به 

كشید. دست 
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كه  گفت  گفتار با هم، باید  برای سنجش این دو 
میرزا هادی دولت آبادی در سه دهۀ پایانی حیات 
دومین  بیان،  شهید  برترین  مقام  در  ازل،  صبح 
شخصیت بابیان و ازلیان بود و از سوی صبح ازل 
پیشوای تمام ایشان شناسانده شده و بر همه شان 
یاست داشت و با صبح ازل پیوسته  مرجعیت و ر

گذشته  در ارتباط و مكاتبه بود.1 
در  را  خود  خاطرات  او  این،  از 
در  حیات،  پایانی  سال  یكی دو 
سال  ]حدود  سالگی،   66 سن 
آن زمان،  نگاشت.2  ق.[   1324
شدن  كشته  از  سال   10 حدود 
گذشته  كرمانی  آقاخان  میرزا 

بود.3 

هادی  میرزا  سخن  پایه،  این  بر 
پذیرش  تراز  از  دولت آبادی 
گفتار  به  نسبت  باالتری  بسیار 
برخوردار  كرمانی  آقاخان  میرزا 

همۀ  از  و  بود  بابیان  برترین  او  كه  چرا  است، 
داشت  بیشتری  گاهی  آ بابی  جامعۀ  به  ایشان 

رضوی، نبوی مقداد سّید نک.: مقدماتی، گاهی آ برای .۱
،۱ ج تاریخی، مقدمهای ایران، در دین اصالح اندیشۀ
در تا است امیدوار نگارنده .8۲ و 8۱ ،۵۵ ،۵۴ صص
هادی میرزا به ازل صبح نامههای از مجموعهای آینده،

دولتآبادیرابهچاپبرساند.
۲.محّمدقزوینی،یادداشتهایقزوینی،ج8،ص۲60.

کرمانی،شیخ گزارشادواردبراونازاعداممیرزاآقاخان .3
احمدروحیومیرزاحسنخانخبیرالملکچنیناست:»این
گرفتوجنازهشانرا قصابیدرچهارمصفر۱3۱۴...انجام
ایران،ص انقالب براون، )ادوارد افكندند.« چاهی به بعد

(9۴

با  ارتباط  و در  او  كرمانی هم مرید  آقاخان  و میرزا 
را  بابی بودن میرزای شیرازی  گر  ا به یقین،  و  بود  او 
كه  آن  از  گذشته  می كرد،  گاهش  آ بود،  یافته  در
آقاخان  از مرگ میرزا  را سال ها پس  او این نكات 
او  سخنان  به  نسبت  به روزتر  به گونه ای  كرمانی 
ظاهر  در  سامراء،  در  او  همچنین،  نگاشت. 
اسالمی، در سال های نزدیک به 
بهشت،  هشت  كتاب  نگارش 
در  و  بود  شیرازی  میرزای  گرد  شا
نهانی  ایمان  از  گاهی  آ صورت 
معاشرت  او  با  به یقین  او،  بابی 
می یافت، اما نه تنها چنین نشد، 
آن  كه در  ــ  كه در خاطرات خود 
ازلی  و  بابی  بزرگان  از  بسیاری 
متقدم و متأخر را نمایانده ــ او را 

كرد. یک دورشدۀ از حق یاد 

آقاخان  میرزا  كه  می شود  دیده 
كرمانی، در حدود سال 1310 ق.، 
در  را  شیرازی  میرزای  الخطاب،  فصل  كتاب  در 
میان مؤمنان بابی تراز اّول )حروف حی صبح ازل( 
جمال الدین  سّید  سال،  آن  در  است.4  كرده  یاد 
با  عثمانی،  عبدالحمید  سلطان  سوی  از  افغانی 
آغاز دعوت اتحاد اسالم، بر ضرورت پیوستن ایران 

أحوال ترجمة فی الخطاب فصل کرمانی، آقاخان میرزا .۴
همگان بر که چنان مخصوصه: »افادۀ پ: ۱ برگ الباب،
کنون ا که بابیه به طایفۀمشهور ازظهور بعد است، معلوم
میگذرد،....« شیراز در باب طلوع ابتدای از سال پنجاه
آغاز را بابدرسال۱۲60ق.دعوتخود که دانستهاست
به الخطاب، فصل کتاب نگارش که گفت باید پس کرد،

صورتدقیقیاتقریبی،بهسال۱3۱0ق.بازمیگردد.

در  سامراء،  در  او  همچنین، 
سال های  در  اسالمی،  ظاهر 
هشت  کتاب  نگارش  به  نزدیک 
شیرازی  میرزای  گرد  شا بهشت، 
گاهی از ایمان  بود و در صورت آ
او  با  به یقین  او،  بابی  نهانی 
نه تنها  اما  می یافت،  معاشرت 
که در خاطرات خود  چنین نشد، 
بزرگان  از  بسیاری  آن  در  که  ــ 
را  متأخر  و  متقدم  ازلی  و  بابی 
از  را یک دورشدۀ  او  ــ  نمایانده 

کرد. حق یاد 

از  قاجار  ناصرالدین شاه  بركناری  و  عثمانی  به 
كه در جایی  پادشاهی دست می گذاشت. چنان 
از  گروهی  این دعوت،  در  داده شده،  نشان  دیگر 
یاران  میان  در  تهران  و  اسالمبول  ازلیان  و  بابیان 
گروه  كرمانی در  كه میرزا آقاخان  برجستۀ او بودند 
دوم  گروه  در  دولت آبادی  هادی  میرزا  و  نخست 
آن  بر  جمال الدین  سّید  آن زمان،  داشت.1  جای 
ـ كه با موفقیت  گیر میرزای شیرازیـ  بود تا از نفوذ فرا
گرفته  كو به اوج رسیده بود ــ بهره  فتوای تحریم تنبا
و فتوای خلع پادشاه ایران را از او بگیرد، اما همواره 
كنش تند او روبه رو می شد. نگارنده در جایی  با وا
دیگر به نگاه بسیار منفی میرزای شیرازی به سّید 
جمال الدین و دعوت اتحاد اسالم پرداخته است. 
شیرازی  میرزای  كه  می نمایاند  چنان  پژوهش  آن 
كشور  از میان رفتن تنها  با  را  دعوت اتحاد اسالم 
آن  با  و  می دانست  ی  مساو جهان  شیعی مذهب 
كنار ضرورت  به شدت درگیر بود.2 این درگیری در 
كه  گستردۀ او تا آنجا پیش رفت  بهره گیری از نفوذ 
برخی یاران سّید جمال الدین در اسالمبول حتی 
به فكر افتادند تا به جعل فتوایی از سوی میرزای 
شیرازی دست زنند، اما با مخالفت میرزا آقاخان 
گفت  باید  ترتیب،  این  با  شدند.3  روبه رو  كرمانی 
یست بود و  گر میرزای شیرازی از بابیان نهان ز كه ا
بیان می پرداخت، چرا  آیین  از  نهانی  به حمایت 

۱.سّیدمقدادنبویرضوی،تاریخمكتوم،صص۱00تا۱06.
۲.نک.:سّیدمقدادنبویرضوی،روابطسّیدجمالالدین
تحریم سالهای در شیرازی میرزای و )اسدآبادی( افغانی

کووجنبشاتحاداسالم.  تنبا
کرمانی،ص کشمیری،نامههاییازمیرزاآقاخان 3.محّمد

.۲۲۱

از بابیان  كه بسیاری  در برابر دعوت اتحاد اسالم 
تمام  شدت  با  می كردند،  همراهی  آن  با  برجسته 

ایستاد؟!

دولت آبادی  هادی  میرزا  گفتار  این،  از  گذشته 
سوی،  یک  از  او،  مبتالست.  درونی  تناقضی  به 
كه میرزای شیرازی از مسافرت شیخ هادی  نوشته 
نجم آبادی به بغداد برای دیدار با بهاءاهَّلل )پیشكار 
نوشته  دیگر،  سویی  از  و  بود  ناراحت  ازل(  صبح 
به  ایمان  از  انصاری  شیخ  وفات  از  پس  ی  و كه 

ی گردان شد.  باب رو

پایان سال 12۷۹ ق.  تا  بهاءاهَّلل  كه  دانسته است 
شیخ  دیدار  كه  دانست  باید  پس  بود،4  بغداد  در 
هادی نجم آبادی و ناراحتی میرزای شیرازی از او، 
بهاءاهَّلل  خروج  زمان  همان  در  گمان،  بدترین  در 
كه شیخ  و این در حالی است  از بغداد رخ داده 
این  با  درگذشت.5  ق.   1281 سال  در  انصاری 
از  پیش  شیرازی  میرزای  كه  گفت  باید  ترتیب، 
رسیدن به مقام جانشینی استاد خود از آیین باب 
كه »پس از شیخ، جانشین  دست شسته بود نه آن 
او در تصدی امور شیعه شده و به واسطۀ مقامات 

صوری و دنیوی، از حق دور می شود«!

آنچه سرگذشت نویسان  پایۀ  بر  كه  آن  نكتۀ دیگر 
از  ق.   125۹ سال  در  ی  شیراز میرزای  نوشته اند، 
)از  صدر  حسن  سّید  رفت.  عراق  به  اصفهان 

۴،ص ج الحق، ظهور تاریخ مازندرانی، فاضل اسداهلل .۴
.۲6۷

۵.شیخمرتضیانصاریشبشنبه،۱8جمادیالثانیۀ۱۲8۱ 
ق.،درگذشت.)السّیدحسنالصدر،تكملةأملاآلمل،ج6،

ص۴6)
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گردان نزدیک میرزای شیرزای و از فقیهان تراز  شا
و  عتبات  یارت  ز برای  او  »عزم  زمان  شیعه(  اّول 
ق.   125۹ سال  به  را  كربال«  و  نجف  به  ورودش 
اردوبادی  محّمدعلی  شیخ  است.1  بازگردانده 
نزدیک  همنشینی  ی  شیراز میرزای  فرزند  با  كه  ــ 
داشت و از »اصحاب«ش بود2 ــ ورود او به عراق 
به  است.3  كرده  ثبت  ]ق.[«   125۹ »حدود  را 

تهرانی،  آقابزرگ  شیخ  نوشتۀ 
مدتی  ق.،   125۹ سال  در  ی  و
كاظم رشتی،  پس از وفات سّید 
به عراق وارد شد.4 این محقق، 
از  روایت  به  دیگر،  جایی  در 
نوشته  ی،  شیراز میرزای  داماد 
نجف  به  ی  و ورود  سال  كه 
كاظم  سّید  وفات  سال  همان 
سّید  بود.5  ق.(   125۹( رشتی 

از  و  نائینی  میرزای  گردان  شا )از  نقوی  علی نقی 
به  او  ورود  سال  هم  هندوستان(  دینی  عالمان 
گفته است.6 میرزا محّمدعلی  عراق را 125۹ ق. 
نوشته  نیز  گاه(  آ )تراجم نگار  حبیب آبادی  معلم 

۱.السّیدحسنالصدر،تكملةأملاآلمل،ج۵،ص3۴۴.
ازدریا،ج۲،ص ۲.سّیدموسیشبیریزنجانی،جرعهای

.603
المجدد اإلمام حیاة األردوبادی، محّمدعلی الشیخ .3

الشیرازی،ص۱0.
۴.الشیخآغابزرگالطهرانی،الذریعةإلیتصانیفالشیعة،ج

۱6،ص۲۴۲.
،۱3 ج الشیعة، أعالم طبقات الطهرانی، آغابزرگ الشیخ .۵

ص۴3۷.
مشایخ إلی المجازات أقرب النقوی، علینقی السّید .6

اإلجازات،ص3۱۲.

مشرف  عتبات  به  ]ق.[   125۹ حدود  »در  او  كه 
گاهی از وفات پیشوای  شد«؛۷ با این ترتیب، با آ
ق.،8   125۹ ذی الحجۀ   11 در  شیخیان  دوم 
ی در همان ماه  كه میرزای شیراز دانسته می شود 
این  و  پایان سال 125۹ ق. به نجف رسید  و در 
سال  رمضان  اواخر  در  باب  كه  است  حالی  در 
بنابراین،  رفت؛۹  اصفهان  به  شیراز  از  ق.   1262
ی  شیراز میرزای  كه  گفت  باید 
پیش  ماه  نه  و  سال  دو  حدود 
آن  اصفهان،  در  باب  اقامت  از 
ادامۀ  برای  و  كرده  ترک  را  شهر 
تحصیالت خود به عراق رفت، 
از آغاز  پس او در زمان های پس 
نبود  اصفهان  در  بابی  دعوت 
ایمان  به  آنجا  در  اقامتش  تا 
ابتدایی اش به باب و بازگشتش 
شیخ  جانشینی  به  رسیدن  از  پس  بابی گری  از 

بینجامد! ی  انصار

بابیان  آنچه  كه  می شود  دانسته  ترتیب،  این  با 
به  شیرازی  میرزای  نهانی  ایمان  دربارۀ  )ازلیان( 
روایات  در  ناهمسانی  از  گذشته  آورده اند،  باب 

،3 ج اآلثار، مكارم حبیبآبادی، معلم محّمدعلی میرزا .۷
ص88۵.

مرحومشیخ کتب فهرست کرمانی، ابوالقاسمخان 8.حاج
احمداحسائیوسایرمشایخعظام،ج۱،ص۱۵۴.

.۲6 ص امر، تاریخ تقویم خاوری، اشراق عبدالحمید .9
ابوالقاسمافنان)فرزندحبیباهللافنانونوۀمیرزاآقاافنان(،
کتابعهداعلی)صص۲30،۲۱۱و۲3۱(،نامهایازسّید در
کوچكشرا ازباببهدایی کاتببهبابونامهای حسین
کهبابدر۷  کهنشانازآندارند همراهباتصویرشآورده

ذیالحجۀ۱۲6۲ق.)پایانآنسال(دراصفهانبود.

که  گفت  باید  ترتیب،  این  با 
بابیان  از  شیرازی  میرزای  گر  ا
حمایت  به  و  بود  نهان زیست 
نهانی از آیین بیان می پرداخت، 
چرا در برابر دعوت اتحاد اسالم 
برجسته  بابیان  از  بسیاری  که 
با  می کردند،  همراهی  آن  با 

شدت تمام ایستاد؟!

گویای ایمان همیشگی یا ایمان موقت، از جهات 
گون آشفته است. گونا

گفتارهای بهائیان تحلیل 
بابی  ایمان  آغاز  مازندرانی  فاضل  كه  شد  دیده 
در  باب  با  دیدارش  زمان  به  را  شیرازی  میرزای 
آقا  كه میرزا  را  آنچه  بازگردانده و سپس،  اصفهان 
گاهی  آ و  با میرزای شیرازی  افنان دربارۀ مالقات 
از ایمان بهائی نهانی او آورده بود، بازگفته است. 
ایمان  از  خود  روایت  نیز  فیضی  محّمدعلی 
آقا  میرزا  روایت  بر  را  میرزای شیرازی  نهانی  بهائی 
پایۀ  بر  هم،  افندی  عباس  و  گذاشته  بنیاد  افنان 
در  شیرازی،  میرزای  كه  بود  گفته  روایت،  همان 
وصیت نامۀ خود، »اقرار و اعتراف به ایمان و ایقان 
خود هم نموده«، اما »بازماندگانش بیرون آوردن آن 
وصیت نامه را مصلحت ندیدند.« با این ترتیب، 
بر  بهائی  مهم  روایت  سه  این  كه  می شود  دانسته 
آن  گرفته اند.  شكل  افنان  آقا  میرزا  روایت  پایۀ 

كرد: روایت را در نكات زیر می توان بررسی 

میرزای . 1 دعوت  شنیدن  با  افنان  آقا  میرزا 
كرده،  یاد  ز »فكر  اما  بود،  مردد  ابتدا  شیرازی، 

مالحظه شد رفتنش اولی است«؛
بسیار . 2 بهاءاهَّلل  آثار  شیرازی،  میرزای  نگاه  در 

قبل«  آیات  به  »مشابهتی  و  بوده  بلندمعنی 
نداشتند؛

را دیدنش . 3 به باب  ایمان  آغاز  میرزای شیرازی 
دانش   از  گاهی  آ و  اصفهان  كم  حا خانۀ  در 
عالمان  و  طالب  آنجا،  كه  چرا  گفت،  االهی اش 

می نمودند«  حیث  هر  از  علمی  »سؤاالت  دینی 
و  فصاحت  نهایت  در  را  هریک  »جواب  باب  و 
از جواب  تمام  كه  به قسمی  بالغت می فرمودند، 

و سؤاالت مبهوت بودیم«؛
]و . 4 باب  االهی  آثار  بعدها  شیرازی  میرزای 

و  »دیگر شكی  و  آورد  به دست  را  بهاءاهَّلل[  سپس 
ریبی در خود مشاهده نكرد«؛

مقام . 5 از  برخورداری  وجود  با  شیرازی،  میرزای 
گسترده در میان شیعیان،  مرجعیت تقلید و نفوذ 
»شئونات« خود را هم پای »شئونات« بابیانی چون 
یه ای، مال محّمدعلی بارفروشی،  مال حسین بشرو
و  نمی دید  سایرین«  »و  زنجانی  محّمدعلی  مال 
كند،  را آشكار  ایمان بهائی خود  گر  ا كه  بود  بر آن 
نه تنها نخواهد توانست از آن جایگاه بلند و نفوذ 
كردن شیعیان بهره برد،  گسترده در جهت بهائی 

كه خود نیز بر با فناد می رفت؛
 میرزای شیرازی، با بهره گیری از نهان زیستی خود، 6. 

به كمک بهائیان شتافته بود و تنی چند از بزرگان تراز 
اّول ایشان را از زندان رهانیده، فتنۀ سّید جمال الدین 
و  خوابانده  را  ایشان  ضد  بر  اسالمبول  در  افغانی 

كت كرده بود؛ عالمان ضدبهائی ایران را سا
ایمان . ۷ خود،  وصیت نامۀ  در  شیرازی،  میرزای 

این،  از  بعد  »تا  بود  نوشته  »مفصل«  را  بهائی اش 
مردم تكلیف خود را بدانند«، البته »هرگاه وراث 

بیرون دهند«؛
تبلیغ . 8 عنوان  با  سامراء  به  افنان  آقا  میرزا  ورود 

كه  گفت  او  اما  بود،  شده  شایع  شیرازی  میرزای 
ی را فراخوانده است. خود و
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دیده می شود كه میرزا آقا افنان خود را فراخوانده شده 
از سوی میرزای شیرازی گفته و نوشته كه ابتدا برای 
اجابت دعوت او مردد بود و پس از اندیشیدن زیاد، 
با این حال، لوح عباس افندی  را بهتر دید؛  رفتن 
كه او برای »گفت و شنود«  به او چنان می نمایاند 
سامراء  به  حكمت«  كمال  »در  شیرازی  میرزای  با 
كه  كرد  كه عباس افندی آرزو  رفت. بر این پایه بود 
كلمۀ حقی« نماید و  »آن جناب در آن حوزه القای 

آیین بهائی را آشكار كند! 

آغاز  شیرازی  میرزای  افنان،  آقا  میرزا  روایت  به 
خانۀ  در  باب  با  دیدارش  به  را  خود  بابی  ایمان 
كه  امام جمعۀ اصفهان بازگرداند، اما دانسته شد 
او حدود دو سال و نه ماه پیش از اقامت باب در 
كرده و به عراق رفته بود.  اصفهان، آن شهر را ترک 
كتاب  در  نیز  بهائی(  )داعی  فیضی  محّمدعلی 
كه  نوشته  و  گذاشته  دست  یخ  تار همان  بر  خود 

میرزای شیرازی: 
اشرف  نجف  به  هجری   125۹ سال  در   ...
مسافرت نموده و در حوزه های علمیۀ وقت حاضر 
شیخ  تصدیق  مورد  ایشان  اجتهاد  مقام  و  گشته 
و  الكالم(  جواهر  كتاب  )صاحب  محّمدحسن 
گشته و مدتی نیز  معروف به »شیخ الطائفة« واقع 
تلمذ  انصاری  مرتضی  شیخ  جناب  محضر  در 
نموده اند و بعد از وفات جناب شیخ ــ كه در شب 
واقع  هجری   1281 سال  جمادی الثانی  هجدهم 

یس اشتغال یافت....1 گردید ــ در آن ارض به تدر

برای میرزا  از این، روایت میرزای شیرازی  گذشته 

۱.محّمدعلیفیضی،خاندانافنان:سدرۀرحمان،ص۱۴.

اصفهان،  كم  حا خانۀ  در  كه  است  آن  افنان  آقا 
از طالب« حضور  و »جمعی  امام جمعه  با  همراه 
پاسخ های  از  حاضران  حیرت  و  بهت  و  داشت 
این  با  بفهمد، فهمید«؛  باید  »آنچه  و  را دید  باب 
كه در آن  ازلیان آن است  حال، روایت بهائیان و 
اّول  تراز  دینی  عالمان  از  چند  تنی  تنها  دیدار، 
طالب«  از  »جمعی  نه  داشتند  حضور  اصفهان 
فرض  بر  هم،  جوان  سالۀ   32 شیرازی  میرزای  كه 
 1262 سال  تا  اصفهان  در  اقامتش  ادامۀ  پذیرش 

ق.، در میان ایشان باشد!

باب  از  توبه نامه ای  كه  گفت  باید  همچنین، 
از  شدن  برده  نام  به سبب  كه  است  دست  در 
را  نگارشش  زمان  آن،  در  هراتی  محّمدتقی  مال 
باید  اصفهان  در  باب  اقامت  زمانی  حدود  به 
كه  ی، در آن مكتوب، با اشاره به این  بازگرداند. و
تنها »بابی از علم سر و معرفت توحید« به او عطا 
و  آن شده«  اظهار  نفس خود  كم ظرفی  »از  و  شده 
هراتی   محّمدتقی  مال  از  نیست«،  امری  »مدعی 
بیرون  تصدیق  و  تزلزل  از  را  »مردم  تا  خواسته 
ید،  گرو آورد.«2 این عالم دینی در اصفهان به باب 
نسخ  و  قائمیت  دعوی  از  شدن  گاه  آ از  پس  اما 
ی برتافت و رساله ای هم  ی رو دیانت اسالم، از و

بر ردش نگاشت.3

و شیراز در باب توبهنامههای از بیشتر گاهی آ برای .۲
اصفهانوتبریز،نک.:سّیدمقدادنبویرضوی،دیباچهای
برآییندرایران،بخش»توبهنامۀباب«)صص89تا96) 
کتابآییندر تصویرنسخهایخطیازاینمكتوبدرپایان

ایران)سندهایشمارۀ63تا66(آوردهشدهاست.
رد در رسالهاش تحلیل و او احوال شرح از گاهی آ برای .3
باب،نک.:سّیدمقدادنبویرضوی،مالمحّمدتقیهراتی،

ــ  یخش  تار در  زرندی  نبیل  محّمد  مال  روایت  به 
رسیده  نیز  بهاءاهَّلل  امضای  به  آن  مواد  درستی  كه 
ــ  باشد1  باید داشته  را  بهائیان حكم وحی  برای  و 
اّول  تراز  دینی  عالمان  از  تن  چند  معتمدالدوله، 
شفتی،  اسداهَّلل  سّید  جمعه،  امام  چون  اصفهان 
محّمدمهدی  آقا  آباده ای،  محّمدجعفر  حاج 

نوری  حسن  میرزا  و  كلباسی 
»تا  خواند  خود  خانۀ  به  را 
كراتی  مذا باب  حضرت  با 
تنها  ایشان،  میان  از  نمایند.« 
آقا محّمدمهدی  امام جمعه، 
نوری  حسن  میرزا  و  كلباسی 
روایت  رفتند.2  او  خانۀ  به 
شیخ الممالک  مهدی  شیخ 
آن  نیز  گاه(  آ ازلیان  )از  قمی 
كه معتمدالدوله، »امام  است 
محّمدمهدی  آقا  و  جمعه 
حاجی  مرحوم  )پسر  كلباسی 

حكمی  حسن  میرزا  و  كلباسی(  محّمد]ابراهیم[ 
سّید  با  كه  نمود  دعوت  را  نوری(  علی  مال  )پسر 

ایمانبهبابوبازگشتازبابیگری.
زرندی، نبیل تاریخ تلخیص اشراقخاوری، ۱.عبدالحمید
کهمرابهنگارش دیباچه،صص3و۴:»...شكرخداوندرا
و متبارک موهبت این به را آن و فرمود تأیید اوراق این
کهحضرتبهاءاهلل،بنفسهالجلیل،تفّضلو مشّرفساخت
عنایتفرمودندوایناوراقرامراجعهنمودند؛میرزاآقاجان،
راقرائتنمودوبه اوراق این کاتبوحی،درحضورمبارک
عّكا، گشت... مفتخر و فائز مقّدسش هیكل قبول و رضا

فلسطین،۱30۵هجری،محّمدزرندی.«
۲.پیشین،صص۱90تا۱9۲.

آن  در  پس  نمایند«،3  محاوره  و  مالقات  باب 
دیدار، از طالب علوم دینی خبری نبود و میرزای 

شیرازی هم به آنجا نرفته بود.  

شده،  داده  نشان  دیگر  جایی  در  كه  همان گونه 
یه ای هنگام پیوستن به باب یک  مال حسین بشرو
در  و  بود  شیخی  »طلبه« ی 
سال   36 شدن  كشته  زمان 
محّمدعلی  مال  و  داشت4 
كشته  هنگام  نیز  بارفروشی 
در  بابیان  جنگ  در  شدن 
بود.5  ساله   2۷ مازندران 
می توان  آیا  ترتیب،  این  با 
میرزای  شئونات  پذیرفت 
زمام  آن زمان  كه  شیرازی 
دست  به  را  سامرائی  شهر 
ازلیان،  به روایت  كه  داشت 
شیعیان  عموم  توجه  ی  »رو
وجوه  ]و[  گشته  بدانجا  دنیا 
و قفقاز و هركجا  ایران  و  از هندوستان  امام  سهم 
و  می رفت6  آنجا  به  هست«  جعفری مذهب 
با  دیدار  از  پس  )كمی  وفات  از  پس  نیز  جسدش 

ص بیغرض، تاریخ قمی، شیخالممالک مهدی شیخ .3
.۱30

۴.پیشین،بخش»تصاویرواسناد«،تصویرشمارۀ66.
3،ص ج الحق، ظهور تاریخ مازندرانی، فاضل اسداهلل .۵

.۴۲0
گفتارازمیرزایحییدولتآبادی)ازازلیانترازاّول( 6.این
گاهی آ برای است. ۱،ص۷۷( )ج یحیی حیات کتاب در
باب، آیین به دولتآبادی یحیی میرزا همیشگی ایمان از
نک.:سّیدمقدادنبویرضوی،دیباچهایبرآییندرایران،

صص۱9تا3۱.

آقا  میرزا  روایت  به  که  می شود  دیده 
ضدبهائی  دینی  عالمان  برخی  افنان، 
که با نهان زیستی و تدبیر میرزای  ایران 
میرزا  شدند،  کت«  »سا شیرازی 
محّمدحسن آشتیانی در تهران و شیخ 
محّمدباقر اصفهانی و فرزندش، شیخ 
در  )آقانجفی(،  اصفهانی  محّمدتقی 
گاهان تاریخ بابیان  اصفهان بودند. بر آ
که این سه تن،  بهائیان آشکار است  و 
تا پایان حیات، در دشمنی های خود با 
بابیان و بهائیان راسخ بودند و هیچ گاه 

کت« نشدند.  »سا
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ی  میرزا آقا افنان( تمام راه سامراء تا نجف را بر رو
كمتر بود؟! دستان مردم رفت،1 از شئونات ایشان 

برخی  افنان،  آقا  میرزا  روایت  به  كه  می شود  دیده 
یستی  نهان ز با  كه  ایران  ضدبهائی  دینی  عالمان 
میرزا  شدند،  كت«  »سا شیرازی  میرزای  تدبیر  و 
محّمدحسن آشتیانی در تهران و شیخ محّمدباقر 

فرزندش،  و  اصفهانی 
اصفهانی  محّمدتقی  شیخ 
)آقانجفی(، در اصفهان بودند. 
و  بابیان  یخ  تار گاهان  آ بر 

بهائیان آشكار است.

كه این سه تن، تا پایان حیات، 
در دشمنی های خود با بابیان و 
هیچ گاه  و  بودند  راسخ  بهائیان 
میرزای  نشدند.  كت«  »سا
تكفیر  به  تهران  در  آشتیانی 

یست ازلیان چون میرزا هادی  برخی بزرگان نهان ز
پرداخت2  نجم آبادی  هادی  شیخ  و  دولت آبادی 
روایت  به  كه  ــ  هم  اصفهانی  محّمدباقر  شیخ  و 
بهائیان »از مشاهیر اعداء این امر در اصفهان بود« 

کهنگارندهدر ۱.بهروایتمهدیبامداد:»درسال۱3۲۴خ.
میرزای کهجنازۀ نقلمیکرد معمرین از یكی بودم، سامره
جایی، در توقف بدون گرفته، رویدوش مردم را شیرازی
شهرهای تمام در بردند. اشرف نجف به سامره از یکسر
گذشته ایرانبرایاومجالسترحیمبرپاداشتند.درتهران،
در هم دولت طرف از علما، و محالت فاتحۀ مجالس از
با ناصرالدینشاه شد. منعقد ترحیم مجلس شاه مسجد
رفت.« شاه مسجد به ختم کردن جمع برای دربار رجال

)مهدیبامداد،شرححالرجالایران،ج۱،ص339) 
۲.اسداهللفاضلمازندرانی،تاریخظهورالحق،ج8،بخش

نخست،صص۵0۵و۵06وج6،ص۴83.

ــ از سوی بهاءاهَّلل »ذئب« خوانده شد3 و آقانجفی 
گفته بود4  كه بهاءاهَّلل »جاهل ارض صاد«ش  نیز ــ 
ــ در میان بهائیان به »ابن الذئب« شهرت یافت5 
و »مانند دیواری غلیظ در مقابل هر نوع تجدیدی 
به پا بود تا در سال 1332 ]ق.[ درگذشت.«6 )سال 
وفات او به 20 سال پس از وفات میرزای شیرازی 

بازمی گردد.(

مسلمانان  روایت های  در  آنچه 
گفته شد، تیرگی  كه  آمده، چنان 
با  شیرازی  میرزای  رابطۀ  یاد  ز
است  افغانی  جمال الدین  سّید 
با  او  دشمنی های  به سبب  نه  اما 
كه به سبب  بهائیان در اسالمبول 
اسالم  اتحاد  دعوت  بر  یاستش  ر
كشور  استقالل  برای  آن  خطر  و 
برابر  در  ایران  شیعی مذهب 
عثمانی؛  سنی مذهب  خالفت 
مقتدر  سلطان  كه  پذیرفت  می توان  آیا  وانگهی، 
چنان  آن زمان  كه  دوم،  عبدالحمید  عثمانی، 
در  كه  بود  همراه  و  دوست  جمال الدین  سّید  با 
كاخ  خانه ای عالی سكونتش داده و غذایش را از 
و  بپردازد  او  با  مخالفت  به  می فرستاد،  سلطنتی 
گرفتن از شیخ االسالم صاحب جاه  به جای یاری 

3..پیشین،ج۵،صص۲90و۲9۱.
،۲ ج خصوصی، اآلثار اسرار مازندرانی، فاضل اسداهلل .۴

صصص8۷.
۵.پیشین،ج۵،ص۲۱8.

6.اسداهللفاضلمازندرانی،تاریخظهورالحق،ج8،بخش
نخست،ص۱۷۱.

در  شیرازی  میرزای  حکم  اما 
موقتی  صورتی  کو  تنبا تحریم 
داشت و آن را با حکم همیشگی 
یک  از  کو  تنبا حرمت  در  باب 
به  نگریست.  نمی توان  دریچه 
از  یکی  تلگراف  نمونه،  عنوان 
میرزای  به  تهران  دینی  عالمان 
که  است  دست  در  شیرازی 
پس از فسخ قرارداد رژی، از او 

کند. خواسته تا تحریم را لغو 

اسالمبول )پایتخت همایونی خالفت(، به میرزای 
ی آورد؟!1 شیرازی رو

روایت  این  كه  می شود  دانسته  ترتیب،  این  با 
ایمان  دربارۀ  بهائیان  روایت های  اساس  كه  ــ  نیز 
به  ــ  است  بهائی  آیین  به  شیرازی  میرزای  نهانی 

آشفتگی های بنیادین مبتالست.

گفتار تورج امینى تحلیل 
باید  بهائی،  محقق  این  دیدگاه های  تحلیل  در 
هنگام  كو،  تنبا تحریم  داستان  در  كه  گفت 
برای  تهران  دینی  عالمان  برخی  گفت وگوهای 
هادی  شیخ  امتیازنامه،  آن  به  كنش  وا چگونگی 
كره حاضر نشد، لكن،  نجم آبادی »در مجالس مذا
پیغام داد: من استعمال دخانیات را مطلقًا حرام 
نیست  وقتی  دون  وقتی  به  مخصوص  می دانم، 
از طهران و مهاجرت  بر حركت  آقایان  بنای  گر  ا و 
و  كند  دوش  بر  ردا  كه  اّول كسی  شد،  عتبات  به 

اسالمبول. به آمد »سّید کرمانی: رضا میرزا روایت به .۱
سلطانفورًاخانۀعالیبهاوداد،ماهیدویستلیرهمخارج
برایاومقررکرد،شاموناهارازمطبخخاصۀسلطانیبرایاو
کالسكۀسلطانیمتصلدرحكموارادهاش میرسید،اسبو
دعوت یلدوز قصر در را او سلطان که روزی آن در هستند.
کارمیکندـ کهدرتویدریاچۀباغش کشتیبخارــ کردودر
بعضیصحبتها آنجا در و بوسید را سّید صورت نشسته،
را اسالمیه دول تمام قریب عن که کرد تعهد سّید کردند.
وسلطان نماید بهطرفخالفتجلب را وهمه کند متحد
کهبهتمام کلمسلمینقراربدهد.اینبود راامیرالمؤمنین
باز ایرانبابمكاتبه کربالونجفوتمامبالد علماءشیعۀ
کرد مدلل آنها بر عقلیه استدالالت و نوید و وعد به و کرد
زمین روی دول تمام بشوند، متحد گر ا اسالمیه ملل که
را عمر و علی لفظ اختالف بیابند. آنهادست به نمیتوانند
کردو گذاشتوبهطرفخالفتنظرافكندوچنین کنار باید
کرمانی،تاریخبیداری کرد.«)میرزامحّمدناظماالسالم چنان

ایرانیان،مقدمه،صص۱۱۴و۱۱۵)

می باشم.«2  من  نماید،  مهاجرت  پیاده  پای  با 
هادی  شیخ  نهانی  بابی  ایمان  بر  گاهی  آ از  پس 
باورداشت  او  كه  بود  آن  بر  می توان  نجم آبادی،3 
السبع  كتاب خصائل  از  كه  ــ  را  نهانی خود  بابی 
گفته بود، اما  گرفته بود ــ در ظاهری اسالمی  باب 
صورتی  كو  تنبا تحریم  در  شیرازی  میرزای  حكم 
با حكم همیشگی باب در  را  و آن  موقتی داشت 
یچه نمی توان نگریست.  از یک در كو  حرمت تنبا
دینی  عالمان  از  یكی  تلگراف  نمونه،  به عنوان 
كه پس  تهران به میرزای شیرازی در دست است 
شاء  »إن  كه  خواست  او  از  رژی،  قرارداد  فسخ  از 
اهَّلل، مرحمت نموده، تجویز شرب توتون و تشكر از 
مراحم ملوكانۀ خدیوانه خواهند فرمود«4 و چنین 
كو به وضع پیشین  هم شد و استفاده از توتون و تنبا
غیرمنطقی،  سنجش  این  از  گذشته  بازگشت. 
این  نگاه  در  كه  است  آن  می یابد،  اهمیت  آنچه 
خود،  خودی  به  كو،  تنبا تحریم  فتوای  محقق، 
است،  شیرازی  میرزای  بابی  ایمان  بر  شاهدی 
او  كوی  تنبا تحریم  حكم  نباشد،  »هرچه  كه  چرا 

اعتقادش را بر مال می كند«!
ساختن  مستند  برای  محقق،  این  كه  شد  دیده 
هشت  كتاب  بر  شیرازی،  میرزای  بابی  ایمان 

۲.پیشین.
گاهیازایمانبابیوازلیشیخهادینجمآبادی 3.برایآ
نبوی مقداد سّید نک.: ازلیان، میان در بلندش جایگاه و
تاریخی، مقدمهای ایران، در دین اصالح اندیشۀ رضوی،
ج۱،فصلدوم:»شیخهادینجمآبادی:معلمفكراصالح

دیندرعصرقاجار«.
کبر علیا سّید تلگراف کامل متن و تصویر دیدن برای .۴
اسناد صفائی، ابراهیم نک.: شیرازی، میرزای به تفرشی

سیاسیدورانقاجاریه،صص6۱و6۲.
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یخ ظهور الحق دست گذاشته  كتاب تار بهشت و 
است. آنچه دربارۀ تراز درستی سخن میرزا آقاخان 
ناممكن  را  آن  به  استناد  شد،  دانسته  كرمانی 
آمد،  افنان  آقا  میرزا  روایت  دربارۀ  آنچه  و  می كند 
و  او  گفتار  به  استناد  نادرستی  به  را  نگاه  همین 
بازگفتار فاضل مازندرانی از آن نتیجه می دهد؛ با 
این محقق در آن دو  كه  این حال، دیده می شود 
داده  صورت  تحریف  و  برده  دست  بهائی  روایت 
كه هم میرزا آقا افنان و هم  است. این از آن روست 
شیرازی  میرزای  بودن  بهائی  بر  مازندرانی  فاضل 
دست گذاشته اند اما او نوشته كه شخص دوم، بر 
پایۀ روایت شخص نخست، »قایل به بابی بودن 
میرزای شیرازی شد و حتی تمایلش به آیین بهائی 
كرد.« او، همچنین، برپایۀ تحریف خود  را نیز بیان 
آقا  میرزا  كه  گرفته  نتیجه  بهائی،  دو  آن  روایت  از 
بهائی بودن  كه  افنان »شاید... دلش می خواست 

میرزای شیرازی را بر ازلی بودنش بچرباند.« 

بابی  برای  محقق  این  دیگر  شاهد  كه  شد  دیده 
دانستن میرزای شیرازی، نامه ای از عباس افندی به 
اوست كه در نگاه وی مخاطبش ازلی بود نه بهائی. 
كتاب  مدرک این نامه صفحۀ 1012 از جلد ششم 
این صفحه  الحق گفته شده است.1  تاریخ ظهور 
چهارصفحه ای  بخش  ابتدای   )10 شمارۀ  )تصویر 
اما  است،  كتاب  آن  در  شیرازی  میرزای  از  یادكرد 
نگارنده، با جستجوی چندین صفحه پیش و پس 
از آن، چنین نامه ای را نیافت؛ با این حال، نامه ای 

۱.تورجامینی،رستاخیزپنهان،ص۱98،پ۱.وی،دراین
پانوشت،»مضمون«ترجمۀ»متنعربی«رانیزآوردهاست.

تا 118(  در مكاتیب عبدالبهاء )ج 1، صص 113 
هست كه تمام این گفتارها را دارا بوده و بسیار بیش 
كه این نامه پاسخی  گفت  از آن را نیز دارد. می توان 
كتب هذا الجواب علی  از عباس افندی بود: »قد 
الكتاب الذی حضر من قدوة أولی األلباب بحسب 
األمر الصادر من الحظیرة المقدسة)ع(.«2 آنچه در 
اینجا مهم است، خطبۀ آغازین نامۀ عباس افندی 
كه در آن، تنها به پیامبر اسالم و خاندان او  است 

درود فرستاده است: 

الفائقة  الكلیة  ... و أصلی و أسلم علی الحقیقة 
موجود،  كل  علی  الفائضة  الوجود،  بدء  فی 
بالظل  المنعوت  المحمود،  المقام  فی  المبعوث 
العظمی  الوسیلة  المشهود،  الیوم  فی  الممدود 
فی  آله  و  علیه  اهَّلل  صلوات  ــ  الكبری  الواسطة  و 

ــ  ....3 اآلخرة و األولی 

پس از این درود، آنچه این محقق آورده و خطاب 
گفتارهایی  با  و  آمده  گفته،  شیرازی  میرزای  به 
گرفته شده است؛ بنابراین، به خالف  مبسوط پی 
برداشت او، باید گفت كه مخاطب نامه، هركه بود 
ازلی و آنچه در  نه  بود  و دانسته نیست، مسلمان 
به سوی  نادرست  ترک عقاید  آمده و ضرورت  آن 
تمام شدۀ  دیانت  به  گویاست،  را  درست  آیین 
بابیان  سوی  از  آن  به  منسوب  خرافات  و  اسالم  
به  تنها  كه  آن  نه  است  تفسیر  قابل  بهائیان  و 

باورداشت نادرست ازلی بازگردد.4 

۲.]عباسعبدالبهاء،[مكاتیبعبدالبهاء،ج۱،ص۱۱3.
3.پیشین،ج۱،ص۱۱۴.

و بهاءاهلل زمان بهائیان بزرگان )از دهجی مهدی سّید .۴
بعدها،مخالفباعباسافندی(برایادواردبراوننوشته:

فاضل  بازگفتار  در  محقق  این  دیگر  تحریف 
صالحدید  افنان  آقا  میرزا  روایت  از  مازندرانی 
و  اعتقاد  »كتمان  بر  یست  نهان ز شیرازی  میرزای 
حمایت جانبی از بابیان و بهائیان« است، چرا كه 
آنچه از میرزای شیرازی در روایت میرزا آقا افنان و 
بازگفتار فاضل مازندرانی از آن آمده، تنها حمایت 

گویاست و  پنهانی از بهائیان را 
چیزی از بابیان ندارد!

می شود  دانسته  ترتیب،  این  با 
به  استناد  در  محقق  این  كه 
و  افنان  آقا  میرزا  گفتارهای 
فاضل مازندرانی تحریف انجام 
را  افندی  عباس  نامۀ  داده، 
نادرست آورده و تحلیلی نابه جا 
گو  است،  داده  به دست  آن  از 
دو  آن  گفتارهای  گر  ا كه  این 
به درستی  نیز  را  بهائی  داعی 

می آورد و در كنار گفتار كتاب ازلی هشت بهشت 
و  بنیادین  آشفتگی های  به سبب  می داد،  جای 
پیش گفتۀ روایت های آن ازلیان و بهائیان، باز هم 

روایتی آشفته به دست  داده بود. 

كه این محقق، انتساب میرزای شیرازی  دیده شد 
از سوی بابیان و بهائیان به باورداشت بابی را »به 

»اینمعلومجناباستاذبودهباشدکهمؤمنینبهنقطۀبیان
اّولقدم، در شدهاند، مؤمن حضرت آن به فیالحقیقه که
به موفق تا گذارده پا زیر را شیعه ایام اواخر خرافات جمیع
و مطابق کدامیک اینها گشتند... بیان نقطۀ به ایمان
ایشاناست؟«)سّید اقوال وخرافات باعقایدشیعه موافق

مهدیدهجی،رساله،صص۱39و۱۴0)

بر آن  و  گفته  او  بابی بودن  بر  خودی خود« دلیلی 
»هزاران  مانند  هم  شیرازی  میرزای  گر  ا كه  است 
عتبات  و  ایران  در  »كه  مسلمان  دینِی«  عالم 
به  بهائیان  و  بابیان  سوی  از  بود،  می چرخیدند« 
آن باورداشت منسوب نمی شد و »مرجعیت او نیز 
برای ازلیان و بهائیان اهمیتی نداشت تا بگوییم 
كه به خاطر مقام او این نسبت را 
كه »ازلیان  به او می دهند«، چرا 
كه  ــ  موضوع  اصل  با  بهائیان  و 
داشتند  سخن  ــ  باشد  اسالم 
از  یكی  كه  نداشت  معنی  و 
علمای مهم آن دین را بخواهند 
خود  آیین  از  و  بدهند  بال  و  پر 

بدانند.«

ابتدا،  گفتار،  این  بررسی  در 
دیگربار بر تحریف این محقق بر 
میرزای  كه  بهائیانی  گفتارهای 
دست  باید  گفته اند،  بابی  نه  و  بهائی  را  شیرازی 
كه  كه تنها »برخی ازلیان« بودند  گفت  گذاشت و 
باید  همچنین،  بهائیان!  نه  كردند  یاد  بابی  را  او 
كتاب  كه این محقق، در بخشی دیگر از  دانست 
میرزای  نفوذ  و  مرجعیت  بلند  جایگاه  بر  خود، 
گذاشته و آن را سبب اصرار میرزا  شیرازی دست 
كارهای ضدقاجار  كردن او با  ملكم خان بر همراه 

كرده است:  خود و همراهان ازلی اش یاد 

ملكم خان ولی فقیه زمان خودش را نیز مشخص 
برای  او  كاندیدای  شیرازی  حسن  میرزا  نمود. 
تصاحب این منصب شد. دالیل این انتخاب را 

در  محقق  این  دیگر  تحریف 
بازگفتار فاضل مازندرانی از روایت 
میرزای  صالحدید  افنان  آقا  میرزا 
»کتمان  بر  نهان زیست  شیرازی 
بابیان  از  جانبی  حمایت  و  اعتقاد 
از  آنچه  که  چرا  است،  بهائیان«  و 
میرزای شیرازی در روایت میرزا آقا 
مازندرانی  فاضل  بازگفتار  و  افنان 
پنهانی  حمایت  تنها  آمده،  آن  از 
از  چیزی  و  گویاست  را  بهائیان  از 

بابیان ندارد!
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]ــ كه همان باورداشت نهانی بابی میرزای شیرازی 
گشود، اما به همین  است ــ[ در جای دیگر خواهم 
شیرازی  میرزای  انتخاب  كه  می كنم  كتفا  ا نكته 
كو  تنبا تحریم  فتوای  بودن  موفقیت آمیز  دلیل  به 
كه  بود  امیدوار  گرفت. ملكم خان خیلی  صورت 
میرزای  رأی  بتواند  كرمانی  آقاخان  همكاری  با 

شیرازی را در همراه شدن با خود بزند.1
در تحلیل این گفتار، پس از دست گذاشتن دوباره 
روایت های  در  یادشده  بنیادین  آشفتگی های  بر 
به  شیرازی  میرزای  انتساب  در  بهائیان  و  ازلیان 
استدالل های  )بنیاد  بهائی  آیین  یا  بیان  آیین 
گفتار باال و تحلیل هایش  یخی این محقق در  تار
میرزای  دربارۀ  قانون  روزنامۀ  سخنان  چرایی  در 
میرزا  كه  همان گونه  گفت:  باید  شیرازی(، 
ازلی  كرمانی  آقاخان  میرزا  و  ازلی نما2  ملكم خان 
گیر میرزای شیرازی پس از فتوایش را  مرجعیت فرا
كشاندن او به سوی خویش و بهره بردن  دیده و به 
ناصرالدین شاه  كشیدن  پایین  جهت  قدرتش  از 
قاجار از تخت پادشاهی چشم دوخته بودند و به 
روایت این محقق، نامش را به نادرستی در جایگاه 
آدمیت« صال می دادند،  كل تشكیالت  یاست  »ر
به  را  او  به نادرستی  می توانستند  نیز  همان گونه 

۱.تورجامینی،رستاخیرپنهان،ص6۷.
کهمیرزاملكمخانخودرانزدبابیانضدقاجار گفت ۲.باید
در او بلند جایگاه از گاهی آ برای بود. نمایانده بابی یک
ویادشدنشدرجایگاه گفتارباال همانسالهایمربوطبه
»رجعتعیسویپسازظهورقائمآلمحّمد«ازسویمیرزا
گاهشدنشازآنجایگاهبانامههایمیرزا یحییصبحازلوآ
کرمانی،نک.:سّیدمقدادنبویرضوی،دیباچهای آقاخان

کبر،صص۴۲تا۴6. براقداماتخریدسجنا

تا از عظمتش بهره برده  كنند  آیین خود منسوب 
كنجكاو  و مخاطب خود را به باورداشت خویش 
كسانی  كه دیده می شود  گو این  كنند؛  یا مشتاق 
كتاب  در  ازلی  دولت آبادی  یحیی  میرزا  چون 
كتاب ایقان، میرزا ابوالفضل  مستبصر، بهاءاهَّلل در 
گلپایگانی بهائی در كتاب فرائد و میرزا حیدرعلی 
شاید  العرفان،  دالئل  كتاب  در  بهائی  اصفهانی 
كه  چون، به روایت این محقق، »با اصل موضوع ــ 
اسالم باشد ــ سخن داشتند«، به تحریف عامدانۀ 
»حدیث لوح فاطمه« پرداخته و با حذف نام امام 
بازگردانده اند!3  بابش  به  آن،  از  شیعیان  دوازدهم 
مرجعیت  محقق،  این  گفتار  برخالف  بنابراین، 
اهمیت  بهائیان  و  ازلیان  برای  شیرازی  میرزای 

داشت. 

با این ترتیب، آن »یكی از عجیب ترین حرف های 
از  نه تنها  آورده،  محقق  این  كه  معاصر«  یخ  تار
به  كه  نیست،  برخوردار  یخی  تار استداللی  بنیاد 
تحریف های  جمله  از  و  گون  گونا آشفتگی های 

عامدانه حتی در متون بهائی مبتالست.

جمع بندی و نتیجه گیری
گفته شد، نسبت میرزا محّمدحسن  بر پایۀ آنچه 
سّید  و  ق.(   1230 )والدت:  شیرازی  حسینی 
ق.(   1235 والدت:  )باب،  شیرازی  علی محّمد 
آن دو،  پدربزرگان  كه  گفت  باید  است.  پذیرفتنی 

کتاب چاپ در را تحریفها این است امیدوار نگارنده .3
کهازسویمیرزایحییدولتآبادیدراثباتباب مستبصرــ
گاهیمقدماتی،نک.:سّید نوشتهشدهــنشاندهد.برایآ
کتابایقان مقدادنبویرضوی،مقدمهایبرروششناسی

کتابفرائد. و

سّید  فرزندان  ابراهیم،  سّید  و  اسماعیل  سّید 
فتح اهَّلل فرزند سّید عابد فرزند سّید لطف اهَّلل فرزند 

سّید محّمدمؤمن حسینی شیرازی بودند.

شیرازی  میرزای  بابی  ایمان  از  ازلیان  روایت های 
در نكات زیر بررسی شدند:

دولت آبادی . 1 هادی  میرزا 
از  پس  ازلیان  مقام  گاه ترین  )آ
آقاخان  میرزا  با  كه  ــ  ازل(  صبح 
بر  ــ  بود  مرتبط  هم  كرمانی 
بازگشت میرزای شیرازی از آیین 
است،  گذاشته  دست  باب 
كرمانی  آقاخان  میرزا  گفتار  پس 
پذیرفتنی  او  بودن  بابی  دربارۀ 
تفاوت  كه  این  گو  نیست، 
نسخه های خطی با دستخط او 

دربارۀ ایمان بابی میرزای شیرازی، به اندازۀ خود، 
تأمل برانگیز است؛

میرزای . 2 دربارۀ  دولت آبادی  هادی  میرزا  گفتار 
كه بازگشت او از آیین  شیرازی آشفته است، چرا 
باب را به زمان پس از وفات شیخ مرتضی انصاری 
ناهمراهی  مكتوبش  كه  صورتی  در  بازگردانده، 
میرزای شیرازی با آیین باب پیش از وفات شیخ 

گویاست؛ انصاری را 

میرزای . 3 ایمان  از  دولت آبادی  هادی  میرزا 
گفته و این در  شیرازی به باب در اصفهان سخن 
از ورود  كه او دو سال و نه ماه پیش  حالی است 

باب به اصفهان، از آنجا به عراق رفته بود.

میرزای  ایمان  از  ازلیان  روایت  ترتیب،  این  با 
همیشگی،  نه  و  موقتی  هرچند  باب،  به  شیرازی 

پذیرفتنی نیست.

بهائی  ایمان  از  بهائیان  روایت های  تحلیل  در 
آقا  میرزا  گفتار  می شود  دیده  شیرازی،  میرزای 
میرزای  و  باب  )بنی اعمام  افنان 
همۀ  خاستگاه  شیرازی( 
عباس  از  ایشان،  و  آنهاست 
فاضل  اسداهَّلل  تا  گرفته  افندی 
فیضی  محّمدعلی  و  مازندرانی 
و نادر پزشک زاد بر پایۀ آن سخن 
گفته اند. این روایت در نكات زیر 

بررسی شد:

میرزا آقا افنان از حضور میرزای . 1
طالب  از  جمعی  و  شیرازی 
آن  كم  حا خانۀ  در  اصفهان  جمعۀ  امام  با  همراه 
سبب ساز  را  باب  پاسخ های  و  گفته  سخن  شهر 
دو  او  كه  است  حالی  در  این  و  دانسته  ایمانش 
سال و نه ماه پیش از ورود باب به اصفهان، از آن 
كه در آن مجلس نیز، بر پایۀ  گو این  شهر رفته بود، 
كه به امضای بهاءاهَّلل رسیده،  روایت نبیل زرندی 
اصفهان  اّول  تراز  دینی  عالمان  از  چند  تنی  جز 

كسی نبود؛

از . 2 شیرازی  میرزای  ماه  نه  و  سال  دو  خروج 
و  داعی  را  شهر  آن  به  باب  ورود  از  پیش  اصفهان 
آورده  نیز  فیضی،  محّمدعلی  بهائی،  نویسندۀ 

است؛

میرزا آقا افنان از حضور میرزای 
طالب  از  جمعی  و  شیرازی 
همراه با امام جمعۀ اصفهان در 
گفته  کم آن شهر سخن  خانۀ حا
سبب ساز  را  باب  پاسخ های  و 
ایمانش دانسته و این در حالی 
ماه  نه  و  سال  دو  او  که  است 
اصفهان،  به  باب  ورود  از  پیش 

از آن شهر رفته بود.
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میرزای . 3 كه  است  آن  افنان  آقا  میرزا  روایت 
كه چون  ی آورد، چرا  كتمان عقیده رو شیرازی به 
او  مانند  و  یه ای  بشرو حسین  مال  از  شئوناتش 
كمتر بود، به بالهایی بدتر از ایشان مبتال می شد. 

كه چنین نبود؛ دانسته شد 

میرزای . 4 كه  است  آن  افنان  آقا  میرزا  روایت 
یستی، تنی چند از  شیرازی، با بهره گیری از نهان ز
كرد.« دانسته  كت  عالمان دینی ضدبهائی را »سا

كه چنین نشد؛ شد 

كه . 5 است  آن  گویای  مازندرانی  فاضل  روایت 
میرزای شیرازی با »مركز امر و اركان مؤمنیِن« بهائی 
مانند شیخ الرئیس قاجار پیش از سال 1302 ق. 
میرزا  به  افندی  عباس  مكتوب  اما  شد،  مرتبط 
كه او  آقا افنان در سال 1312 ق. چنان می نماید 

بهائی نبود و به آن آیین باید راهنمایی می شد؛

میرزای  ایمان  از  بهائیان  روایت  ترتیب،  این  با 
این  گو  نیست،  پذیرفتنی  نیز  بهاءاهَّلل  به  شیرازی 
حضور  عدم  به  زرندی  نبیل  اشارۀ  به سبب  كه 
كسی جز آن سه تن عالمان تراز اّول اصفهان برای 
گفتار از سوی بهاءاهَّلل،  دیدار با باب و امضای آن 
كه روایت میرزا آقا  گفت  از منظر آیین بهائی باید 
كه بهاءاهَّلل )صاحب  افنان ساختگی است، چرا 
كسان به رخدادهای آیین باب  گاه ترین  وحی و آ
آن  و  كرده  یاد  تن  سه  آن  از  تنها  بهائی(  آیین  و 
مجلس را خصوصی و نه عمومی به وصف آورده 

است.

كرمانی و میرزا آقا افنان  روایت های میرزا آقاخان 
امینی  تورج  یخی  تار تحلیل های  تمام  بنیاد 
)محقق بهائی( در ایمان بابی و نه بهائی میرزای 
آن  تمام  آنها،  رفتن  كنار  با  پس  است،  ی  شیراز
تحلیل های مبسوط دربارۀ نگاه میرزا ملكم خان 
بابی بودن  بر  كه  ــ  ی  شیراز میرزای  به  ازلیان  و 
دیده  حال،  این  با  می رود؛  كنار  ــ  استوارند  او 
كه تورج امینی، در بازگفتار روایت میرزا  می شود 
كه تنها به  آقا افنان و سخنان فاضل مازندرانی ــ 
ی پرداخته اند ــ دست  ایمان بهائی میرزای شیراز
دانستن  بابی  در  خود  نتیجه گیری  نفع  به  و  برده 
دست  كه  این  گو  است،  كرده  منحرف شان  او 
كوی  تنبا تحریم  موقتی  حكم  بر  گذاشتنش 
ی و سنجش آن با حكم همیشگی  میرزای شیراز
آن تحریم از سوی باب، بستری غیرمنطقی برای 
ی است  نتیجه دادن بر ایمان بابی میرزای شیراز
نیز  او  برای  افندی  عباس  به  منسوب  نامۀ  و 
و  مسلمان  شخصی  برای  ی  و كه  است  پاسخی 

نه بابی و ازلی نگاشته بود. 

روایت  هیچ  كه  می شود  دانسته  ترتیب،  این  با 
آیین  به  شیرازی  میرزای  انتساب  برای  استواری 

بیان یا آیین بهائی در دست نیست. 

در  شیرازی  میرزای  به  شیعیان  نگاه  سوی،  آن  از 
نكات زیر بررسی شد:

شهر . 1 در  خود  اقامت  با  شیرازی،  میرزای 
وجود  با  ق.(،   1312 تا   12۹1( سامراء  سنی نشین 
ی  رو آن  یجی  تدر شیعی كردن  به  مانع ها،  برخی 

معنوی  پایتخت  به  را  آنجا  تا  بود  آن  بر  و  آورد 
كند؛ مذهب تشیع مبدل 

اقامت میرزای شیرازی در آن شهر منسوب به . 2
یت  مهدو اندیشۀ  بسط  به  شیعیان  دوازدهم  امام 
و  بیان  آیین  بنیاد  با  ناهمسان  )اندیشۀ  شیعی 

آیین بهائی( در میان شیعیان انجامید؛

میرزا حسین نوری طبرسی . 3
احوال  در  ثاقب  نجم  كتاب 
و  دستور  با  را  غایب  امام 
در  شیرازی  میرزای  راهنمایی 

ینش نگاشت؛ چگونگی تدو

میرزای شیرازی، در تقریظ . 4
كتاب نجم ثاقب، آن  خود بر 
در  مكتوب  بهترین  را  كتاب 
یت شیعی  حوزۀ اندیشۀ مهدو
كه تا آن زمان دیده بود، گفت؛

كتاب نجم ثاقب از زمان چاپ )حدود 1303 . 5
كنون )1443 ق.( آن گونه به بسط  و 1304 ق.( تا 
كه  انجامیده  باال  گستره ای  در  یت  مهدو اندیشۀ 
مانعی  قائم مقامی،  امید  بهائی،  محقق  نگاه  در 
بوده  بهائی  آیین  و  باب  آیین  گسترش  در  مهم 

است؛

آستانۀ . 6 سختی های  هنگام  شیرازی  میرزای 
و  یستی  نهان ز مظان  در  دیگر  انسان  كه  ــ  وفات 
نویسندۀ  تا  داشت  آرزو  ــ  نیست  عقیده  كتمان 
بر  و  می دید  خود  بالین  بر  را  ثاقب  نجم  كتاب 

نبودش پیوسته افسوس می خورد.

از  گاهی  آ با  گفت:  باید  كه  است  پایه  این  بر 
بهائیان  و  بابیان  روایت های  ناپذیرفتنی بودن 
شیرازی،  میرزای  نهانی  بهائی  یا  بابی  ایمان  از 
اّول  تراز  فقیه  یک  نه تنها  او  كه  پذیرفت  باید 
امام  به ساحت  ارادت  كه در  بود،  شیعی مذهب 
یت  مهدو باورداشت  بسط  و  شیعیان  دوازدهم 
دیرپای  و  مهم  كوشش هایی  نیز 
كنون قابل  كه آثار آن تا  انجام داد 
حال،  این  با  است؛  پی گیری 
اجتماعی  سیرت  مطالعۀ  با 
میرزای شیرازی، دانسته می شود 
در  از  بهائیان  و  بابیان  با  او  كه 
به  است.  نیامده  در  خشونت 
كیوان  عباس علی  مال  نوشتۀ 
بازگشته  مشهور  )صوفی  ینی  قزو

از تصوف(: 

شیخ  بودند  علما  همۀ  برخالف 
كفار  ا ابدًا  كه  شیرازی  حسن  میرزا  و  مرتضی 
كت  شیخیه و بابیه و صوفیه ننمودند و به كلی سا
نیز  توهین  و  نمی نمودند  آنها  به  احترام  و  بودند 
هریک  سكوت...  این  به سبب  و  نمی كردند... 
و  »شیخ  كه:  می گفتند  خلوت  در  گاهی  آنها 
تا  مسلمانان اند  میان  در  به ظاهر  و  مایند  از  میرزا 
كه  گوید  نگارنده  نمایند«....  ما  از  باطنی  یج  ترو
فعل  اما  یم،  ندار خبر  میرزا  و  شیخ  ضمیر  از  ما 
تدبیر  هم  كه  می  كنیم  تقدیس  و  تصدیق  را  آنها 
گر آنها نیز غوغا  دنیوی بوده و هم احتیاط دینی و ا
و  می شدند  كوچک تر  خودشان  هم  می كردند، 

کرمانی  آقاخان  میرزا  روایت های 
تمام  بنیاد  افنان  آقا  میرزا  و 
امینی  تورج  تاریخی  تحلیل های 
و  بابی  ایمان  در  بهائی(  )محقق 
است،  شیرازی  میرزای  بهائی  نه 
آن  تمام  آنها،  رفتن  کنار  با  پس 
نگاه  دربارۀ  مبسوط  تحلیل های 
میرزا ملکم خان و ازلیان به میرزای 
او  بابی بودن  بر  که  ــ  شیرازی 

کنار می رود. استوارند ــ 
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می گفتند  آنها  عقالء  كه  چنان  بزرگ تر؛  آنها  هم 
غوغای  از  بدتر  ما  برای  میرزا  و  شیخ  سكوت  كه 

دیگران است.1

در آثار بابیان و بهائیان، از شیخ مرتضی انصاری 
كرمانی در  به نیكی یاد شده است. میرزا آقاخان 
بی بدیل،  »زاهد  كه  نوشته  بهشت  هشت  كتاب 
مكرر  انصاری،  مرتضی  شیخ  حاجی  مرحوم 

سالم  عدیده  وسائط  به 
دوستی  اظهار  فرستاده، 
قلبی می نمود«2 و بهاءاهَّلل نیز 
در لوح مبارک سلطان ایران، 
ناصرالدین شاه  به  خطاب 
»مرحوم  نوشته:  قاجار، 
اهَّلل  أعلی  ــ  مرتضی  شیخ 
ظل  فی  أسكنه  و  مقامه 
قباب عنایته ــ در ایام توقف 
محبت  اظهار  عراق،  در 
می فرمودند و بغیر ما أذن اهَّلل 

گفتار  حال،  این  با  ننمودند«؛3  تكلم  امر  این  در 
بزرگان  )از  كاشانی  شریف  محّمدمهدی  شیخ 
كه شیخ انصاری را در نجف از نزدیک  ــ  ازلیان( 
پایان  تا  او،  كه  است  آن  گویای  ــ  می شناخت 
حیات، بابی نبود4 و بهاءاهَّلل نیز درباره اش نوشته 

کیواننامه،صص۴۲۱تا کیوانقزوینی، ۱.مالعباسعلی
.۴۲3

کرمانیوشیخاحمدروحی،هشتبهشت، ۲.میرزاآقاخان
ص۲8۴.

3.میرزاحسینعلیبهاءاهلل،لوحمبارکسلطانایران،صص
۵۲و۵3. 

کاشانی،تاریخجعفری،صص ۴.شیخمحّمدمهدیشریف

گرچه فی الجمله به افق اعلی  كه »شیخ مرتضی، ا
ناظر بود و از نور محبت اثری در او ظاهر، و لكن، 
موفق به عرفان نشد ]و[ زحمت های هفتادساله بر 

باد رفت.«5

كیوان  گزارش  گفتارها شاهدهایی بر درستی  این 
میرزای  كه  گفت  باید  و  می شوند  دانسته  ینی  قزو
ی، پس از  شیرازی نیز چنین بود. به عنوان نمونه، و
شهرت بابی بودن میرزا هادی 
خواست  او  از  دولت آبادی، 
عقاید  اصول  در  كتابی  تا 
مسلمان  تا  بنویسد  اسالمی 
بودن خود را به اثبات رساند 
كتاب درر الفوائد فی  و او نیز 
نگاشت  را  العقائد  أصول 
دینی  عالمان  همراهی  با  اما 
اصفهان  در  خود  مخالف 
كه  ــ  آقانجفی  جمله  از  و 
افنان  آقا  میرزا  روایت  در 
ــ  شده  یاد  شیرازی  میرزای  سوی  از  كت شده  سا
روبه رو نشد و سرانجام، به اجبار، از اصفهان رفت. 
ناصرالدین شاه  به  حتی  اصفهانی  مخالفان  آن 
شیرازی  میرزای  از  نیز  او  و  بردند  شكایت  قاجار 
ی  و اما  خواست،  فتوا  ــ  بود  تقلیدش  مرجع  كه  ــ 
نداد،6  دستور  دولت آبادی  هادی  میرزا  كشتن  به 
كه بنا بر روایت آن ازلی تراز اّول، آن  اما دیده شد 

۱80و۱8۱.
۵.عبدالحمیداشراقخاوری،مائدۀآسمانی،ج۴،ص۱38.

ایران، اندیشۀاصالحدیندر 6.سّیدمقدادنبویرضوی،
مقدمهایتاریخی،ج۱،صص8۲تا8۴.

گاهی  گفت: با آ که باید  بر این پایه است 
بابیان  روایت های  ناپذیرفتنی بودن  از 
نهانی  بهائی  یا  بابی  ایمان  از  بهائیان  و 
او  که  پذیرفت  باید  شیرازی،  میرزای 
شیعی مذهب  اّول  تراز  فقیه  یک  نه تنها 
امام  ساحت  به  ارادت  در  که  بود، 
باورداشت  بسط  و  شیعیان  دوازدهم 
و  مهم  کوشش هایی  نیز  مهدویت 
کنون  تا  آن  آثار  که  داد  انجام  دیرپای 

قابل پی گیری است.

كه او از حق دور  فتوا ندادن به زمانی بازمی گشت 
یا  شیرازی  میرزای  كه  گفت  باید  پس  بود!  شده 
یا  و  بابی نمی دانست  را  میرزا هادی دولت آبادی 
آن  در  را  كارها  چنان  یا  و  نبود  كشتن  بر  فتوایش 

زمان به مصلحت نمی دانست. 

میرزای  كه  پذیرفت  می توان  آیا  اینها،  از  گذشته 
بهائی،  داعی  نوشتۀ  به  حتی  كه  شیرازی 
نو  از  را  جعفری  »مذهب  فیضی،  محّمدعلی 
تجدید نموده و در امور سیاست نیز بینا و دانا بود« 
ی »در بین علما معروف به "میرزای  و از همین رو
یست بوده  مجدد" بود«،1 یک بابی یا بهائی نهان ز
یستی بابیان و بهائیان، در هر ترازی  باشد؟! نهان ز
بنیادین  اندیشۀ  گسترش  به  این گونه  بود،  كه  هم 
یت  )مهدو ایشان  نهانی  باورداشت   با  مخالف 

شیعی( نمی انجامید!

كه میرزای شیرازی  با این ترتیب، دانسته می شود 
كه نوه های پسری دو برادر بودند ــ هریک  و باب ــ 
سرآغاز دو جریان فكری مخالف با هم در مذهب 
شهر  در  اقامت  با  شیرازی،  میرزای  شدند.  تشیع 
دوازدهم  امام  غیبت  و  والدت  )جای  سامراء 
یت  مهدو اندیشۀ  بسط  به  ق.(،   12۹1 شیعیان: 
كه باب، 2۷ سال پیش )1264  شیعی پرداخت 
ق.(، با دعوی قائمیت، به مخالفت با آن پرداخته 
تا  پیروانش  سوی  از  شیرازی  میرزای  اندیشۀ  بود. 
اندیشۀ  و  یافته  گسترش  و  شده  گرفته  پی  كنون 
ازلیان  اسالمی  به ظاهر  تكاپوهای  با  نیز  باب 

رحمان،صص سدرۀ افنان: خاندان فیضی، محّمدعلی .۱
۱3تا۱۵.

مسلمان شان  پیروان  و  قاجار  دورۀ  یست  نهان ز
نیز  و  شیعیان  دینی  اندیشۀ  اصالح  ضرورت  در 
كوشش های آشكارا غیراسالمی بهائیان در اعالم 

نسخ دیانت اسالم تا به امروز ثمر داده است.
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كتاب ما، 13۹6.
سیاسی  تالش های  به  )نگاهی  مکتوم  تاریخ  ــــــــــ. 
تدارک  و  قاجار  حكومت  با  مخالفت  در  ازلی  فعاالن 
كتاب ما،  انقالب مشروطه(. تهران، انتشارات شیرازۀ 

.13۹5
در:  مندرج  ایران،  در  آیین  بر  دیباچه ای  ــــــــــ. 
نشر  تهران،  ایران،  در  آیین  یحیی.  میرزا  دولت آبادی، 

نگاه معاصر، 1400.
کبر، مندرج در:  ــــــــــ. دیباچه ای بر اقدامات خرید سجن ا
کبر )رقابت ازلی  ثابت، حبیب. اقدامات خرید سجن ا
در  بهاءاهَّلل  میرزا حسینعلی  زندان  زمین  بر سر  بهائی  ــ 
كوشش سّید مقداد نبوی رضوی و یوسف  تهران(. به 

قلی زاده، تهران، نشر نگاه معاصر، 13۹۹.

و  )اسدآبادی(  افغانى  جمال الدین  سّید  روابط  ــــــــــ. 
جنبش  و  کو  تنبا تحریم  سال های  در  شیرازی  میرزای 
دكتر  ناموارۀ  ایران شناسی  پژوهش های  اسالم.  اتحاد 
كریم  كوشش ایرج افشار با همكاری  محمود افشار، به 
اصفهانیان، ج 22، تهران، بنیاد موقوفات دكتر محمود 

افشار یزدی، 13۹3.
از  بازگش  و  باب  به  ایمان  تقى،  محمد  ــــــــــ.مال 
آیین  مندرج در: دولت آبادی، میرزا یحیی.  بابی گری، 

در ایران، تهران، نشر نگاه معاصر، 1400.
سامراء  سلوکى  مکتب  از  اصفهانى،  مهدی  میرزا  ــــــــــ. 
معاصر،  نگاه  نشر  تهران،  خراسان.  معارف  مکتب  تا 

.13۹6
جنبش  گزارش گری  در  بابی  وقایع نگاران  نقش  ــــــــــ. 
معاصر  یخ  تار مطالعات  فصلنامۀ  ایران.  مشروطیت 

ایران، س 16، ش 61 و 62، تابستان 13۹1.
مریم  شوشتری،  امامی  مقداد؛  سّید  رضوی،  نبوی 
بابی  آیین های  و  طبرسى  نوری  حسین  میرزا  السادات. 
زمستان   ،16 ش  بهائی شناسی،  فصلنامۀ  بهائى.  و 

.13۹۹
النقوی، السّید علی نقی. أقرب الَمجازات إلى مشایخ 
العتبة  مخطوطات  دار  و  مكتبة  كربالء،  اإلجازات. 

العباسیة المقدسة، 143۷ ق.
احوال  در  ثاقب  نجم  حسین.  میرزا  طبرسی،  نوری 
جمكران،  مقدس  مسجد  انتشارات  قم،  غایب.  امام 

.1384
كرمان،  کرمان.  قدیمى  عکس های  مجید.  نیک پور، 

كرمان شناسی، 13۹0. انتشارات مركز 
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میرزا صالح اقتصاد؛ 
دالیل بازگشت از بهائیت

حاجى قربانى نرگس 

چکیده

كه به مدت هشت  یكی از افراد فرهیخته ای 
سال در میان بهائیان به تحقیق پرداخت تا 
مرحوم  كردند،  قلمداد  بهائی  را  او  كه  آنجا 
از  پس  است.  مراغه ای  اقتصاد  میرزاصالح 
محرز  ایشان  برای  بهائی  آیین  بطالن  اینكه 
كه ایشان را تهدید  شد، باوجود تمام خطراتی 
می كرد و باوجود از دست دادن موفقیت های 
پرچم  مردانه  بهائی،  تشكیالت  در  بیشتر 
تالش  با  و  برافراشت  را  درستی  و  راستی 
گوش  به  را  حقیقت  ندای  خود،  قابل تقدیر 
نامۀ  به  پاسخ  در  ی  و رساند.  حق جویان 
پدرخانم بهائی خویش، كتابی به نام »ایقاظ« 
ی گردانی خود از بهائیت را  نوشت و دالیل رو
و  ایشان  معرفی  به  مقاله  این  در  كرد.  اعالم 
آن  از  خالصه ای  ارائۀ  و  ارزشمندش  كتاب 

دالیل پرداخته شده است. 

مراغه ای،  اقتصاد  میرزاصالح  کلیدواژه: 
بهاءاهَّلل،  و  باب  الوهیت  نادرست،  بشارات 

توبه نامه باب، تقیه عبدالبهاء.

با شرکت فرزندان مرحوم میرزاصالح، جناب 
اقتصاد،  اویس  مهندس  و  مقصود  آقای 
بهائى پژوهى  مؤسسۀ  اعضای  با  جلسه ای 

تشکیل شد.
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مقدمه
اشتباه  از  وقتی  كه  هستند  و  بودند  فراوانی  افراد 
اعتقاداتی  و  می كنند  سیر  آن  در  كه  راهی  بودن 
دست  می شوند،  گاه  آ پذیرفته اند  خود  برای  كه 
برای  حقیقت  هنگامی كه  می شویند.  آن  از 
ایشان روشن می شود، با قلبی استوار راه راست را 
انتخاب می كنند. آنان آن قدر شهامت و مردانگی 

راه  می شوند  حاضر  كه  دارند 
اشتباه خود ادامه ندهند و حق 
و  گرفته  آغوش  در  را  حقیقت  و 
فكری،  مشكالت  تمام  باوجود 
اجتماعی  خانوادگی،  ذهنی، 
است  ممكن  كه  معیشتی  و 
گوهر  از  آید،  پدید  برایشان 
بر  دست  حقیقت  گران قدر 
برای  را  درست  راه  و  نداشته 
بی سبب  برگزینند.  خویش 

است  كرده  اعالم  نیز  متعال  خداوند  كه  نیست 
كه بازگشت كنندگان به سوی خود را دوست دارد 

)بقره: 222(. 

آوردند  ایمان  بهائی  آیین  به  كه  كسانی  میان  در 
بودند  فراوانی  افراد  بودند،  بهائی  به  مشهور  و 
نیز  آنان  است.  آنان  برازندۀ  اوصافی  چنین  كه 
و  شدند  گاه  آ بهائیت  نادرستی  به  هنگامی كه 
آن  از  و  شسته  آن  از  دست  كردند،  پیدا  اشراف 
ی گردان شدند. آنان در این راه، نه تنها حقیقت  رو
را با پول و مال و مقام عوض نكردند، بلكه حتی 
و  مالمت مالمت گران و سرزنش سرزنش كنندگان 

اذیت و آزار دوستان پیشین را به جان خریدند اما 
كردند. ی  از حقیقت پیرو

و  دانشمندان  حق جویان،  این  میان  از 
نتایج  و  مشاهدات  كه  بودند  هم  اندیشمندانی 
پرهزینۀ  و  طوالنی  گاه  و  میدانی  تحقیقات 
در  و  گذاشتند  ک  اشترا به  دیگر  افراد  با  را  خود 
آن ها  اعالمیه  و  نامه  كتاب،  سخنرانی،  قالب 
نیز  آنان  از  برخی  كردند.  ابراز  را 
رشتۀ  به  ارزشمند  كتاب هایی 
كردند  منتشر  و  درآوردند  تحریر 
درون  از  روشنگری  گاهی های  آ كه 
تشكیالت  و  رهبران  و  بهائیت 
حق  جویای  خوانندگان  به  آنان 
می توان  نمونه  برای  می داد.  ارائه 
مرحوم  همچون  افرادی  به 
مؤلف  )آواره(  آیتی  عبدالحسین 
مرحوم  الحیل،  كشف  كتاب 
نیكو،  فلسفۀ  كتاب  مؤلف  نیكو  میرزاحسن 
كتاب  مرحوم میرزاصالح اقتصاد مراغه ای مؤلف 
مؤلف  صبحی  مهتدی  فضل اهَّلل  مرحوم  ایقاظ، 
اشاره  پدر  پیام  و  صبحی  خاطرات  كتاب های 
كرد. این چهار نفر افراد سرشناس و بلندمرتبه ای 
از  آنان  ی گردانی  رو كه  بودند  بهائیان  میان  در 
روشنگر  بهائیان  از  بسیاری  برای  بهائی  آیین 
كتاب های  گرچه  ا گران.  هم  بسیاری  برای  و  بود 
اما به منظور  نیز در دسترس است،  كنون  آنان هم ا
كتاب منادیان  كوتاهی با آنان می توان به  آشنایی 
بیداری به اهتمام آقای مقصود اقتصاد اشاره كرد. 

حق جویان،  این  میان  از 
اندیشمندانی  و  دانشمندان 
مشاهدات  که  بودند  هم 
و  میدانی  تحقیقات  نتایج  و 
خود  پرهزینۀ  و  طوالنی  گاه 
ک  اشترا به  دیگر  افراد  با  را 
گذاشتند و در قالب سخنرانی، 
را  آنها  اعالمیه  و  نامه  کتاب، 

کردند.  ابراز 

كوتاه از پدید  یخی  كتاب، پس از ارائۀ تار در این 
هركدام  بهائی،  بزرگان  و  رهبران  معرفی  و  آمدن 
بهائیت  از  ی گردان  رو اندیشمند  چهار  آن  از 
كتاب ها و  به اختصار معرفی شده  و خالصه ای از 
یه های  آنان در رد فرقه های بابیت و بهائیت  اظهار
اقتصاد،  )مقصود  است  درآمده  تحریر  رشته  به 

منادیان بیداری(. 

مرحوم  معرفی  در  مقاله ای  این  از  پیش 
منتشر  فصلنامه  همین  در  آیتی  عبدالحسین 
شماره  بهائی شناسی،  )فصلنامه  است  شده 
صص150- ش،   13۹۷ زمستان  و  پاییز   :8 و   ۷

جوانمرد،  چهار  این  میان  از  كنون،  ا  .)15۷
در این مقاله به معرفی مرحوم میرزاصالح 
ایشان  نام  یم.  می پرداز مراغه ای  اقتصاد 

افراد  میان  در  مختلفی  مقاالت  در 
شده  مطرح  بهائیت  از  بازگشته 

بابیت  جریان  شناسی  )كتاب  است 
معاصر  یخ  تار فصلنامه  بهائیت،  و 

شماره  دوازدهم  سال  ایران، 
و  پاییز   ،48 و   4۷

 ،138۷ زمستان 
 ،4 4 -۹ ص
3؛  3 1و ۹ -1 5 ص

یان،  كاو ابراهیم 

از  محمدباب  علی  میرزا  باغستانی،  سعید 
ادعا،  تكذیب  و  توبه  تا  فرارو  های  چالش 
دوازدهم  سال  ایران،  معاصر  یخ  تار فصلنامه 
 ،138۷ زمستان  و  پاییز   ،48 و   4۷ شماره 
مظاهری،  ابوذر  ص144؛  ص222-123، 
بهائیت ریزش ها و بحران های مداوم، فصلنامه 
 4۷ شماره  دوازدهم  سال  ایران،  معاصر  یخ  تار
ص2۹8-24۹،   ،138۷ زمستان  و  پاییز   ،48 و 
بهاء  حسینعلی  ابوالحسنی،  علی  ص253؛ 
یخ  تار فصلنامه  سیاسی،  دشمنان  و  دوستان 
 ،48 و   4۷ شماره  دوازدهم  سال  ایران،  معاصر 
ص۷24-5۷1،   ،138۷ زمستان  و  پاییز 
ایران،  قدس  بانو  ص626و62۷؛ 
شناخت  در  حقیقت  بارقۀ 
تهران،  نیكان،  راه  بهائیت، 
اطالعات،  روزنامۀ  ش؛   138۷
مورخ  ادیان،  پژوهش  صفحۀ 
ابوالحسنی  علی  13۹5/6/6؛ 
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)منذر(، اظهارات و خاطرات آیت اهَّلل حاج شیخ 
بهائی گری،  و  بابیگری  درباره  لنكرانی  حسین 
 ،1386 تابستان  یخی،  تار مطالعات  فصلنامه 
بانو  ص126؛  ص6۷،   ،)1۷ )پیاپی   4 شماره 
قدس ایران، بارقۀ حقیقت در شناخت بهائیت؛ 
ادیان،  پژوهش  صفحۀ  اطالعات،  روزنامۀ 
)منذر(،  ابوالحسنی  علی  13۹5/6/6؛  مورخ 
اظهارات و خاطرات آیت اهَّلل حاج شیخ حسین 
فصلنامه  بهائی گری،  و  بابیگری  درباره  لنكرانی 
 (  4 شماره   ،1386 تابستان  یخی،  تار مطالعات 

پیاپی 1۷(، ص6۷-154،ص126.(. 

دست اندركاران  نصیب  كه  توفیقاتی  از  یكی 
كه  است  این  شده،  بهائی شناسی  فصلنامۀ 
و  مقصود  آقای  جناب  مرحوم،  آن  نوۀ  و  پسر  با 
قدم  آنان  شدیم.  آشنا  اقتصاد  یس  او مهندس 
رنجه فرمودند و به دفتر فصلنامه تشریف آوردند 
جناب  پرداختیم.  گفت وگو  به  باهم  مدتی  و 
دربارۀ  را  عكس هایی  و  كتاب ها  اقتصاد  آقای 
از  دارد  جا  آوردند.  هدیه  ما  برای  خویش  پدر 
یس اقتصاد،  زحمات و پیگیری های مهندس او
قدردانی  و  تشكر  میرزاصالح  جناب  پسری  نوۀ 

شود.

ایشان  خانوادگی  مشخصات  ابتدا  ادامه،  در 
ی  و رو آوردن  ی  آمده است، سپس چگونگی رو
ارائه شده است. پس  از بهائیت  گرداندن ایشان 
كه پس از اعالم  از آن، مختصری دربارۀ اتفاقاتی 
داد  رخ  ایشان  برای  بهائیت  جرگۀ  از  بازگشت 

بیان شده و در انتها نتیجه گیری شده است.

1( مشخصات خانوادگى 
میرزاصالح اقتصاد در سال 12۷2 شمسی در یک 
متولد  مراغه  شهر  در  فرهنگی  و  مذهبی  خانواده 
مزرعه داری،  بر  عالوه  محمد«  »آقا  پدرش  شد. 
كودكان دایر  مكتب خانه ای برای آموزش دانش به 
از پدرش »آقا صالح«  را  كه این خدمت  كرده بود 
ص5(.  یستن،  ز به  )اقتصاد،  بود  برده  ارث  به 
بخشی  عربی  و  فارسی  ادبیات  و  علوم  مقدمات 
در  فن  اساتید  محضر  از  را  حوزه  سطح  دروس  از 
دینی  تحصیالت  به  هم  مدتی  و  گرفت  فرا مراغه 

عکسى از دوران جوانى مرحوم میرزاصالح اقتصاد

لباس  به  و  پرداخت  نجف  و  كربال  در  ی  حوزو و 
)اقتصاد،  گردید  معمم  و  شده  ملبس  روحانیت 

ایقاظ، ص40(. 

اسداهَّلل  مرحوم  دختر  با  ابتدا  میرزاصالح  جناب 
آورده  رو  بهائیت  به  آنان  كه  كردند  ازدواج  بدری 
بودند، اما پس از مطالعۀ كتاب »ایقاظ«، بازگشت 

بهائیت  جرگۀ  از  را  خود 
فوت  از  پس  كردند.  اعالم 
با  میرزاصالح  اول،  همسر 
كردند  بانوی دیگری ازدواج 
از  مقصود  آقای  جناب  و 

همسر دوم ایشان هستند. 

آوردن  رو  چگونگى   )2
به آیین بهائى 

در  اقتصاد  میرزاصالح 
در  شمسی،   12۹8 سال 
باوجود  سالگی   26 حدود 
پدرش،  مخالفت های 
آراء  بررسی  و  تحقیق  برای 

تبلیغ  و تحت  بهائی شد  وارد جلسات  بهائیت، 
دربارۀ  او  متمایل شد.  آن  به  به مرور  و  گرفت  قرار 
بهائی شدنش چنین نوشته است: »چون در ایران 
كسی  گر  كه ا ما از عادات مضّرۀ بعضی این است 
به عنوانی با مذاهب دیگر آشنایی كرده و آمدوشد 
كه  و مجبور می كنند  كرده  را مّتهم  او  فورًا  نماید، 
بنماید  را  ُاخری  طرف  تعقیب  محّقق،  شخص 
ولو باطل باشد؛ چنان كه حدیث شریف »االنساُن 

ِلهذا  واضح؛  است  دلیلی  ُمِنع«  ما  علی  حریٌص 
بهائی ها محسوب  از  و  كرده  تكفیر  را  بنده  اهالی 
باب  به  شایان  به طور  چون  نیز  بنده  نمودند. 
لهذا مذهب  بودم،  ِبی« داخل نشده 

ْ
َقل »ِلَیْطَمِئّنَ 

كرده و از پی تجّسس درآمدم...«  بهائی را تعقیب 
)همان، صص 43-44(.

سلوک  شناخت  برای  ی  و
چهار  مدت  بهائیت 
در  مسافرت  به  سال 
از جمله  شهرهای مختلف 
همدان،  تهران،  آذربایجان، 
پرداخت  قزوین  و  رشت 
به  شهر  هر  بهائی های  با  و 
گفت وگو نشست. در جریان 
از  یكی  با  مسافرت ها  این 
نام  به  بهائی  مبلغان  بزرگان 
در  كه  قمی«  »سیداسداهَّلل 
هشت  منشی گری،  سمت 
و  بهاءاهَّلل  خدمت  در  سال 
بیست وسه سال در خدمت عبدالبهاء بوده و نیز 
معلم خصوصی شوقی افندی بود، آشنا شد و دو 
بود  با سیداسداهَّلل در مسافرت هایش همراه  سال 

)همان، ص44(. 

كه میرزاصالح اقتصاد با مركز بهائیان  در مكاتباتی 
او  داشت،  شوقی افندی  و  عبدالبهاء  حیفا،  در 
نفحات اهَّلل  ناشر  و  امراهَّلل  مبلغ  چون  عناوینی  با  را 

می ستودند)همان، ص45(.

به  که  بود  نامه ای  نامه ها،  این  ازجملۀ 
مراغی،  بدری  میرزااسداهلل  خود،  پدرزن 
روستای  در  بهائی ها  مدرسه  مدیر 
توابع عجبشیر مراغه، نوشت.  از  شیشوان 
داماد  پاسخ  در  نیز  بدری  میرزااسداهلل 
وی  به  بهائیت  از  دفاع  در  نامه ای  خود، 
بهائی های  مرکز  به  رونوشتی  همچنین  و 
دریافت  از  پس  فرستاد.  تبریز  و  تهران 
به  تصمیم  اقتصاد  میرزاصالح  نامه،  این 
کتابی به  پاسخگویی به این نامه در قالب 
و  گم گشتگان  راهنمایی  برای  »ایقاظ«  نام 

گرفت.  فریب خوردگان مکتب بهائی 
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3( بازگشت از بهائیت
میرزاصالح  مختلف،  مسافرت های  از  پس 
گرفت  اقتصاد تصمیم به بازگشت به زادگاه خود 
كشف  كتاب  اثنا  این  در  شد.  مراغه  مقیم  و 
از  كه  آیتی1  میرزاعبدالحسین  نگاشته  الحیل 
ایشان رسید.  به دست  بود  به اسالم  بازگشتگان 

و  كتاب  این  خواندن  با 
و  كتب  بررسی  و  مطالعه 
بطالن  به  پی  بهائی،  اقوال 
كه  بر آن شد  و  برد  بهائیت 
پس از هشت سال تحقیق 
خود  كناره گیری  بررسی،  و 
اعالم  بهائیت  جرگۀ  از  را 
منشی  او  زمان  آن  در  كند. 
بود،  مراغه  روحانی  محفل 
سمتش  از  به سرعت  لذا 
اعراض  و  كرد  كناره گیری 
اعالن  بهائیت  از  را  خود 
نمود و به اطراف نامه هایی 

به  كه  بود  نامه ای  نامه ها،  این  ازجملۀ  نوشت. 
مدیر  مراغی،  ی  بدر میرزااسداهَّلل  خود،  پدرزن 
توابع  از  شیشوان  روستای  در  بهائی ها  مدرسه 
ی نیز  عجب شیر مراغه، نوشت. میرزااسداهَّلل بدر
در پاسخ داماد خود، نامه ای در دفاع از بهائیت 
بهائی های  مركز  به  رونوشتی  همچنین  و  ی  و به 
نامه،  این  یافت  در از  پس  فرستاد.  تبریز  و  تهران 

فصلنامه به آیتی مرحوم با بیشتر آشنایی برای .۱
بهائیشناسیشماره۷و8مراجعهفرمایید.

به  پاسخ گویی  به  تصمیم  اقتصاد  میرزاصالح 
برای  »ایقاظ«  نام  به  كتابی  قالب  در  نامه  این 
مكتب  فریب خوردگان  و  گم گشتگان  راهنمایی 
میرزااسداهَّلل  ص45(.  )همان،  گرفت  بهائی 
ایقاظ  كتاب  خواندن  از  پس  هم  مراغی  ی  بدر
اقتصاد،  میرزاصالح  با  گفت وگو  و  بحث  و 
كتاب  ایشان  توصیۀ  به 
هم  را  كشف الحیل 
بهائیت  از  و  كرد  مطالعه 
كه  كرد. همان طور  اعراض 
ایقاظ  كتاب  انتهای  در 
است،  شده  داده  توضیح 
به  هم  نامه ای  ایشان 
و  می نویسد  آیتی  جناب 
سبب اصلی بازگشت خود 
كتاب  بهائیت،  جرگۀ  از  را 
جناب  دالیل  و  ایقاظ 
بودن  باطل  بر  میرزاصالح 

این ماجرا ذكر می كند.

چنانچه   ...« می نویسد:  میرزاصالح  دربارۀ  آیتی 
آقای آقاشیخ صالح مراغه ای بعد از هشت سال 
كه  مهمه  مقامات  احراز  و  بهائیت  وادی  در  سیر 
محفل  رئیس  همچنین  و  بود  مبلغ  وقت  یک 
كشف الحیل  مطالعۀ  از  پس  بهائیان،  روحانی 
دیده  خود  چشم  به  را  آن  مندرجات  نظایر  چون 
را  ایشان  مفسدت كارانۀ  حوزۀ  بود،  شنیده  و 
حتی  و  داد  اعالن  را  خود  اعراض  و  گفت  بدرود 

و  استفاده می کند  این جمله  از  عبدالبهاء 
که در تاریخ مذکور  الواحی انتشار می دهد 
فتوحات امری در عالم رخ می دهد و امر 
سال  وقتی  می یابد.  گسترش  عالم  در 
از  یکی  نداد  رخ  اتفاقی  و  رسید   133۵
که  کرد  سؤال  مصر  مقیم  ُکرد  بهائی های 
این بشارت چه شد؟ عبدالبهاء لوحی صادر 
که این تاریخ شمسی است نه قمری!  کرد 
اتفاقی  نیز  شمسی   133۵ سال  در  گرچه  ا
گر شمسی  که ا نیفتاد، اما سؤال اینجاست 
است، پس همۀ تاریخ ها باید شمسی باشد 
تاریخ  به  باید  نیز  این  است  قمری  گر  ا و 

قمری محسوب شود. 

ایقاظ ایشان نیز در جراید مركز درج شد.« )آیتی، 
كشف الحیل، صص123-124(.

4( خالصه دالیل بازگشت اقتصاد 
که محقق نشد 1- 4 بشاراتى 

یوحنا  مكاشفات  و  دانیال  كتاب  در  الف( 
آن ها  بهائی  رهبران  كه  دارد  وجود  بشارت هایی 
مثال  كرده اند.  منسوب  بهاءاهَّلل  و  باب  ظهور  به  را 
آیه   ،12 فصل  دانیال  كتاب  در  كه  را  روز«   1260«
تا آخر نوشته شده به سال 1260 هجری قمری   ۷
تعبیر كرده و به طلوع سیدباب و »12۹0« را به ظهور 
طبق  درصورتی كه  كرده اند،  استدالل  بهاءاهَّلل 
كرده، ظهور بهاء در سال 12۷0  كه ارائه  سندهایی 

یا 1280 واقع شده است:

»همچنین - 1 می گوید:  لسان  لوح  در  عبدالبهاء 
بدایت  از  حسابش  دانیال  اول  نبوت  بشارات 
كه تقریبًا به حساب  بعثت حضرت رسول است 

یست و هشتاد می شود«. هجرت هزار و دو

از - 2 سؤال  مراغه ای  میرزامجید  حاجی  وقتی 
یخ بهائی نموده، او سنه هفتاد را می گوید:  مبدأ تار
یخ  تار سنۀ  اول  هفتاد  یعنی  شصت ونه  سنۀ  »از 
در  فداه  روحی  اعلی  حضرت  زیرا  باشد،  بهائی 
سنۀ 260 هجری ظهور فرمودند و بعد از نه سال، 

اول ظهور اسم اعظم است«. 

به عالوه، نبیل زرندی در رباعیات خود ظهور - 3
بهاء را به 1282 می رساند:

گشت عمر آن میر جناب              پنجاه چه 
كشف حجاب  فرمود زوجه خویشتن 

افتاد شرر به جان جبت و طاغوت            
خورشید بها عیان شد از خلف سحاب 

گشت مبارک سالش     پنجاه وسه چون 
بر ساحت ارض قدس شد اجاللش 

در غرفۀ بیست از ربیع الثانی              
بیرون ز ادرنه شد شه اجاللش 

در  ادرنه  در  كه  می شود  مستفاد  رباعیات  این  از 
كشف  داشته  سال  پنجاه  بهاء  كه   1282 سنۀ 

كرده است.  نقاب 

بلبل - 4 را  خودش  كه  لوحی  در  نیز  بهاء  خود 
می گوید:  می كند،  خطاب  بلبالن  به  و  می نامد 
»ای بلبالن من خود نه از یثربم و نه از بطحا و نه 
گاهی به تفرج و سیر در بالد سایرم  از شام و لیكن 

آخرین عکس از مرحوم میرزاصالح اقتصاد
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گاهی در مصر و وقتی در بیت اللحمم و جلیل و 
گاهی در عراق و فارس و حال  گاهی در حجاز و 

كشف نقاب نموده ام«.  در ادرنه 

بهاء  ظهور  به  كه  دانیال  بشارات   12۹0 سنۀ  پس 
)اقتصاد،  نیافت  مصداق  بود،  كرده  استدالل 

ایقاظ، ص50-4۹(.

دیگر  جای  در  دانیال  ب( 
حال  به  »خوشا  می نویسد: 
از فوت، به روز  كه قبل  كسی 
از  عبدالبهاء  برسد.«   1335
این جمله استفاده می كند و 
كه در  الواحی انتشار می دهد 
امری  فتوحات  مذكور  یخ  تار
در  امر  و  می دهد  رخ  عالم  در 
گسترش می یابد. وقتی  عالم 
اتفاقی  و  رسید   1335 سال 
بهائی های  از  یكی  نداد  رخ 
كه  كرد  سؤال  مصر  مقیم  ُكرد 

صادر  لوحی  عبدالبهاء  شد؟  چه  بشارت  این 
گرچه  یخ شمسی است نه قمری! ا كه این تار كرد 
اما  نیفتاد،  اتفاقی  نیز  شمسی   1335 سال  در 
گر شمسی است، پس همۀ  كه ا سؤال اینجاست 
گر قمری است این  یخ ها باید شمسی باشد و ا تار
)همان،  شود  محسوب  قمری  یخ  تار به  باید  نیز 

صص52-51(.

مسافرت   نشد  محقق  كه  بشاراتی  ازجمله  ج( 
آقا  به  عبدالبهاء  است.  ایران  به  عبدالبهاء 

به  »حتمًا  كه  گفته  حیفا  در  خان  میرزاعزیزاهَّلل 
خواهیم  ایران  وارد  ما  وقتی  آمد.  خواهیم  ایران 
كه ایران در نهایت انقالب باشد...« )همان،  شد 

ص52(.

4-2 سخنان بی عمل
میرزاصالح  تزلزل  باعث  كه  مواردی  از  یكی دیگر 
این  شد،  بهائیت  از  اقتصاد 
بزرگان  كه  سخنانی  كه  بود 
در  فقط  می گفتند  بهائی 
در  عمل  به  و  بود  لفظ  قالب 
می گویند  »مثاًل  نمی آمد. 
ولی  است...  خوب  اتحاد 
مشهود  چیزی  عمل  موقع  در 
نیست«. »چنانكه در همدان 
بهائی ها دو مسافرخانه دارند 
كلیمی  بهائی های  یكی  در 
در  و  می شوند  جمع  یهودی 
فرقانی  بهائی های  دیگری 
اسالمی و ابدًا ائتالف ندارند« و همچنین در سایر 
این گونه است )همان، ص  و ملت ها هم  شهرها 

65 و ۷4(.

4-3 ادعای خدایی بهاءاهلل و باب
ازجمله  حق  جویندگان  بر  كه  ادعاهایی  ازجمله 
ادعای  می آمد،  سنگین  اقتصاد  میرزاصالح 
از  دست  شد  باعث  كه  بود  بهاءاهَّلل  خدایی 
نمونه هایی  ایقاظ  كتاب  در  ی  و بكشد.  بهائیت 
گفتار بهاءاهَّلل در ادعای خداییش آورده و این  از 

بهائی های  محفل  به  مراغه  بهائیان 
علیه  کاری  که  نوشتند  نامه  تبریز 
که  دهید  انجام  اقتصاد  میرزاصالح 
کند،  بیدار  را  جماعتی  است  نزدیک 
کردند  گزارشی علیه ایشان تنظیم  لذا 
تحویل  مراغه  نظمیه  اداره  به  و 
اقتصاد  میرزاصالح  آن  پی  در  دادند. 
پس  ولی  گرفت  قرار  مراقبت  تحت 
این  متوجه  نظمیه  اداره  چندی  از 
این  از  را  وی  و  شد  او  علیه  دسیسه 

تهمت مبرا دانست.

بشر  یک  می شود  چگونه  نموده  مطرح  را  پرسش 
-۷3 صص  )همان،  كند؟  معرفی  خدا  را  خود 
كه به افتخار میرزایحیی  6۷(. باب نیز در لوحی 
 ...« است:  نوشته  چنین  نموده  نازل  ازل  صبح 
اهَّلل  الی  القیوم  المهیمن  عنداهَّلل  من  كتاب  هذا 
م 

ّ
العزیز المحبوب... اننی انا اهَّلل ال اله اال انا العال

انا  اال  اله  انا اهَّلل ال  اننی  و ان شئت فقل  المقتدر 
كه ذكر شد،  السلطان المنیع...« در این جمالت 
سهل  می خواند  خدا  را  خودش  می شود  معلوم 
می دهد،  خدایی  اجازه  نیز  دیگران  به  است، 
اهَّلل«  انا  اننی  فقل  شئت  ان  »و  می گوید:  چنان كه 
كه منم خدا  گر خواستی تو هم بگو  یعنی هرآینه ا

)همان، ص12۷(.

4-4 به دست آوردن متن توبه نامه باب
مجلس  بابیت،  یخ  تار در  مهم  اتفاقات  از  یكی 
ولیعهد،  ناصرالدین میرزای  كه  است  مناظره ای 
داد.  ترتیب  تبریز  مقیم  علمای  و  باب  میان 
در  انجام شده  گفت وگوهای  و  موضوع  تفصیل 
كتاب ها و مقاالت مختلفی ثبت  آن مجلس، در 
توبه نامه ای  باب  مجلس،  پایان  در  است.1  شده 

كرد.  نوشت و آن را امضا 

قمی  سیداسداهَّلل  آقا  به وسیله  باب  توبه نامه  متن 
كتابش  در  را  آن  و  رسید  میرزاصالح  دست  به 
باب  از  را  ننگ آوری  عمل  چنین  او  كرد.  درج 

ناسخ نقطةالكاف، کشفالغطاء، کتابهای در ازجمله .۱
مکاوئن دنیس است. شده نقل جریان این و... التواریخ
نیزدرمقالهمستقلیبهاینموضوعپرداختهاست:دنیس
فصلنامه محكمه، در باب فرناق، حمید ترجمۀ مکاوئن،

بهائیشناسی،شماره۱۱:پاییز98،ص۱33-90.

كه از انبیای پیشین  غیرقابل قبول می دانست، چرا
چنین عملی سر نزده بود. در آن زمان عبدالبهاء 
محو  را  این  »فورًا  بود:  گفته  توبه نامه  به  اشاره  با 
نمایید« و بعد برای اینكه رشادت و تردستی خود 
و  ید  دار »محفوظ  گفت:  نماید  ثابت  را  پدرش  و 
گواه دیگری بر  به احبا ارائه ندهید« همین امر نیز 
بطالن بهائیت نزد میرزاصالح اقتصاد بود )همان، 

صص 86-۹2(.

کتب  4-5 اشتباهات لغوی و محتوایی در 
باب

اقتصاد  میرزاصالح  كه  دیگری  مطالب  ازجمله 
كتاب دالئل  برای رد بهائیت می آورد، استناد به 
كتاب لغاتی به كار  سبعه سید باب است. در این 
كتاب لغتی یافت نمی شود  كه در هیچ  برده شده 
كتاب  ابتدای  در همان  بی معنی است.  كاماًل  و 
ر  »ف  یشۀ  ر از  صفحه  دو  مقدار  به  سبعه  دالئل 
كه  كلماتی برای خداوند متعال ساخته است  د« 

كاربردی در عربی ندارد. هیچ معنی و 

عالوه برآن باب به قول بهائیان ظهور مهدی و قائم 
خطبه ای  كتاب  این  در  ولی  ظهوراهَّلل  نه  است 
می دهد.  نشان  را  باب  الوهیت  ادعای  كه  است 
یخی فاحشی كه باب مرتكب شده  اشتباهات تار
واضح  همه  بر  مثال  برای  شد.  علت  بر  مزید  نیز 
شریعت  ظل  در  بنی اسرائیل  انبیای  كه  است 
كتابش  حضرت موسی؟ع؟ آمده اند ولی باب در 
قبل  سال  پانصد  داوود؟ع؟  حضرت  كه  نوشته 
است  رسیده  نبوت  به  موسی؟ع؟  حضرت  از 

)همان، صص 110-113(.
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قابل توجه است كه بهاءاهَّلل پس از طرح این اشكال 
دربارۀ زمان حضرت داوود و حضرت موسی؟امهع؟، 
و  تقوا  به  توصیه  دهد،  پاسخی  اینكه  به جای 
و می گوید: »سزاوار عباد  نكردن می كند  اعتراض 
آنچه  در  نمایند  تصدیق  را  الهی  امر  مشرق  آنكه 
ص18(.  اشراقات،  )بهاءاهَّلل،  شود«  ظاهر  او  از 
كه  است  باقی  همچنان  پرسش  این  بااین حال 
گر باب از طرف خداوند بود، نباید مرتكب چنین  ا

اشتباه روشنی می شد.

کردن عبدالبهاء 4-6 تقیه 
حسن  همانند  اقتصاد،  میرزاصالح  دیگر  دلیل 
دیگر  مهتدی  دو  آیتی،  عبدالحسین  و  نیكو 
كردن عبدالبهاء در حیفا و عكا  هم عصر او، تقیه 
است. اقتصاد در محفل روحانی تبریز با آقا میرزا 

به  او  می كند.  دیدار  ركن الوزاره  محمدعلی خان 
مسجد  در  عبدالبهاء  آنجا  »در  می گوید:  اقتصاد 
اسالم نماز اسالمی می كند و در ایام رمضان روزه 
مجرا  اسالم  رسم  به  را  ازدواج  و  نكاح  و  می گیرد 
بهائی،  مجالس  انعقاد  موقع  در  حتی  و  می دارد 
بویی  كسی  نشود،  حادث  فتنه ای  اینكه  به  نظر 
قاری  كوری  نفر  یک  نبرد،  بهائیت  حقیقت  از 
)همان،  می كنند...«  حاضر  مجلس  در  قرآن 

صص13۹-140(.

5( اتفاقات پس از بازگشت از بهائیت
پی  در  بهائیان  میرزاصالح،  بازگشت  از  پس 
بودند  عنوانی  هر  به  ی  و نام  كردن  خدشه دار 
او  كردند  ادعا  و  دادند  او  به  ناروا  نسبت های  و 
صص  )همان،  می كند  صحبت  دولت  علیه 
یک  عضو  را  ی  و موارد،  از  یكی  در   .)۹4-۹3
گروه سیاسی به نام »انتظاریون« در مراغه معرفی 
هستند.  كشور  در  فتنه  ایجاد  پی  در  كه  كردند 
نامه  تبریز  بهائی های  محفل  به  مراغه  بهائیان 
اقتصاد  میرزاصالح  علیه  ی  كار كه  نوشتند 
بیدار  را  جماعتی  است  نزدیک  كه  دهید  انجام 
و  كردند  تنظیم  ایشان  علیه  گزارشی  لذا  كند، 
آن  پی  در  دادند.  تحویل  مراغه  نظمیه  اداره  به 
گرفت  قرار  مراقبت  تحت  اقتصاد  میرزاصالح 
این  متوجه  نظمیه  اداره  چندی  از  پس  ولی 
مبرا  تهمت  این  از  را  ی  و و  شد  او  علیه  دسیسه 

دانست )همان، صص183-182(.

تبریز  بهائی های  مركز  نامه های  در  همچنین 
چون  القابی  با  را  اقتصاد  میرزاصالح  تهران  و 
بودند:  نوشته  و  كرده  یاد  ملعون«  طالح  »صالح 
مراغه  روحانی  محفل  را  مراغه ای  طالح  »صالح 
نظر به سوء اعمالش طرد نموده اند.«!!! )همان، 

ص184(.

مقام  در  مدتی  اقتصاد  میرزاصالح  به هرجهت، 
خدمت  مشغول  میاندوآب  پست  ادارۀ  یاست  ر
ک شد  بود و سپس وارد سازمان ثبت اسناد و امال
كالس های عالی قضائی شركت  و در دوره سوم 
كرد و در خرداد سال 1318 مدرک لیسانس خود 
یخ تا پایان عمر در  ی از این تار كرد. و یافت  را در
رئیس  ی،  حسابدار رئیس  سمت  با  زنجان  ثبت 

خدمت  در  ثبت  اجرای  یاست  ر و  ک  امال ثبت 
حل  در  بود  توانش  در  كه  جایی  تا  و  بود  مردم 

مشكالت مراجعان همراهی می نمود. 

صبحی  و  نیكو  میرزاحسن  و  آیتی  با  همچنین 
صبحی  كه  ی  به طور داشت،  مكاتبه  و  مراوده 
فوت  از  تهران  رادیو  در  خود  صبح  برنامۀ  در 
ی  و دانش  و  فضل  و  نمود  تأسف  اظهار  ایشان 
بهائیان  اسرار  نمودن  فاش  در  را  او  خدمات  و 
و  بیست  در  اقتصاد  مرحوم  سرانجام  برشمرد. 
در  سالگی   63 در   1335 سال  اسفند  چهارم 
به  شهر  پایین  درگورستان  و  یافت  وفات  زنجان 

ک سپرده شد )همان، ص 42(. خا

مناسبت  به  اقتصاد  مرحوم  اشعار  از   )6
والدت حضرت امام زمان؟جع؟

برخوردار  شعر  طبع  از  اقتصاد  میرزاصالح 
آخرین  در  ایشان  اشعار  از  نمونه  چند  بود. 
زیر  شعر  است.  شده  درج  ایقاظ  كتاب  چاپ 
سال  ماه  بهمن  در  مراغه ای  اقتصاد  مرحوم  را 
امام  به مناسبت والدت حضرت  1305 شمسی 
منادیان  )اقتصاد،  است  سروده  زمان؟جع؟ 
ادبیات  پرمغز،  شعر  این  در  ص60(.  ی،  بیدار
ی پس از  فاخر و زیبای ایشان نیز دیده می شود. و
مناسبتی،  چنین  به خاطر  متعال  خداوند  حمد 
گوشه ای از بزرگی و اوصاف آن حضرت را سروده 
كرده و از آن  است. سپس تمنای ظهور ایشان را 
برافراشتن  و  عدل  گسترش  درخواست  حضرت 

پرچم اسالم را می كند.
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حمد بر درگه آن حضرت اعالی علیم  
كثرت آالء و نعیم شكر بی حد علی 

كه امروز منور شده اركان سما   زان 
كریم جشن در عرش نموده است خداوند 

رونق تازه به اسالم عطا شد امروز  
به وجود آمده آن زادۀ اخالق عظیم

كه بود صاحب ما در دو جهان  آن عظیمی 
ک و همی مالک طوبی و نعیم فخر لوال

حضرت صاحب اوقات زمان ناشر دین  
صاحب عصر مر او راست هزاران تعظیم

از خداوند مدد می طلبم از فضلش  
در ره خدمت او جمله شریكیم و سهیم

یوم اظهار جلوسش به بر عرش ظهور  
می نماییم فدا جان و روان با تكریم

صاحبا زود نقاب افكن از امر اللهیت  
كه خبیری و علیم بكن آخر نظری ای 

نیرا مهر درخشانی و خورشید ظهور  
از جمالت بنما ارض و سما را تنظیم

كی این ابر ضاللت به سمای اسالم   تا 
گشته برودت تحكیم متالشی نشده، 

بر فراز آیت و هم رایت ظل اللهی  
بهر خلقان جهان جمله نما خود تعلیم

صاحبا خود بكن از مشرق ابداع ظهور  
سّد یاجوج شكن از صف اهل تحریم

كور ز نور   مثل خفاش نما دیده شان 
مؤمنینت بشتابند به تو با قلب سلیم

كن و افراز لوای اسالم   عدل بر پا 
كند فضل خداوند رحیم بلكه تأیید 

اقتصادت بنما فضل و عطا را شایان  
بلكه بر وفق مرادش رهد از درد الیم

كنایات تمام   گفتم اشعار به رمز و به 
كه بخوانند ز الطاف قدیم باید آنان 

چشم از اغالط بپوشند و صواب انگارند  
همچو انگاشته اشعار نمودم تختیم

نتیجه گیری

افراد  از  مراغه ای  اقتصاد  میرزاصالح  مرحوم 
در  سال  هشت  مدت  به  كه  است  فرهیخته ای 
به تحقیق و جست وجوی حقیقت  میان بهائیان 

كردند و در  كه او را بهائی قلمداد  پرداخت، تا آنجا 
گردید و مسؤولیت  میان آنان دارای موقعیت ویژه 
گرفت. در  منشی محفل روحانی مراغه را به عهده 
این میان او با مسائل مختلفی در بهائیت برخورد 
كه در این مقاله به مواردی از آن مسائل از قبیل  كرد 
كه  بهائی  رهبران  از  پیش گویی هایی  و  بشارات 
كه خود به آن عمل  محقق نشد، سخنانی از آنان 
نمی كردند، ادعای الوهیت باب و بهاءاهَّلل، دیدن 
دیدن  و  باب  كتب  ادبی  بررسی  باب،  توبه نامۀ 

كردن  تقیه  و  آن ها  محتوایی  و  لغوی  اشتباهات 
بودن  نادرست  آنكه  از  پس  شد.  اشاره  عبدالبهاء 
تمام  باوجود  شد،  روشن  ایشان  برای  بهائی  آیین 
خطرات از جانب تشكیالت بهائی، او روی گردانی 
به  پاسخ  در  ایشان  كرد.  اعالم  بهائیت  از  را  خود 
كتابی به نام »ایقاظ«  نامۀ پدرخانم بهائی خویش، 
اعالم  از  پس  كرد.  اعالم  را  خود  دالیل  و  نوشت 
تی را برای او پدید آوردند  بازگشت، بهائیان مشكال
كه در این مقاله  به بعضی از آن ها اشاره شده است.

منابع

كریم. 1 قرآن 
راه . 2 تهران:  كشف الحیل،  عبدالحسین،  آیتی، 

نیكان، 13۹2 ش.
كشف . 3 در  بیداری  یا  ایقاظ  میرزاصالح،  اقتصاد، 

مقصود  اهتمام  )به  بهائیان،  وطنی  و  دینی  خیانات 
موعود،  مهدی  حضرت  فرهنگی  بنیاد  قم:  اقتصاد(، 

13۹0 ش.
یستن یعنی آشتی با طبیعت، . 4 اقتصاد، مقصود، به ز

قم: همای غدیر، 13۹۹ ش.
همای . 5 قم:  بیداری،  منادیان  مقصود،  اقتصاد، 

غدیر، 13۹3 ش.
بهاءاهَّلل، اشراقات و چند لوح دیگر.. 6
زندگی . ۷ از  مختصری  شرح  حاجی قربانی،  نرگس 

عبدالحسین آیتی )آواره(، فصلنامه بهائی شناسی، شماره 
۷ و 8: پاییز و زمستان 13۹۷ ش، صص15۷-150.

كتاب شناسی جریان بابیت و بهائیت، فصلنامه . 8
و 48،  ایران، سال دوازدهم شماره 4۷  یخ معاصر  تار
پاییز و زمستان 138۷، صص۹-44، ص15-1۹و33.

علی . ۹ میرزا  باغستانی،  سعید  كاویان،  ابراهیم 

محمدباب از چالش های فرارو تا توبه و تكذیب ادعا، 
فصلنامه تاریخ معاصر ایران، سال دوازدهم شماره 4۷ و 
48، پاییز و زمستان 138۷، صص123-222، ص144.

بحران های . 10 و  ریزش ها  بهائیت  مظاهری،  ابوذر 
دوازدهم  سال  ایران،  معاصر  یخ  تار فصلنامه  مداوم، 
شماره 4۷ و 48، پاییز و زمستان 138۷، صص24۹-

2۹8، ص253.
و . 11 دوستان  بهاء  حسینعلی  ابوالحسنی،  علی 

یخ معاصر ایران، سال  دشمنان سیاسی، فصلنامه تار
 ،138۷ زمستان  و  پاییز   ،48 و   4۷ شماره  دوازدهم 

صص5۷1-۷24، ص626و62۷.
شناخت . 12 در  حقیقت  بارقۀ  ایران،  قدس  بانو   

بهائیت، راه نیكان، تهران، 138۷ ش.
مورخ . 13 ادیان،  پژوهش  صفحۀ  اطالعات،  روزنامۀ 

.13۹5/6/6
خاطرات . 14 و  اظهارات  )منذر(،  ابوالحسنی  علی 

بابیگری  درباره  لنكرانی  حسین  شیخ  حاج  اهَّلل  آیت 
تابستان  یخی،  تار مطالعات  فصلنامه  بهائی گری،  و 

1386، شماره 4 )پیاپی 1۷(، ص6۷، ص126.
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رهبری  صالحیت  عبدالبها 
آیین بهائى را ندارد

کارشناس ارشد حقوق بین الملل حمید فرناق ــ 

چکیده

سخنران،  نویسنده،  خیراهَّلل،  جرج  ابراهیم 
نوامبر   11 در  بهائی  منتقد  و  روشنفكر  متكلم، 
 18۹0 سال  در  او  شد.  متولد  لبنان  در   184۹
بهائی شد و با تأیید بهاءاهَّلل )اولین رهبر بهائیان( 
اولین  خیراهَّلل  پرداخت.  بهائیت  تبلیغ  كار  به 
برای  عبدالبهاء  موافقت  با  كه  بود  بهائی  مبلغ 
با  توانست  و  كرد  سفر  امریكا  به  بهائیت  تبلیغ 
از  یادی  ز تعداد  خود  گستردۀ  و  نوین  تبلیغات 
كند.  دعوت  بهائیت  به  را  امریكایی  مسیحیان 
خیراهَّلل،  ارزشمند  خدمات  سبب  به  عبدالبهاء 
او را به القاب مختلف "فاتح امریک"، "كریستف 
كلمب ثانی" و "پتروس بهاء" مفتخر نمود. خیراهَّلل 
پس از مسافرت به عكا و اقامت 6 ماهه در آنجا و 
هم جواری با عبدالبهاء و خانواده بهاءاهَّلل، به این 
كه عبدالبهاء فردی دروغ گو، دورو،  نتیجه رسید 
و  است  غیرقابل اعتماد  و  سالوس  قدرت طلب، 
متقاباًل  ندارد.  را  بهائی  آیین  رهبری  صالحیت 
كرد و او را  عبدالبهاء نیز به خیراهَّلل سوءظن پیدا 
فردی مطیع و قابل اعتماد ندانست. اختالف این 
كه عبدالبهاء بعد از مدتی نسبت  دو باعث شد 
نماید.  اقدام  بهائی  جامعه  از  خیراهَّلل  اخراج  به 
خیراهَّلل نیز پس از حدود ده سال عضویت فعال 
انتقادی  مواضع  دلیل  به  بهائی،  تشكیالت  در 
گرداند  رو  او  از  به عبدالبهاء داشت،  كه نسبت 
و طرفدار و مرید برادرش میرزا محمدعلی افندی 

شد.

افندی،  محمدعلی  عبدالبهاء،  کلیدواژه: 
ابراهیم جرج خیراهَّلل، آمریكا

قسمت یازدهم؛

دکتر ابراهیم جرج خیراهلل:

بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائى
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اشاره
آموزه های  كنون،  تا بهائی  آیین  پیدایش  زمان  از 
 این نحله فكری همواره در معرض نقدوانتقاد قرار 
گونی به آن شده است. داشته و اعتراض های گونا

كلی  به طور  و  مسیحی،  و  مسلمان  علمای 
كتاب های  نگارش  با  الهی،  ادیان  طرفداران 
و  مشروعیت  به  را  نقد  بیشترین  مختلف، 
تكامل یافته  را  خود  كه  بهائی،  آیین  آموزه های 
بر  عالوه  داشته اند.  می داند،  الهی  ادیان  و  اسالم 
طرفداران ادیان توحیدی و اندیشمندان مذهبی، 
بهائیت در معرض نقد نویسندگان و اندیشمندان 
گرفته و هریک از منظری خاص،  غیرالهی نیز قرار 
اصالت و آموزه های  این آیین  ایرانی نوظهور را به 
گرفته و اعتراض های جدی به آن وارد  انتقاد  باد 

آورده اند.

شخصیت  ترور  با  كوشید  ابتدا  بهائی  تشكیالت 
روشنفكران بهائی و ناقض خواندن آن ها، ارتباط 
بهائیان  تا  نماید  قطع  آن ها  با  را  بهائی  جامعه 
كمتر در جریان انتقادها و اعتراض های مخالفان 
و خواندن مقاالت  آن ها  با  مراوده  لذا  گیرند؛  قرار 
بلكه  نكرد،  توصیه  نه تنها  را  آنان  مكتوبات  و 
و  نامه ها  خواست  بهائیان  از  دستورالعملی  طی 
مجالت و مقاالت مخالفان را بدون  اینكه مطالعه 
اداره كننده  نفره   ۹ )شورای  محفل  به  عینًا  كنند، 
نمایند.  ارسال  شهر(  هر  در  بهائی  تشكیالت 
امكان  و  مجازی  فضای  گسترش  با  به مرورزمان، 
دسترسی افراد به اطالعات، بهائیان غیرمتعصب 

كتاب های چاپ شده  امكان یافتند با مقاالت و 
جویای  به نوعی  و  شده  آشنا  بهائیت  حوزۀ  در 

گردند. پاسخ منطقی به پرسش های دینی خود 

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

نماید.

اوائل سال 1۹۹0 در جامعه  از  كه  پدیدۀ جدیدی 
از  منتقدان  بروز  و  ظهور  شد،  پیدا  بهائی  جهانی 
مهم  افراد  برگشت  البته  بود.  بهائی  جامعه  درون 
یا  اسالم  به  آنان  گرایش  و  بهائیت  از  فرهیخته  و 
با  دارد.  طوالنی  سابقه  درون فرقه ای  انشعاب 
امكان  این  و  اینترنت  مجازی  فضای  گسترش 
برای برخی از روشنفكران و اندیشمندان بهائی در 
غرب به وجود آمد تا اعتراض هایی را به دیدگاه ها 
بهائی،  بین المللی  جامعه  رهبری  عملكرد  و 
آورند.   وارد  اسرائیل  در  مستقر  بیت العدل  یعنی 
كه نوعًا از نخبگان جامعۀ بهائی  این روشنفكران 
كادمیک و مطالعاتی در حوزۀ  بوده و تحصیالت آ
و  بهائیت  به  نسبت  كافی  شناخت  و  بهائیت 
رهبری  و  بهائی  تشكیالت  دارند،  آن  آموزه های 
حركت های  به  و  برده  سؤال  زیر  را  حیفا  در  آن 

گردیده اند. گونۀ آن معترض  مستبدانه و خدا

از دید آن ها، رهبری روحانی )كاریزماتیک( بهائی 
شبه انتخابی  سلسله مراتب  یک  به  را  خود  جای 
سوی  از  مرتبًا  تصمیماتش  و  ساختار  كه  داده 
مورد  سابق  بهائیان  و  داخلی  و  بیرونی  منتقدان 
و  مجازی  فضای  توسعه  و  می گیرد  قرار  انتقاد 
هرچه  گسترش  زمینه ساز  اجتماعی  رسانه های 

شده  نارضایتی ها  بیشتر  این 
است.

كه  حیفا،  در  بهائیت  رهبری 
خطا  از  مصون  و  الهی  را  خود 
مقابل  در  می داند،  لغزش  و 
نیاورده  تاب  انتقادها   این 
و  روشنفكران  با  مخالفت  و 
بهائی  معترض  فرهیختگان 
كار خود  را در دستور  در جهان 

قرار داده است. بیت العدل با استفاده از سازمان 
تفتیش عقاید خود )هیأت های مشاورین قاره ای 
تعداد  صیانت(  شاخۀ  مساعدین  و  معاونین  و 
از  مختلف  بهانه های  به  را  مخالفان  از  یادی  ز
آنان  علیه  یا  نموده  اخراج  و  طرد  بهائی  جامعه 
كه مجبور به استعفا و  حركاتی را انجام داده است 

خروج از جامعه بهائی شوند.

در دیدگاه بیت العدل، بهائیان موظفند فقط یک 
صدا و یک قرائت از دین را شنیده و تبلیغ نمایند 
بهائی  رهبری  و  تشكیالت  كه  است  قرائتی  آن  و 
آن را تجویز می نماید. بر این اساس، هرگونه اقدام، 

كه  سؤالی  حتی  و  تفسیر  و  تحلیل  اظهارنظر، 
محافل  و  بیت العدل  باور  یا  خط مشی  با  مطابق 
ملی در دنیا نباشد ممنوع است و مرتكب پس از 
یافت اخطار و حتی گاهی بدون گرفتن اخطار،  در
با  كالم  و  سالم  و  گردیده  اخراج  بهائی  جامعۀ  از 
نیز  اوقات  گاهی  می شود.  شمرده  غیرمجاز  او 
تشكیالت بهائی عرصه را چنان بر بهائیان منتقد 
آن ها  برای  كه  می گیرد  تنگ 
چاره ای جز استعفاء و خروج از 

بهائیت باقی نمی ماند.

خشن  حركت های  این گونه 
كه  شده  باعث  غیرمنطقی  و 
یلیام  و چون  اندیشمندانی 
كول،  خوان  گارلینگتن، 
دنیس  گلیشر،  یک  فردر
فلمینگ،  جورج  مک اوئن، 
شول،  استیون  مارشال،  آلیسون  مارشال،  استیو 
یک  ار فیچیكیا،  فرانچسكو  مک گلن،  سن 
استتسون، دیل هازبند و غیره، كه هریک سالیانی 
آن  آموزه های  تبلیغ  به  و  بوده  بهائی  عضو جامعه 
مشغول بودند، به اجبار از بهائیت جدا شده و به 
آن ها  گردند.  معترض  بهائی  تشكیالت  عملكرد 
كتاب های مختلف،  با چاپ و انتشار مقاالت و 
تشكیالت  و  رهبران  عملكرد  و  بهائیت  محتوای 

بهائی را در بوتۀ نقد قرار داده اند.

اطالعات  با  دارد  سعی  مقاالت  سلسله  این 
نظرات  از  مختصری  بررسی  به  موجود،  محدود 
به  منتقد  روشنفكران  از  برخی  دیدگاه های  و 

و  مجازی  فضای  گسترش  با 
برخی  برای  امکان  این  اینترنت 
اندیشمندان  و  روشنفکران  از 
تا  آمد  به وجود  غرب  در  بهائی 
و  دیدگاهها  به  را  اعتراض هایی 
عملکرد رهبری جامعه بین المللی 
بهائی، یعنی بیت العدل مستقر در 

اسرائیل وارد آورند. 
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است  الزم  هرچند  بپردازد.  بهائی  تشكیالت 
و  شده  وارد  میدان  در  این  فرهیخته  محققان 
كامل تری را به  عالقه مندان  این حوزه  بررسی های 

ارائه نمایند.

گوشه ای از دیدگاه ها و انتقادهای روشنفکران  بیان 
دیدگاه های  همه  تأیید  و  قبول  معنى  به  بهائى 
آنان  عملکرد  و  سیاسى  و  اعتقادی  اجتماعى، 

نیست. 

الهى  دین  بهائیت  بهائى شناسى،  نشریه  دید  از 
با  وابسته  اجتماعى  جنبش  یک  بلکه  نیست؛ 
تعالیم  و  افکار  و  نادرست است  و  عقیده ای باطل 
به هیچ وجه  و  است  دیگران  آراء  از  برگرفته  آن 
به عنوان یک دین الهى موردقبول و پذیرش نیست.

دکتر ابراهیم جرج خیراهلل  
 )Ibrahim George Kheiralla(

مقدمه 
در  برجسته،  ایران شناس  براون،  ادوارد 
در  بهائیت  هرچه  كه  داشته  بیان  اظهارنظری، 
گسترش  پا و امریكا ــ  خارج از ایران ــ عمدتًا در ارو
اولیه  عقاید  و  یخ  تار از  بیش ازپیش،  می یابد؛ 
بابی خود جدا و منحرف می گردد. )ادوارد براون، 
كاشانی، مقدمه(  نقطةالكاف حاجی میرزاجانی 
كارشناسان و بهائی پژوهان دیگری  این مطلب را 

كرده اند.1  نیز تأیید 

و  سفر  هزینه  یافت  در با  خیراهَّلل  ابراهیم  دكتر 
افتخار  به  بهاءاهَّلل  سوی  از  تأییدیه ای  لوح  صدور 
او، راهی امریكا شد. فعالیت تبلیغی او چنان در 
نظرعبدالبهاء شگفت آمد كه در اولین دیدارشان، 
در سال 18۹8، در جایگاه رئیس جامعه بهائی، 
كلمبوس  امریک،  فاتح  همچون  القابی  به  را  او 

ثانی و پتروس بهاء مفتخر نمود.

بدون شک دكتر ابراهیم جرج خیراهَّلل، با پیشینه و 
فرهنگ مسیحی خود، یكی از عوامل مؤثر در تغییر 
و تحول ساختاری تعالیم بهائی و مناسب سازی 
آن برای انطباق با محیط فرهنگی غرب و جلب 
مكاتب  و  عقاید  به  عالقه مند  غربی  افراد  توجه 
و  نوشته ها  به  گذرا  نگاهی  است.  بوده  شرقی 
او، همچنین محتوای مطالب درسی  كتاب های 
كه  می دهد  نشان  او  سخنرانی های  فحوای  و 

1. FROM SHAYKHISM TO BABISM:A 
STUDY IN CHARISMATIC RENEWAL IN 
SHII ISLAM, Foreword, Ph.D. Dissertation by 
Denis Martin MacEoin, King’s College, Cam-
bridge, 1979.

و  عهدین  تعالیم  از  برگرفته  او  مطالب  خمیرمایه 
به  استناد  همانا  بهائیت  اصالت  در  او  مدعای 
بازگشت  درباره  عهدین  كتب  عبارات  و  آیات 
آخرالزمان  در  تحوالت  و  مكاشفات  و  مسیح 
است. روشن است كه این دیدگاه و تفسیر از آیات 
كتب عهدین هیچ گاه مورد قبول علمای مسیحی 

تلقی  عقیدتی  انحراف  و  نبوده 
گردد.

است  دیدگاهی  و  جهت  این 
بهائیت  برای  خیراهَّلل  ابراهیم  كه 
خود  سفر  در  عبدالبهاء  و  گشود 
كم وبیش  غربی،  كشورهای  به 
در  وگرنه  كرد  استفاده  آن  از 
میرزاحسین علی  آثار  و  كلمات 
نوری )بهاءاهَّلل( چنین استنادها 
حتی  ندارد.  وجود  ارجاعاتی  و 

كه به عنوان الواح صادره بهاءاهَّلل خطاب به  آنچه 
و  روسیه  آلمان،  اتریش،  فرانسه،  كشورهای  سران 
تظلم خواهی  ی  حاو بیشتر  است،  مشهور  بریتانیا 
ایشان،  ترحم  جلب  برای  تالش  و  آنان  از  بهاءاهَّلل 
در قالب تعابیری چون این عبد، این مظلوم، این 
كمترین اشاره ای به بشارات  مسجون ... است و 
انجیلی یا عهد عتیق در آنان مشاهده نمی شود. 

كلمات  بشارات،  نظیر  دیگر،  عمومی  الواح 
لوح  و  دنیا  لوح  اشراقات،  لوح  فردوسیه، 
كه محققان و نویسندگان بهائی آن ها را  تجلیات، 
بهاءاهَّلل  مطبوعاتی"  "بیانیه  و  تبلیغی  خطابه های 
اواخر  حدودًا  آن ها  انتشار  زمان  و  می كنند  تلقی 

برنامه های  با  هم زمان  و   18۹0 دهه  و   1880 دهه 
كمترین  فاقد  نیز  است،  خیراهَّلل  دكتر  تبلیغی 
كه  آن گونه  عهدین،  بشارات  به  استناد  و  تعابیر 

دكتر خیراهَّلل از آن ها بهره برداری می كند، است.1

از  خیراهلل  جرج  ابراهیم  برداشت  و  دیدگاه 
بهائیت

ابراهیم  برداشت  و  دیدگاه 
جرج خیراهَّلل از بهائیت، باعث 
آیین  بر  او  اساسی  تأثیرگذاری 
امریكا  در  یافته  انتشار بهائی 
دیدگاه  همان  متعاقبًا  شد. 
مهاجر  بهائی  مبلغان  به وسیلۀ 
در  پایی،  ارو كشورهای  به 
یافت  انتشار  هم  كشورها  آن 
آشنایی  برای  شد.  تثبیت  و 
آن  با  محترم  خوانندگان 
دیدگاه ها، برخی از تعابیر و نوشته های ایشان را در 

یم. اینجا می آور

بروز  گرچه  ا كه  است  این  اهمیت  حائز  نكته 
اختالف میان خیراهَّلل و عبدالبهاء، نهایتًا منجر به 
طرد و اخراج ابراهیم خیراهَّلل از گروه بهائیان طرفدار 
گردید، اما نظر به موفقیت دكتر خیراهَّلل  عبدالبهاء 
با  بهائیت  عماًل  بهائیت،  به  مبتدیان  جذب  در 
تعالیم مسیحیت، همچنان  یت  و محور پیشینه 

1. Buck, C. and Ioannesyan, Y. A.,‘Bahaullah’s 
Bisharat (Glad Tidings): A Proclamation to 
Scholars and Statesmen.’,Baha’I Studies Review 
16, pp. 3-28., 2010

جرج  ابراهیم  دکتر  شک  بدون 
فرهنگ  و  پیشینه  با  خیراهلل، 
عوامل  از  یکی  خود،  مسیحی 
ساختاری  تحول  و  تغییر  در  مؤثر 
آن  مناسب سازی  و  بهائی  تعالیم 
فرهنگی  محیط  با  انطباق  برای 
غربی  افراد  توجه  جلب  و  غرب 
مکاتب  و  عقاید  به  عالقه مند 

عرفانی بوده است. 
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در غرب و دنیای مسیحی، موردقبول عبدالبهاء 
و شوقی افندی باقی ماند و تا امروز نیز دنبال شده 
عیسی  بازگشت  عبدالبهاء  براین اساس،  است. 
مسیح، و بهاءاهَّلل نیز حضور جسمانی خدای پدر 

ی زمین است! بر رو

آمدن ملکوت بر روی زمین
بر  پدر  که خدای  لوقا 9-20 مى خوانیم  انجیل  »در 

روی زمین آمد و اعالم کرد که برای 
خواهد  زمین  روی  به  هم  دوم  بار 
بار  الهى  مظهرکلمه  اینکه   ... آمد 
خواهد  ظاهر  زمین  روی  بر  دیگر 
احکام  که  مردمى  درباره  و  شد 
خواهد  حکم  کردند  نقض  را  او 
کرد... قباًل اعالم کردیم که رسالت 
بشارت  و  اعالم  مسیح،  خاص 
او  است!  زمین  بر  ملکوت  آمدن 
مى خواست  حواریون  از  مصرانه 

کنند!... در حالى  برای آمدن ملکوت به زمین دعا 
همه  کلى  طور  به  و  اروپایی ها  و  امریکایی ها  که 
شرقیان  بودند؛  شرق  از  خدا  آمدن  منتظر  غربیان 
ظاهر  غرب  در  جهانى  دین  که  داشتند  عقیده 
كتاب بهاءاهَّلل، ج2،  خواهد شد! )ابراهیم خیراهَّلل، 
ی زمین، ص35٠(.  فصل19، آمدن ملكوت به رو

نشانه های آمدن ملکوت بر زمین
نشانه های آخرالزمان ... به روشنى در نصوص بیان 
که  است  زمانى  این  خالصه،  به طور  است.  شده 
بر  و زنده،  گوشت  با پوست و  خدای قادر متعال، 

تنها  اینجا  در   ... مى شود!  حاضر  کى  خا کره  روی 
آمدن  دلیل  به عنوان  اصلى،  و  مهم  مورد  چند  به 
خدای پدر بر روی زمین، در قرن 19 اشاره مى کنیم! 
... در قرن جاری، همه پیشگویی ها محقق شده و 
دیگر چاره ای جز ظهور خدا، در آستانه قرن بیستم 

نیست!

روی  بر  خدا  آمدن  نشانه های  مهم ترین  از  یکى 
و  خرابی  گذشتن  حد  »از  زمین، 
و مسیح  دانیال  که  ویرانى است« 
متى،  )انجیل  کرده اند  پیشگویی 
فتنه  و  فساد  »سمبل   ...  .)24:15
بناپارت  ناپلئون  منظور  خرابی«  و 
کرد  که به سوریه حمله  اول است 
المقدس  بیت  و  اقدس  ارض  و 
 1799 سال  در  را  )عکا(   جدید  
کرد! او به هنگام ترک شهر  اشغال 
عکا  گر  »ا بود،  گفته  بازگشت  و 
سقوط کرده بود، من دنیا را تغییرداده بودم! آینده من 

کوچک برهم خورد!« بر اثر یک شن ریزه 

در  را  آخرالزمان  نشانه های  از  یکى  مسیح  عیسى 
مژده  وقتى  »سرانجام  کرد:  بیان   24:14 متى  انجیل 
از  همه  و  رسید  جهان  مردم  همه  گوش  به  انجیل 
آن با خبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید!« 
مسیح  انجیل  مى کنیم  مالحظه  که  همان طور 
بشارت آمدن مظهرالهى را به ما مى دهد! )ابراهیم 
آمدن  فصل2٠،  ج2،  بهاءاهَّلل،  كتاب  خیراهَّلل، 

ی زمین، صص 3٦7-37٠(. ملكوت به رو

توجه  با  که  است  طبیعی 
و  حکومت  بهاءاهلل  اینکه  به 
نداشت،  جامعه  در  قضاوتی 
که  می گردد  حاصل  یقین 
گمان ها  و  پندارها  این  همه 
عهدین،  کتب  از  تفاسیر  و 
یا تفسیر  توهمات غیرواقعی و 
کارانه  ریا و  مغرضانه  تأویل  و 

بوده است. 

خانواده بهاءاهلل، ورقات، اغصان
ملکوت  و  حکومت  استقرار  درباره  پیشگویی  از 
کمیت او ابدی  که قدرت و حا بهاءاهلل درمى یابیم 
از بی توجهى  و توأم با صلح ابدی است! ... پس 
دینى،  معلمان  و  رهبران  تذکرات  و  تعالیم  به  مردم 
که خداوند خودش بر روی زمین ظاهرشود  الزم شد 
گفت  و به قضاوت و حکومت بپردازد! ... خداوند 
به هوش باشید که من حتى بین گاو چاق و گاو الغر 
روی  از  را  بدکردار  شیطان  و  کرد...  خواهم  داوری 
گله من در صلح و آرامش،  زمین برخواهم داشت و 
 ... مى خوابند!  آسوده  و  مى کنند  زندگى  جنگل  در 
که خدای  این ها همه پیشگویی های روشنى است 
پدر جاودانى، خودش بر روی زمین ظاهر مى شود تا 
دهد!  نجات  زورگو  شبانان  دست  از  را  خود  اغنام 
فصل27،  ج2،  بهاءاهَّلل،  كتاب  خیراهَّلل،  )ابراهیم 

ی زمین، صص 488-49٠(. آمدن ملكوت به رو

بهاءاهَّلل  اینكه  به  توجه  با  كه  است  طبیعی 
یقین  نداشت،  جامعه  در  قضاوتی  و  حكومت 
گمان ها  و  پندارها  این  همه  كه  می گردد  حاصل 
و  غیرواقعی  توهمات  عهدین،  كتب  از  تفاسیر  و 
كارانه بوده است.                                                                                 یا یا تفسیر و تأویل مغرضانه و ر

زندگى نامه
ابراهیم جرج خیراهَّلل نویسنده، سخنران، متكلم، 
 184۹ نوامبر   11 در  مخترع،  و  منتقد  روشنفكر، 
روستای  در  باب(  مرگ  از  قبل  سال  یک  )حدود 
مادری  و  پدر  از  لبنان،  جبل  منطقه  بحمدون 
مدرک   18۷0 سال  در  شد.  متولد  مسیحی، 

یه  سور امریكایی  كالج  از  را  خود  كارشناسی 
از  پس  نمود.  یافت  در هنر،  رشته  در  )بیروت( 
یه  اسكندر به  بیروت  از  كارشناسی،  مدرک  اخذ 
در  معلم  به عنوان  مدتی  و  كرد  مكان  نقل  مصر 
كار  به  مشغول  پروتستان ها  امریكایی  كادمی  آ
كرد  ازدواج  سوری  دختری  با  یه  اسكندر در  شد. 
خیراهَّلل  مدتی،  از  پس  شد.  فرزند  سه  صاحب  و 
و  خرید  رهگذر  از  و  شد  مشغول  تجارت  كار  به 
وضعیت  خشكبار،  و  شكر  غالت،  پنبه،  فروش 

كرد. اقتصادی مطلوبی پیدا 

با  خانمش  برادر  طریق  از   18۹0 سال  در  خیراهَّلل 
آموزش های  گرفتن  از  پس  و  شد  آشنا  بهائیت 
طهرانی،  عبدالكریم  بهائی  مبلغ  از  تبلیغی  اولیه 
خیراهَّلل  بهائیت،  قبول  از  پس  ید.  گرو بهائیت  به 
گرفت  اجازه  او  از  و  فرستاد  بهاءاهَّلل  برای  نامه ای 
كار تبلیغ بهائیت مشغول شود.  بهاءاهَّلل در  كه به 

پاسخ درخواست او نوشت:

 جناب ابراهیم اّیده اهلل

هوالسامع المجیب

که به  کسى  از سوی مظلوم به  ذکر و یادی صادره 
وحدانیت و فردانیت خدا اقرار دارد و اینکه او اول و 
آخر و ظاهر و باطن است. ال اله اال هو الواحد العلیم 

الحکیم.

را  آن  و  شنیدیم  را  تو  درخواست  ما  که  به درستى 
برایت برآورده کردیم و آن چنان ذکر تو را متذکر شدیم 
و  تو  متوجه خواهد شد.  تو  به سوی  قلوب  که همه 
خیرات  و  احسان  به  مى کنم  توصیه  را  خود  اولیای 
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نزدیک  خداوند  به  را  تو  آنچه  به  و  تقوی  و  بّر  به  و 
مى کند.

و  بانبیائک  اسئلک  الهى  یا  اهلل،  سبحانک  قل 
انزل علّى من سمائک عنایة  اولیائک  و  اصفیائک 
وجهى  على  افتح  و  لدیک  من  رحمة  و  عندک  من 
الفیاض  انت  اّنک  الطافک؛  و  رحمتک  ابواب 
المشفق المعطى الکریم. ال اله اال انت الغفورالرحیم 
فصل31،  ج2،  بهاءاهَّلل،  كتاب  خیراهَّلل،  )ابراهیم 

صدور لوح به افتخار مؤلف، ص544(.

انجام  برای  ابتدا   18۹2 ژوئن  در  خیراهَّلل  دكتر 
معامالت تجاری به روسیه، آلمان و فرانسه رفت 

و سرانجام در دسامبر سال 18۹2 به شهر نیویورک 
در امریكا، وارد شد. در امریكا خیراهَّلل فعالیت های 
اقتصادی مختلفی را تجربه كرد. او عالوه بر فروش 
فرهنگی  مؤسسه  استخدام  به  شرقی،  كاالهای 
گو درآمد. موفقیت او در این  آرامش روانی در شیكا
كالس هایی  مؤسسه موجب شد تا در سال 18۹5 
ماهیت  روانی،  آرامش  طریق  از  "مداوا  عنوان  با 
عقل و روح، بازگشت روح و بشارات انجیل" برگزار 
كه افراد مختلف  كالس ها،  نماید. خیراهَّلل در این 
از  خود  برداشت های  داشتند،  شركت  آن  در 

تعالیم بهائی را نیز ارائه می داد.

به  كه  بود  بهائی  اولین  خیراهَّلل  جرج  ابراهیم 
عبدالبهاء  موافقت  و  عبدالكریم  حاج  توصیه 
امریكا  متحده  ایاالت  به  بهائی  امر  تبلیغ  برای 
كرد. او در سال 18۹4 با موافقت عبدالبهاء  سفر 
با  و  پرداخت  امریكا  در  بهائی  تعالیم  معرفی  به 
گو،  فعالیت های تبلیغی خود در نیویورک، شیكا
یسكانسین( و مناطق  كینوشا )شهری در ایالت و
مختلف دیگر امریكا، تا سال 1۹00 نزدیک به 225 
كرد و نسبت به تغییر  امریكایی را با بهائیت آشنا 

كیش آن ها تالش نمود.1  

تبلیغ  به دلیل موفقیت های خیراهَّلل در  عبدالبهاء 
آیین بهائیت در امریكای شمالی او را  "پتروس بهاء"، 

"كریستف كلمب ثانی" و "فاتح امریک" نامید.2

1. William Garlington, The Baha’i Faith in 
America, p.79, Praeger Publishers, 2005. 
2. Browne, Edward G, Materials for the study 
of the Bábí religion, Cambridge, UK, 1918, pp. 
115–137. 

بزرگداشت  مناسبت  به  عبدالبهاء  همچنین 
ابراهیم خیراهَّلل لوحی صادر نمود.1            

یكی  دعوت  به  خیراهَّلل  دكتر   18۹8 تابستان  در 
یارتی  ز سفری  در  گرفت  تصمیم  گردانش  شا از 
با  نزدیک  از  بهاءاهَّلل،  قبر  یارت  ز ضمن  عكا،  به 
به  سفر  این  كند.  گفت وگو  و  دیدار  عبدالبهاء 

جمعًا  و  خانواده  چند  همراه 
شرح  شد.  انجام  نفر،  شانزده 
و  گفت وگوها  و  سفر  كامل 
یدادهای پیش آمده متعاقبًا  رو

ارائه خواهد شد. 

بود  این  سفر  این  مهم  نكتۀ 
شش  مدت  خیراهَّلل  دكتر  كه 
از  و  ماند  عكا  و  حیفا  در  ماه 
نزدیک و در جلسات مختلف 
كرد.  گفت وگو  عبدالبهاء  با 
عربی  مادری اش  زبان  كه  او 
زائران  سایر  برخالف  بود، 
و  خاص  مطالب  كه  غربی 
مترجم  از  را  كنترل شده ای 

و  اختالف ها  جریان  در  می كردند؛  یافت  در
درگیری های میان عبدالبهاء و محمدعلی افندی 
نیز قرار گرفت و پس از بازگشت به آمریكا، در سال 

Balyuzi, H.M., Abdu’l-Bahá: The Centre of 
the Covenant of Baháulláh (Paperback ed.), 
Oxford, UK, 2001, George Ronald. ISBN 
0-85398-043-8.
1. Abdu’l-Bahá (1900). “Tablet to Ibrahim 
George Kheiralla”. Bahai Online Library. Re-
trieved May 13, 2016.

گرفت و  18۹۹، هرچه بیشتر از عبدالبهاء فاصله 
كتاب اقدس و دیگر نوشته های بهاءاهَّلل  با مطالعه 
نفع  به  عبدالبهاء  كه  ادعاهایی  كه  شد  متقاعد 
كردار و نوشته ها  كرده، غیرموجه است. او از  خود 
او  كه  رسید  نتیجه  این  به  عبدالبهاء  سخنان  و 
پس  خیراهَّلل  هرچند  است.  مستبدی  و  دورو  آدم 
از رسیدن به امریكا دستخطی 
را با امضای عباس عبدالبهاء 
آن  در  كه  نمود  یافت  در
و  تقدیر  از  پس  عبدالبهاء 
كه: »تو  تمجید از او نوشته بود 
به  محبت  و  عشق  دایره  مركز 
كه  هستی  محوری  و  خداوند 
ستایش  برای  مؤمنین،  نفوس 
و پرستش خداوند گرد تو جمع 
استتسون،  یک  )ار می شوند« 
ترجمه  بهائیان،  پنهان  یخ  تار
حمید فرناق، انتشارات گوی، 

ص 310(.

خیراهَّلل به این نامه توجه نكرد و 
آن را حمل بر چاپلوسی و تملق عبدالبهاء دانست 
كه از  گفت "این نامه پاسخی به پرسش من بود  و 
كردم چگونه و از چه طریق افراد  عبدالبهاء سؤال 
ارسال  پول  شما  برای  می توانند  متمول  و  پولدار 
به طور  خیراهَّلل  دكتر  ماه  دو  حدود  از  پس  كنند؟" 
كتاب  كامل از عبدالبهاء برید و به استناد فرمان 
محمدعلی افندی  طرفداران  صف  به  عهدی، 

درآمد و شروع به مكاتبه و مراودۀ با او نمود.

بود،  عربی  مادری اش  زبان  که  او 
که  غربی  زائران  سایر  برخالف 
را  کنترل شده ای  و  خاص  مطالب 
در  می کردند؛  دریافت  مترجم  از 
درگیری های  و  اختالف ها  جریان 
میان عبدالبهاء و محمدعلی افندی 
به  بازگشت  از  پس  و  گرفت  قرار  نیز 
آمریکا، در سال 1899، هرچه بیشتر از 
گرفت و با مطالعه  عبدالبهاء فاصله 
نوشته های  دیگر  و  اقدس  کتاب 
ادعاهایی  که  شد  متقاعد  بهاءاهلل 
کرده،  خود  نفع  به  عبدالبهاء  که 

غیرموجه است. 
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شروع جدایی عبدالبهاء و ابراهیم خیراهلل
شد  متوجه  یكا  امر به  بازگشت  در  خیراهَّلل 
و  نادرست  تعالیم  اتهام  با  را  او  عبدالبهاء 
گتسینگر  آقای  و  كرده  بركنار  غیراخالقی  رفتار 
به  خود  نمایندۀ  به عنوان  نامه ای  صدور  با  را 
گتسینگر   است.  نموده  معرفی  یكا  امر بهائیان 
یكا این مطلب را بین  هم پس از بازگشت به امر
خیراهَّلل  از  عباس افندی  كه  كرد  منتشر  بهائیان 
به  می داند.  غلط  را  او  تعالیم  و  است  ناراضی 
دو  كنوشا  و  گو  شیكا انجمن های  ترتیب  این 

شدند. دسته 

بهائی  معبد  در  كه  جلسه ای  در  خیراهَّلل  دكتر 
گو تشكیل داد، جدایی خود از عبدالبهاء  شیكا
اطالع  به  را  افندی  محمدعلی  به  تمایلش  و 
كه  خواست  آن ها  از  و  رسانید  بهائیان  عموم 
را  نفر دعوت خیراهَّلل   300 بپیوندند. حدود  او  به 
بهائیان  كثر  ا ولی  شدند  ملحق  او  به  و  پذیرفته 
به  خیراهَّلل  بمانند.  عبدالبهاء  با  دادند  ترجیح 
ادامه  گو  شیكا در  خود  تبلیغی  فعالیت های 

داد. 

بهائیان وحدت گرا"  "انجمن  تأسیس  به  ابتدا  او 
اقدام   )The Society of Unitarian Baha’is(
دین  ملی  "انجمن  نیز   1۹14 سال  در  و  نمود 
The Society of International Re- )جهانی" 

كرد. ligion( را در ایالت ایلینوی ثبت 

                                                                                                                 

كبر،  ا غصن  رهبری  تحت  انجمن  این 
دكتر  و  می كرد  فعالیت  محمدعلی افندی، 
بود.  یكا  امر در  انجمن  این  نماینده  خیراهَّلل 
مشابهی  هدف  انجمن  دو  این  می رسد  به نظر 
كه  می دهد  نشان  شواهد  گرچه  داشته اند، 
وحدت گرایی  جهانی،  دین  ملی  انجمن 
احتمااًل  و  داده  قرار  خود  هدف  را  جهان  در 
برای  است.  گرفته  درنظر  را  بیشتری  مخاطبان 
نیامده  بهائی  كلمه  مؤسسه،  این  نام  در  مثال، 
می داند  دینی  تبلیغ  را  قصدش  خیراهَّلل  دكتر  و 
"دین  یک  به  را  مختلف  ادیان  پیروان  همه  كه 
خاص،  به طور  آنكه  نه  كند،  دعوت  جهانی" 
آن  قابل توجه  نكات  از  نماید.  تبلیغ  را  بهائیت 
ی همگانی  او، رستگار تعالیم  از  یكی  كه  است 

بوده است.

بهائیان  انجمن  می رسد  به نظر  درهرصورت، 
برای  ابتدایی  دینی  مؤسسه  و  نهاد  به عنوان 
بهائیان وحدت گرا، از سال 1۹3۷ به بعد، حفظ 
شد ولی از سرنوشت "انجمن ملی دین جهانی" 

اطالعات جدیدی در دسترس نیست.

و  عبدالبهاء  بین  اختالف  گرفتن  باال  دنبال  به 
طرفداران  گسترده  فعالیت های  با  و  محمدعلی 
عبدالبهاء و اعزام چند مبلغ بهائی به امریكا و به 
محمدعلی افندی  طرفداران  كاهش  آن،  موازات 
خیراهَّلل  ابراهیم  شهرت  و  اعتبار  از  امریكا،  در 
دادن  شكست  در  موفقیتی  كه  او  شد.  كاسته 
بود،  نیاورده  به دست  عبدالبهاء  طرفداران 
كاست. با  یج از فعالیت های تبلیغی خود  به تدر
فعالیت   1۹28 سال  در  محمدعلی افندی  مرگ 
حداقل  به  وحدت گرا(  )بهائیان  موحدین  گروه 

ممكن رسید.

سال  یک  یعنی   ،1۹2۹ مارس   6 در  نیز  خیراهَّلل 
بیروت،  در  محمدعلی افندی،  فوت  از  بعد 

درگذشت.

از چگونگی اعتقادات او در اواخر عمرش اطالع 
چندانی در دست نیست ولی پسر دكتر خیراهَّلل، 
به   1۹30 سال  در  خیراهَّلل  ابراهیم  جرج  نام  به 
به  نیویورک  اسالمی  جامعه  در  و  ید  گرو اسالم 
كار ترجمه و چاپ برخی  فعالیت پرداخت.1  او 

1.  Bowen, Patrick D., A History of Conversion 
to Islam in the United States, Volume 1: White 
American Muslims before 1975. Brill. p. 261, 
August 27, 2015. ISBN 978-9004300699

لبنانی، جبران خلیل2  اشعار شاعر سرشناس  از 
جبران  را انجام داد. 3

دهكدهای در میالدی در۱883 جبران خلیل جبران .۲
اینكه با کنون شد.ا لبنانزاده ُبشاری منطقه از کوچک
چشمگیر جبران تأثیر همچنان میگذرد او مرگ از سالها
رمزوراز از هالهای در عام و خاص برای زندگیاش و است
بهاصول پایبندی که بود کشیشی قراردارد.مادرشدختر
وارزشهابرایشدردرجهنخستقرارداشتوهمینعاملی
بگیرد.جبران الهام مادرخود از تاجبرانخلیلجبران شد
گاهناتوانیاشبرایتشخیصمیانایهام که شاعریاست
دامچالهای بیدروپیكری، و بیکرانگی میان یا ابهام و
کلمات مجموعه میافتد. آن درون به شاعر که میشود
منتشر قاهره در ۱9۲۷ در خیال قلمرو نام با جبران قصار
رسانید. چاپ به را انسان پسر عیسی، نیز بعد سال و شد
و عربی آثار از المتمردة األرواح و المروج عرائس الموسیقی،
ارواحمتمرد،اشكیولبخندیوتندبادها،آیینههایروح،
مرغزار، فرشتگان و پیشرو پیامبر، بـاغ و پیامبر برانگیخته،
... و دل راز روح، حمام سرکش، ارواح طرفههای و تازهها
خلیل جبران است. انگلیسی زبان به منتشرشده آثاری
کتابخدایانزمیندر۱93۱  جبرانسرانجامپسازانتشار
 ۲ نیویورک خیابانهای فروبست. جهان از چشم میالدی
روزبرایاوعزادارشدندودرسراسرآمریكاولبنانبرمرگاو
کردند.امروزناموآثارجبرانخلیلجبراندرردیف سوگواری
بهعنوان جبران خلیل جبران است. لبنان مردم افتخارات
و میگشاید علی؟ع؟ امام ستایش به لب مسیحی، یک
از )پس علیبنابیطالب من عقیده به میگوید: چنین
کهوجودش،همه است قومعرب از مرد پیامبر(نخستین
کمالرا کاملبودنرادرقومخویشدمیدوآهنگ فضائل
رانشنیده ازآنمانندآن کهپیش گوشمردمیرسانید به
بودندودربینتاریكیهایجاهلیتازروشروشناومتحیر
ماندند.جبرانخلیلمعتقدبود:دوطایفهشیفتهروشعلی
کدلودیگرینیكوسرشتانباذوق. بودندیكیخردمندانپا
علیبنابیطالبشهیدعظمتخویشگشت.اوازدنیارفت
درحالیکهنمازبرزبانشجاریودلشازشوقخدالبریزبود.
گروهیازمردم مردمعرب،حقیقتمقاماورادرکنكردندتا
را گرانبها گوهر این کشورهمسایهآنها)ایران(برخاسته،
سعیدیان، )منبع: شناختند را او و داده تشخیص سنگ از

عبدالحسین،دایرهالمعارفنو(.
3.  Suheil Bushrui; Joe Jenkins (18 October 
2014). Kahlil Gibran: Man and Poet. One world 
Publications. ISBN 978-1-78074-732
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و  امریکا  در  خیراهلل  تبلیغى  فعالیت های 
علت موفقیت او

مشهور  تیزهوشی  و  فراست  به  خیراهَّلل  ابراهیم 
و  بحث  اهل  او  داشت.  جذاب  شخصیتی  بود، 
كشف حقیقت  گفت وگو و مناظره و عالقه مند به 
اینكه هیچ گاه تحت تأثیر  او  از خصوصیات  بود. 
قرار  افراد  روحانی  و  كاریزماتیک  شخصیت 
نمی گرفت. او به خاطر رفتار خالف قاعده اش، از 

ی شده بود. سوی جامعه مسیحی لبنان منزو

مالقات  برای  كه   18۹8 جوالی  از  قبل  تا  خیراهَّلل 
و  بهاءاهَّلل  نمود، هرگز  به عكا مسافرت  عبدالبهاء 
اطالع  بهائیت  از  و  نكرده  مالقات  را  عبدالبهاء 
او  دسترس  در  مطالب  تنها  و  نداشت  چندانی 
چند مقاله از پروفسور ادوارد براون درباره جنبش 

.William Garlington, p.79 بابی بود

بهائی  الهیات  تدوین  در  مهمی  نقش  خیراهَّلل 
در  او  داشت.  مسیحی  و  غربی  جوامع  مناسب 
از  قبل  كه  براون،  ادوارد  آثار  از  بهائیت  معرفی 
یادی  ز استفاده  بود،  شده  منتشر   18۹2 سال 
درباره  خیراهَّلل  كه  یادی  ز اطالعات  درواقع  نمود. 
یخ و عقاید بهائی داشت از مطالعه كتاب های  تار
از  بهره گیری  با  او  بود.  شده  حاصل  براون  ادوارد 
چهره  تغییر  در  مهمی  نقش  براون،  پروفسور  آثار 
پدیده  یک  به  را  آن  و  نمود  ایفا  غرب  در  بهائیت 

كرد.1  پذیر برای غربی ها تبدیل  مسیحی و باور

1. Margit Warburg, Citizens of the World (A 
History & Sociology of the Baha’is from a Glo-
balization Perspective), p.37.Brill, 2006.

كه برای  توضیح این نكته خالی از لطف نیست 
آشنا  او  افكار  و  خیراهَّلل  با  بار  اول  كه  غربیانی 
گنگ و مبهم بود. در آن زمان   می شدند همه چیز 
نبودند  آشنا  آن  بحث های  و  بهائیت  با  غربی ها 
و  كیست  خیراهَّلل  كه  نمی شدند  متوجه  كثرًا  ا و 
آیین  یک  حضور  آن ها  برای  چیست؟  بهائیت 
فراوان  رمزورازهای  با  زمین،  مشرق  از  جدید 
جذاب به نظر می رسید. خانم مارگیت واربرگ در 
كتاب خود  بخش "حركت بهائیان به سوی غرب" 
ابراهیم خیراهَّلل  شهروندان جهانی، درمورد حضور 
جالبی  موضوع  به  امریكا،  در  بهائیت  تبلیغ  و 

اشاره  می كند. او می نویسد: 

كانادا، در سال  و  امریكا  به  »سفرهای عبدالبهاء 
یاد همراه بود، ولی تأثیر  گرچه با تبلیغات ز 1۹12، ا
موقتی در افكار عمومی امریكای شمالی داشت. 
گرچه در آن زمان تعدادی مبلغ از آسیا به امریكا 
چهره های  از  یكی  عبدالبهاء  ولی  بودند،  رفته 
طنزپرداز  توسط  كه  است  طنزی  مقاله  شاخص 
ک2 تحت عنوان انجمن  كا كانادایی، استفان لی 
شرقى یاهى ــ باهِى خانم راسلی براون نوشته شده 
شناخت  به  می تواند  كه  مقاله  این  در  است. 
ک،  كا لی  كند؛  كمک  ما  دینی  جامعه شناسی 
به  شرقی  صوفیان  ظاهر  با  را  باهی  ــ  یاهی  آقای 
و  هندو  و  اسالم  از  معجونی  كه  می كشد  تصویر 

بودیسم است و به تازگی وارد شهر شده است:

كه به  او آن چنان ژست مرتب و حق به جانبی دارد 
كیست  كه بپرسد او  فكر هیچ كس خطور نمی كند 

2. Stephen Leacock (1944 -1869).

را  مطلب  این  فقط  آن ها  است؟  آمده  كجا  از  و 
است  باهی  ــ  یاهی  جناب  او  كه  می كنند  تكرار 
اطالعات  كسب  به  كه عالقه مند  كسانی  برای  و 
كه تلفظ  بیشتر از او بودند این را اضافه می كردند 
كه جناب  ــ باهی است و دكترینی  اسمش یاّهی 

می كند  تبلیغ  باهی  ــ  یاهی 
 Margit( دارد!«  نام  بوهویی 

.).Warburg, p.190

فرهنگ  چون  خیراهَّلل  ابراهیم 
بهائیت  از  داشت،  مسیحی 
ساخت  مسیحی  چهرۀ  یک 
عرضه  غربی ها  به  را  آن  و 
آموزه های  غربی ها  برای  كرد. 
نامأنوس  و عبدالبهاءء  بهاءاهَّلل 
مهم ترین  بود.  غیرقابل درک  و 
تعالیم  به  كه  مسیحی  آموزه 
كه  بود  این  یافت  راه  بهائی 
و  است  پدر  خدای  بهاءاهَّلل 

مسیحیان  كه  است  مسیح  همان  نیز  عبدالبهاء 
منتظر آمدن او هستند.

خود،  تبلیغی  كالس های  در  خیراهَّلل  دكتر 
می نمود  معرفی  مسیح  بازگشت  را  عبدالبهاء 
باور  را  مطلب  این  كسی  گر  ا كه  داشت  اصرار  و 
نداشته باشد برای همیشه شانس رستگاری را از 

دست خواهد داد.1

1. Browne, Edward G, Materials for the study of 
the Bábí religion, Cambridge, UK, 1918, p.117.

گردان، در ده جلسه سخنرانی  به گفته برخی از شا
پرداخته  بهائیت  به  چندان  خیراهَّلل  دكتر  اول 
ماوراءالطبیعه،  بیان مطالب  به  بیشتر  و  نمی شد 
او  می شد.  توجه  امور  قبیل  این  از  و  یا  رؤ خواب، 
از  برداشتن  پرده  به  دادن  و وعده  با مقدمه چینی 
برخی از رموز، شركت كنندگان را 
در جلساتش  به حضور  ترغیب 
از  یازدهم  جلسه  در  می كرد. 
عبدالبهاء  و  بهاءاهَّلل  باب، 
خیراهَّلل  می آمد.  میان  به  سخن 
وعده  كالس ها  در  حاضران  به 
یک   1۹1۷ سال  در  كه  می داد 
كنان جهان بهائی شده  سوم سا
و هزاره جدید فرا خواهد رسید. 
كتاب دانیال  او پیشگویی های 
آن  مكاشفه های  همچنین  و 
انطباق  بهاءاهَّلل  به  را  كتاب 
متقاعد  را  مسیحیان  تا  می داد 
كه آمدن بهاءاهَّلل در انجیل آن ها پیشگویی  نماید 

شده است! 

خود،  زعم  به  آموزشی،  آخر  جلسات  در  خیراهَّلل 
برای  بود،  ابهی  اهَّلل  همان  كه  را  اعظم  اسم  كلمه 
برخی از دانشجویان خاص خود آشكار می نمود. 
منتهی این را فقط به دانشجویانی هدیه می داد كه 
طی یادداشتی، مستقیم و خطاب به عبدالبهاء، 

اظهار و اقرار به ایمان به او نمایند. 

و  عوامانه  دینی  فرهنگ  بیانگر  خیراهَّلل  تعالیم 
كه  جایی  است،  خاورمیانه  مردم  پوپولیستی 

فرهنگ  چون  خیراهلل  ابراهیم   
یک  بهائیت  از  داشت،  مسیحی 
به  را  آن  و  ساخت  مسیحی  چهرۀ 
کرد. برای غربی ها  غربی ها عرضه 
عبدالبهاءء  و  بهاءاهلل  آموزه های 
بود.  غیرقابل درک  و  نامأنوس 
به  که  مسیحی  آموزه  مهم ترین 
بود  این  یافت  راه  بهائی  تعالیم 
و  است  پدر  خدای  بهاءاهلل  که 
عبدالبهاءء نیز همان مسیح است 
او  آمدن  منتظر  مسیحیان  که 

هستند.
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به  قداست بخشی  و  طلسم  شعبده،  خواب، 
شخصیت ها، نقش مهمی ایفاء می كرد.

یس شده توسط ابراهیم خیراهَّلل  محتوای تعالیم تدر
بروكلین،1  ح.  ا.  خانم  ازجمله  مختلف  افراد  را 
حضور  جلسات  این  در  خود  كه  نیویورک،  اهل 
پروفسور  اطالع  به  نامه هایی  طی  است،  داشته 

براون  و  رسانده اند  براون  ادوارد 
سه  به عالوه  را،  نامه ها  این 
امریكایی مورخ  12اوت  روزنامه 
 18 و   1۹00 یه  فور  16  ،1۹00
گلدزیهر،  كه  را   1۹04 دسامبر 
سرشناس  شرق شناس 
برایش  بهائیت  درباره  امریكایی 
فصل  در  بود؛  كرده  ارسال 
عنوان  تحت  خود  كتاب  دوم 
درباره  مطالعه  برای  "مطالبی 

آیین بابی" آورده است.2  

را  زیر  متن  باید  شدن  بهائی  برای  عالقه مند  افراد 
برای عبدالبهاء ارسال می كردند:

به غصن اعظم )عبدالبهاء(

اعتراف  منان  خداوند  وحدانیت  و  یگانگی  به 
می كنم و به تجلی او در هیأت انسانی معتقدم و 
به اینكه بهاءاهَّلل بعد از صعودش )مرگ( سلطنتش 
را به تو تحویل داده است، ایمان دارم. ملتمسانه 

1.  A. H. Brooklyn
2. Browne, Edward G, Materials for the study of 
the Bábí religion, Cambridge, UK, 1918, chap-
ter2, Baha’i Propaganda in America, p115.

شكوهمند  سلطنت  این  در  كه  دارم  درخواست 
كنید.       مرا بپذیرید و نامم را در دفتر مؤمنان ثبت 

بنده جان نثار شما 

كه به عبدالبهاء نامه نوشتند به خاطر  كسانی  كثر  ا
كه بتوانند در جلسات آتی بهائی شركت  این بود 
كه خیراهَّلل  كرده و به مسائل اسرارآمیز و رازگونه ای 
وعدۀ بیان آن ها را داده بود، دست 

كنند. پیدا 

تبلیغ شده  مختلف  افراد  بین  از 
نفر  چهار  خیراهَّلل،  ابراهیم  توسط 
یان  مار جیمز،3  یلیام  و نام های  به 
ادوارد  و  چیس5  تورنتون  میلر،4 
 18۹4 سال  پایان  در  كه  دنیس6 
توانستند  پیوستند،  بهائیت  به 
بیشترین نفوذ و تأثیر را در گسترش 

بهائیت در امریكا ایفا نمایند.

امریكائی"  مؤمن  "اولین  لقب  بعدها   عبدالبهاء 
آن  واقعیت  درحالی كه  داد،  چیس   تورنتون  به  را 
او  از  قبل  میلر  یان  مار و  جیمز  یلیام  و كه  است 
دراین باره،  بودند.  كرده  را  بهائیت  پذیرش  اظهار 
چیس  وسیع  نسبتًا  معلومات  كه  می رسد  به نظر 
گو و  در امور دینی، برای جامعه بهائی نوپای شیكا
احتمااًل خود خیراهَّلل اهمیت داشته است. البته 
كن  سا انگلیسی  خانم  یک  كه  هم  میلر  یان  مار

3. William James
4. Marian Miller
5. Thornton Chase
6. Edward Dennis

از بین افراد مختلف تبلیغ شده 
چهار  خیراهلل،  ابراهیم  توسط 
جیمز،   ویلیام  نام های  به  نفر 
چیس   تورنتون  میلر،   ماریان 
در  که  دنیس   ادوارد  و 
بهائیت  به   1894 سال  پایان 
بیشترین  توانستند  پیوستند، 
گسترش  در  را  تأثیر  و  نفوذ 

بهائیت در امریکا ایفا نمایند.

گو و عالقه مند به الهیات بود و اولین خانمی  شیكا
كه توسط خیراهَّلل تغییر آیین داد، تأثیر مهمی  بود 
یج بهائیت داشته است. ابراهیم خیراهَّلل در  در ترو
همسرخود،  سومین  با  متاركه  از  پس   18۹5 سال 
یان  كه هنوز در مصر سكونت داشت، با همین  مار

كرد. میلر ازدواج 

اولیه  بهائی  جامعه  در  كه  دیگری  افراد  ازجمله 
ِگتسینگر1  ادوارد  دكتر  بودند،  تأثیرگذار  امریكا 
گودال4،  هنری  هوار3،  یلیام  و لوییزا2  خانمش  و 
ادامه  در  بودند.  دیلی6  پل  و  لیف5  گرین  چارلز 
صحبت  بیشتر  خانمش  و  گتسینگر  دكتر  دربارۀ 

خواهد شد. 

در تابستان 18۹۷، تحركی در برگزاری كالس های 
در  دوستانش  طریق  از  او  شد.  پیدا  خیراهَّلل 
اینترپرایز  شهرهای  در  سخنرانی  برای  گو،  شیكا
شد.  دعوت  یسكانسین(  )و كینوشا  و  )كانزاس( 
كردند  یافت  در هر دو مورد افرادی اسم اعظم را در
در  شد.  تأسیس  بهائی  جامعه  شهرها  آن  در  و 
ژانویه 18۹8، دكتر خیراهَّلل به سواحل شرقی رفت 
كا، نیویورک و نیویورک سیتی برنامه اجرا  و در ایتا
كه پیش از آن چند بهائی  كرد. الزم به ذكر است 
بودند  شده  كن  سا مناطق  این  در  گو  شیكا اهل 
بود.  داج۷  پیتسبوری  آرتور  آن ها  مهم ترین  كه 

1. Edward Getsinger 
2. Louisa
3. William Hoar
4. Henry Goodale
5. Charles Green leaf  
6. Paul Daily  
7. Arthur P. Dodge

پایه گذار  و  ی  دعاو وكیل  خودساخته،  فردی  داج 
"مجله نیوانگلند" بود. 

بهائی  جامعه  اعضای  از  برخی   18۹۹ سال  در 
در  كردند.  خیراهَّلل  تعالیم  انتشار  به  شروع  هم 
چیس،  همچون  فعال،  افراد  از  گروهی  گو،  شیكا
گرین لیف و مود المسون شروع به برگزاری  دیلی، 
نام  به  بهائی شده،  تازه  فرد  یک  نمودند.  كالس 
اولین  از سوی خیراهَّلل، به عنوان  هوارد مک نات8 
مبلغ در نیویورک و جیمز و ایزابل بریتینگهام هم 
كانتِی نیوجرسی تعیین  برای آموزش در هودسون 
فیالدلفیا،  در  بهائی  گروه های  یج  به تدر شدند. 
شد.  تشكیل  هم  بالتیمور  و  دی سی  واشنگتن 
مختلف  نقاط  در  بهائیان،  از  بعضی  هم زمان، 
اشتیاق  براثر  ضمنًا،  گزیدند.  سكنا  نیوانگلند 
اعزام  و  تبلیغی  كار  ِگتسینگر،  شخصی  عالقه  و 
كالیفرنیا آغاز شد. پس از مدتی،  مبلغ در سراسر 
چیس هم شروع به تبلیغ امر در سین سیناتی كرد.

بهائیان  ی  رو مطلقی  كنترل  خیراهَّلل  كه  ازآنجا
تشكیالت  آنجا  در  عماًل  لذا  داشت،  گو  شیكا
گسترش  با  ولی  بود،  شده  ایجاد  كوچكی  بسیار 
متداول  شكل های  امریكا،  در  بهائیت  یجی  تدر
نیویورک،  و  كینوشا  در  شد.  پدیدار  هم  رهبری 
شدند.  انتخاب  بهائی  جامعه  اعضای  سوی  از 
بود،  همه كاره  خیراهَّلل  هنوز  مرحله،  این  در  البته 
به  را  اعظم  اسم  می توانست  كه  بود  او  فقط  زیرا 
یلیام  و گفته  به  كند.  اعطاء  جدید  گروندگان 

8. Howard Mcnutt
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بهائی  افراد  وحدت  عامل  كه  »آنچه  گارلینگتن1 
می شد نارضایتی آن ها از دین سّنتی بود. احتمااًل 
افراد محافظه كار بیشتر جذب وعده ها و بشارات 
می شدند؛  خیراهَّلل  دروس  در  موجود  انجیلی 
بدون  هم،  لیبرالی  افكار  طرفداران  درحالی كه 
بودن  ابعاد معنوی، ادعای علمی  به سوی  شک، 
می شدند.  كشیده  آن  داشتن  عقالنی  مبانی  یا  و 
دیگر  كه  بود  آن  تازه بهائیان  این  مشترک  نقطه 
را  آن ها  معنوی  نیازهای  نمی توانست  كلیسا 

برآورده سازد«.2 

آثار منتشرشده  ابراهیم جرج خیراهلل
كتاب و مقاالت مختلفی  از دكتر ابراهیم خیراهَّلل 
به چاپ رسیده است، ولی باتوجه به اینكه ایشان 
در  و  نداشته  بهائیت  حوزه  در  عمیقی  مطالعات 
زمان خودش دسترسی به متون اصیل بهائی پیدا 
یک  به عنوان  آن ها  از  نمی توان  لذا  است،  نكرده 
مرجع مطالعاتی قوی نام برد. ذیاًل به معرفی آثاری 
بسنده  داشته اند،  بهائیت  حوزه   در  ایشان  كه 

می گردد:

۱.نویسندهومحققامریكاییمتولد۱9۴۷امریكا.اودرسال
رسمی عضو سال۱980 تا و پیوست بهائی جامعه به ۱960
کاسته بهائیت به او ازعالقۀ بهتدریج ولی بود بهائی جامعه
شد.اوبانوشتنکتاب"آئینبهائیدرامریكا"وچاپآندرسال
۲00۵،عماًلاعتراضخودرابهبهائیتنشاندادوبعدازسالها
گاهیبیشترنگاه عضویتدرجامعهبهائیازآنجداشد.برایآ
کنیدبه:محسنمهاجر،بهائیتازدیدگاهمنتقدانوروشنفكران
بهائی:ویلیامگارلینگتن،فصلنامهبهائیشناسی،شماره۲و3 : 

پاییزوزمستان۱39۵،ص۱۴0ـ  ۱۵۷.
2. William Garlington, p.88

ل خدا - ابراهیم جرج خیراهَّلل  • کتاب بهاءاهلل جال
گو، 1۹15 .3 با همكاری هوارد مک نات،، شیكا

ل خدا - ابراهیم جرج خیراهَّلل  •  کتاب بهاءاهلل جال
 545 در  جلد2،  نات،  مک  هوارد  همكاری  با 

گو، 1۹15. 4 صفحه، شیكا

                                                                                                                

3. Beha’U’llah (The glory of God) by Ibrahim 
George Kheiralla (assisted by Howard Mac 
Nutt) [Chicago, I.G. Kheiralla, 1915
4. Beha’U’llah (The Glory of God), with How-
ard McNutt. 1 ed., Vol. 2. Chicago: I. G. Khei-
ralla Publisher, 1900. 2nd. Ed. Chicago, Good 
speed Press, 1915.

به  را  كتاب  این  بود  نیویورک  در  خیراهَّلل  زمانی كه 
آمده است  كتاب  رشته تحریر درآورد. در مقدمه 
كه  كتاب نشان دادن این نكته بود  هدف از این 
هیأتی  به  صلح،  شاهزاده  ما،  زندۀ  همیشه  پدر 
زمین  ی  رو بر  را  خود  سلطنت  و  درآمده  انسانی 

كرده است.  تأسیس 

ابراهیم  • تألیف  و  ترجمه  بهائیان،  برای  حقایقى 
گو، 1۹01. 1 جرج خیراهَّلل، شیكا

یافته  انتشار   1۹01 سال  در  كه  كتاب  این  در 
بهائیان  گالیه های  انتقادها و  به مهم ترین  است، 
اولین  در  عبدالبهاء  به  نسبت  وحدت گرا 
پرداخته  آن ها  بین  جدایی  و  شكاف  سال های 
كه  كتاب ادعا می كند  شده است. خیراهَّلل در این 
كه عبدالبهاء خود  مبلغان بهائی تبلیغ می كردند 
خداست و برای او جایگاهی باالتر از بهاءاهَّلل قائل 

بودند.

علمى  • دیدگاه  از  روح  جاودانگى  و  وجود  اثبات 
آموزش داده  بهائیان  كه جامعه  آن طور  و منطقى، 

است.2

ابراهیم  • تألیف  خدا،  وجود  و  ماهیت  اهلل:  ذات 
گو، 18۹6. 3 جرج خیراهَّلل، شیكا

1. Facts for Behaists - translated and edited by 
Kheiralla, Ibrahim George, Chicago: I.G. Khei-
ralla, 1901.
2. Proof of the existence and immortality of the 
soul from a scientific and logical standpoint; the 
mind, as taught by the Society of Behaists, by 
Ibrahim G. Kheiralla
3. Za-ti Allah: The Identity and Personality of God 
by Ibrahim George Kheiralla, Chicago, 1896.

در این كتاب خیراهَّلل به تعالیم خود درباره بهائیت 
پرداخته است.

ندارید؟  • ایمان  مسیح  به  چرا  مسیحیان،  آی 
اسپید،  گود  انتشارات  گو،  شیكا 1۹2صفحه، 

4 .1۹1۷

            

اهلل،  • ذات  راستین:  دیانت  باب  الدین،  باب 
تألیف  عقلى،  برهان  شرق:  از  مکاشفه  الفداء: 

گو، 18۹۷. 5 ابراهیم جرج خیراهَّلل، شیكا

و  وحدت  و  خدا  هدایت  دربارۀ  كتاب  این 
در  كتاب  این  مقاالت  از  برخی  اوست.  یگانگی 

كتاب بهاءاهَّلل نیز آمده است.

4. O Christians! Why do you believe not in 
Christ? 192. Chicago: Good speed Press, 1917.
5. Bab-ed-din, the door of true religion: Za-ti 
Al-lah, el Fi-da: revelation from the East: ra-
tional argument by Ibrahim George Kheiralla, 
Chicago: C.H. Kerr, 1897.
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سه پرسش، نوشته ابراهیم جرج خیراهَّلل1  •

تألیف  • وحدتگرا،  دین  ملى  انجمن  صلح:  پیام 
ابراهیم جرج خیراهَّلل، 1۹18. 2

نسخه  • آن،  به  رسیدن  راه  تنها  و  جهانى  صلح 
ایوانستون،   ،)1۹14( یخ  تار بدون  دستنویس، 

ایلینوی.3

بهائیت: در پاسخ به حمالت رابرت ریچاردسن:  •
-640 صص  كتبر1۹15(،  )ا  2۹ مردمی  دادگاه 

4. 633

نود و پنج پرسش و پاسخ دربارۀ تعالیم بهائیت،  •
است،  شده  تنظیم  جهانی  آیین  به عنوان  كه 
خیراهَّلل،  ابراهیم  دكتر  یسكانسین:  و كنوشا، 

 5. 1۹25

نامیرایی و جاودانگى روح و عقل انسان در جهان  •
پس از این: انسان هرگز نمی میرد، در 32 صفحه، 

نیویورک: انتشارات سوری ـ امریكایی، 1۹28 .6
1. The Three Questions by Ibrahim George 
Kheiralla
2. An Epistle of Peace. Chicago: National As-
sociation of the Universal Religion, 1918. by 
Ibrahim George Kheiralla. Michigan, 2004.
3. Kheiralla, Ibrahim G. Universal Peace and 
Its Sole Solution. 18. n.p. [Evanston, Ill.]: n.d. 
[1914]. Collins 12.56.
4. Behaism: In Reply to the Attacks of Robert 
P. Richardson. Open Court 29 (October 1915): 
633-40.
5. Ninety-Five Questions and Answers Con-
cerning the Teachings of the Behai Religion, 
Which Is Organized as the Universal Religion 
of the World. 14. Kenosha, Wis.: Dr. Ibrahim G. 
Kheiralla, 1925. 
6. Kheiralla, Ibrahim G. Immortality: Hereafter 

نیوجرسی،  • نیوآرک،  صفحه،  در24  معجزات، 
كالینز، 51-12. ۷  ،1۹43

نیوآرک،  • ص.   24 روح.  بازگشت  تناسخ: 
نیوجرسی:  درایر، 1۹44. 

متفاوت   12٫80 كالینز  مجموعه  در  مقاله  این 
"شامل  كه  است  شده  اشاره  آن  در  اما  است، 
صفحه   23 در  خیراهَّلل  جرج  ابراهیم  از  مقاله ای 

است. با عنوان" تناسخ، یا بازگشت روح".8 

 خالق جهان و مقتضیات پیروزی صلح، نیوآرک،  •
نیوجرسی، انتشارات درایر، 1۹43 .۹

سفر به عکا و دیدار با عبدالبهاء 
عكا  به  سفری  مقدمات   18۹8 سال  تابستان  در 
بدون  او  شد.  فراهم  خیراهَّلل  جرج  ابراهیم  برای 
اینكه از قبل برای این سفر برنامه ریزی كرده باشد، 
عازم عكا شد. او مدت 6 ماه در آنجا ماند. برای 
خیراهَّلل موقعیت منحصربه فردی فراهم شده بود. 
او می توانست از نزدیک عبدالبهاء و خانوادۀ او را 

of Man’s Soul and Mind: Man Never Dies. 32. 
New York: Syrian-American Press, 1928. Col-
lins 12.49
7. Miracles, Kheiralla, Ibrahim G.  24. Newark, 
N.J.: W. E. Dreyer, 1943. Collins 12.51.
8. Reincarnation: The Return of the Soul. 24. 
Newark, N.J.: W. E. Dreyer, 1944. This appears 
differently in Collins 12.80, where it is anon., 
but notes that it “includes an essay by I.G. Khei-
ralla’. He has 1943 and 23 pp. Title as ‘Reincar-
nation, or the Return of the Soul'
9. Kheiralla, Ibrahim G. The Creator and What 
it takes to win the Peace. Newark, N.J.: W. E. 
Dreyer, 1943.

یارت كرده و گزارشی از فتوحات خود در امریكا را  ز
حضورًا تقدیم عبدالبهاء نماید و موردتشویق قرار 
فعالیت ها  ادامه  برای  را  الزم  رهنمودهای  گیرد، 
از  را  بهائی  اصلی  متون  نماید،  كسب  ایشان  از 
كه  سؤاالتی  پاسخ  به  و  كند  یافت  در عبدالبهاء 

داشت،  بهائیت  حوزه  در 
ارمغانی  بازگشت  در  و  برسد 
از این سفر روحانی را به عنوان 
ارائه  امریكا  بهائیان  به  هدیه 
این سفر  متأسفانه  ولی  نماید 
خیراهَّلل  برای  ارمغانی  نه تنها 
به همراه نداشت بلكه باعث 
كاماًل  او  زندگی  مسیر  تا  شد 
كرده و برای او سرنوشت  تغییر 

دیگری رقم بخورد.

مالقات های  و  سفر  شرح 
افراد  را  عبدالبهاء  با  خیراهَّلل 

كرده اند. ما در اینجا شرح ماوقع را  مختلفی نقل 
یلیام مک الوی  از زبان  ابراهیم خیراهَّلل، به نقل از و
آموزه هایش  و  یخ  تار بهائی:  آیین  كتاب  در  میلر، 
تألیف  بهائیان  پنهان  یخ  تار كتاب  همچنین  و 

یم.1 یک استتسون می آور ار

1. William Mc Elwee Miller, The Baha’i Faith: 
Its History and Teachings, p.198, published by 
the William Carey Library, 1974.
کتاب"تاریخپنهانبهائیان"نوشته کنیدبه همچنیننگاه
گوی، انتشارات فرناق، حمید ترجمه استتسون، اریک

صفحه303اززباندکترخیراهلل.

خانم  طرف  از  تلگرامی   18۹8 تابستان  در 
این  به  رسید  دستم  به  كالیفرنیا  از  ِگتسینگر،2 
را  بهائی  آیین  هرست3  فوئب  "خانم  كه  مضمون 
برود  عّكا  به  یارتی  ز سفری  دارد  قصد  و  پذیرفته 
اتفاق،  به  تا  كرده،  دعوت  هم  را  همسرم  و  من  و 
و  بهاءاهَّلل  قبر  یارت  ز برای 
و  بهاءاهَّلل  خانوادۀ  با  دیدار 
مالقات با عبدالبهاء به آنجا 
یم. ایشان هزینه سفر شما  برو
می پردازد  نیز  را  همسرتان  و 
تا شما ایشان را در این سفر، 
همراهی  مترجم  به عنوان 

كنید."

همسرم  و  من  جوالی،   20 در 
و  شدیم  حاضر  نیویورک  در 
هرست  فوئب  خانم  به اتفاق 
سوار  همراهش،  مهمانان  و 
توقف  یس  پار در  روزی  چند  شدیم.  كشتی 
خانم  تعلیم  برنامه  من  مدت  آن  در  كه  داشتیم 
كردم و اسم  فوئب هرست و همراهانش را تكمیل 
اعظم را به آن ها )یاد( دادم و نحوه تمرین و اجرای 

آن را به آن ها آموختم.

و فعال مبلغ )Lua Getsinger( گتسینگر لوا خانم .۲
بهعنوان شوقیافندی ازسوی بعدًا که بود بهائی برجسته
یكیازنوزدهشوالیهعبدالبهاءمعرفیشد.اودرسال۱9۱6 

درگذشت.
 (Phoebe Apperson Hearst(  هرست آپرسون فوئب .3
نگار روزنامه مادر و هرست جرج امریكایی، سناتور همسر
اوزنیطرفدارحقوق بود. راندولفهرست ویلیام برجسته،

بشروحامیحقرأیزنانبود.

مقدمات   1898 سال  تابستان  در 
جرج  ابراهیم  برای  عکا  به  سفری 
از  اینکه  بدون  او  شد.  فراهم  خیراهلل 
کرده  برنامه ریزی  سفر  این  برای  قبل 
ماه   6 مدت  او  شد.  عکا  عازم  باشد، 
موقعیت  خیراهلل  برای  ماند.  آنجا  در 
بود.  شده  فراهم  منحصربه فردی 
و  عبدالبهاء  نزدیک  از  می توانست  او 
گزارشی  و  کرده  زیارت  را  او  خانوادۀ 
حضورًا  را  امریکا  در  خود  فتوحات  از 

تقدیم عبدالبهاء نماید. 
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در همان زمان، به كسانی كه همراه خانم هرست، 
فرانسه  و  انگلستان  در  و  بودند  پذیرفته  را  تعالیم 
به  راجع  مطالبی  و  شدم  ملحق  می كردند  زندگی 
به  زمین  ی  رو بر  ابهی  ملكوت  ایجاد  چگونگی 
آن ها تعلیم دادم و به این ترتیب تبلیغ آیین بهائی 

پا نیز آغاز شد. در ارو

یه  اسكندر طریق  از  به تنهایی 
و مصر عازم عّكا شدم و قصد 
با  كه  را  دخترم  دو  داشتم 
زندگی  مصر  در  مادربزرگشان 
مدت  كنم.  دیدار  می كردند، 
با  مصر  در  روز  یک  بیست و
آن ها بودم، تا آنكه سفر امپراتور 
خاتمه  فلسطین  به  آلمان 
كرد؛  یافت و از آنجا مراجعت 
عالیجناب  سفر  طول  در  زیرا 
اقدس،  ارض  به  امپراتور 
پیاده  به  مجاز  بیگانگان 
دو  نبودند.  حیفا  در  شدن 

و  درآمدند  )بهائیت(  جدید  آیین  به  هم  دخترم 
سپس به دنبال من، برای دیدار قبر بهاءاهَّلل، راهی 
عّكا شدند. خانم هرست و همراهانش هم پس از 
ما به عّكا رسیدند و به این ترتیب، تعداد زائرانی 

كه اصالتًا مسیحی بودند به شانزده نفر رسید. 

این  طی  و  ماندم  عكا  در  ماه  شش  از  بیش  من 
شرح  به  كه  افتاد  اتفاق  مهمی  حوادث  مدت 

برخی از آن ها اشاره می نمایم:

در حیفا،  كشتی  از  پیاده شدن  از  بالفاصله پس 
)فردی  ایرانی  حسین  همراه  به  دسامبر،  ماه  در 
پذیرش  و  شناسایی  برای  عبدالبهاء  سوی  از  كه 
رفتم.  عّكا  به  بود(  شده  تعیین  حیفا  در  زائران 
دوم  طبقه  در  پذیرایی،  اتاق  در  عباس افندی، 
منزلش، از من استقبالی صمیمانه به عمل آورد و 
گفت: »ای محبوب، ای پتروس 
كلمب  كریستف  ای  بهاء! 

ثانی! خوش آمدی.«

كشید و بوسید.  او مرا در آغوش 
ی  رو هم،  كنار  در  ما  سپس 
سخن  او  و  نشستیم  كاناپه ای 
گفت و بسیار نسبت به من ابراز 
من  از  و  كرد  محبت  و  لطف 
خواست تا مهمان او در منزلش 
از او  از این بابت  باشم، من هم 

كردم.  تشكر 

روز بعد یک افسر ترک بهائی به 
كاله فینه  كاله غربی، یک  دیدن من آمد و به جای 
گفت: "عباس افندی  ی سر من قرار داد و  عربی رو
كلمب  كریستف  و  بهاء  پتروس  برای  را  فینه  این 
لذا  است!"  داده  سفارش  امریكا  فاتح  و  ثانی 
تمجیدها  و  تعریف  این  به خاطر  حاضر،  بهائیان 
چندبار  را  القاب  این  و  گفتند  شادباش  من  به 

كردند. برای من تكرار 

اولین باری كه در عمارت بهجی، وارد اتاق "روضه 
یعنی جسد  ــ  بهاءاهَّلل  بقایای  كه  بهاءاهَّلل" )جایی 
عباس افندی  شدیم،  است(  دفن  آنجا  در  ــ  ی  و

بهجی،  عمارت  در  که  باری  اولین 
)جایی  بهاءاهلل"  "روضه  اتاق  وارد 
جسد  یعنی  ــ  بهاءاهلل  بقایای  که 
شدیم،  است(  دفن  آنجا  در  ــ  وی 
تو  که  گفت  من  به  عباس افندی 
که برای عبادت  اولین بهائی هستی 
شده ای  اتاق  این  وارد  مناجات  و 
دیگر  که  فهمیدم  آن  از  پس  )البته 
مناجات  و  ورود  اجازه  هم  بهائیان 
یک  این  و  یافته اند  را  آنجا  در 
مهمانان  به  ایشان  صوری  احترام 

است!(.

برای  كه  هستی  بهائی  اولین  تو  كه  گفت  من  به 
)البته  اتاق شده ای  این  وارد  مناجات  و  عبادت 
كه دیگر بهائیان هم اجازه ورود  پس از آن فهمیدم 
احترام  یک  این  و  یافته اند  را  آنجا  در  مناجات  و 

صوری ایشان به مهمانان است!(.

یک روز هم در حیفا، او مرا به كوه كرمل برد تا منزل 
دهد.  نشان  من  به  را  محمدعلی افندی  برادرش 
بنای  پایه های  احداث  برای  به اتفاق،  سپس، 
ایران  از  به زودی  بود  قرار  كه  ــ  باب  بقایای  مقبره 
ــ به آن محل رفته و شروع به  به حیفا منتقل شود 
داشتیم  كلنگی  ما  از  هریک  كردیم.  زمین  كندن 
كه  بود  خدمتكاری  و  می كندیم  را  زمین  آن  با  كه 
سپس  عبدالبهاء  یخت.  می ر بیرون  را  ک ها  خا
كلنگ  گفت  و به من هم  كشید  كندن  از  دست 
فرد  تنها  من  كه  داشت  اظهار  و  بگذارم  زمین  را 
كه به چنین افتخار بزرگی نائل شده  بهائی هستم 
ستایش  من  كالس های  و  درس ها  از  او  است. 
كرد و درست بودن آن ها را به همراهان و پیروانش 
گله خدا  كرد و در نوشته هایش مرا "چوپان  اعالم 
در امریكا" خطاب كرد. به همین ترتیب، اطرافیان 
او هم با من بسیار مهربان بودند. حتی بهیه خانم، 
كتاب  خواهر عبدالبهاء، به نشانۀ تشكر و احترام، 
كرد و آن را هدیه ای  مخصوص خود را به من هدیه 
امریک"  فاتح  و  بهاء  "پتروس  به  خود  جانب  از 
كرده  كارستان  كاری  كه برای امر بهائی  دانست، 
است كه سایر مبلغان، ناتوان از انجام آن بوده اند. 
را  كتاب  آن  و  كردم  تشكر  او  از  صادقانه  هم  من 

كنار بقیه هدایای ارزشمند قرار دادم.

قبل از مسافرت به عّكا، چندین بار از عبدالبهاء 
خواسته بودم برخی از گفتارهای بهاءاهَّلل را برای من 
بفرستد تا من آن ها را با درس ها و جزوات تعلیمی 
گر اشتباهی در آن ها هست،  كنم و ا خود مقایسه 
درخواست هایم  از  هیچ یک  ولی  نمایم،  اصالح 
او  از  مصّرانه  بودم  عّكا  در  وقتی  لذا  نشد.  برآورده 
را  بهاءاهَّلل  تعالیم  و  نوشته ها  از  برخی  تا  خواستم 
را  نوشته هایی  چنین  وجود  او  ولی  بدهد،  من  به 
گفت: "تمام نوشته ها از عّكا خارج  كرد و  كتمان 
آن ها  نتوانند  عثمانی  و  ترک  مسؤوالن  تا  شده، 
قرار  بهائیان  اذیت  بهانه  را  آن ها  و  كنند  پیدا  را 
كتابم، "بهاءاهَّلل"  دهند!" سپس من چند فصل از 
گر اشكال  را به زبان عربی ترجمه و تقدیم كردم، تا ا
آن ها  عبدالبهاء  دارد،  وجود  آن ها  در  ایرادی  و 
در  و  كرد  تأیید  را  آن ها  او  ولی  كند.  تصحیح  را 
حضور بهائیان غربی و شرقی و اطرافیان خود از آن 

كرد.  مطالب  قدردانی و ستایش 

من  از  ِگتسینگر  خانم  و  آقا  و  همسرم  روز  یک 
سمبلیک  معنای  بپرسم  عبدالبهاء  از  خواستند 
سوار  یافتند  اجازه  كه  كی  ناپا حیوان  "دو  عبارت 
كه  بود  او این  كشتی نوح شوند" چیست؟ پاسخ 
كه فریبكارانه تظاهر  آن ها دو انسان مشرک بودند 
كشتی  كردند و وارد جمع مؤمنان در  به دینداری 
معنای  عبارت  این  "در  گفتم  او  به  من  شدند. 
كه  ازآنجا خداست.  خود  كشتی،  سمبلیک 
لذا  دهند،  فریب  را  خداوند  نمی توانستند  آن ها 
چنین  نه  و  داشتند  را  كشتی  به  ورود  امكان  نه 

اجازه ای به آن ها داده می شد." 
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تفسیر  تو  نظر  به  پس  پرسید:  من  از  عبدالبهاء 
ک  گفتم آن دو حیوان ناپا موضوع چگونه است؟ 
)دوره  ظهور  این  در  كه  هستند  والدینی  سمبل 
خواهند  ایمان  كه  فرزندانی  به خاطر  بهاءاهَّلل(، 
آورد، خداوند آن ها را مورد لطف خود قرار خواهد 
كرد و به من  داد. سپس عبدالبهاء رو به حاضران 
"هر موضوع  كه:  كنم  ترجمه  را  او  كه حرف  گفت 
و یک معنای  روحانی  دارد، یک معنای  معنا  دو 
است  صحیح  گفتم  شما  برای  من  آنچه  مادی. 
و  درست  داد  توضیح  خیراهَّلل  كه  هم  را  آنچه  و 

صحیح است!« 

از آن پس، عباس افندی از پاسخ به تمام سؤاالت 
بیشتر  دانش  و  اطالعات  كسب  برای  كه  من 
شدم  ناچار  من  لذا  كرد.  خودداری  می پرسیدم، 
مبلغان  با  را  مختلف  سؤاالت  و  موضوعات 
درمیان  ابن ابهر،  همچون  بودند،  آنجا  كه  دیگری 
نامیرایی و جاودانگی  بگذارم. موضوعاتی دربارۀ 
این  از  و  خدا  صفات  رجعت،  تناسخ،  روح، 
گاهی باهم اختالف  قبیل. ما در بحث های خود 
كرد تا این  نظر داشتیم. عبدالبهاء وقتی را تعیین 
قضاوت  او  شاید  شود  مطرح  او  حضور  در  موارد 
برساند.  نظر  وحدت  به  را  نظرها  تفاوت  و  كند 
گفت وگوهای  و  بحث  از  پس  مشترک  جلسه  در 
گفت: "منطق  كرد و  طوالنی، عبدالبهاء رو به من 
را  خدا  نباید  ولی  است،  خوب  شما  استدالل  و 
ایرانی مجادله و برخورد  افراد  با  یا  كنی و  محدود 
می شناسیم  ما  كه  را  "هرچه  گفتم:  من  كنی!" 
كه  محدود است و لذا علم ازلی خداوند، علمی 

او نسبت به خود دارد، نیز محدود است!" او پاسخ 
داد: "این مطلب اشتباه است و شما نباید خدا را 
كه خداوند مستقل  گفت  كنی؛ بلكه باید  محدود 
دادم:  جواب  من  است."  مخلوقاتش  از  منّزه  و 
مخلوقاتش  از  مستقل  خداوند  كه  جمله  این  "آیا 
رنگ  نیست؟"  او  كردن  است، یک جور محدود 
برای  را  چهره اش  و  شد  سفید  و  پرید  عبدالبهاء 
گفت:  كرد. سپس بلند شد و با خنده  من عبوس 
گفت وگو  موضوع  این  درباره  دیگری  وقت  "ما 
كرد." این اولین و آخرین بحث ما درباره  خواهیم 

كه به پایان رسید.  این موضوعات بود 

و  ایرانی  بهائیان  رفتار  در  جلسه،  این  از  پس 
همسرم  حتی  و  شد  پدیدار  تغییری  امریكایی 
از  سؤالی  وقتی  درآمد.  مخالفت  در  از  من  با  نیز 
"فقط  می گفتند:  جوابم  در  می پرسیدم،  آن ها 
را  پرسش ها  این  جواب  می تواند  عباس افندی 
بدهد." و وقتی از خود عبدالبهاء سؤال می كردم، 
پاسخ او این بود: "باشد برای یک وقت مناسب تر!" 

در  كه  كتاب هایی  درباره  بار  چندین  من 
بمبئی   در  او  دستور  با  و  بهاءاهَّلل  حیات  زمان 
درخواست  و  سؤال  بود  شده  چاپ  هندوستان، 
كرد كه حّتی یک نسخه از آن ها  كردم، ولی او ادعا 
هم در عّكا پیدا نمی شود. سرانجام، من به هنگام 
كتاب ها را خریدم. برگشت به امریكا، در مصر آن 

شدند  موفق  فقط  بهاءاهَّلل  خانواده  بین  از  زائران 
كنند و به آن ها اجازه  خواهر عبدالبهاء را مالقات 
بهاءاهَّلل  با سایر اعضای خانواده  و مالقات  دیدار 

ماه  شش  مدت  در  خیراهَّلل  دكتر  البته  نشد.  داده 
گفت وگو  اقامت خود موفق شد ضمن مالقات و 
سایر  با  عبدالبهاء(  )برادر  محمدعلی افندی  با 
مالقات  و  گفت وگو  نیز  بهاءاهَّلل  خانوادۀ  اعضای 
و  شده  آشنا  آنان  دیدگاه های  با  و  باشد  داشته 
توانست  حتی  خیراهَّلل  گیرد.  قرار  امور  جریان  در 

الواح  و  اسناد  از  یادی  ز مقدار 
از  هم  را  بهاءاهَّلل  دست نویس 
نماید.  یافت  در محمدعلی 
بیشتر  دیدارها  این  از  پس  او 
به  عبدالبهاء  صداقت  درمورد 

شک و تردید افتاد.

این  به  شبیه  دیگری  "اتفاقات 
داد  ی  رو دست  این  از  و  موارد 
تغییر  یا  من،  تغییر  باعث  ولی 
نسبت  دخترانم  و  من  عقیده 
و  عقیده  زیرا  نشد،  بهائیت  به 
پیشگویی ها  براساس  ما  باور 
كتب عهدین بود  و وعده های 

متأثر  عبدالبهاء،  اعظم،  غصن  رفتار  از  ما  ولی 
و  امریكا  به  مراجعت  از  پس  بودیم.  متعجب  و 
باز  را  ما  چشمان  خداوند  اقدس،  كتاب  مطالعه 
كردیم. همیشه درک  كرد و ما حقیقت را مشاهده 
حال  است.  بردباری  و  زمان  مستلزم  واقعیات 
برای عرضه و ابراز حقیقت، برخی از آن حوادث 
بسیاری  و  می كنم  نقل  را  غم انگیز  یدادهای  رو و 
نیست،  اینجا  در  بیان  و  قابل ذكر  كه  را  آن ها  از 

مسكوت و مكتوم می گذارم."

نظر خیراهلل دربارۀ عبدالبهاء
او عبدالبهاء  به عكا،  از سفر دكتر خیراهَّلل  قبل  تا 
قبول  ــ  مسیح  رجعت  ــ  پرستش  حد  در  را 
بین  كدورتی  و  اختالف  هیچ گونه  و  داشت 
عكا  در  خیراهَّلل  شش ماهه  اقامت  نبود.  آن ها 
رفتار  دیدن  و  عبدالبهاء  با  او  مالقات های  و 
عبدالبهاء  از  متناقض  بعضًا 
مالقات  و  طرف  یک  از 
محمدعلی افندی  با  خیراهَّلل 
از  بهاءاهَّلل  خانوادۀ  اعضای  و 
او  كه  شد  باعث  دیگر،  طرف 
نسبت به باورهای قبلی خود، 
یابی  ارز نماید.  تجدیدنظر 
از  عبدالبهاء،  از  خیراهَّلل  دكتر 
دو،  آن  شخصی  مناسبات 
ارض  از  دیدارش  هنگام  به 
در  كه  شد  حاصل  اقدس، 
آن  به  ویژه،  به طور  بخش،  این 
خواهیم پرداخت. او عبدالبهاء را "سیاستمداری 
دیپلماسی  از  معجونی  و  بدجنس  و  قدرتمند 
"استاد  می كند؛  توصیف  رومی"  و  تركی  مّكارانه 
تمایل  و  خواست  با  كه  احساسات،  با  بازی 
مذهبی  رهبر  و  معلم  یک  داشتن  برای  پیروانش 
كرد و از آن ها وفاداری و تسلیم  گاه و فهیم، بازی  آ

محض را خواستار شد و به آن دست یافت." 

ابتدا  در  كه چگونه  توضیح می دهد  دكتر خیراهَّلل 
ستایش های  و  عناوین  دادن  با  را  او  عبدالبهاء 
كرد.  جلب  خود  به سوی  و  فریفت  فوق العاده، 

مدت  در  خیراهلل  دکتر  البته 
موفق  خود  اقامت  ماه  شش 
گفت وگو  و  مالقات  ضمن  شد 
)برادر  محمدعلی افندی  با 
عبدالبهاء( با سایر اعضای خانوادۀ 
مالقات  و  گفت وگو  نیز  بهاءاهلل 
دیدگاه های  با  و  باشد  داشته 
امور  جریان  در  و  شده  آشنا  آنان 
توانست  حتی  خیراهلل  گیرد.  قرار 
الواح  و  اسناد  از  زیادی  مقدار 
از  هم  را  بهاءاهلل  دست نویس 

محمدعلی دریافت نماید. 
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ولی پس از مدتی، هنگامی كه او شروع به پرسش و 
كرد، او را از  بحث درباره عقاید و افكار عبدالبهاء 

حلقه نزدیكان خود راند.

                                     

                                                           

از  دو  هر  خیراهَّلل،  ابراهیم  هم  و  عبدالبهاء  هم 
رهبران مذهبی زبده و باهوش بودند و به عقاید و 
كه  همان طور  و  داشتند  باور  كاماًل  خود،  توانایی 
پیش بینی می شد این تقابل شخصیت ها، نهایتًا 

منجر به مشاجره و درگیری شد. 

عالقه مند  و  صاحب نظر  فردی  خیراهَّلل  ابراهیم 
آنكه،  حال  بود؛  طوالنی  گفت وگوی  و  بحث  به 
كه  بود  رهبرانی  نوع  آن  از  عبدالبهاء  ظاهرًا، 
برای  او  بود.  خود  قدرت  تمركز  مراقب  به شدت 
جذب یک پیرو و برگرداندن شرایط به نفع خود، 
ابایی  اقدامی،  انجام هر  یا  بیان هر نوع مطلب  از 
نداشت. دكتر خیراهَّلل، عبدالبهاء را به چرب زبانی 
یخ پنهان بهائیان،  و تملق گویی متهم می كند )تار

یک استتسون، صفحه 2۹5(. ار

خود  سیاست های  "عبدالبهاء  خیراهَّلل،  گفته  به 
می آورد  در  اجرا  به  مهارتی  و  مدیریت  چنان  با  را 
به  هم  را  پیروانش  باهوش ترین  می توانست  كه 
كه  بهائی  ساده  و  معمولی  افراد  درآورد،  زانو 
محبت  با  را  زائران  همه  او  نبودند!  قابل ذكر  دیگر 
و  اطرافیان  از  افرادی  و  می پذیرفت  دوستی  و 
آن ها  دوروبر  حیفا  و  عّكا  در  را  خود  طرفداران 
همراه  بروند  می خواستند  هرجا  كه  می گماشت 
كنند و  آن ها باشند و خاضعانه به آن ها خدمت 
كه  هنگام  شب  تا  نگذارند  تنها  را  آن ها  هیچ گاه 
سپس  بروند!  رختخواب  و  خواب  اتاق  به  آن ها 
یدادهای  رو و  حوادث  تمام  و  می رفتند  آن ها 
این  می دادند.  گزارش  آقا  سركار  به  را  روزانه 
بهائی  كه  كشورهایی  تمام  در  جاسوسی  سیستم 
وجود دارد، اجرا می شود. عبدالبهاء بهائیان را از 
آن ها  تا  می كرد  منع  بهاءاهَّلل  نوشته های  خواندن 
نسبت به حقیقت تعالیم بهائی بی اطالع بمانند. 
اتهام  از  پر  و  احساسی  او  نوشته های  و  گفتارها 
كبر  ا غصن  محمدعلی افندی،  برادرش،  علیه 
كه  كه رنج ها و آالمی  بود. عبدالبهاء ادعا می كرد 
)تركیه( متحمل شده  ناحیه دولت عثمانی  از  او 
بوده  محمدعلی  میرزا  برادرش  توطئه  براثر  است، 
برای  را  دیگران  همدردی  او  به این ترتیب،  است. 
برادرش  به  نسبت  را  آن ها  و  كرده  جلب  خود 
محمدعلی  دیدار  به  آن ها  تا  می ساخت،  بدبین 

گاه نشوند.« نروند و از حقیقت آ

كارها،  همۀ  در  بتواند  تا  كرد  وضع  مقرراتی  "او 
اقدامات و مكاتبات پیروانش با یكدیگر، دخالت 

گروه گروه  آن ها  تا  می كرد  تالش  همیشه  و  كند 
گیرند، تا همه آن ها  ی یكدیگر قرار  شوند و رودررو
كمک  درخواست  و  كنند  مراجعه  او  به  نوعی  به 

نمایند. 

بدترین كاری كه او مرتكب می  شد این بود كه خود 
را بین بهائیان و خدا قرار می داد 
نافرمانی  جرأت  كه  را  هركس  و 
او را داشت، تهدید به  از فرامین 
بدین  و  می كرد  دوزخ  و  جهنم 
و  كوچک  فكر  و  قلب  در  وسیله 
می نمود  ایجاد  ترس  آن ها  سادۀ 
انسانیت  دشمن  بدترین  كه 
او  همچنین  است.  بشریت  و 
دختری اش،  نوۀ  داشت  قصد 
تا  كند،  آماده  را  شوقی افندی 
ی  و جانشین  مرگش،  از  پس 

به تنهایی،  اقدام،  همین  تردید،  بدون  شود. 
دست  از  را  خود  صالحیت  او  كه  می كند  اثبات 
آخرین  صریح  نقض  كار،  این  زیرا  است،  داده 
بر  است.  عهدی  كتاب  در  بهاءاهَّلل،  وصیت نامه 
حكیم،  خداوند  امر  به  كتاب،  آن  فرامین  اساس 
عبدالبهاء  جانشین  به عنوان  محمدعلی افندی، 

تعیین شده است."

"یک روز عباس افندی، بدری بیک، افسر نظامی 
امریكایی  زائران  و  او  با  كه  كرد  دعوت  را  ترک 
غذاخوری،  اتاق  به  رفتن  از  قبل  بخورد.  شام 
درخواست  نبیهه،  من،  دختر  از  عباس افندی 
بیک  بدری  گر  ا بگوید  امریكایی  زائران  به  تا  كرد 

فرانسوی  زبان  به  می توانند  كه  كرد  سؤال  آن ها  از 
بدهند.  منفی  پاسخ  آن ها  كنند،  صحبت  او  با 
پرسید  بیک  بدری  نشستیم،  غذا  میز  سر  وقتی 
آیا هیچ یک از خانم ها می توانند به زبان فرانسوی 
كنند؟ زیرا او خودش نمی تواند به زبان  صحبت 

كند. انگلیسی صحبت 

عباس افندی،  خواست  بر  بنا 
پاسخ  و  انكار  را  خود  توان  آن ها 
چند  درحالی كه  دادند،  منفی 
كروپر،  نفر از آن ها، ازجمله خانم 
خانم  ی،  و مادر  و  لندن  از 
آِبرسون،  خانم  و  بورگ  تورن 
فرانسوی  به خوبی  می توانستند 
كنند. خداوند از دروغ  صحبت 
هرچه  آن  علت  و  است  بیزار 
باشد، دروغ گویی مجاز نیست". 

میز غذاخوری، عباس افندی شروع  بار، سر  "یک 
از  از خانم ها، بعضی مطالب مهم،  نفر  به دو  كرد 
گهان  نا من  نماید.  فاش  را  آن ها  زندگی  گذشته 
به یادم آمد كه او قباًل از طریق زائران امریكایی از آن 
ِگتسینگر قباًل  مطالب مطلع گردیده بود؛ زیرا آقای 
را به انگلیسی  یدادها  از آن مطالب و رو فهرستی 
به من داده بود و من به تقاضای او )ِگتسینگر( آن 
كرده بودم. سپس عباس افندی  را به عربی ترجمه 
ژست  با  و  جلسه  خانم  محترم ترین  به  كرد  رو 
روزنامه  سال،  هزار  ده  از  "پس  گفت:  پیشگویانه 
پسر شما، همچون هدیه ای ارزشمند، از سوی یک 
پادشاه، برای پادشاه دیگری ارسال خواهد شد!" 

نوۀ  داشت  قصد  او  همچنین 
شوقی افندی  دختری اش، 
از  پس  تا  کند،  آماده  را 
شود.  وی  جانشین  مرگش، 
اقدام،  همین  تردید،  بدون 
او  که  می کند  اثبات  به تنهایی، 
صالحیت خود را از دست داده 
کار، نقض صریح  است، زیرا این 
در  بهاءاهلل،  وصیت نامه  آخرین 

کتاب عهدی است. 
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نارضایتی  بلند شدیم من آشكارا  میز  از سر  وقتی 
خود را از این اقدام نشان دادم، ولی او دستش را 
كار  "این  گفت:  با خنده  و  گذاشت  ی شانه ام  رو
كه حكمت آن را در حال  را به جهتی انجام دادم 

كنی."!  حاضر نمی توانی درک 

اجازه  عبدالبهاء  از  ِگتسینگر  آقای  میز،  سر  در 
كه:  داد  پاسخ  او  بگیرد.  را  او  عكس  تا  خواست 
كه 2۷ ساله  »تنها یک بار، در سال 186۷، زمانی 
است  شده  گرفته  او  عكس  ادرنه  در  است،  بوده 
و  می شود  انداخته  عكسش  دیگر  بار  یک  تنها  و 
ی سر دارد و او را  كه تاج پدر را رو آن زمانی است 
به  گلوله  برای شهادت )كشتن( می برند و هزاران 
تأثر  او شلیک می شود.« این سخنان باعث  بدن 
كردند.  گریه  به شدت  نیز  برخی  و  شد  ما  همگی 
و  گرفتند  عكس  او  از  مكررًا  بعد،  به  یخ  تار آن  از 

پیشگویی او هرگز محقق نگردید!

                                                                                                          

به  خداحافظی،  برای  وقتی  عكا،  سفر  پایان  "در 
اتفاق همسرم، نزد عباس افندی رفتیم، او مصرانه 
از ما خواست تا زندگی خود را در صلح و آرامش 
را  صحبت  این  عبدالبهاء  وقتی  دهیم.  ادامه 
این  و  خندید  بلند  صدای  با  خانمم  می كرد، 

پورت  بندر  به  ما  كه  شد  تفسیر  هنگامی  خنده 
گهانی،  نا به طور  سعید در مصر رسیدیم؛ همسرم 
ترک  را  دخترانم  و  من  خداحافظی،  بدون  حتی 
كه باعث تعجب و حیرت افراد حاضر  كاری  كرد، 

شد.«

"دو ماه پس از بازگشت به امریكا )در سال 18۹۹( 
نامه ای از عباس افندی، با دستخط خودش و با 
در  كه  كردم  یافت  در ع.(،  )ع.  او  خاص  امضای 
"تو  بود،  نوشته  من  از  تمجید  و  تقدیر  از  پس  آن 
محوری  و  خداوند  به  محبت  و  عشق  دایره  مركز 
كه نفوس مؤمنین، برای ستایش و پرستش  هستی 
نامه باعث  تو جمع می شوند." این  گرد  خداوند، 
كه او فرد چاپلوس و تملق گویی  كنم  شد تا یقین 

بیش نیست."

                                                                                                             

كه  زیرا نامه او پاسخی به پرسش من دراین باره بود 
چگونه و از چه طریق، یک  فرد پولدار و متمول، 

كند؟!" می تواند برای او پول ارسال 

خانم  و  آقا  كه  شدم  مطلع  زمان،  همان  "در 
ِگتسینگر، كه به فاصله كوتاهی پس از ما به امریكا 

بازگشتند، این مطلب را بین بهائیان منتشر كردند 
كه عباس افندی از من راضی نیست و تعالیم من 
ِگتسینگر به عنوان رئیس  غلط است و اینكه آقای 
نیز  او  است.  شده  منصوب  امریكا  بهائیان  گروه 
كه به  امضای  ادعای خود را با ارائه اعتبارنامه ای 

عباس افندی رسیده بود، اثبات می كرد." 

"خود عبدالبهاء نیز اقدامات فوری برای تخریب 
تا  داد  انجام  امریكا«  در  خدا  گلۀ  »شبان  چهرۀ 
گوسفندان را از رفتن به بیراهه باز دارد! با مالحظه 
مطالعه  با  و  رفته  فرو  فكر  به  گوار،  نا حوادث  این 
اشتباه  و  بطالن  بهاءاهَّلل،  نوشته های  و  متون 
مسلم  برایم  عبدالبهاء  تعالیم  و  رفتار  ادعا،  بودن 
فرمان  اساس  بر  و  شدم  جدا  او  از  شد.  قطعی  و 
محمدعلی  طرفداران  صف  به  عهدی،  كتاب 

پیوستم و شروع به مكاتبه با او نمودم."

پنجاه  یک صدو از  بیش  كه  است  مدعی  خیراهَّلل 
است  كرده  یافت  در محمدعلی افندی  از  نامه 
برادرش  علیه  كلمه  یک  حتی  آن ها،  همۀ  در  كه 
درمقابل،  ولی  است  ننوشته  عباس افندی 
بدگویی  و  اتهامات  از  پر  فردی  را  عبدالبهاء 
توصیف  كبر،  ا غصن  محمدعلی،  برادرش  علیه 

می كند.

دکتر خیراهلل در معرض تطمیع و تهدید

عبدالبهاء  نظر  اختالف  شدن  علنی  از  پس 
گروه  به  خیراهَّلل  شدن  نزدیک  و  خیراهَّلل  دكتر  و 
سال  در  آنان،  نفع  به  تبلیغ  و  محمدعلی افندی 
كه  كسی  همان  یعنی  طهرانی،  عبدالكریم   1۹00

بود،  نموده  بهائی  و  تبلیغ  را در مصر  دكتر خیراهَّلل 
به دستور عبدالبهاء روانه آمریكا شد تا او را از راه 
كند، اما »بیشتر هیزم  رفته برگرداند و اوضاع را آرام 

بیار معركه شد«. 

دكتر خیراهَّلل بعدها چنین نوشت: »او به من مبلغ 
پذیرفتنش  از  وقتی  و  كرد  پیشنهاد  پول  یادی  ز
از  را  بهائی  مؤمنان  و  كرد  محكومم  كردم،  امتناع 

كتاب هایم منع نمود«.  خرید و خواندن 

      

»ای  گفت:  من  به  خشنی  لحن  با   عبدالكریم 
خوش خط وخال،  مار  ای  عهدشكن،  ای  مرتد، 
كرد  باید شكنجه و تنبیه شوی«. همچنین اعالم 
كند! كه از خدا می خواهد دكتر خیراهَّلل را قصاص 

كام  نا خود  یت  مأمور در  فرستاده  اولین  "وقتی 
شدند.  اعزام  عكا  از  فرستادگان  دیگر  ماند، 
بهائی  خراسانی،  میرزاحسن  بعدی،  فرستادۀ 
نویسنده ای  بود؛  مصر  در  عباس افندی  سرسپرده 
میرزایحیی،  مرگ  كوچک،  جزوه  یک  در  كه 
كرده بود.  مخالف عبدالبهاء را در جّده توصیف 
گو آمد و مرا این گونه  او در 30 نوامبر 1۹00 به شیكا
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]میرزاحسن  من  ویژۀ  »هدف  كرد:  قتل  به  تهدید 
وفاداری  برگرداندن  اینجا  به  آمدن  از  خراسانی[ 
گر الزم باشد ده سال  تو به عباس افندی است و ا
وفاداری  ابراز  او  به  دوباره  گر  ا می مانم.  اینجا  در 
به عنوان  تا  می دارم  وا  را  آمریكایی  مؤمنان  كنی، 
امر  متابعت  قبل،  از  بهتر  و  موردی  هر  در  رئیس، 
اطاعت  از  و  ندهی  گوش  من  به  گر  ا بكنند.  را  تو 
كنی، در قعر جهنم منزل  عباس افندی سر پیچی 
گر  كوتاه خواهد شد. ا كرد ... و زندگی ات  خواهی 
قطعه  قطعه  را  تو  كه  بگوید  من  به  عباس افندی 
بكشم،  یا  آورم  در  حدقه  از  را  چشمانت  یا  كنم، 

كرد!" كار را خواهم  بی درنگ این 

آنگاه  میرزاحسن،  كه  می دهد  ادامه  خیراهَّلل  دكتر 
از  كه  را  اهل جّده  میرزایحیی  برای من سرنوشت 
كرد و نسخه ای  سوی بهائیان ترور شده بود، تكرار 
میرزایحیی  قتل  مورد  در  خود  كه  را  جزوه ای  از 
نام  عباس افندی  بزرِگ  معجزۀ  و  بود  كرده  منتشر 

داشت به من داد.

ترسیده  بسیار  اما  نشدم،  او  فشارهای  تسلیم  من 
كه از این تهدیدها  بودم. دوستی مرا دلداری داد 
بهائیان  این  »من  كه:  بود  این  من  پاسخ  نترسم. 
می دانم  و  می شناسم  تو  از  بهتر  را  مشرق زمینی 
تا  پلیس  به هرصورت  كردند«.  چه  ازلی ها  با  كه 
منزلم  در  جانم  از  حفاظت  قصد  به  مرا  مدت ها 

كرد." حبس 

بعد از خراسانی، میرزااسداهَّلل اصفهانی ــ باجناق 
از  كه  گلپایگانی،  ابوالفضل  میرزا  و  ــ  عبدالبهاء 
مبلغان و نویسندگان باسواد و مجّرب بهائی بود، 

بّرۀ  ــ  بازگرداندن  برای  تالششان  نیز  آن ها  آمدند. 
اما  كام ماند،  نا به بهائیت،  ــ  گمشده و شبانشان 

كیِش چند نفری موفق شدند! در تغییر 

باعث  میرزامحمدعلی  و  عبدالبهاء  درگیری 
گروه در روزنامه ها شد.  ایجاد جنگ رسانه ای دو 
خیراهَّلل در درگیری میان عبدالبهاء و محمدعلی، 
از  خاطر  همین  به  و  گرفت  را  محمدعلی  جانب 
سوی عبدالبهاء به عنوان دشمن و خصم لدود و 

ناقض و عهدشكن اعالم شد.1 

و  عبدالبهاء  بین  مفتضحانه  نزاع  این 
را به  از مؤمنان بهائی  محمدعلی افندی، عده ای 
 1۹02 سال  در  پیز2  دكتر  واداشت.  بهائیت  ترک 
نوشت: »حدودًا 1۷00 نفر در امریكا، جامعه بهائی 
كردند، زیرا نمی خواستند در این رسوایی  را ترک 

1. -Abdel Karim arrived at Chicago…” Mar-
shall County Independent. Plymouth, Indiana. 
15 Jun 1900. p. 2. Retrieved Oct 8, 2015.
- “Mohammedans in this country”. The Times. 
Richmond, Virginia. 8 Jul 1900. p. 9.  Retrieved 
Oct 8, 2015.
- “Kenosha misses Abdel Karim”. St. Lou-
is Post-Dispatch. St. Louis, Missouri. 21 Oct 
1900. p. 5. Retrieved Oct 8, 2015.
- “The new belief, Babism”. The Los Angeles 
Times. Los Angeles, California. 8 Nov 1900. p. 
13. Retrieved Oct 8, 2015)
(- Smith, Peter (1999). A Concise Encyclope-
dia of the Bahai Faith. Oxford, UK: One world 
Publications. p. 218.
- Balyuzi, H.M. ʻAbdu’l-Bahá: The Centre of 
the Covenant of Baháulláh, 2001, Oxford, UK: 
George Ronald.)
2. Dr. Pease

دینی شركت داشته باشند.«1 

به  گروهش  و  خیراهلل  انتقادات  از  برخى 
عبدالبهاء

گروهش،  و  خیراهَّلل  دكتر 
)طرفدار  وحدت گرا  بهائیان 
كتاب  در  میرزامحمدعلی(، 
كه  بهائیان  برای  حقایقی 
شد،  منتشر   1۹01 سال  در 
زیر  شرح  به  را  انتقادهایی 
وارد  عبدالبهاء  به  نسبت 

می نمایند:

طرد 
بهاءاهَّلل به وضوح اعالم كرده كه 
وجه تمایز تعالیم او ممنوعیت 
كنی  نفرت پرا و  نزاع  و  اختالف 
محّبت  و  وحدت  ایجاد  و 
دستور  پیروانش  به  او  است. 
داد با پیروان سایر ادیان، با روح 

پیروان  عبدالبهاء،  ولی  نمایند  رفتار  یحان،  ر و 
مكاتبه  و  گفت وگو  معاشرت،  از  به شدت  را  خود 
با بهائیان منتقد خود منع می كرد، حتی به آن ها 
با  هم  تجاری  معامله  كوچک ترین  انجام  اجازه 
كنان و شهروندان  منتقدان خود نمی داد. همه سا
و عملكرد خصمانه  رفتار  این  كن عّكا شاهد  سا

بودند. 

1. William McElwee Miller, The Baha’i Faith: 
Its History and Teachings, p.200, 1974, William 
Carey Library.

گزاف  ادعاهای 
بكند،  مظهریت  ادعای  "هركس  گفت:  بهاءاهَّلل 

اب، دغل كار و غاصب است!"
ّ

كذ همانا 

رساله هایش،  در  عباس افندی 
البته نه آشكار و صریح بلكه با 
كنایه، با عباراتی مبهم  اشاره و 
مظهریت  ادعای  دوپهلو،  و 
سوی  از  كه  مبلغانی  داشت. 
كشورهای  به  تبلیغ  برای  او 
این  می شدند،  اعزام  مختلف 
عبارات  و  كنایات  و  اشارات 
توضیح  به نوعی  را  مبهم 
برداشت  آن  از  كه  می دادند 
كه "پدر" و "پسر" یكی  می شد، 
هستند و عباس افندی "مظهر" 
باید  را  او  كالم  و  است  جدید 
تلقی  اشراقی  و  الهامی  كالم 
رساله های  مبلغان  این  كرد. 
حّتی  و  نوشته اند  ادعا  این  توجیه  در  متعددی 
جایگاه  از  برتر  او  جایگاه  كه  شده اند  مدعی 
به صورت  متعددی،  رساله های  است!  پدرش 
اختیار  در  او،  اول  طراز  مبلغان  از  دست نوشته، 
است.  ادعا  این  گواه  و  شاهد  كه  ماست، 
عباس افندی هم همواره از این مبلغان با احترام، 
كرده است. او در همه آثار  تكریم و هدایا استقبال 
و نوشته هایش از آن ها تجلیل و تكریم كرده و آن ها 
و  ارائه  به  تا  نمود  گسیل  كشورهای مختلف  به  را 
گسترش آراء و تفكرات و نظرات غلط او بپردازند.

که  کرده  اعالم  به وضوح  بهاءاهلل 
ممنوعیت  او  تعالیم  تمایز  وجه 
و  کنی  نفرت پرا و  نزاع  و  اختالف 
او  است.  محّبت  و  وحدت  ایجاد 
پیروان  با  داد  دستور  پیروانش  به 
رفتار  ریحان،  و  روح  با  ادیان،  سایر 
نمایند ولی عبدالبهاء، پیروان خود 
گفت وگو  معاشرت،  از  به شدت  را 
خود  مخالف  بهائیان  با  مکاتبه  و 
اجازه  آن ها  به  حتی  می کرد،  منع 
تجاری  معامله  کوچک ترین  انجام 
هم با منتقدان خود نمی داد. همه 
عّکا  کن  سا شهروندان  و  کنان  سا
شاهد این رفتار و عملکرد خصمانه 

بودند. 

https://books.google.com/url?client=ca-print-pub-5586922628036567&format=googleprint&num=0&id=gc3_6HVvZzkC&q=http://missionbooks.org/wcl/customer/product.php%3Fproductid%3D24%26cat%3D%26page%3D1&usg=AOvVaw1T0A0KYrsMuEQnLGr-ILuu&source=gbs_buy_r
https://books.google.com/url?client=ca-print-pub-5586922628036567&format=googleprint&num=0&id=gc3_6HVvZzkC&q=http://missionbooks.org/wcl/customer/product.php%3Fproductid%3D24%26cat%3D%26page%3D1&usg=AOvVaw1T0A0KYrsMuEQnLGr-ILuu&source=gbs_buy_r
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بی احترامى نسبت به خانواده بهاءاهلل 
گذاردن به  بهاءاهَّلل به همگان دستور داد با احترام 
خانواده اش، موجب تقویت و استحكام بهائیت 
این حكم در  كه  كرد  اعالم  به صراحت  او  گردند. 
كرده  حال و آینده باید نافذ باشد. او همچنین امر 

كه همه بهائیان باید به  است 
احترام  او،  بستگان  و  خانواده 
عباس افندی  ولی  بگذارند 
پا  زیر  را  فرمان  و  حكم  این 

گرفت.  گذاشت و نادیده 

به  نسبت  بی احترامى 
منشى و خادم بهاءاهلل 

به  بهاءاهَّلل  وصیت نامه  در 
میرزاآقاجان  ویژۀ  جایگاه 
از  كه بیش  ــ  ــ خادم اهَّلل  كاشی 
و  بهاءاهَّلل  40 سال در خدمت 

كید شده است ولی با  منشی مخصوص او بود، تأ
كمال تعجب، عبدالبهاء خادم اهَّلل را طرد و تكفیر 
مطالبی  خادم اهَّلل  هنگامی كه  بهجی  در  كرد! 
و  موردتوهین  را  او  نبود،  او  میل  باب  كه  گفت  را 
ضرب و شتم قرار داد. هرچند بعدًا از عمل خود 
گردید، ولی به اطرافیان و طرفدارانش دستور  متأثر 
داد تا خادم اهَّلل را به زندان بیندازند و او را ظالمانه 
كردند!  مضروب سازند. آن ها هم همان طور رفتار 
گر ترسی از مجازات حكومتی نداشتند، قطعًا  و ا
او را به قتل رسانده بودند. تا به امروز هم بهائیان 
نفرین  و  لعن  را  اهَّلل  خادم  عبدالبهاء  طرفدار 

می كنند و مطالب خالف و  مجعولی را درباره او 
جعل و منتشر می سازند.1 

انتشار و توزیع نوشته های خود و عدم انتشار 
نوشته های بهاءاهلل

داد  دستور  بهائیان  به  بهاءاهَّلل 
را  او  نصوص"  و  مقدسه  "كلمات 
كنند، ولی عبدالبهاء  چاپ و نشر 
همه  با  و  ممكن  وسیلۀ  هر  به 
تا این حكم بهاءاهَّلل  كوشید  تالش 
پیروان  و  طرفداران  نشود.  اجرایی 
فقط  داشتند  اجازه  عبدالبهاء 
نوشته های  و  آثار  از  بخش هایی 
بر  بنا  كه  بخوانند،  را  بهاءاهَّلل 
نظرات  تأیید  در  او،  تفسیر  و  نظر 
در  نیز  امروزه  است.  عبدالبهاء 
جلسات و مجامع بهائی و جزوات 
بیشتر  بهائیان،  رسمی  منتشرشده 

به عباس افندی و نوشته های او توجه دارند.

کردن مؤسسه انتشاراتى بهاءاهلل تعطیل 
با دستور و دستخط بهاءاهَّلل، یک مؤسسه چاپ و 
كتب  نشر در بمبئی هندوستان، برای چاپ آثار و 
یع آن ها در سراسر جهان، به وسیلۀ  او و با هدف توز
تأسیس  افنان  برادران  سرمایه  و  میرزامحمدعلی 

کنید گاهیبیشتردرموردمیرزاآقاجانخادممراجعه ۱.برایآ
به:

کاویاختالفاتدرونی لیالچمنخواه،دومكتوبتاریخیدروا
بهائیان،نشرنگاهمعاصر،تهران،۱393ش.

فرناق، ترجمهحمید بهائیان، پنهان تاریخ استتسون، اریک
انتشاراتگوی،تهران،۱398ش،رسالۀخادماهلل،ص۲3۷.

داد  دستور  بهائیان  به  بهاءاهلل 
"کلمات مقدسه و نصوص" او را 
کنند، ولی عبدالبهاء  چاپ و نشر 
همه  با  و  ممکن  وسیلۀ  هر  به 
کوشید تا این حکم بهاءاهلل  تالش 
و  طرفداران  نشود.  اجرایی 
داشتند  اجازه  عبدالبهاء  پیروان 
و  آثار  از  بخش هایی  فقط 
بخوانند،  را  بهاءاهلل  نوشته های 
که بنا بر نظر و تفسیر او، در تأیید 

نظرات عبدالبهاء است. 

برخی  و  او  حیات  زمان  در  كتب  از  برخی  شد. 
عبدالبهاء  یافت.  انتشار  ی  و فوت  از  پس  دیگر 
كثر تالش خود را به كار برد تا آن مؤسسۀ چاپ  حدا
و  داشتن  از  را  خود  پیروان  و  شود  تعطیل  نشر  و 

كرد. كتب منتشرۀ مؤسسه مزبور، منع  استفاده از 

تأسیس  چگونگی  مطلب،  توضیح  به منظور 
به  انتشاراتی  مؤسسه 
زبان  از  را  بهاءاهَّلل  دستور 

یم:  محمدعلی افندی می آور

بمبئی سفر  به  »در سال 188۹، 
و  اهَّلل  شعاع  پسرم  بار  این  كردم. 
كردند.  حاجی خاور مرا همراهی 
تأسیس  مهم  سفر  این  از  هدف 
تا  بود  انتشاراتی  مؤسسه  یک 
گفتارها  بعضی  به این وسیله 
و  چاپ  بهاءاهَّلل  نوشته های  و 
شاید  تا  گردد،  منتشر  خارج  در 
قلم  گوش های متحریان صدای 
كار  این  انجام  بشنوند.  را  اعلی 

در اینجا )فلسطین( سخت بود، لذا من به بهاءاهَّلل 
كردم اجازه دهد این مهم را هنگام سفر  پیشنهاد 

به هند به انجام برسانم. 

مشیت اعلی آن را فرمان داد و من پس از ورود به 
افنان، علیه  با مرحوم حاجی سیدمحمد  بمبئی 
عالقه  و  شوق  بسیار  او  داشتم.  مالقاتی  ابهی، 
كه در آن زمان، برای این  كرد  نشان داد. البته فكر 
كار را  كار مشكل مالی داشته باشد، ولی ترتیبات 
تأسیس  را  انتشاراتى ناصری  مؤسسه  و  كرد  فراهم 

را  اوضاع  و  نوشته  بهاءاهَّلل  به  نامه ای  من  كرد. 
نظر  زیر  باید  مطبعه  كه  آمد  پاسخ  كردم.  تشریح 
افنان مذكور باشد و من هیچ منفعتی در  جناب 

آن نداشته باشم. 

انتشاراتی  و مؤسسه  بود  اجرا  پروژه در حال  وقتی 
و  اقدس  كتاب  داشت،  خوبی  فعالیت 
حاجی  توسط  هیكل  كتاب 
معروف  شیرازی،  میرزاحسین 
احمدعلی  مال  و  خراسانی  به 
شد.  استنساخ  و  تحریر  نیریزی 
نسخه  با  دقت  به  را  آن ها  من 
اصلی مقابله كردم و سپس آن ها 
را به مؤسسه انتشاراتی فرستادم. 
كتاب ها  اولیه  نسخه  وقتی 
بهاءاهَّلل  برای  را  آن ها  شد،  آماده 
با  را  خود  موافقت  او  و  فرستادم 
سپس  كرد.  اعالم  نهایی  چاپ 
)بهاءاهَّلل(  مقدسه  كتب  سایر 
كتاب  زیر چاپ رفت، یعنی  به 
با  اقدس،  كتاب  مشكین قلم،  خط  به  اشراقات، 
خط  به  مناجات،  كتاب  جدید،  حروف چینی 
دعای  كتاب  و  خارطومی  میرزاحسین  حاجی 

كوچكی با حروف چینی جدید.

مؤسسه  توسط  فوق الذكر  كتاب های  همه 
انتشاراتی ناصری به چاپ رسید. مالک انتشارتی 
حاجی سیدمحمد افنان و مدیر آن، پسرعمویش، 
این  بهاءاهَّلل  بی شک  بود.  افنان  میرزاابراهیم  آقا 
خدمتش  دوران  یدادهای  رو مهم ترین  از  یكی  را 

بهاءاهلل،  دستخط  و  دستور  با 
در  نشر  و  چاپ  مؤسسه  یک 
چاپ  برای  هندوستان،  بمبئی 
توزیع  هدف  با  و  او  کتب  و  آثار 
آن ها در سراسر جهان، به وسیلۀ 
سرمایه  و  میرزامحمدعلی 
شد.  تأسیس  افنان  برادران 
کثر تالش خود  ...عبدالبهاء حدا
چاپ  مؤسسۀ  آن  تا  برد  به کار  را 
و نشر تعطیل شود و پیروان خود 
کتب  از  استفاده  و  داشتن  از  را 
کرد. منتشرۀ مؤسسه مزبور، منع 
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از  مذكور  افنان  سیدمحمد  حاجی  و  می دانست 
درواقع،  بود.  مسرور  بسیار  امر،  این  در  پیشگامی 
او هرچه در توان داشت، چه از نظر توان جسمانی 
نشر  و  چاپ  كار  شروع  برای  را،  مالی  قدرت  یا  و 
آن ها  بهاءاهَّلل  مرگ  از  پس  كه  ازآنجا گرفت.  به كار 
افنان  سیدمحمد  به  طرفدارانش(  و  )عبدالبهاء 
سودی  مطبوعاتی،  و  چاپ  كار  از  ندادند  اجازه 

شد  خسارت  دچار  او  لذا  ببرد، 
را  گزیر شد تجهیزات چاپ  نا و 
زیر قیمت بفروشد و به شهرش، 
او  بازگردد.  ایران،  در  شیراز، 
اندوه  براثر  و  شكست  قلبش 
سرای  به  و  شد  بیماری  دچار 
مورد  كه  امید  شتافت.  باقی 
قرار  الهی  مغفرت  و  رحمت 
)كتاب  شود.«  رستگار  و  گیرد 
استتسون،  یک  ار پنهان،  یخ  تار

گوی، ص 152(. انتشارات 

ل محفل روحانى مصر  انحال
و  دستخط  با  حكمی  طی  و  بهاءاهَّلل  فرمان  با 
تأسیس  مصر،  قاهره،  در  شركتی  او،  امضای 
شد،  نام گذاری  روحانی"  "مؤسسه  نام  به  و  كرد 
بود.  بهائیت  به  خدمت  و  تبلیغ  آن  هدف  كه 
یادی برای انحالل آن به كار  عباس افندی تالش ز
برد و سرانجام در این راه موفق شد. بااین ترتیب، 
او مهم ترین اقدامات و تالش های به عمل آمده در 
زمان بهاءاهَّلل را از بین برد و نابود ساخت، تا هیچ 
زمان  در  صورت گرفته  اقدامات  از  نشانه ای  و  اثر 

پدرش، در خاطره ها باقی نماند.

توضیح میرزامحمدعلی دربارۀ انجمن ایجادشده 
از  برخی  مصر  »از  است:  چنین  نیز  مصر  در 
به  نامه ای  خراسانی  حاجی  ازجمله  بهائیان، 
كردند تا برای تشكیالت  بهاءاهَّلل نوشتند و تقاضا 
بهاءاهَّلل  و  بگذارد  نامی  مصر  در  موجود  بهائی 
مذكور  حاجی  نامید.  روحانی"  "انجمن  را  آن  هم 
آن  عضو  هم  من  داشت  تمایل 
و  نپذیرفتم  كه  بشوم  انجمن 
پول های  كه  دادم  اطالع  او  به 
انجمن  دارایی  هم  جمع شده 
را  آن  می توانند  آن ها  و  است 
می دانند  صالح  كه  نحو  هر  به 
استفاده  امر  به  خدمت  برای 
دوم  سفر  در  هنگامی كه  كنند. 
به  بودم،  بمبئی  در  هند،  به 
روال  طبق  كردم  توصیه  احباء 
آن ها  هندی،  دینی  گروه های 
كنند.  هم جایی برای برگزاری جلسات خود تهیه 
آن ها این پیشنهاد را به گرمی پذیرفتند و نام محل 
گذاشتند.  جلسات خود را "خانه شور و مشورت" 
حاجی میرزاحسین خارطومی در آنجا به خدمت 
پرداخت و منزل را برای برگزاری جلسات هفتگی 
منظم آماده می كرد. به زودی تعداد بهائیان اضافه 
شد و افرادی از سایر ملیت ها هم به آن ها ملحق 
كه به هند  شدند، به ویژه زرتشتیان ایرانی االصل، 
یخ پنهان،  كن شده بودند )تار كرده و سا مهاجرت 

یک استتسون، ص  155(. ار

گر در آینده هم  که ا شک نداریم 
انجام تغییر در متون بهاءاهلل الزم 
طرفدارانش،  و  عباس  باشد، 
کار را، بازهم انجام خواهند  این 
بار  یک  شخصی  گر  ا زیرا  داد، 
کلمات  تحریف  و  تغییر  جرأت 
این  طبعًا  کند،  پیدا  را  متنی 
وجود  او  در  آمادگی  و  استعداد 
نیز  دوباره  را  کار  این  که  دارد 

تکرار نماید! 

جعل و تحریف در آثار بهاءاهلل 
كه "آیا عبدالبهاء جرأت  در پاسخ به این پرسش 
داشته  را  بهاءاهَّلل  گفتار  متن  در  تحریف  و  تغییر 
شک  و  "بله"  گفت  اطمینان  با  باید  است؟" 
متون  در  تغییر  انجام  هم  آینده  در  گر  ا كه  یم  ندار
را،  كار  این  طرفدارانش،  و  او  باشد،  الزم  بهاءاهَّلل 
گر شخصی یک بار  بازهم انجام خواهند داد، زیرا ا
كند،  كلمات متنی را پیدا  جرأت تغییر و تحریف 
كه  طبعًا این استعداد و آمادگی در او وجود دارد 
كار را دوباره نیز تكرار نماید! ما اسناد و متون  این 
به دست  كه  یم  دار دراختیار  بهاءاهَّلل  از  یادی  ز
از  بعضی  شد.  تحریف  و  یافت  تغییر  عبدالبهاء 

مهم ترین آن ها در اینجا ذكر می گردد:

الف ـ لوح معروف به بیروت 
منتشر  را  نوشته ای  عبدالبهاء  بستگان  از  برخی 
كه آن نوشته به وسیله منشی  كردند و ادعا نمودند 
نوشته  خادم اهَّلل(  كاشی،  )میرزاآقاجان  بهاءاهَّلل 
در  )عباس افندی(،  اعظم  غصن  برای  و  شده 
گردیده  ارسال  است،  بوده  بیروت  در  كه  زمانی 
از  یكی  آن  كه  شدند  مدعی  بعدها  است. 
بیروت"  "لوح  را  آن  و  است  بهاءاهَّلل  گفتارهای 
پیشكار  و  خادم  خادم اهَّلل،  كردند.  نامگذاری 
انكار  را  خودش  توسط  متن  این  نوشتن  بهاءاهَّلل، 
بهاءاهَّلل  به  مربوط  مزبور  نوشته  كه  كرد  اعالم  و 
داد  خرج  به  یادی  ز تالش  عباس افندی  نیست. 
صحیح  لوح  آن  متن  بقبوالند  طرفدارانش  به  تا 

است. 

ب ـ لوح حکم
گرفتند  آن ها یكی از الواح، موسوم به لوح حكم را 
كردند،  حذف  آن  میانی  بخش  از  را  عباراتی  و 
كه این لوح خاصی است و به  كردند  سپس ادعا 
این  آن ها  است.  شده  صادر  عبدالبهاء  افتخار 
ما  آورده اند.  خود  مكتوبات  مجموعه  در  را  لوح 
به طور اتفاقی این الواح را مالحظه و ادعای آن ها 
را رد كردیم؛ زیرا ما، متن كامل این لوح را، به خط 
روشنگری  این  از  پس  یم.  دار عینًا  بهاءاهَّلل،  خود 
گرچه آن ها هنوز هم  كت شدند.  كه آن ها سا بود 
كافی درباره  كه اطالع  كسانی  این نوشته را، برای 
كرده  قرائت  مخفیانه  به طور  ندارند،  بهاءاهَّلل  آثار 
قلمداد  عباس افندی  درباره  ویژه ای  لوح  را  آن  و 

می كنند!

ج ـ لوح خزانه دار
برداشته  را  مختلف  لوح  دو  از  متن هایی  آن ها   
لوح  نام  به  جدیدی  لوح  آن ها،  كردن  سرهم  با  و 
كردند و مدعی هستند این لوح  "خزانه دار"،  تولید 
افتخار عباس افندی صادر شده است. وقتی  به 
یک نسخه از لوح جدید به دست ما رسید، پس 
از مدتی بررسی و مطابقت، دو لوح اولیه را یافتیم 
تشریح  خود  رساله  در  صریح  به طور  را  موضوع  و 
كردیم. سپس عباس افندی تولید و تنظیم چنین 
را  آن  نوشتن  مسؤولیت  و  كرد  تكذیب  را  لوحی 
حتی  ولی  انداخت!  وحدت گرا  بهائیان  گردن  به 
اعزامی  مبلغان  و  طرفداران  از  برخی  هم  امروز 
عرضه  مبتدیان  به  را  لوح  این  هندوستان،  به  او 
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می كنند و آن را یكی از دالیل و براهین شایستگی 
او می دانند!

د ـ تغییر واژه عربی توجه 
كه به معنای "نگاه  عبدالبهاء واژه عربی "توّجه" را 
او  به  نگاه  را  آن  و  تفسیر  غلط   به  است،  كردن" 
است.  كرده  معنا  هرجهت،  از  )عباس افندی( 
خدا  به سوی  باید  ما  كه  همان طور  می گوید  او 
باید به همان نحو،  بنگریم و متوجه خدا باشیم، 
كنیم. این تفسیر، همواره، به  به عبدالبهاء توجه 
گرفته  به كار  پیروانش،  و  او  به وسیلۀ  نحو  همین 
كنون نیز بهائیان داشتن عكس  شده است. هم ا
یا تمثال بهاءاهَّلل را منع نموده اند ولی در خانۀ خود 
تمثال عبدالبهاء را دارند تا هنگام نماز به دستور 
بهاءاهَّلل  تمثال  به  توجه  جایگزین  اقدس  كتاب 

شود.

هـ ـ  انتساب لوح مقدس به خود
كاماًل  كه  عباس افندی عباراتی از "لوح مقدس" را 
او  دربارۀ  و  )محمدعلی(  كبر  ا غصن  به  متعلق 
كرد و طرفدارانش هم آن  بود، به خودش منتسب 
بر صّحت ادعاهای عبدالبهاء  را دلیلی  عبارات 
لوح  تصویر  كپی  ما  هنگامی كه  ولی  دانستند، 
آن ها  كردیم،  یع  توز بهائیان  بین  و  تكثیر  را  اصلی 
به ناچار  او  دادند.  قرار  موردسؤال  را  عباس افندی 
گفت مفاد این  كرد و سپس  به حقیقت اعتراف 
اشاره  محمدعلی افندی  به  هم  و  من  به  هم  لوح 
هیچ  چون  نداشت!  حقیقت  او  پاسخ  ولی  دارد 
فرد مطلع بهائی، با خواندن لوح اصلی، نمی تواند 

به  لوح،  این  عبارات  از  هیچ یک  كه  كند  ادعا 
عباس افندی اشاره دارد. 

پنهان  یخ  تار كتاب  در  لوح  این  از  ترجمه ای 
كه در اینجا نقل می شود: بهائیان آمده است 

هوالعظیم، هو االبهی 

كه این غصن از درخت وحدت  الهی! به درستی 
تو و سدرۀ یگانگی تو روئیده است. الهی، تو او را 
یسمان  كه چگونه به تو دل بسته، و به ر می بینی 
كنف لطف  خیر تو چنگ زده است. پس او را در 
كه دلیل  تو می دانی،  خود محافظت فرما. الهی، 
عالقه من به او، به سبب عالقه و محبت تو به او 
این  تنها  من،  سوی  از  او  انتخاب  دلیل  و  است 
به وسیله  را  او  كرده ای.  انتخاب  را  او  تو  كه  است 
كه  نیروهایت در زمین و آسمان ها یاری رسان! هر 
كه او را تكذیب  كن، و هر  او را یاری می كند یاری 
كه جوهر  كن. الهی، شاهدی  می كند، تكذیبش 
است!  زوال  به  رو  عضله  این  قدرت  و  قلم،  این 
و  تو،  در عشق  به حق حیرتم  دارم،  تو مسئلت  از 
تالشم در ابراز و بیان امر تو، هر آنچه برای پیامبران 
و مؤمنان به پیام های آسمانی ات مقرر داشته ای، 
كه تو  برای او نیز همان را مقّدر بفرمایی! به درستی 

قادر و توانا بر همۀ امور هستی.

هوالعظیم 

كبر  را، با ذكر و مناجات بر خویش  الهی! غصن اال
یاری و مساعدت نما، و مقرر فرما تا علوم و اسرارت 
كسب  مشتاق  او  الهی!  شود.  جاری  او  قلم  از 
رضایت تو، و دلبستۀ مهر تو و مطیع امر تو است. 

كرده ای، برای او مقّدر  كتابت بیان  هر آنچه خیر در 
فرما. به درستی كه تو بر هر امری قادر و توانا هستی.

الهی،  غصن  پناه  در  كه  آن كس  است  آسوده 
موالیش، و موالی جهان خود را قرار داده است.

بهاری  رحمت  باران  ابر  همچون  من!  غصن  ای 
من باش؛ پس به نام من بر همه چیز به بار.

ای غصن من! من تو را انتخاب 
منتخب  آن  كه  زیرا  كردم 
است؛  برگزیده  را  تو  اصلی 
بگو ای خدای جهان ها، همۀ 

حمد و سپاس از آن توست. 

كه  به درستی  كبر!  ا غصن  ای 
امرخود  به  كمک  برای  را  تو 
برگزیدیم؛ پس قیام به خدمت 

نما!

به  را  االسماء  شهر  كن  فتح 
كم بر آنچه كه  »او«  اسم من؛ حا

بخواهد! 

یا! به نام من، خروشان و بزرگ، به جنبش و  ای در
خروش در آی!

كه هر عملی موكول به عشق و محبت  به درستی 
خدا  سوی  از  آن كه  حال  به  خوشا  است؛  تو  به 
خدای  گردد،  مقدر  برایش  موفقیت  و  كامیابی 

عالم. 

خوشا به حال آنكه ندای تو را بشنود و برای حّب 
شود.  روانه  تو  به سوی  عالمیان،  رّب  خداوند، 

یخ پنهان بهائیان، ص115 و 116( )تار

و ـ برداشت انحرافى از واژه عهدومیثاق
كتاب  نگفت  و  من"  عهد  "كتاب  گفت  بهاءاهَّلل 
كرد  ادعا  عباس افندی  دیگر.  فرد  عهدومیثاق 
اوست.  عهدومیثاق  كتاب  كتاب،  این  كه 
كلیم اهَّلل  كه  آموخت  پیروانش  به  عبدالبهاء 
مسیح(  )عیسی  روح اهَّلل  عهدومیثاق  )موسی( 
)عیسی  اهَّلل  روح  كرد؛  اخذ  را 
نقطه  عهدومیثاق  مسیح( 
محمد  )حضرت  فرقان 
نقطه  كرد؛  اخذ  را  )ص(( 
بیان  نقطه  عهدومیثاق  فرقان 
گرفت)!(، نقطه بیان  )باب( را 
یظهره  من  عهدومیثاق  )باب( 
كرد  اخذ  را  ابدی!(  )پدر  اهَّلل 
بهاءاهَّلل،  پدر،  یظهراهَّلل،  من  و 
"منتخب  عهدومیثاق، 
كرد.  خداوند" )عباس( را ا خذ 
و  بیان  چنین  با  عباس افندی 
كه در شمار پیامبران  كرد  استداللی، به نوعی ادعا 
مظهریتی  حتی  است،  الهی  مظهر  و  دارد  قرار 

بزرگ تر از بهاءاهَّلل دارد. 

ز ـ انتساب لوح شداید به خود
حالت  به  ادرنه،  در  بهاءاهَّلل  زمانی كه  خادم اهَّلل، 
به  آن  در  و  نوشت  رساله ای  می برد،  سر  به  تبعید 
كرد. از این ایام در  مشكالت و شداید زمانه اشاره 
كتب و الواح بهاءاهَّلل به "ایام شداید" یاد شد و آن 

الواح،  ازاین  برخی  در  بهاءاهلل 
یا  "ایام  که  کرده  بیان  به صراحت 
است  شده  سپری  شداید"  سال 
ولی عبدالبهاء پس از مرگ پدرش، 
مربوط  شداید"  "سال  که  کرد  ادعا 
به زمان اوست و به نوشته خادم اهلل 
کرد و  تلقی  لوح  را یک  استناد و آن 
دستور  به  لوح  این  که  نمود  کید  تأ
بهاءاهلل نوشته شده و بدین طریق، 
او این نوشته را برای پیشبرد اهداف 

خود، به کار می گرفت.
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در  بهاءاهَّلل  بود.  شده  نامیده  شداید"  "سال  سال 
كه "ایام  كرده  برخی ازاین الواح، به صراحت بیان 
یا سال شداید" سپری شده است ولی عبدالبهاء 
شداید"  "سال  كه  كرد  ادعا  پدرش،  مرگ  از  پس 
مربوط به زمان اوست و به نوشته خادم اهَّلل استناد 
این  كه  نمود  كید  تأ و  كرد  تلقی  لوح  یک  را  آن  و 
لوح به دستور بهاءاهَّلل نوشته شده و بدین طریق، 
به كار  خود،  اهداف  پیشبرد  برای  را  نوشته  این  او 

می گرفت.

نتیجه گیری
دكتر ابراهیم خیراهَّلل، منتقد بهائی، پس از 10 سال 
دیدگاه های  دلیل  به  بهائیت،  تبلیغ  و  فعالیت 
داشت،  كه  انتقادی  مواضع  آزاداندیشانه  و 
و  زد  باز  سر  عبدالبهاء  با  همكاری  ادامه  از 
رهبری  آن  از  پس  او  شد.  او  سرسخت  مخالف 

عبدالبهاء  برادرش  به جای  را  محمدعلی افندی 
نظر  زیر  را  وحدت گرا  بهائیان  انجمن  و  پذیرفت 

محمدعلی افندی تأسیس نمود. 

كه با رفتن خیراهَّلل، پشت خود را خالی  عبدالبهاء 
كرد با تطمیع و تهدید، او را مجددًا  می دید سعی 
او  برگشت  از  كه  زمانی  ولی  برگرداند،  بهائیت  به 
بهائیت  از  او  اخراج  و  به طرد  اقدام  مأیوس شد، 

نمود.

و  رفتار  اندیشه،  به  اساسی  انتقادهای  خیراهَّلل 
كردار و منش عبدالبهاء داشت و او را الیق رهبری 
جامعه بهائی نمی دانست و معتقد بود عبدالبهاء 
تمام،  خودرأیی  با  بهاءاهَّلل،  پدرش  مرگ  از  پس 
گرفته  نادیده  را  بهاءاهَّلل  توصیه های  و  دستاورد ها 

است.
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بازخوانى ادله میالد امام مهدی در منابع شیعه

سید محمدصادق سادات اخوی

چکیده

میان  در  اندک،  گرچه  ا افرادی،  گاهی 
عدم  ت 

ّ
عل به  كه  می شوند  پیدا  شیعه 

كتاب های  مطالعۀ  یا  كافی  تتّبع 
در  بهائیان،  مانند  شیعه،  مخالفان 
میالد  خصوصًا  شیعی  اعتقادات 
محمدبن الحسن  حضرت  عصر،  امام 
دلیل  می كنند.  تشكیک  العسكری؟ع؟ 
یخی است؛ به این بیان   آن ها عمدتًا تار
مهدی  حضرت  میالد  از  گزارشی  كه 
از  هست،  گزارشی  گر  ا یا  ندارد  وجود  یا 
لحاظ سندی مخدوش است. در مقام 
امام  میالد  به  اعتقاد  گفت:  باید  پاسخ 
و  است  عقل  پایه  بر  اواًل  عصر؟جع؟ 
یخی متواتر و معتبر این  ثانیًا نقل ها ی تار
مطلب را اثبات می نمایند. این مقاله به 
این  در  روایی  و  حلی  پاسخ هایی  ارائه 

موضوع می پردازد.

کلیدواژه: امام زمان؟جع؟، روایات والدت، 
منابع شیعه، بشارات، تشرفات.
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مقدمه
هجمه ها به وجود مقّدس امام زمان؟جع؟ بسیار 
یم  می رو پیش تر  ظهور  سمت  به  هرچه  و  شده 
ازجمله  می شود.  افزوده  حمالت  این  حجم  بر 
حضرت،  آن  درباره  تشكیكات  و  شبهات 
ناحیۀ  از  كه  بزرگوار  است،  آن  میالد  در  تشكیک 
گروه ها ی مختلفی صورت می گیرد. در این میان 
برخی به اصطالح روشن فكران شیعه به دلیل رنگ 
گرفتن از مخالفان شیعه همچون بهائیان، یا عدم 
كافی در منابع حدیثی، حرف ها ی  آن ها را با  تتّبع 
رنگ و لعاب تازه ای مطرح می سازند؛ عمده دلیل 
یخی و سندی است. به عنوان نمونه  آنان، دلیل تار
اعتقادی  قّصه  یک  زمان  امام  قّصه  می گویند: 
یعنی  می گوییم،  اعتقادی  هنگامی كه   است، 
یم.  ندار را  آن  اثبات  قدرت  یخی  تار لحاظ  به  ما 
كه موجودّیت شخصی مانند پیامبر اسالم  آن گونه 
و  مسلمان  یعنی  است،  محرز  یخی  تار لحاظ  به 
یخی مراجعه  نامسلمان، هنگامی كه به شواهد تار
و چنان  آمده  می كنند، می یابند چنین شخصی 
است  رفته  دنیا  از  و  گذاشته  به جا  خود  از  آثاری 
ایشان،  دربارۀ  یخی  تار لحاظ  به  هیچ كس  و 
یا  باشد  شیعه  نباشد،  یا  باشد  مسلمان  خواه 
نباشد، شّكی ندارد. دربارۀ امام اّول و امام ششم 
است،  چنین  نیز  ــ  صادق  جعفر  امام  ــ  شیعیان 
یخ  تار می رسیم،  دوازدهم  امام  به  هنگامی كه  اّما 
یک است، یعنی جز اینكه شما از پیش  بسیار تار
به چنین چیزی اعتقاد داشته باشید، نمی توانید 
فردی  چنین  كه  كنید  اثبات  یخی  تار شواهد  با 

و  یسته  ز سال  چند  فردی  چنین  آمده،  دنیا  به 
چنین فردی غایب شده است. ما چنین شواهِد 
كه  معتقدند  شیعیان  خوِد  زیرا  یم،  ندار یخی  تار
بوده است،  امام زمان در خفا  اواًل حاملگی مادر 
اثری  هیچ  بوده،  حامله  مادرشان  زمانی كه  یعنی 
كه  از بارداری نداشتند و از خداوند می خواستند 
به  امام زمان  كه  را مخفی نگه دارد. زمانی هم  او 
دنیا آمدند، پنج سال از دید مردم مخفی بودند و 
سپس برای همیشه غایب شدند. شما نمی توانید 
شواهدی  فردی  چنین  برای  یخی  تار لحاظ  به 
فردی  چنین  اصاًل  بگوید  شما  به  كه  دهید  ارائه 
شیعه  روایات  اّما  است،  نبوده  یا  بوده  دنیا  در 
آمده،  به دنیا  كه چنین شخصی  به وفور می گوید 
گرفته، حضور او  د او مخفیانه صورت 

ّ
حمل و تول

كنون  كه تا كرده  مخفیانه بوده و سپس هم غیبت 
یست سال از غیبتش می گذرد.  بیش از هزار و دو
و  دارد  اعتقادی  شیعه  روایات  آن  به  فردی  گر  ا
كند  آن ها  را راست می پندارد، می تواند او را قبول 
صدق  به  نمی تواند  گر  ا كند.  پیدا  اعتقاد  او  به  و 
گریبان  خداوند  بازهم  شود،  قانع  آن ها   وثاقت  و 
آدمیان  خداوند  اینكه  برای  گرفت،  نخواهد  را  او 
و  كمه  محا داده،  آن ها   به  كه  عقلی  میزان  به  را 
گر آدمی  نتوانست مطلبی را  كرد. ا مؤاخذه خواهد 
كند، آنگاه دربارۀ آن سكوت  كافی باور  با شواهد 
گفته شد این سكوت  كه  كرد و  همان طور  خواهد 
و ناباوری، ذّره ای به مسلمانی، اسالمّیت و ایمان 

كرد. آدمی لطمه  وارد نخواهد 

پاسخ به شبهه
گفت:  در مقام پاسخ به این شبهات باید 

یا . 1 است  شیعه  ظاهرًا  شبهات  این  گوینده 
حداقل روایات شیعه را قبول دارد، الجرم باید به 
كسی  گر  یخی شیعه نیز پایبند باشد؛ ا روایات تار
مسلمان یا شیعه نبود، ابتدا باید حّقانیت اسالم 
اثبات  وارد  سپس  شود،  اثبات  او  برای  تشّیع  و 
شد.  كرم؟لص؟  ا پیامبر  جانشین  آخرین  میالد 
كسی  مانند  درست  نشود  طی  مقّدمات  این  گر  ا
آن  چهارگانۀ  اعمال  و  یاضی  ر اعداد  كه  است 
یا  ید!  بیاموز انتگرال  و  مشتق  او  به  نیاموخته،  را 
كنید،  دعوت  روزه  و  نماز  به  را  مشركی  بخواهید 

درحالی كه او هنوز به خدا و پیامبر باور ندارد.

یخ، با هر دین و . 2 برای اثبات میالد یک نفر در تار
كافی  ید؟ چند نفر شاهد  كی دار مذهبی، چه مال

كسانی باید شهادت دهند؟  است؟ چه 

گر كسی فارغ از اعتقاد و مذهب بگوید، دلیل . 3 ا
یخی بر میالد امام دوازدهم شیعه نیست، این  تار
به همۀ شواهد  او  زیرا  او است،  خود دلیل جهل 
می تواند  فقط  لذا  ندارد،  دسترسی  یخی  تار

كند. سكوت 

بحث . 4 و  می كنید  یخی  تار بحث  صرفًا  گر  ا
كسی شواهد  گر  ید، چرا می گویید ا اعتقادی ندار
او  اسالمّیت  به  نیافت  زمان  امام  میالد  در  كافی 
یخی است؟ آسیبی نمی رسد؟ مگر این بحث تار
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و . 5 و والدت  بودن حمل  پنهان  روایات  به  اشاره 
غیبت امام مهدی از انظار عمومی و نتیجه گیری 
عدم میالد ایشان كار درستی نیست، درصورتی كه 

خود این روایات، دلیل میالد ایشان است.

را . ٦ یخی  تار گزارش های  این  بگوید:  كسی  گر  ا
فقط شیعه نقل كرده است، باید گفت: اواًل، شیعه 
پس از اثبات اصل ضرورت وجود حجت و هادی 
كتاب و سنت  الهی در هر زمانی، به وسیلۀ عقل و 
قطعی  مصداق  تعیین  به  فریقین،  مورداتفاق 
و  است  شیعه  قوت  نقطۀ  این  و  است  پرداخته 
و  باید جوابگوی عقل  و مسلمانان  دیگر موّحدان 
نقل قطعی در ضرورت وجود حجت در هر زمانی 
در موضع ضعف  نمی توانند، پس  و چون  باشند 
هستند؛ ثانیًا مصداق حّجت الهی در آیین حّق 
پیدا می شود؛ ثالثًا بسیاری از مخالفان شیعه هم 
كه در  كرده اند  به تولد و حیات امام مهدی اشاره 

كتاب ها  آمده است.

دالیل . 7 دیدن  با  بالغی  عاقل  انسان  هیچ  آیا 
و  كافی  جست وجوی  با  محكم،  نقلی  و  عقلی 
بدون هوای نفس و تعّصبات فرقه ای، منِكر میالد 

امام عصر می شود؟

پیامبر  برای  یخی  تار شواهد  می گوید  كسی  وقتی 
كرم و امام اول و امام ششم وجود دارد، ولی برای  ا
بودن  مغرض  نشان دهندۀ  نیست،  دوازدهم  امام 
بیشترین  شیعیان  اول  امام  از  پس  زیرا  است؛  او 
صادر  امام  آخرین  درخصوص  یخی  تار روایات 
شده است. در ادامه به پنج دسته از این روایات 

اشاره می شود:

گزارش های تاریخى قبل از میالد امام عصر
كه  است  این  یخ«  »تار دربارۀ  مهم  نكته  یک 
دلیل،  همین  به  است.  گذشتگان  نقل  یخ«  »تار
یخی، بخشی از روایات فقهی ـ حدیثی  روایات تار
كتب  به  نسبت  بیشتری  اعتبار  دارای  كه  است 
یان  راو سند  سلسله  زیرا  هستند،  یخی  تار صرفًا 
را  مطلب  صّحت  می توان  و  است  معلوم  آن ها 
كلینی  كرد؛ لذا برای مثال، نقل از شیخ  پی گیری 
قدمت  یكی  جهت،  دو  از  ق.   32۹ متوفای 
دارای  آن  روایتی  اعتبار  دیگری  و  كتاب  یخی  تار

اهمّیت است. 

منحصر  شیعه  نزد  كه  پیامبر  جانشینان  عدد 
سنت  اهل  روایات  طریق  از  است،  نفر  دوازده  به 
ایشان  مشخصات  و  نام  است.  قابل اثبات  نیز 
گر  ا و  است  آمده  شیعه  روایات  در  به صراحت 
را  شیعه  روایات  یا  باشد  تشّیع  دایره  در  كسی 
فرزند  والدت  منِكر  نمی تواند  باشد،1  داشته  قبول 
به  كه  همان گونه  و  شود  عسكری؟ع؟  حسن  امام 
به  باید  امام عسكری معتقد شده است،  امامت 

وجود فرزندش نیز اذعان نماید.

با  امام  آخرین  ّیت  مأمور كه  ازآنجا همچنین، 
كننده  برپا ایشان  و  دارد  تفاوت  پیشین  پیشوایان 
سراسر  در  عدل  اقامه كننده  و  جهانی  حكومت 
جهان هستند، توجه بسیاری بر شخص ایشان و 
آنچه كه به ایشان مربوط می شود ازجمله پافشاری 

کهبهائیانروایاتشیعهراقبولدارند، ۱.الزمبهذکراست
اثباتآمدنعلیمحمدباب ازاینخاستگاهبرای زیراخود

کهبهزعمایشانامامدوازدهماست،بهرهجستهاند.

از  ایشان  قائمیت  و  امامت  و  میالد  بر  فراوانی 
ناحیۀ پیامبر و امامان شده است. روایات در این 
كتاب منتخب األثر  كه فوق تواتر است، در  بخش 
گردآوری شده است و از باب نشان دادن طبقات 
هر  از  یخی  تار روایات  كثرت  و  یان  راو مختلف 
حجت معصوم به یكی دو حدیث اشاره می گردد:

حدیث رسول اکرم؟لص؟
پیامبر اعظم؟لص؟ در واپسین 
ماه ها ی عمر خود در روز غدیر 
خم ضمن پافشاری بر امامت 
نخستین پیشوای مسلمانان، 
چنین  پیشوا  آخرین  دربارۀ 

فرمودند:
ختم كنندۀ  باشید!  گاه  آ

است؛  مهدی  قائم  او  ماست؛  از  پیشوایان 
از  و  می شود  چیره  ادیان  همه  بر  او  باشید!  گاه  آ

ستمگران انتقام می ستاند. 1
همچنین در جای دیگر فرمودند: 

پیشوایان پس از من دوازده نفرند؛ نخستین ایشان 
علی بن ابی طالب و آخرین  آن ها قائم است؛  آن ها 
حجت ها ی  و  من  اولیاء  و  اوصیاء  جانشینان، 
خداوند پس از من بر امت من هستند؛ اقراركننده 

كافر است.2 به  آن ها مؤمن و انكاركنندۀ ایشان 

اِهُرَعَلی
َ

ُهالّظ ِإّنَ 
َ

ال
َ
،أ ااْلَقاِئُماْلَمْهِدّیُ ِةِمّنَ ِئّمَ

َ ْ
َخاِتَماأل ِإّنَ

َ
ال

َ
۱.أ

و روضةالواعظین اِلِمین.
َ

الّظ ِمَن اْلُمْنَتِقُم ُه ِإّنَ 
َ
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َ
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بصیرةالمتعظین،ج۱،ص9۷.
آِخُرُهُم َو ِبیَطاِلٍب

َ
ْبُنأ َعِلّیُ ُلُهْم ّوَ

َ
أ اْثَناَعَشَر َبْعِدی ُة ِئّمَ

َ ْ
األ .۲

َعَلی اهلل ُحَجُج َو ْوِلَیاِئی
َ
أ َو ْوِصَیاِئی

َ
أ َو ُخَلَفاِئی َفُهْم اْلَقاِئُم؛

َکاِفٌر.منالیحضره ِبِهْمُمْؤِمٌنَواْلُمْنِكُرَلُهْم ِتیَبْعِدی؛اْلُمِقّرُ ّمَ
ُ
أ

الفقیه،ج۴،ص۱80.

حدیث لوح حضرت زهرا؟اهس؟
بزرگوار  بانوی  آن  به  خداوند  هدیۀ  فاطمه  لوح 
اوصیاء  اسامی  كه  خدا  است  رسول  ناحیۀ  از 
این  پایان  در  است؛  شده  ذكر  آن  در  دوازده گانه 
آمده  امام حسن عسكری؟ع؟  از معّرفی  لوح پس 

است:  

فرزندش  با  را  حسن  امامت  امر 
محمد - كه رحمت برای جهانیان 

كرد.3 كامل خواهم  است - 

این  به  اینجا  در  است  مناسب 
نكته نیز توجه كنیم كه بخش ها یی 
نیز  ایقان  كتاب  در  این حدیث  از 
ذكر شده است و لذا بهائیان از این 
جهت می توانند اطمینان بیشتری 

به این حدیث داشته باشند. 

حدیث امیرالمؤمنین؟ع؟
پیشوایان معصوم نیز به پیروی از رسول گرامی همواره 
به زنجیرۀ امامان دوازده گانه اشاره كرده اند و به روشنی 

از نام و نشان دوازدهمین ایشان یاد نموده اند.

رسول  كالم  این  معنای  امیرالمؤمنین؟ع؟  از 
كه »من دو چیز نفیس در میان شما  خدا؟لص؟ را 
كه عترت  كتاب خدا و عترتم«، پرسیدند  نهادم: 
چه كسانی هستند؟ فرمود: من و حسن و حسین و 
كه از فرزندان حسین هستند و نهمین  ائمۀ نه گانه 
كتاب خدا جدا   آن ها مهدی و قائم  آن هاست؛ از 

الكافی،ج۱، ِلْلَعاَلِمین. َرْحَمًة ِباْبِنِهمحمد َذِلَك ْکِمُل
ُ
أ َو .3

ص۵۲8.

دوازده  من  از  پس  پیشوایان 
ایشان  نخستین  نفرند؛ 
آخرین  آن ها  و  علی بن ابیطالب 
جانشینان،  است؛  آن ها  قائم 
اولیاء من و حجت ها ی  اوصیاء و 
من  امت  بر  من  از  پس  خداوند 
هستند؛ اقرارکننده به  آن ها مؤمن 

کافر است. و انکارکنندۀ ایشان 
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كتاب خدا نیز از  آن ها جدا نشود تا آنكه  نشوند و 
كوثر در آیند.1 بر رسول خدا در حوض 

حدیث امام حسن؟ع؟
حسن بن علی  شنیدم  گوید:  اصبغ بن نباته 
از رسول خدا دوازده نفرند؛  می فرمود: امامان بعد 
كه  هستند  حسین  برادرم  صلب  از  آنان  نفر  نه 

مهدی این امت از ایشان است.2

حدیث امام حسین؟ع؟
راجع  حسین بن علی  از  مردی  گوید:  ابویحیی 
تعداد  به  ایشان  عدد  فرمود:  پرسید،  امامان  به 
من  فرزندان  از  نفر  نه  است؛  بنی اسرائیل  نقباء 
كه قائم آخرین ایشان است و شنیدم رسول خدا 
می فرمود: مژده! مژده! ــ سه بار ــ مَثل اهل بیت من 
طعام  آن  از  گروهی  سالی  كه  است  باغی  مانند 
آخر  آن ها  در  دیگر؛  گروهی  دیگر  سالی  و  برگیرند 
یا عریض تر و طول و فرع آن  كه از در گروهی باشد 
عمیق تر و پربارتر باشد! و چگونه اّمتی هالك شود 
اوصیای  من  از  پس  و  هستم  ایشان  اّول  من  كه 
االلباب  اولی  و  سعداء  از  كه  من  دوازده گانه 
این  در  باشد؛  كار  پایان  مسیح بن مریم  و  هستند 

ِإّنِی اهلِل: َرُسوِل َقْوِل َمْعَنی َعْن ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن؟ع؟
َ
أ ُسِئَل .۱

َفَقاَل: اْلِعْتَرُة؟ َوِعْتَرِتی،َمِن ِکَتاَباهلل َقَلْیِن
َ
الّث ٌفِفیُكُم ُمَخّلِ

اْلُحَسْیِن ُوْلِد ِمْن ْسَعُة الّتِ ُة ِئّمَ
َ ْ
األ َو اْلُحَسْیُن َو اْلَحَسُن َو َنا

َ
أ

ُیَفاِرُقُهْم
َ

ِکَتاَباهللَوال ُیَفاِرُقوَن
َ

ُهْمَوَقاِئُمُهْم؛ال َتاِسُعُهْمَمْهِدّیُ
یَیِرُدواَعَلیَرُسوِلاهللَحْوَضُه.کمالالدینوتمامالنعمة، َحّتَ

ج۱،ص۲۴0.
َبْعَد ُة ِئّمَ

َ ْ
َیُقوُل:األ ْصَبِغَقاَلَسِمْعُتاْلَحَسَنْبَنَعِلّیٍ

َ ْ
۲.َعِناأل

ِمْنُهْم َو اْلُحَسْیِن ِخَی
َ
أ ُصْلِب ِمْن ِتْسَعٌة اْثَناَعَشَر، َرُسوِلاهلل

اإلثنی األئمة علی النص فی األثر کفایة ِة. ّمَ
ُ ْ
األ َهِذِه  َمْهِدّیُ
عشر،ص۲۲3.

كه از من نیستند  گروهی خودسر هالك شوند  میان 
و من نیز از  آن ها نیستم.3

حدیث امام سجاد؟ع؟
شدم،  وارد  سجاد  امام  بر  گوید:  كابلی  ابوخالد 
حضرت در محراب عبادت نشسته بود، نشستم تا 
كرد درحالی كه دست در  به من  رو  اینكه حضرت 
گفتم: موالی من! امامان بعد  محاسن داشت. پس 
از شما چند نفرند؟ گفت: هشت نفر؛ گفتم: چگونه 
این چنین باشد؟ گفت: زیرا امامان بعد از رسول خدا 
دوازده نفر به تعداد اسباط بنی اسرائیل هستند، سه 
نفر  آن ها درگذشته اند و من چهارمین ایشان هستم و 
هشت نفر از فرزندانم امامان نیكوكار هستند؛ هركس 
ۀ 

ّ
ما را دوست بدارد و به امر ما عمل نماید، با ما در قل

اعلی باشد و هركس ما را یا یكی از ما را رد نماید، كافر 
به خدا و آیات او گشته است.4

 اْلُحَسْیِنْبِنَعِلّیٍ َعِن ْبِنَجْعَدَةْبِنُهَبْیَرَة ِبیَیْحَیی
َ
أ َعْن .3

ُنَقَباِء َعَدَد َفَقاَل: ِة؟ ِئّمَ
َ ْ
األ َعِن َرُجٌل َلُه

َ
َسأ َو علیهماالسالم:

َسِمْعُت َلَقْد َو اْلَقاِئُم آِخُرُهُم ُوْلِدی ِمْن ِتْسَعٌة َبِنیِإْسَراِئیَل
ْهِل

َ
أ َمَثُل َما ِإّنَ اٍت َمّرَ َث

َ
َثال ْبِشُروا

َ
أ  ُثّمَ ْبِشُروا

َ
أ َیُقوُل: َرُسوَلاهلل

ْطِعَمِمْنَهاَفْوٌج
ُ
أ  ْطِعَمِمْنَهاَفْوٌجَعامًاُثّمَ

ُ
أ َکَمَثِلَحِدیَقٍة َبْیِتی

َوَفْرعًا
ً

ْعَمَقَهاُطوال
َ
ْعَرَضَهاَبْحرًاَوأ

َ
َعامًاِفیآِخِرَهاَفْوجًاَیُكوُنأ

ُلَهاَوااِلْثَناَعَشَرِمْنَبْعِدی ّوَ
َ
َناأ

َ
ٌةأ ّمَ

ُ
َکْیَفَتْهِلُكأ ْحَسَنَهاحنًاَو

َ
َوأ

َلِكْن َو آِخُرَها اْلَمِسیُحاْبُنَمْرَیَم َو ْلَباِب
َ ْ
األ وِلی

ُ
أ َعَداِء الّسُ ِمَن

ِمْنُهْم. َلْسُت َو ی ِمّنِ َلْیُسوا ِج اْلَهْر ُنْتُج َذِلَك َبْیَن ِفیَما َیْهِلُك
کفایةاألثرفیالنصعلیاألئمةاإلثنیعشر،ص۲30.

ْبِناْلُحَسْیِن َعِلّیِ َعَلی َدَخْلُت َقاَل:  اْلَكاُبِلّیِ ِبیَخاِلٍد
َ
أ َعْن .۴

اْنَثَنی ی َحّتَ َفَجَلْسُت ِمْحَراِبِه ِفی َجاِلٌس ُهَو َو علیهماالسالم
َی

َ
َمْوال َیا َفُقْلُت ِلْحَیِتِه َعَلی َیَدُه َیْمَسُح ِبَوْجِهِه  َعَلّیَ ْقَبَل

َ
أ َو

َکْیَف َو ُقْلُت َثَماِنَیٌة. َقاَل: َبْعَدَك؟ ُة ِئّمَ
َ ْ
األ َیُكوُن َکْم ْخِبْرِنی

َ
أ

ْسَباِط
َ ْ
األ َعَدَد َعَشَر اْثَنا َرُسوِلاهلل َبْعَد َة ِئّمَ

َ ْ
األ  ّنَ

َ
أِل َقاَل: َذاَك؟

ْبَراٌرَمْن
َ
ٌةأ ِئّمَ

َ
اِبُعَوَثَماٌنِمْنُوْلِدیأ َناالّرَ

َ
َثٌةِمَناْلَماِضیَنَوأ

َ
َثال

ْبَغَضَنا
َ
أ ْعَلیَوَمْن

َ ْ
َناِماأل َکاَنَمَعَناِفیالّسَ ْمِرَنا

َ
ِبأ َناَوَعِمَل َحّبَ

َ
أ

فی کفایةاألثر ِبآَیاِتِه. َو ِباهلل َکاِفٌر َفُهَو ا ِمّنَ َواِحدًا 
َ
َرّد ْو

َ
أ َنا

َ
َرّد َو

النصعلیاألئمةاإلثنیعشر،ص۲36.

حدیث امام باقر؟ع؟
پس  فرمود:  باقر؟ع؟  امام  كه  است  ابوبصیر  از 
قائم  نهمین  آن ها  باشند،  امام  ُنه  حسین  از 

 آن هاست.1

حدیث امام صادق؟ع؟
دوازده  امامان  فرمود:  صادق  امام  گوید:  علقمه 

رسول  پسر  گفتم:  هستند؛  نفر 
ببر؛  نام  من  برای  را  ایشان  خدا! 
علی،  درگذشتگان  از  فرمود: 
محمد،  علی،  حسین،  حسن، 
بعد  كردم  عرض  خودم.  پس 
شما چه؟ فرمود: وصی من پسرم 
كه امام بعد از من است.  موسی 
كه  پس از او علی مشهور به رضا 
دفن  خراسان  غربت  سرزمین  در 
فرزند  محمد  سپس  می شود. 
و  محمد  فرزند  علی  پس  علی، 

حسن  فرزند  مهدی  و  حسن  فرزندش  علی  بعد 
است.2

ٍةَبْعَد ِئّمَ
َ
ِبیَجْعَفٍر؟ع؟َقاَل:َیُكوُنِتْسَعُةأ

َ
ِبیَبِصیٍرَعْنأ

َ
۱.َعْنأ

اْلُحَسْیِنْبِنَعِلٍی،َتاِسُعُهْمَقاِئُمُهْم.الكافی،ج۱،ص۵33.
َقاَل: اِدِق؟ع؟ الّصَ َعِن  اْلَحْضَرِمّیِ ٍد َعْلَقَمَةْبِنُمَحّمَ َعْن .۲
َقاَل ِلی ِهْم َفَسّمِ اهلل اْبَنَرُسوِل َیا ُقْلُت اْثَناَعَشَر ُة ِئّمَ

َ ْ
األ

َو اْلُحَسْیُن َو اْلَحَسُن َو ِبیَطاِلٍب
َ
ْبُنأ َعِلّیُ اْلَماِضیَن ِمَن

َبْعَدَك َفَمْن ُقْلُت َنا
َ
أ  ُثّمَ  ُدْبُنَعِلّیٍ ُمَحّمَ َو ْبُناْلُحَسْیِن َعِلّیُ

ُهَو َو ُموَسی َوَلِدی ِإَلی ْوَصْیُت
َ
أ َقْد ِإّنِی َقاَل اهلل اْبَنَرُسوِل َیا

َضا اْبُنُهُیْدَعیِبالّرِ َماُمَبْعِدیُقْلُتَفَمْنَبْعَدُموَسیَقاَلَعِلّیٌ ِ
ْ

اإل
ٌدَو اْبُنُهُمَحّمَ َبْعَدَعِلّیٍ ْرِضاْلُغْرَبِةِمْنُخَراَساَنُثّمَ

َ
ُیْدَفُنِفیأ

ِمْن  اْلَمْهِدّیُ َو ابُنه اْلَحَسُن  َعِلّیٍ َبْعَد َو  َعِلّیٌ اْبُنُه ٍد ُمَحّمَ َبْعَد
کفایةاألثرفیالنصعلیاألئمةاإلثنیعشر،ص ُوْلِداْلَحَسن.
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کاظم؟ع؟  حدیث امام 
موسی بن جعفر  بر  گوید:  یونس بن عبدالّرحمن 
گفتم:  فرزند رسول خدا! آیا شما قائم  وارد شدم و 
و  هستم  حّق  به  قائم  من  فرمود:  هستید؟  حّق  به 
كه زمین را از دشمنان خدا پاك سازد  لیكن قائمی 
كه  همچنان  سازد،  كنده  آ داد  و  عدل  از  را  آن  و 
پر از ظلم و جور شده باشد، قطعًا 

پنجمین از فرزندان من است . 3

حدیث امام رضا؟ع؟
گوید:  عبدالّسالم بن صالح هروی 
كه  شنیدم  خزاعی  دعبل  از  من 
امام  خود  موالی  بر  می گفت: 
با  كه  را  خود  قصیده  رضا؟ع؟ 
می شود  آغاز  آیات«  »مدارس 
»خروج  ابیات  به  چون  و  خواندم 
رضا؟ع؟  امام  رسیدم،  امام« 
سپس  گریستند.  به سختی 
خزاعی!  فرمودند:  من  به  و  كرده  بلند  را  خود  سر 
كرده  جاری  تو  زبان  بر  را  بیت  دو  این  روح القدس 
قیام  كی  و  كیست  امام  این  می دانی  آیا  است، 
خواهد كرد؟ گفتم: نه موالی من! فقط شنیده ام كه 
امامی از شما خروج می كند و زمین را از فساد پاك 
كنده می سازد همان گونه  می سازد و آن را از عدل آ

َعَلی َدَخْلُت َقاَل: ْحَمِن ُیوُنَسْبِنَعْبِدالّرَ َعْن .3
اْلَقاِئُم ْنَت

َ
أ اهلل اْبَنَرُسوِل َیا َلُه َفُقْلُت ُموَسیْبِنَجْعَفٍر؟امهع؟

ْرَض
َ ْ
ُراأل ِذیُیَطّهِ

َ
اْلَقاِئَماّل َنااْلَقاِئُمِباْلَحِقَوَلِكّنَ

َ
َفَقاَلأ ِباْلَحّقِ

ُظْلمًا َو َجْورًا ُمِلَئْت َکَما 
ً

َعْدال َیْمَلُؤَها َو 
َ

وَجّل َعّزَ ْعَداِءاهلل
َ
أ ِمْن

ج۲،  النعمة، تمام و کمالالدین ُوْلِدی. ِمْن اْلَخاِمُس ُهَو
ص36۱.

بر  گوید:  یونس بن عبدالّرحمن 
و  شدم  وارد  موسی بن جعفر 
گفتم:  فرزند رسول خدا! آیا شما 
فرمود:  هستید؟  حّق  به  قائم 
من قائم به حّق هستم و لیکن 
دشمنان  از  را  زمین  که  قائمی 
از عدل  را  پاك سازد و آن  خدا 
همچنان  سازد،  کنده  آ داد  و 
که پر از ظلم و جور شده باشد، 
من  فرزندان  از  پنجمین  قطعًا 

است .
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كه از ستم پر شده باشد. فرمود: دعبل! امام پس از 
من فرزندم محّمد است و پس از او فرزندش  علی 
و پس از او فرزندش حسن و پس از حسن فرزندش 

حّجت قائم  است.1

حدیث امام جواد؟ع؟
گوید: خدمت امام جواد؟ع؟  عبدالعظیم حسنی 

قائم  از  می خواستم  و  رسیدم 
است؟  مهدی  او  آیا  كه  بپرسم 
حضرت  سؤال  طرح  از  قبل 
فرمود: ابوالقاسم! قائم از ما همان 
او  غیبتش  در  كه  است  مهدی 
ظهورش  در  و  كشند  انتظار  را 
سومین  او  و  شود  فرمان برداری 

فرزند من است.2

َیُقوُل  اْلُخَزاِعّیَ  ِدْعِبَلْبَنَعِلّیٍ َسِمْعُت .۱
ْبَنُموَسی؟ع؟ َعِلّیَ َضا الّرِ َی

َ
َمْوال ْنَشْدُت

َ
أ

آَیاٍت َمَداِرُس ُلَها: ّوَ
َ
أ ِتی

َ
اّل َقِصیَدِتَی

اْنَتَهْیُت ا َفَلّمَ اْلَعَرَصاِت. ُمْقِفُر َوْحٍی َمْنِزُل َو َوٍة*
َ

ِتال ِمْن َخَلْت
َو اْسِماهلل َعَلی َیُقوُم * ٌج َخاِر َمَحاَلَة

َ
ال ِإَماٍم ُخُروُج َقْوِلی: ِإَلی

ْعَماِءَو َوَباِطٍل*َوُیْجِزیَعَلیالّنَ َحّقٍ
َ

ُکّل ُزِفیَنا اْلَبَرَکاِت.ُیَمّیِ
َفَقاَل  ِإَلّیَ َسُه

ْ
َرأ َرَفَع  ُثّمَ ُبَكاًءَشِدیدًا َضا؟ع؟ الّرِ َبَكی ِقَماِت. الّنَ

اْلَبْیَتْیِن ِبَهَذْیِن ِلَساِنَك َعَلی ُروُحاْلُقُدِس َنَطَق  ُخَزاِعّیُ َیا ِلی
ّنِی

َ
أ

َّ
َیِإال

َ
َیاَمْوال

َ
َماُمَوَمَتیَیُقوُمَفُقْلُتال ِ

ْ
َفَهْلَتْدِریَمْنَهَذااإل

َیْمَلُؤَها َو اْلَفَساِد ِمَن ْرَض
َ ْ
األ ُر ُیَطّهِ ِمْنُكْم ِإَماٍم ِبُخُروِج َسِمْعُت

ٌداْبِنیَو َماُمَبْعِدیُمَحّمَ ِ
ْ

َکَماُمِلَئْتَجْورًاَفَقاَلَیاِدْعِبُلاإل 
ً

َعْدال
اْبُنُهاْلَحَسُنَوَبْعَداْلَحَسِناْبُنُه َوَبْعَدَعِلّیٍ ٍداْبُنُهَعِلّیٌ َبْعَدُمَحّمَ

ُةاْلَقاِئم.همان،ص3۷۲. اْلُحّجَ
ْبِناْلَحَسِنْبِنَزْیِد  ْبُنَعْبِداهللْبِنَعِلّیِ َعْبُداْلَعِظیِم َثَنا

َ
َحّد .۲

َعَلی َدَخْلُت َقاَل: ِبیَطاِلٍب؟ع؟
َ
ْبِنأ  ْبِناْلَحَسِنْبِنَعِلّیِ

 ِدْبِنَعِلّیِ ْبِنُمَحّمَ ْبِنُموَسیْبِنَجْعَفِر  ِدْبِنَعِلّیِ ُمَحّمَ ِدی َسّیِ
َلُهَعِناْلَقاِئِم

َ
ْسأ

َ
ْنأ

َ
ِریُدأ

ُ
َناأ

َ
ِبیَطاِلٍبَوأ

َ
ْبِنأ ْبِناْلُحَسْیِنْبِنَعِلّیِ

اْلَقاِئَم َبااْلَقاِسِمِإّنَ
َ
ِنیُهَوَفَقاَلَیاأ

َ
ْوَغْیُرُهَفاْبَتَدأ

َ
أ ُهَواْلَمْهِدّیُ

َ
أ

ُیَطاَعِفی َو َغْیَبِتِه ُیْنَتَظَرِفی ْن
َ
أ َیِجُب ِذی

َ
اّل  اْلَمْهِدّیُ ُهَو ا ِمّنَ

حدیث امام هادی؟ع؟
شنیدم  هادی؟ع؟  امام  از  گوید:  صقربن ابودلف 
فرزندم حسن است  از من  امام  پس  كه می فرمود: 

و پس از حسن فرزندش قائم است. 3

حدیث امام عسکری؟ع؟
معّرفی  در  تالش  این  سرانجام 
یازدهمین  به  امام  آخرین 
امام  ابامحمد  معصوم  پیشوای 
خود  اوج  به  عسكری؟ع؟  حسن 
درستی  دربارۀ  كه  آنجا  می رسد، 
خالی  حجت  از  »زمین  خبر 

نمی ماند« پرسیدند.

از  گوید:  ابوعلی بن هّمام 
قّدس  ــ  عمرّی  محّمدبن عثمان 
می گفت:  كه  شنیدم  ــ  روحه  اهَّلل 
كه می گفت: من  از پدرم شنیدم 
از  كه  بودم  عسكری؟ع؟  امام  نزد 
كه از پدران بزرگوارش روایت  آن حضرت از خبری 
كه زمین از حّجت الهی  كردند  شده است پرسش 
كه  كسی  بر خالیق تا روز قیامت خالی نمی ماند و 
بمیرد و امام  زمانش را نشناسد به مرگ جاهلّیت 
درگذشته است. فرمود: این حّق است همچنان 
رسول  فرزند  گفتند:  است.  حّق  روشن  روز  كه 
كیست؟ فرمود:  از شما  خدا! حّجت و امام پس 
علی النص فی األثر کفایة ُوْلِدی. ِمْن اِلُث

َ
الّث ُهَو َو ُظُهوِرِه

األئمةاإلثنیعشر،ص۲8۱.
 ِدْبِنَعِلّیٍ ْبَنُمَحّمَ ِبیُدَلَفَقاَلَسِمْعُتَعِلّیَ

َ
ْقُرْبُنأ َثَناالّصَ

َ
3.َحّد

َماَمَبْعِدیاْلَحَسُناْبِنیَوَبْعَداْلَحَسِن ِ
ْ

اإل َضا؟امهع؟َیُقوُلِإّنَ الّرِ
کمالالدینوتمامالنعمة،ج۲،ص383. اْبُنُهاْلَقاِئم.

فقط  من!  موالی  نه  گفتم: 
شما  از  امامی  که  شنیده ام 
خروج می کند و زمین را از فساد 
عدل  از  را  آن  و  می سازد  پاك 
که  همان گونه  می سازد  کنده  آ
باشد. فرمود:  پر شده  از ستم 
من  از  پس  امام  دعبل! 
از  فرزندم محّمد است و پس 
او  از  پس  و  علی  فرزندش   او 
فرزندش حسن و پس از حسن 

فرزندش حّجت قائم  است.

فرزندم محّمد، او امام و حّجت پس از من است؛ 
كه بمیرد و او را نشناسد به مرگ جاهلّیت  كسی 

درگذشته است.

كوچكی از اخباری است  این روایات فقط بخش 
آخرین  نسب  و  میالد  باب  در  نمونه  كه  به عنوان 
كسی در میالد  گر  امام از سیزده معصوم ذكر شد. ا
روایات  درواقع  نماید  تشكیک  زمان؟جع؟  امام 
كرده است و این دیگر  سیزده معصوم را تكذیب 

چه ادعای تشّیعی است؟1

از  هشداردهنده  روایتی  قسمت  این  پایان بخش 
ابامهدی امام عسكری؟ع؟  است:

گوید: از حضرت  موسی  بن جعفر  بن وهب بغدادی 
می فرمود:  كه  شنیدم  عسكری؟ع؟  حسن  امام 
من  جانشین  دربارۀ  من  از  بعد  شما  می بینم 
كه به همۀ  گاه باشید! كسانی  اختالف می كنید؛ آ
را  فرزندم  ولی  دارند  ایمان  پیامبر  از  بعد  امامان 
كه نبوت همۀ انبیاء را  منِكر شوند، مثل این است 
كنند و فقط نبّوت محمد رسول خدا را انكار  قبول 
كه  است  كسی  مانند  خدا  رسول  منِكر  و  نمایند 
همۀ انبیاء را انكار می كند، لذا منِكر مهدی منِكر 

همۀ امامان است.2
ُروَحُه اهلل َس

َ
َقّد  اْلَعْمِرّیَ َدْبَنُعْثَماَن ُمَحّمَ َسِمْعُت َقاَل .۱

؟ع؟ ٍداْلَحَسُنْبُنَعِلّیٍ ُبوُمَحّمَ
َ
أ ُسِئَل َیُقوُل ِبی

َ
أ َسِمْعُت َیُقوُل

ْرَض
َ ْ
األ  ّنَ

َ
أ آَباِئِه؟مهع؟ َعْن ُرِوَی ِذی

َ
اّل اْلَخَبِر َعِن ِعْنَدُه َنا

َ
أ َو

َمْنَماَت ّنَ
َ
َعَلیَخْلِقِهِإَلیَیْوِماْلِقَیاَمِةَوأ ِ

ٍةهلِلَّ َتْخُلوِمْنُحّجَ
َ

ال
َهَذا  ِإّنَ َفَقاَل؟ع؟ ًة َجاِهِلّیَ ِمیَتًة َماَت َزَماِنِه ِإَماَم َلْمَیْعِرْف َو
ُةَو َفِقیَلَلُهَیااْبَنَرُسوِلاهللَفَمِناْلُحّجَ َهاَرَحّقٌ الّنَ ّنَ

َ
َکَماأ  َحّقٌ

ُةَبْعِدیَمْن َماُمَواْلُحّجَ ِ
ْ

ٌدُهَواإل َماُمَبْعَدَكَفَقاَلاْبِنیُمَحّمَ ِ
ْ

اإل
ة.همان،ص۴09. َماَتَوَلْمَیْعِرْفُهَماَتِمیَتًةَجاِهِلّیَ

َسِمْعُت َقاَل  اْلَبْغَداِدّیِ ُموَسیْبِنَجْعَفرِْبِنَوْهٍب َعْن .۲
ّنِیِبُكْمَوَقِداْخَتَلْفُتْم

َ
َکأ ؟ع؟َیُقوُل: ٍداْلَحَسَنْبَنَعِلّیٍ َباُمَحّمَ

َ
أ

گزارش های تاریخى بعد از میالد
یک  شهادت  كسی،  میالد  اثبات  برای  اسالم  در 
گر حاضران  كافی است؛ ا كه همان قابله باشد  نفر 
مضاعف  بدهند  شهادت  هم  زایشگاه  آن  در 
می توانند  هم  نوزاد  خویشان  و  نزدیكان  می شود؛ 
و  دوستان  آیند؛  حساب  به  شاهدان   به عنوان 
جزء  نیز  ولیمه  مثل  مناسبتی  در  حاضر  آشنایان 
دوران  در  را  بچه  كه  كسانی  هستند؛  شاهدان 
دهند  گواهی  می توانند  نیز  كنند  مالقات  كودكی 
او  فرزند  آن  عمر  طول  در  كه  كسانی  همۀ  كاًل  و 
او  وجود  به  می توانند  باشند،  كرده  مالقات  را 

شهادت دهند.

كه  است  شخصّیتی  فداه  ارواحنا  زمان  امام 
تواتر است  فوق  ایشان  میالد  یخی  تار گزارش های 
از بررسی سندی تک تک روایات  را  تواتر ما  و این 
صحیح  ردۀ  در  احادیثی  گرچه  می كند،  بی نیاز 
یخی موجود است.3  گزارش های تار نیز میان این 

كنون  به عنوان نمونه به مواردی اشاره می شود. ا

گواهى قابله
فرزند  خاتون  حكیمه  خدا  حّجت  این  قابلۀ 
امام  امام هادی و عمۀ  امام جواد و خواهر  گرامی 

اهلل َرُسوِل َبْعَد ِة ِئّمَ
َ ْ
ِباأل  اْلُمِقّرَ  ِإّنَ َما

َ
أ ی ِمّنِ اْلَخَلِف ِفی َبْعِدی

َة ْنَكَرُنُبّوَ
َ
أ ْنِبَیاِءاهللَوُرُسِلِهُثّمَ

َ
ِبَجِمیِعأ َقّرَ

َ
َکَمْنأ اْلُمْنِكَرِلَولِدی

ْنِبَیاء.
َ ْ
ْنَكَرَجِمیَعاأل

َ
َکَمْنأ ٍدَرُسوِلاهللَواْلُمْنِكَرِلَرُسوِلاهلل ُمَحّمَ

إعالمالورىبأعالمالهدى،ص۴۴۲.
إسنادها. فی النظر عن اغنتنا الروایات، استفاضة إن و .3
ترجمه: )360 ص ج8، للخوئی، الحدیث رجال )معجم
هرگاهدونفردرتمامطبقاتراویان،یکحدیثراازمعصوم
خبر به رسد چه ندارد، سندی بررسی به نیاز کنند گزارش

کردهاند.  کهبیشازدونفردرهمهطبقاتنقل متواتر
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عرف  طبق  كه  است  بدیهی  بود.  عسكری؟مهع؟ 
از  او  زن  دستیاران  و  قابله  زن  فقط  مسلمانان 
كسی منِكر میالد  گر  ا گاه می شوند.  آ وضع حمل 
حضرت مهدی است، آیا برای اثبات والدت خود 
گواهی دیگری غیر از قابله و دستیاران  از مادرش، 
گواهی  كسی  گر  او می تواند بیاورد؟ به بیان دیگر، ا
گواهان میالد خویش  قابله را قبول نكند، باید اواًل 
ثانیًا نشان دهد به هنگام  و  بیاورد  را  از قابله  غیر 
نظاره گر  كسی  قابله،  زنان  از  غیر  آیا  حمل  وضع 

تولد او بوده اند!؟

آن  از  بخشی  فقط  روایت  بودن  طوالنی  علت  به 
آورده می شود.

حسن  امام  گوید:  جواد؟ع؟  امام  دختر  حكیمه 
فرمود:  و  فراخواند  خود  نزد  به  مرا  عسكری؟ع؟ 
نیمه  شب  كه  باش  ما  نزد  افطار  امشب  عّمه! 
شعبان  است و خدای تعالی امشب حّجت خود 
زمین است ظاهر سازد.  ی  رو در  او  كه حّجت  را 

كیست؟ فرمود: نرجس. 1 گفتم: مادر او  گوید: 

گواهى خادمان خانۀ امام حسن عسکری
عسكری؟ع؟  حسن  امام  خادمان  یه  مار و  نسیم 
مادرش  از  صاحب الزمان  هنگامی كه   گویند: 
ی زانوی خود نشسته و دو سبابۀ خود  متولد شد رو

ْبِنُموَسیبنَجْعَفِر  ِدبنَعِلّیِ ُمَحّمَ ِبْنُت َحِكیَمُة َثْتِنی
َ

َحّد .۱
َقاَلْت ِبیَطاِلٍب؟ع؟

َ
بنأ ْبِناْلُحَسْیِنبنَعِلّیِ  ِدبنَعِلّیِ ْبِنُمَحّمَ

اْجَعِلی ِة َعّمَ َیا َفَقاَل ؟ع؟ اْلَحَسُنبنَعِلّیٍ ٍد ُبوُمَحّمَ
َ
أ  ِإَلّیَ َبَعَث

 َفِإّنَ َشْعَباَن ِمْن ْصِف الّنِ َلْیَلُة َها َفِإّنَ ِعْنَدَنا ْیَلَة
َ
الّل َهِذِه ِإْفَطاَرِك

ُتُه َةَوُهَوُحّجَ ْیَلِةاْلُحّجَ
َ
اهللَتَباَرَكَوَتَعاَلیَسُیْظِهُرِفیَهِذِهالّل

ُهَقاَلِلیَنْرِجس.کمالالدین ّمُ
ُ
ْرِضِهَقاَلْتَفُقْلُتَلُهَوَمْنأ

َ
ِفیأ

وتمامالنعمة،ج۲،ص۴۲۴.

كرد،  عطسه  سپس  كرد،  بلند  آسمان  طرف  به  را 
ِمیَن و صلی اهَّلل 

َ
عال

ْ
ال َرّبِ  هَّلِلِّ  َحْمُد 

ْ
ال فرمود:  آنگاه 

كه  كرده اند  گمان  ستمكاران  آله،  و  محمد  علی 
گر اذن سخن  حجت خداوند باطل شده است و ا

گفتن به ما داده شود شك از بین خواهد رفت. 2

کنیز ابوعلى گواهى 
امام  به  را  او  كه  داشت  كنیزی  خیزرانی  ابوعلی 
اب 

ّ
كذ جعفر  چون  بخشید؛  عسكری؟ع؟  حسن 

ی از دست جعفر گریخت  خانه امام را غارت كرد و
او  كه  می گوید  ابوعلی  نمود.  ازدواج  ابوعلی  با  و 
گفته است در والدت سّید؟ع؟ حاضر بود و مادر 
سّید صقیل نام داشت و امام حسن عسكری؟ع؟ 
كرد  گاه  صقیل را از آنچه بر سر خاندانش می آید آ
تعالی  خدای  از  كه  نمود  درخواست  امام  از  او  و 
بخواهد تا مرگ او را پیش از آن برساند و در حیات 
قبر  سر  بر  و  درگذشت  عسكری؟ع؟  حسن  امام 
كه بر آن نوشته اند: این قبر مادر  ی لوحی است  و
كنیز شنیدم  گوید: از همین  محّمد است. ابوعلی 
نور  شد،  د 

ّ
متول سّید؟جع؟  چون  می گفت:  كه 

گردیده و  كه از او ظاهر  درخشان او را دیده است 
به افق آسمان ها  رسیده است و پرندگان سپیدی 
را  خود  پرهای  و  می آیند  فرود  آسمان  از  كه  دیده 
و  می كشند  ی  و اعضای  سایر  و  صورت  و  سر  به 

ا َلّمَ َوُهَماَقاال َثِنیَنِسیٌمَوَماِرَیُةَخاِدُماْلَحَسِنبنَعِلّیٍ
َ

۲.َحّد
ُرْکَبَتْیِه َعَلی َجاِثیًا َسَقَط ِه ّمِ

ُ
أ َبْطِن ِمْن َماِن الّزَ َصاِحُب َسَقَط

 َرّبِ  ِ
هلِلَّ اْلَحْمُد َفَقاَل َعَطَس  ُثّمَ َماِء الّسَ ِإَلی اَبَتْیِه َسّبَ َراِفعًا

َة ُحّجَ ّنَ
َ
َلَمُةأ

َ
ٍدَوآِلِهَزَعَمِتالّظ یاهللَعَلیُمَحّمَ

َ
اْلعاَلِمیَنَوَصّل

الورى إعالم ك.
َ

الّش َلَزاَل ِم
َ

اْلَكال ِفی َلَنا ِذَن
ُ
أ َلْو َو َداِحَضٌة اهلل

بأعالمالهدى،ص۴۲0.

سپس پرواز می كنند. این مطلب را به امام حسن 
فرمود:  آن ها  و  خندید  دادیم،  خبر  عسكری؟ع؟ 
این  به  جستن  تبّرك  برای  كه  هستند  فرشتگانی 
او  یاوران  كند  ظهور  چون  و  آمده اند  فرود  مولود 

خواهند بود.1

گواهى پدر
امام  به  گوید:  جعفری  ابو ها شم 
عرض  عسكری؟ع؟  حسن 
از  مرا  شما  بزرگی  و  جاللت  كردم: 
اجازه  می دارد،  باز  شما  از  پرسش 
كنم؟  سؤالی  شما  از  می فرمایید 
آقای  كردم:  عرض  بپرس.  فرمود، 
فرمود:  ید؟  دار فرزندی  شما  من! 

كند،  گر برای شما پیشامدی  كردم: ا آری. عرض 
كجا از او بپرسم؟ فرمود: در مدینه.2

ْهَداَها
َ
أ َکاَن َلُه َجاِرَیٍة َعْن اْلَخْیَزَراِنُی  ُبوَعِلّیٍ

َ
أ َثِنی

َ
َحّد .۱

ًة َفاّرَ اِرَجاَءْتُه
َ

الّد اُبَعَلی
َ

اْلَكّذ َغاَرَجْعَفٌر
َ
أ ا َفَلّمَ ٍد؟ع؟ ِبیُمَحّمَ

َ
أِل

َدَة
َ

َهاَحَضَرْتِوال ّنَ
َ
َثْتِنیأ

َ
َفَحّد ُبوَعِلّیٍ

َ
َجِبَهاَقاَلأ ِمْنَجْعَفٍرَفَتَزّوَ

ٍد؟ع؟ َباُمَحّمَ
َ
أ  ّنَ

َ
أ َو َصِقیُل ِد ّیِ

الّسَ  ّمِ
ُ
أ اْسَم  ّنَ

َ
أ َو ِد؟ع؟ ّیِ

الّسَ
َلَها

َ
وَجّل ْنَیْدُعَواهللَعّزَ

َ
َلْتُهأ

َ
َثَهاِبَماَیْجِریَعَلیِعَیاِلِهَفَسأ

َ
َحّد

ٍدَوَعَلیَقْبِرَها ِبیُمَحّمَ
َ
ُتَهاَقْبَلُهَفَماَتْتِفیَحَیاِةأ ْنُیْجَعَلَمِنّیَ

َ
أ

َوَسِمْعُتَهِذِه ُبوَعِلّیٍ
َ
ٍدَقاَلأ ّمُِمَحّمَ

ُ
َلْوٌحَمْكُتوٌبَعَلْیِهَهَذاَقْبُرأ

َظَهَر َقْد َساِطعًا ُنورًا َلَها ْت
َ
َرأ ُد ّیِ

الّسَ ُوِلَد ا َلّمَ ُه ّنَ
َ
أ َتْذُکُر اْلَجاِرَیَة

َماِء الّسَ ِمَن َتْهِبُط َبْیَضاَء ُطُیورًا ْت
َ
َرأ َو َماِء الّسَ ُفَق

ُ
أ َبَلَغ َو ِمْنُه

َتِطیُر  ُثّمَ َوَساِئِرَجَسِدِه َوْجِهِه َو ِسِه
ْ
َرأ ْجِنَحَتَهاَعَلی

َ
أ َتْمَسُح َو

ِئَكٌةَنَزَلْت
َ

َقاَلِتْلَكَمال ٍد؟ع؟ِبَذِلَكَفَضِحَكُثّمَ َباُمَحّمَ
َ
ْخَبْرَناأ

َ
َفأ

کمالالدینوتمام َج. ْنَصاُرُهِإَذاَخَر
َ
ِكِبَهَذااْلَمْوُلوِدَوِهَیأ َبّرُ ِللّتَ

النعمة،ج۲،ص۴3۱.
ٍد؟ع؟ ِبیُمَحّمَ

َ
أِل ُقْلُت َقاَل: اْلَجْعَفِرِی ِبیَهاِشٍم

َ
أ َعْن .۲

َلَكَفَقاَلَسْل
َ
ْسأ

َ
أ ْن

َ
أ َذُنِلی

ْ
َلِتَكَفَتأ

َ
َلُتَكَتْمَنُعِنیِمْنَمْسأ

َ
َجال

ِبَك َحَدَث َفِإْن َفُقْلُت َنَعْم َفَقاَل َوَلٌد َلَك َهْل ِدی َسّیِ َیا ُقْلُت
ُلَعْنُهَقاَلِباْلَمِدیَنِة.الكافی،ج۱،ص3۲8.

َ
ْسأ

َ
ْیَنأ

َ
َحَدٌثَفأ

گواهى بنى ها شم
د شد 

ّ
گوید: چون سّید؟جع؟ متول ابوجعفر عمری 

ابوعمرو  به دنبال  فرمود:  امام حسن عسكری؟ع؟ 
بفرستید و چون به دنبال او فرستادند و به نزد امام 
و ده هزار رطل  نان  فرمود: ده هزار رطل  بدو  آمد، 
گمانم فرمود آن را میان  كن، به  گوشت خریداری 
و  چندین  و  نما  تقسیم  بنی ها شم 
كن.3 گوسفند برای او عقیقه  چند 

گواهى ابو ها رون
از  گوید  كرخّی  محّمد  بن حسن 
اصحاب  از  مردی  كه  ابو ها رون 
من  می گفت:  كه  شنیدم  بود  ما 
كه  را دیدم  الّزمان؟جع؟  صاحب 

یش مانند ماه شب  چهارده می درخشید.4 رو

مشاهدۀ چهل نفر از اصحاب امام عسکری
محّمد  و  اّیوب  پسر  محّمد  و  حكیم  پسر  یه  معاو
امام  منزل  در  نفر  چهل  ما  گویند:  عثمان  پسر 
كرد  حسن؟ع؟ بودیم و او فرزندش را به ما عرضه 
من  خلیفه  و  من  از  پس  شما  امام  این  فرمود:  و 
در  من  از  پس  و  كنید  اطاعت  او  از  شماست،  بر 
شد،  خواهید  هالك  كه  نشوید  متفّرق  خود  دین 

َقاَل ُد؟ع؟ ّیِ
الّسَ ُوِلَد ا َلّمَ َقاَل:  اْلَعْمِرّیِ ِبیَجْعَفٍر

َ
أ َعْن .3

ِإَلْیِه َفَصاَر ِإَلْیِه َفُبِعَث ِبیَعْمٍرو
َ
أ ِإَلی اْبَعُثوا ٍد؟ع؟ ُبوُمَحّمَ

َ
أ

َلْحٍم ِرْطِل ِف
َ

آال َعَشَرَة َو ُخْبٍز ِرْطِل ِف
َ

آال َعَشَرَة اْشَتِر َلُه َفَقاَل
َکَذاَشاًة. َعْنُهِبَكَذاَو ْحَسُبُهَقاَلَعَلیَبِنیهاِشٍمَوُعّقَ

َ
ْقُهأ َوَفّرِ

کمالالدینوتمامالنعمة،ج۲،ص۴3۱.
َصاِحَب ْیُت

َ
َرأ َیُقوُل ْصَحاِبَنا

َ
أ ِمْن 

ً
َرُجال َباهاُروَن

َ
أ َسِمْعُت .۴

اْلَبْدِر. َلْیَلَة اْلَقَمُر ُه ّنَ
َ
َکأ ُیِضیُء َوْجُهُه َو َماِن؟جع؟ الّزَ

کمالالدینوتمامالنعمة،ج۲،ص۴3۴.

کردم: آقای من! شما  عرض 
فرمود:  دارید؟  فرزندی 
برای  گر  ا کردم:  عرض  آری. 
کجا  کند،  پیشامدی  شما 
در  فرمود:  بپرسم؟  او  از 

مدینه.
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گویند:  را نخواهید دید،  او  این  از  بعد  كه  بدانید 
امام  روز  چند  از  پس  و  آمدیم  بیرون  حضورش  از 

حسن؟ع؟ درگذشت.1

گواهى َعمری از اصحاب امام عسکری
امام  آیا  گفتم  َعمری  به  گوید:  قالنسی  حمدان 
داد:  پاسخ  من  به  درگذشت؟  عسكری  حسن 

ولی  درگذشت،  محققًا 
گذاشته  شما  برای  جانشینی 
كلفتی  گردنش به این  كه  است 
نشان  خود  دست  با  و  است 

داد.2

گواهى ابن ابی الثلج متوفای 
325 قمری

دالیلی  از  گوید:  ابن ابی الثلج 
میالد  در  عسكری  امام  از  كه 
كالم  این  شده  وارد  پسرش 
كردند  گمان  است: ستمكاران 

قطع  را  امامت  نسل  تا  بكشند  را  من  می توانند 
تصّور  را  متعال  قادر  خدای  قدرت  چگونه  كنند. 

ل ــ آرزو شده ــ نامید.3 كرده اند؟ و او را مؤّمَ

َو وَببنُنوٍح ّیُ
َ
ُدبنأ ُمَحّمَ َو ُمَعاِوَیُةبنُحَكْیٍم َثِنی

َ
َحّد .۱

َعَلْیَنا َعَرَض َقاُلوا َعْنُه اهلل َرِضَی  اْلَعْمِرّیُ ُدبنُعْثَماَن ُمَحّمَ
ْرَبِعیَن

َ
أ ا ُکّنَ ؟امهع؟َوَنْحُنِفیَمْنِزِلِهَو ٍداْلَحَسُنبنَعِلّیٍ ُبوُمَحّمَ

َ
أ

ِطیُعوُهَو
َ
َفَقاَلَهَذاِإَماُمُكْمِمْنَبْعِدیَوَخِلیَفِتیَعَلْیُكْمأ

ً
َرُجال

َتَرْوَنُهَبْعَد
َ

ُكْمال َماِإّنَ
َ
ْدَیاِنُكْمَفَتْهِلُكواأ

َ
ُقواِمْنَبْعِدیِفیأ َتَتَفّرَ

َ
ال

ِئُل
َ

َقال اٌم ّیَ
َ
أ 

َّ
ِإال َفَماَمَضْت ِعْنِدِه ِمْن َفَخَرْجَنا َقاُلوا َهَذا َیْوِمُكْم

ٍد؟ع؟.همان،ص۴3۵. ُبوُمَحّمَ
َ
یَمَضیأ َحّتَ

َمَضی َقْد ِلْلَعْمِرِی ُقْلُت َقاَل: ِنِسِی
َ

اْلَقال َحْمَداَن َعْن .۲
َفِفیُكْمَمْنَرَقَبُتُه

َ
ٍدَفَقاَلِلیَقْدَمَضیَوَلِكْنَقْدَخّل ُبوُمَحّمَ

َ
أ

َشاَرِبَیِدِه.الكافی،ج۱،ص3۲9.
َ
ِمْثُلَهِذِهَوأ

3.قالابنأبیالثلج:وِمنالدالئِلماجاءعنالحسِنبنعلّی

گواهى وکالی اربعه
از  بسیاری  سخنان  و  فرمان ها   سفارش ها ، 
خاص  وكیل  چهار  به وسیلۀ  صاحب الزمان 
ی،  عمرو عثمان  بن سعید  ترتیب  به  ایشان 
و  نوبختی  حسین  بن روح  محمد  بن عثمان، 
صغری  غیبت  دوران  در  سمری  علی  بن محمد 
كه  است  متواتر4  و  شده  نقل 
و  ویژه  ارتباط  نشان دهندۀ 
مالقات ها ی مكّرر این چهار نفر با 
از  نمونه  است.  به عنوان  امام؟ع؟ 
مالقات هر وكیل یک داستان نقل 

می گردد.

گوید:  حمیری  عبداهَّلل  بن جعفر 
حسن  امام  شهادت  از  بعد 
عزم  به  سالی  عسكری؟ع؟ 
به  بغداد  در  بیت اهَّلل  حج 
رفتیم.  احمد  بن اسحاق  خانۀ 
به  من  دیدیم.  ی  و نزد  هم  را  عثمان  بن سعید 
به  اشاره  و  ــ  شیخ  این  گفتم:  عثمان  بن سعید 
ـ كه نزد ما ثقه ای پسندیده  احمد  بن اسحاق نمودمـ 
است دربارۀ شما چنین و چنان می گوید. سپس 
او  واالی  مقام  دربارۀ  كه  را  گذشته  حدیث 
كسی  شما  كنون  ا گفتم:  و  كردم  بازگو  بود  رسیده 

کالٍم فی محّمدبنالحسن؟ع؟- والدِة عنَد العسكرّی؟ع؟
النسل، هذا ِلیقَطعوا َیقتلوَننی، أّنهم الظلمَة َزَعَمِت : کثیٍر-
ل.تاریخأهلالبیتنقال کیَفَرأواقدرَةالقادِر؟وَسّماُهالُمَؤّمَ

عناألئمة؟مهع؟،ص۱۱3.
کتابیسهجلدیبه ۴.ایناحادیثراشیخمحمدغرویدر
کردهاست. کلماتاالمامالمهدیجمعآوری نامالمختارمن

سفارش ها ، فرمان ها  و سخنان 
صاحب الزمان  از  بسیاری 
خاص  وکیل  چهار  به وسیلۀ 
ایشان به ترتیب عثمان  بن سعید 
محمد  بن عثمان،  عمروی، 
و  نوبختی  حسین  بن روح 
علی  بن محمد سمری در دوران 
غیبت صغری نقل شده و متواتر  
ارتباط  نشان دهندۀ  که  است 
این  مکّرر  مالقات ها ی  و  ویژه 

چهار نفر با امام؟جع؟ است. 

تردیدی نیست.  كه در راست گویی شما  هستید 
به  را  تو  كه  بزرگواری  امام  دو  و  خداوند  به  را  شما 
وثاقت ستوده اند قسم می دهم آیا پسر امام حسن 
عسكری؟ع؟ را كه صاحب الزمان است دیده ای؟ 
جواب  گفت:  سپس  گریست،  عثمان  بن سعید 
كسی  به  زنده ام  من  تا  به شرطی كه  می دهم  را  تو 
گفت: آری، او  گفتم: تعهد می كنم. آنگاه  نگویی. 
گردنش چنین بود. مقصودش این بود  را دیده ام و 
گردن ها  ضخیم تر و زیباتر و مناسب تر  كه از سایر 
ی چیست؟ گفت: از بردن  كردم: نام و بود. عرض 

نام او نهی شده اید.1

آیا  پرسیدم  محمد  بن عثمان  از  گوید  حمیری 
آخرین  و  بلی  گفت:  دیده ای؟  را  صاحب الزمان 
بود  الحرام  اهَّلل  بیت  نزد  دیدم  را  او  كه  مرتبه 
به  كه  وعده ای  به  خداوندا  می گفت:  درحالی كه 

كن.2 من داده ای وفا 

َبْعَد ِنیَن الّسِ َبْعِض ِفی َحَجْجَنا َقاَل َعْبِداهللبنَجْعَفٍر َعْن .۱
ِبَمِدیَنِة ْحَمَدبنِإْسَحاَق

َ
أ َعَلی َفَدَخْلُت ٍد؟ع؟ ِبیُمَحّمَ

َ
أ  ُمِضّیِ

َشْرُتِإَلی
َ
ْیَخَوأ

َ
َهَذاالّش َباَعْمٍروِعْنَدُهَفُقْلُتِإّنَ

َ
ْیُتأ

َ
ِمَفَرأ

َ
ال الّسَ

َثَناِفیَكِبَكْیَت
َ

َحّد َقُةاْلَمْرِضّیُ ْحَمَدبنِإْسَحاَقَوُهَوِعْنَدَناالّثِ
َ
أ

ِمْن َعْنُه َذَکْرَناُه َما َیْعِنی َم
َ

َتَقّد َما َعَلْیِه اْقَتَصْصُت َو َکْیَت َو
ِفیَقْوِلِه

ُ
ُیَشّك

َ
ْنال َنِمّمَ

ْ
ْنَتاآل

َ
ِهَوُقْلُتأ ِبیَعْمٍروَوَمَحّلِ

َ
َفْضِلأ

َقاَكَهْل
َ
َذْیِنَوّث

َ
َماَمْیِنالّل ِ

ْ
اإل اهللَوِبَحّقِ ُلَكِبَحّقِ

َ
ْسأ

َ
َوِصْدِقِهَفأ

َقاَل  ُثّمَ َفَبَكی َماِن الّزَ َصاِحُب ُهَو ِذی
َ
اّل ٍد ِبیُمَحّمَ

َ
اْبَنأ ْیَت

َ
َرأ

ْیُتُه؟ع؟
َ
ُقْلُتَنَعْمَقاَلَقْدَرأ َناَحّیٌ

َ
َحدًاَوأ

َ
ُتْخِبَرِبَذِلَكأ

َ
ْنال

َ
َعَلیأ

َقاِبُحْسنًاَوَتَمامًاُقْلُتَفاالْسُم ْغَلُظالّرِ
َ
َهاأ ّنَ

َ
َوُعُنُقُهَهَكَذاُیِریُدأ

َقاَلُنِهیُتْمَعْنَهَذا.الغیبة)للطوسی(،ص3۵۵.
ْلُت

َ
َسأ َقاَل: ُه ّنَ

َ
أ اْلِحْمَیِرِی َعْبِداهللبنَجْعَفٍر َعْن .۲

ْیَتَصاِحَب
َ
َرِضَیاهللَعْنُهَفُقْلُتَلُهَرأ َدبنُعْثَماَناْلَعْمِرّیَ ُمَحّمَ

ْمِرَفَقاَلَنَعْمَوآِخُرَعْهِدیِبِهِعْنَدَبْیِتاهللاْلَحَراِمَوُهَو
َ ْ
َهَذااأل

الفقیه،ج۲، َوَعْدَتِنی.منالیحضره َما ِلی ْنِجْز
َ
أ  ُهّمَ

َ
الّل َیُقوُل

ص۵۲0.

علمای  از  جماعتی  از  مصر  در  گفت:  ابن نوح 
نوبختی  ابوسهل  از  می گفتند:  كه  شنیدم  شیعه 
كه حسین  بن روح نایب امام  پرسیدند چطور شد 
ائمه  گفت:  جواب  در  نشدی؟  تو  و  شد  زمان 
این  به  را  كسی  چه  می دانند  بهتر  طاهرین؟مهع؟ 
دشمنان  كه  هستم  مردی  من  برگزینند.  سمت 
شیعه را مالقات نموده و با  آن ها در امور اعتقادی 
حسین  بن روح  مانند  من  گر  ا می كنم.  مناظره 
شاید  می شناختم  را  زمان؟جع؟  امام  مكان 
معطل  دلیلی  آوردن  در  كه  مناظره  هنگام  در 
می شدم، برای اثبات مدعا جای او را به دیگران 
امام  گر فی المثل  ا ابوالقاسم  ولی  نشان می دادم؛ 
پاره پاره  قیچی  با  را  او  و  باشد  عبایش  زیر  در 
را  او  دشمنان  كه  نمی گشاید  را  عبایش  كنند، 

ببینند.3

سالی  در  گوید:  مكّتب  حسن  بن احمد  ابومحّمد 
روحه  اهَّلل  قّدس  سمری  علی  بن محّمد  شیخ  كه 
در  وفاتش  از  قبل  روز  چند  درگذشت،  بغداد  در 
خارج  مردم  برای  را  توقیعی  پس  بودم.  محضرش 
اهَّلل  ِبْسِم  است:  چنین  آن  نسخه  كه  ساخت 
خداوند  سمری!  علی  بن محّمد  ِحیِم،   الّرَ ْحمِن  الّرَ
تو  كه  گرداند  بزرگ  تو  عزای  در  را  برادرانت  اجر 

ْصَحاِبَناِبِمْصَرَیْذُکُروَن
َ
3.َقاَلاْبُنُنوٍحَوَسِمْعُتَجَماَعًةِمْنأ

ِإَلی ْمُر
َ ْ
األ َهَذا َصاَر َکْیَف َلُه َفِقیَل ُسِئَل ْوَبْخِتَی الّنَ َباَسْهٍل

َ
أ  ّنَ

َ
أ

ْعَلُمَوَما
َ
ِبیاْلَقاِسِماْلُحَسْیِنبنَرْوٍحُدوَنَك.َفَقاَلُهْمأ

َ
ْیِخأ

َ
الّش

َعِلْمُت َلْو َو َناِظُرُهْم
ُ
أ َو اْلُخُصوَم ْلَقی

َ
أ َرُجٌل َنا

َ
أ َلِكْن َو اْخَتاُروُه

ُکْنُت ی َلَعّلِ ُة اْلُحّجَ َضَغَطْتِنی َو ُبواْلَقاِسِم
َ
أ َعِلَم َکَما ِبَمَكاِنِه

َذْیِلِه َتْحَت ُة اْلُحّجَ َکاَنِت َفَلْو ُبواْلَقاِسِم
َ
أ َو َمَكاِنِه َعَلی 

ُ
ُدّل

َ
أ

الغیبة َقاَل. َکَما ْو
َ
أ َعْنُه ْیَل

َ
الّذ َکَشَف َما ِباْلَمَقاِریِض َض ُقّرِ َو

)للطوسی(،ص39۱.
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ظرف شش روز آینده خواهی مرد. پس خود را برای 
كه پس از  كن و به احدی وصّیت مكن  مرگ مهّیا 

وفات تو قائم مقام تو شود.1

شهرهای در  عسکری  امام  وکالی   گواهى 
مختلف

كه بر  كسانی را  محّمد  بن ابی عبداهَّلل نام بعضی از 
معجزات صاحب الّزمان؟جع؟ 
را  حضرت  آن  و  شده  واقف 
شرح  این  به  كرده اند  یارت  ز

كرده است:  گزارش 

بغداد: َعمری و پسرش و حاجز و 
باللی و عطار.

كوفه: عاصمی. 

اهواز:

محّمد  بن ابراهیم  بن مهزیار.

قم: احمد  بن إسحاق. 

همدان: محّمد  بن صالح.

همین  یان  راو از  یكی  كه  اسدی  و  بسامی  ری: 
حدیث است.

آذربایجان: قاسم  بن عالء. 

نیشابور: محّمد  بن شاذان.
ُکْنُت َقاَل: ُب اْلُمَكّتِ ْحَمَد

َ
اْلَحَسُنبنأ ٍد ُبوُمَحّمَ

َ
أ َثَنا

َ
َحّد .۱

ٍد بنُمَحّمَ ْیُخَعِلّیُ
َ

َیِفیَهاالّش ِتیُتُوّفِ
َ
َنِةاّل ِمِفیالّسَ

َ
ال ِبَمِدیَنِةالّسَ

َج ْخَر
َ
َفأ اٍم ّیَ

َ
ِبأ َوَفاِتِه َقْبَل َفَحَضْرُتُه ُروَحُه اهلل َس

َ
َقّد  ُمِرّیُ الّسَ

َیا الرحیم، الرحمن اهلل بسم ُنْسَخُتُه: َتْوِقیعًا اِس الّنَ ِإَلی
َك َفِإّنَ ِفیَك ِإْخَواِنَك ْجَر

َ
أ اهلل ْعَظَم

َ
أ  ُمِرّیَ الّسَ ٍد بنُمَحّمَ َعِلّیَ

َحٍد
َ
ُتوِصِإَلیأ

َ
ْمَرَكَوال

َ
اٍمَفاْجَمْعأ ّیَ

َ
ِةأ ٌتَماَبْیَنَكَوَبْیَنِسّتَ َمّیِ

ج۲، النعمة، تمام و کمالالدین َوَفاِتك. َبْعَد َمَقاَمَك َیُقوُم
ص۵۱6.

روایات معجزات صاحب الزمان
اخبار  حضرت،  آن  میالد  نشان ها ی  ازجمله 
معجزات ایشان است. صاحب كتاب الثاقب فی 
جمع آوری  را  معجزات  این  از  تعدادی  المناقب 
اشاره  به چند معجزه  نمونه  كرده است؛  به عنوان 

می شود.
یاد  علی  بن ز گوید:  ابوعقیل 
صیمری به حضرت نامه نوشت 
حضرت  كرد،  كفنی  تقاضای  و 
هشتاد  سال  در  كه  نوشت  او  به 
به آن احتیاج پیدا می كنی. او در 
سال هشتاد مرد و حضرت چند 
كفنی  روز پیش از وفاتش برای او 

فرستادند.2
پانصد  امام؟ع؟  اموال  از  گوید:  محّمدبن ها رون 
دینار بر ذّمه من بود. شبی در بغداد بودم و طوفان 
گرفته بود و هراس شدیدی بر  و ظلمت آنجا را فرا 
من مستولی شد و در اندیشه بدهی بودم. با خود 
دینار خریده ام،  پانصدوسی  به  دّكان  گفتم: چند 
گذار می كنم.   آن ها را به امام؟ع؟ به پانصد دینار وا
گرفت،  تحویل  را  دّكان ها  آن  و  آمد  مردی  گوید: 
با اینكه نامه ای ننوشته بودم و به احدی هم خبر 

نداده بودم.3

بنِزَیاٍد َعِلّیُ َکَتَب َقاَل: ِعیَسیبنَنْصٍر ِبیَعِقیٍل
َ
أ َعْن .۲

َسَنِة ِفی ِإَلْیِه َتْحَتاُج َك ِإّنَ ِإَلْیِه َفَكَتَب َکَفنًا ُل
َ
َیْسأ  ْیَمِرّیُ الّصَ

َثَماِنیَنَفَماَتِفیَسَنِةَثَماِنیَنَوَبَعَثِإَلْیِهِباْلَكَفِنَقْبَلَمْوِتِه
اٍم.الكافی،ج۱،ص۵۲۴. ّیَ

َ
ِبأ

َخْمُسِماَئِةِدیَناٍر َکاَنِلْلَغِریِمَعَلّیَ ِدْبِنهاُروَنَقاَل 3.َعْنُمَحّمَ
َفَزعًا َفِزْعُت َقْد َو ُظْلَمٌة َو ِریٌح َلَها َکاَن َقْد َو ِبَبْغَداَد َلْیَلًة َنا

َ
َفأ

َوِلیَوُقْلُتِفیَنْفِسیِلیَحَواِنیُت ْرُتِفیَماَعَلّیَ
َ
َفّك َشِدیدًاَو

آن  میالد  نشان ها ی  ازجمله 
ایشان  معجزات  اخبار  حضرت، 
الثاقب  کتاب  صاحب  است. 
این  از  تعدادی  المناقب  فی 
کرده  جمع آوری  را  معجزات 
چند  به  نمونه  است؛  به عنوان 

معجزه اشاره می شود.

کبری  تشّرفات و آثار امام عصر در غیبت 
به غیبت  كه در روایت  ــ  كبری  در دوران غیبت 
خارج  شمار  از  كه  افرادی  ــ  است  شده  یاد  تاّمه 
شده اند.  شرفیاب  عصر  امام  خدمت  هستند، 
باب  این  در  مستقلی  كتاب ها ی  كه  ازآنجا
كه در  نگاشته شده است، فقط به یک حكایت 
خوانندگان  و  نموده  اشاره  دارد  شهرت  بحرین 
محّدث  ثاقب  نجم  كتاب  سه  به  را  گرامی 
و  عراقی  میثمی  محمود  شیخ  دارالّسالم  ی،  نور
ارجاع  نهاوندی  كبر  علی ا شیخ  الحسان  عبقری 

می دهیم.

تشّرف محّمد  بن عیسى بحرینى
زمانی كه بحرین در تصّرف فرنگیان بود، شخصی 
تا  گماشتند  آنجا  حكومت  به  را  مسلمانان  از 
به  بتواند  بهتر  و  شود  آنجا  بیشتر  آبادی  موجب 
مردی  كم  حا این  كند.  رسیدگی  اهالی  وضع 
كه تعّصبش  ناصبی بود. به عالوه وزیری داشت 
كه  بحرین  اهل  به  نسبت  وزیر  بود.  بیشتر  او  از 
دوستدار اهل بیت بودند، اظهار دشمنی می كرد 
حیله ها  به  آن ها  رساندن  یان  ز و  نابودی  برای  و 
در  اناری  درحالی كه  وزیر  روزی  می ساخت. 
داد.  او  به  را  انار  و  رفت  كم  نزد حا دست داشت 
ال  است:  نوشته  انار  پوست  ی  رو بر  دید  كم  حا
اله اال اهَّلل محمد رسول اهَّلل ابوبكر و عمر و عثمان 

ِلْلَغِریِم؟ع؟ َجَعْلُتَها َقْد َو ِدیَنارًا ِثیَن
َ

َثال َو ِبَخْمِسِماَئٍة اْشَتَرْیُتَها
َکَتْبُت یاْلَحَواِنیَتَوَما ِبَخْمِسِماَئِةِدیَناٍرَفَجاَءِنیَمْنتسلمِمّنِ
ْخَبْرُت

َ
أ

َ
ْنِطَقِبِلَساِنیَوال

َ
ْنأ

َ
ِإَلْیِهِفیَشْیٍءِمْنَذِلَكِمْنَقْبِلأ

َحدًا.الثاقبفیالمناقب،ص۵98.
َ
ِبِهأ

شكل  به  عبارت  این  رسول اهَّلل.  خلفاء  علی  و 
به گونه  بود،  شده  نوشته  انار  پوست  در  طبیعی 
باشد  بشر  دست  ساختۀ  نمی رفت  گمان  كه  ای 
وزیر  به  كم  حا ماند!  شگفت  در  حیث  این  از  و 
گفت: این دلیل روشن و برهان محكمی بر بطالن 
مذهب رافضی ها )شیعیان( است. نظرت دربارۀ 

مردم بحرین چیست؟

منِكر  و  متعّصب اند  جماعت  این  گفت:  وزیر 
و  نمایند  حاضر  را  كن  آن ها  امر  هستند.  دالیل 
به  و  پذیرفتند  گر  ا بده،  نشان  به  آن ها  را  انار  این 
و  برده اید  فراوان  ثواب  شما  درآمدند  ما  مذهب 
خود  گمراهی  بر  همچنان  و  نپذیرفتند  چنانچه 
چیز  سه  از  یكی  قبول  در  را  ماندند،  آن ها  باقی 
ـ مثل  ت و خواریـ 

ّ
مخیر گردان یا حاضر شوند با ذل

برای  جوابی  یا  بدهند،  مالیات  ــ  نصاری  و  یهود 
گرفت  كه نمی توان آن را نادیده  این دلیل روشنی 
كشته شوند و زنان و  بیاورند، یا اینكه مردان  آن ها 
را به غنیمت  گردند و اموالشان  اوالد ایشان اسیر 

گیریم.

كم رأی وزیر را پسندید و فرستاد دانشمندان،  حا
شیعه  بزرگان  و  برگزیدگان  نیكان،  فاضالن، 
انار را به  آن ها نشان داد  بحرین را احضار نمود و 
ید  كافی و قانع كننده ای نیاور گر جواب  گفت: ا و 
گردید و اموالتان ضبط  كشته شوید و اسیر  یا باید 
ید.  آن ها چون  شود، یا همچون كّفار مالیات بپرداز
نتوانستند  و  گشتند  متحّیر  سخت  دیدند  را  انار 
جواب شایسته ای بدهند، رنگ صورتشان پرید و 

بدن هایشان به لرزه افتاد.
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به  روز  سه  گفتند:  كم  حا به  بزرگان  آن ها  سپس 
موردپسند  كه  بتوانیم جوابی  بده شاید  ما مهلت 
میان  می خواهی  هرطور  گرنه  و  یم  بیاور شود  واقع 
داد.  مهلت  به  آن ها  هم  كم  حا كن.  حكم  ما 
رجال بحرین درحالی كه هراسان و متحّیر بودند، 
مشورت  به  و  نشستند  آمده  بیرون  كم  حا نزد  از 
كه از میان صلحا  گذاشتند  پرداختند. آنگاه بنا 

و زهاد بحرین ده نفر و از میان 
آن ده نفر هم سه نفر را انتخاب 
به  كردند  چنین  چون  كنند. 
تو  گفتند  نفر  سه  آن  از  یكی 
تا  و  برو  بیابان  به  را  امشب 
و  باش  عبادت  مشغول  صبح 
زمان  امام  به وسیلۀ  خداوند  از 
را  او رفت و شب  یاری بخواه. 
ندید.  چیزی  و  آورد  صبح  به 
به  را  جریان  و  برگشت  ناچار 

 آن ها اطالع داد.

فرستادند.  را  نفر دوم  شب دوم 
نخست  شخص  مانند  هم  او 

پریشانی  و  اضطراب  بر  و  نیاورد  خبری  و  برگشت 
كه   آن ها افزود. آنگاه از نفر سوم، محمد  بن عیسی، 
كه  خواستند  بود،  دانشمند  و  پاك سرشت  مردی 
چنین كند. او با سروپای برهنه روی به بیابان نهاد و 
تمام شب را مشغول دعا و گریه و توسل به خدا شد 
كه شیعیان را از آن بلّیه رهایی بخشد و حقیقت 
كار  این  برای  و  سازد  روشن  برای  آن ها  را  مطلب 

متوّسل به حضرت صاحب الزمان؟جع؟ شد.

مخاطب  را  او  مردی  دید  گاه  نا شب  آخر  در 
كه  ساخته و می گوید: محمد  بن عیسی! چه شده 
تو را به این حال می بینم؟ برای چه به این بیابان 
گذار.  وا به حال خود  گفت: ای مرد مرا  آمده ای؟ 
بیرون آمده ام  بزرگ و مطلب مهمی  كار  برای  من 
شكایت  و  نمی گویم  خود  امام  برای  جز  را  آن  كه 
آشكار  من   بر  را  راز  این  كه  می برم  كسی  نزد  را  آن 
سازد. گفت: محمد  بن عیسی! 
هستم.  من  صاحب األمر 
گر  ا گفت:  بگو،  را  مقصودت 
مرا  تو صاحب األمری، داستان 
كه من  می دانی و نیازی نداری 

آن را شرح بدهم.

انار  آن  به خاطر  تو  آری،  فرمود: 
كه بر آن نوشته شده و  و مطلبی 
كم به بیابان آمده ای!  تهدید حا
كرد:  عرض  محمد  بن عیسی 
می دانید  شما  من!  آقای  آری، 
شما  یم،  دار حالی  چه  ما  كه 
ید  امام و پناهگاه مایید و قادر
ما  داد  به  ید،  ساز برطرف  ما  از  را  خطر  این  كه 
وزیر  محمد  بن عیسی!  فرمود:  حضرت  برسید! 
ملعون درخت اناری در خانه خود دارد. قالبی از 
گل به شكل انار در دو نیمه ساخته و در هر نیمه از 
آن، قسمتی از آن كلمات را نوشته است، آنگاه آن 
ی انار نهاده و آن را محكم بسته  گلی را رو قالب 
در  نوشته  آن  شده  بزرگ  انار  كه  مرور  به  است. 
درآمده  به این صورت  تا  گذاشته  تأثیر  انار  پوست 

در  که  ــ  کبری  غیبت  دوران  در 
شده  یاد  تاّمه  غیبت  به  روایت 
خارج  شمار  از  که  افرادی  ــ  است 
هستند، خدمت امام عصر شرفیاب 
کتاب ها ی  که  ازآنجا شده اند. 
نگاشته شده  باب  این  مستقلی در 
در  که  حکایت  یک  به  فقط  است، 
نموده  اشاره  دارد  شهرت  بحرین 
کتاب  گرامی را به سه  و خوانندگان 
نجم ثاقب محّدث نوری، دارالّسالم 
شیخ محمود میثمی عراقی و عبقری 
نهاوندی  کبر  علی ا شیخ  الحسان 

ارجاع می دهیم.

ی و می گویی: جواب  كم می رو است. فردا نزد حا
باید در خانۀ وزیر باشد.  آورده ام، ولی حتمًا  را  تو 
خود  راست  سمت  به  رفتید  وزیر  خانۀ  به  وقتی 
بگو:  كم  حا به  می بینی.  باال  در  اتاقی  كن،  نگاه 
جواب تو در همین اتاق است. وزیر می خواهد از 
نزدیك شدن به اتاق سر باز زند، ولی تو اصرار كن و 
ی. وقتی دیدی وزیر خودش  كه باال برو كن  سعی 
باال رفت تو هم با او باال برو و او را تنها مگذار، مبادا 
كه شدی در دیوار آن  كه از تو جلو بیفتد. وارد اتاق 
كیسۀ سفیدی در آن است.  كه  سوراخی می بینی 
كه برای  گلی انار  كه خواهی دید قالب  آن را بردار 
این نقشه ساخته است در آن كیسه است. سپس 
آن  در  را  حک شده  انار  و  نهاده  كم  حا جلو  را  آن 
به  شود.  روشن  او  برای  مطلب  حقیقت  تا  بگذار 
اینكه  آن  و  یم  دار دیگری  معجزۀ  ما  بگو:  كم  حا
كستر و دود چیزی نیست،  انار جز خا داخل این 
گر می خواهی درستی آن را بدانی به وزیر بگو آن را  ا
كستر  بشكند؛ وقتی وزیر آن را شكست، دود و خا

یش او می پرد. آن به صورت و ر

دست  شد،  شادمان  و  مسرور  محمد  بن عیسی 
با مژده و شادی مراجعت  و  را بوسید  امام  مبارك 
همان گونه  و  رفتند  كم  حا نزد  به  صبح  نمود. 
از  كم  حا كردند.  عمل  بود  داده  دستور  امام  كه 
تو  به  را  این  كسی  چه  پرسید  محمد  بن عیسی 
گفت: امام زمان ما و حّجت پروردگار.  خبر داد؟ 
كم از امام زمان پرسید و او هم یكایك ائمه را به  حا

كرد تا به امام زمان؟جع؟ رسید. او معرفی 

گواهی دهم  كن تا من  گفت: دستت را دراز  كم  حا
اینكه  و  یگانه  خداوند  مگر  خدایی  نیست  كه 
بالفصل  خلیفۀ  و  اوست  پیامبر  و  بنده  محمد 
به  اقرار  پس  است.  امیرالمؤمنین؟ع؟  او  از  بعد 
گشت.  تمام ائمه تا آخر  آن ها نمود و ایمانش نیكو 
از  و  رساندند  قتل  به  را  وزیر  داد  دستور  سپس 
به  آن ها  نسبت  و  خواست  معذرت  بحرین  مردم 
گرامی داشت. ناقل حكایت  نیكی نمود و  آن ها را 
قبر  و  نزد اهل بحرین مشهور  این حكایت  گفت: 
محمد  بن عیسی در آنجا معروف است و مردم به 

یارت آن می روند.1 ز

روایات مخفى بودن حمل و میالد امام عصر
امام  میالد  در  برخی  شده  باعث  كه  مسائلی  از 
ایشان  پنهانی  والدت  بیفتند،  اشتباه  به  عصر 
كشتن  قصد  خدا  دشمنان  كه  ازآنجا است. 
زیرا می دانستند  ــ  را داشتند  آخرین حجت خدا 
دولت  پایان بخش  و  آنان  شوكت  بین برندۀ  از  او 
كرد  اراده  متعال  خدای  ــ  بود  خواهد  آنان  باطل 
آخرین حجتش را از چشم آنان مخفی نماید؛ لذا 
گرامی ایشان ظاهر  به امر الهی آثار حمل در مادر 
ایشان  از میالد  كسی  و جز خواص شیعیان  نشد 
شود  حفظ  خدا  حّجت  جان  تا  نگردید،  باخبر 
توسط  ایشان  كشتن  در  لعین  شیطان  نیرنگ  و 
یخ  كام بماند. این امر در تار خلفای بنی عباس نا
بشرّیت بی سابقه نبود. در دوران حضرت ابراهیم 
قصد  ایشان  زمان  طاغوت  نیز  موسی  حضرت  و 
والدت  لذا  داشت،  میالد  زمان  در  را  آنان  كشتن 

۱.بحاراألنوار،ج۵۲،ص۱۷8.
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ایشان پنهانی بود؛ برای روشن شدن بیشتر مطلب 
به برخی روایات اشاره می شود.

رسول خدا؟لص؟
كه  كند  روایت  پدرانش  از  رضا؟ع؟  حضرت 
كرم؟لص؟ فرمود: سوگند به خدایی كه من  پیغمبر ا
قائم  گردانید!  مبعوث  عالم  اهل  بشارت  برای  را 

معّینی  زمان  در  من  بیت  اهل 
كه  به گونه ای  می شود،  غائب 
بیشتر مردم می گویند: خداوند 
محمد  آل  به  احتیاجی  چه 
ی  و والدت  در  گروهی  و  دارد 

شك می كنند. 1

امیرالمؤمنین؟ع؟
قائم  فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
بیعت  كند،  قیام  وقتی  ما 

پنهانی  والدتش  لذا  نیست؛  گردنش  بر  هیچ كس 
است. 2

امام مجتبى؟ع؟
امام مجتبی فرمود: خدای عزوجل والدت قائم را 

پنهان می نماید. 3

ِبیاْلَحَسِن
َ
أ َعْن  اْلَهَرِوّیِ ِمبنَصاِلٍح

َ
ال َعْبِدالّسَ َعْن .۱

َقاَل َقاَل  َعِلّیٍ َعْن آَباِئِه َعْن ِبیِه
َ
أ َعْن َضا الّرِ بنُموَسی َعِلّیِ

ُوْلِدی ِمْن اْلَقاِئُم  َلَیِغیَبّنَ َبِشیرًا  ِباْلَحّقِ َبَعَثِنی ِذی
َ
اّل َو : ِبّیُ الّنَ

آِل ِفی  ِ
هلِلَّ َما اِس الّنَ ْکَثُر

َ
أ َیُقوَل ی َحّتَ ی ِمّنِ ِإَلْیِه َمْعُهوٍد ِبَعْهٍد

کمالالدینوتمام َدِته.
َ

ِوال آَخُروَنِفی 
ُ

َیُشّك َو ٍدَحاَجٌة ُمَحّمَ
النعمة،ج۱،ص۵۱.

ُعُنِقِه ِفی َحٍد
َ
أِل َلْمَیُكْن َقاَم ِإَذا ا ِمّنَ اْلَقاِئَم  ِإّنَ َقاَل؟ع؟: .۲

النعمة،ج۱، تمام و کمالالدین َدُته.
َ

ِوال َتْخَفی َفِلَذِلَك َبْیَعٌة
ص303.

ج۵۱، األنوار، بحار َدَته.
َ

ِوال ُیْخِفی 
َ

وَجّل َعّزَ اهلل  َفِإّنَ .3

امام حسین؟ع؟
امام حسین؟ع؟ شنیدم  از  گوید:  َهمدانّی  مردی 
كه می فرمود: قائم این اّمت نهمین از فرزندان من 
كسی است  است؛ او صاحب غیبت است و او 

كنند.4 كه میراثش را در حیاتش تقسیم 

سیدالعابدین؟ع؟
زین العابدین؟ع؟  امام 
بر  ما  قائم  والدت  فرمودند: 
كه  مردم پنهان است، تا جایی 
گویند هنوز متولد نشده است؛ 
ظهور  هنگام  در  اینكه  برای 
بیعت كسی بر گردنش نباشد.5

امام باقر؟ع؟
كسی  قائم  فرمود:  باقر  امام 
مردم  از  والدتش  كه  است 

پنهان است.6

امام صادق؟ع؟
در تفسیر قمی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: 
بود.  نمرود  بن كنعان  دربار  منّجم  ابراهیم۷  پدر  آزر 

ص۱3۲.
کمالالدینوتمامالنعمة،ج۱،ص3۱۷. .۴

َتْخَفی ا ِمّنَ اْلَقاِئُم ُداْلَعاِبِدیَن؟ع؟: َسّیِ بناْلُحَسْیِن َعِلّیُ َقاَل .۵
ُج َجِحیَنَیْخُر یَیُقوُلواَلْمُیوَلْدَبْعُدِلَیْخُر اِسَحّتَ َدُتُهَعَلیالّنَ

َ
ِوال

کمالالدینوتمامالنعمة،ج۱، َحٍدِفیُعُنِقِهَبْیَعٌة.
َ
َوَلْیَسأِل

ص3۲۲.
6.عنسعدبنعبداهللباسنادهعنأبیجعفر؟ع؟قال:القائم

منتخفیوالدتهعلیالناس.اثباتالوصیة،ص۲6۲.
تارخ برادرش فوت از پس که بوده ابراهیم عموی آزر .۷
به و است میکرده سرپرستی را مادرش و ابراهیم فرزندش

پدرخوانده،درعرفپدراطالقمیشود.

تاریخ بشرّیت بی سابقه  امر در  این 
و  ابراهیم  حضرت  دوران  در  نبود. 
زمان  طاغوت  نیز  موسی  حضرت 
کشتن آنان را در زمان  ایشان قصد 
ایشان  والدت  لذا  داشت،  میالد 
شدن  روشن  برای  بود؛  پنهانی 
بیشتر مطلب به برخی روایات اشاره 

می شود.

نجومی  حساب  با  من  گفت:  نمرود  به  روزی 
كه این  كه در این زمان مردی پدید می آید  یافته ام 
دین فعلی را نسخ نموده و مردم را به دین جدیدی 
گفت: این مرد در چه  دعوت می كند. نمرود به او 
شهر،  همین  در  گفت:  آزر  بود؟  خواهد  شهری 
پس  گفت:  نمرود  است.  نیامده  دنیا  به  هنوز  اّما 
سزاوار است میان مردان و زنان جدایی افكنیم تا 
كردند. مادر  كودك منعقد نشود و چنین  نطفه این 
را اظهار نكرده  بود، ولی حمل خود  باردار  ابراهیم 
بود. وقتی زمان والدت ابراهیم نزدیك شد، مادرش 
به آزر گفت: آزر! من بیمارم و می خواهم مدتی از تو 
كناره گیری كنم و در آن زمان زنی كه بیمار می شد، 
كناره گیری  كند از همسرش  یا می خواست زایمان 
می كرد. پس مادر ابراهیم در غاری سكونت گزید و 
ابراهیم را به دنیا آورد و او را در پارچه ای پیچید و به 
خانه بازگشت و درب غار را با سنگی مسدود كرد و 
خدای مهربان از انگشت ابهام ابراهیم برای او شیر 
گاهی برای سركشی به نزد  جاری می كرد و مادرش 
كسی متوّجه رفت وآمد  او می آمد و مواظب بود تا 
او نشود، چون نمرود برای هر زن حامله ای فردی را 
د شود او را 

ّ
گر فرزند پسر متول كه ا مأمور قرار داده بود 

كند و مادر ابراهیم به این ترتیب، ابراهیم را از  ذبح 
ذبح نجات داد.

کاظم؟ع؟ امام 
در محضر امام موسی  بن جعفر؟امهع؟ از قائم سخن 
پوشیده  مردم  بر  او  والدت  فرمود:  آمد.  میان  به 

می ماند.1

ُهَقاَل ّنَ
َ
َعْنُموَسیبنَجْعَفٍر؟امهع؟أ ْزِدّیِ

َ ْ
ِدبنِزَیاٍداأل ۱.َعْنُمَحّمَ

امام رضا؟ع؟
گفت: به حضرت  كه  از ایوب  بن نوح روایت شده 
شما  كه  یم  امیدوار ما  كردم:  عرض  رضا؟ع؟ 
صاحب  این امر باشید و خداوند دولت آل محمد 
كند؛ زیرا  را بدون كشیدن شمشیر به شما تفویض 
گرفته شده و به نام  كه برای شما بیعت  می بینیم 
مباركت  سّكه زده اند. حضرت فرمود: هریك از ما 
كه مردم برای او نامه ها نوشتند و از او مسائل  ائمه 
شرعی  وجوه  و  شد  انگشت نما  و  پرسیدند  دین 
و  می شود  كشته  گهان  نا یا  فرستادند،  ی  و برای 
خداوند  كه  موقعی  تا  می میرد،  خود  بستر  در  یا 
مكانش  و  والدت  كه  برانگیزد  امامی  عزوجل 

مخفی است ولی نسبش معلوم است.2

امام جواد؟ع؟
روایت  تقی  محمد  امام  از  حسنی  عبدالعظیم  از 
بر  میالدش  كه  است  كسی  قائم  فرمود:  كه  شده 

مردم پوشیده می ماند. 3

امام هادی؟ع؟
از امام  گفت:  كه  از اسحاق  بن ایوب روایت شده 

َدُته.بحاراألنوار،
َ

اِسِوال ِعْنَدِذْکِراْلَقاِئِم؟جع؟:َیْخَفیَعَلیالّنَ
ج۵۱،ص3۲.

َتُكوَن ْن
َ
أ َلَنْرُجو ا ِإّنَ َضا؟ع؟ ِللّرِ ُقْلُت َقاَل وَببنُنوٍح ّیُ

َ
أ َعْن .۲

ِإَلْیَكِمْنَغْیِرَسْیٍف
َ

َوَجّل ْنُیْسِدَیُهاهللَعّزَ
َ
ْمِرَوأ

َ ْ
َصاِحَبَهَذااأل

َحٌد
َ
أ ا ِمّنَ َما َفَقاَل ِباْسِمَك َراِهُم

َ
الّد ُضِرَبِت َو َلَك ُبوِیَع َفَقْد

َصاِبُع
َ ْ
َشاَرْتِإَلْیِهاأل

َ
اْخَتَلَفْتِإَلْیِهاْلُكُتُبَوُسِئَلَعِناْلَمَساِئِلَوأ

یَیْبَعَث ْوَماَتَعَلیِفَراِشِهَحّتَ
َ
اْغِتیَلأ

َّ
ْمَواُلِإال

َ ْ
َوُحِمَلْتِإَلْیِهاأل

ِفی اْلَمْوِلِدَواْلَمْنَشِإَغْیَرَخِفّیٍ َخِفّیَ
ً

ْمِرَرُجال
َ ْ
ِلَهَذااأل

َ
َوَجّل اهللَعّزَ

َنَسِبِه.همان،ص۱۵۴.
َقاَل: ؟امهع؟ ِدبنَعِلّیٍ ُمَحّمَ َعْن  اْلَحَسِنّیِ َعْبِداْلَعِظیِم َعْن .3
َدُته.بحاراألنوار،ج۵۱،

َ
اِسِوال ِذیَیْخَفیَعَلیالّنَ

َ
اْلَقاِئُمُهَواّل

ص۱۵۴.
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می فرمود:  كه  شنیدم  النقی؟ع؟  علی  اباالحسن 
خواهند  مردم  كه  است  كسی  امر  این  صاحب 

گفت هنوز متولد نشده است.1

امام عسکری؟ع؟
امام عسكری فرمود: عمه! افطار امشب را مهمان 
از چه زنی  كردم: این مولود بزرگ  ما باش. عرض 
در  اتفاقًا  گفتم:  نرجس.  از  فرمود:  بود؟  خواهد 

من  نزد  كسی  شما  كنیزان  میان 
نیست.  محبوب تر  نرجس  از 
او  و  رفتم  او  نزد  و  برخاستم  پس 
كه نزد من بود، من را  مانند وقتی 
را  او  كرد. من دست ها ی  احترام 
كردن  خدمت  از  را  او  و  بوسیدم 
خود  بانوی  را  من  او  داشتم.  باز 

می خواند و من نیز او را بانوی خویش می خواندم 
و  من  گفتم:  من  و  گردم  فدایت  گفت:  من  به  او 

همه دنیا فدای تو شویم. 
كه  پسری  خداوند  امشب  گفتم:  ی  و به  سپس 
كه  تو عنایت می فرماید  به  سرور دو جهان است 
شرم  من  سخن  از  او  است.  ایمان  اهل  ی  آرزو
از  اثری  كردم  نظر  ی  و در  و  برخاستم  سپس  كرد. 

حاملگی ندیدم. 2
تفتیش خانۀ امام عسکری؟ع؟

حسن  امام  بیماری  )از  روز  سه  دو  چون 
عسكری؟ع؟( گذشت، خبر آوردند كه حسن؟ع؟ 
َبااْلَحَسِن

َ
أ َسِمْعُت َقاَل وَب ّیُ

َ
ِإْسَحاَقبنأ َعْن .۱

اُس الّنَ َیُقوُل َمْن ْمِر
َ ْ
األ َهَذا َصاِحُب َیُقوُل ٍد؟ع؟ بنُمَحّمَ َعِلّیَ

َلْمُیوَلْدَبْعُد.همان،ص۱۵9.

۲.الهدایةالكبرى،ص3۵۵.

كه در خانه  ناتوان شده و دستور به پزشكان رسید 
كرد و دستور  او بمانند و قاضی القضات را احضار 
در  خود  اصحاب  میان  كه  كسانی  از  تن  ده  داد 
كند.  دین و امانت و ورع به  آن ها وثوق دارد حاضر 
حسن؟ع؟  خانۀ  به  را  همه  و  كرد  حاضر  را   آن ها 
و  بمانند  آن  در  شبانه روز  داد  دستور  و  فرستاد 
كرد. شهر سر من  آنجا ماندند تا آن حضرت وفات 
شد.  عزا  و  شیون  یك پارچه  رأی 
خلیفه فرستاد خانه او را بازرسی 
نمودند  بازدید  را  اتاق ها   و  كردند 
كردند و  و هرچه در  آن ها بود مهر 
كه  زنانی  و  گشتند  او  پسر  دنبال 
آوردند  می فهمیدند  را  آبستنی 
كردند.  بازرسی  را  او  كنیزان  و 
یكی  در  گفت:  از  آن ها  یكی 
زندانی  اتاقی  در  را  او  هست،  حمل  اثر  كنیزان  از 
كردند و نحریر خادم را با یارانش و چند تن زن بر 
پرداختند  امام  تجهیز  به  آن  از  بعد  گماشتند.  او 
و بازارها را بستند و بنی ها شم و افسران و پدرم به 
دنبال جنازه او سوار شدند و شهر سر من رأی در 

آن روز رستاخیز شد.3

اب
ّ

کذ ماجرای نماز و جعفر 
حسن؟ع؟  امام  خدمتكار  من  گوید:  ابواالدیان 
آن  در  و  می بردم  شهرها  به  را  او  نامه های  و  بودم 
كه منجر به فوت او شد نامه هایی نوشت  بیماری 
و فرمود  آن ها را به مدائن برسان. چهارده روز اینجا 
نخواهی بود و روز پانزدهم وارد سامّراء خواهی شد 

3.الكافی،ج۱،ص۵0۵.

زین العابدین؟ع؟  امام 
بر  ما  قائم  والدت  فرمودند: 
که  مردم پنهان است، تا جایی 
گویند هنوز متولد نشده است؛ 
ظهور  هنگام  در  اینکه  برای 

گردنش نباشد. بیعت کسی بر 

یال می شنوی و من را در  و از سرای من صدای واو
من!  آقای  پرسیدم:  می یابی.  دادن  غسل  محل 
كه  شما  جانشین  و  امام  شود  واقع  امر  این  چون 
خواهد بود؟ فرمود: هركس پاسخ نامه های من را از 
گفتم:  كرد او قائم پس از من خواهد بود.  تو مطالبه 
دیگر چه؟ فرمود: كسی كه بر من نماز خواند او قائم 
فرمود:  چه؟  دیگر  گفتم:  بود.  خواهد  من  از  پس 
او قائم  كه خبر دهد در آن همیان چیست  كسی 
كه از او  پس از من خواهد بود. هیبت او مانع شد 
بپرسم در آن همیان چیست؟ نامه ها را به مدائن 
گرفتم و همان گونه كه فرموده  بردم و جواب  آن ها را 
گاه صدای  بود روز پانزدهم به سامّراء درآمدم. به نا
غسل  محل  بر  را  او  و  شنیدم  او  سرای  از  یال  واو
و  در سرا دیدم  بر  را  برادرش جعفر  بن علی  و  یافتم 
ی را به مرگ  كه و شیعیان را بر در خانه اش دیدم 
برادر تسلیت و بر امامت تبریك می گویند. با خود 
كه امامت باطل خواهد  گر این امام است  گفتم: ا
در  و  می نوشد  شراب  او  كه  می دانستم  زیرا  بود، 
كاخ قمار می كند و تار می زند. پیش رفتم و تبریك 
و تسلیت گفتم و از من چیزی نپرسید، آنگاه عقید 
شده  كفن  برادرت  من!  آقای  گفت:  و  آمد  بیرون 
ی نماز گزار. جعفر  بن علی داخل  است برخیز و بر و
كه  شد و بعضی از شیعیان مانند سّمان و سلمه 
ی بودند. چون به  كشت در اطراف و معتصم او را 
تابوت  بر  كفن شده  را  حسن  بن علی  درآمدیم  سرا 
برادرش نماز  بر  تا  دیدم. جعفر  بن علی پیش رفت 
گزارد. چون خواست تكبیر گوید كودكی گندم گون 
با گیسوانی مجّعد و دندان ها ی پیوسته بیرون آمد 

برو  عقب  عمو!  گفت:  و  گرفت  را  جعفر  ردای  و 
با  جعفر  سزاوارترم.  پدرم  بر  گزاردن  نماز  بر  من  كه 
كودك  آن  رفت.  عقب  زرد  و  رنگ پریده  چهره ای 
پدرش  آرامگاه،  در  و  گزارد  نماز  او  بر  و  آمد  پیش 
ابواألدیان!  گفت:  سپس  شد.  سپرده  خاك  به 
بیاور.  آن ها  توست  كه همراه  را  نامه هایی  جواب 
گفتم این دو نشانه، همیان  را به او دادم و با خود 
او  درحالی كه  رفتم  جعفر  نزد  آنگاه  می ماند.  باقی 
خلیفه،  سخن چین  وّشاء،  حاجز  می كشید.  آه 
او  بر  تا  كیست  كودك  آن  من!  آقای  گفت:  او  به 
گفت: به خدا سوگند هرگز او  كنیم،  اقامۀ حّجت 
را ندیده بودم و او را نمی شناسم. ما نشسته بودیم 
گروهی از اهل قم آمدند و از حسن  بن علی؟امهع؟  كه 
است  درگذشته  او  كه  فهمیدند  و  كردند  پرسش 
به  كسی تسلیت بگوییم؟ مردم  به چه  گفتند:  و 
كردند  كردند.  آن ها بر او سالم  جعفر  بن علی اشاره 
همراه  گفتند:  و  گفتند  تسلیت  و  تبریك  او  به  و 
كیست و  ما نامه ها و اموالی است، بگو نامه ها از 
جامه های  درحالی كه  جعفر  است؟  چقدر  اموال 
ما  از  آیا  گفت:  و  برخاست  می داد  تكان  را  خود 
ی گوید: خادم از خانه  علم غیب می خواهید؟ راو
گفت: نامه های فالنی و فالنی همراه  بیرون آمد و 
كه درون آن هزار دینار است  شماست و همیانی 
و نقش ده دینار آن محو شده است.  آن ها نامه ها 
برای  را  تو  آنكه  گفتند:  و  دادند  او  به  را  اموال  و 
گرفتن این ها فرستاده همان امام است. جعفر نزد 
گزارش  معتمد عّباسی رفت و ماجرای آن كودك را 
صقیل  و  فرستاد  را  خود  كارگزاران  معتمد  داد. 
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كردند.  كودك  ی مطالبه آن  گرفتند و از و یه را  جار
كه باردار است  صقیل  منكر او شد و مّدعی شد 
كودك را از نظر  آن ها مخفی سازد.  تا به این وسیله 
مرگ  با  سپردند.  قاضی  ابن الّشوارب  به  را  ی  و
شورش  و  عبیداهَّلل  بن یحیی  بن خاقان  گهانی  نا
كنیز  آن  از  آمد،  پیش  بصره  در  كه  زنج  صاحب 
َحْمُد 

ْ
گریخت َو ال غافل شدند و او از دست  آن ها 

ِمیَن.1
َ
عال

ْ
هَّلِلِّ َرّبِ ال

میالد حضرت موسى؟ع؟
نسل  كمی  از  فرعون  اصحاب  كه  شده  روایت 
بنی اسرائیل شكایت كردند، چراكه  آن ها بنی اسرائیل 
فرعون  می دادند.  قرار  خود  خدمت گذار  و  عبد  را 
دستور داد یك سال پسرهای نوزاد را زنده بگذارند 
و یك سال به قتل برسانند، هارون  بن عمران در آن 
سالی كه پسرها را زنده  نگه می داشتند، متولد شد، 
ولی حضرت موسی؟ع؟ در آن سالی پا به دنیا نهاد 
با  خدا  تا  می كردند  زنده به گور  را  نوزاد  پسرهای  كه 

حفظ موسی قدرت خود را نشان دهد. 

كه مادر موسی؟ع؟ چون حامله شد  روایت شده 
و اثر حمل در او مشاهده شد قابله ای را موكل او 
را در  از والدت موسی محبتی  كردند و خدا قبل 
ــ حجت ها ی دیگر خدا  قلب آن قابله جای داد 
ضعیف  و  الغر  موسی؟ع؟  مادر  چنین اند.  نیز 
چرا  من!  دخترك  می گفت:  او  به  قابله  و  می شد 
ن می بینم؟! در  را محزو تو  و  تو آب می شود  بدن 
ن  محزو و  نشوم  آب  من  چگونه  گفت:  جواب 
كشته  تولد  از  پس  من  فرزند  درحالی كه  نباشم، 

کمالالدینوتمامالنعمة،ج۲،ص۴۷۵. .۱

ن و نگران مباش  گفت: محزو خواهد شد؟ قابله 
كرد. همین كه  كه من والدت او را مخفی خواهم 
به مادر آن حضرت  قابله  موسی؟ع؟ متولد شد، 
و  كن  مخفی  صندوق خانه  در  را  فرزندت  گفت: 
خود نزد پاسبان   آمد ــ و با هر قابله ای پاسبانی بود 
د شود او را بكشد. قابله 

ّ
ی متول گر فرزند ذكور كه ا

گفت:  دیگران  به  و  بود  او  موّكل  كه  پاسبانی  به 
خون  قطعه  چند  فقط  زن  این  از  كه  برگردید 

خارج شد، پس همه برگشتند.2

روایات غیبت و ظهور  امام عصر؟جع؟
میالد  در  مخالفان  افتادن  اشتباه  به  دیگر  دلیل 
امام عصر؟جع؟، پنهان شدن ایشان از چشمان 
ایشان  جان  تا  بود  خدا  امر  به  مسلمانان  كثرّیت  ا
باشد.  امان  در  الهی  نظام  برپایی  ّیت  مأمور برای 
وجود  از  نشان  خود  غیبت  روایات  تواتر  طرفی  از 
به  امامان  تمام  دارد.  عصر؟جع؟  امام  حیات  و 
كرده و خصوصًا امام هادی و امام  این دوره اشاره 
عسكری شیعیان را برای این ایام آماده می كردند؛ 

گویای این مطلب است. روایات 
از  غیر  النقی؟ع؟  علی  امام  كه  شده  روایت 
شیعیان  بیشتر  نظر  از  خود  یاران  از  كمی  عده 
امام حسن  به  امامت  امر  بود. هنگامی كه  غایب 
شیعیان  با  حضرت  آن  شد  گذار  وا عسكری؟ع؟ 
صحبت  پرده  پشت  از  آنان  غیر  و  خود  خاص 
خانۀ  به  می خواست  كه  وقتی  مگر  می كرد، 
پدر  و  حضرت  آن  اینكه  جهت  رود.  پادشاه 
بود  این  می دادند  انجام  را  عمل  این  بزرگوارش 

۲.اثباتالوصیة،ص۵۲.

كرده  فراهم  را  زمان  امام  شدن  غایب  مقدمۀ  كه 
مأنوس  موضوع  این  با  شیعیان  گروه  تا  باشند 
شوند و منكر غیبت امام نشوند و مردم به پنهان 

كنند.1 بودن امام عادت 
پیامبر اکرم؟لص؟

نهمین  آن ها قائم اهل بیت من و مهدی امت من 
كس  كه در شمائل و اقوال و افعالش از همه  است 
به من شبیه تر است تا اینكه بعد از غیبت طوالنی 
می كند،  گمراه  پریشانی  از  را  مردم  كه  حیرتی  و 

آشكار شود.2
امیرالمؤمنین؟ع؟ 

می فرمود:  خدا  رسول  شنیدم  گوید  امیرالمؤمنین 
در آینده فتنه ای بس شدید و سخت اتفاق خواهد 
كه هر دوست و صاحب سّری از انسان جدا  افتاد 
كه شیعیانت پنجمی  می شود و این زمانی است 
از  بدهند.  دست  از  را  تو  نسل  از  هفتم  اوالد  از 
غیبت او اهل زمین و آسمان محزون  شوند، پس 
چقدر از مؤمنان از فقدان او اندوهگین و ناراحت 

و حیران می شوند.3

کثیٍر عن احتجَب العسكر صاحب أباالحسن اّن َروی و .۱
فضیاألمَرالی

َ
عنعدٍدیسیٍرِمنَخواّصهفَلّماأ

ّ
ِمنالشیعِةإال

کانُیكّلُمشیعَتهالخواّصوغیرهمِمنوراِء أبیمحّمد؟ع؟
إّن و السلطاِن داِر الی فیها یرکُب اّلتی األوقاِت فی 

ّ
إال الّستِر

کانِمنهوِمنأبیهقبَلهُمقّدمٌةِلغیبِةصاحبالزمان ذلكانّما
ِلتأّلِفالشیعَةذلكوالُتنكُرالغیبَةوتجریالعادَةِباإلحتجاِب

واإلستتار.اثباتالوصیة،ص۲۷۲.
اِس الّنَ ْشَبُه

َ
أ ِتی ّمَ

ُ
أ  َمْهِدّیُ َو َبْیِتی ْهِل

َ
أ َقاِئُم ِمْنُهْم اِسع الّتَ .۲

ْفَعاِلِهَلَیْظَهُرَبْعَدَغْیَبٍةَطِویَلٍةَوَحْیَرٍة
َ
ْقَواِلِهَوأ

َ
ِبیِفیَشَماِئِلِهَوأ

کفایةاألثرفیالنصعلیاألئمةاإلثنیعشر،ص۱۱. ة.
َ
ُمِضّل

َوِلیَجٍة
ُ

ُکّل اُءَصْیَلٌمَیْسُقُطِفیَها 3.َوَسَیُكوُنَبْعِدیِفْتَنٌةَصّمَ
اِبِعِمْن الّسَ اْلَخاِمَسِمَن ِفْقَداِنِشیَعِتَك َوَذِلَكِعْنَد ِبَطاَنٍة َو
َماِءَفَكْمُمْؤِمٍنَوُمْؤِمَنٍة ْرِضَوالّسَ

َ ْ
ْهُلاأل

َ
ُوْلِدَكَیْحَزُنِلَفْقِدِهأ

امام حسن؟ع؟
سرور  فرزند  و  حسین  برادرم  فرزندان  از  نهمین  او 
كنیزان است. خداوند عمر او را در دوران غیبتش 
طوالنی می گرداند، سپس با قدرت خود او را ظاهر 

می سازد.4

امام حسین؟ع؟
حسین؟ع؟  امام  گوید:  عبدالّرحمن  بن سلیط 
كه  بود  خواهد  مهدی  دوازده  خاندان  ما  از  فرمود: 
و  علّی  بن أبی طالب  امیرالمؤمنین  اّولین  آن ها 
آخرین  آن ها نهمین از فرزندان من است و او امام 
قائم به حّق است. خدای تعالی زمین را به واسطۀ 
كند و دین حّق را به دست او  او پس از موت زنده 
بر همۀ ادیان چیره نماید، گرچه مشركان را ناخوش 
كه اقوامی در آن مرتّد شوند و  آید. او را غیبتی است 

دیگرانی در آن پابرجا باشند و اذّیت شوند. 5

امام زین العابدین؟ع؟
فرمود: پدرم از پدرانش از رسول خدا؟لص؟ روایت 
جعفر  بن محّمد    فرزندم  كه  آنگاه  است:  فرموده 
د 

ّ
متول بن علّی بن حسین   بن علّی  بن أبی طالب 

ٌفَحْیَراُنِعْنَدَفْقِده.همان،ص۱۵8. ٌفُمَتَلّهِ ّسِ
َ
ُمَتأ

ِخَی
َ
اِسُعِمْنُوْلِدأ ُم:َذاَكالّتَ

َ
ال َماُماْلَحَسُنَعَلْیِهالّسَ ِ

ْ
۴.َوَقاَلاإل

 ُثّمَ َغْیَبِتِه، ِفی ُعُمَرُه اهلل ُیِطیُل َماِء، ِ
ْ

اإل َدِة َسّیِ اْبُن اْلُحَسْیِن،
ُیْظِهُرُهِبُقْدَرِتِه.اإلمامةوالتبصرةمنالحیرة،ص۱.

؟امهع؟: اْلُحَسْیُنبنَعِلّیٍ َقاَل َقاَل ْحَمِنبنَساِبٍط َعْبِدالّرَ َعْن .۵
آِخُرُهُم َو ؟ع؟ َعِلّیٌ ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن

َ
أ ُلُهْم ّوَ

َ
أ َمْهِدّیًا اْثَناَعَشَر ا ِمّنَ

ْرَض
َ ْ
األ ِبِه اهلل ُیْحِیی  ِباْلَحّقِ اْلَقاِئُم ُهَو َو ُوْلِدی ِمْن اِسُع الّتَ

َکِرَه َلْو َو ِه ُکّلِ یِن الّدِ َعَلی اْلَحِق ِدیَن ِبِه ُیْظِهُر َو َمْوِتها َبْعَد
ِفیَها یِن الّدِ َعَلی َیْثُبُت َو َقْوٌم ِفیَها 

ُ
َیْرَتّد َغْیَبٌة َلُه اْلُمْشِرُکوَن

کفایةاألثرفیالنصعلیاألئمةاإلثنیعشر، آَخُروَنَفُیْؤَذْون.
ص۲3۲.
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از  پنجمین  كه  ید  بگذار صادق  را  نامش  شد 
كه  كه نامش جعفر است  سالله او فرزندی است 
ی تجّری بر خدای تعالی و دروغ بستن بر او  از رو
اب 

ّ
كذ اّدعای امامت می كند و او نزد خدا جعفر 

بر خدای تعالی است و مّدعی مقامی  و مفتری 
یش  پدر خو و مخالف  آن نیست  اهل  كه  است 

است.  خود  برادر  بر  حسود  و 
می خواهد  كه  است  كسی  او 
خدای  ولی  غیبِت  هنگام  در 
سپس  سازد.  برمال  را  او  تعالی 
به سختی  علّی  بن الحسین؟امهع؟ 
یا  گو فرمود:  آنگاه  یست،  گر
كه  می بینم  را  اب 

ّ
كذ جعفر 

طاغی زمانش را وادار می كند تا 
در امر ولی اهَّلل و غایب در حفظ 
پدرش  حرم  بر  موّكل  و  الهی 
كه  كند به خاطر جهلی  تفتیش 
كه بر  بر والدت او دارد و حرصی 
دسترسی  او  به  گر  ا دارد  او  قتل 

به  را  آن  تا  دارد  او  میراث  به  كه  طمعی  و  یابد 
كند.1 غصب  ناحّق 

ُوِلَد ِإَذا َقاَل َرُسوَلاهلل؟مهع؟:  ّنَ
َ
أ ِبیِه

َ
أ َعْن ِبی

َ
أ َثِنی

َ
َحّد َقاَل .۱

ِبیَطاِلٍب
َ
بنأ بناْلُحَسْیِنبنَعِلّیِ ِدبنَعِلّیِ َجْعَفُربنُمَحّمَ اْبِنی

َجْعَفٌر اْسُمُه َوَلدًا ُوْلِدِه ِمْن ِلْلَخاِمِس  َفِإّنَ اِدَق الّصَ وُه َفَسّمُ
ِعْنَداهلل َفُهَو َعَلْیِه َکِذبًا َو اهلل َعَلی اْجِتَراًء َماَمَة ِ

ْ
اإل ِعی

َ
َیّد

َلْیَس ِلَما ِعی
َ

اْلُمّد َو 
َ

َوَجّل َعّزَ اهلل َعَلی اْلُمْفَتِری اُب
َ

اْلَكّذ َجْعَفٌر
ِذی

َ
اّل َذِلَك ِخیِه

َ
أِل اْلَحاِسُد َو ِبیِه

َ
أ َعَلی اْلُمَخاِلُف ْهٍل

َ
ِبأ َلُه

َبَكی ُثَم 
َ

َوَجّل َعّزَ اهلل َوِلّیِ َغْیَبِة ِعْنَد َسْتِراهلل َکْشَف َیُروُم
اِب

َ
ّنِیِبَجْعَفٍراْلَكّذ

َ
َکأ َقاَل بناْلُحَسْیِن؟ع؟ُبَكاًءَشِدیدًاُثّمَ َعِلّیُ

ِبِفی اهللَواْلُمَغّیَ ْمِرَوِلّیِ
َ
َوَقْدَحَمَلَطاِغَیَةَزَماِنِهَعَلیَتْفِتیِشأ

َدِتِهَوِحْرصًاِمْنُه
َ

ِمْنُهِبِوال
ً

ِبیِهَجْهال
َ
ْوِکیِلِبَحَرِمأ ِحْفِظاهللَوالّتَ

امام باقر؟ع؟
كه می فرمود:  گوید از امام باقر؟ع؟ شنیدم  ابوبصیر 
پیامبر  چهار  از  سّنت  چهار  امر  این  صاحب  در 
و  عیسی  از  سّنتی  و  موسی  از  سّنتی  دارد،  وجود 
اهَّلل  صلوات  محّمد  از  سّنتی  و  یوسف  از  سّنتی 
و  نیز خائف  او  كه  از موسی آن است  اّما  علیهم، 
یوسف  از  اّما  و  است  منتظر 
زندان است و اّما از عیسی آن 
ولی  مرده  می گویند  كه  است 
محّمد  از  اّما  و  است  نمرده 

شمشیر است.2

امام صادق؟ع؟
بر  خدا  خشم  سخت ترین 
كه  است  زمانی  دشمنانش 
و  شود  ناپدید  خدا  حجت 
خدا  و  نباشد  آشكار  بر  آن ها 
دوستانش  كه  می دانست 
گر  ا و  نمی افتند  شك  در 
هم  به  چشم  یك  می كنند،  شك  كه  می دانست 
زدن حجت خود را از آنان نهان نمی داشت و آن 
كار  كه بدترین مردمان سر  نخواهد بود مگر زمانی 

باشند.3

ِه. ُخَذُهِبَغْیِرَحّقِ
ْ
یَیأ َعَلیَقْتِلِهِإْنَظِفَرِبِهَوَطَمعًاِفیِمیَراِثِهَحّتَ

کمالالدینوتمامالنعمة،ج۱،ص3۱9.
َباَجْعَفٍر؟امهع؟َیُقوُل:ِفیَصاِحِب

َ
أ ِبیَبِصیٍرَقاَلَسِمْعُت

َ
أ ۲.َعْن

ٌة ٌةِمْنُموَسیَوُسّنَ ْنِبَیاَء؟مهع؟ُسّنَ
َ
ْرَبَعِةأ

َ
ْرَبُعُسَنٍنِمْنأ

َ
ْمِرأ

َ ْ
َهَذااأل

اِمْنُموَسی ّمَ
َ
ٍدَفأ ٌةِمْنُمَحّمَ ٌةِمْنُیوُسَفَوُسّنَ ِمْنِعیَسیَوُسّنَ

اِمْنِعیَسیَفُیَقاُل ّمَ
َ
اِمْنُیوُسُفَفاْلَحْبُسَوأ ّمَ

َ
ُبَوأ

َ
َفَخاِئٌفَیَتَرّق

ْیُف.همان،ص3۲6. ٍدَفالّسَ اِمْنُمَحّمَ ّمَ
َ
ُهَماَتَوَلْمَیُمْتَوأ ِإّنَ

ْعَداِئِهِإَذااْفَتَقُدوا
َ
َماَیُكوُنَغَضُباهللَتَعاَلیَعَلیأ

َ
َشّد

َ
أ 3.َوِإّنَ

گوید شنیدم رسول  امیرالمؤمنین 
خدا می فرمود: در آینده فتنه ای 
بس شدید و سخت اتفاق خواهد 
صاحب  و  دوست  هر  که  افتاد 
و  می شود  جدا  انسان  از  سّری 
شیعیانت  که  است  زمانی  این 
پنجمی از اوالد هفتم از نسل تو را 
از دست بدهند. از غیبت او اهل 
محزون  شوند،  آسمان  و  زمین 
فقدان  از  مؤمنان  از  چقدر  پس 
حیران  و  ناراحت  و  اندوهگین  او 

می شوند.

کاظم؟ع؟ امام 
كاظم در تفسیر این  امام  برادرش  از  علی  بن جعفر 
ْصَبَح 

َ
أ ِإْن  ْیُتْم 

َ
َرأ  

َ
أ »ُقْل  پرسید:  تعالی  خدا  كالم 

ِتیُكْم ِبماٍء َمِعیٍن« فرمود: زمانی 
ْ
َیأ ماُؤُكْم َغْورًا َفَمْن 

امامی  كسی  چه  شود،  غایب  شما  از  امامتان  كه 
جدید برای شما خواهد آورد؟1

امام رضا؟ع؟
ّیان  بن صلت گوید: از امام رضا؟ع؟ از قائم؟جع؟  ر
و  نام  و  نشود  دیده  جسمش  فرمود:  شد،  پرسش 

نشانش بر زبان جاری نگردد.2

ُحرمت تسمّیه یا نامیدن امام مهدی؟جع؟ برای 
شیعیان به معنای حرام بودن نشان دادن ایشان و 
مكان ایشان برای حفظ جان ولی خدا است؛ زیرا 

كردن است. تسمّیه در لغت به معنای نشان دار 

امام جواد؟ع؟
شنیدم  جواد؟ع؟  امام  از  گوید:  صقر  بن أبی دلف 
است،  علی  فرزندم  من  از  پس  امام  می فرمود:  كه 

َلْو َو َیْرَتاُبوَن
َ

ال ْوِلَیاَءُه
َ
أ  ّنَ

َ
أ َعِلَم َقْد َو َلُهْم َفَلْمَیْظَهْر اهلل َة ُحّجَ

َیُكوُن
َ

َتُهَطْرَفَةَعْیٍنَوال َبَعْنُهْمُحّجَ ُهْمَیْرَتاُبوَنَلَماَغّیَ ّنَ
َ
َعِلَمأ

کمالالدینوتمامالنعمة،ج اِس. ِسِشَراِرالّنَ
ْ
َعَلیَرأ

َّ
َذِلَكِإال

۲،ص33۷.
َقْوِل ِفی ُموَسیبنَجْعَفٍر؟امهع؟ ِخیِه

َ
أ َعْن بنَجْعَفٍر َعِلّیِ َعْن .۱

ِتیُكْمِبماٍء
ْ
ْصَبَحماُؤُکْمَغْورًاَفَمْنَیأ

َ
ْیُتْمِإْنأ

َ
َرأ

َ
َوَجَلُقْلأ اهللَعّزَ

ِتیُكْمِبِإَماٍمَجِدید.
ْ
َمِعیٍنَقاَل:ِإَذاَغاَبَعْنُكْمِإَماُمُكْمَفَمْنَیأ

مسائلعلیبنجعفرومستدرکاتها،ص3۲۷.

ُسِئَل    
ُ

َیُقول َسِمْعُتُه   
َ

َقال ِت 
ْ
ل اِن  بن الّصَ ّیَ الّرَ َعِن  .۲

ُیَرى 
َ

ال  :
َ

َفَقال َقاِئِم 
ْ
ال َعِن  الّرَِضا؟ع؟  َحَسِن 

ْ
ُبوال

َ
أ

النعمة، تمام و کمالالدین ِباْسِمِه.  ی  ُیَسّمَ
َ

ال َو  ِجْسُمُه 
ج۲،ص3۷0.

و  من  سخن  او  سخن  و  من  دستور  او  دستور 
او  از  پس  امام  و  است  من  طاعت  او  طاعت 
و  پدرش  دستور  او  دستور  است،  حسن  فرزندش 
سخن او سخن پدرش و طاعت او طاعت پدرش 
رسول  فرزند  گفتم:  كرد.  سكوت  سپس  باشد، 
به شّدت  او  كیست؟  حسن  از  پس  امام  خدا! 
فرزندش  حسن  از  پس  فرمود:  سپس  و  گریست 
گفتم: فرزند رسول  قائم به حّق امام منتظر است. 
خدا! چرا او را قائم می گویند؟ فرمود: زیرا او پس از 
كثر معتقدان به امامتش  آنكه یادش  از بین برود و ا
منتظر  را  او  چرا  گفتم:  می كند.  قیام  شوند  مرتّد 
و  شود  یاد  ز غیبتش  اّیام  زیرا  فرمود:  می گویند؟ 
مّدتش طوالنی گردد و مخلصان در انتظار قیامش 
كنند و منكران یادش  كان انكارش  باشند و شّكا
ظهورش  وقت  تعیین كنندگان  و  كنند  استهزاء  را 

گویند. 3 دروغ 

امام هادی؟ع؟
نامه ای  هادی؟ع؟  امام  به  گوید:  علی  بن مهزیار 
نوشتم و در آن از فرج پرسش نمودم، به من نوشت: 

 َدبنَعِلّیٍ َباَجْعَفٍرُمَحّمَ
َ
ِبیُدَلَفَقاَلَسِمْعُتأ

َ
ْقُربنأ َثَناالّصَ

َ
3.َحّد

ْمِریَوَقْوُلُه
َ
ْمُرُهأ

َ
أ َماَمَبْعِدیاْبِنیَعِلّیٌ ِ

ْ
اإل َضا؟امهع؟َیُقوُل:ِإّنَ الّرِ

ْمُر
َ
أ ْمُرُه

َ
أ اْلَحَسُن اْبُنُه َبْعَدُه َماُم ِ

ْ
اإل َو َطاَعِتی َطاَعُتُه َو َقْوِلی

َفُقْلُت َسَكَت  ُثّمَ ِبیِه
َ
أ َطاَعُة َطاَعُتُه َو ِبیِه

َ
أ َقْوُل َقْوُلُه َو ِبیِه

َ
أ

علیهالسالم َفَبَكی اْلَحَسِن َبْعَد َماُم ِ
ْ

اإل َفَمِن اْبَنَرُسوِلاهلل َیا
 ِباْلَحّقِ اْلَقاِئَم اْبَنُه اْلَحَسِن َبْعِد ِمْن  ِإّنَ َقاَل  ُثّمَ َشِدیدًا ُبَكاًء
ُه ّنَ

َ
أِل َقاَل اْلَقاِئَم َی ُسّمِ ِلَم اْبَنَرُسوِلاهلل َیا َلُه َفُقْلُت اْلُمْنَتَظَر

ْکَثِراْلَقاِئِلیَنِبِإَماَمِتِهَفُقْلُتَلُهَو
َ
َیُقوُمَبْعَدَمْوِتِذْکِرِهَواْرِتَداِدأ

َمُدَها
َ
اُمَهاَوَیُطوُلأ ّیَ

َ
َلُهَغْیَبًةَیْكُثُرأ ّنَ

َ
َیاْلُمْنَتَظَرَقاَلأِل ِلَمُسّمِ

َیْسَتْهِزُئ َو اْلُمْرَتاُبوَن ُیْنِكُرُه َو اْلُمْخِلُصوَن ُخُروَجُه َفَیْنَتِظُر
کمالالدینوتمام اُتون.

َ
ِبِذْکِرِهاْلَجاِحُدوَنَوَیْكِذُبِفیَهااْلَوّق

النعمة،ج۲،ص3۷8.
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ستمكاران  سرای  از  شما  صاحب  هنگامی كه 
كرد، منتظر فرج باشید.1 غیبت 

امام عسکری؟ع؟
احمد  بن اسحاق می گوید: به امام حسن عسكری 
گفتم: فرزند رسول خدا! شادی من به واسطۀ مّنتی 
كه بر من نهادید بسیار است، بفرمایید آن سّنتی 
فرمود:  چیست؟  دارد  ذوالقرنین  و  خضر  از  كه 
خدا!  رسول  فرزند  گفتم:  طوالنی.  غیبت  احمد! 
فرمود:  انجامید؟  خواهد  طول  به  او  غیبت  آیا 
كثر  ا كه  جایی  تا  است  چنین  سوگند  خدا  به 
كسی كه  معتقدان به او بازگردند و باقی نماند مگر 
گرفته  خدای تعالی عهد و پیمان والیت ما را از او 
جانب  از  روحی  با  و  نگاشته  دلش  در  را  ایمان  و 
این  احمد  بن اسحاق!  باشد.  كرده  مؤّیدش  خود 
از  غیبی  و  ربوبی  سّر  از  سّری  و  الهی  امر  از  امری 
كردم بگیر و  غیب پروردگار است؛ آنچه به تو عطا 
ّیین 

ّ
كران باش تا فردا با ما در عل كن و از شا پنهان 

باشی.2

َصاِحِب ِبیاْلَحَسِن
َ
أ ِإَلی َکَتْبُت َقاَل: بنَمْهِزَیاَر َعِلّیِ َعْن .۱

ِإَذاَغاَبَصاِحُبُكْمَعْن ِجَفَكَتَبِإَلّیَ ُلُهَعِناْلَفَر
َ
ْسأ

َ
اْلَعْسَكِر؟ع؟أ

کمالالدینوتمامالنعمة،ج۲، َج. ُعوااْلَفَر
َ
اِلِمیَنَفَتَوّق

َ
َداِرالّظ

ص380.
ِبِه َمَنْنَت ِبَما ُسُروِری َعُظَم َلَقْد اْبَنَرُسوِلاهلل َیا َلُه َفُقْلُت .۲
َفَقاَل ِذیاْلَقْرَنْیِن َو اْلَخِضِر ِمَن ِفیِه اْلَجاِرَیُة ُة ّنَ الّسُ َفَما  َعَلّیَ
َغْیَبَتُهَلَتُطوُل ْحَمُدُقْلُتَیااْبَنَرُسوِلاهللَوِإّنَ

َ
ُطوُلاْلَغْیَبِةَیاأ

َو ِبِه اْلَقاِئِلیَن ْکَثُر
َ
أ ْمِر

َ ْ
األ َهَذا َعْن َیْرِجَع ی َحّتَ ی َرّبِ َو ِإی َقاَل

َکَتَبِفیَقْلِبِه َیِتَناَو
َ

َعْهَدُهِلَوال
َ

َوَجّل َخَذاهللَعّزَ
َ
َمْنأ

َّ
َیْبَقیِإال

َ
ال

ْمِراهلل
َ
ْمٌرِمْنأ

َ
ْحَمَدبنِإْسَحاَقَهَذاأ

َ
َدُهِبُروٍحِمْنُهَیاأ ّیَ

َ
یَماَنَوأ ِ

ْ
اإل

ْکُتْمُهَو اهللَوَغْیٌبِمْنَغْیِباهللَفُخْذماآَتْیُتَكَوا ِمْنِسّرِ َوِسّرٌ
یَن.همان،ص38۵. ّیِ ِکِریَنَتُكْنَمَعَناَغدًاِفیِعّلِ ا

َ
ُکْنِمَنالّش

نتیجه گیری
اثبات  و  ثبوت  در  فراوانی  نقلی  و  عقلی  دالیل 
ضرورت وجود حّجت و هادِی الهی در هر زمانی 
مقاله  این  در  است؛  آمده  شیعه  كتاب ها ی  در 
تعیین  به  كه  یخی  تار روایات  از  بخشی  به  فقط 
مجامع  در  او  میالد  اثبات  و  هادی  این  مصداق 

گردید. حدیثی شیعه آمده، اشاره 

امام  میالد  اثبات  در  روایت  دسته  شش 
مهدی؟جع؟ وجود دارد:

یخی پیش از میالد امام مهدی . 1 گزارش های تار
كه از سیزده معصوم دیگر نقل شده است.

مهدی . 2 امام  میالد  از  پس  یخی  تار گزارش های 
كه از ناحیۀ افراد و گروه ها ی مختلف گزارش شده 

است.

معجزاتی كه از امام مهدی گزارش شده است.. 3

كه . 4 غیبت  دوران  در  ایشان  بركات  و  آثار 
غیرقابل انكار است.

مخفی . 5 بر  مبنی  قبلی  معصوم  دوازده  روایات 
میالد  دلیل  خود  كه  ایشان  میالد  و  حمل  بودن 

ایشان است.

از همۀ . 6 كه  امام مهدی  و ظهور  روایات غیبت 
پدران معصومش نقل شده است.

و  شک  جای  هیچ  یخی  تار گزارش  میزان  این 
شبهه ای باقی نمی گذارد كه امام مهدی فرزند امام 
شخصّیتی  گر  ا آمده اند.  دنیا  به  عسكری  حسن 
امام  گزارش های  یک صدم  اندازۀ  به  یخ،  تار در 

در  كسی  باشد،  داشته  میالد  گزارش  مهدی، 
كه عده ای  میالدش شک نمی كند، چطور است 
گر  ا می شوند؟  منِكر  را  ی  مهدو خورشید  وجود 

این  از  نمی تواند  باشد،  شیعیان  دایرۀ  در  كسی 
یخی سرپیچی نماید.  متواترات تار

منابع

كریم. 1 قرآن 
یخ . 2 تار محمد  بن احمد،  بغدادى،  ابن ابی الثلج 

و  الرضا  و  الصادق  و  الباقر  األئمة  نقاًل عن  أهل البیت 
 - آل البیت؟مهع؟  1جلد،  آبائهم؟مهع؟،  عن  العسكری 

ایران ؛ قم، چاپ: اول، 1410 ق.
من . 3 التبصرة  و  المامة  علی  بن حسین،  ابن بابویه، 

قم،   - المهدى؟جع؟  المام  مدرسة  1جلد،  الحیرة، 
چاپ: اول، 1404 ق.

الرضا؟ع؟، . 4 أخبار  ابن بابویه، محمد  بن علی، عیون 
2جلد، نشر جهان - تهران، چاپ: اول، 13۷8ق.

تمام . 5 و  كمال الدین  محمد  بن علی،  ابن بابویه، 
دوم،  چاپ:  تهران،   - اسالمیه  2جلد،  النعمة، 

13۹5ق.
الفقیه، . 6 الیحضره  من  محمد  بن علی،  ابن بابویه، 

جامعه  به  وابسته  اسالمی  انتشارات  دفتر  4جلد، 
مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.

فی . ۷ الثاقب  محمد  بن علی،  طوسی،  ابن حمزه 
یان - ایران ؛ قم، چاپ: سوم،  المناقب، 1جلد، انصار

141۹ ق.
النّص . 8 فی  كفایةاألثر  علی  بن محمد،  رازى،  خزاز 

علی األئمة الثنی عشر، 1جلد، بیدار - قم، 1401 ق.
الكبرى، . ۹ الهدایة  حسین  بن حمدان،  خصیبی، 

1جلد، البالغ - بیروت، 141۹ ق.

الحدیث، . 10 الرجال  معجم  سیدابوالقاسم،  خوئی، 
لجنة التحقیق، و تفصیل طبقات الرواة، 1413 ق.

بأعالم . 11 الورى  إعالم  فضل  بن حسن،  طبرسی، 
تهران،   - اسالمیه  1جلد،  القدیمة(،   - )ط  الهدى 

چاپ: سوم، 13۹0 ق.
)للطوسی(/ . 12 الغیبة  محمد  بن الحسن،  طوسی، 

كتاب الغیبة للحجة، 1جلد، دارالمعارف السالمیة - 
قم، چاپ: اول، 1411ق.

و . 13 علّی  بن جعفر  مسائل  علی  بن جعفر،  عریضی، 
قم،   - البیت؟مهع؟  آل  مؤسسة  1جلد،  مستدركاتها، 

چاپ: اول، 140۹ ق.
فتال نیشابورى، محمد  بن احمد، روضة الواعظین . 14

و بصیرة المتعظین )ط - القدیمة(، 2جلد، انتشارات 
رضی - ایران ؛ قم، چاپ: اول، 13۷5 ش.

)ط . 15 الكافی  محمد  بن یعقوب  بن اسحاق،  كلینی، 
تهران،   - السالمیة  دارالكتب  8جلد،  السالمیة(،   -

چاپ: چهارم، 140۷ ق.
األنوار . 16 بحار  محمدباقر  بن محمدتقی،  مجلسی، 

بیروت(،   - )ط  األطهار  األئمة  أخبار  لدرر  الجامعة 
چاپ:  بیروت،   - العربی  التراث  إحیاء  دار  111جلد، 

دوم، 1403 ق.
لإلمام . 1۷ الوصیة  إثبات  علی  بن حسین،  مسعودى، 

قم،  ؛  ایران   - یان  انصار 1جلد،  علّی  بن أبی طالب، 
چاپ: سوم، 1384 / 1426.
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مفهوم دین و چالش برساخت هویت
قسمت سوم

کاوی نسبت دین و بهائیت در نظریه دینى وا

محمد حسینى

چکیده

و  دین  میان  نسبت سنجی  در  كاوش 
نیازمند  دینی  نظریۀ  درون  در  بهائیت 
بهائیت هویت  ترسیم چارچوب است. 
كرده  خویش را ذیل مفهوم دین تعریف 
آموزه های  دیگر،  ادیان  همچون  آیا  اما 
صرفًا  یا  است  سنجه پذیر  بهائیت 
هنجارمند است؟ سخن بر سر لفظ دین 
آموزه های  ارتباط  بر  بلكه  مسأله  نیست 
یادشده با امر قدسی است. مفهوم دین 
در آموزه های بهائی نه واجد جنبه شكلی 
ماهوی.  جنبه  دربردارنده  نه  و  است 
نمایانگر  یادشده  آموزه های  مجموعه 
بوده  هنجاری  و  ساختارمند  ایدئولوژی 
كه در جنبه شكلی در نظم نهادی تبلور 
یافته و در جنبه ماهوی نیز با ایده هایی 
یا  اجتماعی«  تكامل  »دین  همچون 
رسیده  ظهور  منصۀ  به  الهیات«  »نظام 
نشان  كه  نوشتار  می كوشد  این  است. 
با  فقط  »بهائیت«  و  »دین«  نسبت  دهد 

عنوان ایدئولوژی قابل تبیین است.     

ایدئولوژی،  دین،  هویت،  واژه :  کلید 
نهادگرایی، تكامل.
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گذشت چکیده ای از آنچه 
)بهائیت  مسألۀ:  به  قسمت  سه  در  نوشتار  این 
یا  »فرقه«  كش  كشا در  هویت  بی فرجام  چالش  و 
به عنوان  بهائیت  معرفی  است.  پرداخته  »دین«( 
بهائیان1،  برخی  سوی  از  دینی(  پدید  نو  )جنبش 
نو  مقاله شد. وصف )جنبش  این  نگارش  انگیزۀ 
پدید دینی( عنوانی برساخته است كه با استعانت 
از روش علوم اجتماعی به دنبال بازتعریف )هویت( 
و )هنجارمندی(، و فرآورده های آن از قبیل: )ارزش( 
و )تجویز( در راستای نیل به آرمان )دین جهانی( 
ی )جنبش نو  كاو است. پیش از این بیان شد كه وا
پدید دینی( به سه سطح روش شناسانه نیاز دارد 
كدام از این سطوح، در یک قسمت  و تحلیل هر 

گنجانده شد.   مستقل از این نوشتار 

سطح نخست اشاره به مبانی دارد و بهائیت بدون 
ایجاد تحول در مبانی جهان بینی سنتی خود، قادر 
گذار به وصف )جنبش نو پدید دینی( نیست؛  به 
گزیر است تا مبانی خود را از جهان بینی  از این رو نا
امر  فرآیند،  این  در  و  دهد  ارتقاء  مدرن  الهیات  به 
قدسی را به امر عرفی فروكاسته و سپس دو مفهوم 

)ارزش( و )تجویز( را بازنمود دهد.   

در  )تجویز(  و  )ارزش(  مفهوم  دو  دوم  سطح  در 
فرانظریه اخالقی به سنجه درمی آید. بدیهی ست 
آرمانی« و چنگ زدن  كه صرف استناد به »نمونه 

به الگوی جامعه شناسی دین، رهزن است.

۱.بنگریدبه:ثابتی،عرفان)۱398(چهباشدآنچهنامندش
کیش،فرقه،جنبشیادینبهائی؟،منتشرشدهدر بهائی:

مجموعهمقاالتدفترهایآسو۱،لسآنجلس.

مقاله  موضوع  كه  سوم  سطح  در  نهایت  در  و 
نو  جنبش  وصف  تا  یست  ضرور است،  حاضر 
شود.  سنجیده  دینی  نظریه  درون  در  دینی  پدید 
از  دین  وصف  بهائیت،  دینی  نظریه  درون  در 
عناوین  با  گاه  و  نیست  برخوردار  الزم  ثبات 
متفاوت و متضاد قرائت می شود. تحلیل ماهیت 
بهائیت  كه  دارد  آن  از  نشان  بهائی  وحی  بنیادی 
با  نیز  آن  هویت  و  است  یک  ایدئولوژ پدیداری 
یک قابل سنجش است. مؤلفه نظام های ایدئولوژ

پیش درآمد
دین از سه منظر مورد توجه قرار  می گیرد: نخست 
از منظر محتوای عقیدتی و دكترین، دوم  به عنوان 
سوم  به عنوان  دین،  آن  پیروان  برای  »هویت«2 

شیوه ای برای زندگی.3 

اینجا معنای دوم است و چالش  ی سخن در  رو
بدون  دارد.  دنبال  به  را  »هویت محور«4  مباحث 
گرو  در  »دین«  مفهوم  از  دوم  معنای  بررسی  تردید 
در  نیز  نخست  معنای  و  بوده  نخست  معنای 
حكم »اصل پیشین« است، بنابراین اصل پیشین 
یشه در دكترین و محتوای عقیدتی هر دین دارد  ر
به  دینی«  »هویت  باب  در  استدالل  هر  ازاین رو  و 

استداللی در محتوای دین ارجاع  می شود.5 
2. Identity
3. Gunn(2003), pp200-205.
4. Identity related conflict 

رک:
ICRC, International Humanitarian Law Answers 
to Your Questions, ICRC, Geneva, 2002, p. 15.
۵.دراینزمینه»کمیسیونحقوقبشروفرصتهایبرابر«
تعریف حتی که اشارهمیکند حقیقت این به استرالیا در
و غیرحقوقی تعریف تحتتأثیر درنهایت دین، از حقوقی

در  هنگا می كه  یادشده،  توضیحات  به  عنایت  با 
این نوشتار از نسبت »دین« و بهائیت سخن گفته 
ی جنبه »هویت سازانه«  كاو  می شود، به معنای وا
خلعت  براین اساس،  است.  بهائیت  برای  دین 

قامت  بر  دینی«  »هویت 
مگر  نیاید  راست  بهائیت 
دكترین  و  محتوا  ابتدا  آنكه 

كاوش شود. بهائیت 

جمعیتی  بهائیت  به عنوان 
بحران  دچار  متمایز، 
است.1  مسأله  هویت 
و  بهائیان  برای  هویت 
انگیزه  كه  جمعیت هایی 
هویت شناختی  استقالل 
با  عمیقی  ارتباط  دارند، 
یا  یافتن«  »رسمیت  پدیده 
شناخت«2  برای  »مبارزه 
اندیشه  در  هرچند  دارد. 

دکترین»محتوایعقیدتی«ازدیناست.رک:
HREOC, op.cit., pp 8-9.
Recommendations on a federal Religious free-
dom Act, pp V&VI. 
هویتشناختی مبانی نوشتار این دوم و اول قسمت در .۱
بیشتر توضیح برای کاویشد. وا بهائیت فلسفهسیاسی در

رجوعشودبه:
برساخت چالش و دین مفهوم ،)۱399( محمد حسینی،
هویت»قسمتاول:مبانیوتعاریف«،نشریهبهائیشناسی،

شماره۱۴،سالپنجم،صص۱۵3-۱38.
-------)۱399(،دینوچالشبرساختهویت)قسمت
نشریه فرانظریه(، در »دین« و »ارزش« نسبتسنجی دوم:

بهائیشناسی،شماره۱۵،سالپنجم،صص۱۴۷-۱30.
2. Struggle for recognition.

نخستین  اندیشه  در  بهائیت  براون،  مانند  برخی 
و  بوده  منسجم  و  سیستماتیک  نظام  فاقد  خود 
كافی برای طراحی  به طور طبیعی از تعالی الزم و 
به نظر  اما  است؛3  نبوده  بهره مند  سیاسی  فلسفه 
و  ایده  اتفاقًا  كه   می رسد 
برای  شدن«  »رسمی  ماهیت 
در  ابتدا4  همان  از  بهائیت 
سیاسی  اندیشه  چارچوب 
ازاین رو،  است،  گرفته  سامان 
در  یافتن«5  »رسمیت  ایده 
معادل  دینی،  اندیشه  سطح 
با  مدنی  شناخت  سیاست 
یت سیاست شناخت6  محور
شده  انجام  چندفرهنگی۷  و 

است.8 

3. E. G. Browne (1912), p 
xxii.
اسالم از بابیت انشعاب به اشاره .۴
شیعیوبهائیتازبابیتبهعنواندینمستقل.رک:شوقی
(۱99۲(،ج۱،ص۷3؛شیرازی)باب()۱3۵6ش(،ص39؛

بهاءاهلل)۱998(،ص3.
کهمیتوان»رسمیتیافتن«رابهعنوان ۵.الزمبهذکراست
مسأله فرآورده را آن و گرفت درنظر رفتاری کنش یک
در کافی و الزم استدالل هر بنابراین نمود. تلقی »هویت«
کنشیدررفتاربهائیتخواهد باب»هویت«بهائیمنجربه
بود.دربارۀارتباط»هویت«وتاثیرآندررفتار،أبهاستدالل

.(Jenkins (2008), p 5-6)جنكینزمراجعهشود
6. Politics of recognition.
7. Multiculturalism.
مباحث محور ،»Struggle for recognition« عنوان: .8
است. هگل دیالكتیک خاستگاه در و حاضر عصر سیاسی

رک:
Cetin Onder (2002). ‘Recognition and Identi-
ty:The case of the Baha’i Faith’, published in Al-
ternatives, 1:1 Turkish Journal of International 

براون،  مانند  برخی  اندیشه  در  هرچند 
فاقد  خود  نخستین  اندیشه  در  بهائیت 
و  بوده  منسجم  و  سیستماتیک  نظام 
کافی  و  الزم  تعالی  از  طبیعی  به طور 
بهره مند  سیاسی  فلسفه  طراحی  برای 
که  به نظر  می رسد  اما  است؛  نبوده 
شدن«  »رسمی  ماهیت  و  ایده  اتفاقًا 
برای بهائیت از همان ابتدا در چارچوب 
است،  گرفته  سامان  سیاسی  اندیشه 
ازاین رو، ایده »رسمیت یافتن« در سطح 
اندیشه دینی، معادل سیاست شناخت 
و  شناخت  سیاست  محوریت  با  مدنی 

چندفرهنگی انجام شده است.  
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موضوع  این  در  براون  استدالل  با  البته  می توان 
ادبیات  از  نخستین،  بهائیِت  كه  بود  همدل 
فلسفه  طراحی  برای  سازمان یافته ای  و  علمی 
سیاسی خود استفاده نكرده اما باید توجه داشت 
این  به  علمی  فاخر  ادبیات  و  گفتمان  فقدان  كه 
ایده  دارای  ابتدا  از  بهائیت  كه  نیست  معنا 
سیاسی نباشد. درهرحال، چه بهائیت در سطح 

یا  شود،  فروكاسته  سیاسی  ایده 
از  بخشی  سیاسی  به عنوان  ایده 
شود،  گرفته  درنظر  بهائیت  آرمان 
و  »هویت«  پدیده  است  مهم  آنچه 
است.  »دین«  مقوله  با  آن  نسبت 
كه  كرد  ادعا  قطع  می توان   به طور 
هویت  تمام  بهائیت  می كوشد 
مستقل«  »دین  عنوان  با  را  خویش 
مستقل،  دین  ایده  كند.  معرفی 
و  است  بهائیت  بنیادی  ادعای 

پیامبر  خاتمیت  »انكار  اسالم«،1  »نسخ  قالب  در 
یافت وحی از سوی  بهاءاهَّلل«3  اسالم«2و »ادعای در

مطرح شده است.

آیا بهائیت  اینكه  از  كه پرسش  باید توجه داشت 
درحقیقت، دین است؟ سؤالی در سطح منطق 
Relations.
کهبهتعبیرشوقی،مهمترین گردهماییبدشت ۱.اشارهبه
هدفشاعالمنسخشرایعقبلواستقاللامربیانبود)شوقی

افندی)۱99۲(،ج۱،ص93(.
بهاءاهلل سوی از امر« مظاهر »وحدت نظریه به اشاره .۲
)بهاءاهلل)۱998(،ص۱۱8(؛ونظریه»دوبخشیبودنآموزه
ادیان«ازسویعبدالبهاء)عباسافندی)۱3۲8ق(،ج۱ص

 .)۴۵۷-۴۵۵
3.رک:بهاءاهلل)۱9۲0(،ص۴۲و۷۱و3۴۵.

دین است و پاسخ به این پرسش، در سیستم های 
در  منطقی  تبیین های  اساس  بر  و  دین  منطق 

»فرانظریه« صورت  می پذیرد. 

كه سنجش  در قسمت دوم این نوشتار بیان شد 
فرانظریه  عرصۀ  در  بهائیت  و  دین  نسبت  واقعی 
موفقی  ایده  كنون  تا و  است  امكان پذیر  اخالقی 
است.  نشده  بیان  زمینه  این  در  بهائیان  سوی  از 
بهائیان  جدید  نظریات  رهیافت 
در این زمینه، تقلیل گرایی بهائیت 
پناه  درنهایت،  و  عرفی  اصول  به 
قبیل  از  برساخته  عناوین  به  بردن 

»جنبش نوپدید دینی«4 است. 

در  فراوان  ابهام  به  عنایت  با 
دین  میان  واقعی  راستی آزمایی 
است  مهم  آنچه  بهائیت،  و 
دین  هویت ساز  جنبه  تحلیل 
گر بهائیت از منظر  برای بهائیت است. بنابراین ا
انسجام  دربردارنده  دكترین،  و  عقیدتی  محتوای 
میان  روشنی  تمایز  باشد،  می توان  درونی  سازوار 
كرد  برقرار  بهائی«  »ایدئولوژی  و  بهائی«  »دین 
تعریف  بهائی«  »دین  ذیل  را  بهائیت  هویت  و 
كه ایده »دین  نمود. این نوشتار بر این باور است 
است  كام  نا درونی  ناسازواری  دلیل  به  بهائی« 
»ایدئولوژی  ذیل  را  هویت  درنهایت  می توان  و 
سطح  در  نه تنها  بهائیت  كرد.  شناسایی  بهائی« 
نیز  دین  نظریه  درون  در  بلكه  دین،  فرانظریه 
را  دینی  هویت  بر  تاثیرگذار  مؤلفه های  نمی تواند 

4. New Religious Movement

ارگانیک  سیستم  یک  دین 
یک  دارای  و  است... 
که بر  ساختار معنایی است 
کتاب  میان  تعامل  اساس 
مقدس  سنت  و  مقدس 
شکل  می گیرد و همبستگی 
آن  رشد  برای  پویایی 

سیستم فراهم  می کند. 

برای خود اثبات نماید. ازاین رو بهائیان با وصف 
»ایدئولوژی«2  وصف  با  بهائیت  و  »جمعیت«1 

قابل توصیف  هستند.3

جهان بینی  نوعی  بهاءاهَّلل،  آموزه های  هرچند 
او  پیروان  برای  كه  كرده  مطرح  را  پیشنهادی 
دو  كه  داشت  توجه  باید  اما  است،  الزم االتباع 
ایمان  در  »تفسیر«5  و  »مكاشفه«4  بنیادی  عنصر 
كاماًل  را  قدسی  معرفت  انتقال  روند  بهائی، 
كرده است. برای اثبات  انحصاری و سنجه ناپذیر 

1. community.
2. Ideology.
نوشتار این حوصله در »ایدئولوژی« تعبیر تبیین و تحلیل
تئوکراتیک ایدئولوژی از کول که است ذکر به الزم نیست.
به را آن ریشه و گفته سخن خاصی معنای در بهائی
(Cole (2002), p 199)؛ بازمیگرداند شوقی آموزههای
بهعنوان بهائی ایدئولوژی که است باور این بر سرگیف اما
 (Enlightenment Ideology(ایدئولوژیروشنگری از تابعی

.(Sergeev (2015), p 116&118) قابلفهماست
ایدههاست از اینجامجموعهای در ایدئولوژی از منظور .3

کهمنبعموجهسازیاعمال،رفتاروانتظاراتافراداست
 (G. Elliott (2010), p340-345). 
استفاده بهجای که آناست اینسطور نگارنده ترجیح .۴
ازواژه»وحی«،تعبیر»مكاشفه«رابرگزیند.توضیحاینمهم
دارای وحی واژه که ازآنجا اما دارد مستقلی مقاله به نیاز
معنایمتعینیدرقاموسادیاناستوبهاءاهللوپیرواناو
است آن بر ترجیح ازاینرو دارند، واژهوحی از تلقیخاصی
نیز (Progressive revelation) اصطالح معادل حتی که
که گفت میتوان به»مكاشفهتكاملی«ترجمهشود.اجمااًل
تلقیوتجربهشخصیخود به راصرفًا فرایندوحی بهاءاهلل
فروکاستهوبهمبدأبیرونازنفسخودبرایوحیباورندارد.
ج۲، ،)۱99۲( شوقی ۷۱؛ و ص۴۲ ،)۱9۲0( رک:بهاءاهلل
ص۱۴۵وج3،ص۲90؛بهاءاهلل)بیتا(،ص۱۲۴؛داودی
بهمثابه مكاشفه که داشت توجه باید ص۲6. ،)۱996)
درحالیکه ندارد تعمیمپذیری قابلیت شخصی، تجربه
وحی،ازسنختجربهبشرینیستومیتوانآنرادرقالب

سنتمقدس،تعمیموشمولداد.
5. Interpretation.

این ادعا ابتدا توضیحی دربارۀ تعریف دین و گونه 
تبیین خواهد  ارائه  می شود، سپس  آن  شناسایی 
نهادگرایی  راستای  در  بهائیت  آموزه های  كه  شد 

یكرد یكسانی به دین ندارد.         بوده و رو

تعریف دین و ارتباط آن با پدیده »هویت«. 1

یكردهای  رو از  نوشتار  این  نخست  قسمت  در 
و  الهیات  با  دین  ارتباط  نیز  و  دین  به  مختلف 
گفته شد. ذات دین پیچیده  جهان بینی سخن 
»دین«  و  »هویت«  رابطه  دربارۀ  اما  می توان  است 
با سرگیف همدل شد. او در این زمینه  می نویسد:
دین یک سیستم ارگانیک است ... و دارای یک 
میان  تعامل  اساس  بر  كه  است  معنایی  ساختار 
و  شكل  می گیرد  مقدس  سنت  و  مقدس  كتاب 
فراهم  سیستم  آن  رشد  برای  پویایی  همبستگی 
 می كند. بنابراین، تعالیم بنیان گذاران دین، هسته 
تمام  شامل  بالقوه  كه  به طور  نشان  می دهد  را  ای 
گون  گونا تفسیرهای  است.  آن  بعدی  تغییرات 
هر  در درون  را  فرقه های مختلفی  آموزه ها،  این  از 

آیین، ایجاد  می كند.6

واژه  توضیح  در  موجه  استدالل  هر  براین اساس، 
نیازمند  شناخت شناسی۷  یكرد  رو به  »دین« 
6. Sergeev (2015), p 115.
7. Epistemology.
برخیازاندیشورانمسلمانمعاصرمانندعالمهطباطبائیبر
کهنزاعبرسرنگرش»نهادی«بهدین،بهنزاعی اینباورند

درحوزهشناختشناسیتحویلمیرود.رک:
طباطبائی،سیدمحمدحسین)۱3۷۴(.اصولفلسفهوروش
ص ،۲ ج چهارم. چاپ تهران، صدرا: انتشارات رئالیسم،

.۱۵9
اجتماعی نهاد یک دین آیا .)۱3۷8( یحیی بابایی، علی
شماره تهران، دانشگاه اجتماعی علوم نامه نشریه است؟،
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ی  كاو است. چنانچه واژه دین از جنبه وصفی وا
انگاره،  ایده،  به  مشیر  عنوان  است  ممكن  شود، 
گر با دوركیم همدل  مجموعه باورها و ... باشد اما ا
شویم و ایده »نهاد اجتماعی«1 را بپذیریم،2 ماجرا 
كرد و هر تبیین موجهی در باب دین  تغییر خواهد 
جست.  براین اساس  اجتماعی  نهاد  در  باید  را 
توصیفی  جنبه های  اساس  بر  نه  »دین«  تبیین 
»جریان  و  اجتماعی«  »نهاد  مبنای  بر  بلكه  آن، 

اجتماعی« سامان  می پذیرد.3 

۱3،صص۱۲8-۱09.
1. Social Institution.
۲.علیبابایی،یحیی)۱3۷8(.آیادینیکنهاداجتماعی
شماره تهران، دانشگاه علوماجتماعی نامه نشریه است؟،

۱3،صص۱۲8-۱09.
3.همان.

عنایت  با  پدیدار  هر  برای  بودن«  »دینی  ادعای 
با  اثبات  نیازمند  آن،  هویت ساز  محصول  به 
استدالل سازواری است تا اواًل منظومه منسجمی 
دهد  ارائه  مخاطبانش  برای  ادعا  مورد  دین  از 
سیاسی،  ایده های  با  را  دینی  نگرش  تفاوت  و 
برای  ثانیًا  نماید؛  عیان  فرهنگی  و  اجتماعی 
كه عضو دین مورد ادعا نیست، راهكار  مخاطبی 
ک و تعامل با دین مورد ادعا  و ضابطه ای برای ادرا

تعریف نماید.

از  برخورداری  دلیل  به  »دین«  واژه  كه  ازآنجا
»تقدس«  و  »تجویز«  همچون:  مهمی  مقوله های 
چگونه  نیست،  خودخوانده  توصیف  سنخ  از 
روشنی  تمایز  »ایدئولوژی«  و  »دین«  میان   می توان 
برقرار ساخت؟ نقطه مشترک میان دو مفهوم دین 
و ایدئولوژی، در منبع مشروعیت بخش آن هاست. 
به عبارت دیگر هنگا می كه رفتاری مستند به دین 
یافت.  به عنوان  خاصی شود، مشروعیت خواهد 
پوشش  از  یهودی  یا  مسلمان  زن  وقتی  نمونه 
برای  كه  ندارد  نیازی  استفاده  می كند،  حجاب 
بلكه  كند  بیان  استداللی  رفتارش  موجه سازی 
است،  دینی  فریضه  یک  حجاب  گفتن:  با  تنها 
كرده است. این  مسأله دربارۀ  كنش خود را توجیه 
وقتی  صدق  می كند  براین اساس  نیز  ایدئولوژی 
سیاسی  گروه های  )مانند  یک  ایدئولوژ سازمانی 
كه فالن رفتار  چپ گرا( به عضو خود ابالغ  می كند 
چرایی  دربارۀ  سؤال  هرگونه  برگزیند،  را  پوشش  یا 
این فرمان خطا خواهد بود، بنابراین صرف استناد 
سازمان  به عنوان  یک  اعضای  برای  ایدئولوژی  به 

میخائیل سرگیف

نظم  و  بهائیت  گر  ا براین اساس 
سنجه ناپذیر  آن،  بر  کم  حا نهادی 
باشد و مبدأ مشروعیت بخش آن، 
پرسش و انتقادی را نپذیرد و صرفًا 
یک طرفه  قبول  و  تأیید  بر  مبتنی 
ایدئولوژی  دراین صورت  باشد، 
خواهد بود و انسجام سازوار الزم 
مفهوم  پذیرش  برای  را  کافی  و 

دین ندارد.

منبع مشروع تلقی  می شود. پس دین و ایدئولوژی 
هر دو منبع موجه سازی اعمال، رفتار و انتظارات 
مشروعیت  دین،  كه  تفاوت  این  با  است1  افراد 
ایدئولوژی،  و  قدسی  می ستاند  امر  از  را  خود 
متبوع.  نهاد  یا  رهبر  فرمان  از  را  خود  مشروعیت 
دین نیز  می تواند تبدیل به ایدئولوژی شود اما ذات 
ایدئولوژی  زیرا  نیست  ایدئولوژی  با  ی  مساو دین 

نبوده  در ذات خود سنجه پذیر 
اما  است  فرمان پذیر  صرفًا  و 
سنجه پذیر  خود  ذات  در  دین 
منطق  با  تا  و  می كوشد  بوده 
شمول گرا، عموم مردم را اقناع و 

سپس جذب نماید. 

و  بهائیت  گر  ا براین اساس 
آن،  بر  كم  حا نهادی  نظم 
مبدأ  و  باشد  سنجه ناپذیر 
و  پرسش  آن،  مشروعیت بخش 

و قبول  تأیید  بر  نپذیرد و صرفًا مبتنی  را  انتقادی 
خواهد  ایدئولوژی  دراین صورت  باشد،  یک طرفه 
برای پذیرش  را  كافی  بود و انسجام سازوار الزم و 

مفهوم دین ندارد.

عناصر تشکیل دهنده هویت بهائیت . 2

برای نسبت سنجی »دین« و »بهائیت« با قطع نظر 
از عوامل تأثیرگذار معرفتی و شناختی و با تمركز بر 
جنبه هویت ساز دین برای هر تشكل و جمعیت، 

دو عنصر »مكاشفه« و »تفسیر«، بنیادی هستند.

1. G. Elliott (2010), p340-345.

ارتباط  نحوه  و  وحی  ماهیت  دربارۀ  پرسشی  هر 
تحلیل  دربارۀ  سؤالی  هر  یا  بهاءاهَّلل،  با  آن 
معرفت شناسانه وحی بهائی از موضوع این نوشتار 
شناخت  مقوله  در  پرسشی  به  و  است  خارج 
هویت شناسانه  یكرد  رو ارتباط  تحویل  می رود. 
بنیادی  مقوله  دو  تا  ایجاب  می كند  نوشتار  این 
»عصمت«  عنوان  دو  ذیل  »تفسیر«  و  »مكاشفه« 
تبیین  و  تحلیل  »انحصار«  و 

شود.

متعالی  كه مكاشفه  ادعا شده 
بهاءاهَّلل  برای  فقط  بهائیت  در 
جنس  و  پذیرفته  صورت 
تكاملی2  روند  او  مكاشفه 
استعالیی  ماهیت  از  و  داشته 
عنصر  است.3  برخوردار 
شاخص  مهم ترین  »مكاشفه« 
تعریف  و  شناسایی  برای 
عامل  بنابراین  است.  بهائیت  و  دین  نسبت 
وحیانی  نظام  از  تابعی  بهائیت  برای  هویت ساز 

خواهد بود. دانش در این زمینه  می نویسد:   

آثار  وحیانی  می دانند.  را  بهاءاهَّلل  آثار  بهائیان 
به  بهاءاهَّلل  آثار  معتبر  تفاسیر  شوقی  و  عبدالبهاء 
شمار  می رود. بهاءاهَّلل به بیت العدل قدرت تفسیر 
دربارۀ  بیت العدل  نظرات  بااین وجود،  نداد، 
بعضی از امور مصون از خطا به شمار  می رود و از 

2. Smith, Peter (2000), pp 276 –277.
3.ارتباطآموزههایبهاءاهللبامعرفتاستعالییدرقسمت
بهصورت بهائیشناسی نشریه ۱۴ شماره در مقاله این اول

گرفتهاست. مبسوطموردبحثقرار
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است.1 بهره مند  بهائی  نهادی  اقتدار  ترین  باال

جانب  از  یک جانبه  منولوگ  مكاشفه،  از  مراد 
كه منبع معرفت زایی برای پیروان  »بهاءاهَّلل« است 
دین  در  وحی  عنصر  كه  همان گونه  اوست.2 
آن  مدعی  نیز  بهاءاهَّلل  است،  معرفت زا  اسالم، 
معرفت زایی  مرجع  و  منبع  سخنانش  كه  است 

برای پیروانش خواهد بود.3 

در  وحی  مفهوم  با  بهائی  مكاشفه  بنیادی  تفاوت 
كه وحی در سنت  اسالم و یهودیت در آن است 
و  شده  نازل  پیامبر  بر  بیرون  از  ابراهیمی  ادیان 
یافت كننده وحی است و خود  به عنوان  پیامبر، در
اما  ندارد؛  الهی  كالم  در  تصرفی  هیچ  بشر،  یک 
»مظهر  همان  وحی  یافت كننده  در بهائیت،  در 
كه درحقیقت،  امر« یا انسان متعالی معرفی شده 
یافت كننده وحی  و در تجلی گاه اسم وحی كننده 
است، ازاین رو نمی توان سخن بهاءاهَّلل را از سخن 

الهی تشخیص داد.4 

مكاشفه  باب  در  استداللی  هر  تردید  بدون 
دارد.  »مظهریت«  مقام  با  وثیقی  ارتباط  بهاءاهَّلل، 
باب  بار  نخستین  را  مظهریت  اصطالح  هرچند 

1. Danesh (2008), p 22-23.
۲.بهاءاهلل)۱9۲0(،ص۴۲و۷۱؛داودی)۱996(،69/۲.

3.بهاءاهلل)۱9۲0(،ص۴۲.
۴.بهاءاهللمینویسد:ایبرادرانصافبدهآیادرمقابلامواج
قلممن برابرعظمت در آیا و بیانیداشتی بیانمن دریای
قدرتیبرسخنداری...تورابهخداانصافبدهوبهیادآور
هنگامیکهدرمقابلمنمظلومایستادهبودیوآیاتخدارا
)بهاءاهلل)۱9۲0(،ص۴۲.(؛شوقیدر القاءمیکردیم تو بر
باال عالم از نه و آسمان از نه الهی آیات توضیحمینویسد:
امر بهعنوانمظهر ارادهبهاءاهلل یعنی ازسماءمشیت بلكه

الهینازلمیشود)شوقی)۱99۲(،ج3،ص۲90(.

شكل گیری  برای  مهمی  سوژه  به  اما  كرد5  مطرح 
شد.  براین اساس  مبدل  بهاءاهَّلل  معنایی  نظام 
خود  باب،  مبلغ  كسوت  در  بهاءاهَّلل  كه  روزگاری 
قلمداد  می كرد،  اهَّلل«  یظهره  »من  به  مؤمنان  از  را 
گذشت زمانی خود را شایسته دید تا  به طور  پس از 
مكاشفه  شود.6  مظهریت  مقام  مدعی  مستقل 
كه از سویی نظام معنایی  تكاملی عنصری است 
یقْف  حِد  بدون  و  تشكیكی  سیر  در  را  ادیان۷ 

کرد:)بلیانالذیقداوحیالی ۵.بابصریحًاچنینادعا
شیرازی محمد(. قبل علی الی اوحی قد اهلل رسول محمد

)باب()۱9۴6(،واحداول؛همو)۱3۵6ش(،ص۱9.
6.بهاءاهلل)۱9۲0(،،ص۱۵۵.

از منفعل چشمگیری بهطور بهائی نخستین آموزههای .۷
گفتماندینیمسلماناناست.مفاهیمیازقبیل:خدا،وحی،
نبوت)مظهریت(،امامت،معادورستاخیز...)رک:بهاءاهلل
الواح مجموعه ۱۱8؛ ص ،۲ ج و ص30؛ ج۱، ،)۱986)
افندی ۴6؛ ص ،)۱996( داودی ۱۱8؛ ص اقدس از بعد
)عبدالبهاء()۱3۲8ش(،ج۲،ص۱۴۱(؛حتینگاهجدیبه
تجویزهایشریعتمآبانهوفتوادرمسائلعبادات)اقدس،
طهارت، طالق، و ازدواج تا((، )بی خاوری اشراق 6؛ ص
نقش مسلمانان فیض آموزه نیز آنتولوژی حوزه در ؛ ...
)عبدالبهاء( )افندی بهائی آنتولوژیک نظام در برجستهای
ص۱0۲؛بهاءاهلل ،)۱996( داودی ص6؛ ج۱، (۱3۴0ق(،
۷۷؛ ص ،)۱998( همو ،3۵۴-3۵3 ص339، ،)۱9۲0)
ایفامیکند. ج۱،ص۵9؛( )۱3۲8ق(، )عبدالبهاء( افندی
موانع با اما است مترقی ایمان ارائه بهائیتمدعی هرچند
در ریشه آن، ترین مهم که بوده دستبهگریبان متعددی
را خود بهائیان آنكه حال و دارد ابراهیمی ادیان ساختار
)عبدالبهاء( )افندی معرفیمیکنند سنت آن استمرار در
؛وج۲،ص۲86(،نظریه»اتحاد (۱3۴0ش(،ج۱،ص۷8
،)۱908( )عبدالبهاء( )افندی مظهریت« با نبوت حقیقت
با بهائیت پیوند میکوشد که است ایدهای ص۱۱۵(
به اعتراف حتی دهد، سامان بهگونهای را ابراهیمی ادیان
۵۷؛ )۱998(،ص )بهاءاهلل آسمانی کتب تحریفناپذیری
به را بهائیان نتوانست نیز ص۷۲۴( ،)۲00۱( گلپایگانی

ادیانابراهیمینزدیکنماید.

معرفی  می كند1 و از سوی دیگر، مقام نقدناپذیری 
كنش  این دیدگاه،  ثمره  به  بهاءاهَّلل اعطا  می كند. 
بهائی  به عنوان  جامعه  برای  هویت ساز  و  رفتاری 
كه عبارت است از:  پیروان  بهاءاهَّلل ایجاد  می كند 

ی بی چون وچرا از رهبری فرهمند  بهاءاهَّلل. پیرو

با قطع نظر از آنكه باب، مصداق روشنی از مفهوم 
نكرد،  ارائه  اهَّلل«  یظهره  »من 
را  خود  درنهایت،  بهاءاهَّلل  اما 
نامید  اهَّلل  یظهره  من  مصداق 
و  كرد  تن  بر  را  خلعت  این  و 
دانست  مقاماتی  واجد  را  خود 
بر اهل زمین  گر  ا او  گفته  كه به 
آشكار شود، همگان را به سوی 
كرد.2 ازاین رو  او جذب خواهد 
یظهره  »من   بهاءاهَّلل  به عنوان 
صفات  جمیع  تجلی گاه  اهَّلل« 
ازلیه و اسماء الهیه واقع شده3 
و حتی مدعی نظریه )وحدت 

حقیقت مظاهر امر( شد.4 
سنجه ناپذیر  مكاشفه  بهاءاهَّلل،  دربارۀ  مهم  نكته 
مقام  در  او  اوست.  مكاشفات  و  مدعیات  بودن 
سخنان  داشت  اجازه  فرهمند  و  مقتدر  رهبری 
و  دلیل  هیچ  و  كند  مطرح  مقتدرانه  را  خویش 
ابراهیمی  ادیان  سنت  حتی  نكند؛  ارائه  برهانی 

۱.بهاءاهلل)۱998(،ص۱0۲.رک:
Smith, Peter (2008), “An introduction to 
the Baha’i faith”, Cambridge; pp 108-109.

۲.بهاءاهلل)۱9۲0(،ص۱۵۵.

3.بهاءاهلل)۱998(،ص9۴.
۴.بهاءاهلل)۱998(،ص۱0۲؛داودی)۱996(،ص۴6.

برای  براهینی  ارائه  و  معجزه  ارائه  بر  مبتنی  كه 
به وسیلۀ  بود،  پیامبران  ادعای  راستی آزمایی 
معناشناختی  دگردیسی  دچار  یک باره  بهائیان 
شد.5 چنین موضعی دربارۀ وحی  بهاءاهَّلل، اقتدار 
فراهم  می آورد  را  یک  ایدئولوژ رهبر  یک  برای  الزم 
و  داده  قرار  عصمت  مقام  در  سو  یک  از  را  او  و 
تولید  فرٓایند  دیگر،  سوی  از 
انحصار  در  را  معنا  و  معرفت 

او  می نهد.

جریان  از  بهاءاهَّلل،  پس 
روند  و  شده  قطع  مكاشفه 
معناسازی  و  معرفت  انتقال 
انحصاری  تفسیر  طریق  از 
كه مشخصًا  صورت  می پذیرد 
شوقی  و  عبدالبهاء  توسط 
مشخص،  است.6  به طور 
پس  ایدئولوژی  بهاءاهَّلل 
حالت  از  او  درگذشت  از 
و  نهادی  نظم  قالب  در  و  شد  خارج  شخصی 
گرفت و این مهم پس از شوقی و با  سازمانی قرار 
سامان یافتن بیت العدل اعظم به اوج خود رسید 
و بیت العدل را در جایگاه عالی ترین و مقتدرترین 

كرد.  نهاد بهائی تثبیت 

تقلیل باطنی بصیرت به را معجزه مفهوم عبدالبهاء .۵
گلپایگانی و )۷9 ص ،)۱908( )عبدالبهاء( )افندی داد
خداوند سوی از معجزه اساسًا که شده مدعی صراحت با
)گلپایگانی نشده داده قرار باطل و حق ممیز بهعنوان
)همو است مؤیدات و ادله قبیل از و (۱30۴ش(،ص3۴(

)بیتا(،ص۵8(.
6. Danesh (2008), p 22-23.

از  بهائیت  توسعه  و  تأسیس  روند 
سبب  حاضر،  دوران  تا  زمان  بهاءاهلل 
به  را  دین  مفهوم  نتوان  تا  شده 
نسبت  بهائیت  به  مشخصی  معنای 
قالب  به  دین  مفهوم  آنکه  مگر  داد 
صرفًا  یا  برود  تحویل  نومینالیستی 
ازاین رو  شود.  تلقی  عرف  برساختۀ 
کنون قرائت روشنی از تعریف »دین  تا
بهائی« از سوی بهائیان ارائه نشده و 
پذیرش  به  را  آنان  از  برخی  درنهایت 
مفهوم »جنبش نوپدید دینی« مجاب 

کرده است. 

https://www.worldcat.org/title/introduction-to-the-bahai-faith/oclc/181072578
https://www.worldcat.org/title/introduction-to-the-bahai-faith/oclc/181072578
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تا  زمان  بهاءاهَّلل  از  بهائیت  توسعه  و  تأسیس  روند 
دوران حاضر، سبب شده تا نتوان مفهوم دین را به 
معنای مشخصی به بهائیت نسبت داد مگر آنكه 
مفهوم دین به قالب نومینالیستی تحویل برود یا صرفًا 
قرائت  كنون  تا ازاین رو  شود.  تلقی  عرف  برساختۀ 
روشنی از تعریف »دین بهائی« از سوی بهائیان ارائه 
نشده و درنهایت برخی از آنان را به پذیرش مفهوم 

»جنبش نوپدید دینی« مجاب كرده است. 

ماهیت  دربارۀ  مطرح شده  نكات  به  عنایت  با 
ایمان بهائی، تحلیل پژوهشگران از نسبت دین و 
بهائیت یكسان نیست. همین مهم سبب شده تا 
به  و سیستمی  به صورت ساختارمند  هنگا می كه 
یكرد  نسبت »دین« و »بهائیت« توجه  می شود، رو
به  نسبت  بهائی  آموزه های  در  منسجمی  و  واحد 

دین به دست نیاید. 

در این میان  می توان به دو تحلیل از نسبت دین و 
كرد: بهائیت اشاره 

نسبت دین و بهائیت در قالب سیستم الهیات. 1

واجد معیارهای شناسایی  را  بهائیت  كه  كسانی 
كه بهائیت دارای  »دین«  می پندارند، بر این باورند 
یهود  و  مسیحیت  اسالم،  همچون  الهیاتی  نظام 
است. در الگوی ارائه شده از سوی مكلین به این 

مهم اشاره شده است. 

مكلین تمایل دارد نسبت میان دین و بهائیت را 
در قالب »الهیات« توضیح دهد و حتی »الهیات 
تبیین  »ضروری«2  و  »معتبر«1  وصف  با  را  بهائی« 
1. Valid.
2. Indispensable.

مكاشفه3  جنس  از  را  بهائی  الهیات  او  كند. 
قرار  تفسیری  الهیات  مقابل  در  را  آن  و   می داند 
ویژگی های  از  ذهنیت گرایی  و  نسبیت   می دهد. 
سویی  از  بهائی  الهیات  است.  تفسیری  الهیات 
كاتافاتیک  دیگر  سوی  از  و  )منفی(4  آپوفاتیک 
و  بوده  سلبی  الهیات  زمره  در  و  است  )اثباتی(5 
به جای توضیح دربارۀ این گزاره كه خدا چیست؟ 
از راه سلب تنزیهی، خداوند را ارج  می نهد. ماده 
است؛  تجلی6  الهیات  بهائی،  الهیات  اصلی 

اصطالح که است آن بر سطور این نگارنده ترجیح .3
به قرائنموجوددرمتنمكلین، به باتوجه را Revelation

کند. »مكاشفه«ترجمه
4. Apophatic (Negative).
5. Cataphatic (Affirmative).
6. Manifestation theology.

مکلین

متافیزیكی  واقعیت  درک  اساس  بر  كه  الهیاتی 
ساختار  و  شده  محاسبه  الهی  تجلی  آموزه  و 
گفته  كاتافاتیک دارد؛ از این رو دربارۀ خدا سخن 
كه   می شود اما درعین حال تشخیص بر آن است 
خداوند فراتر از تشبیهات انسانی درمورد توصیف 

عالوه براین،  است.  الوهیت 
الهیات بهائی مبتنی بر ایمانی 
شخص  در  یشه  ر كه  است 
او  الهی  مكاشفه  و  بهاءاهَّلل 
سوگیری  یک  دارای  و  دارد 
از  و  است  متافیزیكی  شدید 
از  و  جسته  دوری  دگماتیسم 

تنوع استقبال  می كند.1 

دو وصف »معتبر« و »ضروری« 
به  اشاره  مكلین  سخنان  در 
نظریه »صدق« دارد و او مایل 
»دین«  نسبت  ک  پژوا تا  است 
و »بهائیت« را در سیستم های 

از  تا  حتی  می كوشد  و  نماید  پرطنین  دین  منطق 
كند.2  پروژه »دین بهائی« در فرانظریه اخالق دفاع 
به صورت  نوشتار  این  دوم  قسمت  در  نگارنده 
مبسوط به این دیدگاه پاسخ داده اما توجه به این 
نیز Theophanology تعبیر از یادشده واژه کنار در مكلین
واژه این است. »خدانمود« معنای به که کرده استفاده
Theophanyبهمعنایتجلیخدادر میتواندقرینمعنای

سنتادیانابراهیمی»مسیحیتویهودیت«باشد.
1. J. A. McLean (1992), “Prolegomena to a 
Baháí Theology”, Published in the Journal 
of Bahá’í Studies. Vol. 5.
نشریه ۱۵ شماره در نگارنده مقاله دوم قسمت به .۲

بهائیشناسیرجوعشود.

مكلین  دیدگاه  كه  شود  واقع  مغفول  نباید  نكته 
و  دین  نسبت  تا  بیشتر  می كوشد  او  طرفداران  و 
نماید،  تبیین  فلسفی  نگرش های  در  را  بهائیت 
واجد  تأسیس،  ابتدای  از  بهائیت  درحالی كه 
بوده  سیاسی  فلسفه  سطح  در  مهمی  ایده های 
دیدگاه  كه  است  پرواضح  و 
آن  به  او  طرفداران  و  مكلین 
صبغه  تا  كوشیده  كه  اندازه 
فلسفی به ایمان بهائی بدهد، 
سیاسی  ایده های  تبیین  از 
هویت  در  آن  نقش  و  بهائیت 
مانده  غافل  بهائیت  دینی 
است و همین مهم سبب شده 
تا برخی دیگر از پژوهشگران از 
و  شوند  یگردان  رو نگرش  این 
در  را  بهائیت  و  دین  نسبت 
مطالعه  مورد  متفاوتی  فضای 

قرار دهند.

بررسى نسبت دین و بهائیت در سایه تحوالت . 2
دوران مدرن 

نسبت  كه  می كوشید  پیشین  دیدگاه  برخالف 
ی  كاو وا سیستمی  به صورت  را  بهائیت  و  دین 
نماید، این دیدگاه از ابتدا نگاه فلسفی نداشته و 
بهائیت را محصول بازه زمانی مشخصی  می داند. 
با  سازوار  را  بهائیت  اسمیت،  پیتر  میان  این  در 
آرمان های  با  هماهنگ  كه  مدرن  دینی  الگوی 
معرفی  است،  مدرنیته  اجتماعی  ــ  فرهنگی 

و  پیشامدرن  دوران  تقسیم  با  او 
که  است  باور  این  بر  پسامدرن، 
پیشامدرن،  آیین های  برخالف 
دارای  مدرن  دینی  جنبش های 
توضیح  هستند.  مشترک  گی  ویژ یک 
که پیش  بیشتر آنکه سنت های دینی 
گسترش  حال  در  روشنگری  عصر  از 
بودند،  می توانستند اندیشه مدرن را 
بپذیرند یا رد کنند، اما هرگز توان غلبه 
بر اندیشه های جدید را نداشتند زیرا 
کتاب مقدس آن ها ثابت بوده  مبانی 

و قابل تغییر نیست.  
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 می كند1 اما میخائیل سرگیف توجه عمیق تری به 
ایده سیاسی بهائیت دارد و نسبت دین و بهائیت 
یابی  را معطوف بر تحوالت سیاسی عصر مدرن ارز

كرده است.
او با تقسیم دوران پیشامدرن و پسامدرن، بر این 

آیین های  برخالف  كه  است  باور 
دینی  جنبش های  پیشامدرن، 
مشترک  ویژگی  یک  دارای  مدرن 
آنكه  بیشتر  توضیح  هستند. 
از  پیش  كه  دینی  سنت های 
گسترش  عصر روشنگری در حال 
بودند،  می توانستند اندیشه مدرن 
هرگز  اما  كنند،  رد  یا  بپذیرند  را 
توان غلبه بر اندیشه های جدید را 
نداشتند زیرا مبانی كتاب مقدس 
قابل تغییر  و  بوده  ثابت  آن ها 
مدرن  ادیان  او  باور  به  نیست.2 
جایگزین  ظرافت،  با   می توانند 
الهی )و مقدس( برای جهان بینی 
مدرن  دین  یک  باشند.3  سكوالر 

از  بازمانده  سنت های  با  موفق  رقابت  به  قادر 
دوران پیشامدرن نیست مگر اینكه جاذبه خاص 

۱.رک:
Smith, Peter (2008), “An introduction to 
the Baha’i faith”, Cambridge; New York: 
Cambridge University Press.
…………….(1999), A Concise Encyclo-
pedia of the Baha’i Faith (Concise Ency-
clopedias), Oneworld Publications.
2. Sergeev (2015), p 59.
3. Ibid.

كند و آن جاذبه باید فراتر از ادعای  خود را ایجاد 
عبارت  به  باشد.5  اخالقی4  و  معنوی  اصالحات 
دیگر انسان مدرن به سختی خود را با یک جنبش 
جنبش  خدای  زیرا  پیوند  می دهد  دینی  جدید 
جدید دینی مانند خدای ادیان پیشامدرن، قادر 
 _ سیاسی  دكترین  ارائه  به 
ازاین رو  نیست6  اجتماعی 
برتر  روشنگری  پروژه  از 
بنابراین  بود.۷  نخواهد 
دینی  جنبش های  هرچند 
حال  در  به سرعت  نوین 
و  می كوشند  هستند  رشد 
كنند،  پر  را  معنویت  خل  تا 
به  پرداختن  بدون  اما 
مسائل اجتماعی معاصر در 
نخواهند  موفق  بلندمدت 

شد.8 
فوق،  مقدمه  بیان  از  پس 
كه  ادعا  می كند  سرگیف 
سنت  تنها  بهائی،  ایمان 
كرده و  كه فراتر از مدرنیته سیر  دینی مدرن است 
موفق به ارائه یک چشم انداز اجتماعی و سیاسی 

کهدربستر ۴.مراداواشارهبهاصالحاتپروتستانیسماست
.Ibid.مسیحیتایجادشد

5. Ibid.
ــاجتماعیدرادیانپیشامدرندرقالب 6.دکترینسیاسی
هنجاری جنبه عهدهدار و شده تعریف )شریعت( الگوی

زیستمومنانهاست.
7. Ibid.
8. Ibid.

کالم آنکه سرگیف بهائیت را  خالصه 
و نسبت  ایدئولوژی  می داند  نوعی 
حوزه  همین  در  را  بهائیت  با  دین 
داشت  توجه  باید  ارزیابی  می کند. 
که سخن سرگیف در تحلیل نسبت 
نظریه  بر  مبتنی  بهائیت  و  دین 
هرچند  نیست،  دینی«  »تکامل 
دارد.  نظریه  این  به  شباهت هایی 
معطوف  سرگیف  استدالل  اساس 
بازه  خصوصًا  زمان مندی  مقوله  به 
که اندیشه  مشخصی از زمان است 
و  گرفته  شکل  آن  در  روشنگری 
اندیشه یادشده اقتضاء شکل گیری 

ایدئولوژی بهائیت را داشته است. 

در  بهاءاهَّلل  كه  توضیح  می دهد  او  است.1  شده 
مدرنیته  به  نه تنها  خود  نوشته های  از  بسیاری 
پرداخته بلكه آن را به نقطه عطفی برای دین خود 
كتاب ایقان در مورد  كرده است. بهاءاهَّلل در  مبدل 
بحث  مدرن  دوره  در  سازمان یافته«  »دین  بحران 

 می كند.2 

جنبه های  از  چیز  هر  از  بیش  سرگیف  هرچند 
آن  و  رانده  سخن  بهائیت  اجتماعی  ــ  سیاسی 
كرده،  به طور  معرفی  بلندمدت  برنامه  دارای  را 
كلی ایمان بهائی را یک سنت مذهبی پسامدرن 
كه از روش روشنگری برای سكوی پرتاب   می داند 
درنهایت،  و  كرده  استفاده  خود  توسعه  درجهت 

جایگزین اندیشه مدرن شده است.3 

تحوالت  باتوجه به  كلی  موضعی  به طور  چنین 
جاذبه  آن،  روشنگرانه  اندیشه  به ویژه  مدرنیته 
خلق  بهائیت  برای  را  منحصربه فردی  و  خاص 
رخ  به  را  بهائیت  بلندمدت  بقاء  ظرفیت  و  كرده 

اندیشۀ رقیبانش  می كشد.4 

استدالل سرگیف را  می توان به این صورت، تبیین 
كرد:

نوپدید دینی«  بهائیت یک »جنبش مدرن  الف: 
است و در چالش ادیان سنتی با مدرنیته به وجود 
آمده است.5 بنابراین باید نسبت دین و بهائیت 

1. Ibid, p61.
2. Ibid.
3. Ibid, p118.
4. Ibid.
5. Ibid, p114.

را  به عنوان تابعی6 از اصالحات عصر روشنگری به 
حساب آورد. 

جهان بینی  ارائه  پیشین:  گزاره  اساس  بر  ب: 
بر  اجتماعی  اصالحات  انجام  به منظور  خردگرا 
اساس آزادی انسان، برابری و عدالت؛ انتخابات 
اصل  چندحزبی،  سیاسی  سیستم  دموكراتیک، 
مهم ترین  از  دولت  از  دین  تفكیک  قوا،  تفكیک 
بهائیت، ظرفیت  و  روشنگری است  اصول عصر 
را دارد.۷  بلندمدت  یادشده در  به كارگیری اصول 
درنتیجه  می توان بهائیت را یک دین نوپدید موفق 

پنداشت. 

مدرن  ارزش های  از  برخورداری  دلیل  به  بهائیت 
ابعاد مختلف،  آزادی در  برابری مرد و زن،  مانند 
علم  پیشرفت  به  توجه  قانون،  كمیت  حا پذیرش 
اصول  با  بشر8  حقوق  توسعه  به  توجه  فناوری،  و 
درعین حال  به طور  اما  است  منطبق  روشنگری 
نیافته  تبلور  آن  در  روشنگری  اصول  نیز  كامل 
دین  تركیب  عصمت،  قبیل  از  آموزه هایی  زیرا 
عدم  و  سازمان یافته  مخالفت  منع  دولت،۹  و 

واژه این ریاضی کاربرد همان اینجا، در تابع از منظور .6
Functionدرنظر است.بنابراین،عصرروشنگریبهعنوان
هر بنابراین متغیر. بهعنوان نیز بهائیت و گرفتهمیشود
تحلیلوتبیینیازبهائیت)ازجملهنسبتسنجیمیاندین
صورت روشنگری( )عصر ارزشهای اساس بر بهائیت( و
و دین نسبت سنجش معیار استدالل، این در میپذیرد.
بهائیتازالگوهاییمانند:متافیزیک،الهیاتوسیستمهای
اساس بر یادشده معیار بلكه نمیشود تعیین دین منطق
عدالت آزادی، برابری، قبیل: از روشنگری عصر اصول

اجتماعیو...تعیینمیشود.
7.Ibid.
8. Ibid, p116.
بحثبرانگیز بهائیت اندیشه در دولت و دین مسأله .9

https://www.worldcat.org/title/introduction-to-the-bahai-faith/oclc/181072578
https://www.worldcat.org/title/introduction-to-the-bahai-faith/oclc/181072578
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با  بیت العدل  در  عضویت  برای  زنان  صالحیت 
بنابراین  ندارد.1  همخوانی  روشنگری  آموزه های 
است  پیشرفته تر  كاتولیک  اندیشه  از  بهائیت 
نیز  لیبرال  اصالحات  سطح  در  درعین حال  اما 

نخواهد بود.2 

نوعی  را  بهائیت  سرگیف  آنكه  كالم  خالصه 
را در  با بهائیت  ایدئولوژی  می داند و نسبت دین 
كه  یابی  می كند. باید توجه داشت  همین حوزه ارز
سخن سرگیف در تحلیل نسبت دین و بهائیت 

بهائیت،چیزی ایدهسیاسی که باورند این بر برخی است.
که جزآمیختگیدینودولتنیست.سرگیفتصریحمیکند
سازمانی وحدت حفظ هدف با دولت و دین همآمیختگی
دین،درنهایتبهائیانرابهسمتمشارکتدرفعالیتهای
 ۱9۱۵ سال در ویلسون .Ibid, p117 سوقمیدهد. دولتی
که نتیجهمیگیرد و استداللمیکند بهائیت بررسی در
ادعایوحیازجانبخداونددرآموزههایبهائی،درحقیقت
نوید و کرده اعالم را بهائی آینده دولت مقررات و قوانین
را بهائیت ویلسون است. مدنی دولت سیستم یک دهنده
 Wilson (1915),(ــسیاسیمیداند واجدیکرژیممذهبی
پیرامون میلردرپژوهشی بعد، نیمقرن به نزدیک p141(؛
آمیختن را بهائی ایمان هدف دینی، نوپدید جنبشهای
ارزیابی ــسیاسی قلمرومذهبی ودولتدریک کلیسا حوزه
استناد با میلر که شده ادعا .)Miller (1974), p351( کرد
ازل صبح نوادگان از یكی توسط که جدیدی منبع ۷۵ به
منابع آن و است کرده مطرح را خود پروژه آورده، بهدست
نگهداریمیشود پرینستون دانشگاه کتابخانه در کنون ا
پژوهشگران از برخی .)Elwell-Sutton )1976(, p158)
کهایدهسیاسیبهائیتبرتفكیکدیناز نیزبراینباورند
بر کهبهاءاهلل کولاستداللمیکند سیاستبناشدهاست.
اساسآرمانهایمدرنیتهسخنگفتهواصلتفكیکدیناز
 Cole)1998(,(کثرتگراییسیاسیراپذیرفتهاست دولتو
p3۴(امامکگلیناصلجداییبیندینودولترانمایانگر
و اسالم ازجمله ابراهیمی سنتهای تمام اساسی آموزه
 Sergeev( )McGlinn (2005), p137(؛ میداند بهائیت

.))2015(,p74-76
1. Sergeev (2015), p 116-117.
2. Ibid, p117.

هرچند  نیست،  دینی«  »تكامل  نظریه  بر  مبتنی 
شباهت هایی به این نظریه دارد. اساس استدالل 
خصوصًا  زمان مندی  مقوله  به  معطوف  سرگیف 
كه اندیشه روشنگری  بازه مشخصی از زمان است 
اقتضاء  یادشده  اندیشه  و  گرفته  شكل  آن  در 

شكل گیری ایدئولوژی بهائیت را داشته است. 

جمع بندی
این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است: آیا 

 می توان بهائیت را دین نامید؟

تحویل  دیگری  سؤال  به  سؤال،  این  به  پاسخ 
بر  بهائیت  و  دین  بین  نسبتی  چه   می رود: 
درحقیقت،  سؤال  این  به  پاسخ  است؟  قرار 
بهائیت  و  گر نسبت دین  ا ذات شناسانه نیست. 
قرار  موردتحلیل  شناخت شناسانه  یكرد  رو با 
اثبات  بر  استدالل  هر  تا  است  ضروری  بگیرد، 
یده  كاو اخالقی  فرانظریه  سطح  در  بهائی«  »دین 
یكرد  رو با  بهائیت  و  دین  نسبت  گر  ا اما  شود 
دراین صورت  شود،  ی  كاو وا »هویت شناسانه« 
سنجه  به  بهائیت  درونی  سازوار  انسجام  باید 
درآید. بحران هویت، مهم ترین چالش در فلسفه 
و عامل مشروعیت بخش  بهائیت است  سیاسی 

كنش های رفتار بهائی.  در 

سنجه پذیر  بهائی  آموزه های  انسجام  چنانچه 
و  پیروان  برای  قابل تعریفی  منبع  به  و  باشد 
دراین صورت  گردد،  مستند  بهائی  مخاطبان 
اما  نهاد  بهائیت  آموزه های  بر  دین  نام   می توان 
مستند  فقط  دلیل  هر  به  یادشده  آموزه های  گر  ا

در  نیز  او  از  و پس  باشد  بهائیان  رهبر  افاضات  به 
نظم نهادی بهائیت )بیت العدل( استحاله شود، 
و  كرد  نام دین استفاده  از  دراین صورت نمی توان 

كه نام ایدئولوژی برگزیده شود. شایسته است 

موجه  منبع  دو  به عنوان  هر  »ایدئولوژی«  و  »دین« 
با  به كار  می روند  متمایز  جمعیت های  رفتار  برای 
كه دین سنجه پذیر است و مستند به  این تفاوت 
امر قدسی است اما ایدئولوژی سنجه پذیر نیست 

آموزه های  در  ابهام  است.  هنجارمند  فقط  و 
تا  شد  سبب  ابتدا  از  بهائی  رهبران  و   بهاءاهَّلل 
ماهیت  از  روشنی  تصویر  نتوانند  تحلیلگران 
كش  كشا بهائیت همواره در  ارائه دهند.  بهائیت 
یک محور غوطه ور  یا ایدئولوژ هویتی الهیات محور 
بوده و اخیرًا نیز برخی از بهائیان با پذیرش عنوان 
»جنبش نوپدید دینی« یكسره ادعای قدسی بودن 

را به اصول عرفی تقلیل داده اند.      
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کادمیک جنبش بابی بنیادگرایی بهائى و مطالعه آ
      

نویسنده: دنیس مک اوئن
مترجم: حمید فرناق

اشاره

موضوع با  را  خود  دكتری  مک اوئن   دنیس 
 "از شیخیه به بابیت: بررسی بدعت گذاری
،1۹۷۹ سال  در  تشّیع"،  در   كاریزماتیک 
بر عالوه  او  كرد.  اخذ  كمبریج  دانشگاه   از 
بابیت تشیع،  كالمی  و  یخی  تار  مباحث 
عربی و  فارسی  زبان های  به  بهائیت،   و 
بالفاصله دارد.  احاطه  و  آشنایی   نیز 
در یس  تدر به  تش،  تحصیال اتمام  از   پس 
در نیز  مدتی  و  انگلستان   دانشگاه های 
كش پرداخت. سپس رشته  دانشگاه فاز مرا
 مطالعات اسالمی را در دپارتمان مطالعات
كرده یس  تدر نیوكاسل  دانشگاه  در   دینی، 
یخ تار زمینه  در  یادی  ز مقاالت  او   است. 
تشیع، اجتماعی  تحوالت  و   معاصر 
است. نوشته  بهائیت  و  بابیه   شیخیه، 
و فعالیت ها  و  او  با  بیشتر  آشنایی   برای 
بهائیت رجوع در موضوع  ی   دیدگاه های و
 كنید به: حمید فرناق، »بهائیت از دیدگاه
 منتقدان و روشنفكران بهائی بخش پنجم:
 دنیس مارتین مک اوئن«، فصلنامه بهائی
زمستان و  پاییز   :8 و   ۷ شماره   شناسی، 

13۹۷، ص۹6 تا 14۹.
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به  دكترای  مک اوئن  پایان نامه  ارائه  دنبال  به 
و  انگلستان  در  بهائی  و  مسؤوالن  مقامات 
در  او  از  مقاله  چند  چاپ  نیز  و  بیت العدل 
دین،  مسؤوالن  حوزه  تخصصی  نشریات 
ی اخطار دادند و پس از آن  تی بهائی به و تشكیال
كه  قرارگرفت  بهائی  مبلغان  انتقاد  و  حمله  آماج 
كه دنیس  كردند! ازآنجا ی را به بی اطالعی متهم  و
 مک اوئن پانزده سال1 سابقه عضویت در بهائیت 
و  بود  بهائی شناخته شده  از نخبگان  و  را داشت 
كم وبیش، آشنا  و فشار آن ها،  با مكانیسم تهدید 
گماشت.  بود؛ به دفاع از خود و دیدگاهش همت 
یلیام  و حمالت  و  انتقادها  به  او  حاضر  مقاله  در 
و  نویسنده فعال  و  افنان، دو مبلغ  هچر و محمد 
پاسخ  بهائیت،  فرقه ای  تشكیالت  موردحمایت 
عملكرد  و  اندیشه ها  ماهیت،  تبیین  به  و  داده 
بهائیت  می پردازد.  مک اوئن در هر مورد  و  بابیت 
را  افنان  و  هچر  سوی  از  مطروحه  انتقاد  ابتدا 
 می آورد و سپس به ارائه توضیح و پاسخ مبادرت 
با  مقاله،  مطالعه  سهولت  به منظور   می نماید. 
استفاده از متن، چند تیتر فرعی به آن افزوده شده 

است.

مقدمه
حوزه  در  شاغل  دانشگاهی  پژوهشگران  برای 
انتقادهای  یافت  در دینی،  گروه های  مطالعات 
كه  تند از بنیادگرایان و محافظه كاران خشمگین، 

1. Denis MacEoin, The crisis in Babi and Baha’i 
studies: part of a wider crisis in academic free-
dom?, British Journal of Middle Eastern Stud-
ies, Volume 17, Issue 1 1990 , pages 55 – 61.

از تفسیر و برداشت پژوهشگران از وقایع، اشخاص 
بالقوه  موضوع  باشند،  ناراضی  آیینی  نصوص  و 
كه سرگرم مطالعه  كسانی  برای  كی است.  خطرنا
و  كوچک  گروه های  و  جوامع  درباره  بررسی  و 
بیشتر محتمل است؛  برخورد  این  فرقه ها  باشند، 
به  نسبت  آن ها  برداشت  كه  زمانی  به خصوص 
گروه مزبور، با خط و  یخی یا عقاید  یدادهای تار رو
كه درآن صورت با  كم متفاوت باشد،  برداشت حا
می شود.  مواجه  »حمله«  یا  و  »تحریف«  برچسب 
آن ها  كادمیک  آ زمینه  و  جایگاه  موارد  این  در 

گرفته می شود.   نادیده 

به  راجع  من  نوشتار  درباره  انكاری  و  نفی  چنین 
شماره   ]Religionنشریه اخیر  شماره  در  »بابیه«، 
مقاله ای  شكل  به   [2۹-4۹ صص   ،)1۹85(  ،15
قلم  به  بهائى  ریشه های  و  پژوهش غربی  با عنوان 
هچر  ویلیام  و  افنان  محمد  بهائی،  نویسنده  دو 
كه به  دنبال تصحیح  ارائه شد.2  آن ها ادعا دارند 

2. Muhammad Afnan and William Hatcher, 
“Western Islamic Scholarship and Baha’i Ori-
gins”, Religion, No. 15, 1985, pp. 29-49

دنیس مک اوئن

بابیان  »دیدگاه  به  نام  مقاله ام  در  من  اشتباهات 
 :)1۹82(  12 [دین  پیکار«1  و  جهاد  مفهوم  درباره 

12۹- ۹3]  هستند.

مطلب  باید  یا  نویسنده  من  به عنوان  معمواًل 
نامه  و  بدهم  زحمت  خودم  به  یا  و  بپذیرم  را 
دهم  توضیح  و  بنویسم  مؤلفان  برای  بلندباالیی 
كه به چه علت نمی توانم مطالب  آن ها را بپذیرم؛ 
ولی من احساس  می كنم كه مجبورم به چند دلیل 

كنم.  پاسخی رسمی تر و عمو می تر آماده 

كادمیک  آ بحث  یک  به  را  خود  آنان  مقالۀ  اواًل 
بلكه  است،  نكرده  محدود  من  مقالۀ  موضوع  در 
در  من  كارهای  تمام  دربارۀ  ادعاهایی  شامل 
موضوع بابی ــ بهائی است. به نظر من،  آن ها بیشتر 
علیه  به زعم  آن ها،  كه  مطلبی  چند  دارند  اصرار 

بابیت و بهائیت است، از متن حذف شود! 

كرده اند،  گوشزد  من  به  كه  مواردی  تمام  در  ثانیًا 
برداشت »درست«  و  نگاه  تا  از من خواسته  شده 
موارد،  همه  در  كه  است  جالب  و  باشم  داشته 
تندروهای  دیدگاه  با  منطبق  نتیجه گیری  آن ها 
یخی  تار كتاب های  در  عمدتًا  كه  است  بهائی 
بهائی  به عنوان منابع رسمی  و  آمده  بهائی  متأخر 
زحمت  خود  به  دیگر،  عبارت  به  شده اند.  تلقی 
درنظر  هم  را  دیگری  یخی  تار منابع  كه  نمی  دهند 

1. Denis MacEoin, “The Babi concept of holy 
war”, Religion, No. 12, 1982, pp. 93-129.
اوئن، مک دنیس ر.ک.: مقاله این ترجمۀ مشاهدۀ برای
اندکی )با پیكار و جهاد مفهوم دربارۀ بابیان دیدگاه
بهائیشناسی، فصلنامه فرناق، حمید مترجم: تلخیص(،

شماره۱0،تابستان98،ص۱0۲تا۱39.

ذكر  نامعتبر  مرا  نوشته  اساس  آن ها  بر  و  بگیرند 
كنند! 

كه  كنم  ثالثًا نمی توانم از ذكر این نكته خودداری 
بهره  نهایت  حقیقت  این  از  هچر  و  افنان  جنابان 
دانشگاهی  افراد  اندكی  تعداد  فقط  كه  برده اند  را 
از این حوزۀ تخصصی  و اهل پژوهش غیربهائی، 
خوانندگان  از  بسیاری  لذا  و  دارند  كافی  اطالع 
شاید اساسًا نتوانند مواضع افراطی و بنیادگرایانه 

 آن ها را تشخیص دهند. 

در  كه  آنچه  كنم  ادعا  بتوانم  شاید  دیگر  سوی  از 
ی می دهد اصواًل بحث  بحث من و این دو نفر رو
استاد  افنان  محمد  نیست.  تخصصی  و  علمی 
بیماری های  و  میكروب  شناسی  رشته  سابق 
زمینه  در  هم  اندكی  مطالعه  كه  است  عفونی 

محمد افنان
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او را شاید بتوان  یخ آیینش انجام داده است.  تار
فرد نسبتًا مطلعی نسبت به مطلب دانست ولی 
كار علمی  كه من می دانم ایشان هیچ گونه  تا آنجا 
نكرده  منتشر  و  تولید  حوزه  این  در  ارزشمندی 
صرفًا  نوشته،  كه  هم  مقاله  كمی  تعداد  است؛ 
برای عرضه به مخاطبان بهائی ایرانی بوده است. 
كه آیا ایشان اساسًا شناخت  لذا، واقعًا تردید دارم 
تحقیقی  كار  تولید  متدولوژی  و  شیوه  از  درستی 
بیشتر  مطالبش  بلكه  باشد،  داشته  علمی  و 
استاد  هم  هچر  یلیام  و آقای  است.  احساسی 
درباره  عمومی  مطلب  چند  و  بوده  یاضیات  ر
می دانم  من  كه  آنجا  تا  و  نوشته  بهائی  مباحث 
و  فارسی  زبان  از  مناسبی  و  كافی  گاهی  آ و  علم 

عربی، خصوصًا آنچه برای مطالعه متون سخت 
و  تحقیق  نه  تابه  حال  او  ندارد.  است؛  نیاز  بابی 
یخ اولیه بابی و بهائی داشته و نه  تحصیلی در تار
افراد  فقط  دو،  این  دارد.  امر  این  برای  صالحیتی 

فعالی در جامعه بهائی هستند.

مصونیت  تراشی  یا  به  آن ها،  اهانت  قصد  اصاًل 
بر  معمواًل  آماتور  نویسندگان  ندارم.  را  خود  برای 
مطلب  شخصی  برداشت  و  اطالعات  اساس 
می نویسند و به نتایجی می رسند كه افراد حرفه ای 
نوشته های  می كنند.  رد  و  گرفته  نادیده  را   آن ها 
آماتوری به  ندرت دارای ارزش علمی باال هستند. 
باورمندان به یک عقیده و آیین معمواًل بر مواردی 
فاقد  بیرونی  افراد  برای  كه  دارند  اصرار  و  كید  تأ
ارزش و اهمیت است ولی بدون شک، همه ما، 
كار پژوهشی آماتورها، در حوزه ها و  به مخاطرات 
زمانی  خصوصًا  واقفیم؛  پیچیده  و  سخت  متون 
خود  دینی  تشكیالت  در  عضو  مسؤولی  فرد،   كه 
كند باور و عقیده اش موردتهدید  باشد و احساس 

گرفته است! قرار 

به   كه  است  فرهنگی  و  سیستم  دارای  بهائیت 
داخلی  انتقادهای  قبال  در  خود  از  دفاع  دنبال 
"دفاع  نوری  میرزاحسین علی  است.  خارجی  و 
كرده  اجباری  پیروانش  برای همه  را  بهائی"  امر  از 
رّد  بر  كه  است  حتم  نفوس  جمیع  »بر  است: 
بنویسند«.1  باشند،  قادر  آنچه  اهَّلل،  علی  رّد  من 
جوامع  در  جدید  دوران  در  دستورها،  نوع  این 
در  تی،  تشكیال و  گروه ها  و  شده  نهادینه  بهائی، 
ــ  »صیانت«  برای  قاره ای  و  ی 

ّ
مل ی، 

ّ
محل سطح  ویلیام هچر

ایجاد  ــ  خارجی  و  داخلی  انتقادهای  با  مقابله  و 
گروه  برای  می تواند  یه  رو این  گرچه  شده اند. 
تلقی  عادی  بهائیت،  همچون  كوچكی،  دینی 
بهائیان  تا  شده  زمینه  ای  در عین حال،  ولی  شود؛ 
در  غربی  معاصر  شیوه های  و  روش ها  به  نسبت 
خصمانه  و  منفی  نگاه  تحقیق،  و  پژوهش  حوزه 

نحوه  این  زمینه  باشند.  داشته 
نوزدهم  قرن  اواخر  به  برخورد 
ادوارد  كه  زمانی   می گردد؛  باز 
انگلیسی،  شرق شناس  براون، 
كه  كرد  نوشته های خود را منتشر 
خصمانه  عكس العمل  به  منجر 
نویسندگان بهائی دربارۀ دیدگاه و 
یخ بابی و بهائی  برداشت او از تار

گردید. 

آنجا  تا  بهائی  نویسندگان  این 
براون  ادوارد  كه  مهمی  متن  برای  كه  رفتند  پیش 
كرده  منتشر  و  یافته  بابی  اولیه  تاریخ  درخصوص 
براون  كه  را  نكته  این  كردند.  جعل  ادعای  بود، 
ایران،  از  خارج  در  بهائیت  هرچه  كه  كرده  ادعا 
یخ  پا و امریكا، گسترش می یابد، از تار عمدتًا در ارو
منحرف  و  جدا  بیش ازپیش  بابی،  اولیه  عقاید  و 
می شود،2 كسان دیگری نیز بیان كرده اند. متقاباًل، 
بازنویسی  یخ نگاری )یا  تار از  براون  بهائیان تفسیر 
رد  را  بهائی(  آن ها  ــ  بابی  اولیه  یخ  تار اصالح  و 
در  اساسی  تغییر  و  تحریف  هیچ گونه  و  كرده اند 
در  را  بهائی  و  بابی  یدادهای  رو و  حوادث  بیان 
منتشر  رسمی  طور  به   كه  كتاب هایی  مجموعۀ  

ک خود قرار داده اند، نمی پذیرند.  كرده و مال

كه  براون  نوشته های  و  مطالب  برخی  از  بهائیان 
)و  كرده اند  استفاده  بوده،  دیدگاهشان  با  همسو 
جنبش  موضوع  آنكه  خاطر  به  نیز  و  بابت  این  از 
غربی  محققان  اطالع  معرض  در  را  بهائی  ــ  بابی 
ولی  تقدیر  می كنند(  و  تمجید  او  از  داده،  قرار 
انتقادهای او را هرگز نمی پذیرند. 
این نوعی توهین به یک پژوهشگر 
نقد معتبری  او  بگویند  كه  است 
نسبت به موضوع پژوهش نداشته 
بهائیان  برخورد  و  رفتار  است. 
همان  است.  تأسف  مایه  او  با 
كه حدود یک صد سال  برخوردی 
پیش با آثار براون شد، با محققان 
قصد  كه  می شود  پژوهشگرانی  و 
یخ بابی ــ بهائی را، بر  بازنویسی تار
و  بابیان  معاصر  یافته شده  مواد  و  مطالب  اساس 
به  دور از تعصبات بهائیان، دارند. تالش بهائیان 
اساس  بر  كه  دیگر،  روایت  هرگونه  كه  است  آن  بر 
مراجعه به واقعیات و مستندات موجود در منابع 
یخ های استاندارد »صحیح و درست« تلقی  و تار
یا »قضاوت مشكوک«  می شود را، »تحریف شده« 
و  مباحث  همان  در  درنتیجه،  كنند.  توصیف 
همان  بوده،  براون  ادوارد  موردتوجه  كه  مسائلی 
امروز  او شد، من  با  كه  را  برخورد و عكس العملی 

شاهد هستم! 

اساسًا  گر  ا است.  بسیار  گفتن  برای  حرف  البته 
مخالفت با تحقیقات و پژوهش و روشنگری، به 

بهائیت دارای سیستم و فرهنگی 
که به  دنبال دفاع از خود  است 
و  داخلی  انتقادهای  قبال  در 
میرزاحسینعلی  است.  خارجی 
نوری "دفاع از امر بهائی" را برای 
کرده  اجباری  پیروانش  همه 
حتم  نفوس  جمیع  »بر  است: 
که بر رّد من رّد علی اهلل،  است 

آنچه قادر باشند، بنویسند«.
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كه  طرق مختلف، در میان نیست؛ چگونه است 
به  تشویق  بهائی،  تشكیالت  مسؤوالن  و  مقامات 
خاصی  نوع  و  حوزه  به  را  بهائی  ــ  بابی  مطالعات 
باید  آن،  بر اساس  كه  كرده اند  از پژوهش محدود 
مبنای  به عنوان  را  بهائی  نوشته  های  و  دیدگاه ها 
درنظر  محتوم،  نتایج  و  قطعی  و  پذیرفته شده 

بگیریم؟

بیانیه  در  تلقی،  و  دیدگاه  این 
دارالتحقیق  سوی  از  كه  ذیل، 
بهائی،  جهانی  مركز  در  مستقر 
گردیده،  صادر  حیفا،  در 

تصریح شده است:

دین،  و  علم  تطابق  اصل 
كه  معناست  آن  به  نه تنها 
پرتو  در  باید  دینی  تعالیم 
و  ایمان  و  تجربه  و  عقل 
الهام باشد؛ بلكه همچنین 
عرصه  در  چیز  همه 

ابعاد زندگی و دانش  آفرینش و جهان، همه 
بشر، باید در پرتو الهام و اشراق و نیز تفحص 
در  كه  ازآنجا گیرد.3  صورت  محض  عقالنی 
خطا  از  مصون  اشراق،  و  الهام  بهائی،  نظام 
هر  در  لذا  است،  بررسی  و  غیرقابل بحث  و 
بحث و بررسی، بر عقل و خرد انسانی برتری 
هنگام  به  بهائی  فرد  هر  داشت...  خواهد 
باید  حقیقت،  یافتن  برای  بررسی  و  تحقیق 
كند!  اقدام  پیش داوری  بدون  و  باز  ذهن  با 
و  از حقیقت  تفسیر خود  ابراز  به  هنگام  ولی 

نباید  تجربه هایش،  و  مشاهده ها  از  یابی  ارز
سران  نوشته های  در  بیان شده  حقیقت 
كه قباًل  آن ها را پذیرفته، موردتردید  بهائی را، 

قرار دهد!

گرچه ممكن است این نگرش بدون اشكال به  نظر 
علیه  سخت گیری  موجب  درعمل،  ولی  برسد 
حوزه پژوهش و تحقیق می شود، به  ویژه زمانی  كه 
پژوهش  موضوع  بهائیت  خود 
علمی  نگاه  بین  تنش  باشد. 
تحقیق  بخش  و  كادمیک  آ و 
بهائی  تشكیالت  در  پژوهش  و 
مورد  كه  داشته،  وجود  همواره 
گزارش سال 1۹82  اخیر آن، در 
كادمیک  آ مطالعات  مؤسسه 

بهائی آمده است.4

نظارت  بهائی،  جامعه  در 
»كنترل«  برای  شدیدی 
و  یخی  تار حوزه  نوشته های 
محافل  همه  تقریبًا  دارد.  وجود  اعضاء  عقیدتی 
كنترل  كمیته ای برای بررسی و  ی بهائی اصلی، 

ّ
مل

كرده اند. همچنین  تألیفات و آثار افراد خود ایجاد 
حیفا،  در  بهائی،  جهانی  مركز  در  ویژه ای  بخش 

برای این منظور ایجاد شده است. 

یا  كادمیک و دانشگاهی و  بر هر فرد بهائی، چه آ
متن  یک  را  به عنوان  اثرش  بخواهد  چه  آن،  غیر 
كند، یا اشاره ای به بهائی بودن خود  بهائی عرضه 
قبل  را  خود  اثر  و  نوشته  كه  است  الزامی  نكند، 

در جامعه بهائی، نظارت شدیدی 
حوزه  نوشته های  »کنترل«  برای 
وجود  اعضاء  عقیدتی  و  تاریخی 
مّلی  محافل  همه  تقریبًا  دارد. 
کمیته ای برای بررسی  بهائی اصلی، 
خود  افراد  آثار  و  تألیفات  کنترل  و 
بخش  همچنین  کرده اند.  ایجاد 
در  بهائی،  جهانی  مرکز  در  ویژه ای 
حیفا، برای این منظور ایجاد شده 

است.  

تأیید  و  بررسی  برای  عمومی،  انتشار  و  عرضه  از 
ضابطه  و  حكم  این  كند.  عرضه  كمیته  آن  به 
بهائی  فرد  آنكه  ضمن  نیست؛  استثناءبردار 
و  تغییر  هرگونه  است  موظف  مؤلف،  و  نویسنده 
كمیته مطرح نماید، در اثر خود  كه آن  اصالحی را 
هرگونه  سازد.  منتشر  آن  را  سپس  و  كند  ِاعمال 

و  اصالحات  ِاعمال  از  خودداری  و  مقاومت 
تصحیح های پیشنهادی )چه حذف و چه اضافه 
مجازات هایی  به  منجر  می تواند  مطلب(  كردن 
گر مؤلف بر نظر خود اصرار و مقاومت  ورزد،  بشود. ا
ممكن است منجر به طرد و اخراج فرد نویسنده از 

گردد.  جامعه بهائیت 

کتاب بیان فارسى حکم مصادرۀ اموال غیر بابیان در 
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كادمیک  آ افراد  لزومًا  آثار«  بررسی  لجنه  »اعضای 
از  كه  هستند  كسانی  بلكه  نیستند،  علمی  و 
و  باتجربه   مطلع،  افراد  بهائی،  تشكیالت  نظر 
حاصل  اطمینان  می توانند  كه  هستند  معَتمدی 
محتوا،  و  شكل  لحاظ  از  منتشره،  متن  كه  كنند 
از  بیش  است.  منطبق  بهائی  استانداردهای  با 
گفته اند  من  به  بهائی  نویسنده  و  محقق  فرد  یک 
كتاب خود را چاپ  كه ترجیح می دادند نوشته و 
اختیار  در  را  آن  آنكه  به  جای  نكنند؛  منتشر  و 
یا  و  می كند  رد  را  كتاب  كه  دهند  قرار  لجنه ای 
نكته  به  وجود  می آورد.  آن  در  یادی  ز تغییرات 
غیربهائی  فرد  گر  ا كه  است  این  دیگر  ناخوشایند 
را برای چاپ به یک بنگاه چاپ و  هم نوشته ای 
نشر بهائی بسپارد، آن مؤسسه هم موظف است اثر 
را برای تأیید و اجازه چاپ، به »لجنه بررسی آثار« 

كند.  عرضه 

حوزه  و  علمی  جامعه  برای  دیگر  آزاردهنده  نكته 
نوشته های  در  سانسور  و  بررسی  ِاعمال  پژوهش، 
سال  در  مثال،  برای  است.  اصیل  و  یخی  تار
كلمات پرس، در  1۹82، مؤسسه انتشاراتی بهائی 
كتاب خاطرات استاد  از  ترجمه ای  لس آنجلس، 
اصل  ساخت.  منتشر  را  سلمانی  محمدعلی 
پس  است.  شده  نوشته   1۹ قرن  اواخر  در  كتاب 
درحیفا  مستقر  بهائی  مقامات  كتاب،  چاپ  از 
نظر  زیر  دارالتبلیغ  یا  و  جهانی  بیت العدل  ــ 
كتاب پس از بررسی و  گرچه  گفتند  ــ  بیت العدل 
تأیید مقامات بهائی در امریكا چاپ شده است؛ 
كرده  كتاب را بررسی  گر خود مقامات حیفا  ولی ا

بودند، به هیچ وجه اجازه ترجمه و چاپ و نشر آن 
 را نمی دادند.5 

بود  شده  منصوب  موقتی  كمیته  هم،  آن   از  قبل 
تشخیص  به  ــ  بخش های  كسازی  پا به  شروع  و 
نحوی  به  بود،  كرده  ناخوشایند  و  مضّر  ــ   آن ها 
چون  بااین حال،  گردد.6  چاپ  قابل  كتاب  كه 
انجام  بیت العدل  خواسته  طبق  حذفی ها  همه 
آینده،  در  گرفتند  تصمیم  حیفا  مقامات  نشد، 
را  سانسور  و  بررسی  و  كنترل  مشابه،  موارد  در 
چنین  می رسد  به نظر  دهند.7  انجام  خودشان 
بهائی  تشكیالت  توسط  تصرف هایی،  و  دخل 
یه جاری بوده، و در متن  ایران، بسیار عادی و رو
»تغییرات«  به  اشاره ای  گونه  چاپ شده هم هیچ  

صورت گرفته نمی شده است. من حتی چاپ دوم 
كتاب فارسی منتشره توسط مؤسسه مطبعه  یک 
دو  آن،  اصلی  نسخه  در  كه  دارم  را  ایران  بهائیان 
مطالب،  آن  ولی  داشته؛  وجود  یخی  تار خاطره 
حذف  توضیحی،  كمترین  بدون  دوم،  چاپ  در 

گردیده است. 

آن  اقدامات  این  همه  هدف 
یخ و باور یكدست  است كه »تار
تولید  بهائیان  برای  درستی«  و 
فقط  قصد  آن ها  البته  و  كنند! 
داخلی  مصرف  قصد  به  تولید 
یكی  در  بیت العدل  نیست. 
كتاب  درباره  پیام هایش  از 
كه در  خاطرات استاد سلمانی ــ 
كردم ــ می گوید:  باال به آن اشاره 
»هدف اصلی بهائیان و به  ویژه 
پژوهشگران  و  نویسندگان 
ارائه  درحال حاضر،  بهائی، 
بهائی  آیین  از  مناسبی  تصویر 

فكر  من  بنابراین،  است...«.8   عمومی  افكار  به 
زمینه  در  َهچر،  و  افنان  جنابان  اقدام  می كنم 
برخی  درباره  من  برداشت  و  دیدگاه  »تصحیح« 
هدف  این  انجام  راستای  در  بابی،  یخ  تار ابعاد 
و  اثر  كردن  بی اعتبار  قیمت  به  هرچند  باشد؛ 
نوشته من و »تحریف حقایق و واقعیات« باشد. 
وسیع تری  طرح  چارچوب  در  اقدام  این  ظاهرًا 
از اعضای  صورت  می گیرد: دو سال پیش، یكی 
از  مانع  كرد  انگلستان تالش  بهائیان  ی 

ّ
مل محفل 

بهائیت  معرفی  در  من  كه  كوچكی  كتاب  چاپ 
نوشته بودم، توسط انتشارات پنگوئن شود.  آن ها 
وسیعی  تالش  بخوانند،  مرا  نوشته  آنكه  بدون 
كنار بگذارد  كه ویراستار پنگوئن مطلب مرا  كردند 
كه یک نویسنده بهائی نوشته  و مطلب دیگری را 

بود، جایگزین سازد. 

تفكرات،  و  دیدگاه ها  البته 
بهائیت  در  عمیقی  یشه های  ر
می تواند  شناخت  آن ها  و  دارد 
آیندِه  بهتِر  شناخت  و  درک  به 
بهائی  جامعه  ی  رو پیش 
بتوان  را  این  شاید  كند.  كمک 
معرفت شناسانه«  »اقتدارگرایی 
بهائیان  نهاد.9  نام  بهائیان 
الهی  مظهر  كه  دارند  عقیده 
كبری  عصمت  دارای  آنان، 
این  از  روشنی  تعبیر  است.10 
بهاءاهَّلل  عبارات  در  را  معنا 

می بینیم. 

ــ آب را شراب و  ــ مظهر الهی)بهاءاهَّلل(  گر او  ا
آسمان را زمین و نور را نار بخواند، او حقیقت 
گفته و چنان خواهد شد و هیچ كس حق  را 
و  دهد  قرار  موردتردید  را  او  صالحیت  ندارد 

چنین و چنان بپرسد!11 

این ادعای داشتن علم و دانش بی پایان و مصون 
آزاداندیشی  و  آزادی  با  ضدیت  نوعی  با  خطا،  از 
كتاب اقدس  كه در متن زیر از  گشته است،  توأم 

بهاءاهَّلل نمایان است:12

هدف همه این اقدامات آن است 
که »تاریخ و باور یکدست و درستی« 
البته  و  کنند!  تولید  بهائیان  برای 
قصد  به  تولید  فقط  قصد  آن ها 
مصرف داخلی نیست. بیت العدل 
کتاب  در یکی از پیام هایش درباره 
که در باال  ـ  خاطرات استاد سلمانیـ 
به آن اشاره کردمـ ـ می گوید: »هدف 
اصلی بهائیان و به ویژه نویسندگان و 
درحال حاضر،  بهائی،  پژوهشگران 
ارائه تصویر مناسبی از آیین بهائی به 

افکار عمومی است...«.
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در  که  کردیم  مالحظه  را  اشخاص  بعضى 
احساس  آن  داشتن  از  و  بودند  آزادی  طلب 
غرور  مى کردند. چنین افرادی در غایت جهل و 
نادانى قرار دارند. آزادی درنهایت منجر به فتنه 
شعله هایش  که  طغیان  مى شود  و  شورش  و 
جامعه  افراد  را  مى سوزاند...  تر  و  خشک 

گوسفندی  گله  همچون 
الزم  که  )اغنام(  هستند 
است همواره چوپانى برای 
سر  آن ها  باالی  مراقبت، 
شرایط  برای  ما  باشد... 
را  آزادی  خاص،  بسیار 
از تأیید  تأیید  مى کنیم ولى 
امتناع  موارد  سایر  برای  آن 
که  به راستى   مى نماییم. 
ما بر همه امور دانا هستیم! 
آن  حقیقى  آزادی  بگو: 
اوامر  تسلیم  افراد  که  است 
)بهاءاهلل(  من  دستورهای  و 

باشند!...

به  كبری  عصمت  این  كه  شده  گفته  گرچه 
-1۹21( عبدالبهاء  یعنی  بهاءاهَّلل،  جانشینان 
 )18۹۷-1۹5۷( ربانی  شوقی افندی  و   )1844
نفر  دو  این  كه  می شود  ادعا  ولی  نشده؛  منتقل 
نصوص  و  متون  تبیین  و  تفسیر  حوزه  در  نیز، 
خطا  از  مصونیت  امر،  جامعۀ  هدایت  و  بهائی 
بهائی،  عامیانه  برداشت  و  نظرگاه  در  كه  دارند! 
گسترده است. پیتر  این مصونیت از خطا، بسیار 

دارد  عقیده  هم  بهائی  جامعه شناس  اسمیت، 
ادعاهای اصلی شخصیت های اصلی بهائیت، 
نظام  است.13  همراه  اقتدارگرایی  و  استبداد  با 
عهدومیثاق بهائی ــ انقیاد و تسلیم بی چون و چرا 
شخصیت ها  برداشت های  و  احكام  مقابل  در 
دینی  اقتدارگرایی  از  كی  حا هم  ــ  بهائیت  مركزی 
عبدالبهاء  عبارت  است. 
و  گویا  بسیار  دراین خصوص 

روشنگر است: 

»ثبات و پایبندی در عهدومیثاق 
عبودیت؛  و  اطاعت  یعنى 
نظر  نگوید  هیچ کس  به  نحوی که 
خیر،  است!  چنین  من  عقیده  و 
و  قلم  از  هرآنچه  باید  فرد  بلکه 
را  شده  صادر  عهدومیثاق  زبان 
بپذیرد.«.14 »هیچ کس حق ندارد 
توضیحى  یا  بگوید،  کلمه ای 
دهد و یا شرح و تفسیری برکتاب 
نه  بهائى(،  نصوص  و  )متون 
به طور خصوصى و نه عمومى، از جانب خود بیان 

کند«.15 

كه،  است  كرده  اشاره  اسمیت،  به  درستی  پیتر 
و  اقتدارگرا  بهائیان  و  آزادمنش  بهائیان  بین  »تنش 
بهائیت  حیات  از  مهمى  بخش  تمامیت  خواه... 

مدرن  است.«16

من احساس می كنم درک و اطالع از این پیشینه، 
و  هچر  و  افنان  مقاله  محتوای  شناخت  برای 

عصمت  این  که  شده  گفته  گرچه 
بهاءاهلل،  جانشینان  به  کبری 
و   )1844-1921( عبدالبهاء  یعنی 
شوقی افندی ربانی )1897-19۵7( 
می شود  ادعا  ولی  نشده؛  منتقل 
که این دو نفر نیز، در حوزه تفسیر 
و  بهائی  نصوص  و  متون  تبیین  و 
مصونیت  امر،  جامعۀ  هدایت 
و  نظرگاه  در  که  دارند!  خطا  از 
این  بهائی،  عامیانه  برداشت 
گسترده  بسیار  خطا،  از  مصونیت 

است. 

انگیزه آنان برای نگارش آن، ضروری است. برای 
كاماًل روشن و ساده است و هر نوع  آنان حقیقت 
مركزیت  به وسیلۀ  ترسیم شده  خط  از  انحراف 
كه  آن ها  كاری  بهائی باید اصالح یا حذف شود! 
بر  نه تنها  دهند  انجام  باید  می كنند  احساس 
بلكه  دینی  آن هاست؛  تعصب  و  عقیده  اساس 
یخ جامعه بهائی نیز، به وسیلۀ رهبران  در طول تار
افتاده  اتفاق  یدادها،  رو و  حوادث  در  بهائی، 
عبدالبهاء  بهاءاهَّلل،  شامل  بهائی،  رهبران  است. 
برداشت ها  دیدگاه ها،  ابتدا،  از  شوقی افندی،  و 
اولیه  یخ  تار درباره  را  خود  حک واصالحات  و 
یا  داده،  ارائه  یخی  تار مكتوب  به  صورت  بابی، 
یخی دخل و تصرف  یدادهای تار درباره روایت رو
هر  از  اتفاقًا  كه  ــ  اثر  دو  معاصر،  دورۀ  در  كرده اند. 
نقل قول  هچر  و  افنان  مقاله  در  بارها  ی  آن ها،  دو
و  آثار  بهائی،  به عنوان  یخ  تار در  ــ  است  شده 
كتاب  گردیده است:  تلقی  از خطا  منابع مصون 
قرن بدیع شوقی افندی )1۹44( و نیز ترجمه ای از 
كه توسط شوقی افندی  یخ نبیل زرندی،  كتاب تار
تحریف و دستكاری و حک واصالح شده است 
یا   )Dawn Breakers( مطالع االنوار  عنوان  آن  بر  و 
این   .)1۹32( گذاشته اند  نبیل  یخ  تار تلخیص 
تفكر  شكل دهی  در  یادی  ز بسیار  تأثیر  كتاب  دو 
بهائیان معاصر داشته است. این دو اثر، به عنوان 
سایر  تصحیح  برای  استاندارد  معیار  و  ک  مال
می شوند.  استفاده  مشابه،  یخی  تار نوشته های 
هرجا افنان و هچر تالش كرده اند تا نگرش و روایت 
كنند، بر اساس نقل  یخ بابی را »اصالح«  من از تار

كتاب ها بوده است!  ی این  و نوشته یک، یا هر دو

كه  یخ،  عده ای از پژوهشگران و محققان حوزه تار
اولین  آن ها ادوارد براون بود، بدون آنكه خصومتی 
طرفداری  نظریه  این  از  باشند،  داشته  بهائیت  با 
بهائی،  یخی  تار نوشته های  و  آثار  در  كه  كردند 
كسازی و تغییر  تمایل و تالش قدرتمندی برای پا
مشاهده  بابی  یخ  تار یدادهای  رو و  حوادث  در 
و  تحوالت  و  تغییر  وسیله،  به  آن   تا  می شود، 
خواسته ها و انتظارات بهائی راحت تر و مناسب تر 
استفاده  با  اخیرًا،  كه  تحقیقاتی  شود.17  توجیه 
و  علمی  به صورت  بابی،  اولیه  و  اصیل  منابع  از 
كه حوادث  گرفته، نشان می دهد  مستند صورت 
كه در  آنچه  با  بابی،  تعالیم جنبش  و  یدادها  رو و 
نوشته  درباره  آن ها  بهائی  رسمی  آثار  و  نوشته ها 
مطلب  این  نمی دانم  دارد.18  جّدی  یه  زاو شده، 
یک  ایدئولوژ یخ نگاران  تار خوشایند  حد  چه  تا 
یخ بابی ــ بهائی اساسًا  بابی ــ بهائی است ولی تار
برخی  و  متعارض  هستند  یكدیگر  با  ماهیتًا  و 
درازمدت،  در  جزمی،  و  تعصب آمیز  ادعاهای 

چیزی از این نظر را تغییر نخواهد داد. 

در چارچوب بحث حاضر، این نكته حائز اهمیت 
كه آنچه آقایان افنان و هچر درصدد  فراوان است 
و  بحث  یعنی  آن  هستند،  نگهداشتن  پنهان 
و  مطلب  بهائیت،  و  بابیت  درباره  من  نوشتۀ 
محقق  یک  از  ناشناخته ای  و  كم اهمیت  نظریه 
نهایی  مرحله   بلكه  نیست؛  گمنام  نویسنده  و 
و  مطالعات  از  سلسله  ای  و  طوالنی  روند  یک  از 
كادمیک و محققانه در این موضوع  پژوهش های آ
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در  براون،  ادوارد  یافته های  در  یشه  ر كه  است، 
را  احساس  این  نمی توانم  من  دارد.  پیشین  قرن 
و  محقق  هر  كه  كاری  به  خاطر  كه  بگیرم  نادیده 
یخ ادیان آن را انجام  كادمیک حوزه تار پژوهشگر آ
انتقاد  مورد  بهائی  مقامات  سوی  از  می دهد، 
تحلیلی  بررسی  به  بودم  گزیر  نا من  گرفتم.  قرار 
بحث ومناقشه  محل  كه  موضوعاتی  انتقادی  ــ 
یخی،  بودند، بپردازم. آن  دسته از پژوهش های تار
با  و  می كنند  پرهیز  اختالفی  موارد  بررسی  از  كه 
كهنه  كنارشان رد می شود،  گرفتن  آن ها، از  نادیده 
نیز  چندانی  بهرۀ  و  می رسند  به نظر  كسل كننده  و 

نخواهد داشت. 

افنان  جنابان  كه  را  نكاتی  از  برخی  دهید  اجازه 
كتاب من، مورد پرسش قرار داده اند،  و هچر، در 
كنم  از این نكته اظهار تأسف  ابتدا  كنم.  بررسی 
در  زمانی  محدودیت  به خاطر  ظاهرًا  ایشان،  كه 
تهیه پاسخ خود، به مقاله من، از بابیت به بهائیت: 
همسان سازی  و  زهدگرایی  نظامى گری،  مسائل 
آیین )مجله دین،1۹83،  تولید یک  و  در ساخت 
شماره 13، صص255-21۹(1 مراجعه نكرده اند. 
و  است  موردبحث  مقاله  ادامه  درواقع  مقاله  این 
كه به وسیله  كاملی درباره راه هایی  بحث و بررسی 
یشه های بابی اش متصل  می شود  آن بهائیت به ر
منشاء  و  یشه ها  ر به  هچر  و  افنان  مقاله  در  )و 
نكرده اند.  مراجعه  است(  یافته  تغییر  بهائیت 

1. برای مطالعۀ ترجمۀ آن ر.ک: از بابیت تا بهائیت )مشكالت  
تولید  و  و همسان سازی در ساخت  نظامی گری، زهدگرایی 
یک آیین(، فصلنامه بهائی شناسی، شماره 14، تابستان ۹۹، 

صص ۹۷-50.

كه نمی توانم همه آن مطالب را اینجا تكرار  ازآنجا
كنم، از خوانندگان دعوت می كنم آن مقاله را نیز 
مطالعه نمایند زیرا در روشن شدن مطالب بحث 
و  ضروری  بسیار  هچر  و  افنان  آقایان  با  حاضر 
در  ایشان  مطالب  از  بسیاری  پاسخ  است.  مفید 
آن مقاله است و لذا در اینجا ضرورتی برای تكرار 

و پرگویی نیست! 

عمومی  نكته  دو  یكی  به  ابتدا  دهید  اجازه 
مقاله  یک  در  ایشان  كه  یم  بپرداز ابتدایی  و 
بهائیت«  و  »پژوهش های شرقى  نام  به  قدیمی من 
)فصلنامه نظم جهانی، 8:4 )1۹۷4( صص21-
»برداشتى  گفته اند  بعد  صفحه  در  و  یافته اند؛   )۹
انسان  به  1974  مک اوئن  سال  مقاله  آن  از  که 
که اثر  دست مى دهد، این انتظار را به وجود مى آورد 
کیفیت مشابهى برخوردار باشد  بعدی ایشان هم از 
یافته،  انتشار  ایشان  از   

ً
اخیرا آنچه  متاسفانه،  ولى، 

انتظارات را برآورده نساخته است!«.

به نظر خود  ولی  نظر  آن ها است؛  این  البته  خب! 
ک  من، همه آثارم در زمینه امر بهائی می تواند مال
نوشته های  یابی  ارز برای  استانداردی  و  معیار  و 
سال  در  را  مقاله  آن  وقتی  من  باشد.  كادمیک  آ
به تازگی  و  داشتم  سن  سال   25 نوشتم   1۹۷4
عربی  و  فارسی  زبان های  لیسانس  فوق  دوره 
و  اصیل  تحقیق  هیچ  بودم.  رسانده  پایان  به  را 
انجام  بهائی  ــ  بابی  عقاید  و  یخ  تار درباره  كاملی 
كتاب ها  و اطالعاتم، حتی درباره  و دانش  نداده 
بسیار  موضوع  این  در  غیراصلی  و  ثانویه  منابع  و 
با  آشنایی ام  كه  بگویم  می توانم  بود.  محدود 

بسیار  دینی  ــ  یخی  تار مطالعات  روش  و  متد 
نوشتن  بابت  از  كه  بگویم  می توانم  بود!  ابتدایی 
این  به  نه  البته  می كنم؛  شرمندگی  احساس  آن 
كه جوانانه نوشته شده؛ بلكه به این خاطر  علت 
و  علمی  اثری  و  تحقیقی  جدی،  نوشته ای  كه 
افنان  بنابراین، چرا هچر و  پژوهشی نبوده است! 
باید آن را پرقدروارزش بدانند و اثر اخیر مرا ناچیز 

آن  از  آیا  بخوانند؟  بی مقدار  و 
یک  من  زمان  آن  كه  نیست  رو 
بهائی  پرشور  و  جوان احساسی 
بودم و آن مقاله را بیشتر متأثر از 
احساسات و مواضع متعصبانه 
سپس  نوشتم؛  خود  بهائی 
از  و  كردم  ترک  را  بهائی  جامعه 
بیرونی،  و  علمی  منتقد  موضع 
بهائیت  یابی  ارز و  نقد  به  شروع 

كردم؟! 

است  تعجب آور  بسیار  من  برای  درعین حال 
با  مشخصی  ارتباط  آنكه  بدون  آقایان،  كه 
درباره  من  مقالۀ  به  باشد،  داشته  حاضر  بحث 
كشیده  سرک  ایرانیكا  دانشنامه  در  »عبدالبهاء« 
خود  نوشته  در  ارجاعی  آن  از  كرده اند  سعی  و 
كنند و مثاًل اعتبار و  بیاورند و علیه من استفاده 
كنند.  خدشه دار  خواننده  نزد  در  مرا،  صالحیت 
نارواست ولی نكته  برداشتی اساسًا  گرچه چنین 
ایشان،  با  ما  بحث  موضوع  كه  است  آن  مهم تر 
و  ادبیات  بلكه  بهائی،  نوشته  های  و  ادبیات  نه 
به نظر می رسد بحث  لذا  بابی است!  نوشته های 

ایرانیكا  مقاله  در  نباشد.  دقیق  خیلی  حاضر 
از  برخی  كه  داده ام  نشان  عبدالبهاء  درباره 
از سوی عبدالبهاء،  تعالیم مطرح شده  و  گفتارها 
البته،  ندارد.  بهاءاهَّلل  نوشته های  و  آثار  در  یشه  ر
می توان  را  بهاءاهَّلل  آثار  از  برخی  كه  نیست  شكی 
»منابع«  را  و  آن ها  كرد  توجیه  و  تفسیر  به  نحوی 
عبدالبهاء  بعدی  ادعایی  تعالیم  از  بسیاری 
در  مطلب  این  ولی  كرد؛  تلقی 
بهائی  درونی  چارچوب  یک 
اساس  بر  نه  و  است  قابل تصور 
علمی  پژوهش  و  مطالعه  یک 
قصد  ظاهرًا  عینی.  و  تجربی  و 
دهند  نشان  كه  است  این  آنان 
من از مطلب و موضوع اصلی، 
هرچند،  ندارم.  كافی  اطالع 
آماتوری  روش  از  هم  اقدام  این 
گر  ا نمی كند!  كم  چیزی  ایشان 
كسی مطالب بدیهی دربارۀ یک عقیده را نادیده 
كه او در عملكرد خود دچار  گفت  بگیرد، می توان 
كاماًل به دور از  كه من  جهل شده است ولی ازآنجا
نوشته های  و  آثار  به  نسبت  بی اطالعی،  و  جهل 
لذا  هستم،۹  بهاءاهَّلل  منتشرنشده  و  منتشرشده 
می توانم ادعا كنم كه برداشت و نظراتم، بی طرفانه 
كه  ازآنجا تعصب  است.  و  جزمیت  از  به دور  و 
جوانب  و  موضوع  به  نسبت  اطالع  عدم  بحث 
لذا  نیست؛  اثبات  و  نفی  قابل  چندان  بحث، 
بررسی  و  نقد  قصد  كه  كسانی  می كنم  توصیه 
ی  كنده كاری، رو نوشته های مرا دارند، به جای پرا

را  احساس  این  نمی توانم  من 
که  کاری  که به خاطر  نادیده بگیرم 
کادمیک  آ پژوهشگر  و  محقق  هر 
انجام  را  آن  ادیان  تاریخ  حوزه 
بهائی  مقامات  سوی  از  می دهد، 
گزیر  گرفتم. من نا مورد انتقاد قرار 
انتقادی  ــ  تحلیلی  بررسی  به  بودم 
موضوعاتی که محل بحث ومناقشه 

بودند، بپردازم. 



ء

فصـلــنـامـه

شماره 18  تابستان1400

ء

فصـلــنـامـه

شماره 18  تابستان1400

208209

به طور  مثاًل  شوند:  متمركز  من  نتیجه گیری های 
مشخص بگویند كه من »معنی درست و صحیح 
فالن متن را نفهمیده ام؛ یا فالن مأخذ و مرجع را 

گرفته ام!«. در بررسی خود نادیده 

دو  به  اجازه دهید مختصرًا  اتمام مقدمه،  از  قبل 
و  افنان  بپردازم.  هم  آقایان  مورداشاره  دیگر  نكته 

-1۹۷0 دوره  به  اشاره  با  هچر، 
حجم  »پیدایش  از   ،1۹20
ادبیات  و  متون  از  عظیمی 
از  و  كرده  صحبت  بهائی«  مهم 
شرح  در  نبیل،  یخ  تار »اهمیت 
بابیت«  پیدایش  اولیه  روزهای 
این  اهمیت  آنان  نوشته اند.20 
می دانند  جهت  آن   از  را  كتاب 
متعدد  روایات  ی  حاو كه 
یخ  تار است.  عینی  شاهدان 

نبیل برای افنان و هچر متن مهم و حّساسی است 
كرده و حداقل،  و آن ر ا »منبع و سند اصلی« تلقی 
در هشت موضوع از بحث های اساسی خود به آن 

كرده اند.  استناد 

كه  نمی كنند  اشاره  نكته  این  به  البته  آن ها 
یخ  تار روایت  در  نبیل  یخ  تار تلخیص  اهمیت 
بخش های  كه  است  جهت  آن  از  بهائی، 
و  بهاءاهَّلل  ابتدا  را  دست  نوشته  این  از  متعددی 
كرده اند21  اصالح  و  ویرایش  عبدالبهاء  سپس 
اصالح  بازنگری،  شوقی افندی  را  متن  آن  سپس 
درجه  به  این گونه  و  كرده  ترجمه  انگلیسی  به  و 

بنابراین  است!  رسیده  اشتباه  و  خطا  از  مصون 
به جایگاهی  بهائی،  متن مطالع االنوار در جامعه 
نوشتن  یارای  بهائی  گروه  و  فرد  هیچ  كه  رسیده 
افندی،  شوقی  ندارد.  را  آن  با  تعارض  در  مطلبی 
ی »مطالب  كتابی »غیرقابل چالش«22 و حاو آن را 
روحیه  همسرش  و  دانسته  صحیح«23  و  مفید 
اعتبار  و  »ارزش  از  ربانی، 
سخن  كتاب  آن  یخی«  تار
بهائی  نویسنده  است.24  گفته 
نیز، نوشته نبیل زرندی  دیگری 
اولیه  دوران  صحیح  یخ  »تار را، 
كرده است.25 من  امر« توصیف 
گمان می كنم، روشن ترین بیان، 
ِشند،  تاون  جورج  به  متعلق 
یخ نگار بهائی ایرلندی باشد  تار
نوشته   در  نیز  هچر  و  افنان   -
كتابی  كه »در میان هزاران  خود، آن را آورده اند - 
یخ دوران باب نگاشته شده، نوشته  كه درباره تار
كه  گفت  می توان  دارد...  ویژه ای  جایگاه  نبیل 
حكم  در  مذكور،  دست نوشته  بی شک وشبهه، 
كاملی  گر ما نسخه صحیح و  انجیل باب است! ا
مسیح  عیسی  زندگی  وقایع  و  افعال  و  اعمال  از 
حواریون  تن   12 از  یكی  توسط  كه  می داشتیم، 
ی نوشته شده بود، در آن صورت نسخه صحیح  و
از  كه  می داشتیم،  مسیح  انجیل  از  معتبری  و 
مطابقت  نبیل  نوشته  با  وثاقت،  و  اعتبار  حیث 

می كرد«.26

کپی  یا  و  چاپی  نسخه  فقدان 
اثر  دست نویس  نسخه  از 
تاریخ دان  برای  هنگامی  اصلی، 
آزاردهنده تر می شود که با تغییرات 
متعددی در متن مواجه می شود 
حدی  به  کرده،  اعمال  شوقی  که 
که ترجمه خود را به عنوان یک متن 
ترجمه،  یک  نه  و  اصلی،  نوشته  و 

قلمداد می کند.

كاماًل واضح  باال  نقل قول های  نظر من، بطالن  به  
كتاب تلخیص  كه  است. بهائیان از سال 1۹32 
از  عباراتی  شده،  منتشر  و  چاپ  نبیل  یخ  تار
قبیل، منبع اصلی، غیرقابل چالش، موثق، دارای 
گر  ا گفته اند.2۷  آن  انجیل دربارۀ  و  اعتبار، رسمی 
دهد  قرار  مورداستفاده  مورخ  یک  را  مطالع االنوار 
می آورد  به دست  ارزشمندی  و  خوب  اطالعات 
سایر  به  نسبت  مزیتی  هیچ  كتاب  این  ولی، 

یخ دوران بابی ندارد.  كتاب ها، درباره تار

روایت  این  مستقل،  یخ نگار  تار هر  دید  از 
است.  كاستی  و  نقایص  از  پر  هم  مقدس  مآبانه 
سال های  بین  است.  متأخر  آثار  از  یكی  اواًل، 
1888 تا 18۹0 نوشته شده، یعنی حدود 45 سال 
كتاب  یدادهای اشاره شده در آن  اولین رو از  پس 
آن.  بیان شده در  وقایع  از آخرین  و 35 سال پس 
مقدس  مآبانه  بسیار  و  جانبدارانه  به  شدت  ثانیًا 
یخ  تار درباره  اشتباه  از  است  پر  و  شده  نوشته 
یدادها و حوادث و سایر جزئیات مهم. زرندی،  رو
این  عاشق  سّنتی،  وقایع نویسان  سایر  همچون 
كه فضائل اخالقی خاصی را به قهرمانانش  است 
دهان  در  طوالنی  سخنرانی های  و  دهد  نسبت 
 آن ها بگذارد؛ حتی در جاهایی كه امكان شنیدن 
و  است!  نداشته  وجود  كسی  برای  مطالب  آن ها 
البته خیلی از این »گفتارهای تنهایی« )مونولوگ( 
و  تعالیم  دستمایه  كه  هستند  مطالبی  درواقع 
گرفته اند! یعنی مطالبی  عقاید بعدی بهائیان قرار 
می گفتند،  باید  افراد  آن  كه  آمده  كتاب  این  در 
شده  صادر  از  آن ها  مطالبی  چنین  واقعًا  آنكه  نه 

كه افنان و  است! لذا جای هیچ تعجبی نیست 
گفته ها را، برای تأیید بحث  هچر، تعدادی از این 

كرده باشند.  خود استفاده 

بدتر  شرایط  یخ  نگار،  تار یک  منظر  از  آنكه  برای 
یخ  تار انگلیسی  متن  كه  كنم  اشاره  باید  شود، 
نبیل در مجموع قابل اعتماد و اتكاء نیست. متن 
یخ هرگز ارائه و منتشر نشده و  اصلی فارسی این تار
به عقیده من هیچ اراده و قصدی هم برای انتشار 

آن وجود ندارد!

و  یدادهای مشكوک  رو و  در یک سلسله حوادث 
كتاب  این  انگلیسی  ترجمه  متن  سؤال برانگیز، 
زبان  به  سعد  عبدالجلیل  را  شوقی افندی  قلم  به 
نهاده  آن  بر  مطالع االنوار  نام  )و  كرد  ترجمه  عربی 
شد(. سپس آن متن عربی را عبدالحمید اشراق 
خاوری به فارسی برگرداند!28 فقدان نسخه چاپی 
و یا كپی از نسخه دست نویس اثر اصلی، هنگامی 
كه با تغییرات  یخ دان آزاردهنده تر می شود  برای تار
كه شوقی اعمال  متعددی در متن مواجه می شود 
یک  به عنوان  را  خود  ترجمه  كه  حدی  به  كرده، 
قلمداد  ترجمه،  یک  نه  و  اصلی،  نوشته  و  متن 
به  توجه  بدون  خانوم،  روحیه  حتی  می كند.2۹ 
كار، بی هیچ ابایی، متن شوقی افندی  زشتی این 
یخ نبیل، ولی تغییر  را، »متنی مبتنی بر نسخه تار
شوقی  كلمات  و  فكر  در  یافته  شكل وصورت 

افندی می خواند.«30

ترجمه  ظاهرًا  متن  این  »گرچه  می نویسد  او 
می توان  ولی  است  فارسی  متن  از  شوقی افندی 
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انگلیسی  زبان  به  آن  را  خودش  او  كه  گفت 
فیتز جرالد  ادوارد  كار  با  را  آن  و  كرده است  خلق 
مقایسه  انگلیسی  به  خیام  رباعیات  ترجمه  در 
می دانم  به خوبی  من  كه  ازآنجا است.«31  كرده 
با  تا  داده  اجازه  خودش  به   شوقی افندی  كه 
دست  بهاءاهَّلل  نوشته های  ترجمه  به  كامل  آزادی 

این  احتمال  اساسًا  لذا  بزند، 
نبیل  یخ  تار اصلی  متن  كه  را 
داشته  وجود  درحال حاضر 

باشد، بسیار ضعیف می دانم.

ی، هر قدر ترجمه و تعابیر  به هررو
نبیل  روایت  از  شوقی افندی 
روحیه بخشی  و  تهییج  برای 
از  باشد،  خوب  بهائیان  به 
برای  آن  اطمینان بخشی  میزان 

به خصوص  می شود،  كاسته  جدی  مورخان 
هنگامی كه بعضی عبارات و تعابیر و برداشت های 
محققان  انكار  و  نفی  مورد  نبیل،  یخ  تار از  او 
من  خود  اصلی  توجه  و  كید  تأ است.  گرفته  قرار 
یخ نبیل  متوجه در دسترس بودن نسخه اصل تار
و مطالعه دقیق آن است و تا قبل از انجام چنین 
در  دستكاری  و  تحریف  بحث  همواره  كاری، 
و ترجمه متن مذكور محتمل است. هركس  ارائه 
مقاله )از بابیت تا بهائیت: مصائب نظامی گری، 
تولید  و  ساخت  در  همسان سازی  و  زهدگرایی 
افنان  مقاله  مقدمه  باشد،  خوانده  مرا  آیین(  یک 
از  دقیقی  و  اعالء  مثل  و  كامل  نسخه  را،  هچر  و 
من  كه  می یابد  بهائی  نوشته های  خاص  سبک 

فكری  مكتب  دو  یعنی  كردم،  تشریح  آنجا  در 
متضاد  كاماًل  اولیه  مراحل  در  كه  بهائی،  و  بابی 
تحریف  و  دستكاری  به نحوی  بودند،  یكدیگر  با 
كه امروزه مشتركًا به عنوان »آیین بهائی«  شده اند، 
اشارۀ  دو  به جز  آنان،  نوشته  در  توصیف  شوند! 
گذرا به بابیت، بیش از 16 بار اشاره به آیین بهائی 
بهائی،  ادبیات  همچنین  و 
بهائی  تعالیم  بهائی،  مطالعات 
است!  شده  بهائی  پژوهش  و 
مطلب  عنوان  در  كه  همان طور 
ایجاد  درباره  آمده،  آن ها   آن ها 
صحبت  بهائی  آیین  توسعه  و 
و  بحث  كه  ازآنجا كرده اند. 
گفت وگوی ما، در اینجا، درباره 
از  پیش  دورۀ  در  بابی،  آئین 
كم توجهی،  و  بی دقتی  چنین  است،  بهائیت 

گویاست!  قابل توجه و 

آنان  سوی  از  ذهنیتی  و  چارچوب  چنین  داشتن 
كی از نگرش جزم گرایانۀ  آن هاست  هم، بیشتر حا
نگرشی  چنین  البته  موضوع؛  به  علمی  نگاه  تا 
افندی  شوقی  به  منتسب  دستوری  از  ی  پیرو
گفته: ایشان )گاردین( احساس  می كند  كه  است 
كه وحدت امر بهائی، به عنوان یک امر واحد همراه 
بابی  آیین  گیرد...  قرار  كید  باید موردتأ بابیت،  با 
در  شود.32  جدا  و  منفک  بهاءاهَّلل  آیین  از  نباید 
اینجا نیز، نویسندگان بار دیگر از منطق و چرایی 
و  واقع  برخالف  و  برداشته اند  پرده  خود  موضع 
بر  فقط  و  دلیل  بدون  موجود،  یخی  تار شواهد 

که  که من به خوبی می دانم  ازآنجا
اجازه  خودش  به   شوقی افندی 
ترجمه  به  کامل  آزادی  با  تا  داده 
بزند،  دست  بهاءاهلل  نوشته های 
متن  که  را  این  احتمال  اساسًا  لذا 
درحال حاضر  نبیل  تاریخ  اصلی 
وجود داشته باشد، بسیار ضعیف 

می دانم.

اساس پیش فرض خود، بابیت را بخشی از آیین 
منظر  از  كه  است  روشن  كرده اند.  قلمداد  بهائی 
بهائی  آیین  برداشت من درباره  و   آن ها، قضاوت 
به  به هیچ وجه،  این  ولی  باشد  مشكوک«  »كاماًل 
باب،  آیین  كه دیدگاه من درباره  آن معنا نیست 
یخی  تار به  لحاظ  و  مستقل  پدیده ای   به عنوان 
ــ  بابیت  از  انشعاب یافته  ــ  بهائیت  بر  مقّدم 

تحریف شده یا غیرمتوازن باشد.

و  بهائیان  بهائى؟  تاریخ  به  جدید  نگاهى 
جنگ افروزی بابیان

جدید  )نگاهی  هچر  و  افنان  مقاله  از  اول  بخش 
ــ  یخ بهائی؟( با بحثی درباره موضوع جهاد  به تار
بابی مطرح  و فهم دیدگاه  برای درک  را  آن  كه من 
آن  در  می رسد.  پایان  به  آن،  به  پاسخ  و  ــ  كرده ام 
نظریه  كه  می كنند  استدالل  چنین  آنان  بخش 
و  جنگ ساالری  مشروعیت  درباره   مک اوئن 
اقدامات نظامی در نزد بابیان، اساسًا ناسازگار با 
و  است  تدافعی  اقدامات  و  سیاسی  انگیزه های 
جنگ افروزی  دادن  نشان  با  دارم  قصد  شاید  من 
انگیزه های  و  عقاید  تشریح  و  توجیه  به  بابیان، 
قصدی  چنین  من  درحالی كه  بپردازم؛  بابیان 
نداشته ام. سپس  آن ها این سؤال را مطرح می كنند 
كلید  كه چگونه مفهوم پیكارگری بابیان می تواند 
باشد،  مسلمانان  با  بابیان  برخوردهای  فهم 
درگیری  شروع كننده  هیچ گاه  بابیان  درحالی كه 

نبوده اند؟!

گراف  مایلم توجه افنان و َهچر را به عبارتی در پارا
دوم مقالۀ خود جلب كنم كه در آنجا گفته ام نظریه 

برخوردهای  و  درگیری ها  زمینه  تبیین  برای  من 
جنگ  ساالری  و  جهاد  بحث  دولتی،  ــ  بابی 
این  تحلیل  و  بابی  اولیه  نوشته های  در  ارائه شده 
»البته،  است:  نظری  چارچوب  این  در  تنازعات 
این  افتاد،  اتفاق  عمل  در  آنچه  كردم  مشاهده 
كه بابیان از سال  كارزارهایی  كه جنگ ها و  است 
1848 به بعد در  آن ها دخیل بودند، لزومًا بر اساس 
در  مندرج  جهاد،  و  جنگ  ایده آلی  توصیه های 
بسیاری  در  بلكه  نبود؛  باب  اولیه  نوشته های 
جنگ ها  در  درگیر  بابیان  كه  آنچه  به  بنا  موارد، 
كردند، بر اساس ایده آل ها و توجیهات  آن ها  ابراز 
گرفته است.  كارزارها، صورت  درباره مناقشات و 
وجود  تفاوت  دفاعی  جهاد  و  دفاعی  اقدام  بین 
دارد؛ ضمن آنكه ارتباط مهّمی بین مفهوم جهاد 
كردن خویش از طریق شهادت در درگیری و  و فدا 

كّفار وجود دارد«.  كارزار با 

به  نظر من، تحقیق و بررسی درباره این ارتباطات، 
یخی  بخش بسیار مهم و حیاتی از این تحقیق تار
دارند:  عجیبی  دیدگاه  هچر  و  افنان  ولی  است 
درگیری ها  از  حاصل  نتایج  ظاهرًا  كه  »ازآنجا
منعكس كننده  عمل،  در  بابیان،  كارزارهای  و 
ایده آل ها و پیشگویی های اولیه نبود؛ لذا هرگونه 
گرفتن  آن ها  بحث درباره آن ایده آل ها را، یا در نظر 
منفی(  چارچوب  یک  )حتی  چارچوب  به عنوان 
یدادهای  رو و  حوادث  تحلیل  و  بحث  برای 

گمراه كننده تلقی می كنند«.  یخی را  تار

اجازه دهید بگویم در حدود شش سال اول تاریخ 
الهام  با  بابیان،  است.  افتاده  اتفاقی  چه  بابی 
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و  جنگ ها  برپایی  به  اقدام  باب،  نوشته های  از 
اولیه  آن ها  نمودند. هدف  كّفار  جهادهایی علیه 
امام  ظهور  برای  راه  كردن  هموار  و  زمینه سازی 
و  مندرجات  به  توجه  با  بعدها،  ولی  بود؛  غائب 
بیان فارسی،  آثار باب، همچون  نوشته های سایر 
جهاد  بابی  حكومت  استقرار  و  ایجاد  برای   آن ها 
می كردند.  آن ها برای این منظور، اقدام به خرید و 
روحانیون  رویه  برخالف  كردند.  جنگ افزار  تولید 
كه در  شیعه، آن ها سالح  با خود حمل می كردند؛ 
مواردی، آن اقدامات تحریک آمیز و فتنه انگیز تلقی 
می شد ولی، در پایان، بنا بر عللی، كه عمدتًا خارج 
از اختیار بابیان بود، نتوانستند كارزار و جهاد تمام 
و  جزیرة العرب  در  وهابیان  كه  آن گونه  ــ  را  عیاری 
انداختند  به  راه  سپس مهدی سودانی در سودان 

ــ انجام دهند.

كمی تعداد بابیان، حصر  فقدان سازمان مركزی، 
ادعایش،  روزهای  اولین  از  باب  شدن  زندانی  و 
بابی  دوم  درجه  رهبران  بودن  ناشناخته  و  ی 

ّ
محل

)ازجمله رهبران بابی در زنجان و نی ریز(، فقدان 
با نفوذ در  ی و نبود چهره های سیاسی 

ّ
جایگاه مل

كم  حا منوچهرخان،  مرگ  از  پس  بابیان،  میان 
مجموع،  در   ،1848 سال  اوایل  در  اصفهان، 
به  شدت  را  بابیان  اقدامات  و  فعالیت  محدوده 
 ،1848 سال  سپتامبر  ماه  در  داد.  كاهش 
كشور  و  درگذشت  وقت،  پادشاه  محمدشاه، 
در  به ویژه  سردرگمی،  سیاسی  وضعیت  دچار 

كرمان و یزد شد. مناطقی همچون شیراز، 

شیخ  قلعۀ  )در  دولتی ها  با  بابیان  درگیری  اولین 
طبرسی( تقریبًا بالفاصله پس از مرگ محمدشاه، 
یابند  فرصت  دولتی  نیروهای  آنكه  از  قبل  حّتی 
پیاده  ی 

ّ
مل سطح  در  را  خود  دفاعی  سازمان 

به  مبادرت  بابیان  بالفاصله  و  شد  آغاز  كنند، 
كه  كردند  شهری  شورش  و  آشوب  سلسله  یک  
بودند  گسترده تر  كه  ــ  نیروهای دولتی  از  درنهایت 

ــ پی درپی شكست خوردند. 

تصور  كه  است  ساده لوحانه  و  بچه گانه  بسیار 
كنیم نظر و برداشت بابیان دربارۀ جنگ افروزی و 
كفار  پیكار، تلقی  آن ها درباره غیربابیان  به عنوان 
آشكار  آن ها  خصومت  و  دشمنی  یا  مشركان،  و 
و  ایجاد  در  نقشی  قاجاری،  حكومت  به  نسبت 
نداشته   1848 از  پس  بحران های  یافتن  شدت 
)و  بوده  من  موردتوجه  كه  نكاتی  از  یكی  است! 
این  نرسیده ام(  قطعی  نتیجه  به  هنوز  متأسفانه 
گروه  یک  با  بابیان،  بررسی  قضیه  در  كه  است 
كه  گوشه گیر،  راهب  و  صلح طلب  و  زاهد  آدم 
مراقبه  سرگرم  و  باشد  بلند  دعا  به  دستشان  دائم 
و  تندرو  افراد  هجوم  مورد  آنگاه  باشند،  مطالعه  و 
گرفته باشند؛ روبه رو نیستیم، بلكه  قرار  ناشناس 
دیدگاه های  كودكی  از  كه  بودند  كسانی  بابیان 
و  كرده  رسوخ  فكر  آن ها  و  ذهن  در  ستیزه جویانه 
كشته شدن  كشتار و  بسیار عالقه مند به پیكار و 
كسانی  در راه عقیده خود بودند. این نكات، برای 
كه می خواهند بابیان را با صوفیان نعمت اللهی، 
كه در همان دوره در ایران حضور داشتند، مقایسه 

كنند؛ باید روشن باشد!

و  عقاید  از  بهائى  نویسندگان  بی اطالعى 
عملکرد جنگ افروزانه بابیان

مطمئن  كنم:  روشن  هم  را  نكته  دو  یكی  مایلم 
نیستم نظر آقایان افنان و َهچر، كه می گویند من در 
گزینشی« عمل  بررسی و نقل مطالب باب »بسیار 

شاید  چیست؟  می كنم 
كه  ترجیح  می دادند   آن ها 
متون  به  اشاره  ای  اصاًل  من 
و  جنگ  درباره  بابی  متعدد 
پیكار و جهاد، یا دشمنی و 
كفار و مشركان  كینه ورزی با 
نمی كردم.  )غیربابیان( 
در  مطالبی  شاید  آن ها  یا 
باب  بعدی  نوشته های 
كه در  آن ها، همسو  یافته اند 
بهائی،  بعدی  نوشته های  با 
صلح  و  برادری  و  عشق  از 
و  جهانی  بی قیدوشرط 

گفته است! وحدت عالم انسانی مطالبی 

درباره  باب  نوشته های  از  را  مطالب  دقت  با  من 
نوشتن  برای  و موضوعات مشابه،  و جهاد  پیكار 
گفتن  لذا  كرده ام.  تهیه  عنوان  همین  با  مقاله ای 
باب  بعدی  آثار  مقاله  ام،  در  من  كه  مطلب  این 
منصفانه  گرفته ام،  نادیده  را  اهمیت  آن ها  و 
از  بیش  و  درباره جهاد  نمی دانم. من سه صفحه 

28 ارجاع، از آثار باب را در این موضوع آورده ام. 

اتفاقًا  كه  می كنم  احساس  بگویم،  صادقانه 

از  ناشی  َهچر،  و  افنان  اظهارنظرهای  از  بسیاری 
اساس  بر  و  باب  نوشته های  از  بی اطالعی  آن ها 
مفروضاتی است كه به هیچ وجه در آثار چاپ شدۀ 
به  آثار باب  یافت نمی شود و هیچ خوانندۀ  باب 
كه به   آن ها دسترسی ندارد! بلكه فقط در متونی 
كتاب های  در  خاصی  نحو 
تأییدشده توسط  و  گزینشی 
بهائی  آثار  بررسی  لجنه 
منتشر شده، یافت می شود! 
گر  آن ها ادعا می كنند  حال ا
بابی  مطالب  ارائه  نحوۀ  كه 
موجب  من،  پایان نامه  در 
بدون  شده،  تحریف  آن ها 
ارائه  چگونگی  شک، 
كتاب های  مطالب بابی در 
لطمه  باعث  بهائی، 
شده  به  آن ها  شدیدتری 

است! 

كید  تأ من،  نظریۀ  در  می گویند  مثال،  آن ها  برای 
جهاد  و  جنگ افروزی  نظریه  ارائه  بر  یادی  ز
به ویژه  و  باب  اولیه  نوشته های  بر  مبتنی  بابیان، 
دیگر،  آن ها  عبارت  به  است.  شده  قیوم االسماء 
نوشته های  در  چیزی  چنین  كه  هستند  مدعی 
كلمات  در  دست كاری  با  من  و  نیست  باب 
ولی  كرده ام!  خلق  را  مفهومی  و  ایده  چنین  او، 
كه  بدانند  گر  ا شوند  متعجب  آقایان  این  شاید، 

)و  بوده  من  موردتوجه  که  نکاتی  از  یکی 
متأسفانه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ام( 
بابیان،  بررسی  قضیه  در  که  است  این 
و  صلح طلب  و  زاهد  آدم  گروه  یک  با 
به  دستشان  دائم  که  گوشه گیر،  راهب 
دعا بلند باشد و سرگرم مراقبه و مطالعه 
و  تندرو  افراد  هجوم  مورد  آنگاه  باشند، 
ناشناس قرار گرفته باشند؛ روبه رو نیستیم، 
کودکی  از  که  بودند  کسانی  بابیان  بلکه 
دیدگاه های ستیزه جویانه در ذهن و فکر 
به  عالقه مند  بسیار  و  کرده  رسوخ   آن ها 
کشته شدن در راه عقیده  کشتار و  پیکار و 

خود بودند. 
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عبدالحمید  بهائی،  سرشناس  نویسنده  یک 
در  جنگ افروزی  و  جهاد  ایدۀ  از  خاوری،  اشراق 
كرده  جانب داری  كاماًل  باب،  اولیه  نوشته های 
كید  كّفار و تأ است. او می نویسد: حكم جهاد با 
االسماء  قّیوم  كتاب  در  آنان  با  رفتار  شّدت  در 
كرارًا و مرارًا از قلم اعلی نازل  )تفسیر سوره یوسف( 
مبارک  كتاب  این  در  كه  است  سوره ای  كمتر  و 

نباشد.33  حكم  این  شامل 
مطلب  كه  است  این  نكته 
كتاب را خوانده  كه  كسی  برای 

باشد، روشن و واضح است! 

در این مورد هم، همچون سایر 
موارد، افنان و َهچر تالش دارند 
خود  خواننده  به  را  مفهوم  این 
القاء كنند كه من تصویر خاص 
و غیرعادی از تعالیم بابی ارائه 

می دارند  بیان  آنچه  آن ها  آنكه،  حال  می كنم؛ 
عبدالبهاء،  دیدگاه های  و  نظرات  با  تعارض  »در 
است«.  بهائی  نویسندگان  سایر  و  شوقی افندی 
دقیق تر و صحیح  تر آن است كه نوشته ها و نظرات 
من، مغایر با نوشته های نویسندگان متأخر بهائی 
بابی  نوشته  های  اساس  بر  و  منطبق  ولی   است؛ 
به  اقدام  بهائی  نویسندگان  آنكه  از  پیش  است، 
نمایند.  بهائی  و  بابی  تفكرات  آمیختن  درهم 
مقاله من با عنوان »از بابیت تا بهائیت...« به  طور 
مشروح این مطلب را روشن می كند، ولی شاید دو 
كه برداشت  نقل قول زیر، این حقیقت را برساند 

و  است  واقعیات  بر  منطبق  بابی،  عقاید  از  من 
ساخته و پرداختۀ من نیست.

كه در اوایل قرن  گلپایگانی،  به عقیده میرزامهدی 
دین  »بنیان  است،  نوشته  را  خود  مطلب  بیستم 
جمیع  بردن[  بین  از   =[ اتالف  و  محو  بر  بیان... 
و  هدم  و  شده  نوشته  بیان  دین  غیر  در  كه  كتبی 
كل مشاهد و معابد و بقاع و مقابر و قتل  تخریب 
ناموس  و  اعراض  اباحۀ  و  نفوس 
لم یتدین  من  كّل  افناء  خالصه  و 
همه  بردن  بین  از   =[ البیان  بدین 
اعتقاد  باب  آیین  به  كسانی   كه 
ندارند[ و محو آثار ایشان است.34 
در  نیز،  بهائی  رهبر  عبدالبهاء، 
بیان  به روشنی  مشابهی،  عبارت 
ضرب  بیان  "منطوق  كه  می دارد 
كتب و اوراق و هدم  اعناق و حرق 
 من آمن و صّدق بود."35 )دستور 

ّ
بقاع و قتل عام اال

آتش  مخالفان،  گردن  قطع  بر  مبتنی  بیان  كتاب 
كتاب ها و نوشته  ها و از بین بردن مقبره ها و  زدن 
كن متبركه و قتل عام عمومی و همگانی، به جز  اما

كتاب بیان( است(. تابعان و باورمندان )به 

ادعاهای سه گانه باب
بخش دوم مقاله افنان و َهچر به ماهیت ادعاهای 
باب پرداخته و درصدد تحقیر و تضعیف دیدگاه 
سه  طی  باب،  ادعاهای  و  شخصیت  درباره  من 

مرحله، به شرح زیر، برآمده است.

كه زمینه و راه را برای ظهور امام غائب  1- بابیت، 
هموار می كند؛

به تنهایی،  زرندی،  نبیل  تاریخ 
بررسی  برای  بدی  بسیار  منبع 
فصل های  است.  شیخیه 
احمد  زندگانی شیخ  به  مربوط 
رشتی،  سیدکاظم  و   احسایی 
ترکیبی  تقریبًا  کتاب،  این  در 
حاوی  و  واقعیت  و  افسانه  از 

اشتباهات فاحش است.

امام  و  موعود  مهدی  همان  خودش  اینكه   -2
غائب است؛ 

مظهریت  و  مستقل  پیامبری  ادعای  نهایتًا   -3
الهی دارد. 

واقعیت  »نه  هچر،  و  افنان  نوشته  و  عقیده  بر  بنا 
یخی و نه نوشته  های باب، تالش ساده انگارانه  تار
سه  به  باب،  دورۀ  تقسیم  و  تفكیک  برای  مرا، 

مرحله، به شرح باال، تأیید نمی كند.«

به  دقیق  پرداختن  از  قبل  گزیرم،  نا دیگر  یک  بار 
این نقد آنان، یكی دو نكته عمومی را متذكر شوم. 
توضیح من درباره مراحل سه گانه ادعاهای باب، 
آمده  مقاله، طی چند جمله  گراف مقدمه   پارا در 
دیدگاه  به  ربطی  به هیچ وجه  مطلب،  این  است. 
آیین بابی دربارۀ جهاد و پیكار ندارد و به موضوع 
ی مقاله من هم ارتباط مستقیم ندارد. بنابراین، 

ّ
كل

هچر،  و  افنان  كه  است  جالب  بسیار  من  برای 
از مقاله 18 صفحه ای جوابیه خود  شش صفحه 
مطلبی  انكار  و  نفی  به  را  ــ  آن  سوم  یک  دقیقًا  ــ 
كه به بحث اصلی مقاله من  اختصاص می دهند 
توضیحی  من  مطلب  این  برای  نمی شود.  مربوط 
عصبی  سیستم  مطلب  این  آنكه  جز  نیافتم، 
صرفًا  هچر  و  افنان  لذا  كرده؛  تحریک  را  بهائیان 
به دفاع از یكی از جزمیت ها و خطوط قرمز بهائی 
با  او  رابطۀ  و  باب  جایگاه  همانا  كه  پرداخته اند 
این  در  اینكه،  است.  بهاءاهَّلل  میرزاحسین علی 
بخش ما مواجه با دفاع  آن ها از نگاه تعصب آلود 
بهائی هستیم و نه انجام یک تحقیق جدید متون 

یخی، از اینجا  یدادهای تار بابی/ بهائی درباره رو
نقل قول های  و  ارجاع ها  كه  آن ها  می شود  روشن 
متعددی را از شوقی افندی )صص 3۹،45و4۷( 
بدیهی  و  روشن  آورده اند.  خود  موضع  تأیید  در 
»ماهیت  درباره  شوقی افندی  اعاهای  كه  است 
عقاید  ابراز  جز  چیزی  باب«  ادعاهای  حقیقی 
جزمی و متعصبانه نیست و آقایان نویسنده بهائی 

كرده است.  كید بر این بحث  را مجبور به تأ

شاهد  هیچ  واقعًا  آیا  چیست؟  مطلب  حقیقت 
نه  البته  )و  ساده شده  اظهارات  برای  یخی  تار
ساده  لوحانه( من، درباره مراحل سه گانه ادعاهای 
باب وجود ندارد؟ یا آنكه این افنان و هچر هستند 
گر  آن ها  ا بی اطالع  هستند؟  آن  از  به سادگی،  كه 
كه من، در جای  به دو مطلب تقریبًا مبسوط  تری 
بهتر  می كردند،  اشاره  نوشته ام،  دراین باره  دیگر، 

بود.36 

اشاره  مطلب  دو  آن  به  هچر  و  افنان  آقایان  چون 
این  كه  آن ها  كرد  فرض  می توان  فقط  نكرده اند، 
آن  می دهند  ترجیح  یا  نخوانده اند؛  را  مطالب 
كار  آن ها  درهرصورت،  بماند!  گفته  نا مطالب 
می توانم  فقط  اینجا  در  من  و  است  غیرعلمی 
ادعاهای  موضوع  به  عالقه مند  خوانندگان  به 
كنم به آن مقاالت  مختلف و متنوع باب توصیه 
نقل  چند  عجالتًا،  نمایند.  رجوع  مستندات  و 
كه تا پیش از این، از  آن ها استفاده نكرده ام  قول ــ 
اشكالی  هر  من  نظرات  دهم  نشان  تا  می آورم،  ــ 
شواهد  و  مدارک  آخرین  باتوجه به  باشند،  داشته 

مستند، غیرقابل رّد و خدشه هستند. 
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كتاب پنج شأن، خود باب اظهار  در چند جای 
كه او خودش را )یا خدا او را( برای مّدت  می دارد 
چهار سال، در جایگاه بابیت، معرفی نمود و پس 
سید  شد.3۷  ظاهر  موعود  قائم  او  به عنوان  آن  از 
بهائی،  اولیه  نویسندگان  از  یكی  دهجی،  مهدی 
به صورت  باب،  سبعه  دالئل  درباره  نوشته ای  در 
كه علی محمد  ی و غیرمستدل، اظهار می دارد 

ّ
كل

باب، در سال اول خود را »باب اهَّلل«، در سال دوم 
به  چهارم  سال  در  حّجت،  سوم  سال  در  ذكر، 
قائم  شخص  به عنوان  پنجم  سال  در  و  دیگر  نام 
در  دهجی  مهدی  هرچند  می كرد.38  خطاب 
این سال های  به  نام و صفت خاص  اختصاص 
مورد اشاره، اشتباه می كند، ولی مطلب او نشان 
تقسیم  بندی  مخالف  اولیه،  بهائیان  كه  می دهد 

زمانی دربارۀ ادعاهای باب نبودند. 

باب  كه  است  این  اینجا  در  ما  موردنظر  مطلب 
است؟  بوده  چه  بودن  امام«  »باب  از  منظورش 
پیروانش  و  گفته  چه  او  كه  است  این  مهم  بلكه 
كردند. در نوشته های  چه برداشتی از صحبت او 
كه همراه باب در سال 1850، اعدام شد،  زنوزی، 
وجود  ما  ادعای  تأیید  در  مستنداتی  و  شواهد 

دارد:3۹

در ابتدای امر، به نام »باب« و »عبد بقیةاهَّلل«1 
زعم القوم  علی  كه  فرمودند  معروف  را  خود 
غائب،  امام  جانب  از  مبعوث  را  ایشان 
اول  این  و  كردند...  تصور  محمدبن الحسن 

کهبقیةاهللیكیازالقابخاصامامدوازدهم کنید ۱.توجه
شیعهاست.

كه به خفض مرتبه خود و رفع درجه  درجه بود 
شرع ناس را از محل سكون و وقوف حركت 
ذكراهَّلل  لقب  به  را  خویش  آن  از  بعد  دادند. 
ملقب ساختند... و مرتبۀ بابیت مخصوص 
شد  یه  بشرو مالحسین  جناب  آمن،  من  اول 
فرمودند  قائمیت  اظهار  چندی،  از  پس  و 
و  گردید  واقع  تحت الشعاع  ذكریت  مقام  و 

همچنین ذكر ربوبیت نمودند. 

ی  قرةالعین، حاو اولیه، همچون  بابیان  آثار سایر 
»باب  به عنوان  را  باب  است.  مشابهی  عبارات 
كاماًل  امام« توصیف می كنند، و این زبان و بیان 

مغایر با تعابیر بعدی بهائیان است.

كه منظور باب از ادعای اولیه اش این  این دیدگاه 
و آن  ُیظهره اهَّلل« است  یا مبّشر َمن  كه »باب  بوده 
نادرستی  كاماًل  تفسیر  كنیم،  تعبیر  بهاءاهَّلل  به  را 
شفاف  و  روشن  به صورت  خودش  باب  است. 
كه  می كند  اعالم  تردید  و  ابهام  هرگونه  بدون  و 
به(  )یادآوری كننده  ذكر  یا  باب  جز  چیزی  او 
عدلیه  صحیفه  در  او  نیست.40  دوازدهم  امام 
كه  غائب،  امام  كرم  و  لطف  »از  می نویسد: 
خداوند ظهورش را تسریع فرماید، یكی از نوكرانش 
برگزید،  پیامبر  سالله  از  و  ایران  مردم  میان  از  را 
مكررًا  او  حتی  بپردازد.«41  خدا  دین  از  دفاع  به  تا 
»تفاوتی  من  كه  می كند  تصریح  قیوم االسماء  در 
باب  و  نائب  چهار  با  یعنی  ندارم«42  باب ها  با 
كه در »دوران غیبت صغری« واسطه بین  خاص، 
امام دوازدهم و شیعیان بودند. به همین ترتیب، 
قرةالعین، در عبارت مشابهی، بیان می دارد كه در 

كامل را، یكی پس از  عصر حاضر، امام سه انسان 
دیگری، به عنوان نشانه خود برای مردم معرفی كرد 
كه عبارتند از شیخ احمد االحسایی، سیدكاظم 
كه قرة العین او را به عنوان باب سوم،  رشتی و باب 

پس از دو باب دیگر، توصیف می كند.43

كه  گاهم  آ به خوبی  من  البته 
هم  به این سادگی  مطلب 
نیست و در نوشته قبلی خودم 
خواننده  توجه  موضوع،  این  در 
و  ابهامات  از  بسیاری  به  را 
چه  بابی،  متون  در  كه  ظرایفی 
چه  و  باب  خود  نوشته های 
عقیدتی  و  دفاعی  نوشته های 
دارد،  وجود  اولیه،  بابیان 
مشكل  ولی  كرده ام  معطوف 
را  ابهامات  این  كه  اینجاست 
عقاید  به  مراجعه  با  نمی توان 
بهائیان،  بعدی  نوشته های  و 
و  حل وفصل  منطقی  به  طور 

را در چهارچوب  باید  آن ها  بلكه  كرد،  رمزگشایی 
مباحث عرفان و تجلی )خدا در انسان و وحدت 
شیعی،  تصوف  و  عرفان  در  مظهریت  و  وجود( 
كه  ــ  شیخیه  مکتب  رابع«  »رکن  نظریه  به ویژه 
گشته ــ  گرفته و پدیدار  یشه  بابیت مستقیمًا از آن ر
كرد. متأسفانه، من عقیده ندارم  تحلیل و بررسی 
موضوع  این  در  بتوانند  هچر  و  افنان  جنابان  كه 
كه ایشان تحقیق و  كنند، چرا بحث مفیدی ارائه 

مطالعه اصیلی در این زمینه ندارند. 

باب  ادعاهای  به  مربوط  بخش  از  اینكه  از  قبل 
كنیم، اجازه می خواهم به اختصار یادآوری  عبور 
دربارۀ  مباحث  و  مطالب  هچر  و  افنان  كه  كنم 
منشأ  و  بابّیه  پیدایش  زمان  و  اوضاع  و  شیخیه 
كه در یادداشت 23 خود متذكر  آن را، همان گونه 
به طور  تقریبًا  شده اند، 
یخ نبیل زرندی  كامل از تار
یخ  تار كرده اند.  استفاده 
به تنهایی،  زرندی،  نبیل 
برای  بدی  بسیار  منبع 
است.  شیخیه  بررسی 
به  مربوط  فصل های 
احمد  شیخ  زندگانی 
سیدكاظم  و   احسایی 
كتاب،  این  در  رشتی، 
افسانه  از  تركیبی  تقریبًا 
ی  حاو و  واقعیت  و 
است.  فاحش  اشتباهات 
منابع  اینكه  باتوجه به 
به  شیخیه،  درباره  مناسبی  و  كافی  یخی  تار
زبان های فارسی، عربی، فرانسه و انگلیسی وجود 
و  افنان  كه  است  مهم  و  جالب  من  برای  دارد،44 
و  نكرده  استفاده  منابع  آن  از  هیچ  یک  از  هچر 
منبع  یک  به  فقط  درمقابل،  و  نداده اند  ارجاعی 
كرده اند. نتیجه آنكه،  كتفاء  متأخر و غیرشیخی ا
و  غیرمعتبر  شیخیه،  درباره  كار  آن ها  حاصل 
كه  آن ها آشنایی  دست چندم بوده و روشن است 
نداشته اند.  تعالیمش  و  مكتب  آن  با  نزدیكی 

کتاب پنج شأن، خود باب  در چند جای 
)یا خدا  را  او خودش  که  اظهار می دارد 
برای مّدت چهار سال، در جایگاه  را(  او 
او  آن  از  پس  و  نمود  معرفی  بابیت، 
سید  شد.  ظاهر  موعود  قائم   به عنوان 
مهدی دهجی، یکی از نویسندگان اولیه 
بهائی، در نوشته ای درباره دالئل سبعه 
کّلی و غیرمستدل، اظهار  باب، به صورت 
می دارد که علیمحمد باب، در سال اول 
خود را »باب اهلل«، در سال دوم ذکر، در 
سال سوم حّجت، در سال چهارم به نام 
شخص  به عنوان  پنجم  سال  در  و  دیگر 

قائم خطاب می کرد.
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جنبش  »یک  به عنوان  شیخیه  توصیف 
گفتن اینكه شیخ احمد  احسایی این  اصالحی«، 
كه »برانگیخته شدن مؤمنان  نظر را تعلیم می داد 
یا  و نه جسمانی«،  در قیامت جنبۀ روحانی دارد 
عقیده به اینكه تا سال 1844 »شیخیه عمدتًا به 
همگی  بود«،  شده  تبدیل  منجی گرا  جنبش  یک 

نظر  به  و  كم اطالعی  از  ناشی 
من، نشانگر ضعف یک مقالۀ 
كادمیک  است.  آ به اصطالح 
درباره  كافی  دانش  كه  ازآنجا
ضروری  پیش نیاز  شیخیه، 
بابیت  است،  مطالعه  برای 
نویسندگان  می رسد  به  نظر 
و  ناتوانی  و  ضعف  محترم 
را،  خود  صالحیت  فقدان 
به عهده  كه  وظیفه ای  برای 

گرفته اند، نشان داده باشند. 

پیدایش  به  مربوط  روایت 
آن  یت 

ّ
كل در  گرچه  بابیت، 

منحصرًا  ولی  است  صحیح 
كه  می دهد  نشان  و  شده  گرفته  بهائی  منابع  از 
و  پژوهش ها  با  آشنایی  هیچ گونه  نویسندگان 
متون  اساس  بر  كه  جدید،  كادمیک  آ نوشته های 
است،  گرفته  صورت  اولیه  دست نوشته های  و 
ارائه شدۀ  آن ها  متن  در  به كاررفته  زبان  ندارند.45 
و  حوادث  به  رهیافت  آن ها  كه  است  آن  بیانگر 
یدادها، بیش از آنكه تحلیل عقالنی و توصیف  رو
تجربی باشد، نقل تكه هایی از متون و نوشته های 

»فرد  مثل،  عباراتی  است.  مقدس انگارانه 
»مبعوث شده«،  پیشگویی شده«،  »فرد  موعود«، 
باب«  بعثت  »اعالم  جدید«،  »آیین  »ظاهرشده«، 
همه وهمه سبک نگارش بسیار نزدیک به ادبیات 
است.  انگلیسی  زبان  در  بهائی،  نوشته های  و 
داشته  نباید  كه  دارم  توجه  نكاتی  به  من  شاید 
است  این  واقعیت  ولی  باشم! 
انگلیسی  عادی  زبان  این  كه 
یخ نیست؛ بلكه  برای روایت تار
اطالع  به  خوبی  من  كه  آن طور 
این  تردید،  و  شک  بدون  دارم، 
بهائی  یخ نگاری  تار سبک 

است!46

بخش  در  مقاله،  دیگر  نكته 
باب«  نوشته های  و  »جهاد  كوتاه 
بسیار  مطالب  ی  حاو كه  است 
متعصبانه و جانب دارانه است. 
چهار  در  باب  اینكه  باتوجه به 
سال اول فعالیتش، به پیروانش 
دستور داده بود تا احكام قرآن را 
كنند، افنان و هچر، با استناد به جمله  ای  رعایت 
در  موجود  جهاد  كه  می كنند  ادعا  من،  مقالۀ  در 
دارد  قرآنی  احكام  در  یشه  ر اساسًا  االسماء،  قیوم 
»بنابراین،  می كنند:  نتیجه گیری  چنین  سپس  و 
است،  جهاد  دربارۀ  كه  االسماء  قیوم  متن های 
صرفًا  و  ندارد  بابی  دكترین  و  عقاید  به  ربطی 
باور  و  بازگویی احكام مشابه در چارچوب عقاید 

قرآنی است!«.

که اصاًل در قیوم االسماء  گفتند  اول 
حاال  ندارد؛  وجود  جهاد  حکم 
به  مربوط  بخش های  می گویند 
عقاید  و  دکترین  به  »ربطی  جهاد 
که  بگویم  گر من  ا ندارد« ولی  بابی 
ادعای  حرکتش،  ابتدای  در  باب 
و  داشت  کوچکی  و  محدود  بسیار 
در آن مرحله »فقط بیانی از عرفان 
بود،  آن ها  اسالمی«  تصوف  و 
می کنند  حمله  من  به  بالفاصله 
باب«  دعوت  »استقالل  چرا  که 
ابتدا  از  را  او  بودن«  »مظهراهلل  و 

موردتوجه قرار نداده ام! 

به  نظر  بگویم.  چه  دراین باره  نمی دانم  واقعًا 
كیک را  می رسد افنان و هچر می خواهند چند تا 
باهم بخورند )هم خر را می خواهند و هم خرما را(. 
جهاد  حكم  قیوم االسماء  در  اصاًل  كه  گفتند  اول 
مربوط  بخش های  می گویند  حاال  ندارد؛  وجود 
ندارد«  بابی  عقاید  و  دكترین  به  »ربطی  جهاد  به 
حركتش،  ابتدای  در  باب  كه  بگویم  من  گر  ا ولی 
آن  در  و  داشت  كوچكی  و  محدود  بسیار  ادعای 
اسالمی«  تصوف  و  عرفان  از  بیانی  »فقط  مرحله 
كه  می كنند  حمله  من  به  بالفاصله  بود،  آن ها 
بودن«  »مظهراهَّلل  و  باب«  دعوت  »استقالل  چرا 
خوب،  ولی  نداده ام!  قرار  موردتوجه  ابتدا  از  را  او 
از سوی دیگر، چنین اعترافی، به منزله آن است 
مستقل«،  الهی  »مظهر  این  نوشته های  اولین  كه 
به هرصورت، عقاید و باور و تعالیم خود او است، 
هچر  و  افنان  هرچند  باشد؛  می خواهد  هرچه 
كنند  عقب نشینی  بحث  این  در  دهند  ترجیح 
به  منتسب  را  او  نوشته های  در  موجود  تعالیم  و 
گر  ا كه  است  این  نكته  بابیت.  نه  و  كنند  اسالم 
كه بابیت، به هرشكل، در سال 1844  ما بپذیریم 
و  افنان  كه  )همان گونه  شد  آغاز  قمری(   1260(
كه  هستیم  گزیر  نا كرده اند(  تأیید  را  آن   هم  هچر 
یخ، در نوشته ها  كه پس از این تار همه مطالبی را 
و تعالیم بابی یافت می شود، به عنوان تعالیم بابی 
بپذیریم، چه بازنویسی ساده ای از احكام اسالمی 
همراه  ی  آن ها 

ّ
كل یا  و  جزئی  تغییرات  با  یا  باشد، 

باشد. 

مشروط  »با  بعدی  آن ها،  عبارت  درخصوص 
كه باب  ساختن جهاد به تأیید خودش )آن گونه 
جهاد  اهمیت  از  مؤثری  طرز  به  او  داد(  انجام 
ن آنكه به  روشنی و صراحت، حكم  كاست، بدو
كند«، من دیگر حرفی برای  اسالمی جهاد را نفی 
كسی  گفتن ندارم! این حرف، به  خصوص برای 
شیعه  یخ  تار با  آشنایی  و  اطالع  كمترین  كه 
و  احمقانه  كاماًل  باشد،  داشته  دوازده امامی 
كوچک،  استثنای  به جز چند  بی خردانه است! 
جهاد  باب  دوازدهم،  امام  غیبت  زمان  در 
منوط  ابتدایی  جهاد  هرگونه  یرا  ز است،  بسته 
نسخ  معنای  به  این  آیا  است.  امام  آن  اجازه  به 
كه  ازآنجا است؟  شیعیان  توسط  جهاد  حكم 
)و  نداشت  وجود  ابتدایی  جهاد  اعالم  امكان 
احكام  جزئیات  از  هچر  و  افنان  آقایان  ظاهرًا 
ــ  بی اطالع  هستند  نیز  جهاد  درباره  اسالمی 
در  اینكه  ص33(،  مقاله  آن ها،  به  كنید  نگاه 
بابیان، حكم جهاد صادر  اولیه فعالیت  مراحل 
بخش  ما  گر  ا ندارد.  اهمیت  به هیچ وجه  نشد، 
یشان  رو را )ص3۹( جلوی  بعدی عبارت  آن ها 
مطلبشان  و  باطل  استدالل  آن ها  یم،  بگذار
كه  یند  می گو شد.  آن ها  خواهد  بی معنا  و  پوچ 
لحاظ  به  )كه  كرد  نسخ  را  جهاد  حكم  بهاءاهَّلل 
كنید به مقالۀ من  ــ نگاه  یخی صحیح است  تار
ممكن  نفر  یک  حال  بهائیت...«(  تا  بابیت  »از 
كرده  را نسخ  باب حكم جهاد  گر  ا بپرسد  است 
دوباره  بهاءاهَّلل  كه  بود  ضرورتی  چه  دیگر  است، 
كرده  ی را  كار گر چنین  كند؟ )البته ا آن را نسخ 
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ی  كار چنین  كه  بوده  پیامبری  تنها  او  باشد، 
كرده است!(

می نویسند،  هچر  و  افنان  عبارت،  این  از  پس 
برابرغیرمسلمانان  در  فقط  جهاد  كه  »ازآنجا
جهادی  عبارات  از  لذا  دارد،  مشروعیت 
آن  كه  كرد  را  برداشت  این  نباید  قیوم االسماء 
این  واقعًا  است«!  مسلمان  برادران  علیه  حكم 
ابتدا  كردند!  درست  سردرگمی  كالف  دوستان 
كه بابیت یک  كردند تا نشان دهند  خیلی تالش 
آیین جدید است و باب پیام آور مستقلی است؛ 
مسلمان«  »برادران  به عنوان  غیربابیان  از  حاال 
مشكالت  بحث،  نوع  این  در  البته  می كنند!  یاد 
دیگری هم وجود دارد. من در مقاله  ام، یک بحث 
كلی درباره جهاد و یک بحث خاص درباره جهاد 
از  گرفتند.  نادیده  را  آن  كه  آن ها  داشتم،  شیعی 
نكات موردبحث من در آنجا )ص100( مطلب زیر 

است: 

شامل  »معاندین«  اصطالح  شیعی،  فرهنگ  در 
شیعیان  عقیده  با  مخالف  گروه های  همه 
اثنی عشری  است. وظیفه مقابله با این معاندین 
بلكه  نبود،  خاصی  شرایط  و  زمان  به  مربوط  هم 
مقاله،  از  بعدی  بخش  در  داشت.  دائمی  حكم 
رفتار بابیان را در این رابطه بررسی كرده ام. در آنجا 
مهم  بحث  این  به  را  بلندی  پارگراف  )ص104( 
كسانی  كه »بابیان در برابر چه  اختصاص داده ام 
رسیدم  نتیجه  این  به  و  زدند؟«  جهاد  به  دست 
را  كافر  و  مشرک  معنای  ی،  به هیچ رو »باب  كه 
منحصر به خداناباوران نمی دانست؛ بلكه آن را به 

كه عقاید  همه مسلمانان، چه شیعه و چه سّنی، 
كه  و اصواًل هركسی  را بدعت آمیز می دانستند  او 
باز می زد، تعمیم داد.«  او سر  به  ایمان  و  تأیید  از 
چند صفحه بعد )ص 108( مجددًا همین سؤال 
قوانین  و  احكام  به  توجه  با  و  كرده ام  مطرح  را 
بودند  مجاز  بابیان  كه  داده ام  نشان  باب،  بعدی 
نداشته  باور  »بابیان«  به  كه  هركس،  به  نسبت 
كنند. پس، بحث غیرمعتقد،  باشد، اعالم جهاد 
امثال  و  نظر  اختالف  عقیده،  مسلمان،  و  اسالم 
دایرۀ  در  غیربابیان  همۀ  و  نداشته  كاربرد  این ها 
گرفتند! سپس در ص10۹، یادآور  كفر و شرک قرار 
كه »در آن زمان، تمام جمعیت شیعه ایران  شدم 

مشمول حكم تكفیر و جهاد باب شدند!«.

»چون  كه  هچر،  و  افنان  ادعای  این  سرانجام 
بهاءاهَّلل حكم جهاد را نسخ كرد، مشاهده می كنیم 
كتاب بیان، به   كه باب هم در موضوع جهاد، در 
دفاع  جنبه  بیشتر  رفت«  جهاد  حكم  نسخ  سوی 
تعصب آمیز و عقیدتی دارد و از نظر مطالعه علمی 
یخ، قابل اثبات نیست. به هرصورت، در كتاب  تار
و  كرده  دنبال  را  جهاد  بحث  دائمًا  فارسی،  بیان 
و  كفار  با  برخورد  غنیمت،  سرزمین ها،  فتح  به 
محو  و  برداشتن  میان  از  و  آنان  اموال  و  مشركان 
پذیرفته  گرعبدالبهاء  ا می پردازد.  كفر  و  شرک 
ــ فكر  كردیم  كه سندش را ارائه  است ــ همان گونه 
را  بیان  كتاب  هچر  و  افنان  است  بهتر  می كنم 
كتاب های بهائی به ما  دقیق تر بخوانند، نه آنكه از 

كنند!  مدرک ارائه 

بعدی  بخش  دقیق  بررسی  به  لزومی  من  به  نظر 
شیخ  قلعه  در  بابی  شورش های  به  كه  مطلب، 
نیست.  می پردازد،  زنجان  و  نیریز  طبرسی، 
مورداستناد  منابع  كه  بگویم  است  كافی  فقط 
یعنی  است،  بهائی  مأخذ  و  منابع  فقط  ایشان، 
بالیوزی.  و  شوقی افندی  زرندی،  نوشته های 

برای بحث و بررسی درباره 
مباحث چالشی و پیچیده 
استناد  صرف  یخی،  تار
و  دیدگاه ها  به  تكراری 
كافی  بهائیان  فعلی  عقاید 
نویسندگان  گر  ا نیست. 
كه  هستند  مدعی  جوابیه 
می توانند پاسخ »اتهامات« 
بدهند،47  را  بابیان  به  من 
به  استناد  با  كنند  لطف 
یخی  منابع و مستندات تار
زمانی،  دوره  همان  از 
اثبات كنند كه مطالب من 
كلی گویی  نادرست است. 
و  مطالب  اساس  بر 

كه  بهائی،  جهت  دار  و  متعصبانه  كتاب های 
از آن حوادث، نوشته شده، در این  مدت ها پس 
بابیان  اینكه  ندارد.  جایی  تحقیقی  گفت وگوی 
اقدامات مسلحانه انجام می دادند؛ اینكه بابیان 
تمایالت سیاسی داشتند )و اغراض سیاسی خود 
را از اهداف دینی خود تفكیک نمی كردند(، اینكه 
رفتاری  با  قاجار  حكومت  داشتند  عقیده   آن ها 

از  را  خود  مشروعیت  داشت،  باب  به  نسبت  كه 
با  كه  بود، همگی ادعاهایی هستند  دست داده 
كه در مقاله من و  شواهد و متون و نصوص روشن، 
در جاهای دیگر وجود دارد، به روشنی قابل اثبات 
 است و طرح مباحث انحرافی، برای انحراف و گم 
كردن بحث بی نتیجه است. آنچه می تواند مفید 
همدردی  ابراز  باشد  سودمند  و 
و  خواست ها  كه  است  بابیان  با 
گفتارهای  زیر  در  ایده آل هایشان 
تحریف های  و  زاهدانه  به ظاهر 
توسط  صورت گرفته  یخی  تار

بهائیان، محو شده است! 

من   از  سوءاستفاده  و  بهائیان 
یظهره اهلل

قبل از آنكه مطلب خود را به پایان 
مختصرًا  می خواهم  اجازه  ببرم، 
مورداشاره  نكته  دو  یكی  به 
جوابیه  نویسان، در یادداشت  آن ها، 
یادداشت  در  دهم.  آن ها  پاسخ 
بر  مبنی  من  ادعای  به  خود،48 
بود  قرار  الهی«  اینكه »مظهر بعدی 
گفته اند این  كرده اند و  در آینده دوری بیاید اشاره 
برعكس عبارات مندرج در نوشته های باب است 
كه ظهور این مظهر الهی، قریب الوقوع  است! باید 
كه این برداشت و تفسیر  كنیم  این نكته را روشن 
كه ظهور »من یظهره اهَّلل« را نزدیک  بهائیان است 
كرده اند وگرنه نوشته  های باب، لزومًا چنین  تلقی 
با  آشنایی  كمترین  كه  هركس  ندارد.  اشاره ای 

اینکه بابیان اقدامات مسلحانه انجام 
تمایالت  بابیان  اینکه  می دادند؛ 
سیاسی  اغراض  )و  داشتند  سیاسی 
خود را از اهداف دینی خود تفکیک 
عقیده  اینکه  آن ها  نمی کردند(، 
که  داشتند حکومت قاجار با رفتاری 
مشروعیت  داشت،  باب  به  نسبت 
همگی  بود،  داده  دست  از  را  خود 
و  شواهد  با  که  هستند  ادعاهایی 
که در مقاله  متون و نصوص روشن، 
دارد،  وجود  دیگر  جاهای  در  و  من 
طرح  و  قابل اثبات  است  به روشنی 
گم  مباحث انحرافی، برای انحراف و 

کردن بحث بی نتیجه است. 



ء

فصـلــنـامـه

شماره 18  تابستان1400

ء

فصـلــنـامـه

شماره 18  تابستان1400

222223

این یک  كه  دارد می داند  بابی  متأخر  بحث های 
بهائیان و دیگر  كشمكش بین  بحث پرمناقشه و 
مقاله  در  مفصل،  به طور  تقریبًا  من  است.  بابیان 
در  جانشینى  ادعاهای  و  انشعابات  نام  با  خود، 
اینجا  در  پرداخته ام.  موضوع  این  به  بابیت1 
و  كه بحث من »نادرست  مختصرًا اشاره می كنم 

مبتنی  بلكه  نیست،  بی ارزش« 
از  پذیرفته شده  تقریبًا  قرائتی  بر 
كاماًل  متون  از  همگان،  سوی 
با  همراه  بابی،  شناخته شدۀ 

اندكی عقالنیت است! 

بهائیان و ترور و 
جنگ افروزی بابیان

احساس می كنم نمی توانم بدون 
یادداشت  درباره  توضیح  ارائه 
بگذرم،  هچر  و  افنان  آقایان   53
از  » مک اوئن  می گویند:  كه  آنجا 
كتاب چهارم بیان، نقل  فصل 5 
رهبران  و  پادشاهان  كه  می كند 
كه  كنند  صبر  نباید  ارض  بیانی 

بیاورند؛  ایمان  بیان  امر  به  ارادی  به  صورت  مردم 
و  بپردازند  بابی  امر  تبلیغ  به  فعاالنه  باید  بلكه 
 آن ها را ترغیب و تشویق به بابیت نمایند.«  آن ها 
از جهاد نیست؛  این »فرم متفاوتی  كه  می افزایند 
من  كه  دارند  عقیده  و  نیست«  جهاد  اصاًل  این 

دنیس به: کنید نگاه مقاله، این ترجمۀ مشاهدۀ برای .۱
ادعاهای و انشعابات چمنخواه، لیال ترجمه اوئن، مک

رهبریدربابیت،نشرنگاهمعاصر،۱39۴ش.

اصل  لذا  و  كرده ام  منعكس  اشتباه  را  مطلب 
نظریه من اشتباه است! 

داده  اند  نسبت  من  به  كه  را  آنچه  من  متأسفانه، 
باید  بیانی  »پادشاهان  عبارت  یعنی  ننوشته ام! 
عبارت  )این  بپردازند!«  امر  تبلیغ  به  فعاالنه 
بلكه  است(،  بابی  مصطلح  عبارت  یک  اساسًا 
آورده ام  قول  نقل  بیان  كتاب  از 
)یعنی  قدرت  »صاحبان  كه 
نباید  بابی(  ملوک  و  پادشاهان 
از  چیزی  كه  بنشینند  منتظر 
را  هرآنچه  تا  شود  نازل  آسمان 
امر  در  داخل  است  زمین  ی  رو
بیان نمایند، بلكه باید به همان 
به  همه  كه  كنند  عمل  روشی 
یدند...« شاید بهتر بود  گرو اسالم 
كه من عبارت دیگری را از همان 
می كردم  اضافه  بیان  از  فصل 
می گوید:  كه  ص15۷(   ،5:5(
ابتدای  در  مثال،  برای  گر،  »ا
قهریه  قوه  با  كشوری  اسالم،  كار 
اسالم  به  نیز  مردمش  می شد،  فتح  خشونت  و 
یدند و از میوۀ آن دین برخوردار می شدند.«  می گرو
فصل  این  و  بیان  كتاب  اصاًل  جوابیه نویسان  گر  ا
می گویم  اطالع  آن ها  برای  نخوانده اند،  را  آن  از 
كه موضوع این فصل »حکم درباره تملک و اخذ 
ندارند«  ایمان  بیان  کتاب  به  که  کسانى  اموال 
و  مبهم  آقایان  برای  مطلب  هم  هنوز  گر  ا  است. 
و  بكشند  زحمت  است  خوب  است،  ناروشن 

از  یکی  لطف علی میرزا شیرازی، 
بابیان مدافع قلعه شیخ طبرسی، 
به هنگام شرح و توصیف حمله 
از  واسکاس،  روستای  به  بابیان 
هم کیشان  سنگ دلی  شدت 
هرکس  با  که  می گوید،  خود 
قتل  به  را  او  می شدند  روبه رو 
مرد  یک  ازجمله   می  رساندند. 
از  قبل  روستایی،  در  زن،  و 
به  را  بابیان  آن ها  که  واسکاس، 
نبیل  رساندند.   قتل  به  اشتباه 
مشابهی  اشتباه  از  هم  زرندی 

سخن گفته است.

 ،5:5( بخوانند!  را  كتاب  بعدی  قسمت  عنوان 
گر خداوند علیم، به مؤمنان بیان توفیق  ص15۹( "ا
که مردمش در برابر امر  کشوری را داد  فتح سرزمین و 
تسلیم نشدند؛ هرآنچه در آن سرزمین منحصربه فرد 
و  باب(  است."  )یعنى  بیان  نقطه  به  متعلق  است 
اعتراف  من  فوق،  عبارات  صراحت  به  توجه  با 
فوق الذكر،  عبارات  محترمانه  معنای  كه  می كنم 

طبق پیشنهاد افنان و هچر، »تبلیغ امر«  است! 

نكته پایانی در این بخش، پاسخ من به یادداشت 
كرده اند  قول  نقل  من  از  جایی كه  61  آن هاست. 
کارزار  و  که جنگ  مناطقى  در  »بابی ها  گفته ام  كه 
و  سربازان  برابر  در  نه تنها  مى کردند،  برپا  شورش  و 
کشوری، بلکه نسبت به مردم عادی  قوای مسلح 
وحشى گری  و  سبعیت  نیز  غیرنظامى  و  محلى  و 
زیادی به کار  مى  بردند.«  آن ها تا آنجا جلو می روند 
دلیل  بدون  و  غیرمستند  اتهام  این  می گویند  كه 
البته  است.  غیرعلمی  و  نادرست  مک اوئن، 
غیرمستند،  قضاوت های  این  از  دیگر  مورد  چند 
این  كه  می كنم  عرض  دارد!  وجود  ی  و مقاله  در 
زیرا  است،  نادرست  و  غیرمنصفانه  انتقاد  آن ها 
بی رحمی و سبعیت و وحشی گری بابیان، به  ویژه 
مستند  به خوبی  طبرسی  شیخ  قلعه  شورش  در 
كه ذیاًل از منابع بابی  می  آورم، آن   شده و مطالبی 

را به خوبی نشان می دهد.

كه  شده  بیان  صریحًا  نقطة الكاف  كتاب  در   -
به  بشرویی،  مالحسین  معیت  در  كه  بابیان، 
را  یشی  فرد درو )بابل( می رفتند،  بارفروش  سمت 

كه به  آن ها آدرس اشتباه داده بود، به همراه فرزند 
كشتند.48 كوچكش، 

گروهی از بابیان، درضمن یكی از حمالت اولیه   -
محاصره  به  را  طبرسی  شیخ  قلعه  كه  ارتشی  به 
درآورده بود، حدود 130 نفر از سربازان و روستاییان 
كنار آن اردو  كه سربازان در  را كشتند و روستایی را 
كنان روستا،  كردند و از منازل سا زده بودند، ویران 
به اندازه حدود دو سال آذوقه و اقالم موردنیاز خود 

كردند.49 را مصادره 

در  ارتش  اردوگاه  به  بابیان  دیگر  حمله  در   -
در  و  گریختند  شاهزادگان  از  تن  دو  واسكاس، 
آن،  از  پس  گرفتند.  پناه  خانه  ای  فوقانی  طبقه 
همه  و  كشیدند  آتش  به  را  خانه  بابی  مهاجمان 
از  گروهی  سپس  سوزاندند.  آتش  در  را  آن  اهل 

كردند.50 بابیان مازندرانی، روستا را غارت 

)محمدعلی  قدوس  دیگر،  مورد  یک  در   -
تا  داد  دستور  قلعه  محافظ  بابیان  به  بارفروشی( 
آن  و  كنند  بدن  آن ها جدا  از  را  سرهای دشمنان 
صحنه های  و  برافرازند  دیوارها  باالی  بر  را  سرها 

كنند.51  كی ایجاد  وحشتنا

مدافع  بابیان  از  یكی  شیرازی،  لطف علی میرزا   -
توصیف  و  شرح  هنگام  به  طبرسی،  شیخ  قلعه 
شدت  از  واسكاس،  روستای  به  بابیان  حمله 
كه با هركس  سنگ دلی هم كیشان خود می گوید، 
روبه رو می شدند او را به قتل  می  رساندند. ازجمله 
واسكاس،  از  قبل  روستایی،  در  زن،  و  مرد  یک 
رساندند.52  قتل  به  اشتباه  به  را  بابیان  آن ها  كه 
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گفته  سخن  مشابهی  اشتباه  از  هم  زرندی  نبیل 
است.53

ــ در زمان شورش بابیان در زنجان، یكی از بابیان 
كه از عقیده خود برگشته و مسلمان شده بود ــ به  ــ 
كنده  همراه 22 زندانی دیگر، زنده زنده پوستشان 

شد و در آتش سوزانده شدند.54

نیازی نیست بیش از این دراین باره ادامه دهیم. 
متهم  به جای  هچر،  و  افنان  آقایان  است  بهتر 
كار  انجام  و  بی مدرک  اتهام  زدن  به  من  كردن 

اسناد  خودشان  غیرپژوهشی، 
اندازه ای  تا  را  موجود  مدارک  و 
خودشان،  كنند!  آن ها،  مطالعه 
مستندی  تحقیق  آنكه  بدون 
اصلی  منابع  به  یا  دهند  انجام 
بی جهت  كنند،  رجوع  اولیه  و 
و  گروهی  دالیل  به  فقط  و 
خود،  متعصبانۀ  و  جناحی 
دادن  جلوه  كم ارزش  درصدد 
اشكالی  هستند.  من  مقاله 
این  از  می خواهند  هرچه  ندارد، 

واقعی  جایگاه  كه  بدانند  ولی  بنویسند،  نقدها 
نشریات  صفحات  همان  مقاالت  آن ها،  درج 
كه سازمان و تشكیالت بهائی منتشر  بهائی است 
كه  كادمیک،  می كند و هرگز در نشریات علمی و آ
روشنگرانه  و  علمی  بحث های  تشویق  به منظور 
و  معیارها  اساس  بر  و  ادیان  یخ  تار دربارۀ 
می شوند،  منتشر  پژوهشی  و  علمی  استاندارهای 

جایگاهی ندارند. 

و  نویسندگان  گذشته،  سال  یكصد  طول  در 
یخ، چندین بار، درخصوص  پژوهشگران حوزه تار
بررسى  و  بحث  حوزه  در  بهائیان  صداقت  عدم 
این  رانده اند. متأسفانه،  تاریخى، سخن  مباحث 
پیشینیان  تا همچون  نام من خورده،  به  قرعه  بار 
در  بهائیان،  متعصبانه  و  متكبرانه  روش  از  خود، 
پنهان  یا  و حقایق،  اسناد  و تحریف  دست كاری 
آوردن  خشم  به  و  حقایق  داشتن  مخفی  و  كردن 
بی موردشان  غرور  و  بهائیان  عملكرد  از  دیگران 
كه  كنم؛ همان گونه  اظهار تأسف 
پیشین  پژوهشگران  و  محققان 
كردند. آنچه انجام داده و  چنین 
و منطق  به احترام عقل  می دهم 
انسانی و دور نگه داشتن عقل و 
خرد از تعصبات است. ازاین رو، 
آراء،  برخورد  این  كه  امیدوارم 
شدن  روشن  به  كمكی  حداقل 
جامعه  افراد  از  دسته  آن  ذهن 
كه پیش از این، با  بهائی نماید، 
خود،  درایت  و  عقل  راهنمایی 
براثر  پیش آمده  مشكالت  به 
اقتدارگرا  و  بنیادگرا  عوامل  یاست  ر و  كمیت  حا
گذاشتن  كنار  بر جامعه بهائی واقف شده و خطر 
بحث آزاد را به خوبی حس می كنند. از این افراد، 
و  علمی  حوزه های  در  خودشان  آنكه  از  اعم 
كه  دارم  تقاضا  نباشند،  یا  باشند  فعال  پژوهشی 
كنند تا  بهائیان پژوهشگر و محقق آینده را تشویق 
كارهای پژوهشی امثال بنده و  در برخورد با آثار و 

تنگ  و  سختگیرانه  اقدامات 
علمی  عرصه های  کردن 
ایشان،  برای  پژوهشی  و 
و  نگرانی  و  ترس  باعث  فقط 
شد.  خواهد  دلسردی  آن ها 
بهائی  پژوهشگران  و  محققان 
دارند  مشکالتی  و  دغدغه ها 
کوچک ترین  آن ها،  از  یکی  که 
کمیته  اجبار به ارائه آثار  آن ها به 

بررسی تألیفات امری  است.

كادمیک را  دیگران، موازین و استاندارد علمی و آ
رعایت نمایند. در غیراین صورت، پژوهشگران از 
مطالعه و بررسی در حوزه های بابی و بهائی دلسرد 
همیشگی  محرومیت  آن  نتیجه  كه  می شوند، 
در  یخی  تار و  دینی  پژوهش های  از  بهائی  جامعه 

حوزه دینشان  است. 

در  جزم اندیش،  و  بنیادگرا  افراد  است  خوب 
را از  رده های مختلف مقامات بهائی، این سؤال 
خود بپرسند، آیا نحوۀ عملكرد  آن ها، در مجموع، 
جامعه  میان  در  آن؟  ضرر  به  یا  است  امر  نفع  به 
پژوهشگر  بهائی  تعدادی  امریكا،  و  بریتانیا  بهائی 
و دانشگاهی، در حوزه های جامعه شناسی، دین 
مساعی  و  تالش  با  می توانند  كه  هستند  یخ  تار و 
كه مفید  كنند  خود، گفتمانی با غیربهائیان شروع 
تنگ  و  سختگیرانه  اقدامات  باشد.  ثمربخش  و 
ایشان،  برای  پژوهشی  و  علمی  عرصه های  كردن 

فقط باعث ترس و نگرانی و دلسردی  آن ها خواهد 
و  دغدغه ها  بهائی  پژوهشگران  و  محققان  شد. 
كوچک ترین  آن ها،  از  یكی  كه  دارند  تی  مشكال
كمیته بررسی تألیفات  اجبار به ارائه آثار  آن ها به 
امری  است ولی  آن ها همچنان به تالش صادقانه 
از  مثبتی  تصویر  ارائه  در  می توانند  و  مشغولند 
كنند.  بهائی موفق عمل  پژوهش علمی در حوزه 
گام زدن  كه زمینه و آمادگی  كسانی  من امیدوارم 
داشته  اطالع  حداقل  ندارند،  را  علمی  مسیر  در 
جزمی،  و  متعصبانه  دفاعیه های  ارائه  كه  باشند 
روگردانی  و  اختالل  باعث  حالت،  بهترین  در 
و  تخریب  موجب  شرایط،  بدترین  در  و  دیگران 
انهدام مبانی هرگونه مطالعه در آینده خواهد شد، 
كه ممكن است به ایجاد زمینه های مشترک میان 

بهائیان و غیربهائیان بیانجامد. 

منابع

سلمان،  لوح  بهاءاهَّلل،  نوری  میرزاحسین علی   -1
در مجموعه الواح مباركه )قاهره، 1338/1۹20(، 
انگلیسی  متن  شوقی افندی،  ترجمه  ص153، 

)لندن 1۹4۹(، ص328.

نوشته  نقطةالكاف  كتاب  براون،  ادوارد   -2
كاشانی )لندن و لیدن،1۹10(،  حاجی میرزاجانی 

.XXXV ص

و  اخالق  درباره  بهائی  مطالعات  سمینار   -3
كتبر  ا اول  و  30سپتامبر  یخ  تار در  روش شناسی، 
توضیحات  و  یادداشت  با  كمبریج،  در   1۹۷8
از  نامه ای  با  همراه  جهانی،  مركز  دارالتحقیق 
 3 یخ  تار به  حیفا،  در  جهانی  مركز  داراالنشای 

ژانویه 1۹۷۹. 

4- `Extract from a report on a Bahai week-

end Institute on “Bahai Scholarship” held 
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in Yerrinbool, during 9-12 April 1982 : 

from the Australian Bahai Bulletin of June 

1982 (p. 16)’, in Bahai Studies Bulletin 1:2 

(September 1982), p.60.

 2 كول،  خوان  به  بیت العدل  نامه   -5
دسامبر1۹83، مندرج در بولتن مطالعات بهائی، 
موردبحث  كتاب  ص8۹،  )مارس1۹83(،   1:4
بهاءاهلل،  درباره  سلمانى  خاطرات  عنوان  تحت 
)لس  است  شده  ترجمه  گیل  مرضیه  توسط 

آنجلس، 1۹82(.

6- همان.

 2 پرس،  كلمات  به  بیت العدل  نامه   -۷
دسامبر1۹82، همان مدرک باال، ص88. 

همان،  كول،  خوان  به  بیت العدل  نامه   -8
ص8۹.

9- Wallis, Elementary Forms, p.123:

تشكیل  می دهد،  را  انحراف  یا  حقیقت  آنچه 
با  بلكه  شخصی،  ترجیح  و  فردی  انتخاب  با  نه 
به  تعیین  می شود.  رسمی  مقام  معیار  و  تعریف 
"بدبینی  مفهوم  به  نزدیک  مفهوم،  این  من،  نظر 
توصیف  پوپر  كارل  كه  است  معرفت شناختی" 
یشه در "عدم باور به توانایی عقل  كه ر كرده است 
بشری و عدم باور به قدرت انسان برای تشخیص 

حقیقت" دارد.

[Conjectures and Refutations,4th. Ed (Lon-

don, 1972), p. 6] 

سنت گرایی  دربارۀ  پوپر  دیگر  نظرات 
حقیقت  بودن  آشكار  نظریه  و  معرفت شناختی 
نیز به شدت با بحث حاضر مرتبط است )همین 
مدرک، صص 6-۹(. درخصوص مفاهیم دانش و 
معرفت در اسالم )و از جمله تشیع( رجوع شود به:

F.Rozenthal, Knowledge Triumphant 

(Leiden, 1970).

كنید به میرزاحسین علی نوری بهاءاهَّلل،  10- نگاه 
لوح اشراقات، در مجموعه الواح مباركه بهاءاهَّلل... 
شامل اشراقات و چند لوح دیگر، صص 54-56 
مجموعه  در  طاهرزاده  توسط  ترجمه   ،58-5۹ و 
كتاب اقدس )حیفا،  الواح بهاءاهَّلل صادره پس از 

1۹۷8(؛ صص 106،105، 108-10۹. 

11- همان، ص 58؛ ترجمه الواح... ص108.

الّسمآء  علی  و  الخمر  حكم  المآء  علی  یحكم  لو 
یب  الّنار حّق الر الّنور حكم  حكم االرض و علی 
فیه و لیس الحٍد أن یعترض علیه أو یقول لم و بم.

عبدالرزاق  در  مذكور  متن  اقدس،  كتاب   -12
و  حاضرهم  فى  البهائیون  و  البابیون  الحسنی، 
 ،)1381/1۹62 )صیدون،  دوم  چاپ  ماضى هم، 

ص123، ترجمه شوقی افندی.  

ّیه و یفتخرون بها  اّنا نری بعض الّناس ارادوا الحّر
ّیة تنتهی  اولئک فی جهل مبین * )123( اّن الحّر
كذلک  نارها  التخمد  تی 

ّ
ال الفتنة  الی  عواقبها 

فانظروا   )124(  ...* العلیم  المحصی  یخبركم 
كاالغنام البّد لها من راٍع لیحفظها اّن هذا  الخلق 

لحّق یقین * اّنا نصّدقها فی بعض المقامات دون 
ّیة فی اّتباع اوامری )كتاب  االخر... )125( قل الحّر

اقدس، ص116 - 11۷(.

امریکا  بهائى  جامعه  مقاله  اسمیت،  پیتر   -13
كتاب  در  مقدماتی،  بررسی  یک   ،1894-1917
یخ بابی و  موژان مومن، به  نام مطالعاتی درباره تار

بهائی )لس آنجلس، 1۹82(، ص1۷۹. 

14- عبدالبهاء، منقول در نجم باختر، 8:1۷ )1۹ 
ژانویه 1۹18(، ص 22۷. 

15- همان، ص 223.

16- پیتر اسمیت، همان، ص 1۷۹. 

17- See E.G. Browne (ed. and trans.) The 

New History of Mirza Ali Muhammad 

the Bab, by Mirza Huseyn of Hamadan 

(Cambridge, 1893), pp. xiv fl.; idem (ed.

and trans.) A Traveller’s Narrative written 

to illustrate the History of the Bab, 2 vols 

(Cambridge, 1891), vol.2, pp. xlv-xlvi; 

idem, Nugtatu’l-Kaf, pp. xxxi – vxlvii ; A. 

L. M. Nicolas (trans.) Le Bayan Persan, 4 

vols (Paris, 1911-1914), vol.1, p. xv ff.; 

V.E. Johnson, `A Historical Analysis of 

Critical Transformations in the Evolution 

of the Baha’i World Faith’, unpublished 

Ph.D. dissertation, Baylor University, 1974 

(University Microfilms 75-20, 564), pp. 

49-113 ; J. R.Richards The Religion of the 

Baha’is (London, 1932), pp. 12-14, 69-72; 

Sayyid Muhammad Bagir Najafi, Bahaiyan 

(Tehran,1979), pp.359-415.

كنید به پایان نامه دكترای عباس  18- به ویژه نگاه 
امانت، »اولین سال های جنبش بابی: پیشینه و 

توسعه آن«.

1۹- نگاهی به پانوشت های مقاله من، »از بابیت 
كافی  كه من اطالع  كرد  تا بهائیت«، روشن خواهد 
و  آثار  من  اینكه  دیگر  نكته  دارم.  متون  این  از 

نوشته های اصلی بهاءاهَّلل را مكررًا خوانده ام. 

20- دقیقًا نمی دانم منظور از این چیست؟ عنوان 
نبیل  »روایت  انگلیسی،  در  كتاب  این  فرعی 
در  است.  بهائیت«،  روزهای  اولین  از  )زرندی( 
بهاءاهَّلل،  ظهور  با  باب  مكتب  دوره  بهائی،  تفكر 
یخ  تار كتاب  در  كه  یخی  تار  -  1853 سال  در 
یافته است. نمی دانم من  پایان  نبیل ذكر شده - 
این  قصدشان  جوابیه نویسان  یا  می كنم،  اشتباه 
كه شوقی افندی،  كنند  كه به خواننده القاء  است 
رفته  خطا  به  زرندی،  نبیل  نوشته  دسته بندی  در 

است؟

مطالع االنوار  و ترجمه(  )تألیف  افندی  21- شوقی 
یا تلخیص تاریخ نبیل.

The Dawn-Breakers: Nabil’s Narrative of 

the Early Days of the Baha t Revelation 

(Wilmette, 1932), introduction, p. xxxvii. 
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22- همین نویسنده، تلگرام در بهائی نیوز، جوالی 
 .1۹32

توسط  شده  نقل  تلگرام  نویسنده،  همین   -23
گوهر یكتا )لندن، 1۹6۹(،  كتاب  روحیه خانوم در 

ص 21۷.

24- همان.

25- Anon., The Centenary of a World Faith 

(London, 1944), p. 46.

26- George Townshend, The Mission of 

Baha’u’llah and Other Literary Pieces (Ox-

ford, 1952), pp. 40-41.

محافل  در  »تأییدشده«  و  »معتبر«  واژه های   -2۷
دربارۀ  به  ویژه  می شود،  استفاده  یاد  ز بهائی 
اصطالح  دو  یخی.  تار و  دست نویس  متن های 
همچون،  دیگر،  اصطالح  تعدادی  با  همراه  باال، 
و  »رسمی  »الزامی«،  »غیرالزام آور«،  »الزام آور«، 
تی«، »تأییدشده« و عبارات متضاد  آن ها،  تشكیال
یا  »غیرمعتبر  »غیرالزام آور«،  »تأییدنشده«،  مثل 
یادی  ز كاربرد  بهائی  اداری  متون  در  اشتباه آمیز« 

دارند. 

28- عبدالحمید اشراق خاوری )ترجمه(، مطالع 
االنوار )طهران، 12۹ بدیع/1۹۷3(.

كنید به بیانیه علیمراد داودی، به نقل  2۹- نگاه 
از نجفی، بهائیان، ص 412، یادداشت 10۷. 

30- روحیه ربانی، گوهر یکتا، ص 21۷. 

31- همان، ص215. 

32- Shoghi Effendi, The Unfolding Destiny 

of the British Bahai Community: the Mes-

sages from the Guardian of the Bahai Faith 

to the Bahais of the British Isles (London, 

1981), p.426.

33- عبدالحمید اشراق خاوری،گنجینه حدود 
و احكام، چاپ سوم )طهران، 128 بدیع/1۹۷2(، 

ص2۷2. 

سیدمهدی  و  گلپایگانی  میرزاابوالفضل   -34
االعداء  حیل  عن  كشف الغطاء  گلپایگانی، 

یخ(، ص166.  )عشق آباد، بدون تار

)قاهره  ج2  مکاتیب،  عبدالبهاء،   -35
1330/1۹12(، ص266. 

شیخیان  واکنش های  مک اوئن،  دنیس   -36
موژان  تألیفی  كتاب  در  ادعاهایش،  و  باب  به 
یخ بابی ــ بهائی )لس  مومن، »مطالعاتی درباره تار
آنجلس،1۹82(؛ صص 1-4۷ ؛ دنیس مک اوئن، 

»از شیخیه تا بابیه«، صص 1۷5-16۷. 

كتاب پنج شأن  3۷- علی محمد شیرازی، باب، 
كتاب  نیز  و   /280  ،256  ،184 ص11،  )طهران، 

دالیل سبعه )طهران، ص 2۹(.

سیدمهدی  رساله  دهجی،  سیدمهدی   -38
كتابخانه دانشگاه  دهجی، و ادوارد براون، چاپ 

كمبریج، ص38. 

3۹- محمدعلی زنوزی، رساله، به نقل از اسداهَّلل 
ج3،  ظهورالحق،  كتاب  مازندرانی،  فاضل 
درباره  نیز  زنوزی  محمدعلی  صص31-33. 
ادعاهای متفاوت باب توضیح می دهد ولی نكته 
پیشرفت  كه  می دارد  بیان  او  كه  است  آن  مهم 
است  چیزی  آن  طبق  بیرون،  در  باب  ادعاهای 
هیچ  او  توضیحات  در  البته  كردم.  ارائه  من  كه 
نزدیک  اهَّلل  یظهره  من  ظهور  اینكه  به  اشاره ای 
باشد نیست، چه رسد به آنكه بهاءاهَّلل را به عنوان 

صاحب آن مقام تأیید نماید. 

40- سیدعلی محمد شیرازی، باب، قیوم االسماء، 
براون دركتابخانه دانشگاه  بر اساس اسناد ادوارد 
صحیفه  شیرازی،  علی محمد  ص1.  كمبریج، 
بهائیان  ملی  آرشیو   ،c5006 سند  شماره  مخزونه، 

ایران، طهران، ص 284.

عدلیه،  صحیفه  شیرازی،  باب  علی محمد   -41
طهران، ص13 و پاورقی ص۷. 

نوشت،  پا  قیوم االسماء،  نویسنده،  همان   -42
 .b50

43- قرة العین، رساله چاپ شده به عنوان ضمیمه 
گلپایگانی، ص2.  گلپایگانی و  كشف الغطاء، 

شیخیه،  مک اوئن،  دنیس  به  كنید  نگاه   -44
 .1۹84

45- نگاه كنید به ویژه به عباس امانت، سال های 
اولیه و مک اوئن، »از شیخیه تا بابیه«.

46- Thus, in the corresponding sections of 

Zarandi’s history, we find the following: 

The Promised One’, pp. 24, 57, and pas-

sim), `His presence in their very midst’(p. 

25), `sent forth’ (p. 92), `this new Faith’ (p. 

92).

و  افنان  كه  است  معنادار  خیلی  نكته  این   -4۷
هیچ  من  می كنند.  صحبت  اتهامات  از  هچر 
جرم و اتهامی متوجه بابی ها نمی كنم و نمی گویم 
غیراخالقی  اعمال  یا  جنایت  مرتكب  كه  آن ها 
گر من دربارۀ جهاد مطلبی بنویسم،  آیا ا شده اند. 
به  كردن  وارد  اتهام  یا  حمله  معنای  به  این 
به  متهم  را  بهائی ها  من  البته  است؟  مسلمانان 
باورهای  و  یخ  تار نادرست  انعكاس  و  تحریف 

بابیان می كنم. 

48- نقطةالكاف، ص15۷.

4۹- همان، صص 161-2.

50- همان، صص 16۷-8.

51- همان، ص 1۷۷.

یخ بی نام و عنوان،  52- لطفعلی خان شیرازی، تار
براون  ادوارد  اسناد  و   ،3 بخش   ،Ms  F-28 سند 

كمبریج، ص۹2 پانوشت.  كتابخانه دانشگاه 

53- نبیل زرندی، Dawn Breakers ص34۷-
 .346

یخ جدید، ص155. 54- همدانی، تار
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اثبات میالد االمام المهدي علیه السالم في مصادر الشیعة 
سید محمد صادق سادات اخوي 

ُنبذة

قراءة  إثر  أو  الكافیة  متابعتهم  عدم  نتیجة  و  الشیعة  بین  ئل  قال كانوا  إن  و افرادا  أحیانا  نجد  قد 
العصر  امام  میالد  في  خاصًة  و  الشیعة  معتقدا  یشككون  كالبهائیین،  للشیعة  المخالفین  كتب 
یعة أن  یخي؛ بذر والزمان؟جع؟، المام محمد بن الحسن العسكری؟ع؟. ودلیلهم األصلي هو تار
تقریر میالد المام المهدي إما لیس موجودا أو أن سنده مشوش. ولدى الجابة علی هؤالء یجب 
القول: ان االعتقاد بمیالد امام العصر علیه السالم یقوم اواًل علی أساس العقل وثانیًا علی الروایات 

یخیة المتواترة والموثقة التي تؤكد هذا الموضوع.  التار

کلمات مفتاحیة 

امام العصر و الزمان؟جع؟، خبر الوالدة، مصادرالشیعة، التشرفات.

المیرزا الشیرازي وعقائد البابیة والبهائیة 
سّید مقداد نبوی رضوی 

ماجستیرفي التاریخ االسالمي ــ جامعة الشهید بهشتي 

ُنبذة

المیرزا محّمد حسن الحسیني الشیرازي )الفقیه ومرجع التقلید الكبیر للشیعة في العصرالقاجاري( 
تجري  ما  یخیة.  التار واالقوال  یتناسب  بما  والبهائیین،  للبابیبن  یخیة  التار النصوص  في  تكررت 
كالمه حول عالقته العائلیة مع السّید علي  محّمد الباب وكذلك ُذكرعنه ایمانه  مطالعته هنا، عن 
یة  بدعوته أحیانا بایمان خفي بالبابیة وأحیانا بایمان خفي بالبهائیة. هذا البحث ال تتوافق مع الرؤ

الثانیة )أي االیمان الخفي بدعوة الباب و بهاءاهَّلل(. 

کلمات مفتاحیة 

یة، عائلة  افنان. المیرزا الشیرازي، الباب، بهاءاهَّلل، السادات الحسینیة الشیراز
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البهائیة برؤیة المنتقدین والمتنورین البهائیین
القسم الحادي عشر: الدکتور ابراهیم جورج خیراهلل 

حمید فرناق ــ ماجستیر في الحقوق الدولیة 

ُنبذة

ابراهیم جورج خیراهَّلل، الكاتب والخطیب المفوه و المتنور والمنتقد البهائي ولد في الحادي عشر 
وثمانمائة  الف  عام  في  اصبح  لبنان.  في  میالدي  واربعین  وتسعة  وثمانمائة  الف  عام  نوفمبر  من 
كان خیراهَّلل اول  وتسعین بهائیا وباشر بالدعوة الی البهائیة بتأیید بهاءاهَّلل )اول زعیم للبهائیین(. 
داعیة للبهائیة یسافر الی الوالیات المتحدة االمریكیة بموافقة عبد البهاء للدعوة الی البهائیة وقد 
كبیرة من المسیحیین االمریكان  تمكن من خالل دعوته العصریة والواسعة من إستقطاب أعداد 
كرم عبد البهاء خیراهَّلل بسبب الخدمات القیمة التي قدمها للبهائیة، بأن منحه  الی البهائیة. وقد أ
خیر  لكن  بهاء".  و"البطرس  الثاني"  كولمبوس  و"كریستوفر  امریكا"  "فاتح  قبیل   من  مختلفة  القابا 
اهَّلل وبعد سفره الی عكا واقامته التي استغرقت ستة أشهر هناك ومجاورته الی عبدالبهاء و عائلة 
و منافق و متعطش للسلطة  كذاب  النتیجة وهي أن عبدالبهاء شخص  الی هذه  بهاءاهَّلل، وصل 
عبدالبهاء  أخذ  المقابل  وفي  البهائیة.  الدیانة  لزعامة  الیصلح  وانه  به  الوثوق  یمكن  وال  وغشاش 
یصفه بأنه شخص غیر مطیع والیمكن الوثوق به. الخالف بین هذین الثنین  یسيء الظن بخیراهَّلل و
خیراهَّلل  قام  جهته  من  البهائیة.  الجماعة  من  خیراهَّلل  بطرد  القیام  الی  فترة  بعد  عبدالبهاء  دفع 
بتغییر وجهته تجاه عبدالبهاء بعد نحو عشرة أعوام من العضویة النشطة في التشكیالت البهائیة، 
إثر ذلك أصبح خیراهَّلل من أنصار ومریدي شقیق  وذلك نتیجة مواقفه النقدیة تجاه عبدالبهاء، و

عبدالبهاء، المیرزا محمد علي  افندي.

کلمات مفتاحیة

عبدالبهاء، محمد علي افندي، ابراهیم جورج خیراهَّلل، امریكا 

 نبذة مختصرة عن حیاة المیرزا صالح اقتصاد 
نرجس حاجي  قرباني 

ُنبذة

أحد األشخاص المثقفین الذي بادر الی البحث والتحقیق علی مدى ثمانیة اعوام بین البهائیین 
حتی أنهم إعتبروه من البهائیین، هو المرحوم المیرزا صالح اقتصاد المراغئي. فبعد أن إتضح له بما 
الیدع مجاال للشك بطالن العقیدة البهائیة، وبالرغم من كل المخاطر التي كانت تتهدده ومع علمه 
كل النجاحات الهائلة التي تحققت له في التشكیالت البهائیة، رفع بمنتهی الشهامة  بأنه سیفقد 
كل ما بوسعه من جهود ینبغي الثناء علیها، رفع صوت الحقیقة عالیا  رایة الصدق والصالح وبذل 
كتابا أطلق علیه  لتصل الی أسماع دعاة الحق. وقد ألف في رده علی رسالة والد زوجته البهائي، 
إسم »االیقاظ« أعلن فیه أسباب تخلیه عن البهائیة. تجدون في هذه المقالة ترجمة لهذا الشخص 

كتابه القیم وعرض موجز عن األدلة التي دفعته للتخلي عن البهائیة. و 

کلمات مفتاحیة 

المیرزا صالح اقتصاد المراغئي، البشارات الخاطئة، الوهیة الباب و بهاءاهَّلل، وتوبة الباب، وتقیة 
عبدالبهاء.
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مفهوم الدین وتحدیات بناء الهویة 
القسم الثالث: تعریف عالقة الدین بالبهائیة في النظریة الدینیة 

محمد حسینى 

ُنبذة

البهائیة  سعت  لقد  االطر   تحدید  الی  تحتاج  الدینیة  النظریة  في  بالبهائیة  الدین  عالقة  تعریف 
كسائر  لإلختبار  البهائیة  تعلیمات  تعریض  یمكن  هل  ولكن  الدین  لمفهوم  تبعا  هویتها  لتعریف 
االدیان االخرى؟ أم إنها لیست سوى محض قواعد؟ والحدیث ال یختص بكلمة الدین فقط بل ان 
المسأله ینبغي ان تكون لها عالقة باالرتباط بالتعالیم المذكورة باألمر الُقدسي. ومفهوم الدین في 
التعالیم البهائیة لن تجد الجوانب الشكلیة وال تحوي الجانب الماهوي بل ان مجموعة التعالیم 
الشكلي  الجانب  في  تتبلور  والتي  المنظم  واالستبیان  القواعد  ایدیولوجیة  تستعرض  المذكورة 
ى من  للنظام المؤسساتي وفي الجانب الماهوي أیضا والتي تتجسد من خالل بعض األفكار والرؤ
إن عالقة  لنا  تقول  أن  المقالة تحاول  الالهوت«. هذه  »نظام  أو  التكامل االجتماعي«  قبیل  »دین 

»الدین« و »البهائیة« یمكن تبیانها فقط  تحت عنوان االیدیولوجیة.

کلمات مفتاحیة 

الهویة، الدین، االیدیولوجیة، المؤسساتیة، التكامل 
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The concept of religion and the challenge of identity construction

Part 3: An Analysis of the Relation between Religion and Baha’ism in Reli-
gious Theory

Mohammad Hussaini

Abstract

Exploring the comparison between religion and Baha’ism within religious theory requires 
drawing a framework. The Baha’i Faith defines its identity under the concept of religion, 
but are the teachings of the Baha’i Faith measurable, like those of other religions or 
merely normative? It is not a question of the word of Religion, but of the connection be-
tween the teachings mentioned and the sacred identity. The concept of religion in Baha’i 
Teachings is neither formal nor substantive. The collection of those teachings represents a 
structured and normative “ideology” that has been constructed in the formal aspect, in the 
institutional order and in the substantive aspect, emerged with ideas such as the "religion 
of social evolution" or the "theological system". This article tries to show that the relation 
between "religion" and "Baha'ism" can only be explained by the title of “ideology”.

Keywords

identity, religion, ideology, institutionalism, evolution, Baha’ism
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A Brief Description of the Life of Mirza Saleh Eghtesad
Narges Haji Ghorbani

Abstract 

The late Mirza Saleh Eghtesad Maraghei is an educated person who has been taught by 
Baha'is for eight years, to the extent that   he was considered as a Baha'i. After the inva-
lidity of Baha'i Faith was revealed to him, in spite of all the dangers that threatened him, 
and in spite of loss of further successes in the Baha'i organization, he raised the banner of 
truth and righteousness and with his commendable effort conveyed the voice of truth to 
the ear of the right seekers. He wrote a book called »Igaz« to answer his Baha'i father-in-
law and declared his reasons about turning away from Baha'is. This article introduces him 
and his valuable book and provides a summary of those reasons.

Key words

Mirza Saleh Eghtesad Maraghei, False news  , Divinity of Bab and Bahaullah, 
The Repentance letter of Bab, Dissimulation of Abdul-Baha

4

Baha'ism from the viewpoint of the Critics 

and intellectual Baha'is

Part Eleven: Dr. Ebrahim George Khairullah

Hamid Farnagh, Master of International law

Abstract

Ibrahim George Khairullah, writer, speaker, Theologian, Intellectual, and Critic Baha'is 
was born on November 11, 1849, in Lebanon. He became a Baha'i in 1890, and start-
ed his propagation on Baha'ism by the approval of Bahaullah (the first Baha'is leader). 
Khairullah was the first Baha'is Missionary who traveled to the United States with the 
permission of Abdul-Baha to propagate the Baha'ism. He was able to invite some of 
American Christians to the Baha'ism through his modern and widespread propaganda. 
Due to Khairullah's valuable service, Abdul-Baha honored him with the various titles of 
"Conqueror of America", "Christopher Columbus II" and "The Perter of Bahaullah". Af-
ter traveling to Acre and staying there for six months, while he was closing to Abdul-Baha 
and Bahaullah's family he came to the conclusion that Abdul-Baha was a liar, hypocrit-
ical, power-hungry, greedy, unreliable, and was not qualified to be the leader of Baha'i 
Faith. In return, Abdul-Baha became suspicious of khairullah, and didn't consider him as 
an obedient and trustworthy person. The dispute between them prompted Abdul-Baha 
to expel khairullah from Baha'i Community. After about ten years being of active mem-
bership in the Baha'i organization, Khairullah turn away from Abdul-Baha due to critic 
viewpoints of him. So, he became a follower and disciple of Abdul-Baha’s brother, Mirza 
Mohammad Ali Effendi.

Key words

Abdul-Baha, Mohammad Ali Effendi, Ibrahim George Khairullah, America
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Mirza Shirazi and the Babi and Baha’i Faiths
Seyyed Meghdad Nabavi Razavi

 Master of Islamic History-Shahid Beheshti University

Abstract

Mirza Mohammad Hasan Hosseini Shirazi (The jurist and great authority of Shia Societ-
ies during Qajar time) has been mentioned many times in the historical texts of Babi and 
Baha'i. What is examined here is their  statement about his family  relation with Ali Mo-
hammad Bab. Also, we study if his faith based on Bab's invitation, which is sometimes 
referred to as the secret faith of Babi and sometimes with the secret faith of Baha'i. This 
research is disassociated with the second view (the secret faith by the invitation of Bab 
and Bahaullah).

Key words

Mirza Shirazi, Bab, Bahaullah, Sadat Hosseini Shirazi, Afnan family

2

Proof of the Birth of Imam  Mahdi  )A.T.F.S.( in the Shia  Sources
Seyyed Mohmmad Sadegh Sadat Akhavi

Abstract

Sometimes there are people , albeit a small number among the Shiites who doubt the Shia 
beliefs, especially the birth of Imam  al-Asr (as), Hazrat Mohammad  ibn al Hasanal-
Askari (as). due to insufficient adherence or reading books of Shia dissidents like Baha'is.  
Due to insufficient adherence or reading books of Shia dissidents.  The reason is mainly 
historical; In other words, the report on the birth of Hazrat Mahdi (as) is either non-exis-
tent or distorted in terms of documents. We should answer that the birth of Imam al –Asr  
(as) as a belief is proved by two reasons: Firstly, it is based on reason. Secondly, consec-
utive and authentic historical narrations prove First event.

Key words

Imam Zaman (pbuh), The narrations of the birth, Shia sources, Honors, Visitations.
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