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پیامبر ما، حضرت محمدبن عبداهلل؟لص؟ و دین 
ما اسالم است؛ البته ما به همه پیامبران پیش از 
او معتقدیم و او را آخرین حلقه از رسوالن االهى و 
كتابش قرآن را معجزه جاوید و شریعتش را آخرین 
چندان  او،  نبوت  به  باور  مى دانیم.  شریعت 
او  از سیره  آنچه  زیرا  نبوده است،  برای  ما دشوار 
كه  خواندیم، نشان از الهى بودن او داشت. كسى 
تعلیم االهى معلم  به  اما  بود  و مكتب نرفته  اّمى 
همۀ عالمان تاریخ شد. سند نبوتش هم قرآن بود 
كه هیچ كس نتوانسته است در طول این چهارده 
ـ و حتى سوره ای مانند سوره های  قرن، مانندش راـ 
كودكى از دست  آن را ــ بیاورد. پدر و مادرش را در 
داد و این یتیم قریش، پدر همه اّمت شد. چنان 
مردم را دوست داشت و غم هدایتشان را مى خورد 

پیامبر ما

كه خویش را در این راه به مشقت و رنج مى افكند. 
سوه و 

ُ
أ كه خداوند او را  اخالقش چنان نیكو بود 

الگوى همه مؤمنان معرفى نمود. نام مباركش در 
قرآن با عنوان محمد چهار بار، با عنوان احمد یك 
بار و با توصیفاتى چون نبى، رسول، امى، مبّشر، 
نذیر، داعى الى اهلل و سراج منیر و... آمده است. 
كریم به نام محمد است و  یك سوره هم در قرآن 
گفت قطب الخطاب تمامى قرآن، شخص  باید 

شخیص اوست.
اشرف  مهربانش،  خداى  تصدیق  به  بزرگوار  آن 
به  خدایش  و  بود  ممكنات  و  مخلوقات 
نستود:  آن گونه  را  دیگران  كه  ستود  وصف هایى 
كه رنج های  از خود شما به سویتان آمد  »رسولى 
شما بر او سخت است و اصرار به هدایت شما 

سرمقاله
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دارد و نسبت به مؤمنان رئوف 
»رسول  است«؛1  مهربان  و 
براى  نیكویى  الگوى  خدا، 
داراى  تو  »همانا  شماست«؛2 
هستى«؛3  عظیمى  اخالق 
»سخنش جز وحى چیز دیگرى 
نفس  هواى  روى  از  و  نیست 
»روح  نمى گوید«؛4  سخن 
فرود  تو  قلب  بر  را  آن  االمین، 
خدا  رسول  »او  است«؛5  آورده 
است«؛6  انبیاء  پایان بخش  و 
رحمتى  جز  را  تو  نفرستادیم  »و 
این  و   ... جهانیان«7  براى 
او  دوش  بر  را  ماموریت ها 

۱.توبه:١٢٨.
۲.احزاب:٢١.

3.قلم:٤.
۴.نجم:٣و٤.

۵.شعراء:١٩٣.
6.احزاب:٤٠.
۷.انبیاء:١٠٧.

گذاشت: »بیرون آوردن مردم از ظلمات )جهل، 
شرك و تفرقه( به نور ایمان«؛8 »تالوت آیات الهى 

8.ابراهیم:١.
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و تزكیه و تعلیم مردم«؛1 »بخشیدن امت و طلب 
آمرزش براى آنان«؛2 »استقامت در راه مأموریت«؛3 
»رعایت عدالت در قضاوت«؛4 »امر به معروف و 
كردن  پاك  براى  زكات  »دریافت  منكر«؛5  از  نهى 
جامعه«؛6  ضرورى  نیازهاى  تأمین  و  مردم  اموال 
از راه حكمت و موعظه  »دعوت مردم به توحید 

نیكو«7 و ... .
عظیم  آن قدر  پیامبراكرم؟لص؟  وجود  نعمت 
تمامى  به خاطر  كه  خداوندى  كه  است 
نعمت هاى جهان بر بشر منت ننهاده، بر بعثت 
است.8  نهاده  منت  مؤمنان  بر  پیامبرى  چنین 
و  انسان ها  به  مهربان  چنان  عظیم،  نعمت  این 
حریص نسبت به هدایتشان بود كه از جان خود تا 
سرحد مرگ براى آن ها مایه مى گذاشت. خداوند 

۱.جمعه:٢.
۲.آلعمران:١٥٩.

3.هود:١١٢.
۴.مائده:٤٢.

۵.اعراف:١٥٧.
6.توبه:١٠٣.

۷.نحل:١٢٥.
8.آلعمران:١٦٤.

این ویژگى پیامبرش را این گونه یاد مى كند: »گویى 
گر آنان ایمان نیاورند ــ مى خواهى خود را از غم  ــ ا
ک كنى!«.9 در  و اندوه، به جهت اعمال آن ها، هال
جاى دیگر مى فرماید: »ما قرآن را از آن جهت بر تو 
و جهد  كثرت عبادت خدا  )از  كه  نكردیم  نازل 
كوشش در هدایت خلق( خویشتن را به رنج و  و 
مشقت درافكنى«!10 آرى، این بود كه فرمود: »خدا 
بر مؤمنان منت نهاد كه رسولى را از میان خود آنان 
و  كند  آنان تالوت  بر  را  الهى  آیات  تا  برانگیخت 
كتاب  گزند تیرگى و تباهى تطهیر و به  ایشان را از 
آن در  از  گرچه پیش  كند،  گاهشان  آ و حكمت 

گمراهى آشكار بودند«.11 
است.  زندگى  در  ما  الگوى  و  ما  پیامبر  او 
كه در چهارده قرن قبل  كسى  مى پرسید: چگونه 
مى زیسته، مى تواند الگوى انسان امروزى باشد؟ 
ثابت  انسانى،  ویژگى هاى  از  بسیارى  مى گویم: 
است و زمان در آن ها تأثیرى ندارد، مثل اعتقاد، 

9.شعراء:3.
۱0.طه:٢.

۱۱.آلعمران:١٦٤.
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زندگانى  مطالعه  دیگران.  با  سلوك  و  اخالق 
بزرگوار،  آن  كه  مى دهد  نشان  ما؟لص؟  پیامبر 
مى خواهند  كه  است  كسانى  برای  الگو  بهترین 
برسند. آن  به سعادت  و  بردارند  گام  راه خدا  در 
انسان  یک  كه  را  خوبى  صفات  همۀ  حضرت 
مى تواند داشته باشد، در خود داشتند و در ابعاد 
اخالقى،  كماالت  و  اعمال  اعتقادات،  سه گانه 
انسان ها  همه  براى  حسنه(  )اسوه  نیكو  الگوى 
ایمان،  حضرت،  آن  توحیدی  اندیشه  بودند. 
كار  كى، صداقت،  توكل، اخالص، شجاعت، پا
كوشش، نظم و نظافت، زهد و تقوا، محّبت و  و 
مهربانى، عفو و بخشش، همت عالى، استقامت 
و شكیبایى، هوشیاری و درایت، توّجه به خدا، 
 ... و  سختى ها  در  پایدارى  حوادث،  بر  ط 

ّ
تسل

كه مسلمانان باید از پیامبر  ازجمله اموری است 
خود الگو و سرمشق بگیرند.

پیامبراكرم؟لص؟  ما  شخصیتى  الگوى  آرى، 
است  انسان  كه  است  اخالق  به  انسان،  است. 
كه  است  كس  آن  مشابه  و  نیست  انسان  وگرنه 
ندارد.  نشانى  آدمیت  از  اما  دارد،  آدمى  چهره 

نهادینه  او  در  كه  انسان  بیرونى  و  درونى  صفات 
نام  اخالق  مى سازد،  را  او  شخصیت  و  شده 
مانند  پسندیده  و  نیكو  خوی های  هم  مى گیرد؛ 
و  زشت  خوی های  هم  و  دلیری  و  جوانمردی 
اخالق  هم  بزدلى؛  و  فرومایگى  همچون  ناپسند 
اخالق  هم  و  شجاعت  و  صبر  همچون  فردی 
بعثت  هدف  ایثار.  و  تواضع  مثل  اجتماعى 
پیامبران، اصالح اخالق آدمیان است تا آن ها را 

به مكارم اخالق مزین كنند.
به  مأمور  را  خود  احادیثى،  در  پیامبر؟لص؟ 
مكارم اخالق، معرفى نموده است1 و در روایات 
به  سخن  مكارم األخالق،  از  نیز  اهل بیت؟مهع؟ 
بس  جایگاهى  اخالق  ازاین رو  و  آمده2  میان 
آموزه ها  با  اخالق  اصواًل  است.  یافته  متعالى 
به طوری  رسید،  كمال  به  پیامبر؟لص؟  عمل  و 
بستایند،  را  كسى  اخالق  بخواهند  وقتى  كه 
مى گویند: اخالقش، محمدى است! سعدى هم 
گفته: َحُسَنْت َجمیُع ِخصاِلِه/  به نیكى درباره او 

۱.قلم:٤.
۲.مجمعالبیانطبرسی١٠/٣٣٣.
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وا علیه و آِله1: همه خصال او زیبا و نیكو بود، 
ّ
صل

براو و اهل بیتش درود فرستید!
را چنین  از سجایاى اخالقى آن حضرت  برخى 
كارهاى شخصى را خود انجام مى داد:  گفته اند: 
وصله  را  خود  لباس  و  مى دوخت  را  خود  كفش 
بردگان،  با  مى دوشید؛  خود  را  گوسفند  و  مى زد 
هم غذا مى شد؛ بر زمین مى نشست؛ حیا مانعش 
كند؛  تهیه  بازار  از  را  خود  نیازهاى  كه  نمى شد 
خود  دست  و  مى داد  دست  فقرا  و  توانگران  با 
بكشد؛  را  خود  دست  طرف  تا  نمى كشید  را 
كوچك،  چه  و  بزرگ  چه  مى رسید،  هركس  به 
آن  مى كردند،  تعارفش  چیزى  اگر  مى كرد؛  سالم 
پوسیده  خرماى  یك  اگرچه  نمى كرد،  تحقیر  را 
بود؛  كریم الطبع و خوش معاشرت  كم خرج،  بود؛ 
كند، همیشه تبّسمى بر لب  بدون اینكه قهقهه 
باشد،  كشیده  درهم  چهره  اینكه  بدون  داشت؛ 
همیشه اندوهگین به نظر مى رسید؛ بدون اینكه از 
خود ذلتى نشان دهد، همواره متواضع بود؛ بدون 

۱.سعدى،گلستان.

و  دل نازك  بسیار  بود؛  َسخّى  ورزد،  اسراف  اینكه 
مهربان بود؛ هرگز دست طمع به سوى چیزى دراز 
نكرد؛ هنگام بیرون رفتن از خانه، خود را در آینه 
كه به او مى شد  مى دید و هیچ گاه به خاطر ظلمى 

درصدد انتقام بر نمى آمد.2 
راز اخالق االهى، پروا داشتن از خداست؛ انسان 
خداست،  فراموشى  و  غفلت  معرض  در  هماره 
را مراقب  كه خدا  را هوشیار مى كند  او  یك تذكر 
كه در محضر خدایى و او  باش )راِقِب اهلل(؛ بدان 
یا َمَورز؛  تو را مى بیند؛ در محضر او، دغل مكن؛ ر
خدایت  كه  باش  به هوش  مكن!  جفا  َمرو؛  خطا 
است:  فرموده  و  فراخوانده  نفس  تزكیه  به  را  تو 
دّسیها«؛3  من  خاب  َقد  و  َزّكیها  من  َح 

َ
َافل »َقد 

و  كرد  تزكیه  را  خود  نفس  هركس  شد  رستگار 
كه نفس خویش  كس  گشت آن  نومید و محروم 
گناه آلوده ساخت. حسن خلق  را با معصیت و 
دین  تعریف  در  گاهى  كه  است  مهم  چنان  آن 
خدا؟لص؟  پیامبر  خدمت  كسى  مى گیرد.  قرار 

۲.طباطبائی،سیرةالنبی؟لص؟.
3.شمس:٩-١٠.
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آمد و پرسید: یا رسول اهلل! دین چیست؟ فرمود: 
ُحسن ُخلق. از سمت راست آمد و پرسید: دین 
سمت  از  سپس  ُخلق.  ُحسن  فرمود:  چیست؟ 
تكرار  را  سؤال  همان  و  آمد  سر  پشت  از  و  چپ 
داد.1 در حدیثى  را  كرد و حضرت همان جواب 
از دین است2  دیگر فرمود: خوش اخالقى، نیمى 

ُق الَحَسُن ِنصُف الّدیِن(.
ُ
)َالُخل

و  اخالقى  برجسته  نمادهای  و  جلوه ها  به  نگاه 
تربیت  بهترین شیوه های  از  آنان،  از  گرفتن  الگو 
اخالقى است؛ ازهمین رو خداوند همه چشم ها را 
به سوى پیامبر؟لص؟ خیره مى كند و مى فرماید در 
كه او بهترین الگوست  كنید  اخالق به او تأّسى 
گر  سوة حسنة(.3 آیا ا

ُ
)لقدكان لكم فى رسول اهلل أ

كسى از نظر اخالقى واجد واالمنشى و نیك سیرتى 
مى توانست  نمى بود،  بزرگ  مقیاسى  در  هم  آن 
آورده  به وجود  را در جهان  چنین تحول عظیمى 
و آیینش پانزده قرن ادامه یافته و اكنون نزدیك به 

۱.میزانالحکمه،ح٥٠.
۲.خصال١/١٧. 
3.احزاب:٣٣. 

دو میلیارد نفر پیرو داشته باشد؟! بیهوده نیست 
تو  »همانا  مى ستاید:  این گونه  را  او  خدایش،  كه 
على 

َ
ل )إّنك  هستى«  عظیمى  ُخلق هاى  داراى 

ٍق عظیم(.4 این نشان دهنده جایگاه محوری 
ُ
ُخل

اخالق نیكو در اسالم است. چنانچه امام حسن 
مجتبى؟ع؟ فرمود: »بهترین خوبى، اخالق خوب 
گاهى هم حسن خلق در تعریف ایمان  است«.5 
»كامل ترین  فرمود:  باقر؟ع؟  امام  مى گیرد.  قرار 
نظر  از  آنان  نیكوترین  ایمان،  جهت  از  مؤمنان 
كَمَل الُمؤمنیَن إیمانًا أْحَسَنُهم   أ

َ
اخالق است« )إّن

قًا(6 و امام صادق؟ع؟ فرمود: »چهار خصلت 
ْ
ُخل

گر در كسى باشد ایمانش كامل مى شود  است كه ا
گناهان  گناهانى باشد، این  گر از سر تا پایش  و ا
و  صدق  چیز:  چهار  آن  نمى كاهد؛  او  از  چیزى 

اداى امانت و حیا و حسن خلق است«.7
كالمى  با  را  خاتم؟لص؟  پیامبر  دربارۀ  سخن 
امیرمؤمنان؟ع؟  موال  او  وصى  و  برادر  از  گهربار 

۴.قلم:٤.
۵.خصال:٢٩.

6.کافی٢/٩٩،بابحسنخلق.
۷.همان.
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كه در خطبۀ 235 نهج البالغه  به پایان مى بریم 
آمده است. امام ؟ع؟ این سخن را هنگامى ایراد 
كردند كه مشغول غسل و تجهیز آن دردانه خلقت 
ک و حزن انگیز كه از نهایت  بودند؛ سخنانى سوزنا
اندوه و غم موال در آن هنگام خبر مى دهد. این 
كرده،  كه دیگران بدن پیغمبر را رها  در حالى بود 
خالفت  گرفتن  به دست  براى  توطئه  مشغول 

پیغمبر بودند. 
كه در حكم  ک  آن حضرت در آن لحظات دردنا
وداع با برادر و مربى و معلم خویش بود، خطاب 
َو  ْنَت 

َ
أ ِبي 

َ
»ِبأ فرمودند:  چنین  پیامبر؟لص؟  به 

ْم َیْنَقِطْع 
َ
ل َما  ِبَمْوِتک  اْنَقَطَع  َقِد 

َ
ل  اهلِل، 

َ
َرُسول َیا  ي  ّمِ

ُ
أ

َماِء؛  ْخَباِر الّسَ
َ
ْنَباِء َو أ ِ

ْ
ِة َو ال ُبّوَ ِبَمْوِت َغْیِرک ِمَن الّنُ

َو  ِسَواک،  ْن  َعّمَ یًا  ِ
ّ
ُمَسل ِصْرَت  ى  َحّتَ ْصَت  َخّصَ

ک 
َ
ّن
َ
 أ

َ
ْو ال

َ
اُس ِفیک َسَواًء؛ َو ل ى َصاَر الّنَ ْمَت َحّتَ َعّمَ

ْیک 
َ
ْنَفْدَنا َعل

َ َ
َجَزِع، أل

ْ
ْبِر َو َنَهْیَت َعِن ال َمْرَت ِبالّصَ

َ
أ

كَمُد ُمَحاِلفًا، 
ْ
 َو ال

ً
اُء ُمَماِطال

َ
كاَن الّد

َ
ُئوِن َو ل

ُ
َماَء الّش

ُیْسَتَطاُع 
َ

ال َو  ُه  َرّدُ ک 
َ
ُیْمل

َ
ال َما  ُه  كّنَ

َ
ل َو  ک، 

َ
ل  

َّ
َقال َو 

َنا 
ْ
ي، اْذكْرَنا ِعْنَد َرّبِک َو اْجَعل ّمِ

ُ
ْنَت َو أ

َ
ِبي أ

َ
َدْفُعُه. ِبأ

ِمْن َباِلک« .

تو  مرگ  با  رسول اهلل.  یا  فدایت  به  مادرم  و  پدر 
دیگران  مرگ  با  كه  شد  گسسته  و  قطع  رشته اى 
اخبار  و  نبّوت  رشته  نمى شود:  قطع  و  گسسته 
به گونه اى  تو،  مرگ  بود  خاصى  حادثه  آسمانى. 
كه به مصیبت مرگ تو دچار شدند دیگر  كه آنان 
یكسان  همگان  و  بردند  یاد  از  را  مصیبت ها 
به  را  ما  گر  ا شدند.  عزادار  تو  مرگ  مصیبت  در 
و  گریستن  از  و  بودى  نداده  فرمان  شكیبایى 
آن قدر  بودى،  نكرده  منع  كردن  بى تابى  و  زارى 
مى گریستیم تا سرشكمان را به پایان رسانیم. درد 
اندوه  و  تو در رفتن درنگ مى كند و رنج  جدایى 
ماست.  با  همواره  سوگندخورده اى  یار  چون  تو 
كنیم، باز هم اندک  در سوگ تو، هرچه بي قرارى 
را یاراى  كسى  كه  است، ولى مرگ چیزى است 
كردن آن نیست. پدر و مادرم به  راندن و توان دفع 
كن و ما را در یاد  فدایت، ما را نزد پروردگارت یاد 

خود هماره درنظر داشته باش.
ک، امیرمؤمنان؟ع؟ ضمن  در این جمالت سوزنا
انقطاع  و  اكرم؟لص؟  پیامبر  خاتمیت  به  اشاره 
را  او  بى مثال  وجود  حضرت،  آن  از  پس  وحى 
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محروم  و  ندانسته اند  هیچ كس  با  قابل مقایسه 
شدن از دیدار او را برای خویش و امت، شایسته 
نبوت،  از  كه پس  نبود  گر  ا حزن دائم شمرده اند. 
نموده  بهره مند  امامت  نعمت  از  را  ما  خداوند 
اما  بودیم،  دوچندان  ماتم همیشگى  سزاوار  بود، 
خداوند با غدیر خم، اسالم ما را با امامت پیوند 
َیْوَم 

ْ
»ال نمود:  تكمیل  را  خود  دین  بدین گونه  و  زد 

كه  خرسندیم  امروز  ما  و  ِدیَنُكم«1  ُكْم 
َ
ل ُت 

ْ
ْكَمل

َ
أ

در دوران امامت فرزند او حضرت مهدی؟جع؟ 
و  هم نام  و  امامت  ذخیره  آخرین  كه  هستیم 
و  باطل  محو  رسالتش،  و  است  پیامبر  هم كنیه 
گیتى  سراسر  در  عدالت  برپایى  و  حق  اعتالی 
است:  ایشان  فرج  در  تعجیل  ما  دعای  و  است 

. ر�ج ک الف اللهم ع�ج وللی
در  كه  السماء  اخبار  و  إنباء  نبوت،  عبارت  سه 
واژه  همان  ترجمان  آمده،  امیرمؤمنان؟ع؟  كالم 
كه با فعل انقطع، به صراحت ختم  وحى است 
چهلم  آیۀ  در  معنا  این  مى كند.  تبیین  را  نبوت 

۱.مائده:3.

سوره احزاب با كلمه خاتم النبیین تبیین و اعالم 
َحٍد ِمْن ِرجاِلُكْم َو 

َ
با أ

َ
ٌد أ كاَن ُمَحّمَ شده است: »ما 

یَن2: محمد؟لص؟ پدر  ِبّیِ  اهلِل َو خاَتَم الّنَ
َ

لِكْن َرُسول
هیچ یک از مردان شما نیست، اما فرستاده خدا 
است«.  پیامبران  خاتم  و  رسوالن  پایان بخش  و 
این ختمیت نشانگر پایان شریعت بوده و عامل 
رسواساز همه مدعیان دروغین نبوت تا آخر دورۀ 
جهان است. این معنا چنان برای همه آشكار و 
قطعى بوده كه حتى بهاءاهلل، اولین رهبر بهائیان، 
كتاب اشراقات )ص293(  در آخرین صفحات 
وجود  به  رسالت  و  نبوت  كه  مى كند  اعتراف 
آقای جهانیان  و  و مربى مردمان  رسول عالمیان 
ـ  باد  او و خاندانش  بر  كه درود خدا  ـ  اكرم  پیامبر 
پایان یافته است. عبارت او این است: »الصلوة 
و السالم على سید العالم و مرّبى األمم الذی به 
انتهت الرسالة و النبوة و على آله و اصحابه دائمًا 
كه ختم نبوت و  ابدًا سرمدًا« و این نشان مى دهد 

انقطاع وحى به هیچ وجه قابل انكار نیست.

2. احزاب: 40.
�����
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»سرمشقعالمیان«یاافسانههایهزارویکشب

روی خـــــــط خبـــــــــر

تشكیالت  تبلیغاتى  فعالیت های  به دنبال 
بهانه یک صدمین سال  به  بار هم  این  بهائى، 
درگذشت عبدالبهاء از فیلمى رونمایى شد كه 
در پیام های مختلف بیت العدل در طول یک 
ساخت  و  بود  شده  اشاره  آن  به  گذشته  سال 
آن به مناسبت بزرگداشت صدمین سال مرگ 
شده  داده  وعده  دنیا  بهائیان  به  عبدالبهاء 
به هر دلیلى، در میان  اینكه شخصیتى  بود.  
محبوب  آن چنان  مرگ،  از  پس  حتى  گروهى 
ی، فیلمى  كه برای صدمین سال مرگ و باشد 
شود  ساخته  دالری  میلیون  چند  بودجه  با 
انتخابى  از  گر  ا اما  انتقاد خاصى ندارد،  جای 
برای  شخصیت  همان  زندگى  از  گزینشى 
او  و روایت زندگى  ساخت فیلم استفاده شود 
كه از آن  به تیغ سانسور سپرده شود، به گونه ای 
شخص  منافع  جهت  در  پیش گفته،  محبت 
فرودست  گروهى  علیه  فرادست  طبقه ای  یا 

استفاده شود، جای تأمل فراوانى دارد.

ساختن فیلم های مستند و داستانى در چند 
جامعه  رسوم  از  یكى  به   تبدیل  اخیر  سال 
بهائى تحت حمایت بیت العدل شده است. 
كوتاه و قابل مدیریت برای ارائه اطالعات  راهى 
بهائیت،  یخ  تار از  تحریف شده  و  گزینشى 
یخى  تار قطعى  مستندات  انتشار  به جای 
قرار  بیت العدل  اختیار  در  است  سال ها  كه 
نیاز  بیت العدل  به این ترتیب  است.  داشته 
را  بهائى  جوانان  به خصوص  و  اندیشمندان 
یخ  تار جعل  با  یخى،  تار مستندات  ارائه  به 
روش،  این  اجرای  هرچند  مى دهد.  پاسخ 
میلیون ها  دالر هزینه از محل حقوق اهلل داشته 
نمى تواند  دیگر  دوران  این  در  گرچه  باشد، 
مستندات  به  اندیشمندان  دستیابى  مانع 
مشخص  هنوز  گردد.  یخى  تار روشن 
مقابل  در  مى تواند  كى  تا  بیت العدل  نیست 
در  برای  اندیشمندان  متعدد  درخواست های 
آثاری  و  الواح  خطى  نسخ  دادن  قرار  دسترس 
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یخ نبیل یا آثار منتسب به عبدالبهاء  مانند تار
كند؟ مقاومت 

با نام »سرمشق عالمیان« در  كه  در فیلم اخیر 
جوامع بهائى به زبان های مختلف منتشر شده 
است، درس هایى از آخرین تجربه فیلم سازی 
باب  تولد  سال  یستمین  دو در  بیت العدل 

مشاهده مى شود. 

بیت العدل  كه  است  آن  درس  نخستین 
و  هالیوودی  پرهزینه  فیلم های  بین  تفاوت 
آماتور  كارگردانان  با  كه  را  گذشته  فیلم های 
برای  به راحتى  و  یافته  در مى ساخت،  بهائى 
»سرمشق  دالری  میلیون  صورت حساب 

عالمیان« دست به جیب شده است. 

ژست  از  خروج  فیلم  این  دیگر  درس 
استداللى  بحث های  و  یخ  تار كارشناسى 
به دنبال افتضاح تجربه  قبل بود. تجربه تلخى 
به تكرار آن مى بود، شاید  گر تمایلى  ا كه حتى 
كارشناس بهائى حاضر نمى شد به عنوان  هیچ 
پژوهشگر، به نقل چنان حرف های بى سندی 
اعتراض  صدای  كه  بپردازد  گذشته  همچون 
یخى ــ حتى در درون  به تحریف مسلمات تار
انتقادهای  شاید  شود.  بلند  ــ  بهائى  جامعه 
در  »دروازه«  فیلم  دربارۀ  رسانه ای  و  مكتوب 
فیلم  دانلود  برای  كه  شد  باعث  قبل  سال  دو 
جامعه  رسمى  سایت  از  عالمیان«  »سرمشق 

هرگونه  عدم  به  تعهد  درخصوص  باید  بهائى، 
التزام  فیلم  نقد  در  تصاویر  از  استفاده  و  نقد 
یخ،  كه برای اولین بار در تار داد. به این معنى 
آن  نقد  برای  فیلم  یک  تصاویر  از  استفاده  
یافت كننده آن فیلم  ممنوع اعالم مى شود و در
برای  تصاویر  این  از  هرگز  كه  مى گردد  متعهد 
را  تعهد  این  البته  و  نكند  استفاده  فیلم  نقد 
تعالیم  از  یكى  كه  مى گیرد  جامعه ای  رهبری 
اصلى خود را تحری  حقیقت مى داند. واضح 
تحری  شعار  با  نقد  از  جلوگیری  كه  است 
بهائى  تشكیالت  و  نیست  سازگار  حقیقت 
فعالیت های  هنگام  به  و  شعار  مقام  در  تنها 
تبلیغى تهاجمى خود علیه پیروان سایر ادیان، 
كه  از شعار تحری حقیقت بهره مى برد و آنگاه 
نوبت به نقد خود او مى رسد، نقدها را نشنیده 
با  نقد  كردن هر  به دنبال خاموش  یا  و  مى گیرد 
رانت  از  استفاده  با  گاهى  است،  وسیله  هر 
رسانه ای،  و  اجتماعى  شبكه های  در  قدرت 
با  گاهى  و  رقیبان  نقد  كردن  بایكوت  با  گاهى 

كردن پاسخ ها به آینده. تمسخر و موكول 

با این تجارب در فیلم حاضر فقط شاهد یک 
یخى  روایت احساسى بدون سند و مدارک تار
كن  اما از  دست اولى  تصاویر  با  كه  هستیم 
گاهى  بهائى حیفا همراه شده است، هرچند 
كودكانه  قدری  تصاویر  و  مطالب  این  تدوین 
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و  آه  با  به نظر مى رسد. به عنوان مثال، هم زمان 
گوینده از وضعیت بد آب وهوایى عكا،  فغان 
هستیم  مدیترانه ای  زیبای  ساحل  یک  شاهد 
یخ همواره آب وهوای معتدل آن  كه در طول تار
برای بشر یک آرزو بوده است؛ یا مثاًل برای آنكه 
گفتار متن دربارۀ سوز و سرمای سخت بغداد 
ندارد(  جدی  جغرافیایى  واقعیت  اصواًل  )كه 
كوهستان های  دلسوزتر شود به ناچار از تصاویر 

آالسكا و مشابه آن استفاده شده است.

برای  و عبدالبهاء  بهاءاهلل  از تالش  فیلم دائمًا 
و  دوستى  و  صلح  به  نیل  و  جامعه  اصالح 
تیغ  اما  مى گوید  سخن  انسانى  عالم  وحدت 
بزرگى  حقایق  بیان  از  تا  شده  باعث  سانسور 
كند.  غافل شود و دروغ پردازی را جایگزین آن 
آن  فیلم نامه  نویسنده  تالش  نمونه  به عنوان 
كه نشان دهد، تبعید بهاءاهلل از ایران به  است 
همچنین  و  او  محبوبیت  گرفتن  فزونى  دلیل 
كه به جامعه عرضه  عقاید جدید و نابى بوده 
یخى  تار بزرگ  دروغ  یک  این  اما  است،  كرده 
است! جرم بهاءاهلل، مشاركت در ترور نافرجام 
را  او  و  بود  قاجار(  شاه  )ناصرالدین  ایران  شاه 
كردند؛  یست از ایران اخراج  به عنوان یک ترور
كه مجازاتش اعدام بود و هم قطاران او  هرچند 
بهاءاهلل  اما  شدند،  اعدام  همگى  ترور  این  در 
به  روسیه،  با وساطت سفیر  اعدام،  به جای  را 

كردند.  بغداد تبعید 

خود،  احساسى  سناریوی  ادامه   در  فیلم 
در  ایران  از  بهاءاهلل  خروج  نحوه  سانسور  با 
زندگى  روسیه،  دولت  ویژۀ  نمایندۀ   معّیت 
بهاءاهلل و عبدالبهاء را پس از خروج از ایران به 
بدبختى  با  و  زنجیر  و  غل  در  زندانیانى  شكل 
رهگذر  این  از  و  نمایش  مى دهد  بیچارگى  و 
ــ  هم زمان  بااین حال،  مى كند،  ترحم  گدایى 
صرف نظر از نیت و سلوک بهاءاهلل در آن برهه  و 
اختالفات عمیق او با برادرش برای جانشینى 
دوساله  اقامت  و  آزادانه  زندگى  به  ــ  باب 
كوه های سلیمانیه، بدون  ی در  خودخواسته و

اطالع حكومت محلى، اشاره مى كند. 

نامه های  به  اشاره ای  هیچ  همچنین  فیلم 
یعنى  دوران  قدرت های  به  بهاءاهلل  پرتجلیل 
شاه  حتى  و  عثمانى  انگستان،  روسیه، 
حقایق  این  همه   كنار  از  و  نمى كند  هم  ایران 

به سرعت عبور مى كند.

یخ،  تار تحریف  از  صرف نظر  فیلم  سازندگان 
و  بغداد  از  مجدد  تبعید  دالیل  در  ازجمله 
گاهى برای توجیه برخى وقایع،  ادرنه به عكا، 
كه ادامه  بیننده را چنان احمق فرض مى كنند 
تماشای فیلم برای افراد فهیم سخت مى شود، 
مانند جایى كه اقامتگاه بزرگ و مجلل بهاءاهلل 
بزرگ ترین  شاید  كه  مى بینیم  را  بهجى  باغ  در 
هم زمان  و  است  بوده  منطقه  آن  عمارت 
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و  زندان  و  تبعید  در  زندگى  سختى های  از 
هم  زندانیان  تیمار  برای  عبدالبهاء  كاری  فدا
كه این سختى  مى شنویم. فیلم به ما نمى گوید 
دوران  و  انجامیده  طول  به  مدت  چه  رنج  و 
عافیت پس از آن چند سال بوده است، فقط 
كتاب اقدس در سال  یخ تألیف  نگاهى به تار
1290 قمری تا زمان مرگ بهاءاهلل در سال 1309 
آزادی  مدت  كه  مى دهد  نشان  ما  به  قمری 
چیزی  از  بیشتر  بسیار  فلسطین  در  او  كامل 
است.  درآمده  نمایش  به  فیلم  در  كه  است 
سه  تا  دو  كثر  حدا او  كه  مى گوید  ما  به  یخ  تار
از  قمری   1287 سال  در  و  بوده  زندانى  سال 
زندان رها شده و بیش از 22 سال در فلسطین 
یسته و در این مدت از چنان آزادی برخوردار  ز
دیانت  برای  جدیدی  احكام  توانسته  كه  بوده 
اما فیلم چنان تدوین شده  نماید؛  خود وضع 

یخى از آن فهمیده نشود. كه این حقایق تار

مانند  عبارت هایى  فیلم  ابتدای  همان  در 
به كار  باوری  وصف  در  جهان«  دادن  »تغییر 
كمتر از  كه بعد از حدود 170 سال  برده مى شود 
گرفته است!  یک هزارم جمعیت جهان را دربر 
موفقیت  عدم  این  بهائیان  برخى  شاید  البته 
پس  بهائى  جامعه   مسیر  انحراف  از  ناشى  را 
به  توجه  به جای  كه  بدانند  عبدالبهاء  از 
و  اسالم  مانند  ادیانى  از  ملهم  معنوی  وجه 

بهاءاهلل،  عرفانى  نگاه های  حتى  و  مسیحیت 
به تشكیالت سرد و بى روح امروز تبدیل شده 

است. 

اشاره ای  فیلم  در  مى توانیم  راستا  همین  در 
رساله  نام های  به  عبدالبهاء  اثر  دو  به  گنگ 
ما  به  فیلم  یابیم.  در مدنیه  رساله  و  سیاسیه 
رساله  كتاب  در  عبدالبهاء  كه  نمى گوید 
و  تمام عیار  مسلمان  یک  قامت  در  مدنیه، 
قوانین  كه  گمنام، پیشنهاد مى كند  به صورت 
شود.  اجرا  كشور  سراسر  در  یک پارچه  اسالم 
اواًل  شورا  مجلس  »نمایندگان  مى نویسد:  مثاًل 
باید از فقها و علمای دینى و سایر علوم باشند 
نفس،  از  صیانت  شرط  چهار  دارای  ثانیًا  و 
حفاظت از دین، مخالفت با هوی و اطاعت 
داشته  قانون گذاری  حق  تا  باشند  امام  امر  از 
مردم  و  باشد  داشته  اصالت  ها  آن  قوانین  و 
كنند.« )رساله  ی  مى بایست از آن قوانین پیرو

مدنیه، صص49-41(. 

این  در  عبدالبهاء  كه  نمى گوید  ما  به  فیلم 
دادن  سامان  و  مرزی  خطوط  تعیین  بر  كتاب 
جدید  تجهیزات  از  استفاده  و  ایران  ارتش  به 
مى خواهد  كه  چرا مى كند؛  كید  تأ نظامى 
مانند  تعالیمى  بر  گزینشى،  به صورت 
جهان وطنى، ممنوعیت حمل سالح و صلح 
نباید  فیلم  مخاطب  كند.  كید  تأ عمومى 
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یابد؛  گاهى  آ مدنیه  رساله  محتوای  تمام  از 
یه ای به این تصویر  بلكه باید فقط از همان زاو
كه بیت العدل مى خواهد و مى پسندد.  بنگرد 
برای  مى توانند  بهائى شناسى  خوانندگان 
عبدالبهاء  مدنیه  رساله  دربارۀ  بیشتر  مطالعه 
ی  ترازو در  عبدالبهاء  مدنیۀ  »رسالۀ  مقاله  به 
بهائى شناسى،  فصلنامۀ   16 شماره  در  نقد« 

كنند.  زمستان 1399 مراجعه 

نگاه  فیلم  این  شاخصه های  از  دیگر  یكى 
كه  است  آن  در  موجود  شدید  غرب گرایانه 
این  غربى  كارگردان  به  فقط  نمى رسد  به نظر 
و  شوقى  تمایالت  پای  رّد  بلكه  برگردد،  فیلم 
غربى  بهائیان  به  دادن  برتری  بر  بیت العدل 
شرقى  و  هندی  و  ایرانى  بهائیان  به  نسبت 

كاماًل نمایان است. 

اطرافیان  همه  میان  از  فیلم  این  سراسر  در 
مادر،  نام  فقط  عبدالبهاء،  خانواده  و  بهائى 
برده  ی  و تنى  خواهران  از  یكى  و  همسر 
صبح  یحیى  میرزا  از  نامى  هیچ  و  مى شود 
ازل و عزیه نوری یعنى عمو و عمه عبدالبهاء 
)با  برادران،  سایر  و  محمدعلى افندی  یا 
نامادری ها  وصایا(،  الواح  به  اشاره  وجود 
اغلب  از  حتى  یا  و  گوهرخانم  و  فاطمه  یعنى 
بهائى  باور  گسترش  برای  كه  بهائى  ایرانیان 
شنیده  نامى  كرده اند،  جان فشانى  جهان  در 

آنان  خاطرات  از  اینكه  به  رسد  چه  نمى شود؛ 
ذكری  حیفا  و  عكا  یا  ادرنه  بغداد،  ایران،  در 
امریكاییان  از  آن  به جای  اما  آید.  میان  به 
تمجید  بهائى شده  مستعمره نشینان  و 
برادران  اینكه  البته  است.  شده  فراوانى 
عبدالبهاء نسبت به نحوه رهبری او اعتراض 
بهائیان  و  شدند  جدا  او  از  و  داشتند  شدید 
عبدالبهاء  اینكه  و  گرفتند  نام  وحدت گرا 
خود  كوچک تر  برادر  پدر،  وصیت  برخالف 
محمدعلى را جانشین خود نساخت و بعدها 
خانواده   همه  شوقى  زمان  در  به خصوص  نیز 
بین  این  در  شدند،  طرد  بهائیت  از  بهاءاهلل 
بى تأثیر نیست. حتى زمانى كه فیلم، داستان 
آنان  زمین های  خرید  و  عدسیه  كشاورزان 
نامى  مى كند،  نقل  را  عبدالبهاء  به وسیلۀ 
برای  سال ها  كه  یزدی  بهائى  كشاورزان  از 
بسیاری  زحمت های  مزارع  آبیاری  و  ساخت 
شرقى  آن ها  كه  چرا نمى شود،  برده  كشیدند، 
بهائیت  پیشبرد  در  نامشان  باید  و  هستند 

كم رنگ باشد. 

نیز  اول  اقدامات عبدالبهاء در جنگ جهانى 
كه تحریف  به گونه ای در این فیلم روایت شده 
هنگامه   در  عبدالبهاء  است.   یخ  تار م 

ّ
مسل

جنگ جهانى اول با اینكه در سرزمین عثمانى 
را  او  همشهریانش  و  اطرافیان  و  یست  مى ز
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نبرد  در  مى شناختند،  مسلمان  یک  به عنوان 
كامل  به طور  انگلستان،  ارتش  با  عثمانى ها 
مدیترانه  ساحل  در  )كه  انگلستان  ارتش  از 
حمایت  شدند(  پیاده  عثمانى  اشغال  برای 
انبارهای عدسیه،  كمک غالت  با  آنان  و  كرد 
كل  توانستند  بود،  عبدالبهاء  اختیار  در  كه 
پاس  به  درنهایت  و  شوند  متصرف  را  شامات 
این خدمات، به عبدالبهاء نشان »نایت هود« 
این  در  حتى  كه  كردند  اعطا  را  »ِسر«  لقب  و 
البته  فیلم تصویر آن مراسم هم موجود است. 
بین  را  عدسیه  گندم های  مصرف  محل  فیلم 
از  گرسنگان  نجات  و  فلسطینى  نیازمندان 
كه بیت العدل  مرگ نمایش مى دهد، تصویری 

دوست دارد به ما نمایش دهد.

از طرف دیگر فیلم هیچ اشاره ای به سرنوشت 
ک عدسیه و دیگر زمین های خریداری شده  امال
به وسیلۀ عبدالبهاء از اعراب فلسطینى و سایر 
كه خریداران  معامالت مشابه پرسود نمى كند 
فروش  و  بودند  كسانى  چه  زمین ها  آن  نهایى 
بعدی،  سال های  در  یهودیان  به  زمین ها  این 
و  عرب  كنان  سا سرنوشت  بر  تأثیری  چه 

گذاشت؟ مسلمان آن سرزمین 

 ایرانى ستیزی فیلم به این ها محدود نمى شود. 
برای  فیلم  سازندگان  عمل  آزادی  وجود  با 
كن مقدس بهائى فلسطین  تصویربرداری از اما
به  شده  سعى  پالن ها  بیشتر  در  اشغالى، 
در  فیلم برداری  مانند  مختلف  روش های 
هم  بهائى  بزرگان  ایرانى  زندگى  سبک  شب، 
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قلعه  پالن های  در  اما  شود،  رانده  حاشیه  به 
به وفور  دارد  عثمانى  ــ  عربى  معماری  كه  عكا 
طبعًا  است.  شده  داده  نمایش  جوانب  همه 
یه  رو چنین  ایرانى  بهائیان  با  فیلم  این  وقتى 
نیست  نامهربانى داشته است، جای تعجب 
غیرمتمدن  افرادی  را  غیربهائى  ایرانیان  كه 
معرفى نماید و آموزش دختران را قبل از بهائیت 
سؤال  این  البته  نماید.  انكار  به كلى  ایران  در 
مى ماند  بى پاسخى  سؤال  ده ها  همچون  هم 
نبود،  دختران  برای  آموزشى  ایران  در  گر  ا كه 
سال ها  قرةالعین  طاهره  مانند  فردی  چطور 
اختصاصى  مدرسه ای  در  عبدالبهاء  از  قبل 
كوچک  شهر  یک  در  هم  آن  دختران،  برای 
اطالعات  با  و  مى كرده  تحصیل  قزوین  مانند 
میرزا  ادعاهای  حتى  و  شعر  و  ادبیات  دینى، 
على محمد باب آشنا شده بود؟ تكمیل نگاه 
كه در هیچ  آنجاست  فیلم  در  ایرانى  زن  ضد 
ــ  غرب  به  عبدالبهاء  سفرهای  فیلم  از  فریمى 
بغداد،  به  سفر  از  كمتر  مشقت هایى  قطعًا  كه 
ادرنه و عكا داشته اند ــ هیچ اشاره یا تصویری 
دیده  ایرانى  بهائى  زنان  یا  خانواده  زنان  از 
كنار  نمى شود و درعوض تصویر زنان غربى در 
گسترده ای انعكاس یافته  عبدالبهاء به شكل 
كه این انعكاس نیز با تحریف و  است. هرچند 
كه در بازسازی فیلم  سانسور همراه است؛ چرا
صحنه  آمریكا،  بهائیان  با  ی  و دیدار  قدیمى 

سانسور  ی  و از  آمریكایى  زنان  دست بوسى 
اخیر  سال های  در  كه  صحنه ای  است.  شده 
قرار  رسانه  اهالى  و  منتقدان  موردتوجه  بارها 
دربارۀ  نیز  كوتاه  فیلم  و  مقاله  چندین  و  گرفته 
نشان  كه  صحنه ای  است.  شده  ساخته  آن 
ابایى  حركت  این  از  عبدالبهاء  مى دهد 
نداشته گرچه پدرش بهاءاهلل صراحتًا در كتاب 
كرده  اعالم  و حرام  را ممنوع  این عمل  اقدس 
است. بى توجهى عبدالبهاء نسبت به تعالیم 
پدر، تقدس و عصمتى را كه سفارش دهندگان 
فیلم برای عبدالبهاء قائلند، زیر سؤال مى برد و 

برای همین باید سانسور شود. 

كه از عبدالبهاء  در فیلم ظاهرًا تالش مى شود 
درآید،  نمایش  به  نژادپرستى  ضد  چهره ای 
دیگری  پیام  فیلم  تدوین  و  ساخت  در  اما 
فیلم حتى  منتقل مى شود. وقتى كه در سراسر 
با  عبدالبهاء  شخص  از  مشترک  صحنۀ  یک 
ــ  نمى شود  داده  نمایش  رنگین پوست  جامعه 
درحالى كه عكس هایى ازاین دست وجود دارد 
تعمدی  فیلم  ساخت  در  كه  مى رسد  به نظر  ــ 
فقط  و  بوده  عبدالبهاء  دیدگاه  حذف  بر 
موردتوجه  افراد  برخى  با  ی  و گرم  بسیار  روابط 

گرفته است.  بیت العدل قرار 

سیاه پوستان  از  عبدالبهاء  تمجید  حتى 
افریقایى  سیاهان  از  برتر  را  آنان  كه  آمریكایى 
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مى داند، در این فیلم نیامده است. عبدالبهاء 
از  بودن  بى بهره  دلیل  به  را  آفریقایى  سیاهان 
شكل  به  گاوهایى  به عنوان  مدرن،  تعالیم 
آن  كنار  در  و  مى كند  معرفى  انسان  صورت  و 
از  بهره مندی  دلیل  به  آمریكایى  سیاهان  از 
تجلیل  مدرن  دنیای  پیشرفت های  و  مدنیت 
خطابات،  ص199؛  بزرگ،  )خطابات  مى كند 
این  كه  عبدالبهاء  كاش  ای  ص48(.  ج3، 
كرد  سفر  بار  دو  را  دنیا  ینگه  تا  دور  مسافت 
بار هم به سرزمینى نزدیک مانند  حداقل یک 
دیدگاه  تا  مى كرد  سفر  و...  كنیا  و  اتیوپى 
اصالح  را  آفریقایى  سیاهان  دربارۀ  اشتباهش 
مناطق  این  به  كه دسترسى  به خصوص  كند، 
لندن  و  یس  پار از  كم هزینه تر  و  ساده تر  بسیار 
مى شد،  میسر  یایى  در كوتاه  سفر  یک  با  و  بود 
كه ایشان حتى زحمت دیدن ایران را  هرچند 
كتابى به نام  هم به خود نداد و به جای آن در 
از  خیالى  سفرنامه ای  سیاح  شخصى  مقاله 
كه بعد از هشت سالگى هرگز آن را ندید  ایران ــ 

كه غیرواقع نمایى بسیاری دارد. ــ نوشت 

به  سفر  داده های  تحریف  دیگر،  سوی  از 
آمریكا به حذف شخصیت های بسیار مؤثری 
مانند جرج ابراهیم خیراهلل و خانم روت وایت 
كه  شخصیت ها  این  مى یابد.  گسترش  هم 
آمریكا  بهائیت در جامعه  پیام آوران  نخستین 

مبلغان  به اندازه  حداقل  مهم تر،  نه  گر  ا بودند، 
هرچند  داشتند.  اهمیت  میانمار  در  بهائیت 
گروه مطرودین تشكیالت  درنهایت این افراد به 
بیت العدل  كه  است  بدیهى  و  شدند  اضافه 
كند تا هیچ كس به اعتراض های  سانسورشان 
بعدی آنان به شوقى توجهى نكند و از آن مطلع 

نشود.

در  یخى  تار واقعیت های  و  یخ  تار با  دشمنى 
گسترش  مدعى  را  خود  كه  بهائى  تشكیالت 
حقیقت  تحری  ازجمله  دوازده گانه  تعالیم 
نمى شود.  محدود  تحریف ها  این  به  مى داند 
به  عبدالبهاء  معرفى  برای  كه  فیلمى  در 
بخش های  است،  شده  ساخته  جهانیان 
مى دهد.  جلوه  وارونه  را  ی  و زندگى  از  یادی  ز
در  عبدالبهاء  كه  قلعه ای  سكانس های  مثاًل 
ابتدای ورود به فلسطین به آن وارد شده بخش 
به خود اختصاص مى دهد،  را  فیلم  از  یادی  ز
اما در هیچ كجای این فیلم مسجد جامع جزار 
در  نمایش  به  است  موجود  هم  كنون  هم ا كه 
كه عبدالبهاء سال های سال  نمى آید؛ جایى 
در آنجا رفت وآمد داشته و خود را به عنوان یک 
مى داده  جای  مسلمانان  صفوف  در  مسلمان 
بهائیان  خود  گفته  به  كه  جایى  تا  است، 
یش سفیدی اهل مسجد را  امامت جماعت و ر
یادی  كارنامه خود دارد و حتى بهائیان ز هم در 
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كرده اند. یا  ی به جماعت نماز برپا  پشت سر و
ی با همسایگان  در هیچ جای فیلم از روابط و
ماه  ایام  در  حتى  كه  نمى آید  میان  به  سخنى 
مبارک رمضان به قاری مسلمان پول مى دادند 
كه در مقابل خانه با صدای بلند قرآن بخواند 
ی شک نكند تا  كسى به غیرمسلمان بودن و تا 
حاضر  كه  را  زمین هایى  مسلمانان  كه  جایى 
در  به راحتى  بفروشند،  یهودیان  به  نبودند 
كه  تى  ی قرار مى دادند. البته تشكیال اختیار و
رانده  تقیه  با چوب تحریم  را  تمام این رفتارها 
از  آشكار  انحراف  این  به  نمى تواند  است، 

منش عبدالبهاء اعتراف نماید.

هم  اینجا  به  عبدالبهاء  سلوک  با  تقابل 
كه  هم  مورادی  در  حتى  و  نمى شود  ختم 
برنامه  در  دیگری  یۀ  رو علنًا  امروز  بیت العدل 
به  آن  خالف  فیلم  در  است،  داده  قرار  خود 
نمایش در مى آید تا اقتدار مدنظر بیت العدل 
تثبیت شود. به عنوان مثال از سویى در فیلم 
از  منفعت  كسب  با  عبدالبهاء  مخالفت 
مى شود  اعالم  به صراحت  كودكان  فعالیت 
فعالیت های  موج  اخیر  سال های  در  اما 
و  كودكان  برای  و  كودكان  به وسیلۀ  تبلیغى 
نوجوان  بهائیان  دادن  رأی  سن  كاهش  حتى 
و  است  نمایان  العدل  پیت  پیام های  در 
گل  دسته  یک  دادن  با  هم  فیلم  همین  در 

رسوم  مطابق  كه  كودكى  به دست  سنگین 
تجاوز  ضمن  است،  نشده  بهائى  هنوز  بهائى 
كار را تأیید مى نماید. به حریم آنان عماًل این 

پایان  از  سال  صد  از  پس  آنكه  آخر  كالم 
تشكیالت  مى رسد  به نظر  عبدالبهاء  حیات 
به جای مانده  میراث  بر  چنبره  با  بیت العدل 
و  موردی  گزینش  با  عبدالبهاء،  تا  باب  از 
بدون  و  یک باره  انتشار  نه  و  آثار  از  مقطعى 
كه  دلخواه  چهره ای  مى كند  سعى  آن،  فیلتر 
شوقى  تعالیم  با  مطابق  و  امروز  ذائقه  مناسب 
مطامع  هرجا  و  كند  ارائه  باشد  بیت العدل  و 
را  باور  این  اساس  كند،  اقتضا  تشكیالت 
هیچ  و  مى نماید  بازتعریف  دلخواه  شكل  به 
روز  از  بهائى  آموزه های  واژگونى  از  واهمه ای 
كه  است  كافى  فقط  ندارد.  كنون  تا نخست 
دستورهای  حلقه به گوش  جهان،  بهائیان 
به راحتى  كه  آن چنان  باشند؛  تشكیالت 
عبدالبهاء  وصیت  صریح  نص  برخالف 
كه خواسته بود  ــ  دربارۀ ساخت مقبره اش هم 
ساخت  ــ  نشود  ساخته  بنایى  مقبره اش  برای 
خود  برنامه  در  دالری  میلیون  ده  چند  بنایى 
دارد و پول آن را نیز تا دالر آخر از همین جامعۀ 
حلقه به گوش كه چشمانش از قبل و با ساخت 
یافت  در است،  شده  بسته  فیلم هایى  چنین 

كرد. خواهد 
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رونمایى  نشست  پاییز،  روزهای  آخرین  در 
جهان،  زنده  ادیان  كتاب  جدید  ویراست  از 
اسالمى  تحقیقات  و  اطالعات  مؤسسه  در 
استاد  و  نام آشنا  مؤلف  حضور  با   )IRIC(
گواهى،  عبدالرحیم  دكتر  آقای  فرهیخته 
گروه  مدیر  و  جهان  ادیان  پژوهش  مركز  رئیس 
از  چند  تنى  و  علوم  فرهنگستان  آینده نگری 
دانشگاه  اساتید  و  فرهیختگان  و  نویسندگان 
گزارشى  برگزار شد. در ابتدای نشست، پس از 
تبلیغى  و  آموزشى  پژوهشى،  فعالیت های  از 
آقایان  است،  انگلیسى  زبان  به  كه  مؤسسه 
اهمیت  دربارۀ  یسى  ادر دكتر  و  جوانى  دكتر 
و  پژوهشى  علمى،  سوابق  و  جایگاه  و  كتاب 
گفتند. سپس پروفسور  آموزشى مؤلف، سخن 
كتاب  گواهى، انگیزه ویراست و انتشار جدید 
محققان  و  دانشجویان  برای  را  آن  ضرورت  و 

كتاب رونمایى شد.  بیان نمودند، آنگاه از 

از  بیش  چاپ  و  تألیف  كه  گواهى  استاد 
به  پاسخ   ٦٠٠ حدود  و  مقاله   ٢٥٠ و  كتاب   ٥٠
مقوالت علمى و صدها سخنرانى در مجامع 
موضوع  در  بین المللى  و  داخلى  مختلف 

و  اعتقادی  و  فكری  مبانى  و  ادیان  یخ  تار
كارنامه  تقریب و مطالعات تطبیقى ادیان را در 

كتاب مى نویسد:  دارد، در مقدمۀ 

پس  بنده  كه  پیش  سال  پنج  سى و حدود 
از  دین شناسى  و  ادیان  دكترای  یافت  در از 
پساالی سوئد به  دانشكده الهیات دانشگاه او
كه از  كتاب هایى  ایران بازگشتم، یكى از اولین 
مجموعه كتب و دروس دكترایم به زبان فارسى 
كتاب ادیان زنده جهان تألیف  كردم،  ترجمه 
كه در همان چهار  دكتر رابرت ارنست هیوم بود 
ــ پنج سال اول، حدود پانزده هزار نسخه از آن 
كتاب  تجدید چاپ شد و به سرعت به صورت 
و  دانشگاه ها  در  ادیان  یخ  تار درسى  رسمى 
در  دانشگاهى  و  علمى  حوزه های  و  مدارس 
دیری  و  شد  برخوردار  عام  مقبولیت  از  و  آمد 
كتاب  كه به چاپ سى ام رسید. بنده  نپایید 
یخ ادیان در قرآن  دیگرى با عنوان درآمدی بر تار
كتاب هیوم  كنار  كردم تا در  در دو جلد تألیف 
كه متكلم و مبلغ و مبشر مسیحى بود و كتابش 
به عنوان  داشت،  مسیحى  تند  بوی  و  رنگ 
قرآنى  اسالمى  مواضع  حدودی  تا  آن،  مكمل 

تاریخادیانزندهجـــهان
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یك  به  نیاز  كردم  احساس  اما  دهد،  شرح  را 
كاماًل پر شود، لذا  كتاب واحد است تا آن خأل 
كه درحقیقت تلفیقى از دو اثر  كتاب حاضر را 
تا در اختیار طالب و  آوردم  فراهم  مزبور است 
دانشجویان رشته معارف دینى و به ویژه رشته 

گیرد.  یخ ادیان قرار  تار

بحثى  از  پس  صفحه،   ٧٠٠ در  كتاب  این 
معرفى  به  تطبیقى  دین شناسى  دربارۀ 
زنده  ادیان  و  باستانى  ادیان  ابتدایى،  ادیان 
یهودی،  هندویى،  آیین های  شامل  جهان 
بودایى،  تائویى، جاینى،  زرتشتى،  شینتویى، 
كنفوسیوسى، اسالم و سیك پرداخته و سپس 
و  مى رسد  بهائیت  و  بابیت  و  وهابیت  به 
آنان  باورهای  و  پیدایش  یخ  تار بیان  ضمن 
و  مطالعه  در  خود  شصت ساله  تجربیات  از 
پژوهش و نقد علمى بابیت و بهائیت، سخن 
جلسه  یك  از  خاطره ای  ازجمله  مى گوید. 
انتظام  خیابان  در  بهائیان  تبشیری  تبلیغى 

محله امیریه تهران نقل مى كند: 

ما  به  كه  صاحب منزل  مبلغ  پیرمرد  پاسخ  در 
اسالم  دین  مى گفت  ١٣-١٤ساله  بچه های 
كه چهارده قرن  ١٤٠٠ سال پیش آمده و لباسى 
نمى رود،  امروز  بشر  تن  به  باشد  دوخته  قبل 
یست  دو حدود  كه  هم  لباسى  خوب،  گفتم 
اندازه  و  باشد، در حد  قبل دوخته شده  سال 

نیست!  شده  بزرگ تر  سال  یست  دو كه  بشری 
ادامه  را  جلسه  آن  دیگر  و  گریست  پیرمرد 
اضافه  سپس  )ص٥٧٥(.  شد  تعطیل  تا  نداد 
سخنرانى  در  بنده  شخصى  »تجربه  مى كند: 
و روستاهای خوزستان در  از شهرها  در خیلى 
در  آبادان،  نفت  دانشكده  در  تحصیل  دوران 
كه  بود  این   ١٣٤٥ تا  های١٣٤١  سال  فاصله 
به عنوان  را  خود  بهائیان  جاها  از  بسیارى  در 
كرده  شیعه و شاخه ای از اسالم و تشیع معرفى 
از مردم و روستاییان ساده دل  بودند و جمعى 
بهائى  مالى،  ناچیز  كمك های  و  تطمیع  با  را 
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استماع یك جلسه  از  این ها پس  بودند.  كرده 
خویش  تصمیم  از  ما  گرانه  افشا سخنرانى 
باز  و تشیع  به آغوش اسالم  و  عدول مى كردند 

مى گشتند« )ص٥٧٦(.

ـ پارلمان  یكى دو بار كه در كنگره جهانى ادیانـ 
كردم، سری هم به غرفه بهائیان  ادیان ــ شركت 
نسخه  به عنوان  خود  از  چنان  حضرات  زدم. 
اما  نپرس!  و  نگو  كه  مى زدند  دم  تشیع  جدید 
مسلمان  و  ایرانى  شما  مى فهمیدند  كه  بعد 
سرت  معقوالت  از  كمى  و  هستى  شیعه  و 
مذهب  را  خود  و  مى كشیدند  پس  پا  مى شود 

جهانى جدید مى خواندند! 

یكمین  كه برای سى و در اوایل دهه٦٠ )١٩٨٠( 
كنگرۀ علوم انسانى در آسیا و شمال آفریقا در 
كشور سفر  كیوتوی ژاپن به آن  شهرهای توكیو و 
معاصر  مورخ  كدى  نیكى  خانم  با  بودم،  كرده 
كتاب بسیار خوبى هم درباره  كه اتفاقًا  امریكا 
یشه های انقالب ایران نوشته بود و بعدها من  ر
بحث  كردم،  منتشر  و  ترجمه  فارسى  به  را  آن 
چنان  ی  و داشتم؛  بهائیت  به  راجع  تندی 
كه  مى كرد  دفاع  دارودسته  این  مظلومیت  از 
گویى از عیسای ناصریه هم مظلوم تر هستند! 
دسیسه های  از  هیچ  محترم،  پیرزن  بیچاره 

ایشان نمى دانست )ص٥٧٧(. 

مى كنند  نقل  نیز  را  دیگری  خاطرات  ایشان 
منابع  معرفى  ضمن  و  است  خواندنى  كه 
از  بهائیت،  و  بابیت  موضوع  در  مطالعاتى 
عبارات  این  با  نیز  بهائى شناسى  فصلنامه 
گاه  آ مطلع،  فاضل،  »دوستان  مى كنند:  یاد 
انتشار فصلنامه  و  تهیه  به  و دلسوز ... دست 
زده اند  بیطرفانه ای  و  نقادانه  پرمحتوا، علمى، 
كه جای آن حقیقتًا خالى بوده است. خداوند 
را استوارتر  گام هایشان  و  بدارد  منان موفقشان 

سازد« )ص٥٨٦(. 

نامور،  استاد  از  تشكر  ضمن  بهائى شناسى 
بزرگ  خدای  از  گواهى،  دكتر  آقای  جناب 
و  عمر  طول  طلب  فرهیخته  استاد  این  برای 

توفیقات افزون تر دارد.

کدی، مورخ معاصر امریکا نیکی 
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 Parliament of World( جهان  ادیان  پارلمان 
غیردولتى  سازمان  یک   )Religions - PoWR

و  مذاهب  و  ادیان  نمایندگان  از  مركب  و 
كه  آیین های دینى و عرفان های نوظهور است 
داشته  فعالیت  سابقه  سال  یک صد  از  بیش 
مسیحیان  به وسیلۀ  و  آمریكا  در  بار  اولین  و 

تأسیس شد.
این پارلمان از آن زمان و هر سه سال یک بار در 
یكى از شهرهای جهان یک اجالس بین المللى 
برگزار كرده است. در این اجالس ها نمایندگان 
همه مذاهب و ادیان به معرفى عقاید و افكار و 
مراسم و آیین های خود مى پردازند و جلسات 

بین االدیانى متعددی برگزار مى شود.
ادیان  پارلمان  بین المللى  اجالس  امسال 
به صورت  تاریخ  17 و 18 اكتبر2021  جهان در 
مجازی برگزار شد و نمایندگان ادیان و مذاهب و 
تشكل ها و سازمان های مذهبى كه قباًل ثبت نام 
تا  زمان های 45 دقیقه  در  هركدام  بودند،  كرده 
كلیپ،  سخنرانى،  از  استفاده  با  یک ساعته 
فیلم یا مباحثه آنالین  به بیان دیدگاه های خود 
)به صورت  افراد  كتبى  سؤاالت  به  و  پرداخته 
حدود  این اجالس  در  پاسخ مى دادند.  چت( 

570 برنامه به صورت مجازی عرضه شد.

حضوربهائیتدراجالسپارلمانادیانجـهان
بهائیت  كه از سالیان قبل حضورش را در این 
كرده و در این مدت در بعضى  پارلمان تثبیت 
كمیته های تصمیم گیری هم افرادش را وارد  از 
كرده است  و با تمام امكانات در اجالس های 
كرده بود، در اجالس امسال  قبلى هم شركت 
از  مجازی  نمایشگاه  یک  و  حدود 10برنامه 

طرف محفل ملى آمریكا داشت.
و  نمایشگاه  چت،  شامل  نمایشگاه  این 
بهائى  سایت های  معرفى  و  كتاب  فروش 
پرایس  تهیه كننده  ادوارد  آقای  بود . 
در  را  برنامه ای   The Gate  آمریكایى فیلم
تقدیر از میرزا على محمد باب به عنوان مفتاح 
ظهور  به  بشارت دهنده  و  بهائى  جهانى  دین 
از  یكى  كرد.  فراوان  ارائه  آب وتاب  بهاءاهلل،  با 
شما  نظر  كه  كرد  سؤال  ی  و از  بازدیدكنندگان 
و سوزاندن  گردن زدن مخالفان  دربارۀ احكام 
در  مقابر  و  یارتگاه ها  ز كردن  ویران  و  كتب 
كه  ی  و باب  چیست؟  جناب  بیان  كتاب 
دستپاچه  نداشت  را  سؤالى  چنین  انتظار 
هم  بهائیان پشت صحنه  از  نفر  چند  و  شد 
كتاب  به  كه  گفت  نهایتًا  و  آمدند  میدان  به 
كن  سا بهائى  مبلغان  )از  سعیدی  نادر  دكتر 
باز سؤال شد  ادامه  در  كنید.  مراجعه  آمریكا( 
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كه جناب بهاءاهلل رهبر این آیین جهانى مدرن 
كه سال ها خودش یک نفر بابى و ملتزم به  هم 
كتاب بیان بوده است، چگونه به این  احكام 
از  ی  و مجددًا  است؟  مى كرده  عمل  احكام  
ارجاعى  هم  باز  و  كرد  خودداری  پاسخ گویى 

كتاب دكتر سعیدی داد. غیرمربوط به 
كه یكى از اعضای خانم دفتر  در برنامه دیگری 
اجرا  ملل  سازمان  در  بهائیت  نمایندگى 
در  نساء  و  رجال  ی  تساو بیان  به  مى كرد، 
یک  نیز  برنامه  این  در  شد.  پرداخته  بهائیت 
در  زنان  حضور  امكان  عدم  دربارۀ  ی  و از  نفر 
بهائیت،  تصمیم گیرنده  و  رهبری  شورای 
با  ایشان  هم  كرد.  سؤال  بیت العدل  یعنى 
بحث ها  این  جای  اینجا  گفت  دستپاچگى 
ایمیل  طریق  داشت از  اظهار  نیست و 

كنیم. شخصى مباحثه 
این  در  امریكا  بهائیان  برنامه های  سایر  از 
دقیقه ای   45 برنامه  یک  برگزاری  اجالس 
محل  از  كه  برنامه  این  بود.  بین االدیانى 
در  شمالى  امریكای  بهائیان  مشرق االذكار 
مناجات  شامل  شد،  پخش  ایلینویز  یلمت  و
بهائى  آیین  از  نوشتجاتى  و  ادعیه  خواندن  و 
ادیان  سایر  از  مقدسى  مكتوبات  همچنین  و 
بودایى،  زردشت،  یهود،  هندو،  ازجمله 

مسیحیت و اسالم بود. 

 Angelina Diliberto Allen عالوه براین خانم
برنامه ای را با عنوان »یادبود فوت عبدالبهاء از 
برنامه  این  در  كرد.  اجرا  بهائى«  زائر  شش  دید 
كامل تعالیم بهاءاهلل  عبدالبهاء به عنوان نمونه 
در ارتقاء همبستگى نژادی، یافتن راه حل های 
بر  كید  تأ اقتصادی،  مشكالت  برای  معنوی 
وحدت  هدف  توسعه  و  مردان  و  زنان  برابری 
برنامۀ  این  در  شد.  معرفى  الهى  ادیان  بین 
زائری  شش  تجربیات  و  خاطرات  یک ساعته 
حضور  حیفا  در  عبدالبهاء  فوت  زمان  در  كه 

داشتند، مطرح شد. 
به طور   بهائیان  كه  برنامه هایى  سایر   عناوین 
برگزار  ادیان  سایر  با  مشترک  یا  اختصاصى 

كردند، به شرح زیر است:
در - 1 معنویت  خیابان های  در  سیری 

گواری های  نا به  پاسخ هایى  جست وجوی 
شخصى.
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 توسعه و تزكیه روح بشر: دیدگاه الهام گرفته 2- 
از بهائیت در مسیر صلح.

فردانیت، 3-  "معنویت و  عنوان  با  میزگرد   
یابى،  باز فراپاندمیک:  چندآیینى  سمپوزیوم 
چهره های  آن  در  كه  انقالب"  و  بازسازی 
مسلمان، مسیحى، یهودی و یک بهائى به نام 

ید جلیلى شركت داشتند. جاو
 تكامل دین: رسیدن به اخالق جهانى. در 4- 

این برنامۀ 45دقیقه ای دیدگاه بهائیت دربارۀ 
گاهى و دین مطرح شد. طبیعت تكامل، آ

 زنان حكمت: 5 زن، 5 مسافرت. در این 5- 
یهود،  مسیحیت،  بودا،  ادیان  از  زن   5 برنامه 
دربارۀ  را  خود  دیدگاه های  بهائیت   و  اسالم 
اصول دینى خود در زمینۀ فرهنگ، سنت های 
مشترک  ارزش های  و  دینى  مراسم  خانوادگى، 

كردند.  بحث و بررسى و مطرح 
 تحقق ایجاد تغییر: نقش عارفانه و شاعرانه 6- 

در  آموزش  و  اجتماعى  اخالق  تغییر  در  طاهره 
را  45دقیقه ای  برنامه  این  ایران.  در  دختران 
حسین عهدیه اجرا كرد. در این برنامه اشاره شد 
با جنبش  كه  بود  زمانى  نوزدهم  قرن  اواسط  كه 
اخالق  در  تغییر  طاهره،  رهبری  با  و  بابیگری 
باب  ایران  در  افتاد.  اتفاق  شرق  در  اجتماعى 
پیش بینى ظهور قائم منتظر را تحقق بخشید. 
در قزوین، طاهره یک معلم و یک طلبه الهیات 

پیشاهنگ گسترش تعالیم باب بود. 

یكردهای آموزشى ـ روانى و معنوی برای 7-   رو
تقویت قلوب به منظور حضور در گذار جهانى. 
یكرد بهائیت  در این برنامۀ 45دقیقه ای، دو رو
تجربیات  درک  برای  قلب ها  تقویت  برای 
و  امروز  جهان  بر  تأثیر  به منظور  آن ها  واقعى 
جمعى  اقدام  یک  به  رسیدن  و  آن  آرام بخشى 

به سوی جهانى عادالنه و پایدار مطرح شد.
نكته جالب در تركیب بهائیان حاضر در این 

كم رنگ بهائیان ایرانى بود. كنفرانس، حضور 
آغاز  از  بهائیت  حضور  كه  است  ذكر  شایان 
را  موقعیتى  جهان،  ادیان  پارلمان  شكل گیری 
كه بتواند دیدگاه های خود  كرده  برای آن ایجاد 
ابراهیمى و غیرابراهیمى در  ادیان  به موازات  را 

كند.  چنین فضایى مطرح  
كه این اولین  گفت  یداد باید  در تحلیل این رو
تبلیغى  برنامه های  در  بهائیان  كه  نیست  بار 
خود از پاسخ گویى به ابهامات درباره  آیین خود 
كه  سر باز مى زنند. همچنین اولین بار نیست 
مكتوبى بى نشان را به عنوان پاسخ به شبهات 
مى كنند؛  معرفى  آیین  این  درباره   موجود 
معرفى شده  مكتوب  واقعًا  آیا  آنكه  به  بى توجه 
كفایت الزم برای پاسخ به ابهامات بیان شده را 
معمواًل  تى  تشكیال مبلغان  ذهن  خیر؟  یا  دارد 
یک  حتى  كه  شده  داده  شست وشو  چنان 
كه انتقاد یا  لحظه به ذهنشان خطور نمى كند 
ابهام بیان شده، ممكن است رنگى از واقعیت 
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از  است  ممكن  كمتر  باشد.  درست  و  داشته 
اجازه  كه  بشنویم  تى  تشكیال بهائى  مبلغ  یک 
كنم و یا اینكه اجمااًل  دهید به این سؤال فكر 
ادامه  در  و  است  قابل طرحى  یا  جالب  سؤال 
خواهم  پاسخ  پرسش،  این  به  جلسه   همین 

داد. 
است،  تعجب  باعث  میان  این  در  كه  چیزی 
طرح  جای  ادیان  پارلمان  در  اگر  كه  است  آن 
نیست  قرار  اگر  و  نیست  این گونه  پرسش هایى 
با  مختلف  ادیان  به  باورمندان  و  متفكران 
چالش های  رفع  برای  و  كنند  تعامل  یكدیگر 
قرار  ادیان  پارلمان  اساسًا  كنند،  اقدام  موجود 
به  مبلغى  اگر  بپردازد؟  رسالتى  چه  به  است 
آیین خود نسبت  به  را  یا عملكردی  باور  دروغ، 
كرد، وظیفه   كتمان  داد و یا حقایق آیین خود را 

این  به  كه  دارند  حق  آیا  چیست؟  اعضا  دیگر 
كنند  رسوا  را  دروغ گویان  و  كنند  اعتراض  موارد 
كتمان حقیقت ادامه  یا قرار است دروغ گویى و 
كه بهائیت  داشته باشد؟ سؤال دیگر آن است 
كدام آوردگاه را برای گفت وگو با منتقدان خود در 
كدام بستر را  كرده و  زمینه های اشاره شده آماده 
برای حل وفصل این مناقشات آماده كرده است؟ 
آنچه كه بدیهى به نظر مى رسد آن است كه دوران 
گفتن و  مونولوگ و بیانیه های یک طرفه و »خود 
به استدالل های  بودن  و راضى  خود خندیدن« 
خویش بدون شنیدن نظرات مخالف پایان یافته 
كتمان  یا  با دروغ گویى  و مسیر تحری حقیقت 
گفت وگو به آینده یا فرار از  كردن  حقایق و موكول 
مباحث عقیدتى به بهانه پرهیز از مجادله، مسیر 

درستى نخواهد بود.
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خانواده  یک  در   1303 سال  در  راسخ  شاپور 
پس  گشود.  جهان  به  چشم  بهائى  یهودی تبار 
در  فارسى  ادبیات  دكترای  دوره  گذراندن  از 
و  آورد  روی  اجتماعى  علوم  به  تهران،  دانشگاه 
لیسانس  فوق  و  اقتصاد  لیسانس  اخذ  از  پس 
علوم اجتماعى در دانشگاه ژنو، دكترای خود را در 
رشته جامعه شناسى دریافت نمود. بازگشت وی 
به ایران، در زمان نخست وزیری هویدا، مصادف 
میانى  سطوح  در  بهائیت  نفوذ  جدید  موج  با 
كشور بود و طبعًا یهودی تبارها در این  مدیریت 
میان اولویت باالیى داشتند. وی در 45 سالگى 
جانشین اولین رئیس مركز آمار ایران، دكتر عباس 

جامعى،  از دیگر بهائیان دولت هویدا شد. 
مدیران  از  دیگر  یكى  جامعى  عباس  دكتر 
و  برنامه  سازمان  معاونت  كه  بود  بهائى  ارشد 
در  وی  بود.  او  برعهده  ایران  آمار  مركز  ریاست 
كشور،  در  خانواده  و  نفوس  عمومى  سرشماری 
كلیه آمارگران دستور داد آمار بهائیان را بیش  به 
از میزان واقعى اعالم نمایند. نورالدین مدرسى 

چهاردهى،  دراین باره مى نویسد:
انجام  ایران  در  اخیر  سرشماری  كه  ایامى  »در 
دین  چهار  عنوان  تحت  تعرفه هایى  به  گرفت، 

كلمه  رسمى )اسالم ــ مسیحى ــ یهود ــ زرتشتى( 
»غیره« نیز افزوده شد. بهائیان خواستند بنویسند 
بهائى، اداره آمار نپذیرفت. محفل های شهرهای 
به  قباًل  كه  خاص  عبارات  یک  با  همه  شمال 
آن ها ابالغ شده بود، تلگرافى به اداره سرشماری 
كسب  نیز  آمار  ادارات  و  كردند  دادخواهى 
تكلیف نمودند. این ناچیز در این هنگام در شهر 
الهیجان به سر مى بردم. پاسخ از اداره سرشماری 
صادر گردید كه هر كه مذهب خود را مى نویسد، 
كارگران اعم از زن و مرد در باغ های  بپذیرید. مزد 
بهائى  سران  بود.  ریال  بیست وپنج  چای كاری 
به  ریال  دویست وپنجاه  تا  ریال  صدوپنجاه  از 
كه مذهب خود را بهائى  كرده  كارگران پرداخت 
نویسند. آیا این گونه رفتار مربوط به دین است یا 
اعمال احزاب؟ آن هم آیا عمل خالف در حزب 
چهاردهى1،  )نورالدین  نمى شود؟«  محسوب 
انتشارات  و  چاپ  آمد،  پدید  چگونه  بهائیت 

آفرینش، چاپ دوم، 1369، ص60(.

ش.( ۱3۷6 تا ۱۲9۷( چهاردهی مدرسی نورالدین .۱
نؤهپسریآیتاهللمیرزامحّمدعلیچهاردهی:ازعالمان
به مذاهب و ادیان ارباب دربارٔه نجف( حوزٔه بزرگ
آثار آنها،در با آمدوشد وبهسبب پژوهشمیپرداخت
دیگر درجای گاه که گاهیهایمنحصربهفردی آ خود

یافتنمیشوندبهدستدادهاست.

ازآمارســازیتابراندازی؛
شاپورراسخ،یکعمردرخدمتتشــکیالت
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هدف  نشان دهندۀ  جریان  این 
آمار  مركز  در  نفوذ  از  بهائیت  اصلى 
آمار جمعیتى  بود، یعنى جعل  ایران 
بهائیان ایران؛  اما دكتر راسخ با فرمان 
بیت العدل برای سرشماری دور بعد 
برنامه جامع تری تدارک دیده بود. این 
برنامه شامل استخدام صدها بهائى 
آمارسازی  كار  تا  بود  مركز  بدنه  در 
مشكالت  و  گیرد  انجام  به خوبى 

دوران دكتر جامعى بهتر مدیریت شود. بنا بود در 
نتیجۀ این فعالیت ها آمار بهائیان ایران حدود 
یک میلیون نفر اعالم شود و به این ترتیب مقدمه 
گروه های  اعالم بهائیت به عنوان یكى از ادیان و 
تشكیالت  اقدام  این  شود.  فراهم  كشور  رسمى 
بهائى اگرچه در ایران شكست خورد، اما تجربه 
كشورهای  در  بعدها  آمارسازی  در  بیت العدل 

دیگر از جمله هندوستان نتایج بهتری داشت.
این ترفند در ایران با حركت به موقع دلسوزان كشور 
كام ماند. تا جایى كه  و اعتراض به این نیرنگ نا
كوبنده  زنده یاد جالل آل احمد در نامه ای تند و 
در اعتراض به این امر )هنگام سرشماری سال 
دو  تخم  این  معجزات  تمسخر  ضمن   ،)1345

زرده )یعنى بهائیت( نوشت:
مذهب  دارند  وقتى  كه  مى آورم  یادت  به   ...«
مشاغل  غالب  و  مى كوبند  را  مملكت  رسمى 
كلیدی در دست بهائى ها است از سركار قبیح 

این  و  بگیرید  را  اباطیل  این  بال  زیر  كه  است 
كنده  جان  عمر  یک  كه  »راسخ«  خدای  بنده 
جوری  این  شود،  شناخته  جامعه شناس  تا 
چطور  حضرت  این  آخر  مى دهد.  لو  را  خودش 
جرأت مى كند در دنیایى كه هنوز سوسیالیسم و 
كمونیسم را با آن كبكبه و دبدبه )از روس و اروپای 
مذهب  نمى توان  ماچین...(  و  چین  تا  شرقى 
بسیار  مذهب سازی  این  دانست،  جهانگیر 
و  ترقى ساز  بسیار  و  دربسته  بسیار  و  خصوصى 
زداینده اصالت های بومى را »مذهب جهانگیر« 
احمد؛  آل  جالل  ساله؛   ٣ )كارنامه  بنامند؟« 

ـ  212(. كتاب زمان، صص 213 ـ 
مجبور  افتضاح  این  دنبال  به  راسخ  دكتر 
معاون  به عنوان  و  شد  ریاست  از  استعفا  به 
سازمان برنامه به فعالیت خود ادامه داد. البته 
استعفا  این  در  هم  خانوادگى  كامى های  نا
امور  در  وی  متعدد  سمت های  نبود.  بى تأثیر 
دولتى، دانشگاهى و تشكیالت بهائیت باعث 
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شده  وی  خانوادگى  اختالف  و  بهم ریختگى 
نابسامانى  به قدری دچار  فرزندان  تربیت  و  بود 
مایه  راسخ  پسر  اخالقى  رسوایى های  كه  بود 

سرشكستگى جامعه امر در آن زمان شد. 
كه سال ها هم زمان با فعالیت های  شاپور راسخ 
ملى  محفل  اعضای  از  یكى  دولتى  حساس 
كشور خارج شد  ایران هم بود، در سال 1357 از 
و فعالیت های تبلیغاتى بهائى را با سمت های 
متعدد تا پایان عمر ادامه داد. وی چند سال یكى 
از اعضای محفل سوئیس و پس از آن به مدت 12 

سال یكى از مشاورین قاره ای اروپا بود.
یهودی تبار  بهائیان  سایر  مانند  راسخ  شاپور 
با  و  بود،  بیت العدل  موردتوجه  همواره 
حمایت های مركز جهانى بهائى تا پایان عمر در 
كرد و مشاور  كارشناس یونسكو فعالیت  سمت 
"مؤسسۀ بین المللى برنامه ریزى تعلیم و تربیت" 
تألیفاتى  تربیت" هم  بین المللى  و مشاور "دفتر 

داشت.
یكى دیگر از فعالیت های شاپور راسخ تأسیس 
انجمن فرهنگ و ادب ایرانى بود. در سال 1991 
ایاالت  بهائیان  ملى  روحانى  محفل  تأیید  با 
متحده، )باالترین شورای اداری جامعه بهائى در 
آمریكا(، انجمن فرهنگ و ادب ایرانى تأسیس 
شد. پس از چند سال نام این انجمن به "انجمن 

دوستداران فرهنگ ایرانى" تبدیل شد.

این بنیاد با ظاهری فرهنگى شروع كرد، اما به مرور 
تبدیل به مركز فعالیت سیاسى اپوزوسیون خارج 
 2013 سال  در  عماًل  كه  جایى  تا  شد؛  ایران  از 
گو با حضور 3000 بهائى ایرانى تبار  كنفرانس شیكا

تبدیل به یک میتینگ سیاسى شد.
اسالمى،  جمهوری  معروف  مخالفان  حضور 
همچون اسماعیل نوری عالء، علیرضا نوری زاده 
كنفرانس و ارائه سخنرانى و سر  و دیگران در این 
دادن شعار براندازی على الخصوص سخنرانى 
فضای  راسخ،  شاپور  تعجب برانگیز  و  سیاسى 
همراه  به  جامعه  گاه  آ ناظران  برای  را  ملتهبى 
تعداد  بین  اختالف  و  انشقاق  باعث  و  داشت 
جمعى  كه  آنجا  تا  گردید،  بهائیان  از  زیادی 
بى نظیر  موفقیت  یک  را  كنفرانس  این  برگزاری 
گروهى نیز آن را در حد یک فاجعه  و در مقابل 

جبران ناپذیر برای جامعه بهائى تعبیر نمودند.
گو  بسیاری از شركت كنندگان در كنفرانس شیكا
بودند  معتقد  و  داشته  اعتراض  آن  عملكرد  به 
سقف  یک  زیر  در  گو  شیكا در  بهائى  3000نفر 
ایران   به  اتحاد  و  همبستگى  با  تا  شدند  جمع 
عشق بورزند و قرار نبود بحث ها به حاشیه های 
براندازی  قدرت طلبى،  حزب گرایى،  سیاسى، 
و... كشیده شود، زیرا آموزه های بهائى با منازعات 
سیاسى ارتباط ندارد. كما اینكه همیشه در ظاهر 
از  بهائیان  »راه  كه  بودند  شنیده  بیت العدل  از 
كسانى كه خواهان اصالح جامعه هستند كاماًل 
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جداست و بهائیان برای رسیدن به اهداف خود 
به روش های سیاسى متوسل نمى شوند«.

 از عبدالبهاء نیز در لوح ابن ابهر نقل مى شود كه: 
گر بخواهد در امور سیاسیه در  »نفسى از احبا ا
كند  یا در محفل دیگران مذاكره  منزل خویش 
كه نسبت خود را از این امر قطع  اول بهتر است 
نماید و جمیع بدانند كه تعلق به بهائیت ندارد؛ 

خود مى داند«.
در لوح ابن اصدق نیز آمده: »میزان بهائى بودن 
كه هركس در امور سیاسیه  و نبودن این است 
كه  است  كافى  برهان  همین  كند...  مداخله 

بهائى نیست، دلیل نمى خواهد«.
آقای نوری زاده در قسمتى از سخنرانى خود در 
مى گفتند  هى  »قباًل  گفت:  گو  شیكا كنفرانس 
نمى كنند.  دخالت  سیاست  توی  بهائى ها 
امروز دكتر راسخ نشان داد كه دخالت مى كند، 
از حقوق بشر هم  خیلى هم دخالت مى كند، 

دفاع مى كند«.
كنفرانس نیز به  آقای نوری عال، سخنران دیگر 
حكومت  براندازی  برای  راسخ  دكتر  خواست 

كرد.  فعلى تصریح 
گرفتن اعتراضات جامعه بهائیان و منتقدان  با باال
آن به بیت العدل و شخص شاپور راسخ، هیچ 
موضع رسمى یا بیانیه ای از بیت العدل مشاهده 
این  كالم اعضای محفل ملى  اما فحوای  نشد 
اقدام و محتوای كنفرانس را تأیید مى كرد. شاپور 

راسخ هم با عقب نشینى آشكار، در پاسخ به یكى 
از منتقدان نوشت: »بهائیان كوچک ترین موضع 
موافق و یا مخالفى نسبت به تغییر حكومت در 
ایران نداشته و ندارند. اهل مقابله نیستند، اگر به 
هم وطنان و هم كیشان آن ها ظلمى رود اعتراض 
باز  برای  ادامه  اما در  و دادخواهى مى كنند...«، 
نوشت:  سیاسى  تحركات  سایر  برای  راه  كردن 
برای  را  خود  تجربه  شخص  دارد  اشكال  »چه 
بهبود اوضاع نابسامان ایران از باب خیرخواهى، 
وطن دوستى بگوید و چنین خیرخواهى را چگونه 
سیاسى  بى طرفى  دایره  از  خروج  نوعى  مى توان 

جامعه بهائى تلقى كرد؟«.
كسى با بیشتر از دو دهه  این جمالت از زبان 
فعالیت رسمى در مقام عضو محفل و مشاور 
مطابق  كه  است  موضوع  این  بیانگر  قاره ای 
در  قرمزی  خط  هیچ  بیت العدل  برای  معمول 
ندارد،  وجود  تشكیالت  اهداف  به  رسیدن 
گر زمانى این جمله از شوقى افندی نقل  حتى ا
به گونه ای  نباید  بهائى  »دوستان  كه:  مى شد 
كه  شود  حاصل  توهم  این  كه  نمایند  رفتار 
كسانى هستند  كرده هم راز و همفكر  خدای نا

كه دارای عقاید سیاسى مشخصى هستند«.
روز  صبح   9 ساعت  سرانجام  راسخ  شاپور 
 97 سن  در   2021 دسامبر  هفتم  سه شنبه 

سالگى در شهر ژنو درگذشت.
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مقدمه

مبلغ  محقق،  عالم،  الجزائرى  شمس الدین 
حقیقى  نام  با  الجزائرى  مفتى  مشهورترین  و 
روزانه  برنامه  با  او  است.  بوروبى  شمس الدین 
"انصحونى" در شبكه تلویزیونى "النهار" الجزائر 
برنامه  نیز  و  های٢٠١٢-٢٠٢٠  سال  طى  در 
شهرت  شبكه  همان  در  الجدران"  "ماوراء 
پایتخت  در   ١٩٦٥ نوامبر   ١٧ متولد  او  یافت. 
خیابان  در  شهر  همان  در  و  است  الجزائر 
برنامه هایش  در  او  مى كند.  زندگى  بلوزداد 
و  دینى  فقهى،  سؤاالت  به  النهار،  شبكه  در 
گون  گونا اجتماعى مردم الجزائر در موضوعات 
مطرح  الكترونیكى  ارتباط  یا  نامه  طریق  از  كه 
در  بار  یك  او  برنامه  مى دهد.  پاسخ  مى شود، 
سازمان  طرف  از  سال٢٠٢٠  در  شبكه  همان 
دولتى نظارت بر امور سمعى و بصرى به دنبال 
الجزائر،  اوقاف  و  وزارت شؤون دینى  شكایت 
لجنه  فتوای  با  مخالفت  و  اعتراض  به خاطر 
كه اعالم نموده بود دو یا سه  فقهى این وزارت 

پیوندوهابیتوبهائیت
درنگاهشمسالدینالجزائری

روز قبل از عید فطر بلكه در طول ماه رمضان 
توقیف  كرد،  پرداخت  را  فطره  زكات  مى توان 
شد و شرط ادامه آن را عذرخواهى شیخ تعیین 
گفت  كه او حاضر به عذرخواهى نشد و  كردند 
موثق  مدارك  اساس  بر  فقهى  فتوای  یك  این 
مذهب  پیرو  و  سنت  اهل  از  شیخ،  است. 
مالكى و دانش آموخته نزد "شیخ محمد رحو" 
است. شیخ شمس الدین در گفت وگو با شبكه 
افریقایى  ــ  الجزائرى  خبرگزارى  و  تلویزیونى 
"الشروق"، گفت كه بیش از شصت هزار سؤال 
از سوی مسلمانان از سراسر جهان، ازجمله از 
او  به  دیگر،  كشورهای  و  افریقا  جنوب  و  هند 
صبر  مستمعین  كه  كرد  درخواست  و  رسیده 
سؤاالت  این  به  به ترتیب  تا  كنند  حوصله  و 
آن ها  توانایى سرعت موردنظر  زیرا  پاسخ دهد 
است  فقهى  بعضًا  آن ها  سؤاالت  و  ندارد  را 
بسیار  دانشمندی  او  دارد.  تحقیق  به  نیاز  كه 
پركار و خدمتگزار مردم در خدمات اجتماعى 
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كار،  شدت  براثر  وقتى  كه  به طوری  است، 
بسترى  بیمارستان  در  و  مبتال  ضعف  به 
او  سالمتى  به  عالقه مندان  دعای  موج  شد، 
و  مردمى  پایگاه  از  نشان  كه  شد  برانگیخته 
رابطه روحى و قلبى مردم با او دارد. مشهورترین 
"جذورالبالء"  او  كتاب  جنجال برانگیزترین  و 
ابن تیمیه  به  منسوب  افكار  و  "حشویه"  رّد  در 
دربارۀ  شجاعت  با  بار  اولین  برای  كه  است 
گرفته از مطالب  كه نشأت  یشه های وهابیت  ر
را   آن  دالیلى  با  و  گفته  سخن  است،  یهود 
زمینه اشاره دارد  این  او در  كرده است.  ثابت 
فردی  ابن تیمیه  كتب  ناشر  و  مصحح  كه 
كردی  فراماسون و بهائى در مصر به نام فرج اهلل 
از  اجازه  كسب  با  را  ابن تیمیه  كتب  كه  است 

در  بهائیت،  رهبر  دومین  عبدالبهاء، 
كرد و در جهان  چاپخانه خود چاپ 

عرب منتشر ساخت.

کتاب جذور البالء معرفی 

شمس الدین  شیخ  اثر  معروف ترین 
است  البالء  جذور  كتاب  الجزائرى 
الجزائر  در  دارالمعرفة  انتشارات  كه 
آن را در سال ٢٠١٧ )١٤٣٨ق( چاپ 
مقدمه  در  او  است.  كرده  منتشر  و 
كتاب  دوم  چاپ  برای  كه  مفصلى 
كه عقیده  كرده است  نوشته، تصریح 
امت  و  تابعین  و  كه صحابه  صحیح اسالمى 
كید دارند، تنزیه خداوند و نفى  اسالمى بر آن تأ
و  افعال  و  ذات  در  خلقش  به  خداوند  تشبیه 
گمراه  زمان عقائد  اما در طول  صفات است، 
خدا،  جسمانیت  یهودى  عقیده  همچون 
پیروان  آنكه  خطرناك تر  و  كرد  نفوذ  باور  آن  در 
اصحاب  عقائد  به  را  آن  باطل  عقیده  این 
به  عقیده  درحالى كه  دادند،  انتساب  سلف 
كه خداى  جسمانیت خدا مربوط به یهود بود 
انسان  جسم  مانند  جسمى  را  جالله  جل 
شنبه  روز  و  مى شود  خسته  كه  مى دانستند 
پشیمان  خود  فعل  از  و  مى كند  استراحت 
گونه  مى شود و راه مى رود و مخفى مى شود و به 
و  مى شود  ابر  سوار  و  مى كند  فریاد  برق  و  رعد 
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فرو  آسمان  از  و  مى كند  گردش  ابرها  میان  در 
گردش مى نماید و به هراس  مى آید و در شهرها 
انبیاء مشاجره مى كند  با  و وحشت مى افتد و 
با انسان فراموش مى كند و امور  را  و عهد خود 
و  تكوین  سفر  )ر.ك.  مى برد!  یاد  از  را  یادی  ز
یهود،  نزد  خداوند  صفات  از  خروج(.  سفر 
قرآن در سوره آل عمران  بخل است، چنان كه 
)آیه١٨١( به آن اشاره مى نماید. خالصۀ عقیده 
یهود دربارۀ خداوند، تجسیم است و متأسفانه 
كتب  گناه آلود به روشى فضیح در  این عقیده 
سلف  صحابه  به  را  آن  و  شد  وارد  حشویه 
سنت  كتاب های  در  چنان كه  داد،  نسبت 
ابطال  كتاب  در  و  ابن ابى عاصم  و  خالل  از 
این  و  ابن ابى یعلى وارد شده است  یالت  التأو
كعب االحبار  روایات  در  چنان  اسرائیلیات 
گفت یا این  كرد و  كه عمر اورا تهدید  یاد شد  ز
سرزمین  به  را  تو  یا  مى كنى  ترك  را  احادیثت 
كرد! این اسرائیلیات  میمون ها ملحق خواهم 
كرده  اسالم  اظهار  كه  یهودیانى  طریق  از 
كه اغلب  كتاب های حشویه شد  بودند، وارد 
كه  نیست  تصادفى  لذا  بودند.  حنبلى  آن ها 
عقاید حشویه را تمامًا مطابق عقاید یهودی ها 
رواج  را  اسرائیلیات  این  حشویه،  مى یابیم. 
در  نمودند.  منتسب  اسالف  به  را  آن  و  داده 
السنة  كتاب  و  ابن قّیم  الفوائد  بدائع  كتاب 
ى از ابن تیمیه و دیگران  كتاب الفتاو الخالل و 

تأیید  خداوند،  جسمانیت  دربارۀ  باورها  این 
شده است.

كتب  از  مدرك  با  را  نمونه هایى  شمس الدین 
كه این عقیده  سلفیین و وهابیه نشان مى دهد 
ابن تیمیه  آن ها  ازجملۀ  نموده اند.  یج  ترو را 
است كه این باورهاى خرافى یهودی را به اسالم 
و صحابه سلف نسبت داده و مخالفان خود 
كه  كافر دانسته است، به طوری  حتى اموات را 
حتى دوستان او مثل امام ذهبى و امام أرموى 
سپس  شمس الدین  كرده اند.  اعتراض  او  به 
معرفى  را  اسرائیلیات  این  یان  راو از  گروهى 
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تى  كه حمال را  و وهابیان مخالف خود  نموده 
كرده اند، به مناظره دعوت نموده است.  به او 

او در پایان مقدمه چاپ اول كتاب نیز گسترش 
سنت،  اهل  میان  در  را  حشویه  عقاید  این 
بر مقدرات بالد اسالمى  كلید سلطه و سیطره 
یه و  كش و مصر و سور در الجرائر و تونس و مرا
یتانى و سعودى،  كستان و مور عراق و یمن و پا
در  مسلمان  مردم  كشتار  و  تكفیر  طریق  از 
همه  كه  دانسته  دخترانشان  بردگى  و  مساجد 
این امور برگرفته از عقائد حشویه و نشأت گرفته 
ف نسبت داده 

َ
كه به صحابه َسل از یهود است 

گرفته است. فى نام 
َ
شده و لذا َسل

پیوند وهابیت و بهائیت

كتاب، محققانه عقاید  شمس الدین در طول 
عقاید  و  اسرائیلیات  از  مأخوذ  كه  را  حشویه 
و  نموده  یشه یابى  ر و  ى  كاو وا است،  یهود 
بزرگ  علمای  نقل  و  روایات  با  را  آن ها  بطالن 
در  اینكه  تا  است؛  داده  نشان  سنت  اهل 
كردی"  اهلل  "فرج  به  را  عنوانى  صفحه١٩٢ 
"فرج اهلل  است:  نوشته  و  داده  اختصاص 
یحقق  مصر  فى  البهائیه  دعاة  كبر  ا الكردى، 
مخطوطات ابن تیمیه و ینشرها"؛ یعنى فرج اهلل 
كتب  مصر،  در  بهائى  مبلغ  بزرگ ترین  كردى 
كرده  منتشر  و  تحقیق  را  ابن تیمیه  مخطوط 
كه  شگفتى  معماهای  از  مى گوید:  او  است. 

كشف شد این  گذشت زمان فاش و  راز آن در 
كتاب های  و  فتاوا  اولین چاپ های  كه  است 
فراماسونرى  محفل  توسط  مصر  در  ابن تیمیه 
یاست آن با شیخ فرج اهلل  كه ر بهائى انجام شد 
كه اصلش  كاشنكانى بود  كردی مریوانى  زكى 
 ١٨٨٢ متولد  و  ایران  كردستان  مریوان  شهر  از 
ابتدایى  مراحل  طى  از  بعد  او  بود.  )١٣٠٠ق( 
ادامه  برای  نوزدهم  قرن  اواخر  در  تعلیم، 
به خاطر  و  آمد  مصر  االزهر  جامعة  به  تحصیل 
كردیین در االزهر منتسب  كرد بودنش به رواق 
شام،  بالد  از  دیدارهایش  از  یكى  در  او  شد. 
به  و  كرد  مالقات  بهائیان  رهبر  عبدالبهاء  با 
در  و  آورد  ایمان  افكارش  به  و  شد  دلبسته  او 
زمره فعال ترین مدافعان و مشهورترین مبلغان 
جامعةاالزهر  گرفت.  قرار  مصر  در  بهائیت 
گاه شد او را از االزهر منفصل  وقتى از این امر آ
راند.  بیرون  نیز  كردیین"  "رواق  از  و  ساخت 
نشر  خیریه  شركت  )١٣١٨ق(  سال١٩٠٠  در  او 
كرد و از طریق  كتب جهانى اسالم را راه اندازی 
آن به ثروت رسید و خانه اى را در منطقه االزهر 
در  و  شد  مصر  در  بهائیت  مبلغان  از  و  خرید 
كه چاپ مى كرد مى نوشت:  كتاب هایى  همه 
بعد  او  مصر.  در  كتاب ها  تاجر  كردی  فرج اهلل 
و یك  ناشران مصر  از مشهورترین  از سال١٩١٠ 
فراماسونر بهائى بود تا اینكه در١٩٤٠ )١٣٥٩ق( 
وفات یافت و جز دختری به نام بهیه )منسوب 
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پدرش  مانند  نیز  او  نماند.  باقى  او  از  بهاء(  به 
برای  مدرسه ای  و  بود  بهائیت  به  معتقد 
برای  را  سالنى  آنجا  در  و  ساخت  معلم  زنان 
بحث های ادبى اختصاص داد كه پوشى برای 
مؤلف  كردی  شاعر  بلدار  بود.  بهائیت  تبلیغ 
اما  مى داشت  دوست  را  او  كردى،  ملى  سرود 
او ازدواج با یك امریكائى بهائى را ترجیح داد 
را حسین  نامش  كه  آورد  دنیا  به  او پسری  از  و 

گذاشت.

کردی و عبدالبهاء رابطه 

وقتى  مى نویسد:  ادامه  در  شمس الدین 
كردی  فرج اهلل  شیخ  به  بهائى  جهانى  محفل 
چاپخانه  تأسیس  به  او  كرد،  صادر  دستوری 
العلمیه(  كوردستان  كردستان )مطبعة  علمى 
گویى  و  نمود  اقدام  )١٣٢٦ق(  سال١٩٠٧  در 
چاپ  مخصوص  انتشارات  و  چاپخانه  این 
اولین  و  شد  حنبلیه  حشویه  كتاب های 
به  دینورى  ابن قتیبه  كتاب  كتاب هایش، 
سال  در  كه  بود  الحدیث  مختلف  تأویل  نام 
آن  از  پس  كردی  فرج اهلل  شد.  چاپ  ١٣٢٦ق 
همگى  كه  پرداخت  رساله   ٩ جمع آورى  به 
نام  بودند.  او  حشویه  افكار  و  ابن تیمیه  تبلیغ 

كتاب ها: آن 

سمى  من  ان  زعم  من  على  الوافر  الرد   .١
كافر، از ناصرالدین. ابن تیمیه شیخ االسالم 

االسالم  شیخ  ترجمة  فى  الجلى  القول   .٢
حنفى  صفى الدین  از  الحنبلى،  ابن تیمیة 

بخاری.

از  ابن تیمیه  مناقب  فى  یة  كب الدر الكوا  .٣
مرعى الحنبلى.

٤. تنبیه النبیه و الغبى فى الرد على المدارسى 
و الحلبى از احمدبن ابراهیم النجدی.

٥. رسالة الزیادة الكبرى.

٦. عقیدة المام موفق الدین بن قدامة.

٧. فائدة فى عّد الكبائر از حجازى.

و  السؤال  سبیل  على  األثر  اهل  عقیدة   .٨
الجواب از ابى الخطاب.

٩. ذّم التأویل از ابن قدامة.

مى نوشت:  هم  كتاب ها  این  همه  جلد  ى  رو
نظر  زیر  و  توسط  ترتیب  و  تنظیم  و  جمع آوری 
در  الكردی  زكى  فرج اهلل  الغنى،  اهلل  الى  فقیر 
كردستان در مصر سال١٣٢٩ق! مطبعه علمى 

شخص  این  مى نویسد:  سپس  شمس الدین 
از  اغلبشان  كه  محققان  از  عده ای  با  بهائى 
كار مى كردند،  كردهای فراماسون بودند و نزد او 
برای اولین بار فتاوای ابن تیمیه را در پنج جلد 
كرد.  در سال١٩٠٨)١٣٢٦ق(، تحقیق و چاپ 
كتاب "شرح العقیدة  سپس در سال ١٣٢٩ق، 
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كتاب  بعد  و  ساخت  منتشر  را  االصفهانیه" 
"الجواب الصحیح لمن بّدل دین المسیح" را 

كردی آن انتشار داد. براساس چاپ 

كه این بهائى برای اولین بار  فتاوای ابن تیمیه را 
كرد، از پنج جلد بیشتر نبود درحالى كه  چاپ 
امروز از سى جلد تجاوز نموده است! و هر بار 
نزد  علم  و  مى كنند  اضافه  آن  به  جلدی  هم 

خدای تعالى است!

شمس الدین سپس نتیجه مى گیرد: بر این امر 
ابن تیمیه  كتاب های  نشر  كه  مى شود  كید  تأ
ماسونى  بهائى  محفل  توسط  بار  اولین 
فرج اهلل  زیرا  شد،  انجام  حیفا  در  )فراماسونى( 
كردی چیزی را بدون موافقت عبدالبهاء چاپ 
نوشته  طبق  ــ  كردی  فرج اهلل  خود  نمى كرد. 
البهائیه  و  عبدالبهاء  كتاب  در  قبعین  سلیم 
بهاءاهلل"،  حضرة  تعالیم  من  "نبذة  فصل  در 
صفحات١٢٧-١٣٩  سال١٩٢٢،  قاهره  چاپ 
دیدار  تشرف یابندگان  جزو  »من  مى گوید:  ــ  
از  بودم.  حیفا  شهر  در  عبدالبهاء  حضرت 
دهد  اجازه  من  به  كه  كردم  خواهش  ایشان 
بعضى از الواح را كه مشتمل بر تعالیم حضرت 
در  عربى  امت  تا  كنم  ترجمه  است،  بهاءاهلل 
كرد و  كند؛ او بر من تفضل  روش خود بازنگرى 

اجازه ترجمه این الواح چهارگانه را داد«!

در ادامه شمس الدین مى نویسد:

را  كردی  فرج اهلل  وهابیت،  مشایخ  و  بزرگان 
ابن تیمیه  و  حشویه  كتب  چاپ  به خاطر 
و  محمدبن مانع  شیخ  همچون  ستوده اند، 
كه از سران وهابیت هستند  شیخ ابن سحمان 
شیخ  نیز  و  الخضیر  عبدالكریم  شیخ  نیز  و 
او  اقدام  كردند  سعى  كه  حنبلى  ید  ابوز ابوبكر 
بوده،  به نسخ اسالم  و معتقد  بابى  اینكه  با  را 
كار تجارى  را صرفًا یك  او  كار  و  كنند  توجیه 
استفاده  را  او  منتشره  كتب  و  دهند  جلوه 
موردتقدیر  و  نمایند  اعتماد  آن ها  به  و  كنند 
در  را  پرسش  این  شمس الدین  دهند.  قرار 
كتاب جذور البالء مطرح مى كند  صفحه١٩٥ 

كه:

بهائى  ماسونى  شخص  باالترین  اهتمام  آیا 
نشر  و  طبع  به  مریوانى(  كردی  زكى  )فرج اهلل 
بوده  تجارى  عمل  یك  صرفًا  ابن تیمیه،  كتب 

است؟!

منابع

صفحه رسمى شیخ شمس الدین الجزائری - 1
گرام. در اینستا

البالء، - 2 جذور  شمس الدین؛  الجزائری، 
العقیدة،  فى  ضالل  المتمسلفة،  الحشویة 
ظالم فى المنهج؛ الطبعة الثانیة، دارالمعرفة، 

باب الوادی الجزائر:2017.
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جایگاه ادوارد براون 
در مطالعات بابی و بهائی

گفت وگو با آقای سید مقداد نبوی رضوی

گفت وگوکننده 

مهدی حبیبی



اشاره

بررسى  در  كه  مهمى  شخصیت های  از  یكى 
یخى بابیت و بهائیت با آن برخورد مى كنیم،  تار
براون  گرانویل  ادوارد  نام  به  انگلیسى  محققى 
است. او یک سال را در ایران گذراند و به دنبال 
سپس،  و  بود  بهائیان  و  بابیان  دربارۀ  تحقیق 
كرد.  منتشر  را  اثرگذاری  و  مهم  كتاب های 
استاد  جناب  از  او،  با  بیشتر  آشنایى  به منظور 
كردیم تا با ایشان مصاحبه ای را  نبوی خواهش 
از  ادامه، خالصه ای  در  انجام دهیم.  او  دربارۀ 

گفت وگوی ما آورده شده است.

: جناب آقای نبوی خیلى خوشحالیم 
پذیرفتید،  را  ما  دعوت  و  آوردید  تشریف  كه 
كه  نشد  و ممكن  با عجله شد  یک مقدار هم 
دوست  كه  افرادی  بقیۀ  با  بیشتر  هماهنگى 
دهیم.  انجام  برسند،  شما  خدمت  داشتند 
یم دربارۀ شخصیت مهم و  اثرگذار،  دوست دار
ابتدا  لطفًا  كنیم.  صحبت  براون  ادوارد  آقای 
مورد  در  بعد  و  بفرمایید  كوتاهى  معرفى  یک 
یخى كه زندگى  زندگى نامۀ او، شخصیتش و تار
توضیح  داده،  انجام  كه  كارهایى  و  مى كرده 

بفرمایید. 
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شما  از  هم  من  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم  ن: 
كه  دادید  ترتیب  را  گفت وگو  این  كه  سپاسگزارم 
پروفسور  مثل  مهمى  بسیار  شخصیت  دربارۀ 
پژوهشى  كارهای  و  كنیم  صحبت  براون  ادوارد 
براون  ادوارد  باشیم.  داشته  مروری  هم  با  را  او 
به واسطۀ  كه  است  بریتانیایى  دانشمند  یک 
كه دربارۀ ایران و فرهنگ و  گسترده ای  تحقیقات 
بسیار  شهرت  از  داده،  انجام  آن  ادبیات  و  یخ  تار
كارخانه دار  یک  فرزند  او  است.  برخوردار  یادی  ز
كشتى سازی  كارخانه  پدرش  بوده،  انگلیسى 
ادامه  را  او  راه  هم  پسر  مى خواست  و  داشت 
او  اما  بشود،  مهندس  یک  خودش  مثل  و  بدهد 
كیمبریج  به پزشكى عالقه داشت و در دانشگاه 
تحت تأثیر  ولى  پرداخت،  پزشكى  تحصیل  به 
و  گرفت  قرار  پایى ها  ارو با  عثمانى ها  جنگ های 
به مطالعات شرقى )Oriental Studies( عالقه مند 
زبان های  كه داشت،  تحقیقاتى  و در ضمن  شد 

عربى  و  تركى  مانند  و مختلفى 
گرفت.  فارسى را یاد 

مطالعات  خالل  در  براون 

خود، با كتاب فلسفه و مذاهب در آسیای وسطى 
شد.  آشنا  است  دوگوبینو  آرتور  كنت  نوشتۀ  كه 
باب  اعدام  از  پس  نزدیک  سال های  در  گوبینو 
است.  متفكری  فرد  و  بوده  ایران  در  فرانسه  سفیر 
اثرگذار  پا  ارو معاصر  یخ  تار در  او  های  دیدگاه 
كشانده است.  بوده و بعضى را به دنبال خودش 
كه در  كتاب به نحله های مختلفى  گوبینو در این 
خاورمیانه مى شناخت پرداخته، مثاًل، به فلسفۀ 
صدرایى پرداخته و نكاتى را آورده، البته در حد 
دربارۀ  و  پرداخته  هم  بابیه  جنبش  به  خودش. 
گوبینو در  كه  آنها نكات مهمى آورده است. آنچه 
كرد  كتابش نوشته بود توجه براون را به بابیه جلب 
مطالعات  شیفتۀ  بگوییم  مى توانیم  تعبیری  به  و 
به  را  بابى ها  دربارۀ  مطالعه  و  شد  بابى ها  درباره 
خودش  پژوهشى  زندگانى  از  مهمى  بخش  یک 
كه در سال 1305  كرد. از همین جهت بود  مبدل 
سن  در  شمسى(،  هجری   1267( قمری  هجری 
تا  شد  ایران  عازم  به تنهایى  23سالگى،  حدود 

بابى ها را پیدا بكند.

كار  عنوان  به  كه  است  این  منظورم   :
كه به ایران آمد؟ درسى دانشگاهى اش بوده 

تحقیقات  خودش ن:  شخصى 
است.  بوده 
راستای  در  یعنى 
اما  دانشگاهى،  رشتۀ 
خودش  شخصى  تحقیقات 
ایران شد، شهرهای  وارد  و  بود 
تهران،  گشت،  را  مختلف 
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اصفهان، شیراز و در این شهرها بهائى ها را پیدا 
اما  بود،  بابى ها  و  باب  دنبال  كه  صورتى  در  كرد 
همه جا بهائى ها را پیدا مى كرد. شاید علتش این 
كه بهائى ها هم در دورۀ قاجار به بابى  بوده باشد 
معروف اند. بابى های واقعى یعنى ازلى ها مخفى 
و آن  را مسلمان جلوه مى دادند  بودند، خودشان 
كه به بابى گری معروف بودند، در بسیاری  كسانى 
كه  آن  مگر  نبودند  بابى ها  بودند.  بهائى ها  موارد 
فرهنگ  در  ولى  بودند  بهائى  مى شدند.  شناخته 
مى شد،  گفته  بابى  آنها  همۀ  به  زمان  آن  روزمرۀ 
او معرفى  به  را  بهائى ها  بود،  بابى ها  او دنبال  لذا 
كتاب هایى  كه آشكارتر بودند. او از آنها  مى كردند 

كرمان. مى گرفته تا مى رسد به 

كرمان، به تعبیر اسداهلل فاضل مازندرانى، در دورۀ 
به واسطۀ  موضوع  این  بود.  ازلیه  پایتخت  قاجار 
بابیان  از  كه  كرمانى  مالمحّمدجعفر  كه  بود  آن 
ظاهر  در  غیرمستقیم  تبلیغات  و  است  اّولیه 
مثاًل  داده،  انجام  كرمان  در  را  مهمى  اسالمى 
سمت  به  را  افراد  مثنوی  با  داشته،  مثنوی  درس 
او  كه  این در حالى است  و  بابى گری مى كشانده 
امام جماعت دو مسجد بوده و فقه و اصول درس 
ک سپرده  مى داده و در مسجد خودش هم به خا
شده است. قبرش هم اآلن هست. به قول زنده یاد 
»ُیزار  پاریزی  باستانى  محّمدابراهیم  دكتر  استاد 
باستانى  دكتر  آقای  كتاب  در  اّول  من  ک«.  ُیتبّرَ و 
ُیزار  و  ایشان در مسجدش مدفون است  فهمیدم 
را  قبرش  كردم  پى گیری  رفتم  بعد  كه  ک،  ُیتبّرَ و 
گرفتم و در كتاب اندیشه  پیدا كردم و از آن عكس 

بى غرض  یخ  تار كتاب  و  ایران  در  دین  اصالح 
عكسش را آوردم.

بابیه  برای  از طریق مثنوی  چطور  اینها   :
در  هم  نجم آبادی  هادی  شیخ  مى كردند؟  تبلیغ 

تهران از طریق مثنوی برای بابیه تبلیغ مى كرد.

بحث  وارد  هنوز  من  بخواهید،  را  حقیقتش  ن: 
هست  رساله ای  یک  نشده ام.  مسئله  این  دقیق 
از  یكى  را  این  عشقیه.  یا  السعادة  كیمیاء  نام  به 
كه على القاعده  كرمان نوشته است  بابیان اولیۀ 
كى  كرمانى بابى شده، هر  توسط مال محمد جعفر 
هست، از بابیان اّولیۀ كرمان است. آنجا با مثنوی 

كند.  مى خواهد باب را اثبات 

به  است.  نوعى  یت  مهدو مسئلۀ  بر  من  حدس 
مى گذارند،  دست  مسائل  آن  ی  رو مى آید  نظرم 
مالمحّمدجعفر  توسط  كه  كرمانى  فؤاد  كه  چنان 
در  را  بابى شدنش  چگونگى  و  شده  بابى  كرمانى 
دیوان  آخر  در  كرده،  تعریف  براون  برای  كرمان 
و  دارد  را  اطهار؟مهع؟  ائمۀ  مراثى  كه  جمع  شمع 
كه  هنوز هم در مجالس ما خوانده مى شود، »ای 
سوختگان   * بنى آدم اند  خیل  اسیر  عشقت  به 
سرگذشتى  یک  آخرش  خرم اند«،  تو  غم  با  غمت 
از خودش آورده بر وزن مثنوی مولوی. مفصل، 40 
صفحه است و بعضى جاها اشعار مثنوی را هم 
كه با شیخ  مى آورد. آنجا از شیخ صحبت مى كند 
گفت: »امام در نفس توست.« قریب  كردم،  دیدار 
كه آن  به این مضمون. امام غایب در نفس توست 

كرمانى است. شیخ مال محّمدجعفر 
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صنعتى زادۀ  عبدالحسین  كه  مى بینیم  ما 
با  البته  پدرش،  بابى شدن  حال  شرح  در  كرمانى 
كه  روزگاری  كتاب  در  كه  نهان نگارانه ای  روش 
محّمدجعفر  مال  مثنوی  درس  به  دارد،  گذشت 
عشقیه  رسالۀ  مى بینیم  و  مى كند  اشاره  كرمانى 
كند. از آن طرف،  خواسته با مثنوی باب را اثبات 
گفته  نجم آبادی  هادی  شیخ  دربارۀ  مى بینیم 
هم  وقتى  مى خواند،  مثنوی  یک سره  كه  مى شود 
خسته مى شد، به نوه هایش مى داد برایش مثنوی 

بخوانند. 

عشقیه  رسالۀ  و  كرمانى  محّمدجعفر  مال  از  وقتى 
مثنوی  از  اینها  كه  مى آید  به دست  برای مان 
هادی  شیخ  بودن  بابى  گر  ا مى كردند،  استفاده 
منطقى  باشد،  شده  پذیرفته  برای مان  نجم آبادی 
من  ادعای  به  كه  ــ  نیز  او  بپذیریم  كه  است 
این  بر  را  مثنوی  ــ  داشت  بابى  نهانى  تبلیغات 
تحلیل  در  نظر  دقت  ولى  مى كرد  استفاده  مسیر 
آینده  در  باید  كه  است  دیگری  كار  مسئله  این 
انجام بشود. عشقیه باید تحلیل بشود، آن نكاتى 
كه  بیاید  به دست  كرده،  استخراج  مثنوی  از  كه 
روش های  تحلیل  برای  مى شود  آیینه ای  یک 
مالمحّمدجعفر  مثل  كسانى  تبلیغى  غیرمستقیم 
صبح  اصاًل  نجم آبادی.  هادی  شیخ  و  كرمانى 
به  را  این  بحر،  هفت  نام  به  دارد  كتابى  یک  ازل 
كرمانى نوشته است. تخلص فؤاد هم  افتخار فؤاد 

كرده »فؤاد«. »شعاع« بوده، به دستور صبح ازل 

ادوارد براون

كرمان،  در  مى رسد.  كرمان  به  براون  ادوارد 
میان  در  سال  یک  كتاب  در  كه  همان طوری 
ملتى  دو  و  هفتاد  آن  همۀ  از  داده،  شرح  ایرانیان 
او دیدار مى كنند.  با  كرمان بودند، مى آیند  كه در 
كن شده بود. زرتشتى ها،  در باغى خارج شهر سا
در  كه  بابى هایى  صوفى ها،  متعصب،  شیعیان 
بودند،  ازلى  كه  بابى هایى  و  بودند  بهائى  واقع 
شخصى  یک  با  مى كنند.  دیدار  او  با  مى آیند 
در  سال  یک  كتاب  در  او  از  كه  مى شود  دوست 
میان ایرانیان به نام رمزی »شیخ قمى« یاد مى كند. 
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حال  شرح  فؤاد  بوده.  نزدیک  خیلى  ــ  مى كند  یاد 
كتاب  در  كه  گفته  برایش  را  خودش  شدن  بابى 
اینجا  حاال  كه  دیگرانى  نیز  و  شده  منعكس 
به  بكنیم.  گفت وگو  باره شان  در  ندارد  ضرورتى 
مثل  مالمحّمدجعفر  فرزندان  برخى  با  مى آید  نظر 
داشته،  ارتباط  قطعًا  افضل الملک  محمود  شیخ 
كتابش در  كه مى توانیم بگوییم و از  قرائنى هست 

یم.  بیاور

بزرگ  )پسر  كرمانى  بحرالعلوم  مهدی  شیخ  با  یا 
او به نظر مى آید بزرگ  از  كه بعد  مالمحّمدجعفر( 
را  او  به  ازل  صبح  الواح  و  بوده  كرمان  ازلى های 
كه به صبح ازل نوشته در سال  یم و نامه هایى  دار

ادوارد براون در مسافرت یک ساله اش به ایران

كه به نظر مى آید  او مأنوس مى شود  با  شیخ قمى 
بیش از همه با او رفت و آمد داشته، از بابیان ازلى 
یخ بى غرض كه  كتاب تار است. من در دیباچۀ 
است،  قمى  شیخ الممالک  مهدی  شیخ  نوشتۀ 
است  شخص  همین  قمى  شیخ  كه  دادم  نشان 
كتاب  كرمان  كتاب، فصل  اّول آن  و در پیوست 
كردم  یک سال در میان ایرانیان را آوردم و تحلیل 
كه ادوارد براون به اسم رمز  كسانى  كه برخى از آن 
كسانى  كه چه  از آنها یاد مى كند، شناخته شدند 

كرمان بودند.  از ازلیان 

مى دهد  نشان  كه  است  آن  فصل  این  ویژگى 
مخالفتى  و  دشمنى  وجود  با  ازلى ها،  و  بهائى ها 
كه با هم داشتند، در یک جامعه زندگى مى كردند 
را  همدیگر  و  داشتند  نزدیک  ارتباط  هم  با  و 
اینجا نتیجه گیری مى كنم.  از  مى شناختند و من 
آن  از  است  نمودی  یک  كرمان  فصل  این 
شخصى  گر  ا كه  دارم  من  كه  كلى  نتیجه گیری 
یا  بوده  ازلى  بگویند  بهائى ها  هم  و  ازلى ها  هم  را 
بپذیریم،  باید  باالیى  بوده، در حد  بهائى  بگویند 
ضرورتى  و  مى شناختند  را  همدیگر  اینها  چون 
خودشان  دشمن  به  را  كسى  یک  كه  نداشته 
ببرند.  باال  را  خودشان  دین  كه  كنند  منسوب 
كتاب یک سال در میان ایرانیان  لذا، آن فصل از 
یخى مهمى هم  بسیار ارزشمند است و نكات تار
با  كرده.  دیدار  كرمانى  مالمحّمدجعفر  با  دارد. 
فؤاد  با  بوده،  نزدیک  خیلى  قمى  شیخ الممالک 
كه از او به عنوان »فتح اهلل ازلى خواننده«  كرمانى ــ 
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كرمانى ها را به او  آخر حیات صبح ازل و وفاداری 
یم؛  كرده و صبح ازل جواب داده، آنها را دار اعالم 
و  بوده  اصول  و  فقه  مدرس  كرمان  در  هم  او  ولى 
كرمان در دورۀ اّول مجلس  نمایندۀ عالمان دینى 
و  بود  یست  نهان ز چون  مى شود،  ملى  شورای 

بابى گری را از خود نفى مى كرد! 

براون اینها را مى شناخت. در سال 1305 هجری 
هجری   1306 سال  در  و  مى آید  ایران  به  قمری 
كه  آنچه  حاصل  مى كند.  ترک  را  ایران  هم  قمری 
به  كتابى  شده،  دیده  یک ساله  مسافرت  این  در 
سال  )یک   A year amongst the Persian نام 
است  مهمى  بسیار  كتاب  كه  ایرانیان(  میان  در 
بهائى های  و  بابى ها  از  مهمى  اطالعات  هم  كه 
ایرانیان  فرهنگ  هم  و  مى دهد  ایران  زمان  آن 
ما  مى دهد.  ما  به دست  براون  ادوارد  منظر  از  را 
ادوارد  دیدگاه های  تمام  با  بگوییم  نمى خواهیم 
براون موافق هستیم ولى، به هر حال، خواندن این 
یخ و فرهنگ ایرانیان دهۀ  كتاب یک نمادی از تار
منظر  از  را  قاجار  ناصرالدین شاه  پادشاهى  آخر 
كه آمده ایران را دارد مى بیند،  پایى جوان  یک ارو
به دست مى دهد و از این لحاظ بسیار مهم است. 
بدون  ترجمۀ  یک  عالمه  صالحى  مانى  آقای 
به دست  كتاب  این  از  خوبى  خیلى  انداختگى 
در  من  كه  كرده  چاپ  را  آن  اختران  نشر  و  داده 

كارهای خودم آن را مبنا قرار دادم. 

و  قبرس  به  براون  رفتن  مقدمات  مى آید  نظر  به 
كه در سال 1307 هجری  ــ  دیدارش با صبح ازل 
شده  فراهم  كرمانى ها  توسط  ــ  شد  انجام  قمری 

با قبرس  را  ارتباطش  كه  گفت  باشد. شاید بتوان 
كرده باشد، چرا؟ چون  شیخ الممالک قمى فراهم 
گویای آن  كه  نامه ای دارد شیخ الممالک به براون 
گزارش دیدار  كه او به قبرس رفته،  كه وقتى  است 
خود با صبح ازل را برای شیخ الممالک نوشته و به 
كرمان فرستاده است. از این جهت، من حدسم بر 
كرده  فراهم  برایش  را  راه  كرمانى ها  كه  است  این 
كتاب نقطة  كه برود قبرس. چون در مقدمۀ  بودند 
حدود  مى رود،  قبرس  به  ابتدا  كه  نوشته  الكاف 
دیدار  ازل  با صبح  روز  هر  بوده،  قبرس  در  روز   15
داشته، بعد مى رود به عكا و چند روزی، دو سه 
مقدمۀ  در  داشته؛  دیدار  بهاءاهلل  با  آنجا  روزی، 
اشاره  مسافرت  دو  همین  به  فقط  نقطةالكاف 
كرده، ولى ما مى دانیم بعدها چندباری به قبرس 
ادامه داده است.  ازل  با صبح  را  و دیدارش  رفته 
ناصرالدین شاه  كه  بوده  زمانى  در  آنها  از  یكى 
كه برخى از منسوبان صبح ازل  كشته شده است 
على محّمد  و  مصباح الحكماء  احمد  میرزا  مثل 
»مترجم  به  مى شود  ملقب  بعدها  كه  ــ  فره وشى 
ازل  صبح  منسوبان  از  كاروانى  یک  با  ــ  همایون« 
ماندند  قبرس  در  سال  دو  و  بودند  رفته  قبرس  به 

به اسم حج. 

روح اهلل  نام  به  همایون  مترجم  فرزند  با  من 
سال  در  بود  پیرمردی  داشتم.  رفاقت  فره وشى 
نبود،  بابى  عنوان  هیچ  به  نبود.  بابى  و   1388
در  فره وشى  روح اهلل  داشت.  مهمى  اطالعات  اما 
میدان  اطراف  قدیمى فروش  كتاب فروشى های 
با  توانستم  هم  من  داشت،  آمد  و  رفت  انقالب 
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به  مهمى  خیلى  اطالعات  و  كنم  پیدا  رفاقتى  او 
كه  داد  من  به  را  عكسى  یک  جمله  از  داد.  من 
نمونه اش را در كتاب های خودم چاپ كردم كه آن 
یستى ازلى ها در دورۀ قاجار مى دانم  را نماد نهان ز
میرزا  یعنى  فره وشى،  روح اهلل  مادری  پدربزرگ  كه 
لباس  نشسته،  وسط  ازل(،  صبح  )فرزند  نوراهلل 
سر  به  سیادت  عمامۀ  پوشیده،  شیعه  روحانیت 
گذاشته و ازلى های مختلف از خاندان صبح ازل 
و خاندان سرلتى اصفهان هم دورش نشسته اند. 
خود آقای فره وشى به من مى گفت همۀ اینها بابى 

هستند، ولى خودش همه شان را نمى شناخت و 
من  بعدًا،  هستند.  سرلتى ها  اینها  مى گفت  تنها 
كسانى  كه اینها چه  هویت شان را به دست آوردم 
بودند و در آثارم چاپ كرم. به شما هم عكس شان 
میرزا  برسانید.  چاپ  به  مجله  در  كه  مى دهم  را 
میرزا  بود:  كرده  عوض  هم  را  اسمش  حتى  نوراهلل 
یداهلل  دكتر  نواده اش  رشتى.  طبیب  محّمدحسن 
كه اخیرًا از دنیا رفت و بابى و ازلى بود،  ثمره است 
مفصل  و  كرد  ابراز  را  بابى بودنش  من  خود  پیش 

كرد.  برایم صحبت 

میرزا نوراهلل )فرزند صبح ازل، ردیف جلو، وسط( 

در میان ازلیان خاندان صبح ازل و خاندان سرلتی اصفهان
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روشنک  فرزند  ثمره  یداهلل  دكتر   :
نوع دوست بود یا از طرف دیگر؟

برادرزادۀ  ن: دكتر یداهلل ثمره پسر عنایت اهلل ثمره 
است.  نوراهلل(  میرزا  )دختر  نوع دوست  روشنک 
نوع دوست  روشنک  برادرزادۀ  مى شود  عنایت اهلل 
پسر  هم  آن  الحكماء،  مصباح  احمد  میرزا  پسر  و 
میرزا نوراهلل ثمره پسر صبح ازل. هر سه )عنایت اهلل 

و مصباح و میرزا نوراهلل( در آن عكس هستند.

ظاهریش  رفتار  آن  نوع دوست  روشنک   :
واقعًا  آیا  كمونیست شد،  و  بود  كه خوب چپ گرا 
بابى  باور  هم  آن  نه،  كه  این  یا  بود  كمونیست 

كمونیست جا مى زد؟ داشت ولى خودش را 

اطالعات  نوع دوست  روشنک  دربارۀ  من  ن: 
خانواده  این  جزو  مى دانم  فقط  ندارم،  خاصى 
كشته  زمان  در  ازل  صبح  منسوبان  برخى  است. 
هم  براون  بودند.  قبرس  در  ناصرالدین شاه  شدن 
ناصرالدین شاه  شدن  كشته  خبر  وقتى  كه  بوده، 
مترجم  و  مى رسد، همین حاج مصباح الحكماء 
شادباش  برای  میهمانى  مجلس  اینها  و  همایون 
بودند  داده  تشكیل  ناصرالدین شاه  كشته شدن 
»لوح  آنجا  و  را هم دعوت مى كنند  ازل  كه صبح 
است  لوحى  یک  یعنى  مى نویسد،  را  ضیافت« 
كرده در شادباش قاتل باب. نسخۀ  كه خدا نازل 
اصلش مى رسد به داماد حاج مصباح الحكماء، 
خاندان  همین  از  كه  روحى،  على  یعنى 
سكونت  تهران  در  و  بود  كرمانى  مالمحّمدجعفر 

داشت، قبرش در بهشت زهرا است. 

خانواده  این  زهرا،  بهشت  از  قسمتى  یک  در 
از  او یک سری  بازماندگان  كنار هم دفن هستند. 
كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران  كتاب هایش را به 
سند  و  كتاب  مفصل  خیلى  روحى  على  دادند. 
دانشگاه  به  را  آن  از  توجهى  قابل  تعداد  داشته، 
من  به  افشار  ایرج  استاد  زنده یاد  كه  دادند  تهران 
گفتند چنین مجموعه ای آنجا هست. اولین بار از 
كه یک مجموعۀ مهمى از بابى ها و  ایشان شنیدم 
و  تهران داده شده  كتابخانۀ دانشگاه  به  روحى ها 

قتل  زمانی  حدود  در  ازل  صبح  یحیی  میرزا 

ناصرالدین شاه قاجار و نگارش »لوح ضیافت«
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از آن موقع رفتم دنبالش و آخر توانستم پیدا بكنم. 
ازلى ها  به مطالعات من دربارۀ  افشار  ایرج  استاد 
این  كه  گفتند  من  به  یک بار  و  داشتند  عالقه 
و  كه »هم مكتوم است  كنم، چرا  را پى گیری  كار 
در  را  ازلیان  برخى  ایشان هم  هم مغشوش«. خود 
از  گفتند.  برایم  نكاتى  و  مى شناختند  قدیم االیام 

یخ  »تار نیز  باره  این  كتاب من در  قضا، نخستین 
بیات  كاوه  استاد  را  نام  این  گرفت.  نام  مكتوم« 
آن  و  هستند  كشورمان  اّول  تراز  مورخان  از  كه  ــ 
كتاب را در انتشارات خودشان به چاپ رساندند 
كردند و وقتى من با آن نام مواجه شدم،  ــ انتخاب 
توصیف مكتوم و مغشوش استاد ایرج افشار را در 

دستخط علی روحی در معرفی »لوح ضیافت«
خط  به  ازل،  صبح  ثمره،  حضرت  آثار  از  »لوحی 
کشته  از نشر خبر  بعد  که  خودشان، در جلسۀ مهمانی 
شدن ناصرالدین شاه در سنۀ 1313 قمری نوشته شده.«

در  ازل  صبح  خط  به  ضیافت«  »لوح  نخست  صفحۀ 
شادباش قتل ناصرالدین شاه قاجار

)کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ضمن شمارۀ 10772(
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ابتدایش آوردم. این »لوح ضیافت« هم اصلش در 
كتابخانۀ مركزی است و یادداشت على روحى را 
در ابتدایش مى توان دید كه آن را شناسانده است. 

كردید؟ : شما عكسش را منتشر 

ن: عكسش را گرفتم. از خود دانشگاه تهران گرفتم 
و هست. پس ارتباط براون با صبح ازل ادامه پیدا 
كرده و چند باری به قبرس رفته است. در عكا هم 
كه نسخه اش  یخ جدید را به او مى دهند  كتاب تار
دانشگاه  كتابخانۀ  در  مجموعه اش  در  اآلن 
كتاب  از  هم  نسخه  یک  است.  موجود  كیمبریج 

كه عباس افندی نوشته  مقالۀ شخصى سیاح را ــ 
او مى دهند. آن هم اآلن در مجموعه اش  به  ــ  بود 

هست. 

رسالۀ  یک  براون،  به خواست  ازل،  صبح  بعدها، 
یخ بابیه مى نویسد به نام  خیلى مختصری در تار
هشت  هفت  منیع،  ظهور  وقایع  در  بدیع  مجمل 
بعدها،  است.  مهم  خیلى  ولى  است  صفحه  ده 
یخ جدید را چاپ مى كند، مقالۀ  كتاب تار براون 
شخصى سیاح را هم چاپ مى كند. در پیوست 
یخ جدید، رسالۀ مجمل بدیع صبح ازل  كتاب تار

کتاب تاریخ جدید صفحۀ نخست 
)F.55)9( کیمبریج، مجموعۀ اسناد ادوارد براون، ش )کتابخانۀ دانشگاه 
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را نیز چاپ مى كند. دیگر ارتباط برقرار شده، چه با 
ازلى های ایران، چه با صبح ازل و چه با بهائى ها. 
با همۀ اینها ارتباط داشته، نمودش را در مجموعۀ 
ــ  مى كنیم  صحبت  آن  دربارۀ  كه  ــ  اسنادش 

به وضوح مى شود دید. 

كرده، مقالۀ شخصى  یخ جدید را چاپ  كتاب تار
كتاب های  اینها  كه  كرده  چاپ  را  سیاح 
كتاب مجمل بدیع را  كنارش  بهائى هاست، ولى 
كرده است. شاید بتوانیم بگوییم آنجا  هم چاپ 
گروه ازلى و بهائى را به محافل  مى خواسته هر دو 
بوده،  هرچه  اما  كند،  معرفى  غربى  دانشگاهى 
اساسى  نمود  كه  كرده  پیدا  ازلى  گرایش  بعدها 
كتاب  كارهایش مى بینیم.  آن را بعدها در آخرین 
كارهای اواخر اوست. ما مى بینیم  نقطة الكاف از 
كتاب، سخت به بهائى ها تاخته و خیلى  در آن 

مهم هم هست. 

كه اینجا مطرح است،  اما مسئلۀ خیلى جدی ای 
به  را  براون  نامه های  سری  یک  ما  كه  است  آن 
خود  خط  به  دارم.  را  عكسش  یم.  دار ازل  صبح 

براون است.

)نوشتۀ  سیاح  شخصی  مقالۀ  کتاب  عنوان  صفحۀ 
عباس افندی(

ادوارد  اسناد  مجموعۀ  کیمبریج،  دانشگاه  )کتابخانۀ 
)F.56)7( براون، ش

صفحۀ نخست یکی از نامه های ادوارد براون 
به صبح ازل

)مجموعۀ اسناد قمرتاج دولت آبادی(
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گویاست. که بابی شدن او در نگاه صبح ازل را  نامه ای از صبح ازل به ادوارد براون 
)F.66 * کیمبریج، مجموعۀ اسناد ادوارد براون، ضمن شمارۀ )کتابخانۀ دانشگاه 

»بسمه العدل الملک الحق المستعان. ذكر كتاب 
كان عبدًا شكورًا و  للذی أوتى فضاًل و علمًا و إنه 
اتبع سبیل اهلل و ... أن یعرف نفسه و اتخذ إلى اهلل 
ابتغى ...  ربه سبیاًل و أطاع األمر فى إنجیل اهلل و 

اتبع سبیاًل فى  و  العدل  یومئذ و فحص فى دین 
علیه  قضى  بما  اهلل  یحمد  أن  ینبغى  قویمًا.  األمر 
بالفضل و فتح عینیه أن یری سبیله ذلک الفضل 

كریمًا ....« كان فضااًل  من عنده إنه 
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: فارسى است؟

این  براون  ندانید  شما  گر  ا كه  است  فارسى  ن: 
بسیار  بابى  یک  مى كنید  فكر  نوشته،  را  نامه ها 
گذاشته،  راسخ العقیده نوشته. باالیش عدد 19 را 
كلمۀ  الواحد المستعان.« واحد  نوشته: »بسم اهلل 
باالیش  و  مى شود   19 ابجد  به  و  است  مقدسى 
ازل  صبح  دربارۀ  بلندی  تعبیرات  گذاشته.   19
كار مى برد. »امانت نقطۀ بیان در عالم امكان«  به 
حق  لصراط  إنک  الكریم:  بقوله  إلیه  »المشار  و 
كه  است  وصایت«  »لوح  به  اشاره  كه  عظیم« 
باب به صبح ازل مى گوید: »تو صراط حق عظیم 
هستى.« تو امانت نقطۀ بیان هستى. چندین نامه 
هست كه حتى بعضى هایش آن آرم كالج پمبروک 
آنجا  در  براون  دارد.  هم  را  كیمبریج  دانشگاه 
چارلز  پروفسور  اآلن،  بود.  شرقى  مطالعات  استاد 
مطالعات  و  است  براون  كرسى  صاحب  ملویل 

ایران شناسى را آنجا انجام مى دهد. 

ادبیات  با  نامه ها  مى پرسد.  را  سؤاالتى  آنجا  در 
در  طرف،  آن  از  شده اند.  نوشته  بابى  غلیظ 
دانشگاه  كتابخانۀ  در  اآلن  كه  ــ  براون  مجموعۀ 
كمبریج نگهداری مى شود ــ دو نامه از صبح ازل و 
كه براون را تشویق مى كند،  به خط خود او هست 
خداوند  زمانى  یک  تو  كه  مى كند  بزرگداشت 
اهلل  شریعة  در  اآلن  مى پرستیدی،  انجیل  در  را 
واقعًا،  شده  بابى  یا  چیست؟  نتیجه  مى پرستى. 
جلوی  حال،  هر  به  نمایانده.  بابى  را  خودش  یا 
كه این طوری از او تجلیل  گفته من بابى ام  ازلى ها 
اهداف  به خاطر  یا  شده،  بابى  به واقع  یا  مى شود. 

بعضى  كه  بدبینانه ای  حالت  در  یا  تحقیقاتى 
دارند و من اینجا متوقفم و مطالعه ای نداشته ام در 
براون در راستای استعمار  كه  كتم  این زمینه، سا
گام برمى داشته است. به نظر مى آید روح  بریتانیا 
پژوهشى اش خیلى غالب است. یک پژوهش گری 
كه وابسته به دستگاه استعماری باشد، این طوری 
به  و  مى كند  تمام  حدی  یک  در  وسط.  نمى آید 
مى گذارد  و  مى رسد  خودش  كاربردی  هدف  آن 
كنار. براون واقعًا آمده وسط و واقعًا به ایران عالقه 
من  داشته.  عالقه  ایرانى ها  روحیات  به  داشته، 
خودم  استشمام  حد  در  ولى  نداشتم،  مطالعه 

خیلى با این دیدگاه هم نظر نیستم. 

وقتى  دیدم  »من  گفته:  مى كنند  نقل   :
عمر  طول  در  كثر  حدا بكنم،  بخواهم  طبابت 
كنم و به  طبابتم یک تعداد آدم را مى توانم خوب 
استعمار  راستای  در  گر  ا اما  برسانم،  نفع  كشورم 
كنم، نفع بسیار بیشتری را به  كار  كشورهای دیگر 

كشورم مى رسانم.«

كه فقط  كتاب هم دارم  ن: من مطلع نیستم. یک 
به جاسوس بودن ادوارد براون پرداخته است، ولى 
را  هنوز آن را نخوانده ام. باید دالیل این محققان 

كرد.  دید و داوری 

گرایش براون به ازلى ها رفت. ارتباط  به هر حال، 
همایونى  انجمن  مجلۀ  در  و  دارد  گروه  دو  هر  با 
یک  و  مى شود  چاپ  هم  هنوز  كه  لندن  آسیایى 
مجله بسیار معتبر در بریتانیاست، چندین مقاله 
آثار  است.  نوشته  آثارشان  و  بابى ها  معرفى  در 
بهائى ها  و  ایران  ازلى های  از  را  بهائى ها  و  بابى ها 
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كار  اینها  ی  و رو را معرفى مى كند  آنها  و  مى گرفته 
ــ  یخ جدید  كتاب تار كه در  مى كرده است تا این 
ـ دیده بوده كه میرزا حسین  كه آن را چاپ كرده بودـ 
مى دهد  ارجاع  قدیم  یخ  تار به  بارها  همدانى 
یخ  تار نگارش  در  اصلى اش  مرجع  و  مصدر  و 
یخ  تار عنوان   به  آن  از  كه  است  كتابى  جدید، 
را  قدیم  یخ  تار كه  بوده  پى گیر  مى كند.  یاد  قدیم 
نمى كرده،  پیدا  مى زده،  هرجا  به  اما  بكند،  پیدا 
ى فرانسه، در 

ّ
كتابخانۀ مل كه سرانجام، در  تا این 

گوبینو به آنجا داده شده  كه از همان  مجموعه ای 

یخ قدیم پیدا مى كند.  كتاب  تار بود، دو نسخه از 
كامل بوده و یک نسخه ناقص.  یک نسخه 

یخ جدید تطبیق مى دهد  كتاب تار كتاب را با  آن 
كتاب  مبحث  دو  در  كه  مى آورد  به دست  و 
تندی  لحن  آن  كه  این  اّول  است.  شده  تحریف 
حكومت  و  ناصرالدین شاه  به  نسبت  بابى ها  كه 
شده  گرفته  زهرش  شده،  لطیف  داشتند  قاجار 
صبح  مقام  بزرگداشت  دربارۀ  كه  هرآنچه  دوم،  و 
در  بوده،  قدیم  یخ  تار كتاب  در  باب  نگاه  در  ازل 
سبب  این  است.  شده  انداخته  جدید  كتاب 
معتقد  كه  ــ  را  قدیم  یخ  تار نسخۀ  آن  كه  مى شود 
آن  به  توجه  با  ــ  است  الكاف  نقطة  نامش  بوده 
میرزا  كه  مقدمه ای  با  داشته،  كه  نسخه ای  تا  دو 
را مى نویسد،  ینى متن فارسى اش  محّمدخان قزو
 1289( قمری  قمری  هجری   1328 سال  در 
الیدن  شهر  در  بریل  انتشارات  توسط  شمسى(، 
هلند به چاپ مى رساند. مدارک و اسناد را براون 
به  كه  ــ  ینى  قزو میرزا محّمدخان  و  بود  كرده  تهیه 
و  یخ  تار عالم  در  و  است  مشهور  ینى«  قزو »عالمۀ 
ادبیات ایران جایگاه بلندی دارد ـ مقدمۀ فارسى 
كه  دارد  هم  انگلیسى  مقدمۀ  یک  مى نویسد.  را 
كه در همان  كتاب است. جالب اینجاست  آخر 
كه انداخته  مقدمۀ فارسى، عكس قلعۀ چهریق را 
و آخرین زندان باب است و باب را از آنجا به تبریز 
دربارۀ  را  »شهادت«  تعبیر  كردند،  اعدام  و  بردند 
كار مى برد و مى گوید كه آنجا زندانى است  باب به 
جا  آن  در  شهادت  از  پیش  على محّمد  میرزا  كه 

نگهداری مى شده است. 

نمونه ای از مقاالت ادوارد براون در مجلۀ انجمن آسیایی 
کبیر و ایرلند همایونی بریتانیای 
در معرفی و شناساندن آثار بابی
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كه  فارسى  مقدمۀ  در  الكاف،  نقطة  مقدمۀ  در 
على القاعده در مقدمۀ انگلیسى هم آمده، خیلى 
در  مورد  به  مورد  را  بهائیان  تحریف های  دقیق 
یخ جدید مبدل  یخ قدیم كه به كتاب تار كتاب تار

شده، نشان داده است.

من  خود  برای  كه  جالبى  خیلى  نكتۀ  یک  حاال 
در  جدید  یخ  تار كه  است  این  بود،  توجه برانگیز 
یم  دار نسخه  چند  بوده،  متداول  هم  ازلى ها  بین 
را  جدید  یخ  تار كتاب  ازلى،  معروف  كاتبان  كه 
كه درست است  كرده اند. این مى رساند  رونویسى 
كتاب را تحریف  كه یک بهائى آن را نوشته و اصل 
آن  از  ازلى ها هم  كه  بوده  كتاب جوری  اما  كرده، 

استفاده مى كردند.

در  قدیم  یخ  تار كه   این  برای  شاید   :
دسترس نبوده!

اینجاست  نكته  ولى  بوده،  كمیاب  بله.  ن: 
كه  این  وجود  با  كه  نبوده  طوری  كتاب  این  كه 
ازلى ها مى دانستند یک بهائى به نام میرزا حسین 
هنوز  من  بزنند.  پس  را  آن  نوشته،  را  آن  همدانى 
نكاتش  و  بخوانم  را  جدید  یخ  تار كتاب  ننشستم 
به  دارم  نسخه  یک  اآلن  ولى  بیاورم،  به دست  را 
از بس قبرس  او  خط حاج محّمدصادق مهاجر. 
مى رفته، صبح ازل به او لقب »مهاجر« داده بود. 
او پسر مال على محّمد سراج است و برادرزادۀ مال 
برادران همسر  نفر  این دو  كه  رجبعلى قهیر است 
كه در اصفهان به عقدش درآمد  دوم باب هستند 
و  سخت  و  سفت  خیلى  ازلى های  از  بعدها  و 

خود  كه  طوری  به  بود.  شده  شدید  ضدبهائى 
به  را  او  مى خواست  زمانى  یک  بهاءاهلل  گفته،  او 
كرده بود،  همسری بگیرد و در بغداد خواستگاری 
دوم  همسر  به  و  بود  شده  شروع  دشمنى  و  نشد 
دجاله«  دهماء  »داهیۀ  لقب  فاطمه خانم،  باب، 
داده بود. قبرش هم امام زاده معصوم است. اینها 
كه باب هم آنجا مدفون است. همه اش  معتقدند 
را  فاطمه خانم  قبر  جای  ولى  برده اند،  بین  از  را 

كجاست. حدودًا مى دانم 

کتاب نقطة الکاف  صفحۀ عنوان 
کاشانی( )نوشتۀ میرزا جانی 
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من  نسخه  تا  دو  قبرس.  مى رفته  بار  یک  سالى 
حاج  خط  به  كه  جدید  یخ  تار كتاب  از  دیدم 
آن  غیر  هم  باز  البته  است.  مهاجر  محّمدصادق 
ازلى ها  میان  در  كه  مى دهد  نشان  این  دیده ام. 
یخ جدید متداول بوده است. ولى خوب  كتاب تار

یخ قدیم خبر نداشتند.  از  تار

الواح  از  مى شود،  چاپ  كه  الكاف  نقطة  كتاب 
گرفته  آتش  كه  مى شود  معلوم  افندی  عباس 
عصبانى  خیلى  است.  شده  عصبانى  است. 
است و پاسخ به آن را از میرزا ابوالفضل گلپایگانى 
یخ  تار كتاب  شدن  ساخته  عوامل  از  یكى  كه  ــ 

جدید بوده ــ مى خواهد. 

است  شكل  این  به  جدید  یخ  تار كتاب  داستان 
زرتشتى های  سرپرست  كه  مانكجى صاحب  كه 
یخ  ایران بوده و شخصیت مهمى هم اصاًل در تار
نگاه های  او  به  محققان  برخى  و  هست  ایران 
مى خواسته  دارند،  استعماری  بدبینانۀ  خیلى 
میرزا  شود.  نوشته  بابیه  دربارۀ  یخى  تار یک 
بهائى(  اّول  تراز  )داعى  گلپایگانى  ابوالفضل 
او  با  تهران.  در  بوده  مانكجى  تجارتخانۀ  منشى 
مأمور  همدانى  حسین  میرزا  و  مى كند  گفت وگو 
یخ  تار گلپایگانى   مى شود.  كتاب  این  نوشتن 
آن  از  كه  مى كند  معرفى  همدانى  به  را  قدیم 
با  دوتایى  مى شود  معلوم  بكند.  استفاده  كتاب 
استاد  گلپایگانى  كردند.  تحریف  را  كتاب  هم 
كتاب فرائد خودش احادیث  تحریف است و در 
تفسیرهای  با  و  كرده  تقطیع  را  اسالمى  گون  گونا
حدیث  همان  متن  از  اصاًل  كه  جانبدارانه ای 

کتاب نقطة الکاف  بخشی از مقدمۀ ادوارد براون بر 

جانى  میرزا  گفتارهای  حذف  بخش،  این  در  او، 

یخ  كتاب تار كاشانى دربارۀ میرزا یحیى صبح ازل در 

كرده است: »این قسمت از نقطة الكاف  جدید را یاد 

كه مهم ترین  )ص 238 ــ 245، ص 208، س 14 ـ 18( 

از  كتاب است، صاف و ساده، بتمامها  قسمت های 

یخ جدید حذف شده است، و السالم.« تار

كنار عمه اش دفن است.  حاج محّمدصادق هم 
و  سخت  خیلى  تبار  یک  از  محّمدصادق  حاج 
بوده،  متعصب  هم  خیلى  و  است  ازلى  باسابقۀ 
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را به ظهور بهاءاهلل  آنها  برنمى آید،  تقطیع شده هم 
پیوست های  از  یكى  در  من  است.  بازگردانده 
مقدماتى  بحث  یک  غرض،  بى  یخ  تار كتاب 
و  آورده ام  گلپایگانى  تقطیع های  این گونه  دربارۀ 
بحث تفصیلى اش را بعدها، إن شاء اهلل، به دست 
به   قدیم  یخ  تار تبدیل   در  هم  اینجا  داد.  خواهم 

كردند.  یخ جدید تحریف عامدانه  تار

كه  این  از  قبل  براون،  فرمودید  شما   :
یخ قدیم را به دست بیاورد، مى دانسته  نسخۀ  تار

كتاب نقطة الكاف است؟ نام این 

یخ  تار یخ جدید اشاره مى شود به    گفتم در تار ن: 
كه پیدا مى كند، با نام نقطة  یخ قدیم را  قدیم.   تار
كه حاال بعضى مثل زنده یاد  الكاف چاپ مى كند 
استاد سّید محّمد محیط طباطبایى تشكیک هایى 
كردند كه من با آن موافق نیستم و بعدها به آن مفصل 

مى پردازم كه این كتاب اصالت دارد. 

كرده است.  : در نامش تشكیک 

الكاف  نقطة  همان  نامش  من،  نظر  به  نه؛  ن: 
است. حاال بعدها باید در بحث های تفصیلى به 

این پرداخته شود. 

گفته است. کتاب نقطة الکاف، از »شهادت« باب در تبریز سخن  ادوارد براون در صفحۀ 132 از مقدمۀ 
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كتاب نقطة الكاف چاپ مى شود. عباس افندی 
ابوالفضل  میرزا  و  مى شود  عصبانى  به شدت 
و  كتاب  این  بر  كه  مى كند  مأمور  را  گلپایگانى 
هم  گلپایگانى  بنویسد.  ردیه ای  یک  مقدمه اش 
دنیا  از  كار  وسط  و  كردن  كار  به  مى كند  شروع 

سّید  خویشاوندش،  مى رود. 
گلپایگانى، داعى ارشد  مهدی 
در  و  بوده  ماوراءالنهر  در  بهائى 
نظرم  به  بوده.  كن  عشق آباد سا
هستند  پسردایى  پسرعمه، 
دارند.  هم  با  نسبتى  چنین  و 
خویشاوند  یادداشت های  او 
یش  رو و  مى گیرد  را  خودش 
تا  كه  را  مطالب  مى كند.  كار 
صفحۀ 132 به نظرم برای میرزا 
است  گلپایگانى  ابوالفضل 
مهدی  سّید  برای  بقیه اش  و 

الغطاء عن  نام »كشف  با  او  كه  گلپایگانى است 
كه در  حیل األعداء« چاپش مى كند. نكتۀ مهمى 
كه  است  باب  توبه نامۀ  متن  هست،  كتاب  این 
آن قدر  آورده؟  چرا  آورده.  گلپایگانى  مهدی  سّید 
كه  بوده  براون عصبانى  ادوارد  و  ازلى ها  از دست 
و  باال  بیاورد  را  بهاءاهلل  كه  بكوبد  را  باب  خواسته 
الواح  بهاءاهلل  اما  كرده،  توبه  آمده  باب  كه  بگوید 
یادی داشته؛ در  ز و استقامت  نوشته  به سالطین 
باب  كوبیدن  با  كه  نبوده  حواسش  كه  صورتى 
كوبیده مى شوند و بهاءاهلل هم آن نامه ها  خودشان 
اصاًل  كه  جایى  نوشته،  عكا  در  نوشته؟  كجا  را 

است.  نمى رسیده  او  به  ناصرالدین شاه  دست 
شیخ  حاج  آقای  نیست.  استقامت  نمود  اینها 
از  را  ایشان  كتاب های  من  كه  ــ  شاهرودی  احمد 
مى دانم  بهائى  و  بابى  آموزه های  بر  نقدها  بهترین 
ی همین  ــ هنگام بررسى لوح سلطان بهاءاهلل، رو
دست  دور  راه  از  نامه نگاری 
استقامت  با  را  آن  و  گذاشته 

گفته است.  بى ارتباط 

در  الغطاء  كشف  كتاب 
اما  مى شود،  چاپ  تاشكند 
محیط  استاد  از  تحلیلى  به 
مى آید  نظر  به  كه  طباطبایى 
كه  مى گوید  باشد،  موجه 
به  افندی  عباس  زمان،  آن 
گرایش  انگلیسى ها  سمت 
كتاب  این  و  بود  كرده  پیدا 
به  نسبت  نامناسبى  لحن  هم 
دارد،  براون  به  نسبت  تندی  زبان  و  انگلیسى ها 
لذا تصمیم مى گیرد عطاء او را به لقائش ببخشد. 
كه به وجود آمده بود، مهم تر از كتاب  این منفعتى 
را  كتاب  لذا دستور مى دهد  بوده،  الغطاء  كشف 
كه  مى آید  ایران  به  نسخه  چند  مى برند.  بین  از 
اآلن بعضى هایش موجود است و یک نسخه اآلن 
كه نسخۀ  دست یكى از محققان در تهران هست 
مهتدی،  صبحى  است،  بوده  صبحى  به  متعلق 
بازگشت.  بهائیت  از  كه  افندی  عباس  كاتب 

ایشان خریده و نزدش اآلن موجود است.

ادوارد  و  ازلی ها  دست  از  آن قدر 
خواسته  که  بوده  عصبانی  براون 
بیاورد  را  بهاءاهلل  که  بکوبد  را  باب 
توبه  آمده  باب  که  بگوید  و  باال 
کرده، اما بهاءاهلل الواح به سالطین 
داشته؛  زیادی  استقامت  و  نوشته 
که  نبوده  حواسش  که  صورتی  در 
کوبیده  خودشان  باب  کوبیدن  با 
نامه ها  آن  هم  بهاءاهلل  و  می شوند 
کجا نوشته؟ در عکا نوشته، جایی  را 
که اصاًل دست ناصرالدین شاه به او 

نمی رسیده است. 
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مجموعۀ  به  توجه  با  كه  كسانى  از  یكى  ببینید! 
نزدیک  خیلى  او  با  كه  مى فهمیم  براون  اسناد 
برایش  را  بابى  نسخه های  داشته،  ارتباط  بوده، 
اسم  است.  كاتب  مصطفى  میرزا  مى فرستاده، 
در  سدهى.  صباغ  اسماعیل  هست  واقعى اش 
سده اصفهان رئیس بابى های ازلى بوده، شغلش 
در  است.  مى كرده  رنگرزی  بوده،  صباغى  هم 
از  برخى  كه  اصفهان  سده  بابى كشى  بلوای 
را  این  مى كشند،  جا  آن  در  را  ازلى  بابى های 
دستگیر مى كنند مى آورند اصفهان مى خواستند 
حدسم  من،  نظر  به  ظل السلطان،  بكشند.  را  او 
كه  پشت پرده ای  روابط  به واسطۀ  است،  این  بر 

دستور  و  مى آید  كمكش  به  داشته،  ازلى ها  با 
را  گوشش  یعنى  ببرند.  را  گوشش  تنها  مى دهد 
را بكشید.  او  كفایت مى كند؛ نمى خواهد  ببرید، 
مى كنند  مهار  را  بینى اش  مى برند،  را  گوشش 
پرت  را  او  بعد  مى گردانند،  شهر  در  شتر،  مثل 
شبانه  اصفهان  بابیۀ  بیرون.  اصفهان  از  مى كنند 
پیدایش مى كنند، برمى گردانند به شهر، مداوایش 
مى كنند و او را مى فرستند قریۀ طار، طار نطنز. مال 
است.  بوده  بابیه  رهبر  آنجا  در  طاری  محّمدباقر 
آن  در  را  نفر  و حدود سه هزار  بوده  بیان  از شهداء 
اآلن  هست.  هم  قبرش  بوده،  كرده  بابى  اطراف 
ازلیان  میان  در  او  هست.  قبرش  طار  ده  خود  در 
كه بعدها فراری مى شود  شخصیت مهمى است 
و مى آید تهران. آقا نجفى اصفهانى دنبالش بوده، 
فرار مى كند مى آید تهران. شیخ هادی نجم آبادی 
ناصرالدین شاه  از  و  مى دهد  نجات  را  جانش 
امان نامه مى گیرد و دوباره او را مى فرستند به طار.

هادی  شیخ  هنوز  كه  دوره ای  در   :
نجم آبادی تكفیر نشده بوده؟

 1312 سال  در  است،  بوده  تكفیرش  از  پس  ن: 
هجری قمری. شخصیت شیخ هادی نجم آبادی 
كه بر دیگران اثر مى كرد  سبب شد تا تكفیر آن گونه 
احترام  او  به  هنوز  ناصرالدین شاه  نكند.  اثر  او  بر 
اعتقاد  به  كه  است  حالى  در  این  و  مى گذاشت 

من، او از بزرگان تراز اّول ازلیان بوده است. 

با  كه  مى آید  به دست  براون  ادوارد  اسناد  از 
نزدیكى  خیلى  ارتباط  كاتب  مصطفى  میرزا 
او  و  مصطفى  میرزا  به  مى داده  پول  اصاًل  داشته، 

کاتب )فراهم کنندۀ آثار بابی و ازلی برای  میرزا مصطفی 
ادوارد براون( 

در سال های اقامت در قبرس )1317 تا 1320 ق.(
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مى فرستاده  و  مى كرده  كتابت  برایش  را  نسخه ها 
كتاب  كرمانى هم در  و عبدالحسین صنعتى زادۀ 
روزگاری كه گذشت از یک شخصى به نام »شیخ« 
كه در همین خیابان چراغ برق نزدیک  یاد مى كند 
میدان توپخانه، خانه اش بوده، شخص محترمى 
میرزا  تشریع  و  تكوین  كتاب  و  بوده  ازلى ها  از 
كرمانى را داشته، شخص محترمى به نام  آقاخان 
شیخ  بوده،  كرده  رونویسى  كاتب  مصطفى  میرزا 
داشته بازبینى مى كرده است و آنجا مى گوید میرزا 

مصطفى با براون ارتباط داشته است.

: شیخى كه خیابان چراغ برق بوده، میرزا 
یحیى دولت آبادی بوده؟

همۀ  ما  نه.  یا  بوده  یحیى  میرزا  نمى دانیم  ن: 
كسانى  كه نمى دانیم چه  خانه های آن خیابان را 
مى نشستند.  میرزا یحیى خانه اش آنجا بوده، ولى 
نمى توانیم ضرورتًا بگوییم كه شیخ چراغ برق نشین 

میرزایحیى بوده است.

تهران  ازلى های  با  كه  بابى پژوهان  از  دیگر  یكى 
به  منحصر  نسخه های  و  داشته  ارتباط  خیلى 
كرده بود، شخصى است به نام دكتر  فردی را تهیه 
مصطفى  میرزا  با  هم  كه  كردستانى  سعیدخان 
خیلى  ارتباط  براون  با  هم  و  بوده  جفت  كاتب 
مبادله  یكدیگر  با  هم  اینها،  و  داشته  نزدیكى 

صفحۀ عنوان فهرست مجموعۀ ادوارد براون در کتابخانۀ 
کیمبریج دانشگاه 

کتابخانۀ  نمونه ای از فهرست مجموعۀ ادوارد براون در 
کیمبریج دانشگاه 
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آلفونس نیكال. نیكال شخصیت  با  داشتند و هم 
خیلى مهمى است. 

نامه هایى  از  یكى  در  كاتب  مصطفى  میرزا  بعد، 
هست،  مجموعه اش  در  و  نوشته  براون  به  كه 
به دست  را  الكاف  نقطة  نسخۀ  یک  من  مى گوید 
آوردم از نطنز و خیلى مهم است و یک سال قبل 

نوشته  براون  كامل  نسخۀ  از 
كشف  صاحب  و  است  شده 
عبدالحسین  یعنى  الحیل 
آیتى و یكى دیگر را اسم مى برد 
كه آمدند با نسخۀ چاپى براون 
بود.  هم  عین  دادند،  تطبیق 

چنین حالتى بوده است.

كردستانى  سعیدخان  دكتر 
نقطة  آن  كه  بود  طالب  خیلى 
بعدها  بگیرد.  او  از  را  الكاف 
گرفته  كه  مى شویم  متوجه 
كاتب  است. از میرزا مصطفى 
مهمى  خیلى  مجموعۀ  گرفته، 

قدیمى  نسخه های  آن  در  كه  داشته  سعیدخان 
مستیقظ  كتاب  مثاًل،  هست؛  بهائى  و  بابى 
نسخه  این  كتابت  یخ  تار كه  دارد  را  ازل  صبح 
بغداد  در  مستیقظ  نگاشته شدن  سال  همان 
كنون  ا اینها  قمری.  هجری   1273 یعنى  است، 
دانشگاه  كتابخانۀ  در  میلر  یلیام  و مجموعۀ  در 
پرینستون نگهداری مى شوند. نسخه های مهمى 
كه آن نسخۀ نقطة الكاف هم در آنجا  آنجا هست 

هست و حاشیه های میرزا مصطفى كاتب را دارد. 
كاتب مشخص است و آنجا  خط میرزا مصطفى 
كه اصالت نقطة  هست. از این استفاده مى كنیم 

الكاف را نشان مى دهد.

در  دارد  را  جایگاه  این  الغطاء  كشف  كتاب  پس 
كه  است  سندی  یک  كه  باب  توبه نامۀ  داستان 
شده،  چاپ  بهائى ها  سوی  از 
یحیى  میرزا  حاج  هرچند 
یک  عنوان  به  هم  دولت آبادی 
بلندپایه ترین  و  سرشناس  ازلى 
مرگ  از  بعد  ازلى  شخصیت 
در  آیین  كتاب  در  ازل،  صبح 
ایران وجود این توبه نامه را تأیید 

كرده است. 

ایران  در  آیین  كتاب  وقتى  من 
مناسبت  به  كردم،  چاپ  را 
سخن دولت آبادی، آن صفحه 
دو  و  الغطاء  كشف  كتاب  از 
ادعای  از  باب  دیگر  توبه نامۀ 
است  اصفهان  و  شیراز  زمان  برای  كه  را  خودش 
از  طالقانى  هى 

ّ
شكرالل احسان اهلل  دكتر  آقای  و 

گذشته  كرده اند، آوردم،  میان اسناد بهائیان پیدا 
كه  ــ  زرندی  نبیل  یخ  تار تلخیص  در  كه  این  از 
برای بهائیان حكم وحى را باید داشته باشد ــ هم 

هست. 

یخ نبیل زرندی  كتاب تلخیص تار : چرا 
باید حكم وحى را داشته باشد؟ 

را  ایران  در  آیین  کتاب  وقتی  من 
سخن  مناسبت  به  کردم،  چاپ 
کتاب  از  صفحه  آن  دولت آبادی، 
دیگر  توبه نامۀ  دو  و  الغطاء  کشف 
برای  که  را  خودش  ادعای  از  باب 
و  است  اصفهان  و  شیراز  زمان 
شکرالّلهی  احسان اهلل  دکتر  آقای 
طالقانی از میان اسناد بهائیان پیدا 
این  از  گذشته  آوردم،  کرده اند، 
ــ  که در تلخیص تاریخ نبیل زرندی 
باید  را  وحی  حکم  بهائیان  برای  که 

ـ هم هست. داشته باشدـ 
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یخ را  كه تمام این تار ن: چون در مقدمه اش نوشته 
خادم اهلل یعنى میرزا آقاجان كاشانى برای حضرت 
الجلیل،  بنفسه  حضرت،  آن  و  خوانده  بهاءاهلل 
كلمه ای تأیید بهاءاهلل  كردند. وقتى  اینها را تأیید 
بگیرد.  قرار  وحى  حكم  در  باید  باشد،  داشته  را 
كرد. این  آنجا صریحًا مى گوید باب در شیراز توبه 
گاهى داده است، ولى به هر حال چاپ  مسئله را آ

این  الغطاء  كشف  كتاب 
است.  داشته  را  سرگذشت 
مى خواستند  بهائیان  بعدها، 
و  بكنند  چاپ  را  كتاب  این 
عبدالحمید  به  را  چاپش  كار 
تراز  )داعى  خاوری  اشراق 
او  و  بودند  سپرده  بهائى(  اّول 
دست  كتاب  آن  در  داشته 

ولى  بكنند  چاپش  دوباره  تحریف  با  كه  مى برده 
كتاب بهائیان  آن چاپ صورت نگرفته است. در 
)نوشتۀ سّید محّمدباقر نجفى( عكس هایى از آن 
نسخه آورده شده و نكاتى در باره اش مطرح شده 

است.

اصل  بتوانیم  كه  شده  حاال  تا  اقدامى   :
مجلس  كتابخانۀ  در  اآلن  كه  را  توبه نامه  نسخۀ 

كسى برود ببیند؟ است، 

رئیس  كه  حقانى  فقیه  موسى  دكتر  آقای  ن: 
مؤسسه مطالعات معاصر ایران هستند، در سال 
كه ایشان مسئول موزۀ مجلس بودند، به  1390 بود 
كارپردازی را باز  كه رفتیم صندوق  من مى گفتند 

كردیم و آن را دیدیم.

ادوارد  بابى  مطالعات  سرگذشت  مى شود  این 
و  گوبینو  كتاب  از  كه  مختصر  صورت  به  براون 
و  ایران  مختلف  شهرهای  در  بهائیان  با  دیدار 
كتاب های  چاپ  و  كرمان  در  ازلیان  با  مالقات 
یخ جدید و مقالۀ شخصى سیاح  بهائى چون  تار
نوشتۀ  مى دانیم  اما  است  نویسنده  نام  بدون  كه 
و  بهائى  یكرد  رو آشكارا  ولى  بوده  افندی  عباس 
جایگاه  و  دارد  یخ  تار تحریف 
و  مى برد  سؤال  زیر  را  ازل  صبح 
كه  بود  مى گوید یک مصلحتى 
پرداخته  هم  با  بهاءاهلل  و  باب 
كه  بهاءاهلل  از  نظرها  كه  بودند 
اصل آیین باب بود، من یظهره 
منحرف  بود،  موعود  بود،  اهلل 
بشود و میرزا یحیى را برداشتند 
به عنوان جانشین باب علم كردند كه توجه دولت 
و من در  نادرست است  این  كه  باشد  او  به  ایران 
كه در  ــ  ازل در نگاه باب  از صبح  مقالۀ اسنادی 
شد  چاپ  بهائى شناسى  فصلنامۀ  2و3  شماره  
و  است  نادرست  گفتار  این  كه  كردم  تحلیل  ــ 
نمى توانیم آن را بپذیریم، از اینجا شروع مى شود و 

كار مى رسد.  با چاپ نقطة الكاف به اواخر 

كه دیگر این مسئله  كتاب پایانى ادوارد براون  اما 
كتابى  مى شود،  مختومه  او  پژوهشى  پروندۀ  در 
 Materials for the Study of عنوان  با  است 
مطالعه  برای  تحقیق  )مواد   the Babi Religion

كتاب خیلى مهم است.  دربارۀ آیین بابى(. این 
كه  ینى را آورده  در آنجا، اول رسالۀ میرزا جواد قزو

که  براون  ادوارد  پایانی  کتاب  اما 
دیگر این مسئله در پروندۀ پژوهشی 
کتابی است با  او مختومه می شود، 
 Materials for the Study of عنوان
تحقیق  )مواد   the Babi Religion

برای مطالعه دربارۀ آیین بابی(. این 
کتاب خیلی مهم است.
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پیروان  از  شد،  ناقضین  از  كه  است  بهائیانى  از 
نسخه های  آمده  بعد،  شد.  افندی  محّمدعلى 
روزنامۀ  كرده،  معرفى  را  بهائى  و  بابى  مختلف 
للقائم  آورده، إحقاق الحق  را  بهائیان  نجم باختر 
را  همدانى  تاجر  محّمدتقى  آقا  تألیف  بالحق، 
دوست  من  است.  مهم  خیلى  كتاب  این  آورده؛ 

كتاب را یک روزی چاپ بكنم.  داشتم این 

: چرا مهم است؟ 

آقای  كه  است  مهمى  كتاب های  از  یكى  ن: 
آن  به  ــ  یاد شد  كه  ــ  حاج شیخ احمد شاهرودی 
نویسنده اش  و  اوست  منابع  از  و  داشته  مراجعه 
كلمات باب  كرده و او را استاد در فهم  را تجلیل 
گفته است. یک تاجر آن را نوشته و با تقریظ آخوند 
عبداهلل  شیخ  آقای  و  خراسانى  محّمدكاظم  مال 
زمان  آن  بزرگ  تقلید  مراجع  از  كه  ــ  مازندرانى 
عبداهلل  شیخ  است،  شده  چاپ  ــ  بودند  شیعه 
كنار  و  بود  مشروطه خواه  نجف  در  كه  مازندرانى 
آخوند خراسانى بود؛ این كتاب اینجا معرفى شده 
إلى  القبال  یرید  لمن  الدلیل  إتیان  مثاًل،  است. 
سواء السبیل كه این از ردیه های ناقضین است و 
كه موجود است،  بر پیروان عباس افندی نوشتند 

در مجموعۀ براون موجود است.

یا مثاًل، رجم الشیطان فى رذائل البیان، این یک 
ردیۀ دیگر است كه براون معرفى كرده است. الواح 
األبواب  باب  كتاب مهم مفتاح  آورده،  را  بهاءاهلل 
باب  مفتاح  أو  البابیة  یخ  »تار كرده:  معرفى  را 
محّمدمهدی خان  میرزا  الدكتور  تألیف  األبواب، 
»رئیس الحكماء،  بوده،  پزشک  زعیم الدوله«، 

الفارسیة«،  الحكمة  جریدة  منشئ  و  صاحب 
او  كه  قاهره چاپ مى كرده  در  را  روزنامۀ حكمت 
قبرس  هم  دارد؛  براون  مثل  سرگذشتى  یک  هم 
بهاءاهلل  رفته  عكا  هم  و  دیده  را  ازل  صبح  رفته 
عالم  نفر  دو  بزرگش  پدر  و  پدر  است.  دیده  را 
كمۀ باب در  كه در مجلس محا غیرشیخى بودند 
آن  از  مهمى  گزارش  یک  و  داشتند  حضور  تبریز 
كه یاد  ینى ــ  مجلس را دادند. میرزا محّمدخان قزو
كتابى نفیس و نسبتًا بى طرف  كتاب را  شد ــ این 
لذا  است،  كرده  یاد  بهائیان  و  بابیان  داستان  در 
كند،  مطالعه  باب  داستان  در  بخواهد  كسى  گر  ا
فرید  حسن  شیخ  آقای  است.  ارزشمندی  كتاب 
كه از علمای تهران بود ــ ترجمۀ آن  گلپایگانى هم ــ 
را در سال 1334 هجری شمسى به چاپ رسانده 

 Materials for the Study of the Babi Religion
)مواد تحقیق برای مطالعه دربارۀ آیین بابی(
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 1321 كتاب  عربى  صورت  چاپ  یخ  تار است. 
هجری قمری است. 

»كتاب  آورده:  ــ  شد  یاد  كه  ــ  هم  را  فرائد  كتاب 
و  البرهان  و  الدلیل  أقسام  وجوه  بیان  فى  الفرائد 
جواب مسائل انتقد بها حضرة الشیخ عبدالسالم 
الجرفادقانى«.  الفضائل  لبى  الیقان  أهل  على 
زیرش  اما  آورده  هم  را  سیاح  شخصى  مقالۀ 
كتاب  كرده است. این  منهاج الطالبین را معرفى 
حسین قلى  حاج  برای  است.  مهمى  بسیار 
جدیداالسالم در رد بابیان و بهائیان است و یازده 
نفر از علمای آن زمان بر آن تقریظ زدند. از آخوند 
گرفته تا شیخ  خراسانى و حاج میرزا حسین نوری 

كتاب یازده تا تقریظ دارد.  فضل اهلل نوری؛ این 

واقعۀ هائلۀ خادم ابهى در روضۀ مباركۀ علیا. این 
كه ناقضین نوشتند  كتاب مهمى است  هم یک 
از  كاشانى  آقاجان  میرزا  كتک خوردن  داستان  و 
كه یک مجمعى  آوردند  را مفصل  افندی  عباس 

فوران  اختالفات  بهاءاهلل،  آرامگاه  كنار  در  بوده 
طویله،  در  مى برند  را  آقاجان  میرزا  بعد،  مى كند، 
ده دوازده نفر از جمله خود عباس افندی به قصد 
چرا؟  مى پذیریم،  را  این  ما  مى زنند.  را  او  كشت 
چون در مدارک خود ثابتین هم آمده كه یک بار در 
زمان حیات بهاءاهلل، میرزا آقاجان یک حرفى زده 
بود، عباس افندی او را به اتاقى برده و حسابى او 
گزارش  كتک خوردن به  كتک زده، یعنى سابقۀ  را 

ثابتین داشته است. 

ماجرای  هم  پنهان  یخ  تار كتاب  در   :
كتک خوردن او آمده است.

هم  آنجا  است.  مهمى  خیلى  كتاب  هم  آن  ن: 
آمریكایى  محقق  یک  را  كتاب  آن  است.  آورده 
از جمله میرزا  از یادداشت های خاندان بهاءاهلل، 
و  كرده  فراهم  افندی  محّمدعلى  فرزند  شعاع اهلل 
The Lost History of the Bahai Faith نامش 

حمید  آقای  جناب  فاضالنۀ  ترجمۀ  با  كه  داده 
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گوی  نشر  و  بهائى شناسى  مؤسسۀ  سوی  از  فرناق 
به چاپ رسیده است.   

است.  كرده  معرفى  را  باب  آثار  مثاًل  براون  بعد، 
الفاتحة،  سورة  تفسیر  الحرمین،  بین  الصحیفة 
تفسیر  كوثر،  سورۀ  تفسیر  والعصر،  سورة  تفسیر 
سورۀ یوسف، تفسیر سورۀ بقره، الواح باب، دالئل 
از  المعارفى  دائرة  یک  كاًل  فارسى،  بیان  سبعه، 

بابى ها و بهائى هاست.

: خواسته فصل الخطابى بیاورد؟

محققان  راهنمایى  برای  گزارش گونه ای  یک  ن: 
این  برای تحقیق در  با منابع الزم  جهت آشنایى 
را من در سال  كتاب  حوزۀ مطالعاتى است. این 
در  آن،  از  پیش  و  كردم  تهیه  خودم  برای   1389
كتابخانۀ مركزی  گرفته بودم.  سال 1386 امانتش 
از  رفتم  داشت،  را  نسخه اش  یک  تهران  دانشگاه 
فهرست  در  كردم.  اسكن  قسمت هایش  برخى 
هادی  دیدم  مى كردم،  نگاه  داشتم  كه  اعالمش 
كردم، دیدم  كه باز  دولت آبادی هست. صفحه را 
از رضوان على )فرزند صبح  نامه ای است  ترجمۀ 
ازل( كه چگونگى درگذشت پدرش را آورده است. 
كه  مى گوید  انگلیسى  به  مى گوید،  صریحًا  آنجا 
از وفات، پسر حاج میرزا هادی  صبح ازل، پیش 
متن  این  برگزید.  جانشینى  به  را  دولت آبادی 
كه  مى دانستم  چون  كرد.  جلوه  من  برای  خیلى 
حاج میرزا یحیى دولت آبادی جانشین صبح ازل 

بوده است:

Account of the Death of Mirza Yahya 

Subh-i-Azal Communicated by His Son 

Rizwan Ali … on July 11, 1912, Translated 

from the Original Persain.

و  بوده  نوشته  دیگری  شخص  برای  رضوان على 
این طور  بعد،  است.  داده  براون  به  را  نامه  آن  او 
مى گوید و دو تا عكس مهم از تشییع جنازۀ صبح 

ازل و دفن او انداخته: 

… Now, this holy person [i.e. Subh-i-Azal] 

before his death had nominated [as his ex-

ecutoe or successor] the son of Aqa Mirza 

Muhammad Hadi of Dowlatabad, who was 

one of his leading believers and relatively 

better than the others, in accordance with 

the command of His Holliness the Point [i.e. 

the Bab]: … until he says: ‘But if not, then 

the authority shall return to the Witnesses of 

the Bayan.’ Therefore he appointed him ….

پیش  ازل(،  )صبح  مقدس  شخص  آن  مى گوید: 
به  را  دولت آبادی  هادی  میرزا  آقا  فرزند  وفات،  از 
چرا؟  كرد.  مشخص  خودش  جانشین  عنوان 
چون از بقیه بهتر بود. بر اساس دستور باب. این 
و  پیدا شد  برای من  كه  بود  گنجى  در حكم یک 
كه به اسناد ادوارد براون دسترسى  گرفتم  تصمیم 
این  اصل  و  مكتوب  این  هدف  به  بكنم  پیدا 
آن  دربارۀ  مكتوب. حاال یک مقداری مى خواهم 
ادوارد  اسناد  مجموعۀ  كنم.  صحبت  مجموعه 

براون. 

كه  اصل این نامه آنجاست. بخش هایى از آن را 
به جانشینى حاج میرزا یحیى دولت آبادی مربوط 
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است، در كتاب اندیشۀ اصالح دین در ایران و نیز 
لوحى  یک  باب  آورده ام.  بى غرض  یخ  تار كتاب 
كه در آن به صبح ازل  دارد به نام »لوح وصیت« 
گر در زمان  كه تو در مقام مرآت هستى و ا مى گوید 
و  كرد  را خداوند مبعوث  مرآت دوم  مرگ خودت 
خواهد  دوم  مرآت  تو  جانشین  شناختى،  را  او  تو 
من  ظهور  تا  خداوند  باب  آثار  اساس  بر  كه  بود 
یظهره اهلل هجده مرآت مى تواند مبعوث بكند. هر 
مرآت حروف حى خودش را دارد، حروف حى اّول 
حروف حى باب بودند. حروف حى ثانى، حروف 
كه مى شوند حروف حى صبح  حى مرآت اّول اند 
حروف  مى شوند  كه  نوزدهم  حى  حروف  تا  ازل، 
حى مرآت هجدهم. نوزده در نوزده، نوزده واحد، 
361 تن بزرگان آیین بیان تا زمان ظهور من یظهره 

اهلل هستند.

را  او  تو  و  كرد  مبعوث  خدا  را  دوم  مرآت  گر  ا
با  امر  نه،  گر  ا است.  دوم  مرآت  با  امر  شناختى، 
رضوان على،  مكتوِب  آن  در  است.  بیان  شهداء 
بر  و  مى شود  اشاره  وصیت  لوح  مواد  برخى  به 
مقدس،  ذات  آن  ازل،  صبح  كه  بود  اساس  این 
»مخدوم مغفور آقا میرزا محّمدهادی دولت آبادی 
كه از مقدمان مؤمنین بود و بالنسبة از سایرین  را 

اولى بود، او را انتخاب فرمودند.« 

مخدوم در تركى استانبولى یعنى آقازاده. پسر یک 
كنند، ما مى گوییم  یاد  را بخواهند  بزرگ  شخص 
مى شود  معلوم  مخدوم.  مى گویند  آنها  آقازاده، 
به عنوان شهید  را  میرزا هادی دولت آبادی  فرزند 
شفاهى  نكات  به  توجه  با  و  است  برگزیده  بیان 

كاماًل  ازلى ها،  و  بهائى ها  مسلمان ها،  مكتوب  و 
آقازاده  آن  بوده؟  كى  شخص  این  مى شود  معلوم 
ازل  صبح  كه  بود  دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج 
او را بسیار دوست مى داشت و »اسم اهلل النجى«، 
»جناب سمى«، »االبن الوفى« و ... یادش مى كرد. 

در مجموعۀ اسناد ادوارد براون، ما چند نوع سند 
كه  یم. یک سری نسخه های خطى مهم است  دار
گاه جای دیگر نیست یا تا به حال  آنجا هست و 
چاپ  الكاف  نقطة  كه  وقتى  است.  نشده  دیده 
گروه  سه  شد.  نوشته  برایش  ردیه  گروه  سه  شد، 
كشف  مختلف.  گروه  سه  از  كتاب  تا  سه  یعنى 
میرزا  نوشتند،  افندی  عباس  پیروان  را  الغطاء 
گلپایگانى،  مهدی  سّید  و  گلپایگانى  ابوالفضل 
است  ثابتین  بهائیان  دیدگاه های  نمود  این  كه 
زشت  و  تند  خیلى  است.  بى ادبانه  هم  بسیار  و 
نوشته های  در  زشتى ها  آن  غلظت  كه  نوشتند 
بیشتر است،  گلپایگانى در مجموع  سّید مهدی 
به  را  كتاب  این  داشته  حق  افندی  عباس  یعنى 

خاطر انگلیسى ها از بین ببرد! 

كه  هست  هم  دیگر  ردیۀ  یک  براون  مجموعۀ  در 
است  كتابى  آن  و  شده  نوشته  ناقضین  طرف  از 
َدَهجى  مهدی  سید  نوشتۀ  رساله،  عنوان  با 
)اسم اهلل المهدی(. دهج یزد است و او از بابیان 
از  و  مى شود  بهائى  سریعًا  بعد  بوده،  باب  زمان 
»اسم  لقب  كه  مى شود  بهائى ها  اّول  تراز  بزرگان 
افندی  با عباس  بعدها  و  بهاءاهلل مى گیرد  از  اهلل« 
از  او  است.  بوده  ناقضین  بزرگان  از  و  درمى افتد 
كه  كرده  را رد  الكاف  نقطة  آمده  ناقضین  یكرد  رو
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یخى و استدالل هایى در نقد  نكات بسیار مهم تار
كه بخواهیم  كه بدون این  عباس افندی هم دارد 
بگوییم درست مى گوید یا غلط مى گوید، از منظر 
این  كه  مى آید  كار  به  خیلى  تطبیقى  مطالعات 
دیگر  جای  در  و  است  براون  مجموعۀ  در  فقط 
نیست، چون فقط برای براون نوشته شده و برایش 

فرستاده شده است. 

ازلى هاست.  از  سوم  مكتوب 
داماد  كه  ــ  امین  مهدی  میرزا 
ــ یک رساله ای  بوده  ازل  صبح 
به نام دلیل المتحیرین دارد كه 
است.  بهائیان  بر  مهمى  ردیۀ 
در  دارد  پیوستى  یک  آخرش 
كه  الكاف  نقطة  مقدمۀ  نقد 
این  براون  استاد  مى گوید 
در  كرده،  اشتباه  را  مسائل 

روابط خیلى خوبى هم داشتند. یک  كه  صورتى 
نامه از ادوارد براون هست كه به »اسم اهلل الحامى« 
نوشته، اسم اهلل الحامى میرزا مهدی امین است، 

كه از سوی صبح ازل آن لقب را داشت.

مهدی  میرزا  از  نامه هایى  هم  براون  مجموعۀ  در 
كرده  امضا  الحامى«  اهلل  »اسم  كه  هست  امین 
بهترین  در  كه  گذشته  سال  كه  مى گوید  است. 
فاماغوسیه  جزیرۀ  در  یعنى  بودم  ارض  نقاط 
)قبرس(، نامۀ شما را خدمت »حضرت مقصود« 
براون  به  مفصلى  نامۀ  یک  دیدم.  ازل(  )صبح 
دارد. روابط خیلى خوب است ولى یک جاهایى 

كرده است.  را نادرست دیده و نفى 

براون  مجموعۀ  در  كه  اسنادی  گروه  از  یكى  پس 
فرد  به  منحصر  خطى  نسخ  مى شود،  نگهداری 
دهجى  مهدی  سّید  رسالۀ  آنها  از  یكى  كه  است 

است. این مكتوب هیچ جای دیگر نیست. 

رجبعلى  مال  ردیۀ  از  استناد  قابل  نسخۀ  یک 
در  من  كه  مى شود  نگهداری  آنجا  هم  قهیر 
میرزا  خط  به  ندیده ام.  عمومى  كتابخانه های 
خود  است.  كاتب  مصطفى 
استنساخ  تهران  در  ازلى ها 
محّمدصادق  بودند،  كرده 
حاج  جانشین  كه  ــ  ابراهیمى 
ــ  بود  دولت آبادی  یحیى  میرزا 
نام  به  است،  كرده  استنساخ 
استداللیۀ قهیر، ولى نسخه ای 
كه  كه ما بتوانیم استناد بكنیم 
كند،  پیدایش  بتواند  محقق 
درستى  بتواند  مخاطب  و  باشد  كتابخانه ای  در 
در  فقط  من  بسنجد،  را  ما  استناد  نادرستى  یا 

كردم.  مجموعۀ براون پیدا 

كلیم  موسى  میرزا  بر  قمى  متولى باشى  ردیۀ 
براون  مجموعۀ  فرد  به  منحصر  آثار  از  دیگر  یكى 
نكرده ام.  پیدایش  كه من در جای دیگری  است 
است.  قم  در  اّولیه  بابیان  از  قمى  متولى باشى 
بابى  بوده،  معصومه؟اهس؟  حضرت  حرم  متولى 
مى شود و از بزرگان بابیه بوده و مورد توجه خاص 
را مطرح  ادعای خودش  بهاءاهلل  وقتى  بوده،  باب 
نوشته  ردیه  صفحه  چند  و  نمى پذیرد  مى كند، 
نامه ای  بهاءاهلل(  بهائى  )برادر  موسى  میرزا  است. 

اسناد  دوم،  گروه  مدارک 
براون  که در مجموعۀ  ازلی هاست 
صورت  مثاًل،  می شود؛  نگهداری 
لوح  مرموز«.  »لوح  ژالتینی  چاپ 
ازل در  که صبح  مرموز لوحی است 
دربارۀ  قمری  هجری   1310 سال 
جانشین خودش نوشت و برای حاج 

میرزا هادی دولت آبادی فرستاد.
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كه باید بیایى بهائى بشوی، چند  به او مى نویسد 
كه خیلى مهم است. به خط  صفحه ردیه نوشته 
در  من  را  متنش  كه  است  كاتب  مصطفى  میرزا 
یكى از پیوست های كتاب آیین در ایران بر اساس 

همان نسخۀ مجموعۀ براون آوردم.

كتاب دیگر منحصر به فرد مجموعۀ براون، فصل 
از  كه  است  الباب  أحوال  ترجمة  فى  الخطاب 
آن نیز تنها یک نسخه موجود است به خط میرزا 
یک  كه  است  این  مسئله  اصل  كرمانى.  آقاخان 
یخى  تار یک  بوللنى  نام  به  ایتالیایى  مستشرق 
را  آن  آمده  آقاخان  میرزا  بود،  نوشته  بابیه  دربارۀ 
الخطاب  »فصل  گذاشته  را  اسمش  داده،  بسط 
كه ناقص است و نسخه  فى ترجمة أحوال الباب« 

تمام نشده و فرستاده برای براون.

در  كه  ازلى هاست  اسناد  دوم،  گروه  مدارک 
صورت  مثاًل،  مى شود؛  نگهداری  براون  مجموعۀ 
لوحى  مرموز  لوح  مرموز«.  »لوح  ژالتینى  چاپ 
قمری  هجری   1310 سال  در  ازل  صبح  كه  است 
دربارۀ جانشین خودش نوشت و برای حاج میرزا 
كه  هادی دولت آبادی فرستاد. حاج میرزا هادی 
كشف  خواستار  چیست،  منظور  بود  نفهمیده 
گفت  و  نكرد  رمز  كشف  هم  ازل  صبح  شد،  رمز 
موجود  لوح  این  اصل  بداند.  كسى  نمى خواهد 
است و دست قمرتاج دولت آبادی بود اما ازلى ها 
و  كرده  ژالتینى  چاپ  را  آن  قاجار  دورۀ  همان  در 
پیش  هم  نسخه  یک  كه  بوده  مرسوم  بین شان 

براون هست. 

بسیار  كه  ــ  كاتب  مصطفى  میرزا  از  نامه هایى 
مى شوند،  نگهداری  براون  مجموعۀ  در  ــ  مهم اند 
آنجا  دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج  از  نامه ای 
كرمانى و شیخ  هست. نامه هایى از میرزا آقاخان 
صبح  از  هم  نامه  كلى  هست.  هم  روحى  احمد 

ازل هست.

مثاًل،  بهائى ها؛  از  یادی  ز اسناد  و  نامه ها  بعد، 
و  است  بهاءاهلل  وصیت نامۀ  كه  عهدی  كتاب 
غصن  بعد،  اعظم،  غصن  اّول،  مى گوید  آن  در 
براون  برای  عكا  از  نسخه  یک  موقع،  همان  كبر.  ا
از  كه این نسخۀ مهم و متقدمى است  فرستادند 
كه  است  بهاءاهلل  وصیت نامۀ  كه  عهدی  كتاب 
رو  را  همه اش  افندی  عباس  مى گویند  ناقضین 

نكرده است. 

كه  مطالعاتى  با  براون  ادوارد  حال،  هر  به 
میرزا  قول  به  داد،  انجام  بهائیان  و  بابیان  دربارۀ 

نقد  در  بهائیان(  بزرگان  )از  بالیوزی  موقر  حسن  کتاب 
ادوارد براون
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مذهب  این  كه  شد  باعث  ینى،  قزو محّمدخان 
شناخت  این  كه  بود  او  و  بشناسند  پایى ها  ارو را 
براون  آورد.  وجود  به  بین االدیانى  مطالعات  در  را 
و  شناساند  غربى  دانشگاهى  محافل  به  را  ایشان 
كه در ترجیح ازلى گری به بهائى گری  یكردی  آن رو
بهائیان  انتقاد  مایۀ  ابتدا  همان  از  آورد،  به دست 
نمى توانستند  اما  او شد،  با  ایشان  یا سرسنگینى 
الكاف  نقطة  كه  وقتى  چون  بگیرند،  نادیده  را  او 
كرد، استاد مطالعات شرقى در دانشگاه  را چاپ 
در  سال  یک  سالۀ   23 جوان  آن  نه  بود  كمبریج 
ساله   300 ناشری  نیز  را  كتابش  ایرانیان!  میان 
كرد. اآلن از عمر انتشارات بریل حدود 300  چاپ 

سال مى گذرد و ناشر معتبر جهانى است. 

: اآلن یا آن موقع؟

بوده. آن موقع 200 ساله  باقدمت  ن: آن موقع هم 
با وجود  بهائیان،  كه  براون طوری شد  آثار  و  بوده 
كه نسبت به او دارند، نتوانستند  یكرد منفى ای  رو
بالیوزی  موقر  حسن  مثاًل،  بگذرند.  كنارش  از 
 Edward G. Browne and the كتابى دارد به نام
كه در  بهائى(  آیین  و  براون  )ادوارد   Bahai Faith

مؤمن  موژان  دكتر  یا  است  پرداخته  او  نقد  به  آن 
مجموعه اش  از  را  براون  ادوارد  آثار  از  گزیده ای 

كرده است: برگزیده و چاپ 

Sellections from the Writings of E.G. 

Browne on the Babi and Bahai Religions. 

كنارش بگذرند. نتوانسته اند از 

مى كردند  نقل  من  برای  تفرشى  مجید  دكتر  آقای 
كیمبریج  كه مى خواستند بروند به دانشگاه  زمانى 
این اسناد را برای من عكس بگیرند، یكى از بهائیان 
به  فهمید  وقتى  مى شناخت،  را  ایشان  كه  لندن 
و  كرد  ابراز  ناخشنودانه ای  رویكرد  مى روند،  آنجا 
نامه های  برخى  است.«  ک  خطرنا »آنجا  گفت: 
كه در فهرست اسنادش بود و  بهائیان به براون هم 
كرده بودم، اكنون آنجا نیست و  من انتخاب شان 

باید گفت كسى یا كسانى آنها را برده  اند! 

در  براون  ادوارد  آثار  معتقدم  من  مجموع،  در 
و  است  ارزشمند  بسیار  بهائى  و  بابى  مطالعات 
براون  كه  دیدگاه هایى  آن  بشود.  كار  یش  رو باید 
داشته به عنوان یک محقق سرشناس، فارغ از این 
نباشیم،  یا  باشیم  موافق  نتیجه گیری هایش  با  كه 

برگزیده های موژان مؤمن )محقق سرشناس بهائی( 
از آثار ادوارد براون
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او  كه  این  از  فارغ  بگیرد.  قرار  تحلیل  مورد  باید 
حال،  هر  به  نبوده،  یا  بوده  انگلیسى ها  جاسوس 
نظر من  به  و  گذاشته  زمینه  این  را در  یک عمری 
بر  ازلى ها  ترجیح  كه  رسیده  درست  یكرد  رو به 

بهائى ها باشد.

باقى  او  از  كیمبریج  دانشگاه  در  كه  مجموعه ای 
بعضى  در  بلكه  كم مانند  مجموعۀ  یک  مانده، 
موارد بى مانند است و اسنادی در آن جا نگهداری 
به  من  كه  نیست  دیگری  جای  هیچ  كه  مى شود 

كردم.  بعضى  از آنها اشاره 

كه آورده،  یخى  كه نگاشته، تحلیل های تار آثاری 
مثاًل،  است.  مهم  بسیار  آورده،  كه  شنیده هایى 
 Materials كتاب در  كه  مهمى  خیلى  نكتۀ  یک 
مى گوید،   for the Study of the Babi Religion

كه ازلى ها در مشروطیت ایران دخالت  آن است 
نام  آنها  از  نفر  دو  از  فقط  اینجا  من  و  داشتند 
میرزا  و  ملک المتكلمین  نصراهلل  میرزا  مى برم. 
كه  صوراسرافیل(  )مدیر  شیرازی  جهانگیرخان 
را  اسم شان  شدند،  كشته  چون  شدند.  كشته 
قشنگ  نمى آوردم.  را  اسم شان  گرنه  و  مى آورم 
كه با ازلیان  آنجا مى گوید و به سبب روابط نزدیكى 
داشته، این نسبت دربارۀ آن دو تن مشروطه خواه 

تراز اّول یقینى مى شود. 

در خالل آثار براون نكته های پژوهشى مهمى در بارۀ 
تاریخ ایران از این منظر مى توانیم به دست بیاوریم، 
بپسندیم  را  او  كه دیدگاه سیاسى  این  از  فارغ  لذا، 
یا نپسنیدیم، در محدودۀ مطالعات بابى و بهائى، 

مسایل  در  اما  مى گیرند.  قرار  اّول  درجۀ  در  او  آثار 
تاریخى دیگر ایران، مثاًل در تاریخى كه بر مشروطیت 
 The Persian Revolution of 1905 -1909 ،نوشته
)انقالب ایران( كه دو تا ترجمه هم دارد، یک ترجمۀ 
اّولش است كه آقای احمد پژوه انجام داده كه چون 
دیده،  را  مشروطیت  و  بوده  مشروطه خواه  خودش 
ملحقات بسیار ارزشمندی به آن افزوده و عكس های 
مهمى هم آورده است و ترجمۀ دومى هم خانم مهری 
قزوینى انجام دادند كه شنیدم ترجمۀ خیلى خوبى 
هم هست ولى آن ملحقات را ندارد، در آنجا من از 

منتقدان براون هستم.  

تحلیل های  جهت  از  براون  ادوارد   :
بوده  چگونه  فارسى  ادبیات  همچنین  و  یخى  تار
یخى دیگری هم  است؟ باالخره او بحث های تار
ادبیات  یخ  تار كتاب  هم  ادبیات  مورد  در  و  دارد 

ایران را نوشته است.

خودش  یخ  تار در  براون  ادوارد  من،  نظر  به  ن: 
در  من  گفتم،  كه  همان طور  است.  جهت گیر 
با  و  هستم  او  منتقد  مشروطیت  یخ  تار نگارش 
در  نیستم.  موافق  موارد  برخى  در  دیدگاه هایش 
یک  است،  ادبى  مسائل  بر  كه  ادبیاتش  یخ  تار
هم  مشروطیت  دورۀ  در  ایران  مطبوعات  یخ  تار
آقای محّمد عباسى سال ها  كه در دو جلد  دارد 
یخ  تار است.  شده  چاپ  و  كرده  ترجمه  پیش 
چون  و  است  همراه  یادی  ز انتقادات  با  ادبیاتش 
كه  مى كنم  گزارش  صرفًا  نیست،  من  تخصص 
زنده یاد  مثاًل،  است.  همراه  یادی  ز انتقادات  با 
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نظر من یک محقق  به  كه  ابراهیم صفایى  استاد 
سندشناس  و  یه  قاجار یخ  تار در  بود  سرشناسى 
بود و خود من برخى از دیدگاه هایم را وامدار ایشان 
شیفتۀ  آن قدر  تو  كه  است  براون  منتقد  هستم، 
یخ ادبیات ایران خودت  كه در تار بابى ها هستى 
این  كنى،  بازمى  بابى  شعر  عنوان  با  فصلى  یک 

انتقاد را  به او دارد.

نادرستى  و  درستى  به  ما  حاال 
یكردهای  رو بر  ولى  یم.  ندار كار 
و  استشراقى  شرق شناسانه، 
انتقادهای  براون  یخ نگارانۀ  تار
كه در جای خودش  یادی هست  ز
آن  به  باید  خودش  متخصص 
بپردازد و درستى یا نادرستى آن را 
یخ نگاری  بگوید، ولى در بحث تار
براون  منتقد  من  خود  مشروطیت 

بابى  نهان نگارانۀ  گرایش های  هم  آنجا  هستم. 
كرمانى  محّمدجعفر  مال  مثاًل،  مى بینیم.  را  او 
در  مى داند،  ایران  در  آزادی  پیشگامان  از  را 
و  نداشت  سیاسى  تكاپوهای  او  كه  صورتى 
بود.  رفته  دنیا  از  هم  مشروطیت  از  قبل  سال ها 
خوب اینها معنى دار است و خیلى هم معنى دار 
در  بابى  وقایع نگاران  نقش  مقالۀ  در  من  است. 
بخشى  ایران  مشروطیت  جنبش  گزارش گری 
هم  آن  دادم.  نشان  را  براون  نهان نگاری های  از 
است.  بوده  بابى ها  به  دلبستگى  دلیل  به  خوب 
كتاب حیات یحیى  این انتقاد به او هست. مثل 
است،  دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج  نوشتۀ  كه 

مثل واقعات اتفاقیه در روزگار شیخ محّمدمهدی 
ایرانیان  بیداری  یخ  تار كاشانى،  شریف 
كه مورخان اصلى  كرمانى و دیگرانى  ناظم االسالم 
در  و  بودند  ازلى  هم  عمدتًا  و  هستند  مشروطه 

كردند. یخ های خود نهان نگاری  تار

و  بابى  مطالعات  حوزۀ  در  او  آثار  كه  معتقدم  اما 
رسیده  درستى  جای  به  و  بوده  محققانه  بهائى 
صبح  به درستى  چون  است 
مى داند  باب  جانشین  را  ازل 
آیین  از  كه  است  معتقد  و 
چیزی  بابى،  آموزه های  و  باب 
درنمى آید.  بهائى  آیین  نام  به 
در  موعود  اهلل  یظهره  من 
بهاءاهلل  و  آمد  خواهد  آینده 
آثار  در  كه  را  او  ویژگى های 
شده،  شناسانده  آنها  با  باب 
ناشناختۀ  مواد  از  گذشته  كه  معتقدم  لذا  ندارد؛ 
آثار براون هست،  كه در اسناد براون و در  یادی  ز
محققان، با وجود مشهور بودن و با وجود دم دست 
كمتر به آن پرداخته اند. ایده های  بودن اسنادش، 
براون هم ایده های در مجموع درستى است، لذا 
او را در حوزۀ مطالعات بابى و بهائى یک محقق 

تراز اّول مى دانم. 

كه  وقتى  بابت  مى كنیم  تشكر  خیلى   :
گذاشتید.

شما  برای  و  هستم  شما  سپاسگزار  هم  من  ن: 
ی موفقیت دارم. آرزو

حوزۀ  در  او  آثار  که  معتقدم 
مطالعات بابی و بهائی محققانه 
رسیده  درستی  به جای  و  بوده 
صبح  به درستی  چون  است 
و  می داند  باب  جانشین  را  ازل 
و  باب  آیین  از  که  است  معتقد 
نام  به  چیزی  بابی،  آموزه های 

آیین بهائی درنمی آید.

�����
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مفاوضات در ترازوی نقد
کتاب دانیال بر ظهور نگاهی انتقادی به تطبیق بشارات 

کتاب مفاوضات  باب و بهاءاهلل در 

مهدی هادیان

دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه مذاهب اسالمی



كتاب  عبدالبهاء،  مفاوضات،  کلیدواژه: 
تأویل،  بشارت،  عتیق،  عهد  دانیال، 

بختنصر..

اشاره

میالدی،   2021 سال  یعنى  جاری،  سال 
اعالم شده  ازپیش  برنامۀ   براساس 
از  تجلیل  سال  بهائى،  تشكیالت 
یكصدمین  مناسبت  به  عباس افندی 
برنامه ای  سال مرگ اوست. بیت العدل در 
كه آخرین  ــ  پنج ساله و متمم یک ساله آن 
برای  بهائیت  بیست ساله  نقشه  از  بخش 
با  كوشید  ــ  بود  آیین  این  یج  ترو و  گسترش 
تعالیم  یخى،  تار موقعیت  سه  از  استفاده 
كند.  یج  ترو گسترده ای  را در سطح  بهائى 
در  بهاءاهلل  تولد  یستمین سال  نخست، دو
تولد  سال  یستمین  دو دوم،  2017؛  سال 
باب در سال 2019 و سوم، مناسبت مذكور.

رضوان  پیام  پایانى  بخش  در  بیت العدل 
2016 خطاب به بهائیان نوشت: »این نقشه 
آخرین نقشه از سلسله نقشه های پنج ساله 
در  تازه ای  مرحله  آن،  خاتمه   در  و  است 
عبدالبهاء  حضرت  ملكوتى  نقش  بسط 
جامعه  است  مقرر  كه  شد  خواهد  گشوده 
بهائى  دور  سوم  قرن  به سوی  را  اعظم  اسم 

سوق دهد.«
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را  متعددی  پیام های  نیز  ی  جار سال  در 
سال مرگ  نكوداشت  نحوه  دربارۀ  بیت العدل 
مى رسد  به نظر  است.  كرده  منتشر  عباس افندی 
چنین  در  الزم  كارهای  مهم ترین  از  یكى 
باقى مانده  بازخوانى نوشته های  موقعیت زمانى، 
كه  مسأله ای  است.  آن  نقد  و  عبدالبهاء  از 

پیشین  شماره های  در 
بدان  نیز  بهائى شناسى 
شماره،  این  از  پرداخته ایم. 
بررسى  و  نقد  به  حق،  ی  یار به 
خواهیم  مفاوضات  كتاب 
تفصیل  جهت  به  و  پرداخت 
به  فقط  مقاله  این  در  مطالب، 
عهدین  بشارات  تطبیق  مطالعۀ 

عبدالبهاء  به وسیلۀ  بهاءاهلل  و  باب  ظهور  بر 
در  قابل نقد  مطالب  سایر  و  پرداخت  خواهیم 
موكول  بعدی  به شماره های  را  مفاوضات  كتاب 

مى كنیم، ان شاءاهلل. 

مفاوضات در ترازوی نقد )بخش نخست(
چکیده

است  كوشیده  مفاوضات  كتاب  در  عبدالبهاء 
رهایى  بر  مبنى  دانیال  كتاب  بشارت های  كه 
او  جانشینان  و  بختنصر  چنگال  از  بنى اسرائیل 
را بر باب و بهاءاهلل تطبیق دهد و از این رهگذر، 
حقانیت رهبران پیش از خود را برای معتقدان به 
كتاب مقدس اثبات نماید. این مقاله به معرفى 
كتاب منسوب به ایشان  جناب دانیال، اهمیت 
تطبیق های  نقد  و  اعتبارسنجى  همچنین  و 

كتاب دانیال بر باب و بهاءاهلل پرداخته  بشارات 
است.

مقدمه
برای  اخیر،  سال  یک صد  در  بهائى  مبلغان 
كتاب  در  عبدالبهاء  دیدگاه های  شرح  و  یج  ترو
مطالعه  كرده اند.  یادی  ز تالش  مفاوضات 
كتاب  این  انفرادی  و  گروهى 
و  فكری  حلقه های  در 
همواره  بهائیان  مطالعاتى 
اقدامات  ی ترین  از محور یكى 
ثابت  پرویز  دكتر  است.  بوده 
این  دربارۀ  بهائى  مبلغان  از 

كتاب مى نویسد:

بهائى  دیانت  اصلى  متون  از  »مفاوضات 
شفاهى  بیانات  براساس  كه  مى شود  محسوب 
بهاءاهلل  حضرت  جانشین  عبدالبهاء  حضرت 
تنظیم  بیستم  قرن  اوایل  در  ایشان  آثار  مبّین  و 
فارسى  زبان  به  آن  اصل  است.  گردیده  منتشر  و 
شده  ترجمه  مختلف  زبان های  به  سپس  و 
مواضیع  در  را  بهائى  دیدگاه  كتاب  این  است. 
مختصرًا  علمى  و  فلسفى  دینى،  مختلف 
تفكر  نمایشگر  كتاب  این  مى دهد.  توضیح 
ژرف و نبوغ روحانى حضرت عبدالبهاء است.« 
كتاب  گفتمانى در مباحث  )پرویز ثابت، 2008، 

مفاوضات عبدالبهاء، بخش نخست(.
كتاب  »مفاهیم  مى دهد:  ادامه  چنین  او 
مفاوضات بخشى اساسى از تفكر بهائى را شامل 
عبدالبهاء  حضرت  مى دانیم  كه  چرا مى شود؛ 

جناب  معرفی  به  مقاله  این   
کتاب منسوب به  دانیال، اهمیت 
اعتبارسنجی  همچنین  و  ایشان 
کتاب  بشارات  تطبیق های  نقد  و 
پرداخته  بهاءاهلل  و  باب  بر  دانیال 

است.
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مبّین  به عنوان  بهاءاهلل  حضرت  صریح  نص  به 
گشتند.  منصوب  بهائى  تعالیم  تشریح كننده  و 
از  امتدادی  بایستى  را  ایشان  افكار  و  لذا نظریات 
كتاب  تعالیم و آثار حضرت بهاءاهلل دانست. این 
بهائى  تفكر  اصل  به  كه  نیست  ضمیمه ای  یک 
قرار  آن  بهائى در مركز  تفكر  باشد، اصل  چسبیده 

دارد.« )همان(.

شیوه  به  مفاوضات  »كتاب  مى افزاید:  همچنین 
نشده،  نوشته  فلسفى  رسائل  و  مطالعات  جاری 
فلسفى  و  علمى  تفكرات  به  اشاراتى  كه  هرچند 
و  مؤخره  و  مقدمه  از  اما  دارد  جدید  و  قدیم 
كتابى نیست  مرجع شناسى فلسفى به دور است. 
یخ  تار طول  در  عقاید  و  نظریات  معرفى  زمینه  در 
كتابى است شامل جواب های مختصر  اندیشه. 
یک  سؤاالت  به  الهى  متفكر  و  فیلسوف  یک 
كه به مجادله  جستجوگر بهائى. قصد آن را ندارد 
و مباحثه فلسفى داخل شود. زبان آن ساده است 
اّما سادگى زبان را نبایستى به سطحى گرایى تعبیر 
گفت وگو دارد. در بعضى  كالم حالت  كرد. لحن 
قسمت ها به سنت محاوره مفاهیم تكرار مى شوند 
از  مفاوضات  مى گیرند.  قرار  مجدد  كید  موردتأ و 
از  اما  دارد  پرهیز  عبارت پردازی  و  كالم  اطناب 

جامعیت فلسفى برخوردار است.« )همان(.

كتاب  او همچنین دربارۀ روش عبدالبهاء در این 
مفاوضات  اصلى  زمینۀ  »هرچند  مى نویسد: 
روش  ولى  است،  استوار  بهائى  افكار  محور  بر 
حضرت عبدالبهاء در تشریح و توضیح مسائل و 
مشكالت فلسفى و الهى بر استفاده وسیع از عقل 

كه دیدگاهى  كید مى ورزد. برآن نیست  و منطق تأ
خواننده  بر  عقیدتى  و  ایمانى  مبانى  بر  صرفًا  را 
مى كند  دعوت  تفكر  به  را  خواننده  كند.  تحمیل 
كه از تقالید سنتى بپرهیزد و با  و از او مى خواهد 
قالب  در  را  كهن  عقاید  خردگرایى  و  روشن بینى 
و  یابى  ارز مورد  جدید  عصر  مقتضیات  و  حقائق 
كید اصلى  تأ قرار دهد. در مفاوضات  شناسایى 
روش  از  لحظاتى  در  اما  است  استداللى  روش  بر 
نقلى و اشاره به تقریر و تحریر ضبط شده در آیات 
كتب عهد عتیق و عهد جدید  و سنت اسالمى و 
نیز بهره مى جوید. اضافه بر آن حضرت عبدالبهاء 
عقاید  در  موجود  تضاد  به  اشاره  با  نیز  گاهگاهى 
متوجه  را  مبتدی  ذهن  كه  دارند  سعى  سنتى 
بیدار  را  او  و  سازند  جهان بینى اش  ناهماهنگى 
های  پاسخ  شنیدن  به  حاضر  تا  كنند  هشیار  و 
گردد.« عقلى و تجدیدنظر در نگرش و دیدگاهش 

نصرت اهلل محمدحسینى دیگر مبلغ بهائى دربارۀ 
مى گوید:  بهائى  آیین  تلویزیون  در  كتاب  این 
كه شادروان دكتر محمدباقر  »بنده خاطرم هست 
نامدار  دانشمند  و  اندیشمند  شیرازی،  هوشیار 
كتاب  كه استاد ممتاز دانشگاه تهران بود،  بهائى 
كنزالحقائق مى نامید؛ یعنى  مفاوضات را همیشه 
گنجینه حقایق و به راستى كتاب مفاوضات، یک 
اقیانوس ذخار است از معارف عرفانى، فلسفى و 
است  ارزشمندی  بسیار  مجموعه  یک  علمى، 
حضرت  تعالیم  بهائى،  آیین  یخ  تار درخصوص 
مختلف  مكاتب  آرمان های  اصواًل  و  بهاءاهلل 

عرفانى، فلسفى، فرهنگى و دینى«.
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تطبیق بشارت دانیال بر ظهور باب- 1

كتاب  در  عبدالبهاء  مهم  استدالل های  از  یكى 
كتاب  در  موجود  بشارات  تطبیق  مفاوضات 
این  اهمیت  است.  بهاءاهلل  یا  باب  بر  مقدس 
مخاطب  به  كه  مى شود  روشن تر  آنجا  مطلب 
اصلى  مخاطب  كنیم.  توجه  مفاوضات  كتاب 
شد،  ذكر  كه  آن چنان  كتاب،  این  در  عبدالبهاء 
كه احتمااًل دینش قبل  یک خانم آمریكایى است 
است.  بوده  مسیحیت  بهائیت،  به  پیوستن  از 
بنابراین اشاره به معتقدات پیشین او برای همراه 
كردنش با آیین جدید، از نظر تبلیغى بسیار پربهره 
انتشار  نخستین  باتوجه به  درعین حال،  است. 
كتاب به زبان انگلیسى و در ایاالت متحده،  این 
كه چرا عبدالبهاء بخش مهمى  كرد  مى توان درک 
داده  اختصاص  مسأله  این  به  را  خود  كتاب  از 

است. 

كتاب  در  عبدالبهاء  كه  بشارتى  نخستین 
بشارات  مى دهد،  تطبیق  باب  بر  مفاوضات 
عبدالبهاء  است.  دانیال  كتاب  از  فصل  سه 

مى نویسد: 

عمارت  تجدید  از  دانیال  كتاب  در  »خالصه 
را  مسیح  حضرت  شهادت  یوم  تا  بیت المقّدس 
كه به شهادت حضرت  كرده  به هفتاد هفته معّین 
مسیح قربانى منتهى شود و مذبح خراب گردد. این 
خبر از ظهور حضرت مسیح است و بدایت تاریخ 
بیت المقّدس  تعمیر  و  تجدید  هفته  هفتاد  این 
است و دراین خصوص چهار فرمان از سه پادشاه 

به تعمیر بیت المقّدس صادر شد. 

كه در سنه 536 قبل از میالد  كورش است  اّول از 
صادر شد و این در كتاب عزرا در فصل اّول مذكور 

است. 

از  بیت المقّدس  بنای  تجدید  به  ثانى  فرمان 
از  قبل   ٥١٩ یخ  تار در  كه  است  فارس  داریوش 
میالد صادر شده و این در فصل ششم عزرا مذكور 

است.

از  سابع  سنه  در  ارتحشستا  از  ثالث  فرمان 
یخ ٤٥٧ قبل از میالد صادر شده  حكومتش در تار

و این در فصل هفتم عزرا مذكور است. 

فرمان رابع از ارتحشستا در سنه ٤٤٤ قبل از میالد 
صادر و این در فصل دوم نحمیاست. 

اّما مقصد حضرت دانیال امر ثالث است كه ٤٥٧ 
قبل از میالد بود. هفتاد هفته ٤٩٠ روز مى شود؛ هر 
كتاب مقّدس یک سال است.  به تصریح  روزی 
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است.  سال  یک  رّب  یوم  مى فرماید:  تورات  در 
از  كه  ثالث  فرمان  شد.  سال   ٤٩٠ روز   ٤٩٠ پس 
د مسیح بود و 

ّ
ارتحشستاست ٤٥٧ سال قبل از تول

حضرت مسیح وقت شهادت و صعود سى و سه 
سال داشتند. سى و سه را چون بر پنجاه و هفت 
كه دانیال از ظهور حضرت  كنى ٤٩٠ مى شود  ضّم 

مسیح خبر داده. 

اصحاح  از  پنجم  بیست و آیه  در 
یعنى  دیگر  نوع  دانیال  تاسع 
هفته  شصت ودو  و  هفته  هفت 
به ظاهر  این  و  مى كند  بیان 
اّول.  قول  با  دارد  اختالف 

مانده اند  حیران  قول  دو  این  تطبیق  در  بسیاری 
جایى  در  و  هفته  هفتاد  جایى  در  چطور  كه 
این  و  نموده  ذكر  هفته  هفت  و  هفته  شصت ودو 
قول با آن قول مطابقت ندارد و حال آنكه دانیال 
بدایتش  یخ  تار یک  مى فرماید:  بیان  یخ  تار دو 
بنای  به  عزرا  برای  كه  ارتحشستاست  امر  صدور 
كه  اورشلیم صدور یافت؛ این هفتاد هفته است 
منتهى به صعود مسیح مى شود و ذبیحه و قربانى 
یخ  تار شد.  منتهى  مسیح  حضرت  شهادت  به 
اتمام  از  بعد  كه  است  بیست وششم  آیه  در  ثانى 
مسیح  صعود  تا  كه  است  بیت المقّدس  تعمیر 
این شصت ودو هفته است. هفت هفته عمارت 
كه عبارت از چهل ونه  كشید  بیت المقّدس طول 
سال باشد، این هفت هفته را چون بر شصت ودو 
در  و  مى شود  هفته  شصت ونه  كنى  ضّم  هفته 
گشت،  واقع  مسیح  حضرت  صعود  اخیر،  هفته 

این هفتاد هفته تمام شد. دراین صورت اختالفى 
باقى نماند. 

دانیال  اخبار  به  مسیح  حضرت  ظهور  چون 
اثبات ظهور حضرت بهاءاهلل  به  ثابت شد، حال 
عقلى  ه 

ّ
ادل تابه حال  و  یم  پرداز اعلى  حضرت  و 

كنیم.  ذكر  نقلى  ه 
ّ
ادل باید  حال  كردیم،  ذكر 

دانیال  كتاب  از  هشتم  فصل  سیزدهم  آیه   در 
مى 

ّ
متكل مقّدس  »و  مى فرماید: 

دیگری  مقّدس  هم  و  شنیدم  را 
كه  مى پرسید  م 

ّ
متكل آن  از  كه  را 

عصیان  و  دائمى  قربانى  یای  رؤ
مى رسد  كى  به  تا  خراب كننده 
كرده  تسلیم  پایمالى  به  لشكر  و  مقّدس  مقام  و 
كه تا به دوهزاروسیصد  گفت  خواهد شد و به من 
خواهد  مصّفى  مقّدس  مقام  آنگاه  شبانه روز. 
به  نسبت  یا  رؤ »این  مى فرماید:  آنكه  تا  گردید.« 
كت و این خرابّیت  زمان آخر دارد«، یعنى این فال
كى مى كشد؟ یعنى صبح ظهور  و این حقارت تا 
گفت تا دوهزاروسیصد شبانه روز؛  كى است؟ پس 

آنگاه مقام مقّدس مصّفى خواهد شد.

خالصه مقصد اینجاست كه دوهزاروسیصد سال 
تعیین مى كند و به نّص تورات هر روزی یک سال 
به  ارتحشستا  فرمان  صدور  یخ  تار از  پس  است. 
تجدید بنای بیت المقّدس تا یوم والدت حضرت 
یوم والدت حضرت  از  و  مسیح ٤٥٦ سال است 
مسیح تا یوم ظهور حضرت اعلى ١٨٤٤سنه است 
دوهزاروسیصد  كنى،  این  بر  ضّم  را   ٤٥٦ چون  و 
سنه  در  دانیال  یای  رؤ تعبیر  یعنى  مى شود.  سال 

عبدالبهاء  که  بشارتی  نخستین 
باب  بر  مفاوضات  کتاب  در 
سه  بشارات  می دهد،  تطبیق 

کتاب دانیال است. فصل از 
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آن سنه ظهور حضرت  و  واقع شد  ١٨٤٤ میالدی 
كه  اعلى بود به نّص خود دانیال. مالحظه نمایید 
مى فرماید  معّین  را  ظهور  سنه  صراحت،  چه  به 
و  نمى شود  صریح تر  این  از  ظهور  اخبار  دیگر  و 
از  بیست وچهارم  اصحاح  در  مسیح  حضرت 
كه مقصود  انجیل مّتى آیه سّیم تصریح مى فرماید 

زمان  دانیال،  اخبار  این  از 
ظهور است و آن آیه این است: 
نشسته  یتون  ز كوه  به  چون  »و 
خلوت  در  گردانش  شا بود، 
به ما بگو  گفتند:  ی آمده  نزد و
مى شود  واقع  كى  امور  این  كه 
انقضای  و  تو  آمدن  نشان  و 
ازجمله  چیست؟«  عالم 
در  كه  مسیح  حضرت  بیانات 
بود:  این  گفت  ایشان  جواب 
كه  را  ویرانى  »پس چون مكروه 

مقام  در  است،  شده  گفته  نبى  دانیال  زبان  به 
یافت  در خواند  هركه  ببینید،  برپاشده  مقّدس 
را حواله به اصحاح ثامن  كند« )انتهى( و جواب 
را  اصحاح  آن  هركس  كه  فرمود  دانیال  كتاب  از 

یافت خواهد نمود.  بخواند آن زمان را در

اعلی  حضرت  ظهور  چگونه  که  فرمایید  مالحظه 
صریح تورات و انجیل است. 

را  مبارک  جمال  ظهور  یخ  تار بیان  حال  باری 
به  مبارک  جمال  ظهور  یخ  تار نماییم.  تورات  از 
محّمد  حضرت  هجرت  و  بعثت  از  قمری  سنه  
محّمد  حضرت  شریعت  در  زیرا  مى نماید.  بیان 

آن  در  زیرا  بها.  معمول  و  است  معتبر  قمری  سنه 
از احكام عبادات سنه  شریعت در هر خصوص 
دوازدهم  اصحاح  در  است.  به  معمول  قمری 
یكى  به  »و  مى فرماید:  دانیال  كتاب  از  ششم  آیه 
شهر  آب های  باالی  كه  كتان  به  ملّبس شده  مرد 
تا  عجائبات  این  انجام  كه  گفت  مى ایستاد، 
مرد  آن  و  مى كشد؟  چند  به 
كه  را  كتان  به  ملّبس شده 
مى ایستاد  شهر  آب های  باالی 
دست  كه  حالتى  در  شنیدم 
را  خود  چپ  دست  و  راست 
كرده،  بلند  آسمان  سوی  به 
نمود  یاد  سوگند  ابدی  حّى  به 
و  و دو زمان  برای یک زمان  كه 
نصف زمان خواهد بود و چون 
مقّدس  قوم  قّوت  كندگى  پرا
این  آنگاه همه  انجام رسد،  به 

امور به اتمام خواهد رسید.«

احتیاج  دیگر  نمودم  بیان  پیش  از  هرچند  را  روز 
روز  كه هر  ندارد ولى مختصر ذكری مى شود  بیان 
از یک سال است و هر سال عبارت  َاب عبارت 
از دوازده ماه است. پس سه سال و نیم، چهل و 
یست  دو و  هزار  ماه  دو  و  چهل  و  مى شود  ماه  دو 
كتاب مقّدس  و شصت روز است و هر روزی در 
از   ١٢٦٠ سنه  در  و  است  سال  یک  از  عبارت 
اعلى  حضرت  اسالمى،  یخ  تار محّمد،  هجرت 
آیه  در  بعد  و  شد  ظاهر  مبارک  جمال  مبّشر 
شدن  موقوف  هنگام  از  »و  مى فرماید:  یازدهم 

ساختار  با  فرهیختگان  که  هرچند 
اما  هستند،  آشنا  مقدس  کتاب 
دانیال  کتاب  انتساب  که  ازآن جهت 
عبدالبهاء  آشکار  اشتباه  تورات،  به 
نگاهی  ابتدا  است  الزم  است، 
با  و  بیندازیم  مقدس  کتاب  به 
کلی  به طور  آن  اصلی  بخش های 

آشناتر شویم. 
بخش  دو  شامل  مقدس  کتاب 

است؛ عهد عتیق و عهد جدید.
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ویرانى  رجاست،  نمودن  نصب  و  دائمى  قربانى 
حال  به  خوشا  بود.  خواهد  روز  یست ونود  هزارودو
پنج  هزاروسیصدوسى و به  و  كشد  انتظار  كه  آن  
از یوم اعالن  یخ قمری  روز برسد.« بدایت این تار
نبّوت حضرت محّمد است بر عموم اقلیم حجاز 
بدایت  در  زیرا  بود،  بعثت  از  بعد  سال  سه  آن  و 
و  خدیجه  جز  كسى  و  بود  مستور  حضرت  نبّوت 
اعالن  سال  سه  از  بعد  نداشت؛  اّطالع  ابن نوفل 
و  یست  دو و  هزار  سنه  در  مبارک  جمال  و  گردید 
ظهور  اعالن  محّمد  حضرت  نبّوت  اعالن  از  نود 

فرمودند.

توضیح  صفحه  این  پاورقى  در  عبدالبهاء 
حضرت  نبّوت  اعالن  از   ١٢٩٠ »سال  مى نویسد: 
در  از هجرت،   ١٢٨٠ با سنه  محّمد مطابق است 
این سال جمال مبارک در حین حركت از بغداد 
كه در بیرون شهر  به طرف اسالمبول در باغ رضوان 
آنجا  در  و  نمودند  اقامت  روز  دوازده  است  واقع 

اعالن ظهور خود را به اصحاب خود فرمودند.«

كتاب دانیال  عبدالبهاء در این نوشتار با اشاره به 
یخ اشاره مى كند و با تطبیق چهار مورد  به پنج تار
كتاب دانیال، سعى  آن به حوادث پس از نگارش 
دارد.  بهاءاهلل  و  باب  آیین  حقانیت  اثبات  در 

خالصه این پنج بشارت به قرار زیر است:

490 روز بعد از ساخت معبد دوم اورشلیم را به  *
مرگ حضرت عیسى تأویل مى كند.

2300 روز بعد از ساخت دوباره معبد را به سال  *
1844 میالدی و ظهور باب تأویل مى كند.

سال  * به  را  زمان  نصف  و  زمان  دو  و  زمان  یک 
1260 قمری و ظهور باب تأویل مى كند.

ادعای  * و  قمری   1280 سال  به  را  روز   1290
بهاءاهلل تأویل مى كند.

بر  * و  كرده  نقل  دانیال  كتاب  از  را  روز   1335
چیزی تطبیق نمى كند.

به - 2 دانیال  کتاب  انتساب  در  عبدالبهاء  اشتباه 
تورات

كتاب مقدس  كه فرهیختگان با ساختار  هرچند 
كتاب  انتساب  كه  آن جهت  از  اما  هستند،  آشنا 
دانیال به تورات، اشتباه آشكار عبدالبهاء است، 
یم  كتاب مقدس بینداز الزم است ابتدا نگاهى به 
و با بخش های اصلى آن به طور كلى آشناتر شویم. 

كتاب مقدس شامل دو بخش است؛ عهد عتیق 
پیامبران  كتاب های  عتیق  عهد  جدید.  عهد  و 
و  عیسى؟ع؟  حضرت  نزول  از  قبل  تا  مختلف 
عهد جدید مربوط به وقایع پس از ظهور حضرت 
سه  شامل  خود  عتیق  عهد  است.  عیسى؟ع؟ 
كتبیم  و  )انبیا(  نبییم  تورات،  است:  بخش 
)مكتوبات( )سلیمانى اردستانى، 1394، ص5(.

كتاب  پنج  از  خود  است،  تورات  كه  اول  بخش 
الویان،  خروج،  پیدایش،  است:  شده  تشكیل 
مانند  موضوعاتى  دربارۀ  تورات  تثنیه.  و  اعداد 
زمین،  و  آسمان  خلقت  خداوند،  با  بشر  ارتباط 
پیشینه  بنى اسرائیل و سرگذشت ایشان است و با 
داستان مرگ حضرت موسى؟ع؟ به پایان مى رسد. 

كتاب های پیامبران است  بخش دوم عهد عتیق 
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كه با عبارت عبری »نبییم« نیز شناخته مى شود. 
این بخش از عهد عتیق به شكل گیری پادشاهى 
با  آنان  درگیری های  و  اقدس  ارض  در  یهودیان 
یكدیگر و با ملت های دیگر و شرح نافرمانى های 
آنان از پیامبران االهى بعد از حضرت موسى؟ع؟ 
اختصاص دارد و با فتح اورشلیم توسط بختنّصر 

به پایان مى رسد.

بخش سوم عهد عتیق یا كتبیم بخش پایانى عهد 
عتیق است و اهمیت آن از دو بخش پیشین كمتر 
است. در این بخش نیز ماجراهای پس از تخریب 
اورشلیم و اسارت یهودیان و سپس بازگشت آنان 
یهودیان  توسط  معبد  بنای  تجدید  و  اورشلیم  به 
كتاب دانیال در این بخش واقع شده  اشاره دارد. 

است. 

كه  است  آن  عباس افندی  اشتباه  نخستین  لذا 
تورات  به  را  دانیال  كتاب  از  انجام شده  تطبیق 
نسبت داده است؛ حال آنكه اساسًا كتاب دانیال 
در بخش سوم عهد عتیق و در بخش كتبیم است 

و نه در تورات.

داستان دانیال در عهد عتیق- 3

اورشلیم  سقوط  با  عتیق  عهد  در  دانیال  داستان 
از  یادی  ز تعداد  شدن  كشته  و  بختنّصر  توسط 
از  دیگر  گروهى  درآمدن  اسارت  به  و  یهودیان 
عهد  روایت  بر  بنا  مى شود.  آغاز  دانیال  جمله 
از  كه یهودیان در پرستش خداوند  آنجا از  عتیق، 
كردند و خدایان دیگری را  آیین موسى؟ع؟ عدول 
كردند و همچنین از مناسک آیین موسى  ستایش 

و  زدند  باز  سر  خاص  ایام  در  كردن  قربانى  مانند 
خداوند  آلودند،  نجاست  به  را  مقدس  معبد 
آنان  بر  را  بابل  آنان یعنى حكومت  متعال دشمن 
مسلط ساخت و اورشلیم به وسیلۀ بختنّصر فتح 
ک، از اورشلیم چیزی باقى  گردید و جز تلى از خا

نماند.

بابل برد و  با خود به  را  از یهودیان  بختنّصر برخى 
در دربار خود به عنوان خدمتكار از آنان بهره برد. 
یهودیان سال ها در اسارت بختنّصر باقى ماندند 
این  آغاز  ص238(.  شماره17،   ،1391 )ارجح، 
اما  كرده اند  ذكر  مختلفى  سال های  در  را  اسارت 
در  یهودیان  اسارت  عمده ترین  مى رسد  به نظر 
در  آن  پایان  و  شده  آغاز  میالد  از  قبل   597 سال 
سال 539 قبل از میالد است. بختنّصر همچنین 
ظروف مخصوص خانه خدا در اورشلیم را غارت 

كرد و به معبد خود در بابل برد. 

داد  دستور  اشفناز  خود  دربار  وزیر  به  »بختنّصر 
یهودی  اشراف زادگان  و  شاهزادگان  میان  از 
كند و زبان و علوم  اسیرشده، چند تن را انتخاب 
مى بایست  افراد  این  دهد.  یاد  آنان  به  را  بابلى 
خوش قیافه،  عضو،  نقص  بدون  باشند  جوانانى 
با استعداد، تیزهوش و دانا، تا شایستگى خدمت 
كه  در دربار را داشته باشند. پادشاه مقرر داشت 
در طول سه سال تعلیم و تربیت ایشان، هر روز از 
كه او مى نوشید  كه او مى خورد و شرابى  كى  خورا
به آنان بدهند و پس از پایان سه سال، آن ها را به 
انتخاب  كه  افرادی  بین  در  بیاورند.  او  خدمت 

شدند، یكى هم دانیال بود... .
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از  كه  شرابى  و  ک  خورا از  گرفت  تصمیم  دانیال 
زیرا  نخورد،  مى شد  داده  ایشان  به  پادشاه  طرف 
وزیر  از  پس  شود.  نجس  شرعًا  او  مى شد  باعث 
دهد.  او  به  دیگری  غذای  كرد  خواهش  دربار 
و  عزت  دربار  وزیر  درنظر  را  دانیال  خدا  هرچند 
دانیال  تصمیم  از  او  ولى  بود،  بخشیده  احترام 

پادشاه  »وقتى  گفت:  و  ترسید 
كرده  تعیین  را  ک شما  كه خورا
سایر  از  شما  كه  ببیند  است، 
و  الغرتر  خود  هم سن  جوانان 
ممكن  هستید  رنگ پریده تر 
است دستور دهد سرم را از تن 

كنند. جدا 

 دانیال این موضوع را با مأموری 
كه وزیر دربار برای رسیدگى به 
وضع آن ها گمارده بود، در میان 
برای  كرد  پیشنهاد  و  گذاشت 
امتحان، ده روز فقط حبوبات 
از  بعد  و  بدهد  آن ها  به  آب  و 
جوانان  با  را  آنان  مدت  این 

كند  ک پادشاه مى خورند مقایسه  كه از خورا دیگر 
مأمور  آن  دهد.  نظر  آن ها  ک  خورا درمورد  آنگاه  و 
امتحان  را  ایشان  روز  ده  مدت  به  و  كرد  موافقت 
و  دانیال  سررسید،  به  مقرر  مهلت  وقتى  نمود. 
پادشاه  ک  از خورا كه  از جوانان دیگر  او  رفیق  سه 
مأمور  پس  بودند.  قوی تر  و  سالم تر  مى خوردند، 
شراب  و  ک  خورا به جای  بعد  به  آن  از  دربار  وزیر 
به  خداوند  مى داد.  حبوبات  آنان  به  تعیین شده، 

كه  و فهمى بخشید  این چهار جوان چنان درک 
را  زمان  آن  تمام علوم و حكمت  توانستند  ایشان 
تعبیر  توانایى  دانیال  به  او  ازاین گذشته  بیاموزند. 
یاها را نیز عطا فرمود.« )عهد عتیق،  خواب ها و رؤ

كتاب دانیال، بخش اول(. ترجمه تفسیری 

پس از این آغاز، ادامه  كتاب دانیال در عهد عتیق 
خواب های  به  اختصاص 
دانیال  تعبیرهای  و  بختنّصر 
همین  به  دارد.  خواب ها  آن  از 
شد  عزیز  بختنّصر  نزد  او  دلیل 
گمارده شد  و به حكومت بابل 
-2:24 نبى،  دانیال  )كتاب 

زمان  در  همچنین  او   .)49
اخالف  از  ر،  َبلشّصَ حكومت 
كم  حا به عنوان  بختنّصر، 
بابل  پادشاهى  قلمرو  در  سوم 
این  اعطای  شد.  برگزیده 
خواندن  سبب  به  او  به  مقام 
از  دستى  كه  بود  نوشته ای 
قصر  دیوار  ی  رو بر  را  آن  غیب 
فهم  از  و منجمان  و حكیمان، جادوگران  نوشت 
 ،1391 ارجح،  5؛  باب  )همان،  بودند  عاجز  آن 

شماره 17، ص237(. 

كتاب دانیال داستان شگفت انگیز  در فصل سوم 
شده  نقل  آتش  از  بنى اسرائیل  از  نفر  سه  نجات 
خدای  بر  كردن  سجده  از  نفر  سه  این  است. 
این  از  او  و  زدند  باز  سر  بختنّصر  دست ساز 
به  یهودی  این سه  آنان خشمگین شد.  نافرمانى 

که  ازآنجا تورات،  روایت  بر  بنا 
از  خداوند  پرستش  در  یهودیان 
و  کردند  عدول  موسی؟ع؟  آیین 
کردند  ستایش  را  دیگری  خدایان 
موسی  آیین  مناسک  از  همچنین  و 
خاص  ایام  در  کردن  قربانی  مانند 
به  را  مقدس  معبد  و  زدند  باز  سر 
متعال  خداوند  آلودند،  نجاست 
را  بابل  حکومت  یعنی  آنان  دشمن 
اورشلیم  و  ساخت  مسلط  آنان  بر 
جز  و  گردید  فتح  بختنّصر  به وسیلۀ 
ک، از اورشلیم چیزی باقی  تلی از خا

نماند.
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در  نشدند  حاضر  و  داشتند  ایمان  یگانه  خدای 
متر  سه  و  طول  متر  سى  كه  طالیى  مجسمه  برابر 
دستور  بختنّصر  و  كنند  سجده  داشت،  عرض 
ایشان  بر  آتش  اما  بیندازند،  آتش  به  را  آنان  تا  داد 
اثری نكرد و سالم از آن بیرون آمدند )عهد عتیق، 

كتاب دانیال، بخش سوم(. ترجمه تفسیری، 

و  مكاشفات  نیز  دوازدهم  تا  هفتم  فصول  در 
كه  است  دانیال  خود  یاهای  رؤ
و  مى شود  بیان  عتیق  عهد  در 
خبر از حوادثى در آینده مى دهد 
معرفى  را  آینده  پادشاهان  و 
این  اصلى  محتوای  مى كند. 
و  بنى اسرائیل  نجات  اخبار 
اورشلیم  معبد  دوباره  بازسازی 
وضعیت  از  یهودیان  نجات  و 

رمزی  گاهى  اخبار  این  است.  فعلى  ک  اسفنا
غیرقابل تأویل  و  صریح  گاهى  و  اشاره ای  و 
كوشیده اند  بسیاری  افراد  یخ  تار طول  در  است. 
كنند.  پیدا  خبرها  این  برای  مصادیقى  كه 
با  از خبرها  درعین حال به جهت تطبیق بسیاری 
از پژوهشگران  از زندگى دانیال، برخى  وقایع پس 
احتمال داده اند كه كتاب دانیال اساسًا چند قرن 
او  به  كه  آنچه  و  باشد  نوشته شده  او  از مرگ  پس 
تنها  بلكه  نبوده،  نسبت داده شده، اخبار غیبى 
كه در قرن های  یخ و سرگذشت قومى بوده  بیان تار

بعدی نوشته شده است. 

داستان دانیال در منابع اسالمی- 4

انبیاء  از  را  دانیال  جناب  نیز  اسالمى  منابع 
ج1،   ،1403 )طبری،  دانسته اند  بنى اسرائیل 
روایت  ص65(.  ج1،  بى تا،  یعقوبى،  ص383؛ 
منابع  از  بسیاری  در  دانیال  دربارۀ  عتیق  عهد 
ماجرا  این  ی  راو است.  یافته  راه  نیز  اسالمى 
صدر  در  مسلمان شده  یهودیان  از  وهب بن منبه 
از  بعد  مجلسى  است.  اسالم 
اعتبار  فاقد  را  آن  او،  روایت  نقل 
 ،1403 )مجلسى،  است  دانسته 
مى رسد  به نظر  ص370(.  ج14، 
دانیال  داستان  از  بخش هایى 
اسرائیلیات  از  اسالمى  منابع  در 

گرفته باشد.  نشأت 
سوره   7 تا   4 آیات  در  كریم  قرآن 
زمین  در  بنى اسرائیل  فساد  مرتبه  دو  به  اسراء 
این  نخستین  بار  مجازات  كه  مى كند  اشاره 
احتمال  مفسران  از  برخى  كه  آنچه  بر  بنا  فساد، 
تخریب  فلسطین،  به  بختنّصر  حمله  داده اند، 
معبد سلیمان و اسارت یهودیان ازجمله حضرت 
ص248؛  ج3،   ،1418 ی،  )بیضاو است  دانیال 
رازی1408،  ص649؛  ج2،   ،1407 زمخشری، 

ج12، ص163(. 

منابع  در  یاها  رؤ تعبیر  به  دانیال  جناب  گاهى  آ
است.  گرفته  قرار  موردتوجه  نیز  امامیه  روایى 
پرسیدم  باقر؟ع؟  امام  »از  مى گوید:  جعفى  جابر 
خواب  تعبیر  نبى  دانیال  كه  است  درست  آیا  كه 
نازل  وحى  او  بر  آری!  فرمودند:  امام  مى دانست؟ 

محتوای اصلی این اخبار نجات 
دوباره  بازسازی  و  بنی اسرائیل 
معبد اورشلیم و نجات یهودیان 
فعلی  ک  اسفنا وضعیت  از 
رمزی  گاهی  اخبار  این  است. 
و  صریح  گاهی  و  اشاره ای  و 

غیرقابل تأویل است. 
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كه  بود  كسانى  از  و  بود  خدا  پیامبر  او  و  مى شد 
فرموده  موهبت  او  به  را  خواب  تعبیر  دانش  خدا 
كه  به خدا سوگند  بود.  او راست گو و حكیم  بود. 
با محبت ما اهل البیت به خداوند تقرب  دانیال 
ص371؛  ج14،   ،1403 )مجلسى،  مى جست... 

راوندی، 1409، ص229(. 

به  شگفت  قضاوتى  امامیه  منابع  در  همچنین 
كه ظاهرًا در ایام  جناب دانیال نسبت داده شده 
كرده  تعلیم  پادشاه  وزیر  به  بزرگوار  آن  صباوت 

است )كلینى، 1407، ج7، ص426(.

پیامبری  وظایف  به  نیز  اسارت  دوره   در  دانیال 
خود عمل مى كرد و بنى اسرائیل از او حرف شنوی 
بختنّصر  تا  شد  باعث  مسأله  همین  داشتند. 
هفت  مدت  و  بیفكند  زندان  به  را  او  بهانه ای  به 
 ،1966 )ابن اثیر،  بماند  باقى  او  اسارت  در  سال 
بنا  ص33(.   ،1394 فرج اللهى،  ص303؛  ج1، 
شیران  قفس  در  را  او  بختنّصر  اقوال،  برخى  بر 
انداخت، اما شیرها به امر خداوند رام شدند. در 
از انبیاء بنى اسرائیل  این مدت خداوند پیامبری 
را مأمور ساخته بود تا به دانیال آب و غذا برساند. 
تا  مى كرد  افطار  شب ها  و  مى گرفت  روزه  روزها  او 
همگان  كه  دید  عجیب  خوابى  بختنصر  آنكه 
كردن  زندانى  از  بختنصر  بازماندند.  تعبیرش  از 
دانیال پشیمان شد و به دنبال او فرستاد تا خوابش 
را تعبیر كند. نهایتًا دانیال با تعبیر خواب بختنّصر 
)راوندی، 1409، ص225(  یافت  زندان رهایى  از 
و  داد  امكاناتى  او  به  بختنصر  جهت  همین  به  و 
این  از  و  ساخت  شریک  را  او  حكومت  اداره  در 

رهگذر، فرجى برای بنى اسرائیل حاصل شد )ابن 
بابویه، 1395، ج1، صص 157 و 158(. اسارت 
جناب دانیال در قفس شیرها به كورش نیز نسبت 
ندیدن  آسیب  نقل،  این  بر  بنا  است.  شده  داده 
گرسنه، خود دلیلى بر معجزه  او از جانب شیران 

دانیال و آزادی او از زندان بوده است. 

اشکاالت تطبیق بشارت دانیال بر باب- 5

عهد  و  اسالمى  مختلف  منابع  كه  شد  مالحظه 
نقل  را  پیامبر  دانیال  از  مشابه  داستانى  عتیق، 
آن  اجزای  در  همبستگى  نوعى  كه  مى كنند 
به  مى تواند  همبستگى  این  مى شود.  مشاهده 
اسالمى  منابع  به  عتیق  عهد  روایت  تسری  دلیل 
بهره مندی  دلیل  به  مى تواند  و  باشد  داده  ی  رو
در  آن  تكرار  و  حقیقت  از  عتیق  عهد  روایت 
آنچه  درهرصورت  باشد.  امامیه  روایى  منابع 
كه  است  آن  مى آید،  به دست  روایات  این  از  كه 
جمعى  همراه  به  كه  بوده  االهى  پیامبری  دانیال 
در  سلیمان  معبد  تخریب  از  بعد  بنى اسرائیل  از 

گرفته است. اسارت بختنّصر قرار 

در  عباس افندی  مهم  اشكال  از  صرف نظر 
دیگری  اشكاالت  تورات،  به  روایت  این  انتساب 
كتاب دانیال بر ظهور باب  نیز در تطبیق بشارات 
كرد. كه در ادامه به آن ها اشاره خواهیم  وجود دارد 

1-5- اشکاالت مبنایی 

تطبیق  در  عبدالبهاء  فرض  پیش  مهم ترین 
عدم  به  اعتقاد  باب،  بر  دانیال  كتاب  بشارات 
است.  آن  مفاد  اعتبار  درنتیجه  و  آن  تحریف 
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و  متن  ظاهر  از  خروج  با  عبدالبهاء  همچنین 
كرده است تا  كتاب دانیال، تالش  تأویل بشارت 
بر باب منطبق سازد. بى توجهى عبدالبهاء  را  آن 
و  آسمانى  های  كتاب  در  بشارت  ماهیت  به 
بر  بشارت  اولیه   تطبیق  كارآمدی  نا همچنین 
كه مقدمه  تطبیق های بعدی  حضرت عیسى؟ع؟ 
اشكاالتى  دیگر  از  است،  بهاءاهلل  و  باب  به  او 
قرار  تحت تأثیر  را  او  استداالل  مبنای  كه  است 
مى دهد. صرف نظر از آنكه تالش عبدالبهاء برای 
كتاب دانیال بر باب  تطبیق بشارات پیش گفته از 
در  كه   - است  بوده  مؤثر  اندازه  چه  تا  بهاءاهلل  و 
بخش اشكاالت شكلى بدان خواهیم پرداخت- 
استدالل  مبنایى  اشكاالت  بررسى  به  اینجا  در 

یم. عبدالبهاء مى پرداز

1-1-5- اعتقاد عبدالبهاء به عدم تحریف كتاب 
دانیال و نقد آن

برای  تالش  در  عبدالبهاء  پیش فرض  نخستین 
تمام  است  معتقد  او  كه  است  آن  تطبیق ها  این 
متعال  از جانب خداوند  دانیال،  كتاب  عبارات 
این  تا  است  كوشیده  اساس  همین  بر  و  بوده 
كه خود مى پسندد، تطبیق  بشارات را بر موعودی 
به  مسبوق  بهائى  آیین  در  البته  كه  چیزی  دهد. 
در  بهاءاهلل  عبدالبهاء،  از  پیش  و  است  سابقه 
)بهاءاهلل،  است  كرده  كید  تأ آن  بر  ایقان  كتاب 
كه  بود  بهاءاهلل معتقد  155ب، صص58-57(. 
كتب آسمانى پیشین تحریف لفظى رخ نداده  در 
مفسران  سوءاستفاده  مورد  فقط  كتاب ها  این  و 
كتاب ها  این  در  كه  آنچه  هر  لذا  گرفته اند.  قرار 

وجود دارد، از دیدگاه او از جانب خداوند است.

از  برخى  را  دانیال  كتاب  دربارۀ  مسأله  این  شاید 
كل  به  آن  تعمیم  اما  باشند،  پذیرفته  مسیحیان 
كتاب مقدس و آن هم از سوی دیگر پیروان ادیان 
نیست.  قابل پذیرش  مسلمانان  به ویژه  االهى 
آیاتش  و  وحى  كالم  قرآن  معتقدند  مسلمانان 
آنچه  و  است  تحریف  و  خطا  از  مصون  سراسر 
آینده محقق خواهد  یا در  و  یافته  یا تحقق  گفته، 
مقدس  كتاب  به  نگاه  با  قرآن  به  نگاه  لذا  شد. 
فضای  در  عهدین  كه  چرا باشد؛  متفاوت  باید 
دخیل  آن  در  بشر  دست  و  گرفته  شكل  یخى  تار
نیز  كتاب  دو  این  پیروان  چنان كه  است؛  بوده 
كه  تأیید مى كنند؛ هرچند  را  اجمااًل این موضوع 
كه عهدین در عین تحریف  مسلمانان معتقدند 
لفظى، از حقیقت بى بهره نیست و برخى مطالب 
كه پیامبران پیشین از  آن، همان چیزهایى است 
سوی خداوند برای هدایت بشر آورده اند )همتى، 

1399، ص60(.

نقد ادعای بهاءاهلل در عدم تحریف لفظى عهدین 
البته در حوصله این مقاله نیست و مجالى دیگر 
آینده به  با یاری حق در شماره های  كه  مى طلبد 

آن خواهیم پرداخت.

آنچه كه دربارۀ كتاب دانیال مسلم است آن است 
مجزا  كتاب  دو  از  متشكل  كتاب  این  اواًل،  كه 
گرفت.  درنظر  واحد  یک  را  آن  نمى توان  و  است 
بخش نخست آن به زبان عبری و بخش دوم آن 
كه لغاتى از زبان های  به زبان آرامى است. هرچند 
كه نشان از تكمیل  یونانى و فارسى به آن راه یافته 
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آن در سال های بعد و به قلم نویسندگان مختلف 
كتاب دانیال در عهد عتیق، داریوش  دارد. ثانیًا، 
بابلیان  پادشاهى  پایان دهنده  به عنوان  را  مادی 
مسأله ای  مى كند.  معرفى  یهودیان  آزادكننده  و 
كتاب  این  نویسنده  بى اطالعى  نشان دهنده  كه 
است  مسلم  كه  چرا است؛  هخامنشى  یخ  تار از 
و  برد  بین  از  را  بابل  امپراطوری  كورش هخامنشى 
كه نخستین بار، اسرای یهودی را از چنگال  او بود 

داد.  رهایى  بختنّصر  اسالف 
به  مادها  از  پس  كورش  ثالثًا، 
سلطنت رسید و اساسًا انتساب 
نادرستى  انتساب  مادها  به  او 
است. رابعًا، از ُبعد متنى، وجود 
پادشاهى  چهارگانه  دوران های 

مى كند،  تعبیر  دانیال  كه  بختنّصر  خواب  در 
نیست  معلوم  و  است  یونانى  اساطیر  از  برگرفته 
گرفته اند  كدام یک این مسأله را از یكدیگر وام  كه 

)راویو، 2019، صص 530 و 531 و 537(.

كتاب  كه  است  این  دانشمندان  عمومى  نظر 
دانیال قبل از شورش حسمون نوشته شده است 
كثر تا 164 قبل از میالد تكمیل شده است.  و حدا
كتاب - شامل  كه محتوای  شواهدی وجود دارد 
یا )فصل 1(،  نام های عبری حنانیا، میشائیل و آزار
و   )3 )فصل  آتشین  كوره  از  آن ها  نجات  داستان 
 -)6 )فصل  شیرها  النه  از  دانیال  نجات  داستان 
باوجوداین،  است.  بوده  مشهور  نویسندگان  برای 
كتاب  كه  سال هایى  تعداد  درباره  دانشمندان 
ایفانس  آنتیوخوس  پادشاهى  از  قبل  دانیال 

)پادشاه سلوكى متوفای 164 ق.م( قدمت داشته 
محققان  از  بسیاری  دارند.  نظر  اختالف  است، 
درست  كتاب  این  كه  رسیده اند  نتیجه  این  به 
آنتیوخوس  علیه  حسمون  شورش  شروع  از  قبل 
است  شده  ویرایش  كامل  به طور  )167ق.م( 
افراد  این  ازجمله  ص473(.   ،1993 )صموئیل، 
بزرگ ترین  از  یكى  كالینز،  جى  جى  به  مى توان 
كرد )راویو، همان(.  كتاب اشاره  محققان معاصر 
كتاب  به باور او پیش گویى های 
تداوم  آنیوخوس  زمان  تا  دانیال 
آن.  از  فراتر  چیزی  نه  و  دارد 
مى دهد  نشان  كه  مسأله ای 
ویرایش  حداقل  یا  نگارش 
آنتیوخوس  زمان  در  كتاب  آخر 
محتمل  ص110(.   ،2016 )كالینز،  است  بوده 
مذكور  سال های  در  دانیال  كتاب  نگارش  بودن 
گرفته  قرار  نیز  مسیحى  محققان  سایر  موردتوجه 
كس، 1394، ص367(؛ هرچند  است )مستر ها
خود  مسیحى  یک  به عنوان  كس  ها مستر  كه 
پژوهشگران  )همان(.  است  نپذیرفته  را  قول  این 
دانیال  كتاب  بررسى  به  كه  نیز  مسلمان 
صحت  دربارۀ  موجود  تردید های  پرداخته اند، 
انتساب این كتاب به دانیال نبى را مطرح كرده اند 

)سلیمانى اردستانى، 1394، ص265(.

مقدس،  كتاب  با  بیرونى  یخى  تار تناقض های 
با  كه  است  انداخته  فكر  این  به  را  پژوهشگران 
دانیال  كتاب  مشكالت  ظاهر،  از  خروج  و  تأویل 
برخى  آنكه  ازجمله  كنند.  رفع  به گونه ای  را 

دانیال  کتاب  دربارۀ  که  آنچه 
اواًل،  که  است  آن  است  مسلم 
کتاب  دو  از  متشکل  کتاب  این 
مجزا است و نمی توان آن را یک 

گرفت. واحد درنظر 
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پادشاهان  عمومى  نام  را  داریوش  كوشیده اند 
بتوانند  وسیله  بدین  تا  كنند  قلمداد  هخامنشى 
توجیه  را  دانیال  كتاب  در  داریوش  نام  وجود 
آنكه  یا  دهند،  تعمیم  كورش  بر  را  آن  و  كنند 
دلیل  به  داریوش  و  كورش  نام  تصحیف  به  قائل 
مشابهت های آن در زبان عبری شده اند )نوروزی، 
مفسران  دیگر  روش   .)83 و  صص82   ،1388
عهدین آن است كه داریوش را فرمانروای كورش بر 

كورش  از سرداران  یا یكى  بابل 
كه بعد از پیروزی  در فتح بابل 
در آن منطقه حكمرانى یافت، 
)راویو،  كرده اند  قلمداد 
این وجود  با  ص541(.   ،2019
پادشاهى  به  داریوش  انتساب 
باید  و  نیست  قابل تأویل  ماد 
كتاب  بر  زوائدی  كه  پذیرفت 
كه  است  شده  افزوده  دانیال 

درصورت  مى دهد.  قرار  تردید  محل  را  آن  اعتبار 
وجود این تردید، هرگونه انطباق بشارات دانیال بر 
باب یا دیگر رهبران بهائى فاقد ارزش خواهد بود.

دانیال  كتاب  عبارات  ناموجه  تأویل   -5-1-2
توسط عبدالبهاء

كتاب دانیال،  تأویل  و  از ظاهر  خروج عبدالبهاء 
این  در  مكررًا  عبدالبهاء  است.  ناموجه  خروجى 
به سال تفسیر  را  روز  كتاب تالش مى كند معنای 
كه روز در عهد  كید مى كند  تأ بر این نكته  و  كند 
گزارش،  این  ولى  است،  سال  معنای  به  عتیق 

گزارش نادرستى است. 

كلمه روز  كلمه »یوم لشانا« برای تفسیر  استناد به 
به سال با توجه به فصل 14 سفر اعداد و فصل 4 
كه  كتاب حزقیل نیز استنادی ضعیف است؛ زیرا
واژه  تأویل  نمى توان  قدیم  عهد  فصل  دو  این  از 

»یوم« را بر سال پذیرفت. 

شما  الشه های  »اما  است:  چنین  تورات  عبارت 
به خاطر  فرزندانتان  افتاد؛  خواهد  بیابان  این  در 
در  سال  چهل  شما  بى ایمانى 
خواهند  سرگردان  بیابان  این 
بود تا آخرین نفر شما در بیابان 
افراد  كه  همان طور  بمیرد. 
موعود  سرزمین  روز  چهل  شما 
به  نیز  شما  كردند،  بررسى  را 
مدت چهل سال در این بیابان 
یعنى  بود،  خواهید  سرگردان 
)آیه  رو...«  هر  برای  سال  یک 

32 تا 35 فصل 14 اعداد(. 

بر پهلوی  نیز چنین است: »آنگاه  عبارت حزقیل 
سیصدونود  مدت  برای  و  بكش  دراز  خود  چپ 
بر  را  اسرائیل  گناه  من  بمان.  حال  همان  در  روز 
گناه آنان،  تو مى گذارم و در طول این مدت برای 
متحمل رنج خواهى شد. برای هر سال مجازات 
كشید. بعد از این  اسرائیل، یک روز دراز خواهى 
خود  راست  پهلوی  بر  روز  چهل  و  برگرد  مدت، 
شو.  رنج  متحمل  یهودا  گناهان  برای  و  بخواب 
برای هر سال مجازات یهودا یک روز دراز خواهى 

كشید.« )آیه 4 تا 7 فصل 4 حزقیل(. 

تأویل  و  ظاهر  از  عبدالبهاء  خروج 
کتاب دانیال، خروجی ناموجه است. 
کتاب تالش  عبدالبهاء مکررًا در این 
می کند معنای روز را به سال تفسیر 
که  کید می کند  تأ نکته  این  بر  و  کند 
سال  معنای  به  عتیق  عهد  در  روز 
گزارش  گزارش،  این  ولی  است، 

نادرستی است. 
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موسى؟ع؟  به  خداوند  كه  مى شود  مالحظه 
روز  چهل  جاسوسى  مدت  »چون  مى فرماید: 
عقاب  سال  چهل  را  بنى اسرائیل  هم  من  بوده 
مى كنم، هر سالى در مقابل یك روز« و به حزقیل 
سال  چهل  یهودا  خاندان  »چون  مى فرماید:  نبى 
گناهان  متحمل  روز  چهل  باید  تو  كردند  گناه 
مقابل  در  بخوابى  راست  پهلوی  بر  و  شوی  آن ها 
گناه  گناه آنان باید یك روز متحمل بار  یك سال 

بشوی به خوابیدن بر پهلوی چپ«. 

كه با استناد به این دو عبارت عهد  روشن است 
كتاب  كلمه روز در  قدیم نمى توان معنای ظاهری 
گرفت و آن را به معنای روز تأویل  دانیال را نادیده 

كرد )حلبى، بى تا، ج1، ص195(.

معانى  به  مقدس  كتاب  در  روز  درعین حال، 
معنای  در  گاهى  است.  رفته  به كار  مختلفى 
غروب  و  طلوع  بین  زمان  معنى  به  و  آن  حقیقى 
خروج  و   12:17 و   4:7  ،8:3 )پیدایش:  خورشید 
یا  بازه  معنای  در  گاهى  و   )....18:3 و   2:13
و   8:1 و   4:1 )پیدایش:  زمان  از  طوالنى  دوره ای 
بیان  عبدالبهاء  كه  هرچند  است.  و....(   13:1
كجای تورات منظور از یک روز یک  كه در  نكرده 
گر در مواردی  سال است، اما به نظر مى رسد حتى ا
این اتفاق رخ داده باشد، تأویل روز به سال تنها 
یكى از وجوه ممكن برای این مسأله است و اتفاقًا 
در بیشتر مواردی كه در تورات از كلمه روز استفاده 
شده، همان معنای ظاهری آن یا نهایتًا به معنای 
یک شبانه روز است. همچنین در موارد متعددی 

كه  شده  استفاده  سال  كلمه  از  تورات  كتاب  در 
است  سال  ظاهری  معنای  همان  آن  معنای 
به عنوان  و....(.   14:30 و   2:21 و   35:16 )خروج: 
كتاب خروج در فهم معنای  از  مثال این عبارت 
است:  قابل توجه  تورات  ادبیات  در  سال  و  روز 
جشن  روز  هفت  مدت  به  سال  هر  را  فطیر  »عید 
گفتم، در ماه  كه  بگیرید و این جشن را همان طور 
از  كه  بود  ماه  همین  در  چون  كنید؛  برگزار  لبیب 
 .)18:34 )خروج:  شدید«  آزاد  مصریان  بندگى 
كه  را  هرچه  »موسى  دیگر:  نمونه ای  به عنوان  یا 
نخستین  در  آورد؛  به جا  بود  فرموده  او  به  خداوند 
روز ماه اول سال دوم، بعد از بیرون آمدن از مصر، 
خیمه  عبادت برپا شد« )خروج: 16:40( مالحظه 
دو  این  در  سال  و  ماه  و  روز  واژه  سه  كه  مى شود 
خود  حقیقى  معنای  در  همگى  تورات  از  بخش 
به كار رفته اند و نمونه هایى ازاین دست در تورات 

به فراوانى دیده مى شود. 

بنابراین استفاده از واژه »سال« در معنای ظاهری 
خود نیز در تورات به صورت اختصاصى و در عهد 
كلى امری متداول است و لزومى  عتیق به صورت 
سال  معنای  در  روز  دانیال  كتاب  در  تا  نداشته 
كتاب های  مفسر  نیز  عبدالبهاء  شود.  برده  به كار 
كتاب های  تمام  مفسر  نه  و  است  خود  آیین 
آسمانى پیشین. لذا تأویل او از این عبارات باید 
اال  و  باشد  داشته  مطابقت  متن  تأویل  ضوابط  بر 

امری پذیرفته نیست. 
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در  بشارت  ماهیت  به  بى توجهى   -5-1-3
كتاب های آسمانى

بدان  باید  بخش  این  در  كه  نكته ای  سومین 
آن  انجام  چرایى  و  بشارت  ماهیت  كرد،  توجه 
كه  بپذیریم  گر  ا است.  آسمانى  كتاب های  در 
كتاب های آسمانى بر ظهور انبیای آینده  بشارت 
ظهور  به  پیشین  آیین  پیروان  قلب  قوت  برای 
آینده و عالمتى برای شناخت آن  یک منجى در 
منجى در روزگار ظهور است، الجرم باید بپذیریم 
زمان  در  كه  باشد  به گونه ای  باید  بشارت  این  كه 
دیانت  به  مؤمنان  كار  به  بعدی،  پیامبر  ظهور 
پیشین بیاید و براساس آن بشارت بتوانند پیامبر 

كنند. بعدی را شناسایى 

ظهور  زمان  در  كه  باشد  به گونه ای  بشارت  گر  ا
مرگ  از  پس  و  نباشد  قابل سنجش  بعدی  پیامبر 
بر  جدید  ظهور  آیا  كه  كرد  یابى  ارز را  آن  بتوان  او 
اساسًا چنین  نه،  یا  بوده  پیشین منطبق  بشارات 

كارآمد و عبث خواهد بود. بشارتى نا

گر قرار  براساس همین استدالل منطقى و ساده، ا
ظهور  به  بشارت  دانیال،  كتاب  بشارات  كه  بود 
به گونه ای  باید  باشد،  علیه السالم  مسیح  عیسى 
به عالم  از صعود حضرت مسیح  كه قبل  مى بود 
كوتاه شدن دست مردم از او، شناسایى اش  باال و 
مالحظه  اما  باشد؛  ممكن  بشارت  این  براساس 
این  از  مسیحیان  تأویل  براساس  كه  مى شود 
است،  كرده  تكرار  عینًا  عبدالبهاء  كه  بشارت 
حضرت  بر  دانیال  كتاب  بشارت  مطابقت 

قابل فهم  حضرت  آن  صعود  از  بعد  تنها  مسیح، 
عبدالبهاء،  تأویل  اساس  بر  چون  است،  بوده 
به  كه  روز  چهارصدونود  یا  هفته  هفتاد  پایان 
حضرت  صعود  شده،  تفسیر  سال  چهارصدونود 
تطبیق  كه  است  معنا  بدان  این  است.  عیسى 
فقط  عیسى  حضرت  بر  دانیال  كتاب  بشارت 
بعد از صعود آن حضرت به آسمان میسر بوده، نه 
پیش از آن )حلبى، بى تا، ج1، ص196(. بدیهى 
این  با  و  نیست  كارآمد  بشارتى  چنین  كه  است 
تأویل نمى توان حضرت عیسى را موضوع بشارت 
در  را  روز  كلمه   باید  بلكه  دانست؛  دانیال  كتاب 
بشارت  و  كنیم  تفسیر  آن  ظاهری  معنای  همان 
از  بابل  امپراطوری  شكست  بر  را  دانیال  كتاب 
كورش هخامنشى و آزادی بنى اسرائیل و بازگشت 
فاصله  به  كه  مسأله ای  بدانیم.  فلسطین  به  آنان 
از  كتاب دانیال، خبر  اندكى از همین بشارت در 

یخى است.  وقوع آن داده شده و از مسلمات تار

سال،  در  روز  معنای  كردن  منحصر  به هرحال 
توسط عبدالبهاء، امری ناموجه و غیرقابل قبول و 

نوعى مصادره به مطلوب است. 

مطابقت  یخى  تار 4-1-5-ناسازگاری های 
بشارت دانیال بر حضرت مسیح

دانیال  كتاب  بشارت های  از  یكى  تطبیق 
شد،  مالحظه  چنان كه  مسیح،  حضرت  بر 
سخنان  دوم  بخش  برای  عبدالبهاء  پیش فرض 
بر  دانیال  كتاب  بعدی  بشارت  تطبیق  در  او 
عبدالبهاء  استدالل  پایه   درواقع  است.  باب 
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كتاب  بشارت  كه  دلیل  همان  به  كه  است  این 
به  است،  منطبق  عیسى؟ع؟  حضرت  بر  دانیال 
همان دلیل و با همان روش، بشارت های بعدی 
و  است  منطبق  بهاءاهلل  و  باب  بر  دانیال  كتاب 
نیست،  مسیح  حقانیت  در  شكى  كه  آنجا  از 

باب  حقانیت  در  شكى  پس 
او  درواقع  نمى ماند.  بهاءاهلل  و 
همانندسازی  نوعى  دنبال  به 
نخست  بشارت  تحقق  میان 
و  عیسى؟ع؟  حضرت  بر 
باب  بر  بعدی  بشارت های 
عالوه بر  اما  است؛  بهاءاهلل  و 
كه  پیش گفته  اشكاالت 
سبب مى شود تطبیق نخست 
از  برخى  كند،  جلوه  غیرموجه 
تطبیق  با  نیز  یخى  تار حقایق 
بر  دانیال  كتاب  بشارت 
حضرت مسیح منطبق نیست 

و لذا تطبیق نخست و تالش بعدی ناشى از این 
پیش فرض نادرست به نظر مى رسد. 

برای  عبدالبهاء  كه  شروعى  و  مبدأ  آنكه  نخست 
دلیل  بدون  و  اشتباه  مى گیرد،  درنظر  سال   490
آزادی  از  اورشلیم پس  آنكه معبد  توضیح  است. 
نوبت  چهار  در  بابلیان  چنگال  از  بنى اسرائیل 
هخامنشى  پادشاه  سه  و  شده  تكمیل  و  ساخته 
كرده اند.  صادر  فرمان هایى  آن  بازسازی  برای 
كورش است و براساس همان  نخستین فرمان، از 
فرمان، معبد اورشلیم ساخته شده است. دومین 

صادر  داریوش  را  معبد  این  تكمیل  برای  فرمان 
شده  تمام  معبد  ساخت  دوره  همین  در  و  كرده 
است. سومین فرمان از اردشیر )ارتحشستا( است 
و براساس آن قرار بوده دیوارهایى در اطراف یهودا 
ایجاد شود تا معبد و افراد درون آن از تجاوز قبایل 
این  كه  باشند  مصون  اطراف 
فرمان در زمان اردشیر و به دلیل 
فلسطین  كنان  سا مخالفت 
بنى اسرائیل  از  آنان  سعایت  و 
نهایتًا  است.  شده  متوقف 
مى شود  قانع  دیگر  بار  اردشیر 
اطراف  در  بتوانند  یهودیان  كه 
و  بسازند  دیوارهایى  معبد 
غیریهودیان  هجوم  از  را  خود 
فرمان  صدور  و   كنند  حفظ 
دیوارهای  تكمیل  برای  چهارم 
اطراف معبد است. عبدالبهاء 
فرمان  چهار  این  از  به خوبى 
مشكل  اما  مى كند،  اشاره  آن ها  به  و  بوده  گاه  آ
جناب  از  بعد  فرمان  چهار  هر  كه  اینجاست 
كه بخشى از  گر بپذیریم  دانیال نبى صادر شده و ا
كتاب دانیال در زمان حیات ایشان نوشته شده و 
گر تأویل و خروج از ظاهر برای تفسیر یوم به  حتى ا
گر از اشكال منطقى اتمام  سال را بپذیریم و حتى ا
صرف نظر  نیز  مسیح  حضرت  صعود  بر  بشارت 
كه البته هیچ كدام ممكن نیست ــ مشكل  كنیم ــ 
به  اشاره  بشارت  این  بدایت  كه  است  آن  بعدی 

كدام یک از چهار فرمان فوق دارد؟ 

نوعی  دنبال  به  او  درواقع   
بشارت  تحقق  میان  همانندسازی 
عیسی؟ع؟  حضرت  بر  نخست 
و  باب  بر  بعدی  بشارت های  و 
بهاءاهلل است؛ اما عالوه بر اشکاالت 
که سبب می شود تطبیق  پیش گفته 
کند، برخی  نخست غیرموجه جلوه 
از حقایق تاریخی نیز با تطبیق بشارت 
کتاب دانیال بر حضرت مسیح منطبق 
نیست و لذا تطبیق نخست و تالش 
پیش فرض  این  از  ناشی  بعدی 

نادرست به نظر می رسد.
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فرض  بر  دانیال،  بشارت  نگارنده  گمان  به 
چون  دارد؛  داللت  نخست  فرمان  بر  صحت، 
این فرمان باعث خروج بنى اسرائیل از انزوا شده 
از  و  بود  آنان  برای  رهایى  و  گشایش  نخستین  و 
ی و استفاده مجدد آنان  زمان صدور آن، بازساز
فرمان های  و  گردید  ممكن  اورشلیم  معبد  از 
بعدی برای تكمیل و بهبود ساختمان معبد بوده 
كه  هنگامى  نیز  جامعه شناختى  منظر  از  است. 

برای قومى تحقق عینى  بشارتى 
تطبیق  منتظر  قوم  آن  یابد، 
مجدد همان بشارت بر حوادث 
گر خود را جای  بعدی نیست و ا
بشارت  كه  یم  بگذار افرادی 
مسلمًا  بودند،  شنیده  را  دانیال 

معبد  ی  بازساز برای  كورش  نخست  فرمان 
تلقى  دانیال  بشارت  تحقق  همان  اورشلیم، 
فرمان  زمانى  فاصله  آنكه  ضمن  شد.  خواهد 
روز   490 حدود  همان  دانیال  بشارت  با  كورش 
كتاب دانیال فهمیده مى شود. كه از ظاهر  است 

را  فرمان  سومین  دلیل،  ن  بدو عبدالبهاء، 
كه  كرده  انتخاب  بشارت  این  بدایت  به عنوان 
اول  فرمان  چون  است.  انتخاب  بدترین  قضا  از 
منجر  دوم  فرمان  و  معبد  ساخت  شروع  به  منجر 
فرمان چهارم  نتیجۀ  و  آن شده  پایان ساخت  به 
فرمان  تنها  و  بوده  اطراف  دیوارهای  ساخت  نیز 
بى نتیجه و ملغى شده در میان این چهار فرمان، 
آنكه  ضمن  است.  اردشیر  سوم  فرمان  همان 
بار  یک  را  فرمان  این  صدور  سال  عبدالبهاء 

سال 457 قبل از میالد و چند سطر جلوتر 456 
محل  تناقض  این  كه  كرده  عنوان  میالد  از  قبل 
در  این  ص196(.  بى تا،  )حلبى،  است  تعجب 
یخى هر دو  كه براساس نقل های تار حالى است 
اردشیر  فرمان  صدور  سال  و  بوده  اشتباه  یخ  تار
كس، 1394،  458 قبل از میالد است )مستر ها
برای  تالش ها  تمام  دراین صورت  كه  ص32( 
كتاب  بشارت  بدایت  بر  فرمان  همین  تطبیق 
دانیال نیز بى نتیجه خواهد بود.

بیان  در  یخى  تار اشكال  دومین 
تطبیق  برای  او  تالش  عبدالبهاء 
دانیال  كتاب  بشارت  دو  هر 
برای  او  است.  بشارت  یک  بر 
هفته  هفت  و  هفته  شصت ودو 
كرده  )مجموعًا 69 هفته( بر هفتاد هفته استدالل 
اورشلیم بوده  كه هفت هفته زمان ساخت معبد 
ادعا  این  برای  متقنى  یخى  تار دلیل  اما  است؛ 
وجود ندارد. دو دیگر آنكه در فرض پذیرش ادعای 
این  در  مذكور  هفته  دو  و  شصت  عبدالبهاء، 
تا صعود حضرت  پایان ساخت معبد  از  بشارت 
مسیح است، اما او یک هفته دیگر به این مقدار 
افزوده و نوشته است كه هفته اخیر صعود حضرت 
گر پایان  كه ا گشت. سؤال اینجاست  مسیح واقع 
مسیح  حضرت  صعود  بر  هفته  دو  و  شصت 
به عنوان  دیگر  هفته  یک  چگونه  است،  منطبق 
)حلبى،  است؟  شده  گرفته  نظر  در  صعود  هفته 
بى تا، ج1، ص196( ضمن آنكه یک هفته در بیان 
نمى توان  و  است  سال  هفت  معادل  عبدالبهاء 

عبدالبهاء، بدون دلیل، سومین 
این  بدایت  به عنوان  را  فرمان 
که از قضا  کرده  بشارت انتخاب 

بدترین انتخاب است.
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هفته  یک  عیسى  حضرت  صعود  كه  پذیرفت 
كشیده باشد.  یعنى هفت سال طول 

2-5- اشکاالت شکلی

در این بخش به اشكاالت تطبیق بشارات دوم تا 
یم.  كتاب دانیال بر باب و بهاءاهلل مى پرداز پنجم 
دربارۀ  پیش گفته  مبنایى  اشكاالت  از  برخى 
تطبیق بشارت نخست دانیال بر حضرت مسیح 
در  باب  بر  دوم  بشارت  تطبیق  اساس  و  پایه  كه 
كتاب مفاوضات است، در اینجا نیز مطرح است. 
كتاب دانیال محل تردید است و  مثل آنكه اعتبار 
یلى  یا آنكه تأویل و خروج از ظاهر عبارات آن، تأو
بالوجه است و معنای ظاهری آن درست تر به نظر 
مبنایى،  اشكاالت  این  از  صرف نظر  مى رسد. 
نیز  بهاءاهلل  و  باب  بر  پنجم  تا  بشارت دوم  تطبیق 
آن  به  ادامه  كه در  دارای اشكاالت شكلى است 

یم. مى پرداز

کتاب دانیال 1-2-5-حلقه مفقوده در بشارات 

كتاب دانیال به ظهور  مطابق بیان عبدالبهاء، در 
مهم  حوادث  به عنوان  باب  و  عیسى  حضرت 
كه  داده شده است. مى دانیم  بشارت  آخرالزمان 
مظاهر  میان  تفاوتى  بهائى،  اعتقادی  منظومه  در 
مطرح  پرسش  این  بنابراین،  نیست؛  االهى  ظهور 
كرم؟لص؟ به عنوان  كه چگونه ظهور پیامبرا است 
ظهور  از  بعد  جهان  حوادث  مهم ترین  از  یكى 
دانیال  بشارات  دایره   از  عیسى؟ع؟  حضرت 
آن  از  بعد  و  قبل  ظهور  دو  به  فقط  و  شده  حذف 

اشاره شده است؟ 

ارسال  یج  تدر و  ترتیب  كه  است  بعید  بسیار 
كه قرار است چراغ راه آیندگان  پیامبران در متنى 
كتاب  كه  بپذیریم  آنكه  مگر  شود،  حذف  باشد، 
دانیال اساسًا عهده دار چنین وظیفه ای نیست و 
تطبیق بشارات آن بر حضرت مسیح یا باب صرفًا 
بعدی  مكاتب  صاحبان  سلیقه  و  ذوق  براساس 
كه دربارۀ  گرفته است. در این فرض آنچه  صورت 
به  اشاره  دارد،  واقعیت  دانیال  كتاب  بشارات 
حوادث بسیار نزدیک به عصر دانیال خواهد بود 
كه نابودی پادشاهى بابل به دست هخامنشیان و 
آزادی یهودیان است؛ نه چیزی فراتر و دورتر از آن. 

نكته بسیار جالب دیگر اینكه عبدالبهاء در این 
بخش از مفاوضات، با وام گرفتن از فراز 24 انجیل 
كتاب دانیال را مكمل این عبارت  متى، بشارات 
مى داند. در اینجا الزم است دربارۀ فراز 24 انجیل 

متى توضیحاتى از منظر خوانندگان عزیز بگذرد:

میان  گفت وگویى  متى،  انجیل   24 فراز  در 
مى دهد.  رخ  عیسى؟ع؟  حضرت  و  حواریون 
او  از  عیسى  حضرت  گردان  شا گفت وگو  این  در 
حضرت  مى پرسند.  را  او  بازگشت  نشانه های 
گردان  عیسى؟ع؟ نشانه هایى را بیان مى كند و شا
بازگشت  از  پیش  عظیم  حوادث  وقوع  از  را  خود 
ظهور  حوادث  این  ازجملۀ  مى كند.  مطلع  خود 
و  مردم  كردن  گمراه  قصد  كه  است  پیامبرنمایان 
سوءاستفاده از عقاید آنان را دارند. سپس به بیان 
ازجمله  مى پردازد.  خویش  ظهور  ئم  عال از  برخى 

در فراز 29 و 30 مى گوید: 
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یک  تار آفتاب  ایام،  آن  مصیبت  از  بعد  فورًا  »و 
از آسمان  گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان 
آنگاه  گردد.  متزلزل  ک  افال قوت های  و  ریزند  فرو 
گردد و در آن  عالمت پسر انسان در آسمان پدید 
كنند و پسر  وقت، جمیع طوایف زمین سینه زنى 
و  قوت  با  آسمان،  ابرهای  بر  كه  بینند  را  انسان 

جالل عظیم مى آید.« 

از  عبارت  این  در  عیسى؟ع؟  حضرت  همچنین 
دانیال  كتاب  به  اشاره  با   15 فراز  در  متى  انجیل 
كه به زبان  مى فرماید: »پس چون مكروه ویرانى را 
مقدس  مقام  در  است،  شده  گفته  نبى  دانیال 
و  كند...«  یافت  در خواند  هر كه  بینید  برپاشده 
كتاب دانیال ارجاع  ئم ظهور خود را به  درواقع عال

مى دهد. 

كه فراز 24 از  نتیجه آنكه عبدالبهاء معتقد است 
كتاب  كتاب دانیال است و  انجیل متى ناظر به 
دانیال نیز بشارت به ظهور باب مى دهد. بنابراین 

فراز 24 انجیل متى دربارۀ باب است.

حسین على  میرزا  پدرش  نگاه  با  البته  نظریه  این 
بهاءاهلل  كه  چرا است،  تعارض  در  بهاءاهلل  نوری 
انجیل،  از  آیه  همین  به  اشاره  با  ایقان  كتاب  در 
مى داند.  كرم؟لص؟  پیامبرا ظهور  با  مرتبط  را  آن 
فراز  آیه  در  مذكور  عالمات  كه  است  معتقد  او 
است.  كرم  پیامبرا ظهور  به  مربوط  متى  انجیل 
مى كند،  اشاره  مسأله  این  به  بهاءاهلل  چرا  اینكه 
است  مسلم  اما  است،  دیگر  پژوهشى  موضوع 
كه  را   24 فراز  در  متى  انجیل  بشارت های  او  كه 
است،  دانیال  كتاب  بشارت های  آن  مكمل 

میرزا  نه  و  مى داند  محمد؟لص؟  حضرت  دربارۀ 
على محمد شیرازی یا همان باب! او در این ایقان 

مى نویسد:

كه در رضوان  »و این است نغمات عیسى بن مریم 
ئم ظهور بعد فرموده.  انجیل به الحان جلیل در عال
كه  كه منسوب به مّتى است در وقتى  در سفر اّول 
سؤال نمودند از عالمات ظهور بعد جواب فرمود: 
احاطه  را  مردم  همه  كه  ابتال  و  تنگى  از  بعد   ...
یعنى  مى شود  ممنوع  افاضه  از  شمس  مى نماید، 
یک مى گردد و قمر از  اعطای نور باز مى ماند و  تار
اركان  و  مى شوند  نازل  ارض  بر  سماء  ستاره های 
ارض متزلزل مى شود. در این وقت ظاهر مى گردد 
جمال  یعنى  آسمان،  در  انسان  پسر  نشانه های 
عالمات  این  ظهور  از  بعد  وجود  ساذج  و  موعود 
از عرصه غیب به عالم شهود مى آید و مى فرماید: 
كن اند  كه در ارض سا در آن حین جمیع قبیله ها 
آن  خالیق  مى بینند  و  مى نمایند  ندبه  و  نوحه 
حالتى  در  آسمان  از  مى آید  كه  را  احدّیه  جمال 
بخششى  و  بزرگى  و  قّوت  با  است؛  ابر  بر  سوار  كه 
را  خود  ئكه[  ]مال ئكه های  مال مى فرستد  و  بزرگ 
ثه  ثال اسفار  در  و  انتهى.  با صدای سافور عظیم، 
است  یوحّنا  و  مرقس  و  لوقا  به  منسوب  كه  دیگر 
همین عبارات مذكور است و چون در الواح عربّیه 
به تفصیل مذكور شد دیگر در این اوراق متعّرض 
كتفا به یكى از آن ها نمودیم و  ذكر آن ها نشدیم و ا
علمای انجیل چون عارف به معانى این بیانات 
كلمات نشدند و به ظاهر  و مقصود موّدعه در این 
آن متمّسک شدند، لهذا از شریعه فیض محّمدّیه 
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گشتند.«  ممنوع  احمدّیه  فضل  سحاب  از  و 
)بهاءاهلل، 155، صص16و17(. 

كه بهاءاهلل فراز 24 انجیل متى و  مالحظه مى شود 
كتاب دانیال، را دربارۀ  بخش تكمیلى آن، یعنى 
كرم؟لص؟ مى داند و عبدالبهاء بى توجه به  پیامبرا

این نگاه پدر، آن را بر باب منطبق 
كه یكى یا  مى داند. بدیهى است 
نادرست  تطبیق ها  این  ی  دو هر 

است.

2-2-5- بدایت و نهایت بشارت 
دوم )2300 روز(

تطبیق  اعتبارسنجى  برای 
در  باب  بر  دانیال  دوم  بشارت 

و  شروع  یخ  تار به  دیگر  بار  باید  مفاوضات  كتاب 
بخش  در  چنان كه  كنیم.  توجه  بشارت  هر  پایان 
بشارت  دوره  شروع  عبدالبهاء  شد،  بیان  قبلى 
كتاب دانیال را در سال 456 یا 457 قبل از  دوم 
اردشیر  فرمان  صدور  با  مصادف  و  مسیح  میالد 
اورشلیم  معبد  اطراف  دیوارهای  ساخت  برای 
نمى تواند  مبدأ  این  شد،  ذكر  چنان كه  مى داند. 
باشد  بشارت  این  محاسبه   برای  مناسبى  زمان 
یخ اتمام آن نیز قابل توجه است. در بشارت  اما تار
توسط  بشارت  تطبیق  نحوه  مسیح،  حضرت  به 
عیسى  صعود  سال  با  كه  بود  این گونه  عبدالبهاء 
كارآمدی آن بیان  منطبق مى شد كه واضح بودن نا
كه بشارت  انتهایى  باب، سال  دربارۀ  اما  گردید. 
در آن واقع خواهد شد، بر سال ادعای بابیت میرزا 

یعنى  است.  شده  منطبق  شیرازی  على محمد 
سال 1844 میالدی یا همان سال 1260 قمری.

و  دعوت  آغاز  در  باب  كه  مطلع اند  محققان 
حتى  یا  و  جدید  ظهور  ادعای  خود،  حركت 
قائمیت نداشت و تنها خود را نایب امام دوازدهم 
محمدبن الحسن  حضرت 
سپس  مى كرد.  معرفى  العسكری 
تطورات ادعاهای او در سال های 
 1264 سال  در  تا  شد  باعث  بعد 
ادعای قائمیت نماید و با نگارش 
سال  در  فارسى  بیان  كتاب 
جدید  شریعت  ادعای   ،1265
دوره   پایانى  سال  بنابراین  نمود. 
سال  با  نیز  دانیال  كتاب  بشارت 
منطبق  باب  آیین  استقالل  یا  و  قائمیت  ادعای 
ادعای  عبدالبهاء  چرا  نیست  معلوم  و  نیست 

ک این تطبیق قرار داده است. بابیت او را مال

تطبیق  مطابق  نصاری  و  یهود  كه  كنید  تصور 
عبدالبهاء در سال 1260 كه میرزا على محمد فقط 
ادعای بابیت امام زمان؟جع؟ را داشت، چگونه 
را  او در سال های بعد  آیین  باید ادعای استقالل 
پیش بینى مى كردند و ظهور او را منطبق بر بشارت 
كتاب دانیال مى پنداشتند و براساس آن بشارت 

به او ایمان مى آوردند؟!

ظهور  بر  دانیال  كتاب  بشارت  تطبیق  كارآمدی  نا
این  آنكه  به ویژه  است،  آشكار  نیز  اینجا  در  باب 
بهاءاهلل  یا  باب  عبدالبهاء،  از  قبل  را،  تطبیق 

این نظریه البته با نگاه پدرش 
نوری  حسین علی  میرزا 
است،  تعارض  در  بهاءاهلل 
کتاب  در  بهاءاهلل  که  چرا
ایقان با اشاره به همین آیه از 
ظهور  با  مرتبط  را  آن  انجیل، 

کرم؟لص؟ می داند. پیامبرا
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گر  ا است.  نشده  استناد  آن  به  و  نكرده  تقریر  نیز 
مى كند،  استناد  عبدالبهاء  كه  آن چنان  مطلب 
داشت  جا  بود،  همگان  برای  قابل درک  و  روشن 
حتى  او،  به  مؤمنان  و  اطرافیان  یا  باب  خود 
ایمان  در  بشارت،  این  به  استشهاد  با  بهاءاهلل، 

تالش  باب  به  نصاری  و  یهود 
شصت وچهار  اینكه  نه  كنند، 
برای  را  موضوع  این  بعد  سال 
اعالم  عبدالبهاء  بار  اولین 
همین  مى رسد  به نظر  كند. 
عدم استشهاد، دلیل برساخته 
سال های  در  تطبیق  این  بودن 
تئوری پردازان  به وسیلۀ  بعد 

بهائى نظیر عبدالبهاء باشد. 

و  سوم  بشارت   -5-2-3
شمارش روزهای سه سال و نیم

را  آن  كه عبدالبهاء تالش مى كند  بشارت سومى 
با  كه دانیال  بر باب منطبق سازد، بشارتى است 
كتان از آن یاد مى كند  عبارت مرد ملبس شده به 
نقل  این گونه  دانیال  كتاب  قول  از  عبدالبهاء  و 
برای  كه  نمود  یاد  سوگند  ابدی  حى  »به  مى كند: 
یک زمان و دو زمان و نصف زمان خواهد بود...«.

كه عبدالبهاء این مدت را معادل سه سال  گفتیم 
و نیم درنظر مى گیرد و بعد سه سال و نیم را معادل 
قلمداد  روز  نیز معادل 1260  را  آن  و  ماه  چهل ودو 

كرده و منطبق بر سال ظهور باب مى نماید.

در اینجا نیز چند مسأله قابل طرح است:

كه عبدالبهاء به اعتبار  نخست آنكه سال قمری 
كید مى كند، 355 روز است  آن در این محاسبه تأ
این  در  پشت سرهم  سى روزه  ماه   12 هیچ گاه  و 
سال قرار نمى گیرند. بنابراین با هیچ محاسبه ای 
نمى توان 42 ماه را معادل 1260 روز دانست، بلكه 
باید آن را عددی معادل 1242 

روز در نظر بگیریم. 

درنظر  نیز  شمسى  را  سال  گر  ا
 365 حدود  سال  هر  بگیریم 
را،  ماه   42 و  بود  خواهد  روز 
عددی بین 1275 تا 1282 روز 
كرد. این تفاوت  باید محاسبه 
تعداد  اختالف  از  ناشى  نیز 
با  سال  نخست  نیمه  روزهای 

نیمه  دوم آن است.

باید  نیز  را  امر  بدایت  آنكه  دوم 
آن  شهادت  زمان  یا  كرم؟لص؟  پیامبرا ظهور  زمان 
گرفت، نه مقطعى در میانه دعوت  حضرت درنظر 
كه بعدها مسلمانان آن را به عنوان  به نام هجرت 
تطبیق  در  مسأله  این  گرفتند.  درنظر  یخ  تار مبدأ 
كه در بخش بعدی به آن خواهیم  بشارت چهارم 

پرداخت، بسیار تعیین كننده خواهد بود.

نمى كند  مشخص  عبدالبهاء  اینكه  سوم  نكته 
گرفته  درنظر  سال  یک  معادل  را  زمان   چرا  كه 
یک  یا  ماه  یک  یا  قرن  یک  معادل  چرا  است؟ 
هفته درنظر نگرفته و چگونه در همین معنا آن را 
به  كه  است  حالى  در  این  است؟  كرده  منحصر 

که یهود و نصاری مطابق  کنید  تصور 
 1260 سال  در  عبدالبهاء  تطبیق 
ادعای  فقط  علی محمد  میرزا  که 
داشت،  را  زمان؟جع؟  امام  بابیت 
آیین  استقالل  ادعای  باید  چگونه 
پیش بینی  را  بعد  سال های  در  او 
بر  منطبق  را  او  ظهور  و  می کردند 
می پنداشتند  دانیال  کتاب  بشارت 
ایمان  او  به  بشارت  آن  براساس  و 

می آوردند؟!
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برای  زمان  دو  ترجمه  پژوهشگران،  از  برخى  باور 
این عبارت ترجمه نادرستى است؛ زیرا دو یا چند 
زمان در زبان عبری به یک شكل نوشته مى شوند 
و  موعد  یک  دانیال،  عبارت  صحیح  ترجمه  و 
كه  چرا بود،  خواهد  موعد  از  پاره ای  و  موعد  چند 
زبان  و در  كتاب دانیال »موعدیم« است  عبارت 
عبری مثنى و جمع به یک شكل برای كلمه  موعد 
زمان  به  موعد  ترجمه   همچنین  مى شود.  نوشته 
نیم موعد هم  ترجمه  و  نادرستى است  ترجمه  نیز 
نادرست است و باید پاره ای از موعد آن را ترجمه 

كرد )حلبى، بى تا، ص198(.

گر موعد یا زمان را  كه ا چهارمین اشكال آن است 
گرفته است، چرا و به چه  به عنوان یک سال درنظر 
دلیل به محاسبه تعداد روزهای سه سال و نیم و 
تبدیل مجدد هر روز به یک سال پرداخته است؟ 
بوده  سال  یک  موعد  از  دانیال  كتاب  منظور  گر  ا
مورد  بشارت  این  از  بعد  نیم  و  سال  سه  باید  كه 
برای تطبیق  گیرد. درواقع عبدالبهاء  قرار  یابى  ارز
ظاهر  از  خروج  دوبار  خود،  هدف  به  بشارت  این 
آمیخته  ثانویه  تأویل  با  را  نخستین  تأویل  و  كرده 
است  دور  به  متن  تفسیر  و  تأویل  ضوابط  از  كه 

)حلبى، بى تا، ج1، ص199(.

بر  عالوه  نیز  تطبیق  این  كه  مى شود  مالحظه 
اشكاالت  دارای  پیش گفته،  بنیادین  اشكاالت 

شكلى فراوان است و موجه نخواهد بود. 

 1290( چهارم  تطبیق  شکلی  اشکاالت   -5-2-4
روز(

بشارت  به  مربوط  عبدالبهاء  چهارم  تطبیق 
ادعای  سال  به  روز   1290 عدد  به  دانیال  كتاب 
پیش تر  كه  آن گونه  است.  نوری  میرزاحسین على 
بیان شد، ابتدای این بشارت از دیدگاه عبدالبهاء 
انتهای  و  كرم؟لص؟  پیامبرا علنى  دعوت  آغاز 
را  آن  عبدالبهاء  كه  است  قمری   1280 سال  آن 
مى كند.  معرفى  بهاءاهلل  علنى  دعوت  آغاز  سال 
شوقى نیز درباره روز ادعای بهاءاهلل در باغ رضوان 
امتدادش  كه  ویرانى  رجاست  »دوران  مى نویسد: 
یست و  كتاب دانیال هزار و دو طبق اصحاح اخیر 
گردیده خاتمه یافت« )شوقى، 149،  نود روز مقّرر 
بر  عالوه  نیز  بشارت  این  تطبیق  در  ص310( 
به اشكاالت  باید  گفته،  بنیادی پیش  اشكاالت 

كرد: شكلى ذیل نیز توجه 

بشارت  این  آغاز  سال  به  مربوط  مسأله  نخستین 
آغاز  سال  عبدالبهاء  چرا  نیست  معلوم  است. 
یخ  كرم؟لص؟ را مبدأ این تار دعوت علنى پیامبر ا
گرفته، درحالى كه در بخش قبلى مالحظه  درنظر 
مبدأ  باب،  بر  سوم  بشارت  تطبیق  برای  كه  شد 
گرفته  درنظر  كرم؟لص؟  پیامبرا هجرت  را  یخ  تار
هم  آن  و  سطر  چند  فاصله  به  دوگانگى  این  بود. 
نپذیرفتنى  و  عجیب  بسیار  مطلب،  یک  برای 
آنكه  ضمن  ص200(.  ج1،  بى تا،  )حلبى،  است 
دو  هر  شد،  بیان  قبلى  بخش  در  كه  همان طور 
باید  یا  بشارت  این  مبدأ  است.  نادرست  مبدأ 
كرم در سال 13 قبل از هجرت  آغاز بعثت پیامبر ا
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باشد و یا شهادت آن حضرت در سال 11 هجری. 
یعنى شروع یا پایان دوره  نبوت و ظهور ایشان، نه 

یخ.  یخى فرضى در میانه  این دو تار تار

یخ پایان این بشارت است. به تصریح  نكته دوم تار
یخ نگاران بهائى، ادعای بهاءاهلل در باغ رضوان  تار
)فاضل  است  بوده  قمری  هجری   1279 سال  در 
 ،147 فیضى،  ص264؛  ج4،  بى تا،  مازندرانى، 
كتاب  بشارت  نهایت  سال  درنتیجه  ص159(. 
یعنى  عبدالبهاء،  گفتۀ  با  مطابق  نیز  دانیال 
كه  است  حالى  در  این  بود.  نخواهد   1280 سال 
كرده  كید  تأ مفاوضات  پاورقى  در  عبدالبهاء 
كه  كه سال ادعای بهاءاهلل، سال 1280 بوده  است 

یخى نادرست به نظر مى رسد.  از نظر تار

5-2-5- مشکالت بشارت پنجم برای عبدالبهاء

زمان  عبدالبهاء،  تطبیق های  و  محاسبات  بر  بنا 
زمان  در  دانیال  كتاب  بشارت  پنجمین  وقوع 
بود.  نرسیده  فرا  هنوز  مفاوضات  كتاب  نگارش 
 10 حدود  هنوز  كه  بود   1335 عدد  بشارت  این 
این  عبدالبهاء  بود.  مانده  باقى  آن  وقوع  به  سال 
نقل  مفاوضات  در  نیز  را  دانیال  كتاب  از  بخش 
كتاب  متن  ننمود.  منطبق  حادثه ای  بر  اما  كرد؛ 
كه این 1335 روز، 45 روز پس  دانیال این گونه بود 
خواهد  امر  همان  امتداد  در  و  است  روز   1290 از 
و  دائمى  قربانى  شدن  موقوف  زمان  از  »و  بود: 
یست ونود  هزارودو ویرانى  رجاست  نمودن  نصب 
كشد و  كه انتظار  روز خواهد بود؛ خوشا به حال آن 

پنج روز برسد.«  به هزاروسیصدوسى و

این 10 سال به سرعت سپری شد و در سال 1335 
بشارت  این  تطبیق  در  بهائیان  دیگر  بار  قمری، 
دانیال  كتاب  ظاهر  كردند.  سؤال  عبدالبهاء  از 
بنى اسرائیل  بر  نور حقیقت  روز  این  كه در  بود  آن 
مقدس  ارض  بر  االهى  سلطنت  و  تابید  خواهد 
عبدالبهاء  كه  آنچه  بر  بنا  شد.  خواهد  گسترده 
بهائیت  بود  الزم  بود،  داده  تطبیق  مفاوضات  در 
كثیری به این  گیر شده و جمع  در سراسر عالم فرا

آیین درآیند، اما این اتفاق نیفتاده بود.

تطبیق  سال،  این  در  نامه ای  در  عبدالبهاء  لذا 
موكول  شمسى   1335 سال  به  را  پنجم  بشارت 
آیین  این  برای  چهل ساله  فاصله   یک  و  كرد 
سخن  با  توجیه  این  كه  است  بدیهى  خرید. 
بهائى  یخ  تار قمری  سال های  تطبیق  در  او  خود 
او  بود.  تعارض  در  دانیال  كتاب  بشارت های  با 
به  مبارک  جمال  ظهور  یخ  »تار بود:  نوشته  قباًل 
محمد  حضرت  هجرت  و  بعثت  از  قمری  سنه  
محمد  حضرت  شریعت  در  زیرا  مى نماید،  بیان 
آن  در  زیرا  بها،   

ٌ
و معمول سنه قمری معتبر است 

از احكام عبادات سنه  شریعت در هر خصوص 
 به است.« 

ٌ
قمری معمول

در  و  گذاشت  كنار  را  سخن  این  او  همه  این  با 
من  سئلت  ما  اما   ...« نوشت:  مفاوضات  كتاب 
االیة الموجودة فى سفر دانیال طوبى لمن یری الفًا 
ثین فهذه سنه شمسیة  و ثالث مائة و خمسة و ثال
قرن  ینقضى  یخ  التار بذلك  الن  بقمری  لیست 
یتمكن  اهلل  تعالیم  و  الحقیقة  الشمس  طلوع  من 
مشارق  االنوار  تمالء  و  التمكن  حق  االرض  فى 
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اهلل  بنصر  المؤمنون  یفرح  یومئذ  و مغاربها  االرض 
و اما الف و مأتین و التسعون ایامًا الذی فیه االیة 
بحساب  هى  الكلى  بالظهور  المبشرة  السابقه 
)همو،  المفاوضات«  فى  مصرح  هو  كما  قمری 

مكاتیب، ج3، ص 224(.

كتاب  در  موجود  آیه  دربارۀ  كه  آنچه  از  یعنى 
حال  به  خوشا  كه  بگویم[  ]باید  پرسیدی  دانیال 

ببیند.  را   1335 سال  كه  آن 
شمسى  حساب  به  آیه  این 
قمری  حساب  به  و  است 
كه در سال 1335  نیست، چرا
طلوع  از  قرن  نخستین  قمری، 
مى گذرد  حقیقت  شمس 
هجری   1375 سال  )معادل 
جهت  همین  به  قمری(. 

قدرت  شكل  بهترین  به  زمین  بر  خداوند  تعالیم 
خواهد شد و نور آن بر شرق و غرب عالم خواهد 
شاد  خداوند  ی  یار به  مؤمنان  روز  آن  در  تابید. 
كه اشاره  كتاب دانیال  خواهند بود. اما آیه ای از 
است،  قمری  حساب  به  دارد،   1290 سال  به 
آن  به  نیز  مفاوضات  كتاب  در  كه  آن چنان 

تصریح شده است. 

در  جایى  در  عبدالبهاء  كه  مى شود  مالحظه 
معتبر  را  قمری  سال  حساب  محمدی  شریعت 
دانیال  كتاب  بشارات  دیگر  جای  در  و  مى داند 
در  مى كند.  تأویل  شمسى  سال  حساب  به  را 
پیامبر  هجرت  سال  را  بشارات  مبدأ  جایى 

دعوت  سال  دیگر  جای  در  و  مى گیرد  درنظر 
دلیلى  نیز  هیچ كدام  برای  البته  و  پیامبر  علنى 
سال  صدمین  از  خود  منظور  نمى كند.  اقامه 
بیان نمى كند. سال  نیز  را  طلوع شمس حقیقت 
1235 شمسى معادل سال 1272 قمری است و 
ثبت  بهاءاهلل  ادعاهای  از  هیچ یک  سال  این  در 
شمس  طلوع  صدسالگى  مبدأ  است.  نشده 
و  نیست  معلوم  نیز  حقیقت 
قمری  سال  حساب  به  حتى 
 1275 سال  از  سال   100 نیز 
سال  این  كه  مى گذرد  قمری 
بهاءاهلل  از  ادعایى  ی  حاو نیز 

نیست. 

نتیجه گیری 
اثر - 1 مفاوضات  كتاب 

آیین  كالمى  كتاب های  مهم ترین  از  عبدالبهاء 
آن  دربارۀ  فراوانى  تبلیغات  كه  است  بهائى 
كتاب،  این  در  عبدالبهاء  است.  گرفته  شكل 
و  باب  ظهور  بر  را  دانیال  كتاب  بشارت های 

كرده است. بهاءاهلل تأویل 

كه در منابع اسالمى و - 2 داستان حضرت دانیال 
یهودی بیان شده، مشابهت های بسیاری دارد و 

بى تردید، آن جناب از پیامبران االهى است.

به وسیلۀ - 3 دانیال  كتاب  بشارات  تطبیق های 
اشكاالت  و  مبنایى  اشكاالت  دارای  عبدالبهاء 
شكلى است. مهم ترین اشكاالت مبنایى اعتماد 
تردیدهای  على رغم  كتاب  این  متن  به  كامل 

تطبیق های  و  محاسبات  بر  بنا 
پنجمین  وقوع  زمان  عبدالبهاء، 
زمان  در  دانیال  کتاب  بشارت 
فرا  هنوز  مفاوضات  کتاب  نگارش 
عدد  بشارت  این  بود.  نرسیده 
که هنوز حدود 10 سال  1335 بود 

به وقوع آن باقی مانده بود. 
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از  بى ضابطه  خروج  پژوهشگران،  سایر  جدی 
سال،  به  روز  دلیل  بدون  تأویل  و  متن  ظاهر 
كتب االهى و  به ماهیت بشارت های  بى توجهى 

یخى دربارۀ  ناسازگاری های تار
كتاب  تطبیق بشارت نخست 
عیسى؟ع؟  حضرت  بر  دانیال 

است.

اشكاالت - 4 مهم ترین  از 
كتاب  بشارات  تطبیق  شكلى 
بهاءاهلل،  و  باب  بر  دانیال 
یخ  تار دوگانگى  به  مى توان 
بشارت های  نهایت  و  بدایت 
مكرر  تأویل های  مختلف، 

یخ های  تار ناسازگاری  مقصود،  به  نیل  برای 
یخى و بى توجهى به تعداد  تطبیق شده با وقایع تار

كرد. روزهای سال شمسى و قمری اشاره 

عبدالبهاء - 5 تأویل  اساسى  اشكاالت  دیگر  از 
به  ملحق  را  متى  انجیل   24 آیه  او  كه  است  آن 
درحالى كه  دانسته،  باب  دربارۀ  و  دانیال  كتاب 
بهاءاهلل همین آیه را دربارۀ رسول 

كرم؟لص؟ مى داند. ا

جدی - 6 اشكاالت  به  باتوجه  
تطبیق  به  شكلى  و  مبنایى 
دانیال  كتاب  بشارت های 
توسط عبدالبهاء، این تطبیق ها 
و  نیست  موجه  و  قابل پذیرش 
كتاب  اعتبار  رهگذر  همین  از 
مفاوضات و توضیحات عبدالبهاء در آن، محل 

انتقادات جدی قرار مى گیرد.

مبنایی  جدی  اشکاالت  باتوجه به 
بشارت های  تطبیق  به  شکلی  و 
عبدالبهاء،  توسط  دانیال  کتاب 
قابل پذیرش  تطبیق ها  این 
همین  از  و  نیست  موجه  و 
و  مفاوضات  کتاب  اعتبار  رهگذر 
توضیحات عبدالبهاء در آن، محل 

پرسش های جدی قرار می گیرد.
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بهائیان از دیدگاه منتقدان مسیحی
قسمت سوم

گراهام ویلسون ساموئل 
  )Samuel Graham Wilson(

حمید فرناق

کارشناس ارشد حقوق بین الملل  



یلسون،  و گراهام  بهائیت،  كلیدواژه: 
نادرست،  ادعاهای  تحریف شده،  یخ  تار

عبدالبهاء.

چکیده  

محقق،  یلسون،  و گراهام  ساموئل 
كشیش  و  منتقد  متكلم،  نویسنده، 
یه  مسیحى امریكایى پروتستان در 11 فور
1858 در پنسیلوانیای امریكا متولد شد 
گفت. او  و در سال 1916 دار فانى را وداع 
ارشد  كارشناسى  مدرک   1879 سال  در 
و  گرفت  پرینستون  دانشگاه  از  را  خود 
مسیحى  الهیات  رشته  دكترای  مدرک 
دینى  علوم  مدرسه  از   1880 سال  در  را 
همین دانشگاه در پنسیلوانیا اخذ نمود. 
میسیونری  گروه  پیشنهاد  به  یلسون  و
و  آمد  ایران  در  تبریز  شهر  به  مسیحى 
برای مدت بیش از سى سال در مدرسه 
فعالیت  و  كار  به  یال  ممور امریكایى 
ــ  امریكایى  یال  ممور مدرسه  پرداخت. 
در  كه  تبریز  ــ  امریكایى  یادبود  مدرسه  یا 
مدارس  از  گردید  تأسیس   1836 سال 
قدیم شهر تبریز است كه به وسیلۀ مبلغان 
)پروتستانى(  پریسبیترین  فرقه  مذهبى 
سبب  به  یلسون  و دكتر  مى شد.  اداره 
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یاد با  اقامت طوالنى درایران و ارتباط و معاشرت ز
بابیان و بهائیان و مطالعه گسترده آثار و آموزه های 
بهائى، چه درغرب و چه در مشرق زمین و آشنایى 
آیین  رهبران  افكار  و  كتب  آموزه ها،  تعالیم،  با 
بهائى، به ادعاهای غیرواقعى و دروغین سران این 
آیین پى برده و در مكتوبات خود  دربارۀ  آن ها به 

روشنگری پرداخته است. او از 
به عنوان  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل 
یاد  حیله گر  فاشیست های 
بهائى  سران  رابطه  و  مى كند 
باتوجه به  را  الوهیت  و  وحى  با 
و  موردتردید  عملكرد  آن ها 

تمسخر قرار مى دهد.

اشاره
بهائى  آیین  پیدایش  زمان  از 
نحله  آموزه های  این  كنون،  تا
فكری همواره در معرض نقد و 

گونى به آن  گونا انتقاد قرار داشته و اعتراض های 
شده است.

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

و آموزه های  این آیین  ایرانى نوظهور را به باد انتقاد 
گرفته و اعتراض های جدی به آن وارد آورده اند.

تشكیالت بهائى با ترور شخصیت مخالفان خود 
بهائیت  منتقدان  اینكه  به  كردن  آن ها  متهم  و 
جاه طلب  بهائیت،  مفاهیم  با  ناآشنا  بى سواد، 
نموده  سعى  مزدورند،  و  بهائى ستیز  یا  معاند؛  و 
 تأثیر كالم منتقدان را بر بهائیان 
سخنان  آن ها  و  داده  كاهش 
كنون  تا نماید.  بى اعتبار  را 
به  رهگذر  این  در  تشكیالت 
یادی نیز رسیده  موفقیت های ز
توده های  بین  است  توانسته  و 
منتقد  و  مطلع  افراد  و  بهائى 
عمیقى  شكاف های  بهائیت 
با  بهائیان  ارتباط  و  كند  ایجاد 

مخالفان را قطع نماید.

و  خواندن  "ردیه"  با  بهائیت 
منتقدان  مقاالت  و  كتاب ها  دانستن  غیرمعتبر 
كوچک  را  تحقیقات  آن ها  دارد  سعى  بهائیت، 
جلوه داده و به نوعى  آن ها را از دید صاحبنظران و 

پژوهشگران دور نگه دارد. 

تشكیالت بهائى محققان و عالقه مندان به حوزه 
كتاب ها و منشورات رهبران و  بهائیت را فقط به 
این  درحالى كه  مى دهند،  ارجاع  بهائى  مبلغان 
گزینشى نوشته شده و بعد  منشورات جانبدارانه و 
از ممیزی و اصالح به وسیلۀ محافل ملى بهائى و 
مدارک  فاقد  نوعًا  و  رسیده  چاپ  به   بیت العدل 

سرشناس  پژوهشگران  ازجمله 
حوزه  در  مطالعاتی  که  مسیحی 
درصدد  و  داده  انجام  بهائیت 
مختلف  مقاالت  و  کتاب  انتشار 
پروفسور  نام  به  می توان  برآمدند، 
ادوارد براون، ویلیام مک الوی میلر، 
فرانچیسکو  ویت،  بک  فرانسیس 
گراهام  دکتر  زیمر،  هرمان  فیچکیا، 

کرد. ساموئل ویلسون و... اشاره 
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یخى هستند  مستند و نیز مغایر با واقعیت های تار
تا  هستند  شبیه  تبلیغاتى  بروشورهای  به  بیشتر  و 

اثرعلمى و پژوهشى.

علمای  بر  )عالوه   بهائیت  نقد  و  بررسى  حوزۀ  در 
نیز  مسیحى  محققان  و  نویسندگان  اسالمى( 
و  بابیت  بررسى  و  مطالعه  ضمن  و  بوده  پیشگام 

كرده اند. بهائیت، تحقیقات ارزنده ای را منتشر 

یه  باتوجه به زاو ابتدا تصور مى شد مسیحیت،  در 
به عنوان  را  بهائیت  دارد،  اسالم  با  كه  اعتقادی 
نشان  آن  با  مخالفتى  و  نگریسته  همسو  فرقه ای 
این  متوجه  جهان  مسیحیان  به زودی  ولى  ندهد 
كه بهائیت نه تنها برای مسلمانان  واقعیت شدند 
دیگر  پیروان  برای  بلكه  دارد؛  فریب كاری  خطر 
و  اجتماعى  فرهنگى،  نظر  از  نیز،  الهى  ادیان 
بود.  و مشكل ساز خواهد  سیاسى، دغدغه آفرین 
ازاین رو عده ای از اندیشمندان مسیحى، تكاپوی 
با  مقابله  درصدد  و  برنتافته  را  بهائیان  تبلیغى 
اهداف تبلیغى و توسعه طلبانه و عمدتًا سیاسى 

 آن ها برآمدند.

ادیان  بین  با شعار وحدت  بهائى  جامعه جهانى 
درجهت  و  بى خطر  را  خود  وجود  كرد  سعى 
بررسى  از  پس  ولى  نماید  معرفى  جهانى  صلح 
روشن شد  آن  آموزه های  و مطالعۀ  بهائیت  یخ  تار
رجعت  را  بهاءاهلل  نه تنها  بهائى،  تشكیالت  كه 
اهداف  تحقق  درصدد  بلكه  مى داند،  مسیح 
واحد جهانى  »ایجاد حكومت  مثل  بلندپروازانه، 

بهائى« و مصادرۀ موعود ادیان الهى است.

این گونه حركت های فریب كارانۀ تشكیالت بهائى 
باعث شد اندیشمندان مسیحى به فكر روشنگری 
افتاده و درصدد برآیند تا چهره واقعى رهبران امر و 
آموزه های انحرافى بهائیت را در معرض دید اهل 

تحقیق و باورمندان مسیحى قرار دهند.

كه  مسیحى  سرشناس  پژوهشگران  ازجمله 
مطالعاتى در حوزه بهائیت انجام داده و درصدد 
انتشار كتاب و مقاالت مختلف برآمدند، مى توان 
یلیام مک الوی میلر،  به نام پروفسور ادوارد براون، و
یت، فرانچیسكو فیچكیا، هرمان  فرانسیس بک و
یلسون و... اشاره كرد. گراهام ساموئل و یمر، دكتر  ز

اطالعات  با  دارد  سعى  سلسله مقاالت  این 
نظریات  از  مختصری  بررسى  به  موجود،  محدود 
و دیدگاه های برخى از منتقدان مسیحى بپردازد. 
در  دیگر  فرهیخته  محققان  است  الزم  هرچند 
كامل تری را به  این میدان وارد شده و بررسى های 

عالقه مندان این حوزه ارائه نمایند.

گوشه ای از نظرات  كه بیان  الزم به یادآوری است 
بهائیت،  مسیحى  دربارۀ  منتقدان  انتقادهای  و 
دیدگاه های  و  آراء  همه  تأیید  و  قبول  معنى  به 
آنان  عملكرد  و  سیاسى  اجتماعى،  اعتقادی، 

نیست.

دین  بهائیت  بهائى شناسى،  نشریه  نگاه  در 
اجتماعى  گروه  و  كالت  یک  بلكه  نیست؛  الهى 
آن  تعالیم  و  افكار  لذا  است.  قدرتگرا  سیاسى  و 

پذیرفتنى و قابل قبول نیست.



ء

پاییــز1400 شماره 19   

102

گراهام ویلسون ساموئل 

الف ــ زندگی نامه     
یلسون، محقق، نویسنده، متكلم، منتقد  گراهام و
 11 در  پروتستان  امریكایى  مسیحى  كشیش  و 
و  امریكا متولد شد  یه 1858 در پنسیلوانیای1  فور
او در سال  گفت.  را وداع  در سال 1916 دار فانى 
كارشناسى ارشد خود را از دانشگاه   1879 مدرک 
الهیات  رشته  در  خود  دكترای  و  پرینستون 
دینى  علوم  مدرسه  از   1880 سال  در  را  مسیحى 
یلسون  همین دانشگاه در پنسیلوانیا اخذ نمود. و
شهر  به  مسیحى  میسیونری  گروه  پیشنهاد  به 
تبریز در ایران آمد و برای مدت بیش از سى سال 
فعالیت  و  كار  به  یال2  ممور امریكایى  مدرسه  در 

پرداخت.

كه در سال 1836 میالدی  یال تبریز  مدرسه ممور
كه  تأسیس شده، از مدارس قدیم شهر تبریز است 

1. Pensilvanya
2. Memorial school

مبلغان مذهبى فرقه پریسبیترین )پروتستانى( آن 
از  مدرسه  این  مدیریت  برای  مى كردند.  اداره  را 
با  او  برود.  ایران  به  كه  یلسون خواسته شد  و دكتر 
همسرش، آنى و دو دختر نوجوانش در سال 1881 
یخ  تار شاهین،  روزنامه  نوشته  طبق  آمد.  تبریز  به 
یال به سال 1215 خورشیدی  تأسیس مدرسه ممور
الحدید،  )روزنامه  برمى گردد  میالدی(   1836(

سال دوم، شماره 10، چاپ تبریز(.

تمام  تعطیلى  بر  مبنى  فرهنگ،  وزارت  دستور  با 
 1318 سال  در  نیز  مدرسه  این  خارجى،  مدارس 

تعطیل شد و به مدرسه پروین تغییر نام داد.

ب ــ آشنائی با بهائیت
یلسون به دلیل اقامت طوالنى در ایران و ارتباط  و
گسترده  بابیان و بهائیان و مطالعه  با  و معاشرت 
 دربارۀ بهائیت، چه در غرب و چه در مشرق زمین 
كتب و افكار رهبران  و آشنایى با تعالیم، آموزه ها، 
آیین بهائى به ادعاهای غیرواقعى و دروغین این 

آیین پى برد.

یلسون در ابتدای ورودش به ایران با بهائیان  دكتر و
زبانش  معلم  اولین  و  گردید  مرتبط  فارسى زبان 
بهائى  آثار  مطالعه  برای  او  بود.  بهائى  فردی  نیز 
ابراهیم  با  و  برد  بهره  براون  پروفسور  نوشته های  از 
خیراهلل از بهائیان اولیه در امریكا نیز مالقات نمود. 
یلسون همچنین مالقات و مصاحبه ای در سال  و
بهائیان  از  استنستراند3  ژ.  گوست  ا آقای  با   1914
كه بعدها به خاطر تكذیب  معروف امریكا داشت 

3. AUGUST J. STENSTRAND
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طرد  بهائیت  از  ازل  صبح  به  گرایش  و  بهاءاهلل 
بهائیه  و  بابیه  اولیه  یخ  تار بررسى  ضمن  او  شد. 
به  بهاءاهلل  زندگى  از  خطى  كتابى  به  دسترسى  و 
به  بهاءاهلل،  نزدیكان  از  ینى  قزو محمدجواد  قلم 
نجم  مجله  و  نیوز  بهائى  مثل  بهائى  روز  نشریات 
استفاده  آن ها  از  و  داشت  دسترسى  نیز  باختر 

نمود.

به  كه  سفری  در  میالدی   1906 سال  در  یلسون  و
محل  و  بهاءاهلل  مزار  نزدیک  از  داشت،  فلسطین 
از  برخى  با  و  كرد  بازدید  را  حیفا  در  او  اقامت 

اعضای خانواده بهاءاهلل در عكا نیز دیدار نمود.

و ادعاهایش،1  كتاب بهائیت  یلسون در مقدمه  و
كتابش مى نویسد: درباره زمینه و علت نوشتن 

یک  به عنوان  ایران،  در  تجربه  سال  سى  از  »پس 
گسترده  دربارۀ  مطالعه  از  پس  و  مسیحى  مبلغ 
غرب،  در  چه  و  مشرق زمین  در  چه  بهائیت، 
گزاف و دروغین بهائیت شده و  متوجه ادعاهای 
فهمیدم چه میزان از تبلیغات این جنبش آفتابى 
است.  نهان كارانه  و  ابر  پشت  آن  از  مقدار  چه  و 
آموزه هایش  كه  مى كند  ادعا  دروغ  به  بهائیت 
همۀ  تحقق  و  گذشته  ادیان  آموزه های  از  برگرفته 
و  است  گذشته  دینى  سیستم های  آرمان های 
كه مى تواند موردتوجه قرار  تنها آیین جهانى است 
گیرد! بهائیت در غرب، باب، بهاءاهلل و عبدالبهاء 
را به ترتیب در جایگاه یحیى تعمیددهنده، خدا 
و عیسى مسیح قرارمى دهد و بهائیت را به عنوان 

1. Bahaism and Its Claims; A Study of the Religion 
Promulgated by Bahaullah and Abdul- Baha

به این ترتیب  و  مى كند  معرفى  الهى  آیین  یک 
اشتباه  به  را  خود  مخاطبان  خاصى  زیركى  با 

مى اندازد«.

فرقه  یک  به عنوان  بهائیت  از  یلسون  و گراهام 
كه خود  تهاجمى خاورمیانه ای یاد مى كند. آیینى 
فعالیت های  افزایش  با  و  كرده  تعریف  جهانى  را 
آمده  نائل  موقعیت هایى  به  غرب  در  تبلیغى 

است.

یلسون در مقدمه كتاب بهائیت و ادعاهایش  دكتر و
گرایش غربیان به بهائیت مى نویسد:  درباره علت 

دانشجویان  از  برخى  عالقه مندی  از  جدای 
افراد  مذاهب،  تطبیقى  مطالعات  رشته  و  یخ  تار
كه نسبت به بهائیت  گروه های دیگری هستند  و 
زیر  انگیزه های  با  بیشتر  و  نداشته  خاصى  دید 

كرده اند: گرایش پیدا  به سوی بهائیت 

كنجكاوند و به دنبال  1 - یک دسته از افراد صرفًا 
هر چیز جدید و تازه هستند.  آن ها نوعًا به درست 
به  فقط  و  ندارند  كاری  بودن یک عقیده  یا غلط 
نوعى  بهائیان  هستند.  جدید  ایده های  دنبال 
بروز احساسات و تبلیغ را در مواجهه با دیگران به 
كه برای این تیپ افراد در زمان  نمایش مى گذارند 
تلقى  جدید  و  جالب  آن،  با  مواجهه  و  شنیدن 

مى گردد.

به  كه  هستند  كسانى  معتقدان  دیگر  گروه   -  2
حقیقت اساس همه ادیان بزرگ معترف هستند. 
مردان  همۀ  عمومى،  و  كلى  گرایش  یک  با   آن ها 
مى شمارند.  آن ها  الهى  راهنمایان  چون  را  بزرگ 
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رهبران  شمار  در  را  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  مایلند 
كنند. مذهبى حقیقى قلمداد 

سیستم  یک  به عنوان  را  بهائیت  دیگر،  گروه   -  3
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  و  مى كنند  نگاه  اخالقى 
كه  مى كنند  قلمداد  اخالق  جهانى  معلمان  را 
دربرابر  گردی  شا به سان  مسیح  با  نسبت  آن ها 
بهاءاهلل،  صورت  در  است.  آن ها  اخالق  معلم 
مى بینند.  را  جدید  مدرسه  مدیر  یک  چهره 
درحالى كه سران بهائى، با وحى و الوهیت بیگانه 
هستند و اصول اجتماعى و آموزش های اخالقى 

گرفته اند. خود را نیز از مسیحیت و اسالم وام 

غلط  به  را  بهائیت  طرفداران،  از  دیگر  برخى   -  4
مى دانند  مسیح  رجعت  یا  مسیحیت،  ادامۀ 
از  شماری  است.  یافته  تجلى  عبدالبهاء  در  كه 
كه بهاءاهلل  گروه هستند  بهائیان امریكایى از این 

را به عنوان خدای پدر مى دانند. 

گراهام ویلسون ج ــ آثار منتشرشده از 
در  مختلفى  آثار  یلسون  و گراهام  ساموئل  از 
حوزه های اجتماعى، هنری، مسیحیت و آداب و 
كه به برخى از  آن ها  رسوم ایرانى باقى مانده است 

اشاره مى گردد:

زندگى و آداب و رسوم ایرانیان، زندگى و سفر در  •
سرزمین شیروخورشید، 1.1895                                                                                

1. Persian Life and Customs; With Scenes and Inci-
dents of Residence and Travel in the Land of the Lion 
and the Sun, F. H. Revell Co., New York, 1895.

گروه میسیونری غربى، 1896 2   • ایران: 

2. Persia: western mission, Presbyterian Board of 
Publication and Sabbath school Work, Philadelphia, 
1896.
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است،   • ضدمسیحى  تشكیالت  یک  بهائیت 
ژانویه 1915 1

درباره  • )مطالعه ای  ادعاهایش  و  بهائیت 
كه به وسیلۀ بهاءاهلل و عبدالبهاء  آیینى  بهائیت، 

یج مى شود(، 1915 2                     ترو

كتاب بهائیت و ادعاهایش در ده فصل و حدود 
170 صفحه به رشته تحریر درآمده و عالوه  بر مقدمه 
یخى از بابیه و بهائیه، به موضوعاتى  و تصویری تار
چون ادعاهای عمومى و خاص بهائیت؛ بهائیت 
و  بهائیت  حكومت؛  و  بهائیت  مسیحیت؛  و 
نزاع   ترورهای دینى؛  بهائیت؛  زن؛ سوابق اخالقى 
و  امریكا  در  بهائیت  جانشینى؛  سر  بر  جدال  و 

موضوعات دیگر، پرداخته شده است.

1. Bahaism: an antichristian system, Hathi Trust, 
1915.
2. Bahaism and Its Claims; A Study of the Religion 
Promulgated by Bahaullah and Abdul- Baha

و  بابى  آیین  معرفى  در  یلسون  و كتاب  هرچند 
مطالب  به  آن،  در  اتفاق افتاده  وقایع  و  بهائى 
نموده  استناد  مهمى  یخى  تار اسناد  و  ارزشمند 
از موضوعات نیز موردنقد  است، لكن در بعضى 
گرفته است. ازجمله جورج فوت مور3 استاد  قرار 
كتاب یادشده مى نویسد: دانشگاه هاروارد در نقد 

معرفى  به  موفق  كتابش  در  یلسون  و دكتر  »گرچه 
است  توانسته  ولى  است  نشده  بهاءاهلل  از  كاملى 
یخ  تار و  متون  با  آشنایى  زیرا  بشناسد  كاماًل  را  او 

بهائى برای همه آسان نیست.«4

عدم  یلسون،  و كتاب  به  وارده  اشكاالت  ازجمله 
كتاب اقدس به عنوان  استفاده مستقیم ایشان از 
كتاب مقدس بهائیان است. او احكام  مهم ترین 
اثر پروفسور  از  از خالصه ای  گهگاه  را  دینى بهائى 
بروان در مجله انجمن سلطنتى آسیایى نقل قول 
او  كه  باشد  این  شاید  كار  این  دلیل  است.  كرده 

كتاب اقدس دسترسى نداشته است. به ترجمه 

 مریم، یک رمان عاشقانه ایرانى.5  •

از  • مسلمانان6  میان  در  جدید  جنبش های 
انتشارات فلمینگ رول؛ سال 1916، 305 صفحه.

جمع آوری  را  حقایقى  نویسنده  كتاب،  این  در 
مى كند تا نشان دهد اسالم به هیچ وجه یک دین 

3. George Foot Moore
4. The Harvard Theological Review, Jul., 1917, Vol. 
10, No. 3 )Jul., 1917(, pp. 296- 302. On behalf of 
the Harvard Divinity School, Published by: Cam-
bridge University Press, https://www.jstor.org/sta-
ble/1507081 JSTOR
5. Maryam, an Iranian romance novel
6. Modern Movements among Moslems
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ناامید، متصلب و تغییرناپذیر نیست. اسالم توان 
و قدرت خود را در جذب حقایق و آداب و رسوم 
به  ایجاد مفاهیم جدید  ادیان و حتى  مفید سایر 
ثابت  مدرن  جوامع  خواسته های  برآوردن  منظور 

كرده است. 

نه تنها  اسالم  كه  مى دهد  نشان  یلسون  و دكتر 
ناامید نشده است، بلكه با روحیۀ احیاشده بزرگ 
و امید سیاسى به اینكه روزی همه جهان تحت 
بیدار  كاماًل  گرفت،  خواهد  قرار  اسالم  كمیت  حا
است. این انگیزه مضاعف نه تنها در آفریقا، هند 
بیان شگفت انگیزی  اخیر،  در دهه های  تركیه،  و 
ــ  بلكه در مناطق جنگى فعلى  كرده است؛  پیدا 
ارمنستان، ایران و مصر، به ویژه همه جنبش های 
به خوبى  دیدگاه  این  هنگامى كه  مسلمان،  ــ  ترک 
جدیدی  معنای  دارای  شود،  گرفته  درنظر 

مى شوند. 

اسالم  قابل توجه  گسترش  یلسون،  و دكتر  نظر  از 
كه  است  مسیحیت  برای  خطر  مهم ترین  امروز، 

باید به آن پرداخته شود.

گراهام  ساموئل  انتقادی  دیدگاه های   - د 
ویلسون درباره بابیت و بهائیت  

یخچه بابیت و بهائیت. 1 درباره تار
رهبران بهائى تخصص ویژه ای در تحریف وقایع 
رخدادها  آن  اصالح  و  جنبش  ابتدای  یخى  تار
دارند.  بعدی  رهبران  نفع  به  و  روز  مقتضای  به 
واقعى  یدادهای  رو و  یخ  تار از  اطالع  كه  ازآنجا
آیین  یا  نحله  یک  حركت  روند  در  اتفاق افتاده 

خالصۀ  است  مناسب  دارد،  ویژه ای  اهمیت 
بهائیه  و  بابیه  واقعى  حركت های  از  برخى 
اول  فصل  در  یلسون  و دكتر  گیرد.  قرار  موردتوجه 
كتاب  بهائیت و ادعاهایش به این قسمت اشاره 

داشته و مى نویسد:

است.  ادیان  و  مذاهب  از  سرشار  شرق  ک  خا
معروف  ــ  مكنى  بابک،  مزدک،  مانى،  زرتشت، 
خراسان  پوشیده  پیامبر  به عنوان  كه  الله رخ  به 
معروف است و حسن صباح رئیس اسماعیلیه، 
افراد  این  از  هریک  دروزی ها؛  خشن  حكیم 
كرده و  تأثیرات  دیدگاه ها و نظریات خود را منتشر 

گذاشته اند.  یادی از خود به جا  ز

سعدالدوله یهودی، ارغون خان مغول، عالءالدین 
سعى  دیگر،  بسیاری  و  دهلى(  )پادشاه  خلیق 
كردند مذاهبى اختراع كنند! در همین دوران خود 
على  شیخ  و  قادیانى  احمد  سودانى،  مهدی  ما 
نورالدین تونسى، به فهرست افراد دین ساز اضافه 
بیگانه  امریكای  در  غرب،  در  همچنین  شدند. 
و  "دئویسم"  "مورمونیسم"،  فرقه های  سنت،  با 
یافته اند.  و طرفدارانى  "ساینتولوژی" پدیدار شده 

به همۀ این ها، باید بابیت و بهائیت را هم افزود.

بهائیت  دربارۀ  "تحقیق  بر  مقدمه ای  به عنوان 
و  منشأ  دربارۀ  به اختصار  مایلم  ادعاهایش"،  و 
بابیت  از  بهائیت  كنم.  یخچۀ آن مطالبى ذكر  تار
منشعب شده است. بابیت برای توجیه ادعاهای 
مكتب  در  یت  مهدو و  امامت  مفاهیم  به  خود، 
از  كنده  آ شرق  در  فضا  مى كند.  استناد  شیعه 
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ی عرفانى، فلسفه های صوفیانه  هزاران امید و آرزو
سامان،  آن  ک  خا است.  شاعرانه  تخیالت  و 

كنده از فرقه و مذهب است. آ

در ابتدای قرن19، فرقه ای به نام شیخیه در ایران 
شیخ  آن،  مؤسس  نام  از  فرقه  این  نام  برآورد.  1سر 

شده  گرفته  )1827-1752م(  احسائى  احمد 
است. بنا بر نظر او، همیشه در 
جهان "یک انسان كامل" وجود 
دارد كه در ارتباط با امام غائب 
بیان  را  امام  آن  نظرات  و  بوده 
را  خود  احمد  شیخ  مى كند. 
مى دانست.  كامل"  "شیعه  آن 
قاجار  پادشاهان  موردتوجه  او 
داشت.  یادی  ز پیروان  و  بود 
جانشین او، سیدكاظم رشتى، 
در  احمد،  شیخ  عمر  اواخر  در 
پیروانش  و  طرفداران  به  كربال 

كه جانشینى به او منتقل شده است.  كرد  اعالم 
على محمد  میرزا  او،  گردان  شا و  طالب  از  یكى 
فقط  درحالى كه   ،1844 سال  در  او  بود.  شیرازی 
كامل"  "فرد  آن  كه  كرد  اعالم  داشت  سال   24
ارتباط  یعنى دروازۀ  نامید،  باب  را  او خود  است. 
بابى خوانده  او  پیروان  الهى.  معرفت  و  با مهدی 
خود  و  برد  باال  را  خود  مقام  او  زود  خیلى  شدند. 
را "مهدی" نامید. او همچنان برای خود مقامات 
باالتری معرفى مى كرد. او خود را نقطه اولى، یا مركز 
ناسخ  را  خود  بیان  كتاب  و  خواند  الهى  وحدت 

۱.طبقمنابعتاریخیابتدادرعراقمطرحشد.

شیراز  از  كرد  ادعا  او  داشت.  اعالم  قرآن  و  اسالم 
به مكه رفته و در آنجا ظهور خود را علنى ساخته 
بازداشت  مكه  سفر  از  بازگشت  در  او  است. 
از  كه  شیخیه،  از  بسیاری  افتاد.  زندان  به  و  شد 
هواداران سرسخت او بودند در سراسر ایران اقدام 
آشوب هایى  كرده،  او  نفع  به  تبلیغى  فعالیت  به 
كشور ایران به وجود آوردند.  در 
باب به محلى در شمال  غرب 
زندانى  در  و  شد  منتقل  ایران 
گرفت.  قرار  تحت نظر  كو  ما در 
مخالفت  به  شروع  هوادارانش 
قیام مسلحانه  به  اقدام  و  كرده 
كردند.  آن ها  محمدشاه  علیه 
با  كه  مى كردند  پیش بینى 
پیروزی  به  الهى  تأییدات 

برسند!

تبریز  در   1850 سال  در  باب 
قیام هایى  و  شورش ها  شد.  اعدام  و  كمه  محا
از  عده ای  و  افتاد  راه  به  بابیان  به وسیلۀ 
از  تن  چند  رسیدند.  قتل  به  دستگیرشدگان 
بابى ها، به منظور انتقام گیری، درصدد ترور و قتل 
شاه جدید، ناصرالدین شاه برآمدند. این امر منجر 
بابیان  از  تن  و شدید شد. چهار  اقدام متقابل  به 
به  دیگر  برخى  شدند.  اعدام  تهران  در  سرشناس 
شده  تبعید  بغداد  مخصوصًا  دوردست،  مناطق 
ملقب  یحیى  میرزا  درمیان  آن ها  كردند.  فرار  یا 
خود  جانشینى  به  را  او  باب  كه  بود  ازل  صبح  به 

كرده بود. معرفى و منصوب 

ویژه ای  تخصص  بهائی  رهبران 
ابتدای  تاریخی  وقایع  تحریف  در 
به  رخدادها  آن  اصالح  و  جنبش 
مقتضای روز و به نفع رهبران بعدی 
و  تاریخ  از  اطالع  که  ازآنجا دارند. 
اتفاق افتاده  واقعی  رویدادهای 
آیین  یا  نحله  یک  حرکت  روند  در 
مناسب  دارد،  ویژه ای  اهمیت 
حرکت های  از  برخی  خالصۀ  است 
موردتوجه  بهائیه  و  بابیه  واقعی 

گیرد.  قرار 
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از  بود  عبارت  باب،  تعالیم  در  مهم  نكته  یک 
كه خواهد آمد. بعد از اعدام  معرفى "مظهر الهى" 
كه آن  كردند  باب، حدود بیست تن از بابیان ادعا 
"مظهر و موعود الهى" هستند. یک نوع شلوغى و 
افرادی  هرج ومرج در ظهور مظهر الهى پیش آمد! 
ملقب به صاحب، جناب اعظم و نبیل زرندی، 

ادعای  دیگر،  بسیاری  و  دیان 
از  كردند.  اللهى"  یظهره  "من 
هم  یكى  مدعیان،  این  میان 
از  فرزند یكى  میرزا حسین على، 
عباس  میرزا  صیغه ای  همسران 
و  منشى  او  پدر  بود.  )بزرگ(، 
كم  حا میرزا،  امام وردی  پیشكار 

تهران بود.

ناتنى  برادر  حسین على  میرزا 
بزرگ تر  او  از  سال   13 و  یحیى 
برای خود لقب بهاءاهلل،  او  بود. 

كرد.  انتخاب  را  خداوند،  شكوه  و  نور  معنى  به 
به عنوان   )1852 بغداد )1867-  ی مدت ها در  و
كرد و او را رهبر  پیشكار یحیى صبح ازل خدمت 
كه  كرد  و سرور خود اعالم مى نمود ولى بعدًا ادعا 
خودش "مظهر الهى" است و اقدامات جدی برای 
ایام،  ترتیب داد. در همان  ازل  بركناری و حذف 
كرد. در  حكومت عثمانى،  آن ها را به َادرنه منتقل 
آنجا نیز اقدامات خالف و درگیری رقابت آمیز بین 
به منظور  عثمانى،  سلطان  یافت.  افزایش  دو  آن 
به  را  ازل  صبح  درگیری ها،  توقف  و  پیشگیری 
به عّكا )در حیفا،  را  و بهاءاهلل  گوسا )قبرس(  فاما

از  ی  آن ها  دو هر   .)1868( فرستاد  فلسطین( 
یافت  حكومت عثمانى مواجب و خرج زندگى در
نامطلوب، تحت نظر  به عنوان عناصر  و  مى كردند 
هم  )ازلى  بابى  گروه  رهبر  به عنوان  ازل  بودند. 
بابى ها  از  بسیاری  ماند.  باقى  مى شوند(  خوانده 
گرفتند.  نام  "بهائى"  و  شدند  بهاءاهلل  جذب  هم 
پیشگام  و  مبشر  را  باب  بهاءاهلل، 
كه  نمود  اعالم  و  كرد  تلقى  خود 
كتاب های  دیگر  و  "بیان"  كتاب 
و  الهامات  به وسیله  باب، 
اشراقاتى كه به بهاء شده، منسوخ 
در  تغییراتى  او  است.  گردیده 
بابیت  قوانین  و  تعالیم  اصول، 
به وجود آورد و آزادی های بیشتری 
به عنوان  را  خود  و  كرد  ایجاد 
مؤسس  و  جدید"  "دور  خداوند 

دین جدید نامید.

گسترش  و  فعالیت  بهائیت  بعد،  سال های  در 
اندكى در ایران داشت. پیشرفت آن، به هیچ وجه 
از  نبود.  بابیان  اولیه  سال های  پیشرفت  اندازۀ  به 
بود.  شده  كاسته  هواداران  كاری  فدا و  تعصب 
نهان كاری و پنهان كردن عقیدۀ مجاز شمرده شده 
و به آن عمل مى گردید. طرفداران و پیروان بهاءاهلل، 
و  رادیكال  و  تند  اقدامات  طرد  و  نقد  به  شروع 
كردند.  مبارزات غیرعقالنى بابى های نسل پیش 
معدود،  موارد  برخى  در  جز  سال ها،  این  طى  در 
بردند،  در  به  جان  خونین  مجازات های  از   آن ها 
از در صلح و سازش درآیند،  كردند با شاه  تالش 

بهائیت  بعد،  سال های  در 
در  اندکی  گسترش  و  فعالیت 
آن،  پیشرفت  داشت.  ایران 
پیشرفت  اندازۀ  به  به هیچ وجه 
از  نبود.  بابیان  اولیه  سال های 
هواداران  کاری  فدا و  تعصب 
نهان کاری  بود.  شده  کاسته 
مجاز  عقیدۀ  کردن  پنهان  و 
عمل  آن  به  و  شده  شمرده 

می گردید. 
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كردند و  كید  مكررًا بر وفاداری خود به حكومت  تأ
كتاب هایشان مطالبى علیه خاندان  كوشیدند در 
نخست وزیر  ــ  صدراعظم  و  پادشاه  سلطنتى، 
و  تساهل  طریق  بدین  و  نباشد  ــ  شاه  ناصرالدین 

مدارای خود را نشان دهند. 

بهائیان،  رهبر  بهاءاهلل،  زود،  خیلى  نیز،  عّكا  در 
زیبا،  باغ  یک  در  آورد.  به دست  یادی  ز آزادی 
گرفت  نام  بهجى  كه  مى كرد  زندگى  عمارتى  در 
مالقات كنندگان  و  مهمانان  آزادانه،  آنجا  در  و 
كرد  منتشر  یادی  ز الواح  او  مى پذیرفت.  را  خود 
و  تدوین  جمع آوری،  را  خود  اشراقات  كتاب  و 
بهاءاهلل  رساند.  چاپ  به  بمبئى  در  را  آن  سپس 
پنجمین سال زندگى، در مى 1892در  در هفتادو
عّكا درگذشت. مقبرۀ او در محوطه "قصر بهجى" 

است.

خانوادۀ بهاء مشتمل بر دو همسر دائمى و یک زن 
جوان صیغه ای بود. پس از مرگ بهاءاهلل، پسران او 
بر سر جانشینى و میراث پدری به نزاع برخاستند. 
تنها  عباس افندی،  حیات،  زمان  در  بهاءاهلل 
مفّسر،  جانشین،  را  خود  زن  مسن ترین  از  پسر 
معرفى  اختیار  و  قدرت  منبع  و  عهدومیثاق  مركز 
از  بهاء  )پسران  برادرانش،  و  محمدعلى  نمود. 
كرده  مخالفت  عباس  با  شدیدًا  دیگرش(  همسر 
كه  شد  ظاهر  بین  آن ها  ای  گسترده  اختالفات  و 

پیروان را در عّكا و ایران منشعب و متفرق نمود. 

كرد و عنوان  عباس عّده بیشتری را با خود همراه 
انتخاب  خود  برای  را  بهاء(  )بندۀ  عبدالبهاء 
یک  به  را  بهائیت  كه  داشت  آن  سودای  او  كرد. 

كند و تبلیغاتى را در غرب  مذهب جهانى تبدیل 
كرد. پس از اعالم آزادی های مبتنى بر قانون  آغاز 
او  شد.  كن  سا مصر  در  مدرن،  تركیۀ  در  اساسى 
پا و یک بار هم به آمریكای شمالى  چند بار به ارو
موجب  غرب  به  عبدالبهاء  سفر  كرد.  مسافرت 
شهرت او شد و فرصت خوبى برای معرفى خود و 

آیینش به دست آورد.

چیز  خطا"  از  مصون  "مفسر  این  سخنرانى های 
بهائى  نهضت  اهداف  و  اصول  دربارۀ  یادی  ز
به  را  خود  عمدتًا  عبدالبهاء  نمى كند.  آشكار 
دست  آن  از  كرد،  محدود  عامه پسند  گفتارهای 
اجتماعى  گویندگان  خورجین  در  كه  گفتارهایى 
در  یشه  ر هم  بیشتر  آن ها  است،  فراوان  مذهبى  و 
تعالیم مسیحى دارد و برای  آن ها قابل قبول است 
ی و ادعاهای واقعى بهائیت در الواح و  ولى دعاو
گردآوری  و  آمده  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  كتاب های 

شده است.

عبدالبهاء، فردی باهوش، دارای اطالعات خوب 
همراه  او  ایرانى،  سنت  طبق  بود.  بافراست  و 
خواند.  درس  پدری  خانه  در  خواهرش  و  برادران 
را  زبان عربى  ادعا مى كرد: »من  دربارۀ خودش  او 
كامل خوانده ام و قواعد زبان عربى را بهتر از خود 
كشور  در  هم  را  تركى  و  فارسى  مى دانم.  عرب ها 
هم  شرقى  زبان های  بقیه  دربارۀ  خوانده ام.  ایران 
از غرب دیدار مى كنم،  كرده ام ولى وقتى  مطالعه 

احتیاج به یک مترجم دارم.«1

۱.ماهنامهنجمباختر،مورخ9آوریل۱9۱3، 
Star of the West, Apr9, 1913, p.35
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نشریۀ  و  كتاب ها  »با  گفت:  جزوپ  دكتر  به  او 
مطالب  به  او  اشارۀ  دارم«.  آشنایى  شما  بیروتى 
حوادث  به  قدیم،  و  جدید  فیلسوفان  گفتار  و 
و  پایى  ارو نویسندگان  مطالب  برخى  و  یخى  تار
ادبیات  با  تا حدی  او  كه  از  آن ها، مى رساند  نقل 

آشنایى داشته و  آن ها را مطالعه مى كرده است.1

ابوالفضل  ازجمله  از هوادارانش،  او ادعای برخى 
ناخوانده  درس  او  براینكه  مبنى  را،  )گلپایگانى( 
كه »او هیچ دسترسى  بود؛ یا ادعای م. ا. لوكاس را 
كتاب نداشته است و معذالک علم و دانش او  به 

كرد. نامحدود است«، تكذیب 

پروفسور شاین2 دراین باره مى گوید:»سخنرانى های 
از این طرف و آن  او  كه  عمومى او نشان مى دهد 
حّتى  و  انسانى  فرهنگ  دربارۀ  را  مطالبى  طرف، 
را  مطالبى  او  قاعدتًا  بود.  كرده  گردآوری  علمى، 
من  است.  گرفته  فرا كسى  از  روز،  مباحث  دربارۀ 
به  آینده،  او، در  و توضیحات  تفسیر  كه  امیدوارم 
علمى  و  مردم شناسى  فلسفى،  جزئیات  حوزۀ 

كشیده نشود.«3

حوزۀ  در  عبدالبهاء  كه  دارد  وجود  احتمال  این 
مسائل غیردینى و همین طور تفسیر متون انجیلى 
و  )بهائیت  بیفتد."  اشتباه  و  خطا  به  قرآنى  و 

ادعاهایش، فصل اول(.

1. Phelps, Myron, Life & Teachings of Abbas Effendi, 
Putmans, 1903, p227.
2. Professor Cheyne
3. Thomas Kelly Cheyne, The Reconciliation of Rac-
es and Religions, pp. 155, 159.

بزرگ نمایى و ادعاهای پوچ بهائیان . 2
2ـ1ـ اغراق در بیان آمار و تعداد جمعیت

بهائیان در تبلیغات گسترده خود معمواًل دست به 
گزافه گویى زده و سعى مى كنند بهائیت را  اغراق و 
گراهام  برخالف آنچه كه هست نشان دهند. دكتر 
كتاب بهائیت و ادعاهایش به برخى  یلسون در  و
گزافه گویى ها اشاره مى كند، ازجمله اینكه: از این 

مطالب  دنیا  در  بهائى  جمعیت  بهائیان  دربارۀ 
مى دارند.  بیان  را  تكان دهنده ای  و  اغراق آمیز 
تعالیم  و  زندگانى  كتابش  در  فلپس  آقای  مثاًل 
در  را  بهائیان  تعداد   100 صفحه  عباس افندی، 
ایران، درحدود سال 1923 میالدی )حدود 1302 
یا  است،  نموده  اعالم  نفر  میلیون ها  شمسى(، 
عشق  طریق  از  وحدت  كتاب  در  مک نات  آقای 
و محبت4 كه در سال 1905 نوشته است از وجود 
پیروان  میان  در  عبدالبهاء  طرفدار  میلیون ها 
سایر نظام ها و سیستم های مذهبى در جهان یاد 

مى كند.

و  عبدالبهاء  معاصر  بهائیان  از  خیراهلل  ابراهیم 
عبدالكریم  مى گوید:  امریكا  در  بهائیت  فاتح 
میالدی   1896 سال  در  بهائى  مبلغان  از  طهرانى 
نمود!  اعالم  نفر  ملیون   50 را  ایران  بهائیان  تعداد 
كه به صحت این آمار مطمئن نبودم، نامه ای  من 
به عكا نوشتم تا از صحت موضوع مطمئن شوم. 
كه  داد  پاسخ  عباس افندی  منشى  سیدمحمد 

تعداد بهائیان ایران 55 میلیون نفوس هستند5.
4. Unity through Love,” H. MacNutt
خیراهلل، ابراهیم کتابهای سری از پرسش 3 کتاب .۵
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را  ایران  جمعیت  از  نیمى  هم  یفوس1  در آقای 
برخى  درحالى كه  مى نماید،  ذكر  بابى  به عنوان 
ایران  در  امریكایى  مسیونرهای  و  نویسندگان  از 
زمان،  آن  تهران  كن  سا جردن2  ساموئل  دكتر  مثل 
یا جناب فریم3 در رشت و جناب ِشد4 در ارومیه 
كل ایران از 100هزار  كه تعداد بهائیان در  معتقدند 
در  بهائیان  آمار  است.  دربارۀ  ننموده  تجاوز  نفر 
واقعیت همخوانى  با  ادعاها  اقوام هم  میان سایر 
بهائى  مشهور  مبلغ  گلپایگانى  ابوالفضل  ندارد. 
كتاب  در   1903 سال  در  عبدالبها،  زمان  در 
كه  استداللیه خود مى نویسد: »خالصانه مى گویم 
یده اند.« درحالى كه  گرو تمام زرتشتیان به بهائیت 
پروفسور براون در سفرنامه خود، صفحه 501، سال 
از  گفت وگوی  پس  من  كه  مى دارد  اظهار   1889
دوره  یک  در  كرمان،  و  یزد  زرتشتیان  با  یاد  ز
گر  ا كه  رسیدم  جمع بندی  این  به  سه ونیم ماهه، 
باشند  شده  بهائى  زرتشتیان  بین  از  هم  كسانى 

تعداد  آن ها بسیار ناچیز و اندک است.

و  فعال  بهائیان  از  امریكایى،  یمى  ر میسون 
در  كه  مى كند  ادعا  عبدالبها،  زمان  شاخص 
بهاءاهلل  به  یهودیان  از  كثیری  گروه  همدان 

Three Questions, p. 22
 (HippolyteDreyfus-Barney(۱.هیپولیتدریفوسبارنی
بود فرانسوی بهائی اولین دسامبر۱9۲8( – )آوریل۱8۷3 
وتوسطشوقیبهعنوانیکیاز۱9حواریعبدالبهاءتعیین

(Essai sur le Béhaïsme(.شد
 Dr. Samuel Martin( جوردن مارتین ساموئل دکتر .۲
در آمریکایی مسیحی مبلغ یک )۱9۵۲ - ۱8۷۱)  (Jordan
ایرانبود.گاهبهاو»پدرآموزشمدرندرایران«گفتهمیشود.
3. Frame
4. Shedd

پیوسته اند، درحالى كه از بین جمعیت 6000 نفری 
با  نفر،   194 حدود  تعداد  فقط  همدان،  یهودیان 

یده بودند. گرو انگیزه های مختلف به بهائیت 

بیوگرافى  نویسنده  و  )بهائى  فلپس  آقای 
كن  سا بهائیان  "تمام  مى نویسد:  عبدالبهاء( 
میان  در  ملل  سایر  افراد  از  هستند.  ایرانى  عكا 
افراد  از  اینكه  ساده  نتیجه گیری  نیست.   آن ها 
تماس  و  اقامت  سال   40 مدت  طى  عكا،  بومى 
به  فردی  با  آن ها،  اطرافیانش  نفر   70 و  بهاءاهلل  با 
بهائیت جذب نشده است. ایرانیان بهائى مقیم 
در  بهائیت  قدرت  زمان  در  روسیه  تركمنستان 
روسیۀ آن زمان از تعداد 5000 نفر تجاوز نمى كردند.

ایران  مقیم  مسیحیان  كه  بود  كرده  ادعا  بهاءاهلل 
همگى بهائى خواهند شد. درحالى كه دكتر ِشد، 
كرد  اعالم  ایران  مقیم  مسیحى  میسیونرهای  از 
به  مسیحیان  دین  تغییر  از  موردی  هیچ  من  كه 
بهائیت را نشنیده ام. همچنین دكتر ج .و.هولمز5 
ایران حتى  در سال 1903 نوشت: »من در سراسر 
بهائیت  به  كه  نمى شناسم  را  مسیحى  نفر  یک 
دارم  سراغ  را  بهائى  نفر  چند  فقط  باشد،  یده  گرو
تعمید  غسل  و  پیوسته  مسیحیت  به  دروغ  به  كه 
آقای  برگشتند«.  بهائیت  به  و مجددًا  بودند  شده 
كه در دوره مطالعاتى ایشان،  هولمز اعالم داشت 
یه )نسطوری(  هیچ یک از اعضای كلیساهای سور

و ارمنى در ایران به بهائیت اقبال ننموده اند.6 7

5. G. W. Holmes
6. R. E. Speer’s, Missions and Modern Hist., pp. 157, 
181.
خود جمعیت تعداد بهائیان ،۲0۲۱ سال درحالحاضر، .۷
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را  بهائى  آموزه های  غلط  به  بهائى  رهبران  2ـ2ـ 
عامل وحدت در جهان معرفى مى نمایند

آن  تحقق  دنبال  به  بهائیت  كه  اهدافى  ازجمله 
بهائیت  است.  انسانى"  عالم  "وحدت  است 
كه "خداوند  تكرار مى كند  را  ایدۀ مسیحیت  این 
ملت ها  همۀ  و  آفریده  خون  یک  از  را  ملل  همۀ 
بهائیت  آیند".  گرد  خداپرستى  پرچم  تحت  باید 
به عنوان یک شعار "برادری نوع انسان ها" را مطرح 

یمى مى گوید: مى كند. چارلز میسن ر

"آیین بهائى مدعى وحدت تمام مذاهب و ادیان، 
اجتماعى  وحدت  و  ملل  همۀ  سیاسى  وحدت 

تمام طبقات مردم و نژادها" است.1 

گفته هارولد جانسون2 هدف بهائیت یكپارچه  به 
كردن و پیوند مردم به یكدیگر است.3

بهائى،  تعالیم  اساسى  اصل  مک نات4  گفتۀ  به 
البته  این  است.  جهان  ادیان  اساس  وحدت 
قبیل  از  مختلفى  مكاتب  و  ادیان  آرمان  و  هدف 
مسیحیت، اسالم، سوسیالیسم و غیره است ولى 
ادعای بهائیت به شكل دیگری بیان شده است. 
بهائیت ادعا مى كند كه این وحدت را واقعًا ایجاد 

كرده است. 

اعالم نفر میلیون ۷ تا ۵ حدود دیگران، قول از دنیا، در را
دنیا، در بهائیان جمعیت واقعی تعداد درحالیکه میکنند،
براساسمستنداتتشکیالتبهائی،ازیکمیلیوننفرتجاوز

نمیکند.
1. Charles Mason Remey, The Bahá’í Movement, 
p.37, Pittsburgh Pennsylvania Post, August 22, 1912.
2. Harold Johnson
3. Howard MacNutt, Unity through Love, 2 march 
1912.
4. H. MacNutt

و  هماهنگى  ایجاد  حال  در  "عبدالبهاء 
مسلمانان،  یهودیان،  مسیحیان،  یكسان سازی 
زرتشتیان، بودائیان و هندوان در یک آیین واقعى 

است".5

كردن  یفوس مى گوید: "بهائیت در حال متحد  در
همه انسان ها در آیین جهانى بزرگ آینده است".6

كالیفرنیا  اوكلند،  در  سخنرانى  در  عبدالبهاء 
گفت: »رسالت و برانگیخته شدن بهاءاهلل، دلیل 
این  است.  بشریت  جهان  شدن  یكى  علت  و 
را به یكدیگر پیوند  نژادها  كه تمام  وحدتى است 
مى دهد!« و به عنوان نتیجه و حاصل این عمل، 
كشورهای  و  نژادها  از  كه  زائرانى  كه  مى گویند 
خرسندی،  كمال  با  مى روند  عّكا  به  مختلف 
یكدیگر را با محبت و وحدت مالقات مى كنند. 
كه مسیحیت  هارولد جانسون مى گوید: »آنچه را 
وحدت  ایجاد  یعنى  برساند؛  انجام  به  نتوانست 
نژادها و مذاهب مختلف، بهائیت  در بین مردم 

محقق ساخته است«.

گر مقصود از این ادعاها تعامالت خارجى باشد،  ا
درآن صورت مى توان گفت كه مسیحیت هم برای 
ادیان  كنگره های  و  مذاهب  پارلمان های  خود 
نوعى  و  محترمانه  تساهل  منزلۀ  به  كه  داشته،  را 
گر  آن ها  ا ولى  است؛  بوده  مذاهب  با  یستى  هم ز
كه مسیحیت هیچ گاه خود را هم ردیف با  بگویند 
صفى  در  و  نمى داند  دیگر  مذاهب  و  ادیان  سایر 

5. Charles Mason Remey, The Bahá’í Movement, 
p.39, Pittsburgh Pennsylvania Post, August 22, 1912, 
p39.
6. Star of the West, Oct 1912, p.190.
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ی با  آن ها نمى ایستد، این واقعیت دارد. زیرا  مساو
مسیحیت مذهبى همه جانبه است. مسیحیت 
دنیا  بر  شد،  روم  امپراتوری  وارد  كه  همان گونه 
مسیحیت  شود.  دیگران  جایگزین  تا  شد  وارد 
صندلى  یک  فقط  مسیح  عیسى  كه  ندارد  قبول 

الهى داشته  و جایگاه در معبد 
باشد. 

هم  بهائى  نویسندگان  البته 
فقط  بهائیت  كه  مى نویسند 
دارد  وحدت  و  پیوند  كسانى  با 
باشند.  پذیرفته  را  بهاءاهلل  كه 
مهمى  كار  دیگر  دراین صورت 
خارج  در  نداده اند.  صورت 
نفری  هزار  چند  تنها  ایران،  از 

گروندگان  درحالى كه  پذیرفته اند.  را  بهائیت 
آفریقا  مختلف  كشورهای  در  مسیحیت،  به 
به  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  زندگى  دورۀ  در  آسیا  و 
یک  به عنوان  فقط  مى شوند.  بالغ  نفر  ده هاهزار 
نمونه زنده از قدرت مسیحیت در ایجاد وحدت 
بین المللى  كنفرانس  به  انسانى،  نژادهای  بین 
لیک  در  كه  مسیحى  دانشجویان  فدراسیون 
كنید. در آنجا  موهونک نیویورک1 برگزار شد توجه 
ژاپنى ها،  انگلیسى ها،  هندیان،  از  نمایندگانى 
روس ها،  فرانسویان،  آلمانى ها،  كره ای ها، 
ارمنیان،  امریكاییان،  یونانى ها،  چینى ها، 
سراسر  از  مكزیكى ها،  و  یلیان  برز كاناداییان، 
محبت  متقابل،  احترام  داشتند.  حضور  جهان، 

1. Lake mohonk

مختلف  كلیساهای  اعضای  معنوی،  قرابت  و 
كلیساهای شرقى را به هم  پروتستان و نمایندگان 
در  بهائى،  مجامع  در  وحدت  و  پیوند  داد.  پیوند 
آن چنان سطح و مقیاس كوچكى صورت مى گیرد 

كه اصاًل قابل ذكر نیست!

یابى  ارز و  اطالع  چقدر 
عباس افندی از واقعیت و قدرت 
است،  ناچیز  مسیحیت  معنوی 
در  خود  سخنرانى  در  كه  آنجا 
وود  انگل  وست  در1912  ژوئن   29
اجتماع  »این  مى گوید:  نیویورک 
نظیری  هیچ  بهائى  تجمع  و 
سایر  كه  چرا ندارد!  زمین  ی  رو
بر یک  بنا  گردهمایى ها و مجامع 
انجام مى شود ولى  و مالى  یا منفعت مادی  مبنا 

تجمعات بهائى آینه سلطنت الهى است!«. 

ایجاد  در  بهائیان  نقش  دربارۀ  عبدالبهاء  وقتى 
وحدت و اتحاد در بین مردم ایران سخن مى گوید، 
است.  مبالغه آمیز  كاماًل  او  گفتار  مى رسد  به نظر 
اقامت  ایران  در  طوالنى  سالیان  كه  كسى  برای 
گفتار  براثر  عبدالبهاء  كه  است  پرواضح  داشته 
به اشتباه  غیرصحیح و اطالعات غلط پیروانش 
كه عبدالبهاء در  افتاده است. به یاد داشته باشیم 
كرده  سنین طفولیت )7یا8 سالگى( ایران را ترک 

و دیگر هرگز به ایران بازنگشته است. 

عبدالبهاء در یک سخنرانى در نیویورک مى گوید: 
بهاءاهلل،  ظهور  از  قبل  پیش،  سال   50 حدود  »تا 

هم  بهائی  نویسندگان  البته 
با  فقط  بهائیت  که  می نویسند 
دارد  وحدت  و  پیوند  کسانی 
باشند.  پذیرفته  را  بهاءاهلل  که 
مهمی  کار  دیگر  دراین صورت 
خارج  در  نداده اند.  صورت 
نفری  هزار  چند  تنها  ایران،  از 

بهائیت را پذیرفته اند.
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و  نزاع  در  شرقى،  مختلف  نژادهای  و  گروه ها 
بهاءاهلل  آنكه  تا  بودند،  یكدیگر  با  دائم  درگیری 
جماعت های  میان  وحدت  و  محبت  موجب 
و اختالفات پیشین  تمام درگیری ها  متفرق شد! 
از  پس  بود،  تیره وتار  جهان  رفت.  میان  از  به كلى 
آن  مى بینید  شما  حال  شد...  روشن  و  تابان  آن 
كه قباًل درگیر خصومت و دشمنى بودند،  كسانى 
در نهایت دوستى و صلح و صفا با یكدیگر زندگى 
بین  صلحى  و  وحدت  چنین  بهاءاهلل  مى كنند. 

كرد.«.1  گروه ها و جوامع مختلف برقرار 

كلمات  "این چه ادعایى است؟" این حرف ها و 
كه  مى دانند  همه  است.  كذب  و  دروغ  سراپا 
در  قومى   و  مذهبى  درگیری های  و  اختالف ها 
حاصل  كار  این  ولى  است  یافته  بهبود  ایران 
آشنایى  آموزشى،  و  فرهنگى  پیشرفت های 
پیشرفت های  ى، 

ّ
مل نهضت  غربى،  تمدن  با 

و  وحدت  برای  اسالمى  نهضت های  و  پزشكى 
بدانیم  باید  بوده است.  و سّنى  بین شیعه  تفاهم 
باقى  یادی  ز درگیری های  و  اختالف ها  هنوز  كه 
كردها؛ قتل  و  بین شیعیان  مانده است: درگیری 
درگیری  ارمنیان؛  و  یان  نسطور بین  تهاجم  و  عام 
بین  درگیری  قره باغ؛  در  ارمنیان  و  ترک ها  بین 
گروه  شیخیه و متشرعه، یا اختالف و درگیری دو 
گر زرتشتى ها درگیر نیستند  اخیر با على اللهى ها! ا
به خاطر تدبیر و فعالیت هم مذهبان  آنان در هند 
گر مسیحیان فعاًل در سالمت بیشتری  ا یا  است؛ 
قدرت  براثر  و  شاهان  توجه  به خاطر  هستند 

1. Star of the West, Sept. 8, 1912

از موارد  حكومت های مسیحى است؛ هیچ كدام 
و  گرایش  ندارد!  و  نداشته  بهائیت  به  ربطى  فوق 
گروه اندک و قلیلى از ارامنه، زرتشتیان و  پیوستن 
كلمات و  یهودیان به بهائیت نباید مبنای چنین 

سخنان اغراق آمیزی باشد.

باید  بهائیت  خود  در  اتحاد  و  وحدت  دربارۀ 
گفت بابى ها از شیخیه جدا شده اند و بهائیان از 
بهائیان  خود  شده اند.  منشعب  ازلى ها  و  بابى ها 
زبانه  میانشان  اختالف  و  كینه  آتش  آن قدر  هم 
پیشین  گروه های  و  مذاهب  بین  در  كه  كشیده 
فرقۀ  با  نه تنها  هم  شیعیان  است.  نداشته  سابقه 
لعن   را  بلكه  آن ها  ندارند  پیوندی  بهائى  و  بابى 
بهاءاهلل،  و  باب  آمدن  با  مى كنند.  هم  نفرین  و 
تفرقه بزرگ تر و شدیدتر شده است.  آن ها به جای 
مجددًا  را  تعّصب  و  كینه  آتش  عشق،  و  محبت 
چقدر  شرایط،  این  گرفتن  درنظر  با  كرده اند.  برپا 
كه عبدالبهاء  غیرمنطقى و دور از واقعیت است 
و  عالقه  چنین  بهاءاهلل،  قدرت  »براثر  بگوید: 
ایران  مختلف  مذاهب  پیروان  بین  در  محبتى 
و  صفا  كمال  در  اینک  كه  آن ها  آمده  به وجود 

محبت با یكدیگر پیوند و رابطه دارند«.

اجازه دهید جنبۀ دیگری از این موضوع را بررسى 
مذهبى  اتحاد  ایجاد  برای  بهائیت  ببینیم  كنیم. 
به نظر  است؟  داده  ارائه  طرحى  و  پیشنهاد  چه 
حق  ممنوعیت  كار،  این  ابزار  مهم ترین  مى رسد 
تفسیر شخصى یا اظهار عقیده باشد. عبدالبهاء 
مى نویسد: »من مفسر و مبین تمام آثار قلم مبارک 
و  میل  بر  بنا  هركس  نباشد  چنین  گر  ا هستم. 
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منجر  این  و  كرد  خواهد  ارائه  تفسیری  خود  نظر 
ابوالفضل  شد.«1.  خواهد  بزرگ  اختالفات  به 
و  كرده  بیان  آشكارتر  را  مطلب  این  گلپایگانى 
كه  بهاءاهلل  صریح  دستورات  از  »یكى  مى گوید: 
انسان ها  میان  از  اختالف  شدن  برداشته  باعث 
است.  تأویل  و  تفسیر  اجازه  ممنوعیت  مى شود 
افراد  برداشت  و  تفسیر  اختالف  قبلى  جوامع  در 
آتش  گرفتار  گروه  موجب مى شد طرفداران هر دو 
الهى  كالم  تفسیر  بهائى  قوانین   ... شوند.  دوزخ 
كرده است... تا  و اعمال نظر اشخاص را ممنوع 
ایجاد شود. شما  فرقه های جدید  و  گروه ها  مبادا 
سؤال  عبدالبهاء  از  آیات  متون  معنى  دربارۀ  باید 
بدون  است.  صحیح  بگوید  او  هرآنچه  كنید. 
كلمه ای بگوید.«2.  كسى حتى  خواست او، نباید 
»بهاءاهلل  كه:  است  شده  تصریح  دیگر  جای  در 
به  را  از اختالفات  برای جلوگیری  پیش بینى الزم 
عمل آورد تا هیچ كس نتواند فرقۀ جدیدی به وجود 
كس  تا  كرد  معرفى  را  مبّین  و  مفسر  او  آورد... 
دیگری نتواند كلمات را به نحو دیگری تعلیم دهد 

كند.«3  گروه جدیدی ایجاد  و فرقه و 

طرفداری  دربارۀ  بهائیت  ادعای  به  است  الزم 
در  عبدالبهاء  شود.  توجه  نیز  داوری  و  صلح  از 
به  پیش  سال  شصت  »بهاءاهلل  گفت:  بوستون 
كه  گسترش تعلیم صلح جهانى پرداخت، زمانى 
این فكر به ذهن احدی از مردم خطور نكرده بود. 

1. Star of the West, August 20, 1914.
۲.برهانقاطع،

 Abul Fazl, Brilliant Proof, pp. 26-28.
3. Star of the West, Nov. 23, 1913, p238.

او برای اعالم این هدف "لوح پادشاهان" را ارسال 
كرد.«4 

منطقۀ  از  اسمایلى  آقای  به  همچنین  عبدالبهاء 
لیک موهونک نوشت: »موضوع صلح جهانى، 60 
بنیان  ایران  در  بهاءاهلل  به وسیلۀ  پیش ازاین  سال 

نهاده شد«.

كرده  بیان  محكم تر  را  عبارات  این  یمى  ر میسن 
بهاءاهلل  از  قبل  پیش،  نیم قرن  »تا  مى گوید:  و 
یا  عدالت،  و  صلح  مفاهیم  عبدالبهاء،  و 
درحقیقت تمدن جهانى، به فكر هیچ كس خطور 
»مسیح  مى گوید:  دیگر  جای  در  او  بود«.  نكرده 
كه دور او نظامى خواهد بود و پس از دور  گفته بود 
كنون بهاءاهلل آن  او دورۀ صلح پیش خواهد آمد. ا
كرده است. او شاهزادۀ  صلح را به جهان عرضه 
كرۀ زمین  ی  كه اساس صلح را بر رو صلحى است 

بنیان نهاده است.«5.

اساسًا  یا  و  تقدم  ادعای  كه  است  آشكار  كاماًل 
طرح اولیۀ صلح و عدالت به وسیلۀ بهائیت، یک 
حقایق  به  نسبت  خیانت  یا  یخى  تار جعل  نوع 
و  صلح  اجرای  هم  و  ایده  هم  است.  یخى  تار
از بهاءاهلل  عدالت بین المللى عماًل مدت ها قبل 
بهائى  تعالیم  اول،  وهلۀ  در  بود.  گرفته  صورت 
دربارۀ صلح چیزی جز انعكاس امیدها و دكترین 
نیست.  زمین"  ی  رو بر  "صلح  یعنى  مسیحیت 
و به  كرد  بازگویى  را  بهاءاهلل فقط تعالیم مسیحى 
ی پیامبران و رهبران  ی صحنه آورد. امید و آرزو رو

4. Star of the West, Juan 18, 1923, p121.
5. Charles Mason Remey, The Bahá’í Movement, p.75.
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و  نرفته  بین  از  هیچ گاه  قرون  طول  در  كه  دینى، 
تكرار  بهاءاهلل فقط  به وسیلۀ  بود،  كم فروغ نگردیده 

شد.

و  جنگ ها  آنگاه  مى خوانیم:  مسیح  بشارات  در 
نزاع ها متوقف خواهد شد، رنج و محنت متوقف 
خواهد شد و راستى، شادی و صلح، به صورت 

جهان  بر  بالمنازع  و  قطعى 
كرد. حكومت خواهند 

آب  و  ک  خا از  بهاء  تعلیم 
گرفته  پیوند  و  یشه  ر مسیحیت 
اظهارات  با  بخواهیم  گر  ا است. 
برخورد  نظر  امعان  با  بهائیان 
كه  آن ها  بگوییم  باید  كنیم، 
یخى  تار اشتباهى  مرتكب 
درنهایت  كه  چرا شده اند، 

اصطالح  كه  بپذیرند  بهائى  نویسندگان  باید 
در  هم  آن  از  قبل  كه  است  عبارتى  " بیت العدل" 
به  اصطالح  این   ،19 قرن  در  داشت.  رواج  ایران 
زمان  آن  در  و  مى شد  اطالق  ایران  ى 

ّ
مل پارلمان 

پارلمان  آن  كه  مى رفت  انتظار  ایرانیان  طرف  از 
منشأ خدمات و نتایج واالیى بشود. درهرصورت، 
موفقیت  قرین  بهائیت  و  بهاءاهلل  ادعای  اینكه 
جنگنده  بابى ها  نیست.  روشن  چندان  باشد، 
انتظار  باب  و   )1848  -  1850( بودند  خشن  و 
كه جنگ ها ادامه یابد. باب دركتاب بیان  داشت 
مشكالت  و  فساد  كه  مى كند  امیدواری  اظهار 

گسترش یابد1.

۱.مقالهشخصیسیاح،

منطقۀ  در  كردند  تالش  هم  ازل  صبح  و  بهاءاهلل 
او  بازداشت  ولى  بپیوندند2،  نظامیان  به  طبرسى 
به وسیلۀ نیروهای ایرانى در آمل، مانع از پیوستن 
او به افراد نظامى هم گروهش شد. بعد از آزادی از 
كه احتمال  زندان، او همچنان تحت نظر بود، "چرا
برای  شورشى  گروه  تشكیل  دنبال  به  مى رفت 
ایجاد شورش مجدد باشد3، لذا، 
او دوباره بازداشت و به پایتخت 

فرستاده شد.

عثمانى،  ک  خا به  تبعید  از  پس 
كرد با پادشاه ایران  بهاءاهلل سعى 
از در سازش و آشتى وارد شود. با 
توانست  بعدًا  او  مشى  تغییر  این 
سال   45 »طى  كه  كند  ادعا 
كى  خطرنا اقدام  هیچ  گذشته، 
ایران  ملت  و  حكومت  علیه  گروهش،  سوی  از 
كه  گفت  باید  البته  است!«4.  نگرفته  صورت 
نظامى  فعالیت  امكان  دوران  آن  در  ظاهرًا  آن ها 
كنشى نشان خواهند داد.  نیافتند تا ببینیم چه وا
گاهى از اقدامات و فعالیت های  مثاًل عبدالبهاء 
كرده و خودشان را همراه  نظامى بابى ها طرفداری 
آنتوان  آقای  به  او  مثال  برای  است.  دانسته   آن ها 
بهائیان،  ما،  تعداد  ایران  در  »وقتى  گفت:  حداد 
بسیار اندک بود، ما در مقابل دشمنان متعدد خود 

 E.G.Browne, “Traveler’s arrative,” p.287
New History, p. 378-9 ،۲.تاریخجدید

New History, p. 380 ،3.تاریخجدید
۴.مقالهشخصیسیاح،

E.G.Browne, “Traveler’s Narrative,” pp.65-67

که ظاهرًا  آن ها  گفت  البته باید 
فعالیت  امکان  دوران  آن  در 
چه  ببینیم  تا  نیافتند  نظامی 
کنشی نشان خواهند داد. مثاًل  وا
اقدامات  از  گاهی  عبدالبهاء 
بابی ها  نظامی  فعالیت های  و 
را  خودشان  و  کرده  طرفداری 

همراه  آن ها دانسته است. 
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را  كردیم،  آن ها  مبارزه  با  آن ها  كردیم،  ایستادگى 
شكست دادیم و به پیروزی دست یافتیم.«1.

نفع  به  بهائیان  تالوت  برای  دعایى  او  همچنین 
»خدایا،  مى گوید:  آن  در  كه  نوشت  امریكا  ارتش 
اهتزاز  به  را  پرچمش  و  بده  قدرت  را  سربازانش 

درآور!«2.

البته در آموزه هایش، چند جایى را هم برای آغاز 
»گاهى،  مى گوید:  او  است؛  كرده  آماده  جنگ  به 
جنگ پایه و اساس صلح است«3. در طرح های 
همان  یاد  به  انسان  عدالت،  برای  عبدالبهاء 
باید  »ما  مى افتد،  گذشته  تجربیات  و  حرف ها 
به  مجبور  شویم  گرچه  یم،  آور به دست  را  صلح 
گر  »ا مى گوید:  او  زیرا  بجنگیم.«  آن  كسب  خاطر 
را  بین المللى  دادگاه  تصمیمات  اجرای  ملتى 
و  شورش  آن  و  بپاخیزند  باید  ملل  سایر  نپذیرد، 
را  آن  و  بپاخیزند  باید   ... كنند.  دفع  را  سركشى 
خاتمه  آن  به  و  شوند  متحد  باهم  كنند...  نابود 

دهند.«4.

داوری  و  جهانى  صلح  بهاءاهلل  كه  ادعا  این   
بررسى  شایسته  كرده،  پایه گذاری  را  بین المللى 
صداقت  برای  معیاری  كه  چرا است،  دقت نظر  و 
یخى  تار حقایق  مغایر  كاماًل  ادعا  این  است. 
ی زمین"  است. درحقیقت، نهضت "صلح بر رو
مسیحى  كشورهای  بین  در  پیش  مدت ها  از 

1. Anton Haddad, A message from Acca, p.9.
2. Tablets of Abdul Baha, No 9, p.8, by Baha’I Coun-
cil of New York

3.اصولجنبشبهائیت،ص۴۷و۴3،واشنگتن،۱9۱۲
4. Ibid,pp.43-45

كه داوری به عنوان  فعال بوده است و مدتهاست 
شده  شناخته  صلح  گسترش  و  ایجاد  روش  یک 
مور  پروفسور  گفتۀ  به  است.  شده  گرفته  به كار  و 
داوری  امر  فئودالى،  و  مذهبى  افكار  »تحت  تأثیر 
در دوران قرون وسطى بسیار رایج و موجب آشتى 

و صلح مى گردید.«5.

كه  مى شد  منعقد  پیمان هایى  و  قراردادها 
قرن  در  مى كرد.  فراهم  داوری  برای  را  زمینه 
بین  داوری  یک صد  حداقل  میالدی،  سیزدهم 
ایتالیا  كشور  در  واقع  خودمختار  حكومت های 
آن،  از  پس  سده های  در  است.  گرفته  صورت 
پا واقع شد. در برخى  تعداد بیشتری داوری در ارو
از آن ها، یک پادشاه بین دو یا چند پادشاه دیگر، 
كرده  داوری  كشورش  مردم  و  پادشاه  یک  بین  یا 
جمهوری  مثاًل  شهر،  یک  دیگر،  زمانى  در  است. 
استاد  یک  یا  بزرگ،  حقوقدان  یک  یا  هامبورگ، 
در  مى شد.  عهده دار  را  وظیفه  این  دانشگاه، 
به طور  پاپ ها،  اشراف  و  نفوذ  موارد،  از  بسیاری 
ی  دعاو قاضى  موضع  در  را  طبیعى،  آن ها 
بین المللى قرار مى داد. پروژه های متعددی برای 
تحقق صلح جهانى به اجرا درآمده است. جرمى 
تشكیل  پیشنهاد  هجدهم،  قرن  در  نیز  بنتام 
و  جهانى  صلح  حفظ  برای  عمومى،  دادگاهى 
و  فوكس7  ِپن،6  همچون  افرادی  كرد.  ارائه  پایدار 

5. Professor Moore, International Arbitrations, pp. 
4826-4833.
6. Penn
7. Fox
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شدیدًا  مسیحى،  سرشناسان  و  سران  از  كرز،1  كوا
تا   1794 سال های  بین  بودند.  جنگ  مخالف 
امریكا  ایاالت متحده  بین  1863، 9 داوری مهم 
صورت  اسپانیا  و  فرانسه  انگلستان،  و  یک سو  از 

گرفت.

در سال 1815، قبل از پیدایش بهاءاهلل، "انجمن 
بعد  سال  در  شد.  تشكیل  ماساچوست"  صلح 
یج  گسترش و ترو نیز، "انجمن صلح امریكا" برای 
صلح دائمى جهانى از طریق داوری و خلع سالح 
جهانى  كنگره های  منظور  بدین  شد.  تشكیل 
یس  پار  ،)1847( بروكسل   ،)1843( لندن  در 
 ...)1851( لندن   ،)1850( فرانكفورت   ،)1849(
الیهو  همچون  مردانى  شد.  تشكیل  جدیت  با 
جان  كابدن،4  یچارد  ر هوگو،3  یكتور  و یت،2  بور
حمایت  موضوع  این  از  سامر6  چارلز  و  برایت،5 

كردند.7

ایده های  چگونه  كه  یافت  در مى توان  به آسانى 
صلح به خاورمیانه رفت و بهاءاهلل در تركیه اخبار 
آن  تأثیر  از  یافت،  در را  آن  ک  پژوا و  شنید  را  آن 
صلح  طرفداران  از  یكى  تا  كرد  اراده  و  پذیرفت 
كه در  باشد ولى ادعای عبدالبهاء و سایر بهائیان 
كه بهاء، طى  كردیم چه مى شود،  باال به آن اشاره 
و  صلح  برای  جنبشى   ،1863-1867 سال های 
1. Quakers
2. Elihu Burritt
3. Victor Hugo
4. Richard Cobden
5. John Bright
6. Charles Sumner
7. New International Ency., Article “Arbitration”, 
p. 713.

توصیه  پادشاهان  به  را  آن  و  گذاشت  پایه  داوری 
احدی  فكر  به  موضوع  این  قباًل  »درحالى كه  كرد 
در  غربى،  متفكران  از  »هیچ یک  و  بود«  نرسیده 
هیچ سطحى، متوجه صلح جهانى نبودند!« این 
كاماًل  هم مثل بسیاری از ادعاهای دیگر بهائیان، 
عباراتى  چنین  است!  حقیقت  از  عاری  و  پوچ 
را  آن  باید  ابراز مى شود،  از سوی عبدالبهاء  وقتى 
ولى  كرد  تفسیر  غرب  یخ  تار از  او  اطالع  عدم  به 
بهائیان امریكایى هیچ عذری برای تكرار این گونه 

اشتباهات ندارند.

ادعای  دربارۀ  كه  نمى بینیم  دلیلى  هیچ  ما 
سال  از  هزاره  آن ها  اینكه  بر  مبنى  بهائیت 
صلح  و  شده  شروع   ،1892 كثر  حدا یا   ،1844
شد،  خواهد  منعقد   1917 سال  در  موعود  بزرگ 

كنیم.8 صحبت 

غلط . 3 برداشت های  و  سوءاستفاده 
كتاب مقدس بهائیت از پیشگویى های 

شاهزادۀ  ظهور  با  كه  مى كند  ادعا  بهائیت 
و  وعده ها  تمام  عبدالبهاء،  یا  )بهاءاهلل(  جهان 
كتب مقدس تحقق یافته است9.  پیشگویى های 
نحوۀ  درباره  مستقلى  كتاب  باشد  الزم  شاید 
نوشته  ادیان دیگر  با پیشگویى های  برخورد  آن ها 
مقدس  كتب  آیات  از  بسیاری  بهائیان  شود. 
پیشین را به نفع خود تعبیر و تفسیر مى كنند. برای 
او  "دور"  و  مى دانند  الیاس  همان  را  باب  مثال، 

8. Star of the West, March 21, 1914, p.8; Dealy’s, 
“Dawn of Knowledge,” p. 44; Kheiralla’s “BehaUl-
lah”, pp. 480, 483.
9. Dreyfus, The Universal Religion, pp. 21, 44.
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فرشته  را  او  بعضًا  یا  مى شمارند،  اول"  "قیامت  را 
گفته اند1. اسرافیل 

اشعیای  وعده های  تحقق  را  بهاءاهلل  بهائیان، 
مى گوید:  جدید  عهد   4 فصل  در  مى دانند.  نبى 
صلح".  شاهزاده  آوردیم...  دنیا  به  فرزندی  ما  "و 
را  آیه  این  گمراه،  افراد  از  خیلى  مى گوید  دیلى 
اول،  آیه  در  و  كرده اند!2  تفسیر  مسیح  عیسى  به 
"جلیلۀ ملت ها"3، "سرزمین زبولون و نفتالى"4 به 
جایى  همان  است؛  شده  برگردانده  عّكا  معنى 
نه  گذراند،  آنجا  را  خود  تبعید  دوران  بهاءاهلل  كه 
سرزمین استقرار مسیح؛ برخالف آنچه در انجیل 

گفته شده است. متى فصل 4، آیات 13-16 

كشیده اند  كشدار خود عّكا را  آن قدر با توهمات 
پادشاه  )شهر  بیت المقدس!  به  است  رسیده  تا 
تفسیر  سینا  كوه  به  را  كرمل  كوه  سپس  و  بزرگ( 
»از  كه مى گوید:  باب2 اشعیا  از  آیه 3  و  مى كنند 
كلمه خداوندی برای حكومت به  بیت المقدس، 
سینا خواهد رفت« را به بهاء برگردانده اند. حتى 
كمتر به مسیح و بیشتر به  "صلح هزارساله" را هم 
بهاءاهلل نسبت مى دهند و چنین وانمود مى كنند 
جدید  میثاق  است.  ابراهیم  نسل  از  بهاءاهلل  كه 
و  "دور"  به  نیز مجددًا  بر قلب  نوشته شده  قانون  و 
فصل  مفاد  برخالف  مى شود،  تفسیر  بهائى  عصر 
بهاءاهلل  وقتى  مثاًل  یا  جدید.  عهد  از  عبرانیان 
به عنوان زندانى در زنجیر، سوار بر خر به سوی عّكا 

1. Dealy’s, “Dawn of Knowledge”, pp.13-15.
2. Ibid, pp 25,30.
3. Galilee of the nations
4. land of Zebulun and Naphtali

رانده شد، او تحقق وعدۀ زكریا بوده است!

گو  من در یک جلسه بهائى در معبد ماسونى شیكا
كتاب  از  زیر  آیات  كردم. مسؤول جلسه،  شركت 
تلقى  بهائیت،  در  تحقق یافته  تمامًا  را،  مقدس 
مى كرد. "فرزند انسان" عبدالبهاء است، و "قدیمى 
اصطالحات،  از  سؤال  است.  بهاءاهلل  ایام"5 
نام  و  او  "نام  مى پرسد:  كه   ،3 آیه  و   30 فصل  در 
و  "بهاءاهلل  مى دهند:  جواب  چیست؟"  پسرش 
عبدالبهاء" و در مزامیر داود، "شاه" و "فرزند شاه"، 
كرد، مجددًا  كه معبد را به پا خواهد  و "شاخه"ای 
سعى  خصوصًا  است!  شده  تأویل  عبدالبهاء  به 
حیات  دوران  در  بهائى  معبد  دو  یكى  كردند 
یخى  تار واقعیت  گرچه  شود!  ساخته  عبدالبهاء 

آن را به ساخت معبد سلیمان مرتبط مى داند.6
خیلى  هم  ایام  و  یخ  تار با  همچنین  بهائیان 
خورشیدی  یخ  تار با  موارد  بعضى  كرده اند.  بازی 
كرده اند  حساب  قمری  یخ  تار با  را  دیگر  برخى  و 
در  مثاًل  بیاید.  در  جور  رقم  و  عدد  به اصطالح  تا 
دانیال،  كتاب  به  مربوط  پیشگویى  آیات  تفسیر 
مظهریت  با  روز   2300 »دور  مى گوید:  عبدالبهاء 
آیه فصل  در  و  كامل شد«.7  باب در سال 1844 
كتاب دانیال، مجددًا 42 ماه را به 1260 سال   12
پیامبر  هجرت  یخ  تار از  را  آن  و  كرده  تعبیر  قمری 
بازهم عدد جور  كرده است، ولى  اسالم محاسبه 
درنیامده است، لذا زمان بعثت پیامبر اسالم را 3 
یخى او ذكر مى كند، تا بتواند  سال بعد از بعثت تار
5. Ancient Of Days
6. Dealy, pp. 31-32, 44.
7. Abdul Baha, Answered Questions, pp. 50-52.
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یخ ادعای بهاءاهلل )1863( برسد!1. بهائیان  به تار
نو"  "زمین  و  نو"  "بیت المقدس  همچنین عبارات 
تفسیر  و  تعبیر  بهائى  آیین  و  جدید  بعثت  به  را 
كمه"،  محا "روز  خدا"،  "روز  را  آن  و  مى نمایند 

"حكومت خدا" و "رستاخیز دّوم" مى نامند2.

متن  یک  هم  مقدس،  كتاب  در  انگور،  باغ  مثال 
كه  مى گوید  داستان  آن  است.  دلخواه  شاهد 
مردان  و  آمد  خواهد  خودش  انگور  باغ  صاحب 
برد.  خواهد  بین  از  كاماًل  را  پست  و  زشت كار 
آمدن  به  دقیقًا  داستان،  این  دارند،  ادعا  بهائیان 
اشاره  "پسر"  شكل  و  صورت  به  ولو  پدر"  "خدای 
نابود  و  بردن  بین  "از  داستان  آن  در  ولى  دارد! 
انتظار  باید  باید به صورت واقعى رخ دهد.  كردن" 
كه بهاءاهلل مردان بد را، فرضًا سران دینى  داشت 
كند  نابود  را  بیت المقدس  و  رم  عراق،  مّكه،  در 
عبارت  یک  این  "نه".  مى گویند:  بهائى ها  ولى 
پیشین  شرایع  نسخ  آن  معنای  و  است  تمثیلى 
هركس  كه  باشد  بنا  گر  ا است!  بهائیت  سوی  از 
برای خود یک تفسیر و تأویل تمثیلى بكند، ما هم 
از  دیدار  برای  انگور،  باغ  كه خداوندگار  مى گوییم 

بیت المقدس، هزارسال بعد خواهد آمد.

و  مثال ها  چسباندن  و  رأی  به  تفسیر  روش 
در  به روشنى  مى توان  را  بهاءاهلل  پیشگویى های 
كرد. در آنجا او مفصاًل به  كتاب ایقان او مالحظه 
كه  تفسیر و تاویل فصل 24 انجیل متى مى پردازد 

خالصۀ آن چنین است: 

۱.ابراهیمخیراهلل،صص۴۱۲و۴83-۴80
۲.ابوالفضل،استداللیهبهائی،ص۱۴0

و  درک  كه  زمان هایى  یعنى  سخت"،  "روزهای 
كتب بهائى ــ و  كالم خدا ــ منظورش مطالب  فهم 

كسب معارف الهى سخت است.

باز  تابش  از   ماه  و  شد  خواهد  تیره  "خورشید 
مى ایستد"، یعنى تعالیم و شرایع ادیان قبلى  تأثیر 

كارآیى خود را از دست مى دهند!  و 

"ستارگان فرو مى ریزند" و موارد مشابه آن به معنای 
كه بهشت و جنّاتى از طریق نوشته های  آن است 
گروندگان عرضه مى شود، و قدرت علم و  بهائى به 

گشت! دین متزلزل خواهد 

و  بهشتى"  زیبایى  دارای  غیبت"پسر  علت  "به 
زمینى  و  بشری  طوایف  همۀ  خرد"،  "ستارگان 

كرد”. شیون خواهند 

در  پسرانشان،  كه  كرد  خواهند  مشاهده  "آن ها 
بدان  این  آمد"؛  خواهند  آسمانى  ابرهای  پوشش 
عالیه  مشیت  آسمان  از  بهاءاهلل  كه  معناست 
جهان  این  وارد  مادرش  رحم  طریق  از  الهیه، 

كى مى شود! خا

انسان ها،  تردید  و  به معنى شک  ابرها"  میان  "در 
خوردن،  درک  در  محدودیت  آن ها  به واسطه 

خوابیدن، نوشیدن و ازدواج "مظهر الهى" است!

روانه  یعنى  فرستاد"،  خواهد  را  فرشتگانش  و  "او 
كردن مبلّغان طرفدار بهاءاهلل!

گوسفندان از بزها"، به معنى انشقاق  كردن  "جدا 
میرزا  مرگ  هنگام  به  بهائیان  بین  دودستگى  و 
برادران  ناقضین،  كه  حسین على است، آن زمان 

عبدالبهاء و طرفدارانشان، طرد و تكفیر شدند!
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منطق  و  عقل  زبان  با  نمى شود  هیچ گاه  تقریبًا 
كه  چرا گفت،  سخن  بهائیان  با  استدالل  و 
توجیه  هم  را  عبارات  ساده ترین  به راحتى،   آن ها 
آن چنان  ادعاهای  آن ها  مى نمایند.  تأویل  و 
نفى  به  احتیاج  ظاهرًا  كه  است  بى پایه واساس 
و  تصورات  و  ادعاها  مشت  یک  ندارد.  انكار  و 
كه  بپذیریم  باید  چرا  بى پایه واساس!  مفروضات 

غیرمنطقى  تأویل  و  تفسیر 
عبارات كتاب مقدس از سوی 
است؟  صحیح  مفسران  این 
كه مطالب  كنیم  چرا باید فكر 
تا  جدید  عهد  و  عتیق  عهد 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  زمان 
اندكى  بخش  فقط  و  بود  قفل 
بود؟  یافته  تحقق  قباًل  از  آن ها 
كه  ندارد  وجود  دلیلى  هیچ 
نشان دهد آن وعده ها در زمان 
كرده  پیدا  تحقق  بهاء  و  باب 
نشانه  هیچ  بهائیان  است. 
برای  ندارند.  مثالى  شاهد  و 

خواهد  قرار  او  دوش  بر  "حكومت  عبارت  مثال، 
او  آیا این امر دربارۀ بهاءاهلل تحقق یافت؟  گرفت" 
از سال  قانونى  و  كشور  و  ت 

ّ
مل و رفت! هیچ  آمد 

واقعى  نه  و  صوری  به صورت  نه   1892 تا   1817
بر  او هیچ حكومتى  نبود.  او  اختیار  و عملى، در 
ت نداشت. او هیچ سلطنتى در بیت المقدس 

ّ
مل

نیاورد،  صلحى  نه تنها  او  نداشت.  سینا  كوه  یا 
پدیدار  او  بزرگى در دورۀ حیات  بلكه جنگ های 

واقعى  مسیح،  رجعت  ئم  عال از  هیچ یک  شد. 
مورد  یک  نشد.  واقع  بهاءاهلل  دربارۀ  یلى،  تأو یا 
مى گویند  ازلى ها  اینكه  آن  و  شد  واقع  كم وبیش 
"بهاءاهلل" همچون دزدی آمد و جانشینى را از ازل 
دزدید و رفت! این روش توجیه و تحریف بهائیان 
را، قادیانى ها و دیگر منحرفان هم مى توانند به كار 

كنند. بگیرند و مدعای خود را اثبات 

نوعى  به  بهائیت  ادعای 
ضدیت با مسیح و مسیحیت 
است. هنوز روز قدرت مسیح، 
سپری  القدس،  روح  با  تأیید 
مسیح  شریعت  است.  نشده 
را  پیروان  كثریت  ا هم  هنوز 
از  مردم  دارد.  ارض  كره  ی  رو
مختلف،  نژادهای  و  مذاهب 
قاره های  و  سرزمین ها  در 
مختلف، منتظر "منجى عالم 
"نجات بخش  و  بشریت" 
تعداد  هستند.  انسان ها" 
كره، بیشتر  مسیحیان در كشور 
بهاءاهلل  تولد  زمان  از  است.  ایران  در  بهائیان  از 
از  بیش  مسیحى شده،  یهودیان  تعداد  كنون،  تا

افراد بهائى شده، از هر مذهب و نژادی است. 

بهائیت یک آیین اقتباسى است. 4
و  تازه  حرف  بهائیت  بهائى پژوهان،  اعتقاد  به 
جدیدی كه برای جهان امروز راه گشا باشد نیاورده 
انسانى،  عالم  وحدت  مثل  بهائى  تعالیم  است. 

زبان  با  نمی شود  هیچ گاه  تقریبًا 
بهائیان  با  استدالل  و  منطق  و  عقل 
که  آن ها به راحتی،  گفت، چرا سخن 
و  توجیه  هم  را  عبارات  ساده ترین 
ادعاهای  آن ها  می نمایند.  تأویل 
که  است  بی پایه واساس  آن چنان 
انکار ندارد.  و  نفی  به  احتیاج  ظاهرًا 
و  تصورات  و  ادعاها  مشت  یک 
باید  مفروضات بی پایه واساس! چرا 
بپذیریم که تفسیر و تأویل غیرمنطقی 
این  سوی  از  مقدس  کتاب  عبارات 

مفسران صحیح است؟ 
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ی زن و مرد، صلح عمومى، تشكیل پارلمان،  تساو
تازه ای  حرف  هیچ كدام  غیره  و  زبان  وحدت 
بوده  از عبدالبهاء در غرب مطرح  قبل  و  نیستند 
یادی به مطالعه مجالت  است. بهاءاهلل كه عالقۀ ز
یا  به طور مستقیم  روزنامه های خارجى داشت،  و 
از طریق افكار عمومى و نشریات منتشره در مصر 
و تركیه، در جریان تحوالت سیاسى، اجتماعى و 
تازه و افكار  فرهنگى قرار مى گرفت و دیدگاه های 
با  اینكه به مأخذ آن اشاره نماید؛  را بدون  جدید 
تغییرات جزئى، در پیام ها و سخنرانى های خود 
آورد و تحت عنوان تعالیم الهى به نام خود ثبت 

كرد. 

عبارات اخالقى، احكام عبادی و مباحث دینى 
از  نوعًا  عبدالبهاء،  و  بهاءاهلل  سوی  از  مطرح شده 
با  و  گردیده  اقتباس  مسیحیت  و  اسالم  بابیه، 
الهى  اشراقات  به عنوان  آن،  در  مختصری  تغییر 
به  بهاءاهلل  زمان  در  است.  شده  عرضه  پیروان  به 
دلیل بعد مسافت بین كشورها و نبود فناوری های 
او  سخنان  منشأ  به  دسترسى  امكان  ارتباطى، 
به سادگى  مى توانستند  بهائى  سران  و  نبود  میسر 
و  روشنفكران  فیلسوفان،  تازۀ  یافته های  و  گفتار 

كنند.  اندیشمندان را به نام خود بیان 

در  ادعاهایش  و  بهائیت  كتاب  در  یلسون  و دكتر 
سرفصل بهائیت و تقلید از مسیحیت به برخى از 

این سرقت ها اشاره مى نماید.

در  تعمید  غسل  دربارۀ  عبدالبهاء  تعمید:  غسل 
آب مى گوید: »غسل تعمید نشانۀ درخواست توبه 
گناهان بوده در این دور "بهائى"  و طلب بخشش 

كه  كار سمبلیک نیست؛ چرا این  به  نیازی  دیگر 
عشق  و  روح القدس  طریق  از  تعمید،  حقیقت 

الهى محقق مى شود«!1. 

درست  برایش  تقلیدی  جایگزین  یک  البته 
»دربارۀ  مى گوید:  عبدالبهاء  آن  در  كه  كرده اند 
نام گذاری فرزندت سؤال كرده ای. مجلسى ترتیب 
و  بیاور  به جا  سجده  كن.  مناجات  و  دعا  بده. 
هدایت فرزندت را از خدا بخواه. آنگاه نام گذاری 
این  ید.  بخور شیرینى  و  نوشیدنى  سپس  و  كن 

است غسل تعمید روحانى”«2.

و  ایثار  از  یادگاری  كه  رّبانى  شام  رّبانی:  شام 
به جای  شد.  گذاشته  كنار  بود  عیسى  كاری  فدا
كه  آن یک مراسم تقلیدی به نام جشن وحدت، 
شد.  معرفى  دارد،  رّبانى  شام  آن  از  نشانه هایى 
عبدالبهاء درباره آن مى گوید: این جشن وحدت 
باید چنان برگزار شود تا یاد جشن قدیمى، یعنى 

كند.«3. شام عشای رّبانى را، در اذهان زنده 

كردار  و  گفتار  از  تقلیدی  موارد  دیگر  ازجمله 
بودن  "نجات بخش"  و  "منجى"  به  تظاهر  مسیح، 
دست  "بچه ها  جاها،  سایر  و  گو  شیكا در  است. 
از  تا  مى كردند  دراز  عبدالبهاء  به سوی  را  خود 
را،  او  آن ها  بجویند.  معنوی  و  روحانى  تبّرک  او 
دربر  را  مى خواند؛  آن ها  خود  به سوی  تک تک، 
مى كشید".  سر  آن ها  بر  تبّرک  دست  و  مى گرفت 
عبدالبهاء در یک شام وحدت گفت: »عبدالبهاء 
این  آیا  شماست!«  فرمان  به  گوش  و  خدمت  در 

1. “Answered Questions”, p.106
2. Tablets of Abdul Baha, Vol 1, pp.149-150.
3. Tablets of Abdul Baha, Vol 1, p.149.
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كه  است  مسیح  كالم  از  كپى برداری  جز  چیزی 
گفت: »من در میان شما، مثل خدمتگزاری برای 

شما هستم«؟

دارد،  وجود  زیبایى  جمالت  اقدس  كتاب  در 
كه  ضعیفى  بندۀ  آن  است  »مبارک  ازجمله: 
است  مبارک  شود.  متوسل  من  قدرت  حبل  به 
خود  تمایالت  و  خواسته ها  از  كه  گرسنه ای  آن 
شهد  از  كه  تشنه ای  آن  است  مبارک  كند؛  فرار 
است  مبارک  شود.  سیراب  من  بركات  و  نعمات 
برانگیخته شده است.  با نفس من  كه  آن روحى 
دچار  من  نام  به خاطر  كه  آن كس  است  مبارک 
رنج و مشقت شده است«. بهاءاهلل با نوشتن این 
عبارات تقلیدی، حجم عبارات زیبای مسیحى 
جمالت  اقدس  كتاب  در  است!  داده  افزایش  را 
ارائه  مسیح  كلمات  و  عبارات  شبیه  تعبیراتى  و 

كرده است:

مسیح در انجیل مى گوید: 

سختى  و  زحمت  به  شما  دل های  ید  نگذار  -
بیفتد و نگران شود.

- من همیشه با شما هستم.
هرآینه  باشد،  داشته  دوست  مرا  كسى  گر  ا  -

كرد. تم را مراقبت خواهد  جمال
كه از میان شما بروم. - زود باشد 

- دوباره شما را خواهم دید.
بهاءاهلل هم مى گوید:

- در زحمت نباشید.

گیرد. ید زحمت و مشقت شما را فرا - نگذار

- در هر شرایطى، ما با شما هستیم.

پا  به  من  به  خدمت  برای  بشناسد،  مرا  هركس   -
خواهد خواست.

حكمتى  و  دلیل  من  غیبت  در  كه  به درستى   -
هست.

- دوباره شما را خواهیم دید.

دل های  برای  كه  زیبایى،  تقلیدی  كلمات  چه 
كلماتى  مسیحیان آشنا و دوست داشتنى است! 
كه در زبان عیسى مسیح تبلور احساسات عمیق 
گرفته  به كار  برای  تأثیرگذاری  و  بود  صادقانه  و 

شده اند!

4ـ1ـ مناسک بهائیان 

از  تقلیدی  جنبۀ  بهائیان،  مناسک  از  بسیاری 
بیان  اقدس  كتاب  در  دارد.  را  مسلمانان  مراسم 
شده است وضو به عنوان یک سنت دینى واجب 
خود،  قبله  به سوی  بهائیان  آن  از  پس  كه  شده، 
كلمه "اهلل ابهى" را 95 بار  شهر عّكا مى نشینند و 

تكرار مى كنند.

گرفتن، آخرین ماه 19 روزۀ خود،  بهائیان برای روزه 
مراسم  از  تقلید  در  گرفته اند.  درنظر  را  شهرالعال، 
روز  پنج  بهائیان  مسیحیان،  روزۀ  از  قبل  جشن 
قبل از ماه روزۀ خود را جشن قرار داده اند. مدت 
روزۀ بهائیان، یک ماه 19 روزه، بین 2 تا 20 مارس 

كه به جشن نوروز ایرانى ختم مى شود. است 

انسان ها  »خدای  كه  است  چنین  روزه  دستور 
دستور مى دهد از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، از 
خوردن و نوشیدن بپرهیز )مشابه روش اسالمى(. 
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و استعمال دخانیات هم ممنوع است.  كشیدن 
موارد استثناء هم، شبیه آنچه در قرآن آمده وجود 
دارندگان  و  باردار  بیمار،  افراد مسافر،  یعنى  دارد. 
هستند.  معاف  گرفتن  روزه  از  سخت  مشاغل 
گرفتن روزه پس از سن 15 سالگى واجب است. 
گرفتن را 42 سال قرار داد  كثر سن روزه  باب حدا
كه  كرد مادام  ولى بهاءاهلل آن را تغییر داد و اعالم 

فرد قدرت و توان دارد باید روزه 
بگیرد.1

مى آید  پیش  كه  سؤالى  اولین 
واجب  روزۀ  گر  ا كه  است  این 
از  آن  مدت  چرا  است،  خوب 
یافته  تقلیل  19روز  به  ماه  یک 
مى خواهند  هم  گر  ا است. 
بدهند،  راحتى  و  اصالح 
را  انجیل  عمل  آزادی  چرا 

نگرفته اند؟

سبک  برنامه  از  روزه  شبیه  هم،  نماز  در  بهائیان 
كرده اند. در اسالم  كمى تغییر، تقلید  اسالمى، با 
از  بهائیت  است.  مهم  بسیار  اخالص  و  نیت 
وضو  است.  نشده  رها  اسالمى  نماز  فرم  و  شكل 
واجب  نمازهای  برای  ضروری  مقدمه  همچنان 
است. حداقل 3 بار نماز در طول روز باید خوانده 
در  دیگری  نمازهای  بخواهد  كسى  گر  ا ولى  شود؛ 
طول شب بخواند، دیگر الزم نیست از رختخواب 
برای  آب  كسى  گر  ا و  بگیرد2  وضو  و  شود  خارج 

1. Star of the West, Feb 7, 1914, p.306.
2. Goodall, Daily Lessons, p.17

گرفتن نیافت، باید 5 بار بگوید "به نام خدا"  وضو 
)كتاب اقدس(. 

و  صبح  نماز،  اوقات  دارد.  ركعت   3 نماز  هر 
بعدازظهر و شب است. نماز جمعى و نماز مّیت 
كرد ولى عبدالبهاء آن  را بهاءاهلل برداشت و حذف 

را برای امریكاییان مجاز دانست.3

بهاءاهلل  به  خطاب  نمازها 
كلمات  مى شود.  خوانده 
اسم  و  پروردگار  خداوند، 
اعظم هرجا باشد، منظور میرزا 

حسین على نوری است.

»بهاءاهلل  مى گوید:  عبدالبهاء 
است.  الوهیت  مظهر  و  َمطلع 
و  معبود  و  نهایى  هدف  او 
مسجود همه آدمیان است.«4.

و . 5 واقعى  شخصیت 
بى پرده عبدالبهاء

به  بى گدار  بود،  زرنگ  و  فردی سیاس  عبدالبهاء 
آب نمى زد، حسب موقعیت زمان و مكان حرف 
مى زد و اقدام مى كرد. در جمع سیاسیون، سیاسى 
به  وقتى  مذهبى!  مذهبیون،  جمع  در  و  مى شد 
كلیسا دعوت مى شد در عظمت حضرت مسیح 
سخن مى راند و وقتى به مسجد دعوت مى شد از 
در  مى كرد.  صحبت  مسلمانان  و  اسالم  عظمت 
روشنفكری  مباحث  طرح  به  روشنفكران،  مقابل 
بحث های  مخالفان  مقابل  در  و  مى پرداخت 
3. Abdul-Baha, Tablets, Vol1, p.15.
4. Star of the West, Feb 7, 1914, p.304.

زرنگ  و  سیاس  فردی  عبدالبهاء 
حسب  نمی زد،  آب  به  بی گدار  بود، 
حرف  مکان  و  زمان  موقعیت 
جمع  در  می کرد.  اقدام  و  می زد 
سیاسیون، سیاسی می شد و در جمع 
کلیسا  مذهبیون، مذهبی! وقتی به 
حضرت  عظمت  در  می شد  دعوت 
به  وقتی  و  می راند  سخن  مسیح 
عظمت  از  می شد  دعوت  مسجد 

اسالم و مسلمانان صحبت می کرد. 
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روشنفكری، به روشنفكران انتقاد اساسى داشت! 
اسالمى  عالم  به عنوان  عده ای  كرد  فوت  وقتى 
را  او  دسته ای  گفتند،  تسلیت  خانواده اش  به 
عامل  را  او  عده ای  و  اصالح طلب  و  روشنفكر 
بیگانه معرفى نمودند. از دید پیروانش او مخالف 
و  گو  ثنا عمل  در  ولى  بود  پادشاهان  و  سالطین 
وفادار به  آن ها معرفى مى شد. درباره شورش باب 
و شروع جنگ های داخلى طرفدار و فدایى باب 
پیروانش  و  شد  دستگیر  باب  كه  زمانى  اما  بود، 
به یک باره  شدند،  قلع وقمع  حكومت  به وسیلۀ 
گذاشت و  آن ها را جمعى  علم مخالفت با بابیه را 
كرد و از  آن ها اعالم بیزاری  اخاللگر و یاغى معرفى 

كرد.

بلكه  و  دوگانگى  این  به  یلسون  و گراهام  دكتر 
به  و  پرداخته  عبدالبهاء  شخصیت  چندگانگى 

بخش هایى اشاره مى نماید:

کتمان واقعیت ها 5ـ1ـ پنهان کاری و 

غیراخالقى  روش های  و  رفتارها  از  دیگر  یكى 
دینى  عقیدۀ  كتمان  و  پنهان كاری  بهائیان، 
رمضان،  ماه  در  عّكا،  در  عبدالبهاء  است. 
جزاپ1  دكتر  مى گرفت.  روزه  مسلمانان  همچون 
در  دارد؛  ای  دوگانه  رفتار  او  مى نویسد:  او  درباره 
منزل  در  و  دارد  اسالمى  رفتار  مسجد  و  بیرون 
نماز جماعت  با مسلمانان در  او  رفتار مسیحى! 
خدا،  فرزند  عیسى،  به  دل  در  و  مى كند  شركت 
یک  كه  گلپایگانى،  ابوالفضل  میرزا  دارد!  اعتقاد 
مبلغ بهائى بود و بعدًا در مصر درگذشت، خود را 
1. Dr.Henry Harris Jessup

از مرگش  و لذا، پس  بود  یک مسلمان شناسانده 
ک سپرده شد؛ درحالى كه  با مراسم اسالمى به خا
كار  به  اسالم  نسخ  و  ابطال  برای  وافری  تالش 

بست!

بابى  »هیچ  گفت:  كه  كرزن  لرد  عبارت  بنابراین 
كتمان  را  خود  عقیده  فشار،  تحت  )بهائى( 
نمى كند.«2 صحیح نیست، زیرا به قول نیكالس، 
على محمد  میرزا  خود  تبریز،  در  فرانسه  كنسول 
كرده و  باب، با خط خود، مظهریت خود را انكار 

توبه نامه نوشته است3.

پیروان  از  تن  دو  تبریز هم  در  باب  اعدام  زمان  در 
كردند.  انكار  و  كتمان  را  خود  عقاید  او،  اولیه 
تا  بود  خواسته  از  آن ها  مصرانه  باب  مى گویند 
حقایق  بتوانند  و  بمانند  زنده  بلكه  كنند  چنین 
زندان منتقل  از  بیرون  به  به سالمت  را  و مداركى 
ایمان،  حفظ  برای  كه  آن ها  است  جالب  كنند. 
در  بابیان  هم،  دیگری  موارد  در  مى گویند!  دروغ 
توبه نامه  نوشتن  و  خود  عقیدۀ  كتمان  به  تهران 
تبریز  در  بهائى  یک  هم  بعد  سال ها  پرداختند. 
بهائى  تو  »آیا  پرسید  او  از  قاضى  شد.  كمه  محا

هستى؟«

او جواب داد: »من مسلمانم«
گفت: »آیا تو بهاءاهلل را لعن مى كنى؟«  قاضى 

نباید  كه  است  شده  نوشته  قران  »در  گفت:  او 
كرد. من بهائى نیستم«. مشركان را ّسب و لعن 

2. Myron Phelps, Abbas Effendi, His Life and Teach-
ings, p.31
3. “Beyan Persan” )Fr.(, 4 Vols, trans by A.L.M.Nico-
las, pp.xvi - xxiv. 
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با این پاسخ ها با پرداخت مقداری جریمه نقدی 
البته خود  پذیرفته شد.  او  اظهارات  و پیشكش، 
گر در دل خود با ما  كه »ا گفته اند  باب و بهاء هم 

هم عقیده ای، دیگر بقیه چیزها مهم نیست!«.

این  استمرار  و  تداوم  كه  بدانیم  باید  مجموع  در 
مى شود.  فرد  شخصیت  در  باعث  تأثیر  كار، 
دروغین  وضعیت  همین  با  تبلیغات  آن ها  حتى 
و  ترفند  همین  با  حتى  مى گیرد.  آن ها  صورت 
مسیحى  تبلیغى  و  میسیونری  گروه های  به  روش 
فعالیت  و  كار  در  و  نفوذ  در  آن ها  و  شده  نزدیک 
یک  وقتى  مثال،  به طور  مى كردند.  اخالل   آن ها 
میرزا  یا  مترجم  به  احتیاج  مسیحى  تبلیغى  گروه 
و  مى كرد  مراجعه  بهائى  فرد  داشت،  )پیشكار( 
او  از  وقتى  مى داد.  نشان  شرایط  واجد  را  خود 
سؤال مى شد »آیا تو بهائى هستى؟« پاسخ مى داد: 
خسته  اسالم  از  بلكه  نیستم  بهائى  من  »خیر، 
شده ام، من در جست وجوی حقیقت هستم، من 
به  به این ترتیب  هستم«.   ... و  آزادمنش  فرد  یک 
مى آمد.  در  میسیونری  و  تبشیری  گروه  استخدام 
مى كرد  اقرار  مسیحیت  قبول  به  مدتى،  از  پس 
مسیحى  به ظاهر  و  شده  داده  تعمید  غسل  و 
از  و  بودند  این گونه  افراد  از  خیلى  مى شد. 
یافت  گروه های مسیحى پول و حقوق ماهیانه در
مى كردند، ولى درحقیقت، همچنان بهائى بودند 
مى كردند.  تبلیغ  مخفیانه  را  بهائیت  عقاید  و 
اعالم  بدون  بهائى،  گروه  یک  كه  دارم  اطالع  من 
معلمى  آشپزی،  چون  مشاغلى  اعتقاداتشان، 
گروه  زبان فارسى، مسؤول امور مالى،... را در یک 

و  گرفتند  به عهده  مسیحى  تبشیری  و  تبلیغى 
گروه مسیحى باشند، عماًل یک  بیش از آنكه یک 
در  »زمانى  مى گوید  ِشد  دكتر  بودند.  بهائى  گروه 
یس در مدرسه، یک دستیار ایرانى داشتم  كار تدر
موضوعات  و  مسائل  درباره  آزادانه  یكدیگر  با  كه 
برای سال های سال  مذهبى صحبت مى كردیم. 
بود،   كرده  مخفى  من  از  را  خود  بهائیت  مرد  آن 
یک  به  و  انداخت  فرو  را  خود  ماسک  نهایتًا  ولى 
اخراجش،  از  پس  شد.  تبدیل  بهائى  فعال  مبلغ 
به  و  كرد  شكایت  ایرانى  دانش آموزان  به  فرد   آن 
شده  اخراج  بودن  مسلمان  به خاطر  گفت  دروغ 
شكایت  ایران  دولت  به  هم  دانش آموزان  است. 
هستند؛  مسلمان  اینكه  على رغم  كه  آن ها  بردند 
مسیحى  متون  گیری  فرا از  گزیر  نا به اجبار  ولى 

شده اند«.

چنین  پیروانش  به  عبدالبهاء  خود  وقتى 
ید؟  دار انتظاری  چه  دیگر  مى دهد،  دستورهایى 
تمایل  داشت  اقامت  عكا  در  كه  كاناوارو  خانم 
میان  در  بهائیت  گسترش  و  یج  ترو برای  را  خود 
كرد و از سختى و دشواری معرفى  بودایى ها بیان 
گفت.  سخن  جدید،  دین  به عنوان  بهائیت، 
عبدالبهاء پاسخ داد: »ابتدا آن را به عنوان بخشى 
سپس  كن.  عرضه  خودشان  دین  واقعیات  از 

كن«. درباره من با  آن ها صحبت 

تعالیم  از  متأثر  خودم  »من  داد:  جواب  خانم  آن 
درباره  »آنچه  داد:  پاسخ  عبدالبهاء  هستم«.  بودا 

خودت مى گویى نتیجه ای ندارد.«1.

1. Myron Phelps, Abbas Effendi, His Life and Teach-
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مسیحى  خانم  یک  عبدالبهاء  به  همچنین 
مذهب،  تغییر  براثر  بود  نگران  كه   - امریكایى 
دوستانش از جمع كلیسا اخراجش كنند - گفت: 
به عنوان  را  بهائیت  تعالیم  و  بمان  كلیسا  »در 

كن«.  تعالیم مسیح تبلیغ 
كتمان و مخفى نگه داشتن مذهب در  یک نمونه 
همدان رخ داد. در آنجا 2/5 درصد از جمعیت 
یهودی به بهاءاهلل ــ به عنوان مسیح موعود ــ ایمان 
آوردند ولى این افراد در رفتار خارجى و ارتباط با 
بقیه یهودیان، مثل سابق رفتار مى كردند و سال ها 
پس از آن هم خود را "مسیحى" معرفى مى كردند. 
عنوان  همین  تحت  هم  ایران  حكومتى  دستگاه 
كرد. یكى دو   آن ها را شناخت و از  آن ها حمایت 

دهه بعد ماهیت واقعى  آن ها شناخته شد.

شكل  غرب،  در  بهائیان  عقیده  پنهان كاری 
بهائیان  شعار  غرب  در  است.  كرده  پیدا  دیگری 
آن  به  قباًل  كه  مذهبى  همان  »از  است:  این گونه 
ِفلپس  آقای  كنید«.  طرفداری  بودید،  وابسته 
كمیسیون  به  بهائیان  گزارش  طبق  بر  مى گوید 
آمار و سرشماری سازمان ملل، »یک نفر مى تواند 
بهائى باشد و درعین حال عضویت فعال خود را 

گروه های مذهبى نگه دارد«. در سایر 
و  رابطه  »هیچ  غربى،   بهائیان  نظر  از  همچنین 
این  از  بلكه  نباید مستحكم شود،  پیوند مذهبى 
بهائى  پیام  ابالغ  برای  باید  مذهبى  پیوندهای 
خودفریبى  و  جهل  نوع  یک  این  كرد.«1.  استفاده 
ings, p.154
1. Charles Mason Remey, The Bahá’í Movement, 
p.97.

را  امری  چنین  نمى تواند  مسیحى  هیچ  است. 
ناسخ  را  خود  بهائیت،  كه  به  فردی  كه  بپذیرد 
از  و  باشد  داشته  ایمان  مى شمارد،  مسیحیت 
سوی دیگر خود را وفادار به مسیح بداند. بهائیت 
یا  تولستوی"  "مكتب  مثل  اخالقى  عقیده  یک 
كه  دارد  ادعا  بهائیت  نیست؛  اقتصادی  تئوری 

یک آیین است!

ترور ناصرالدین  بیان حقیقت  پنهان کاری در  5ـ1ـ1ـ 
شاه توسط بابیان

و  "بهائیت  مقاله  در  یلسون  و گراهام  دكتر 
 Bahaism and Religious( دینى"  فریب كاری 
سخنان  و  پنهان كاری ها  از  برخى  به   )deception

نادرست عبدالبهاء اشاره مى نماید: 

در  شاه  ناصرالدین  ترور  برنامه  شمردن  كوچک 
را  كار  »این  مى گوید:  عباس افندی   .1852 سال 
یک بابى انجام داد، با جنون محض و فقط یک 

شخص دیگر همدست او بود!«2.

»این  مى گوید:  خانوم،  بهیه  عبدالبهاء،  خواهر 
كه عقل خود را از  ترور را یک بابى جوان انجام داد 

دست داده بود.«3.

منابع  از  شنیده هایش  بر  بنا  خیراهلل،  ابراهیم 
بابى  یک  را  كار  »این  مى دارد:  اظهار  بهائى 

ضعیف النفس و دیوانه انجام داد«4. 

به همین ترتیب، تمام نوشته های  آن ها این مطلب 
كه یک فرد بابى غیرمسؤول تالش  را تبلیغ مى كند 

2. Traveler’s Narrative, pp. 49, 50.
3. Phelps, p.13
4. Kheiralla, Behaullah, p. 411
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احمقانه ای برای ترور ناصرالدین شاه نموده است. 

ایرانى  شیعه  مورخ  یک  نوشته  به  ید  مجاز شما 
كه روایتى غیرعادی از چگونگى نقشه  كنید  شک 
ارائه  رهبران  آن ها،  از  یكى  ازجمله  بابى،  دوازده 
فرانسوی  مورخ مشهور  نوشته  و  بیان  اما  مى دهد؛ 
مى نویسد:  وقتى  است  معتبر  گوبینو  دو  كنت 
حضور  شاه  ترور  طرح  در  بابى ها  از  »تعدادی 
داشتند و سه نفر در این اقدام مشاركت مستقیم 

كردند.«1

»برادرزاده یكى از همدستان ترور به پروفسور براون 
مشاركت  ترور  نقشه  در  نفر  هفت  كه  نمود  اعالم 
عمل  این  انجام  برای  از  آن ها  نفر  سه  و  داشتند 
دست به كار شدند. چرا نویسندگان بهائى حقایق 

را صریح و روشن بیان نمى كنند؟«2 

شهیدان  از  عباس افندی  دروغین  آمارسازی  5ـ1ـ2ـ 
بهائی!

تحریف  شده  و  نادرست  موارد  از  دیگر  یكى 
كشته شدگان بابى  كه  به وسیلۀ بهائیان این است 
را شهدای بهائى نامیده اند. در شروع این تحریف 
مى گوید:  عبدالبهاء  فریب كارانه،  و  نیرنگ آمیز 
برای  را  بهائیان  شهادت  ک  وحشتنا خبر  »وقتى 

قرةالعین آوردند، او تزلزلى از خود نشان نداد«. 

او دوباره مى گوید: هزاران نفر از پیروان او )بهاءاهلل( 
جان خود را از دست دادند.  آن ها درحالى كه زیر 
یختند، "یا بهاء االبهى"!  شمشیر خون خود را مى ر
كادمن  كلیسای دكتر  مى گفتند. عباس افندی در 
1. Traveler’s Narrative, p.53
2. “Traveler’s Narrative,” p. 323.

كرد و  گفت: »پادشاه ایران 20000  این دروغ را تكرار 
كرد در همه نقاط ایران  كشت!«3 و ادعا  بهائى را 
را  نوكیشان  و  كردند  قیام  بهاءاهلل  علیه  دشمنان 
كردند و كشتند و هزاران خانه آنان را ویران  زندانى 
دروغ  و  تحریف  این ها  همه  درحالى كه  كردند! 

فاحش است!

فرد  و  بهائیت  بحث  قرةالعین  زمان  در  اساسًا 
بهائى نبود، فقط بابى ها وجود داشتند. هرگز هیچ 
تالشى مانند آنچه در باال توضیح داده شد، برای از 
كه در  بین بردن بابیت انجام نشده است. افرادی 
جنگ ها جان خود را از دست دادند، معتقدان به 
باب بودند. شاید كسى بگوید "چه فرقى مى كند؟" 
نویسندگان خارجى ممكن است تفاوت را ندانند 
گروه  و مطمئنًا مخاطبان آمریكایى تفاوت این دو 
كه از او نقل قول  را نمى دانند؛ اما برای عبدالبهاء 
كرده ام، وضعیت خیلى فرق مى كند. در ادبیات 
به  باب  پیروان  ازخودگذشتگى  همۀ  بهائى، 
حساب بهاءاهلل مصادره شده و درعین حال  آن ها 

بابى ها را تحقیر و نفى مى كنند! 

)مبلغ  گلپایگانى  ابوالفضل  استداللیه"  "رساله 
شاهزاده  به  ی  و بخوانید.  را  بهائى(  شهیر 
ناشایست  "اقدامات  مى گوید:  نایب السلطنه 
دستگیری  اما  نیست،  توجیه  و  قابل انكار  بابیان 
این  زیرا  است،  ظلم  ترور  آن  اتهام  به  بهائیان 
اسلحه  كه  بابى هایى  با  ارتباطى  هیچ  بدبختان 
و  عقیده  و  آیین  ندارند.  گرفته اند،  به دست 

3. “Star of the West”, September 18th, 1012.
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مرامشان هم یكى نیست!"1.

ی در جایى دیگر مى نویسد: »بابى ها درجنگ ها  و
و قانون شكنى ها و در بسیاری از اقدامات زشت، 
و  كشته شدگان  غارت  و  افراد  اموال  گرفتن  مانند 

درگیری و خونریزی مقصرند.«2.

وجهه  نباید  مى كنند،  نفى  را  بهائیان  آن ها  گر  ا
بابیان  كنند،  ثبت  خود  نفع  به  را  اعتبار  آن ها  و 

قدیمى، با همه عیب هایشان، 
داشند؛  شجاعت  حداقل 
فقط  كه  بهائیت  برعكس 
و  پنهان كاری  روحیه 

فریب كاری دارد3.
عبدالبهاء  پنهان کاری  5ـ1ـ3ـ 
پدرش  وصیت نامه  قرائت  در 

بهاءاهلل

عهدی  كتاب  در  بهاءاهلل 
كه بعد از او ابتدا  كرد  وصیت 
عباس افندی  بزرگش  پسر 

محمدعلى افندی  دیگرش  پسر  او  از  پس  و 
جانشینان او هستند. پس از مرگ بهاءاهلل قسمتى 
از وصیت نامه اجرا شد و عباس افندی جانشین 
دستور  یعنى  آن  دیگر  قسمت  ولى  گردید،  پدر 
رهبری محمدعلى افندی بعد از فوت عبدالبهاء 
به  یلسون  و گراهام  دكتر  شد.  سپرده  فراموشى  به 
كتاب  این موضوع اشاره نموده و در فصل یازدهم 
1. “Some Answered Questions”,p.77.
2. Ibid, p.63.
فریبکاری و بهائیت مقاله ویلسون، گراهام ساموئل .3

دینی،ص۵

بهائیت و ادعاهایش مى نویسد:

بزرگ  او  پسر  چهار  داشت.  فرزند  دوازده  بهاءاهلل 
عناوین  پدر  از  و  رسیدند  قانونى  سن  به  و  شدند 
"غصن  عّباس،  كردند.  یافت  در بزرگ  القاب  و 
عیسى  "بازگشت  را  او  و  گرفت  لقب  اعظم" 
كبر"  مسیح" تلقى مى كردند. محمدعلى "غصن ا
شد.  تلقى  اسالم"  پیامبر  "رجعت  و  گرفت  لقب 
لقب  اطهر"  "غصن  ضیاءاهلل، 
ابراهیم"  "رجعت  و  گرفت 
 1898 سال  در  )او  شد  تلقى 
به  اهلل،  بدیع  درگذشت(. 
گشت و او  "غصن انور" ملقب 

را "رجعت موسى" دانستند.

آسیه  عباس افندی  مادر  نام 
فرزندان  دیگر  پسر  سه  بود. 
مهدعلیا  یا  عایشه  نام  به  زنى 
توجه  با  عباس افندی  بودند. 
موسوم  بهاءاهلل  وصیت نامه  به 
به "كتاب عهدی" و اعالم های 
او  ّحق  ولى  مى دانست  جانشین  را  خود  قبلى، 
موردمناقشه و محل اختالف برادران بود. من یک 
كه نوشته: »نه روز  دستخط از یک فرد بهائى دارم 
پس از صعود بهاء، عباس افندی نه نفر از بزرگان 
كرد  دعوت  محمدعلى افندی  خانه  به  را  بهائى 
گشود. وصیت نامه به خط خود  را  و وصیت نامه 
بهاء بود و در دو صفحه نوشته شده بود. نه مرد آن 
را دیدند. در صفحۀ دّوم، عّباس قسمتى از نوشته 
نوشته معلوم  تا  بود  پوشانده  آبى رنگى  كاغذ  با  را 

وصیت  عهدی  کتاب  در  بهاءاهلل 
بزرگش  پسر  ابتدا  او  از  بعد  که  کرد 
پسر  او  از  پس  و  عباس افندی 
محمدعلی افندی  دیگرش 
مرگ  از  پس  هستند.  او  جانشینان 
اجرا  وصیت نامه  از  قسمتی  بهاءاهلل 
پدر  جانشین  عباس افندی  و  شد 
یعنی  آن  دیگر  قسمت  ولی  گردید، 
محمدعلی افندی  رهبری  دستور 
بعد از فوت عبدالبهاء به فراموشی 

سپرده شد. 
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كرد.  خودداری  قسمت  آن  خواندن  از  و  نشود 
شد  برپا  َبهجى  كاخ  در  مجلسى  روز،  همان  در 
یافتند.  حضور  جلسه  آن  در  بهائى  مردان  همۀ  و 
برخاست  عباس(  )خواهرزاده  مجدالدین  میرزا 
رنگ  آبى  كاغد  محل  همان  تا  را  وصیت نامه  و 
كاخ  به  هم  زنان  دیگری  جلسۀ  در  كرد.  قرائت 
َبهجى دعوت شدند و وصیت نامه برای  آن ها هم 
خوانده  پوشیده شده  قسمت  باز  ولى  شد  قرائت 
ی  رو از  عباس  كه  بود  مشخص  و  آشكار  نشد. 
خود  آیندۀ  منافع  از  حراست  برای  و  خودخواهى 
یادی  ز افراد  هند،  و  ایران  از  مى كرد.  پنهان  را  آن 
نامه نوشته و خواستار شدند تا عبدالبها "آخرین 
تا  ولى  كند"  علنى  پدررا  وصیت نامه  قسمت 
امروز آن بخش از وصیت مخفى نگه داشته شده 

است«.

)بهائیت(،  جدید  دور  كم  حا به عنوان  عباس 
مركز عهدومیثاق و مفسر مصون از خطای تعالیم 
طى  را  خود  ادعاهای  او  گرفت.  قدرت  بهائى 
مى كند،  ذكر  شخص  سوم  به صورت  كه  لوحى، 
مركز  از  باید  بهائیان  »همۀ  مى دارد:  اعالم  چنین 
از  سوزنى  سر  نباید  و  كنند  اطاعت  عهدومیثاق 
شبیه  تعابیری  یا  شوند.«1،  منحرف  او  اطاعت 
بدانند«،  خود  برتر  مقام  به عنوان  را  او  باید  »همه 
»باید نسبت به او حالت تسلیم و اطاعت داشت 
او  برای  همچنین  داشت«.  او  به  چشم  همواره  و 
عناوین و القابى چون "سركار آقا"، " عالیجناب"، 
اوامر  "مركز  "موالنا"،  ما"،  صاحب اختیار  "ای 

1. Star of the West, Jul 13, 1912

نور  الهى"، "صبحگاه و مركز طلوع الهى"، "شعاع 
در  او  درحقیقت  است.  شده  ذكر  عهدومیثاق" 
برای  خود  سفیران  اولین  همراه  به  كه  نامه هایى 
مظهر  »من  داشت،  اعالم  كرد،  ارسال  ایرانیان 
الهى هستم. در رگ های من خون خدایى جریان 
هركه  دارد.  سیالن  الهى  شیر  من  جان  در  دارد. 

مایل است بیاید و آزادانه از این شیر بنوشد.«2.

برادرانش و برخى از نزدیک ترین طرفداران بهاءاهلل، 
كردند.  یاست او، مخالفت  به شدت با ادعاهای ر
هم  امروز  به  تا  كه  درگرفت  سختى  نزاع  درنتیجه 
جریان دارد. از سوی هر دو جناح نامه هایى برای 
این  را هم درگیر  تا  آن ها  ارسال شد  ایران  بهائیان 
اتیان  نام  به  كتابى  محمدعلى  كنند.  جدال 
نوشته های  براساس  آن،  تا در  كرد  تألیف  الدلیل 
عباس افندی  ادعاهای  كذب  مستداًل  بهاءاهلل، 
متهم  زیر  موارد  در  را  عباس  كند.  آن ها  ثابت  را 

مى كنند:

از(  )بخشى  گرفتن  نادیده  و  كردن  پنهان   -1
وصیت نامه بهاءاهلل؛ 

2- انحراف و تغییر در تعالیم بهاءاهلل؛

3- تغییر و تحریف در نوشته های بهاءاهلل؛

4- انتشار ناقص مكتوبات بهاءاهلل؛

كتاب های  یع  توز از  جلوگیری  برای  اقدام   -5
كه با مجوز او در بمبئى انتشار یافته بود. بهاءاهلل 

را  عباس افندی  مخالفان،  مشخص  به طور 
بهاء  به  كه  نوشته ای  بیروت،  لوح  انتشار  به خاطر 

2. Abulfazl,“Bahai Proofs,” pp.109 -122
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بسیار  ستایش  عباس  آن  در  و  است  منتسب 
سرزنش  مى دانند،  جعلى  را  آن  ولى  آن ها  شده، 
خط  به  شبیه  عباراتى  مى گویند  مى كنند،  آن ها 
بهاءاهلل در آن نامه وارد شده و سپس به عنوان یک 
"لوح  از  همچنین  است.  شده  منتشر  اصل  نامۀ 
امر" عباراتى حذف شده و در بعضى دیگر از الواح 
گرفته است. از برخى عباراتى  دستكاری صورت 
كه از الواح دیگر برداشته شده، "لوح ذهب" تهیه 
را  لوح  شده است. عباس افندی همچنین چند 
كرده  كه درباره محمدعلى بوده، به خود منتسب 
نابودی همه مكاتیب  او همچنین دستور  است. 
است،  عبدالبهاء  مهر  فاقد  كه  را  بهاءاهلل  الواح  و 

كرد1. صادر 

مبنى  براون  ادوارد  پروفسور  اظهارات  باتوجه به 
و  باب  زندگانى  یخ  تار تحریف  و  دستكاری  بر 
كتاب "سفرنامه فرد سّیاح"- نوشتۀ  صبح ازل در 
یخ  كتاب "تار عباس افندی )به ادعای ِفلپس در 
صّحت  مى توان  مقدمه(،   31 و   14 ص  جدید"، 

كرد. اتهامات فوق را باور 

متقاباًل طرفداران عباس هم برادران او را به توطئه، 
سهم خواهى، ارتداد و نقض عهدوپیمان و تّقلب 

كردند2. متهم 

1. “Facts for Behaists”
2. “Facts for Behaists”, pp. 8-9.

محمدعلى  میرزا  كه  داده  گزارش  حّداد  آقای 
و  زده  دست  خالف  كارهای  به  بدیع اهلل  و 
برادرانش  و  اهلل  بدیع  و  مى كرده اند  شراب فروشى 
فرش،  قبیل  از  بهاءاهلل،  دارایى  و  مایملک 
ی اشیاء با ارزش بیش از 10000  كیف دستى ــ حاو

كرده اند! دالر ــ را برداشته و مصرف 

داشته:  اظهار  گروندی  خانم  به  عباس افندی 
را  بهاءاهلل  نوشته های  از  بسیاری  »محمدعلى 
كه در این نوشته ها  و امكان دارد  كرده  تصاحب 
از  بسیاری  معنای  كه  چرا شود،  تصرف  و  دخل 
نوشته های فارسى با قرار دادن نقطه ای این طرف 
از  قبل  پدرم  مى شود.  عوض  كاماًل  آن طرف،  و 
تو  به  را  كاغذها  "تمام  كه  فرمود  من  به  صعود، 
كرد و  كیسه  داده ام". او تمام نوشته ها را داخل 2 

برای من فرستاد.

"بهتر  گفت:  محمدعلى  بهاءاهلل،  صعود  از  پس 
از  آن ها  تا  بدهى  من  به  را  كیسه  دو  این  است 
گرفت و هرگز  كنم." او  آن ها را  مراقبت و مواظبت 
 آن ها را به من پس نداد«. سپس افزود: »محمدعلى 
خط  به  هم  وصیت نامه  زیرا  مى كند؛  فتنه گری 
محمدعلى و انشای جمال مبارک است. با نقض 
شاخه  یک  به  تبدیل  محمدعلى  درواقع  میثاق، 
گردیده است. تمام  شكسته و جداشده از دیانت 
به وسیلۀ  زندگى  درخت  شكوفه های  و  غنچه ها 

محمدعلى از بین رفت.«3.

3. Mrs. Grundy, “Ten Days in the Light of Acca”, p. 
63.
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كوشیدند  كردند و  برخى افراد از خارج پادرمیانى 
و  برادران  بین  آشتى  و  تفاهم  َحَكم  به عنوان 
افراد،  این  آورند. ازجمله  فرزندان بهاءاهلل به وجود 
كنسول انگلستان در حیفا و خانم تمپلتون بودند. 
به طور رسمى  پذیرفتند.  را  برادران جوان تر شرایط 

از عباس افندی خواسته شد 
به  را  بهاءاهلل  وصیت نامه  تا 
دهد  ارائه  بى طرف  شاهدان 
تمكین  آن  مفاد  به  همه  و 
عباس افندی  ولى  كنند، 
رد  را  پیشنهاد  این  قاطعانه 

كرد.

و  حركت ها  كاری،  یا  ر 5ـ2ـ 
سخنان منافقانه عبدالبهاء 

1912،  عباس  سال  در 
به  از سفری  عبدالبهاء ،  پس 
فرانسه و انگلستان، از امریكا 

یخ  كرد. او 12 آوریل وارد امریكا شد و در تار بازدید 
5 دسامبر آنجا را ترک كرد. كشور امریكا، از این گونه 
است؛  نبوده  بى نصیب  مّحلى  پیامبرنماهای 
جان  ِادی،2  ماری  اسمیت،1  جوزف  مثال  برای 
كرودی4 و تعدادی از جوكى های هندی  دویى،3 
هندی،  جوكى های  از  غیر  كرد.  ذكر  مى توان  را 
در  كه  بود  آسیایى  فرد  عبدالبهاء  اولین 
بسیار  او  مى شود.  الهام  او  به  كرد  ادعا  امریكا 

1. Joseph Smith
2. Mary Eddi  
3. John Dewei  
4. Krowdie

عمومى  افكار  بود.  خوش مشرب  و  خوش برخورد 
نه  و  كردند  سنگ  نه  را  "پیامبر"  این  نشریات،   و 
كردند،  ارائه  یكاتور  كار به صورت  را  تصویرش 
و  شرقى  لباس های  با  كه  پیرمردی  این  به  بلكه 
بلند،  سفید  یش  ر و  بلند5  موهای  سپید،  عمامه 
به میان  آن ها آمده بود با مهربانى 
همچون  او،  دیدار  نگریستند. 
افراد  از  دیگر  بسیاری  دیدار 
توجه  مورد  متشّخص،  خارجى 
گرفت و حساسیت خاصى  قرار 
و  نمایندگان  ولى  نكرد  ایجاد 
بسیار  او  مطبوعاتى  كارگزاران 
بودند.  فرصت طلب  و  فعال 
و  تهیه  یادی  ز مقاالت  و  اخبار 
ارسال  ت 

ّ
مجال و  روزنامه ها  به 

مقاالت،  این  در  مى كردند. 
مبالغه  بسیار  بهائیت  دربارۀ 
نقش  هم  عبدالبهاء  مى شد. 
همچون  او  مى كرد.  ایفاء  به خوبى  را  خود 
اجازه  و  كرد  مصاحبه  صبوری  با  هنرپیشگان 
عكاسان  برای  او  شود.  گرفته  عكس  او  از  داد 
خبرنگاران  برای  و  گرفت  ژست  فیلمبرداران  و 
نقاشى رنگ روغن  آنكه  برای  كرد.  خاطره تعریف 
و  نشست  صندلى  ی  رو مدت ها  شود  تهیه  او  از 
مرمر  سنگ  از  او  نیم تنۀ  مجسمه  تا  كرد  موافقت 
كه  فیلم هایى  و  صدا  از  كنون  ا شود.  ساخته 

کهمردانمجازنیستند کتاباقدسدستورمیدهد ۵.البته
گوششانبیاید. کنندتاروی مویخودرابلند

برخی افراد از خارج پادرمیانی کردند 
تفاهم  َحَکم  به عنوان  کوشیدند  و 
فرزندان  و  برادران  بین  آشتی  و 
این  ازجمله  آورند.  به وجود  بهاءاهلل 
حیفا  در  انگلستان  کنسول  افراد، 
برادران  بودند.  تمپلتون  خانم  و 
به طور  پذیرفتند.  را  شرایط  جوان تر 
رسمی از عباس افندی خواسته شد 
تا وصیت نامه بهاءاهلل را به شاهدان 
بی طرف ارائه دهد و همه به مفاد 
عباس افندی  ولی  کنند،  تمکین  آن 

کرد. قاطعانه این پیشنهاد را رد 
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بهائیان  تبلیغى  جلسات  در  شده،  گرفته  او  از 
عبدالبهاء  مسافرت  مى شود.  تشویقى  استفاده 
شرق،  شمال  در  بزرگ  شهرهای  از  بازدید  شامل 
الیوت  كر،  آ گرین  در  استراحتى  و  اقامت  سپس 
شد.  كالیفرنیا  و  كانادا  به  سفری  آنگاه  و  )ماین( 
برای  بود:  نوع  دو  او  سخنرانى های  و  مالقات ها 
كلیساها، لیبرال ها،  بهائیان و برای عموم. او برای 
و  ِاوانجلیست ها، سوسیالیست ها و خداپرستان 
كلوپ های زنان، طرفداران  دیگران در انجمن ها و 
كالج ها،  زنان،  اجتماعى   – سیاسى  حقوق 
و  صلح  طرفدار  انجمن های  یخ،  تار انجمن های 
در  بین المللى  داوری  درباره  كنفرانس  جلسه  در 

كرد.  "لیک موهونک"1 سخنرانى 

امریكایى  فعال  بهائیان  از  یمى  ر میسن  آقای 
به  مى گوید   – شد  اخراج  بهائیت  از  بعدًا  كه   –
كه روحانیان  گفتم: "ما انتظار داشتیم  عبدالبهاء 
موضع گیری  شما  به  نسبت  مذاهب،  ارباب  و 
كه  نداشتیم  انتظار  به هیچ وجه  كنند.  منفى 
كلیساها، درهای خود را به  انجمن های مذهبى و 

كنند."2. ی شما باز  رو

عمومى،  سخنرانى های  در  عبدالبهاء  مبنای 
از  عبارت بود از "صحبت در مشتركات  و احتراز 
مدرک(.  )همان  اختالفى."  موارد  درباره   گفت وگو 
كرد،  صحبت  پدر  خدای  درباره  او  براین اساس 
كه او بهاءاهلل را مظهر خدای پدر  ولى هرگز نگفت 
صحبت  برادرانه  عشق  و  محبت  از  او  مى داند. 

1. Lake Mohonk
2. Star of the West, Mar21, 1913, p.18.

كرد؛ ولى از كشمكش و نزاع های خشونت بار میان 
دسته های بهائى سخنى نگفت. او بسیار دربارۀ 
و  اختالفات  از  راند،  ولى  سخن  مذهبى  وحدت 
و  ایران  در  طرفدارانش  كه  مذهبى  درگیری های 
امریكا به وجود آورده بودند چیزی نگفت. او بسیار 
یخ  كه تار از "صلح جهانى" حرف زد؛ ولى نگفت 
بابیت، مشحون از درگیری ها و جنگ افروزی های 
ستمگرانه و توأم با خونریزی است. او درباره مسأله 
بار  زیر  هرگز  كرد،  ولى  یادی  ز مانورهای  داوری 
داوری بین خود و برادرش میرزا محمدعلى نرفت. 
گو اقامت داشت، یكى  حتى زمانى كه او در شیكا
اقامت  گو  شیكا نزدیک  كه  بهاءاهلل  نوادگان  از 
شد  عباس افندی  با  مالقات  خواستار  داشت، 
ولى  آید  به وجود  خانواده  بین  آشتى  و  تفاهم  تا 
او  نكرد.  اعتنایى  درخواست  آن  به  عبدالبهاء  
مرد  و  زن  ی  تساو درباره  طوالنى  سخنرانى های 
به  هرگز  ولى  كرد،  ایراد  زنان  حقوق  همچنین  و 
داشت  همسر  سه  بهاءاهلل  كه  نگفت  مردم  عموم 
و  بودند  پنهان  شرقى  حرمسرای  در  همسرانش  و 
نبودند.  برخوردار  اجتماعى  حقوق  هیچ گونه  از 
به  را  تعالیمى  غلط،  به  این ها،  او  همۀ  كنار  در 
كه از قرن ها پیش به وسیلۀ  بهاءاهلل نسبت مى داد 

مسیحیت تبلیغ شده است.

متفاوتى  ماهیت  بهائیان  با  جلسات  البته 
را  بود »بهائیت  برای  آن ها چنین  او  داشت. پیام 
كنید؛ بهائیت  كنید! برای بهائیت فعالیت  تبلیغ 

ید و...«. گسترش دهید؛ معبد بساز را 
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5ـ2ـ1ـ نحوه برخورد عبدالبهاء با سلطان عبدالحمید 
پادشاه عثمانی

در ادامه به بازنمایى مواجهۀ عبدالبهاء با سلطان 
قول  نقل  دو  من  مى پردازم.  عثمانى  عبدالحمید 
ارائه  آمریكایى  بهائیان  به  خطاب  او  نامه های  از 
شاهد  اینجا  »در  مى نویسد:  اولى  در  مى كنم. 
پادشاه عثمانى  و بى طرفى اعلیحضرت  انصاف 
كرده  كه با نهایت عدالت و برابری برخورد  هستیم 
است. در جهان امروز، در آسیا، پادشاه امپراتوری 
بى نظیر  مظفرالدین،  ایران،  شاه  و  عثمانى 
با  پادشاه  دو  این  ندارند.  برابری  هیچ  و  هستند 
كردند. هر دو عادل هستند.  ما به مالیمت رفتار 
كنید  برای  آن ها دعا  از شما مى خواهم  بنابراین، 
كنید،  و آمرزش آنان را از آستان حق تعالى طلب 
كه در همه حال با این  به ویژه برای عبدالحمید، 

تبعیدیان رأفت داشته است."1

است!  یكى  فقط  بى همتاست،  عبدالحمید، 
آن  )عبدالبهاء(  خدا«  »بنده  گر  ا مطمئنًا 
را به ما معرفى  »بنده خدا«ی دیگر )عبدالحمید( 
به اصطالح  این  مى ماند.  باقى  امر  این  نمى كرد، 
"لوح نازله" مورخ 1906 است، اما پس از بركناری 
ظلم  از  عبدالبهاء  پادشاهى،  از  عبدالحمید 
و  مى كند!  صحبت  خودش  بر  او  استبداد  و 

مى نویسد:

كرد  اعزام  زورگو  و  ظالم  كمیسیون  یک  سلطان 
تهمت ها  شبیه سازی ها،  حیله ها،  انواع  با  تا 
دوش  بر  را  گناه  دروغین،  داستان های  جعل  و 
1. Tablets of Abdulbaha, vol.I, p.46

غل  و  بندها  زود  خیلى  اما  بیندازند،  عبدالبهاء 
قرار  عبدالحمید  بى بركت  گردن  در  زنجیر  و 
عبدالبهاء  خطای"  از  مصون  "قلم  آیا  گرفت. 
كرده  اشتباه  قبلى  شخصیت های  طرح  در 
درست  عبدالبها  گفتار  اول  بخش  نه!  است؟ 
و  سركوب  كه  است  این  واقعیت  بلكه  است، 
برادرانش  حقوق  به  نسبت  عبدالبهاء  تجاوزگری 
در موضوع وراثت، منجر به نزاع و شكایات تلخى 
سوی  از  تحقیق  كمیسیون  آن  دنبال  به  و  شد 
اعزام  رسیدگى  برای  و  تعیین  عبدالحمیدپاشا 
گناهكار بودن عبدالبهاء  كمیسیون، رای به  شد. 
برای  زندان  به دنبال آن عبدالحمید حكم  و  داد 
به  شروع  عبدالبهاء  لذا  نمود2؛  صادر  عبدالبهاء 

كرد. سمپاشى و سیاه نمایى علیه او 

5ـ3ـ ادعاهای دروغ

غیردگم  و  عقالیى  آیینى  كه  دارد  ادعا  بهائیت 
»بهائیت یک دین  یمى  مى گوید:  ر است. میسن 
و  دگم  از  فارغ  دینى  بلكه  نیست،  دگماتیک 
و  »منطقى  بهائیت  است«.  كوركورانه  تعصبات 

مستدل است«.3 

ادعا  كرده،  نفى  را  دینى  دگماتیک  نیز  یفوس  در
با  دین  هماهنگى  برای  را  راه  »بهائیت  مى كند 

كرده است.«4.  اندیشه آزاد هموار 

است"  دگماتیسم  دین  ساختن  آزاد  ما  "هدف 
منازعات  عامل  دگماتیسم  دارد  ادعا  بهائیت 

2. Star of the West, May 17th, 1911, p. 6.
3. Mason Remey, The Bahai Movement, p.89.
4. M. H. Dreyfus, The Universal Religion, pp. 21, 44.
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كرد.  رها  را  دگم  و  متعصبانه  عقاید  باید  است. 
هیچ  بهائیت  كه  مى شود  روشن  گفتار  این  با 
هیچ  ندارد؛  معیاری  و  چهارچوب  و  اصول 
ندارد؛  خداشناسى  برای  قطعى  و  روشن  نظام 
از  عوامانه  استفاده  و  كاربرد  در  برعكس،  ولى 
مى كند.  عمل  متعصبانه  خیلى  اصطالحات، 
مى كند:  تعریف  چنین  را  دگم  وبستر،  نامه  لغت 
اثبات  از  كى  حا یا  ادعا   )2 مقتدرانه،   -1 اثباتى، 
بهائیت چیزی  آیا  گستاخى.1  با  یا  با قدرت  ادعا 
ادعا  بهاءاهلل  مثال،  برای  ادعاست؟  مشتى  جز 
ندارد".  انتهایى  یا  ابتدا  "جهان  كه  مى كند 
مى كند،  تفسیر  و  مى دهد  توضیح  عبدالبهاء 
و  دقیق  تئوری های  همۀ  او  ساده،  جمله  این  »با 
كارهای سنگین دانشمندان و فالسفه را به كناری 
گفته اند  انداخته است.«2. یا در عبارت مشابهى 
راجع  بحث های  تمام  جمله  یک  با  بهاءاهلل  كه 
كرده است.  را حل  الهى  اراده  و  و اختیار  به جبر 
و  سلطان  باید  را  عبدالبهاء  شخص  درحالى كه 
هیچ كس  كه  چرا دانست،  دگماتیست ها  رهبر 
اجازه ندارد سر سوزنى از دستورهای او سرپیچى 
مظهر  دستور  یا  گفته  هر  مكتب،  این  در  نماید. 
و  چون  بدون  عبدالبهاء  یا  بهاءاهلل(  )باب،  الهى 
چرا و بدون استثناء باید به اجرا درآید و این چیزی 

جز دگماتیسم نیست.

1. Inclined to lay down principles as incontrovert-
ibly true, narrow, illiberal, dogmatic, provincial, 

low-minded, and narrow-minded   
2. Star of the West, Jun 5, 1913, p.90.

5ـ3ـ1ـ زندانی شدن بهاءاهلل و عبدالبهاء 

دربارۀ  گزارش  عبدالبهاء،  دروغ های  ازجمله 
دربارۀ  عبدالبهاء  است.  بهاءاهلل  شدن  زندانى 
روزهای  »آخرین  مى نویسد:  بهاءاهلل،  پدرش، 
سپری  یک  تار و  تنگ  زندان  در  مباركش  حیات 
به  زندان  بزرگ ترین  در  را  روزهایش  »او  شد«. 
هم  خودش  همچنین  دربارۀ  رساند.«3.  پایان 
بودم.  زندانى  من  سال   40 مدت  مى گوید:»"برای 
كه به زندان افتادم و وقتى درهای  من جوان بودم 
بود.«4.  شده  سفید  موهایم  دیگر  شد  باز  زندان 
»پس از این سال های طوالنى حبس و زندان، بدن 
چهل  من  بدن  مى كند؛  تحمل  را  چیزی  هر  من 

كرده است.« 5. سال حبس و زندان را تحمل 

اما حقیقت داستان چیست؟ ِفلپس6 از قول بهّیه 
خانم مى نویسد:

در   ،1868-1870 سال  دو  مدت  عّكا  در  »ما 
سربازخانه، به صورت تحت نظر به سر بردیم. سپس 
گرفت.«  قرار  ما  اختیار  در  راحتى  و  بزرگ  خانه 
یک  و  اتاق   3 كه  خانه ای   .)70 ص  )همان، 
حیات بزرگ داشت. پس از 9 سال زندگى با این 
بیرون شهر  در  زیبایى  باغ  به  بهاءاهلل  محدودیت، 
را  آن  و  بود  زیبایى  كاخ  آنجا  در  و  كرد  نقل مكان 
كشور  كه در سراسر  كاماًل آزاد بود  َبهجى نامید. او 
سفر كند. او به كوه كرمل رفت و پس از آن هر سال، 

3. Star of the West, May 17, 1913, p.74.
4. Tablets of Abdulbaha, vol.I, p.44.
5. Star of the West, May 17, 1913, p.67.
6. Phelps, p.66.
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گذراند1. بهاءاهلل نه در سیاه چال،  مدتى را در حیفا 
كه در این قصر درگذشت2.

در هندوستان  كتاب یک سال  در  گ  اسپرا آقای 
»آنجا  مى نویسد:  بهاءاهلل  باغ  درباره  ص3،1 
با  است  بهشتى  باغ های  از  یكى  مثل  حقیقتًا 

دارای  و  پرشاخ وبرگ  درختانى 
عادت  بهاءاهلل  میوه.  نوع  همه 
و  بزرگ  درختان  زیر  كه  داشت 
پربرگ بنشیند و برای طرفدارانش 
گراندی هم  كند«. خانم  موعظه 
از  پر  رضوان  »باغ  مى نویسد: 
و  لیمو  پرتقال،  نخل،  درختان 
آن  در  نهری  زیباست.  گل های 
جویبار  دو  به  كه  دارد  جریان 
تقسیم مى شود و اردک ها و سایر 
مى كنند.  شنا  آن  در  پرندگان 

است،  شده  درست  جزیره  شبیه  كه  محلى  در 
شكل  توت  بزرگ  درخت  دو  از  كه  آالچیقى  زیر 
به  آب  كه  دارد  قرار  آن  وسط  در  فواره ای  و  گرفته 
دارد  قرار  صندلى ای  آالچیق،  زیر  مى پاشد،  باال 
كسى  ی آن مى نشیند و دیگر  كه معمواًل بهاءاهلل رو
چوبى  اتاقكى  باغ،  این  در  نمى نشیند.  آن  ی  رو
كه بهاء ایام تابستان را در آن مى گذراند.  قرار دارد 
تابستانى مناسب  یک قصر باشكوه و یک مكان 

1. Abulfazl, “Bahai Proofs”, p.66.
2. Mrs. Grundy,” Ten Days in the Light of Acca,” p. 
73.
3. A Year Among the Bahais of India and Burmah, p.1, 
Sydney Sprague.

عّكا  در  خود  عمر  ایام  بیشترین  بتواند  بهاءاهلل  تا 
كند«. چقدر دروغ  را در "بزرگ ترین زندان" سپری 

بى پایه است! 

و  ابتدا  او  گفت،  باید  هم  عباس افندی   دربارۀ 
قرار  نظر  تحت   پاسگاه  یک  در  موقت،  به طور 
گرفت. حتى زمانى كه متهم به 
مشاركت در ترور و قتل ازلى ها 
زندان  به  هم  روزی  چند  شد، 

افتاد.4

 30 مدت  برای  آن،  از  پس 
هرجا  كه  بود  مجاز  او  سال، 
از  فراتر  برود،  مى خواهد  دلش 
اقامتگاه  او  عّكا5  دیوارهای 
ساخت.  حیفا  در  زیبایى 
به  او  دیده ام.  را  آن  خودم  من 
جمله  از  مختلف  شهرهای 
بروز  از  پس  تنها  كرد.  سفر  بیروت  و  تبریاس 
آنان  شكایت  و  برادرانش  با  درگیری  و  اختالف 
علیه او، به عّكا احضار شد و البته در آن زمان هم 
 1905( كند  اقامت  شهر  در  آزادانه  داشت  اجازه 
یمى  میالدی(. در این ایام عباس افندی با میسن ر
كرد6 یا فرضًا زائران امریكایى را به  در عّكا مالقات 
كند  تصور  نمى تواند  هیچ كس  پذیرفت7  حضور 
كه او هرگز یک زندان عثمانى را دیده باشد. این ها 
گنون  كه  عباس افندی  درباره  است  حقایقى 

4. Phelps, p.75.
5. Ibid, p.80
6. The Bahai Movement, p.108.
7. Goodall, DailyLessons, p.6.

تبریز،  در  باب  اعدام  از  بعد 
بهائیت وارد مرحله ای از اختالفات 
تلخ،  خصومت های  پیچیده، 
درونی  نزاع های  و  انشعابات 
بهائی  و  بابی  تاریخ  صفحات  شد. 
داستان های  از  مملو  آن  از  پس 
وقتی  است.  اختالل  و  اختالف 
با شکست مواجه  و مکاشفه  الهام 
و  تیز خنجر  برهان  از  بهاءاهلل  شد، 
کرد.  استدالل ظریف زهر استفاده 
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گفت:  او  معرفى  در  خود  كلیسای  در  یلبرفورث  و
در  سال   40 عشق،  و  برادری  خاطر  به  كه  »كسى 

زندان بود«.

نزاع بین برادران، صبح ازل و بهاءاهلل، باعث شد 
كه بهاءاهلل از ادرنه به عّكا تبعید شود، سپس قتل 
یادتر كرد  ازلیان به وسیلۀ بهائیان تنش بین آنان را ز
و نفرت تلخى بین نسل های جوان تر و بعدی بروز 

كرد.

دارد،  هم  دیگری  خاص  ادعاهای  بهائیت 
 20 و   19 قرون  »تمدن  مى گوید:  اینكه  ازجمله 
بشری حاصل ظهور بهائیت است«. این جمله را 
عبارات  این  كرد.  یابى  ارز نحو  همین  به  مى توان 
بسیار  درعین حال  و  غیرمنطقى  و  بى مبنا  بسیار 
به نظر  است.  خودشیفتگى  از  كى  حا و  پرمدعا 
بازار  در  كه  است  اسبى  داستان  بهائیت  من، 
درشتى  ظاهر  و  بود  شده  عرضه  مال فروش ها 
نبود!  آن  خرید  به  مایل  هیچ كس  ولى  داشت، 
با هوا  كه این اسب  بودند  كه مشتریان نگران  چرا
پر شده باشد و چند روز پس از خرید، یک یابوی 
ادعاهای  بماند.  دستشان  ی  رو تكیده  و  الغر 
كه  كسى است  رهبران بهائى درست مثل ادعای 
در بیابان ایستاده و شالق خود را باال مى برد و بر 
از  خورشید  تابش  مى گوید  و  مى آورد  فرود  زمین 

ترس شالق من است"!

انگیزه های . 6 با  بهائیت  در  قتل  و  ترور 
مذهبى

بعد از اعدام باب در تبریز، بهائیت وارد مرحله ای 
تلخ،  خصومت های  پیچیده،  اختالفات  از 

صفحات  شد.  درونى  نزاع های  و  انشعابات 
یخ بابى و بهائى پس از آن مملو از داستان های  تار
و مكاشفه  الهام  وقتى  اختالل است.  و  اختالف 
با شكست مواجه شد، بهاءاهلل از برهان تیز خنجر 
واترالسكى  كرد.  استفاده  زهر  ظریف  استدالل  و 
نمى توانیم  ما  الهیات:  فصلنامه  بهائى،  امر  در 
مى كند  ادعا  كه  كسى  یا  خدا  در  را  بى عدالتى 
كنیم و نمى توانیم خدای مجسم  خداست تحمل 
را مشروط به محدودیت های آرمان های اخالقى ــ 

كنیم.1 نژادی تصور 
و  كه  آن ها  مى كنند  ادعا  بهائیان  كلى  به طور 
هماهنگى  و  عشق  از  نمونه هایى  رهبرانشان 
این  در  ایشان  از  خاصى  اعالمیه های  بوده اند. 
»در  مى نویسد:  ابوالفضل  است.  شده  نقل  زمینه 
طول سالیان دراز از ورود بهاءاهلل به بغداد تا امروز 
دهند.  آزار  را  نفر  یک  كه  نشده اند  كاری  مرتكب 
آقای  نكشته اند«2.  را  كسى  ولى  شده اند  كشته 
هوراس هولى مى گوید: »چهل سال است كه هیچ 
بین  آن ها  اختالف  حل وفصل  به  مجبور  قاضى 
كه بپرسیم رفتار  نشده است«. بر ما واجب است 
این  اولین دوره تبعیدشان در  و پیروانش در  بهاء 
در  كه  است  بدیهى  است؟  بوده  چگونه  زمینه 
ایران بهاءاهلل به برادرش ازل محبت صمیمانه ای 
انداختن  خطر  به  با  داشت  قصد  زیرا  نداشت، 

كند3. جان ازل، امنیت خود را تأمین 
1. R, E. Speer in “Missions and Modern History,” Vol. 
I, Chap.Ill, p.146, “The Religion of the Bab”.

گلپایگانی،استداللیه،ص۱۲ ۲.ابوالفضل
3. Horace Holley, “The Modern Social Religion”, 
p.167.



ء

پاییــز1400 شماره 19   

138

بابیان، حسادت و نفرت  اوایل تبعید  بهاءاهلل در 
مطیع  درظاهر  او  درحالى كه  داد،  نشان  را  خود 
مى گوید:  خانم  بهیه  بود.  ازل  صبح  برادرش 
اختالف،  سوءتفاهم،  و  ناهماهنگى  بغداد  »در 
لذا  آمد«.  به وجود  بابیان  میان  در  مشاجره  و  نزاع 
كردستان  به  و  كرد  ترک  را  بابیان  جمع  بهاءاهلل 
مى كند:  اشاره  اختالفات  به  »ایقان«  در  او  رفت. 
كنده شد، پرچم های اختالف  »بوی حسادت پرا
بنده  این  كوشیدند  دشمنان  گردید،  برافراشته 
مصائب  و  بالها  و  سختى ها  ببرند،  بین  از  را 
مسلمانان، دربرابر آنچه از جانب مؤمنان تحمیل 
شده است، چیزی نبود«.1. مخالفان او مى گویند 
كند،  ایجاد  را  بدعت هایى  مى خواست  »او  كه 
كند و به حساب خود، ادعای  قانون بیان را الغاء 
در  مقاومت  درمقابل  و  كند  مطرح  را  بودن  تجلى 
از  یكى  را  آن  ابوالفضل  شد«.  عصبانى  امر،  این 
»آتش های درونى اختالف و حسادت بین رهبران 
بیگانگان  حسادت  از  فراتر  بسیار  كه  رقیب، 
ینى  قزو محمدجواد  مى كند2.  توصیف  است«، 
كذب ها  مى گوید »همه جور دسیسه ها، دروغ ها و 

وجود داشت.«3.

یده  گرو مسیحیت  به  كه  مسلمانى  فرد  از  من 
یافت  در آنجا  و  زمان  آن  شرایط  از  جالبى  گزارش 
كرده ام. او در آن زمان پیشخدمت سفیر ایران در 
كه ازل و بهاء  قسطنطنیه بود. او در سامسون بود 
به وسیلۀ  و  شدند  كشتى  سوار  طرفدارانشان  و 
1. Ibid, pp. 178,181.
2. Bahai Proofs,” p. 51.
3. Manuscript “Life of Bahaullah”, p. 20.

به  من،  مخبر  زن  برادر  رجب على خان،  حاجى 
كه بهاء و ازل در   آن ها معرفى شد. او متوجه شد 
گانه از یک خانه، زیرنظر نگهبانان  اتاق های جدا
اختالف  یاست  ر بر سر  برادر  دو  زندگى مى كنند. 
جذب  بهاءاهلل  به وسیلۀ  نوعًا  مریدها  و  داشتند 

شده بودند. 

"روزی  مى كند:  روایت  براون  ادوارد  پروفسور 
و  خشمگینانه  سخنان  شدم.  ساختمان  وارد 
دشنام گونه ای شنیدم، یحیى گفت: »حسین على 
تو بدجنسى! لواط هایت را یادت نیست؟ تو آلوده 

و پستى. زنت بدكاره است!«. 
حسین على پاسخ داد: »لعنت بر تو! پسرت نوراهلل 
پسر تو نیست، پسر سیدباب است. تو خودت هم 

اهل لواط و زنا هستى«. 

چنین دشنام هایى به یكدیگر مى دادند. مشكین 
قلم را صدا زدم و به او گفتم: »این حرف ها و كارها 
این طور  چرا  مى گوید  راست  بهاء  گر  ا چیست؟ 
حرف مى زند؟ چرا این برادران به یكدیگر فحش 
فرسنگ ها  كه  هستم  احمقى  چه  من  مى دهند؟ 
آمده ام تا از یک مظهر الوهیت چنین دشنام هایى 
رفتیم. همراهم  ایشان  اتاق  به  بشنوم!«. سپس  را 
مى دهند؟  فحش  این طور  چرا  گفت:  ایشان  به 
چیه؟  گفت:  بپرسم.  سؤالى  مى خواهم  گفتم: 
گفتم: شما مى گویید بهاء معجزه نمى كند، اما آیا 

كالم خودش هم ندارد؟4 ی  قدرت و نفوذ رو

پروفسور براون، پس از آن در ایران، نگرش بهائیان 
و  دانست  ناروا«  و  »ناعادالنه  ازلى ها  به  نسبت  را 
4. “A Year among the Persians”, pp. 525-530.
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 آن ها را به خاطر »خشونت و بى انصافى« سرزنش 
ازلیان  به  براون  پروفسور  حضور  در  كرد.  آن ها 

فحش و دشنام دادند. 

وضعیت در ادرنه با یک سری جنایات به اوج خود 
هستند.  ما  دربرابر  بررسى  برای  كنون  ا كه  رسید 
ترور  بر  مبنى  اتهاماتى  بهاءاهلل  یاران  به  به تفصیل 
شده  وارد  ازل،  صبح  او  رقیب  پیروان  ازلى ها، 
را  موضوع  این  به  مربوط  اطالعات  بیشتر  است. 
كتاب ها و ترجمه های پروفسور براون،  مى توان در 
كسون  انگلوسا جهان  در  بهائیت  بزرگ  مرجع 
دست  در  كه  را  شواهدی  مى خواهم  من  یافت. 
دارم در رابطه با این اتهامات ارائه كنم و بسنجیم.

كردن برادر 6ـ1ـ تالش برای مسموم 
بهاءاهلل سعى در مسموم  كه  این است  اول  اتهام 
است.  داشته  خود  ناتنى  برادر  ازل،  صبح  كردن 
اثر  بابیت،  یخ  تار بهشت«،  »هشت  در  اتهام  این 
گردان  كرمانى و از شا كربالیى، طلبه  آقا سیدجواد 
زمانى رخ  یداد  رو این  آمده است.  باب،  برجسته 
نظارت  تحت  ادرنه  در  دو  هر  بهاء  و  ازل  كه  داد 

مقامات تركیه بودند1.

و  او  كه پیش  »بهاءاهلل دستور داد  روایت   در یک 
طرف  یک  كه  بگذارند  ساده  غذای  از  ظرفى  ازل 
آن با زهر آمیخته بود و قصد داشت ازل را مسموم 
یشان  رو پیش  را  مسموم  ظرف  آن  وقتى  كند. 
بخورد.  آن  از  اصراركرد  ازل  به  بهاءاهلل  گذاشتند، 
اتفاقًا بوی پیاز در غذا محسوس بود و ازل از پیاز 
بیزار بود. او حاضر نشد طعم آن را بچشد. بهاءاهلل 

1. New Hist., p. 200, Note 4.

با فرض مشكوک شدن ازل به نقشه شیطانى اش 
طرف  آن  كمى  از  حقیقت،  كردن  پنهان  برای  و 
از  و  شود  برطرف  ازل  شک  تا  خورد  زهر(  )بدون 
طرف مسموم بخورد. زهر تا حدودی به طرف دیگر 
گذاشت  اثر  بهاء  بر  وكمى  بود  یافته  انتشار  ظرف 
كه  به طوری  شد،  او  استفراغ  و  بیماری  باعث  و 
میرزا  را  روایت  این  كرد«.  احضار  را  خود  پزشک 
براون  پروفسور  به  ازل،  صبح  پسر  عبدالعلى، 
ی  و با  قبرس  در   1888 سال  در  ی  و هنگامى كه 

كرده است2. كرد، بیان  دیدار 

از  متناقض  روایتى  خانم،  بهیه  بهاءاهلل،  دختر 
بود  ازل  را مى گوید: »جشن در خانه  همین ماجرا 
در  كه  مى شد  سرو  بشقاب  یک  در  دو  هر  برنج  و 
برای  كه  خانه ازل تهیه شده بود. قسمت برنجى 
با پیاز مزه دار شده بود  بود  پدرم درنظرگرفته شده 
كه خیلى به آن عالقه داشت. بنده به دستور ازل 
گذاشتم، مقداری از آن  این قسمت را برای پدرم 
از  پس  اندكى  یاد،  ز نه  خوشبختانه  اما  خورد،  را 
كه او مسموم  كرد  خوردن بیمار شد، پزشک اعالم 
بیمار  به شدت  روز  دو  و  بیست  او  است.  شده 
زنده  بهاء  بگویم  نمى توانم  گفت  پزشک  كه  بود 

مى ماند.«3.

میرزا ابوالفضل، نویسنده بهائى، مى گوید: »ازل به 
كرد  كردن بهاءاهلل بود و دوبار تالش  دنبال مسموم 
كه این كار را انجام دهد، اما نتوانست طرح خود را 

2. Professor Browne, Jour. Roy. As. Soc., 1892, p. 
296. Also “Trav.’s Narr”, p. 359; “Trav.’s Narr.”, p. 
369.
3. Phelps, “Life of Abbas Effendi,” pp. 40-44.
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كند. او بارها قصد قتل بهاءاهلل را داشت.«1. اجرا 

خود بهاءاهلل در »سوره هیكل« به این وقایع اشاره 
او خواست خون  با من جنگید.  »برادرم  مى كند: 
از خدمتكاران من مشورت  با یكى  را بنوشد.  من 
كند. ما از میان  آن ها  كار وسوسه  كرد تا او را به این 
كن شدیم. پس  بیرون رفتیم و در خانه ای دیگر سا

از آن نیز او را ندیدیم.«2.

بنابراین ما برادری را در برابر دو 
دیگری  هركدام  كه  یم  دار برادر 
متهم  برادركشى  به  اقدام  به  را 
صحت  چگونه  مى كنند. 

یابیم؟ مسأله را در

6ـ2ـ تالش برای قتل برادر

چنین  ازلى ها  بعدی  اتهام 
دسیسه  بعد،  اندكى  است: 
صبح  جان  علیه  دیگری 

سلمانى  محمدعلى،  شد  قرار  شد.  طراحى  ازل 
اصالح  هنگام  را  ازل  گلوی  بهاءاهلل،  مخصوص 
در  سلمانى  دیدن  با  ازل  صبح  اما  ببرد  صورتش 
كرد و با خروج  حمام، از نزدیک شدن به او امتناع 
گرفت و به كلى از  از حمام، فورًا یک اقامتگاه دیگر 

میرزا حسین على و یارانش جدا شد3.

»روزی  مى گوید:  خانم  بهیه  بهائیان،  طرف  از 
آیا  كه  پرسید  بهاء  سلمانى  از  ازل  حمام،  در 

1. “Brilliant Proof,” p. 11.
2. Chicago Edition, pp. 20-23; and “Trav.’s Narr.”, pp. 
368, 369.
3. Trav.’s Narr., p. 359.

امكان  نیست،  وفادار  بهاء  به  كه  خادمى  برای 
كند  راحت  را  او  سرش،  تراشیدن  هنگام  دارد 
یقینًا  كه  داد  پاسخ  سلمانى  برساند(؟  قتل  )به 
گر خداوند  كه ا همین طوراست. سپس ازل پرسید 
خواهد  اطاعت  آن  از  كند  امر  وظیفه  این  به  را  او 
كه پیشنهاد چنین فرمانى  كرد؟ خدمتكار فهمید 
كرد  است و چنان از آن وحشت 
كه با فریاد از حمام فراركرد. این 
اتفاق از سوی پدرم نادیده گرفته 
همچنان  ازل  با  ما  روابط  و  شد 

صمیمانه بود!«4.

چه  ما  صورت،  دو  هر  در 
دو  این  ببینید  مى بینیم؟ 
به  را  یكدیگر  خدا«  »تجلى 
مى كنند.  آن ها  متهم  سوءقصد 
گردان  شا از  دو  هر  بودند،  برادر 
برجسته باب، »نقطه اولى« و »وحى جدید« و هر 

دو »نازل كننده آیات الهام شده« بودند!!

 قلب هریک پر از نفرت و حسادت و میل به غلبه 
ندارند،  اعتباری  و  ارزش  بود. هیچ كدام  بر دیگری 
كودكى غرق در فریب كاری هستند.  هر دو از دوران 
مرگ  تا  بودند  آماده  هركدام  زمان،  آن  در  احتمااًل 
دیگری را دربر بگیرد. بااین حال، تاریخ بعدی بازتاب 
خود را بر نقشه های قتل در آدریانوپل باز مى گرداند و 
تیره تر  بهائیان  شخصیت  آن،  مبهم  روشنایى  در 
بهائیان  علیه  ازلى ها  اتهامات  درنتیجه  مى شود. 

محتمل تر مى شود و به راحتى قابل پذیرش مى گردد.

4. Phelps, p. 39.

در هر دو صورت، ما چه می بینیم؟ 
ببینید این دو »تجلی خدا« یکدیگر 
را به سوءقصد متهم می کنند.  آن ها 
گردان  شا از  دو  هر  بودند،  برادر 
برجسته باب، »نقطه اولی« و »وحی 
آیات  »نازل کننده  دو  هر  و  جدید« 

الهام شده« بودند!!
 قلب هریک پر از نفرت و حسادت 

و میل به غلبه بر دیگری بود. 
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6ـ3ـ اثبات ترور ازلى ها به وسیلۀ بهائیان درعكا

نزاع ها و توطئه ها در ادرنه منجر به شكایت هریک 
نزد دولت عثمانى شد.  از طرف دیگر،  از طرفین 
شدند.  جدا  ازهم  امنیت،  آن ها  و  صلح  به خاطر 
گوسا،  فاما به  بازنشسته  زندانى  یک  به عنوان  ازل 
یه(  )سور عكا  به  بهاءاهلل  شد.  فرستاده  قبرس 
منتقل شد. هشت بهشت مى گوید: همراه بهاء، 
خانواده اش، حدود هشتاد نفر از پیروان او و چند 
تن از پیروان صبح ازل، به  ویژه حاجى سیدمحمد 
و  تفرشى  میرزا رضاقلى  آقاجان بیگ،  اصفهانى، 

برادرش میرزا نصراهلل اعزام شدند.1 

رساندند.  قتل  به  عكا  در  بهائیان  را  ازلى ها  این 
 دربارۀ این جنایت شهادت دهندگان بسیارند:

الف( در هشت بهشت مى نویسد: »قبل از انتقال، 
شد.  مسموم  ادرنه  در  بهاء  به وسیلۀ  نصراهلل  میرزا 
ترور  عكا  به  ورودشان  از  پس  اندكى  ازلى ها  دیگر 
پادگان  نزدیک  كه  خانه ای  در  عكا،  در  شدند. 
از  بودند  عبارت  قاتالن  بودند.  شده  كن  سا بود 
آب بر  حسین  سلمانى،  محمدعلى  عبدالكریم، 
وابسته های  همگى  كه  ینى  قزو محمدجواد  و 

بهاءاهلل بودند«.2

در  را  گزارش  این  مستقل  به طور  ازل  صبح  ب( 
كرده است.3  گفت وگو با پروفسور براون تأیید 

تأیید  را  آن  نیز  بهائیان  گواهى  و  شهادت  ج( 
كرمان  در  را  داستان  این  براون  پروفسور  مى كند. 

1. Trav.’s Narr., p. 361.
2. Ibid., p. 361.
3. Ibid., p. 371.

جرم  به  كه  شنید  بهائى  ابراهیم  شیخ  زبان  از 
افتاده  زندان  به  بهائى  ممنوعه  گروه  در  عضویت 
یارت عكا دیده  بود و برخى از مجرمان را هنگام ز
گفت: »بابیان به دو دسته تقسیم شدند.  بود. او 
كه موضوع به نزاع  احساسات به حدی باال رفت 
ادرنه  در  بهائى  و یک  ازلى  دو  و  آشكار ختم شد 

كشته شدند.«4

عكا  به  بهاءاهلل  با  را  ازلى  هفت  تركیه  دولت 
ـ آقاجان معروف به كج كاله، حاجى  فرستاد.  آن هاـ 
باب(،  اولیه  اصحاب  )از  اصفهانى  سیدمحمد 
حیدرعلى  میرزا  اصفهانى،  برادرزاده  رضا،  میرزا 
نفر  دو  و  كاشانى  سیدحسین  حاجى  اردستانى، 
كرده ام. همه باهم در  كه نامشان را فراموش  دیگر 
خانه ای نزدیک دروازه شهر زندگى مى كردند. یک 
عكا،  به  ورودشان  از  پس  ماه  یک  حدود  شب، 
كه  بودند  زنده  هنوز  از  آن ها  نفر  )نه  بهائى  دوازده 
بكشند  را  شدند  آن ها  مصمم  بودم(  درعكا  من 
شبانه  پس  بازدارند!  شرارت  هرگونه  انجام  از  و 
آن  در  ازلى ها  كه  خانه ای  به  خنجر  و  شمشیر  با 
پایین  آقاجان  زدند.  در  و  رفتند  داشتند  اقامت 
اینكه  از  قبل  بازكند.  ی  آن ها  رو به  را  در  تا  آمد 
با چاقو  را  او  كمترین مقاومتى بكند  یا  بزند  فریاد 
زدند و سپس وارد خانه شدند و شش نفر دیگر را 
كشتند. درنتیجه، »نزدیكان بهاء و همه خانواده و 
كردند، اما دوازده  كاروانسرا زندانى  پیروانش را در 
كردند و اعتراف  قاتل جلو آمدند و خود را تسلیم 
یا  خود،  موالی  اطالع  بدون  را  ما  آن ها  كه  كردند 

4. A Year among the Persians, pp. 513-517.
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مجازات  وآماده  كشتیم  برادران  دیگر  از  هیچ یک 
هستیم. پس مدتى زندانى شدند، اما پس از آن، 
كمک عباس افندی، به شرط ماندن در عكا و  به 

بستن بند به قوزک پای خود، آزاد شدند«.

كسانى  خواننده  كردن  گمراه  برای  او  احتمااًل 
ترک  را  بهاء  با  خود  بیعت  بعدًا  كه  مى شمارد  را 

كردند.

آقای الرنس اولیفانت شرحى از وضعیت بهائیان 
كتاب، حیفا، یا زندگى در فلسطین  را در عكا، در 
جدید بیان مى كند )ص107(. او نیز داستان ترور 
را تشریح مى كند و سپس احضار بهاءاهلل به دادگاه 
او  مى نویسد.  را  دراین باره  توضیح  برای  عثمانى، 
مى گوید »پس از اولین جلسه، بهاءاهلل با پرداخت 
و  گرفتن  قرار  تحت نظر  از  رشوه،  معتنابهى  مقدار 

مراجعه بعدی به دادگاه معاف شد«. 

به نظر مى رسد كه بهائیان در این حادثه، هیچ گونه 
گریزی ندارند و نهایتًا ممكن است بهانه های  راه 
كه  دروغین بیاورند. بهیه خانم، تعداد بهائیانى را 
در حمله به ازلیان شركت داشتند، به 3 نفر تقلیل 
ازلى ها  تهدید  قصد  مى گوید  آن ها  و  مى دهد 
اینكه  دیگر  آنان.  كشتار  و  قتل  نه  و  داشتند  را 
بهاءاهلل از قصد و نیت  آن ها اطالع نداشته است 
ولى پروفسور ادوارد براون در كتابش نشان مى دهد 
و در  را مستّحق مرگ مى دانسته  بهاءاهلل  آن ها  كه 
كه  كتاب اقدس مى گوید: »خداوند جان هركس را 
كند، مى گیرد.« 1 به هرصورت، بهیه  از تو سرپیچى 
انگیزه دینى  كه قاتالن  به ما نشان مى دهد  خانم 

۱.سفرنامه،ص۵۱9؛مقالهشخصیسیاح،ص3۷0،9۴

عبارت  به  فردی.  و  مادی  انگیزه  نه  و  داشتند 
دیگر،  آن ها مرتكب "ترور و قتل مذهبى" شدند.

محمدجواد  دفاعیه  در  واضح تر  و  بیشتر  مدارک 
»آن  مى نویسد:  او  است2.  مشاهده  قابل  ینى  قزو
و  بهاءاهلل  علیه  اعالمیه هایى  ــ  ازلى  ــ  نفر  سه 
گروهى از  كردند. سپس  طرفداراش نوشته و منتشر 
بهائیان جلسه ای تشكیل دادند و در آنجا تصمیم 
دهند.  خاتمه  خالفكاران  این  زندگى  به  گرفتند 
نویسنده این سطور هم در میان  آن ها و هم عقیده 
با  آن ها بود« ولى بهاءاهلل  آن ها را از هر اقدام تندی 
كرد؛ لذا نویسنده، از جمع  آن ها خارج شد.  نهى 
ادامه مى دهد:  قاتالن  و حرفه  نام  اعالم  او ضمن 
گرفتند با ازلى ها  »این هفت نفر مخفیانه تصمیم 
با  كه  كنند  وانمود  طوری  و  بریزند  دوستى  طرح 
كار را برای مدتى ادامه   آن ها همفكر هستند و این 
دادند، ولى یک روز بعدازظهر، وارد اقامتگاه آنان 
میرزا  و  آقاجان  سیدمحّمد،  نفر،  سه  آن  و  شده 
كشتند. این حادثه در سال 1288 هجری  قلى را 
عثمانى  حكومت  وقتى  افتاد.  اتفاق  م   1890 یا 
هفت  آن  شد،  مطلع  فاجعه  و  جنایت  این  از 
عكا  در  كه  بهاءاهلل،  طرفداران  سایر  همراه  را  نفر 
بهاءاهلل،  همه،  ازجمله،  كرد.  بازداشت  بودند، 
از  شدند.  بازداشت  برادران  سایر  عباس افندی  و 
شد.  توقیف  رفع  بازجویى  روز   3 از  پس  بهاءاهلل 
زندانى شدند؛ هفت  برای مدت 6 ماه  بهائى   16
شدند  محكوم  زندان  سال   15 تا   7 به  دیگر  تن 
به  یافت.  تقلیل  یک سوم  به  بعدًا  حكم  این  ولى 

۲.دستنوشتهها،ص۴۱-۴8



ء

شماره 19   پاییــز1400

143

پیرو  مردان  نفر   40 مجموع  از  نفر   23 ترتیب،  این 
بهاءاهلل، به دست داشتن در توطئه و قتل محكوم 

شدند. 

نشد؛  ختم  اینجا  به  بهائیان  ترورهای  و  قتل ها 
گرفت. برخى  بلكه موارد بسیار دیگری نیز صورت 
شدند.  جدا  او  از  بهاءاهلل،  مریدان  و  طرفداران  از 
برخى  ولى  گریختند،  عكا  از  برخى  افراد،  این  از 

و  خیاط باشى  مثل  دیگر 
كاروانسرای  در  ابراهیم  حاج 
رسیدند  قتل  به  ذرت فروشان 
ی  رو و  شدند  دفن  مخفیانه  و 
 آن ها آهک پاشیده شد. حاج 
جعفر، مجبور شد از خیر طلب 
بگذرد  بهاءاهلل  از  پوندی   1200
پول  این  بهاءاهلل  )نمى دانم 
قرض  موضوعى  چه  برای  را 
گرفته بود؛  شاید برای پرداخت 

كاشى  آقاجان  میرزا  هم  بعد  سنگین(   رشوه های 
ینى،  به یكى از طرفداران بهاءاهلل، به نام على قزو
كاروانسرا برود و آن پیرمرد را به قتل  دستور داد تا به 
كرد و جسد را از پنجره  كار را  برساند. " او همین 
كرد و جان او را به  اتاق طبقه باال به پایین پرتاب 

كرد. "رفیق محبوب" هدیه 

كه به بهاءاهلل  تمام طرفداران برجسته صبح ازل،  
ک  وحشتنا ترورهای  هدف  بودند،  كرده  انتقاد 
و  قهیر  رجب على  مال  بغداد،  در  گرفتند.  قرار 
برادرش حاج میرزا احمد، حاج میرزا محمدرضا 
گلوله های  و بسیاری دیگر، یكى یكى، با چاقو و 

ک افتادند.1 موارد ترور قطعى زیر  یستى،  به خا ترور
هم با نام و آدرس ثبت و ضبط شده است:

در 1 ّحى"،  "حروف  از  یكى  عرب  سیدعلى  آقا   -
كشته شد. تبریز به دست میرزا مصطفى نیرک 

قتل  به  طهرانى  عبدالكریم  را  على محمد  2-آقا 
رساند.

یافت؛  مشابهى  سرنوشت  تبریزی  آقا  حاج   -3
احمد،  میرزا  حاج   همین طور 
میرزا  حاج  یخ نویس  تار برادر 

جانى2.

كمى  كه ایمانش  4 - فرد دیگری 
بود،  شده  تضعیف  و  تحلیل 
 350 اصفهانى،  محمدعلى  آقا 
كرد،  سرقت  هم  را  او  پول  پوند 
كاال و تحفه  از آن  با قسمتى  كه 

كرد.  خرید و برای عكا ارسال 

كه ادعای  5-مقتول بعدی میرزا اسداله دیان بود 
من یظهرُه اللهى داشت.3

او  با  كه  حجّتى  اتمام  و  بحث  از  پس  بهاءاهلل 
مازندرانى  محمد  میرزا  خدمتكارش،  به  مى كند، 
دستور مى دهد او را به قتل برساند و او نیز چنین 
تأیید  را  واقعه  این  گوبینو  دو  كنت  مى كند. 

مى كند.4

۱.مقالهشخصیسیاح،ص3۵9
۲.مقالهشخصیسیاح،ص363

3. Trav.’s Narr.”, p. 365.
4. Religions et Philosophies dans l’Asie Centrale, pp. 
277-278.

و  رهبرانشان  و  اولیه  بابیان  رفتار 
کشتار  و  قتل  درباره  نگرش  آن ها 
بیگناه،   انسان های  و  دگراندیشان 
بهائیان  تأثیر  دیدگاه  و  موضع  بر 
تا  که  چرا بود؛   یکسان  و  داشت 
ادرنه، همۀ  آنان در  اقامت  زمان 
گروه بابی بودند و عقاید و رفتار و 

عملکردشان یکسان بود. 
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سوی  از  مستقل  شهادت  ما  جنایات  این  دربارۀ 
و  نام  با  را  موارد  همة  كه  یم  دار هم  ازل  صبح 
كاپیتان  كرده است. صبح ازل به  جزئیات اعالم 
گفت: »تقریبًا 20  یانگ، افسر انگلیسى در قبرس 
نفر از طرفداران من را بهائیان به قتل رسانده اند." 
او همچنین در نامه ای با دستخط خود،  به ادوراد 
و  قهر  شمشیر  )بهائیان(  كه  آن ها  نوشت  براون 
داشتند،  میل  هرآنچه  و  كشیدند  نیام  از  غضب 
سبعیت  و  وحشیگری  با  دادند.  آن ها  انجام 
مرا  ثابت قدم  احّبای  و  دوستان  هرچه تمام تر،  
ترجمه  مقدمه  در  براون،  ادوارد  پروفسور  كشتند. 
فهرست  را  مقتوالن  نام  جدید،  یخ  تار كتاب 
ازلى  افراد  برجسته ترین  »از  مى افزاید:  و  مى كند 
كربالیى )كرمانى(  به قتل رسیدند، سیدجواد  كه 

بود.«1

مى گوید:  بهائیان  به  كرمان  در  براون  ادوراد 
به  خودتان،  دوستان  از  یكى  نوشته  »براساس 
از  همه  این  كه  عكا،   در  بهائیان  كه  مى رسد  نظر 
گله  تعصب،  سخت گیری و وضعیت مسلمانان 
و شكایت مى كنند و همواره از رفتار توأم با "روح و 
از خنجر  با دیگران سخن مى گویند، جز  یحان"  ر
كردن و خاموش ساختن ازلیان  ترور،  برای متقاعد 

بخت برگشته،  استفاده نكردند.«2

رفتار بابیان اولیه و رهبرانشان و نگرش  آن ها درباره 
كشتار دگراندیشان و انسان های بیگناه،  بر  قتل و 
موضع و دیدگاه بهائیان  تأثیر داشت و یكسان بود؛  

1. Trav.’s Narr., Page xxiii.
2. “A Year Among the Persians”, p. 530.

كه تا زمان اقامت آنان در ادرنه، همۀ گروه بابى  چرا
بودند و عقاید و رفتار و عملكردشان یكسان بود. 

است.  خونین  نیز  بابیان  یخ  تار شروع  سال های 
اولین خونریزی بابیان در ایران، قتل یک مجتهد 
بود.  مذهبى"  قتل  و  "ترور  یک  این  بود؛  شیعه 
بود  شده  دستگیر  باب  كه  بود  قرار  این  از  اوضاع 
مى گذشت.  قزوین  از  كو،  ما به  انتقال  راه  در  و 
مجتهد  برغانى  محمدتقى  حاج  به  نامه ای  او 
بود،  قرةالعین  طاهرة  پدرشوهر  و  عمو  كه  شیعى، 
نوشت و درخواست كمک كرد. »حاج محمدتقى 
این  وقتى  نمود«.  بى اعتنایى  و  كرد  پاره  را  نامه 
»آیا در  گفت:  به اطالع باب رسید،  عكس العمل 

كه با مشت به دهان او بكوبد؟« كسى نبود  آنجا 

كه او را به قتل  درواقع باب از طرفدارانش خواست 
برسانند.3

چنین  خداوند  »و  مى دهد:  ادامه  بهائى  مورخ 
حاج  دهان  بر  چنان  سرنیزه  با  كه  داشت  مقرر 
صحبت  هرگز  دیگر  شود،  كه  كوبیده  محمدتقى 

نكند!«4 

صالح،  نام  به  بابى  فردی  آن،  از  پس  كمى   ...«
كه یک مجتهد و عالم شیعى، شیخ احمد  شنید 
كرده است.  احسائى )معلم باب( را لعن و نفرین 
مسجد،  در  و  كرد  تعقیب  را  روحانى  آن  صالح،  
كنار منبر به او دست یافت و او را به قتل رساند! 
عملكرد  نتیجۀ  »این  مى دهد:  ادامه  بابى  مورخ 

3. “Mirza Jani”, p. xlvii.
4. New Hist., pp. 274, 275; Trav.’s Narr., pp. 198, 199, 
311.
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منطبق  این  و  بود  باب  به  نسبت  حاجى  رفتار  و 
را...  ما  "هركس  كه  بابى است  و سنت  روایت  با 
كه  است  شایسته  و  است...  كافر  كند،  نفرین 

كشته شود!"«.

یخ  كه یک تار كتاب قصص العلماء،  بنا بر نوشته 
حرف های  از  كه  بابیان  از  برخى  است،  شیعى 
روز  یک  بودند،  شده  رنجیده  محمدتقى  حاج 
صبح زود، هنگامى كه او در مسجد در حال نماز 
كردند  و مناجات بود، با چاقو و خنجر به او حمله 
كردند و دو روز پس از آن  و با 8 ضربه او را مجروح 

به شهادت رسید.1

كتاب  خانم ماری فورد، یک امریكایى بهائى، در 
كرده  ترسیم  دیگری  نوع  را  حادثه  این  قرمز  رز 
مجتهد  كه  شنید  قرةالعین  مى نویسد  او  است. 
را نفرین مى كند. قرةالعین به او خیره شد و  باب 
پر  دهانت  كه  مى بینم  بدبختى!  چقدر  تو  گفت 
از خون شده است! »صبح روز بعد، در مسجد، 
كه مخفى شده بود ضربه ای  یست بابى  یک ترور
دیگر  نفر  شش  یا  پنج  آن  از  پس  زد.  او  دهان  به 
او  و  كردند  حمله  او  به  بابى  یست های  ترور از 
را  قضیه  این  »قرةالعین  رساندند.«،  قتل  به  را 
از  را  ترور مانع جّدی  »این  بود!«،  كرده  پیش بینى 

سر راه قرةالعین برداشت.«2

احّبا"  و  "دوستان  قلم  از  كه  روایت،  دو  این  از 
كلمات باب  گفتار و  صادر شده، آشكار مى گردد 
و قرةالعین، محرک ارتكاب قتل از سوی طرفداران 

1. Trav.’s Narr., p. 198
2. Mary H. Ford, The Oriental Rose, pp. 61-62

»سردسته  است.  شده  آنان  فناتیک  و  متعصب 
گریخت و خود را به "جمع  یست ها از قزوین  ترور
مردان خدا" در قلعه شیخ طبرسى رساند.  آن ها با 
خیرمقدم  را  او  مجرمانه اش،  عمل  گرفتن  نادیده 
به  و  گرفت  قرار  "پیروان خدا"  رتبة  در  او  و  گفتند 

مرتبة شهادت ارتقاء یافت.«3

و  شهامت  به خاطر  را  بابى ها  است  ممكن  ما 
شک،  بدون  ولى  كنیم؛  ستایش  اخالصشان 
انتقام جویى  به  را  تعصبشان،  آن ها  و  نفرت 
یادی  كه قطعًا از دیانت خالص فاصله ز كشاند، 
ید!  بینداز كردار  آن ها  و  اعمال  به  نگاهى  دارد. 
كندند و  فّرخ خان، زندانى جنگى را، اول پوست 

كردند!4 كباب  سپس 

بابیان، در همان زمان، 22 اسیر جنگى دیگر را در 
با دستور  كشتند. در قلعه شیخ طبرسى،  زنجان 
جنگ  در  كه  دشمنانى  سرهای  قدّوس،  جناب 
در  و  شده  جدا  بدن هایشان  از  بودند  شده  كشته 

گردید.5 اطراف قلعه، نصب 

اقدام بابیان برای ترور ناصرالدین شاه )1852( نیز 
 12 تا   7 بین  است.  آنان  یستى  ترور روحیه  بیانگر 
بابى در این ترور دست داشتند و چهار نفر اقدام 

كردند.6  به شلیک و ضربه شمشیر 

صرفًا  ترور  این  مى گویند،  بهائیان  آنچه  برخالف 
ُخل  و  سفیه  یا  نامتعادل  فرد  یک  انفرادی  اقدام 
نبود؛ بلكه عمل انتقام جویانه و توطئه برنامه ریزی 
3. New History, pp. 82, 278.
4. New History, p. 115 and note, p. 411.
5. Ibid., p. 73; “Trav.’s Narr.,” p. 178.
6. Ibid. p. 323
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در  آن ها  انتقام جویى  روحیه  بود.  گروه  یک  شده 
شاهد  یک  مطلب،   این  برای  بود.  باال  بسیار 
ابوالفضل  میرزا  دارد،  وجود  بهائى  برجستة 
و  یخى  تار »شواهد  مى نویسد:  او  گلپایگانى! 
كرد مبنى بر  مدارک موجود متعددی مى توان ارائه 
اینكه، این قلم بهاءاهلل بود كه دشمنان او را از مرگ 

صبح  مثل  افرادی  داد،  نجات 
ازل، ناصرالدین شاه و برخى از 
گر  اطباء و علمای برجسته را. ا
غیرازاین بود، بابیان هرگز اجازۀ 
از  هیچ یک  به  زندگى  و  حیات 

این ها نمى دادند«.1

باید  ابوالفضل  میرزا  البته 
جمع  این  به  هم  را  بهائیان 
كه  چرا كند،  اضافه  بابیان 
كشتن صبح  بابیان هرگز قصد 
این  بلكه  نداشتند،  را  ازل 

دیگر  بودند.  او  قتل  مترصد  كه  بودند  بهائیان 
در  بهاءاهلل  كه  ابوالفضل  میرزا  ادعای  این  اینكه، 
میان خیل افراد بى سواد، بى تربیت و بى فرهنگ، 
است،  بى مورد  كاماًل  بود،  صلح"  شاهزاده   " یک 
نشان  را  آن  خالف  بهاءاهلل  زندگى  یخ  تار زیرا 

مى دهد.

نیز  را  خودش  به خاطر  افراد  خودكشى  بهاءاهلل 
»حاجى  مى كند:  نقل  عبدالبهاء  مى كرد.  توصیه 
جدا  بهاءاهلل  از  تبعید  در  آنكه  از  قبل  جعفر، 
گلوی خود را برید و خود  شود، با دست خودش، 

1. The Brilliant Proof, p. 11.

حادثه  این  به  رئیس،  لوح  در  بهاءاهلل  كشت«.  را 
كرده و مى گوید: »یكى از احّبا خود را فدای  اشاره 
گلوی  كرد و از عشق خدا، با دست خویش،  من 
در  كه  است  به گونه ای  قضیه  این  برید.  را  خود 
این  است.  نداشته  سابقه  پیشین  ادیان  میان 
موضوع را خداوند برای این عصر و دور قرار داده 

است!«2 

»یكى دیگر از پیروان، در همین 
كرد.  خودكشى  به  اقدام  اثناء، 
كارد  معتقد،  و  پیرو  مرید  این 
قرار  گر  ا زد:  فریاد  و  برداشت  را 
جدا  خود  موالی  از  من  است 
شوم، ترجیح مى دهم به خدای 
گردن خود را  خود ملحق شوم و 
كمک یک پزشک  برید؛ لكن با 
باز وقتى  یافت.  از مرگ نجات 
حیفا  به  تبعیدی ها  كشتى 
خود  موالی  از  باید  دید  وقتى  عبدالغفار،  رسید، 
جدا شود، ترجیح داد خود را بكشد، لذا خود را به 
یا انداخت و فریاد زد: یا بهاء، یا بهاء! ملوانان  در

او را نجات دادند!«3 

 این میل به خودكشى، نشانگر شیفتگى و تعصب 
ک بهائیان است. البته این خودكشى ها  وحشتنا
در نظر ایرانیان مطلع بسیار مشكوک به نظر رسید 
و تحقیقات بیشتری را طلبید. برای مثال، دربارۀ 
در  بودند  گفته  من  به  بهائیان  كه  كسانى  از  یكى 

2. Trav.’s Narr., p. 100
3. Phelps, p. 50. ; Manuscript Life, p. 36.

نشانگر  خودکشی،  به  میل  این 
ک  وحشتنا تعصب  و  شیفتگی 
این  البته  است.  بهائیان 
خودکشی ها در نظر ایرانیان مطلع 
و  رسید  به نظر  مشکوک  بسیار 
برای  طلبید.  را  بیشتری  تحقیقات 
که  کسانی  از  یکی  دربارۀ  مثال، 
گفته بودند در عّکا  بهائیان به من 
شد  معلوم  بعدًا  کرده،  خودکشی 

کشته اند! که خود بهائیان او را 
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خود  كه  شد  معلوم  بعدًا  كرده،  خودكشى  عّكا 
كشته اند! بهائیان او را 

یخى  كتابى تار كه  فرد دیگر، حاج میرزا رضا است 
فرد  بود.  نوشته  ازل  صبح  یحیى  میرزا  نفع  به 
اخیرالذكر - ازل - به پروفسور ادوارد براون نوشت 
كه آنان )بهائیان( به دنبال قتل میرزا رضا هستند. 
كه او زندانى شد،  آن ها  درنهایت، در اولین شبى 
دور  به  كردند، سپس طنابى  را عملى  قصد خود 

كردند. 1 گردن او انداختند و او را شهید خطاب 

كه نبیل زرندی، شاعر و موّرخ برجسته  گفته شده 
به  اقدام  بهاءاهلل،  مرگ  از  پس  بالفاصله  بهائى، 
یا انداخت. او دیگر  كرد و خود را به در خودكشى 
كند. او عاشق  نمى توانست در این جهان زندگى 

و شیفته بهاءاهلل بود.2
كه این نبیل در همان ایام، اعالم مظهرّیت  ازآنجا
كه او را  كرده بود، بنابراین زمان بسیار مناسبى بود 
همان ابتدا از میان بردارند و فرصتى داده نشود تا 

كند.3     دوباره خود را مطرح 

میرزا  همچون  افرادی  را  خودكشى  موارد  این 
بر  دلیلى  به عنوان  شیرازی،  محمدحسین 
كرده اند. او مى گوید:  حقانیت دیانت بهائى نقل 
و  مؤمن  افراد  اولیه،  مسیحیان  با  مقایسه  »در 
از  برخى  هستند؛  بهائیت  در  بیشتری  مخلص 
خودشان  به دست  را  خود  روزگار،  این  شهدای 

كردند«.4  كشتند و فدای موال و معبودشان بهاء 

1. Compare “History by Mirza Jani,” p. xvi.
2. Notes taken at Acca,” by Mrs. C. True, p. 27.
3. Trav.’s Narr., pp. 357-358.
4. Facts for Behaists, p. 42.

همراه  خود،  رسول  به عنوان  را  بدیع  بهاءاهلل، 
به سوی  را  او  درواقع  مى فرستد؛  شاه  نزد  پیامى، 
از  را  نامه  او مى توانست  فرستاد. درحقیقت  مرگ 
ایران  دربار  برای  خارجى  كنسولگری  یک  طریق 

كسى را بى جهت فدا نكند.5 بفرستد تا جان 

بى پروای  مجازات  » آن ها  مى گوید:  جزوپ  دكتر 
دشمنان و مخالفان را به پیروانشان یاد مى دهند. 
ابراهیم افندی،  نام  به  داشتم  دوستى  من 
همسر  برادر  مؤدب؛  و  ب 

ّ
مهذ تحصیل كرده، 

درگذشت.  جوانى  در  پدرش  بود.  عباس افندی 
داشت  به عهده  را  سرپرستى  آن ها  كه  عمویش 
پسر  آن  ولى  آورد  بار  بهائى  را یک  او  تا  كرد  تالش 
كرد.  نپذیرفت. لذا عمویش او را از ثروت محروم 
یه مصر به  كرد و به بیروت آمد. در اسكندر او فرار 
زمان  در  شد.  تعمید  غسل  و  گرایید  مسیحیت 
اقامت در بیروت، او برای مالقات و دیدار به عّكا 
خطر  در  جانش  كه  یافت  در او  شب  یک  رفت. 
است و هر لحظه ممكن است او را به قتل برسانند. 
بیروت  سمت  به  شبانه  وحشت،  و  ترس  با  لذا 
گریخت«. )البته دكتر ابراهیم خیراهلل عقیده دارد 
كه هنوز هم خطر ترورها و قتل های بهائیان وجود 
كه یكى از طرفداران حاذق  گفت  دارد. او به من 
جده  در  برادرعباس افندی-  محمدعلى-  میرزا 
دكتر  گفت  من  به  پیز  دكتر  شد.  كشته  و  مسموم 
خیراهلل هم در معرض ترور است. یک بهائى به من 
ترجمه  خیراهلل  دكتر  كه  منتظریم  فقط  »ما  گفت: 
از  را  خود  آنگاه  برساند؛  پایان  به  را  اقدس  كتاب 

5. Oriental Rose, p. 186
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خراسانى  حسن  وقتى  مى كنیم«.  خالص  او  شر 
یه به دكتر خیراهلل  گو آمد، یک نفر از سور به شیكا
او باشد. لذا، دكتر خیراهلل  كه مراقب  هشدار داد 

هم خود را تحت مراقبت ویژه پلیس قرار داد(.1

زمینۀ  در  بهائیان  علیه  اتهامات  روانى  اثبات 
قدرت  دكترین  در  ارتكابى،  ترورهای  و  قتل ها 
كه  برداشتى  و  اهلل"  ُیظهرُه  "َمن  ویژه  امتیازهای  و 
و  قابل مالحظه  دارند،  دكترین  این  از  بهائیان 
واضح است. در لوح اشراقات چنین آمده است: 
»به درستى كه او )بهاء( از بهشت غیب آمده است 
كند، انجام خواهد داد" با  و لوای"او هرآنچه اراده 
اوست. او اختیار و قدرت مطلقه دارد. برای همه 
اطاعت  مى دهد،  فرمان  او  هرآنچه  تا  شده،  مقرر 
كردند  تكذیب  را  او  كه  بركسانى  »لعنت  كنند«. 
ی برگرداندند«. »باالترین مقام مصونیت  و از او رو
كه مقامش  از خطا به آن مظهر الهى اعطاء شده 
مقّدس و برتر از امر و نهى است! او دلیل و برهانى 
او بگوید  گر  ا برابر اشتباه و خطاست! حقیقتًا  در 
همان  راست  شده اند؛  جابجا  زمین  و  بهشت 
عوض  شمال  با  جایش  جنوب  یا  است؛  چپ 
شده است، همه این ها صحیح است و حقیقت 
كرد«! »هیچ كس حق  دارد و نباید درباره آن شّک 
ندارد با او مخالفت كند، یا به او بگوید چرا و برای 
از منكران است«.  كند  او بحث  با  چه؟«. »هركه 
را  هرچه  و  مى شود  انجام  كند  اراده  هرآنچه  »او 
نحو  همین  به  عبدالبهاء  مى كند!«.  امر  بخواهد 
تشریح  را  اهلل"  ُیظهرُه  "َمن  قدرت  و  اختیارات 

1. “Fifty-three Years in Syria”, pp. 637, 605.

پیشین  شرایع  یا  قوانین  سایر  تحت  »او  مى كند: 
اقدام  و  عمل  یک  دهد  انجام  هرآنچه  نیست. 
انتقاد  حق  معتقدی  فرد  هیچ  است.  مستقل 
ت 

ّ
عل و  حكمت  مردم  از  برخى  گر  »ا ندارد!«. 

درک  را  او  َاعمال  یا  اقدامات  از  بعضى  )پنهان( 
نكنند، به هیچ وجه نباید با او مخالفت نمایند”«2
و  تمام  تأیید  افتخار  با  بهائیان،  را  اصول  این 
بهائى  یک  سیدكامل،  مى كنند.  رعایت  و  تفسیر 
براون  پروفسور  به  تعجب  كمال  با  شیرازی، 
انكار  را  نكته  این  نمى توانید  شما  »قطعًا  گفت: 
بصیرت  و  عقل  مظهر  كه  پیامبر،  یک  كه  كنید 
كه  كسانى  به  نسبت  دارد  حق  است،  جهانى 
یا  و  مخفیانه  به طور  مى نمایند،  مخالفت  او  با 
علنى، حكم مرگ صادر نماید. او را نباید به خاطر 
رفتار  كه  چرا كرد؛  سرزنش  عملى  و  حكم  چنین 
كه  است  جراح  پزشک  یک  عمل  همچون  او 
جدا  بدن  از  را  یا  قانقار بیمار  یک  فاسدشدۀ  پای 

مى كند«. این نگرش، اعتقاد بهائیان است.3

مجاز  »پیامبر  كه  داشتند  عقیده  بهائى  مبلغان 
گر پیامبر  گر الزم دانست یک فرد را بكشد؛ ا است ا
گروه  یک  كشتار  و  قتل  كه  برسد  نتیجه  این  به 
محدود، از انحراف یک جمعیت بزرگ پیشگیری 
را  قتل  آن ها  دستور  كه  است  مجاز  او  مى كند، 
بردن  بین  از  در  را،  او  نباید حق  بدهد. هیچ كس 
یادی را فاسد  كه روح افراد ز تعداد معدودی افراد، 

مى كنند، زیر سؤال ببرد و مورد تردید قرار دهد.«4 
2. Barney, “Answered Questions”, pp. 199-201.
3. “Trav.’s Narr.”, p. 372; “A Year in Persia”, p. 328.
4. Ibid., p. 406.



ء

شماره 19   پاییــز1400

149

عرف  آسیا  »در  مى كند:  كید  براون  تأ پروفسور 
زندگانى  یخ  تار است«.  كم  حا متفاوتى  اخالقى 
یخ  تار در  كه  آن است  نشان دهنده  امامان شیعه 
و  بابیان  كه  داشت  وجود  غالبى  جریان  اسالم، 
كردند.  تأّسى  آنان  به  خود  عملكرد  در  بهائیان 
)امام(  رسید.  قتل  به  شمشیر  با  على  )امام( 
كشته  سختى  به طرز  نابرابر  نبردی  از  پس  حسین 

شیعیان  دیگر  امام  نفر  نه  شد. 
امام  و  رسیدند  قتل  به  سم  با 
دوازدهم هم به طرز ناشناخته و 
پنهان  دیده ها  از  معجزه آسایى 

است.1

شبیه  هم،  بهائیان  و  بابیان 
خلفاء  كم  حا دستگاه 
مى شوند.  ترور  و  قتل  مرتكب 

این است  از  كى  نتیجه گیری ما حا و  جمع بندی 
ارتكابى مقصرند. شواهد  ترورهای  كه بهائیان در 
و جزئیات  و مّحل  نام  با  و غیرمستقیم،  مستقیم 
وجود دارد. برخى از شاهدان هنوز در قید حیات 
كتبى  و زنده هستند، برخى شهادت و اظهارنظر 
پائیان،  ارو با  مصاحبه  در  دیگر  برخى  داده اند! 
حقیقت اعمال بهائیان را، به طور شفاهى به گوش 
یستند  جهان رسانده اند. محیطى كه  آن ها در آن ز
یخى و دینى آنان، صّحت دالیل  و سنّت های تار

شاهدان را تصدیق وتأیید مى كند.

كه  براون،  پروفسور  جمع بندی  و  نتیجه گیری 
بود،  به  آن ها  متمایل  داور  یک  شک  بدون 

1. “Trav.’s Narr.”, pp. 296, 371-373.

و  داد  انجام  بیطرفانه ای  و  عالمانه  تحقیقات 
بیشترین  تأثیر  شنید،  را  طرف  دو  هر  حرف های 
جهانى  قضاوت  بر  را  وزن  تعیین كننده ترین  و 
از  جلد  اولین  كه  "سفرنامه"اش،  در  او  دارد. 
كتاب هایش دربارۀ بابیت و بهائیت است، بیان 
كه با بى میلى شدید و فقط بنا بر عالقه به  مى دارد 
كه این اتهامات سنگین و جّدی  حقیقت است 
را علیه بهائیان مطرح مى سازد 
این  گر  »ا مى كند:  اضافه  و 
باشد  داشته  صّحت  مطالب 
اعمال  این  با  آن حرف ها  گر  ا و 
چه  دیگر  باشد  همراه  رفتار  و 
باالترین  انسان  كه  دارد  ارزشى 
گر  و زیباترین حرف ها را بزند؟ ا
ناصحیح  و  دروغ  حرف ها  این 
كذب  بعدی،  تحقیقات  شک،  بدون  باشد، 
در مقدمه  كرد« )ص364(.  برمال خواهد  را   آن ها 
كه دو سال بعد منتشر شد،  یخ جدید،  كتاب تار
مناسب،  تحقیقات  و  منطقى  مالحظات  از  پس 
محدود  بهائى  چند  صرفًا  »درابتدا  مى نویسد:  او 
یج من  به تدر آن  از  بودند. پس  الحاد  و  كفر  مظهر 
كه  گروه دیدم  افراد فاسد و پست دیگری را در این 
جزو پیروان نزدیک بودند. حرف ها و استدالل های 
غیرصحیح،  اسامى  تعدادی  شامل  افراد  این 
دروغ  و  خرافات  و  اساس  و  بى پایه  داستان های 
درستى  دانش  و  اطالع  آنان  از  هیچ یک  بود. 
افراد  بیان نداشت. همۀ  آن ها  آیین  درباره اصول 
بى دانش، جاهل، كوته فكر، از طبقۀ عوام و پایین، 

بابیان و بهائیان هم، شبیه دستگاه 
ترور  و  قتل  مرتکب  خلفاء  کم  حا
می شوند. جمع بندی و نتیجه گیری 
که بهائیان در  کی از این است  ما حا
ترورهای ارتکابی مقصرند. شواهد 
و  نام  با  غیرمستقیم،  و  مستقیم 

مّحل و جزئیات وجود دارد. 
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متون  تحریفگر  و  كوركورانه  مقلد  دورو،  و  منافق 
بودند. خداوند  آن ها را از نور هدایت خود محروم و 
یكى و ضاللت و تباهى رها ساخته است.«1 درتار

حكومت بهائى در ایران و جهان. 7
بهائیان  مسالمت،  و  سازش  سیاست  اجرای  در 
»این  كه  دهند  نشان  ایران  شاه  به  كردند  سعى 

فرقه هیچ هدف مادی و دنیوی 
ندارد، عالقه ای به امور سیاسى 
امور حكومتى ندارد  به  كاری  و 
تصاحب  برای  قصدی  هیچ  و 

تاج وتخت سلطنت ندارد.«2

بهائیان اعالم داشتند كه » آن ها 
نشانه ای  یا  اغتشاش  هیچ گونه 
نداده اند«.  بروز  را  توطئه  از 
سپس بهاءاهلل مقرر كرد »بهائیان 
هر كشور باید با صداقت، ایمان 
حكومت  به  نسبت  وفاداری  و 

فردوسیه(.  كلمات  لوح  )بهاءاهلل،  نمایند.«  رفتار 
سیاست  این  به  مناسبى  پاسخ  ایران  حكومت 
را  بهائیان  به  نسبت  سخت گیری  و  داشت  ابراز 
ایران، بهائیان  كرد. در دوران مشروطیت  متوقف 
نداشتند.  انقالبى  فعالیت  و  شورش  به  توجهى 
كه نه بهائیان و نه تعالیم  آن ها نقشى  واضح است 
انقالب  انگیزه  و  علل  نداشت.  تحوالت  آن  در 
مشروطه در ایران، همان خواسته ها و انگیزه های 
كسب  به  تمایل  و  ژاپن  و  تركیه  در  اصالح طلبى 

1. “New Hist.”, p. xxiii.
2. Trav.’s Narr.”, p.156.

سیاسى  شرایط  بود.  مشروطیت  و  اساسى  قانون 
رهبران  نداشت.  بهائیان  با  ارتباطى  اجتماعى  و 
غرب،  به  متمایل  تحصیل كرده های  نهضت، 
سیاسیون آشنا با تحوالت و اندیشه های سیاسى 
دمكراتیک در غرب و روحانیون شیعه در عتبات 
نبودند.  بین  آن ها  در  بهائیان  بودند.  ایران  و 
انقالب  ی  نیرو به  نه  بهائیان 
نپیوستند.  مرتجعین،  نه  و 
مردم  به  عشقى  آشكارا   آن ها 
مستبد  شاه  به  عالقه ای  و 
نفوذ  معذلک  ندادند.  نشان 
سمت  به  عبدالبهاء  تمایل  و 
شد.  متمایل  محمدعلى شاه 
محمدعلى شاه  آنكه  از  پس 
مجلس،  بستن  توپ  به  با 
قانون  و  كرد  تعطیل  را  پارلمان 
ساخت،  بى اعتبار  را  اساسى 
تا  آمد  به وجود  بهائیان  برای  مناسبى  فرصت 
در  اداری  مناصب  اشغال  به  فرصت طلبى  با 
حكومت مرتجع بپردازند. عبدالبهاء لوحى صادر 
برای  را  و پرشوكتى  و در آن حكومت طوالنى  كرد 
حكومت  گرچه  كرد،  پیشگویى  محمدعلى شاه 
او چند ماه بیشتر دوام نیاورد و از حكومت خلع 

و تبعید شد.

روز  آن  اوضاع  دربارۀ  من  شخصى  "اطالعات 
از  فراوانى  مكتوب  مدارک  و  اطالعات  با  ایران، 
همان  مدارک  این  اولین  مى شود.  تأیید  زمان  آن 
گفت:  امریكا  در  كه  است  عبدالبهاء  عبارت 

غیرمثبت  نقش  بیانگر  عبارت  این 
بهائیان در تحوالت اجتماعی مدرن 
ایران است. براساس این دیدگاه، 
را به عدم  بهائیان  براون  پروفسور 
متهم  اهمال کاری  و  میهن دوستی 
بود  آنجا  تا  این بی طرفی  می کند. 
که فعالیت و برداشتن اسلحه نیاز 
مخفیانه  نفوذ  درحالی که  باشد، 
جناح  نفع  به  غیررسمی  آن ها  و 

گرفته می شد.  مرتجع به کار 
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منجر  كه  جنبش هایى  در  بهائیان  ایران،  »در 
ندارند.  آن ها  نقشى  مى گردد  فساد  و  آزادی  به 
ندارند.«1.  دخالت  توطئه آمیز  حركت های  در 
كه »بهائیان  گزیده ای از نامه های او نشان مى دهد 
و  جنگ  از  بركنار  انقالب،  ابتدای  از  مستمرًا، 

مبارزات بودند.«2. 

یمى هم مؤید همین مطلب  نوشته های میسون ر
قانون  آزادی،  برای  جدال  در  »بهائیان  است: 
بى طرف  ایران،  سیاسى  نوسازی  و  اساسى 

بودند.«3

هم  بهائى  سرشناس  نویسندۀ  دیگر  یفوس  در
در  درگیری  از  را  بهائیان  »عبدالبهاء،  مى گوید: 

تنازعات سیاسى برحذر داشت.«4 

در  بهائیان  غیرمثبت  نقش  بیانگر  عبارت  این 
براساس  است.  ایران  مدرن  اجتماعى  تحوالت 
عدم  به  را  بهائیان  براون  پروفسور  دیدگاه،  این 
این  مى كند.  متهم  اهمال كاری  و  میهن دوستى 
بى طرفى تا آنجا بود كه فعالیت و برداشتن اسلحه 
نیاز باشد، درحالى كه نفوذ مخفیانه و غیررسمى 
مى شد.  گرفته  به كار  مرتجع  جناح  نفع  به   آن ها 
قانون  طرفداران  و  انقالبیون  كه  است  پرواضح 
اساسى، بهائیان را مخالف خود و محمدعلى شاه 

 آن ها را طرفدار خود مى دانستند.

1. Star of the West, Juan, 1913.
2. Brown, Edward Granwille. The Persian Revolution 
1905-1909, p. 424.
3. C. M. Remey, Observations of a Bahai Traveller, 
p.53.
4. M. H. Dreyfus, The Universal Religion, p.172.

در  نقشى  »بهائیان  گفت:  نیویورک  در  عبدالبهاء 
شورشیان  ندارند.  سیاسى  مسائل  و  اغتشاشات 
مدنى  امتیازات  و  حقوق  طرفدار  ناراضیان  و 
هستند.  آن ها بیشتر سیاسى هستند تا مذهبى!«5

است.  آشكار  بیانات  این  مخالفت آمیز  لحن 
عبدالبهاء  كه  ندارد  وجود  تردیدی  همچنین 
خانم  است.  داشته  محمدعلى شاه  با  مكاتباتى 
كه یک نویسنده بهائى است، دراین باره  مری فورد 
وقتى  مى گوید  او  است.  كرده  ذكر  را  جزئیات 
مطلع  مكاتبات  آن  از  اساسى  قانون  طرفداران 
شدند، عبدالبهاء نگران خشونت و شدت عمل 
كه به امریكا  گروه تبلیغى بهائیان   آن ها شد. اولین 
و  كرده  یافت  در عّكا  از  را  خبر  این  نیز  رسیدند، 
ایرانى مكاتبۀ  »مسؤوالن  كردند.  تأیید  را  آن  مفاد 
كى از تبانى  كه حا عبدالبهاء با محمدعلى شاه را 
كردند و بنابراین انقالبیون طرفدار   آن ها بود منتشر 

كردند.«6 قانون اساسى هم او را تهدید 

شاه  و  بهائیان  بین  وابستگى  و  علقه  یمى  ر
را  شاه  رضایت  و  مى دهد  نشان  را  ایران  مستبد 
درست  یمى  ر مى كند.  خاطرنشان  بهائیان  از 
محمدعلى شاه  كه  بود  شده  تهران  وارد  زمانى 
را  را به توپ بسته و روزنامه نگاران  قاجار مجلس 
یمى مى گوید: »ما بهائیان را در  كرده بود. ر اعدام 
كردیم.  آن ها  مشاهده  شادمانى  و  صلح  كثر  حدا
كثر توجه و احترام حكومت و از امتیازهای  از حدا
غیرمتعارف برخوردار بودند... تعدادی از بهائیان 

5. Star of the West, August 5, 1912.

6. “Oriental Rose,” pp. 185,186,197. 
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شده  منصوب  حكومتى  باالی  مناصب  در 
بودند«. دربارۀ حقایق فوق، مبلغ مسیحى، دكتر 
سیاسى  نفوذ  »دربارۀ  مى نویسد:  رشت  از  ِفریم 
از  است.  آن ها  شده  مبالغه  بیش ازپیش  بهائیان 
از  آن ها  و  بودند  شده  منع  اول  پارلمان  عضویت 
كنند  رعایت  را  بى طرفى  كه  بود  شده  خواسته 
ولى در بهار 1908 لوحى از عبدالبهاء منتشر شد 
بقیه  در  محمدعلى شاه  اینكه  وعده  از  كى  حا
كم ایران خواهد بود. من تصویر لوح  عمر خود حا
كه به  كه در آن وعده داده شده  دیگری را هم دارم 
محمدعلى شاه وعده صلح و سعادت فوری داده 
آب  از  غلط  و  شاه  اجباری  تبعید  است...  شده 
و  بهائیان  آبروریزی  باعث  پیشگویى ها،  درآمدن 

از دست رفتن تعدادی از هواداران  آن ها شد.«1.

مضاعف  كامى  نا دچار  جریان  این  در  بهائیان 
در  بابیان  شورش  جریان  در  شدند.  آن ها 
یه  قاجار علیه  درگیری  در   ،1848-52 سال های 
جنبش  در  نتوانستند  بهائى  گروه  به عنوان  نیز  و 
البته  كنند.  شركت  ایران  مدرن  اصالح طلبى 
بهائیت  كه  چرا است،  روشن  دّوم  كامى  نا علت 
آن  به  كه  دارد  خود  برای  خاصى  سیاسى  طرح 

یم. مى پرداز

7ـ1ـ حکومت مقدس بهائی

طراحى  حكومتى  سیستم  یک  خود  بهائیت 
الهامات  اینكه  اعالم  با  بهائى  سران  است.  كرده 
كرده اند،  یافت  در خداوند  جانب  از  اشراقاتى  و 

1. Frame, J. Davidson. “Bahaism in Persia.” The Mus-
lim World 2.3 )1912(: 236-244., p238.

نموده اند.  ترسیم  را  آینده  دولت  قوانین  درواقع 
نوع  بهترین  را  مشروطه  پادشاهى  نظام  بهائیت 
را  جمهوری  سیستم  البته  و  مى داند  حكومت 
از  بیشتر  پادشاهى،  این  ولى  مى كند2  تأیید  نیز 
رهبران  و  بهائى  قوانین  تابع  باید  اساسى،  قانون 
اقدس  كتاب  در  بهاء  باشد.  آن  سلسله مراتب  و 
مناطق  و  شهرها  همه  در  باید  كه  مى دهد  فرمان 
كه در  آن ها حداقل  بیت عدل هایى تأسیس شود 
خداوند  امضاء  باشند.  آن ها  عضو  بهائى  نفر   9
قادر متعال خواهند بود! در بشارت 13، مى گوید:

»امور مردم در دست مردان عضو بیت عدل خواهد 
را  هرچه  خداوند  هستند.  نمایندگان  بود.  آن ها 
صالح بدانند خود انجام خواهند داد. بر همگان 
نفوس  نمایند.  اطاعت  از  آن ها  كه  است  فرض 
خداوند  بود.  خواهد  الهى  عنایات  از  ملهم   آن ها 
كه صالح بداند به  آن ها الهام خواهد  به هر طریق 
یج دین خواهند  كرد«، »بیوت عدل به تبیین و ترو
به  بهائى  شریعت  براساس  باید  پرداخت.  آن ها 
كنند.  آن ها باید  صدور فرمان و قضاوت مبادرت 
كه چه چیزی از قلم  صبح و شب نظاره گر باشند 
گردیده است«، »"آن ها باید براساس  اعلى صادر 
كنند. اختیارات  آن ها مطلق  حق الهى حكمرانى 

و تاّمه است«. 

عبدالبهاء نیز عین عبارات بهاء را تكرار مى كند: 
شود«،  اطاعت  باید  امور  همه  در  »از  بیت العدل 
الهى در  »آن مركز حكومت واقعى است«، »قانون 
تصمیم  اتخاذ  و  آن ها  شده  نهاده  ودیعه  به   آن ها 

۲.بهاء،بشارات،ص9۱
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قانون  براساس  تصمیمات  »همه  كرد«،  خواهند 
فرامین  و  اتخاذ خواهد شد«، »تصمیمات  بهائى 
به  بیت العدل،  بود.  خواهد  خطا  از  مصون  آن 
شد«.  خواهد  اعطاء  خطاناپذیری  و  مصونیت 
یک  و  ى 

ّ
مل و  محلى  شوراهای  دارای   بیت العدل 

شورای بین المللى خواهد بود.1    

دربارۀ  نیویورک،  در  كنفرانسى  طى  عبدالبهاء    
گفت:   شورای بین المللى بهائى چنین 

كه  شد  خواهد  تشكیل  جهانى  »یک  بیت العدل 
دستوراتش همان فرامین حقیقى بهاءاهلل است و 
همۀ  كرد!  خواهند  اطاعت  را  دستورات  آن  همه 

انسان ها تابع و تحت نظارت آن خواهند بود!«2. 

امور  به  محدود  این  بیت العدل  اختیارات 
ادامه  عبدالبهاء  زیرا  بود  نخواهد  اعتقادی 
مى دهد: » بیت العدل دو جنبه سیاسى و مذهبى 
قدرت  با  و  مى پردازد  جنبه  دو  هر  به  دارد.  را 
شد«،  خواهد  حمایت  بهاءاهلل،  خود،  نگهدارندۀ 
را  رتبه  باالترین  و  عالى ترین  سیاسى  جنبه  »در 
حكومت  و  مذهب  »جدایى  است«،  برخوردار 
»یک  مى گوید:  یفوس  در بود!«.  خواهد  موقتى 
دو  این  درحال حاضر  موقتى!  و  انتقالى  مرحله 
یكدیگرند  از  مجزا   - حكومت  و  مذهب   – حوزه 
متحد  شود،  آن ها  پیروز  بهائیت  كه  زمانى  ولى 
تمام  تقریبًا  » بیت العدل  شد«،  خواهند  یكى  و 
خواهد  خود  كنترل  و  زیرنظر  را  اداری  سازمان 

1. Barney, “Answered Questions,” p. 198.
2. Star of the West, December 12, 1913 and April 9, 
1914.

شهری  شوراهای  جای  طبیعى  به طور  و  گرفت 
گرفت«.3 فعلى را خواهد 

از  است.  بوده  چنین  بهاءاهلل  نّیت  و  قصد 
شورای  یک  صرفًا  نه  بهائیان،  بیت العدل  نظر 
قانونگزاری  بلكه یک تشكیالت  اجرایى شهری، 
پارلمان  شبیه  جایگاهى  كه  است،  بین المللى 
ى خواهد داشت و یک دادگاه بین المللى نیز 

ّ
فرامل

كه تمام اعضای  خواهد بود. »توجه داشته باشید 
یمى  ر میسن  لذا  باشند«.  بهائى  باید   بیت العدل 
حكومت  و  مذهب  بین  اتحاد  »یک  مى گوید: 
جوامع  موردنیاز  مادی  قوانین  مى گیرد.  شكل 

براساس بهائیت به اجرا درمى آید«.4

امور  مذهبى،  سیاسى-  حكومتى  نظام  این  در 
عبدالبهاء  بود.  خواهد  مذهب  تابع  سیاسى 
و  كمیت  حا عالم،  سران  و  »پادشاهان  مى گوید: 
از  بیت العدل  متابعت  در  را  قدرت حقیقى خود 
بین  اختالفات  در  دید.  بیت العدل  خواهند 
كرد«.  و قضاوت خواهد  پادشاهان تصمیم گیری 
برای  نامه هایى  بهاءاهلل  فوق(.  مدرک  )گراندی، 
كه به زودی قدرت  كرد  پادشاهان نوشت و اعالم 
اسالم  )پیامبر  گرفت.  خواهد  خود  دست  در  را 
قسطنطنیه،  پادشاهان  و  سران  برای  نامه هایى 
را  اقدام  آن  نوشت.  ایران  و  یه  سور حبشه،  مصر، 
به صورت  بود،  جسورانه  عملى  خود  زمان  در  كه 

كرد(. ناشیانه بهاءاهلل تقلید 

3. M. H. Dreyfus, Baha’I Revelations, pp.123, 144
4. C. M. Remey, The Bahai Movement, p.69.



ء

پاییــز1400 شماره 19   

154

گسترده  قضایى  صالحیت  دارای  » بیت العدل 
بین  ماّدی  اختالفات  كلیه  به  رسیدگى  برای 
همچنین  » بیت العدل  بود.«1.  خواهد  مؤمنان 
مسؤولیت حمایت از انسان ها و مراقبت از كرامت 
گر فردی از تعلیم  و ارزش انسانى را دارد. بنابراین ا
كند،  بیت العدل، به  و تربیت فرزندان خود امتناع 

هزینه آن شخص، فرزندانش را 
گماشت.  خواهد  تحصیل  به 
هم  قهریه  قّوۀ  از  راه  این  در 

كرد.«2. استفاده خواهد 

مربوط  قوانینى  بهاء  كه  »ازآنجا
كرده  "نازل"  مادی  امور  به 
مسؤول  لذا  بیت العدل  است، 
كیفری  قوانین  اجرای  و  تفسیر 

نیز خواهد بود.«3.

كیفری بهائى 7ـ2ـ احكام 

و  »آیات  مى گوید:  عبدالبهاء 
دربردارندۀ  بهاءاهلل  اشراقات 

اجتماعى  حكومت  ایجاد  برای  الزم  قوانین  همۀ 
موضوعات  و  امور  همه  ما  »قوانین  است«، 
در  مثال  برای  جوابگوست«.  را  ى 

ّ
مل حكومت 

شده  بیان  دزد  مجازات  احكام  اقدس  كتاب 
است  عبارت  سرقت  بار  اولین  مجازات  است: 
از تبعید، در بار دوم زندانى شدن و برای بار سوم 
ی پیشانى  یک عالمت و نوشته "دزد" یا "سارق" رو

1. Dreyfus, p. 131.
۲.بهاء،اشراقات،ص33

3. C. M. Remey, The Bahai Movement, p.61.

كشور دیگری او را  او حّک خواهد شد؛ مگر آنكه 
بپذیرد.4

به  بیت العدل  جریمه ای  باید  زنا،  درخصوص 
دوبرابر  جریمه  میزان  دّوم  بار  در  و  شود  پرداخت 
كه مرتكب آتش سوزی عمدی  كسى  خواهد شد. 
سیستم  این  شود.  سوزانده  آتش  در  باید  شود، 
برای  باید  بهاءاهلل  قانونگذاری 
گرفته  درنظر  عالم  ملل  تمام 
»تمام  مى گوید:  یفوس  در شود. 
و  قانونگذاری  امور  و  اختیارات 
كنترل  و  امر  تحت  كه  اجرائى، 
گیرد،  قرار  بهائى   بیت العدل 
تلقى  الهى  و  مقدس  امری 

خواهد شد.«5.

در  بهائیت  خالصه،  به طور 
شورای  یک  كشوری  و  شهر  هر 
كرد.  خواهد  برقرار   بیت العدل 
بین المللى  مركزی  شورای  یک 
همگى  كه  است  حیفا،  بهائیت،  مركز  در  هم 
و  قدرت  با  بود،  خواهند  بهائى  افراد  از  متشكل 
كه مافوق پادشاهان،  اختیارات عالى خدادادی، 
مذكور  شورای  بود.  خواهد  ملت ها  و  پارلمان ها 
و  غیرقابل اعتراض  و  قاطع  خطا،  از  مصون 
بشری  حیات  شؤون  همه  در  و  است  استیناف 
)امور  مى گذارد  اجرا  به  و  كرده  تصمیم گیری 
مذهبى، مدنى، آموزشى، مالى، تربیتى، قضایى 

4. Kheiralla, Behaullah, p. 433.
۵.الهاماتبهائی،ص3۲.

بهائیت  در  می کنند  ادعا  بهائیان 
سازمان  و  روحانی  و  کشیش 
این  ولی  ندارد  وجود  روحانیت 
در  است.  اسم  با  بازی  یک  فقط 
و  بهائیت  بر  کم  حا تشکیالت  نظام 
افرادی وجود دارند  قوانین  آن ها 
که برای تحقق خواست و اراده خدا 
گر  بر روی زمین، فعالیت می کنند! ا
 آن ها ترجیح بدهند می توان  آن ها 
را سازمان و نظام خاص و تشکیالت 

بهائیت دانست.
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كمیت بهائى یک واتیكان كوچک  و سیاسى(. حا
كشور دیگر نیست، بلكه یک امپراتوری  در درون 
یک  است.  ملى  اجرایى  دستگاه های  مافوق 
جهان  در  هرگز  كه  روحانى  تشكیالت  و  سازمان 
كه در  یم مذهبى  مشابه آن مشاهد نشده؛ یک رژ
عرض  برای  باید  جمهور  رؤسای  و  پادشاهان  آن 
ادب به عّكا بروند و قوانین و مصوبات پارلمان ها 
منوط به بازنگری و وتوی  بیت العدل بهائى خواهد 
بود. در بهائیت قاطعیت انسان جایزالخطایى كه 
قضاوت خود را به پای خداوند مى گذارد، مشاهد 

مى شود.1

و  كشیش  بهائیت  در  مى كنند  ادعا  بهائیان 
روحانى و سازمان روحانیت وجود ندارد ولى این 
فقط یک بازی با اسم است. در نظام تشكیالت 
وجود  افرادی  قوانین  آن ها  و  بهائیت  بر  كم  حا
كه برای تحقق خواست و اراده سران بهائى،  دارند 
گر  آن ها ترجیح بدهند مى توان  فعالیت مى كنند! ا
تشكیالت  و  خاص  نظام  و  سازمان  را   آن ها 

بهائیت دانست.

عبدالبهاء با تشخیص و تأیید اعتراضات مردمى 
با  و  بهائى  عدل  بیوت  سیاسى  عملكرد  دربارۀ 
مشكل  حكومت ها  با  رابطه  در  اینكه  پیش بینى 
پائى  گروه ها و محافل بهائى ارو خواهد داشت، از 
روحانى"،  "بیت  نام های  از  خواست  امریكایى  و 
"محفل روحانى" یا "بیت شورا" ... استفاده نمایند 
ولى آشكار است كه تغییر نام منجر به تغییر شرایط 

1. Samuel Graham Wilson, Bahaism and Its Claims, 
Chapter6.

مركزی  بود  بیت العدل  قرار  نمى شود.  وضعیت  و 
و  شود  تشكیل  عبدالبهاء  )مرگ(  صعود  از  پس 
یج شروع به فعالیت نماید. قبل از آن  سپس به تدر
هم دستورالعمل هایى مبتنى بر ممنوعیت تفسیر 
از  شخصى  برداشت  یا  و  بهائى  كلمات  تأویل  و 

 آن ها صادر شده بود.2 

كت،  ترا هرگونه  چاپ  ممنوعیت  همچنین 
كتاب، یا ترجمه متون دینى بهائى، بدون ارائه آن 

به شورای بررسى و سانسور عّكا ممنوع بود.3

یابى نظری 7ـ3ـ ارز

فعالیت  برآیند  و  نتیجه  یلسون،  و به نظرگراهام 
دستاورد  و  ماحصل  با  را  بهائى  بین المللى  نظام 
كرد.  یابى  ارز و  مقایسه  مى توان  ایران  در  آنان 
گروه اندكش، با اتكاء به  كه بهائیت و  كنید  تصور 
حكومت  به  بهائیت،  به  متمایل  محمدعلى شاه 
كثریت  دست مى یافت. آیین بهائى باید به دین ا
مذهب  به  باید  بهائیت  مى شد.  تبدیل  مردم 
" بیت العدل" ها  مى شد.  تبدیل  كشور  رسمى 
تأسیس  مختلف  روستاهای  و  شهرها  در  باید 
مى شد. آنگاه چه سرنوشتى در انتظار مسلمانان 

و مسیحیان بود؟ 

منسوخ  را  باب  احكام  بهاءاهلل  خوشبختانه 
مسیحیان  بود  كرده  مقرر  باب  كه  چرا بود،  كرده 
ایران  بزرگ  استان های  و  شهرها  از  مسلمانان  و 
قانون  گردد.  مصادره  اموالشان  و  شوند  اخراج 
عرفى...؟  یا  باشند  شرعى  آیا  دادگاه ها  و  كم  حا

2. Abul Fazl, The Brilliant Proof, p.26.
3. Star of the West, Juan 13, 1913.
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مى كرد...  پیچیده تر  ایران  در  را  كار  این ها  همه 
داشته  مى توانستند  كشور  اتباع  با  برخوردی  چه 
كه عبدالبهاء و طرفدارانش  باشند؟ برخورد تندی 
این  جواب  شاید  داشتند  منتقد  بهائیان  علیه 
سؤال باشد. این جای خوشبختى برای جهانیان 
حكومت  برای  بهائیت  پیشگویى های  كه  است 
جهانى تحقق نیافت! عبدالبهاء گفته بود: "پرچم 
پیدا  كمیت  حا و  غلبه  پرچم ها  سایر  بر  بهاءاهلل 

پادشاهان  همۀ  و  كرد  خواهد 
تمكین  آن  به  حكمرانان  و 

كرد!"1  خواهند 

جمع بندی
یلسون،  و گراهام  ساموئل 
متكلم،  نویسنده،  محقق، 
پروتستان  كشیش  و  منتقد 
 1858 یه  فور  11 در  امریكایى 

در پنسیلوانیای امریكا متولد شد و در سال 1916 
در سال 1879 مدرک  او  گفت.  وداع  را  فانى  دار 
پرینستون  دانشگاه   از  را  خود  ارشد  كارشناسى 
گرفت و دكترای رشته الهیات مسیحى را در سال 
در  دانشگاه  همین  دینى  علوم  مدرسه  از   1880
گروه  پیشنهاد  به  یلسون  و نمود.  اخذ  پنسیلوانیا 
و  آمد  ایران  در  تبریز  شهر  به  مسیحى  میسیونری 
برای مدت بیش از سى سال در مدرسه امریكایى 
مدرسه  پرداخت.  فعالیت  و  كار  به  یال  ممور
ــ  امریكایى  یادبود  مدرسه  یا  ــ  امریكایى  یال  ممور

1. Goodall and Cooper, “Daily Lessons at Acca”, p. 
72.

تبریز كه در سال 1881 تاسیس شده بود از مدارس 
كه به وسیلۀ مبلغان مذهبى  قدیم شهر تبریز است 

فرقه پریسبیترین )پروتستانى( اداره مى شد.

و  ایران  در  طوالنى  اقامت  به سبب  یلسون  و دكتر 
یاد با بابیان و بهائیان و مطالعه  ارتباط و معاشرت ز
گسترده آثار و آموزه های بهائى، چه درغرب و چه 
در مشرق زمین و آشنائى با تعالیم، آموزه ها، كتب 
و افكار رهبران آیین بهائى، به ادعاهای غیرواقعى 
برد  و دروغین سران این آیین پى 
و در مكتوبات خود  دربارۀ  آن ها به 
روشنگری پرداخت. او از بهاءاهلل و 
عبدالبها به عنوان فاشیست های 
رابطه  و  مى كند  یاد  حیله گر 
را  الوهیت  و  وحى  با  بهائى  سران 
با توجه به عملكرد  آن ها مورد تردید 

و تمسخر و انكار قرار مى دهد. 

را نه یک دین الهى، بلكه  بابیه و بهائیه  یلسون  و
كتب  او  مى داند.  مذهبى  ــ  سیاسى  كالت  یک 
است  معتقد  و  كرده  تلقى  تحریف شده  را  بهائى 
باتوجه به  بهائى  موجود  یخى  تار كتاب های 
شده  تحریف   و  سانسور  بازنویسى،  روز  تحوالت 
یلسون معتقد است جانشین باب همانا  است. و
كه  ازل  است  صبح  به  ملقب  نوری  یحیى  میرزا 
یک  طبق  حسین على،  میرزا  ناتنى اش،  برادر 
كودتای خزنده  با یک  و  برنامه ریزی حساب شده 
را  بابیان  اداره  و  غصب  را  برادر  جایگاه  توانست 
به  نیز  مكرری  انتقادات  یلسون  و گیرد.  به دست 
عبدالبهاء و شوقى افندی جانشینان بهاءاهلل دارد 

و  عبدالبهاء  که  تندی  برخورد 
طرفدارانش علیه بهائیان منتقد 
این سؤال  داشتند شاید جواب 
باشد. این جای خوشبختی برای 
که پیشگویی های  جهانیان است 
جهانی  حکومت  برای  بهائیت 

تحقق نیافت! 
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انسانى"  عالم  "وحدت  استقرار  به  قادر  نه تنها  كه 
این  نتوانستند  حتى  بلكه  نبودند  جامعه  در 
خود  كوچک  خانواده  اعضای  بین  در  را  وحدت 
مودت  و  دوستى  ادعای  برخالف  و  نمایند  برقرار 

و بستگان  نزدیكان  بیشتر  كه داشتند،  و وحدتى 
ازحقوق  و  كردند  تكفیر  و  طرد  را  خویش  اقوام  و 

اقتصادی و اجتماعى محروم نمودند.
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بهائیت در اندونزی

گوگانی محمد 



جمعیت،  اندونزی،  بهائیت،  کلیدواژه: 
تشكیالت.

چکیده

بزرگ ترین  مساحت،  لحاظ  از  اندونزی 
كشور  پانزدهمین  جهان،  مجمع الجزایر 
آسیای  در  كشور  بزرگ ترین  و  جهان 
كشور چهارمین  جنوب شرقى است. این 
كشور پرجمعیت جهان و پرجمعیت ترین 
اساسى  قانون  در  است.  مسلمان  كشور 
شده  تضمین  مذهبى  آزادی  كشور  این 
یادی انجام مى دهند   است، لذا مراقبت ز
و  تبلیغى  فعالیت های  یا  ی  تندرو تا 
میان  در  مذهبى،  گروه های  میسیونری 
پیروان سایر ادیان و مذاهب، موجب برهم 
التهاب  ایجاد  و  اجتماعى  نظم  خوردن 
ممنوعیت   ٢٠٠٠ سال  در  نشود.  تنش  و 
اندونزي،  در  بهائیان  تشكیالت  فعالیت 
بر  مشروط  شد،  لغو  دهه   ٣ حدود  از  پس 
آنكه هیچ گونه فعالیت تبلیغي براي تغییر 
كیش دیگران نداشته باشند. بااین حال و 
باتوجه به مفاد پروندههای مبلغان بهائى، 
كم برجامعه  آشكار است كه تشكیالت حا
بهائي، به اعتماد حكومت اندونزي پاسخ 

شایسته نداده است.      
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مقدمه
کشور موقعیت جغرافیایی 

مجموعه ای  با  پهناور  و  وسیع  كشوری  اندونزی 
با  است.  شگفت انگیز  و  زیبا  جزیره   ١٧٥٠٠ از 
پانزدهمین  اندونزی  كیلومترمربع،   1٬919٬440
بزرگ ترین  و  مساحت  لحاظ  از  جهان  كشور 

جهان  مجمع الجزایر 
آب های  وسعت  است. 
كشور 3 برابر مساحت  این 
است.  آن  خشكى های 
پایتخت  كارتا،  جا
جمعیتى  با  اندونزی، 
نفر،  میلیون   ١٠ از  بیش 
شهر  پرجمعیت ترین 
بزرگ ترین  از  و  اندونزی 
كشورهای  شهرها در میان 
است. اندونزی  اسالمى 

است،  واقع  آرام  اقیانوس  و  هند  اقیانوس  بین 
سنگاپور  یتنام،  و فیلیپین،  مالزی،  با  شمال  در 
پاپوآ  و  تیمور  با  از شرق  و  تایلند همسایه است  و 
همچنین  است.  مشترک  مرز  دارای  نو  گینه 
شمال  غرب  از  و  پاالئو  و  استرالیا  با  جنوب  از 
كشور  این  است.  هند  شبه جزیرۀ  به  مشرف 
نفر  میلیون   ٢٧5 با  آمریكا،  و  هند  چین،  از  بعد 
جهان،  پرجمعیت  كشور  چهارمین  جمعیت، 
كشور  كشور مسلمان و بزرگ ترین  پرجمعیت ترین 

در آسیای جنوب شرقى است.١
1.  https://worldmeters.info/world/indonesia

پیمان های  و  سازمان ها  تمامى  عضو  اندونزی 
ملل  سازمان  ازجمله  منطقه ای،  و  بین المللى 
 ٨ گروه  اسالمى،  كنفرانس  سازمان  متحد، 
كشورهای  گروه  اسالمى، جى ١٥ و جى ٢٠ و اخیرًا 

آسه آن است.

گرایش دینی وضعیت 
سال  در  آمار  آخرین  طبق 
میلیون   ٢٧٠ حدود  از   ،٢٠١٨
 %٩٠ اندونزی،  جمعیت  نفر 
مسلمان هستند. از این تعداد 
شیعه  نفر  میلیون  سه  حدود 
هزار   ٤٠٠  -  ٢٠٠ و  دوازده امامى 
هستند.  احمدیه  فرقۀ  پیرو  نفر 
 %٢/٥ و  پروتستان  مردم   %٦
هندو   %١/١ هستند.  كاتولیک 
آیین های  پیرو  مردم   %./٣ و 
هستند.  كنفوسیوس  و  بودا 
كیش و آیین  ٢/.% هم خدا ناباور و یا پیروان ٢٦٥ 
 ٢٩ ماده  طبق  هستند.٢  اندونزی  در  غیررسمى 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
 B) Articles: Defining ‘religious’ in Indonesia: toward 
neither an Islamic nor a secular state
Myengkyo Seo Pages 1045-1058 | Received 01 Jun 
2010, Accepted 01 May 2011,   Published online: 04 
Jan 2013.
Download citation https://doi.org/10.1080/13621025
.2012.735028
 “Para 8. According to the census from the Central 
Bureau of Statistics in 2000, there was 0.2% whose 
beliefs fell outside state-recognized religions. These 
minority groups have been campaigning for their 
beliefs, for example, Kepercayaan in Kalimantan, to 
be recognized as official religions (Ricklefs 2001, p. 

طبق آخرین آمار در سال 2018، از حدود 
270 میلیون نفر جمعیت اندونزی، %90 
حدود  تعداد  این  از  هستند.  مسلمان 
و  دوازده امامی  شیعه  نفر  میلیون  سه 
احمدیه  پیرو فرقۀ  نفر  400 هزار   -  200
 %2/5 و  پروتستان  مردم   %6 هستند. 
 %./3 و  هندو   %1/1 هستند.  کاتولیک 
کنفوسیوس  مردم پیرو آیین های بودا و 
هستند. 2/.% هم خدا ناباور و یا پیروان 
265 کیش و آیین غیررسمی در اندونزی 

هستند.

https://worldmeters.info/world/indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://doi.org/10.1080/13621025.2012.735028
https://doi.org/10.1080/13621025.2012.735028
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آیینى  و  دینى  كوچک  گروه های  اساسى،  قانون 
٢٦٥ گانه و عقاید و ادیانى همچون یهود، تائویسم 
قانون  حمایت  در  آن ها  پیروان  و  شینتوئیسم  و 

هستند و از حقوق مدنى برخوردارند.1

كه پرجمعیت ترین كشور مسلمان جهان  اندونزی 
مذهبى  بردباری  سنت  داشتن  به  همواره  است، 
كشور  این  اساسى  قانون  در  و  مى كند  افتخار 
آزادی مذهبى تضمین شده  است. قانون اساسى 
اعتقاد  یا  دین  طبق  عبادت  حق  افراد  همه  »به 

354(.”
1. The 1945 Constitution of the Republic of Indone-
sia, As amended by the First Amendment of 1999, the 
Second Amendment of 2000, the Third Amendment 
of 2001 and the Fourth Amendment of 2002: 
Article 29 – Religion
)1( The State shall be based upon the belief in the One 
and Only God.
)2( The State guarantees all persons the freedom of 
worship, each according to his/her own religion or 
belief.

كه »همه  خودشان را داده است«2 و بیان  مى دارد 
ملت به خدای واحد متعال معتقد است«.

پانچا سیال، دارای 5 اصل  كشور،  ایدئولوژی ملى 
كه عبارتند از: اساسى است 

 1- اعتقاد به خداوند واحد یكتا؛ 
2- شریعتى عادل و متمدن؛

3- اندونزی واحد؛
4- عدالت اجتماعى برای همه اتباع اندونزی؛

خرد  براساس  مردم ساالری  و  دموكراسى   -5
عمومى و نظام نمایندگى و پارلمانى.

پنج گانه  اصول  به  كسى  نمى دهد  اجازه  دولت 
بى تفاوت باشد. كارمندان دولت باید با ملت بیعت 

2. Article 28E )1(Every person shall be free to choose 
and to practice the religion of his/her choice, to 
choose one’s education, to choose one’s employment, 
to choose one’s citizenship, and to choose one’s place 
of residence within the state territory, to leave it and 
to subsequently return to it.
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باشند.  باورداشته  پانچاسیال  ایدئولوژی  به  و  كنند 
قوانین و سیاست های دیگر ملى و منطقه ای، انواع 
خاصى از فعالیت های مذهبى را، به ویژه در میان 
فرقه های"منحرف"  و  ناشناخته  مذهبى  گروه های 
گروه های مذهبى تندرو تابع ادیان  و تندرو و درون 

شناخته شده، محدود مى كند. 
به  را  رسمى  وضعیت  دینى  امور  وزارت 
اسالم،  مى دهد:  تعمیم  دینى  گروه  شش 
و    هندوئیسم  بودیسم،  پروتستانیسم،  كاتولیک، 

كنفوسیوسیسم. گروه های دینى و آیینى غیررسمى 
در  اجتماعى  سازمان های  به عنوان  مى توانند 

كنند. وزارت فرهنگ و جهانگردی ثبت نام 
اخذ  عبادتگاه،  تأسیس  حق  گروه ها  این  گرچه 
در  اما  دارند،  را  تولد  و  ازدواج  ثبت  و  شناسنامه 
اداری  مشكالت  با  اوقات  گاهى  كار،  این  انجام 
اوقات،  بعضى  مشكالت،  این  مى شوند.  روبه رو 
كودكان در مدرسه را برای  یافتن شغل یا ثبت نام 
گذاشتن جای  افراد دشوار مى كند. با اجازه خالى 
كارت ملى، این مشكل تقریبًا حل شده  دین در 
كلى به حق  است. مقامات ملى و محلى به طور 
گروه های كوچک دینى و آیینى، در عمل به عقاید 

خویش، احترام  مى گذارند.1
1. Article 28I )3( The cultural identities and rights 
of traditional communities shall be respected in ac-
cordance with the development of times and civili-
zations.
)4( The protection, advancement, upholding and ful-
filment of human rights are the responsibility of the 
state, especially the government.
Article 29 )2( The State guarantees all persons the 
freedom of worship, each according to his/her own 
religion or belief.

فرمانى،  صدور  با  دولت   ،2008 سال  در 
را  قادیانى  احمدیه  گروه  از  خاصى  فعالیت های 
گروه احمدیه  كرد. تبلیغ به وسیلۀ اعضای  ممنوع 
ممنوع  گروه  این  علیه  ایذایى  اقدام  درمقابل،  و 
حبس  سال   5 مجازات  قانون  این  نقض  شد. 

كیفری را به دنبال دارد.2

قانون  اساسى،  قانون  دادگاه   ،2010 آوریل  در 
كه  كرد و بیان داشت  كفر 1965 را تأیید  الحاد و 
دولت اختیار و صالحیت اعمال محدودیت در 
آزادی های دینى را براساس رعایت نظم اجتماعى 

و مالحظات امنیتى دارد.3

ادیان  به  وابسته  مذهبى  گروه های  از  دولت 
دستورالعمل های  رعایت  به  دارد  انتظار  رسمى 
وزارت امور دینى و مصوبات هیأت وزیران دربارۀ 
یافت  احداث عبادتگاه )قانون مصوب 2006(، در
)مالحظات  كشور  از  خارج  از  مالى  كمک های 
كمک مالى به نهادها و مؤسسات دینى مستقر در 
دستورالعمل  و   )1978 مصوب  )قانون  اندونزی( 
یج دینى )قانون مصوب هیأت  ضوابط تبلیغ و ترو

وزیران 1978( پایبند باشند.4

در مصوبه تجدیدنظرشده هیأت وزیران در سال 
گروه هایى  برای  عبادتگاه،  ساخت  دربارۀ   ،2006
جمع آوری  بسازند،  عبادتگاه  مى خواهند  كه 
گروه خود و 60  از اعضای  نفر  امضای حداقل 90 

2. International Religious Freedom Report for 2011, 
United States Department of State;  Bureau of De-
mocracy, Human Rights and Labor,p.4.

3.همان
۴.همان
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گروه های مذهبى در آن شهر،  تن از اعضای دیگر 
مبنى بر حمایت از ساخت چنین بنایى، ضروری 

دانسته شده است.1

برای  كشور  از  خارج  از  مالى  كمك  یافت  در
مؤسسات مذهبى داخلى، موكول به اخذ تأییدیه 

امور  وزارت  از  موافقت  و 
دینى و اوقاف است.2

فعالیت  ممنوعیت 
افراد  تبلیغ  و  میسیونری 
و  ادیان  سایر  پیروان  و 

آیین ها
حقوق  از  حمایت  قانون 
كودكان، مصوب سال 2002، 
افراد  دین  تغییر  برای  تالش 
سال   18( قانونى  سن  زیر 
غیراز  مذهبى  به  تمام( 
طریق  از  را،  خود  مذهب 
و  نیرنگ  با  توأم  تبلیغات 

ممكن  كه  اصطالحاتى  ــ  دروغ  یا  فریب كاری، 
مجازاتى  مستحق  ــ  شوند  اعمال  به راحتى  است 

تا پنج سال زندان مى داند.3

شرک آمیز  افكار  تبلیغ  كشور  این  قوانین  امروزه 
باتوجه به  مى كند.  تلقى  جرم  را  خداناباورانه  و 
تبلیغى  فعالیت  اندونزی،  چندفرهنگى  ماهیت 
پیروان  میان  در  تهاجمى  )تبلیغ  میسیونری  و 

۱.همان
۲.همان،ص۵.

3.همان

كسانى  برای  آن ها(  دین  تغییر  برای  ادیان،  سایر 
با  را  ادیان  سایر  پیروان  و  مسلمانان  بخواهند  كه 
كرده  است.4  ممنوع  كنند  آشنا  دیگری  باورهای 
در اندونزی دین نقش مهمى در آموزش خصوصى 
كه تعداد مدارس دولتى خوب  دارد و در شرایطى 
مدارس  از  غیر  است،  اندک 

گزینه دیگری نیست.  دینى 

اندونزی  استان  تنها  آچه 
شریعت  قوانین  كه  است 
اجرا  آن  در  حدی  تا 
محلى  پارلمان  مى شود. 
تنبیه  به   2009 سال  در  آچه 
هم جنس گرایان با تركه چوب 
گرچه فرماندار آچه  رأی داد؛ 
رأی  این  اجرای  به  حاضر 
نشده  قانون  به  آن  تبدیل  و 

 است. 

سال  كه  مجازات،  قانون  در 
1965 در اندونزی به تصویب 
یا اهانت به  الحادی  تبلیغ  رسیده  است؛ هرگونه 
اعالم  ممنوع  اندونزی  رسمى  دین  شش  از  یكى 
مجازات  مستوجب  آن  ارتكاب  و  شده  است 

است.

اهم حقوق مندرج در اعالمیه جهانى حقوق بشر، 
ــ سیاسى و معاهده حقوق  معاهده حقوق مدنى 
شده  گنجانده  اندونزی  اساسى  قانون  در  كودک، 

است.
۴.همان

افکار  تبلیغ  کشور  این  قوانین  امروزه 
تلقی  جرم  را  خداناباورانه  و  شرک آمیز 
چندفرهنگی  ماهیت  باتوجه به  می کند. 
میسیونری  و  تبلیغی  فعالیت  اندونزی، 
سایر  پیروان  میان  در  تهاجمی  )تبلیغ 
برای  آن ها(  دین  تغییر  برای  ادیان، 
که بخواهند مسلمانان و پیروان  کسانی 
سایر ادیان را با باورهای دیگری آشنا کنند 
دین  اندونزی  در  کرده  است.  ممنوع 
نقش مهمی در آموزش خصوصی دارد 
که تعداد مدارس دولتی  و در شرایطی 
خوب اندک است، غیر از مدارس دینی 

گزینه دیگری نیست. 
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- هر فرد حق دارد به انجام امور دینى و باورخود، 
بپردازد )بخشى ازاصل ٢٨ قانون اساسى(.

1- حق زندگى، آزادی از شكنجه، آزادی اندیشه و 
وجدان، آزادی دین،   آزادی از بردگى، به رسمیت 
قانون،  برابر  در  فرد  یک  به عنوان  شدن  شناخته 
شرایطى  هیچ  تحت  و  است  بشر  حقوق  از  همه 

قابل محدودیت نیست.

تبعیض آمیز  برخورد  از  دارد  حق  شخص  هر   -٢
چنین  برابر  در  محافظت  حق  و  باشد  مصون 

رفتارهای تبعیض آمیزی را دارد.

سنتى،  جوامع  حقوق  و  فرهنگى  هویت   -٣
متناسب با توسعه و پیشرفت زمان محترم خواهد 

بود.

4- حفاظت، پیشرفت، حمایت و تحقق حقوق 
بشر برعهده دولت است. 

با  مطابق  بشر،  حقوق  از  حمایت  به منظور   -٥  
قانون،  بر  مبتنى  و  دموكراتیک  كشور  یک  اصل 
و  قوانین  تدوین  با  و  تضمین  بشر  حقوق  اجرای 

مقررات، اجرایى  مى شود. 

روزمره خود،  زندگى  - هر شخص وظیفه دارد در 
احترام  دولت  و  ملت  دیگران،  انسانى  حقوق  به 

بگذارد.

شخص  هر  خود،  آزادی های  و  حقوق  اعمال  در 
وظیفه دارد محدودیت های تعیین شده در قانون 
را فقط برای تضمین به رسمیت شناختن و احترام 
خواسته های  تأمین  و  دیگران  آزادی  و  حقوق  به 

عادالنه براساس مالحظات بپذیرد. 

یگانه  خدای  به  اعتقاد  مبنای  بر  دولت  اساس 
است )بخشى ازاصل 28(.

مطابق  افراد،  همه  برای  را  عبادت  آزادی  دولت 
تضمین  مى كند  خودشان،  عقیده  یا  مذهب  با 

)اصل29(.1

مراسم  انجام  حق  غیررسمى  گروه های  اعضای 
ثبت  و  )ملى(  شناسایى  كارت  داشتن  عبادی، 
وقایع ازدواج و طالق و تولد و... خود را طبق قوانین 
مدنى دارند. برای پیروان آیین های غیررسمى )كه 
نام مذهب، در  گروه هستند(، مقابل  بالغ بر265 

گذاشته مى شود.2 كارت ملى، خالى 

مؤسسه  مى توانند  آیین ها  این  پیروان  و  طرفداران 
خود را نزد وزارت فرهنگ و جهانگردی ثبت كنند 
و مقامات محلى نیز انجام مناسک و برنامه های 

آنان را بالمانع  مى دانند.3 

ممنوعیت افراطی گری و بنیادگرایی
گردید،  كه در بندهای باال خاطرنشان  همان گونه 
دولت اندونزی خود را موظف و متعهد به موازین 
یادی  ز مراقبت  لذا  مى داند،  رواداری  و  مدارا 
ی یا فعالیت های تبلیغى  انجام مى دهد تا تندرو
پیروان  میان  در  مذهبى،  گروه های  میسیونری  و 

1. The 1945 Constitution of the Republic of Indone-
sia, as amended by the First Amendment of 1999, the 
Second Amendment of 2000, the Third Amendment 
of 2001 and the Fourth Amendment of 2002; articles 
28-29.
2. International Religious Freedom Report for 2011, 
United States Department of State; Bureau of Democ-
racy, Human Rights and Labor, p.3.

3.همان
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نظم  برهم خوردن  و مذاهب، موجب  ادیان  سایر 
اجتماعى و ایجاد التهاب و تنش نشود. 

ازجمله دغدغه های دولت اندونزی در سال های 
حامى  و  تندرو  گروه های  و  افراد  فعالیت  اخیر، 
یستى و بنیادگراست. در سال ٢٠١٦،  فعالیت ترور
ابوبكر بشیر، روحانى بنیادگرای اندونزی، به اتهام 
سازماندهى  و  یستى  ترور عملیات  در  همكاری 
یک مركز آموزش تندروهای مسلح در استان آچه، 
كمه و محكوم  در غرب اندونزی، بازداشت، محا

گردید.

بهائیت در اندونزی
از  كه امروزه به نام اندونزی  مى شناسیم  سرزمینى 
اواسط قرن هجدهم میالدی موردتهاجم و حضور 
سپس  و  پرتغال  اسپانیا،  استعمارگر  كشورهای 
كشور در سال ١٩٤٦  هلند واقع شد. سرانجام این 
از چنگ استعمار خارج شد و استقالل یافت. در 
 ،١٩٢٠/١٩١٠ دهه های  در  هلند،  استعمار  دوران 
و  شدند  وارد  سرزمین  آن  به  بهائى  مبلغان 
انجام  مى دادند.  كنده ای  پرا تبلیغى  فعالیت 
بین المللى  جامعه  وقت  رهبر  شوقى افندی، 
ــ  بهائى )١٩٥٧-١٨٩٧(، به موجب نقشه تبلیغى 
توسعه ای ده سالۀ خود )١٩٦٣-١٩٥٣(، موسوم به 
پایان  تا  كرد  مقرر  كبر،  ا كبیر  جهاد  ده ساله  نقشه 

آن نقشه:

١- محفل ملى بهائیان اندونزی ایجاد شود؛
٢- مركز اداری بهائى موسوم به حظیرة القدس در 

گردد؛ كارتا تأسیس  جا

كز  ٣- ترتیبات ثبت رسمى محفل بهائیان در مرا
ثبت اداری یا تجاری اندونزی صورت پذیرد؛

٤- اقدامات الزم برای ایجاد مؤسسۀ وقف بهائى 
به عمل آید؛ و در انتها،

تقویت  برای  مناسب  برنامه ریزی  و  ترتیبات   -٥
صورت  اندونزی،  در  بهائیت  گسترش  و  تبلیغ  و 

گیرد. 
صالحدید  و  برنامه ریزی  با  همچنین، 
شوقى افندی، تا قبل از ایجاد محفل ملى مستقل 
اندونزی، مقرر شد جامعه  بهائیان  برای مدیریت 
زیرنظر محفل  اندونزی  بهائیان  و محدود  كوچک 

منطقه ای بهائیان - مستقر در هند - اداره شود.١

گروه های  تى برخى  درسال ١٩٧٢ فعالیت تشكیال
ضد امنیتى، ازجمله بهائیان، در اندونزی ممنوع 
اعالم شد٢ ولى در سال ٢٠٠٠، دولت وقت اندونزی، 
در  جمهور،  رئیس  وحید،  عبدالرحمان  فرمان  با 
برای  سیاسى  باز  فضای  ایجاد  به منظور  اقدامى 
همه  فعالیت  اجتماعى،  و  سیاسى  گروه های 
گروه های ممنوعه سیاسى، اجتماعى، عقیدتى و 

كرد.٣ آیینى پیشین را آزاد اعالم 

۱.محمدلبیب،راهنمای"نقشهدهساله۱963-۱9۵3،ص
۱3)ازانتشاراتمحفلملیبهائیانایران(،۱33۲.

سالهای طی بهائیت مومن، موژان و اسمیت پیتر .۲
۱988-۱9۵۷،مجلهدین،سال۱9،صص63-9۱ 

Smith, Peter; Momen, Moojan )1989(. “The Baha’i 
Faith 1957–1988: A Survey of Contemporary Devel-

opments”. Religion. 19: 63–91.
3. Lesley, Alison )4 August 2014(. “Indonesia Recog-
nizes Baha’i in Increasing Tolerance”. World Religion 
News. Retrieved 12 February 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Smith_(historian)
https://en.wikipedia.org/wiki/Moojan_Momen
http://bahai-library.com/momen_smith_developments_1957-1988
http://bahai-library.com/momen_smith_developments_1957-1988
http://bahai-library.com/momen_smith_developments_1957-1988
https://www.worldreligionnews.com/issues/indonesia-officially-recognize-bahai-increasing-tolerance
https://www.worldreligionnews.com/issues/indonesia-officially-recognize-bahai-increasing-tolerance
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برخی از آزادی های اعطایی در اندونزی به گروه های 
دینی به شرح زیر است:

گروه،  - ایراد سخنرانى دینى برای اعضای همان 
كه در آن انگیزه تشویق دیگران به تغییر دین وجود 

نداشته باشد، مجاز است.

برنامه  اجرای  رسمى،  دینى  گروه های  برای   -
تلویزیونى بالمانع است.

از  استفاده  و  دینى  محتواهای  نشر  و  چاپ   -
نمادهای دینى مجاز است. درعین حال، دولت 
یع این مطالب و اشیاء را برای اعضای  ارسال و توز

كرده است. گروه های دینى ممنوع  دیگر 

برای  اجتماعى  سازمان های  و  دینى  گروه های   -
برنامه های  سایر  و  دینى  كنسرت های  برگزاری 
كنند. دولت هم معمواًل  باید مجوز اخذ  عمومى 
صادر  مجوز  تبعیض  بدون  و  یكسان  به صورت 
برنامه هایى  چنین  برگزاری  آنكه  مگر   مى كند؛ 
در  كن  سا دینى  گروه های  سایر  اعتراض  موجب 

منطقه یا برهم خوردن نظم عمومى شود.

خارجى  مهاجران(  و  )مبلغان  مذهبى  فعاالن   -
كار  ویزای  تقاضای  باید  اندونزی  به  ورود  برای 
ارائه  برای  خارجى،  دینى  سازمان های  نمایند. 
و  مؤسسات  به  مالى  یا  انسانى  كمک  هرگونه 
دینى  امور  وزارت  از  باید  دینى داخلى،  گروه های 

مجوز بگیرند.

- روزهای تعطیل دینى عبارت است از: سالگرد 
تولد و رحلت پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله، 
ک، عید قربان، عید فطر، روز اول  ژانویه و عید پا
نای  هندویى  عید  چینى،  عید  روز  قمری،  سال 

ک.2 اپى،1 و عید بودایى نای سا

قابل ذكر است كه در سال 2000 ممنوعیت فعالیت 
حدود  از  پس  اندونزي،  در  بهائیان  تشكیالت 
هیچگونه  آن ها  آنكه  بر  مشروط  شد،  لغو  دهه   3
انجام  دیگران  كیش  تغییر  براي  تبلیغي  فعالیت 
برگزاري  اجازه  بهائي  جامعه  به  دولت  ندهند. 
جلسه داد با این تعهد و محدودیت كه جلساتشان 

1. Nyepi
2. Naisak
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فقط براي افراد جامعه بهائي تشكیل شود. هرنوع 
یج بهائیان، ازجمله، روش مراجعه به  تبلیغ و ترو
از طریق  درب منازل )تبلیغ خانه به خانه(، تبلیغ 

یع بروشور، ممنوع است.1 تشكیل جلسه و توز
پیروان  تبلیغ  از  را  بهائیان  بارها  امور دیني  وزارت 
سایر ادیان برحذر داشته و آن ها را از عواقب نقض 
مطلع  حبس(  و  نقدی  )مجازات  دولتي  قوانین 
ساخته است. باتوجه به مفاد پروندههای مبلغان 
كم  حا تشكیالت  كه  روشن  مى شود  بهائى، 
اندونزي  حكومت  اعتماد  به  بهائي،  برجامعه 

پاسخ شایسته نداده است. 
دوران  از  كمتر  بهائیت  به  گرایش  مى رسد  به نظر 
بهائى  گروه  یک  است.  هلند  استعماری  سلطه 
اندونزی،  مسلمان  علمای  مجمع  كه  كرده  ادعا 
مردگان  دفن  فتوایى  صدور  با   ،٢٠٠٢ سال  در 
اعالم  ممنوع  را  مسلمانان  قبرستان  در  بهائى 
اموات  دفن  حیث  از  بهائیان  البته  است.  كرده 
امكانات مناسب  از  و  نیستند  مواجه  با مشكلى 

دفن برخوردارند.

جمعیت بهائیان اندونزی 
بهائیان براساس مندرجات دائرةالمعارف جهانى 
كه حدود 22300 پیرو در  مسیحى2 ادعا  مى كنند 
1. International Religious Freedom Report for 2011, 
United States Department of State; Bureau of Democ-
racy, Human Rights and Labor, p.3. “… The Guide-
lines for Propagation of Religion ban proselytizing to 
members of recognized religious groups …”

برای تبشیری تبلیغ اندونزی، در دینی تبلیغ ضوابط ..."
کرده ممنوع را رسمی دینی گروههای اعضای دین تغییر

است..."
2. World Christian Encyclopedia

گروه های دینى4  اندونزی دارند3 ولى مؤسسه آمار 
خود   2015 نمایه  در  و  نمى كند  تأیید  را  عدد  این 
كشوراندونزی، اظهار داشته "درحالى كه جامعه  از 
بهائى اندونزی ادعا  مى كند هزاران عضو دارد، ولى 
ارائه  قابل اعتمادی  ارقام  و  آمار  بهائى  مؤسسات 

نداده اند."5  

اوقاف  و  دینى  امور  وزیر  سیف الدین،  لقمان 
و  كرده  اشاره  آیین  این  به  نوشته ای  در  اندونزی، 
بیان داشته: طبق اظهار مسؤوالن جامعه بهائیان 
نفر در  بانیووانگى، 100  آنان 220 پیرو در  اندونزی، 
سوروبایا،  در  نفر   98 مدان،  در  نفر   100 كارتا،  جا
در  نفر   30 و  باندونگ  در  نفر   50 پالوپو،  در  نفر   80
نفر(.6  و سایر مناطق دارند )جمعا 678  ماالنگ 
كشور اندونزی،  باتوجه به جمعیت 275 میلیونى 
واضح است كه جامعه كوچک و كمتر از 1000 نفره 
ولى  نباشد؛  قابل اعتنایى  گروه  اساسًا  بهائیان، 
فرقه ای  و  تى  تشكیال مالحظات  بر  بنا  گروه،  این 
خود، با بهره مندی از آزادی اجتماعى – فرهنگى 
ابزارهای  از  بهره گیری  با  و  اندونزی  در  موجود 
مجازی  وزن  خود  برای  مدرن،  و  سنتى  تبلیغى 
كرده  ایجاد  خود  حقیقى  ظرفیت  و  وزن  از  بیش 

است.

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%CA 
%BC%C3%AD_Faith_by_countryoreign
4. Association of Religion Data Archives
5. International Religious Freedom Report for 2011, 
United States Department of State • Bureau of De-
mocracy, Human Rights and Labor, p.3.
6. https://bahrefana.wordpress.com/2014/08/03/bahai 
-faith-indonesia/

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Christian_Encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Religion_Data_Archives
https://bahrefana.wordpress.com/2014/08/03/bahai-faith-indonesia/
https://bahrefana.wordpress.com/2014/08/03/bahai-faith-indonesia/
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دارای  اندونزی،  در  درحال حاضر  بهائى  جامعه 
محفل ملى و چند محفل محلى است و موفق به 
كز بهائى )بهائى سنتر( ملى و محلى نیز  ایجاد مرا

گردیده است. 

وزیرامور  سیف الدین،  لقمان  اظهارات  وجود  با 
اینكه  بر  مبنى   ،2014 سال  در  اوقاف،  و  دینى 
مى تواند  و  است  اسالم  از  خارج  آیینى  بهائیت 
موردحمایت  مستقل  اقلیت  گروه  یک  به عنوان 
دولت  شود؛  شناخته  رسمیت  به  اساسى  قانون 
كنون سیاست رسمى خود را تغییر نداده است.  تا
بهائیت  به  دادن  رسمیت  قصد  هم  لقمان  البته 
بهائیت  دادن  قرار  منظورش  بلكه  نداشت، 
در  غیررسمى  آیین  و  گروه   ٢٦٥ از  یكى  به عنوان 

اندونزی است. 

علمای  شورای  دبیر  معاون  تامبونان،  سیاح  امیر 
اندونزی، باالترین نهاد مذهبى مسلمانان در این 
گفت بهائیت فرقه است و دین نیست  كشور، نیز 
شناخته  رسمیت  به  دین  به عنوان  نمى تواند  و 
منشاء  كه  ابراهیمى  ادیان  فقط  گفت  او  شود. 

وحیانى دارند به رسمیت شناخته مى شوند.١

مدنى  حقوق  كلیه  از  اندونزی  در  بهائیان 
در  مدنى  ازدواج  ثبت  به  مجاز  و  برخوردارند 
ایالت ها هستند و از فرصت های آموزشى عمومى 
خالى  به  مجاز  بهائیان  به تازگى  بهره مندند.  نیز 

1..https://sensday.wordpress.com/2014/09/19/indo-
nesias -religious-affairs-minister-clarifies-his-stance-
on-the-bahai-faith/Accessed Nov 04, 2017
- h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m / t a a s a v i / p o s t s 
/2593284210701292/

خود  شناسایى  كارت  در  مذهب  نام  گذاشتن 
شده اند.

بهائیان  اندونزی،  مدارس  از  برخى  كنون  ا گرچه 
خود  مى دانند،  دینى  آموزش  دادن  به  مجاز  را 
رسمى  درسى  برنامه  از  بخشى  بهائى  تعالیم  اما 
استانداردهای  هیأت  كه  نیست  دین  به  مربوط 
بهائى،  دانش آموزان  است.  كرده  تنظیم  ملى 
مطالب  نمى خواهند  خود  والدین  نظر  بر  بنا  كه 
دینى  مطالب  گزیرند  نا بخوانند،  اسالمى  دینى 

كاتولیكى را فرا بگیرند. پروتستانى یا 

تبلیغ  جرم  به  بهائیان  مجازات  و  کمه  محا
کودکان مسلمان و غیربهائی

بهائیان  جامعه  اعضای  از  نفر  دو   ٢٠١٠ سال  در 
سیدورجو، استان المپونگ، به دلیل تبلیغ اصول 
تحت  كودكان  دركالس های  خود،  آیین  تعالیم  و 
كودكان و اطفال غیربهائى  گروه بهائى )كه  نظارت 
قانون  براساس  بودند(،  شده  دعوت  آن  به  هم 
حمایت از كودكان، تحت پیگرد قانونى قرار گرفتند.

یكى از این دو نفر در ژوئن 2010 بازداشت و تفهیم 
بازداشت   2010 ژوئیه  در  نفر  دومین  و  شد  اتهام 
آن ها  و  شد  آغاز   2010 سپتامبر  در  دادگاه  گردید. 
از  حمایت  قانون  نقض  اتهام  به   2010 نوامبر  در 
پس  شدند.  محكوم  زندان  سال  پنج  به  كودک، 
منطقه  دادگاه  رای  به  نفر  دو  این  محكومیت،  از 
آوریل  در 29  نظر  دادگاه تجدید  كردند.  اعتراض 
2011، محكومیت آن ها و پنج سال حبس را تأیید 
كرد. در پایان سال، این دو نفر همچنان در زندان 

بودند.

https://sensday.wordpress.com/2014/09/19/indonesias-religious-affairs-minister-clarifies-his-stance-on-recognizing-the-bahai-faith/
https://sensday.wordpress.com/2014/09/19/indonesias-religious-affairs-minister-clarifies-his-stance-on-recognizing-the-bahai-faith/
https://sensday.wordpress.com/2014/09/19/indonesias-religious-affairs-minister-clarifies-his-stance-on-recognizing-the-bahai-faith/
https://m.facebook.com/taasavi/posts/2593284210701292/
https://m.facebook.com/taasavi/posts/2593284210701292/
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كودكان )مصوبه هیأت  قانون حمایت از اطفال و 
وزیران 2002/23(1 بیان میدارد »هركس درجهت 
1. COMPARISON OF FOUNDATIONAL PRINCI-
PLES TO CHILD PROTECTION LAW IN
INDONESIA, Journal of Law, Policy and Globaliza-
tion, Vol.27, 2014, p.98:
Foundational principles of child protection in Indo-
nesia is formulated in Article 2 Law Number 23 Year
2002 on Child Protection )Law 2002/23(, which fol-
lows from the principles of protection contained in the
Indonesian 1945 Foundational Law )UUD 1945(. The 
general foundational principles in Law 2002 are: 1( 
nondiscrimination,2( child’s best interest, 3( child’s 
right to live, grow, and develop, 4( valuing child’s 
opinion.
As such, the state is obligated to guarantee that chil-
dren are given opportunities to state their opinion in
any adjudication or administrative processes relevant 
to their rights, directly or indirectly.
In Article 3 of Law 2002, this valuing child’s opinion 
principle is explicitly adopted as foundational
principle, along with principles contained in Pancasila 
and UUD 1945.
Also, in Law 2002 children rights and responsibilities 
are formulated in Article 4 to Article 19. As such,
Juridical the Articles create legal norm for children’s 
rights.
All articles formulated in Article 4 to Article 18 Law 
2002 contains specifically the word ‘right’, for
example “possessing right to…”, “possessing rights 
for…”, ”possessing rights to get…”, “possessing 
rights to state…”
As such the many instances of inclusion of the word 
right in Law 2002 turn the norm into legal norm. A
reference could be traced to the opinion of Sudikno 
Mertokusumo, which states that: in a legal determi-
nation, the content of legal norm could be viewed 
in 3 )three( aspects: 1( Legal norm containing order, 
which must be obeyed no matter what; 2( Legal norm 
containing prohibition, which prohibits an action; 3( 
Legal norm containing permission. It is then elaborat-
ed that legal norms containing order and prohibition 
are imperative and apriori in nature, which allows 
force to compel people to obey.1(

كند، به 5 سال  كودكان اقدام  تغییر دین اطفال و 
حبس یا پرداخت 10000 دالر، یا مجموع این جرایم 

محكوم خواهد شد«.

اطفال  از  حمایت  قانون  براساس"  بهائي  مبلغان 
كمه شدند، زیرا آن ها  كودكان" )2002/23( محا و 
اقدام به تالش برای تغییر دین كودكان 10-9 ساله، 

از سایر ادیان نموده بودند.2

گردید: جرایم زیر دربارۀ سه مبلغ بهائي اثبات 

به 1-  مسلمان  كودكان  دین  تغییر  براي  تالش   
اخالق  درس  "كالس هاي  پوشش  در  بهائیت، 

كودكان".

جوانان  و  نوجوانان  دین  تغییر  براي  تالش   -2
براي  روحاني  "برنامههاي  دروغین  پوشش  با 

نوجوانان".

اندونزي:  دولت  به  غلط  اطالعات  ارائه   -3
كه بهائي هستند؛  بهائیان دستگیرشده پذیرفتند 
ولي به موجب مندرجات پاسپورتشان، آن ها خود 

كرده بودند. را مسلمان قلمداد 

طریق  از  جامعه،  آرامش  و  صلح  زدن  برهم   -4
گرچه  تالش براي تغییر كیش افراد سایر ادیان؛ زیرا ا
قانون اجازه تشكیل جلسه و ایراد سخنراني براي 
تغییر  براي  نباید  آن ها  ولي  میدهد،  را  هم كیشان 

كنند. كیش پیروان سایر ادیان تالش 

The inclusion of child responsibility in Law 2002 acts 
as balance for child right. Child responsibility is
formulated in Article the Law.
2. International Religious Freedom Report for 2011; 
United States Department of State • Bureau of De-
mocracy, Human Rights and Labor, p.9.
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دستورالعمل  قرائت  از  پس 
بهائى  مبلغان  فعالیت 
)Manual(، دادگاه اظهار داشت: 
این  که  است  آشکار  »کاماًل 
دین  تغییر  هدف  با   

ً
صرفا مطالب 

افراد تهیه و استفاده میشود«.

كودكان در دادگاه شهادت دادند 
به  اقدام  بهائي  كالس  م 

ّ
معل كه 

ابراهیم،  پیامبران  چهره  تخریب 
علیهم  محمد  و  عیسي  موسي، 
همچنین  است.  كرده  السالم 
سلمان  به  نسبت  بهائي  م 

ّ
معل

كرده بود. رشدي نظر مثبتي ارائه 

والدین اطفال هم شهادت دادند 
حضور  براي  آن ها  رضایت  كه 

بود. چند تن  كالس ها اخذ نشده  فرزندانشان در 
كه  گفتند  كه قباًل رضایت داده بودند  از آن ها هم 
شده  اخذ  "فریب كارانه"  به صورت  آن ها  رضایت 

است.1

دولت  وجهۀ  تخریب  به منظور  بهائي  تشكیالت 
كرد  موضوع  كردن  "بینالمللي"  به  اقدام  اندونزي 
كمیسیون  به  شكواییه  به صورت  را  قضیه  این  و 
كمیسیون  كرد.  حقوق بشر سازمان ملل منعكس 
كرد.  مكاتبه  اندونزی  دیني  امور  وزارت  با  مزبور 
در  بهائي  بینالمللي  مركزیت  كه  است  پرواضح 

1. https://thebahaiinsider.com/2011/08/14/bahais-ar-
rested-in-indonesia-on-criminal-charges-of-viola-
ting-the-law-of-child-protection/

حقوق  كمیسیون  فریب  قصد  اسرائیل،  حیفاي 
بشر سازمان ملل را داشته است. 

دولت  به  وفاداری  ادعای  بهائى  تعالیم  گرچه 
كشور محل سكونت و  متبوع و اطاعت از قوانین 
به نظر  ولى  دارد؛  را  امور سیاسى  در  عدم دخالت 
مطلب  این  خالف  سیاسى  واقعیت  مى رسد 
و  سیاسى  امور  به  همواره  بهائى  رهبران  باشد. 
ارتباط با مقامات سیاسى عالقه نشان مى دهند و 
به علت نوع عملكرد فرقه گرایانه خود موردسوءظن 
در  به ویژه  خود،  متبوع  كشورهای  مقامات 

كشورهای مسلمان و جهان سوم هستند.2

2. همان

https://thebahaiinsider.com/2011/08/14/bahais-arrested-in-indonesia-on-criminal-charges-of-violating-the-law-of-child-protection/
https://thebahaiinsider.com/2011/08/14/bahais-arrested-in-indonesia-on-criminal-charges-of-violating-the-law-of-child-protection/
https://thebahaiinsider.com/2011/08/14/bahais-arrested-in-indonesia-on-criminal-charges-of-violating-the-law-of-child-protection/
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نتیجه گیری
بزرگ ترین  مساحت،  لحاظ  از  اندونزی 
و  جهان  كشور  پانزدهمین  جهان،  مجمع الجزایر 
است.  شرقى  جنوب  آسیای  در  كشور  بزرگ ترین 
كشور آزادی مذهبى تضمین  در قانون اساسى این 
مى دهند  انجام  زیادی  مراقبت  لذا  شده  است، 
میسیونری  و  تبلیغى  فعالیت های  یا  تندروی  تا 
و  ادیان  سایر  پیروان  میان  در  مذهبى،  گروه های 
و  اجتماعى  نظم  خوردن  برهم  موجب  مذاهب، 

ایجاد التهاب و تنش نشود. در سال ٢٠٠٠ ممنوعیت 
از  پس  اندونزي،  در  بهائیان  تشكیالت  فعالیت 
هیچ گونه  آنكه  بر  مشروط  شد،  لغو  دهه   ٣ حدود 
كیش دیگران نداشته  فعالیت تبلیغي براي تغییر 
پروندههای  مفاد  باتوجه به  و  بااین حال  باشند. 
كم  كه تشكیالت حا مبلغان بهائى، آشكار است 
اندونزي  حكومت  اعتماد  به  بهائي،  برجامعه 
پاسخ شایسته نداده است و فعالیت های تبلیغى 

مخالف قانون آن كشور را انجام داده است.      
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مروری بر رسالۀتیر شهاب بر رد باب خسران مآب

شهرستانی زهراسادات 
یخ تشیع ـ دانشگاه خوارزمی کارشناس ارشد تار



چکیده

از  كرمانى  محّمدكریم خان  حاج 
شیخیه  مكتب  اثرگذار  و  مهم  چهره های 
سهم  آن  گسترش  و  رواج  در  كه  است 
از  یكى  آنچه  است.  داشته  فراوانى 
او  اندیشگى  و  یخى  تار مهم  ویژگى های 
گسترده  مواجهه  است،  جانشینانش  و 
آن  نقد  و  بهائى  و  بابى  دعوت  با  ایشان 
نقد  در  رساله  و  كتاب  چهار  ی  و است. 
كه بررسى و تحلیل هریک از  باب نوشت 
تحلیل  به  مقاله  این  است.  بایسته  آن ها 
باب  رد  در  شهاب  تیر  آن ها،  دومین 
برخى  اهمیت  و  مى پردازد  خسران مآب، 

از استدالل های آن را نشان مى دهد.

كرمانى،  کلیدواژه ها: حاج محمدكریم خان 
باب،  سیدعلى محمد  شیخیه،  مكتب 

تیر شهاب در رد باب خسران مآب.
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مقدمه
چهره های  از  یكى  كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
كه  است  ایران  در  شیخیه  مكتب  شناخته شدۀ 
و  احسائى  احمد  شیخ  نظریات  و  آراء  تبیین  در 
انجام  بسیاری  كوشش های  رشتى  سیدكاظم 
او  گذاشت.  به جای  خود  از  یادی  ز آثار  و  داد 

از  برخورداری  سبب  به 
به  نسبت  گسترده  شناخت 
همچنین  و  شیخیه  مبانى 
خاندانى  از  برخورداری 
توانست  پرنفوذ  و  پرشمار 
مكتب  این  گسترش  در 
خود(  مذاق  به  )البته 
نیز  او  از  پس  باشد.  اثرگذار 
مسیر  تابه حال  جانشینانش 
برترین  را  به عنوان  او  فكری 

در  آن ها  گرفته اند.  پى  رشتى  سیدكاظم  گرد  شا
و  كرمان  در  و  به ویژه  ایران  مختلف  شهرهای 
یكى  برخوردارند.  جمعیت  قابل توجهى  از  بصره 
و  كرمانى  محمدكریم خان  حاج  ویژگى های  از 
جانشینانش ضدیت عمیق با دعوت بابى و بهائى 
گون  گونا یخى  تار متون  از  را  ضدیت  این  است. 
و  مسلمانان  متون  در  هم  آورد.  مى توان  به دست 
گستردۀ  دشمنى  بهائیان،  و  بابیان  متون  در  هم 
این خاندان با بابیان و بهائیان و هم نفرت عمیق 

آن طایفه از ایشان  قابل مشاهده است.

بر  كه  آثاری  در  كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
برخى  آنكه  از  گذشته  نوشت،  باب  دعوت  رد 

منظر  از  كرده،  ارائه  استدالل های  قابل توجهى 
به  را  آن دعوت  توانسته اساس  نیز  مبانى شیخى 
است  آن  در  دوم  یكرد  رو اهمیت  بكشد.  چالش 
مكتب  از  برخاسته  را  خود  پیروانش  و  باب  كه 
شیخیه مى گفتند. حاج محمدكریم خان كرمانى، 
نفوذ  سبب  به  علمى،  یارویى های  رو از  گذشته 
نیز  خود  اجتماعى  گستردۀ 
بود.  بابى  امر  بر  مهم  مانعى 
مواجهات علمى و اجتماعى 
از  كرمان  با پیروان باب در  او 
ادامه  جانشینانش  سوی 
خاندان  كه  یافت  به گونه ای 
مانعى  دهه  چندین  تا  او 
دعوت  گسترش  برای  بزرگ 
كرمان  در  بهائى  و  بابى 
حاج  نگاشته های  بودند. 
در  كرمانى  محمدكریم خان 

نقد باب به این قرارند:

ق.: 1.   1261( مرتاب  باب  رد  در  الباطل  إزهاق   
سال نخست دعوت باب(؛

 تیر شهاب در رد باب خسران مآب )1262 ق.: 2. 
سال دوم دعوت باب(؛

النواصب )1265 . 3 الثاقب فى الرجم   الشهاب 
ق.: سال پنجم دعوت باب(؛

هجده . 4 ق.:   1283( مرتاب  باب  رد  در  رساله   
سال بعد از اعدام باب(.

گی های حاج محمدکریم خان  یکی از ویژ
عمیق  ضدیت  جانشینانش  و  کرمانی 
این  است.  بهائی  و  بابی  دعوت  با 
گون  گونا تاریخی  متون  از  را  ضدیت 
متون  در  هم  آورد.  می توان  به دست 
و  بابیان  متون  در  هم  و  مسلمانان 
گستردۀ این خاندان  بهائیان، دشمنی 
با بابیان و بهائیان و هم نفرت عمیق آن 

طایفه از ایشان  قابل مشاهده است.
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این مقاله بر آن است تا مروری گذرا بر استدالل های 
كرمانى در رساله تیر شهاب  حاج محّمدكریم خان 

در رد باب خسران مآب داشته باشد.

رسالۀ تیر شهاب در رد باب خسران مآب 
از  محمدكریم خان كرمانى  حاج  كه  دانسته  شد 
همان سال نخست دعوت باب به رد او پرداخت 
ردش  در  رساله  و  كتاب  چهار  حیات  پایان  تا  و 
نگاشته  شده  مكتوبات،  آن  دومین  نگاشت. 
به سال 1262ق.، رساله ای است با نام تیر شهاب 
مقدمه  یک  دارای  كه  خسران مآب  باب  رد  در 
است.  باب  سیدعلى محمد  رد  در  دلیل   13 و 
آنچه پیروان او دربارۀ چرایى نگارش آن آورده اند، 
آقا  خواست  به  را  رساله  این  ی  و كه  است  آن 
محمدشریف كرمانى اناری به زبان فارسى نوشت 
ی یک رساله در رد باب  كه و و علت آن چنین بود 
نوشته بود به نام إزهاق الباطل و آقا محمدشریف 
كه عربى  گفت: »شبهه باب در اذهان عوام ــ  به او 
نمى فهمند ــ باقى مانده است و شما رساله ای به 
این  او  و  بنویسید«  ساده  عوام  برای  فارسى  زبان 

رساله را نوشت.1

مقدمۀ تیر شهاب در رد باب خسران مآب
رساله  مقدمه  در  كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
بر  خداوند  حجت های  همیشگى  وجود  بر  خود، 
در  ادیان  تكامل  به  و  گذاشته  دست  زمین  ی  رو
او، در زمان پیغمبر  باور دارد.2 در نگاه  گذر زمان 

باب رد در شهاب تیر کرمانی، محّمدکریمخان حاج .۱
خسرانمآب،ص

۲.پیشین،صص۲86و۲8۷.

كه  بود  مادر  شكم  در  بچه ای  مانند  عالم  آخر،  تا 
امیر،  حضرت  زمان  در  شد.  دمیده  روح  او  به 
بود و شعورش  اما طفل شیرخوار  عالم متولد شد 
تا زمان  كرد و  كم كم رشد  به همان اندازه بود، اما 
ظهور  وقتى  مى رسد.  تكلیف  حد  به  عالم  ظهور، 
را  معلمى  خواست  خداوند  شد،  كامل  شعور 
آنكه  تا  كند  زنده  را  حكمت  و  علم  كه  برانگیزد 
احسائى  احمد  شیخ  هجری،  سیزدهم  سده  در 
زمان )1262 ق.(  این  تا  زمان  آن  از  و  آمد  دنیا  به 
شهرهای  اغلب  در  او  كتاب های  و  سخنان 
گردیده است. بعد از او، سیدكاظم  شیعى منتشر 

کرمانی حاج محّمدکریم خان 
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منتشر  خود  استاد  روش  همان  بر  را  علوم  رشتى 
كسى سخنان  كرد. در زمان شیخ احمد احسائى، 
از او مشهور  او را نفهمید مگر قلیلى و این جمله 
او  غیر  و  مى فهمد  »سید  مى گفت:  كه  است 

نمى فهمد.«1

محمدكریم خان  حاج  كه  است  مقدمه  این  با 
كرمانى به اصل سخن خود رسیده است. او برآن 

سختى،  آن همه  با  كه  است 
كه شیخ احمد احسائى  بنیانى 
نهاده بود به انجام نرسید و بیان 
مفهوم  هم  رشتى  سیدكاظم 
پس  نكرده،  پیدا  را  كثریت  ا
چگونه  مى شود كه راه تغییر كند 
مشخص  باطن  باطن  علم  و 
شود؟ به عبارت دیگر، امروزه امر 
نرسیده  سرانجام  به  هنوز  باطن 

قابلیت  عالم  پس  نگذشته،  هم  سال   50 هنوز  و 
یک  نفر  هزار  از  ندارد.  را  باطن  باطن  كردن  ظاهر 
كالم را نفهمیده، پس آن بنیان  نفر هم اول و آخر 
هم  رشتى  سیدكاظم  بیان  و  نرسیده  انجام  به 
مى شود  چگونه  پس  نكرده،  پیدا  كثریت  ا مفهوم 
مخصوص  باطن  باطن  اظهار  كند؟  تغییر  راه  كه 
امام عصر است و هرگاه عالم این قابلیت را پیدا 
مى نماید.  ابراز  و  مى كند  ظهور  امام  خود  كرد، 
بااین حال، در نگاه حاج محمدكریم خان كرمانى، 
كه مى توانند  فكر مى كنند  باطله  یاست  ر طالبان 
كه  چرا نیست،  این چنین  اما  كنند  ملک  تدبیر 

۱..پیشین،صص۲90و۲9۱.

عالم  شعور  بدن  در  احسائى  احمد  شیخ  وجود 
مستحكم  عالم  روح  از  آنكه  پس  بود.  روح  مانند 
شد، آنگاه تولد مى كند و امام عصر ظاهر مى گردد 
این  با  مى شود.  آشكار  آن وقت  باطن  باطن  سّر  و 
كه باید گفت دورۀ علم هنوز به پایان  ترتیب است 
دوره  و  شود  تمام  باید  عملى  سلوک  و  نرسیده 
عملى شروع مى شود و هركس باید به طى مراتب 

بپردازد.2

گفتار  این  كه  مى رسد  به نظر 
كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
رشتى  سیدكاظم  از  نامه ای  بر 
كه متن آن در ادامه  استوار شده 

گفتار باال آمده است:

آن  به  اشاره  آنچه  اما جواب   ...
كتفا  ا »مردم  اآلن  كه:  فرمودید 
دیگر  امری  نمى كنند،  لفظ  به 
اتصال  كه  باشد  بوده  سركار  معلوم  مى خواهند«، 
جعلنى  ـ  اعظم  غوث  به  شیعه،  یعنى  خلق، 
سیر  از  بعد  ـ  السالم  آبائه  على  و  علیه  و  فداه  اهلل 
قریه  در  اّول،  ظاهره؛  قرای  از  است  قریه  چند  در 
از  آن، اصحاب شریعت  و  در قوس صعود  اولى، 
اهل مجادله است و اصحاب طریقت و حقیقت 
ّیم، در قریه ثانیه و  به حسب مطابقه این عالم؛ دو
آن نجباءاند به معنى ادنى ]و  این ها[ َحَملۀ علوم 
كل خلف عدواًل ینفون  و اسرار در مقام »إن لنا فى 
المبطلین«  انتحال  و  الغالین  تحریف  دیننا  عن 
به  نقباءاند  آن  و  ثالثه  قریه  در  سّیم،  و  ]هستند[ 

کتاب،ص،۲9۲ . ۲.همان

آن همه  با  که  است  برآن  او 
احمد  شیخ  که  بنیانی  سختی، 
انجام  به  بود  نهاده  احسائی 
رشتی  سیدکاظم  بیان  و  نرسید 
کثریت را پیدا نکرده،  هم مفهوم ا
که راه تغییر  پس چگونه  می شود 
باطن مشخص  باطن  و علم  کند 

شود؟
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مظاهر  و  افعال  اصحاب  این ها  و  ادنى  معنى 
كینونت  كه  اسمای بیست وهشت گانه ]هستند[ 
انسان قابل آن هاست و چهارم، در قریه رابعه و آن 
نجباءاند به معنى اعلى و ایشان همین نقباءاند 
كلیت، یعنى نزد ظهور اسم اعظم اعظم  در مقام 
به  نقباءاند  آن  و  خامسه  قریه  در  پنجم،  اعظم؛ 
معنى اعلى و در ایشان ظاهر شده ذكر اجل اعلى 
نسبت  نجباء  با  نقباء  این  نسبت  و  اعلى  اعلى 
كرسى است با سماوات سبع. در جمیع  عرش و 
تأثیرات و افعال، هردو مؤثرند در وجود، ولكن تأثیر 
و  قریه  سادسه  به همین نسبت است؛ ششم، در 
و  عیان  جناب  آن  بر  ایشان  امر  و  است  اركان  آن 
نسبت این اركان با نقبا، به هر دو معنى و مقام، 
نسبت روح است به جسم. چون در این قری سیر 
خود تمام نمود، آنگاه، به غوث اعظم اتصال به هم 
مردم،  و  كوان  األ فى  یشاء  ما  یفعل  و  مى رساند 
ثانیه  قریه   در  و  كرده اند  سیر  اولى  قریه  در   اآلن، 
قریه  در  سیر  متحمل  بنیه  كجا  سیرند،  مبدأ  در 
اسم اند  حقیقتًا  مباركه  قرای  آن  و  مى شود  ثالثه 
سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صلى  اعظم  غوث  برای  از 
در  كرده  منعقد  بابى  عوالم،  و  بحار  و  كافى  در  و 
تحریم تسمیه و احادیث بسیار در نهى از تسمیه 
كتب مذكور است و سركار شما  وارد شده و در آن 
كردم  در اینجا همین سؤال فرمودید، بنده عرض 
كه مصلحت نیست؛ التسألوا عن أشیاء! و  اآلن، 
مردم  اآلن  كردم.  عرض  بالجمال  را  امر  تفصیل 
محتاج علوم اند از بواطن و اسرار و حقایق و انوار و 
آن ها را نهایت نیست و به كنهش نمى توان رسید. 

کرمانی  نامه  حاج سّیدکاظم رشتی به حاج محّمدکریم خان 
درباره مراحل رسیدن شیعیان به زمان ظهور امام دوازدهم 1

كتاب تیر شهاب در  كرمانى در  حاج محّمدكریم خان 

به  را  نامه  این  نگارش  زمان  خسران مآب  باب  راندن 

سال پایانى حیات استاد خود بازگردانده و با استناد به 

نكات آن نتیجه گرفته كه ظهور امام دوازدهم به فاصله  

از درگذشت سّید رشتى رخ نخواهد داد؛  اندكى پس 

بنابراین، سّیدعلى محّمد شیرازی باب امام دوازدهم 

و زمینه ساز ظهور او نمى تواند باشد.

)مجموعهی األبرار مکارم کرمانی، محّمدکریمخان حاج .۱
فارسی(،ج۱،صص68و69.
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هنوز وقت بیش از این نحو نیست، چنان كه قبل، 
كافیة...1 وقت این مقدار هم نبود و الشارة 

از  یكى  ــ  شده  آورده  تصویرش  كه  ــ  را  نامه  این 
كرمانى  استدالل های مهم حاج محّمدكریم خان 
كه در  از منظر آموزه های شیخى باید دانست، چرا
نگاه سیدكاظم رشتى، تا زمان ظهور امام دوازدهم 
را  خود  باب  على محمد  اما  مانده  یادی  ز زمان 

زمینه سازی  برای  امام  باب 
ظهور او مى دانست.  به عنوان 
سوره   تفسیر  در  او  نمونه، 
مشركان  با  جنگ  بر  یوسف، 
باقى  تا  گذاشته  دست 
آن  بر  آنچه  و  زمین  و  نمانند 
منتَظر«  »بقيةاهلل  برای  است 
دیگری  جای  در  شود.2  ک  پا
كتاب، امام دوازدهم از  از آن 
به  پاسخ  در  تا  خواسته  باب 

كه جز  بگوید  ایشان  به  امام،  درباره   مردم  پرسش 
كه امام  آنچه امام به او آموخته، نمیداند و بگوید 
كه از راه  قریب )نزدیک( است و خواستۀ هركس را 

باب از او بخواهد، اجابت میكند.3
دلیل نخست: تکذیب تحدی از سوی باب 
كرمانى  كریم خان  محمد  حاج  دلیل  نخستین 
آن  خسران مآب  باب  رد  در  شهاب  تیر  رساله  در 
كتابى  كه در نگاه او، باب اقدام به ساختن  است 

۱.پیشین،صص۲93و۲9۴.
۲.سیدعلیمحّمدباب،تفسیرسورهیوسف،سوره98،برگ

.۱6۵
3.پیشین،سوره۵6،برگ9۲.

كتاب  آن  برای  از  و  كرده  قرآن  سیاق  و  سبک  به 
جعل  سجده  مواضع  و  داده  قرار  سوره ها  و  آیه ها 
كارها بى ادبى بزرگى نسبت به قرآن  كرده و همین 
انس  و  جن  گر  ا كه  فرموده  عالم  خداوند  است. 
آن  بیاورند،4  قرآن  مثل  نمى توانند  شوند،  جمع 
وقت، باب مى گوید: »حتى جن و انس نمى توانند 
كتاب مرا بیاورند«5 این در حالى  حرفى از حروف 
مثل  مى توانند  همه  كه  است 
بلكه  بیاورند،  را  او  حروف 
مى توانند  او  آیات  مانند 
مانند  حتى  و  بگویند 
بعضى  و  بیاورند  او  سوره های 
از طالب هم بهتر و فصیح تر از 

گفته اند.6  او 

دلیل دوم: غلط نویسی های باب 
كه  است  آن  بر  كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
كه در  ازجمله ادله بر بى ایمانى باب در این است 
نیز  كه عوام طالب  نوشته  كتاب خود غلط هایى 
او پرسیده  اند:  از  و هنگا مى كه  را مى فهمند  آن ها 
 70 بر  »عربى  مى گوید:  چیست،  غلط ها  این 
است«  آن  قسم های  از  یكى  این  كه  است  قسم 

۴.قرآن،سورهاسراءآیه88:قللئناجتمعتاآلنسوالجن
کانبعضهم علیأنیأتوابمثلهذالقرآنالیأتونبمثلهولو

لبعضظهیرًا.
۵.حاجمحمدکریمخانکرمانی،تیرشهابدرردبابخسران

مآب،صص۲9۷.
6.پیشین،ص۲9۷.

کریم خان  نخستین دلیل حاج محمد 
کرمانی در رساله تیر شهاب در رد باب 
که در نگاه او،  خسران مآب آن است 
کتابی به سبک  باب اقدام به ساختن 
کتاب  کرده و از برای آن  و سیاق قرآن 
مواضع  و  داده  قرار  سوره ها  و  آیه ها 
کارها  همین  و  کرده  جعل  سجده 
بی ادبی بزرگی نسبت به قرآن است. 
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را  او  خرافه زدگى  و  بى سوادی  حرف  این  خود  و 
آن  بر  كرمانى  محمدكریم خان  حاج  مى رساند.1 
به گونه ای  باید  است،  معجزه  قرآن  گر  ا كه  است 
باشد كه قوم بفهمند نه  آنكه خود باب بگوید وجه 
نامربوط  و  را غلط  آن  قوم  اما  آن چیست،  اعجاز 

یافتند و بهتر و فصیح تر از آن ساختند.2

دلیل سوم: خاتمیت دیانت اسالم
بر  كرمانى  محمدكریم خان  حاج  ایراد  سومین 
كه او خود را رسول دانسته  دعوت باب آن است 
یا  بگذارد  خود  بر  را  اسم  این  گر  ا حال  آنكه  و 
با  را  كه خداوند شرایع خود  بدان سبب  نگذارد، 
اسالم  به  را  آن ها  و  داده  پایان  خاتم  األنبیاء  ظهور 
وحى  داد،  پایان  قرآن  به  را  آسمانى  كتاب های  و 
به  است  مدعى  باب  حال  آنكه  و  شده  منقطع 
و  حالل  را  حرام  كه  آورده  كتابى  و  شده  وحى  او 
كرده  است، پس او مدعى رسالت  حالل را حرام 
حالى  در  این  نگوید.  خواه  بگوید  خواه  است، 
كه حضرت صادق فرموده است: »خداوند  است 
را؛  انبیا  او  به  كرد  ختم  و  را  پیغمبر  فرستاد  عالم 

۱.نگارندهبریافتناینسخنازآثاربابموفقنشد،امابه
نوشتهیکیازپیروانمطلعاو،بابوقتیدرباره»معنیچنین
یاچنانلغتعربیوصرففالنفعلعرب«موردسؤالقرار
گرفت،»ازایننوعسؤاالتفوقالعادهمتعجبشدوجواب
کلماتبیرونآمدهامو ازعالملغاتو داد:مدتیاستمن
کالمآزادیدادهام.موضوعخیلیمهمتروعالیترازاین به
ص متمدنه، ملل مذاهب نیکال، )مسیو است.« سؤاالت
گاهیازایمانبابیودانشباالینیکالدرآن ۲۵۵(برایآ
اندیشه رضوی، نبوی سیدمقداد نک.: مطالعاتی، حوزۀ
 ۲۱۵ ۱،صص ج تاریخی، مقدمهای ایران، در دین اصالح

تا۲۱9.
۲.حاجمحمدکریمخانکرمانی،همان،صص۲98و۲99.

آن  در  كرد  حالل  نیست.  آن  از  بعد  كتابى  پس 
كرد حرامى را، پس حالل  كتاب حاللى را و حرام 
حاج  نگاه  در  قیامت.«3  روز  تا  است  حالل  او 
گویای  كه  كتابى  كرمانى، آوردن  محمدكریم خان 
پیامبر  به  كتابى  پیش تر  درحالى كه  باشد  وحى 
پیغمبر  دانستن  آنكه  از  بعد  شده،  وحى  اسالم 
كتاب های  خاتم  قرآن  و  است  پیامبران  آخر 
آسمانى است، بزرگ ترین بطالن امر باب است و 
افترا به خداوند مصداق  با  او  كه  چنان مى نماید 
افتری  ممن  أظلم  من  »و  كه:  شده  قرآنى  آیه  این 
إلیه  لم یوح  و  إلى  أوحى  قال  أو  كذبًا  اهلل  على 
حاج  اهلل.«4  أنزل  ما  مثل  سأنزل  قال  من  و  شىء 
كه این آیه در شأن  كرمانى نوشته  محمدكریم خان 
كاتب  كه  است  شده  نازل  عبداهلل بن ابى سرح 
رسول  و  مى كرد  جابه جا  را  كلماتى  و  بود  وحى 
خدا به قتل او دستور داد اما عثمان جلوی آن را 
كه  زیرا از اوست،  بدتر  باب هزار دفعه  اما  گرفت، 
گر بخواهم، همه قرآن را در یک حرف  مى گوید: »ا
كتابم قرار مى دهم«5 و مى گوید: »به من وحى شده 

یحییینالحسن الشیخ نک.: نمونه، بهعنوان .3
إمام مناقب فی األخبار صحاح العیون عمدة بنبطریق،
کتاببعد نبیبعدیوال األبرار،ص۴3۷:قالرسولاهلل:»ال
أمةبعدأمتیفالحاللماأحلاهللعلیلسانیإلی کتابیوال
یومالقیامةوالحرامماحرماهللعلیلسانیإلییومالقیامة.«
گاهیمبسوطازدالیلقرآنیورواییخاتمیتدیانت برایآ
کهبهصورتقطعیانتسابآنرابهصاحباندیانت اسالم
حق شاهرودی، احمد شیخ نک.: میکند، روشن اسالم

المبین،صص۲80تا38۴
۴.قرآنسورهانعامآیه93 .

۵.حاجمحمدکریمخانکرمانی،تیرشهابدرردبابخسران
مآب،ص30۱.
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مثل  آنكه به پیغمبر وحى شده«1 و سوره ها ساخته 
كه  كتاب ها به اطراف نوشته است. اینجاست  و 

او نامه باب به خود را آورده: 

و  ساخته  سوره ای  خود  خط  به  جمله،  آن  از  و 
كه  است  نامربوط  آن قدر  كه  فرستاده  من  نزد  به 
به  با من  و  بردار  و مى گوید: شمشیر  ندارد  نهایت 
شیراز بیا و در ركاب من بجنگ! و مزخرفاتى چند 
عجم  عوام  برای  را  كتاب  این  گر  ا و  بافته  هم  به 
را  او  نا مربوط های  از  عبارت هایى  بودم،  ننوشته 

مى نوشتم. 

محّمدكریم خان  حاج  نگاه  در  به این ترتیب، 
آفتاب  از  واضح تر  مرد  این  امر  »بطالن  كرمانى، 

كه مجال انكار نیست.« 2 است  به طوری 

دلیل چهارم: بدعت در حکم اسالمی جهاد  
كرمانى  محمدكریم خان  حاج  دلیل  چهارمین 
تشیع  مذهب  در  جهاد  احكام  به  باب،  رد  در 
رسالة،  این  نگارش  زمان  در  چون  و  مى گردد  باز 
باب هنوز به نسخ دیانت اسالم نپرداخته و خود 
حاج  نگاه  از  مى دانست،  شیعه  یک  هنوز  را 
او  گویاست.  او  رد  برای  كرمانى  محمدكریم خان 
كه دعوت باب به جهاد نمودی دیگر  نوشته است 
كه  كل شیعه است  كه اجماع  از بطالن اوست چرا
یا  داد  انجام  معصوم  امام  ركاب  در  باید  را  جهاد 
نایب خاصى كه معصوم در ایام ظهور خود نصب 
امام  نیابت خاصه در زمان غیبت  كند و ادعای 
خالف طریقه و سیرت شیعه است و ابدًا در آثار 

۱.پیشین،ص30۱.
۲.پیشین،صص300و30۱.

كه نایب خاصى در  اهل بیت یافت نشده است 
و مأمور به جهاد خواهد  آمد  زمان غیبت خواهد 
كرمانى،  محمدكریم خان  حاج  نگاه  در  بود. 
و  است  پذیرفتنى  نص  به  امام  نایب  شناختن 
گر  ا و  مى خواهد  عادل  شاهد  دو  نبود،  نص  گر  ا
آن هم نبود، تواتر در خبر نیاز است و در نبود آن، 
نمونه،  است،  به عنوان  نیاز  یاد  ز قرینه های  به 
از امام سر  كه جز  باید خارق عادتى داشته باشد 

نمى زند؛ بااین حال، 

كل خلق مبعوث  كه بر  این شخص مدعى است 
كه  كه خلق بفهمند  است؛ پس قراینى باید باشد 
نفر  دوسه  همان  نه  است،  صادق  شخص  این 
او  یاست طلبى  ر برای  كه  یا صاحب غرض  نافهم 
گر به طور ادعای خودش مأمور به  كنند. ا را تأیید 
كل بود، با قرینۀ ظاهر و آشكار باید باشد مگر  امر 
خط  به  كاغذ  و  باشد  دروغ  او  بودن  نایب  قرینه 
خود نوشته است برای من و به یكى از مریدهایش 
كه برای من بیاورد، مرا به شیراز خوانده  داده بود 
كنم. اینک در راه خدا  كه بروم و در ركاب او جهاد 
كه توانستم  جهاد مى كنم و در مجالس و محافل 

كردم.  كرمان لسانًا امر او را فاسد  در یزد و 

اینجا،  در  كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
معجزه  پیروانش  و  او  كه  را  باب  نوشته های 
خوانده اند، دارای غلط های فراوان دانسته و آن ها 
بى سوادی  گویای  كه  ندانسته،  معجزه  نه تنها  را 

باب دانسته است.3 

3.پیشین،صص30۲تا306.
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مقام  با  باب  دانش  ناهمسانی  پنجم:  دلیل 
بابیت

كرمانى،  محمدكریم خان  حاج  نگاه  در 
محتوایى  نادرستى های  و  باب  غلط نویسى های 
كه او نمى تواند در  آثار او دلیلى آشكار بر آن است 
كه صاحب مقام  گیرد، چرا جایگاه باب امام قرار 
گسترده برخوردار باشد و این  بابیت باید از دانش 

باب  كه  است  حالى  در 
و  نداشت  دانشى  چنین 
پایین تر  بسیار  مراتب  از 
اما  بود  بى بهره  نیز  آن  از 
شخص  از  را  خود  نه تنها 
بلندمقامى چون سلمان 
باالتر  امام(  )باب 
به گونه ای  كه  دانسته، 
كه خود را از  گفته  سخن 
انبیاء و مرسلین نیز باالتر 
آنچه  است.  داده  جلوه 
محمدكریم خان  حاج 

از رسالۀ خود آورده، چنین  كرمانى در این بخش 
است:

است  حرف هایى  مرد  این  بطالن  بر  ادله  ازجمله 
كه در یكى از سورهای  كتابش نوشته است  كه در 
باب ها  همه  بر  دادیم  تفضیل  را  تو  »ما  نوشته:  آن 
در  على  صراط  تویى  و  خودمان  كلمۀ  واسطۀ  به 
تو  ما  و  بودی  نوشته شده  دوراتش  در  كتاب خدا 
تو  همگى،  اشیاء،  خلقت  نزد  در  گرفتیم  گواه  را 
انسان  آیا مى شود   »... بودی  به چشم خدا نگران 

این  به  باوجودی كه  بكند  بزرگى  ادعای  چنین 
كه  احمقى باشد و خود را افضل از سلمان بداند 
در شأن او فرمودند: »سلمان علم اولین و آخرین را 
كه افضل  كرده است  داشت« ... و این مرد ادعا 
تمییز  بر  از  را  هر  درحالى كه  خداست،  باب های 
كتاب خود نوشته است  نمى دهد و هزار غلط در 
شاهد  را  او  چیزی  هر  خلق  در  خدا  كرده  ادعا  و 
نیست  پیامبران  جایگاه  حتى  این  است.  گرفته 
چه برسد جایگاه باب ها 
مخصوص  مقام  این  و 
اهل  و  آخرالزمان  پیامبر 
نمى بینى  اوست.  بیت 
كه انبیاء عالم به همه چیز 
نیستند؟ چگونه این مرد 
غصب مقام اهل بیت را 
مقام  در  را  خود  و  نموده 
پس   ... نهاده؟!  ایشان 
باب  این  خام  ادعای 
و  خالفت  غصب  مثل 
تاراج فضل اهل بیت است كه مقام ایشان را مقام 

كرده است.1 خود 

در  باب  ادعاهای  ناهمسانی  ششم:  دلیل 
برخورداری از مقامات بلند

كه حاج محمدكریم خان  بر پایۀ دلیل پنجم است 
برای  خود  بودن  قبله  باب،  كه  را  آنچه  كرمانى 
گفته، نپذیرفته و آن را نمودی دیگر از  گذشتگان 
اینجا  آنچه  است.  دانسته  او  گمراهى  و  ضاللت 

۱.پیشین،صص306تا3۱0.

کرمانی،  محمدکریم خان  حاج  نگاه  در 
غلط نویسی های باب و نادرستی های محتوایی 
که او نمی تواند  آثار او دلیلی آشکار بر آن است 
صاحب  که  چرا گیرد،  قرار  امام  باب  جایگاه  در 
برخوردار  گسترده  دانش  از  باید  بابیت  مقام 
چنین  باب  که  است  حالی  در  این  و  باشد 
از  پایین تر  بسیار  مراتب  از  و  نداشت  دانشی 
از شخص  را  نه تنها خود  اما  بود  نیز بی بهره  آن 
باالتر  امام(  )باب  سلمان  چون  بلندمقامی 
که خود را از  گفته  که به گونه ای سخن  دانسته، 

انبیاء و مرسلین نیز باالتر جلوه داده است.
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است  باب  آثار  بعضى  به  او  اشاره  است  مهم 
كه در آن ها، این گونه مقام ها  مانند تفسیر یوسف 
شده  داده  قرار  باب  برای  دوازدهم  امام  جانب  از 

است:

هركس  برای  »ما  است:  گفته  سوره  همین  در  باز 
قرار دادیم  قبلۀ سابقین  را  تو  و  قرار دادیم  قبله ای 
...« سابقان بنى آدم نقباء هستند و این مرد خود 
و  مثاًل سلمان  كه  داده است  قرار  قبله سابقان  را 
كتفاء  ابوذر باید این مرد را قبله خود قرار بدهند و ا
به این نكرده و این تهمت ها را به خدا و رسول و 
كه ما  گفته  كه امام با او چنین  امامان بسته است 

كرده ا یم.1 تو را چنین و چنان 

آثار  به  باب  نا به جای  تحدی  هفتم:  دلیل 
خود 

باب در دورۀ بابیت نوشته های خود را آیات الهى 
بر امام دوازدهم  از جانب خداوند  كه  مى دانست 
است.  شده  منتقل  باب  به  او  از  و  شده  نازل 
كتاب  و دومین  كتاب  را در نخستین  این معنى 
كه  ـ  مخزومه  صحیفه  و  یوسف  سورۀ  تفسیر  او، 
پایه  این  بر  دید.  مى توان  ـ  شده  آورده  تصویرشان 
كه او همانندی برای آیات خود سراغ نداشت  بود 
فرا  آن  مانند  آیاتى  آوردن  به  را  خود  مخالفان  و 
كار ناتوان مى گفت. حاج  مى خواند و آنان را بر آن 
فراوان  غلط نویسى های  كرمانى  محمدكریم خان 
انتساب  نادرستى  از  مهم  نمودی  را  آثارش  در  او 
ادعایى  را  این تحدی  و  دانسته  به خداوند  آن ها 

گفته است: پوچ 
۱.پیشین،صص308و309.

کتاب تفسیر سوره  یوسف )نوشته باب( صفحه دوم از 

تاریخ   ،6745 ش  رضوی،  قدس  آستان  )کتابخانه  

کتابت نسخه: 1261 ق: سال نخست دعوت باب(

خواسته  خداوند  كه  نوشته  صفحه  این  در  باب 

)سوره  القصص«  أحسن  »تفسیر  در  كتاب  این  تا 

»محّمدبن الحسن  دوازدهم،  امام  سوی  از  یوسف( 

بن جعفربن محّمد  بن على بن موسى  بن على بن محّمد 

»عبد«ش  بر  بن على بن ابى طالب«  بن على بن الحسین 

)باب( فرستاده شود تا از جانب »ذكر« )باب( حجت 

خداوند بر عالمیان باشد. 
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كه او را »ُمزن«  ازجمله خرافات دیگر او در سوره ای 
گر  ا زمین!  اهل  ای  »بگو  مى گوید  است،  نامیده 
از  ید حرفى مثل حرفى  بساز اینكه  بر  جمع شوید 
عمل مرا، نمى توانید مثل او ...« همین عبارت را 
گفته است و  به طور عربى نیست.  در عربى غلط 
خداوند این طور برای دروغ گو عالمت قرار مى دهد 
كه امر مشتبه نشود. این حرف تكذیب خداست 

خود  به  را  پیغمبر  ادعای  و 
را  خود  مهمل  كتاب  و  بسته 
است  كرده  قرآن  مانند  نازل 
مى گوید  »افئده«  سوره  در  و 
این  حاصلش  كه  را  كالمى 
امر  اقامۀ  باید  »تو  است: 
بزرگ و داود و  كلمۀ  بكنى در 
كلمه  سلیمان دو حرف از آن 
ملک  بر  امین  كه  داشتند  را 
و  یس  ادر و  ذوالنون  و  شدند 

كردیم تا  اسماعیل و ذالكفل را ما داخل ظلمات 
شهادت دادند دربارۀ باب كه ما توقف كرده بودیم 
كرده  كلمۀ بزرگ خدا ...« این مرد چه جسارتى  در 
كلمه نامیده و انبیاء مرسل  دربارۀ انبیاء و خود را 
كلمه نامیده ... عجب  را صاحب دو حرف از آن 
از این مرد نیست ولى عجب از آن طالبى است 
كافری مى افتند و عالمى  كه عقب چنین ضالى و 
خروج  مى خواهند  و  كنند  مشوش  مى خواهند  را 

كنند و خون مسلمین را بریزند؟1

۱.پیشین،صص308و309.

دلیل هشتم: ادعاهای بزرگ باب )1(
از  بخش  این  در  كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
كه  را  باب  بزرگ  ادعاهای  از  برخى  خود،  رسالۀ 
مدعى  دوازدهم  امام  به  خود  انتساب  به واسطۀ 
بطالن  بر  دلیل  را  آن ها  بیان  صرف  و  آورده  بود 
بلند  مقامات  آن  نبود  كه  چرا است،  دانسته   او 
نداشت.  نیاز  شاهدی  به  منكسر(  )عنق  او  در 
برآن ها  او  كه  نكاتى  از  یكى 
شدن  دروغ  گذاشته،  دست 
در  باب  قیام  انگیزۀ  وعدۀ 
بداء  پیروانش  كه  است  كربال 
پژوهش  برپایۀ  دانسته اند.2 
به  باب  محققان،  از  یكى 
بود  اصحاب خود وعده داده 
كرده و »اعالء  كربال قیام  كه در 
امر موعود منتظر« خواهد شد؛ 
باب  یک سالۀ  مسافرت  خالل  در  بااین حال، 
از سوی عالمان  او  پذیرش دعوت  به مكه، عدم 
كسانى چون  كربال و نیز اعراض  شیعه در نجف و 
بزرگان  )از  كرمانى  محیط  میرزا  مكه،  شریف 
حجاج،  اغلب  و  بود(  رفته  حج  به  كه  شیخى 
و  عرب«  عراق  و  حجاز  استعداد  »عدم  بر  دلیلى 
درنتیجه »فقدان قابلیت مردم برای قیام« دانسته 
كربال  از رفتن به  كه باب  ی بود  شد و از همین رو
ی گردانى  رو تصمیم،  تغییر  این  و  كرد  صرف نظر 
باب  از  مناجاتى  شد.  سبب  را  باب  از  گروهى 
گویای همین روایت است.  خطاب به خداوند نیز 

۲.پیشین،ص309.

دست  برآن ها  او  که  نکاتی  از  یکی 
انگیزۀ  وعدۀ  شدن  دروغ  گذاشته، 
که پیروانش  کربال است  قیام باب در 
یکی  پژوهش  برپایۀ  دانسته اند.  بداء 
خود  اصحاب  به  باب  محققان،  از 
قیام  کربال  در  که  بود  داده  وعده 
منتظر«  موعود  امر  »اعالء  و  کرده 

خواهد شد.
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را  خود  مسیر  تغییر  سبب  مناجات،  آن  در  ی  و
گاهى در عربستان از »جحد علماء مبَعدین در  آ
ارض مقدسه«ـ  كه همان اعراض گروهى از عالمان 
كرده و احتراز از »فتنه«  كربال است ـ یاد  كنان  و سا
و »ذلیل شدن اهل طاعت خداوند« )بابیان( و نیز 
سبب  را  هركس«  به  شدن  »ظلم  از  بودن  ناراضى 
بااین ترتیب،  است.1  دانسته  خود  مسیر  تغییر 
كار  كه بدائى از سوی خداوند در  دانسته مى شود 

نبوده و این پیروان باب بودند 
را  باب  تصمیم  در  تغییر  كه 
دیدگاه  دادند.  جلوه  چنین 
حاج محمدكریم خان كرمانى 
خود  رسالۀ  از  بخش  این  بر 

چنین است:

خود  گمان  به  كه  سوره ای  در 
آن سوره را »ذكر« نامیده است، 
به  عرش!  اهل  »ای  مى گوید: 
امر  ذكر  كه  قسم  حق  خدای 
آورده  خدا  پیش  از  تازه ای 

و  گرد باب  بر  است و همه امت نقطه ای هستند 
خدا به امت ها وحى كرد كه نپرستید غیر از خدا را 
در راه این باب به جهت اینكه این باب غنى است 
كه: »امروز  و من خدای بلند هستم« و باز مى گوید 
كه اول  آسمان ها در دست باب پیچد. همان طور 
كردیم، آخر هم همان طور برمى گردانیم شما  خلق 
كه ملک زمین مال  را و ما در همۀ الواح نوشته ایم 

کربال، در بابیان دعوت سیر رضوی، نبوی سیدمقداد .۱
ص80.

بشنوید  مردم!  »ای  كه:  مى گوید  باز  و  است«  ذكر 
صدای حجت را از باب كه خدا به من وحى كرده 
كردیم  نازل  تو  بندۀ  بر  را  كتاب  این  ما  كه  است 
این  در  باشد...«  بشیر  و  نذیر  عالم ها  همۀ  بر  كه 
كنید و ببینید با این عنق منكسر  كلمات تدبری 
كه دل عوام را بترساند  چه حرف هایى زده است 
مى تواند  را  بزرگ  حرف های  این  كه  كسى  ولى 
كه  نمى گوید  نامربوط  را  كتاب  عبارت  اقاًل  بزند، 
بفهمد  شترداری  عرب  هر 
است  غلط  حرف ها  این  كه 
امت ها  كل  شده!  دزدیده  و 
را در  كه خدا  بودند  كى مأمور 
بپرستند  جهنم  باِب  این  راه 
دست  در  كجا  آسمان ها  و 
اول  تو  شد؟!  پیچیده  او 
آن وقت  بگیر،  یاد  زدن  حرف 
آسمان ها در دست تو پیچیده 
كجا ملک زمین، همه،  شود! 
ندانستى  و  توست  دست  در 
تو  و  است  مغشوش  مكه  راه  و  عربستان  راه  كه 
راه  و  مى كنى  خروج  نوروز  و  عاشورا  كردی  وعده 
برگشتى  بوشهر  بندر  به  خائب  تو  و  شد  مغشوش 
باب«!  حكم  در  شد  »بداء  ساختند:  مریدانت  و 
كه  كتاب بر او نازل شده است  كه این  گفته است 
بر همۀ عالم ها بشیر و نذیر باشد. او غصب مقام 
قرآن  در  خداوند  كه  چرا است،  كرده  را  رسالت 
نازل  را  فرقان  كه  كسى  است  »مبارک  مى فرماید: 
كرد بر بندۀ خود كه بر اهل همۀ عالم ها نذیر باشد« 

در  کرمانی  محمدکریم خان  حاج 
دیگر  یکی  خود،  رسالة  از  بخش  این 
از  برخورداری  دربارة  باب  سخنان  از 
گزاف  را  آن  و  آورده  را  بلند  جایگاهی 
بخش  این  در  آنچه  است.  دانسته 
انتساب  بر  وی  تأسف  مهم  می نماید 
رشتی  سیدکاظم  به  باب  نادرست 
گاهان،  که سبب شده برخی ناآ است 
مکتب  در  را  او  دعوی  خاستگاه 

شیخیه بدانند.
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و این ملعون، بعینه، همین مقام را به خود نسبت 
كه حجت خدا بر  كرده  داده است! این مرد ادعا 

پیغمبران خداست و نذیر و بشیر بر آن ها است!1

دلیل نهم: ادعاهای بزرگ باب )2(
از  بخش  این  در  كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
دربارۀ  باب  سخنان  از  دیگر  یكى  خود،  رسالۀ 
گزاف  برخورداری از جایگاهى بلند را آورده و آن را 
آنچه در این بخش مهم  مى نماید  دانسته است. 
ی بر انتساب نادرست باب به سیدكاظم  تأسف و
گاهان،  ناآ برخى  شده  سبب  كه  است  رشتى 

خاستگاه دعوی او را در مكتب شیخیه بدانند:

كردیم تا عهد  گفته است: »ما تو را بر طور بلند  باز 
بگیری از آنچه در آسمان و زمین است و به جهت 
كه  ...« حیف  كنند  را سجده  تو   آنكه همه مردم 
كه اصل عبارت های عربى  عوام عجم نمى دانند 
چگونه  كردم،  عجمى  را  من  این ها  كه  مرد  این 
به هرحال،  است!  نامربوط  چقدر  و  مى باشد 
مایل مى شود.  او  به  باشد،  هركس جنس هركس 
مرحوم  سّید  به  را  عارضى  تصدیق  این  كاش 
شیخیه  بعضى  كه  بگویند  مردم  كه  نمى كردند 
رسالت  ادعای  مرد  این  رفته اند.  باب  این  راه  به 
ادعا  جدید  وحى  به  جدید  كتاب  و  مى كند 
ضروری  و  اجماعى  كه  را  چند  حاللى  و  مى كند 
چند  حرامى  و  است  كرده  حرام  است  مسلمین 
كسى به حكم  كرده است، حال، چنین  را حالل 
خود، مردم را به صراط جمع مى كند و اعراض از 

باب رد در شهاب تیر محمدکریمخانکرمانی، حاج .۱
خسرانمآب،صص309تا3۱۱.

کتاب صحیفۀ مخزونه )نوشته باب( صفحه نخست از 

)کتابخانه دانشگاه پرینستون، مجموعۀ ویلیام میلر، ش 

کتابت نسخه: 1262 ق.( 243، تاریخ 

كبِر«  ا »باب  را  خود  صفحه  این  در  باب 

صاحب الزمان«  بقیةاهلل  »محّمدبن الحسن؟امهع؟ 

كتاب خود را وحى خداوند به امام و از او به  خوانده و 

گفته است. خود 

گمراهى مى شود؟ آیا بعد از قرآن  كتاب او باعث 
باب  میان  »مشركان  مى گوید:  او  هست؟!  كتابى 
مى گوید  همچنین  و  مى اندازند«  جدایى  خدا  و 
»عهد اهل آسمان ها و زمین را تو باید بگیری!« آیا 
مى شود؟  بزرگ  انسان  زدن  بزرگ  حرف  به محض 
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آوردن كتابى جدید بعد از قرآن )خاتم الكتب(؛. 2

غیبت . 3 زمان  در  ابتدایى  جهاد  كردن  حالل 
امام دوازدهم؛

و . 4 سیاه  رنگ  با  مكتوبات  نگارش  كردن  حرام 
كردن نگارش آن ها با رنگ دیگر؛ واجب 

و . 5 اسالم  پیامبر  مقام های  از  مقام هایى  ادعای 
امامان شیعیان؛

كنار نام پیامبر اسالم و . 6 قرار دادن اسم خود در 
امامان شیعیان در ابتدای سخنرانى ها؛

داشتن نیابت خاصه از سوی امام دوازدهم؛. 7

دعوی ضرورت قبله بودن و مسجود بودن؛. 8

گون او نسبت به امام . 9 گونا افتراها و تهمت های 
شیعیان.2

نگارش  زمان  در  كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
خود  ادعاهای  از  باب  كه  شنیده  خود  رسالۀ 
پژوهش یكى  پایۀ  بر  كرده است.3  توبه  و  بازگشته 
دربارۀ  سخن  این  كه  گفت  مى توان  محققان،  از 
حضورش  زمان  در  كه  است  باب  از  توبه نامه ای 
محمد  حاج  رسالۀ  است.  نگاشته  اصفهان  در 
و  شد  نوشته  1262ق.  سال  در  كرمانى  كریم خان 
باب نیز در رمضان همان سال به اصفهان رفت. 
ی در آن مكتوب، با اشاره به  آنكه تنها »بابى از  و
»از  و  شده  اعطا  او  به  توحید«  معرفت  و  سّر  علم 
كم ظرفى نفس خود اظهار آن شده« و »مدعى امری 
نیست«، از مال محمدتقى هراتى خواسته تا »مردم 

۲.پیشین،صص3۱۲و3۱3.
3.پیشین،ص3۱۲.

كردیم به تو  كه: »ما وحى  در همان سوره مى گوید 
پیش  رسوالن  و  محمد  به  كردیم  وحى  چنان كه 
خدا  بر  حجتى  باب ها  از  بعد  مردم  تا  آنكه  او  از 
آیا  است؟!  قحط  سخن  آیا   »... باشند  نداشته 

ادعا قحط است؟!1 

اینجا، یادآوری یک نكته ضروری است و آن  در 
خسران مآب  باب  رد  در  شهاب  تیر  رسالۀ  اینكه 
در سال 1262ق. نوشته شده است. در آن زمان، 
باب ادعای بابیت امام زمان را داشت و هنوز به 
نپرداخته  بیان  آیین  بنیان گذاری  و  اسالم  نسخ 
حاج  موردنظر  كتاب  این  در  آنچه  بنابراین،  بود؛ 
را  محمدكریم خان بوده و سید باب وحى بر خود 
مانند وحى بر پیامبر اسالم دانسته، به خاستگاه 
مشترک آن دو وحى نظر داشته است. این ازآن رو 
و  یوسف  تفسیر  كتاب  ابتدای  در  كه  است 
كه تصویرشان آورده شده ــ آثار  صحیفه مخزونه ــ 
كه از  خود را وحى خداوند بر امام دوازدهم دانسته 

سوی ایشان به باب خود رسیده است.

دیانت  در  باب  بدعت های  دهم:  دلیل 
اسالم

از  بخش  این  در  كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
منسوب  باب  به  را  باورها  از  برخى  خود،  رسالۀ 
كرده و بدعت بودن آن ها را دلیلى دیگر بر نادرستى 

دعوت او دانسته است: 

بر . 1 وحى  انقطاع  وجود  با  جدید  وحى  ادعای 
پیامبر اسالم )خاتم  األنبیاء و المرسلین(؛

۱.پیشین،ص3۱0.
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نام  بیاورد«. به سبب  بیرون  تزلزل و تصدیق  از  را 
برده شدن از مال محمدتقى هراتى )عالم بابى شدۀ 
ی بر تافته از باب پس از دعوی نسخ  اصفهان و رو
كه زمان  اسالم( در این مكتوب، دانسته مى شود 
نگارش این توبه نامه در حدود زمانى اقامت باب 

در اصفهان است.1

ویژگی های  یازدهم:  دلیل 
نقباء و نجباء )1(

كرمانى  محمدكریم خان  حاج 
در این بخش از رسالۀ خود، به 
شرح ویژگى های نقباء و نجباء 

پرداخته است:

و  نقباء  معرفت  از  خالصه ای 
كه  نجباء ]را[  اآلن ذكر مى كنم 
ذكر آن ها خالى از فایده نباشد: 

قرار  را  مراتبى  او  برای  آفرید  را  انسان  كه  خداوند 
هر  و  است  الهى  مشیت  نور  انسان  نور  زیرا  داد، 
وقت منیر از او صادر شود صاحب مراتبى مى شود 
و از نزدیک منیر تا نهایت. او هرچه نزدیک  به منیر 
است ظلمتى در آن نیست و هر چقدر دورتر شود 

ایران، در آیین بر دیباچهای رضوی، نبوی سیدمقداد .۱
که دومی پیوست در محقق این پ۵( و )متن ص93
دولتآبادی( یحیی میرزا )نوشتۀ ایران در آیین کتاب بر
افزوده،زندگانیمالمحمدتقیهراتیراآوردهوازجایگاهش
و باب بابیت مقام به ایمانش و اصفهان علمیه درحوزه
گفته سپسجداشدنشازاوپسازدعوینسخاسالمسخن
گاهی وبهتحلیلرسالهاشدرردبابپرداختهاست.برایآ
رمضان )اواخر اصفهان به شیراز از باب مسافرت تاریخ از
تاریخ تقویم خاوری، اشراق عبدالحمید نک: ۱۲6۲ق.(،

امر،ص۲6.

است  بین بین  ما بین،  این  در  و  نیست  آن  در  نور 
ی است. پس انسان از اول  كه نور و ظلمت مساو
است.  مراتبى  صاحب  بروزش  آخر  تا  صدورش 
كه نزدیک به مشیت الهى است مقام  اولین مرتیه 
و  است  عقل  مقام  مقام،  این  از  بعد  اوست  فؤاد 
خداوند  دیگر.  مراتب  و  است  نفس  مقام  بعد 
برای انسان دو مشاعر قرار داده 
جسم  عالم  در  یكى  است، 
ک  ادرا مشاعر  آن  با  كه  است 
دیگر  و  مى كند  اجسام  عالم 
است   نفسانى  مشاعر  مشاعر، 
را  نفوس  عالم  معلومات  كه 
مشاعر  هركس  و  مى كند  درک 
با آنچه مواجه مى شود  را دارد، 
متوجه  را  آنچه  ولى  مى داند، 
همچنین  نمى داند.  نیست 
كه با  كرده  خداوند به عقل انسان مشاعری را عطا 
آن مشاعر معقوالت عالم عقول را مشاهده مى كند 
و نسبت عقل او به عالم عقول مثل نسبت نفس 
اوست به عالم نفوس و مثل نسبت جسم اوست 
این  از  جزئى  او  جسم  چنان كه  اجسام.  عالم  به 
عالم است، عقل او هم جزئى است از عالم عقول 
این عالم  در  نهج است. پس هركس  به همین  و 
جزئى  باطن  عالم  در  هم  او  باطن  است،  جزئى 
است. اهل بیت از عقل و جسم و روح و نفس او 
خلق شده اند، بلكه همه یک عقل و نفس و جسم 
مى باشند اما یک تفاوت جزئى با پیغمبر دارند و 
كلى  آن توحید خدا است و الغیر. پس هیچ یک 

در  کرمانی  محمدکریم خان  حاج 
شنیده  خود  رسالۀ  نگارش  زمان 
بازگشته  خود  ادعاهای  از  باب  که 
کرده است. بر پایۀ پژوهش  و توبه 
که  گفت  یکی از محققان، می توان 
از  توبه نامه ای  دربارۀ  سخن  این 
حضورش  زمان  در  که  است  باب 

در اصفهان نگاشته است.
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كل  كلى و محیط باشند بر  كه  نبودند و نمى شود 
ی نیستند.  موجودات و همه در جزئى بودن مساو

مقام انسان بر پنج قسمت است:

جسمانى  مدرک  دارای  كه  هستند  كسانى  اول، 
را  دیگری  چیز  اجسام  از  غیر  به  و  هستند 

نمى بینند.

است  جزئى  نجبای  دوم، 
نفوس  عالم  در  مقامشان  كه 
بر  انسانى  مدارک  و  است 
بسیاری  است.  گشاده  ایشان 
ایشان  بر  نفسانیه  معلومات  از 
بسیاری  و  است  مكشوف 
در  را  همه  نوع  ولى  محجوب، 
كه  آنجا  تا  گر  ا و  دارند  دست 
كنند،  سیر  است  محجوب 
چه  و  كرد  خواهند  درک  را  آن 
به  محتاج  كه  راه هایى  بسا 
بلد و راهنما هستند و چه بسا 
بلد  به  محتاج  كه  راه هایى 

نه  و  است  الفاظ  محض  نه  علمشان  نیستند. 
به  و  دارد  معنویت  بلكه  لفظیه،  الزامات  محض 

چشم نفسانى چیزها را مى بینند. 

نفوس  حقیقت  به  كه  است  جزئى  نقبای  سوم 
مقام  نیستند.  بلدی  به  محتاج  و  برخورده اند 
مقام  دوم  طایفۀ  مقام  است،  زمین  اول  طایفۀ 
ک سته است و مقام طایفۀ سوم مقام شمس  افال

فلک است. 

كلى است، این طایفه مقامشان  چهارم، نجبای 
و  دارند  حاضر  را  نفوس  جمیع  است،  كرسى 
مراجعه  و  تدبر  و  تفكر  به  محتاج  علمى  هیچ  در 
نیستند. صاحبان علم اولین وآخرین و صاحبان 
ایشان  از  كرامات  على  مى باشند.  و  محمد  علم 
ظاهر  مى شود. دعای آن ها رد نمى شود و مشاهده 

علوم مقام ایشان است نه حاالت. 

كه  است  كلى  نقبای  پنجم، 
آن ها اصحاب عقل مى شوند. 
حقایق  است  عرش  مقامشان 
مكشوف  آن ها  پیش  در  اشیا 
است. نسبت ایشان بر نجبای 
دو  آن  نسبت  و  است  كلى 
به  است  نبوت  باطن  نسبت 
و  نقبا  نسبت  و  والیت  باطن 
ظاهر  نسبت  جزئى  نجبای 
والیت  ظاهر  به  است  نبوت 
مثل  جزئى  به  كلى  نسبت  و 
و ولى است  نسبت باطن نبى 
به ظاهر آن ها و همین قدر در تقسیم این مقامات 

در این رساله بس است.1

 دلیل دوازدهم: ویژگی های نقبا و نجبا )2(
كریم خان  محمد  حاج  رسالۀ  از  بخش  این 
نقباء و نجباء  ادامۀ شرح ویژگى های  نیز  كرمانى 

است:

باب رد در شهاب تیر محمدکریمخانکرمانی، حاج .۱
خسرانمآب،صص3۱۴تا3۱8.

نقباء  و  نجباء  حضرات  که  بدان 
بروز  صفات  این  به  را  خود  گر  ا
آن ها  نمی تواند  هیچ کس  ندهند، 
زمان  این  در  گر  ا بشناسند،  را 
آن ها  به  نتوانند  ولی  کنند  ابراز 
از  حاصل  چه  پس  نکنند،  عمل 
نجیب  نجیب  پس  دادن.  ابراز 
و  را  نقیب  نقیب  و  می شناسد  را 
مردم چون نقیب و نجیب نیستند، 
حقیقت امر او را نمی شناسند؛ پس 
که دلیل بر  کند  کرامتی را ظاهر  باید 

صدق او باشد.
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را به متابعت شرع  اینكه انسان مزاج خود  از  بعد 
اخالط  از  هیچ یک  كه  به طوری  نمود  معتاد  انور 
صفات  جمیع  نكرد،  غلبه  دیگری  با  مزاجش 
صادره از او مانند صفات اهل بیت خواهد شد. 
اهل  او حب  كه حب  آن هنگام مى شود  در  پس 
بیت و بغض او بغض ایشان است و این مقام نه 
حظ هركسى است و این مرتبه جای هر شخصى 
كه مشتبه به  نیست؛ برای او عالمتى چند است 
غیر نمى شود و عالمت صاحبان این مقام دو نوع 

است: 

در  باید  علم،  است:  عمل  و  علم  نجباء  عالمت 
به سوی  سلوک  و  دین  در  مردم  مایحتاج  جمیع 
كتاب  خداوند  به طوری باشد همۀ علم خود را از 
مالک  و  بگیرد  اطهار  ائمه  و  رسول  سنت  و  خدا 
متابع  باید  هم  عمل  باشد.  شده  علم  نقطۀ 
شریعت باشد و جمیع افعال مداوم بر سنن باشد 
و  فرائض  بر  مواظبت  و  اجتناب  مكروهات  از  و 

اجتناب از محرمات باشد.

عمل،  و  علم  از  شد  مذكور  آنچه  نقباء،  عالمت 
عالوه بر آن تصریفات و آثار است. معرفت ایشان 
كه  به تعریف خود ایشان است. هرگاه زمانى شد 
كه  مى دانند  خود  بشناسانند،  را  خودشان  آن ها 
كنند، ولى باید دانست این  چگونه خود را معرفى 
به  را  خود  نقباء  و  نجباء  كه  نیست  زمانى  زمان 
وصف نجابت و نقابت ابراز دهند به خاطر غلبه 

ظلم و جور.1

۱.پیشین،ص3۲۱و3۲۲.

دلیل سیزدهم: ویژگی های نقباء و نجباء )3(
پى  نجباء  و  نقباء  ویژگى های  نیز  بخش  این  در 
این گونه  را  گفتار  این  خالصۀ  است.  شده  گرفته 

مى توان دید: 

گر خود را به این  كه حضرات نجباء و نقباء ا بدان 
را  آن ها  نمى تواند  هیچ كس  ندهند،  بروز  صفات 
كنند ولى نتوانند  گر در این زمان ابراز  بشناسند، ا
ابراز  از  حاصل  چه  پس  نكنند،  عمل  آن ها  به 
نقیب  و  را مى شناسد  دادن. پس نجیب نجیب 
نیستند،  نجیب  و  نقیب  چون  مردم  و  را  نقیب 
كرامتى  باید  را نمى شناسند؛ پس  او  امر  حقیقت 
كه دلیل بر صدق او باشد. پس هرگاه  كند  را ظاهر 
بر  بروز بدهند و حجت  را  امر خود  نقباء  و  نجباء 
كه برای  كنند و اتمام حجت نمایند  امر خود ابراز 
تنها  نجباء  و  نقباء  امر  اظهار  نماند.  عذر  احدی 
كه  است  امری  بلكه  نیست  حرام  و  حالل  ابزار 
گر اظهار شود، خون آن ها مباح مى گردد و عزم بر  ا
ما  »امر  ائمه مى فرمودند  كرد.  ایشان خواهند  قتل 
یافته اند.  همه كس  را  او  دشواری  و  است  مشكل 
نبى  نه  مقرب  ملک  نه  نمى شوند  آن  متحمل 
»پس  كردند:  عرض  ممتحن«.  مؤمن  نه  و  مرسل 
ما  كه  »هركس  فرمودند:  مى شوند؟«  متحمل  كه 
بخواهیم.« پس فهمیدی امر نجباء و نقباء محض 
گفتند، درصدد دفع  گر  امر مسائل فقهى نیست، ا
این  در  حكمت  و  صالح  پس  برمى آیند،  ایشان 
كه ابراز مقام خود ندهند. اظهار امر نجباء  است 
كه  و نقباء در زمان غیبت حرام است به آن ادله 
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ذكر شد و آنچه ذكر شد برای حكیم با سیاست و 
گذشته از بطالن  كه  تدبیر برای ادعاهای این مرد 
دلیلى  زمان  این  مثل  در  او  ادعای  اصل  ظاهری 
بلكه  نیست  حكیم  او  اینكه  و  اوست  بطالن  بر 
بودی  حكیم  گر  ا و  است  باطله  یاست  ر طالب 
كه  اآلن  مى دانستى  بودی،  بلد  مدن  سیاست  و 
هنوز  نیست.  نقابت  و  نجابت  امر  اظهار  زمان 

خود  اجل  منتهای  به  بنیاد 
نرسیده است.1 

یازدهم،  دالیل  از  نتیجه گیری 
دوازدهم و سیزدهم

دلیل  آنچه  كه  گفت  باید 
سیزدهم  و  دوازدهم  یازدهم، 
شرحى  درواقع،  شد،  خوانده 
سوی  از  هم  آن  مهم،  است 
بزرگان  گاه ترین  آ از  یكى 
و  نقباء  دربارۀ  شیخیان 
نجباء. حاج محمدكریم خان 

على محمد  دهد  نشان  تا  است  آن  بر  كرمانى 
خوانده  دوازدهم  امام  باب  را  خود  كه  شیرازی 
و  احسائى  احمد  شیخ  راه  ادامه دهندۀ  را  خود  و 
یا  نقباء  مقام  در  باید  مى گوید،  رشتى  سیدكاظم 
نجباء باشد؛ بااین حال، او نه ویژگى های نقباء و 
بر سنت دو پیشوای شیخیان  نه  و  را دارد  نجباء 

كرده است: عمل 

آ

۱.پیشین،صص3۱9تا.3۲۵.

منصف  مؤمن  برای  شد،  ذكر  رساله  این  در  نچه 
و  نیست  فرصت  این  از  بیشتر  و  است  كافى 
این  امثال  جلیل  سید  از  هرگز  ازاین جهت، 
از  بلكه هرگاه یكى  نیفتاده است  ادعاها مسموع 
تالمذه به ایشان چیزی مى گفت و مقامى نسبت 
ولى  مى راندند،  را  او  و  مى شدند  متغیر  مى داد، 
را  نجباء  و  نقباء  مقامات  اصل  ایشان  بیان  از 
همه  مى زدند،  حدس  تالمذه 
از  هیچ یک  و  بود  تخمین  آن ها 
نبودند.  نصى  به  متمسک  آن ها 
چیزی  تخمین  به  اصحاب 
سید  فوت  از  بعد  مى گفتند. 
قوت  تخمین  بنای  جلیل، 
كردند و  گرفت و جزم به امر سید 
در پس وصى برآمدند. هركس را 
طلب  مى بینند،  مظنه  محل  كه 
مى كنند.  كرامت  و  عالمت 
گذشتند،  كه  ایشان  از  نمى دانم 
ایشان  وصى  از  كه  كرد  بروز  چه 
ایشان  به  نهج  چه  به  كه  نمى دانم  و  كند  بروز 
بگروند و به وصى به چه نهج  بگروند؟! ایشان را به 
چه شناختند و وصى را به چه تصدیق؟! ایشان 
كردند و تصدیق وصى را به چه  را به چه عالمت 
عالمت مى خواهند بكنند و از ایشان چه شنیدند 
و  ببینند  مى خواهند  چه  وصى  از  و  دیدند  چه  و 
بر  پس  است،  ایشان  وصى  وصى  گر  ا بشنوند؟! 
گر برخالف طریقۀ ایشان  طریقۀ ایشان است، پس ا
است، پس وصى ایشان نیست و بر طریقه آن نه. 

کرمانی  محمدکریم خان  حاج 
دهد  نشان  تا  است  آن  بر 
را  خود  که  شیرازی  علی محمد 
و  خوانده  دوازدهم  امام  باب 
شیخ  راه  ادامه دهندۀ  را  خود 
رشتی  سیدکاظم  و  احسائی  احمد 
یا  نقباء  مقام  در  باید  می گوید، 
نه  او  بااین حال،  باشد؛  نجباء 
دارد  را  نجباء  و  نقباء  گی های  ویژ
شیخیان  پیشوای  دو  سنت  بر  نه  و 

کرده است:. عمل 
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سید  از  مى كنند  نص  طلب  مى بینم  را  بعضى 
كرده  كه  جلیل. نمى دانم نص بر شیخ برای ایشان 
یا  نقیب است  او  كه  كرده  كه  بر سید  و نص  بود 
گر نص بر فضل و علم ایشان شده بود،  نجیب و ا
یاده  كفایت امروز به چنین نص نمى كنند و ز چرا 

مى خواهند؟!1

نتیجه گیری
در  كه  خسران مآب  باب  رد  در  شهاب  تیر  رساله  
قلم  به  باب  على محّمد  دعوت  ابتدای  همان 
شد،  نگاشته  كرمانى  محّمدكریم خان  حاج 
داراست.  را  مهمى  استداللى  و  یخى  تار نكات 
برخى دیدگاه های او چون خاتمیت دیانت اسالم 
نیز مى توان دید،  آثار عالمان دیگر مسلمان  در  را 
كه بر پایه مبانى مكتب شیخیه آورده،  اما آنچه را 
ظهور  شرایط  درباره   رشتى  سّیدكاظم  نامه  به ویژه 
بر  تأمل  كه  است  مهم  دیدگاه هایى  زمان،  امام 
بابى  دعوت  انتساب  درستى  تحلیل  در  آن ها 
و  دارد  باالیى  كارگشایى  شیخى  آموزه های  به 
خاستگاهش  كه  ـ  مكتب  آن  با  را  آن  مرزبندی 

نمایانده شده ـ دقیق تر مى كند.
کتابنامه 

عیون  عمدة  یحیى بن الحسن؛  ابن البطریق، 
األبرار؛  إمام  مناقب  فی  األخبار  عیون  صحاح 
بجماعة  التابعة  السالمى  النشر  مؤسسة  قم، 

المدرسین بقم المشرفة، 1407 ق.

۱.پیشین،ص3۲۵.

امر؛  تاریخ  تقویم  عبدالحمید؛  خاوری،  اشراق 
بى جا، مؤسسه ملى مطبوعات امری، 126 امری.

باب، سیدعلى محمد؛ تفسیر سوره یوسف؛ نسخه 
مجموعه  پرینستون،  دانشگاه  كتابخانه  خطى، 

یلیام میلر، ش 269. و

كوشش  به  المبین؛  حق  احمد؛  شیخ  شاهرودی، 
انتشارات  تهران:  قراملكى،  قدردان  محّمدحسن 

امیركبیر، 1392.

االبرار  مکارم  محمدكریم خان؛  حاج  كرمانى، 
)مجموعه  فارسى(، ج 1، شركة الغدیر للطباعة و 

النشر المحدودة، 1437 ق.

مندرج  خسران مآب؛  باب  رد  در  شهاب  تیر  ؛  ــــــــــ 
األبرار  مکارم  محّمدكریم خان؛  حاج  كرمانى،  در: 

)فارسی(؛ ج 6.

اندیشه اصالح دین در  نبوی رضوی، سیدمقداد؛ 
ایران، مقدمه ای تاریخی؛ تهران، انتشارات شیرازه  

كتاب ما، 1396.

در:  مندرج  ایران؛  در  آیین  بر  دیباچه ای  ؛  ــــــــــ 
)نگاه  ایران  در  آیین  یحیى؛  میرزا  دولت آبادی، 
تشیع(؛  یچه اصالح مذهب  از در باب  دیانت  به 

تهران، نگاه معاصر، 1400.

فصلنامه  کربال؛  در  بابیان  دعوت  سیر  ؛  ــــــــــ   
بهائى شناسى، سال4، شماره10، تابستان 1398.

)تاریخ  متمدنه  ملل  مذاهب  ]آلفونس[؛  نیكال،   
ف  م  ع  ترجمه  باب(؛  به  معروف  سّیدعلیمحّمد 
]= علیمحّمد فره وشى )مترجمهمایون([، بیجا.، 

�����بینا.، 1322.
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مجاری متعارف تأمین منابع مالی 
در  اقتصادی  ــ  اجتماعی  توسعۀ  برنامه  های 

بهائی تشکیالت 
قسمت اول

نویسنده: حسین دادگستر



اقتصادی،  ــ  اجتماعى  توسعۀ  کلیدواژه:  
از  ملهم  مؤسسات  تبرعات،  حقوق اهلل، 

آیین بهائى.

چکیده

اجتماعى  توسعۀ  فرایند  اخیر  سال  های  در 
به ویژه  مختلف،  كشور های  در  اقتصادی  ــ 
درحال توسعه،  و  نیافته  توسعه  كشور های  در 
و  بهائیت  تبلیغ  برای  ابزاری  به  تبدیل 
شده  جهان  مختلف  نقاط  در  آن  گسترش 
مالى  منابع  تأمین  با  بهائى  جامعۀ  است. 
بزرگ  و  كوچک  پروژه های  اجرای  و  موردنیاز 
در یک منطقۀ جغرافیایى، مقدمات گسترش 
در  مى آورد.  فراهم  را  آن  تشكیالت  و  بهائیت 
احكام  و  تعالیم  از  بهره گیری  با  تحقیق  این 
از  برخى  مالى  گزارش های  بررسى  و  بهائى 
دسته بندی  به  بهائى  تبلیغى  مؤسسات 
متعارف  مالى  منابع  تأمین  محل های  و 
یم.  مى پرداز پروژه ها  این  در  مورداستفاده 
نتایج بررسى ها نشان مى دهد این منابع نوعًا 
نظارت  تحت  اقماری  مؤسسات  طریق  از 
بیت العدل و از طریق مشاركت عموم بهائیان 
تبرعات،  و  حقوق اهلل  مختلف  عناوین  با 
گاهى  همچنین منابع مالى بهائیان ثروتمند و 
در قالب مؤسسات خیریه و عام المنفعه و یا 
منابع مالى اختصاصى پروژه  های بین المللى 

تأمین مى شوند.
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مقدمه
به  اقتصادی1  ــ  اجتماعى  توسعه  برنامه های  آغاز 
بعد از جنگ جهانى دوم برمى گردد. در دهۀ هفتاد 
كشور  های  اقتصادی  ـــ  توسعۀ اجتماعى  میالدی 
مطرح  گسترده ای  سطح  در  درحال توسعه  و  فقیر 
و  جهانى  بانک  مانند  بین المللى  نهاد  های  شد. 
برای  را  برنامه هایى  هركدام  متحد  ملل  سازمان 
توسعۀ زیرساخت ها و رشد اقتصادی این كشورها 
كردند]1[.  اجرا  هدف  كشور های  در  و  تدوین 
بر  زمان  این  در  كشور ها  توسعه یافتگى  معیار 
زیرساخت  های  رشد  چون  شاخص هایى  پایۀ 
این  اما  بود،  ملى  ناخالص  تولید  و  صنعتى 
و  یافت  تكامل  بعد  سال های  در  معیارها 
بدان  نیز  منطقه  هر  در  اجتماعى  كتورهای  فا
كه طبق الگوی توسعه، مجموعه ای از  اضافه شد 
عوامل مانند بهداشت، مسكن، آموزش، اشتغال 
و غیره بود]2[. یكى از مؤلفه هایى كه در برنامه ها و 
گذاشته شده بود،  كنار  یف، از الگوی توسعه  تعار
میان  این  در  بود.  بشر  معنوی  نیاز  های  به  توجه 
كرد و با بهره گیری  بهائیت از این فرصت استفاده 
اجرای  و  فرایند شكل گیری  وارد  گفتمان دینى  از 
شد.  اقتصادی  ــ  اجتماعى  توسعۀ  برنامه های 
در  فرصت ربایى  این  آغازین  نقطۀ  بتوان  شاید 
با موضوع  ارباب  را به آشنایى دكتر فرزام  بهائیت 
كلمبیا  توسعه، هنگام حضور او در دانشگاه واله2 
فعالیت  های  در  شركت  و  مدعو  استاد  به عنوان 

1. Socioeconomic Development.
2. Valle University

كالى3 كلمبیا در منطقه ای نزدیک   جامعۀ بهائى 
گفت وگوهای  به مدت یک سال در  او   دانست. 
موضوع  حول  میان رشته ای،  محققان  از  جمعى 
روستایى  توسعۀ  و  اقتصادی  ــ  اجتماعى  توسعۀ 
شكل گیری  تالش ها  این  حاصل  مى كرد.  شركت 
و  كاربرد  "بنیاد  یا  فوندائک4  نام  به  مؤسسه ای 
و   ]3[ توسعه  به عنوان یک سازمان  آموزش علوم" 
در  دیگر  سازمان  چند  و  كفلر5  را بنیاد  حمایت  با 
رهبری  نهاد  بعد،  سال  های  در  بود.  كلمبیا]4[ 
استفاده  با  بیت العدل6،  همان  یا  بهائى  جامعۀ 
و  فوندائک  الگوی  و  ارباب  فرزام  تجربیات  از 
توسعۀ  و  تأسیس  به  مبادرت  تبلیغى،  نقشه های 
مؤسسات ملهم از بهائیت7 در كشور های مختلف 
به عنوان  عمل  در  مؤسسات  این  از  نمود.  جهان 
پوششى برای برنامه های تبلیغى بهائیت استفاده 
طرح های  عنوان  تحت  مؤسسات  این  مى شود. 
پروژه های  اجرای  و  اقتصادی  ــ  اجتماعى  توسعۀ 
بهداشت،  سوادآموزی،  مانند  بزرگ  و  كوچک 
یست، زنان، آب وهوا و غیره در روستا ها،  محیط ز
تبلیغ  و  افراد  جذب  به  بزرگ  و  كوچک  شهرهای 
در  مؤسسه  ده ها  امروزه  مى پردازند]5[.  بهائیت 
سراسر جهان مانند بنیاد مونا8 در ایاالت متحده 
كشور جمهوری آفریقای  در  آمریكا، بنیاد عهدیه9 

3. Cali
4.  FUNDAEC
5.  Rockefeller Foundation
6. Universal House of Justice
7. Bahai Inspired Institution
8.  Mona Foundation
9. Nahid et Hushang Ahdiyeh Foundation



ء

شماره 19   پاییــز1400

195

بر  عالوه  غیره،  و  كائو  ما در  بدیع1  بنیاد  مركزی،  
تغییرات  موجب  تبلیغى،  فعالیت های  انجام 
اساس  بر  هدف  جامعۀ  در  اجتماعى  و  فرهنگى 
در  بهائیان  جمعیت  افزایش  و  خود  معیارهای 
آن قدر  مؤسسات  این  از  برخى  مى شوند.  جهان 
كه  كرده اند  رشد  خود  مطبوع  كشور  و  جامعه  در 
نهاد های  و  دولتمردان  كنار  در  مشاور  به عنوان 

قرار  كشور  آن  در  تصمیم گیر 
طریق  این  از  و  مى گیرند]6[ 
افواج"  "دخول  مهم  هدف 
كشور( در  كردن مردم آن  )بهائى 

سراسر دنیا را دنبال مى كنند. 

"جامعه جهانى بهائى" در سال 
گزارش ساالنۀ خود به  1984 در 
دپارتمان روابط عمومى سازمان 
در  بهائیان  كه  كرد  اعالم  ملل 
كشور درحال توسعه  از 50  بیش 
برنامه های  و  دارند  حضور 
اقتصادی  ـ  اجتماعى  توسعۀ 

سوادآموزی،  برنامه های  طریق  از  عمدتًا  را  خود 
آموزش ابتدایى در مناطق روستایى و مدارس فنى 
كنار فعالیت های  و حرفه ای راهبری مى كنند. در 
خدمات  شامل  دیگری  فعالیت های  آموزشى، 
ارتباطات  و  كشاورزی  جوامع،  توسعۀ  اجتماعى، 
برخى  در  اخیر  سال های  در  مى شود.  انجام  نیز 
آموزشى  فرهنگى،  برنامه های  پخش  كشورها،  از 
به  نیز  رادیویى  ایستگاه های  طریق  از  بهداشتى  و 

1. Badi Foundation

مجموعه فعالیت های قبلى افزوده شده است]7[. 

هریک  در  پروژه ها  این گونه  انجام  است  طبیعى 
تأمین  مستلزم  بهائیت،  تبلیغى  نقشه های  از 
بهائى،  جامعۀ  رهبری  است.  فراوان  مالى  منابع 
بیت العدل جهانى، در حیفای اسرائیل، در پیام 
31 دسامبر 1995 به مناسبت شروع نقشۀ 4 سالۀ 
مالى  منابع  تأمین  اهمیت  به  خود،   1996-2000
برای اجرای برنامه های تبلیغى 
مى كند  كید  تأ نقشه  این  در 
نهایت  كه  مى دارد  ابراز  و 
كوشش را به عمل خواهد آورد 
به  مربوط  الزم  مالى  منابع  كه 
كه  جوامعى  تقویت  و  توسعه 
در  دارند،  كمک  به  احتیاج 
قاره ای2، مشاورین   اختیار 
و  ملى  روحانى  محافل   
قرار  معاونت  هیأت های 

دهد]8[. 

این  در  اشاره شده  مالی  منابع 
عموم  می شود.  تأمین  مختلفی  راه های  از  پیام 
به طور  را  خود  درآمد  از  بخشی  همواره  بهائیان 
مستقیم یا غیرمستقیم به پروژه های برنامه ریزی شده 
مؤسسات  می دهند.  اختصاص  بهائی  جامعۀ  در 
در  مختلف  کشور های  در  بهائی  آیین  از  ملهم 
به  کم کم  دسترس،  در  مالی  منابع  از  استفاده  کنار 

۲.مشاورینقارهایوهیأتهایمعاونتافرادیهستندکه
بهوسیلۀبیتالعدلبرایپیشبرداهدافبهائیت،منصوب
میشوندوطبقبرنامۀتعیینشدۀبیتالعدل،فعالیتهای
کنارمحافلملیهرکشورطراحیواجرامیکنند. تبلیغیرادر

 از این مؤسسات در عمل به عنوان 
تبلیغی  برنامه های  برای  پوششی 
این  می شود.  استفاده  بهائیت 
طرح های  عنوان  تحت  مؤسسات 
و  اقتصادی  ــ  اجتماعی  توسعۀ 
بزرگ  و  کوچک  پروژه های  اجرای 
بهداشت،  سوادآموزی،  مانند 
و  آب وهوا  زنان،  محیط زیست، 
کوچک  غیره در روستا ها، شهرهای 
تبلیغ  و  افراد  جذب  به  بزرگ  و 

بهائیت می پردازند]5[.
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تشکیالت  گستردۀ  ارتباط  می رسند.  درآمدزایی 
و  تابعه  مؤسسات  و  ملل  سازمان  با  بهائی 
برای  را  امکان  این  آن،  مختلف  کمیسیون های 
از  موقع  به  اطالع  با  تا  است  ساخته  فراهم  آنان 
مالی  منابع  از  ملل،  سازمان  برنامه های  و  طرح ها 
در  که  مختلف  پروژه های  به  اختصاص یافته 
نهاد های وابسته به سازمان ملل نظیر "برنامه توسعۀ 
می شود  تعیین  فائو3  و  یونیسف2  ملل،"1  سازمان 
یعنی  خود،  انسانی  منابع  توسعۀ  مقاصد  برای 

کنند. افزایش جمعیت بهائیان، بهره برداری 

در ادامۀ مقاله به روش های متعارف و آشکار تأمین 
همان  است.  شده  پرداخته  بهائیت  مالی  منابع 
است،  شده  تصریح  نیز  مقاله  این  نام  در  که  طور 
تعریف  و  آشکار  منابع  دنبال  به  تحقیق  این  در 
سرچشمه های  می دهد  نشان  که  هستیم  شده ای 
توسعۀ  برنامه های  و  تشکیالت  مالی  تأمین  منابع 

کجاست.  اجتماعی ــ اقتصادی از 

روش های تأمین مالی از طریق عموم بهائیان- 1

انسجام  به  افراد  مشاركت  یكرد  رو كه  ازآنجا
كمک  جامعه  حیات  حفظ  و  اجتماعى 
امكانات  از  استفاده  لذا  مى نماید،  شایانى 
بخش  اولین  به عنوان  مى توان  را  جامعه  ن  درو
از  آورد.  به شمار  مالى  منابع  تأمین كنندۀ  مهم 
به  مى توان  بخش  این  در  موجود  ظرفیت های 

1. UNDP, United Nations Development Program
2. UNICEF, United Nations Children’s Fund
3. FAO, Food Agriculture Organization

افراد  مالى  كمک های  و  تبرعات5  حقوق اهلل4، 
كرد. اشاره  بهائى  متمول 

حقوق اهلل- 1-1

اقدس  كتاب  تألیف  از  بعد  پنج سال  این حكم 
اجرا  به  میالدی،   1878 سال  در  بهاءاهلل،  توسط 
درآمد. طبق بیان كتاب اقدس، حقوق اهلل ازجمله 
نماز است.  و  روزه  مانند  بهائیان  فرائض روحانى 
جایز  بهائى  افراد  از  حقوق اهلل  اجباری  مطالبۀ 
نیست و عمل به این قانون برعهدۀ خود فرد است 
كسى به نیابت از دیگری نمى تواند آن را انجام  و 
یافت حقوق اهلل قبل از فوت شوقى  دهد. مرجع در
و  بودند  شوقى  و  عبدالبهاء  بهاءاهلل،  ترتیب،  به 
یافت  در مرجع  به عنوان  بیت العدل  آن ها  از  بعد 
سال  از  قبل  تا  حكم  این  اجرای  شد.6  تعیین  آن 
1992 فقط برای بهائیان ایرانى واجب بود. پس از 
آن، اجرای این حكم طى پیام رضوان 1992، برای 
اعالم  براساس   .]9[ شد  الزم  دنیا  بهائیان  عموم 
افزایش  موجب  حقوق اهلل  پرداخت  بیت العدل 
بهائى  مؤسسات  با  افراد  بین  روحانى  ارتباط 
هزینۀ  محل  وصایا  الواح  در  عبدالبهاء  مى شود. 
و  كلمةاهلل  ارتفاع  و  نفحات اهلل  »نشر  را  حقوق اهلل 
اعمال خیرّیه و منافع عمومّیه« ذكر مى كند ]10[. 
بیت العدل نیز محل هزینۀ حقوق اهلل را پروژه های 
فعالیت های  یا  اقتصادی  ــ  اجتماعى  توسعۀ 

كرده است ]11[.  بشردوستانه و خیریه اعالم 

4. Huququ’llah
5. Donation
مانند بهائی آیین به معتقد گروههای از برخی البته .6

بهائیانارتدوکساینموضوعراقبولندارند.
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حقوق اهلل  محاسبۀ  جزئیات  از  بسیاری  اگرچه 
كتاب  برعهدۀ فرد و خانوادۀ اوست، اما طبق بیان 
و  اموال   %19 موظفند  بهائى  جامعه  افراد  اقدس، 

و  ضروری  مخارج  كسر  از  بعد  را  خود  دارایى ها 
موردنیاز به عنوان حقوق اهلل پرداخت كنند. برحسب 
بار  چند  یا  یک  است  ممكن  بهائى  فرد  هر  شرایط 

ولی اهلل ورقا )1955-1938(علی محمد ورقا )1955-2007(

حاجی غالم  رضا )1928-1938(

حاجی امین )1881-1928(

شکل 1 امناء حقوق اهلل در دوران تصدی این مقام
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حقوق اهلل را بپردازد. مثاًل درصورتى كه ملک یا طال از 
فردی به فرد دیگر، از طریق فروش یا ارث، انتقال یابد 

مالک جدید باید حقوق اهلل را بپردازد.]12[

نام  به  فردی  حقوق اهلل،  )خزانه دار(  امین  اولین 
شاه محمد از اهالى منشاد، معروف به امین البیان، 
در سال 1878 از طرف بهاءاهلل برای وصول حقوق 

و  شد  منصوب  ایران  در  اهلل 
مدت 5 سال مسؤول حقوق اهلل 
قانون  این  انجام  سپس  بود. 
تسری  خاورمیانه  بهائیان  به 
نام  به  فردی  او  از  بعد  یافت. 
معروف  اردكانى  مالابوالحسن 
به حاجى امین از سال 1881 تا 
1928 مسؤول وصول حقوق اهلل 

ترتیب  به  كار  این  برای  بعدی  منصوبان  شد. 
ورقا  على محمد  و  ورقا  ولى اهلل  غالم رضا،  حاجى 
خود  وصیت نامه  در  عبدالبهاء   .)1 )شكل  بودند 
ذكر  امراهلل  ولى  وظایف  جزو  را  حقوق اهلل  یافت  در
بیت العدل،  تشكیل  و  شوقى  فوت  از  پس  كرد. 
داد.  قرار  آن  یافت  در مسؤول  را  خود  بیت العدل 
نیز ملزم  كشور های دیگر  از  برخى  در سال 1985 
به پرداخت حقوق اهلل شدند. به همین منظور، در 
شد  تأسیس  حیفا  در  حقوق اهلل  دفتر   1991 سال 
یكى   2007 سال  تا  حقوق اهلل  نهاد  مسؤول   .]13[
در  بود.  ورقا  على محمد  نام  به  امراهلل،   ایادیان  از 
تغییر  حقوق اهلل  مؤسسۀ  به  نهاد  این   2005 سال 
نام داد و امروز این مؤسسه اقدامات بیش از 33 
هیأت ملى و ناحیه ای حقوق اهلل را در سراسر عالم 

به نوبۀ  نیز  هیأت ها  این  و  مى نماید  هماهنگى 
خود بیش از 1000 نماینده برای تشویق بهائیان به 
حكم  این  اجرای  دارند]14[.  حقوق اهلل  پرداخت 
بیت العدل  به  طریق  این  از  مالى  منابع  تأمین  و 
پروژه های  برای  را  وجوهى  كه  مى دهد  امكان 
ـ اقتصادی دردست اجرا در همۀ  توسعۀ اجتماعىـ 

قاره ها فراهم نماید]15[.

تبرعات- 1-2

مالى  منابع  از  دیگر  یكى 
اموال  یا  تبرعات  بهائیت، 
از  است.  بهائیان  اهدایى 
)اموال  تبرعات  منظر،  یک 
از  حمایت  نوعى  اهدایى( 
و »فضلى  بهائى  صندوق های 
به  اموال خویش  با  كه  بهائیان«  است مخصوص 
پیشرفت بهائیت كمک كنند]16[. بهائیان تحت 
فعالیت های  پیشبرد  برای  نباید  شرایطى  هیچ 
غیربهائى  منابع  از  بهائى  تشكیالت  و  اداری 
كنند]17[.  هر فرد بهائى مى تواند  مبالغى را قبول 
اعانه  تبرعات  صندوق  به  دیگر  فردی  طرف  از 
كار  این  انجام  برای  نیز محدودیت سنى  و  نماید 
كه به طور مستقیم  وجود ندارد. برعكس حقوق اهلل 
باید دراختیار بیت العدل قرار گیرد، »كلیه اعانات 
باید به خزانه دار محفل روحانى  و تبرعات بهائى 
تقدیم شود و برای ترقى امر الهى )یعنى پیشرفت 

بهائیت( در آن دیار و مملكت خرج شود«]18[. 

ازاین رو بیت العدل در پیام 31 دسامبر 1995 خود 
یج  ترو اهمیت  بر  قاره ای،  مشاورین  به  خطاب 

اسالمی  انقالب  پیروزی  از  قبل 
با  بهائیان  از  دسته  این  ایران،  در 
نظام  بدنۀ  در  حاضر  بهائیان  کمک 
اقتصادی  فرصت های  شاهنشاهی 
منویات  و  می کردند  ایجاد  جدید 
نیز  را  بهائی  تشکیالت  موردنظر 

تحت پوشش قرار می دادند.



ء

شماره 19   پاییــز1400

199

كرده است: »وظیفۀ مهمى  كید  مفهوم تبرعات تأ
و  مؤسسات  در  كه  است  این  ید  دار پیش  در  كه 
تى كه دست اندركار اجرای نقشه هستند،  تشكیال
به طرز  را  مالى  منابع  كه  ید  بپرور را  قابلیت  این 
كنند. به عالوه شما باید  خردمندانه و مؤثر صرف 
اعضای  همه  تربیت  به  مضاعف،  كوششى  با 
جامعۀ بهائى، از قدیم و جدید، جوان و بزرگسال، 

ید.« برای درک مفهوم تبرعات بپرداز

هزینه كرد  واقعى  عملكرد  از  نمونه ای  به عنوان 
مشرق االذكار  بنای  ساخت  به  مى توان  تبرعات، 
كرد.  اشاره  لوتوس،  نام  به  هند،  بهائیان(  )معبد 
كبر  ا كبیر  جهاد  ده سالۀ  نقشۀ  در  شوقى افندی 
هند  ملى  محفل  اعضای  به   )1952-1963(
مشرق االذكار  ساخت  برای  زمینى  داد  یت  مأمور
محفل  كنند.  تهیه  دهلى  در  شبه قاّره  این  آیندۀ 
و  برمه  كستان،  پا هندوستان،  ى 

ّ
مل روحانى 

به  را  زمینى  بعد  سال  یک  حدود  در  نیز  سیالن 
دهلى  شهر  از  دور  و  مربع  90هزار متر  مساحت 
در  زمین  خرید  هزینۀ  كرد.  پیشنهاد  خرید  برای 
كه  آن زمان 140هزار روپیه )حدود 14000 دالر( بود 
كوچک بهائیان هندوستان  برای اعضای جامعۀ 
با تالش اعضای محفل ملى  بود.  مبلغ هنگفتى 
ایران برای تأمین این مبلغ، فردی زرتشتى ــ بهائى 
حیدرآباد  شهر  كن  سا رستم پور،  اردشیر  نام  به 
در  تبرع  به عنوان  را  آن  تمام  كه  كرد  تقّبل  هند، 
اختیار دو نفر از اعضای محفل ملى بهائیان ایران 
به نام های اسفندیار بختیاری و عباس على بات 
زمان  در  بنا  این  زمین  سرانجام،   .]19[ دهد  قرار 

حیات شوقى افندی خریداری و سنگ بنای آن 
كسول بنا نهاده  در سال 1977 به دست روحیه ما

شد و در سال 1986 به بهره برداری رسید. 

دفتر توسعۀ اجتماعى ــ اقتصادی در مركز جهانى، 
در سندی با عنوان "اقدام اجتماعى" بیان مى دارد 
كه یكى از منابع مالى برای اجرای طرح های توسعۀ 
به طور  كه  است  تبرعاتى  اقتصادی،  ــ  اجتماعى 
خاص برای اقدامات اجتماعى داده مى شود]20[.

بهائیان متمول- 1-3

گسترش بهائیت  بهائیان متمول نقش خاصى در 
از  قبل  دارند.  و  داشته  خود  موردنظر  جوامع  در 
از  دسته  این  ایران،  در  اسالمى  انقالب  پیروزی 
نظام  بدنۀ  در  حاضر  بهائیان  كمک  با  بهائیان 
جدید  اقتصادی  فرصت های  شاهنشاهى 
تشكیالت  موردنظر  منویات  و  مى كردند  ایجاد 
از  بعد  مى دادند.  قرار  پوشش  تحت  نیز  را  بهائى 
از  خارج  به  بهائیان  مهاجرت  و  اسالمى  انقالب 
در  حضور  با  فرزندانشان  یا  آنان  از  برخى  كشور، 
كانادا، استرالیا،  كشور های مختلف نظیر آمریكا، 
آفریقای جنوبى و چین به ایجاد فرصت های برتر 
اقتصادی و درعین حال به تبلیغ بهائیت و توسعۀ 
موردنظر  مناطق  در  و  خود  جامعۀ  در  تشكیالت 
بخش  در  نمونه،  برای  پرداختند.  بیت العدل 
فعالیت های  از  موجز  معرفى  به  قسمت  این  اول 
پهلوی  عصر  در  ثابت  حبیب اهلل  و  یزدانى  هژبر 
یم. در قسمت دوم نیز ضمن معرفى چند  مى پرداز
از  برخى  به  كشور،  از  خارج  در  بهائى  متمول  فرد 

اقدامات آن ها هم اشاره مى كنیم. 
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1-3-1 عصر پهلوی

از  استفاده  با  بهائیان  از   برخى  پهلوی  عصر  در 
بهائیان  حمایت های  و  كشور  بر  كم  حا فضا  ی 
صاحب منصب در دستگاه حكومت و با استفاده 
اقتصادی  فعالیت های  به  بهائیان  سرمایه  از 
خرید  مختلف،  شركت های  تشكیل  پرداختند. 
كشور، انحصار برخى از  ک در سراسر  گسترده امال
برندها و اقالم موردنیاز عمومى مثل دارو و عینک 
كه  بود  بهائیت  اقتصادی  فعالیت های  جمله  از 
گانه دارد. در این  توضیح آن نیاز به مقاله ای جدا
اقتصادی  فعالیت های  به  اختصار  به  قسمت 
و  یزدانى  هژبر  نام های  به  بهائیان  از  نفر  دو  تنها 

حبیب اهلل ثابت اشاره مى كنیم. 

هژبر یزدانی
فعاالن  از  ابتدا  در  )2010-1934م(  یزدانى  هژبر 
ادامه  در  و  بود  كشاورزی  و  دامپروری  صنعت 
حوزه های  به  را  خود  اقتصادی  فعالیت های 
گسترش  نیز  جواهر  و  عتیقه  ک،  امال بانكداری، 

داد. 

گوشت موردنیاز  تأمین كنندۀ  به عنوان  ابتدا  او در 
 ]21[ آورد  ی  رو گوسفند  فروش  و  خرید  به  ایران 
سپس به ساخت مجتمع های زراعى و دامپروری 
و صنایع تبدیلى وابسته به آن در مناطق مختلف 
قوچان،  شیروان،  گنبد،  و  گرگان  مانند  ایران 
بلوچستان  و  سیستان  و  اصفهان  سمنان، 
صنعت  و  كشت  نظیر  شركت هایى  پرداخت. 
كیخسرو،  كشاورزی و دامپروری  شاهین، شركت 
اصفهان،  قند  كارخانه های  یازمین،  آر گوشت 

شركت  شازند،  و  شیروان  قوچان،  قزوین، 
شركت های  و  كریس  پا بافندگى  و  یسندگى  ر
كفش اطمینان و كفش ایران از جمله شركت های 
از  كالن  یافت وامى  با در او  او بود]22[.  به  متعلق 
وزارت كشاورزی كه در آن زمان فردی بهائى به نام 
كیلومتر  صد ها  بود،  آن  متصدی  روحانى  منصور 
كشت چغندر  زمین را در اطراف جادۀ قوچان زیر 
تیمسار  حمایت  با  همچنین   .]23[ برد  قند 
مسلمان  روستائیان  دام  چرای  مرتع  ایادی،1 
كار دامپروری خود به  حوالى سنگسر را برای رونق 

كرد ]24[.  زور تصاحب 

بانكداری  و  سرمایه  بازار  به  هژبر  بعد  قدم  در 
كه با پشتیبانى تیمسار نصیری  عالقه مند شد. او 
ک از اعتبار نامحدودی برخوردار  رئیس وقت ساوا
عمده ای  بخش  بر  تسلط  با  داشت  قصد  بود، 
سود  به  نیز  فعالیت  این  از  بانكى،  سیستم  از 
كند]24[. او موفق به خرید  سرشاری دست پیدا 
بخشى از سهام بانک صادرات و بانک داریوش 
ایرانیان  بانک  اصلى  سهام دار  آن  از  بعد  و  شد 
شد. ]25[ او حتى برای تملک سهام بانک توسعۀ 
كشاورزی از تهدید و ارعاب نیز استفاده كرد.]26[ 

كه هژبر یزدانى در آن سرمایه گذاری  بخش دیگری 
كرد، حوزۀ زمین و ساختمان بود. او ساختمان های 
خریداری  را  سپهر  برج  و  آلومینیوم  پالسكو، 
كرد]26[. همچنین با استفاه از حمایت سیاسى 
اراضى  بهائیان  دیگر  سرمایۀ  با  و  ایادی  تیمسار 
ومحرمخاص ایادیپزشکمخصوصشاه ۱.عبدالکریم
اوبود.اوازخانوادههایمعروفبهائیدرایرانوپدرشاز

ایادیانامردرزمانعبدالبهاءبود.



ء

شماره 19   پاییــز1400

201

در  اصفهان  و  مازندران  كرمانشاه،  در  را  وسیعى 
گرفت.]27[ اختیار 

كه هژبر در آن حضور داشت جواهر  حوزه دیگری 
و اشیاء عتیقه بود. او یک انگشتر با نگین الماس 
كه الماس آن را از یک حراجى در لندن به  داشت 
او همچنین  بود.  پنج میلیون دالر خریده  قیمت 
تجاری  رابطۀ  پهلوی  دوران  سیاسى  مقامات  با 
یک  پهلوی،  خاندان  با  ارتباط  برای  و  داشت 
كاترین دوم را به شمس  گردنبند عتیقه متعلق به 
پهلوی هدیه داد ]28[. هژبر یزدانى برای پیشبرد 
یادی به بیت العدل  كمک های ز اهداف بهائیت 

كرده است.
حبیب ثابت

ثابت  به  معروف  )1990-1903م(  ثابت  حبیب 
فعاالن  ازجمله  و  بهائى1  ــ  یهودی  یک  پاسال، 
اقتصادی بهائى در دوران قبل از انقالب در ایران 
یک  با  را  خود  اقتصادی  فعالیت های  او  بود. 
سپس  و  كرد  شروع  دوچرخه  كرایه  و  تعمیر  مغازۀ 
ایران  خارج  و  داخل  بهائى  سران  راهنمایى  با 
اعتبارات  و  وام ها  و  نونهاالن  شركت  سرمایۀ  با  و 
در  را  خود  اقتصادی  فعالیت  های  بانكى، 
واردات  حمل ونقل،  ازجمله  مختلفى  زمینه  های 
و صنایع چوبى،  آن، چوب  لوازم  تأمین  و  خودرو 
لوازم  غذایى،  مواد  بهداشتى،  و  آرایشى  لوازم 
توسعه  تلویزیونى  و  رادیویى  فرستندۀ  و  خانگى 

که میشود گفته افرادی به بهائی" ــ "یهودی اصطالح .۱
کنون هما البته میپیوندند. بهائیت به یهودی پیشینۀ با
تبلیغیهودیان وبیتالعدل، اسرائیل توافقدولت براساس

بهبهائیتازجانببهائیانممنوعاست.

داد. جدول 1 خالصه ای فشرده از فعالیت  های او 
را در زمینه  های مختلف اقتصادی نشان مى دهد 

.]29[

كنار این موفقیت  های اقتصادی، او همواره به  در 
طرق مختلف به تشكیالت بهائى خدمت مى كرد. 
او به مدت 20 سال عضو محفل ملى ایران بود. در 
سال 1934 هنگامى كه شاه دستور بستن مدارس 
باهره  همسرش  همراه  او  داد،  را  ایران  در  بهائى 
مشورت  برای  ایران  ملى  محفل  طرف  از  خمسى 
از  همواره  او  كرد.  دیدار  شوقى  با  و  رفت  حیفا  به 
حمایت  برای  مملكتى  مسؤوالن  با  خود  روابط 
سال  در  مى گرفت.  كمک  بهائیت  از  صیانت  و 
محمدتقى  االسالم  حجت  كه  هنگامى   1955
كز  مرا كه  كرد  اعالم  رادیویى  نطقى  در  فلسفى 
شوقى  راهنمایى  با  او  شوند،  تخریب  باید  بهائى 
مالقات هایى را با شاه، وزرا و افراد مهم دیگر انجام 
مركز جهانى  ارتباط  و  او  اقدامات  نتیجۀ  در  داد. 
ارتش دستور  و  ملل شرایط عوض شد  با سازمان 
همین  به  كند.  محافظت  بهائیان  از  كه  گرفت 
 .]30[ داد  "ناصرالدین"  لقب  او  به  شوقى  خاطر 
حظیرةالقدس  اطراف  ک  امال خرید  عالوه براین، 
تهران  مشرق االذكار  زمین  های  دیواركشى  تهران، 
در سوهانک2، كمک به ساخت ساختمان محفل 
كرمل در  كوه  كستان و ایوان مقام اعلى در  ملى پا
حیفا، استخدام بهائیان در كارخانه  های خودش3 

۲.درمدرکارائهشده،بهاشتباه»لویزان«نوشتهشدهاست.
دراینکارخانههاتعدادبهائیانازمسلمانانبیشتربود 3.معمواًل
وحتیاغلبمدیرانآنهانیزبهائیبودند.زمانیکهاومدیریت
ناچاری، ازروی بود، راعهدهدار ایران تلویزیونملی امتیاز و
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كشور  از  خارج  بهائى  ثروتمندان  ازجمله  باشند. 
عابدیان  سهیل  و  اجتماعى  حسین  به  مى توان 

كرد. اشاره 

حسین اجتماعی
متموالن  از  یكى  به عنوان  اجتماعى  حسین 
در  تحصیل  ادامۀ  برای   1973 سال  در  بهائى، 
اتمام  كه  ازآنجا رفت.  آمریكا  به  كامپیوتر  رشته 
كامپیوتر  كارشناسى ارشد  تحصیالت او در مقطع 
تصمیم  شد،  اسالمى  انقالب  پیروزی  با  مقارن 
خرید  با  سپس  او  گرفت.  آمریكا  در  ماندن  به 
ایالت  در  هیل1  اسپن  منطقۀ  در  پمپ بنزین  یک 
نفتى  مواد  و  نفت  حوزۀ  در  تجارت  وارد  مریلند 
حوزۀ  در  را   2 PMG شركت   2001 سال  در  و  شد 
و  نفت  یع  توز و  پمپ بنزین ها  به  خدمات  ارائۀ 
بزرگ ترین  این شركت  كرد.  تأسیس  آن  مشتقات 
در  آن  مشتقات  و  نفت  تجارت  حوزۀ  در  شركت 
نفر   400 از  بیش  كه  است  آمریكا  شرقى  ساحل 
میلیون  دو  از  بیش  آن  سود ساالنۀ  و  دارد  كارمند 

دالر است]32[.   

بنیاد  خود  دختر  و  همسر  حمایت  با  او 
تأسیس  را  اجتماعى"3  گیتى  و  "عبدالحسین 
كمک به مؤسسات  كرد. هدف ظاهری این بنیاد 
آموزش و حقوق  بیشتر هنر،  یج  ترو برای  مختلف 

بشر است ]33[.

1. Aspen Hill
2. Petroleum Marketing Group
3. AbdulHossein and Guitty Ejtemai Foundation

و دعوت از 2 تا 3 هزار نفر و تأمین هزینه آن ها برای 
لندن  در  بهائیان  بین المللى  كانونشن  در  شركت 
ازجمله  بیت العدل  اعضای  اولین  انتخاب  برای 

خدمات او به تشكیالت بهائى است]31[.

در  ثابت  حبیب  نفوذ  از  بیشتر  اطالع  برای 
كه  او  نوشته های  به  حكومتى،  تشكیالت 
كتابى با عنوان »اقدامات خرید سجن  به صورت 
كبر« توسط نشر نگاه معاصر به كوشش سیدمقداد  ا
نبوی رضوی و یوسف قلى زاده منتشر شده است، 

مراجعه نمایید.

1-3-2  عصر حاضر

زمینه  های  در  ایران  بهائیان  حاضر،  عصر  در 
لوازم  و  دارو  گستردۀ  واردات  مانند  مختلفى 
سرمایه،  و  ارز  طال،  بازار  عینک،  بهداشتى، 
یع عمدۀ  شركت  های خرده فروشى زنجیره ای و توز
كرده و توانسته اند عالوه بر سود  لوازم یدكى تمركز 
كمک  و  خود  اقتصادی  فعالیت های  از  بردن 
تبلیغ  و  توسعه  به  ایران،  بهائى  تشكیالت  به 
كشور نیز بپردازند. البته به دلیل  بهائیت در این 
جزئیات  به  نمى توان  مستند  آمار  محدودیت 
كرد. بهائیان متمول خارج  این فعالیت ها اشاره 
همواره  و  نبوده  مستثنى  امر  این  از  نیز  كشور  از 
از  بهائیت  توسعۀ  اهداف  راه  در  كرده اند  سعى 
طریق مؤسسات ملهم از بهائیت فعالیت داشته 

درشبنیمۀشعبان،تولدحضرتمهدی؟جع؟ازتلویزیون
گفتهشد.پسازآن،ازسویمحفلملیایرانتوبیخ تبریک
شدکهچرانامامامعصر؟جع؟رادرتلویزیونبردهاندویااینکه

چرادرتعطیالتبهائیکارخانجاتخودراتعطیلنکردهاست.
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سهیل عابدیان 
است،  ایران  در  1349ش  سال  متولد  كه  او 
سپس  و  گذراند  ایران  در  را  ابتدایى  تحصیالت 
كرد و موفق  اتریش مهاجرت  به همراه خانواده به 
به اخذ فوق لیسانس معماری از دانشگاه اتریش 
كرد  مهاجرت  استرالیا  به   1981 سال  در  او  شد. 
سان  ساختمان سازی  شركت   1983 سال  در  و 
كوئینزلند3  ایالت  بریسبین2  شهر  در  را  لند1 
 6 هتل  یک  خانه،   30000 ساخت  كرد.  تأسیس 
دانشكدۀ  تأسیس  و   Q1 متری   322 برج  و  ستاره 
فعالیت  های  از  برخى  بوند،4  دانشگاه  معماری 
ارزش دارایى  های  او هستند]34[. درحال حاضر 
را  مدتى  او  است]35[.  دالر  میلیون   20 بر  بالغ  او 
بعد  و  بود  كار  به  در محفل ملى استرالیا مشغول 
رسید.  طالیى5  ساحل  محلى  محفل  یاست  ر به 
كرد.  تأسیس  را  لند6  سان  بنیاد  در سال 2002  او 
به  ورود  بنیاد  این  تأسیس  از  ظاهری  هدف 
و  مطالعه  حوزۀ  در  بشردوستانه  فعالیت  های 
درواقع،  ولى  بود،  سالمت  زمینۀ  در  تحقیقات 
تبلیغى  برنامه  های  برای  زمینه سازی  آن  هدف 
بهائیت است. این بنیاد چهار مدرسه بین المللى 
تانزانیا  مغولستان،  زامبیا،  فقیرنشین  مناطق  در 
خود  سخنرانى  در  او  دارد]36[.  نو  گینۀ  پاپوآ  و 

1. The SunLand
2. Brisbane
3. Queensland
4. Bond University
5. Gold Beach Local Spiritual Assembly
6. The Sun Land Foundation

به  انسانى"  "شكوفایى  عنوان  با  كس7  ا تد  در 
اجتماعى  ـ  اقتصادی  توسعۀ  طرح  پایه  های  بیان 
سخنرانى  در  او  همچنین  مى پردازد]37[. 
راه حل مشكالت  "آیا روحانیت  با عنوان  دیگری 
اقتصادی امروز است؟" به این نكته اشاره مى كند 
انسجام  رفتن  بین  از  باعث  طبقاتى  شكاف  كه 
جامعه شده است. سپس با اشاره به اینكه آیین 
به  كه  مى افزاید  ندارد،  اقتصادی  سیستم  بهائى 
گفتۀ شوقى افندی، بیت العدل در آینده براساس 
یک  اقتصاددانان  طراحى  با  و  بهائى  تعالیم 
كرد  خواهد  پیشنهاد  را  جهانى  اقتصاد  سیستم 
كه نظم نوین جهانى بر پایه آن استوار خواهد شد. 
توانمندسازی  و  مؤسسات  در  بهائیان  فعالیت 
كاشته شدن  كودكان، نوجوانان و جوانان منجر به 

دانۀ نظم نوین بهائى خواهد شد ]38[.

مؤسسات ملهم از آیین بهائى8- 1

یكى از اركان برنامۀ توسعۀ اقتصادی اجتماعى كه 
راه اندازی مؤسسات  را اجرا مى كنند،  آن  بهائیان 
این  از  در جامعه  بهائى است. مؤسسات موجود 
اول  دستۀ  مى شوند.  تقسیم  گروه  سه  به  دیدگاه 
مؤسساتى كه در آن كلمۀ بهائى وجود دارد و جزئى 
دوم  دستۀ  هستند.  بهائیت  اداری  نهاد  های  از 
مؤسسات ملهم از آیین بهائى هستند، بدین معنا 
كه توسط افراد بهائى پایه گذاری مى شوند، عنوان 
بهائى در آن ها وجود ندارد، ولى در جهت اهداف 
مؤسساتى  سوم  دستۀ  مى كنند.  حركت  بهائیت 

7. TEDx
8. Baha’i Inspired Institution
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كه به ظاهر توسط افراد غیربهائى تأسیس  هستند 
كارگردانى آن ها توسط بهائیت انجام  شده اند ولى 
در  مؤسسات  فعالیت  و  شكل گیری  مى شود. 
دسته  های دوم و سوم نوعًا در قالب سازمان  های 

مردم نهاد )سمن، NGO( است.

در  بهائیت  از  ملهم  مؤسسات  فعالیت  های 
یست،  محیط ز زنان،  آموزش،  قالب  های 
شكل  و...  رسانه  كشاورزی،  عمومى،  بهداشت 
یا  یک  است  ممكن  مؤسسات  این  مى گیرد. 
در  یا  دهند  انجام  هم زمان  به طور  را  برنامه  چند 
سوم،  دستۀ  همسو،  مؤسسات  كه  فعالیت هایى 
كنند و به آن ها مشاوره دهند. نكتۀ  دارند شركت 
كه مسألۀ تبلیغ و آموزش،  حائز اهمیت آن است 
مبنای  است.  مؤسسات  این  تمامى  تمركز  نقطۀ 
سنى  رده  های  تمام  در  بهائى  تعالیم  آموزش  این 

است ]39[.

به صورت  بهائیت  از  ملهم  مؤسسات  كه  ازآنجا
مى توانند  مى شوند،  اداره  مردم نهاد  سازمان  های 
این  برای  دولت ها  كه  عمومى  بودجه  های  از 

و  كنند  استفاده  مى گیرند  درنظر  سازمان ها 
این  به  شركت ها  یا  حقیقى  افراد  درصورتى كه 
سازمان ها كمک  های مالى كنند، از معافیت  های 
مالیاتى برخوردار مى شوند. برای نمونه مى توان به 

كرد.  بنیاد بدیع1 اشاره 

كسول همسر  این بنیاد را در سال 1989 روحیه ما
كائو  ما نام  به  چین  خودمختار  منطقۀ  در  شوقى 
كرد و در سال 1990 به عنوان یک سازمان  افتتاح 
مردم نهاد به ثبت رسید. این بنیاد  در سال 2011 
را  مشتركى  صندوق  چین  خیریه  فدراسیون  با 
توسعۀ  برنامه  های  و  سازمان ها  از  حمایت  برای 
نوجوانان  در  اخالقى  ظرفیت  ایجاد  و  روستایى 
گزارش ساالنۀ این مؤسسه،  كردند. براساس  ثبت 
حقیقى  فرد   283 از  مؤسسه  این   ،2017 سال  در 
كرده  یافت  در مالى  كمک  های  كمپانى  یک  و 
كمک  های اهدایى در سال 2017  است.  مجموع 
بیش از یک میلیون دالر است. جزئیات بیشتر را 

كنید]40[. در جدول 2 مشاهده 

1. Badi Foundation
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در اقدامى دیگر برخى از مؤسسات ممكن است 
اقدام  به خود  وابسته  آموزشى  تأسیس مدارس  به 
كنند. این نهادها را مى توان منابع درآمدی ثابت 
برای  گرفت.  درنظر  مزبور  بنیاد  یا  مؤسسه  برای 
مثال بنیاد بدیع در بدو تأسیس خود مدرسه ای را 

با نام مدرسۀ ملل1 بنا نهاد. 

1. School of Nations

دورۀ  در  را  خود  فعالیت  ابتدا  مدرسه  این 
سپس  و  كرد  آغاز  پیش دبستانى  و  مهدكودک 
تا  را  خود  فعالیت  های  بعدی  سال  های  طول  در 
و  درآمد   3 جدول  داد.  توسعه  دبیرستان  سطح 
به  منتهى  سال  های  در  را  بدیع  بنیاد  هزینه های 

2015، 2016 و 2017 نشان مى دهد.]41[

۲۰۱۷۲۰۱۶ ۲۰۱۵
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جدول 3 هزینه و درآمد بنیاد بدیع و مدرسۀ ملل در سه سال متوالى 

از  بهائى  آیین  از  ملهم  مؤسسات  عالوه براین، 
كن منطقه  امكانات و كمک  های عمومى مردم سا
تبلیغى  برنامه  های  توسعۀ  و  راه اندازی  برای  نیز 
مؤسسۀ  هنگامى كه  مثاًل  مى كنند.  استفاده  خود 
عهدیه واقع در آفریقای مركزی تصمیم گرفت برای 
كند از مادران جامعه  كالس درسى برگزار  كودكان 
به عنوان معلمان كودكان استفاده كرد. این مادران 
كوتاه مدتى  دوره  های  در  و  داشتند  كمى  سواد 
به دست  را  الزم  توانایى  های  تا  مى كردند  شركت 

آورند. به عنوان نمونه ای دیگر، هنگامى كه تصمیم 
كالس های  كنار  تا یک ناهارخوری در  گرفته شد 
در  كه  بودند  جامعه  افراد  این  شود  اضافه  درس 

كردند ]42[. كمک  ساختن این فضا 

برنامه هایى  اجرای  با  بهائیت  از  ملهم  مؤسسات 
جامعه  افراد  به  كمک  بر  عالوه  بانكداری  نظیر 
خدمتى  پروژه  های  انجام  برای  درآمدزایى  به 
در   ECTA موسسۀ  فعالیت  مى كند.  كمک  نیز 
كه بر این برنامه متمركز  نپال تقریبًا دو دهه است 
نفره   30 تا   10 گروه  های  به  برنامه  این  در  است. 
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شروع  آن ها  مى شد.  داده  بانكداری  آموزش  های 
سپس  و  مى كردند  پول  كمى  مقدار  پس انداز  به 
وام با بهره به اعضاء داده مى شد. بخشى از سود 
از وام ها متناسب با سهم افراد بین آن ها  حاصل 
مالى  منابع  به عنوان  دیگر  بخشى  و  شده  تقسیم 
استفاده  اجتماعى  اقتصادی  توسعۀ  برای  الزم 
دیگری  كشور  های  در  برنامه  این  مى شود]43[. 
نظیر هندوراس نیز اجرا شده است ]44[.                                             

به  است  ممكن  بهائى  مؤسسات  از  برخى 
بهائى  مؤسسات  سایر  برای  پول  جمع آوری 

وحدت  بنیاد  به  مى توان  نمونه  برای  بپردازند. 
است.  شده  واقع  لوگزامبورگ  در  كه  كرد  اشاره 
بهائى  آیین  از  ملهم  مؤسسات  برای  مؤسسه  این 
كه دارای  در آفریقا، جنوب آسیا و آمریكای التین 
این  مى كند.  جمع  پول  هستند  آموزشى  برنامۀ 
مؤسسه توانسته است بین سال  های 2011 تا 2015 
یعنى"آمادگى  خود  موردحمایت  پروژه  های  برای 
برای اقدام اجتماعى" و مدارس محلى سه میلیون 

كند]45[. )شكل 2( یورو جمع آوری 

شكل 2 بنیاد وحدت بین سال های 1102 تا 5102 مبلغ 3 میلیون یورو پول برای حمایت از برنامه های 
كرده است آموزشى مؤسسات ملهم از آیین بهائى در آفریقا، آسیا و آمریكای التین جمع 
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پروژه  های سازمان ملل )منابع مالی همراه پروژه ها(- 2

تالش  های  ذیل   1925 سال  از  بهائى  جامعۀ 
ملل  جامعۀ  با  را  خود  همكاری  افندی،  شوقى 
كرد. بعد از شكل گیری سازمان ملل  متحد1 آغاز 
نیز جامعۀ بهائى از طریق موسسۀ جامعۀ جهانى 
بهائى2 به عنوان مشاور، همیشه در كمیسیون  های 

حضور  ملل  سازمان  مختلف 
به  نهاد  این  است.  داشته 
كمک مى كند  مؤسسات بهائى 
پروژه  های  انجام  در  بتوانند  تا 
كشور  های  در  ملل  سازمان 
مختلف حضور داشته باشند. 
باغداری  طرح  مثال  به عنوان 
توسعۀ  نهاد  طرف  از  جامعه 

مالى  منابع  با  پروژه  های  غالب  در  ملل3  سازمان 
هدف  شد.  اجرا  مغولستان  كشور  در  كوچک، 
یم غذایى  رژ در  كردن سبزیجات  وارد  برنامه  این 
 MDC4 موسسۀ  فوق  طرح  انجام  در  بود.  افراد 
آموزشى  برنامه ها و سمینار  های  برگزاری  به  اقدام 
روش  های  آموزش  زمین،  آماده سازی  الزم، شامل 
و  پخت  و  ترشى  تهیۀ  فنون  برداشت،  و  كاشت 
كرد  این طرح  برای مشاركت در  تشویق خانوار ها 
پروژه های  اجرای  در  حضور  با  بهائیت   .]46[
این  مالى  رانت  از  استفاده  با  و  ملل  سازمان 

پروژه ها سه هدف اساسى را دنبال مى كند. 

1. League of Nations
2. Baha’i International Community
3. UNDP )United Nations Development Program(
4. Mongolian Development Center

كرده و بودجۀ  اول ـ از بودجه سازمان ملل استفاده 
تأمین  خود  تبلیغى  فعالیت های  برای  را  الزم 

مى نماید. 

آنان  به كارگیری  و  بومى  افراد  از  استفاده  با  ـ  دوم 
گر  ا افراد  این  مى رسد.  خود  تبلیغى  اهداف  به 
فعالیت های  انجام  به عنوان  كه  باشند  بهائى 
معنوی از آنان به صورت رایگان 
سوءاستفاده شده و به كار گرفته 
غیربهائى  چنانچه  و  شده اند 
و  حقوق  پرداخت  با  باشند 
ایجاد  جاذبه  آنان،  اشتغال 
بهائى  طرف  به  را  آنان  و  كرده 

شدن سوق مى دهند. 

حربۀ  یک  به عنوان  ــ  سوم 
تبلیغاتى به سازمان ملل و جوامع مختلف اعالم 
انسان دوستانه  فعالیت های  در  كه  مى كنند 
آنان  حضور  درحالى كه  داشته اند،  فعال  شركت 
و درجهت  نداشته  انسان دوستانه  هیچ گاه جنبۀ 
شده  سازماندهى  بهائیت  تبلیغ  و  درآمد  كسب 

است.

نتیجه گیری
توسعه  فعالیت های  اجرای  از  بهائیت  هدف 
اقتصادی و اجتماعى، تبلیغ آیین بهائى و ازدیاد 
منظور  این  برای  دنیاست.  در  بهائى  جمعیت 
نه تنها از منابع مالى بهائیان و سازمان های بهائى 
نیز  بین المللى  فرصت های  از  بلكه  مى برد،  بهره 

به موقع استفاده مى نمایند.

مؤسسات زیرمجموعه بیت العدل 
بهانۀ  به  و  به ظاهر  هرچند 
به  کمک  و  جامعه  رفاه  گسترش 
عدالت  بهداشت،  رفاه،  صلح، 
ولی  می شود،  تشکیل  آن  امثال  و 
و  بهائیت  تبلیغ  آن  نهائی  اهداف 

ازدیاد جمعیت خود است. 
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مؤسسات زیرمجموعه بیت العدل هرچند به ظاهر 
كمک به صلح،  گسترش رفاه جامعه و  و به بهانۀ 
تشكیل  آن  امثال  و  عدالت  بهداشت،  رفاه، 
و  بهائیت  تبلیغ  آن  نهائى  اهداف  ولى  مى شود، 
گر در یک  ا ازدیاد جمعیت خود است. درنتیجه 
مى كنند،  مدرسه  تأسیس  عقب افتاده  منطقۀ 
كودكان آن منطقه  كردن  هدف اصلى شان بهائى 
و استفادۀ ابزاری از آنان است. همچنین به بهانه 
عمومى  رفاه  گسترش  و  ملل  سازمان  به  كمک 
آموزش  مرد،  و  زن  ی  تساو عدالت،  برقراری  و 
عقب افتاده  جوامع  فرهنگى  سطح  ارتقای  و 
وارد  محروم  مناطق  به  ملل  سازمان  معرفى  با  و 
و  توسعه طلبانه  اهداف  به  آنجا  در  و  مى شوند 

سیاسى موردنظر بیت العدل مى پردازند.

گرچه نهاد مدیریتى جامعۀ امر یعنى بیت العدل  ا
ــ  اجتماعى  توسعۀ  برنامه  های  این  از  همواره 
آن،  از  پیش تر  اما  مى كند،  حمایت  اقتصادی 
در  مشاركت  ترغیب  به  را  مختلف  جوامع  افراد 
حقوق اهلل،  تبرعات،  نظیر  راه هایى  از  پروژه ها 
غیر  كمک  های  یا  و  مستقیم  مالى  كمک  های 
ملهم  مؤسسات  میان  این  در  مى كند.  مستقیم 
فعالیت ها  این  مدیریت  بر  عالوه  بهائى  آیین  از 

یج در قالب خدمات مشاوره ای و آموزشى  به تدر
جامعۀ  این  بر  عالوه  مى رسند.  درآمدزائى  به 
پروژه  های  كه  فرصتى  از  استفاده  ضمن  بهائى 
برای  آن  نهاد  های  و  ملل  سازمان  بین المللى 
از  مى كند،  فراهم  مختلف  كشور  های  در  حضور 
جهت  پروژه ها  این  یافته  تخصیص  مالى  منابع 

اجرای طرح و تبلیغ بهائیت استفاده مى كنند.

در انتها نیز مناسب است به این نكته اشاره شود 
كه در این تحقیق به دنبال منابع آشكار و تعریف 
سرچشمه های  مى داد  نشان  كه  بودیم  شده ای 
منابع تأمین مالى تشكیالت و برنامه های توسعۀ 
در  دارد  جا  كجاست.  از  اقتصادی  ــ  اجتماعى 
پرداخت  نیز  موضوع  این  به  بعدی  تحقیقات 
منابع  تأمین  متعارف  غیر  و  آشكار  غیر  منابع  كه 
استفاده  با  و  چیست  بهائى  تشكیالت  مالى 
منابع  شد،  ذكر  آنچه  از  غیر  روش هایى  چه  از 
هزینه  میزان  بررسى  همچنین  مى شوند.  تأمین 
كه  است  مهمى  موضوع  نیز  تشكیالت  كردهای 
و  بوده اند  آن  فهمیدن  دنبال  به  مختلفى  افراد 
به  البته  و  كرده اند  را  هزینه ها  بیالن  درخواست 

نتیجه نرسیده اند.
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تبلیغ دینی و محدودیت های حقوق موضوعه؛ 

 استدالل هنجاری علیه حق تبلیغ دینی بهائیت   

حسینی محمد 



موازین  تبلیغ دینى، دین رسمى،  کلیدواژه ها: 
اسالم، مبانى اسالم، اقتدار دین، ابراز دین.  

چکیده

تبلیغ دینى از ملزومات مهم ایدئولوژی بهائى 
یا  تبلیغ دین  كنون در خلعت حِق  ا و  است 
تجویزی  استراتژی  به  مبدل  دین،  ابراز  حق 
- تهاجمى برای بهائیان شده است. هرچند 
ضروری است واژگان حقوقى به دلیل قابلیت 
روشنى  مفهومى  مرزهای  از  استنادپذیری، 
دینى«  »تبلیغ  مفهوم  اما  باشند،  برخوردار 
ابهام، هم  این  و  پرابهام است  به خودی خود 
در حقوق موضوعه جمهوری اسالمى ایران و 
هم در اسناد بین المللى مشكل آفرین است، 
دقیق  تعریف  مى توان  به سختى  ازاین رو 
مصادیق  از  یكى  داد.  ارائه  آن  از  حقوقى 
تبلیغ دین  ابراز عقیده،  و  آزاد دین  انتخاب 
مفهوم  ابتدا  تا  مى كوشد  نوشتار  این  است. 
و  ایران  موضوعه  حقوق  در  را  دینى  تبلیغ 
حقوق بین الملل توضیح دهد و سپس نشان 
حقوقى  منطق  براساس  مى توان  كه  دهد 
را  دینى  تبلیغ  حقوقى،  نظام  هر  بر  كم  حا

كرد.  محدود یا حتى ممنوع 
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پیش درآمد
بى دولت  بودن،  بهائى  وصف  با  بهائیان 
كه  معنا  بدان  مى شوند،  محسوب   )Stateless(
موضوعه  حقوق  در  به تنهایى  بهائى  وصف 
بهائى  شخص  هر  است.  نشده  شناسایى  ایران 
مى تواند  سرزمینى  وابستگى  و  تابعیت  به لحاظ 
شهروند دولت ایران باشد و طبق قانون دولت به 
كه مسلمان  یست خود ادامه دهد اما ازآن جهت  ز
محروم  مسلمانان  شهروندی  مزایای  از  نیست، 

است. 

از  بهائیان  حقوق  گون  گونا ابعاد  در  كاوش 
موضوع  آنچه  است؛  خارج  نوشتار  این  حوصله 
دینى  تبلیغ  حق  بر  توجه  شده  واقع  پژوهش  این 
كه  است  آن  اصلى  پرسش  براین اساس  است. 
آیا  قانونگذار مى تواند بر فعالیت تبلیغى بهائیان، 

كند؟   محدودیت یا ممنوعیت اعمال 

پاسخ به این پرسش، هرچند ساده به نظر مى رسد 
گسترده ای  و  ابعاد پیچیده  دارای  اما درحقیقت 
حقوقى  كاوش  با  مى كوشد  نوشتار  این  و  است 
تبلیغ  حق  ابعاد  مى توان  چگونه  كه  دهد  نشان 
یادشده  پرسش  نمود.  ی  كاو وا را  بهائیان  دینى 
ابتدا با طرح پرسش دیگری پیگیری مى شود مبنى 
بر آنكه اساسًا تبلیغ دینى به چه معناست؟ پاسخ 
موضوع شناسى  در  استداللى  پرسش،  این  به 

حقوق خواهد بود. 

در اصل 12 قانون اساسى جمهوری اسالمى ایران 
ــ به عنوان كشوری كه خاستگاه اولیه بهائیت بوده 

ــ  كنون نیز درگیر مسأله تبلیغ بهائیان است  و هم ا
است.  رسمى  دین  دارای  كشور  كه  شده1  مقرر 
براین اساس قید »دین رسمى« جنبه ماهوی دارد2 
و بدین معناست كه كلیه قوانین و مقررات در تمام 
الزامًا باید منطبق بر دین اسالم و مذهب  رده ها، 
و  و اصول 4 5  از اصل2 4  اول  بند  جعفری باشد.3 
عینیت  یادشده  ادعای  به  اساسى  قانون   6 177

۱.اصلدوازدهم:
اثنیعشری جعفری مذهب و اسالم ایران، رسمی دین
استوایناصلالیاالبدغیرقابلتغییراستومذاهبدیگر
اسالمیاعمازحنفی،شافعی،مالکی،حنبلیوزیدیدارای
کاملمیباشندوپیرواناینمذاهبدرانجاممراسم احترام
مذهبی،طبقفقهخودشانآزادندودرتعلیموتربیتدینی
واحوالشخصیه)ازدواج،طالق،ارثووصیت(ودعاوی
که مربوطبهآندردادگاههارسمیتدارندودرهرمنطقهای
کثریتداشتهباشند،مقررات ازاینمذاهبا پیروانهریك
آنمذهبخواهد برطبق اختیاراتشوراها درحدود محلی

بود،باحفظحقوقپیروانسایرمذاهب.
مبانینظامجمهوری کعبی،عباس۱39۴}الف{،تحلیل .۲
اسالمیایران،تحلیلمبانیاصلدوازدهمقانوناساسی،ص۱۱.

3.همانص۱۲.
۴.بنداولودومازاصلدومقانوناساسیبیانمیدارد:

۱.خدای ایمانبه: پایه بر جمهوریاسالمی،نظامیاست
کمیتوتشریعبهاوولزوم یکتا)الالهاالاهلل(واختصاصحا
در آن بنیادی نقش و الهی ۲.وحی او. امر برابر در تسلیم

بیانقوانین....
۵.اصلچهارم:

اقتصادی، مالی، جزائی، مدنی، مقررات و قوانین کلیه
اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسیوغیراینهابایدبراساس
همه عموم یا اطالق بر اصل این باشد. اسالمی موازین
کماستو اصولقانوناساسیوقوانینومقرراتدیگرحا

تشخیصاینامربرعهدهفقهایشوراینگهباناست.
6.اصلیکصدوهفتادوهفتم:

مصلحت تشخیص مجمع با مشورت از پس رهبری مقام
یا اصالح موارد رئیسجمهور به خطاب حکمی طی نظام
با رابهشورایبازنگریقانوناساسی تتمیمقانوناساسی
ترکیبزیرپیشنهادمینماید....محتوایاصولمربوطبه
کلیهقوانینومقرراتبراساس اسالمیبودننظاموابتنای
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هنجارهای  سلسله  در  بنابراین  مى بخشند. 
حقوق  در  اقتدار  باالترین  از  دین  اساسى،  قانون 
در  باید  اساسى  حقوق  و  است  برخوردار  اساسى 
رسمى«  »دین  اقتدار  حوزه  از  صیانت  راستای 
اهمیت  وجود  با  كه  است  آن  مشكل  باشد. 

از  صیانت  لزوم  و  دین  عنصر 
در  قانونگذاری،  آن  اقتدار  حوزه 
اقتدار  لوازم  و  آثار  مى رود  انتظار 
حقوقى  عینیت  نیز  رسمى  دین 
اصول  از  بدین وسیله  و  یابد 
شود.  ابهام زدایى  اساسى  قانون 
یادشده،  آثار  مهم ترین  از  یكى 
پیروان  برای  یج  ترو و  تبلیغ  حق 

این  از  كه  است  رسمى  دین  از  غیر  دینى  هر 
یاد  دینى«  تبلیغ  »حق  كوتاه نوشت  با  آن  از  پس 
حق  مسأله  در  حقوقى  عینیت  فقدان  مى شود. 
این خأل  و  كرده1  ایجاد  تبلیغ دینى، خأل حقوقى 
موازیناسالمیوپایههایایمانیواهدافجمهوریاسالمی
امت امامت و امر ووالیت ایرانوجمهوریبودنحکومت
کشوربااتکاءبهآراءعمومیودینومذهب ونیزادارهامور

رسمیایرانتغییرناپذیراست.
۱.الزمبهذکراستکهقانونگذاردرسال۱399باالحاقماده
)تعزیرات قانونمجازاتاسالمی پنجم کتاب به ۵00مکرر
موضوع از ابهام رفع به نسبت بازدارنده(، مجازاتهای و
)تبلیغدینی(درحقوقکیفریاقدامکردهاست.درماده۵00 

مکررواردشده:
گروه،جمعیتیامانندآنواستفاده هرکسدرقالبفرقه،
واقعی فضای در روانی القائات و ذهن کنترل شیوههای از
وی رفتار چنانچه گردد، زیر اقدامات مرتکب مجازی یا
یا پنج درجه نقدی جزای و حبس به نباشد، حد مشمول
اجتماعی حقوق از محرومیت و مجازات دو این از یکی
گروه درجهپنجمحکوممیگردد.مجازاتسردستگیفرقهیا
مصوب اسالمی مجازات قانون )۱30( ماده مطابق مزبور

در  قانونگذاری  رسمى  دین  اقتدار  حوزه  مى تواند 
عنایت  با  پژوهش  این  نماید.  مواجه  چالش  با  را 
مسأله  این  طرح  به دنبال  یادشده  مشكل  به 
به عنوان  رسمى  دین  جایگاه  باتوجه به  كه  است 
كلى قانون اساسى و لزوم  ثابت منطقى در اصول 
آن در شناسایى حقوق  اقتدار 
به  مى توان  چگونه  اساسى، 
پژوهش  این  اصلى  سؤال 
این  اصلى  سؤال  داد.  پاسخ 
اساسى  قانون  در  آیا  كه  است 
غیر  دینى  یج  ترو و  تبلیغ  حق 
اثبات  جنبه  از  رسمى  دین  از 
یا نفى شناسایى شده است؟ 
حق تبلیغ به عنوان تابعى از جایگاه حقوقى دین 
كلى  رسمى، سبب زایش ابهامى در سطح اصول 
قانون اساسى است. پاسخ به سؤال اصلى، سؤال 
گر  ا آنكه  بر  مبنى  مى كند  مطرح  را  دیگری  فرعى 
دینى  تبلیغ  بر  شود  مقرر  اساسى،  قانون  براساس 
را  محدودیت  این  آیا  شود  اعمال  محدودیت 
مى توان مطابق هنجارهای حقوق بین الملل موجه 
نمود؟ پاسخ به سؤال فرعى درحقیقت به بررسى 

۱39۲/۲/۱تعیینمیشود.
دربنددومازماده۵00مکررواردشده:

هرگونهفعالیتآموزشیویاتبلیغیانحرافیمغایرویامخل
عمقدساسالمازطرقیمانندطرحادعاهایواهیو بهشر
ازقبیلادعایالوهیت، کذبدرحوزههایدینیومذهبی

نبوتیاامامتویاارتباطباپیامبرانیاائمهاطهار؟مهع؟.
نوشتار این موضوع از مکرر ۵00 ماده حقوقی تحلیل البته
خارجاستومطالعهایدربابحقوقجرموجزاءاسالمی
رامیطلبد.ایننوشتاردرمقامبحثازحقوقاساسیاست
کردهاست. واولویتپژوهشخودرابرقانوناساسیمتمرکز

واقع  پژوهش  این  موضوع  آنچه 
دینی  تبلیغ  حق  بر  توجه  شده 
پرسش  براین اساس  است. 
آیا  قانونگذار  که  است  آن  اصلی 
تبلیغی  فعالیت  بر  می تواند 
بهائیان، محدودیت یا ممنوعیت 

کند؟   اعمال 
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جوانب مسأله اصلى این نوشتار اختصاص دارد. 

درحقیقت  نوشتار  این  سؤال  به  پاسخ  ضرورت 
دارد،  در  قانونگذاری  دین  اقتدار  تبیین  در  یشه  ر
زیرا هر استدالل به نفع اثبات حق تبلیغ هر دینى 
تبلیغ  حق  علیه  استداللى  هر  یا  اسالم،  از  غیر 
دینى، درحقیقت منجر به تفسیر مضیق یا موسع 
از حوزه اقتدار دین رسمى در  قانونگذاری خواهد 

كوچک ترین  بنابراین  شد. 
تبلیغ  حق  تبیین  در  ابهام 
دینى مى تواند مهم ترین عنصر 
با  را  اساسى  حقوق  شناسایى 

چالش مواجه سازد.    

به دنبال  پژوهش  این  كه  ازآنجا
استنباط عناصر بنیادی قانون 
و  حدود  تبیین  برای  اساسى 
ثغور تبلیغ دینى است، از روش 
مدل  و  حقوقى  شكل گرای 

كرد.  خواهد  ی  پیرو قیاسى  استنتاجى  استدالل 
عمده،  بخش  دو  در  مقاله  ساختار  براین اساس، 
ابتدا مفهوم تبلیغ دینى و ماهیت آن را در مبانى 
حقوق اسالمى و اندیشه رقیب مى كاود؛ سپس در 
بخش دوم جایگاه تبلیغ دینى را در قانون اساسى 
را  حقوقى  قاعده  استنباط  امكان  كرده،  بررسى 

كرد.  یابى خواهد  ارز

و . 1 اسالمی  حقوق  در  دینی  تبلیغ  مفهوم شناسی 
حقوق بین الملل 

معنایى  گسترۀ  دارای  دینى«  »تبلیغ  اصطالح 
این  تا  مى شود  سبب  مسأله  همین  است. 

حقوق  منبع  مهم ترین  به عنوان  فقه  در  اصطالح 
بین الملل  حقوق  با  متفاوت  به صورت  اسالمى، 
فهم شود. درهم تنیده بودن معانى مختلف تبلیغ 
دینى در حقوق بین الملل و حقوق اسالمى، رهزن 
دارد.  به دنبال  را  متعارضى  پیامدهای  و  است 
این تعارض بر تفسیر و استنباط قاعده حقوقى از 
كه  اصول قانون اساسى، نیز تاثیرگذار است. ازآنجا
اساسى  قانون  اصول  از  بحث 
هنجار  عالى ترین  به عنوان 
و  درهم تنیدگى  كشور،  حقوقى 
آشفتگى معنایى اصطالحات 
است  ضروری  برنمى تابد،  را 
این  نخست  قسمت  در  تا 
معنایى  تنوع  به  پژوهش 
تبیین  اشاره شود.  تبلیغ دینى 
امكان  دینى  تبلیغ  معنای 
قانون  از  روشن تری  تفسیر  ارائه 
مهمى  گام  مى تواند  و  مى آورد  فراهم  را  اساسى 
با  اساسى  قانون  اصول  میان  سازگاری  ایجاد  در 

حقوق بین الملل بشردوستانه باشد.        

حقوق 1.1 و  فقه  در  دینی  تبلیغ  شناسایی  مفهوم   -
موضوعه ایران

مفهوم شناسی تبلیغ دینی در فقه- 1.1.1

فقهى،  معنای  در  و  مشخص  به طور  دینى  تبلیغ 
در ضمن تحلیل قرارداد ذمه، مورداشاره قرار گرفته 
از  موظف اند  غیرمسلمانان  براین اساس  است. 
یج دین خود اجتناب كنند.1 فقیهان در  تبلیغ و ترو
ص8۱۲؛ المقنعه، ،)۱۴۱0( محمدبننعمان مفید، .۱

دو  در  مقاله  ساختار  براین اساس، 
تبلیغ  مفهوم  ابتدا  عمده،  بخش 
مبانی  در  را  آن  ماهیت  و  دینی 
رقیب  اندیشه  و  اسالمی  حقوق 
دوم  بخش  در  سپس  می کاود؛ 
قانون  در  را  دینی  تبلیغ  جایگاه 
امکان  کرده،  بررسی  اساسی 
ارزیابی  را  حقوقی  قاعده  استنباط 

کرد.  خواهد 



ء

شماره 19   پاییــز1400

217

تبیین این مسأله به بیان مصادیقى پرداخته اند از 
قبیل: غیرمسلمانان متعهد هستند خالف مبانى 
خالف  رفتارهای  به  تظاهر  نكنند،  رفتار  اسالم 
از قبیل نوشیدن شراب و خوردن  شریعت اسالم 
آنان  شریعت  در  هرچند  نكنند،  خوك  گوشت 
ناقوس  نواختن  و  كنیسه  احداث  از  باشد،  جایز 
برخى  نمایند.1  اجتناب  قبیل  این  از  مواردی  و 
فقیهان با تفصیل بیشتری به این مسأله پرداخته 
یج  ترو اجازه  غیرمسلمانان  كه  كرده اند  تصریح  و 
ندارند  ندارند و حق  را در بالد اسالمى  دین خود 
نشر  مسلمانان  میان  در  را  خود  دینى  كتاب های 
دهند و مسلمانان و فرزندان آنان را به دین خویش 
كه  است  الزم  كردند،  چنین  گر  ا و  كنند  دعوت 
هر  به  اسالمى  حكومت  همچنین  شوند.  تعزیر 
دین  توسعه  و  نشر  از  است  موظف  ممكن  طریق 
بیان شده  موارد  از  كند.2  غیرمسلمانان جلوگیری 
ناظر  شریعت  قوانین  كه  مى شود  استفاده  فقه  در 
تعرض  و  دین  انتخاب  در  محدودیت  اعمال  به 
لسان  در  بلكه  نیست  فردی  باورهای  حوزه  به 
وسیله ای  هر  با  یج  ترو معنای  به  تبلیغ  شریعت، 
باورهای  عیان،  یا  پنهان  به صورت  چه  كه  است 
اندازد و سبب تضعیف  به مخاطره  را  مسلمانان 
علمى  بحث  براین اساس  شود.  اسالمى  اندیشه 

عند السیاسی النظام اسس ،)۱۴۲6( محمد بحرانی، سند
االمامیه،ص۱۷۵.

3۱3؛ ص االقتصاد، ،)۱۴00( محمدبنحسن طوسی، .۱
کرکی، حلی،ابوالقاسم)۱۴09(،شرایعاالسالم،ج۲ص۲۵۱؛

علیبنحسین)۱۴08(،جامعالمقاصد،ج3ص3۷۷.
۲.امامخمینی)۱390(،تحریرالوسیله،ج۲ص۵0۷.

و تخصصى با ادیان منع نشده است و همچنین 
ادیان  درمورد  قاعده مند  پژوهش  و  تحقیق  دربارۀ 
درنتیجه  است.3  نیامده  میان  به  سخنى  نیز 
گرفت  مى توان مفهوم تبلیغ را معنای عامى درنظر 
كه شامل هر اقدام علیه باورهای اسالمى و شعائر 
تالش  مى تواند  ممنوعه  اقدام  این  باشد.  دینى 
برجسته سازی  و  توسعه  درجهت  غیرمستقیم 
كلیسا  ساخت  مانند  تبلیغ شده  دین  نمادهای 
با  چهره به چهره  و  مستقیم  تالش  یا  كنیسه  یا 
كتاب  مسلمانان و تضعیف باورهای آنان، یا نشر 
مى توان  باشد.  قبیل  این  از  مواردی  و  نشریات  و 
قاعده ای  بیان  با  را  فقهى  دیدگاه  از  تبلیغ  مفهوم 
تحت عنوان »هر اقدام در راستای تضعیف دین 

كرد.        اسالم«4 موجه 

- مفهوم شناسی تبلیغ دینی در حقوق موضوعه 1.1.1 
ایران

دینى  تبلیغ  واژه  از  به صراحت  اساسى  قانون  در 
سخن به میان نیامده است. به نظر مى رسد قانون 
اساسى عناصر اصلى شناسایى »تبلیغ دینى« را 
حقوقى  قاعده  مى توان  براین اساس   و  كرده  بیان 
یج دین غیررسمى را استنباط نمود  الزم دربارۀ ترو
و همین مقدار از توضیح در رفع اجمال و ابهام در 
كافى است. ابهام یادشده ذیل اصل 265  قوانین 

3.صدر،سیدمحمد)۲00۷(،ماوراءالفقه،ج۱0ص۱۴0.
ص8۱۲؛ المقنعه، ،)۱۴۱0( محمدبننعمان مفید، .۴
عند السیاسی النظام اسس ،)۱۴۲6( محمد بحرانی، سند

االمامیه،ص۱۷۵.
کراتمجلسبررسی ۵.سلسلهجلساتبازخوانیمشروحمذا
نهاییقانوناساسیسال۱3۵8،بررسیاصلبیستوششم

(۱396(،تدوین:مهدیابراهیمی،صص3۱و۴۴و۵۵.
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كه  ازآنجا هرچند  است.  شده  زدوده  حدودی  تا 
مبنای قانون اساسى شریعت محور است و مسأله 
كمیت  حا به  مربوط  كلى  اصول  با  دینى  تبلیغ 
ارتباط پیدا مى كند و سبب تضعیف آن مى شود، 
در  دقیق تری  تبیین  زمینه  این  در  تا  بود  سزاوار 

قانون اساسى صورت مى پذیرفت.1 
»آزادی  تعبیر  با  تنها   132 اصل  در   قانونگذار 
حدود  به  اشاره ای  مذهبى«،  مراسم  انجام  در 
كرده3  شناخته شده،  دینى  اقلیت های  فعالیت 
كه تخصیص امتیاز به اقلیت های دینى  و  ازآنجا
شناخته شده، در مجموع اصول 12 و 13 به صورت 
از سوی دیگر میان مراسم  و  بیان نشده4  حصری 
تفسیر  دارد،5  وجود  تفاوت  دینى،  تبلیغ  و  دینى 
این  بر  برخى  است.  همراه  ابهام  با  دینى  تبلیغ 
ناظر   6  14 اصل  ذیل  مطرح شده  قید  كه  باورند 

بیستوششم اصل شرح اساسی قانون مبسوط شرح .۱
زیر زفرقندی، فتاحی علی تدوین: ،)۱39۵( اساسی قانون

کدخدایی،صص۵۴و۵۵. نظر:عباسعلی
۲.اصلسیزهم:

دینی اقلیتهای تنها مسیحی و کلیمی زرتشتی، ایرانیان
کهدرحدودقانوندرانجاممراسمدینی شناختهمیشوند
خودآزادندودراحوالشخصیهوتعلیماتدینیبرطبقآیین

خودعملمیکنند.
کراتمجلسبررسی 3.سلسلهجلساتبازخوانیمشروحمذا
سیزدهم اصل بررسی ،۱3۵8 سال اساسی قانون نهایی

(۱39۴(،تدوین:مهدیابراهیمی،صص۱۴و۱8.
۴.همانصص۵و۷و۱8.

۵.همانص۴.
6.اصلچهاردهم:

َلْمُیقاِتُلوُکْمِفی ذیَن
َ
اّل ُکُماهلُلَعِن بهحکمآیهشریفه»الَیْنها

وُهْمَوُتْقِسُطواِإَلْیِهْم یِنَوَلْمُیْخِرُجوُکْمِمْنِدیاِرُکْمَاْنَتَبّرُ الّدِ
ایران اسالمی جمهوری دولت اْلُمْقِسطیَن«  ُیِحّبُ اهلَل  ِإّنَ
اخالق با غیرمسلمان افراد به نسبت موظفند مسلمانان و
انسانی نمایندوحقوق حسنهوقسطوعدلاسالمیعمل

زیرا  قانونگذار  هست7  نیز  تبلیغى  فعالیت  به 
از  برخورداری غیرمسلمانان  ذیل اصل 14، شرط 
كه هیچ اقدام  كرده  رأفت اسالمى را منوط به آن 
و توطئه ای ضد اسالم و جمهوری اسالمى انجام 

ندهند. براین اساس  مواردی از قبیل: 

التزام به قوانین و مقررات حكومت اسالمى، انجام 
مسلمانان،  امنیت  با  منافى  فعالیت های  ندادن 
ممنوعیت تظاهر به منكرات اسالمى و ممنوعیت 
یج شعائر دینى غیر از دین اسالم8  تبلیغ دین و ترو
است.  استنباط  قابل   14 اصل  ذیل  منطوق  از 
شرائط  با  یادشده،  نكات  آنكه  بیشتر  توضیح 
دارد.  هم پوشانى  شد،  بیان  این  از  پیش  كه  ذمه 
مربوط  احكام  در  كه  شده  استنباط   14 اصل  از 
اعم  غیرمسلمانان،  با  مسلمانان  سلوک  به  نحو 
غیرذمى،  یا  ذمى  باشند  غیرمسلمانان  اینكه  از 
اسالمى  حكومت  درصورتى  تنها  كه  است  شرط 
منعقد  تأمین  قرارداد  غیرمسلمانان  با  مى تواند 
بالد  در  شوند  متعهد  غیرمسلمانان  كه  نماید 
تبلیغ نكرده، تظاهر  را  و  آیین خود  اسالمى، دین 
میان  این  در  ننمایند؛  اسالمى  احكام  نقض  به 
مى توانند  شناسایى شده  دینى  اقلیت های  فقط 
را براساس آنچه در اصل 13  مراسم مذهبى خود 
كنند.9 براساس نظریۀ یادشده،  بیان شده، برگزار 

که کسانیاعتباردارد کنند.ایناصلدرحق آنانرارعایت
برضداسالموجمهوریاسالمیایرانتوطئهواقدامنکنند.

۷.کعبی،عباس)۱39۴([ب]،تحلیلمبانینظامجمهوری
اسالمیایرانی،تحلیلمبانیاصلچهاردهمقانوناساسی،

ص30.
8.همانص30.

9.همان.
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قرارداد ذمه  قالب  در  فقه  در  كه  تبلیغ دینى  حق 
مقرر  و  یافته  عینیت  نیز   14 اصل  در  شده،  بیان 
بناهای  توسعه  اجازه  غیرمسلمانان  كه  مى دارد 
عمومى  نشر  و  كنیسه  و  كلیسا  قبیل  از  مذهبى 
كتاب های دینى خود را نخواهند داشت. از موارد 
تبلیغ دینى،  از  كه مراد  یادشده استفاده مى شود 

رقیب  دین  دیدگاه  »بیان«  صرفًا 
نیست - زیرا صرف »بیان« اعم 
بیان،  گاهى  و  است  تبلیغ  از 
پژوهش  و  تحقیق  شامل  فقط 
بلكه   - مى شود1  رقیب  دین  در 
است  اقدامى  هر  كلى  به طور 
دین  باورهای  یج  ترو سبب  كه 
در  به نوعى  و  شود  غیررسمى 
سستى  مسلمانان  باورهای 
سستى  مقدمات  یا  كند،  ایجاد 

را فراهم آورد،2 یا درصدد تغییر آن ها برآید؛ یا حتى 
حضور  موجودیت  استیالی  و  برجستگى  سبب 
نمادهای  ساختن  مانند  شود،  غیرمسلمانان 
یا   ،... و  كنیسه  كلیسا،  قبیل  از  اختصاصى 
به صورت  غیرمسلمانان  دینى  شعائر  دادن  انجام 
آشكارا و در مأل مسلمانان. در تمام موارد یادشده 
متقابل  اقدام  انجام  به  موظف  اسالمى  حكومت 
استعالی  و  اسالمى  اندیشه  از  صیانت  برای 

مسلمانان است.

بیستوچهارم اصل شرح اساسی قانون مبسوط شرح .۱
راد، ابریشمی محمدامین تدوین: ،)۱39۴( اساسی قانون

ص۲0-۱9.
۲.همانص۱۱.

2.1. مفهوم شناسی تبلیغ دینی در حقوق بین الملل

ایران،  موضوعه  حقوق  برخالف  دینى  تبلیغ  حق 
تفسیر  موسع  به صورت  بین المللى  اسناد  در 
برای  محدودیت هایى  درعین حال  اما  شده 
در  ماهوی  تفاوت  به  نظر  گرفته اند.  درنظر  آن 
اعمال  میزان  بین المللى،  یكردهای  رو برخى 
نیز  دینى  تبلیغ  بر  محدودیت 
ضمن  در  ابتدا  است.  متفاوت 
یادآور  باید  كوتاهى  مقدمه  بیان 
بین الملل  حقوق  در  كه  شد 
به عنوان  دینى  بردباری3  اصل 
مهم ترین استاندارد آزادی دین و 

باور پذیرفته شده است.4 

و  بردباری  اصل  الف: 
تحمل پذیری دینی

پذیرش  سبب  بردباری،  اصل 
یشه  ر ایده،  این  و  است  دینى  كثرت گرایى 
آنكه  بیشتر  توضیح  دارد.  سیاسى  فلسفه  در 
سیاست گذاری  اصل  به عنوان  یسم  سكوالر
عمومى، بستر كثرت گرایى دینى را فراهم مى كند.5 
اسناد  در  دین  یج  ترو و  تبلیغ  حق  براین اساس  
تحمل پذیری  و  بردباری  از  تابعى  بین المللى، 

گرفته شده است.6  دینى درنظر 

3. Tolerance.
4. Boyle ,Kevin And Sheen, Juliet )eds( )1997( Free-
dom of Religion and Belief A World Report, p 4.
5. Joseph Runzo, Nancy M. Martin )2003( Human 
Rights and Responsibilities in World Religions )Li-
brary of Global Ethics Religion(, p 18.
حقوق منظر از دینی آزادی ،)۱393( سعید رهائی، .6

مقررات  و  قوانین  به  التزام 
حکومت اسالمی، انجام ندادن 
امنیت  با  منافی  فعالیت های 
تظاهر  ممنوعیت  مسلمانان، 
به منکرات اسالمی و ممنوعیت 
ترویج شعائر دینی  و  تبلیغ دین 
منطوق  از  اسالم  دین  از  غیر 
استنباط  قابل   14 اصل  ذیل 

است. 
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ذیل  دینى  تبلیغ  دینى،  بردباری  اصل  مبنای  بر 
در  مى گیرد.  قرار  دین«  در  كراه  ا از  آزادی  بر  »حق 
بند  و   )UDHR( بشر  حقوق  اعالمیه   18 ماده 
و  مدنى  حقوق  بین المللى  میثاق   18 ماده   1
تعبیر  با  مذهب  ابراز  حق  از   )ICCPR( سیاسى 
برخى اسناد دیگر  و در   )Freedom to Manifest(

كنوانسیون   12 ماده  مانند 
تعبیر  از  بشر1  حقوق  آمریكایى 
 Freedom to profess or(
شده  استفاده   )disseminate
اصطالحات  تفاوت  است. 
اختالف  باتوجه به  به كاررفته، 
مى شود؛  تفسیر  متفاوت  مبنا، 
واژه  با  دین  اظهار  گر  ا  ازاین رو 
)Manifestation( توضیح داده 
دینى  تبلیغ  ارجاع  در  شود، 

به عنوان تابعى از »آزادی بیان« یا تابعى از »آزادی 
چنانچه  مى دهد.2  رخ  نظر  اختالف  دین«،  ابراز 
یادشده  عناوین  از  هركدام  تابع  دینى  تبلیغ 
دینى  تبلیغ  بر  محدودیت  اعمال  كیفیت  باشد، 
ازنظر  اما  شد؛  خواهد  اعمال  متفاوتى  به صورت 
دربارۀ  توافق  و  اجماع  زمانى  هیچ  در  یخى  تار
آنچه مى تواند  از  مواردی  نیز  و  تبلیغ دینى  مفهوم 
نداشته است.3 بخش  گردد، وجود  تلقى  كراه«  »ا

بینالمللبانگاهیبهرهیافتاسالمی،ص۱۲3.
1. American convention, Art 12.

۲.رهائی،سعید،همان،ص۱86. 
3. Paul M. Taylor )2005( FREEDOM OF RELIGION 
UN and European Human Rights Law and Practice, p 
64&66.

كه هنوز  یادی از این ابهام از آنجا ناشى مى شود  ز
حقوقى  تعریف  دین،  برای  بین الملل  حقوق  در 
ابهام سبب مى شود  ارائه نشده4 و همین  روشنى 
تا در بسیاری از موارد میان دین، ایدئولوژی، فرقه، 
گروه و اصطالحات مشابه مرز روشنى ترسیم نشود. 
این ابهام درخصوص ادیان نوظهور، برجسته تر به 
نوظهور،  ادیان  مى آید.5  چشم 
دینى  نوپدید  جنبش های  یا 
 )New religious movements(
ابهام  عالوه بر   )NRMs(
با  دین،  تعریف  در  حقوقى 
نیز مواجه  ابهام هویتى  مشكل 
یشه  ر مشكل،  این  كه  هستند 
دارد.  آنان  »هنجارمندی«6  در 
مى شود  سبب  مسأله  همین 
برای  دینى«  »تبلیغ  تعریف  تا 

۴.دراینزمینه»کمیسیونحقوقبشروفرصتهایبرابر«
تعریف حتی که میکند اشاره حقیقت این به استرالیا در
و غیرحقوقی تعریف تحتتاثیر درنهایت دین، از حقوقی

دکترین»محتوایعقیدتی«ازدیناست.رک:
HREOC, op.cit., pp 8-9.
Recommendations on a federal Religious freedom Act, 
pp V&VI.
ازمنظرحقوق آزادیدینی ۵.رک:رهائی،سعید)۱393(،
بینالمللبانگاهیبهرهیافتاسالمی،ص36؛ونیزبنگرید

به:
T. Jeremy Gunn )2003( The Complexity of Religion 
and The Definition of Religion in International Law, 
Harvard Human Rights Journal, Vol.16 Spring, pp200-
205.
استدالل به رفتار، در آن تأثیر و »هویت« ارتباط دربارۀ .6

جنکینزمراجعهشود:
Richard Jenkins )2008(, “Social Identity”, Publish-
er: Routledge; 4th edition, pp 5-6.

هرکدام  تابع  دینی  تبلیغ  چنانچه 
کیفیت  باشد،  یادشده  عناوین  از 
دینی  تبلیغ  بر  محدودیت  اعمال 
خواهد  اعمال  متفاوتی  به صورت 
هیچ  در  تاریخی  ازنظر  اما  شد؛ 
زمانی اجماع و توافق دربارۀ مفهوم 
آنچه  از  مواردی  نیز  و  دینی  تبلیغ 
گردد، وجود  کراه« تلقی  می تواند »ا

نداشته است.
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اینكه  چه  باشد،  همراه  مضاعفى  مشكل  با  آنان 
ابهام  كه  جمعیتى  برای  مى توان  به دشواری 
یج  »ترو و  دینى«  »تبلیغ  مقوله  میان  دارد،  هویتى 
كرد و این مسأله  یک«1 مرز روشنى ترسیم  ایدئولوژ
»جنبش  قرائت ها  از  برخى  در  كه  بهائیت  برای 
فراوانى  آسیب  است  شده  تلقى  دینى«2  نوپدید 

به دنبال دارد.3  

اسناد  در  نیز  دیگری  حق  كه  داشت  توجه  باید 
عنوان  با  آن  از  كه  شده  شناسایى  بین المللى 
»حق آزادی ابراز دین« تعبیر مى شود. در ماده 18 
»حق  به   )UDHR( بشر  حقوق  جهانى  اعالمیه 
بر  »حق  به  اما  شده،4  تصریح  دین«  ابراز  آزادی 
نگرفته  صورت  تصریحى  دین«  در  كراه  ا از  آزادی 
دیوان  و  بشر  حقوق  كمیته  براین اساس   است. 
پایى حقوق بشر، در پرونده تبلیغ دینى برخى  ارو
از فرقه های انشعابى مسیحیان پروتستان، حق بر 
ابراز دین«  بر  از »حق  نوعى مشروع  را  دینى  تبلیغ 
پایى حقوق  برشمرده اند5 و طبق این مبنا دیوان ارو

۱.در»تبلیغدینی«مسألهاصلیبرعضوگیریمیدانیمتمرکز
کهعضوگیریمیدانیازملزوماتآناست،اما نشدههرچند
میدانی عضوگیری بر اصلی تمرکز ایدئولوژیک« »ترویج در

است.
۲.رک:

بهائی: نامندش آنچه باشد چه .)۱398( عرفان ثابتی،
در منتشرشده جهانی؟، دین یا جنبش فرقه، کیش،

مجموعهمقاالتدفترهایآسو۱،لسآنجلس.
3.برایمطالعهبیشتربنگریدبه:

برساخت چالش و دین مفهوم ،)۱399( محمد حسینی،
هویت،قسمتسوم،نشریهبهائیشناسی،شماره۱8،سال

ششم،صص۱۷9-۱۷8.
4. UDHR, Art 18.
5. Larissis and others, para48.

تفسیر  برای  گسترده ای  حق  دولت ها  به  بشر، 
آزادی  »حق  است.6  كرده  اعطا  حق  این  محدود 
ابراز دین« به طور مشخص شامل مواردی از قبیل 
مى شود.11  آموزش10  و  اجرا،9  رعایت،8  عبادت،7 
هرچند كمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره 22 
یادشده  عناوین  از  كاملى  توضیح  تا  كرده  تالش 
ارائه دهد12 اما در تفسیر این عناوین وحدت نظر 
كمیته حقوق بشر نیز صراحتًا تبلیغ  وجود ندارد و 
بلكه  نداده  تفسیر عام توضیح  به صورت  را  دینى 
كشورها،  گزارش مربوط به برخى  در ضمن بررسى 
كرده  كتفا  ا دینى  تبلیغ  دربارۀ  نكاتى  بیان  به 
بر  نظر در بحث »حق  نبود وحدت  ثمره  است.13 
دین«  ابراز  آزادی  »حق  و  دین«  در  كراه  ا از  آزادی 
در  دین  تبلیغ  واژه  خاص  به طور  مى شود.  نمایان 
كراه در دین« قابل تعریف  بحث »حق بر آزادی از ا
است و دراین صورت، نسبت به »حق آزادی ابراز 

دین«، مفهوم اخصى خواهد داشت. 

در  دینى14  تبلیغات  از  نگرانى  است  گفتنى 
فعالیت  به  نسبت  خصوصًا  بین الملل،  حقوق 

6. Paul M. Taylor )2005(, FREEDOM OF RELIGION 
UN and European Human Rights Law and Practice, p 
64.
7. Worship.
8. Observance.
9. Practice.
10. Teaching.
11. UDHR, Art 18.
12. General Comment, para 4.
13. UN Doc . A/34/40 )1979(, p. 92, para. 388 )Cy-
prus(.
UN Doc . A/50/40 Vol. 1 )1996(, p. 29, para. 135 )Lib-
ya(.
14. Propagation of Religion.
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سبب  همواره  مسیحى،  میسیونرهای  تبلیغى 
ویژه  گزارشگر  است.1  بوده  دولت ها  نگرانى 
كشور چاد، تبلیغات مبلغان  سازمان ملل دربارۀ 
مسیحى را عامل اصلى خشونت میان مسلمانان 
كشورهای  خصوصًا  نمود.2  معرفى  مسیحیان  و 
كه از این ناحیه در معرض تهدید بودند،  مسلمان 
خواستار آن شدند تا تفسیر و گونه داللت اصطالح 
كه شامل موعظه و جلب  كراه« طوری بیان شود  »ا
مذهبشان،  تغییر  یا  حفظ  برای  دیگران  نظر 
كه اقتدار  نگردد.3 برخى از دولت ها نگران بودند 
یج  ترو از  آنان  حمایت  و  پیشرفته  دولت های 
تقویت  به  منجر  مى تواند  خاص،  دین  تبلیغ  و 
كمترتوسعه یافته  كشورهای  در  خاص  ایدئولوژی 
تخریب  را  اجتماعى  نظم  ازاین جهت  و  شود 
از دولت ها  برخى  براین اساس ، سیاست  نماید.4 
و  دینى  تبلیغ   )limitation( محدودسازی  بر 
 )Prohibition( سیاست برخى از دولت ها بر منع

تبلیغ دینى است.

یا  منع  بر  مبنى  حقوقى  سند  چند  بیان   -
استدالل  با  بهائیان  تبلیغى  فعالیت  محدودیت 

اقدام علیه نظم اجتماعى5
1. Paul M. Taylor )2005(, FREEDOM OF RELIGION 
UN and European Human Rights Law and Practice, p 
45.
2. UN Doc, 2001, para 131.
3. Paul M. Taylor )2005(, FREEDOM OF RELIGION 
UN and European Human Rights Law and Practice, p 
45. 
4. Ibid.
 Freedom of Religion( کتاب از اینقسمت، ۵.محتوای
بشر حقوق گزارشگر گزارشهای براساس )and Belief
است. شده تنظیم ذیربط نهادهای یا ملل سازمان

یاست جمهوری مصر در سال 1960  الف: حكم ر
كه جوامع بهائى منحل شده و فعالیت  بر این بود 
باید ممنوع  آنان  آیین های مذهبى  و اجرای تمام 
باور  كه  ادبیاتى  تبادل  و  یج  ترو همچنین  شود. 
آنان  اموال  و  بوده  ممنوع  نیز  كند  تقویت  را  آنان 
دیوان  كه  است  ذكر  به  الزم  مى شود.6  مصادره 
از اسالم  ارتداد  یا  انحراف  را  عالى مصر، بهائیت 
دیوان  استدالل  از  آنچه  است.7  داده  تشخیص 
آنان  كه  است  آن  مى آید  به دست  مصر  عالى 
فعالیت بهائیان را مخل نظم عمومى یا دعوت به 
خشونت تشخیص دا ده اند و این نكته را مى توان 
سازمان  بشر  حقوق  كمیته  انتقادی  استدالل  از 

ملل از مصر به دست آورد.8 
كه  دولتى  به عنوان  اندونزی  دولت  ب: 
خود  قانون  در  به خوبى  را  ادیان  تحمل پذیری 
از  دینى  بردباری  زمینه  در  و  داده  انعكاس 
توسعه یافتگى قابل قبولى برخوردار است9 در سال 
یاست جمهوری، فعالیت  1962 در قالب فرمان ر
تعدادی از نهادها و سازمان ها را با این استدالل 
مدیر و حقوق استاد بویل، کوین کتاب این نویسندگان
مرکزحقوقبشردانشگاهاسکساست.ویعالوهبرجایگاه
حقوق دعاوی در دادگستری باتجربه وکیل کادمیک، آ
بشر حقوق اروپایی کنوانسیون تحت بینالمللی بشری
بشر حقوق مرکز عضو شین، جولیت نیز او همکار است.
دانشگاهاسکسومتخصصدرزمینهآزادیمذهبوعقیده

است.رک:
6. Boyle ,Kevin And Sheen, Juliet )eds( )1997( Free-
dom of Religion and Belief A World Report, p 29.
7. Ibid.
8. Ibid.
کمیتهحقوقبشرسازمانمللذیلتفسیرعامماده استدالل

ICCPR ۱8خصوصًاتبصرهسوماینمادهاست.
9. Ibid, p 203.
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كه اقدام علیه اصل سوسیالیزم و فرهنگ اندونزی 
نام  فرمان  این  در  كرد.  اعالم  غیرقانونى  است، 
لیگ  فراماسونری،  تشكیالت  كنار  در  بهائیت 
سازمان های  برخى  و  روتاری  باشگاه  دموكراسى، 
یاست  گرفت و ممنوع شد.1 در حكم ر قرار  دیگر 
از  بهائیان  تبلیغى  فعالیت  اندونزی  جمهوری 

علیه  مخرب  ایدئولوژی  قبیل 
كمیت ملى تشخیص داده  حا
است  ذكر  به  الزم  است.  شده 
كه در ابتدا در سال 1962 فقط 
بهائیت  سازمانى  فعالیت 
برای  بهائیان  اما  شد  ممنوع 
به طور  تا  ماندند  آزاد  دهه  یک 
خود  ایمان  مطابق  خصوصى 
به طور  نه  البته  و  كنند  عمل 
بااین حال  شده؛  سازماندهى 
مذهبى  اعمال   1972 سال  از 

خصوصى آنان نیز ممنوع شد و بهائیان در منطقه 
شدند.  زندانى  و  دستگیر  جنوبى  سوماترای 
همچنین بهائیان از اعالم دین خود در شناسنامه 

رسمى منع شدند.2

را  بهائیان  تبلیغى  فعالیت  كش  مرا دولت  ج: 
را  بهائیان  كش  مرا است.  كرده  جرم انگاری 
برگزاری  مانع  و  دانست3  استعمار  محصول 
بهائیان  علنى  فعالیت های  و  عمومى  جلسات 
و   )Heretical( مصداق  را  بهائیان  باور  زیرا  شد، 
1. Ibid, p 205.
2. Ibid.
3. UN Doc, 1994, para 67.

آزادی  مى دانست.4  بى نظمى  و  آنارشى  موجب 
دینى بهائیان از سال 1983 به طور رسمى محدود 
به  متهم  بهائى  سه   1962 سال  در  است.  شده 
این حكم  اما  به مرگ محكوم شدند  تبلیغ دینى 
در دادگاه تجدیدنظر تخفیف یافت. عنوان جرم 
كه به معنای  آن ها با واژه )Proselytize( بیان شده 
متقاعدسازی  برای  تالش 
شخصى است در جهت تغییر 

دین او. 

بهائیان  جمعیت  باوجودآنكه 
اندک است اما دولت همچنان 
گردهمایى آنان را ممنوع اعالم 
دولت  استدالل  است.  كرده 
بر  محدودیت  اعمال  برای 
باورهای  كه  است  آن  بهائیان 
یا  مذهبى  ارتداد  به  بهائى 
راست كیشى  مخدوش سازی 

اشعار دارد.5

دینى  هر  تبلیغ  منع  فرمان  در  مالزی  حكومت  د: 
كه  را  تبلیغى  رفتار  و  فعالیت  هر  اسالم،  از  غیر 
تبلیغ،  برای  فرد  از  اجازه  كسب  شامل  به نوعى 
قرار  فشار  تحت  و  تأثیرگذاری  متقاعدسازی، 
شود،  اسالمى  باور  تغییر  برای  اشخاص  دادن 
تبیین  در  مالزی  قانون  است.6  كرده  جرم انگاری 
حدود و ثغور تبلیغ دینى، اعمال و رفتار بهائیان را 

4. Boyle ,Kevin And Sheen, Juliet )eds( )1997( Free-
dom of Religion and Belief A World Report, p 49.
5. Ibid, p 49.
6. Ibid, p 201.

فقط   1962 سال  در  ابتدا  در   
ممنوع  بهائیت  سازمانی  فعالیت 
دهه  یک  برای  بهائیان  اما  شد 
خصوصی  به طور  تا  ماندند  آزاد 
و  کنند  عمل  خود  ایمان  مطابق 
شده؛  سازماندهی  به طور  نه  البته 
اعمال   1972 سال  از  بااین حال 
ممنوع  نیز  آنان  خصوصی  مذهبی 
شد و بهائیان در منطقه سوماترای 

جنوبی دستگیر و زندانی شدند.
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محدود مى كند و همین نكته سبب شده تا قانون 
مالزی - و اعمال محدودیت بر رفتار بهائیان- از 
سوی نهادهای حقوقى بین المللى موردانتقاد قرار 

بگیرد.1

ابتدایى  مدارس  معلمان  یونان  كشور  در  ر: 
كلیسای  اعضای  از  بایستى   1988 سال  تا 

مى بودند  یونان  ارتدوكس 
از  كاتولیک  مسیحیان  و 
ابتدایى  مدارس  در  یس  تدر
محروم بودند. در سال 1988 
كه  رسید  تصویب  به  قانونى 
دین  هر  با  افراد  مى داد  اجازه 
معلم  به عنوان  مذهبى  یا 
مدارس  در  دولتى  مدارس 

قانون،  این  وجود  با  اما  شوند،  منصوب  ابتدایى 
یس  تدر صالحیت  كه  بهائیانى  و  یهوه  شاهدان 
حتى  شدند  منع  مدارس  در  یس  تدر از  داشتند، 
كز خصوصى مانند مدارس زبان  یس در مرا از تدر
كه به یكى  انگلیسى. در یكى از نامه های رسمى 
اشاره  بخشنامه ای  به  شده،  ارسال  متقاضیان  از 
كرده كه دلیل رد متقاضیان شاهدان یهوه و بهائى 
آموزش  از  »هدف  مى دهد:  توضیح  این گونه  را 
در  اصیل  ایمان  پرورش  و  تقویت  آموزان،  دانش 

سنت ارتدكس یونانى است«.2 

دولت ها  برخى  كه  مى دهد  نشان  مسأله  این 
حتى  اجتماعى،  نظم  كنترل  برای  یونان  مانند 

1. Ibid.
2. Ibid, p337.

یس آموزگار بهائى را از نوع تبلیغ دینى مخرب  تدر
تشخیص داده و نسبت به آن اعمال محدودیت 
كر ده اند. در تفسیر یادشده فعالیت تبلیغى حتى 

شامل رفتار تبلیغى غیرمستقیم نیز مى شود.    

دینى  تبلیغ  مفهوم  كه  است  مهم  نكته  این  بیان 
به  یادی  ز موارد  در  اجتماعى  نظم  با  آن  و نسبت 
مى شود.  آلوده  سیاسى  اغراض 
كشوری  اسرائیل  نمونه  به عنوان 
تبلیغ  منع  زمینه  در  كه  است 
یادی  ز سخت گیری  دینى 
كمیته  كه  آنجا  تا  مى كند 
حقوق بشر، اسرائیل را به اعمال 
مسلمانان  میان  آشكار  تبعیض 
اشغالى  یهودیان سرزمین های  و 
ویژه  گزارشگر  همچنین  است.3  كرده  متهم 
را  اسرائیل  آزادی دینى،  در  بشر  كمیسیون حقوق 
یج عقائد دینى  در شمار كشورهایى نام برده كه ترو
كرده و برای ادیان تضییق ایجاد مى كند.4  را منع 
تغییر  حتى  و  دینى  تبلیغ  درحالى كه  كشور  این 
متقاعدسازی  براساس  درصورتى كه  را  مذهب 
خالصانه و به دور از فریب باشد،5 مجاز دانسته6 
در  بهائیت  تبلیغى  فعالیت  درعین حال  اما 
داده  اجازه  گرچه  كرده،  ممنوع  را  اسرائیل  ک  خا

3. UN Doc. A/53/40 )1998( vol. 1, p. 46, para. 309 )Is-
rael(.
4. Taylor, op.cit. P.103-104. 
5. A change brought about by sincere ideological con-
viction.
6. UN Doc. A/C.3/15/SR. 1025)1960(, p. 217, para. 47 
)Israel(.

که  می دهد  نشان  مسأله  این 
برای  یونان  مانند  دولت ها  برخی 
کنترل نظم اجتماعی، حتی تدریس 
دینی  تبلیغ  نوع  از  را  بهائی  آموزگار 
مخرب تشخیص داده و نسبت به 

کر ده اند. آن اعمال محدودیت 
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بیت العدل  به  موسوم  بهائیت  اصلى  سازمان  تا 
و  فرایند دوگانه  این  بنا شود.  كشور  این  ک  در خا
دینى  تبلیغ  مسأله  كه  دارد  آن  از  نشان  ناسازگار 
با  صرفًا  اسرائیل  كشور  سوی  از  حداقل  بهائیان 

نگاه حقوقى بررسى نشده است.

ب: ابهام در تعریف و شناسایی مفهوم تبلیغ دینی

كرات طرح اولیه میثاق حقوق  براین اساس  در مذا
»فعالیت های  دولت ها  برخى  سیاسى،  مدنى 
مستقیم  ارتباط  در  را  دینى«2  یج  »ترو و  تبشیری«1 
از  درحقیقت  مى دانستند.3  مسیحیت  یخ  تار با 
شائبه  از  همیشه  دین  یک  تبلیغ  یخى  تار منظر 
مهم  همین  و  است4  نبوده  خالى  كراه  ا نوعى 
سبب شده در تهیه متون اعالمیه جهانى حقوق 
پیوسته  سیاسى،  مدنى  حقوق  میثاق  و  بشر 
حق  تصویب  به  نسبت  جدی  مخالفت های 
از  برخى  نماینده  باشد.  تبلیغ دینى وجود داشته 
كراه فیزیكى  كراه، آن را شامل ا كشورها در تفسیر ا
ازجمله  آن  موذیانه تر  و  غیرمستقیم  اشكال  نیز  و 
كشورها  تبلیغ نامناسب مى داند.5 در بسیاری از 
اقدامات فریبكارانه و وانمودسازی های نادرست 
و  شده  جرم انگاری  افراد،  مذهب  تغییر  برای 
كاری  هر  یا  هدیه  دادن  قبیل  از  اقدامات  برخى 
كه انگیزه و رغبت برای تغییر مذهب در شخص 

1. Missionary activity.
2. [Proselytism] or [propagating religion or belief].
3. Breistein, Ingunn Folkestad )2009( The Oslo Coali-
tion on Freedom of Religion or Belief, p 3.
حقوق منظر از دینی آزادی ،)۱393( سعید رهائی، .۴

بینالمللبانگاهیبهرهیافتاسالمی،ص۱3۴.
5. UN Doc, 1960, para 47.

ایجاد كند، نیز بدان افزوده شده است.6 درهرحال 
تغییر مذهب فقط درصورتى قابل شناسایى است 
از  به دور  و  خالصانه  متقاعدسازی  از  ناشى  كه 

فریب باشد.7 

كه  است  آن  مى شود  مطرح  اینجا  در  كه  سؤالى 
ک عینى و عملى برای تشخیص آزادانه بودن  مال
ک  كریشناسوامى دو مال انتخاب دین چیست؟ 
كه عبارتند از: حصول اعتقاد واقعى  ارائه مى دهد 
ک اول ثبوتى و درونى  كاربرد ابزار صادقانه.8 مال و 
برای  عینى  تشخیص  ک  مال نمى تواند  و  است 
دوم  معیار  بنابراین  باشد.  انتخاب  بودن  آزادانه 
یج و تبلیغ  ک قرار داد. براین اساس  ترو را باید مال
و  باشد  دین  تبیین  راستای  در  باید  صرفًا  دینى 
وسیله،  هر  به  را  دین  یج  ترو نمى تواند  هركسى 
هرچند باور به حقانیت دین خود، وسیله ای برای 

نقض آزادی دیگران قرار دهد.9

مسأله مهم آن است كه اعمال محدودیت بر آزادی 
دینى یک ضرورت است اما این محدودیت باید 
با هدف مشروعى صورت بگیرد. برخى از اهداف 
بین الملل  حقوق  در  شناسایى شده  مشروع 
دینى  تبلیغ  و  یج  ترو بر  محدودیت  اعمال  برای 
عبارتند از: امنیت عمومى، نظم عمومى، سالمت 

عمومى، اخالق عمومى.10    

6. Ibid.
7. Ibid.

8.رهائی،سعید)۱393(،همان،ص۱38.
9..همان.

10. ICCPR, Art 18)3(, UDHR, Art 18)3(.
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2. جایگاه تبلیغ دینی در قانون اساسی ایران

دینى  تبلیغ  از  صریحًا  اساسى  قانون  در  هرچند 
سخن به میان نیامده اما  قانونگذار با تفكیک دو 
نخست  مسأله  است.  كرده  موضع  اعالن  مسأله 
است.  دین  انتخاب  در  فردی  آزادی  تضمین 
تفتیش  منع  با   231 اصل  مطابق  براین اساس  
به  نسبت  تا  داده  اجازه  شهروندی  هر  به  عقائد، 
كند. مسأله  باورهای خود، دین را آزادانه انتخاب 
اعتقادات  و  باورها  عمومى  جنبه  به  ناظر  دوم 
این  از  تابعى  نیز  دینى  تبلیغ  و  است  شهروندان 
تبلیغ  و  یج  ترو بنابراین اساسًا  بود.  مسأله خواهد 
اعمال  و  فردی  انتخاب  حوزه  با  تناظر  در  دینى، 
محدودیت بر حق انتخاب شهروندان نیست بلكه 
با ملزومات این حوزه درگیر است و جنبه صیانتى 
اساسى  قانون  در  براین اساس   یافت.  خواهد 
»تضمین  میان  دارد:  وجود  تناظر  مسأله  دو  میان 
اعمال  و  شهروند  هر  برای  دین«  انتخاب  حق 
یج و تبلیغ دین غیررسمى. اصل  محدودیت بر ترو
منع تفتیش عقائد ناظر به جنبه نخست است و 
هرچند  یافته،  عینیت   23 اصل  در  آن  تضمین 
با منع هرگونه تجسس در حریم  نیز   252 كه اصل 
خصوصى افراد جز از طریق قانون، حیطه باورهای 

۱.اصلبیستوسوم:
تفتیشعقایدممنوعاستوهیچکسرانمیتوانبهصرف

داشتنعقیدهایموردتعرضومؤاخذهقرارداد.
۲.اصلبیستوپنجم:

مکالمات کردن فاش و ضبط نامهها، نرساندن و بازرسی
عدم سانسور، تلکس، و تلگرافی مخابرات افشای تلفنی،
تجسس هرگونه و سمع استراق آنها، نرساندن و مخابره

ممنوعاستمگربهحکمقانون.

فردی را پاس داشته است. اصول14، 243 و 264 
نیز در تناظر با جنبه دوم است.

حقوقى  نظام  كه  است  ضروری  مقدمه  این  بیان 
شده  بنا  رسمى  دین  از  صیانت  براساس  ایران 
است. عالوه بر اصل چهارم و جایگاه فرادستوری 
كرده  آن، اصول 12، 13 و 14 دین رسمى را معرفى 
و میزان نفوذ آن در  قانونگذاری و وضعیت حقوقى 
كرده  مشخص  را  اسالم  از  غیر  مرامى  و  دین  هر 
دین  چند  فقط  سیزدهم،  اصل  مطابق  است. 
پیروان  و  اقلیت  شناخته شده  به عنوان  محدود 
آن از وضعیت حقوقى برخوردار بوده و امتیازهای 
اصل  مطابق  كرد.  خواهند  یافت  در ویژه ای 
علیه  توطئه آمیز  اقدام  عدم  به  مشروط  چهاردهم 
كه در  اسالم و جمهوری اسالمى، پیروان هر دینى 
زمره اقلیت های دینى، شناسایى نشده باشد، از 
حقوق بنیادی بشری برخوردار هستند اما از برخى 

امتیازات شهروندی محروم خواهند بود.5 

3.اصلبیستوچهارم:
آزادندمگرآنکهمخل نشریاتومطبوعاتدربیانمطالب
بهمبانیاسالمیاحقوقعمومیباشند.تفصیلآنراقانون

معینمیکند.
۴.اصلبیستوششم:

و صنفی و سیاسی انجمنهای جمعیتها، احزاب،
انجمنهایاسالمییااقلیتهایدینیشناختهشدهآزادند،
ملی، وحدت آزادی، استقالل، اصول اینکه به مشروط
نکنند. نقض را اسالمی جمهوری اساس و اسالمی موازین
کردیابهشرکت هیچکسرانمیتوانازشرکتدرآنهامنع

دریکیازآنهامجبورساخت.
کراتمجلسبررسی ۵.سلسلهجلساتبازخوانیمشروحمذا
سیزدهم اصل بررسی ،۱3۵8 سال اساسی قانون نهایی

(۱39۴(،تدوین:مهدیابراهیمی،صص8و۱۴و۲0.
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كه در مقام بیان محدودیت  اصول 24 و 26  ازآنجا
نشریات و احزاب كشور است، هرچند به صراحت 
از تبلیغ دینى نامى نبرده است اما معیار فعالیت 
آنكه  خصوصًا  است.  كرده  تشریح  را  عمومى 
انجمن های  فعالیت  محدودیت   26 اصل  در 
غیرمسلمان صریح تر بررسى شده است،1  ازاین رو 
از  برخى  بیان  در  را الاقل  مى توان دو اصل مذكور 

دینى  تبلیغ  با  كه  مصادیقى 
دانست.  نافذ  دارد  هم پوشانى 
قانون  بیان  ذیل   24 اصل  در 
معیار  مطبوعات،  و  نشریات 
عمومى  حوزه  در  بیان  آزادی 
قید  است.  شده  مشخص 
و  اسالم«  مبانى  در  »اخالل 
عمومى«  حقوق  در  »اخالل 
ضابطه  كه  است  مواردی  از 
آزادی  بر  محدودیت  اعمال 
مى كند.  مشخص  را  بیان 

قسمت  در  اسالم  مبانى  در  اخالل  قید  توضیح 
است  آن  است  مهم  آنچه  شد.  خواهد  بیان  بعد 
نشریاتى  اقسام  دربردارنده   24 اصل  شمول  كه 
گروهى از انسان ها منتشر مى شود2  كه برای  است 
یا  نشریات  قالب  در  دینى  تبلیغ  چنانچه  و 
گروهى و عمومى،  مطبوعات باشد با وصف نشر 

کراتمجلسبررسی ۱.سلسلهجلساتبازخوانیمشروحمذا
نهاییقانوناساسیسال۱3۵8،بررسیاصلبیستوششم

(۱396(،تدوین:مهدیابراهیمی،ص30.
بیستوچهارم اصل شرح اساسی، قانون مبسوط شرح .۲
راد، ابریشمی امین محمد تدوین: ،)۱39۴( اساسی قانون

ص۱۴.

خواهد  همراه   24 اصل  در  مصرح  محدودیت  با 
بود. خصوصًا آنكه قید »اخالل در مبانى اسالم« 
و  مردم3  اعتقادات  در  تزلزل  ایجاد  معنای  به 
تضعیف باورهای دینى مردم است.4 قدر متیقن 
آن است كه چنانچه تبلیغ دینى از طریق نشریات 
تزلزل  به تضعیف،  كه منجر  بگیرد  ازآنجا صورت 
و شبهه افكنى در اعتقادات دینى مردم مى شود، 
و  بوده  دینى  مبانى  در  اخالل 
قانونى  محدودیت  اعمال  با 

همراه خواهد بود.        

اساسى  قانون   26 اصل  از 
كه  مى گردد  استنباط  نیز 
بیان  در  اساسى  قانون گذار 
فعالیت  بر  محدودیت 
دینى،  اقلیت های  تى  تشكیال
در  آزادی  اعطای  به دنبال 
تبلیغى  یجى،  ترو فعالیت 
به  است.5  نبوده  دینى  اقلیت های  تبشیری  و 
بیان دیگر ذكر عبارت اقلیت های دینى در اصل 
یا  سیاسى  حزب  تشكیل  اجازه  معنای  به   26
اقلیت های  پیروان  به  انجمن  صنفى  و  جمعیت  
كه در حدود  دینى نیست، بلكه در پى آن است 
آزادی های مقرر در اصل سیزدهم و به منظور انجام  
مراسم  دینى،  احوال  شخصیه  و تعلیمات  دینى  بر 

3.همان،ص۱8.

۴.همان،ص۱9.
بیستوششم اصل شرح اساسی قانون مبسوط شرح . .۵
زفرقندی،ص اساسی)۱39۵(،تدوین:علیفتاحی قانون

.6۴

مقام  در  که  26  ازآنجا و   24 اصول 
بیان محدودیت نشریات و احزاب 
به صراحت  هرچند  است،  کشور 
است  نبرده  نامی  دینی  تبلیغ  از 
را  عمومی  فعالیت  معیار  اما 
آنکه  خصوصًا  است.  کرده  تشریح 
فعالیت  محدودیت   26 اصل  در 
صریح تر  غیرمسلمان  انجمن های 

بررسی شده است،
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تى به اقلیت های  طبق  آیین  خود، آزادی تشكیال
آیین نامه  در  اساس  همین  بر  نماید.1  اعطا  دینى 
و محدوده   قلمرو  احزاب،  فعالیت  قانون  اجرایى 
كه مرام نامه  فعالیت اقلیت های دینى بیان شده 
مشخص  كاماًل  اهداف  به  محدود  باید  آن ها 
دینى،  مسائل  و  مشكالت  حل  دربرگیرنده  و 
فرهنگى، اجتماعى و رفاهى ویژه آن اقلیت باشد 

باید  عالوه براین   2،)38 )ماده 
انجمن  تشكل   اعضای  تمام 
همان  اعضای  از  اقلیت ها 
 3.)37 )ماده  باشند  اقلیت 
فقط   26 اصل  دقیق تر  بیان  به 
تشكیل  آزادی  بیان  مقام  در 
انجمن اقلیت های دینى بوده و 
از  قیود فعالیت آن ها را مى توان 

قانون فعالیت  برداشت نمود.4 در  اصل سیزدهم 
و:  بند   ،16 ماده  مطابق   ،1360 مصوب  احزاب 
فعالیت  مشروعیت  مهم  اصول  از  ملى  وحدت 
ملى،  وحدت  مصادیق  از  یكى  است.  احزاب 
در  است،5  شیعه  رسمى  مذهب  و  دین  عنصر 

۱.همان.
اهداف باید انجمن تشکیل مرامنامه در : 38 ماده .۲
دینی، مسائل و مشکالت حل دربرگیرنده و مشخص کاماًل

فرهنگی،اجتماعیورفاهیویژهآناقلیتباشد.
بیستوششم اصل شرح اساسی قانون مبسوط شرح .3
زفرقندی،ص اساسی)۱39۵(،تدوین:علیفتاحی قانون

.6۴
۴.همان،ص6۵.

کراتمجلسبررسی ۵.سلسلهجلساتبازخوانیمشروحمذا
نهاییقانوناساسیسال۱3۵8،بررسیاصلبیستوششم

(۱396(،تدوین:مهدیابراهیمی،ص39.

بند  در  نیز   1395 مصوب  احزاب  فعالیت  قانون 
كه مرام نامه  الف تبصره 2 از ماده 2 تصریح شده 
و  مبانى فكری  و  باید متضمن جهان بینى  حزب 
همچنین  باشد.  اسالم  چهارچوب  در  عقیدتى 
»نقض وحدت ملى« و »تالش برای ایجاد و تشدید 
اختالف میان صفوف ملت در زمینه های متنوع 
جامعه«  در  موجود  نژادی  و  مذهبى  و  فرهنگى 
محدودیت  اعمال  موارد  از  نیز 
ماده  است.  احزاب  قانون  بر 
در  احزاب،  فعالیت  قانون   16
و  اسالمى  موازین  »نقض  ح  بند 
در  و  اسالمى«؛  جمهوری  اساس 
و  ضداسالمى  »تبلیغات  ط  بند 
ضاله«  نشریات  و  كتب  پخش 
قانون  در  و  است،6  كرده  نهى  را 
از  پ  ب،  الف،  بند  در   1395 مصوب  احزاب 
به نظر  است.  شده  اشاره  فوق  موارد  به   ،18 ماده 
مى رسد وجه بارز »موازین اسالمى« به عنوان یكى 
شرع  احكام  تشّكل ها،  آزادی  محدودیت های  از 
به بیان دقیق تر، این محدودیت به دنبال  است. 
در   26 اصل  در  مذكور  تشّكل های  كه  است  آن 
و  اقدام  خویش  اقدامات  و  فعالیت ها  مجموعه 
فعالیتى مخالف با احكام اسالمى مرتكب نشوند 
و در اهداف و اعمال آنان عملى مغایر با شریعت 
به عنوان  اثنى عشری  شیعه  مذهب  و  اسالم 

كشور مالحظه نگردد.7        مذهب رسمى 

6.همان.
۷.همان،ص36.

ماده 16 قانون فعالیت احزاب، 
در بند ح »نقض موازین اسالمی 
و  اسالمی«؛  جمهوری  اساس  و 
در بند ط »تبلیغات ضداسالمی 
کتب و نشریات ضاله« را  و پخش 

کرده است. نهی 
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نظام  پایه های  و  اساس  كه  ویژگى هایى  ازجمله 
و  مى دهد  تشكیل  را  ایران  اسالمى  جمهوری 
ممنوع  آن،  علیه  تبشیر  و  یج  ترو و  تبلیغ  هرگونه 
و  بودن  مكتبى  همچون  خصوصیاتى  است، 
كه  است  خاصى  جهان بینى  و  عقیدتى  مبانى 
را تشكیل مى دهد. مبانى  پایه هاى اساسى نظام 
گرفته اند.  قرار  اشاره  مورد  دوم  اصل  در  یادشده 
كه  مفاهیمى  تمام  مى رسد  به نظر  عالوه براین 
جزء  را  آن  ایران  اسالمى  جمهوری  اساسى  قانون 
زمره   و غیرقابل بازنگری دانسته، در  اصول دائمى 
اساس و پایه های جمهوری اسالمى ایران به شمار 

مى رود. 

گون  گونا دراین خصوص مى توان با مطالعه اصول 
قانون اساسى به ویژه اصل 177 مفاهیمى همانند 
دین رسمى اسالم و مذهب جعفری اثنى عشری، 
اسالمى بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات 
و  ایمانى  پایه های  اسالمى،  موازین  براساس 
بودن  جمهوری  ایران،  اسالمى  جمهوری  اهداف 
اداره  نیز  و  امت  امامت  و  امر  والیت  حكومت، 
كشور با اتكاء به آرای عمومى را كه قانون  گذار  امور 
اساسى آن ها را با وصف »الى االبد غیرقابل تغییر و 
احزاب  كه  برشمرد  مواردی  از  مى داند،  بازنگری« 
آن ها  به  نسبت  منفى  تبلیغ  عدم  به  موظف 

هستند.1 

كه اصول غیرقابل بازنگری  گفت  ازاین رو مى توان 
اسالمى  جمهوری  نظام  مبانى  و  اساس  به عنوان 
ایران در قانون اساسى محسوب مى گردند و آزادی 

۱.همان.

و  اصول  از  هیچ یک  ناقض  نمى تواند  تشكل ها 
پایه های ذكر شده باشد.2

برای  حقوقی  قاعده  استنباط  امکان سنجی   -1.2
تبیین تبلیغ دینی

امكان  نه تنها  اساسى،  قانون   4 اصل  به  نظر 
دینى  تبلیغ  مسأله  در  حقوقى  قاعده  استنباط 
كید قانون اساسى  وجود دارد بلكه با عنایت به تأ
برای  نیز  باالیى  ظرفیت  قوانین،  شرعى سازی  بر 
است.  شده  پیش بینى  یادشده  حقوقى  قاعده 
قابل  اثباتى  و  ثبوتى  جنبه  دو  از  حقوقى  قاعده 

بررسى است.

- امکان سنجی قاعده حقوقی منع تبلیغ دینی 2.1.1
در مقام ثبوت

اساسى،  قانون  اصول  در  كلیدی  قید  دو  بیان 
مى آورد.  فراهم  را  حقوقى  قاعدۀ  استنباط  امكان 
مراد از ظرفیت، اشاره به ماهوی بودن قید »رعایت 
موازین اسالمى« و »عدم اخالل در مبانى اسالم« 
سلبى  دوم  قید  و  ایجابى  نخست  قید  است. 
است. توضیح بیشتر در دو بند بیان خواهد شد.

الف: رعایت موازین اسالمی

است.  چهارم  اصل  كلیدی  قیود  از  یادشده  قید 
مختلف  مناسبت های  به  اسالمى«  »موازین 
 ،171  ،168  ،110  ،61  ،26  ،21  ،20  ،4 اصول  در 
قید  همچنین  است.  شده  تكرار   177 و   175
و  شده  بیان   105 و   94 اصول  در  اسالم«  »موازین 
»موازین  شرع«،  »موازین  قبیل:  از  مشابهى  تعابیر 

۲.همان،ص3۷.
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عدل اسالمى«، »موازین فقهى«، »مبانى اسالم«، 
»معیارهای  اسالمى«،  »ضوابط  اسالم«،  »حریم 
مختلف  اصول  در  اسالمى«  »احكام  و  اسالمى« 
ذكر شده است.1 در اصل 94، اصطالح »موازین 
شرعى«  »احكام  اصطالح  با  مترادف  اسالمى« 
تلقى شده،  قانونگذار انطباق با »موازین اسالمى« 

مغایرت  عدم  معنای  به  را 
مطابق  زیرا  است،  دانسته 
عدم  تشخیص   ،96 اصل 
مجلس  مصوبات  مغایرت 
»احكام  با  اسالمى  شورای 
شورای  فقهای  برعهده  اسالم« 
است.2  شده  نهاده  نگهبان 
كه براساس  برخى بر این باورند 
به  انطباق  گر  ا شده  یاد  تفسیر 
معنای عدم مغایرت باشد، با 
مى توان   96 اصل  از  استفاده 

قانون  اصول  از  تعدادی  در  اسالمى«  »موازین 
اساسى ازجمله اصول 4 و 94 را به معنای احكام 
موازین  »رعایت  قید  كه  دانست.3  ازآنجا اسالم 
بیان  اساسى  قانون  اصل  مهم ترین  در  اسالمى« 
مى توان  بنابراین  دارد،4  فرادستوری  جنبه  و  شده 
تبلیغ  حقوقى  قاعده  ترسیم  برای  را  ضابطه  این 

کراتمجلسبررسی ۱.سلسلهجلساتبازخوانیمشروحمذا
چهارم اصل بررسی ،۱3۵8 سال اساسی قانون نهایی
تقیزاده، احمد و متولی درویش میثم تدوین: ،)۱39۴)

صص۱۲و۱3.
۲.همان،ص۱8.

3.همان.
۴.همان،ص۱0.

كافى  براین اساس  شرط الزم و  كرد.  دینى اعمال 
ایران  موضوعه  حقوق  در  حقوقى  استدالل  هر 
دربارۀ تبلیغ دینى، رعایت موازین اسالمى خواهد 
به  موازین اسالمى  بیان شد،  كه  و همان گونه  بود 
مراجعه  با  معنای احكام شرعى است. درنتیجه 
معنای  به  عنایت  با  خصوصًا  شرعى  حكم  به 
فتوای  و  ذمه  قرارداد  در  تبلیغ 
اصل  ذیل  منطوق  و  فقیهان 
كه پیش از این بدان اشاره   ،14
شد، حدود و ثغور تبلیغ دینى 

مشخص خواهد شد. 

ل در مبانی اسالم ب: اخال

اسالم«  مبانى  به  »مخل  قید 
شده  بیان   27 و   24 اصول  در 
به  عنایت  با  مى توان  است. 
از  عادی  منظور  قانونگذار 
عبارت »اخالل در نظم دادگاه« موضوع ماده 354 
قانون  آیین دادرسى كیفری مصوب 1392، اخالل 
كه مانع ادامه  را به معنای هرگونه اقدامى دانست 
براین اساس   شود.5  پرونده  به  دادگاه  رسیدگى 
مى توان معنای »مخل به مبانى اسالم« در اصول 
24 و 27 را به معنای »ایجاد تزلزل در اعتقادات 
مردم« دانست.6 برای توضیح دقیق تر قید یادشده 
كرات مجلس  كه از مشروح مذا باید درنظر داشت 
استفاده مى شود كه در تشخیص مصداق اخالل، 

بیستوچهارم اصل شرح اساسی قانون مبسوط شرح .۵
راد، ابریشمی امین محمد تدوین: ،)۱39۴( اساسی قانون

ص۱8.
6.همان.

»موازین  اصطالح   ،94 اصل  در 
اصطالح  با  مترادف  اسالمی« 
شده،  تلقی  شرعی«  »احکام 
»موازین  با  انطباق   قانونگذار 
اسالمی« را به معنای عدم مغایرت 
دانسته است، زیرا مطابق اصل 96، 
مصوبات  مغایرت  عدم  تشخیص 
»احکام  با  اسالمی  شورای  مجلس 
شورای  فقهای  برعهده  اسالم« 

نگهبان نهاده شده است.
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باید میان نقد علمى و تخریبى، بحث سیاسى و 
منطقى، تحلیل مسائل دینى و تضعیف باورهای 
درنظر  باید  ثانیًا  شد.1  قائل  تفاوت  مردم  دینى 
و  نیست  قصدی  عناوین  از  اخالل  كه  داشت 
شرط  آن  در  جرم  معنوی  عنصر  به عنوان  قصد 
گزارۀ  هر  اسالم،  مبانى  از  مراد  ثالثًا  نیست،2 
اخالقیات،  اعتقادات،  از  اعم  اسالم  ضروری 

نیز مقدسات و شعائر  و  احكام 
با  است.3  دین  مناسک  و 
مطرح شده،  نكات  به  عنایت 
منجر  چنانچه  نیز  دینى  تبلیغ 
انكار  یا  باورها  تضعیف  به 
شود،  اسالم  ضروری  گزارۀ  هر 
مصداق اخالل در مبانى اسالم 
خواهد بود. الزم به ذكر است كه 

كه در جهت صیانت  كتب ضاله  حرمت انتشار 
از اندیشه مسلمانان جعل شده، از جنبه صیانتى 

با قید اخالل در مبانى اسالم هم پوشانى دارد.

2.1.2- آثار و لوازم استنباط قاعده حقوقی منع تبلیغ 
دینی در مقام اثبات  

به  الزم  حقوقى،  قاعده  ثبوتى  امكان  بیان  از  پس 
و  مهم  آثار  دارای  یادشده  قاعده  كه  است  ذكر 

تأثیرگذاری در مقام اثبات است، به شرح ذیل: 

شهروندی  حقوق  در  مثبت  تبعیض  اصل  الف: 
دینى  تعالیم  براساس  كه  جوامعى  در  اقلیت ها: 

۱.همان،ص۱9.
۲.همان،ص۱8.

3.همان،ص۲3.

تبعیض ها  برخى  وجود  مى گیرند،   شكل  خاص، 
امری  مذهبى،  و  دینى  اقلیت های  درخصوص 
پذیرش  از  گزیر  نا ازاین جهت  است.4  طبیعى 
و  اقلیت ها  حقوق  بیان  ضمن  و  بوده  تبعیض 
غیراقلیت ها، محدودیت ها نیز تعریف مى شود.5 
برای  دینى  تبلیغ  منع  محدودیت،  موارد  از  یكى 
یادشده  محدودیت  است.  غیرمسلمان  پیروان 
تبعیض  مصداق  هرچند 
تبعیض  قبیل  از  اما  است 
تبعیض  است.  مثبت6 
پذیرفته شده  موارد  از  مثبت 
است.  بین الملل  حقوق  در 
تفسیر  در  بشر  حقوق  كمیته 
تفسیر  درخصوص  خود  عام 
تبعیض  تبعیض،  منع  اصل 
از  تبعیض  اساسًا  است.7  كرده  تأیید  را  مثبت 
آنكه  به  منوط  منتها  است،  لوازم  قانونگذاری 
كه  شد  داده  توضیح  این  از  پیش  نباشد.  منفى 
بر  محدودیت  اعمال  سبب  دینى  تبلیغ  منع 
بشری  بنیادی  حق  و  مى شود  شهروندی  حقوق 
مى توان  ازاین جهت  نمى كند،  سلب  كسى  از  را 
مصداق  را  دینى  تبلیغ  برای  یادشده  محدودیت 
این  در  بیشتر  توضیح  دانست.  مثبت  تبعیض 
تبعیضى  چنین  چرایى  شرح  به  مربوط  زمینه 

کراتمجلسبررسی ۴.سلسلهجلساتبازخوانیمشروحمذا
سیزدهم اصل بررسی ،۱3۵8 سال اساسی قانون نهایی

(۱39۴(،تدوین:مهدیابراهیمی،ص8.
۵..همان،صص9-8.

6. positive discrimination.
7. CERD, 1993, Para2.

یکی از موارد محدودیت، منع تبلیغ 
غیرمسلمان  پیروان  برای  دینی 
یادشده  محدودیت  است. 
هرچند مصداق تبعیض است اما از 
تبعیض  است.  مثبت  تبعیض  قبیل 
در  پذیرفته شده  موارد  از  مثبت 

حقوق بین الملل است.
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سطح  در  مفصلى  بحث  آن،  تحلیل  و  است 
این  موضوع  كه  مى طلبد.  ازآنجا را  حقوق  فلسفه 
در  فقط  تبعیض  اصل  شكلى  تحلیل  نوشتار 
ارتباط با یكى از آثار تبلیغ دینى است، پژوهش در 
زمینه چرایى تبعیض یادشده و بحث محتوایى 
آن را پیشنهادی سودمند برای پژوهش های دیگر 

مى داند.   

کثرت گرایی  توسعه  نفی  ب: 
ابتدای  در  دینی:  عرضی 
این  اول  بخش  از  دوم  قسمت 
كه  شده  داده  توضیح  نوشتار، 
حقوق  در  دینى  تبلیغ  مبنای 
اصل  از  برگرفته  بین الملل 
فلسفه  بر  مبتنى  و  بردباری 
كه  است  سكوالر  سیاسى 
كثرت گرایى  پذیرش  به  منجر 
براین اساس ،  مى شود.  دینى 

كثرت گرایى دینى ارتباط تنگاتنگى  تبلیغ دینى و 
عنصر  مهم ترین  دینى  تبلیغ  و  یافت  خواهند 
اعمال  هر  بود.  خواهد  دینى  كثرت گرایى  توسعه 
محدودیتى بر تبلیغ دینى منجر به نفى كثرت گرایى 
كثرت طولى دینى  عرضى دینى مى شود؛ هرچند 
موجودیت  دیگر  عبارت  به  شد.  نخواهد  نفى 
نفى  رسمى  دین  از  غیر  دینى  هر  انتخاب  حق  و 
رسمى  دین  از  غیر  دینى  هر  توسعه  اما  نشده 
محدود خواهد شد. برخى مدعى هستند یكى از 
مهم ترین آثار حقوقى اصل 12 قانون اساسى، نفى 

كثرت گرایى  پلورالیسم عرضى دینى است.1 نفى 
برای  مسالمت آمیز  یست  ز حق  نفى  معنای  به 
حقوقى  اسالم  شریعت  زیرا  نیست،  ادیان  دیگر 
است  كرده  شناسایى  ادیان  دیگر  پیروان  برای  را 
حقى  چنین  مشمول  ادعاشده،  دین  هر  منتها 
نخواهد بود و فقط ادیان  شناخته شده توسط دین 
اختصاصى  حقوق  از  اسالم 
حقوق  این  هستند.2  برخوردار 
 13 اصل  در  آن  مصادیق  و 

تبیین شده است.

نتیجه گیری
نوشتار  این  پیشنهادی  ایده 
رابطه  سنجش  بر  معطوف 
عنصر  دو  با  دینى،  تبلیغ  حق 
اساسى  قانون  در  ماهوی 
موازین  »رعایت  عنوان  با 
در  اخالل  »عدم  و  اسالمى« 
این  یافته های  براساس  است.  اسالم«  مبانى 
قاعدۀ  ترسیم  امكان  یادشده  عنصر  دو  پژوهش، 
را  تبلیغ  حق  به  عینیت بخشى  برای  حقوقى 
مدل  براساس  بنابراین  مى دهد.  قرار  دراختیار 
حقوق  در  حقوقى  قواعد  ترسیم  در  استنتاجى 
كاربست  اسالمى، دو عنصر یادشده با عنایت به  
كه در اصول قانون اساسى دارد، حق  گستر ده ای 
در  آن  كنده  پرا شواهد  و  كرده  نفى  را  دینى  تبلیغ 

نظام مبانی تحلیل )۱39۴([الف]، عباس کعبی، .۱
جمهوریاسالمیایرانی،تحلیلمبانیاصلدوازدهمقانون

اساسی،ص۲۱.
۲.همان.

استنتاجی  مدل  براساس  بنابراین   
در ترسیم قواعد حقوقی در حقوق 
با  یادشده  عنصر  دو  اسالمی، 
که  گستر ده ای  کاربست  به   عنایت 
در اصول قانون اساسی دارد، حق 
شواهد  و  کرده  نفی  را  دینی  تبلیغ 
قانون  اصول  دیگر  در  آن  کنده  پرا
تولید  و  قابل بازخوانی  اساسی 
دینی  تبلیغ  برای  جدید  قاعده 

است.
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تولید  و  قابل بازخوانى  اساسى  قانون  اصول  دیگر 
حق  نفى  است.  دینى  تبلیغ  برای  جدید  قاعده 
تبلیغ دینى در قانون اساسى به منزله نفى انتخاب 
بر  محدودیت  اعمال  بنابراین  نیست،  دین  آزاد 
بنیادی بشری قلمداد نمى شود بلكه جنس  حق 
در  و  قانون  كمیت  حا براساس  محدودیت  این 
با  ازاین جهت  و  است  شهروندی  حقوق  حوزه 

قواعد حقوق بین المللى تعارض ندارد.

ویژه  جایگاه  اقتضای  به  مى رفت  انتظار  هرچند 
باالترین  تعریف  و  اساسى  حقوق  نظم  در  دین 
در  قانونگذاری،  رسمى  دین  نهاد  برای  اقتدار 
و  بیان  اساسى  قانون  در  نیز  دینى  تبلیغ  مسأله 
تعیین تكلیف شود زیرا ابهام در این مسأله اقتدار 
از  و  مى كشد  چالش  به  را  در  قانونگذاری  دین 
یا بى اثر  كم اثر  را  این ناحیه، اصول قانون اساسى 
به  پاسخ  در  پژوهش  این  ایده  ساخت.  خواهد 
كه  قانونگذار در مواردی ذیل  سؤال اصلى آن بود 
بیان اصل 13، 14، 24 و 26 به صورت غیرصریح 
برخى مصادیق تبلیغ دینى را تعیین تكلیف كرده 
اما نسبت به موارد ابهام، دو قید اساسى و كلیدی 
موازین  »رعایت  عنوان  تحت  اساسى  قانون  در 
اسالمى« و »عدم اخالل در مبانى اسالم« مى تواند 
تعیین تكلیف  برای  قاعده حقوقى  ترسیم  عنصر 
تبلیغ دینى باشد. عناصر یادشده، قاعده حقوقى 
كبرای  كرده و  را براساس مدل استنتاجى تعریف 
براین اساس   مى كند.  تبیین  را  دینى  تبلیغ  كلى 
كبرای  از  تابعى  به عنوان  دینى  تبلیغ  فعالیت  هر 
اخالل  »عدم  و  اسالمى«  موازین  »رعایت  كلى 

براین اساس   مى شود.  یابى  ارز اسالم«  مبانى  در 
تضمین  و  عقائد  تفتیش  منع  اصل  با   قانونگذار 
یج و تبلیغ دینى  حق انتخاب آزاد دین، برای ترو
كرده و این محدودیت ناظر به  محدودیت اعمال 
بود  نخواهد  بشری  و  بنیادی  حق  محدودسازی 
و  عمومى  اندیشه  حوزه  از  صیانت  به  ناظر  بلكه 
ازاین جهت  و  است  اجتماعى  انضباط  برقراری 
در  نیز  بین الملل  حقوق  استانداردهای  با 
حقوقى  قاعده  آنكه  نتیجه  بود.  نخواهد  تعارض 
اساسى،  قانون  كلیدی  عناصر  از  استنباط شده 
اقتدار  از  دینى  تبلیغ  بر  محدودیت  اعمال  با  اواًل 
ثانیًا  و  كرده  در  قانونگذاری حمایت  دین رسمى 
اجتماعى  انضباط  و  عمومى  اندیشه  از  صیانت 
آثار قاعده  از  براین اساس   كرده است.  را تضمین 
كثرت گرایى عرضى دینى،  حقوقى یادشده، نفى 
فعالیت  به  نسبت  مثبت  تبعیض  اعمال  و 

تبلیغى و تبشیری دیگر ادیان است.   

کتابنامه فارسی
منظر . 1 از  دینى  آزادی   ،)1393( سعید  رهائى، 

اسالمى،  رهیافت  به  نگاهى  با  بین الملل  حقوق 
قم: انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم. 

كرات . 2 مذا مشروح  بازخوانى  جلسات  سلسله 
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نگهبان. 
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مجلس بررسى نهایى قانون اساسى سال 1358، 
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انتشارات پژوهشكده شورای نگهبان. 
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نظام جمهوری اسالمى ایرانى، تحلیل مبانى اصل 
فتاحى،  على  تحقیق:  اساسى،  قانون  دوازدهم 

تهران: انتشارات پژوهشكده شورای نگهبان.
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نظام جمهوری اسالمى ایرانى تحلیل مبانى اصل 
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نشریه  سوم،  قسمت  هویت،  برساخت  چالش 
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.179-178

کتابنامه عربی
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نشر المحبین، چاپ سوم، جلد 10. 

طوسى، محمدبن حسن )1400(، االقتصاد، تهران: . 15

منشورات چهلستون.

المقاصد، . 16 جامع   ،)1408( على بن حسین  كركى، 

مؤسسه  انتشارات  قم:  آل البیت،  مؤسسه  تحقیق: 

آل البیت، چاپ اول، جلد 3.
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المفاوضات في میزان النقد )القسم األول(
رؤیة نقدیة لتطبیق بشارات کتاب دانیال علی ظهور الباب وبهاء اهلل في کتاب المفاوضات

مهدي هادیان

ُنبذة

نجاة  بخصوص  دانیال  كتاب  بشارات  لمطابقة  المفاوضات  كتاب  في  عبدالبهاء  سعى  لقد 
األمر،  هذا  استغالل  ومحاولة  اهلل  بهاء  و  الباب  مع  وخلفائه  نصر  نبوخذ  مخالب  من  بني اسرائیل 
التعریف  یتولى  المقال  وهذا  المقدس.  بالكتاب  للمؤمنین  سبقوه  الذین  الزعماء  أحقیة  لثبات 
بحضرة النبي دانیال وأهمیة الكتاب المنسوب الیه وكذلك اسباغ المصداقیة علیه وایجاد مطابقة 

كتاب دانیال وبین الباب و بهاء اهلل . بین بشارات 

کلمات مفتاحیة

كتاب دانیال، العهد العتیق، والبشارات، والتأویل ونبوخذ نصر. المفاوضات، عبدالبهاء، 
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البهائیون حسب رؤیة  الناقدین المسیحیین: القسم الثالث، 
صموئیل غراهام

)Samuel Graham Wilson(ویلسون

حمید فرناق، ماجستیر في الحقوق الدولیة

ُنبذة

یلسون، باحث ومؤلف، وخطیب وناقد وقسیس مسیحي امریكي پروتستنتي  ولد  صموئیل غراهام و
في 11 فبرایر عام 1858 في مدینة بنسلفانیا االمریكیة وكان عام وفاته 1916. حصل على شهادة 
الماجستیر من جامعة برینستون في عام 1879 ونال شهادة الدكتوراه في الالهوت المسیحي في 
من  باقتراح  یلسون  و جاء   . بنسلفانیا  في  الجامعة  نفس  من  الدینیة  العلوم  معهد  من   1880 عام 
ثین عاما في مدرسة  كثرمن  ثال االرسالیة التبشیریة المسیحیة الى مدینة  تبریز في ایران وعمل أل
یال االمریكانیة او ماتعرف باسم مدرسة الذكرى االمریكانیة في  یال االمریكانیة . ومدرسة  ممور ممور
كانت تدار من قبل  تبریز تأسست عام 1881 وهي احدى المدارس القدیمة في مدینة تبریز والتي 
یلسون  و الدكتور  ان  الى  ونظرا  )البروتستنتیة(   بیترین  بریس  لجماعة  الدینیة  التبشیریة  الرسالیة 
البابیین والبهائیین،  كبیرة مع  ایران، واقام عالقات واسعة ومعاشرة  كان قد سكن فترة طویلة في 
إطلع  حیث  الشرق،  في  او  الغرب  في  سواء  البهائیة،  وتعالیم  لمؤلفات  واسعة  بدراسات  وقام 
الواهیة  على تعالیم وكتب وافكار زعماء االیدیولوجیة البهائیة، لذلك تبینت له بوضوح المزاعم 
وغیرالواقعیة والزائفة لزعماء هذه االیدیولوجیة وقد قام بتوضیحها في مؤلفاته. لذلك نجده یصف 
یة سلوكهما نجده یسخر من مزاعم  بهاء اهلل وعبدالبهاء باعتبارهما فاشیین ومحتالین ومن خالل رؤ

عالقتهما بالوحي والالهوت .

کلمات مفتاحیة

یخ الذي تم تحریفه، المزاعم الواهیة، عبدالبهاء یلسون، التار البهائیة، غراهام و
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البهائیة في اندونیسیا
محمد غوغانی

ُنبذة

كبر ارخبیل للُجزر على مستوى العالم والدولة رقم خمسة  تعتبر اندونیسیا من حیث المساحة، أ
كبر دولة اسالمیة  كبردولة في جنوب شرق آسیا. وهي رابع دولة في العالم وأ عشر في عدد السكان وأ
رقابة  تفرض  الدینیة، لذلك نجدها  الحریة  یضمن دستورها االساسي  الُسكان. و من حیث عدد 
االدیان  سائر  اتباع  بین  الدینیة  الجماعات  بها  تقوم  والتبشیرالتي  الدعوة  نشاطات  على  شدیدة 
والمذاهب وذلك لمواجهة التطرف ومنع ارباك النظام االجتماعى وعدم حصول التوترات .وقد تم 
ثة عقود واشترطوا  بالفعل حظر نشاط التشكیالت البهائیة في اندونیسیا عام 2000 بعد مضي نحو ثال
علیها عدم القیام بایة نشاطات دعویة لتغییرمعتقدات اآلخرین  وبالرغم من ذلك فانه نظرا لما ورد 
كمة في الجماعة البهائیة، لم تقدم اجابة  في ملفات دعاة البهائیة، یتضح لنا ان التشكیالت الحا

مقنعة لثقة الحكومة االندونیسیة

کلمات مفتاحیة

البهائیة، اندونیسیا، السكان ، التشكیالت
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قراءة في رسالة طلقة الشهاب في الرد علی باب خسران المآب
زهراء السادات الشهرستاني

ماجستیر في تأریخ التشیع ــ جامعة الخوارزمي

ُنبذة

الحاج محّمدكریم  خان الكرماني من الوجوه المهمة والمؤثرة في المنهج الشیخى وهو الذي قدم 
والفكریة  یخیة  التار الخصائص  احد  یعد  وما  وانتشاره.  المنهج  لهذا  یج  الترو في  كبیرا  اسهاما 
المهمة له ولخلفائه،یتمثل في مواجهته الواسعة للدعوات البابیة والبهائیة ونقدها. فقد ألف هذا 
الباب وقدم دراسات وتحلیالت لكل واحدة منها .وتناول  كتب ورسائل في نقد  اربعة  الشخص 
فیه  المآب، وقد وضح  الرد على باب خسران  الشهاب في  للثانیة في، طلقة  المقال تحلیال  هذا 

أهمیة بعضا من أدلته في هذا الخصوص .

کلمات مفتاحیة

حاج محمدكریم خان الكرمانل، المنهج الشیخي، السید علي  محمد الباب، طلقة الشهاب في 
الرد على باب خسران المآب.
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في  واالقتصادیة  االجتماعیة  التنمیة  برامج  المالیة  المصادر  لتأمین  التقلیدیة  السبل 
التشکیالت البهائیة
المؤلف : حسین دادغستر

ُنبذة

في السنوات االخیرة تحولت عملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة في مختلف الدول،وخاصة 
في  وانتشارها  للبهائیة  للدعایة  ادوات  النمو  الى  طور  في  هي  التي  والدول  النامیة  غیر  الدول  في 
یع  مختلف مناطق العالم.وقامت الجماعات البهائیة بتأمین المصادر المالیة الالزمة لتنفیذ مشار
تها . وقد استندنا في  صغیرة وكبیرة في مناطق جغرافیة معینة، تمهیدا النتشار البهائیة وتشكیال
المؤسسات  ببعض  الخاصة  المالیة  التقاریر  بدراسة  وقمنا  وتشریعاتها  البهائیة  لتعالیم  بحثنا 
نتائج  اظهرت  وقد  یع،  المشار لتلك  التقلیدیة  المالیة  المصادر  تأمین  كن  واما الدعویة  البهائیة 
تلك الدراسات ان تلك المصادر یجري تأمینها بشكل ما عبر المؤسسات العاملة  تحت اشراف 
بیت العدل ومن خالل مشاركة عموم البهائیین وعبر عناوین مختلفة من قبیل حقوق اهلل والتبرعات 
الخیریة  المؤسسات  اطار  في  احیانا  تأمینها  یجري  و االثریاء  للبهائیین  المالیة  المصادر  وكذلك 

یع الدولیة . والمؤسسات عامة المنفعة او المصادر المالیة الخاصة بالمشار

کلمات مفتاحیة

الدیانة  من  الملهمة  والمؤسسات  والتبرعات،  حقوق اهلل،  واالقتصادیة،  االجتماعیة  التنمیة 
البهائیة.
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الدعوة الدینیة والقیودالحقوقیة المفروضة؛ واالدلة الخاصة بقواعد حق الدعوة الدینیة 
للبهائیة

محمد حسینی

ُنبذة

حق  لبوس  اآلن  ُالبست   والتي  البهائیة  الیدیولوجیة  المهمة  اللوازم  من  تعد  الدینیة   الدعوة 
الدعوة الدینیة او حق اظهارالدین، قد تحولت الى استراتیجیة هجومیة ُمجازة للبهائیین. وایا ما 
بالحدود  انها تحظى  باعتبار  الیها،  الحقوقیة بسبب قبول االستناد  یة المصطلحات  كانت ضرور
الغموض في  بالغموض وهذا  ذاته حافل  الدینیة( بحد  )الدعوة  الواضحة،لكن مفهوم  المفهومیة 
للمشكالت  مثیرة  الدولیة  الوثائق  في  وكذلك  ایران  في  االسالمیة  یة  للجمهور الوضعیة  القوانین 
ولهذا یصعب تقدیم تعریف دقیق للحقوق الخاصة بها. ذلك ان الدعوة للدین تمثل احد مصادیق 
حریة اختیار الدین واظهارالعقیدة،وتحاول هذه المقالة ان توضح بدایة مفهوم الدعوة الدینیة في 
قوانین الحقوق الوضعیة في ایران وقوانین الحقوق الدولیة لتبین بعدها تحدید او حتى منع الدعوة 

كل نظام حقوقي. الدینیة بناء على منطق القوانین الحقوقیة السائدة في 

کلمات مفتاحیة

الدعوة الدینیة، الدین الرسمي، موازین االسالم، ُاسس االسالم، اقتدار الدین، اظهارالدین



ء

Autumn 2021No:19

7

Religious propaganda and the legal restrictions on this subject; the 
normative argument against the Baha'i rights

 to religious propaganda
By: Mohammad Hosseini

Abstract

Religious propaganda is an important requirement of Baha’i Ideology and has now be-
come a prescriptive-offensive strategy for Baha’is in disguise the right to propagate reli-
gion or the right to express one's religion. Although it is necessary for legal words to have 
clear conceptual boundaries due to their capability, the concept )religious propaganda( is 
in itself ambiguous and this ambiguity is problematic both in the Constitution law of the 
Islamic Republic of Iran and in international Documents. It is difficult to provide a precise 
legal definition of it. One of the examples of free choice of religion and expression of 
opinion is the expression   of religion. This article tries to explain the concept of religious 
propaganda in the Iranian law and international law, and then shows that according to the 
legal logic in every legal system, religious propaganda can be restricted or even banned.

Keywords

 religious propaganda, official religion, Islamic standards, principles of Islam, authority 
of religion, expression of religion
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Conventional financing channels of the Baha'i

Socio-economic development programs 
By: Hossein Dadgostar

Abstract

In recent years, the process of socio-economic development in various countries, espe-
cially in underdeveloped and developing countries, has become a tool to promote the 
Baha'i faith and its spread in different parts of the world. The Baha'i Community provides 
the necessary financial resources and the implementation of small and large projects in a 
geographical area, paving the way for the expansion of the Baha’ism and its organization.
In this study, utilization the Baha’i Teachings and its Religious Orders and examining the 
financial reports of some Baha’i propaganda institutions, we categorize the conventional 
funding sources used in these projects. Surveys show that these resources typically come 
from satellite organizations under the auspices of the Universal House of Justice and 
through the general participation of Baha'is under various titles of Rights of God and do-
nations, as well as the financial resources of wealthy Baha’is and sometimes in the form 
of charity and charitable projects.

Key words

 Socio-economic development, the Rights of God, Donations, Institutions inspired by the 
Baha’i Faith
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An overview of the Article 

Tir Shahab on the rejection of the damaged Bab
By: Zahra Sadat Shahrestani

M.A. in Shia History studies - Kharazmi University

Abstract

Haj Mohammad Karim Khan Kermānī is one of the important and influential figures of 
the Shaikhi school of thought who has played a great role in its spread and expansion. 
One of the most important historical and intellectual features of him and his successors is 
their widespread confrontation with criticism of the Babi and Baha'i activities. He wrote 
four books and booklets on the critique of Bab, which must be studied and analyzed. This 
article analyzes the second of them, Article of Tir Shahab on the rejection of the damaged 
Bab, and shows the importance of some of its arguments.

Keywords

Haj Mohammad Karim Khan Kermani, Shaikhi School, Ali Mohammad Bab, Tir Shahab 
in rejecting Bab ) Khosran Maab(
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Baha'is in Indonesia
By: Mohammad Gogani

Abstract

Indonesia is the world's largest archipelago by area and the 15th largest in the world and 
the largest in Southeast Asia. It is the fourth most populous country in the world and the 
most populous Muslim country. Religious freedom is guaranteed in its constitution, so 
great care is paid to prevent extremism or propaganda and missionary activities of reli-
gious groups, among followers of other religions and sects, do not disrupt social order 
and cause inflammation and tension. In 2000, the ban on Baha'i organizations in Indone-
sia was lifted after nearly three decades, provided they do not carry out any propaganda 
activities to change the religion of others. However, given the contents of the cases of the 
Baha’i Missionaries, it is clear that the organizations of the Baha’i Community has not 
responded adequately to the trust of the Indonesian government.

Key words

 Baha'is, Indonesia, population, Bahai organizations
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Baha’is from the Perspective of Christian Critics: Part III,

 Samuel Graham Wilson
By: Hamid Farnaq - Master of International Law

Abstract

Samuel Graham Wilson, American Protestant Pastor, scholar, writer, theologian, and crit-
ic was born on February 11, 1858, in Pennsylvania, USA, and died in 1916. He received 
his master's degree from Princeton University in 1879 and his doctorate in Christian The-
ology in 1880 from the University Of Pennsylvania, School Of Religious Studies. Wilson 
came to Tabriz, Iran, at the suggestion of the Christian missionary group, and worked 
at the American Memorial School for more than thirty years. The American Memorial 
School - Tabriz, founded in 1881, is one of the oldest schools in Tabriz, run by mission-
aries of the Presbyterian )Protestant( sect. Dr. Wilson's long stay in Iran, his close associ-
ation with Babis and Baha'is, his extensive study of Baha’i writings and teachings, both 
in the West and in the East, and his acquaintance with the teachings, books, and thoughts 
of the Baha’i leaders reflected in his critique books and articles about false teachings of 
Baha’ism. He has found out their lies and has clarified about them in his writings. He in-
troduced Baha’u’llah and Abdu’l-Baha as cunning fascists and questions the relationship 
of Baha’i leaders with revelation and divinity because of their bad actions and deeds.

Key words

Baha'is, Graham Wilson, Distorted History, False Claims, Abdu'l-Baha 
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Book Review of “Some Answered Questions”
By: Mahdi Hadian 

Abstract

In The Book of Some Answered Questions, Abdu'l-Baha' seeks to apply the enunciation 
's of Daniel's Gospel of the freedom of the Children of Israel from the clutches of Nebu-
chadnezzar and his successors to Bab and Baha’u’llah, thereby proving the false  legiti-
macy of their predecessors to the Bible. This article introduces Daniel, the importance of 
the book attributed to him, as well as the validation and critique of the adaptations of the 
Gospel of Daniel to Bab and Bahā’u’llāh.

Key words

Mofavezaat, Abdu'l-Baha، the Book of Daniel, Old Testament, Evangelism, Interpreta-
tion, Nebuchadnezzar 
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