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مهـــــــدوی قرن 
سرمقاله

شرایطی  در  بهائی شناسی  شماره  بیستمین 
میالد  باشكوه  جشن های  كه  می شود  منتشر 
به ویژه  و  شیعی  جوامع  صاحب الزمان؟جع؟، 
كه  كرده است؛ به خصوص  كشورمان را نورباران 
سال  آخرین  یعنی  ــ  چهارصد  و  یك هزار  سال 
حضرت  آن  میالد  دو  میزبان  ــ  چهاردهم  سده 
پایان  با  كنون  ا و  بود  خود  انتهای  و  ابتدا  در 
كه  می شویم  پانزدهم  قرن  وارد  چهاردهم،  قرن 
كه  قرنی  بود؛  خواهد  ی  مهدو قرن  ان شاءاهلل 
بیش از قرون گذشته چشم جهانیان به موعودی 
االهی خیره خواهد شد كه دنیا را از نابسامانی ها 
وعده  و  داده  نجات  موجود،  بی عدالتی هاى  و 
االهی را در ایجاد جهانی نو سرشار از مهر و ایمان 
به  نگاهی  بخشید.  خواهد  تحقق  عدالت،  و 
كه  گذشته، نشان داد  یدادهای قرن  مهم ترین رو
نظم های بشرساز نتوانستند سعادتی برای انسان 

كی پس از هفتاد  معاصر فراهم نمایند: مرام اشترا
كشور شوراها به پایان خود رسید و همه  سال در 
بی طبقه  جامعه  تشكیل  بر  مبنی  وعده هایش 
سازمان  تشكیل  درآمد؛  آب  از  پوچ  كی،  اشترا
كه قرار بود صلح جهانی را تضمین  ملل متحد 
تجاوزهای  و  جنگ ها  بروز  از  نتوانست  نماید، 
جلوگیرى  ضعیف  كشورهای  به  ابرقدرت ها 
كند و در عمل دنیا را در تیول همان قدرت های 
جهالت های  آورد.  در  وتو  حق  صاحب  بزرگ 
مغزهای خشك با حمایت قدرت ها و حمایت 
و  طالبان  ظهور  به  مرتجع  كشورهای  مالی 
نفوس  قتل  جز  كه  انجامید  داعش  و  القاعده 
ثمره ای  ناامنی،  و  فساد  و  ویرانی  و  خرابی  و 
می رفت  گمان  كه  شدن  جهانی  ایده  نداشت؛ 
یك  اعضای  به مثابه  را  انسان ها  همه  دل های 
تسلط  با  كند،  نزدیك  هم  به  جهانی  دهكده 
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رسانه ها  بر  ابرقدرت ها 
ابزاری  اینترنت،  به ویژه 
درجهت  همان ها  برای 
كنترل مغزها و جنگ نرم 
مخملی  انقالب های  و 
بی سابقه  رشد  شد؛ 
جهان  نه تنها  تكنولوژی 
به  بلكه  نكرد  امن تر  را 
سالح های  بیشتر  تولید 
تخریب  كشتارجمعی، 
هراس  و  یست  محیط ز
جنگ  بروز  از  بیشتر 

كنون در آستانه قرن  جهانی سوم انجامید ... و ا
را  مظالم  این  بیشتر  هرچه  بشر  شمسی،  جدید 
را  بشری  نظم های  یك  تار دورنمای  و  می بیند 
كه باید  مشاهده می كند به این نتیجه می رسد 
آنجا  كند؛  جست وجو  دیگر  جای  در  را  نجات 
كه قدرتش  كه وعده هایش دروغین نیست؛ آنجا 
فائق بر همه قدرت هاست؛ آنجا كه همه خیرها و 
نعمت ها و زیبایی ها را به بشر هدیه داده است؛ 

كه انسان ها را دوست دارد و به آن ها نعمت  او 
به  باید  آری  است؛  داده  بینش  و  عقل  و  وجود 
ی آورد و از سویدای دل  خدای بزرگ و مهربان رو
عدالت گستر  منجی  كه  بخواهد  و  بخواند  را  او 
را  ظهورش  وعده  كه  را  بخشی  رهایی  موعود  و 
گسیل دارد تا بشریت را از همه این  داده است، 
راه  تنها  این  دهد؛  نجات  مصیبت ها  و  رنج ها 
نجات است و قرن نو، قرن فریاد موعودخواهی و 

ی است! منجی طلبی است؛ قرن مهدو
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روی خـــــــط خبـــــــــر

 29 با  مطابق   1400 بهمن  دوازدهم  روز  بامداد 
سوگوار  شیعه  جامعۀ   ،1443 جمادی االخر 
آیت اهلل  شد.  تقلید  مراجع  از  یكی  ارتحال 
گلپایگانی تغّمده  حاج شیخ لطف اهلل صافی 
سال  سومین  پایانی  روزهای  در  برحمته،  اهلل 
گفت؛  لبیک  را  حق  دعوت  عمر  دوم  سدۀ  از 
خدمات  و  علمی  تكاپوی  از  سرشار  عمری 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  ساحت های  در  دینی 
و  ارادت  و  خالصانه  بندگی  با  همراه  سیاسی 

شیفتگی به اولیای عظیم الشأن. 
آیت اهلل صافی، بنا بر زندگی نامۀ خودنوشتش، 
تا بیست وسه سالگی در زادگاهش نزد عالمان 
شهر و در رأس آنان پدر دانشمند خود، مراتب 
در  گذراند.  قّوت  به  را  دینی  علوم  تحصیل 
مراقبت  و  دغدغه ها  شاهد  دوران،  همان 
با  مقابله  در  شهر،  دینی  عالم  مقام  در  پدر 
و  اعتقادی  شبهه افكنی های  و  انحرافات 
هنجارشكنی های رفتاریـ ـ چه از سوی مبلغان 
رسمی  مقامات  سوی  از  چه  و  بهائی  فرقۀ 
شیفتگی  همچنان كه  بود.  ــ  جدید  سلطنت 

سربلندی گلبانگ 
طارمی حسن 

و  پدر  پرشور  سلوک  در  را  وحی  خاندان  به 
كه شش  آن هنگام  بار،  كرد. یک  تجربه  مادر 
چهره ای  و  بود  گذرانده  را  خویش  عمر  از  دهه 
شخصیت های  و  دینی  عالمان  میان  در  بارز 
در  كوتاه  یادداشتی  در  داشت،  اجتماعی 
سبب  عاملی  چه  كه  پرسش  این  به  پاسخ 
از  دفاع  در  كتاب هایی  تألیف  به  ی  و اهتمام 
بسیار  سهم  است،  بوده  ی  مهدو قدس  حریم 
مؤثر تربیت در كنار پدر و مادر نیک نهادش را با 
تمثل به این دو بیت از صاحب بن عباد، وزیر 
بویه،  آل  حكومت  در  شیعی  مقتدر  و  ادیب 

یادآور شد:
ها َشِرَبْت         

َ
ِمي ِإّن

ُ
َب اهلُل أ

َّ
ال َعذ

َبِن
َّ
ِبالل ْتنیِه 

َّ
َوَغذ َوِصـــــَيّ 

ْ
ال ُحّبَ 

باَحَسٍن       
َ
َوكاَن لي واِلٌد َیْهوى أ

باَحَسٍن
َ
ْهوى أ

َ
َفِصْرُت ِمْن ذي َوذا أ

خدا مادرم را عذاب نكناد كه از زالل مهر وصی 
سیراب شد و آن را با شیر به من نوشاند. پدری 
داشتم شیفتۀ اباالحسن، پس من به بركت این 

پدر و آن مادر دلدادۀ علی شدم.
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رحمةاهلل  »مادرم  افزوده:  نیز  مادرش  دربارۀ 
نجم  كتاب  بود،  فاضله  بانوان  از  كه  علیها 
و  خواندن  به  را  ما  و  می كرد  مطالعه  را  ثاقب 

شنیدن آن تشویق می نمود.«
كه  خانه ای  در  پرورش یافته  و  جوان  صافِی 
صاحب  حضرت  والیت  »انوار  ی  و تعبیر  به 
َمعان بود«، در 1320 

َ
الزمان ــ ارواحنا فداه ــ در ل

علمی  عالی  مدارج  در  تحصیل  برای  ش 
راهی حوزۀ علمیۀ قم شد و از محضر استاداِن 
ثالث  آیات  به  مشهور  علمی،  مركز  آن  بنام 
سیدمحمد  خوانساری،  )سیدمحمدتقی 
صدر(  سیدصدرالدین  كوه كمری،  حجت 
به  نجف  در  هم  سال  یک  مدت  به  برد،  بهره 
)ازجمله  شهر  این  دیرپای  حوزۀ  اعاظم  درس 
و  گلپایگانی  سیدجمال الدین  آیت اهلل  مرحوم 
آیت اهلل  و  شیرازی  محمدكاظم  شیخ  آیت اهلل 
از  و  شد  حاضر  كاظمی(  محمدعلی  شیخ 
1325 در قم استقرار یافت. در آن زمان، حوزۀ 
كه در پی هجرت  علمیۀ قم یكی دو سال بود 
مرحوم  صائب،  رأی  صاحب   و  ع 

ّ
متضل فقیه 

آیت اهلل حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی، 
و  نافذالكلمه  مرجعی  مقام  در  شهر،  این  به 
و  فضال  و  طالب  و  بود  یافته  نو  رونقی  مدّبر، 
عالمان تحت حمایت این مرجع عظیم الشأن 
تكاپویی امیدبخش را تجربه می كردند. صافی 
نیز خیلی زود در جمع نزدیكان فقیه بروجردی 

گرفت.  ــ و به تعبیر خود او »سّید استاد« ــ قرار 
از دانش و روش علمی این خّریت فن  او، هم 
و  راهبرد اجتماعی  و  و هم سلوک  گرفت  بهره 
ی را  سیاسی و اقدامات و دغدغه های دینی و
كرد.  در جایگاه مرجعیت، از نزدیک مشاهده 
سرمایه ای  جوان  دانشمند  این  برای  همه  این 
تأثیر  ی  و شخصّیت  تحقق  در  و  شد  بی نظیر 

گذاشت. ماندگار 
بر  كم نظیرش  احاطۀ  مدد  به  بروجردی  فقیه 
و  كالم  و  فقه  اصول  و  فقه  چون  دینی  علوم 
و  عمیق  شناخت  و  اسالم  یخ  تار و  حدیث 
مسائل  از  گاهی  آ و  متقدم  منابع  از  گسترده 
بر  و  شیعه  جامعۀ  بر  اسالم  جهان  روزگار  آن 
تقلید  مرجعیت  تجربه  دهه  سه  قریب  پایۀ 
برای طالب  آفاق جدیدی  بروجرد،  در منطقۀ 
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گرایش  گشود تا هریک به فراخور ذوق و  فاضل 
تالش  دینی  خدمت  مسیر  در  علمی،  توان  و 
به  این میان، شیخ لطف اهلل صافی  كنند. در 
به  ایشان«  ظّن  »حسن  پایۀ  بر  و  استاد  داللت 
ی، با برخورداری از »سوابق و عشق و عالقه«  و
و  صاحب العصر  حضرت  جهان  جان  به 
و  بركات  منشأ  كه  نهاد  راهی  در  گام  الزمان، 

فتوح بسیار شد. 
بنیادین جامعۀ  از دغدغه های  آن روزها یكی 
بهائی  جریان  مبلغان  شبهه افكنی های  دینی 
بود  دوازدهم؟جع؟  امام  مبارک  وجود  دربارۀ 
پاسخ گویی  در  دینی  جامعۀ  به حّق  انتظاِر  كه 
ساَحت  از  غبار  زدودن  و  شبهات  این  به 
داشت.  درپی  را  مذهب  قویِم  آموزه های 
گرد  اینک، با تأیید و راهگشایی بروجردی، شا
كه در روزگار  پرتالش و باانگیزه و دردآشنایش، 
و  فرقه  مبلغان  هیاهوی  خود  زادگاه  در  جوانی 
و  هیاهو  این  برابر  در  فقیدش  والد  تكاپوهای 
شبهه سازی های  و  مغالطات  از  رمزگشایی 
آثار  با  این  بر  افزون  و  بود  كرده  را مشاهده  آنان 
بود  آشنا  هم  سنت  اهل  جدید  مؤلفان  قلمی 
حضرت  وجود  به  عقیده  می كردند  گمان  كه 
حتی  و  است  شیعی  صرفًا  عقیده ای  مهدی 
نو  طرحی  بودند؛  بی خبر  نیز  آن  چندوچون  از 
به درستی  او  افكند.  در  ی  مهدو باور  ارائۀ  در 
امام حّی غایب،  كه وجود مبارک  بود  یافته  در

حضرت بقیةاهلل، بیش از آنكه از رهگذر چند 
دیده  یا  حضرت  آن  والدت  از  كی  حا روایِت 
كه  شدنش برای برخی از نزدیكان اثبات شود ــ 
روایات  آن  درستی  در  مناقشه  به  نیازی  البته 
كما استفدنا من اشارات  گزارش ها نیست،  و 
ــ به استناد  مشایخنا العظام الی هذه الدقیقه 
امام  نصب  وجوب  بر  كالمی  متقن  براهین 
معرفی  به  ناظر  بسامِد  پر  نقلِی  ۀ 

ّ
ادل و  معصوم 

یعنی  آنان،  عدد  و  كرم  ا رسول  جانشینان 
پیروان  روایی  طرق  در  قضا  از  كه  ــ  تا  دوازده 
و  ــ  است  یافته  نمود  بیشتر  خالفت  مكتب 
یكایک  و  كرم  ا رسول  شخص  تصریحات  نیز 
اوصاف  و  كنیه  و  نام  بر  منصوص  امامان 
آخرین امام، از خفای والدت و وقوع غیبت و 
آن  ظلم برافكن  قیام  بودن  جهانی  و  عمر  طول 
قطعیت  ظهور،  عصر  ویژگی های  و  حضرت 
امامیه  بزرگ  محدثان  و  یان  راو و  است  یافته 
كاتب  ینب  ابن ابی ز ابوعبداهلل  ازجمله  و 
نعمانی، شیخ صدوق ابن بابویه، شیخ الطائفه 
آثار  روش  همین  بر  طوسی،  محمدبن حسن 

گران سنگی پدید آورده اند. 
كتابی عظیم  صافی نیز همین نمط را برگزید و 
بر پایۀ بیش از شصت منبع تفسیری و حدیثی 
كالمی و لغوی عالمان اهل سنت  یخی و  و تار
از دیرزمان تا دوران معاصر و قریب به یک صد 
بودن  اجماعی  تا هم  كرد  تألیف  منبع شیعی 
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مذاهب  همۀ  نزد  مهدی  وجود  به  اعتقاد 
مهدی  انحصار  هم  و  سازد  مبرهن  را  اسالمی 
در شخص محمدبن الحسن العسكری؟ع؟ را 
و  نماند  انكار  یارای  را  هیچ كس  و  دهد  نشان 

هیچ مدعی دروغینی فرصت فریب نیابد. 
زمانه ای  در  منابع،  این  گردآوری  و  شناسایی 
از شهر محل  به ندرت  كتاب ها  از  بسیاری  كه 
رسد  چه  می شد  منتقل  دیگر  جای  به  انتشار 
كتابخانه های بزرگ  كشورهای دیگر و هنوز  به 
كاری  البته  بودند،  نشده  تأسیس  تخصصی 
گزیر در كنار وظایف  دشوار بود و صافی محقق نا
را  توان  و  تالش  همۀ  حوزه ای،  علمی  رسمی 
كتابخانه های  در  جست وجو  با  و  بست  به كار 
تعطیل  بدون  سال  »سه  شخصی،  و  عمومی 
دستیاری  بی آنكه  دیگر«،  عملی  اشتغاالت 
كوشش های بسیار  برگزیند، »این خدمت را با 
انجام  به  مسافرت ها«  حتی  و  بی خوابی ها  و 
كتاب منتخب االثر فی االمام  رساند. این گونه 
لطف اهلل  نام  و  یافت  تمام  صورت  الثانی عشر 
گلپایگانی با آن عجین شد و دانشمند  صافی 
جوان حوزۀ قم در چهارمین دهۀ زندگی »موقع« 
و  رصد  ساخت:  محقق  را  خود  »موضع«  و 

مرزبانی از ارجمندترین باور دینی. 
كوتاه مجال معرفی همه جانبۀ  نوشتار  این  در 
محقق  مؤلف  جایگاه  و  منتخب االثر  كتاب 
در  دینی  جامعۀ  معتَمد  و  مرجع  به مثابۀ  آن 

از عالم و عامی در مسألۀ والیت  همۀ سطوح 
امام  امامان معصوم و خصوصًا وجود مقدس 
عصر؟جع؟ نیست و در فرصتی دیگر باید به 
پس  آن  از  كه  دانست  باید  اما  پرداخت،  آن 
و  معرف  ِسمت  به  صافی  لطف اهلل  آیت اهلل 
موضوع  در  شیعه  اعتقادی  آموزه های  مبین 
چندین  و  شد  شناخته  یت  مهدو و  امامت 
اثر مهم دیگر در سطوح تخصصی و همگانی 
كرد. از آن مهم تر آنكه تا روزهای پایانی  تألیف 
عمر پرثمرش رصد این عرصۀ مهم را هیچ گاه 

رها نكرد. 
را  خود  نشان  او  كرد.  نیز  دیگری  كار  صافی 
»اقل  برگزید:  منتخب االثر  نشر  با  هم زمان 
المتمسكین بوالیته«. از آن پس او با این نشان 
هنگامی كه  سال،  شصت  از  پس  و  یست  ز
افزوده ها  و  تجدیدنظر  با  را  منتخب االثر 
شیخ  را  او  دیگران  درحالی كه  كرد،  بازنگاری 
فرا  را  نشان  همان  می خواندند،  المراجع 
پرافتخار  راه  صافی  بدانند  همگان  تا  نمود، 
باالترین  تا  ایمان  و  م علم 

َ
به عال خدمتگزاری 

پرافتخار  مرجعیت  سال  سی  یعنی  رتبه، 
پیموده  نشان  همین  ُیمن  به  را  شیعه  جامعۀ 

است. آری:
گر سر توان نهادن           بر آستان جانان 

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
طوبی له و ُحسُن مآب



10

كارشناس! تدارك  در  عناد  بی بی سی 

 1۷ مورخ  در  فارسی  تلویزیون  بی بی سی 
آن  در  كه  كرد  پخش  باز را  پرگاری  برنامه  دی 
كشیده تا حمله ای دیگر  موضوع تقیه را پیش 
را  تقیه  و  كند  تدارک  اسالمی  آموزه های  به  را 
یا معرفی نماید؛ اما برای آنكه  معادل دروغ و ر
عناد  كند  پیدا  آن  بررسی  برای  كارشناسانی 
كارشناس  سراغ  به  همیشه  مثل  و  یده  ورز
برای  ایشان  از  و  ثابتی رفته  آقای عرفان  بهائی 
است  جالب  است!  كرده  دعوت  بررسی  این 
ثابت  پای  دلیلی)!(  هیچ  بدون  نامبرده،  كه 
و  است  اینترنشنال  و  میزگردهای  بی بی سی 
از  زمینه ها  همه  در  ایشان  رسانه،  این  نظر  از 
مسائل  جامعه شناسی،  سیاست،  فلسفه، 
 ... و  یخی  تار موضوعات  تا  امنیتی  و  ملی 
كارشناس  و  است  تخصص  و  سواد  دارای 
كه  بی بی سی  دوم  كارشناس  می شود!  تلقی 
انتخاب كرد تا موضوع تقیه را بررسی كند آقای 
می دانید  چنانكه  كه  است  خلجی  مهدی 
ازجمله  بهائی  كنفرانس های  ثابت  پای 
و  است  ایرانی  فرهنگ  دوستداران  كنفرانس 
و  دارد  بهائیت  از  دفاع  در  موضع گیری  ده ها 
بهائیان  از  حمایت  با  شود  می  گفته  چنانكه 

بهائی  سازمان های  در   )!( آبرومندی  شغل 
گویی بهائی شده است  كرده و  آمریكایی پیدا 
تا  بنامد  مسلمان  را  خود  دارد  یت  مأمور اما  و 
كند و به عنوان  ی مسلمانان تأثیر  سخنانش رو
از تشكیالت  بهائی دفاع نماید.  یك بی طرف 
كه در بحث های  كنید  بی بی سی  حال تصور 
موضوع  می خواهد  است  بی طرف)!(  اسالمی 
این  با  ایران  شیعی  جامعه  و  تشیع  در  را  تقیه 
چه  ببینید  بگذارد،  بحث  به  كارشناس،  دو 

معجونی در خواهد آمد!
آغاز،  از همان  بدین ترتیب، مجری  بی بی سی 
گسترش  یا انگاشت و  تقیه را معادل دروغ و ر
یا و دروغ در ایران را هم قطعی دانست و برای  ر
سراغ  به  تقیه  آموزۀ  با  فرضی  انگارۀ  این  ربط 
این دوكارشناس رفت و سؤاالت جهت داری 
را با آن ها مطرح نمود و برنامه ای از برنامه های 
را  برد. مجری فرصت هایی  آنتن  ی  رو را  پرگار 
برای هریك قرار داده تا نظرات خود را در پاسخ 
كنند! جالب است  سؤاالت جهت دار او بیان 
غیراخالقی  عملی  را  تقیه  ثابتی،  آقای  كه 
می نامد و پز می دهد و می گوید من برای رفتن 
خود  بهائی  دین  نشدم  حاضر  دانشگاه  به 
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تقیه  بهائیت،  در  و  نكردم  تقیه  و  بپوشانم  را 
از  بخشی  كه  بهائی  مبلغ  این  ندارد!  وجود 
آنتن  بی بی سی و ایران اینترنشنال شده است 
عملكرد  و  بهائیت  یخ  تار از  اطالعی  كمترین 
رهبران  بهائی  همه  زیرا  ندارد؛  خود  رهبران 
تقیه  شوقی افندی  تا  گرفته  بهاءاهلل  و  باب  از 
در  تقیه  یخ  تار با  بیشتر  آشنایی  برای  كرده اند. 
از  بهائیت  »تقیه در  به مقالۀ  كنید  نگاه  ادیان 

كامران اقبال« در همین شماره. زبان 
را  خود  عراق  در  تبعید  دوران  در  بهاءاهلل 
كوه های  مسلمان نامید و در مدت حضور در 
یش محمد و پیرو یكی از  سلیمانیه خود را درو
كرد و در دوران حضور  فرقه های تصوف معرفی 
را  یه  رو همین  هم  عكا  در  بعد  و  استانبول  در 
نماز  به  نیز  عبدالبهاء  پسرش  نمود.  دنبال 
گاهی  جماعت مسلمانان حاضر می گشت و 
هم امام جماعت می شد و تشییع جنازه او هم 

كه  هم  شوقی افندی  بود.  مسلمانی  روش  به 
و بهائیت  به پدرش  می خواسته امالك متعلق 
را مسلمان معرفی  كند، خود  ایران ثبت  را در 
ذكر  گر  بهائی  ا وراثت  انحصار  در  وگرنه  نمود 
كه  رهبران  از  می شد!  محروم  ارث  از  می كرد 
در  نظامی  بهائی  دوهزار  حدود  تمام  یم  بگذر
تیمسار  صد  حدود  به ویژه  پهلوی  دوره  ارتش 
تیمسار  مثل  ارتش  باالی  مقامات  در  امیر  و 
ایادی پزشك شاه، در رزومه استخدامی خود، 
بودند  كرده  معرفی  مسلمان  را  خود  همگی 
در  صاحب منصبان  سایر  و  بهائی  وزرای  و 
دوره پهلوی اول و دوم تظاهر به مسلمان بودن 
 می كردند. ده ها شاهد دیگر هم بر تقیه بهائیان 
اقبال  بهائی  كامران  دكتر  مقاله  در  كه  هست 
به آن اشاره شده است. آن وقت آقای ثابتی، 
یا  تقیه را در  بهائیت منكر شده و آن را نشانه ر
با  هم  است!  بی بی سی  كرده  معرفی  دروغ  و 
كارشناسان محترم  این 
بدین گونه تقیه را بررسی 
را  آن  و  نموده  علمی)!( 
یا و دروغ در  در معنای ر
نهادینه  شیعی  جامعه 
تا  و  برمی شمرد  می داند 
كبیر  بریتانیای  اهداف 

كرده باشد. را دنبال 
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بیت العدل، در پیام چهارده صفحه ای سی ام 
شروع  قاره ای،  مشاوران  به   2021 سال  دسامبر 
پیشرفت  برای  پنج ساله  بیست و برنامه ای 
و  آن  بازخوانی  كه  كرد  اعالم  را  بهائی  جامعه 
تا  می تواند  پیشین،  پیام های  با  مقایسه اش 
گذشته تشكیالت  كارنامه سال های  حدودی 
ی پژوهشگران  بهائی و برنامه آینده  آن را پیش رو
به  است  الزم  ازاین رو  دهد.  قرار  منتقدان  و 
یم و زوایایی  بازخوانی و تحلیل این پیام بپرداز
از آن را با خوانندگان محترم بهائی شناسی به 

یم.  ک بگذار اشترا
مشاوران  هیأت  كه  می كنیم  اشاره  آغاز  در 
كارگزاران  از  نودنفری  مجموعۀ   قاره ای، 
از  صیانت  وظیفه شان  كه  است  بیت العدل 
كشورها و  بهائیت و تشویق به امر تبلیغ آن در 
مناطق مختلف جهان است و هریک از آنان 
كشور  مسؤول پیشرفت این امر در یک یا چند 
است. این نهاد جایگزین مؤسسه ایادی امراهلل 
بهاءاهلل  الواح  در  امراهلل،  ایادی  است. مؤسسه 
آیین بهائی، چهار  و بهاءاهلل، رهبر  اشاره شده 
ی تبلیغی امر بهائی، به این  نفر را به عنوان بازو
الواح  در  عباس افندی  اما  بود،  برگزیده  مقام 

بیت العدل دسامبر  سی ام  پیام  در  تهاجمی  تبلیغ 

وصایا، انتصاب افراد به این سمت را در حیطه 
مرگ  از  بعد  و  گذاشت  امراهلل  ولی  اختیارات 
شوقی، به دلیل ابهام در تعیین ولی امر بعدی 
و مغایرت رفتار شوقی با وصیت عبدالبهاء در 
تعیین جانشین و درنتیجه، فقدان ولی امراهلل 
نبود،  میسر  عنوان  این  به  افراد  انتصاب  عماًل 
جدیدی  نهاد  گرفت  تصمیم  بیت العدل  لذا 
كند،  ایجاد  بین المللی  دارالتبلیغ  نظر  زیر  را 
هیأت  ازاین رو  یابد؛  ادامه  تبلیغی  وظایف  تا 

مشاوران قاره ای تأسیس شد.
خود  كشورهای  در  قاره ای  مشاوران  از  هریک 
افرادی را به عنوان معاونان تبلیغ تعیین كرده اند 
گروهی را به عنوان مساعدین  و آن معاونان نیز 
خوشه ای  شبكۀ  این  كه  كرده اند  تعیین 
بهائی  تشكیالت  اصلی  ی  بازو )كالستری(، 
برای تبلیغ بهائیت است و در اصطالح به آن 
شاخه ای  یعنی  می گویند  انتصابی«  »ُعصبه 
كه افراد آن از باال به پایین منصوب می شوند. 
اعضای دارالتبلیغ و سایر نهادهای نام برده را 
این  انتخاب  و  می كند  منصوب  بیت العدل 
افراد، ارتباطی با انتخابات و محافل محلی و 

ملی )ُعصبه های انتخابی( ندارد. 
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پیام  مهم  اهداف  از  یكی  كه  است  طبیعی 
درواقع  قاره ای،  مشاوران  گروه  به  بیت العدل 
نقشه  پایان  در  مشاوران  برای  دستورالعملی 
محورهای  شدن  روشن  و  قبلی  بیست ساله 
برنامه  پایان  در  تشكیالت  این  تبلیغی 
چند  در  پیام  این  باشد.  قبلی  طوالنی مدت 

محور قابل تحلیل و بررسی است.
به هدف دخول - 1 نیل  برای  تبلیغ  فرایند  ادامه 

افواج مقبلین
شاید مهم ترین محور این پیام لزوم ادامه مسیر 
تبلیغی جامعه  بهائی در سال های آینده باشد. 
كه از سال 1996 و با ارائه  عمومی طرح  هدفی 
كالس های روحی به شكلی  مؤسسه آموزشی و 
سال  پنج  بیست و طول  در  و  شد  آغاز  نوین 
با  البته  و  یافت  ادامه  تمام  شدت  با  گذشته، 
یجی  تكمیل و اصالحات متعدد و افزایش تدر
آموزشی  دوره های  و  كتاب ها  این  محتوای 
گسترش است  همراه بوده و همچنان در حال 
كه عموم بهائیان و مبتدیان این  كید دارند  و تأ

دوره را فرا بگیرند. 
در سال 2001 بیت العدل در پیامی كه نمایشگر 
پیش بینی  بود،  بیست ساله  برنامه  یک  آغاز 
جهان  بهائیان  برنامه،  این  پایان  در  كه  كرد 
مقبلین«  افواج  »دخول  روند  در  تسریع  شاهد 
یجی،  تدر فرایند  یک  در  و  باشند  بهائیت  به 

گروه گروه، انسان ها به بهائیت بپیوندند.

افواج  دخول  كه  نبود  باری  اولین  البته  این 
مقبلین به بهائیان جهان وعده داده می شد. رد 
پای این بشارت را با یک جست وجوی ساده، 
بیت العدل  پیام های  از  بسیاری  در  می توان 
یافت. به عنوان  نمونه در پیام 9 نوامبر 1993، 
كه  داد  وعده  جهان  بهائیان  به  بیت العدل 
مختلفه«  »ممالک  در  وعده  این  »به زودی« 
 15 پیام  در  همچنین  یافت.  خواهد  تحقق 
سپتامبر 1996، نوشت: »جامعه جهانی بهائی 
هدف  با  را  چهارساله  نقشه  درحال حاضر، 
مقبلین  افواج  دخول  مراحل  پیشبرد  »قطعی« 

كرده است.«  به ظل امراهلل آغاز 
گوست  آ  31 پیام  در  كه  بود  حالی  در  این 
نظر  زیر  تشكیالت  معرفی  به  كه   ،198۷
جهان  سراسر  بهائیان  برای  بیت العدل 
را به شوقی  پرداخته شده، سابقه  این بشارت 

و از او به عبدالبهاء می رساند: 
مبارک  امر  پیشرفت  و  تقّدم  شّدت  و  سرعت 
همواره یكسان نیست، بلكه حضیض و اوجی 
انتصارات  و  ئات  ابتال تناوب  با  متناسب 
در  كه  توقیعی  در  امراهلل  ولی  حضرت  دارد. 
یخ 11 جوالی سال 1953 در ماه های اّولیه   تار
با  ارتباط  در  گردیده،  صادر  كبر  ا كبیر  جهاد 
دائمی  الحاق  و  »دخول  به  حیاتی  احتیاج 
ولكن  بطئ الحركة  جیش  به  جدیده  نفوس 
فّعالیت های  براثر  الجنود«  رّب  دائم الّتقدم 
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الحاق  و  دخول  »این  می فرمایند:  تبلیغی، 
تسریع  و  می دهد  بشارت  را  یومی  ظهور 
عبدالبهاء،  حضرت  فرموده   به  كه  می نماید 
و  اجناس  از  مردم  دسته جمعی  دخول  شاهد 

ملل مخلتفه در ّظل لوای امراهلل خواهد بود.«
آمریكای  و  آسیا  و  آفریقا  قاره  در  بهائی  عالم 
شاهد  اعظم  محیط  جزائر  و  جنوبی  و  مركزی 
نقشه  در  ولكن  است  بوده  مذكور  یوم  ظهور 
در  ناس  دسته جمعی  دخول  این  جدید، 
ممالک  سایر  به  و  یابد  ازدیاد  باید  امراهلل  ّظل 
در  امراهلل  ولی  حضرت  كه  چه  جوید؛  تسّری 
دخول  »این  می فرمایند:  مذكور  توقیع  همان 
اجناس  و  ملل  كه  است  یومی  ظهور  مقّدمه 
اثر وقوع یک سلسله وقایع خطیره  مختلفه در 
كه محتماًل مصیبت بار و حّتی به طور تقریبی 
تبلیغ  و  تقلیب  می باشد،  غیرقابل تصّور  نیز 
موقع  و  مقام  بغتًة  خود  كه  شده  دسته جمعی 
و  مضطرب  را  عالم  نظم  متغّیر،  را  مبارک  امر 
امر جمال  و معنوی  قوای مادی  و  نفوس  عّده  
این  نمود.«  خواهد  تقویت  بار  هزاران  را  قدم 
را  خود  باید  بهاء  اهل  كه  است  زمانی  همان 
برای ظهورش آماده سازند، این همان میقاتی 

كه فرا رسیدنش را باید تسریع نمود. است 
هیأت  به  بیت العدل   2021 دسامبر  پیام  در 
مسأله  همین  به  دیگر  بار  نیز  قاره ای  مشاوران 
ی  نیرو تبلور  پیش نیاز  را  آن  و  شده  اشاره 

است:  دانسته  بهائی  آیین  جامعه سازی 
ی اجتماع سازی آیین  »جلوه عظیم تری از نیرو
بهائی قبل از هر چیز محتاج حصول پیشرفت 
نقاط  همه   در  افواج  دخول  فرایند  در  بیشتری 

جهان می باشد.«
کریم- 2 تقلید نابجا از قرآن 

اهلَلِّ  »ِبْسِم  می فرماید:  نصر  سوره  در  كریم  قرآن 
َفْتُح 

ْ
ال َو  اهلَلِّ  َنْصُر  َجاَء  ِإَذا  ِحیِم،  الَرّ ْحمِن  الَرّ

ْفَواًجا، 
َ
أ اهلَلِّ  ِدیِن  ِفي  وَن 

ُ
َیْدُخل اَس  الَنّ ْیَت 

َ
َرأ َو 

اًبًا:  َتَوّ َكاَن  ُه 
ّ
ِإَن اْسَتْغِفْرُه  َو  َك  ِبّ َر ِبَحْمِد  ـْح  َفَسِبّ

و  است  بی اندازه  رحمتش  كه  خدا  نام  به 
مهربانی اش همیشگی، هنگامی كه یاری خدا 
كه  ببینی  را  مردم  و  رسد  فرا  پیروزی  ]آن[  و 
گروه گروه در دین خدا درآیند، پس پروردگارت 
گوی و از  را همراه با سپاس و ستایش تسبیح 
كه او همواره توبه پذیر است.« او آمرزش بخواه، 

به فتح  را مربوط  آیات  این  نزول  مفسران شأن 
آن  تسلط  و  كرم؟لص؟  پیامبرا دست  به  مكه 
مسلمان  و  عربستان  شبه جزیره  بر  حضرت 
دانسته اند.  منطقه  آن  در  افراد  كثر  ا شدن 
دین  به  مردم  گروه گروه  ورود  متعال  خداوند 
او  از  و  می كند  یادآوری  پیامبرش  به  را  االهی 
می خواهد بابت این نعمت، خداوند را تسبیح 
و  اشتباهات  بابت  و  باشد  سپاسگزار  و  گوید 

كند.  گناهان امت، استغفار 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B5%D8%B1
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برای  یادی  ز تمایل  كه  نیز  بهائی  رهبران 
االهی  ادیان  و  خود  آیین  میان  همانندسازی 
نیز خود  تا در این زمینه  كرده  اند  دارند، تالش 
عبدالبهاء  لذا  كنند.  معرفی  اسالم  مشابه  را 
و  فتح  كه  می داد  بشارت  بهائیان  به  مكررًا 
گروه های  به زودی  و  است  نزدیک  پیروزی 
آمد.  خواهند  در  آن ها  آیین  به  مردم  از  یادی  ز
نبود،  االهی  وعده ای  وعده،  این  كه  ازآنجا
این  نشد.  محقق  هیچ گاه  و  ماند  ابتر  همواره 
مدعی  جانشین  عبدالبهاء  كه  بود  حالی  در 
گر قرار بود همانندسازی میان  پیامبری بود و ا
دخول  بود  الزم  شود،  انجام  اسالم  و  بهائیت 
حیات  زمان  در  بهائی  آیین  به  مقبلین  افواج 
نه تنها  وعده  این  ی،  به هررو دهد.  رخ  بهاءاهلل 
در  بلكه  نرسید،  انجام  به  بهاءاهلل  زمان  در 
نیز  بیت العدل  و  شوقی  و  عبدالبهاء  دوران 
از مرگ  از صد سال  بعد  كنون  ا و  محقق نشد 
آرزوهای  و  آمال  ازجمله  عبدالبهاء، همچنان 
پیروان آیین بهائی و رهبران آنان در بیت العدل 

محسوب می شود.
و  بشارت  این  شد،  مالحظه  كه  همان طور 
نقشه های  اجرای  با  هدف  این  به  رسیدن 
دوره ها،  این  در  بهائی  تشكیالت  متعدد 
سال های  در  بیت العدل  پیام های  ترجیع بند 
مختلف بوده است. تشكیل مؤسسه آموزشی 
فعالیت های  طراحی  آن،  از  بعد  و  روحی 

همچنین  و  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  
فعالیت های جامعه سازی و اقدام اجتماعی، 
یعنی  مقصود،  همین  به  نیل  برای  همگی 
تبلیغ است، هدفی  راه  از  بهائی  نفوس  ازدیاد 
كه بیت العدل و جامعه بهائی در دستیابی به 
كنون مطابق وعده های داده شده توفیق  آن، تا

نیافته است.
در - 3 محقق نشده  وعدۀ   این  تکرار  چرایی 

پیام های مختلف بیت العدل
هرچند نمی توان دربارۀ پیام های بیت العدل، 
به نظر  اما  كرد،  نیت خوانی  قطعی  شكل  به 
بزرگ  گروه های  ورود  غایی  هدف  كه  می رسد 
كه در میان  مردم به آیین بهائی، هدفی است 
بهائیان برای تبلیغ بیشتر انگیزه ایجاد می كند. 
دوره های  در  كه  نیز  بیت العدل  اعضای 
مختلف تغییر می كنند، هیچ گاه به بهائیان و 
كه با وجود  منتقدان بهائیت پاسخ گو نبوده اند 
در  كه  متعددی  نقشه های  اجرای  و  طراحی 
طول این سال ها برای دستیابی به این هدف 
محقق  هدف  این  هنوز  چرا  پذیرفته،  صورت 
پیش نیاز  آن،  به  رسیدن  همچنان  و  نشده 

فعالیت های بعدی است؟ 
در  بیت العدل،  كه  است  حالی  در  این 
از  خود  خرسندی  مكررًا  خود  پیام های 
نقشه های  اجرای  در  بهائیان  تالش های 
از  فراتر  را  آن  موارد  برخی  در  و  ستوده  را  خود 
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برنامه ریزی ها و توقعات خود دانسته است؛ اما 
كه چگونه نقشه های  سؤال اصلی اینجا است 
كه برای نیل به این هدف طراحی شده  یادی  ز
و خیلی خوب هم اجرا می شود، هنوز نتوانسته 

آن را محقق سازد؟ 
كه این نقشه ها،  به نظر می رسد پاسخ آن است 
می كند،  وانمود  بیت العدل  آنچه  برخالف 
پیام های  و  نشده  اجرا  هم  خوب  و  نبوده  مؤثر 
بیت العدل برای بهائیان، فقط مصرف داخلی 
دارد تا آنان را برای هرگونه فعالیت و انتحار گرم 
كه  نگه دارد و اال هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد 
از یک قرن تالش  كنون بیش  از دهه ها و ا بعد 
همین  همچنان  هدف،  این  به  رسیدن  برای 
افراد  و  شود  دنبال  برنامه ها  همان  با  هدف 
این  كه  باشند  امیدوار  دیانت  این  به  باورمند 

كج به سرمنزل مقصود برسد.  بار 
نكته  بسیار مهم دیگر آن است كه به نظر می رسد 
در  بهائی شده  افراد  تعداد  و  شدن  بهائی  روند 
گذشته  سالیان  طول  در  مشخص  مدت  یک 
مسیحی شده  جدید  افراد  تعداد  با  مقایسه  در 
اسالم  است.  اندک  بسیار  مسلمان شده،  یا 
خود  آیین  به  ورود  برای  البته  مسیحیت  و 
و  نیستند  در تشكیالت  افراد  ثبت نام  نیازمند 
دسترس  در  افراد  این  تعداد  از  قطعی  آمار  لذا 
كه برای ورود به آیین خود  نیست اما بهائیت 
از  می كند،  تسجیل  و  ثبت نام  به  ملزم  را  افراد 

بااین حال  افراد دقیقًا مطلع است.  تعداد این 
را  كمیت ها  بیت العدل  گذشته،  دهه  دو  در 
گزارش های تبلیغی خود ارائه نداده است و  در 
كرده  گذرا از این مطلب عبور  اغلب به صورت 
و از بیان تعداد دقیق بهائیان جهان خودداری 
زبان  از  بهائیان  آمار  دارد  سعی  و  است  كرده 
مؤسسات و افراد غیربهائی عنوان شود تا بتواند 

كند. دربارۀ آن غلو 
تبلیغ نظام مند- 4

كید  تأ بیت العدل  پیام  این  مهم  نكات  از 
نقش  كه  است  نظام مند  تبلیغ  بر  مجدد 
آشكار  بیش ازپیش  را  بهائیت  در  مسأله  این 
محافل  از  خود  پیام  در  بیت العدل  می سازد. 
ملی می خواهد تا به شوراهای منطقه ای آزادی 
با  را  تبلیغ  امر  بتوانند  تا  دهند  بیشتری  عمل 
شوراهای  كنند.  پیگیری  بیشتری  جدیت 
و  محلی  محافل  مافوق  نهادی  منطقه ای 
چند  كار  بر  كه  هستند  ملی  محافل  مادون 
واسطۀ  و  می كنند  نظارت  محلی  محفل 
این  تأسیس  هستند.  محلی  و  ملی  محافل 
باز  بیت العدل   199۷ می   30 پیام  به  شوراها 
امر  مدیریتی  سطوح  در  شوراها  این  می گردد. 

تبلیغ با مشاوران قاره ای مرتبط هستند.
بیت العدل پیش از این و در پیام 2۷ دسامبر 
2005، بر مسأله تبلیغ نظام مند توسط شوراهای 
كرده و نوشته بود: »انتصاب  كید  منطقه ای تأ
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شورای  طرف  از  تبلیغ  ناحیه ای  لجنه   یک 
جوانب  اداره   برای  ملی  محفل  یا  و  منطقه ای 
و  یج  ترو راه  در  سیستماتیک  مجهودات  دیگر 

تحكیم سریع نیز ضروری است.«
مسأله  این  بر  نیز  بیت العدل  اخیر  پیام  در 
كید شده و وظایفی نظیر انتصاب لجنه های  تأ
خدمت،  در  آن ها  تشویق  و  تبلیغی  ناحیه ای 
اعزام مهاجران داخلی، حمایت از برنامه های 
تبلیغی و نشر مطبوعات پایه ای را برعهده  آنان 

قرار داده است. 
محدوده   یک  از  خارج  برای  مبلغان  اعزام 
مدیریت  از  باالتری  سطح  در  جغرافیایی 
اخیر  پیام  در  كار  این  می شود.  پیگیری 
بیت العدل برعهده دارالتبلیغ بین المللی قرار 
بیت العدل  نظر  زیر  مستقیمًا  كه  شده  داده 

فعالیت می كند. 
دادن  از  خود  پیام  در  بیت العدل  درعین حال 
غافل  نیز  محلی  محافل  به  تبلیغی  وظایف 
نبوده است. براساس این پیام، محفل روحانی 
از  حمایت  طریق  »از  است  موظف  منطقه 
گروه های مؤمنین قائم به خدمت در آن محل« 
»به طور  و  كند  پیگیری  را  آنان  رشد  و  توسعه 
كلی، هرچه احتیاج به سازماندهی فعالیت ها 
مثاًل  آن  از  بخش هایی  در  یا  محل  سطح  در 
منازل،  در  مالقات  كمپین های  دادن  ترتیب 
برگزار  كه جلسات دعا  همراهی خانواده هایی 

گروه هایی  می كنند و یا تشویق آنان به تشكیل 
می یابد،  افزایش  یكدیگر  با  همكاری  برای 
كه محفل محلی می تواند در این رابطه  نقشی 

ایفا نماید، اهمیت بیشتری می یابد.« 
محلی  محافل  داشتن  اجازه  دیگر  مهم  نكته  
ساخت  همچنین  و  كارمند  استخدام  برای 
مشرق االذكارهای محلی برای پیشبرد اهداف 
نیازمند  یقینًا  كه  اهدافی  است.  تبلیغی 
بهائی  فعالیت های  و  است  بودجه  و  برنامه 
حالت  از  می شود  ادعا  آن چه  برخالف  را 
داوطلبانه و خودجوش خارج می كند و باعث 
كه  شكل گیری طبقه ای در آیین بهائی می شود 
مدیریت  و  بهائیت  یج  ترو و  تبلیغ  آن  هدف 
هدف  این  برای  و  است  بهائیان  داخلی  امور 
یافت می كند و به شكل حرفه ای اقدام  پول در
نام  با  دیگر  آیین های  در  همان كه  می كند؛ 
طبقه روحانی مشخص می شود. توجه به این 
كه وجود طبقه روحانی در  نكته ضروری است 
بهائیت  اشكال  و  ضرورت هاست  از  آیین  هر 
با  و  می زند  پس  دست  با  را  آن  كه  است  این 
از  پا پیش می كشد. جایی نبودن این طبقه را 
دیگر،  جایی  و  می داند  خود  آیین  امتیازهای 
صادر  تی  تشكیال دستور  رسمًا  آن  ایجاد  برای 
كه مدعی  می كند و این همه تعارض از آیینی 

االهی بودن است، پذیرفته نیست.
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برای  پیش بینی شده  مالی  منابع  درعین حال 
بیت العدل  و  نیست  مشخص  اقدامات  این 
حقوق اهلل  و  تبرعات  بر  چندانی  حساب  نیز 
نگاه  در  است.  نكرده  باز  بهائیان  پرداختی 
كه درآمدهای حاصل  به نظر می رسد  نخست 
اجتماعی،  و  اقتصادی  توسعه  برنامه های  از 
پشتوانه مالی چنین اقدامات تبلیغی سنگینی 
اقداماتی  چه  پرده  پشت  در  اینكه  اما  باشد، 
چه  با  مؤسسات،  كدام  و  است  جریان  در 
كشورها و مناطقی از این  هدف هایی و در چه 
پیام  در  می كنند،  مالی  پشتیبانی  اقدامات، 
احتمااًل  و  است  نشده  منعكس  بیت العدل 

هرگز در این زمینه شفاف سازی نخواهد شد.
تالش برای تقلیب اجتماعی- 5

هدفی  برای  البته  پیش گفته  تالش های  همه  
با  و  واضح  و  مشخص  شكل  به  كه  است 
بیت العدل  پیام  همین  در  مستقل  تیتر  یک 
تقلیب  در  »مشاركت  می كند:  خودنمایی 
كه تشكیالت  اجتماعی«. این بدان معناست 
به  مختلف،  جوامع  در  می داند  الزم  بهائی 
ایجاد  فرهنگی  و  اجتماعی  گونه ای دگردیسی 
كند كه افراد، ضمن صرف نظر كردن از آیین ها 
درآیند  بهائی  آیین  به  خود،  زندگی  سبک  و 
انتخاب  خود  برای  را  بهائی  زندگی  سبک  و 

كنند. 

شعار  با  نخست  بهائی  تشكیالت  كه  هرچند 
تمدن  ایجاد  انسانی،  عالم  وحدت  ایجاد 
نظیر  و مدنی  گفتمان های اجتماعی  و  بشری 
مختلف  جوامع  غلط  رسوم  و  آداب  با  مبارزه 
ارتقاء  همچنین  و  كودک همسری  مانند 
وضعیت  بهبود  مانند  آنان  زندگی  كیفیت 
هرچه  اما  می شود،  عرصه  این  وارد  بهداشتی 
كه پیش می رود، باورها و عقاید جامعه هدف 
را بیشتر نشانه گیری می كند و آن قدر به فرایند 
تقلیب اجتماعی ادامه می دهد تا آن جامعه را 
از فرهنگ و پیشینه خود جدا یا بی تفاوت كند 
توسعه طلبانه خود،  برنامه های  با  كاماًل  را  او  و 

همراه و هم عقیده سازد.
این زنجیره مفهومی با نقل جمله ای از بهاءاهلل 
و شوقی در پایان همین پیام تكمیل می شود. 
كمبودهای  و  »نقص  می نویسد:  بیت العدل 
توانایی  تمامی  علی رغم  امروزی  مدنیت 
مادی اش، واضح است و حكم صادره از قلم 
اعلی چنین است: اما علمتم بانا قد طوینا ما 
عند الناس و بسطنا بساطًا آخر ]آیا نمی دانید 
خاتمه  است،  مردم  دست  در  آنچه  به  ما  كه 
استقرار  گستردیم[  دیگر  بساطی  و  دادیم 
عزیز  ولی  حضرت  فرموده   به  االهی  مدنیت 
آیین  اعالی  مقصد  و  قصوی  غایت  امراهلل، 

بهائی است.«
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كه تالش برای تغییر فرهنگی  مالحظه می شود 
كه  از مهم ترین اهداف بهائیت است. هدفی 
كردن آن به شكل نظام مند در بسیاری  دنبال 
جوامع،  از  برخی  در  و  مذموم  امری  جوامع  از 
كه از بیرون باعث  جرم محسوب می شود، چرا
عمومی  ارزش های  و  اجتماعی  هویت  تغییر 
كه از منظر فعاالن فرهنگی هر منطقه،  می شود 

امری نامطلوب است.

از  سرشار  نظامی  بهائیت،  نظام  كه  ازآنجا
آدمی  فطرت  و  عقل  با  ناسازگار  نیز  و  تعارض 
است و برای آزاداندیشان و موحدان پذیرفتنی 
نیست؛ آنان كه حاضر نیستند از نظام عقیدتی 
خود دست بردارند و بر بساط بهاءاهلل دلخوش 
یكردهایی  كنند، طبیعتًا از چنین اهداف و رو
نگرانی  احساس  می شوند،  بیان  آشكارا  كه 
می كنند و تالش آنان برای تقابل با این هجوم 

فرهنگی، قابل فهم و موجه خواهد بود.

رسم توضیحی 1نمایی شماتیک از تشکیالت بهائی
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نمادهای رشد و کمیت های موردنظر در این - 6
پیام

تشكیالت بهائی جهان را به مناطق مختلفی 
تقسیم كرده است )نزدیک به 1۷ هزار منطقه(. 
پیشرفت  با  متناسب  مناطق،  این  از  هریک 
فرایند تبلیغ، درجه بندی شده و این درجات 
می شوند.  مشخص  رشد«  »نماد  عبارت  با 
منطقه   یک  وارد  مبلغ  بهائی  یک  هنگامی كه 
اقدام  چهار  از  یكی  و  می شود  جغرافیایی 
یا  منطقه  آن  می كند،  آغاز  را  تبلیغی  اساسی 
است.  شده  وارد  رشد  نماد  اولین  به  كالستر 
تشكیل  تبلیغی،  اساسی  اقدامات  از  منظور 
سوم  كتاب  مبنای  )بر  اطفال  كالس های 
كالس های نوجوان )بر مبنای  روحی(، تشكیل 
حلقه های  تشكیل  روحی(،  پنجم  كتاب 
كتاب  مبنای  )بر  بزرگساالن  برای  مطالعه 
و  دعا  جلسات  تشكیل  یا  روحی(  نخست 

نیایش بر مبنای مناجات های بهائی است. 
كالس ها،  این  فارغ التحصیالن  هنگامی كه 
بزرگساالن،  مطالعه   حلقه های  در  به ویژه 
به  پیوستن  برای  را  افرادی  خودشان  بتوانند 
تا  كنند  روحی  كالس های  جذب  بهائیت 
افزایش  تصاعدی  به صورت  بهائیان  تعداد 
شده  وارد  رشد  دوم  نماد  به  منطقه  آن  یابد، 
كالس های فشرده  است. در این نماد تشكیل 
از  بهائی  تشكیالت  با  همسو  افراد  ازدیاد  و 

مهم ترین اهداف جامعه بهائی قرار می گیرد.
منطقه  هر  بهائیان  رشد،  نماد  سومین  در 
موظفند وارد گفتمان های اجتماعی مؤثر شوند 
اجتماعی  روندهای  در  مشاركت  طریق  از  و 
تأثیرگذار  تا  كنند  تالش  منطقه،  اقتصادی  و 
باشند و با خدمت به جامعه  مادر، كاری كنند 
كه تداوم و بقای آنان تضمین شده و درواقع به 

رسمیت شناخته شوند. 
منطقه  هر  بهائیان  رشد،  نماد  چهارمین  در 
وارد  و  می روند  فراتر  یادگیری  محدوده های  از 
جهانی  مدنیت  تشكیل  برای  تجربه اندوزی 
رشد  مسیر  می شوند.  بهائیت  تعالیم  براساس 
گاهی براساس  در این نماد تا حدودی مبهم و 
سعی و خطاست، اما درنهایت دستاوردهای 
جامعه  بهائی در این مناطق، باید مورداستفاده 
كه در نمادهای قبلی رشد  گیرد  قرار  مناطقی 

هستند. 
و  رشد  نمادهای  و  منطقه بندی  این  تعیین 
آن ها  از  هریک  به  دستیابی  برای  برنامه ریزی 
خطاب  بیت العدل  پیشین  پیام های  در 
می خورد.  چشم  به  نیز  قاره ای  مشاوران  به 
اهداف كمی تعیین شده كه باید تا پایان برنامه 
محقق   )1401 اردیبهشت  )تا  فعلی  یک ساله 

شوند، به شرح ذیل است:
برنامه  جغرافیایی  محدودۀ   6000 از  بیش  در 

رشد در جریان باشد.
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نماد  از  مناطق،  این  از  محدوده   5000 حدود 
كرده باشند.  رشد دوم عبور 

در 1300 محدوده به نماد سوم یا چهارم رسیده 
باشند.

تشكیالت  تبلیغی  شیوه  كه  می شود  مالحظه 
كاماًل  شیوه ای  برنامه،  این  براساس  بهائی 
تهاجمی و به قصد تقلیب وضعیت اجتماعی 
آموزه های  با  آن  ساختن  همراه  و  فرهنگی  و 
كاماًل  روش  این  در  تبلیغ  است.  بهائی 
اندازه گیری شده و به وسیلۀ معاونان و شوراهای 
منطقه ای و یا محافل ملی به مشاوران قاره ای 
گزارش  و توسط مشاوران قاره ای به بیت العدل 
تبلیغ،  فرایند  پیشرفت  برای  مرتبًا  و  می شود 
صورت  الزم  هدایت های  و  شده  برنامه ریزی 
چنین  تالشی  كه  است  بدیهی  می پذیرد. 
فرهنگ های  زدودن  عهده دار  كه  مركزمحور 
فرهنگ  با  آن ها  كردن  جایگزین  و  مختلف 
نخواهد  قابل تحمل  است،  خویش  ابداعی 
بود، به ویژه آنكه بیت العدل رسمًا در پیام های 
نماد  چهارمین  در  كه  است  كرده  اذعان  خود 
تأسیس  برای  تجربه اندوزی  مشغول  رشد، 
معناست  بدان  این  است.  جهانی  مدنیت 
طرحواره  بهائی  تشكیالت  درحال حاضر،  كه 
مشخصی برای آن مدنیت ادعایی ندارد و قرار 
كسب  كه  است در آینده و براساس تجربیاتی 
بنابراین  نماید.  ایجاد  را  این مدنیت  می كند، 

كه از سوی خداوند متعال،  خود معترف است 
آنان  برای  مدنیت  و  جامعه  اداره  برای  روشی 
ارسال نشده است و آن ها خود باید با مطالعه 
كنند. بدیهی  و همفكری، این روش ها را پیدا 
كه چنین روشی در مقایسه با سایر ادیان  است 
كه  اسالم  مقدس  آیین  و  یهود  مانند  االهی 
دارای دستور های مشخص فردی و اجتماعی 
و  عقاید  احكام،  مختلف،  حوزه های  در 
نیست؛  مقایسه  قابل  اساسًا  هستند،  اخالق 
بشری  به  كنون  هم ا از  خود  آنان  آنكه  به ویژه 
هستند  معترف  مدنی  سلوک  روش های  بودن 
خارج  خداوند  دخالت  حوزه  از  را  آن  ظاهرًا  و 

ساخته اند. 
درخواست  اینجا،  در  دیگر  مهم  نكته 
محافل  و  منطقه ای  شوراهای  از  بیت العدل 
ملی برای تعیین وضعیت هر منطقه جغرافیایی 
در حوزه های استحفاظی آنان است؛ به گونه ای 
كه برای برنامه نه ساله ای كه از اردیبهشت 1401 
كمّی و پایش  آغاز می شود، امكان برنامه ریزی 
برنامه برای بیت العدل ممكن شود. همچنین 
قاره ای خواسته است  از مشاوران  بیت العدل 
كه با كمک محافل ملی و شوراهای منطقه ای، 
را  كالسترها  و  جغرافیایی  تقسیم بندی های 
به  را  آن ها  و اصالحات الزم در  كرده  بازنگری 

بیت العدل پیشنهاد دهند.
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كه علی رغم نظم آهنین و  این بدان معناست 
تی بودن بهائیت، بیت العدل به عنوان   تشكیال
وضعیت  از  تصمیم گیری،  مرجع  عالی ترین 
تبلیغ  آن ها  در  بهائیت  كه  مختلفی  مناطق 
باز  خود  این  ندارد.  دقیقی  اطالع  می شود، 
نه تنها  نه نفره،  هیأت  این  كه  معناست  بدان 
خالی از الهامات االهی و غیرمتصل به آسمان 
این  در  الزم  مدیریتی  اطالعات  بلكه  است، 
غیراین صورت،  در  كه  چرا ندارد؛  نیز  را  زمینه 
از پیش پاافتاده ترین اطالعات مربوط  بود  الزم 
گاه  آ خود  پیروان  تبلیغی  فعالیت های  به 

باشد. 
دل  هنوز  كه  بهائیانی  از  پرسش  این  جای 
گر  ا كه  دارد  وجود  دارند  بیت العدل  گرو  در 
امر  از وضعیت تشكیالت تحت  بیت العدل، 
به  نیاز  مسأله  این  برای  و  نیست  مطلع  خود 
است  قرار  چگونه  دارد،  اطالعات  جمع آوری 
كل عالم مطلع باشد و برای همه   از وضعیت 
آیا  كند؟  ارائه  شفابخش  نسخه ای  عالم، 
اطالعات  عالم،  تمام  است  الزم  درآن صورت 
ارائه  بیت العدل  به  را  خود  منطقه  به  مربوط 
آنان  رشد  برای  بتواند  سازمان  این  تا  كنند 
رأس  و  رهبران  گر  ا كند؟  صادر  دستورالعمل 
از  خداوند،  با  ارتباط  مدعی  دیانِت  یک 
چگونه  باشند،  نداشته  خبر  خود  زیردست 
نكته  نمایند؟  اداره  را  عالم  تمام  می توانند 

اطالعات  این  گر  ا كه  است  این  بعدی  مهم 
جمع آوری شده و به روز، در اختیار دیگران قرار 
و  مادر  آن سوءاستفاده شود، جوامع  از  و  گیرد 
برخورد  چگونه  فرجامی  چنین  با  باید  اصلی، 

كنند؟
کید بر توان جامعه سازی آیین بهائی- 7 تأ

از دیگر محورهای مهم پیام بیت العدل، تالش 
برای ابراز توان جامعه سازی بهائیت در برنامه 
است.  پیش رو  پنج ساله  بیست و بلندمدت 
به  بیت العدل  پیام  بخش  بیشترین  شاید 

همین موضوع اختصاص یافته است. 
طول  در  اندیشمندان  سایر  و  دین  فیلسوفان 
تاریخ تعاریف متعددی برای دین و كاركردهای 
از  یكی  می رسد  به نظر  كرده اند.  مطرح  آن 
مهم ترین كاركردهای دین، تنظیم رابطه  هر فرد با 
خویشتن، با پروردگار و با اهالی اجتماع باشد، 
لذا  نماید.  تضمین  را  او  سعادت  كه  به نحوی 
دین مجموعه وسیعی از باورها و عقاید، احكام 
عالوه برآنكه  كه  است  اخالقیات  و  قوانین  و 
ارتباطی  می كند،  تسهیل  را  اجتماعی  زندگی 
صحیح میان انسان و خالق او برقرار می سازد؛ 
خالق  تأثیر  وجود،  تمام  با  انسان  كه  به نحوی 
مختلف  شؤون  در  را  زندگی اش  بر  خویش 
انفعال  حالت  تأثیر،  آن  به  نسبت  و  می یابد 
پیدا كرده، آن را تمجید نموده و سپاس بی كران 

خویش را به خداوند متعال ابراز می كند. 
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در این میان، بهائیت فقط حضور در اجتماع 
را  خدماتی  و  اجتماعی  اقدامات  انجام  و 
مرتبًا  و  داده  قرار  خود  برنامه های  سرلوحه  
پیروان خود را به ایجاد تعامل برای تأثیرگذاری 

بیشتر در محیط پیرامونی تشویق می كند.
این نوع نگرش هرچند در نگاه اول تا حدودی 
نقد  قابل  از دو منظر  اما  به نظر می رسد،  موجه 

است:
اساسی  سؤاالت  برای  بهائیت  آنكه  نخست 
پاسخی  خویش،  معاد  و  مبدأ  دربارۀ  انسان 
میان  ارتباط  تنظیم  از  و  نداشته  درخور 
به شكل آشكاری  با خالق خویش  مخلوقات 
ناتوان بوده است. این ناتوانی در حدی است 
آیین،  این  رهبران  ابداعی  مناسک  حتی  كه 
روحانی  و  معنوی  نیازهای  است  نتوانسته 
پیروان را حتی به شكل سطحی و نمادین ارضا 
نماید. از بعد فكری و فلسفی نیز، بهائیت نظام 
نیاورده  ارمغان  به  بشر  برای  جدیدی  فكری 
است؛ به ویژه آنكه در میان مبانی فكری خود 
دچار تعارض ها و تناقض های بی شماری نیز 
كه در این  هست. بنابراین برای رهبران بهائی 
بعد نتوانسته اند به نیاز انسان به دین پاسخی 
به سوی  حركت  فرار،  راه  تنها  دهند،  درخور 
با  پیروان  كردن  سرگرم  و  اجتماعی  اقدامات 

چنین دستورالعمل هایی است.
را  بیت العدل  اعضای  كه  نكته ای  دومین 

سمت وسو  این  به  گذشته  دهه های  طول  در 
برای  اقدامات،  این  بی شمار  منافع  كشانده، 
فواید  دارند.  درنظر  آنان  كه  است  اهدافی 
فرار  به  بهائی  برای رهبران  اقدامات اجتماعی 
از پاسخ گویی دربارۀ مسائل اساسی فكری بشر 

خالصه نمی شود. 
كه  است  الزم  مطلب  این  چندباره  تذكر 
اقدامات سازمان های بین المللی برای توسعه  
خویش و استفاده از بستر اقدامات اجتماعی 
به خودی خود  عام المنفعه،  فعالیت های  و 
نباید نوعی ناهنجاری تلقی شود؛ بلكه اشكال 
كه این فعالیت ها به تصریح  عمده آنجا است 
سال های  پیام های  و  بیت العدل  پیام  همین 
تشكیل  برای  مدخلی  نهاد،  این  گذشته 
كالس هایی  كالس های تبلیغی روحی است. 
به  را  آنان  و  كرده  را نشانه گیری  افراد  كه عقاید 
قبلی  عقاید  و  باورها  از  نامحسوس،  شكلی 
خود جدا می سازد و این همه در حالی است 
به  خدمات  این  ارائه  بدو  در  اهداف  این  كه 
كه  اطالع جوامع هدف گذاری شده نمی رسد، 
بسیار  آن  موفقیت  احتمال  شود،  چنین  گر  ا

اندک خواهد بود.
گفتنی ها درباره  این پیام بیت العدل همچنان 
وجود دارد و الزم است این پیام در شماره های 
بررسی  و  تحلیل  بیشتر  بهائی شناسی،  بعدی 

شود.
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برنامه 20 ساله  اتمام  از  تشكیالت  بهائی پس 
برنامه یك ساله  پایان سال2021، یك  خود در 
در  خود  كاستی  و  ضعف ها  تا  دید  تدارك  را 
برای  آنكه  از  پس  نماید.  برطرف  را  برنامه  آن 
كه وعده دخول افواج  جهانیان مشخص شد 
بود تحقق  برنامه  آن  اهداف  از  كه  بهائیت  به 
پایان  تا  بعد  ساله   2٥ برنامه  به  را  آن  نیافته، 
یك  با  كه  سالی   2٥ نمود.  موكول  سال20٤٦ 
برنامه یك ساله )تا2022( و یك برنامه نه ساله 
 )20٤٦( پانزده ساله  برنامه  یك  و   )20٣1 )تا 
عالی ترین  منظور  بدین  شد.  خواهد  طراحی 
مشاورین  یعنی  خود  تبلیغی  اجرایی  نهاد 
فراخواند  حیفا  به  دسامبر2021،  در  را  قاره ای 
و دستورهای الزم را به آنان داد و در پایان نیز 
مأمور  را  آنان  صریحی  و  مهم  بسیار  پیام  در 
كه از  كرد  ی و اجرای برنامه نه ساله  زمینه ساز
ماه  آغاز  با  میالدی(   2022(1٤01 اردیبهشت 

رضوان  بهائی، شروع می شود.

كه  است  مهم  آن چنان  دسامبر  پیام 
را  آن  فارسی  ترجمه  بارها  تشكیالت  بهائی 

و رمز های مخصوص  كدها  با  در 1٩ صفحه، 
بار  این  را  اهدافش  و  كرده  منتشر  خود 
همه  و  كرده  عنوان  قبل  از  صریح تر  بسیار 
نموده  آن  اجرای  مأمور  را  مؤسسات  بهائی 
رمز  اسم  برنامه  این  هدف  مهم ترین  است. 
توده های  در  نفوذ  به منظور  ی«  »جامعه ساز
سازمان های  و  مختلف  كشورهای  در  مردم 
اجتماعی  و  فرهنگی  مؤسسات  و  نهاد  مردم 
برای  آنان  كردن  و  بهائی  ی  هوادارساز برای 
بهائیت  كیش  به  افواج عمومی  تحقق دخول 
به  قبل  ساله   2٥ برنامه  در  كه  هدفی  است، 
در  كه  بعدی  هدف  بود.  شده  منجر  كامی  نا
تبلیغ  است  شده  كید  تأ آن  بر  دسامبر  پیام 
گسترده است. بیت العدل  بهائیت در سطح 

گفته است: در این پیام صراحتًا 

ی یك ساله در  یم در پایان نقشه جار انتظار دار
برنامه های  ٦000 محدوده جغرافیایی  از  بیش 
عموم  ی  رو تهاجمی  تبلیغ  رمز  )اسم  رشد 
و  جوانان  نوجوانان،  كودكان،  شامل  مردم 
كالس های روحی  كالسترها و  بزرگ ساالن در 

ایران و  نه ســاله  برنامه 



25

اجرا  حال  در  تبلیغی(  متعدد  برنامه های  و 
محدوده های  این  از   ٥000 به  نزدیك  باشد، 
گذشته باشد  جغرافیایی از دومین نماد رشد 
و در 1٣00 محدوده، احبای عزیز )بهائیان( به 
این  باشند.  آمده  نائل  فراتری  پیشرفت های 
ارقام در طی نقشه نه ساله آینده باید به میزان 

قابل مالحظه ای افزایش یابد.

بیت العدل در ادامه می افزاید:

تقسیم بندی  طرح  تعدیل  اینكه  از  بعد 
انجام  كشور  هر  در  جغرافیایی  محدوده های 
محافل  با  كه  می كنیم  تقاضا  شما  از  شد، 
ی  همكار منطقه ای  شوراهای  و  ملی  روحانی 
كه  تا تعداد محدوده های جغرافیایی  نمایید 
از اولین  گذشتن به ترتیب  طی نقشه، امكان 
و دومین و سومین نماد رشد )میزان استقبال 
دارند،  را  با  بهائیت(  ی  همكار برای  افراد 

پیش بینی شود... .

این است  از تشكیالت  بهائی  سؤال دقیق ما 
تبلیغی در نقشۀ  برنامه های  از  كه چه سهمی 
یك ساله، نه ساله و بیست و پنج ساله به ایران 
اختصاص دارد و قرار است مشاورین قاره ای 
ی  و معاونین آن ها چه مقدار برنامه جامعه ساز
در  را  كالسترها  و  جغرافیایی  منطقه  ازدیاد  و 
هدف  است  قرار  نمایند؟  اجرا  ایران  كشور 

از  ساله   2٥ نقشه  طول  در  ی  جامعه ساز
و  مردمی  سازمان های  اركان  در  نفوذ  طریق 
عمومی و دولتی موجود در ایران سازماندهی 
درنظر  بودجه  مقدار  چه  كار  این  برای  شود؟ 
ایران  تشكیالت  بهائی  داخل  به  كه  گرفته اند 
گردد؟ فشارهای بین المللی بر ایران را،  تزریق 
جهانی،  قدرت  كانون های  با  البی  طریق  از 
كرده اند؟ آیا می توان تصور  چگونه برنامه ریزی 
كه به قول آن ها مهد امراهلل است  كرد ایران را 

گذاشته باشند؟! كنار  از نقشه 2٥ ساله 

[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice 
dated 4 January 2022 to the Bahá’ís of the world] 

 

 ای ازترجمه

 بهائیان جهان العدل اعظم خطاب به  پیام بیت

 (المللی ترجمه به زبان فارسیهیئت بین)

 

 

 2022ژانویه    4

 ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم مالحظه فرمایند 

 دوستان عزیز و محبوب،

ق  موف   که حاضرند و معدودیدر ارض اقدس  شانکثری هستیم که ااقار ه نیمشاور  تی  لحظات در مع نی در ا

 است  ندهیآسالۀ  ۀ نهبر نقشمتمرکز  که    شانروز کنفرانس   نیو آخر   نیششم اند و  پیوستهاز راه دور به ما  ند  نشد  حضوربه  

ش قابل رؤیت است با شما  کنندگان شرکت   دراین کنفرانس که  روح توان در بارۀآنچه می  باشد.می  در شرف اتمام

  یدر عالم بهائ   تی  قابل   شیافزا  شاهد  نالعی مشاورین به رأی ،جارب ت  مشحون از . در میان گذاشت بسیار زیاد است

توانست آرزوی بینشی  این جمع نمی   .کسب نماییدتوانید  شما عزیزان می   کهبیشتری  قاتیتوف مطمئن از  و  اندبوده

الزامات نقشۀ بعدی از آنچه در مشاورات این نفوس مخلص و فداکار مالحظه شد   ۀتر در بار تر و بصیرتی روشن دقیق 

ا این البت ه آغاز کار است.  مشاورین محترم در مراجعت    راآنچه  عالم ۀپنج قار  ی خود در  به کشورهاداشته باشد.  ام 

  مشروعی که برای این حال   در  اند برای شما و کسانی که با شما قائم به خدمتند به ارمغان خواهند آورد.فراگرفته 

تان  مشارکت  هنگامخصوص ه ب  — در کنار شما خواهند بود شان معاونین شوید، مشاورین و همگانی عظیم آماده می 

هایی که در آن، دعوت  کنفرانس  ،خواهد گشتمنعقد سراسر کرۀ ارض  در ی که به زودیی هادر موج کنفرانس 

تحر ک خواهد   بهبود و اصالح عالمعالم انسانی را برای تالش در راه  رخواهانیخعمومی حضرت بهاءاهّلل جمع  

 . بخشید

ی تای این برهه از زمان را برههامر مبارک در جهان و در درون   شرایط و اوضاعتقارن   نموده بسیار پراهم 

برای آمادگی نوع انسان جهت  است روست آزمونی شدید ه ب  اکنون بشری ت با آن روکه   های جهانیچالش    است.

ت و کنار گذاشتن منافع شخصی کوتاه    واحد ۀخانواد  کینوع بشر که  یاخالق  و یروحانروشن  ت  ی  واقع نیا  قبولمد 

  مشغول بار دیگربهاءاهّلل زمان، پیروان حضرت هم   .استرا دارا  مشترکو  پرارزشوطن  کی  و است وستهی به هم پ و

این نقشه    سازی آیین بهائی هستند.برای به ظهور رساندن نیروی اجتماع  موجود  یهارصت و ف امکاناتبررسی 
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)ژانویه2022(  بهائی  سایت های  اخبار  در 
یک صدسالۀ  یخ  تار »بهائیان  كه  بود  آمده 
ی  كنجكاو گرامی می دارند«.  خود در تونس را 
یخ  تار این  ببینیم  كه  شد  برانگیخته  ما 
است  داشته  دستاوردی  چه  یک صدساله 
معلوم  پرداخته اند؟  آن  گرامی داشت  به  كه 
است  زمانی  سال،  یک صد  از  منظور  كه  شد 
عبدالبهاء  جناب  خبر،  آن  ادعای  طبق  كه 
نام محی الدین  به  كن در مصر  ایرانی سا یک 
صبری را یكصد سال قبل برای تبلیغ به تونس 
نقطه  یک  به  تبدیل  این  و  است  فرستاده 
سال  یک صد  این  طول  در  ی  پیروز عطف 
»شیخ  خواندیم:  خبر  متن  در  است!  شده 
بعدها  كه  لحظه ای  در  صبری  محی الدین 
سرزمین  این  بهائیان  برای  عطفی  نقطۀ  به 
از  گروهی  با  تونس  اصلی  بلوار  در  شد  تبدیل 
آیین  بینش  مجذوب  كه  شد  روبه رو  جوانان 
بر  مبتنی  صلح آمیز  جهانی  دربارۀ  بهائی 
بشر  نوع  ذاتی  یگانگی  مانند  معنوی،  اصول 
كامل  به طور  جوانان  این  بعد،  اندكی  شدند. 

زندگی  و  پذیرفتند  را  بهائی  آیین  آموزه های 
كردند«.  خود را وقف خدمت به اجتماعشان 
از  كه آن جوانان  تنظیم كننده خبر نمی نویسد 
شیخ  تبلیغات  براثر  یا  بودند  شده  بهائی  قبل 
گر  ا شدند.  عالقه مند  بهائیت  به  محی الدین 
صلح آمیز  از  چرا  بودند  شده  بهائی  قبل  از 
شیخ  توسط  و  نداشتند  خبر  آیین  این  بودن 
صلح آمیز  پیام  و  شدند  باخبر  ویژگی  این  از 
در  كردند  احساس  آن ها  كه  بود  چه  ایشان 
نداشته  وجود  صلح  آن ها  اسالمی  فرهنگ 
فی الفور  و  یافت  می شود  بهائیت  در  فقط  و 
بعد  و  شدند  بهائی  و  گشته  آیین  این  جذب 

كردند؟! یج این فرهنگ  خود را وقف ترو

را  خود  صلح  نسخۀ  بهائیت  وقتی  البد 
ناآشنا  مردم  فوج  فوج  كنند  تبلیغ  مردم  برای 
سمت  به  تونس،  جنگ طلب  و  صلح  با 
ظرف  و  جذب   شده  وارداتی  فرهنگ  این 
جمعیت  از  نیمی  دست كم  یک صدسال 
اسالم  از  دست  تونس،  میلیونی   12 حدود 
آمار  سراغ  به  بهائی  می شوند.  و  كشیده 

بهائی تشکیالت  به  تونـس  بزرگ  نه 
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را  ی  پیروز این  تا  رفتیم  تونس  جمعیت 
دیدیم  كه  بود  جالب  بسیار  كنیم،  دنبال 
بهائی  تشكیالت  تبلیغی  تالش  یک صدسال 
خارجه  وزارت  آمار  طبق  تونس،  كشور  در 
امریكا فقط منجر به بهائی شدن 150 نفر شده 
است! طبق همین آمار، 99 درصد مردم این 
كل  كشور همچنان وفادار به اسالم هستند و 
مسیحیان  شامل  تونس  مذهبی  اقلیت های 
بهائیان  و  )1400نفر(  یهودیان  نفر(،   ۷000(
درصد  یک دهم  از  كمتر  هم  ی  رو بر  )150نفر( 

كشور هستند! جمعیت این 

جدید  و  قدیم  اساسی  قانون  در  بهائیت 
شده  شمرده  غیرقانونی  فرقه  یک  به عنوان 
و  نداشته  را  كشور  در  تبلیغ  حق  كه  است 
تونس،  علمای  فتاوای  در  خاطر  همین  به 
در  این  شده اند.  تلقی  كافر  و  اسالم  از  خارج 
نقشه  در  بهائی  تشكیالت  كه  است  حالی 
پایان  در  بود  كرده  پیش بینی  خود  ساله   20
برنامه یعنی سال2021، بهائیان شاهد دخول 
افواج مقبلین به بهائیت خواهند بود! با عدم 
سال   20 این  طول  در  پیش بینی  این  تحقق 
)و بلكه این یک صد سال در تونس( بهائیان 
دخول  بدارند:  گرامی  را  می خواهند  چیز  چه 
در  گشایشی  یا  بهائیت  به  را  تونسی  افواج 
علمای  فتاوای  تغییر  یا  جدید  اساسی  قانون 

مسلمان یا تغییر نگرش جمعیت 12 میلیونی 
تونس نسبت به بهائیت؟!

آقای محی الدین صبری  كمی هم درباره این 
چیزی  چه  ببینیم  كردیم  جست وجو  كردی 
كارنامه دارد. دیدیم ایشان تمام عمر خود  در 
اسالمی  دانشمندان  كتب  احیای  صرف  را 
به  و  كرده  و...  ی  راز فخر  و  ابن سینا  امثال 
مشهور  مصر  در  قرآن  قرائت  خوش  صوت 
هم  چندصفحه ای  جزوه  یک  حتی  و  بوده 
در موضوع بهائیت از او وجود ندارد. راستش 
چون  باشد  شده  بهائی  او  اصاًل  كردیم  شک 
قابل توجهی  می یافت  كتاب  بهائیت  در  گر  ا
علمای  فرهنگی  آثار  نه  احیا  می كرد  را  آن ها 
داشت  هم  زمینه  شک  این  را،  اسالمی 
كمبود،  این  به خاطر  بهائیان  دیده ایم  زیرا 
اسالمی  شخصیت های  به  ی  دست انداز
كرده اند و حتی  نموده و آن ها را بهائی معرفی 
هم  و...  جبران  خلیل  جبران  و  تولستوی  به 
كرده و آن ها را هم بهائی یا عالقه مند به  طمع 
ادعای  این  نمی دانیم  ما  و  گفته اند  بهائیت 
برپایی  و  ایران  در  فتنه  ایجاد  با  صلح طلبی 
هزاران  كشتن  و  كشور  در  خونین  جنگ  سه 

نفر هم وطن چگونه قابل جمع است؟!
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بیت العدل  تالش  اوج  اخیر  سال های  در 
را  تبلیغات  جدید  ابزارهای  به كارگیری  در 
كردن  درگیر  برای  هنر  از  استفاده  شاهدیم. 
به جای  مخاطب  احساسات  و  عواطف 
سال هاست  استدالل  و  منطق  از  استفاده 
گرفته  كار تشكیالت بهائی قرار  كه در دستور 
شگردهای  انواع  به  بردن  پناه  با  و  است، 
اوج خود رسیده  به  این سال ها  سینمایی در 

است. 

»روزنه ها«  عنوان  با  فیلمی  راستا  همین  در 
glimpses of a hun� آن  دقیق  نام  »كه 
سوی  از  است    »dred years of endeavour
فیلم  این  شد.  رونمایی  بهائی  تشكیالت 
به  ی  بسیار شباهت  كه  تبلیغاتی  چندزبانه 
كارگردانی  دارد  احزاب  انتخاباتی  فیلم های 
خاصی ندارد و می كوشد عواطف مخاطب را 

كند. ی خود  مجذوب شعارهای تكرار

و  بودن  كسل كننده  چون  متعددی  موارد  از 
راش های  وجود  و  ی  ساختار یتم  ر نداشتن 
مشابه با فیلم سرمشق عالمیان به این نتیجه 

تولید  یک  درحقیقت  فیلم  این  كه  می رسیم 
كه برای مصرف داخلی  جانبی آن فیلم است 
بودجه  بسا  ای  و  است  شده  تدارک  و  تهیه 
كه با امكانات  هالیوودی برای ساخت  كالنی 
شد  مصرف  عالمیان  سرمشق  ضعیف  فیلم 
بعید   البته  باشد.  بوده  بی رمق  كار  این  دلیل 
كه  گردد  بهانه ای  فیلم  این  ساخت  نیست 
طلب  بهائیان  از  را  وجوهی  بهائی  تشكیالت 

نماید.

كه با آموزه های  فیلم با این ادعا آغاز می شود 
زندگی  برای  بهتری  جای  جهان  بهائی، 
شگردهای  انواع  با  و  شد  خواهد  جهان  مردم 
این  استداللی  و  آمار  هیچ  ن  بدو احساسی 
فیلم  دقیقه ای   ٦٦ ساختار  پایه  را  فرض 
كدام واقعیت بیرونی تأیید  می كند. به راستی 
از یک دهم درصد  كمتر  كه جمعیت  می كند 
ایجاد  جهان  این  در  مثبتی  تغییر  بهائیان 
این  كه  ناچارند  ایشان  البته  است؟  كرده 
یک ونیم  از  بیش  كه  چرا كنند،  مطرح  را  ایده 
ادیان  منجی  را  بهاءاهلل  و  باب  كه  است  قرن 

روزنه ها فیلم  به  نگـاهی 
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كرده اند  مطرح  مسیحیت  و  اسالم  توحیدی 
جهان  منجی،  دو  این  ظهور  با  بوده  قرار  كه 
آن  واقعیت  اما  باشد  داشته  بهتری  روزگار 
جنگ  دو  ادعاها  این  برعكس  كه  است 
و در  این ظهور عظیم! رخ داد  از  جهانی پس 
جهان  كل  ثروت  نوددرصد  قرن  یک  عرض 
قرار  مردم   كل  از  از ده درصد  كمتر  اختیار  در 
كدام عقل سلیم قبول  گرفته است. به راستی 
برای  ابراهیمی  ادیان  وعده های  كه  می كند 
شده  محقق  بشر  زندگی  دوران  خوش  پایان 

است؟ این است شعبده سینما!

در  تبلیغات  مصطلح  روش های  از  یكی 
كنش  وا از  مصادره به مطلوب  بهائیت، 
بوده  بهائی  مبلغان  با  برخورد  در  دیگران 
یا  ی  حضور پیامی  كه  به این ترتیب  است، 
صلح  دل فریب  شعارهای  حامل  مكاتبه ای 
كمان  و دوستی و وحدت عالم انسانی به حا
چنانچه  گر  ا می كنند.  ارسال  دانشمندان  و 
در  فرقه ای  تبلیغات  متوجه  پیام  گیرنده 
برگردان  ی  رو آن  از  و  شد  پیام  این  پشت 
بهائیت  دشمنان  از  یكی  به عنوان  گردید، 

معرفی می شود.
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كوچک ترین  مهم  فرد  یک  چنانچه  ولی 
تأییدی از محتوای صلح و وحدت انسان ها 
بهائی  یک  ی  و تشكیالت  نظر  از  دهد  نشان 
مرگ  از  پس  به خصوص  به زودی،  و  است 
ی، تشكیالت او را به عنوان یكی از بهائیان  و
به  می توان  افراد  قبیل  این  از  معرفی  می كند. 
تصریح  وجود  با  كه  كرد  اشاره  رومانی  ملكه 
در  باز  ایشان،  بودن  مسیحی  به  ی  و خانواده 
یاد شده  بهائی  به عنوان یک  ی  از و فیلم  این 

است.

و  انسان دوستانه  شعارهای  حنای  اصواًل 
در  تشكیالت  اصلی  حربه  كه  بشری  حقوق 
از  بیشتر  در  است  گروه  این  به  افراد  جذب 
پا  ارو در  بهائیت  تبلیغاتی  فعالیت  قرن  یک 
پاییان  ارو اواًل  زیرا  نداشته است،  اثر چندانی 
كه مبدع این سخنان كسی  به خوبی می دانند 
ترجیح  و  است  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  از  غیر 
قصد  كه  اول  دست  منابع  به  كه  می دهند 
كنند.  مراجعه  ندارند  سخنان  این  از  دیگری 
از سوی دیگر آنان می دانند برای فعالیت های 
نیست  الزم  خیرخیرخواهانه  و  بشردوستانه 
گردد،  برقرار  كشور  از  خارج  در  تی  تشكیال
بهائیان  جمعیت  آمار  عماًل  دلیل  همین  به 
از یک عدد  ی  كشور پایی االصل در هیچ  ارو
كنار  البته در  چهاررقمی تجاوز نكرده است. 

در  بهائی  رهبران  رفتارهای  از  برخی  این، 
و  هیتلر  مانند  شخصیت هایی  از   تمجید 
در  شدید،  سانسور  وجود  با  عثمانی  امپراطور 

ی گردانی بی تأثیر نیست. این رو

جریان  فیلم  این  خرده  روایت های  دیگر  از 
كه  است  بیت العدل  تشكیل  به  منتهی 
مرگ  از  خود  روایت  هم زمان  كرده  سعی 
را  بیت العدل  غیرمتعارف  تشكیل  و  شوقی 
به بهائیان ارائه دهد و از ماجرای بیت العدل 
شوقی  نداشتن  وصیت نامه  و  امر  ولی  ن  بدو
با  ترفند ها  این  البته  كند.  عبور  به آرامی  هم 
برای  متناقض  اطالعات  به  دسترسی  وجود 
كارساز نخواهد بود و دایره  نسل جدید بهائی 
مخاطبان این موضوعات را محدودتر خواهد 

كرد.

با درایت و انصاف  امید است جوانان بهائی 
مطرح شده  سؤال  هزاران  پاسخ  دنبال  به 
در  و  باشند  بهائیت  پیدایش  یخ  تار در 
خود  بیت العدل،  گفتار  صدق  تحقق  مورد 

نمایند. راستی آزمایی 
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مهر ســکوت بر دهان منصور فرهنگ

كفن بود، در  كه شغلش دزدی  آورده اند مردی 
كفنش  برای  از فرزندش خواست  هنگام مرگ 
به  و  رفت  پسر  بیاورد.  برایش  حالل  پارچه ای 
گفت پدر  سرعت با پارچه ای سپید برگشت و 
كاماًل  تو آورده ام و این پارچه  را برای  جان این 
آخرین  تا  فروش  پارچه  چون  است،  حالل 
حاللت  می زد  فریاد  لگدهایم  بار  زیر  نفس ها 

باد، حاللت باد! 

كه مصاحبه منصور فرهنگ استاد  چندیست 
وقت  نمایندۀ  و  آمریكا  دانشگاه های  ایرانی 
ایران در سازمان ملل با شبكه ایران اینترنشنال 

یادی داشته است. حواشی ز

حمایت های  افشای  به علت  كه  شبكه  این 
از  جانب داری  و  سعودی  عربستان  مالی 
ضدایرانی اش  تجزیه طلبانه  فعالیت های 
هویتی ضدایرانی یافته است؛ در دو مصاحبه 
بهمن   26 و   25 پیاپی  روز  دو  در  تبلیغی 
با  گزینشی  و  جانب دارانه  به صورت  ماه، 
منصور فرهنگ به دنبال ایجاد وجهه ای برای 
تشكیالت بهائی با دستاویز های حقوق بشری 
بود. این مقام بازنشسته سیاسی در تحلیلی در 
ک و  اوایل انقالب، ارتشبد نصیری رئیس ساوا

ک را بهائی خوانده  برخی از شكنجه گران ساوا
نبوده  جدید  چندان  البته  صحبت  این  بود. 
كتاب  نویسنده  دلدم  اسكندر  اما  است 
از  بارها  كه خود  فرح پهلوی«  و  »خاطرات من 
و  شنیده  را  نصیری  سخنان  و  گفتار  نزدیک 
گزارش های خبری متعددی تهیه  درباره آن ها، 
بهائی  ظاهرًا  نصیری  می نویسد:  است،  كرده 
نبود، اما از »بهائیان« حمایت می كرد و در زمان 
ک شدند  وارد ساوا یادی  ز بهائیان  او،  یاست  ر
كه معروف ترین آن ها »پرویز ثابتی« و »سرهنگ 
و  بودن  همشهری  البته  بودند.  حقیقی« 
مشهوری  بهائیان  با  نصیری  دیرینه  دوستی 
پزشک  ایادی  عبدالكریم  و  یزدانی  هژبر  چون 
شاه  هم در تشكیل  این تئوری بی تأثیر نبوده 
ک  ساوا اسناد  در  اخیرًا  كه  جایی  تا  است. 
از  ارتشبد نصیرى  كلیه سهام  كه  آمده  است 
هژبر  جانب  از  رایگان  به طور  صادرات  بانک 
یزدانی در اختیار نصیری قرار گرفت تا بتواند از 
ارتشبد  تیمسار  موردحمایت  متفاوت  جهات 
یخ: ٣0 / 7 / ٥7 --از:  گیرد )تار نصیرى قرار 

20ه 22--  شماره: ٦1٩٣٩(.

مجری، كاماًل جانب دارانه و در تمام مصاحبه، 
كه  بود  متمركز  فرهنگ  منصور  سخن  این  بر 
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نصیری  بودن  بهائی  از  سندی  هیچ  كنون  تا
منصور  بر  شدیدی  فشار  لذا  نشده،  منتشر 
فرهنگ  برای عذرخواهی وارد می آورد، فارغ از 
بود  فرهنگ  سخنان  مؤید  ک  ساوا اسناد  آنكه 
اما او این اسناد را ندیده بود. البته عذرخواهی 
گویا  نكرد،  حل  را  مجری  مشكل  هم  فرهنگ 
كردن  محكوم  گفت وگو  این  رسالت  تنها 
سابقه ای  كه  فرهنگ  منصور  بود.  گفتار  این 
در  سیاسی  علوم  یس  تدر در  پنجاه ساله 
امریكا دارد،  با یك شاه نكته اصولی خواست 
لذا  بگوید  تشكیالت  این  به  را  خود  انتقاد 
از  بشر  حقوق  دربارۀ  هنوز  بهائیان  كه  گفت 
می كنند  دفاع  خودشان  مواضع  و  اهداف 
كل  در  بشر  حقوق  وضع  به  یادی  ز توجه  و 
او  سخنان  مكرر  قطع  با  مجری  ندارند.  كشور 

شرح  را  خود  مطلب  فرهنگ،  كه  نگذاشت 
بیشتری دهد و دائمًا بحث را عوض می كرد اما 
بر  تأییدی  او  مورداشاره  مقاله  كه  كرد  اعتراف 
كه منصور  بهائیت نبوده است. مشخص بود 
اثبات  در  وگرنه  نداشت،  دفاع  قصد  فرهنگ 
كه  بس  همین  ک  ساوا با  بهائیت  همكاری 
ک  ساوا بهائی  چهره های  معروف ترین  از  یكی 
سال های  آخرین  در  ی  و بود.  ثابتی  پرویز 
سوم  كل  اداره  یاست  ر پهلوی،  یم  رژ حیات 
امور  داخلی،  امنیت  به  مربوط  حوزه های  كه 
زندان ها و سرپرستی شكنجه گران و بازجویان 
خاندان  داشت.  برعهده  برمی گرفت،  در  را 
ثابتی  و  بودند  شده  شناخته  بهائیان  از  ی  و
كنونی(  )مهدی شهر  »سنگسر«  منطقه  در 
و  بهائی  خانواده  یک  در  و  سمنان  استان 
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منطقه ای بهائی نشین  به دنیا آمده بود. پرویز 
صریح  صورتی  به  خود  بودن  بهائی  به  ثابتی 
امنیت  و در پرسشنامه سازمان  اشاره می كند 
می نویسد: »از بدو تولد در یک خانواده بهائی 

به دنیا آمده و پدر و مادرم بهائی بوده اند.« 

در  می شود  اعالم  كه  بهائیان  حضور  البته 
افراد  این  به  محدود  ندارند،  نقشی  سیاست 
نبوده و افراد سرشناس دیگری مانند سرهنگ 
ک، سرهنگ شیروانلو  زیبایی شكنجه گر ساوا
ک  ساوا رابط  مأمور  احسنی   و  فیروز  پسرش  و 
كنترل و سانسور  با وزارت اطالعات و مسؤول 
كرد.  مطبوعات را می توان به این جمع اضافه 

گفتگو، در روز دوم، این بار با حضور یک  این 
بهائی سرشناس دیگر به صورت سه نفره ادامه 
یافت و این بار عرفان ثابتی مبلغ مشهور بهائی 
هیچ  فرهنگ  منصور  كه  این  از  اطمینان  با 
به  ساخت،  نخواهد  وارد  بهائیت  به  انتقادی 
را  بهائیت  منتقدان  ممكن  روش های  تمام 
مانند  كسی  حتی  و  داد  قرار  شدید  نقد  مورد 

ی هم از این هجوم بی بهره نماند. كسرو

شعور  با  بازی  بیت العدل،  رسانه ای  اشتباه 
نفوذ تشكیالت  بهائی در  آیا  مخاطبان است. 
حضور  آیا  است؟  قابل انكار  پهلوی ها  یم  رژ
1٥00 نظامی در اركان ارتش حكومت پهلوی و 
امیر و چندین  و  حدود یكصد افسر عالی رتبه 

كه  حكومت  این  در  صاحب منصب  و  وزیر 
معرفی  رزومه شان مسلمان  در  را  دروغ خود  به 
آیا  بهائی بودن  انكار است؟  بودند، قابل  كرده 
منكر  هم  را  شاه  پزشك  ایادی  عبدالكریم 
نزدیكان  و  دربار  وزیر  اعتراف  به  كه  می شوند 
شاه از قدرت فراوان در عزل و نصب های كشور 
كه نزدیكان شاه حتی او  برخوردار بود به طوری 
را قدرتمندتر از شاه  می دانستند. او دارای ده ها 
عمر  آخر  تا  اینكه  حتی  و  بود  كشور  در  پست 
بهداشت  امور  در  ساواك  ارشد  مشاور   عنوان 
از  و  بود  ساواك  همه كاره  درواقع  اما  داشت  را 
قابل  هم  می كرد  یافت  در حقوق  سازمان  این 
حقوقی اش  فیش های  درحالی كه  است  انكار 
توسط  تشكیالت  بهائی  آیا  است؟!   موجود 
اموال  چپاول  در  بهائی  رانتی  سرمایه داران 
عمومی و زمین خواری، نقشی نداشته است؟! 
مخاطبان  شعور  می توان  یخ  تار تحریف  با  آیا 
این  بی شمار  اسناد  كه  گرفت  نادیده  را 
»نظامیان  كتا ب هایی چون  در  را  همكاری ها 
ارزشمند  اثر  پهلوی«  حكومت  در  بهائی 
دیده اند؟!  و...  »سجن«  عسگری،  شاداب 
ایرانیان  هرچه این شیوه های رسوا بیشتر شود 
كه تبلیغات تهاجمی و  بیشتر معتقد می شوند 
یك طرفه این تشكیالت، راه به جایی نمی برد 
و حقیقت از پرده برون خواهد افتاد بلكه باید 
گفت: مدت هاست از پرده برون افتاده است!
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گفت وگــو بــا جنــاب آقــای علیرضــا مهــدوی شــاهرودی و 
جنــاب آقــای ســّید مقــداد نبــوی رضــوی

کننده: مهدی حبیبی، مهدی هادیان گفت وگو 

آیت اهلل شیخ احمد شاهرودی:
نماد تعامل عالمانه با بهائیان



ی  مهدو علیرضا  آقای  خدمت  در   :
فرهنگی  فرهیختگان  از  هستیم،  شاهرودی 
و  اسالم  دیانت  تبلیغ  عرصه  در  كه  جامعه 
كارهای مهمی را صورت داده و  مذهب تشیع 
یس و هم در حوزۀ  می دهند. هم در زمینۀ تدر
این  و  داشتند  را  مهمی  فعالیت های  تحقیق، 
رسیده،  میراث  به  ایشان  خاندان  در  ویژگی ها 
احمد  شیخ  آیت اهلل  مرحوم  بزرگشان  جد 
شاهرودی ــ كه می خواهیم درباره شان گفت وگو 
برشمردم  كه  مؤلفه هایی  این  همۀ  در  ــ  كنیم 
بزرگوار  این  پدر  البته  داشتند،  بلندی  جایگاه 
كه  بودند  بزرگی  علمای  از  هم  پدربزرگشان  و 

درباره ایشان نیز صحبت می كنیم.

مقداد  آقای  جناب  اینكه  باتوجه به  همچنین 
ی  نبوی نیز تحقیق گسترده و طوالنی مدتی را رو
آثار آیت اهلل شاهرودی انجام داده اند، از ایشان 
گفت وگو  این  در  را  ما  تا  كردیم  درخواست  نیز 
محتوایی  و  یخی  تار نكات  و  نمایند  همراهی 
تا  بفرمایند  ما  برای  را  ایشان  كتاب های 
خوشحالیم  باشیم.  داشته  پرباری  گفت وگوی 
خدمت  در  كه  كردیم  پیدا  را  افتخار  این  كه 
را  آنان  صحبت های  و  باشیم  بزرگوار  دو  هر 

بشنویم.

كه دربارۀ شخصیت  در خدمت ایشان آمدیم 
كه در  جد بزرگوارشان و آثار وجودی و مكتوبی 
از خودشان  بهائی  و  بابی  آموزه های  نقد  زمینۀ 

گفت وگو داشته باشیم. گذاشتند،  به جای 
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دربارۀ  مقداری  می دانید،  صالح  گر  ا  :  
خاندان مرحوم آقای شاهرودی و رسالت ایشان، 
و  تحصیلی  خاستگاه  پدربزرگشان،  پدرشان، 
توضیح  نوشتند  كه  آثاری  و  ایشان  تبلیغی  بعد 

بفرمایید.

آقای مهدوی: بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمدهلل 
وعد  الذی  المهدی  علی  السالم  العالمین،  رب 
خدمت  دارم  سالم  عرض  األمم.  به  عزوجل  اهلل 

همه عزیزان، خیلی خوش آمدید، 
یارتتان،  ز از  خوشحالم  خیلی 
این  اینكه  از  خوشوقتم  خیلی 
دربارۀ  جد  تا  فرصت حاصل شد 
آیت اهلل العظمی  مرحوم  امجدم، 
آقای حاج شیخ احمد شاهرودی، 
كنیم. إن شاءاهلل از بركات  گفت وگو 
بهره مند  ما  همه  گفت وگو  این 
كه »عند ذکر الصالحین تنزل  باشیم 

خدای  می آید  كه  بزرگان  نام  معتقدم  الرحمة«. 
متعال بركات خودش را بر ما نازل می كند. 

مرحوم آقای شیخ احمد شاهرودی، فرزند مرحوم 
شیخ  خود  بودند.  شاهرودی  مالمحمدعلی 
گرد  شا بوده،  خودش  زمانۀ  فحول  از  محمدعلی 
در  می كنم  فكر  و  بوده  ضوابط  صاحب  مرحوم 
كالم،  آستان قدس آثاری از ایشان در تفسیر و در 

هنوز موجود است. 

یادی از  كالمی ز كتاب های تفسیری و  آقای نبوی: 
آقای مرعشی هست،  كتابخانه مرحوم  در  ایشان 

خطی هم هست.

احمد،  آشیخ  مرحوم  پدربزرگ  مهدوی:  آقای 
رجال  از  هم  او  كه  بوده  مالمحمدكاظم  مرحوم 
بوده، در چنین  زمانه خودش  و اجتماعی  علمی 
خانواده ای مرحوم آشیخ احمد پا به عرصه وجود 

گذاشته است. 

دنیا  به  قمری   1282 سال  احمد،  آشیخ  مرحوم 
 1310 خرداد  مطابق  قمری   1350 سال  و  آمدند 
كردند؛  شمسی هم به رحمت خدا رفتند و فوت 
یعنی ایشان عمر خیلی طوالنی 
پربركت  خیلی  ولی  نداشتند 

بوده است. 

اساتید  و  معلمان  اولین  از 
بوده  پدرشان  مرحوم  ایشان، 
پدر  نزد  را  گردی  شا اولین  و 
من  داشتند.  بزرگوارشان 
كه  شنیدم  پدرم  مرحوم  از 
آشیخ  مرحوم  كه  می گفتند 
آخوند  درس  در  و  رفتند  نجف  به  وقتی  احمد 
حاضر  رشتی  حبیب اهلل  میرزا  مرحوم  و  خراسانی 
پدرم  را  این  رفتند.  نجف  به  مجتهدًا  شدند، 
آشیخ  مرحوم  كه  گفتند  بزرگان  از  یكی  قول  از 
نجف  به  مجتهدًا  می رفت،  كه  نجف  به  احمد 
و  بود  كرده  طی  را  علمی  مراحل  یعنی   می رفت، 
به نجف رفت و سال ها در درس میرزا حبیب اهلل 
از  و  ایشان  علمی  بركات  از  و  شد  حاضر  رشتی 
قوت  آن  گرفتند.  تأثیر  آخوند  مرحوم  اصولی  فكر 
كه به نظرم در نوع خودش  كالم و عقاید  ایشان در 
كه  كه ایشان داشتند و نوآوری هایی  ابداعاتی هم 

سال  احمد،  آشیخ  مرحوم 
آمدند  دنیا  به  قمری   1282
مطابق  قمری   1350 سال  و 
به  هم  شمسی   1310 خرداد 
فوت  و  رفتند  خدا  رحمت 
کردند؛ یعنی ایشان عمر خیلی 
خیلی  ولی  نداشتند  طوالنی 

پربرکت بوده است. 
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در نحوۀ برخورد با مسائل علمی داشتند، من فكر 
 می كنم تا حدی متأثر از آخوند خراسانی هم بوده 

باشد.

داشتند.  ذكور  فرزند  سه  احمد  آشیخ  مرحوم 
گردان  شا از  كه  ی  مهدو عبداهلل  آشیخ  مرحوم 
مرحوم آقاضیاء عراقی بود و در تهران مجتهد بود 
تهران  پیرمردهای  از  خیلی  و  داشت  مسجد  و 
بهائیت  نقد  مباحث  گرد  شا كه  را  می شناسم 
كه  اصفهانی ها  آقای  مثل  بودند،  عبداهلل  آشیخ 
ایشان  كردند.  فوت  كه  هست  سالی  چند  البته 

 می گفتند پای درس ایشان  می رفتم. 

برجسته ای  شخصیت  عبداهلل  آشیخ  مرحوم 
بودند. سلوک خیلی خاصی داشتند. در شاهرود 
فردی سخاوتمند بودند و ایشان را بسیار با مشی 

مردمی  می شناسند. 

كن همان شاهرود بودند؟  : سا

سال  در  بعد  بودند.  شاهرود  ابتدا  مهدوی:  آقای 
كن   شدند.  1331 به تهران  آمدند و در اینجا سا

آشیخ  احمد،  شیخ  حاج  مرحوم  دوم  فرزند 
بعد  و  بود  معمم  ایشان  كه  بود  ی  مهدو اسداهلل 
لباس روحانیت را در  می آورد ایشان انسان فرزانه، 
شایسته و بزرگواری بود. من یادم است در شاهرود 
را  ایشان  وزنه ای  به عنوان  ما  طفولیت  عهد  در 

 می شناختند. 

فرزند سوم ذكور شیخ احمد مرحوم محمدتقی بود 
كه در جوانی از دنیا  می رود یعنی سال 32�31 ایشان 

فوت  می كند. پدر ما از ایشان چیزی یادش نبود. 

 : لطفًا دربارۀ روش زندگی و سلوک ایشان 
و ارتباط ایشان با مردم توضیح  می فرمایید؟

من  احمد،  آشیخ  مرحوم  سلوک  مهدوی:  آقای 
است.  مطالعه  قابل  محور  چهار  در  فكر  می كنم 
اجتماعی  نقش  یا  ایشان  اجتماعی  سلوک  یكی 
ایشان در جامعۀ آن روزگار، دیگر سلوک شخصی 
سوم  محور  بوده،  شخصی اش  حاالت  و  ایشان 
جنبه های علمی مرحوم آشیخ احمد بوده و محور 
چهارم هم شیوه های تبلیغی مرحوم آشیخ احمد 
مطلب  از  یایی  در به هرحال،  هركدام،  است. 
طوالنی  ساعت های  من  می شود  به نظر  و  است 

كرد.  گفت وگو  درباره اش 

شیخ احمد شاهرودی
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گر بخواهیم جنبه شخصی و شخصیتی مرحوم  ا
ایشان  كنیم،  می بینیم  مطالعه  را  احمد  آشیخ 
یادی داشت، اواًل عالوه براینكه اساتید  امتیازات ز
بزرگی  خیلی  هم عصرهای  داشته؛  بزرگی  خیلی 
با آقای  او مقارن  كرده است.  او  هم خدا نصیب 
در  نجف  در  فحولی  و  بوده  نجف  در  بروجردی 
عالوه بر  ایشان  تحصیل  می كردند.  ایشان  زمان 
به  خیلی  این  هم  می كردند.  تألیف  یس،  تدر

مراتب شخصیت ایشان وزن  می دهد. 

پدرم  از  ایشان،  شخصیتی  جنبه های  دربارۀ 
كه آقای بروجردی بارها  می فرمودند مرحوم  شنیدم 
آشیخ احمد فخر شیعه بودند. هر دفعه ما  می رفتیم 
ایشان  گلپایگانی،  صافی  آقای  مرحوم  دیدن 

آثار  كردید؟  چه كار  را  آقا  »كارهای   می پرسیدند: 
كنید!« یک  كردید؟ قبرشان را ترمیم  آقا را چه كار 
قبرستان،  »هروقت  می روم  من  فرمودند:  به  وقت 
یک  فاتحه  می خوانم.«  ایشان  قبر  سر  اول  می روم 
داشتند.  احمد  آشیخ  مرحوم  به  خاّصی  نگاه 
است،  یادم  من  نوشت،  ایشان  كه  را  پیامی 
بردند،  كار  به  ایشان  كه  القابی  شما.  به   می دهم 
با  علما  معمواًل  بود.  و...  فقیه  آیت اهلل العظمی، 
اما  بسنده  می كنند  آیت اهلل  یک  حد  در  همدیگر 

گفتند. ایشان مفصل 

است.  داشته  شخصیتی  جنبۀ  چنین  ایشان 
و  بود(  آقامنش  بس  از  )ایشان  بود  مردم دار  بسیار 
یم  دار محله ای  شاهرود  در  بود.  باز  خانه اش  در 

میدان چنار سوختۀ شاهرود
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آقا  خانۀ  و  آقا  مسجد  آن  در  كه  آقا  محلۀ  نام  به 
حفظ  نتوانستیم  ما  را  آقا  خانه  البته  است.  بوده 
شناخته  نام  این  به  هنوز  آقا  محلۀ  اما  كنیم، 
شاید   . ــ  ثراه  طاب  ــ  آقا  مرحوم  مسجد   می شود. 
حدود 150سال  عمر بوده است؛ یعنی از زمان مال 

محمدعلی ساخته شد.

به  قمری  هجری   1293 سال  ایشان  نبوی:  آقای 
نظرم به رحمت خدا رفتند. همان اواخر عمر امام 

یاد نماندند.  جماعت شدند و ز

آقای مهدوی: عمر مسجد حدود 150 سال است، 
بسیار باروح و بسیار معنوی است و از آثار فرهنگی 
از  را  ویژگی  چنین  یک  به هرحال  است.  ایشان 
شخصیتی  ویژگی های  در  نقل  می كردند.  ایشان 
ایشان همین یک نكته بس كه نوشته اند كه رئیس 
كه تا وقتی  عدلیۀ آن موقع به تهران نامه  می نویسد 
عدلیه  به  كسی  هست  شاهرود  در  احمد  آشیخ 
مراجعه  به محكمه  مردم  نمی كند. عماًل  مراجعه 

نمی كردند و  می رفتند خدمت آقا.

ایشان  را  سلوكی  چنین  یک  و  ویژگی  چنین  یک 
داشته است. فوق العاده زاهد بودند. از زهدشان 
ساده ای  زندگی  گفته  می شود.  خیلی  خیلی 
نجف  از  یا  قم  از  كه  عالمی  هر  تقریبا  داشتند. 
 می خواست به مشهد برود،  می آمد خدمت آقا در 
شاهرود، آقا را درک  می كردند و بعد  می رفتند. این 

جایگاه آشیخ احمد را نشان  می دهد.

ایشان  محبوبیت  شخصیتی،  ُبعد  از  شاید 
از  مردم  كه  نداشتند  حالتی  باشد.  مهم  خیلی 

ایشان  محبوبیت  شاید  باشند.  گریزان  ایشان 
ایشان  شخصیت  در  كه  باشد  نكته ای  مهم ترین 
بوده  ایشان  مردم داری  حاصل  كه  دیده  می شود 
سیاسی  شخصیت های  در  به هرحال  است. 
بعضی  مردم دارند،  افراد  از  بعضی  كه   می بینیم 
هم  عده ای  و  مردم گریزند  بعضی  مردم فریب اند؛ 
كسی  یعنی  بودند.  مردم دار  ایشان  مردم ستیزند. 
را  خودش  و  بگذارد  پا  مردم  شانۀ  ی  رو كه  نبود 
باال بكشد؛ واقعًا باال بود و مردم در چتر حمایتی 
كه  است  نكته ای  این  قرار  می گرفتند.  ایشان 

دربارۀ شخصیت ایشان قابل ذكر است.

مرجعیت  دارای  بسیار  علمی،  جهت  از  ایشان 
شاهرود  معمرین  از  شنیدم  متعدد  من  بودند. 
مرجعیت  آقا  مرحوم  كه  پدرم  هم نسل های  از  و 
داشت. یعنی در فقه مردم به او مراجعه  می كردند. 
در  مراجعه  می كردند.  ایشان  به  ی  دعاو در 
در  حتی  مراجعه  می كردند.  او  به  تشان  مشكال
بعد  یک  هم  این  شهر.  اقتصادی  مسائل  بحث 
كه بسیار به نظر من مهم  شخصیتی ایشان است 

است.

كتابی است به  آقای نبوی: من یک حاشیه بزنم. 
محّمدامین  شیخ  را  كتاب  این  مرآةالشرق،  نام 
علم  اهل  خودش  كه  نوشته  خویی  صدراالسالم 
گردان آخوند خراسانی بوده است. در  بوده و از شا
كتاب خیلی مهمی  زندگانی علما نوشته است. 
درباره  دارد.  یادی  ز یخی  تار داده های  و  است 
را  می گوید.  جالبی  نكته  شاهرودی  آقای  مرحوم 
مرجعیت  خراسان  نقاط  كثر  ا در  ایشان   می گوید 
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نشسته  شاهرود  در  اینكه  با  یعنی  است.  داشته 
كه مركز خراسان است ـ نبود، در  بود و در مشهد ـ 
كثر نقاط خراسان مرجعیت داشت، یعنی فقط  ا
یاستش در  منحصر به شاهرود نبوده است. دایرۀ ر

كرده بود.  گسترش پیدا  بیشتر نقاط خراسان 

نبوده.  كه قحط الرجال  بوده  آقای مهدوی: زمانی 
آشیخ  امثال  و  بوده  زاینده ای  حوزۀ  نجف  واقعًا 
آقای  است.  جالب  هم  این  بودند.  یاد  ز احمد 
»مردم  شاهرود(  می گفتند:  محترمین  )از  یانی  دز
كه برای نماز به مسجد  می رفتند، دوست داشتند 
اول  صف  در  را  جا  مسجد  در  لذا  باشند.  جلو 
 می خریدند.  می گفتند این پول را بگیر جایت را به 
من بده.« دوست داشتند به ایشان نزدیک بشوند. 

این جنبه های شخصی ایشان است.

 : این زمان در اواخر حكومت قاجار بود؟

هجری   130۷ سال  از  رضاشاه.  دورۀ  نبوی:  آقای 
لباس  لباس  می آید،  اتحاد  قانون  تقریبًا  شمسی 
شروع  روحانیت  لباس  خلع  و  متحدالشكل 
 می شود. در زندگانی ایشان نوشته اند از سال 130۷ 
تی  مشكال اینكه  به خاطر  بودند  ناراحت  خیلی 
برای روحانیون پیش  می آوردند و این غصه ایشان 
از  رضاشاه  حكومت  كه  دین گریزی  را  می كشد. 
دین گریزی  این  و  بوده  گرفته  130۷پیش  سال 
باعث  به وجود  می آمده،  جامعه  در  داشته  كه 
ناراحتی ایشان شده بود. رضاشاه در سال 1304 
خیلی خودش را متدین نشان  می داده. در دستۀ 
عزاداری و مراسم مذهبی شركت  می كرده است. 
یكرد نشان  می دهد.  كم كم تغییر رو از سال 130۷ 

كه ظاهرًا علت  ایشان سه سال غم و غصه داشته 
اساسی هم در مرگ ایشان بوده است.

كشف حجاب نرسیده بود؟  : به زمان 

كتاب  مطالب  باتوجه  به  اما  نه،  مهدوی:  آقای 
زمزمه های  فكر  می كنم  من  ایشان،  مدنیةاالسالم 

كشف حجاب شده بود. 

كشف حجاب از قبل از رضاشاه  آقای نبوی: بله، 
مطرح  هم  جدی  به صورت  است.  بوده  مطرح 
مدنیةاالسالم  كتاب  از  عمده ای  بخش  كه  بوده 
و  بر می گردد و بحث مظاهر تمدن  هم به حجاب 
كشف حجاب و بانوان و حقوق زن و بحث های 
نظر  می رسد  به  را  موضوع  این  در  اجتماعی 
كتاب  شرایط  می نویسند.  آن  اقتضای  به  ایشان 
مدنیةاالسالم در سال 1306در نجف چاپ شده 
است. آن زمان سال دوم حكومت رضاشاه بوده. 
از 1302 در تهران  می بینیم روزنامه ها به شدت  ما 
مختلف  می تازند.  مسائل  به  شرایط  براساس 
بحث حجاب مطرح بوده. یعنی ایشان كاماًل ناظر 
شواهدی  است.  نوشته  را  كتاب  این  دوران،  به 
تهران  در  اساسًا  ضدحجاب  تبلیغات  كه  یم  دار
نیامده.  رضاشاه  هنوز  بوده،  احمدشاه  زمان  از 
به صورت  را  حجاب  كه  بوده  مخفی  مجالس 
ایشان  و  بوده  مطرح  لذا  بگذارند.  كنار  فرهنگی 

هم پاسخ  می دهد. 

كه  علمی  بحث های  حوزۀ  در  مهدوی:  آقای 
یكرد دوم ایشان بوده، من فكر  می كنم مهم ترین  رو
باید  احمد  آشیخ  مرحوم  دربارۀ  كه  نكته ای 
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د 
ّ
مول و  محقق  ایشان  كه  است  این  بگوییم، 

و  سیر  نجف  حوزۀ  مقلد.  نه  بود  )تولیدكننده( 
بر  مبتنی  عمدتًا  به هرحال  كه  داشت  را  مسیری 
به  كمتر  بود و عماًل  و اصول و مسائل شرعی  فقه 
كالم و عقاید و این گونه مطالب پرداخته  می شد. 
افرادی مثل مرحوم بالغی و آشیخ احمد و امثال 
كه آن روزگار وجود  این ها  می آیند واقعًا خألهایی 

داشته، پر  می كنند و پاسخ  می دهند.

علمی  بحث های  معرفی  در  فكر  می كردم  من 
آثارشان  خب  بگویم،  چه  احمد  آشیخ  مرحوم 
یک  علمی اش  سبک  فكر  می كنم  من  هست. 
نقل  بر  مسلط  بسیار  اواًل  است.  بوده  نو  سبک 
جالب  روایات،  بر  و  قرآن  بر  ایشان  تسلط  است. 

است. 

آقای نبوی: یک نكته كه اوج عظمت علمی ایشان 
كه  كتاب مدنیةاالسالم ایشان است  را  می رساند 
آن را در مسافرت نوشته و هیچ منبعی دم دستش 
را دقیق  می آورد،  بااین حال مطالب  نبوده است. 

یاد فقهی و حدیثی. آن هم مطالب بسیار ز

داشت.  نویی  سبک  ایشان  بله،  مهدوی:  آقای 
ایراد  ابتدا  كه  ایشان  می بینید  كتاب های  در 
گوشۀ  را  می برد  طرف  كاماًل  سپس  را  می گوید، 
فكر  من  ِله  می كند.  را  نادرست  نظریۀ  و  ینگ  ر
كه  یكرد مهمی  رو و  ایشان  یكرد اصلی  رو  می كنم 
كیان  و  تشیع  از حریم  ایشان داشته است، دفاع 
مذهب بوده است. اصاًل در كار ایشان تقلید دیده 
و  برده  بهره  ایشان  شیعی،  آثار  همۀ  از  نمی شود. 

جدیدی  سبک  خودش  عماًل  ولی  كرده  استفاده 
گذاشته است. روش استداللی خیلی قوی  را بنا 
گاه  داشته؛ خیلی مسلط بر روایات بوده؛ خیلی آ
به زمانه بوده. من فكر  می كنم این روایتی كه »العالم 
بزرگ ترین  از  این  اللوابس«،  علیه  التهجم  بزمانه 
كه  بود  احمد  آشیخ  مرحوم  شخصیت  مصادیق 
گاه به زمانه بود؛ شبهات را هم  می شناخت و هم  آ
است.  مهمی  نكتۀ  این  را  می دانست.  پاسخش 
دیده،  را  سرمایه داری  مدنیة االسالم  كتاب  در 
كمونیسم را دیده، اقتصاد اسالمی را دیده و حاال 
آن ها را باهم مقایسه  می كند. این قدر ایشان ژرف 
بوده است.  می گویم سبک ایشان سبک خاصی 
بوده. درد را  می شناخته؛ درمان را هم  می شناخته. 
ازالةاالوهام،  چه  نوشته،  ایشان  كه  آثاری 
چه  مرآت العارفین،  چه  مدنیةاالسالم،  چه 
ایقاظ النائمین و چه تنبیه الغافلین، این ها نشان 
ذهن  هم  و  داشته  جوالی  ذهن  هم  كه   می دهد 
مبتكری داشته و هم بی تفاوت نبوده به اینكه در 
باب  در  دوم  نكتۀ  هم  این  چه  می گذرد.  جامعه 

شخصیت علمی ایشان. 

آقای نبوی: در دورۀ مشروطه، در اصل دوم متمم 
حدود  تقلید  مراجع  كه  شد  مقرر  اساسی  قانون 
مجلس  به  را  جامع الشرایط  مجتهد  فقیه  نفر   20
هر  به  را  نفر   5 مجلس  نمایندگان  و  كنند  معرفی 
بین  از  صحبت،  یا  قرعه  یا  خواستند  كه  شكلی 
كه بر قوانین مصوب مجلس  كنند  آن ها انتخاب 
نظارت كنند كه با قوانین اسالم همسان باشد. بعد 
از شكست محمدعلی شاه و استقرار مشروطیت، 
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كه  ــ  خراسانی  عبداهلل  شیخ  ــ  و  خراسانی  آخوند 
 20 و  نامه ای  می نویسند  بودند  مشروطیت  بزرگ 
خط  به  و  هست  نامه  كه  معرفی  می كنند  را  نفر 
نمی شود.  عملی  این  اما  است،  نائینی  میرزای 
مسأله  این  اصاًل  و  بوده  زمان  آن  جریاناتی  حاال 
به فراموشی سپرده  می شود. حدود 24 سال بعد، 
آقای  و  اصفهانی  سیدابوالحسن  آقای  كه  زمانی 
آقای  پیش  و  ایران  به  بودند  شده  تبعید  نائینی 
رضاخان  كه  زمانی  در  بودند،  آمده  قم  به  حائری 
آنجا  شمسی،   1302 سال  یعنی  بوده،  سردارسپه 
را  نفر   20 نائینی  میرزای  و  آسیدابوالحسن  آقای 
تأیید  می كند.  هم  حائری  آقای  معرفی  می كنند، 
خیلی مهم است. اینجا ما  می بینیم از شهرهای 
تهران، 4  از  مثاًل  برده اند.  نام  را  افرادی  مختلف، 
هر  از  است.  شهر  به  شهر  نفر،   3 اصفهان  از  نفر، 
شهری بین دو تا چهار، پنج نفر هستند اما مشهد 
یم. دو نفر. یكی حاج میرزا  یم. خراسان دار ما ندار
یكی  و  بوده  آخوند  آقای  پسر  كه  آقازاده  محمد 
اعالمیه  آن  یعنی  شاهرودی.  احمد  شیخ  آقای 
ایشان  بلند  جایگاه  باز  است،  موجود  هم  آن  كه 
كه  است  سندی  نشان  می دهد.  خراسان  در  را 
در  دارد.  مهمی  جایگاه  چه  كه  نشان  می دهد 
كه  تمام خراسان دو نفر، آن هم یكی آقای آقازاده 

گفته  می شد. »سلطان خراسان« 

هم  اجتماعی  نقش  ایشان  بله،  مهدوی:  آقای 
باشد؛ در  بوده  پایین  كه سرش  نبوده  این  داشته. 
بوده  گاه  آ بسیار  بوده،  فعال  بسیار  اجتماع  حوزۀ 
تحصن  داستان  آن  در  حتی  بوده.  بصیر  بسیار  و 

علما، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آشیخ احمد 
مرحوم  طرف  از  ایران  می آیند؛  به  باهم  نجف  از 
ابوالحسن اصفهانی.  آقای نائینی و مرحوم آسید 
البته  و  را  این دو نمایندگی  می كنند حوزه نجف 
كاری انجام نمی شود، چون لب مرز دستگیرشان 

 می كنند.

این جنبه های خاص مرحوم آشیخ احمد بوده كه 
به نظر من قابل تأمل و قابل بررسی است. 

آشیخ  آقای  است.  تبلیغ  بحث  چهارم  نكتۀ 
فرقه ها،  و  بهائیت  و  بابیت  با  مواجهه  در  احمد، 
با  من  به نظر  اینكه  با  و  نبوده  خشونت  به  قائل 
حد  داشت،  می توانست  ایشان  كه  مرجعیتی 
همراهی  هم  مردم  گر  می كرد،  ا و  كند  جاری 
 می كردند. مبسوط الید بود، فقیه و مرجع بود ولی 
ایشان راه مبارزه با فرقه ها و نحله ها و جریانات را 
گفت وگو و پاسخ علمی  می دانستند. باتوجه به  در 
گر  كه از ایشان هست، همین اآلن ا میراث علمی 
و  بهائیت  و  بابیت  امروز  شبهات  با  بخواهیم  ما 
من  می توانیم  به نظر  بشویم،  مواجه  كلیسا  حتی 
كنیم به مرحوم آشیخ احمد و آثار ایشان  مراجعه 
را ببینیم. حاال اینكه عرضه اش چه جوری بشود، 
منبع  به عنوان  بشود.  امروزی  زبان  به  باید  طبعًا 
بلكه  و  قابل استفاده است  ایشان هنوز  آثار  مهم، 

درواقع نگاه به آن آثار ضروری است. 

گفت وگو  به  قائل  بوده؛  علمی  كار  به  قائل  ایشان 
ما  پدر  مرحوم  را  این  بوده.  دعوت  به  قائل  بوده. 
سابقۀ  در  هم  ایشان  داشتند،  توجه  آن  به  بسیار 
كشور در زمینۀ تبلیغ تشیع  كه در خارج از  طوالنی 
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اصلی  »یک  من  می گفتند:  به  همیشه  داشتند، 
جدشان  از  را  این  خیمه.  اصل  نام  به  دارم  من 

گرفتند.

شخص  یک  با  شما  گر  ا قائلم  من   می گفتند 
بیا  پاشو  بگویی  مناظره  می كنی،  سنی مذهب 
وقت  هیچ  او  است،  من  دلیل  این  شو،  شیعه 
چه  »پس  گفتم:  جبهه  می گیرد.«  بلكه  نمی آید؛ 
خیمه اش  در  ی  برو باید  كرد؟«  می گفت  باید 
بنشینی، دو دقیقه با او هم نوا بشوی، بعد با او بلند 
باهم  بگیری  را  دستش  طرف.  این  بیایی  شوی 
گر بگویی تو بیا، او هیچ وقت نمی آید.«  بیاییم. ا
ایشان  بودند.  این جوری  هم  احمد  آشیخ  مرحوم 

بسیار در این زمینه توجه داشتند.

همان داستان معروفی كه ایشان در تبلیغ داشت، 
عبا  نمازشان  از  بعد  معمواًل  كه  شنیده اید  حتمًا 
خانۀ  در  مثاًل  می شنیدند  و  سرشان   می كشیدند 
می كردند  مراجعه  آمده،  بهائی  مبلغ  یک  فالنی 
كه: »احمد هستم.  در خانه را  می زدند  می گفتند 
بحث  او  با  آمدم  ید،  دار عزیزی  مهمان  شنیدم 
كل شهر  كند، من و  توانست مرا قانع  او  گر  ا كنم. 
گر من او را قانع كردم، یا مسلمان  بهائی  می شویم. ا
كند. این بحث علمی است.  بشود یا شهر را ترک 

بحث با مرام، با اخالق و با منش است. 

روش علمی ایشان روش علمی خاصی بود و فكر 
كار   می كنم در چند حوزه دربارۀ آشیخ احمد باید 
كنیم. یكی در آثار ایشان از حیث محتوا. این هم 
به صورت همان شكل قدیم چاپ بشود، تكثیر شود 
مراكز علمی داده  و  به دانشگاه ها  و  و منتشر شود 
بشود. دیگر اینكه بازنویسی شود، یعنی به نثر امروز 
نوشته شود. به نظر من نثر زمان آشیخ احمد با نثر 
امروز متفاوت است. یک حوزه هم موضوع محتوا 
و روش شناسی آشیخ احمد است كه این هم جای 
كه ما در روشمندی تبلیغ  تأمل و توجه بسیار دارد 
همین بحث خیمه را به كار ببریم. در قرآن هم آیه ای 

كرده است.  به این روش اشاره 
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گر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده  و ا
امنش  مکان  به  را  او  سپس  بشنود؛  را  خدا  کالم  تا 

برسان، چراکه آنان قومی نادانند.

که مال حسین بشرویی هم در آن درس خوانده بود مسجد آقا 
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است،  بوده  همین  احمد  آشیخ  نگاه  یعنی 
الیعلمون«  »أنهم  كه  مردمی  با  نمی فهمند.  آن ها 
امت  به  پیغمبرانه  آدم  گر  ا است.  طرف  هستند، 
نگاه بكند، این طور افراد را جذب  می كند. این ها 
بدانند،  را  حقیقت  گر  ا نمی دانند،  نمی فهمند، 
نمی كنند.  مبارزه  نمی كنند،  معارضه  این جوری 

این بسیار نكتۀ مهمی است.

این موارد هم از جهت روشی و هم از حیث محتوا 
كار بشود، سرمایه بسیار بزرگی  دربارۀ آشیخ احمد 

كه ما باید به آن توجه الزم را داشته باشیم. است 

ناظر  احمد  آشیخ  شما  می فرمایید   :  
ما  می دانیم  و  است  كار  می كرده  روز  مسائل  به 
دارد.  متعدد  مطالب  ایشان  بهائیت  به  نسبت 
كه دغدغۀ فرهنگی دارند و درگیر  معمواًل افرادی 
بهائیت  می شوند، آن را به عنوان یک خطر خیلی 
و  اطرافیانشان  بعضی ها  تلقی  می كنند.  جدی 
نزدیكانشان و حتی خودشان تبلیغ  می شوند بعد 
كجا  احساس خطر  می كنند. مرحوم شیخ احمد 
درگیر  می شوند و احساس خطر  می كنند و چه جور 

وارد این داستان  می شوند؟

از این بلیه در امان نبوده.  آقای مهدوی: شاهرود 
در  قرةالعین  طاهرۀ  حجاب  كشف  داستان  آن 
یک  شاهرود  اتفاق  می افتد.  شاهرود  بدشت 
پایگاه داشته  می شده. من فكر  می كنم شرایط آن 
كه شاهرود هم جزء آن  روز ایران و خطۀ خراسان 
كه بهائیت  كوچكی بود، به گونه ای بود  بود و شهر 
رشد شبكه ای داشته پیدا  می كرده و این ها اعزام 
مفصل  جزوه  می دادند،  مفصل  داشتند،  مبلغ 

در  ما  البته  هزینه  می كردند.  جذب  می كردند، 
بهائیت  نزدیک  كه  یم  ندار را  هیچ كس  اقواممان 
چه  مرد،  چه  زن  چه  را،  هیچ كس  باشد.  شده 
هم  ایشان  زمان  در  حتی  بزرگ.  چه  كوچک 
ببینید،  كه  را  شجره نامه  است،  بوده  همین طور 
بودند،  علما  از  همه  احمد  آشیخ  مرحوم  اخوان 

همه یا مجتهد بودند یا از علما بودند. 

مرحوم  از  بهاءاهلل  الواح  از  یكی  در  نبوی:  آقای 
یخ ظهورالحق،  شریف العلماء اسم  می برد، در تار
كه  می آورد، نقل  در جلد ششم، بلوای شاهرود را 
آشیخ  بزرگ  برادر  شریف العلماء  است.  كرده 
آن ها  تحركات  و  بهائیان  مخالف  كه  بوده  احمد 

در شاهرود بوده است. 

اقوام  از  من  هذا،  یومنا  ٕالی  بله،  مهدوی:  آقای 
زمان  در  چه  نزدیک،  و  دور  نسبی  و  سببی 
هیچ كس  خودمان،  اقوام  از  چه  و  احمد  آشیخ 
كرده  بهائیت  سمت  به  میلی  كه  نمی شناسم  را 
چنین  كه  بوده  این  دالیلش  از  یكی  شاید  باشد. 

عقبه ای را برای خودشان حس  می كردند. 

اشاره  می كردیم  باید  كه  را  مسأله ای  نبوی:  آقای 
احمد  آشیخ  مرحوم  بزرگ  پدر  گفت وگو،  این  در 
شاهرودی، مرحوم مالمحمدكاظم شاهرودی بوده 
كه اهل حدود نیشابور بوده، بعدًا  می آید در شاهرود 
از  آنجا  می شود.  عالم  شاهرود  مردم  خواست  به 
یاض است و فقیه بزرگی بوده  گردان صاحب ر شا
اسناد  و  یخی  تار نقل های  در  كه  آثاری  از  است. 
كه فقیه بزرگی بوده  باقی مانده، مشخص  می شود 
كرده و به صورت شهر درآورده  آباد  او  را  و شاهرود 



45

است. ایشان حوزۀ علمیه ای در شاهرود تأسیس 
آنجا.  مختلف  می آمدند  شهرهای  از  كه   می كند 
درس  می خواندند.  مازندران  می آمدند  از  حتی 
كه پسر ایشان یعنی پدر مرحوم آشیخ  بعد زمانی 
شاهرودی(  )مالمحمدعلی  شاهرودی  احمد 
هم  یه ای  بشرو حسین  مال  بوده،  ایشان  گرد  شا
حسین  مال  بعد  شاهرود.  در  بوده  ایشان  گرد  شا
 می رود كربال، مال محمدعلی شاهرودی هم  می رود 

كربال. 

مرحوم آشیخ احمد در الحق المبین نقل  می كند 
مطهر  حرم  طالی  ایوان  در  »پدرم  می فرمود:  كه: 
حضرت سیدالشهداء؟ع؟ مال حسین را دیدم. مال 
حسین كودن بود، بی بهره از هوش و استعداد بود، 
كول بود،  درک مطالب خیلی برایش سخت بود. ا
زورمند  بسیار  خیلی  می خورد.  یعنی  كول  ا تعبیر 
زمین  می زد.«  كشتی  می گرفت  كه  هر  با  و  بود 
نمودش را بعدًا در جریان جنگ مازندران و قلعۀ 
پشت  كه  را  یكی  شده  نقل  كه  طبرسی  می بینیم 
نصف  شمشیر  می زند  بود،  شده  قایم  درخت 
 می كند، درخت را هم از وسط قطع  می كند. این را 
بوده.  می گوید:  پرزور  خیلی  درباره اش  می گویند. 
گرفتم.  آغوش  در  را  او  دیدم.  را  او  طال  ایوان  »در 
شد  چه  گفتم:  شدم.  شیخی  گفت:  می دانی 
گفت: یک شب در بین الحرمین  شیخی شدی؟ 
كه: الحق  داشتم  می رفتم، ندایی از آسمان رسید 
ایشان  می گوید:  بعد  أتباعه.«  و  السیدكاظم  مع 
كجا معلوم ندای شیطانی نبوده باشد؟ هیچ  »از 
كرد، باب  كه سیدكاظم فوت  نگفت و رفت و بعد 

كرد، این هم بابی شد.« بعد  می آید  ادعای خود را 
تبلیغ  می كند.  می آید شاهرود  آنجا  و  در خراسان 
گفت وگو  را تبلیغ بكند. ایشان  كه استاد خودش 
 می كند و از شاهرود اخراجش  می كند. من شاهرود 
كه  چنارسوخت  نام  به  است  جایی  آنجا  رفتم، 
ُدعات  از  یكی  با  محمدكاظم  مال  آنجا   می گویند 
با  ایشان  كرده. حتی احتمال دیدار  بابیه مباهله 
قرةالعین هم هست و در بعضی منابع آمده. وقتی 
یعنی  را،  ایشان  بابی ها  از  یكی  بیرونش  می كند، 
پدربزرگ آشیخ احمد شاهرودی را، شهید  می كند. 
شاید یک سال بعد از شهادت شهید ثالث باشد. 
در آستانۀ دعوت قائمیت باب است، یعنی سال 
بدشت  واقعه  زمان  حوالی  قمری،  هجری   1264
كه ایشان  كتاب الحق المبین بر  می آید  است. از 
كودكی به این مسائل حساس بوده، این مسائل  از 

را شنیده بوده است. 

را  ایشان  پدربزرگ  است.  مهمی  نكتۀ   :  
كشته بودند. بابی ها 

در  را  می دانسته،  پدربزرگ  قتل  نبوی:  آقای 
وسط  چون  بر  می آید.  كتاب  از  بوده،  ذهنش 
كه ایشان  می گویند،  استدالل هایشان و چیزهایی 
درنظر  و  را  می دانستند  ایشان  قتل  كه  بر  می آید 
داشتند. لذا رفته بسطام و اقوام مالعلی بسطامی 
كه دومین مؤمن  ــ  را  او  و سرگذشت  كرده  پیدا  را 
از آن ها پرسیده است. همچنین  ــ  به باب است 
ایشان  می گوید: »من زمانی كه رفتم نجف، هركس 
بابی گری  داستان  در  احتمال  می دادم  كه  را 
در  پی جویی  می كردم.«  دارد،  می رفتم  اطالعاتی 
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تبلیغ  هم  عراق  در  بابی ها  می آیند  كار،  ابتدای 
به  بلكه  نبوده،  گرایش  و  تبلیغ  یعنی   می كنند. 
خورده  كه  صدمه ای  و  خانوادگی  سابقۀ  دلیل 
بوده  معطوف  مسأله  این  به  ایشان  ذهن  بودند، 

است. این به نظر من نكتۀ مهمی است.

 : روش ایشان در مباحثات، روش نقضی 
استفاده  روش  دو  از  به نظر  می رسد  حلی؟  یا  بود 
مسائل  وارد  یعنی  بود  حلی  بیشتر  ولی  می كرد 
ایقان  در  بهاءاهلل  سخنان  آن  كالمی  می شدند. 
به  را خیلی ورود  می كنند و حسابی  فرائد  آن  و  را 
نقد  می كشند، منتها بحث ها بحث های حلی و 

كالمی است، من فكر  می كنم دنبال بحث نقضی 
نبوده اند.

كه  بر  می آید  ایشان  مباحثات  در  نبوی:  آقای 
استدالل  وارد  بعد  و  می كرد  نقضی  بحث  اول 
وارد  می شود.  نقض  ی  رو اول  یعنی   می شد. 
و  این  می گویی  » می گویی...  می گویم....« 
استدالل  یعنی  است.  نقضی  همه   می گویم ها 
كتاب های آن ها بر ضدخودشان یا با   می كنند به 
باطل  را  ایشان  قضایای  نقض،  مثال های  آوردن 

می كنند.

کنونی بدشت نمایی از حالت 
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علمی  هوی  هو  می كند،  اول  بله.  مهدوی:  آقای 
آقا روش تلفیقی بوده   می كند. یعنی روش مرحوم 
در  بوده.  حلی  و  بوده  الورود  نقضی  شاید  است. 
شما  كه  آنجایی  است.  این طوری  موارد  خیلی 
ولی  است،  بوده  حلی  فقط  احتمااًل   می گویید، 
یاد  ز أقول«  »قالوا،  است.  یاد  ز نقضی  بحث های 
شده  جدید  »می گویی،  می گویم«  نثر  در  كه  دارد 

است.

آثار  ایشان  اینكه  بعدی  پرسش   :  
چاپ نشده ای در حوزه بهائیت دارد؟ 

آقای مهدوی: نه، چاپ قدیم داشته است. 

چاپ  بهائی پژوهی  مؤسسۀ  در  هم  ما   :  
یم. راهنمای دین.  قدیم آن را دار

از  تاست. داستان  راهنمای دین سه  نبوی:  آقای 
»هركسی  كه:  فرمودند  ایشان  كه  است  قرار  این 
كه  متوجه  می شود  بخواند  را  فارسی  بیان  كتاب 
كتاب بیان فارسی  باطل است.« در نگاه ایشان، 
را  تعبیر  و  حرف  این  ندارد.  چیزی  به خودی خود 
ایشان دارند اما مبلغان بهائی آمدند با مغالطات 
كه  استدالل هایی  با  احادیث،  در  دستبرد  با  و 
هم  به  را  طرف  ذهن  اما  است  استدالل  به ظاهر 
دادند.  باب  حرف های  به  صورتی  یک   می ریزد، 
بعد  است.  این  تئوری شان  و  ایشان  حرف 
فرمودند: »در سال 1324 هجری قمری ]كه همان 
سال مشروطیت باشد[ من كتاب فرائد گلپایگانی 
را دیدم. از آنجا بود كه تصمیم گرفتم كه ردیه ای بر 
این ها بنویسم« كه ظاهرًا شش سال كار نگارش به 
طول  می انجامد و سال 1330 هجری قمری كتاب 

الحق المبین آماده  می شود. بعد ایشان ملحقاتی 
1333در  سال  و  اضافه  می كند  بعد  سال  دو  در 

تهران چاپ سنگی  می شود. 

كتاب مطرح  می شود. مثاًل فاضل مازندرانی  بعد 
در  بلوایی  به  كه  ظهورالحق  یخ  تار نهم  درجلد 
كاماًل  می آورد  را  ایشان  اسم  شاهرود  می پردازد، 
الحق المبین«،  نام  به  ردیه ای  »مؤلف  و  می گوید 
تا  سه  آن  بود.  شده  شناخته  كتاب  این  یعنی 
كتاب موردی است. به نظر  می آید شاهرود مركزی 
باشد.  بوده  به نظرم  می آید  تجاری  مركز  بوده، 
تجارت  و  آنجا  غیرشاهرودی  می آیند  افراد  یعنی 
به  بهائی  غ 

ّ
مبل یک  است.  جالب  این   می كنند. 

شاهرود آمده بود و یک تاجر هم بوده كه شاهرودی 
هم نبوده است. به تعبیر ایشان، تاجر غریبی مورد 
گرفته است و آمده پیش من  تبلیغ یک مبلغ قرار 
سؤال  است.  خوانده  را  مخزومی  ابولبید  حدیث 
دربارۀ این حدیث است. به خاطر حدیث ابولبید 
مثاًل  یا  است.  شده  نوشته  تنبیه الغافلین  كتاب 
به  خراسان  راه  در  ایشان  را  مرآت العارفین  كتاب 
شاهرودی  فرد  یک  به  پاسخ گویی  برای  و  مشهد، 
گرفته بود  می نویسد.  كه تحت تبلیغ بهائیت قرار 
كتاب است.  إیقاظ النائمین هم در تكمیل آن دو 
سه جلد مستقل هستند. بعدًا به عنوان راهنمای 

دین در یک شكل تجدید چاپ شده است. 

این  به  حیاتشان  زمان  در  ایشان  خود   :  
كردند؟ شكل چاپ 

چاپ  است.  حیاتشان  زمان  بله،  نبوی:  آقای 
كه  سنگی دارد. آخرین كتاب مدنیة االسالم است 
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در سال 1306 هجری شمسی چاپ شده است، 
4 سال قبل از فوتشان است. در مسافرت عتبات 
را  كتاب  این  كه  بودند  كربال  و  نجف  راه  در  و 
كه اآلن در سامراء   می نویسند. مثاًل در آن  می گویند 
متنوع  خیلی  مدنیة االسالم  مطالب  هستند. 
است. رد ماركسیست ها را دارد، بحث حجاب را 
و  اشتراكی  مرام  و  سرمایه داری  مرام  دارد،  مفصل 

ماركسیست ها را خیلی قشنگ مطرح  می كند.

 : مگر در آن زمان ماركسیسم مطرح بوده 
است؟

مسائل  است.  بوده  مطرح  بله،  نبوی:  آقای 
و  را  می كند  داروین  بحث  نقد  و  یست شناسی  ز
این ها  نكنند،  یا  بكنند،  كار  باید  خانم ها  اینكه 
مسلمین  عقب ماندگی  علل  می گوید.  می آید  را 
را اشاره  می كند. در معارف دین، حتی در بحث 
شعار  مفصل.  دارد  جهاد  بحث  نظامی،  بنیۀ 
باید  را  وسط  حد  است.  اعتدال  مدنیة االسالم 
را  چیز  همه  است.  وسط  حد  اسالم  داری.  نگه 
 می خواهد بگوید اسالم حد وسط را نگه  می دارد. 
در مدنیة االسالم موضوعات خیلی متنوع است. 
را  فقهی  قواعد  و  می كند  بحث  فقهی  همه اش 
چقدر  كه  نشان  می دهد  را  تسلطش  می گوید. 
است.  كرده  بیان  را  مطالب  دقیق  مسافرت  در 
است.  حفظ  را  نهج البالغه  عبارت های  مثاًل 
ایشان  كتاب دم دست  را حفظ است.  احادیث 
دقیق  می آورند.  را  همه  و  نبوده  مسافرت  در 
احادیث را كه تطبیق  می كردیم، تقریبًا چیزی نبود 
ولی  نمی گویم  تحقیقًا  كنیم،  عوض  بخواهیم  كه 

جدی  به صورت  بخواهیم  كه  نبود  چیزی  تقریبًا 
كنیم. آثار فقهی هم ایشان داشته اند. یک  عوض 
كتاب  این  كه  دارد  ی  طنطاو تفسیر  رد  در  كتاب 

اصاًل در  دسترس نیست.

 : یعنی چه نیست؟

شده  گم  و  نبوده  خانواده  دست  در  نبوی:  آقای 
است. 

كجا  می دانید نوشته اند؟  : از 

كه  زندگی نامه هایی  یا  آثارشان  از  نبوی:  آقای 
و  دین  نام  به  است  كتابی  نوشته اند.  برایشان 
سیداسداهلل  نوشتۀ  شیعه،  در  حكومت  شؤون 
كه بعدًا وزیر دادگستری شد. آقای شیخ  مامقانی 
است.  بد  خیلی  رساله  آن  با  شاهرودی  احمد 
كه  داشته  آن  بر  ردیه ای  و  می گوید  ملعونه  رسالۀ 
به دست ما نرسیده است. آثار فقهی هم داشتند. 
یعنی  نیست  كه  داشتند  هم  فقهی  نگاشته های 
و  و مسیحیت  بهائیت  نقد  آثار  و  ما پیدا نكردیم 
كه  همین متجددین آن زمان، همه همین هاست 

كردیم. صحبت 

بیشتر  الحق المبین  كتاب  دربارۀ   :  
توضیح  می فرمایید؟

مهمی  كتاب  الحق المبین  كتاب  نبوی:  آقای 
سال  در  كتاب  این  گفتم،  كه  همان طور  است. 
1333 هجری قمری در تهران چاپ شده، چاپ 
سنگی شده و دیگر چاپ نشده، تا اینكه در سال 
العلوم؟ع؟  باقر  1392 هجری شمسی پژوهشكده 
قدردان  محمدحسن  دكتر  آقای  همت  با  قم  در 
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مبنایی در تأویل دارد كه خیلی مهم است. ایشان 
ی بحث تأویل حرف زده و بحث های  مفصل رو
در  ما  بعد   می گوید  است.  داده  انجام  اصولی 
كاری  واحد  خبر  روایات  با  اعتقادات  داستان 
كه  است  احكام  در  واحد  خبر  حجیت  یم.  ندار
اعتقادات  در  ولی  اثبات  می شود  خود  جای  در 
یم. بحث اصولی است  كار دار ما با روایات متواتر 
ی اصول مطرح  می كند و نشان  ظاهرًا و ایشان رو
را  تأویل  و  یت متواتر است  روایات مهدو  می دهد 
در راسخان در علم منحصر  می كند. لذا هیچ كس 
دیگر حق تأویل ندارد. بابیت و بعدش بهائیت، 

اساسش بر تأویل است.

علم  در  راسخ  ما  آن ها  می گویند   :  
هستیم. 

برای خودش حساب  را  آن مقام  بله،  نبوی:  آقای 
آن  گر  ا ولی  تأویل  می كند  همین  برای  و   می كند 
بدهیم،  قرار  مهدی  كیستی  بحث  كنار  در  را 
برای  جایی  حل وفصل  می شود.  كاماًل  مسأله 
رسالۀ  در  باب  این،  از  گذشته  نمی ماند.  این ها 
كه مكتوباتش  كند  دالئل سبعه  می خواهد اثبات 
كرد،  اثبات  را  از آنكه آن  آیات الهی است و پس 
گفتارهای  واجب  می كند.  را  یلی  تأو هر  پذیرش 
و  ایقان  كتاب های  اساس  رساله  آن  در  باب 
خود  آثار  در  شاهرودی  آقای  است.  فرائد  سپس 
نیست؛  الهی  باب  عبارات  كه  است  داده  نشان 
سبب  كه  نیست  اساس  از  حجیتی  بنابراین، 
دلیل  بدون  و  باشند  موجه  باب  تأویل های  شود 

پذیرفته شوند.  

آن  از  و چاپ خوبی  كردند  كار  آن  روی  قراملكی 
به دست آمد. روش مرحوم آقای شاهرودی در این 
به  اول  است.  مهدویت  بحث  طرح  اول،  كتاب، 
و  مستوفا  خیلی  بحث  یک  نمی پردازد.  بهائیت 
كه  روایات  براساس  می كنند  مطرح  ایشان  مهمی 
كه در اسالم مطرح شده  كیست؟ مهدی  مهدی 
كه  می آورند  به نظرم  روایت   300 حدود  كیست؟ 
در  را  مهدی  مشخصه های  گون  گونا جهات  از 
گر ما این بحث  كه ا روایات شیعه نشان  می دهند 
بابی گری  اصاًل  دیگر  كنیم،  قبول  را  روایات  این  و 
توجه  آن  به  بخواهیم  كه  نمی شود  مطرح  برایمان 
كرده و  داشته باشیم. چون باب دعوی مهدویت 
گر مهدی شناخته شده باشد، دیگر هركسی بیاید  ا
را  مهدی  ما  ما  می گوییم  هستم،  مهدی  بگوید  و 

شناختیم و باید آن مشخصه ها را داشته باشد. 

شاید  دارد.  خاتمیت  در  مهمی  بحث های  بعد 
نقلی  عمدتًا  كه  خاتمیت  می آورد  برای  دلیل  ده 
به نظر  است  ابتكاری  هم  بعضی هایش  است، 
و  شیعه  بین  متواتر  كه  ثقلین  حدیث  مثاًل  من. 
سنی است، چه نقلی را كه در آن عبارت »سنتی« 
عبارت  كه  را  نقلی  چه  و  بگیریم  است  آمده 
است.  مهم  آخرش  اینجا  بگیریم،  آمده  »عترتی« 
ایشان  را  قسمت  این  الحوض«  علّی  یردا  »حتی 
درنظر  می گیرد درباره جاودانگی اسالم و استدالل 

 می كند.

اساس  كه  شدند  متوجه  خوب  خیلی  ایشان 
را  روایات  معنای  بیاید  كه  است  تأویل  بر  بابیت 
مفصل  بحث  یک  لذا  دهد.  تغییر  دلیل  بدون 
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یت و  بعد از بحث های اسالمی و شیعی در مهدو
كتاب های این ها  می شوند.  خاتمیت، دیگر وارد 
آثار دیگر مورد توجه ایشان  از  كتاب بیش  چهارتا 
را  بهائی  و  بابی  نكات  اغلب  اساسًا  كه  بوده 
است،  ایقان  یكی  یافت.  همین ها  می توان  در 
میرزا  العرفان  دالئل  بعد  است،  فرائد  دیگری 
به عنوان  ایشان  از  است.  اصفهانی  حیدرعلی 
»نادان اصفهانی« یاد  می كنند. البته منصف تر از 
اما در بحث معجزات، خیلی  گلپایگانی است، 
مفاوضات  هم  چهارم  كتاب  و  دارد  تخاصم 
ایشان  كتاب خیلی موردبحث  است. این چهار 

است. 

كه  ــ  را  گلپایگانی  معجزاتی  نكته های  بعد، 
به  آنجا  از  و  باب است  اساسش در دالیل سبعۀ 
ایقان  از  دفاع  مقام  در  نیز  او  و  رفته  بهاءاهلل  ایقان 
ـ قدم به قدم  می آید حل وفصل  آن ها را تفصیل دادهـ 
ایشان  كه  است  جالب  خیلی  من  برای   می كند. 
شبهه های  حل  در  كم مانندی  موشكافی های 
گلپایگانی به خرج داده است. حتی بعضی جاها 

كه خیلی بیش از حق شبهه، وقت  گفت   می توان 
گلپایگانی  واضح  عبارت های  گاه  و  گذاشته اند 
كه  كرده اند  حل  نكته به نكته  را  بودن  باطل  در 
كتاب  هیچ نكته ای در ذهن مخاطب نماند. من 
ایشان  آثار  ی  رو وقتی  خوانده ام.  كامل  را  فرائد 
را  می دیدم،  خاص  نظر  دقت  این  و  كار  می كردم 
گذاشته و  كه چقدر ایشان وقت  متوجه می شدم 
كرده است. یک بحثی دارند ایشان درباره  دقت 
كه این ها در روایات انجام  می دهند،  تقطیع هایی 
كرده اند. چون مبنای  نكته خیلی مهمی را اشاره 
كتاب ایقان، چاپ دوم ایقان  ایشان در مواجهه با 
كه سال 1310 هجری قمری، یک سال بعد  است 
نسخه های  ایشان  شده.  چاپ  بهاءاهلل،  فوت  از 
خطی را هم داشته است. تفاوت های تحریفی را 
كردند، متوجه شده بود،  قشنگ  كه این ها ایجاد 
این ها  كه  اشاره  می كند  جاها  بعضی  می گوید. 
را  او  غلط های  كه  بهاءاهلل  برای  كردند  دلسوزی 

كردند. درست 
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در  دارند  عهدین  كتب  دربارۀ  مفصلی  بحث 
كتاب؛ چون شما  می دانید در مفاوضات،  همان 
عبدالبهاء به بشارات عهدین متمسک  می شود. 
بعدها  و  كرده اند  مبنایی  بحث  یک  ایشان  لذا 
رد  كه  ــ  ینابیع االسالم  جواب  فی  ازالةاالوهام  در 
ینابیع االسالم  ضداسالم  و  مسیحی  كتاب  بر 
اصاًل  كه  آورده اند  مبسوط تر  را  آن  دوباره  ـ  است 
نه؟  یا  بكنیم  استناد  عهدین  می توانیم  به  ما 
آوردند،  كم  مسلمانان  چون  بهائیان  می گویند 
گلپایگانی  شدند.  متمسک  عهدین  تحریف  به 
بخش هایی  در  ایشان  را  می گوید.  این  صریحًا 
كتاب  متأثر از محمدصادق فخراالسالم بوده و از 
وارد  تفصیل  به  او  نصرةاإلسالم  فی  أنیس األعالم 
استناد  نمی توانیم  عهدین  به  ما  كه   می شوند 
را  تورات  خمسۀ  اسفار  نمی توانیم  اصاًل  بكنیم. 
انجیل های  بكنیم.  منتسب  موسی  حضرت  به 
منتسب  نمی توانیم  صاحبانشان  به  را  چهارگانه 
كتاب  در  بحث  می كنند  مفصل  بكنیم. 
عهدین  اول  دارد.  سنگی  چاپ  كه  ازالةاالوهام 
را  این ها  استدالل های  بعد  سؤال،  زیر  را  می برد 
كه استناد  دانه دانه بحث  می كند. یعنی بر فرض 
به عهدین هم درست باشد، تو اینجا داری اشتباه 

 می گویی، تو آنجا اشتباه  می گویی. 

دیگر  كتاب  سه  دربارۀ  كه  نیست  بد  اینجا  در 
اساسی  بحث  باشیم.  داشته  اشاره ای  هم  ایشان 
شناخت  دربارۀ  مرآت العارفین  كتاب  در  ایشان 
نبی است، چون بهائیان از آن شخص شاهرودی 
خواسته بودند نبوت حضرت خاتم اآلنبیاء؟لص؟ 

را اثبات كند و او به ایشان مراجعه كرده بود. ایشان 
اركان نبوت را در علم و قدرت و عصمت و صبر 
بر انجام رسالت دانسته است. سپس به معجزات 
كه  آن حضرت رسیده و برخالف بابیان و بهائیان 
به تبعیت از باب خواسته اند تا معجزات جسدانی 
كنند یا آن ها را از حجیت بیندازند و تنها  را نفی 
را  عادت  خرق  بدانند،  دلیل  را  كتابی  آیات 
برای نشان دادن درستی  و  باالترین دلیل دانسته 

دیدگاه خود استدالل های مهمی آورده است. 

وضعیت  مبسوط  بررسی  ایشان  دیگر  گفتار 
از  پیش  دورۀ  در  عربستان  قهقرایی  و  ک  اسفنا
كنار اشاره  بعثت است. این وضعیت منحط در 
امی  و  اآلنبیاء؟لص؟  خاتم  حضرت  زندگانی  به 
بودن واقعی آن حضرت در كنار بروز علوم گسترده 
از آن حضرت و جانشینان ایشان، دلیلی مهم بر 
انتساب آن حضرت به ساحت قدس ربوبی است. 
كه ایشان اشاره داشته اند، اقرار یكی  نكتۀ مهمی 
كتاب  كشیش فاندر، در  از دشمنان بزرگ اسالم، 
بود  امی  »محّمد  كه:  است  میزان الحق  جنجالی 
و زبان های یونانی و سریانی را نمی دانست.« این 
چنین  و  دیدم  مدرک یابی،  هنگام  من،  را  كتاب 
كسی  وقتی  است.  مهم  خیلی  كه  دارد  عبارتی 
ابطال  برای  بهانه ای  هر  از  كه  بشناسد  را  فاندر 
گفتار خیلی مهم  اسالم سوءاستفاده می كند، این 
گفتار بعدی ایشان حل دوازده شبهه از  می شود. 
مانند  نیز  اینجا  است.  معجزات  دربارۀ  بهائیان 
بسط  با  الحق المبین  كتاب  بخش های  از  برخی 
گلپایگانی  ابوالفضل  میرزا  سخنان  به  تفصیل  و 
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است.  كرده  حلشان  نكته به نكته  و  پرداخته 
گلپایگانی  حقه بازی های  ما  بخش ها  این  در 
و  حق  ی  رو پا  چگونه  كه  به روشنی  می بینیم  را 
مغالطه  با  تا  داشته  سعی  و  حقیقت  می گذاشته 
تحریف  و  نادرست(  )تأویل  معنایی  تحریف  و 
مظهریت  و  باب  قائمیت  مخّل(  )تقطیع  لفظی 
بحثی  نیز  اینجا  در  دهد!  جلوه  حق  را  بهاءاهلل 

عهدین  بشارات  دربارۀ 
را  نكاتی  و  دارند  اسالم  به 
اسالم  خاتمیت  و  آورده اند 
عقلی  نگاهی  با  بیشتر  نیز  را 

كرده اند.  طرح 

نگارش  گفتم،  كه  همان طور 
كتاب تنبیه الغافلین به سبب 
مبلغان  از  یكی  كه  بود  آن 
حدیث  شاهرود  در  بهائی 
باب  كه  را  مخزومی  ابولبید 

در دالئل سبعه آورده و به خود بازگردانده، به یک 
ذهنش  كه  نیز  او  و  بود  داده  شاهرود  مقیم  تاجر 
كرده  مراجعه  شاهرودی  آقای  به  بود،  شده  درگیر 
كه فصل نخست این  بود. بر همین اساس است 
كه با بسط و تفصیل هم برگزار شده، پاسخ  كتاب 
كرده و  كه بهائیان از این حدیث  به تطبیقی است 
كه  به ظهور باب بازگردانده اند. ایشان نشان داده 
كه  باید دانست  البته  آن تطبیق نادرست است. 
ازلیان نیز چنین نكاتی دارند و حكمتش آن است 
جالب  است.  باب  برای  تطبیق  این  اصل  كه 
كه در دورۀ بابیت  كه باب در رساله ای  اینجاست 

طوری  را  آن  اعداد  نوشته،  حدیث  این  شرح  در 
كه به ظهور امام دوازدهم؟جع؟ باز  كرده  محاسبه 
ـ كه برای دورۀ قائمیت   می گردد اما در دالئل سبعهـ 

خودش است ــ آن را به خود بازگردانده است! 

كه آن مبلغ  كتاب به شبهات دیگری  فصل دوم 
كرده بود پرداخته است. بحث مهمی  بهائی طرح 
كه  كتاب آمده، موضوع رجعت است  كه در این 
جسمانی  رجعت  از  را  آن  باب 
و  كرده  تأویل  صفتی  رجعت  به 
ازلیان و بهائیان هم همین طور. ما 
ظهور  زمان  از  كه  برآنیم  شیعیان 
آغاز  رجعت  زمان؟جع؟  امام 
خواهد شد و كسانی از پیشینیان 
باب  بازمی گردند.  جهان  این  به 
جمله  از  خود  مختلف  آثار  در 
كه دربارۀ  بیان فارسی و رساله ای 
رجعت نوشته، رجعت جسمانی 
كه  رجعتی  گفته  و  دانسته  خرافه  و  نپذیرفته  را 
صفات  یعنی  است  صفتی  آمده،  روایات  در 
بیان  در  بروز  می یابد.  كسان  برخی  در  پیشینیان 
به خود  فارسی، مال علی بسطامی )دومین مؤمن 
است.  دانسته  علوی  رجعت  را  حی(  حروف  از 
كه  داده  نشان  تفصیل  و  با بسط  آقای شاهرودی 
آن  روایات  نمی توان  و  است  جسمانی  رجعت 
ایشان  مبنایی  بحث  آن  اینكه  گو  كرد.  تأویل  را 
قوت  به  تأویل  دربارۀ  الحق المبین  كتاب  در 
را  دیگران  و  باب  كار  اساس  و  است  باقی  خود 
این  در  هم  دیگری  بحث های  ناموجه  می كند. 

فرائد  از  که  نکته هایی   می گوید 
که  است  دارم  یادداشت هایی 
فرائد  برداشته ام.  کتاب  این  از 
بهائی ها  از  نیست،  پیشم  االن 
پس  آن ها  به  بودم  گرفته  امانت 
است.  حرف  خیلی  این  دادم. 
و  بوده  شاهرود  رئیس  یعنی 
آن ها  به  و  گرفته  امانت  ازشان 

پس داده. 
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هست  تنبیه الغافلین  و  مرآت العارفین  كتاب  دو 
كنند و  كه عالقه مندان  می توانند به آن ها مراجعه 

یابند.  آن ها را در

یكردی دیگر دارد. در آن  إیقاظ النائمین رو كتاب 
كتاب روش دفاعی است و شبهات بهائیان را  دو 
كتاب حمله  می بینیم،  پاسخ  می دهد اما در این 
نبود  و  پرداخته  بهائیان  آثار  به  كه  معنی  این  به 
را  گون  گونا تناقضات  وجود  و  منطق  و  استدالل 
نشان داده است. شش روایت مهمی را كه بهاءاهلل 
روش  و  آورده اند  كرده،  تأویل  یا  تقطیع  ایقان  در 
كرده اند و غلط نویسی های  او را آشكار  نادرست 
و  باب  محتوایی  نادرست گویی های  و  لفظی 
بهاءاهلل را با بسط و تفصیل نشان داده اند. فصلی 
كه  یک ما بدشت!«  دارند به نام »بدشت و ما أدر
روایت  و  كاشانی  جانی  میرزا  حاج  نقطةالكاف 
را  قرةالعین  سنت شكنی  و  بدشت  ماجرای  از  او 
كه  اینجاست  نكتۀ جالب  كرده اند.  نقد  و  آورده 
را دیده  كه آن رخداد  را  برخی بدشتیان مسلمان 
كرده و خاطرات آن ها را هم آورده اند.  بودند، پیدا 
ورق  صدوهفت  »خالصۀ  كتاب  این  آخر  بخش 
كتاب ایقان بهاءاهلل  ایقان« است و اختصاصًا به 
كتاب  نكات  برخی  نیز  این ها  است.  پرداخته 
كه عالقه مندان  می توانند با  إیقاظ النائمین است 
كنند.   مراجعه به آن، نكات دیگرش را نیز مطالعه 

در  بهائیان  كه  داشتند  گماشته  تعدادی  ایشان 
شیخ  »گماشتگان  هدایت  می گویند  مصابیح 
بودند  مأمور  این ها  شاهرودی«.  مجتهد  احمد 
گر  می دیدند شخص  اطراف شاهرود باشند، بعد ا

رفت،  می فهمیدند  بهائی  یک  خانۀ  در  وارد  تازه 
خودش  و  داشته  گماشته  تا  چند  است.  مبلغ 
هم ارشاد  می كرده و با همین روش شاهرود را نگه 

داشته بود. 

فرائد  از  كه  نكته هایی  الحق المبین  می گوید  در 
كتاب  این  از  كه  است  دارم،  یادداشت هایی 
بهائی ها  از  نیست،  پیشم  اآلن  فرائد  برداشته ام. 
گرفته بودم، به آن ها پس دادم. این خیلی  امانت 
ازشان  و  بوده  شاهرود  رئیس  یعنی  است.  حرف 
بنابراین،  داده.  پس  آن ها  به  و  گرفته  امانت 
همان  مضمون  ولی  نیست  دقیق  یادداشت ها 

گفته است. گلپایگانی  كه  چیزی است 

آثار  در  امامی  می شود.  دوازده  سنیان  وارد  بعد 
یت خودشان به شدت تحت تأثیر حاج میرزا  مهدو
حسین نوری طبرسی ــ أعلی اهلل مقامه الشریف ــ  
ی مانند نجم ثاقب  یتی و است و كتاب های مهدو
و كشف االستار جلوی چشم ایشان بوده است و با 

ی یاد  می كند. تعبیرات خیلی بلندی از و

 : خیلی متشكریم از اینكه وقت خود را 
كه  در اختیار ما قرار دادید و دربارۀ  این عالم بزرگ 
سخن  باشد،  سرمشق  ما  برای  باید  عماًل  و  علمًا 

گفتید.

و   ممنون  خیلی  باشید.  سالمت  مهدوی:  آقای 
متشكرم. 

ی  آقای نبوی: من هم سپاسگزارم و برای شما آرزو
موفقیت بیشتر دارم. 
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روایت شیخیان از تبلیغ
کرمانی   حاج محّمدکریم خان 

از سوی باب
 

زهراسادات شهرستانی

کارشناس ارشد تاریخ تشیع، دانشگاه خوارزمی



چکیده

شیخیان  روایت  دربارۀ  مقاله  این 
محمدكریم  خان  حاج  مالقات  از 
كرمانی با مال صادق مقدس خراسانی 
بسیار  ازاین رو  گفت و گو  آن  است. 
كه حاج محمدكریم خان  مهم است 
كرمانی به شرح جایگاه بلند خود نزد 
تحلیلی  پرداخته،  رشتی  سیدكاظم 
مكتب  با  باب  دعوت  نسبت  از 
شیخیه به دست داده و دالیلی مهم 

را در نقد او آورده است. كرمانی،   محمدكریم خان  حاج  کلیدواژه:  
بابیه،  شیخیه،  باب،  محمد  علی  سید 

مالصادق مقدس خراسانی.
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مقدمه
گردان  شا از  كه  كرمانی  محمدكریم خان  حاج 
دلیل  دو  به  بود،  رشتی  سیدكاظم  برجستۀ 
یاست خود را در میان شیخیان  توانست جایگاه ر
اجازه نامۀ  دو  آنكه  نخست  كند،  تثبیت  كرمان 
آن ها  در  كه  داشت  رشتی  سیدكاظم  از  بلندباال 
ی پرداخته و او را بسیار  استاد به تبیین جایگاه و
ستوده بود. دلیل دیگر آنكه حاج محمدكریم خان 
و  نفوذ  از  خود،  علمی  جایگاه  بر  عالوه  كرمانی، 
قدرت اجتماعی نیز برخوردار بود و بر همین مبنا 
گسترش  كرمان  توانست عقاید شیخی خود را در 
دهد. می توان گفت كه همین جایگاه بلند علمی 
انگیزۀ باب به دعوت  گسترده،  نفوذ اجتماعی  و 
كه از سوی باب مأمور  كسی  او به سوی خود شد. 
خراسانی  مقدس  صادق  مال  شد،  كار  این  به 
گردان سیدكاظم رشتی جای  در میان شا كه  بود 
داشت؛ بااین حال، این دعوت نه تنها به سرانجام 
كرمانی را به یكی  كه حاج محّمدكریم خان  نرسید 
كرد.  تبدیل  باب  دعوت  مخالفان  بزرگ ترین  از 
و  علمی  جایگاه  از  استفاده  با  جانشینانش  و  او 
جریان  ضد  بر  شیخیان  میان  در  خود  اجتماعی 
ازجمله  دادند.  انجام  مؤثری  اقدامات  باب 
است.  متعددشان  تألیفات  ایشان  اقدامات 
نگاشته های حاج محمدكریم خان كرمانی در نقد 

باب به این قرارند:

ق.: . 1  1261( مرتاب  باب  رد  در  الباطل  إزهاق 
سال نخست دعوت باب(؛

2 . 1262( مآب  خسران  باب  رد  در  شهاب  تیر 
ق.: سال دوم دعوت باب(؛

النواصب )1265 . 3 الثاقب فی الرجم  الشهاب 
ق.: سال پنجم دعوت باب(؛

هجده . 4 ق.:   1283( مرتاب  باب  رد  در  رساله 
سال بعد از اعدام باب(.

كرمانی،  نخستین جانشین حاج محمدكریم خان 
حاج محمد خان كرمانی، نیز »در معاضدت كمی 
كتاب های تقویم العوج )1288  از پدر نداشت« و 
ق.( و شمس المضیئه در رد شبهات بابیه )1320 
دومش،  جانشین  نگاشت.  مسیر  این  در  را  ق.( 
»حسب  هم  كرمانی،  زین العابدین خان  حاج 
رد  در  صاعقه  كتاب  و  كرد«  سلوک  منهاجشان 
باب مرتاب )1330 ق.: سال وفات صبح ازل( را 

نوشت.1 

۱.سیدمقدادنبویرضوی،مکتب شیخیه در نگاه مکتب 
خراسان، صص۲۲و۲3.

کرمانی حاج محّمدکریم خان 
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از اجازه نامۀ سّیدکاظم رشتی به حاج  صفحۀ نخست 

کرمانی  محّمدکریم خان 

»المولی  را  محّمدکریم خان  حاج  مکتوب  این  در  وی 

األولی و الولی األعلی، العالم العامل و الفاضل الکامل، 

المرتبتین  حاوی  و  الباطن  و  الظاهر  لین  المنن،  جامع 

و  اإللهیة  العقلیة  باألنوار  المستنیرة  العقلیة  المقامات 

العقلیة  الدقایق  حقایق  من  المأخوذة  النقلیة  المراتب 

کاشف المعضالت و رافع المبهمات، حسن  القدسیة، 

الذات، حمید الصفات، قرةالعین بال میز، المؤید بلطف 

یاد  إبراهیم خان«  بن  محّمدکریم خان  الرحیم،  الکریم 

کرده است.

صفحۀ  دوم از اجازه نامۀ  حاج سّیدکاظم رشتی به حاج 
کرمانی1 محّمدکریم خان 

األبرار،ج۱)عربی(، کرمانی،مکارم ۱.حاجمحّمدکریمخان
ص۱0.

این مقاله بر آن است تا با دست گذاشتن بر گزارش 
از  كرمانی  محّمدكریم خان  حاج  پیروان  از  یكی 
خراسانی،  مقدس  صادق  مال  با  او  گفت وگوی 
و  داده  به دست  گذشت  ایشان  میان  كه  را  آنچه 
یخی و استداللی آن  بپردازد.  به تحلیل نكات تار
آقا  مرحوم  مكالمۀ  »صورت مجلس  گزارش  این 
از  بعد  شیرازی  صادق  مال  با  ــ  مقامه  اهلل  أعلی  ــ 
كرمانی  زین العابدین  حاج  كه  داشته  نام  درس« 
كرمانی در همان  با دستور حاج محّمدكریم خان 
كه  گفته پیداست  گفت وگو نوشته است. نا زمان 
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از  او  كه  ازآن روست  شیراز  به  بابی  مبلغ  انتساب 
كرمان آمده بود وگرنه، به شهادت منابع  شیراز به 
فرستادۀ  آمده،  ادامه  در  چنان كه  بهائی،  و  بابی 
مال  كرمانی،  محّمدكریم خان  حاج  به سوی  باب 

صادق مقدس خراسانی بود. 

گزارش  از آن  نسخۀ اساس این پژوهش رونوشتی 
ق.   129۷ سال  در  كه  است 
نگاشته شده است. تصویر این 
 25۷۷ شمارۀ  با  كنون  ا نسخه 
اسالمی  میراث  احیای  مركز  در 
و  می شود  نگهداری  قم  در 
نخستین  گزارش  كه  ازآن رو 
محّمدكریم خان  حاج  برخورد 
و  است  بابیان  با  كرمانی 
گاهی  آ محدودۀ  در  كنون،  تا
چاپ  به  جایی  در  نگارنده، 
بسیاری  اهمیت  از  نرسیده، 

برخوردار است.1 

مقدس  صادق  مال  زندگانی  به  نگاهی 
خراسانی

مالصادق مقدس خراسانی فررزند میرزا اسماعیل 
در مشهد به دنیا آمد و پس از تحصیالت دینی در 
گردان سیدكاظم  كربال رفت و در میان شا آنجا به 
گرفت. سپس به ایران بازگشت و در  رشتی جای 
شد.  مشغول  شیخیه  مبانی  یس  تدر به  اصفهان 

نبوی سیدمقداد آقای از میداند الزم اینجا در نگارنده .۱
کردنشازوجودایننسخهودراختیارقرار گاه رضویبرایآ

کند. دادنآنسپاسگزاری

نخستین  شدن  كنده  پرا و  باب  دعوت  آغاز  با 
گون  گونا در جاهای  ی )حروف حی(  اصحاب و
در  مقدس  صادق  مال  او،  دعوت  تبلیغ  برای 
یه ای )نخستین مؤمن  اصفهان با مالحسین بشرو
بابیان  او به جمع  و به وسیلۀ  به باب( روبه رو شد 
پیوست. آن زمان، باب به مكه رفته بود. باب به 
كه  او دستور داد تا در مسجدی 
اذان  می خواند  نماز  شیراز  در 
به  درآن  كه  بگوید  به گونه ای  را 
شود  اشاره  ی  و بابیت  مقام 
باب  نبیل  قبَل  علیًا   

َ
اّن )أشهد 

با  و  كرد  چنین  نیز  او  بقیةاهلل( 
مواجه  مردم  هیجان  و  شورش 
شد. به دستور حكومت شیراز، 
مردم  میان  در  آبروریزی  با  را  او 
از  پس  ی  و كردند.  مجازات 
و  شد  خارج  شیراز  از  آزادی، 
شیراز  نزدیكی  به  و  بازگشته  حج  از  كه  ــ  را  باب 
از  او  بازگشت.  شیراز  به  او  با  و  دید  بودــ  رسیده 
و حاج  رفته  كرمان  به  تا  یافت  باب دستور  سوی 
كرمان( و  كرمانی )بزرگ شیخیان  محمدكریم خان 
حاج آقا احمد كرمانی )بزرگ غیرشیخیان كرمان( 
كند. باب برای این دو  را به پذیرش باب دعوت 
توقیع(  بابیان:  گانه )در ادبیات  نامه های جدا تن 
حاج  دعوت  در  مقدس  صادق  مال  بود.  نگاشته 
موفق  باب  ی  دعاو به  كرمانی  محمدكریم خان 
كند.  گردان او را بابی  نشد اما توانست یكی از شا
كرمانی نام داشت، بعدها  كه مال محمدجعفر  او 

حاج  مکتوب،  این  نویسندۀ 
همین  در  کرمانی،  زین العابدین 
به  را  آن  که  کرده  اذعان  بخش 
محمدکریم خان  حاج  دستور 
صفر   23 یکشنبه،  روز  در  کرمانی 
صادق  مال  که  ق.،   1261 سال 
امر  به  او  دعوت  برای  شیرازی 
آمده  درسش  مجلس  به  باب 
همگان  دست  به  تا  نوشته  بود، 

برسد. 
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به وجود  كرمان  در  را  بابیان  از  مهمی  جمعیت 
یاست  ر 1266ق.،  سال  در  باب  مرگ  با  آورد. 
1268ق.  سال  در  رسید.  ازل  صبح  به  بابیان 
به  بابیان  از  گروهی  نافرجام  سوءقصد  پی  در  و 
آن،  از  پس  بابی كشی   و  قاجار  ناصرالدین شاه 
)بعدها:  حسین علی  میرزا  برادرش،  و  ازل  صبح 
در  ازل  صبح  و  گریختند  بغداد  به  بهاءاهلل(، 
با  ارتباط  واسطۀ  را  خود  برادر  و  شد  مخفی  آنجا 
خراسانی  مقدس  صادق  مال  داد.  قرار  پیروانش 
بهاءاهلل  به  و  رفت  بغداد  به  12۷۷ق.  سال  در 
بهاءاهلل  دعوی  شدن  آشكار  با  یافت.  ارادت 
به سال 1283ق.، او بهائی شد و در میان پیروان 

کتاب تاریخ بابیۀ روسی صورت نقاشی شدۀ  یکی از پیروان باب در حال مجازات از 
که یکی از ازلیان او را مال صادق مقدس خراسانی دانسته است.1

۱.شــیخمهدیشــیخالممالکقمی،تاریخبیغرض،
تصویرشــمارۀ۴9.

کرمانی مال محّمدجعفر 
)کتابخانه دانشگاه کمبریج، مجموعه اسناد ادوارد براون1(

۱.شــیخمهــدیشــیخالممالکقمــی،تاریــخبیغــرض،تصویــر
شــمارۀ۴۷.
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ی لقب »اسم  بهاءاهلل جایگاهی بلند یافت و از و
بهاءاهلل  گرفت. در سال 1285ق.،  اهلل األصدق« 
گردید.  بهائیان  و آن شهر مركز  به عكا تبعید شد 
سال  در  سرانجام  خراسانی  مقدس  مالصادق 
از عكا  از دیدار بهاءاهلل  بازگشت  راه  1290ق.، در 
به سوی خراسان، در همدان درگذشت. فرزند او، 
بهائیان  اول  تراز  بزرگان  از  كه  علی محمد،  میرزا 
شناخته  »ابن اصدق«  به  ایشان  میان  در  بود، 

می شد.1

گزارش شیخیان تحلیل 
گزارش به حمد  بخش اول این 
و  سالم  و  خداوند  سپاس  و 
و  اسالم  دیانت  بزرگان  به  درود 
است.  پرداخته  تشیع  مذهب 
حاج  مكتوب،  این  نویسندۀ 
در  كرمانی،  زین العابدین 
كه آن  كرده  همین بخش اذعان 

روز  در  كرمانی  به دستور حاج محمدكریم خان  را 
كه مال صادق  یكشنبه 23 صفر سال 1261 ق.، 
مجلس  به  باب  امر  به  او  دعوت  برای  شیرازی 
همگان  دست  به  تا  نوشته  بود،  آمده  درسش 

برسد. 

حاج  پرسش های  ابتدا  كتاب  این  دوم  بخش 
مقدس  صادق  مال  از  كرمانی  محمدكریم خان 

مقدس دربارۀ بهائیان و بابیان آنچه از گاهی آ برای .۱
قمی، شیخالممالک مهدی شیخ نک.: آوردهاند، خراسانی
تاریخبیغرض،صص۱۱8تا۱۲0واسداهللفاضلمازندرانی،
تاریخظهورالحق،ج3،صص۱۴۵تا۱۵3وج6،صص3۴ 

و3۵.

از  پرسش هایی  از  پس  او  اوست.  پاسخ های  و 
باب،  با  مقدس  مالصادق  آشنایی  چگونگی 
ی را جویا شد. مال صادق مقدس  دلیل درستی و
او  نوشته های  سپس  و  باب  عمل  و  علم  بر  ابتدا 
از  كه  دانست  دانشی  را  آن ها  و  گذاشت  دست 
باید  است.  رسیده  باب  به  دوازدهم  امام  سوی 
گفته  محمدكریم خان  حاج  به  او  آنچه  كه  گفت 
كتاب تفسیر سورۀ  بود، بر پایۀ ادعای باب در دو 
بود. همان گونه  یوسف و صحیفۀ مخزونه استوار 
پایان پژوهش نشان داده  كه در 
كتاب  دو  این  در  باب  شده، 
نوشته های خود را وحی خداوند 
كه به او منتقل  به امام دوازدهم 
اینجا،  در  است.  گفته  شده 
حاج محمدكریم خان، همچون 
بسیاری از منتقدان باب، یكی 
علیه  استدالل ها  مهم ترین  از 
نادرست نویسی های  آن  و  می كند  مطرح  را  باب 
باب،  منتقدان  نگاه  در  است.  باب  فراوان 
آثارش  انتساب  با  او  غلط  نگارش های  این گونه 
به عنوان نمونه، شیخ  ناسازگار است.  به خداوند 
م�  »َو  آیۀ  بر  گذاشتن  دست  با  شاهرودی  احمد 
ُهْم«2 

َ
ل �فَ  ّ

�یِ
�جَ ِل�یُ ْوِمِه 

�تَ ِل���فِ  �جِ ا 
َّ ل اإِ َرُسوٍل  ِم�فْ   � �ف

ْ
ْرَسل

أَ
ا

مردم  وحی  ابالِغ  مخاطب  چون  كه  است  برآن 
ایشان  زبانی  قواعد  به  باید  وحی  پس  هستند، 
باشد تا انتقال مفاهیم صورت پذیرد. او نیز مانند 
از  را  كرمانی، سخنان باب  حاج محمدكریم خان 
نكاتی  سپس  و  دانسته  كنده  آ ادبی  اشتباهات 

۲.ابراهیم:۴.

حاج  که  بود  آن  از  پس 
آسیب شناسی  به  محمدکریم خان 
پرداخت  باب  دعوت  اجتماعی 
به  که  کسانی  از  بسیاری  گفت  و 
رنج  دیگر  جای  از  گرویده اند  باب 
مسائل  سر  از  آنکه  نه  می بردند، 

گرویده باشند. اعتقادی به او 
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او  آموزه های  كه  گرفته  نتیجه  و  آورده  را  او  آثار  از 
یادی است.1 دیگر دلیل مهمی  ی خرافات ز حاو
ی آن دست  كرمانی بر رو كه حاج محمدكریم خان 
هرگونه  آوردن  كه  است  قرآن  از  آیه ای  گذارده، 
كالمی مانند قرآن را از توان همگان بیرون دانسته 
وا  �تُ

أْ
� َ �فْ �ی

أَ
ٰى ا

َ
 َعل

�فُّ �جِ
ْ

ُس َوال
�فْ اإِ

ْ
ِ ال َمَ��ت �تَ ْ �فِ احج �أِ

َ
ْل ل

است: »�تُ
ُهْم  ْ��فُ َ �ج ْو َك��فَ 

َ
َول ِلِه  ْ ِم�ش �جِ و�فَ  �تُ

أْ
� َ �ی ا 

َ
ل �فِ 

آ
ْرا �تُ

ْ
ال ا 

�فَ
ٰ

َه ِل  ْ ِم�ش �جِ
ًرا«2 ِه�ی

ْ��فٍ �فَ ِل�جَ

بخش سوم این مكتوب نوع دیگری از پاسخ های 
ارائه  را  باب  دعوت  بر  محمدكریم خان  حاج 
در  خود  بلند  جایگاه  بر  اینجا  در  ی  و می دهد. 
گذاشته و فقط خود  نگاه سیدكاظم رشتی دست 
دانسته  او  جانشین  نتیجه  در  و  او  علم  حامل  را 
نیز  مقدس  صادق  مال  كه  می شود  دیده  است. 
چنین دیدگاهی را دربارۀ حضور نقطۀ علم نزد او 
ی مورد احتجاجش قرار  باور داشته و از همین رو
است!  یده  گرو باب  به  چرا  بااین حال  كه  گرفته 
كه شیخ احمد  حاج محمدكریم خان بر آن است 
امام  از  رو به رو«  و  »مشافهًة  را  دانش  احسائی، 
گرفته و فقط به سیدكاظم رشتی داده و  دوازدهم 
ی داده است. او همچنین،  او نیز آن را فقط به و
حضور  در  رشتی  سیدكاظم  كه  است  مدعی 
ی را به عنوان جانشین  گردان خود، و جمعی از شا
مكتوب  از  همچنین  بود.  كرده  معرفی  خود 
سیدكاظم رشتی دربارۀ خود و ضرورت اطاعتش 
ـ كه اجازه نامه ای  سخن گفته است. آن مكتوب راـ 
»ایقاظ بخش دین، راهنمای شاهرودی، احمد شیخ .۱

النائمین«،صص۱03تا۱۴9.
۲.اسراء:88.

كرمانی  شیخیان  ــ  اوست  به  رشتی  سیدكاظم  از 
در ابتدای مجموعه آثار او )مكارم األبرار( آورده اند: 

عالم  مستطاب  جناب  الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم 
ملک  بتأیید  المؤید  المسدد  كامل  فاضل  عامل 
و  متاع  ایشان  حكم  محمدكریم خان،  منان، 
و  خدا  بر  راّد  ایشان  بر  راّد  و  متبع  ایشان  ترجیح 
رسول و ائمه طاهرین ــ سالم اهلل علیهم ــ می باشد. 
كافۀ مؤمنین امتثال اوامر ایشان الزم و اذعان و  بر 
انقیاد مّر احكام ایشان را متحتم و امضای حكم 
آنچه  در  ایشان  مخالفت  و  الزم  هركس  بر  ایشان 
بذر جهد نموده و ترجیح داده، بعد از استیضاح 
هركس  نافذالحكم.  و  التقلید  جائز  حرام،  تام، 
خواهد  ناجی  فائز  كه  كند  ایشان  تقلید  خواهد، 
و  العالم  هو  سبحانه  اهلل  و  تعالی  ان شاءاهلل  بود، 
كاظم بن  القاسم الحسینی  كتب العبد  الواقف و 
سجع  مستغفرًا.  مسلمًا  مصلیًا  حامدًا  الرشتی 

مهر: عبده الراجی محمدكاظم الحسینی. 

حاج  كه  است  آن  گویای  آشكارا  مكتوب  این 
نظر سیدكاظم رشتی  در  كرمانی  محمدكریم خان 
او  با  نباید  هیچ كس  كه  داشت  مقامی  چنان 
صادق  مال  بر  او  پاسخ  بنابراین،  كند؛  مخالفت 
گفت  مقدس خراسانی مستند بوده است و باید 
محكم  پاسخی  شیخیه،  مكتب  محدودۀ  در  كه 
آموزه های  بر  را  كه خود  ــ  نادرستی دعوت باب  بر 

شیخی متكی می دانست ــ تلقی می شود.

است  آن  گویای  مكتوب  این  چهارم  بخش 
گفت وگویی  تا  بود  آن  بر  مقدس  صادق  مال  كه 
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باشد  داشته  محمدكریم خان  حاج  با  خصوصی 
باید  باشد  دلیلی  هر  گر  ا گفت  و  نپذیرفت  او  اما 
ی همگان عرضه شود. در این هنگام  در پیش رو
خود  روایتی  اجازۀ  مقدس  صادق  مال  كه  بود 
تا  كرد  عرضه  داشت  رشتی  سیدكاظم  از  كه  را 
حاج  دهد.  جلوه  گاه  آ شیخی  مبانی  به  را  خود 
اجازات  این گونه  صدور  كرمانی  محمدكریم خان 

بار  و دیگر  انگاشت  از سوی استاد خود عادی  را 
ی  خواستار دالیل آشكار بر حقانیت باب شد. و
و  باب  نادرست نویسی های  بر  دوباره  همچنین، 
ناتوانی او از نگارش به اندازۀ حتی اعراب بی سواد 
را نشان داد  اعداد  كتابی در علم  و  گفت  سخن 
ادعایی  آنكه  وجود  با  آن،  نویسندۀ  كه  گفت  و 
نداشته، بسیاری عالمانه تر از باب نوشته و سپس 
باب  از  هم  گردانش  شا كوچک ترین  كه  گفت 
بر  دیگر  بار  بخش،  این  در  ی  و می نویسند.  بهتر 

عباس افندی حدود دوماه ونیم پیش از وفات، 1340 ق.
که  که پشت عباس افندی ایستاده، اسداهلل فاضل مازندرانی است. شمارۀ  12، فضل اهلل صبحی مهتدی است  آن 
کنار شمارۀ 1 ایستاده و دستانش را به هم  که  کسی  کشید.  از آیین بهائی دست  کاتب عباس افندی بود و بعدها 
امر  به  کرمانی  غ حاج محّمدکریم خان 

ّ
مبل )فرزند مال صادق مقدس خراسانی:  ابن اصدق  میرزا علی محّمد  گرفته، 

باب( است.1

گاهیازتاریخبرداشتهشدناینتصویرونیزهویت ۱.برایآ
یادشدگان،نک.:فضلاهللصبحیمهتدی،پیامپدر،ص86۱.
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را  او  كه در آن ها مقام  نامه های سیدكاظم رشتی 
بسیار بلند می دانست دست گذاشت و گفت كه 
انكار او نسبت به امر باب از این منظر بطالن باب 

را می رساند.

كه مال  گویای آن است  بخش پنجم این مكتوب 
خود  تصمیم  از  مقدس  صادق 
گفت.  كرمان سخن  بر خروج از 
گفت  حاج محمدكریم خان هم 
كه به همه جا نامه خواهد نوشت 
تا او و همۀ هم كیشانش را برانند. 
شیخیان  و  كربال  به  گفت  او 
پیروان  كه  است  نوشته  آنجا 
از  پس  ندانند.  خود  از  را  باب 
كه حاج محمدكریم خان  آن بود 
اجتماعی  آسیب شناسی  به 
گفت  و  پرداخت  باب  دعوت 
باب  به  كه  كسانی  از  بسیاری 

از  آنكه  نه  از جای دیگر رنج می بردند،  یده اند  گرو
یده باشند. گرو سر مسائل اعتقادی به او 

یخی اهمیت  بخش ششم این گزارش از جهت تار
كه  باالیی دارد. حاج محمدكریم خان مدعی شد 
هشتاد  رشتی  سیدكاظم  گردان  شا از  تن  دوازده 
جانشین  تا  شدند  معتكف  كوفه  مسجد  در  روز 
دیدند  را  ی  و یا  رؤ عالم  در  همگی  و  بیابند  را  او 
به  شیراز  در  اما  كردند  حركت  كرمان  به سوی  و 
كه  آن است  گویای  گفتار  این  افتادند.  باب  دام 
مال  به واقع  را  كوفه  مسجد  در  یاضت  ر ادعای 
كرده اند  مطرح  دوستانش  و  یه ای  بشرو حسین 

حاج  نیست.  بعدی  بهائیان  و  بابیان  ساختۀ  و 
و  شیراز  در  ماندن  در  آن ها  كار  محمدكریم خان 
اصحاب  بیعت  نقض  به  را  باب  به  یدنشان  گرو
به  نسبت  پیروانشان  و  بنی ساعده  سقیفۀ 
جانشین پیامبر اسالم تشبیه می كند و سپس برای 
هریک از ویژگی های باب مانند اخالق و تقدس 
صادق  مال  كه  ــ  نوشته جات  و 
دعوت  درستی  دلیل  مقدس 
نقضی  مثال های  ــ  می داند  او 
ابطال  را  دعوتش  و  می آورد 

می كند.

در  محمدكریم خان  حاج 
آیۀ  گزارش،  این  هفتم  بخش 
دیگربار  را  اسراء  پیش گفتۀسورۀ 
براساس  و  داده  قرار  ک  مال
را  خود  كه  را  باب  ادعای  آن، 
قرآن  آیات  مانند  آیاتی  صاحب 
بر  دیگر  بار  آن،  از  گذشته  و  می كند  رد  می داند، 
مقام بلند خود در بهره مندی از نقطۀ علم پس از 
گر او  گذاشته و می گوید ا سیدكاظم رشتی دست 
نخواهند  هم  افراد  دیگر  نفهمد،  را  باب  كلمات 

كلمات او بی فایده است. فهمید، پس 

كه  است  آن  گویای  گزارش  این  هشتم  بخش 
حضور  مجلس  این  در  نیز  كرمان  نایب الحكومۀ 
مال  تا  خواسته  محمدكریم خان  حاج  از  و  داشته 
یا  كند  توبه  یا  كه  او بسپارند  به  را  صادق مقدس 
كریم خان نیز او  كرمان اخراج شود. حاج محمد  از 

كرمان رفت.  را به نایب الحكومه سپرد و او هم از 

بر  دوباره  همچنین،  وی 
و  باب  نادرست نویسی های 
اندازۀ  به  نگارش  از  او  ناتوانی 
سخن  بی سواد  اعراب  حتی 
را  اعداد  علم  در  کتابی  و  گفت 
نویسندۀ  که  گفت  و  داد  نشان 
ادعایی  آنکه  وجود  با  آن، 
از  عالمانه تر  بسیاری  نداشته، 
که  گفت  سپس  و  نوشته  باب 
از  هم  گردانش  شا کوچک ترین 

باب بهتر می نویسند.
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نتیجه گیری
خراسانی  مقدس  صادق  مال  گفت وگوی  گزارش 
كه  كرمانی  محّمدكریم خان  حاج  با  باب(  )مبلغ 
نگاشته  دیدار  همان  در  شیخیان  از  یكی  قلم  به 
بزرگ ترین  دعوت  فكری  و  یخی  تار مواد  شده، 
به  رشتی  سیدكاظم  از  پس  شیخیان  شخصیت 

گویاست.  امر باب را 

مبلغ  استدالل های  در  دقت 
حاج  پاسخ های  و  بابی 
از  كرمانی  محّمدكریم خان 
مرزبندی  و  شیخی  منظر 
بابی  دعوت  با  مكتب  آن 
آن  از  برخاسته  را  خود  كه  ــ 
می دانست ــ مهم است و نشان 
دالیلی  شیخیان  كه  می دهد 
جدی برای خود در نقد باب و 

نشان دادن بطالن دعوت او داشتند. همچنین، 
سخن  چون  گزارش  این  یخی  تار نكات  برخی 
جانشینی اش  دربارۀ  محّمدكریم خان  حاج 
یای معتكفان  نسبت به سیدكاظم رشتی و نیز رؤ
اما  كرمان،  به  رفتن  برای  كوفه  مسجد  شیخی 
بابی شدن شان، اهمیت بسیار دارد. البته روشن 
یا از  كه در نظام فكری شیعی، خواب و رؤ است 
از  حجیت اعتقادی برخوردار نیست و تنها پس 
گاهی از مبانی درست، در مقام اطمینان قلب  آ
گیرد؛  قرار  موردتوجه  می تواند  مؤید  عنوان  به  و 
در  كرمانی  محّمدكریم خان  حاج  آنچه  بنابراین، 
به  رشتی  سیدكاظم  گردان  شا یایی  رؤ راهنمایی 

شیخی  مبانی  پذیرش  درصورت  گفته،  كرمان 
می تواند حالت تأییدی داشته باشد.1

گزارش شیخیان متن 
صورت مجلس مکالمه مرحوم آقا ــ أعلی اهلل مقامه ــ

با مال صادق شیرازی بعد از درس

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و  العالمین  رب  الحمدهلل   ]:1[
أشرف  علی  السالم  و  الصلوة 
محمد  المرسلین  و  األنبیاء 
المعصومین  الطاهرین  آله  و 
علی  اهلل  لعنة  و  المیامین 
شیعتهم  ناصبی  و  أعدائهم 
منكری  و  حقوقهم  غاصبی  و 
اإلنس  و  الجن  من  فضایلهم 
یوم  إلی  اآلخرین  و  األولین  من 
گوید بندۀ  الدین و بعد، چنین 
در  كه  الكرمانی،  زین العابدین  حاج  مسكین، 
المظفر  صفر  شهر  سیم  و  بیست  یكشنبه  صبح 
در  شد  وارد  نامی  صادق  مال  1261هجری،  سنۀ 
روحنا  ــ  ما  موالی  و  سید  بهشت آیین  مجلس 
صادق  مال  »كه  فرمودند:  بزرگوار  آن  پس  ــ.  فداه 
بلی.  كرد:  عرض  هستید؟«  شما  می گویند  كه 
آمده ای  امر  چه  به  و  آمده ای  كجا  از  فرمودند: 
صورت  كه  مجلس  اهل  به  فرمودند  فرمایش  و 

ازنقدهایمیرزامهدیاصفهانی)بنیانگذار گاهی آ ۱.برای
نک.: شیخی، آموزههای به خراسان( معارف مکتب
سّیدمقدادنبویرضوی،مکتبشیخیهدرنگاهمکتبمعارف

خراسان.

دقت در استدالل های مبلغ بابی 
پاسخ های حاج محّمدکریم خان  و 
کرمانی از منظر شیخی و مرزبندی 
که خود  آن مکتب با دعوت بابی ــ 
را برخاسته از آن می دانست ــ مهم 
است و نشان می دهد که شیخیان 
نقد  در  خود  برای  جدی  دالیلی 
باب و نشان دادن بطالن دعوت 

او داشتند. 
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بیاید.  هم  دیگران  كار  به  كه  بنویسید  را  مجلس 
پس بنا بر فرمایش الزم االتباع، صورت آن مجلس 
دوستان  خدمت  به  درآورده،  تحریر  رشتۀ  به  را 
از  عوام  از  مرد  و  زن  به طوری كه  می دارم،  عرضه 
آن بهره ای برند و شاید این عاصی تباه روزگار را به 
دعای خیری یاد فرمایند و به خداست توفیق و بر 

اوست توكل.

]2:[ این است اول مجلس كه فرمودند: مال صادق 
بلی.  كرد:  عرض  هستید؟  شما  می گویند  كه 
آمده ای؟  امر  چه  به  و  آمده ای  كجا  از  فرمودند: 
حسین  مال  بودم،  اصفهان  در  من  كرد:  عرض 
آمدند  نام  نفر مال علی  و دو  بشرویی و مال حسن 
گفتند شخصی ظاهر شده است در  به اصفهان و 
كه من نایب خاص حضرت  شیراز و ادعا می كند 
است.  علی محمد  میرزا  او  اسم  و  صاحب االمرم 
گفت  كردم بر صدق قول او،  دلیل از آن ها طلب 
كه تو خودت  گفتند  دلیل او علم و عمل است و 
می دانی و دیده ای عمل او را و مدت ها به خدمت 
ــ درسی می خوانده  ــ أعلی اهلل مقامه  سید مرحوم 
را مال جلیل و پسر  او  كه حاضر شدند  و ما بودیم 
ینی و مال علی و مال حسن و  میرزا عبدالوهاب قزو
مال باقر و میرزا محمد یزدی و مال باقر مازندرانی و 
اشخاص دیگر و سؤال كردند از او مسأله ای چند، 
كرد او را مال حسین  او بدون تأمل و سؤال جواب 
یک  روزی  پس  یوسف،  سورۀ  تفسیر  در  بشروئی 
كرد آن را و  جزو نوشت در تفسیر آن سوره تا تمام 
كرد  تفسیری نوشت از برای سورۀ بقره و تصنیف 
جلد اشراق بر مصباح الشریعة و انشاء كرده است 

گذارده آن ها  خطبات بسیار در حین سواری و نام 
را به »نهج البالغه« و دعاهای بسیار ساخته و نام 
كرده اند این چهار  گذارده آن ها را »صحیفه« و نقل 

كرامات و خوارق العادات.  نفر از او معجزات و 

كه  فرمودند:  فرمایش  ــ  فداه  روحنا  ــ  سركار  پس 
كرد:  عرض  رسیده ای؟  او  خدمت  به  خودت  تو 
میرزا  كه  گفتند  من  به  نفر  چهار  این  بلكه  خیر 
اهل  هدایت  به  ساخته  مأمور  را  تو  علی محمد 
كربال او  كه در  كرمان ولكن وقتی  اصفهان و یزد و 
نداشت  فضلی  و  علم  و  سوادی  چندان  دیدم  را 
بسیار  گریه  یارت  ز هنگام  در  بود  زاهدی  مرد  و 
می كرد. فرمودند: نه، تو رسول میرزا علی محمدی 
آنكه  یا  را  او  قول  مگر  نمی گویی  و  كرمان  به سوی 
كرد: من  از خودت هم سخنانی می گویی؟ عرض 
كتاب های  یم و نمی فهمم از  كتاب های او جاهل 
كردی  كه: خودت تصدیق  كمی. فرمودند  او مگر 
به نفهمی خود، پس فایدۀ تو چیست؟ و تو آمده ای 
برای هدایت خلق و هر از بر تمیز نمی دهی، پس 
گر نبود قول دشمنان،  سزاواری كه باركشی كنی و ا
بلد می كردم  را اخراج  تو  انواع فضایح  به  آیینه  هر 
هر  بیاور  می كنم؛  سلوک  مدارا  به طور  تو  با  ولكن 
كتابی  از میرزا علی محمد داری!  كه  نوع حجتی 
بیرون آورد كه این قرآنی است كه میرزا علی محمد 
آورده و این معجزۀ اوست به سوی خلق. فرمودند 
كیست و قائل  كتاب از  كه این  كه: تو آیا می فهمی 
از  این ها  الفاظ  كرد:  عرض  كیست؟  كتاب  این 
كیست  علی محمد است به القاء امام. فرمودند: 
است.  امام  ناهی  و  آمر  كرد:  عرض  ناهی؟  و  آمر 
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بر  است  شده  جاری  نیز  الفاظ  این  اما  فرمودند: 
و  الفاظ  آن  یا  او  قلب  از  علی محمد  میرزا  زبان 
كرد: این الفاظ را امام  معانی از امام است؟ عرض 
عرب  امام  آیا  باهلل!  أنشدک  فرمودند:  كرده.  القا 
فصیح  امام  می گویی  گر  ا نه؟  یا  است  فصیح 
است، پس این الفاظ الفاظی است كه هیچ عاقل 
به آن ها تكلم نمی كند چه جای امام؛ پس الفاظ 
كه به عین از امام نیست و از خود اوست، بگو آیا 

كرد: بلی.  كتاب معجزۀ اوست یا نه؟ عرض  این 
هر  آنكه  حال  و  است  معجزه  چه  این  فرمودند: 
كه خالف عربیت  سطری از او چندین غلط دارد 
گر محض همین معجزه شد  و فصاحت است و ا
كه بر سبک قرآن گفته، كتابی از شیخ محمد كّمی 
كه در علم اعداد نوشته و بر سبک  نزد من است 
كتاب میرزا علی محمد  گفته و هزار مرتبه از  قرآن 
عرب،  قاعدۀ  موافق  و  ساخته  بلیغ تر  و  فصیح تر 

گفت وگوی مال صادق مقدس  گزارش  صفحۀ نخست 

کرمانی خراسانی با حاج محّمدکریم خان 

)مرکز احیای میراث اسالمی، ش 2577(

مقدس  صادق  مال  گفت وگوی  گزارش  پایانی  صفحۀ 

کرمانی خراسانی با حاج محّمدکریم خان 

)مرکز احیای میراث اسالمی، ش 2577(



67

می كنی؟  را  علی محمد  میرزا  تصدیق  چرا  پس 
آیا  گفت: نمی دانم، این معجزه اوست. فرمودند: 
عرض  جهال؟  برای  یا  علما  برای  است  معجزه 
كرد: بلی برای علما. فرمودند در صفحه ای هفتاد 
غلط و همۀ آن نامربوط است! آیا امام عرب نبوده 
كتاب به این  كه  كفر از این باالتر  است اقاًل؟ و چه 

به  گذارده اند  نام  را  نامربوطی 
قرآن و خدا در قرآن می فرماید: 
و  الجن  اجتمعت  »لئن 
اإلنس علی أن یأتوا بمثل هذا 
كان  لو  و  بمثله  القرآن الیأتون 
بعضهم لبعض ظهیرًا«، یعنی 
انس  و  جن  شوند  جمع  گر  ا
نمی توانند  بیاورند،  اینكه  بر 
را،  قرآن  این  مثل  بیاورند 
كنند  یاری  بعضی  گرچه  ا
می گویید  شما  و  را  بعضی 
سأنزل مثل ما أنزل اهلل، یعنی 
مثل  كنم  نازل  كه  باشد  زود 
كرده بود و این  آنچه خدا نازل 

كه اعاظم علما از دار دنیا رحلت  جزو آخرالزمان 
را  مردم  كردید  دعوت  و  گردید  فرصت  كرده اند، 
نام  كه  مزخرفات  این  به  خودتان  دعوت  به سوی 
از  جمعی  شمرده اید  عادل  و  گذارده  قرآن  را  آن 

فسقه را.

كه باب امام نام  گوساله ای را  كه این  ]3:[ و بگو 
او باب  یا  را  امام  كرده  او مشاهده  نهاده اید، خود 
امام  علوم  باب  كرد:  عرض  است؟  امام  علم 

او  به  اختصاصی  اینكه  فرض  بر  فرمودند:  است. 
او نمی شود، جمیع  ندارد و باعث ادعای نقابت 
آیا مال محمد مازندرانی  امامند،  علما باب علوم 
و مال حسین بشرویی و مال جلیل تمیز میان نقبا 
ــ اعلی  كه وفات فرمود سید  كرده اند و به تحقیق 
مال  از  ندانسته اند  و  ندادند  تمیز  و  ــ  مقامه  اهلل 
گرفته  گوهر  حسن  تا  حسین 
مرحوم؛  آن  گردان  شا ادنی  تا 
از  را  آن ها  مرحوم  سید  بلكه 
نمی شمردند  خود  گردان  شا
در  محتاجند  آن ها  همۀ  و 
خودش  عرش  از  علوم  جمیع 
مما  توحید  از  و  آن  از  باالتر  و 
جمیع  در  من  به سوی  دون 

مراتب. 

كرد  عرض  صادق  مال  اینجا 
كه: من از سید مرحوم ــ اعلی 
نقطه  كه  شنیدم  ــ  مقامه  اهلل 
واهلل  فرمود:  توست.  نزد  علم 
من اخذ نكردم از سید مرحوم 
شیخ  از  كرد  اخذ  مرحوم  سید  و  مشافهًة  مگر 
از  مگر  نكرد  اخذ  مرحوم  شیخ  و  مشافهًة  مرحوم 
نشنیده ای  آیا  رو به رو.  و  لب به لب  مشافهًة  امام 
علی  الیتطرق  فرمودند  كه  را  مرحوم  شیخ  قول 
كلماتی الخطاء و آیا نشنیده ای قول آن مرحوم را 
كفر است و ضاللت  كه هر بیعتی در زمان غیبت 
من  نزد  مرحوم  سید  مهر  و  خط  و  است  نفاق  و 
من  بر  رد  تو  بر  رد  است  نوشته  كه  است  حاضر 

کتاب معجزه اوست یا نه؟  بگو آیا این 
چه  این  فرمودند  بلی.  کرد:  عرض 
سطری  هر  آنکه  حال  و  است  معجزه 
خالف  که  دارد  غلط  چندین  او  از 
گر محض  عربیت و فصاحت است و ا
قرآن  سبک  بر  که  شد  معجزه  همین 
نزد  کّمی  محمد  شیخ  از  کتابی  گفته، 
نوشته  اعداد  علم  در  که  است  من 
از  مرتبه  هزار  و  گفته  قرآن  سبک  بر  و 
کتاب میرزا علی محمد فصیح تر و بلیغ تر 
ساخته و موافق قاعده عرب، پس چرا 
می کنی؟  را  علی محمد  میرزا  تصدیق 

گفت: نمی دانم، این معجزه اوست.
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بشرویی  حسین  مال  اخبار  به  آیا  خود  تو  و  است 
و  می كنی  من  بر  رد  علی محمد  میرزا  تصدیق  و 
حال  و  می كنی  باب  علی محمد  میرزا  تصدیق 
خلق  و  است  كرده  مسلمین  عصای  شق  آنكه 
هست  این  آیا  است!  خوانده  جهاد  به سوی  را 
مخالفت  از  بنی ساعده  سقیفۀ  در  آنچه  مگر 

غدیر  در  و  پیغمبر؟لص؟  نص 
و  امیر؟ع؟  حضرت  دربارۀ  خم 
كردند در خالفت ابوبكر  اجماع 
و عمر ــ علیهم اللعنه ــ با اینكه 
را شنیده اید،  نص سید مرحوم 
و  می كنید  را  او  نص  مخالف 
گرفته اید!  را  علی محمد  میرزا 
مرحوم  سید  از  نیاموخت  واهلل 
غیر از من احدی، نه توحید، نه 
نبوت، نه امامت و نه فرق میان 

نقبا و نجبا را هیچ یک حتی مال حسن گوهر. سید 
كلمات او روح ندارد  كه:  مرحوم دربارۀ او فرمودند 

گرفته است الفاظ بی روح چند.  و تعلیم 

شما  كه  می دانم  كه:  كرد  عرض  صادق  مال  پس 
تا  بودم  غافل  من  و  سیدید  گردان  شا كل  از  اعلم 
موالی  و  آقا  فرمودند  شدم.  متذكر  الحال  و  حال 
برو در  گر راست می گویی،  ا كه:  ــ  ــ روحنا فداه  ما 
ی  رو از  حال  تا  حضرات  بگو  عام  مأل  در  مسجد 
كردم  توبه  حال  و  بودم  رفته  باطل  راه  به  غفلت 
و  كفر  همه  علی محمد  میرزا  كتاب های  این  و 
متابعت  و  را  آن ها  سوخت  باید  و  است  زندقه 
و بدعت و ضاللت است.  كفر  میرزا علی محمد 

كرد: می ترسم از مجلس شما بیرون روم مرا  عرض 
كم دوام است  كنند. ببینید باطل چقدر  سنگسار 
روحنا  ــ  سركار  شد،  كرمان  وارد  پیش  روز  دو  كه 
فداه ــ در شهر تشریف نداشتند و در لنگر تشریف 
بود  نشسته  كجاوه  در  صادق  مال  این  و  داشتند 
می كردند؛  تكریم  و  تعظیم  را  او  كاالنعام  عوام  و 
دست رسی به خود او نداشتند، 
ک  كجاوۀ او را می بوسیدند و خا
و  تیمن  برای  را  شترش  پای 
تبرک می بردند و آب دستش را 

برای شفا می خوردند. 

عمره  اهلل  أدام  ــ  آقا  خالصه، 
عرض  آن  كه  وقتی  ــ  العالی 
سنگسار  مرا  می ترسم  كه:  كرد 
تو  كه  مادام  فرمودند:  نمایند، 
در مقام آموختن و تعلم هستی، در امن و امانی یا 
اینكه تصدیق و توبه كنی و این كتاب ها را بسوزانی 
كه خواهم چوب بسیار به تو زد و عمامه ات  و اال 
به  و  بگردانیم  شهر  دور  را  تو  كرده،  گردنت  به  را 
صاحب  كنیم.  بیرون  شهر  از  را  تو  تمام  افتضاح 
است  امامی  چه  نمی داند،  هم  عربی  ]كه[  االمر 
كه عربی نمی داند و فصاحت ندارد بلكه به این 
نمی كنند.  تكلم  عرب  اطفال  بی ربطی  و  زشتی 
و  است  قسم  هفتاد  عربیت  می گوید  شنیده ام 
آن  از  یكی  كه  است  علی محمد  میرزا  جور  این 
كه هركسی  بنابراین، ممكن است  جورها است. 
كه این چرند  او بگویند  یک نامربوطی بگوید، به 
است، بگوید این یک وجه از هفتاد وجه است و 

گر راست می گویی برو در مسجد  ا
از  حال  تا  حضرات  بگو  عام  مأل  در 
روی غفلت به راه باطل رفته بودم 
کتاب های  کردم و این  و حال توبه 
میرزا علی محمد همه کفر و زندقه 
و  را  آن ها  سوخت  باید  و  است 
و  کفر  علی محمد  میرزا  متابعت 

بدعت و ضاللت است. 
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حال آنكه خدا می فرماید: »و ما ارسلنا من رسول الا 
بلسان قومه«: نفرستادیم ما هیچ پیغمبری را مگر 

گر تو رسولی، پس تكلم كن به  به زبان قوم او. حال ا
كتاب تو به زبان  زبان و حال آنكه یک صفحه از 

ی نیست.  هیچ عرب از عرب های بدو

را!  آن  كتاب  از  قدری  بشنوید  فرمودند:  پس 
صادق  مال  از  و  بلند  بزرگوار  آن  خواندند  قدری 
مال  چه؟  یعنی  عبارت  این  كه:  می پرسیدند 
و  بود  مانده  عاجز  و  نداشت  جواب  هیچ  صادق 
پریشانی  و  غلط  بسیاری  از  می كشید  خجالت 
رسول  تو  فرمودند:  آخراالمر  كتاب.  آن  عبارات 
نمی دانی  را  او  سخنان  هیچ  ما،  به سوی  اویی 
بلكه  حل وعقد،  اهل  از  نفر  یست  دو از  یاده  ز و 
مشرق  در  مجلسی  هیچ  كه  عالم  العلماء  اعلم 
به  رو  نمی باشد،  ایشان  مثل  به  عالم  مغرب  و 
كه:  كردند فرمودند هریک هریک ایشان را  ایشان 
به  همگی  كلمات؟  این  از  می فهمید  چه  شما 
نمی دانیم  هم  ماها  كه:  رسانیدند  اقدس  عرض 
كلمات مگر نامربوطی و غلط و حرف های  از این 
صرف  غلط  چندین  آن  از  سطری  هر  و  بی معنی 
و  نمی فهماند  هیچ  كه  حرفی  و  دارد  نحوی  و 
حرف های بی حاصل است و لغو است. پس آن 
هیچ  واهلل  شما  مثل  هم  من  كه:  فرمودند  بزرگوار 
كه در نزد او است  كسی  نمی فهمم و هرگاه نفهمد 
این كه  و  نمی فهمید  هم  شما  امثال  و  علم  نقطۀ 
یزد  و  برای هدایت اهل اصفهان  از  را  او  می گوید 
كرمان فرستاده اند، هیچ نداند و نفهمد، پس به  و 

كدام قوم فرستاده است؟  زبان 

قرآن  خدا  قرآن  برابر  در  كه  نكرده  شرم  خدا  از  آیا 
را  او  امت  كه  نكرده  شرم  پیغمبر  از  و  آورده؟ 
گمراه بكند مثل سامری؟ و از حضرت  می خواهد 
مقابل  در  نهج البالغه  كه  نكرده  پروا  امیر؟ع؟ 
نهج البالغۀ آن حضرت آورده؟ و از سیدالساجدین 
آزرم نكرده كه مقابل صحیفۀ آن حضرت كه زبور آل 
محمد؟لص؟ نام دارد، صحیفه ساخته؟ خجالت 
چگونه  نفهمم  را  معجزه  من  اگر  نكشیده اید؟ 
كه  سید مرحوم تصدیق مرا می نماید و تو می دانی 
اعلم  تو  می گویی  خود  و  است  من  نزد  علم  نقطۀ 
گر تمیز ندهد اعلم علما، پس چگونه  علمایی و ا
تمیز می دهند جهال و چگونه تمیز داده است مال 
حسین بشرویی نقبا و نجبا را و چگونه نمی توانم 
من انحاء عربیت را و حال آنكه در نزد من است آن 
نقطۀ علمی كه به آن نقطه ]به[ جمیع علوم احاطه 
دارم و همۀ علوم را از آن یک نقطه بیرون می آورم و 
به تحقیق كه وصیت فرمود سید مرحوم در مصّیب 
در سفر آخر خود و جمعی در آن مجلس بودند و خبر 
آوردند كه سید مرحوم در آن مجلس اصحاب خود 
كه تكبر حاج محمدكریم خان مكنید و  را فرمودند 
تسلیم او را كنید و بر جمع به سوی او كنید و تخلف 
اسحاق خان  حاجی  دیگر،  مجلس  در  و  نورزید! 
كنیم؟ فرموده  كه  كه: بعد از شما رو به  كرد  سؤال 
بودند: به سوی محمدكریم خان! و جمعی دیگر در 
كه خودم بودم در آن  یک مجلس از سید مرحوم ــ 
كه: به سوی  از سید مرحوم  كردند  ــ سؤال  مجلس 
كنیم بعد از تو؟ فرمودند: به سوی این، و  كه رجوع 
نزد  فرمودند و عالوه براین ها، در  به سوی من  اشاره 



70

من است خط و مهر سید مرحوم نه یكی، نه دو تا 
كه بعد از آن بزرگوار  و  ده تا كه تصریح فرموده است 
احدی حامل علم او نیست مگر من و چگونه این 
و  نص  و  نیست  معتبر  مرحوم  سید  از  نص  همه 
گوهر و مال حسین بشرویی معتبر؟  تمیز مال حسن 
حسن  مال  حتی  احدی  نیست  قادر  آنكه  حال  و 
كه یک مجلس  گردان سید مرحوم  گوهر و سایر شا
مثل  كند  تصنیف  آنكه  یا  بگوید  من  مثل  درسی 
مرا  تصنیف  و  مرا  درس  فهم  بلكه  من،  تصنیف 
پانزده سال  كه  بلكه آن تصنیف ها  كرد  نمی تواند 
كه بفهد مگر از من  كرده ام قدرت ندارد  قبل از این 
گردان من یاد بگیرد و شیخ مرحوم منتشر  یا از شا
كردند علم ظاهر را در عالم و متنفع نشد از او مگر 
كردند در عالم علم  سید مرحوم و سید مرحوم نشر 
كردم  تأویل را و منتفع نشد از او مگر من و من نشر 
و  باطن هستند  از اهل  كرمان  و اهل  را  باطن  علم 
میرزا  و  گوهر  حسن  مال  حتی  احدی  نیست  قادر 
كه از  كرمان را  علی محمد و غیر آن ها جواب اهل 
اهلل  علی  افتری  ممن  أظلم  من  »و  منند  اصحاب 
كه  كسانی  كیست ظالم تر از  كذبًا لیضل الناس«؟ 
كنند مردم  گمراه  افترا می بندند بر خدا دروغی را تا 

را؟ 

كردید شیخیه را و شیخ مرحوم را و سید  تفضیح 
می باشیم  شیخی  ما  می گویید  اینكه  با  را  مرحوم 
اینكه  با  را  اثنی عشریه  شیعۀ  كردید  تفضیح  و 
و  خدا  بر  افترا  و  هستیم  اثنی عشریه  ما  می گویید 
بافتید  هم  به  را  مزخرفات  این  كه  بستید  رسول 
صحیفه  و  البالغة  نهج  و  قرآن  به  گذاردید  نام  و 

كرده اند  آن ها  از  معجزه  به  اقرار  آنكه  حال  و 
كسر  پیشینیان  آنچه  واهلل  عالم.  فصحای  جمیع 
پس  را  كتاب  اما  كردید؛  تمام  شما  گذاشتند 
ضایع  را  طاهره  عترت  اما  و  را  آن  كردید  تحریف 
كرده است  و شیخ مرحوم تصریح  را  آن ها  كردید 
ضاللت  و  بدعت  غیبت  زمان  در  بیعتی  هر 
و مهر سید مرحوم  نزد من است خط  و در  است 
خروج  و  است  جزئی  نجبای  زمان  زمان،  این  كه 
امام  برای  از  مگر  نیست  جهاد  و  بیعت  اخذ  و 
سید  مهر  و  خط  و  كل  نقباء  از  خاص  نایب  یا 
من:  دربارۀ  است  نوشته  كه  است  موجود  مرحوم 
و نجی مصدقک و خاب و خسر  فاز متبعک  »و 
شد  رستگار  یعنی  علیک«،  الراد  و  مكذبک 
متابعت كنندۀ تو و نجات یافت تصدیق كنندۀ تو 

به حاج  از حاج سّیدکاظم رشتی  اجازه نامه ای مختصر 
کرمانی1 محّمدکریم خان 

کرمانی،مکارماألبرار،ج۱)عربی(، ۱.حاجمحّمدکریمخان
ص۱۱.
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یان كار شد تكذیب كنندۀ تو و ردكنندۀ  و نومید و ز
ـ أعلی اهلل  گر سید مرحوم و شیخ مرحومـ  بر تو. پس ا
گر برحق  مقامهما ــ برحقند، پس من هم برحقم و ا
نواصب  پس  شما  اعتقاد  به  چنان كه  نیستند، 
ما  سند  و  آن ها  مثل  هم  شما  بسیارند،  عالم  در 
و تكلم است مثل تكلم سید  علم و عمل است 
سید  تصنیفات  مثل  است  تصنیف  و  مرحوم 
بالد  بر  كنم  به سیف  و نمی خواهم خروج  مرحوم 
علم  و  است  من  زبان  من  شمشیر  و  بغداد  و  روم 
به  تا  پیش ازاین  سال  پانزده  ده  از  من  تصنیف 
كه  كسانی  از فهم مردم باالتر است مگر  كه  امروز 
تو  گر  ا گرفته اند اآلن موجود است. پس  یاد  از من 
گر به نص  به علم می شناسی حق را، این علم و ا
گر  می شناسی حق را، این نصوص سید مرحوم و ا
اراده فساد داری در زمین، پس تو را ممكن نیست 

در این والیت.

كه: من در خلوت  كرد  ]4:[ پس مال صادق عرض 
ـ  :  به شما عرضی دارم. فرمودند سركارــ روحی فداهـ 
ما كه یک دقیقه در خلوت با تو نمی نشنیم و تكلم 
گر  ا كلمه.  یک  آهستگی  و  نجوا  به  تو  با  نمی كنم 
كتاب  برهانی داری بر حقیت میرزا علی محمد و 
او، بیاور در عالنیه، در مأل عام و اال، پس تصدیق 
شود  جاری  تو  بر  باید  آنچه  كه  تكذیب  یا  مرا  كن 
مرحوم  سید  مهر  و  خط  است  من  نزد  در  و  بشود 
كه نوشته است به من: خدا مرا و تو را قرار داده از 
اسباب ركن رابع و در باالی سر سید الشهداء عهد 
كه بهشت را داخل نشود مگر با من و فرمود:  كرده 
طینت تو از طینت من است و خمیر شده است 

كه به سوی  باب والی طینت من و تو و در تعلیقه 
كردی از خودت صاحب  من نوشته است: راضی 

االمر را و شیخ را و مرا. 

سید  كه  را  كتابی  آورد  بیرون  صادق  مال  پس 
مرحوم تصریح فرموده بودند كه: مال صادق مأذون 
كتب  كند از من از  كه روایت  است از من آنچه را 
اربعه. فرمودند سید و موالی ما ــ روحنا له الفداءــ 
كه  است  این  اجازات  این جوره  دادن  وجه  كه: 
اشخاصی می آمدند از والیت خودشان و سال ها 
چندی  از  بعد  می ماندند،  مرحوم  سید  خدمت 
می آمدند  می كردند،  را  خودشان  والیت  عزم  كه 
به خدمت سید مرحوم التماس می كردند از سید 
صاحب  كه  چیزی  آن ها  برای  از  بنویسد  مرحوم 
شوند؛  خود  والیت  اهل  نزد  معتبر  و  شوند  آبرو 
اجازات  این  امثال  می نوشتند  هم  مرحوم  سید 
گردی  ادنی شا برای  می نوشتند  بلكه  آن ها  برای 
گردان خود امثال این اجازات را برای اینكه  از شا
او  كتاب های  و  علی محمد  میرزا  حقیت  دلیل 
كه  كنی  ثابت  كه  بیاور  داری،  برهانی  گر  ا نشد. 
این حق است و نایب صاحب االمر است و باب 

آن حضرت است و قرآن او از معجزات او است. 

كه: این قرآن نیست بلكه تفسیر سوره  كرد  عرض 
یوسف است و بقره. پس فرمودند: چگونه تفسیر 
و  قرآن  به  را  آن  گذارده اید  نام  آنكه  حال  و  است 
این و  از  مفسرین تفسیر بسیار نوشته اند فصیح تر 
میان  اختالف  و  نكرده اند  مسلمین  عصای  شق 
نكرده اند.  نیابت  ادعای  و  نینداخته اند  خلق 
كرد: این تفسیر باطن است. فرمودند: آیا به  عرض 
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تصدیق عوام یا به تصدیق علما و حكما؟ عرض 
فرمودند  فرمایش  حكما.  و  علما  برای  بلكه  كرد 
را  مرحوم  سید  فرمایشات  داری  تصدیق  تو  كه: 
من  گر  ا فرمود:  بلی.  كرد:  عرض  من؟  درباره  نه  یا 
و من  را احدی  آن  را، نمی فهمد  تو  كتاب  نفهمم 
كه فرستاده  كتاب تو را  اآلن می خوانم فصیح ترین 
كنم و اهل  است به سوی من تا من چون تصدیق 
كسانی در  حق تصدیق نمایند و از اهل حل وعقد 

كه اعلم علمای عالم اند.  مجلس من حاضرند 

كه: نمی فهمم  كلمه، فرمودند  كلمه  پس خواندند 
ای  شما  و  جهالت  و  غلط  مگر  عبارت  این  از 
عقل  دلیل  می باشی  كه  رسولی  ای  تو  و  حضار 
كن  بیان  پس  است!  فرستاده  را  تو  كه  كسی  آن 
كرد:  عرض  پس  چه.  یعنی  عبارت  این  معنی 
قاعدۀ عربیت است  اینكه خالف  نمی دانم.  من 
كه:  فرمودند  فرمایش  پس  ندارد.  معنی  هیچ  و 
شما را به خدا قسم! انصاف دهید آیا هیچ عرب 
این  در  آیا  می كند؟  تكلم  نوع  این  بی طهارتی 
مزخرفات است تورات و انجیل و زبور و صحف 
او  قرآن  آیات  از  یكی  و  محمد؟لص؟؟  قرآن  و 
تو  به سوی  را  قرآن  این  كردیم  وحی  كه  است  این 
یكی  و  محمد  به سوی  فرستادیم  وحی  چنان كه 
جن  گر  ا كه  است  این  كفرآمیزش  فقرات  از  دیگر 
تو  قرآن  مثل  كه  بخواهند  و  شوند  جمع  انس  و 
كفرها را شنید و  بیاورند، نمی توانند. می توان این 
گفت این تفسیر سورۀ بقره و یوسف است و این 
كرد مال صادق با اینكه  قرآن نیست؟ پس تصدیق 

كتاب او همه غلط است.  كه  اآلن دانستم 

اهل  از  گر  ا كه:  فرمودند  ــ  فداه  روحنا  ــ  آقا  جناب 
در  كه  است  كّمی  محمد  كتاب  این  خبره ای، 
خروج  درصدد  هیچ  و  كتابی  نوشته  اعداد  علم 
و  معجزه  اظهار  و  نبوده  امری  مدعی  و  نبوده 
كه به طور  كرامتی نخواسته بنماید و محض همین 
بنیاد  خطبه های  و  ساخته  كتابی  بلیغ  و  فصیح 
هزارمرتبه  ساخته  خوب  بسیار  ادعیه  و  فصیح 
و  كلمات  و  علی محمد  میرزا  خطبه های  از  بهتر 
كه هیچ نسبتی  عبرات فصیح و بلیغ آورده است 
كه  را  او  كتاب های  كل  ندارد  نامربوط ها  این  به 
به نهج البالغة و صحیفه نام نهاده، همه آن ها را 
كه آورده است  كتاب محمد كّمی باطل كرده، چرا
كتاب های دیگر. احتیاج به جن و  كتابی بهتر از 
كتاب او حرفی ادا  كه نتوانند مثل  انس نمی باشد 
بی حرمتی  گر  ا و  كرد  را  او  كفایت  تن  یک  كنند، 
محض  نبود،  صحیفه  و  البالغة  نهج  و  قرآن  به 
كه  می دیدی  باشد،  معجزه  كه  بود  عبارت  ظاهر 
عبارت پردازی  من  گردان  شا از  گردی  شا كمتر 
و  فصیح تر  كه  می كردی  تصدیق  خود  كه  می كرد 
و  می داند  خدا  علی محمد.  میرزا  از  است  بلیغ تر 
گر  ا من  دوستان  غیر  بلكه  می دانند  من  دوستان 
یاست نیستم و به   كه من طالب ر انصاف داشتند 
گوشۀ لنگر را اختیار  خاطر او خطور نمی كند و اال 
نمی كردم و به زراعت معاش خود را نمی گذرانیدم 
آماده  و  بود  مهیا  من  برای  بایستی  همه جور  و 
و  كردم  آن ها  از  فرار  بلكه  می كردم  هم  ترک  بود، 
را، این هم  می كنم و عرضی ندارم مگر بیان حق 
مأمور  آنكه  از  بعد  آنكه  حتی  مرحوم.  سید  امر  به 
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كنم، بعد  كرمان آیم و انتشار امری  كه به  فرمودند 
ازدحام  همه  این  از  كردم  وحشت  آمدم،  آنكه  از 
سید  خدمت  به  كه  حدی  به  خلق،  جمعیت  و 
مرا  كه  كردم  التماس  و  نوشتم  عریضه ای  مرحوم 
كرمان بیرون آیم و عزلت را  كه از  مرخص بفرمایند 
اختیار كنم، دیگر طاقت معاشرت ندارم و مشتاق 
یارت سادات خود ــ سالم اهلل علیهم ــ می باشم و  ز

به  سركار  خدمت  در  عمر  بقیۀ 
نوشتند  من  به  تعلیقه  برم.  سر 
آنجا  در  تو  بودن  است  الزم  كه: 
از  و  خلق  كردن  هدایت  برای 
هزار  هزار  آنی  هر  توست  برای 
برای  می كنم  دعا  من  و  ثواب 
و  دین  خدا  كند  اصالح  كه  تو 

دنیای تو را و آخرت تو را.

عرض  صادق  مال  پس   ]:5[
می روم  كرمان  از  من  كه:  كرد 

كه  شهرها  همۀ  می نویسم  من  فرمودند:  بیرون. 
و  كنند  لعن  و  را طعن  تو  ی،  برو كه  در هر شهری 
از  و  ندهند  راه  والیت  در  را  شماها  و  را  تو  امثال 
بكوبند  را  شما  سر  ید،  آور بیرون  سر  گوشه ای  هر 
شیخیه  از  شما  كه  معلی  كربالی  به  نوشته ام  و 
بلیغ  سعی  من  و  یم  بیزار شما  از  ما  و  نمی باشید 
رقاب  حفظ  جهت  به  شما  تضییع  در  می كنم 
مسلمین و حفظ خون و مال، عیال مسلمانان تا 
آنكه نكشند ما را سالطین زمان]و[ نگویند خروج 
كه جمعی از  كه ببینیم  كردیم بر آن ها و اما هرگاه 
می  كنند،  را  علی محمد  میرزا  اعانت  كه  جهال 

ی اضطرار و فرار  كرامت او نیست بلكه از رو این از 
و بسیاری مالیات دیوانی  و عمال  از جور حكام 
غریق  مثل  كه  است  شده  تنگ  عرصه  مردم  بر 
از  كه شاید  كی چنگ می زنند  به هر خار و خاشا
طالب  هم  دیگر  جمع  و  یابد  نجات  غرقاب  این 
غنیمتی  و  كنند  فسادی  كه  فسادند  و  یاست  ر
حجت  علی محمد  میرزا  كردن  خروج  پس  برند؛ 
نیست به جهت اینكه بسیاری 
اراذل  و  روزگار  شجاعان  از 
و  حكام  بر  خروج  اوباش  و 
و  كردند  خود  زمان  پادشاهان 
نه قرآن آوردند و نه صحیفه و نه 
نیست  هیچ یک  نهج البالغة. 
كّمی  محمد  می بایست  اال  و 
باشد  كرده  خدایی  ادعای 
كه  شنیدی  و  دیدی  چنانكه 
بلكه  است  فصیح تر  آن  كتاب 
و  ندارد  علی محمد  میرزا  كتاب های  به  نسبتی 
گر علم داری، بیاور و اال ما شیخ  كه نشد! ا این ها 
كوتاه و  كمتر شناسیم! یا علم باید یا قصه  و زاهد 
كن و اال تصرف می توانی  كرامتی داری ظاهر  گر  ا
كن و مرید خود بگردان و اال پس  بكن و مرا جذب 

دلیل بر حقیت میرزا علی محمد داری، بیاور!

كه  من  به سوی  مرحوم  سید  است  نوشته   ]:6[
جمیع آنچه در دورۀ والیت واقع می شود، در دورۀ 
سقیفۀ  در  اجماع  مثل  بیعت  این  و  است  شیعه 
رسول  خلیفۀ  حق  غصب  و  است  بنی ساعده 
اربعین  دو  و  كوفه  مسجد  رفتند  جمعی  و  است 

نیست  قرآن  این  که:  کرد  عرض 
است  یوسف  سورۀ  تفسیر  بلکه 
چگونه  فرمودند:  پس  بقره.  و 
نام  آنکه  حال  و  است  تفسیر 
و  قرآن  به  را  آن  گذارده اید 
نوشته اند  بسیار  تفسیر  مفسرین 
عصای  شق  و  این  از  فصیح تر 
اختالف  و  نکرده اند  مسلمین 
نینداخته اند و ادعای  میان خلق 

نکرده اند.  نیابت 
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كه  ایشان  بر  شود  كشف  تا  كشیدند  ریاضت 
كیست نایب سید مرحوم بعد از آن مرحوم. آن ها 
دوازده نفر بودند، پس الهام شد به همۀ آن ها یک 
نحو در خواب كه بیاید به كرمان در نزد من و در بین 
علی محمد  میرزا  را  ایشان  كرد  اغوا  شیراز،  در  راه، 
كردند،  كردند و تخلف از نص  گرد آن  و اجماع بر 
كردند در غدیر خم  چنانكه از نص حضرت رسول 
حسین  مال  كردید  متابعت  و  را  نص  گذاردید  و 

كردن آن  بشرویی را در تصدیق 
میرزا علی محمد را از غیر شعور 

و تمیز. 

من  كه:  صادق  مال  كرد  عرض 
از  مرتبه  چندین  شنیدم  نیز 
و  را  شما  تعریف  مرحوم  سید 
نایب  تو  اینكه  به  را  او  تصریح 
پس  آن.  از  بعد  بزرگواری  آن 

ــ : پس چرا مخالفت  ــ روحی فداه  فرمودند سركار 
اهل  از  جمعی  می كنی  متابعت  و  می كنی  نص 
یاست و مفسدین را؟ عرض  غرض را و طالبان ر
و  او  تقدس  و  علی محمد  میرزا  اخالق  كه:  كرد 
من  كنم  تصدیق  كه  است  شده  باعث  او  تفسیر 
گر حجت است،  او را. فرمودند: آیا حسن خلق او ا
پس اهل تصوف ملل باطله نیز صاحب خلق های 
حسن  و  وفا  و  سخاوت  و  امانت  از  و  خوش اند 
گر تقدس او حجت هست، اهل تسنن  سلوک و ا
كه ده یک آن ها را این مسلمین  این قدر می كنند 
كتاب های او حجت توست، پس  گر  نمی كنند و ا
كّمی سزاوارتر و الیق تر برای بودن آن  كتاب محمد 

و  ندارد  او  مزخرفات  این  به  نسبت  بلكه  نقیب، 
كرده است میرزا  كه یک سنی بوده و امر  حال آن 
بنویسند  سرخی  به  را  او  كتاب  كه  علی محمد 
را  او  كرده اید  مخالفت  شما  و  بنویسند  طال  به  یا 
أعلی  ــ  مرحوم   شیخ  و  را  او  نوشته اید  سیاهی  به 
كه در آخر الزمان دوازده  ــ  نوشته است  اهلل مقامه 
كه همه باطل است و ضاللت  م بلند می شود 

َ
َعل

مگر یكی از آن ها و نزد من است مهر و سند سید 
كه  ــ  مقامه  اهلل  أعلی  ــ  مرحوم 
جزئی  نجبای  زمان  زمان  این 
است و زمان نقبا نیست و شما 
به سوی  را  مردم  می خواهید 
جهاد و خروج بخوانید و نیست 

این مگر شأن نجیب یا نقیب.

كرد  ]۷:[ پس مال صادق عرض 
كه: تفسیری بر سورۀ بقره نوشته 
است و آن بهتر است. فرمودند موالی ما ادام اهلل 
كه  كه: تكذیب قول خدا را  كه می بینم  عزه العالی 
یأتوا  أن  علی  والانس  الجن  اجتمعت  »لئن  فرموده 
بمثل هذا القرآن لایأتون بمثله و لو کان بعضهم 

و  و انس جمع شوند  گر جن  ا « یعنی 
ً
لبعض ظهیرا

نمی توانند  قرآن،  این  مثل  بیاورند  كه  بخواهند 
و  را  بعضی  كنند  یاری  بعضی  چه  گر  ا بیاوردند 
میرزا علی محمد به اعتقاد خودش آورده است و 
گذارده آن را به تفسیر باطن و اما هرگاه نفهمد  نام 
صریحًا  من  و  ندارد  فائده  پس  علم،  نقطۀ  را  او 
خدا  بر  افتراست  و  است  غلط  این  كه  می گویم 
اهلل  أعلی  ــ  سید   و  شیخ  و  ائمه؟مهع؟  و  رسول  و 

نایب الحکومۀ  مجلس،  آن  در 
کرد  عرض  بود؛  حاضر  والیت 
حجت  اتمام  بهتر  این  از  که: 
که این ها  نمی شود و معلوم شد 
بر  قائل  و  این ها  کتاب های  و 

باطلند. بر  این ها 
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باطل  كتاب  این  قائل  و  كتاب  این  و  ــ   مقامهما 
به  و  تو  تصدیق  به  و  نیست  حجت  این  و  است 
گردان  كه مرا شناخته اعلم از شا تصدیق هركسی 
طلب  برای  كردند  گردی  شا ایشان  بلكه  سیدم 
بزرگوار  آن  نزد  كردم  گردی  شا من  و  جاه  و  دنیا 

خالصًا مخلصًا. 

بود؛  حاضر  والیت  نایب الحكومه  مجلس  آن  در 
از این بهتر اتمام حجت نمی شود  كه  كرد  عرض 
كتاب های این ها و قائل  كه این ها و  و معلوم شد 
كفر این ها معلوم شد بر همه  بر این ها بر باطلند و 
را  این  شما  اصحاب  كه  بفرمایید  شما  و  كس 
سنگسار نكنند، امشب تا فردا نزد من باشد تا او 
كنم یا می آید و توبه می كند خدمت  را اخراج بلد 
از والیت  رفتند و شب  بیرون  از مجلس  و  سركار 

این  رد  در  كتاب  چهار  آن،  از  بعد  و  رفت  بیرون 
خدا  كه  الحمدهلل  نوشتند.  مضله  ضالۀ  طایفۀ 
باب  در  هم  رقیمه جات  و  كرد  منقرض  را  آن ها 
الحمدهلل  نوشتند.  به هر طرف  باب خسران مآب 
كه خدا  كرد، الحمدهلل  كه خدا آن ها را رسوا و فنا 
این ها را برانداخت و صلی اهلل علی محمد و آله 
إلی  أجمعین  أعدائهم  علی  اهلل  لعنة  و  الطاهرین 

یوم الدین. 

الذلیل  الحقیر  العبد  كاتبش،  بر دست  تمام شد 
ابن محمد  الجافی،  العلیل  و  االسیر  و  الفانی 
الحسین الكرمانی المتخلص به »آشفته« در ماه 
از  دارم  دعا  التماس   .129۷ سنه  األولی  جمادی 

ناظرین، تمت، تم.

کتابنامه

شاهرودی، شیخ احمد. راهنمای دین. تهران، . 1
چاپخانۀ حیدری، 1343.

تاریخ . 2 مهدی.  شیخ  قمی،  شیخ الممالک 
به  مشروطیت  جنبش  و  باب  )جنبش  بی غرض 
نگاه  نشر  تهران،  خواه(.  مشروطه  و  بابی  روایت 

معاصر، 1399 بی تا.
ظهور . 3 تاریخ  اسداهلل.  مازندرانی،  فاضل 

)نسخه  ج6  بی تا(،  بی نا،  )بی  جا،  ج3  الحق. 
ملی  مؤسسۀ  )بی جا  دوم  بخش  خطی(،ج8، 

مطالعات امری،132 بدیع(.

صورت مجلس . 4 زین العابدین.  حاج  كرمانی، 
ــ با مال صادق  ــ اعلی اهلل مقامه  مکالمۀ مرحوم آقا 
احیاء  مركز  خطی،  نسخۀ  درس؛  از  بعد  شیرازی 

میراث اسالمی، ش25۷۷.
األبرار: . 5 مکارم  محمدكریم خان.  حاج  كرمانی، 

کرمانی؛  مجموعۀ مصنفات حاج محمدکریم خان 
محدودة،  النشر  و  لطباعة  الغدیر  شركة   ،1 ج 

143۷ق.
در . 6 شیخیه  مکتب  مقداد.  سید  رضوی،  نبوی 

نگاه مکتب معارف خراسان. تهران، نگاه معاصر، 
.1396
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ادوارد براون و نقد تاریخ نگاری بهائیان

سّید مقداد نبوی رضوی
یخ اسالم ـ دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد تار

مریم السادات امامی شوشتری
کارشناس ارشد ادبیات فارسی ـ دانشگاه الزهراء



چکیده

مطالعات  نامدار  )استاد  براون  ادوارد 
تحقیقات  كیمبریج(  دانشگاه  شرقی 
و  بابی  مطالعات  حوزۀ  در  مهمی 
یخ  تار بررسی  در  كه  داده  انجام  بهائی 
بنیادین  جایگاهی  ایشان  آموزه های  و 
كارهای او چاپ  دارند. یكی از مهم ترین 
بود  نقطةالكاف  متقدم  و  یخی  تار كتاب 
جایگاه  عینی  دادن  نشان  به سبب  كه 
نسبت  ازل  صبح  یحیی  میرزا  جانشینی 
به سّید علی محّمد باب بنیاد آیین بهائی 
ضمن  پژوهش،  این  كشید.  چالش  به  را 
كارهای پژوهشی ادوارد براون در  مروری بر 
این حوزۀ مطالعاتی، به آن كتاب پرداخته 
كنش بهائیان نسبت به آن،  و با اشاره به وا
كار او را در به دست دادن نسخۀ  اصالت 

كتاب نشان می دهد. چاپی آن 

کلیدواژه ها: ادوارد براون، میرزا محّمدخان 
و  جدید  یخ  تار افندی،  عباس  ینی،  قزو

نقطةالكاف.



78

ادوارد براون، بابیان و بهائیان
استاد  م.1(   1926 تا   1862( براون  گرانویل  ادوارد 
كیمبریج بود  نامدار مطالعات شرقی در دانشگاه 
مؤلفه های  دربارۀ  پژوهش هایش  و  تحقیقات  كه 
از  است.  زبان زد  ایران  فرهنگ  و  یخ  تار گون  گونا
جمله، او دربارۀ بابیان و بهائیان كارهای درخوری 
تحلیلی  صورتی  به  خود  جای  در  كه  داده  انجام 

گیرند. باید مورد بررسی قرار 

كه  آن گونه  بابیان،  با  براون  آشنایی  نخستین 
دانشگاه  كتابخانۀ  در  كه  بود  زمانی  نوشته،  خود 
 Les Religions et les كتاب  با  كیمبریج 
و  Philosophies dans l’Asie Centrale )مذاهب 
فلسفه در آسیای وسطی(، نوشتۀ كنت دو گوبینو، 
صاحب منصبی  كتاب  این  نویسندۀ  شد.2  آشنا 
كشته شدن  از  پس  سال های  در  كه  بود  فرانسوی 
كتاب  آن  از  بخشی  می برد.3  به سر  ایران  در  باب 

۱.ادواردبراون،یکسالدرمیانایرانیان،بخش»زندگینامۀ
گرانویلبراون«)نوشتۀسرای.دنیسنراس(،صص ادوارد

9و۱8.
۲.میرزاجانیکاشانی،نقطةالکاف،مقدمۀناشرکتاب)ادوارد
علیمحّمد را گوبینو دو کنت کتاب و. و ه صص براون(،
کهازبزرگانمتأخرازلیانبودوبا فرهوشی)مترجمهمایون(
نیزنسبتدامادیداشت،به ازل( میرزانوراهلل)فرزندصبح
کتابرااینگونه فارسیبرگرداندهاست.فریدونآدمیتاین
»م. ترجمۀ آسیایوسطی، در فلسفه و »مذاهب شناسانده:
ف.«]فرهوشی[«)فریدونآدمیت،اندیشههایمیرزاآقاخان

کرمانی،ص۲۵۲،پ۱)  
طرف از دوبار »نامبرده فرهوشی، علیمحّمد نوشتۀ به .3
سمت به ناصرالدینشاه سلطنت اوایل در فرانسه دولت
سفارتبهایرانآمدهاست.ورودوخروجاوازایران،برحسب
تاریخمیالدی،دراینسنواتبودهاست:از۱8۵۵تا۱8۵8واز
گوبینو،مذاهبوفلسفهدرآسیای ۱86۱تا۱863.«)کنتدو
محّمدخان میرزا الف( ص کتاب، مترجم مقدمۀ وسطی،

به  را  براون  توجه  است،  بابیان  یخ  تار دربارۀ  كه 
كه براون به گونه ای  كرد. در پی آن بود  خود جلب 
پرداخت.  بابیان  یخ  تار و  باورها  به  همه جانبه 
در  خود  فارسی  زبان  استاد  از  همچنین،  ی،  و
نكات  نیز  شیرازی،  بواناتی  ابراهیم  میرزا  لندن، 
یادی دربارۀ بابیان شنید.4 بر پایۀ پژوهش دربارۀ  ز
او در  كه  بود  بهائیان  و  بهاء اهلل  نه  و  بابیان  و  باب 
از نزدیک  را  بابیان  تا  ایران آمد  به  سال 1305 ق. 
كشید و  ببیند. مسافرت او به ایران یک سال طول 

تا را۱۲۷۱ ایران گوبینودر کنتدو اقامت قزوینیسالهای
قزوینی، )محّمد است دانسته ق. ۱۲80 تا ۱۲۷8 و ۱۲۷۴
انگلیسی،ص30۴(اینسالهابا وفاتاستادادواردبراون
کاملمیرزایحییصبحازلبربابیان)۱۲66تا۱۲83  رهبری

ق.(همزمانبود.
بابیان دربارۀ زیادی نکات او از براون که شده گفته .۴
آموختهبود:»...بدونشک،ساعاتطوالنیوبعضیاوقات
کهبامیرزامحّمدباقردرالیمهاوس کسلکنندهاماآموزندهای
گذراندهبود،ذهنشرابرایدرکبدعتموشکافانۀاینفرقه
کرد...« کشتگانازجانگذشتهایپدیدآوردهبود،آماده که
)ادواردبراون،یکسالدرمیانایرانیان،بخش»زندگینامۀ
گرانویلبراون«)نوشتۀسرای.دنیسنراس(،ص۱0) ادوارد

گوبینو کنت دو 
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 A Year amongst the Persians كتاب  بعدها در 
ی  و یافت.1  نمود  ایرانیان(  میان  در  )یک سال 
و  یک سال  حدود  داشت،2  سال   2۷ آن زمان  كه 
گوستای  فاما به  ق.،   130۷ سال  در  بعد،  اندی 
یحیی  میرزا  با  تا  رفت  فلسطین  عكای  و  قبرس 
كند.3  صبح ازل و میرزا حسینعلی بهاء اهلل دیدار 
رابطۀ براون با بهائیان با فراز و نشیب روبه رو شد 
اما ارتباطش با ازلیان همواره دوستانه بود. برخی 
در  براون  مجموعۀ  در  آنها  از  بعضی  كه  ــ  اسناد 
كیمبریج نگهداری می شوند ــ  كتابخانۀ دانشگاه 
كه او، در مكاتبه با صبح ازل،  چنان می نمایانند 
از بابی شدن خود خبر داده و مورد تشویق پیشوای 
كه  گفت  گرفته بود. بدین ترتیب، باید  بابیان قرار 
كه با آن  یا به واقع بابی و ازلی شده بود و یا آن  او 
ذهن  در  را  دیگر  هدف هایی  به  دست یابی  ظاهر 

داشت.4  

كه یک »بابی پژوهش«  این شرق شناس انگلیسی 
بریتانیا،  به  بازگشت  از  نامیده شود، پس  باید  نیز 
نیز نگارش  و  و بهائی  بابی  آثار  انتشار  و  به چاپ 
آن  پرداخت.  مطالعاتی  حوزۀ  این  در  مقاالتی 

کتابنخستینباردرسال۱893م.ازسویانتشارات ۱.این
ADAM AND CHALES BLACKدرلندنبهطبعرسید.

انگلیسی،ص براون ادوارد استاد وفات قزوینی، محّمد .۲
.300

به مسافرتش و بابیان با آشناییاش شرح براون ادوارد .3
عکاوقبرسرادرمقدمۀنقطةالکافآوردهاست.)میرزاجانی
کاشانی،نقطةالکاف،مقدمۀناشرکتاب)ادواردبراون(،صص

هتاز(
۴.یکیازایناسناددرمصاحبهباسّیدمقدادنبویرضوی
باعنوان»جایگاهادواردبراوندرمطالعاتبابیوبهائی«در

شمارۀنوزدهمفصلنامۀبهائیشناسیآوردهشدهاست.

و  كتاب شناسی   مشخصات  با  همراه  مكتوبات 
ترتیب زمانی چاپ شان بدین قرارند:

1. The Babis of Persia. I. Sketch of Their 

History, and Personal Experiences amongst 

Them. Journal of the Royal Asiatic Society 

21, no. 3:485–526 (July 1889);

2. The Babis of Persia. II. Their Literature 

and Doctrines. Journal of the Royal Asi-

atic Society 21, no. 4:881–1009 (October 

1889);

3. A Traveller’s Narrative Written to Illus-

trate the Episode of the Bab. 2 vols., Cam-

ابراهیم  میرزا  و  عبده  محّمد  شیخ  پیرزاده،  حاجی 
بواناتی )استاد فارسی براون(
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bridge, U.K.: Cambridge University Press, 

1891;

4. Some Remarks on the Babi Texts Edited 

by Baron Victor Rosen in Vols. I and VI of 

the Collections Scientifiques de l’Institut 

des Langues Orientales de Saint Peters-

bourg. Journal of the Royal Asiatic Society 

24, no. 2:259–335 (April 1892);

5. Catalogue and Description of 27 Babi 

Manuscripts. Journal of the Royal Asiatic 

Society 24, no. 3:433–499 (July 1892) and 

no. 4:637–710 (October 1892);

6. Babiism [sic]. In Religious Systems of 

the World: A Contribution to the Study of 

Comparative Religion. Edited by William 

Sheowring and Conrad W. Thies. 2nd ed. 

London: Swann Sonnenschein, 1892; New 

York: Macmillan, 1892. Pp. 333–353; 

7. The Tarikh-i-Jadid; or, New History of 

Mirza ‘Ali Muhammad the Bab. By Mirza 

Huseyn of Hamadan. Edited and translated 

by Edward G. Browne. Cambridge, U.K.: 

Cambridge University Press, 1893;

کیمبریج ادوارد براون در دانشگاه 

کیمبریج، مجموعۀ اسناد ادوارد براون1( )کتابخانۀ دانشگاه 

۱.اینتصویرازسویآقایدکترمجیدتفرشی)محققوتاریخنگار
مقیملندن(بهاینپژوهشدادهشد.
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 1309 یا   1308( بعد  دوسال  او، 
کتاب خود در این  ق.(، نخستین 
همان  که  ــ  را  مطالعاتی  حوزۀ 
)نوشتۀ  سیاح  شخصی  مقالۀ 
همراه  ــ  باشد  افندی(  عباس 
مبسوط  تعلیقاتی  و  ترجمه  با 
دانشگاه  انتشارات  همکاری  با 

کیمبریج به چاپ رساند.

8. Kitab-i Nuqtatu’l-Kaf, Being the Ear-

liest History of the Babis. By Haji Mirza 

Jani Kashani. Edited by Edward Granville 

Browne. E. J. W. Gibb Memorial Series 15. 

Leiden: E. J. Brill; London: Luzac, 1910;

9. Materials for the Study of the Babi Re-

ligion. Cambridge, U.K.: Cambridge Uni-

versity Press, 1918;

10. Sir ‘Abdu’l-Baha ‘Ab-

bas: Died 28th November, 

1921. Journal of the Royal 

Asiatic Society of Great 

Britain and Ireland, n.s., 1: 

145–146 (January 1922).

براون،  ادوارد  كه  می شود  دیده 
مسافرت  پایان  از  پس  ماه  چند 

ق.(،   1306 )ابتدای  ایران  به  یک ساله اش 
ژوئن  در  را  بابیان  دربارۀ  خود  مقالۀ  نخستین 
1889 م. )ذی القعدۀ 1306 ق.( در مجلۀ انجمن 
كبیر و ایرلند به چاپ  همایونی آسیایی بریتانیای 
سال  همان  كتبر  ا در  را  مقاله اش  دومین  و  رساند 
)صفر 130۷ ق.: سالگرد حدودی پایان مسافرت 
دوسال  او،  كرد.  منتشر  نشریه  همان  در  ایران(  به 
كتاب خود در  بعد )1308 یا 1309 ق.(، نخستین 
كه همان مقالۀ شخصی  ــ  این حوزۀ مطالعاتی را 
با  همراه  ــ  باشد  افندی(  عباس  )نوشتۀ  سیاح 
ترجمه و تعلیقاتی مبسوط با همكاری انتشارات 
بعدی  كار  رساند.  چاپ  به  كیمبریج  دانشگاه 

روزن  یكتور  و بارون  كارهای  برخی  بر  پژوهش  او، 
آوریل  در  كه  بود  روس(  بابی پژوه  و  )عربی دان 
1892 م. )رمضان 1309 ق.: اندكی پیش از وفات 
به  آسیایی  همایونی  انجمن  مجلۀ  در  بهاء اهلل( 
)ربیع األّول  م.   1892 كتبر  ا در  ی،  و رسید.  چاپ 
بابی  سند  بیست وهفت  بر  شرحی  ق.(،   1310
مدخل  سال،  همان  در  و  گنجاند  نشریه  آن  در 
در  كتابی  برای  كه  »بابیه«اش 
راهنمایی به مطالعات تطبیقی 
كتاب  آن  در  بود،  نوشته  ادیان 
انتشارات مک میالن  از سوی  و 
یخ  تار شد.  چاپ  نیویورک  در 
حسین  میرزا  )نوشتۀ  جدید 
كه در پیوست  همدانی بهائی( ــ 
در  بدیع  مجمل  رسالۀ  خود 
)نوشتۀ صبح  وقایع ظهور منیع 
یا   1310( م.   1893 سال  در  ــ  داشت  نیز  را  ازل( 
كه براون  كتاب بود  1311 ق.( منتشر شد. در این 
سوی  از  جدید  یخ  تار به  قدیم  یخ  تار تحریف 
بهائیان را آشكارا نوشت و هفده سال بعد )1910 
یخ قدیم را به نام نقطةالكاف با  م.: 1328 ق.(، تار
همكاری انتشارات بریل در الیدن هلند به چاپ 
 133۷ یا   1336( م.   1918 سال  در  ی  و رساند. 
كتاب مواد تحقیق برای مطالعه دربارۀ آیین  ق.(، 
كیمریج  دانشگاه  انتشارات  همكاری  با  را  بابی 
كرد و به معرفی نسخه های مختلف بابی  منتشر 
و بهائی و برخی ردیه های مسلمانان بر آموزه های 
و برخی اسناد مهم مانند تصویر  ایشان پرداخت 
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اصالت  به  خود  )هرچند  باب  توبه نامۀ  ترجمۀ  و 
قرةالعین  از  شعری  تصویر  نداشت(،  یقین  آن 
نامۀ  ترجمۀ  و  او  خود  خط  با  ازل  صبح  نعت  در 
چگونگی  دربارۀ  ازل(  صبح  )فرزند  رضوان علی 
یاست  ر در  او  جانشین  برگزیدن  و  پدرش  وفات 
كه دانسته می شود  ازلیان در مقام »شهید بیان« ــ 
كار پایانی او  میرزا یحیی دولت آبادی بود ــ را آورد. 
ژانویۀ  در  افندی  وفات عباس  دربارۀ  كوتاه  متنی 
در  كه  بود  ق.(   1340 )جمادی االولی  م.   1922

مجلۀ انجمن همایونی آسیایی چاپ شد.

عكای  به  ق.   130۷ سال  در  كه  براون  ادوارد 
بهاء اهلل  با  و  رفته  قبرس  گوستای  فاما و  فلسطین 
بعد،  سال های  در  بود،  كرده  دیدار  ازل  صبح  و 
دیگربار به قبرس رفت و دیدارهای خود با صبح 
از  یكی  نرفت.  عكا  به  دیگر  اما  گرفت  پی  را  ازل 
دیدارهای او با صبح ازل در سال 1313 ق. بود. 
عطیه ثمره )روحی( كه نتیجۀ پسری صبح ازل بود 
گاهان ازلیان شناخته می شد، در رساله ای  و از آ
كه در شرح حال نیای خود نگاشته، این مسافرت 

را آورده است:

 130۷ در  انگلیسی(،  )مستشرق  براون  ادوارد 
به  هم  سال  همان  در  و  قبرس  به  سفری  قمری، 
برادر  دو  این  با  را  خود  مالقات  شرح  رفت.  عكا 
از  بعد  و  است  داده  شرح  نقطةالكاف  مقدمۀ  در 
كه  آن سال، مكرر به قبرس رفته و در سال 1313 
پدرم، مرحوم احمد مصباح الحكماء، با مادرم در 
به  هم  براون  ادوارد  پروفسور  بودند،  قبرس  جزیرۀ 
جزیره آمده، 15 روز میهمان دار او بودند .... ]پدر 
و مادرم[ دوسال در قبرس بودند، در 1312 و 1313 

كشته شد.1 كه ناصرالدین شاه  ــ 

بزرگان  )از  امین  مهدی  میرزا  از  نیز  نامه ای 
كه چنان  براون در دست است  ازلیان( به ادوارد 
ی در سال های پس از 1315 ق.  كه و می نمایاند 

نیز به قبرس رفته بود.2

۱.عطیهروحی،شرححالمختصریاززندگانیحضرتثمره
)صبحازل(،ص6.

کهدرمجموعۀاسنادادواردبراون ۲.متنوتحلیلایننامهـ
کیمبریجنگهداریمیشودـدرآیندهبه کتابخانۀدانشگاه در

دستدادهخواهدشد.

ادوارد  اسناد  در مجموعۀ  میرزا یحیی دولت آبادی  از  عکسی 
براون1

و )محقق تفرشی مجید دکتر آقای سوی از تصویر این .۱
تاریخنگارمقیملندن(بهاینپژوهشدادهشد.
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كنون  كه ا كتاب ها و اسناد ادوارد براون  مجموعۀ 
در كتابخانۀ دانشگاه كیمبریج نگهداری می شود، 
آثار  از  گاهی  آ برای  مجموعه ها  مهم ترین  از  یكی 
كتاب های بابی  بابیان و بهائیان است. برخی از 
و ازلی را رضوان علی )پسر صبح ازل( می فرستاد. 
)نویسندۀ  صنعتی زاده  عبدالحسین  به روایت 
كه  تهران  ازلی  بزرگان  از  یكی  یست(،  نهان ز ازلی 
با براون مكاتبه داشت، در سال های مشروطیت، 
نسخه های خطی را به میرزا مصطفی كاتب می داد 
كند تا برای براون فرستاده شود.1 این  كه رونویسی 
بزرگ  آن  خود،  نهان نگارانۀ  ادبیات  در  نویسنده، 
دانسته  اما  كرده  یاد  »شیخ«  رمزی  نام  با  را  ازلی 

۱.عبدالحسینصنعتیزاده،روزگاریکهگذشت،ص۱۴۴.

كه  كرمانی بود  كه او شیخ مهدی بحرالعلوم  است 
عالمان  نمایندۀ  مقام  در  یستانه  نهان ز زمان،  آن 
ی راه یافته بود.2 

ّ
كرمان به مجلس شورای مل دینی 

نشان  براون  به  كاتب  مصطفی  میرزا  نامه های 
براون  با  مستقیم  به طور  نیز  او  خود  كه  دارد  آن  از 
می فرستاده  برایش  را  نسخه ها  و  بوده  ارتباط  در 
یادی  ز آثار  از  گذشته  مجموعه،  آن  در  است.3 

گفتاردرآیندهبهدستدادهخواهدشد.برای ۲.اسناداین
مقداد سّید نک.: کرمانی، بحرالعلوم مهدی شیخ شناخت
نبویرضوی،دیباچهایبرتنبیهالنائمین،صص8۴تا89.
مال )نوشتۀ تذکرةالغافلین کتاب به نمونه، بهعنوان .3
میرزا را کتاب این پرداخت. میتوان نراقی( محّمدجعفر
است. فرستاده براون برای و کرده رونویسی کاتب مصطفی
کتاب،باشمارۀ نامهاشنیزدرابتدایآنموجوداست.این
دانشگاه کتابخانۀ در براون ادوارد مجموعۀ در ،(F.63(9)

کیمبریجبهثبترسیدهاست.

کاتب در قبرس میرزا مصطفی 
)از فراهم کنندگان نسخه های بابی و ازلی برای ادوارد براون(

کرمانی شیخ مهدی بحرالعلوم 
)از فراهم کنندگان نسخه های بابی و ازلی برای ادوارد براون(
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نامه های  دیگران،  و  بهاء اهلل  ازل،  صبح  باب،  از 
عبدالعلی  و  رضوان علی  ازل،  صبح  از  یادی  ز
)یكی  زنجانی  عبداالحد  ازل(،  صبح  )پسران 
كرمانی،  آقاخان  میرزا  قبرس(،  مقیم  ازلیان  از 
افضل الملک  محمود  شیخ  روحی،  احمد  شیخ 
كرمانی، میرزا یحیی دولت آبادی، میرزا مصطفی 
كاتب، عباس افندی، میرزا بدیع اهلل )پسر بهاء اهلل( 

و ... دیده می شوند.1

براون مجموعۀ در  F.66* کتابچۀ  در نامهها این بیشتر .۱
نگهداریمیشوند.

کتاب نقطةالکاف
كتاب  ادوارد براون، در سال 1328 ق.، به چاپ 
ــ  است  باب  دعوت  یخ  تار كه  ــ  نقطةالكاف 
او  با خود سرگران ساخت.  را  بهائیان  و  پرداخت 
كه آن  یخ جدید ـ  كتاب تار ی  كار بر رو كه به  زمانی 
یخ دعوت باب استـ  می پرداخت، دانست  نیز تار
یخی قدیمی نگاشته شده  ی تار كتاب از رو كه آن 
است. به روایت دوست بابی پژوهش، سعیدخان 

یخ جدید: كتاب تار كردستانی مسیحی، از 

كمک  به  گلپایگانی  ابوالفضل  را میرزا  یخ  تار این 
دست یكی  همدانی،  حسین  میرزا  مؤلفش، 
از  خودشان  میل  به  انتخابات  قدری  با  كردند، 
دادند.  ترتیب  جانی  میرزا  نقطةالكاف  كتاب 
مقابله  نقطةالكاف  با  و  بخواند  به دقت  هركس 
خودشان  میل  به  چطور  كه  دید  خواهد  كند، 
كرده اند تا مناسبات با  مسائل را جرح و تحریف 
عیوبات  از  بعضی  پوشانیدن  و  بهاء  پیش آوردن 
كه  دارد  حق  برون  پروفسور  باشد.  داشته  باب 
و  بابیه  یخ  تار می افتیم،  دورتر  »هرچه  می گوید: 
كه عباس  یک تر می شود.« به همان طور  بهائیه تار
و  است  نوشته  سیاح  شخص  كتاب  در  افندی 
اسم  به  قطوری  كتاب  یک  آمریک  در  هم  تازگی 
یخ نبیل زرندی شوقی افندی چاپ كرده است  تار
گل و دالیل غیرموجه در او جمع  و قدری شاخ و 
یخ  تار كجا  از  و  است  حیرت  اسباب  كه  كرده 
این است ]كه[  باشد؟ من عقیده ام  زرندی  نبیل 
او اشعاری  او نوشته اند. خود  به اسم  را  مجموعه 
كه  آن  از  بعد  داشته.  من یظهری  ادعای  و  دارد 

کردستانی سعیدخان 
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كشتند و جسدشان را  بهائی ها بابی ها را در عكا 
كشف شد، نبیل  كردند و به توسط نظمیه  پنهان 
یش خود را برید جاروب  كه دید خطر است، رفت ر
و  كرد  جاروب  آن  با  را  بها  اتاق  رفت  و  ساخت 
خلوص خودش را نشان داد و تا بهاء1 مانده بود، 
محفوظ ماند. بعد از مردن بهاء، عباس اندیشید 
كند؛ داد او  كند و فتنه برپا  كه مبادا باز نبیل زمزمه 
یا انداختند و از قول  كشتند و بدنش را توی در را 
او كاغذی نوشتند كه: »من بعد از محبوب طاقت 
كشتم!« ولی این محققًا به امر  نیاورده و خودم را 
در  را  یحیی نام  كه  همان طور  شد،  كشته  عباس 

۱.درمتنحروفچینیشدۀسعیدخانکردستانی،بهجایواژۀ
»بهاء«عبارت»بهحال«نوشتهشدهاست:»تابهحالمانده
گذاشتهشود، گربهجایآن»بهاء« ا گفت بود«،امامیتوان

درستباشد:»تابهاءماندهبود«.

جده داد كشتند. در آن كتاب انگلیسی می گوید: 
كشت.«2 »نبیل خودش را 

یخ قدیم براون را به تكاپو برای  گاهی از وجود تار آ
كتاب  از  نسخه  دو  سرانجام،  كشاند.  یافتنش 
در  ــ  است  قدیم  یخ  تار همان  كه  ــ  را  نقطةالكاف 
بررسی  از  پس  و  كرد  پیدا  یس  پار ی 

ّ
مل كتابخانۀ 

یخ  تار با  آن  میان  را  یادی  ز تفاوت های  آنها، 
جدید یافت و آنها را در مقدمۀ نسخۀ چاپی خود 
محّمدخان  میرزا  قلم  با  نقطةالكاف،  كتاب  از 
كرد. این محقق كه با نام »عالمۀ  ینی، فهرست  قزو
مطالعات  حوزۀ  در  و  می شود  شناخته  ینی«  قزو
برخوردار  باالیی  شهرت  از  ایران  ادبیات  و  یخ  تار
ادامه  گفتارش در  و  كه خود نوشته  است، چنان 

خطی نسخههای توضیح و شرح کردستانی. سعیدخان .۲
بابیوبهائیدکترسعیدخانکردستانی،ص۴.

میرزا محّمدخان قزوینی
)همکار ادوارد براون و مصحح نقطةالکاف و نویسندۀ مقدمۀ آن(

کتاب تاریخ جدید صفحۀ نخست 
براون،  ادوارد  اسناد  مجموعۀ  کیمبریج،  دانشگاه  )کتابخانۀ 

)F.55(9(ش
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كتاب نقطةالكاف و  خواهد آمد، مصحح واقعی 
اما نخواست  بود  نویسندۀ مقدمۀ فارسی  ناشرش 

كتاب یاد شود.  نامش در 

كتاب  نویسندۀ  مقدمۀ  براون،  ادوارد  نگاه  در 
»با  كه  چرا  نیامده،  جدید  یخ  تار در  نقطةالكاف 
یخ جدید فرق دارد و مطلقًا ادنی ربطی  دیباچۀ تار
كتاب« در  یخی  بین آن دو نیست« اما »قسمت تار
كه شرح  یخ جدید متفاوت است  این نكات با تار

نقطةالكاف  كتاب  ناشر  فارسی  در مقدمۀ  را  آنها 
می توان دید: شیخ احمد احسائی و حاجی سّید 
یخ  تار او،  امر  ابتدای  و  باب  جوانی  رشتی،  كاظم 
سّید  آوردن  ایمان  منوچهرخان،  وفات  تا  باب 
در  ی  و استنطاق  الی  باب  یخ  تار دارابی،  یحیی 
تبریز، قرةالعین و اجتماع بدشت، محاصرۀ شیخ 
شهدای  هندی،  مؤمن  باب،  قائمیت  طبرسی، 
ازل،  صبح  زنجان،  شورش  نیریز،  شورش  سبعه، 
مصنف  قتل  و  باب  قتل  بین  وقایع  و  باب  قتل 

كتاب نقطةالكاف.1

۱.میرزاجانیکاشانی،نقطةالکاف،مقدمۀناشرکتاب)ادوارد
براون(،صصنوتاعد.

کامل ادوارد براون از  صفحۀ نخست نسخۀ 
کتاب نقطةالکاف

)Supplément Persan 1071 ی فرانسه، ش
ّ
)کتابخانۀ مل

صفحۀ نخست نسخۀ ناقص ادوارد براون از 
کتاب نقطةالکاف

 ،Supplément Persan 1070 ش  فرانسه،  ی 
ّ
مل )کتابخانۀ 

برگ 283 ر(
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در این میان، مهم ترین تحریف رخ داده در نگارش 
یخ جدید، به صبح ازل بازمی گشت: تار

)ص  نقطةالكاف  از  قسمت  این  ازل:  صبح 
كه مهم ترین  238 ــ 245، ص 208، س 14 ـ 18( 
ساده،  و  صاف  است،  كتاب  قسمت های 
و  است،  شده  حذف  جدید  یخ  تار از  بتمامها، 

السالم.1

تغییرهای  از  براون  نتیجه گیری  و  جمع بندی 
یادشده در باال، چنین است:

از  اجمالی  میزان  یک  می توان  گذشت،  آنچه  از 
ـ كه اساس  یخ جدید و نقطةالكافـ  مقایسه بین تار
مؤلف  مغرضانۀ  شیوۀ  آورد.  دست  به  ــ  است  آن 
نقصان هائی  و  یاده  ز و  تعدیالت  و  جرح  در  اخیر 
و  ظاهر  نیک  آورده،  عمل  به  قدیم  كتاب  در  كه 
كه  شده  دیده  یخ  تار در  مذهبی  كم  هویداست. 
مانند   )1329 ــ   1260( سال   69 مدت  عرض  در 
مذهب میرزا علی محّمد باب این همه تغییرات و 

ی داده باشد.2 تبدیالت در آن رو

كل شیء، ازلیان،  براون پس از شناساندن بابیان 
و  افندی  عباس  پیرو  بهائیان  سپس  و  بهائیان 
اختالف  دربارۀ  افندی،  محّمدعلی  پیرو  بهائیان 

گروه شدن بهائیان نوشته: پایانی و دو 

این تفرقۀ آخری و حقد و حسد و جنگ و جدالی 
كه اثر خیلی  كه از آن ناشی شد، راستی این است 
بدی در ذهن این بنده پدید آورد؛ چه، من همیشه 

۱.میرزاجانیکاشانی،نقطةالکاف،مقدمۀناشرکتاب)ادوارد
براون(،صعج.

۲.پیشین،مقدمۀناشرکتاب)ادواردبراون(،صعد.

پیش خود خیال می كنم و از دوستان بهائی خود 
كه پس نفوذ و قوۀ تصرف و  نیز همیشه پرسیده ام 
قاهریتی كه به عقیدۀ ایشان اّولین عالمت كلمةاهلل 
كجاست؟ در  و از خصایص ال ینفک آن است، 
»الهی«  نصوص  این همه  مقابل  در  كه  صورتی 
و  الریحان«  و  بالروح  األدیان  مع  »عاشروا  قبیل  از 
نحو  و  شاخسار«  یک  برگ  و  ید  دار یک  بار  »همه 
با  با اعضای خانوادۀ خودشان چرا  ایشان  ذلک، 

این درجه تلخی عداوت رفتار می كنند؟3 

بهائیان و نقطةالکاف
مقدمۀ  و  نقطةالكاف  كتاب  به  بهائیان  كنش  وا
آن  تا  كردند  كوشش  آنان  بود.  سخت  بسیار  آن 
نزد  ازل  صبح  مقام  بزرگی  به  آشكارا  كه  را  كتاب 
باب اشارت داشت، بی اصالت و ساختۀ دست 
كه  گلپایگانی ـ  ازلیان جلوه دهند. میرزا ابوالفضل 
یخ قدیم بود  كتاب تار خود یكی از بانیان تحریف 
ـ در یكی از نامه های خود دربارۀ آن كتاب، از میرزا 
خواهد  شناسانده  ادامه  در  كه  ــ  كاتب  مصطفی 

شد ــ نام برده است: 

بخواهند  احبا  جمیع  و  عبد  این  گر  ا چه   ...
شكر حضرت ادیب و آن حضرت و حضرت 
آرند  به جا  را  ــ  الفداء  لكم  روحی  ــ  نعیم  میرزا 
ف  محّرَ كتاب  مأخذ  فرموده،  همت  كه 
و  آوردند  دست  به  را  خبیث  نقطةالكاف 
كاتب او را یافتند و منشأ شبهات را مكشوف 
داشتند، هرآینه از عهدۀ این شكر بر نخواهند 
الزم  كه  چیزی   ... اهلل  علی  أجركم  إنما  آمد. 

3.پیشین،مقدمۀناشرکتاب)ادواردبراون(،صعو.
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فضولی  گرچه  ا دارد،  معروض  فانی  است 
غافل  مقدسه  وجودات  آن  می دانم  و  است 
آن  خط  عكس  كه  است  این  نیستند، 
كه  گر ممكن شود  كاتب، میرزا مصطفی نام، ا

فتوغراف اصلی باشد ....

گلپایگانی،  محقق بهائی زندگانی میرزا ابوالفضل 
مصطفی  میرزا  دربارۀ  نامه،  این  آوردن  از  پس 

كاتب نوشته:

مصطفی  مال  خط  به  كه  مجعول  كتاب  اما 
ذكر  ابوالفضائل  جناب  نامۀ  در  و  شده  تهیه 
جستجوی  در  طهران  در  نگارنده  هست،  آن 

یاد آن را به دست  آن برآمده، بعد از زحمات ز
نموده،  مطابقه  براون  نقطةالكاف  با  و  آورد 

كه هیچ تفاوتی ندارد.1 كرد  مالحظه 

ادوارد  استفادۀ  مورد  خطی  نسخۀ  دو  بررسی 
ــ  شده  آورده  مقاله  این  در  تصویرشان  كه  ــ  براون 

ابوالفضائل ۱.روحاهللمهرابخانی،شرحاحوالجنابمیرزا
گلپایگانی،صص۴۴8و۴۴9.

کتاب نقطةالکاف صفحۀ عنوان چاپ ادوارد براون از 
کتاب نقطةالکاف  بخشی از مقدمۀ ادوارد براون بر 

کاشانی  جانی  میرزا  گفتارهای  حذف  بخش،  این  در  او، 
دربارۀ میرزا یحیی صبح ازل در کتاب تاریخ جدید را یاد کرده 
است: »این قسمت از نقطةالکاف )ص 238 ـ 245، ص 
کتاب است،  که مهم ترین قسمت های  ـ 18(  208، س 14 
تاریخ جدید حذف شده است،  از  صاف و ساده، بتمامها 

و السالم.«
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گویاست،  را  بهائی  محقق  این  سخن  نادرستی 
كه با خطی دیگر بوده و با خط میرزا مصطفی  چرا 
كه  گفت  ناهمسان است. می توان  كاتب آشكارا 
به  نقطةالكاف  كتاب  از  نسخه ای  محقق  این 
كاتب را یافت اما  رونویسی بعدی میرزا مصطفی 
كاتب  كتاب و برساختۀ آن  آن را نسخۀ اصل آن 

ازلی پنداشت یا چنان نمایاند.

بر همین مسیر بود كه به سبب 
عباس  پی درپی  دستورهای 
افندی، كتاب كشف الغطاء 
سوی  از  األعداء  حیل  عن 
بهائی،  سرشناس  داعی  دو 
و  گلپایگانی  ابوالفضل  میرزا 
به  گلپایگانی،  مهدی  سّید 
ادبیاتی  با  و  درآمد  نگارش 

براون  و  پیروانش  ازل،  صبح  نكوهش  به  سخت 
گلپایگانی  كتاب را میرزا ابوالفضل  پرداخت. این 
كار برعهدۀ  كار درگذشت و  كرد اما در اثنای  آغاز 
گذاشته  گلپایگانی،  مهدی  سّید  پسردایی اش، 
كشف الغطاء و ادبیات  شد. نگاه تند نویسندگان 
ازلیان،  و  براون  ادوارد  به  نسبت  ایشان  سخت 
عباس  شدید  خشم  از  كه  ـ  ایشان  شدید  خشم 
یكرد  گویاست. سختی رو افندی برمی خاست ـ را 
ازلیان  و  براون  به  نسبت  گلپایگانی  مهدی  سّید 
بهاء اهلل،  مقام  بزرگداشت  برای  كه  بود  آنجا  تا 
صورت  ابتدا،  ی  و پرداخت.  نیز  باب  طعن  به 
محّمدشاه  به  ولی عهد  ناصرالدین میرزا  عریضۀ 
كمۀ باب در تبریز  كه دربارۀ مجلس محا قاجار را ــ 

بود ــ آورده و سپس، برای نشان دادن قهر و سطوت 
توبه نامۀ  آوردن  به  پادشاهان،  به  نسبت  بهاء اهلل 
باب و الواح قهرآمیز بهاء اهلل پرداخته و باب را خوار 

كرده است: 

كردن  استغفار  و  انابه  عریضه،  این  در  چون 
حضرت  آن  سپردن  مهر  به  پا  التزام  و  باب 
می آید  نظر  به  چنان  مناسب  است،  مذكور 
دستخط  همان  صورت  كه 
نیز  را  ]توبه نامه[  مبارک 
این  فائده در  محض تكمیل 
موازنۀ  و  یم  ساز مندرج  مقام 
قلم  از  كه  الواحی  با  را  آن 
اعظم  سجن  در  قدم  جمال 
و  ملوک  به جهت  ]عكا[ 
گردیده،  نازل  عالم  سالطین 

یم.1  گذار به دقت اولی البصائر وا

كه در تركستان روسیه به  این داعی تراز اّول بهائی 
تبلیغ آیین بهائی می پرداخت و از بزرگان بهائیان 
را  باب  توبه نامۀ  كامل  متن  سپس،  بود،  دیار  آن 
تضعیف  باشد  متوجه  كه  آن  بدون  است  آورده 
در  او  خود  باورهای  بنیاد  كردن  سست  باب 
مسلمان،  منتقدان  میان  در  است!  بهائی  آیین 
این  نگاه  در  آثارش  كه  ــ  شاهرودی  احمد  شیخ 
نقد  در  مسلمانان  مكتوبات  مهم ترین  از  پژوهش 
دیدگاه هایی  بر  ـ  است  بهائی  و  بابی  آموزه های 
گفتار دربارۀ استقامت بهاء اهلل  چون آنچه در این 

کشف گلپایگانی، گلپایگانیوسّیدمهدی ۱.میرزاابوالفضل
الغطاءعنحیلاألعداء،ص۲0۴.

در  که  بهائی  اّول  تراز  داعی  این 
بهائی  آیین  تبلیغ  به  روسیه  ترکستان 
آن  بهائیان  بزرگان  از  و  می پرداخت 
توبه نامۀ  کامل  متن  سپس،  بود،  دیار 
که متوجه  باب را آورده است بدون آن 
بنیاد  کردن  سست  باب  تضعیف  باشد 

باورهای خود او در آیین بهائی است! 
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كه هیچ یک  آمده، نقدهایی داشت. او بر آن بود 
در  این  و  نكرده اند  تقیه  خداوند  پیامبران  از 
و  می كردند  تقیه  بهاء اهلل  و  باب  كه  است  حالی 
كه  همچنین، بهاء اهلل آن نامه ها را زمانی نگاشت 
كار  كسی به دنبالش نمی آمد، پس استقامتی در 

نبوده است:

برائت  و  انكارات  كه  نگویی  هان!  هان!   ...
خوف  و  جان  حفظ  به واسطۀ  بهاء  و  باب  از 
نفر  دو  این  دعوی  می گویم:  كه  بوده  تقّیه  و 
دعوی نبّوت بوده و معلوم از سیرۀ انبیاء عظام 
كه هرچند بالیا و رزایا بر ایشان وارد  آن است 
اظهار دعوت خود در  و  امر  اعالء  می شد، در 
كه بوده،  هیچ زمان تقیه نكرده و در هر محضر 
و  انكار  به  زبان  زمان  هیچ  و  می كردند  اظهار 
از امر خود نگشوده. همانا موسی در  استغفار 
محضر فرعون و تمام فرعونیان و آن سلطنت 
از  و  نمود  خود  امر  اظهار  بی اندیشه  قدرت  و 
توعید فرعون به »ألجعلّنک من المسجونین«1 
استقامت  حالت  همچنین،  و  نهراسید 
نمرودیان  و  تجبر  آن  با  نمرود  برابر  در  ابراهیم 

۱.شعراء:۲9.

و  تنهایی  با  مسیح،  حضرت  همچنین،  و 
از  اذیت،  و  آزار  آن همه  و  یهود  تمام  عداوت 
پای نیفتاد و همچنین، حضرت نوح و لوط و 
هود و صالح و جرجیس و الیاس تا حضرت 
كه با آن عداوت قریش، یک تنه  خاتم االنبیاء 
و بدون بیم و هراس، در مالء و جمع قریش، 
خدایان شان،  نفی  و  ایشان  تمام  خالف  به 
تمام خلق را علنًا دعوت به توحید و مذمت 

دستخط عباس افندی در عنوان نامه اش به ادوارد براون
ضمن  براون،  ادوارد  مجموعۀ  کیمبریج،  دانشگاه  )کتابخانۀ 

)F.27 ش

نامۀ عباس افندی به ادوارد براون
ضمن  براون،  ادوارد  مجموعۀ  کیمبریج،  دانشگاه  )کتابخانۀ 

)F.27 ش

افندی  عباس  نامۀ  رسیدن  دربارۀ  براون  ادوارد  یادداشت 
به وسیلۀ دریفوس در پاریس

که در صفحۀ پشت صفحۀ نامه چسبانده شده است.
ضمن  براون،  ادوارد  مجموعۀ  کیمبریج،  دانشگاه  )کتابخانۀ 

)F.27 ش
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اصنام فرمود و هرچه اذیت و آزار دید، دست 
شیوۀ  بوده  طریق  همین  و  نكشید  دعوت  از 
امر  اعالن  در  تقیه  نبّیی  هیچ  كه  انبیاء  تمام 
پیغمبری  هیچ  و  نكرده  خود  عقیدۀ  اظهار  و 
مدارایی  گر  ا و  ننموده  خود  دعوت  از  انكار 
یا  و  می نمودند  خود  قوم  یا  و  عصر  سلطان  با 

حفظ  یا  و  وطن  جالء 
می فرمودند  خود  نفس 
امر  انكار  كشتن  تا  ولی 
تقّیه  و  نمی كردند  خود 
و  نمی فرمودند  دعوت  در 
اظهار ندامت و پشیمانی 
این  به  و  نكردند  تبری  و 
نبوی  اخبار  در  جهت، 
تقّیه  احتمال  كسی 

نمی دهد و نداده.

آن  و  نبوی  نفس  بلی؛ 
رسالت  به  باید  كه  كس 
پروردگار  جانب  از 
شود  خالیق  بر  مبعوث 

انصار  و  اعوان  و  ظاهری  اسباب  بدون  و 
گوید  سخن  مردم  عقاید  خالف  بر  بخواهد 
بین  حایل  و  بردارد  را  عادت شان  و  انس  و 
و  بزرگان  و  باشد  ایشان  مشتهیات  و  ایشان 
باید  شمرد،  قبیح  و  زشت  را  ایشان  معبود 
كه از هیچ لشكری  صاحب نفس قویه باشد 
نهراسد، چنان  و  نترسد  و سیاهی و دشمنی 
كه  كه انبیاء عظام، حال شان همین طور بوده 

اعداء  مجمع  در  همیشه  ایشان  دعوت های 
نبی  نفر  دو  این  مثل  نه  بود  دشمنان  انبوه  و 
كار را سخت ببینند، از در  كه هروقت  كاذب 
ضراعت و انابت و انكار و تبری و توبه برآیند 
كه آسوده و راحت باشند، به توسط  و هروقت 
كنند  مكاتیب و بعث رسوالن، اظهار امر خود 
به طریق خدعه و پنهان ... . 

از  بیش  طهران  ...جمعیت 
فرعون و فرعونیان و امت نوح 
بیش  ایشان  و عداوت  نبوده 
می خواست  نبوده؛  قریش  از 
بازار  در  باب،  مردن  از  پس 
اظهار  علنًا  طهران  كوچۀ  و 
امر خود نماید نه آن  كه انكار 
كند!1 تقیه شأن  نماید و تقّیه 
خود  ایشان  و  نیست  نبی 
نمی دانند  پیغمبر  وصی  را 
حضرت  و  قائم  حضرت  و 
ــ أرواحنا لهما الفداء  حسین 
مباركی  وجود  دو  همان  ــ 
هستند كه شمشیر بكشند و بكشند و غلبه نمایند 
كنند ... بلی؛ جناب بهاء  نه آن  كه بترسند و تقیه 
پیمود  منزل ها  و  گریخت  فرسخ ها  آن  كه  از  پس 

میرزا منیظهرهالّلهی مخفی دعوت دربارۀ گاهی آ برای .۱
اطاعت و بابیان برابر در او پنهانکاری بهاءاهلل، حسینعلی
ظاهریاشازمیرزایحییصبحازل،نک.:سّیدمقدادنبوی
حسینعلی میرزا همو، جعفر؛ تاریخ بر دیباچهای رضوی،
آستانۀ در کاشان بابیان و نراقی محّمدجعفر مال بهاءاهلل،

دعوتجدیدبهائی.

که  می شود  دانسته  ترتیب،  این  با   
بهائیان  نگاه  در  نقطةالکاف  کتاب 
آن  از  این  بود.  چالش برانگیز  بسیار 
سال  در  که  نویسنده اش  که  بود  روی 
دعوت  از  پیش  سال   12( ق.   1268
بهاء اهلل  محدود  من یظهره الّلهی 
دعوت  از  پیش  سال   15 و  بغداد  در 
بود،  شده  کشته  ادرنه(  در  او  آشکار 
برگزیدۀ  جانشین  را  ازل  صبح  آشکارا 
باب و مطاع بر بابیان پس از اعدام او 
که بهائیان  نشان داده است؛ واقعیتی 
از  و  بوده  منکر  را  آن  اصالت  همواره 

روی مصلحتش وانمایانده اند.
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و در مملكت دیگر و حفظ سلطنت دیگر رفت، 
كاغذ به  آن وقت، به لسان ضراعت و چاپلوسی، 
سلطان نوشت و الواح به اطراف به توسط رسوالن 
نمود  سلوک  دولتی  در  را  مسلک  این  و  فرستاد 
نهب  و  قتل  قانون  و  نداشت  مؤاخذۀ مذهبی  كه 
را غیر حبس مؤاخذۀ دیگری  نداشت و مجرمین 
بر  آنچه  از  پس  كه  كاشان  دلیر  آن  مثل  نمی كرد1 
از دزدان، در مقام اظهار شجاعت، به  او آمد  سر 
همان  كرده ام!  چه  نمی دانید  می گفت:  رفقایش 
ایشان  فحش  و  دشنام  به  زبان  رفتند،  دزدان  كه 

كردم!2  گشادم و سرگین اسب شان را داغان 

۱.میرزاحسینعلیبهاءاهللوپیروانعّکاییاشازسویحکومت
عثمانیازتبلیغدرآنقلمروممنوعشدهبودند)اسداهللفاضل
مازندرانی،تاریخظهورالحق،ج۵،ص۲36(وطبیعیبودکه
خودرامسلمانبنمایانند.بهروایتبهائیان،عّباسافندیدر
همانسالورودبهعّکا)۱۲86ق.(،درمسجدمسلمانانبه
امامتجماعتپرداختوجمعیازبهائیانبهاقتداپرداخته
وبااونمازاسالمیخواندند.)اسداهللفاضلمازندرانی،تاریخ
کهوی، گفتهاند ظهورالحق،ج6،صص3۱و3۲(ایشان
سالهابعد،بهیکیازداعیانبهائیدستوردادتادرقاهره،
قرآن، تفسیر درس برگزاری با مسلمان، عالم یک لباس در
)روحاهلل بپردازد. بهائی آیین به مردم تدریجی تبلیغ به
گلپایگانی، مهرابخانی،شرحاحوالجنابمیرزاابوالفضائل
شیخ با گفتوگو در او، که شده روایت )۲0۵ و ۲0۴ صص
محّمدعبده،برقیامپیروانپدرشبراصالحمذهبتشّیعو
که گذاشتهبودنهآن تقریبآنبهمذهباهلسّنتدست
ایشانداعیدینیپسازاسالمباشند.)الشیخمحّمدعبده،
رشید والشیخ اإلمام األستاذ بین والبهائّیة البابّیة حول حوار
رضا،ص۵6۲(اوهمچنین،درسالپایانیحیات،درنامهای
بهیکیازبهائیانمصری،بهسبب»حجابغلیظناس«،بر
رعایت»حکمتتاّمه«دستوردادونوشت:»علیکمبالتقّیة!«
 (3۲۵ ص ،3 ج عبدالبهاء، مکاتیب عبدالبهاء[، )]عباس
»مطابق نماز، برای حیاتش، جمعۀ آخرین در سرانجام، و
معمول«،بهمسجدرفتودرنمازاهلسّنتحیفاحاضرشد.

)محّمدعلیفیضی،حیاتحضرتعبدالبهاء،ص3۴۱)
۲.شیخاحمدشاهرودی،حقالمبین،صص۱036و۱03۷.

كتاب  كه  می شود  دانسته  ترتیب،  این  با   
نقطةالكاف در نگاه بهائیان بسیار چالش برانگیز 
كه در سال  كه نویسنده اش  بود. این از آن روست 
هی 

ّ
1268 ق. )12 سال پیش از دعوت من یظهره الل

محدود بهاء اهلل در بغداد و 15 سال پیش از دعوت 
كشته شده بود، آشكارا صبح  آشكار او در ادرنه( 
بابیان  بر  مطاع  و  باب  برگزیدۀ  جانشین  را  ازل 
كه  واقعیتی  است؛  داده  نشان  او  اعدام  از  پس 

بخش گویای نسخۀ متقدم نقطةالکاف از نامۀ میرزا مصطفی 
کاتب به ادوارد براون 

ضمن  براون،  ادوارد  مجموعۀ  کیمبریج،  دانشگاه  )کتابخانۀ 
)F.53 ش
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ی  از رو بهائیان همواره اصالت آن را منكر بوده و 
مصلحتش وانمایانده اند.1 

كه عباس افندی،  گفت  با این حال، شاید بتوان 
كه از چاپ  با وجود خشم و عصبانیت شدیدی 
آن،  از  پس  چندی  داشت،  نقطةالكاف  كتاب 
براون  ادوارد  با  رابطه  تجدید  به  تا  شد  مصمم 
كتابخانۀ  در  براون  اسناد  مجموعۀ  در  بپردازد. 
 ،F.27 كیمبریج، در میان نسخۀ شمارۀ دانشگاه 
دو برگ با خط عباس افندی دیده می شود. برگ 
»هو  عبارت  باشد،  نامه  عنوان  گویا  كه  نخست 
اهلل. حضرت دوست عزیز مهربان، جناب ادوارد 
چنین  نیز  ی  و نامۀ  و  داراست  را  محترم«  برون 

است:
مورخۀ 10 می سنۀ 1911، هو اهلل. حضرت دوست 
گرچه  قدیما! دو رساله چندی پیش تقدیم شد. ا
باز محبت قدیم  ولی  نرسید،  از شما  خبر وصول 
لهذا،  افتید،  آوارگان  یاد  دوباره  كه  گردید  محرک 
سواد چند نامه تقدیم می شود تا دلیل مهر و وفا و 
احترام به آن یار پرصفا باشد. از لطف خدا امیدم 
كه همیشه محفوظ و مصون باشید.  چنان است 

عباس.

كه این نامه در 10 می 1911 م. نوشته  دیده می شود 
كه تصویرش  شده است. یادداشت ادوارد براون ــ 
كه این  گویای آن است  در این مقاله آورده شده ــ 
م.   1911 ژوئن  در 8  و  نوشته شده  یس  پار در  نامه 

گفتاریمقدماتیامامستنددربارۀاصالتجانشینی ۱.برای
رضوی، نبوی مقداد سّید نک.: باب، به نسبت ازل صبح

اسنادیدربارۀجایگاهصبحازلدرنگاهباب.

است.  رسیده  او  به  یفوس  در هیپولیت  به وسیلۀ 
كه به بهائیان پیوسته و  یفوس یک یهودی بود  در
كوشش های تبلیغی می پرداخت.  برای ایشان به 
كتاب  كه  است  كسی  بارنی،  كلیفورد  او،  همسر 
النور األبهی فی مفاوضات عبدالبهاء را نگاشت.

عنوان  صحفۀ  در  آنچه  خالف  بر  سوی،  آن  از 
آن  چاپ  یخ  تار و  شده  دیده  نقطةالكاف  كتاب 
گفت  را 1328 ق. )1910 م.( نشان می دهد، باید 
چاپ  به  سال  آن  از  پس  زمانی  در  كتاب  آن  كه 
پانوشت شمارۀ 1  كه در  آن روست  از  این  رسید. 
یخ  كتاب، تار از صفحۀ عد از مقدمۀ فارسی ناشر 
نگاشته شدن آن بخش از مقدمه 29 محرم 1329 
یخ پایان مقدمه نیز در صفحۀ عز،  ق. یاد شده و تار
»محرم 1329« نوشته شده است. پایان ماه محرم 
آن سال، با تقریب محاسباتی، 30 ژانویۀ 1911 م. 

و  دریفوس  هیپولیت  و  ربانی  شوقی  راست،  سمت  از 
همسرش، لورا کلیفورد بارنی ــ دریفوس )نویسندۀ مفاوضات( 

پشت عباس افندی نشسته اند.
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افندی  عباس  نامۀ  نگارش  یخ  تار بنابراین،  بود؛ 
حدود سه ماه و ده روز پس از پایان نگارش مقدمۀ 
به وسیلۀ  نامه  آن  رسیدن  یخ  تار و  نقطةالكاف 
روز  هشت  و  ماه  چهار  حدود  براون  به  یفوس  در
گمان  پس از پایان نگارش آن مقدمه بود و می توان 
كتاب در آن سه یا چهار ماه  كه چاپ آن  داشت 

دیدار  در  را  دوستانه  نگاه  این  بود.  شده  انجام 
در  ینی،  قزو محّمدخان  میرزا  با  افندی  عباس 
كتبر 1911 م. )هشت ماه و پانزده  یس، در 15 ا پار
ی  و دید.  می توان  نیز  مقدمه(  نگارش  از  پس  روز 
كه  كه شرحش در ادامه آمده ــ با آن  در آن دیدار ــ 

کاشانی( کتاب نقطةالکاف )نوشتۀ میرزا جانی  نسخه ای متقدم از 
کاشانی( کتابت: 1268 ق.: سال اعدام میرزا جانی  )تاریخ 

)کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، مجموعۀ اسناد ویلیام میلر، ش 300(
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ینی در آماده سازی نقطةالكاف مطلع  از نقش قزو
كه  این  گو  داشت،  دوستانه  برخوردی  او  با  بود، 

ینی آن را از سیاست مداری او می دانست.  قزو

كتاب نقطةالكاف  كه چاپ  این احتمال هست 
می شد  انجام  باید  م.(   1910( ق.   1328 سال  در 

یخ آماده  و جلدش نیز برای آن تار
اسبابی  یا  سبب  به  اما  بود  شده 
زمانی  به  ــ  نیست  دانسته  كه  ــ 
از آن افتاد. در این صورت،  پس 
مجرد  به  كه  پذیرفت  می توان 
كتاب،  مقدمۀ  حروف چینی 
كار چاپش آغاز شده و در همان 
ابتدای سال 1911 م. پخش شده 

است. 

كه  گفتار  این  تحلیل  در 
سوی  از  رسید  فرستاده نشدن 
افندی  عباس  برای  براون  ادوارد 
پذیرش  صورت  در  گویاست،  را 
آن  در  شهرتش  و  كتاب  چاپ 

گفت  یه تا می 1911 م.(، شاید بتوان  سه ماه )فور
خود  عمیق  رنجش  نقطةالكاف  مقدمۀ  در  كه  او 
گروه بهائیان مدعی معاشرت  از دشمنی های دو 
یحان نسبت به یكدیگر را بازگفته بود،  با روح و ر
خصمانۀ  كنش های  وا نیز  و  رنجش  آن  به سبب 
جعلی  و  كتاب  آن  به  پیروانش  و  افندی  عباس 
وانمودن آن، از پاسخ به نامۀ عباس افندی سر باز 
كوشش برای  زده و سبب شده بود تا او دیگربار به 

ی آورد.  برقراری دوستی با او رو

کتاب  اصالت  بر  مقدماتی  تحلیلی 
نقطةالکاف

كتابخانۀ  در  براون  ادوارد  اسناد  مجموعۀ  در 
 F.53 شمارۀ  نسخۀ  میان  در  كیمبریج،  دانشگاه 
هشت  كتاب  از  نسخه ای  كه  ــ 
كرمانی  آقاخان  میرزا  بهشت 
مصطفی  میرزا  از  نامه ای  ــ  است 

كاتب دیده می شود:

مخدوم معزز مكرم و قبلۀ معظم 
و  بتوفیقاته  اهلل  وفقک  محترم! 

أیدک اهلل بتأییداته! 
كه روز قبل آن از شدت  در روزی 
و  پوشیده  زندگی  از  چشم  مرض 
قدرت  و  بودم  مردن  به  مستعد 
در  را  آن  شب  و  نداشتم  حركت 
به سر  شدت  و  سختی  نهایت 
روز  آن  بعد  روز  عصر  بودم،  برده 
مرض  شدت  حالت  قدری 
بالنسبه  قدری  و  یافته  تخفیف 
تعلیقۀ  كه  بودم  یافته  آسایش  قبل  روز  و  شب  به 
التفاتی  و  مرحمت  كتاب  مع  عالی  حضرت 
و  بی اندازه  راحتی  خداوند  گویا  گردید.  واصل 
فرمود  عطا  بی مقدار  ذرۀ  این  جسد  به  تازه  جانی 
و آن شب را اقاًل تا نصف شب، نوراهلل )بنده زاده( 
به  محظوظ  حقیر  و  كتاب  خواندن  به  مشغول 
گویا هیچ ناخوشی در آن  كه  شنیدن مطالب آن 
خیلی  بودم.  ندارد،  وقوع  صورت  ساعت  چند 

متشكرم و خیلی ممنونم.

در  را  دوستانه  نگاه  این 
میرزا  با  افندی  عباس  دیدار 
در  قزوینی،  محّمدخان 
م.   1911 کتبر  ا  15 در  پاریس، 
پس  روز  پانزده  و  ماه  )هشت 
از نگارش مقدمه( نیز می توان 
که  ــ  دیدار  آن  در  وی  دید. 
با  ــ  آمده  ادامه  در  شرحش 
در  قزوینی  نقش  از  که  آن 
مطلع  نقطةالکاف  آماده سازی 
دوستانه  برخوردی  او  با  بود، 
قزوینی  که  این  گو  داشت، 
او  سیاست مداری  از  را  آن 

می دانست. 
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سفارت  )نائب  نیكال  مسیو  قبل،  سال  چند  در 
سمت  به  است  سال  سه  حال  كه  ــ  فرانسه( 
گفت:  و  بود  طهران  در  ــ  است  تبریز  قونسل گری 
و  دولتی  كتابخانۀ  در  نقطةالكاف  »كتاب 
كتب های فارسی، در نمرۀ  سلطنتی ما در تعداد 
هفتاد یا هشتاد، هست و من او را گرفته استنساخ 
را  ناقص  نسخۀ  آن  نمایم.«  تمام  كه  نشد  نمایم، 
آنجائی  تا  بود  كتاب  از مقدمات  كه  به حقیر داد 

كه »الراد علی الرسول الراد علی اهلل«. یک صفحه 
كه از  یاده شد و پیش حقیر هم نسخه ای بود  هم ز
كه »الراد علی الرسول راد علی اهلل« بود،  همان جا 
ولی هر چند جزو، دو جزو سه جزو افتاده داشت؛ 

َمَثل، وقایع اصفهان را بالكلیه نداشت. 

از  نقطةالكاف  نسخۀ  قبل،  سال  سه  در  باری؛ 
یخ  تار كه  آمد  دست  به  نراقی  دوستان  و  محبان 

کتاب نقطةالکاف )سندهای پیشین( برگ های شمارۀ »18 پ و 19 ر« از 
کاتب با حاشیه های میرزا مصطفی 
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یست شصت وهفت  نگارش آن در سنۀ هزار و دو
نراقی  تجار  از  یكی  دست  به  است،   )126۷(
نسخۀ  آن  شدم؛  خشنود  خیلی  شده؛  نوشته 
بعد، دو نسخۀ دیگر  و  نمودم  كامل  اّواًل  را  ناقص 
ی همان نسخه نوشتم، یكی از آن را معلمین  از رو
یكی  و  نمودند  ابتیاع  ینگی دنیائی ها  مدرسۀ 
خیلی  و  ابتیاع  طبیب  سعیدخان  دكتر  را  دیگر 
و  بگیرد  را  اصل  نسخۀ  آن  كه  دارد  كوشش  هم 
كه من نوشته ام، با آن معاوضه نماید و  نسخه ای 
را  نیكال  و مسیو  نمود  نمی دانم چه خواهند  دیگر 
هم نمی دانم آخر تتمۀ نسخه را پیدا نمود یا ننمود، 
ولی از نوشتجات نقطۀ اولی مع نوشتجات دیگر، 
نوشتم؛  او  برای  از  متوالی  سال  سه  در  تخمینًا 
سفیر  برای  از  و  باشد  بیت  یست هزار  دو شاید 
كه  كتاب هایی  یعنی  به همچنین،  هم  عثمانی 
از ارض قاف نوشته بودم و به هر  كه  در سه سال 
به توسط  یک دفعه  نمودم،  ایران  وارد  بود  وسیله 
یكی از اصحاب از صدهزار بیت باالتر یک دفعه 
ابتیاع نمود و من بعدها هم خیلی نوشتجات هم 
و جاهای دیگر  كسان دیگر  از  و هم  نوشتم  حقیر 

تحصیل نمودند.

كه این  طول دادن این مطالب از جهت آن است 
دو نفر مكرم معظم، یعنی سفیر ]عثمانی[ و مسیو 
كتب ها  این  از  خزینه ای  اآلن  خصوصًا  نیكاله، 
هستند، شاید سركار هم به آنها راهی پیدا نموده، 

از نزد آنها هم تحفه ای به دست آورده باشید ....

كاتب »اسماعیل صباغ  نام واقعی میرزا مصطفی 
یاست  سه دهی« بود. او بر ازلیان سه ده اصفهان ر

رخ  ایشان  بر  كه  هجومی  به سبب  اما  داشت 
یكی  شدن  بریده  با  و  شد  برده  اصفهان  به  داد، 
بیرون  شهر  آن  از  مهارشدن،  سپس  و  گوش ها  از 
رانده شد. بابیان اصفهان شبانه او را یافته و پس 
از مداوا، به ده بابی نشین طار نطنزش فرستادند. 
تهران  به  سپس  و  بود  آنجا  بابیان  نزد  مدتی  او 
دولت آبادی،  هادی  میرزا  خواست  با  و  گریخت 
ی سه  كرد. و نام خود را به »میرزا مصطفی« مبدل 
سال در قبرس )ارض قاف در نامۀ باال( نزد صبح 
یست و سرانجام، به سال 1339 ق. در تهران  ازل ز
دولت آبادی  هادی  میرزا  مقبرۀ  در  و  درگذشت 
شد.  سپرده  ک  خا به  ری  ابن بابویه  قبرستان  در 
به  پیوسته  را  خود  زندگانی  پایانی  سال  سی  ی  و
استنساخ آثار بابی و ازلی می پرداخت. مكتوبات 
كتابخانه ها و مجموعه های اسناد داخل و  او را در 

خارج ایران می توان یافت.1

میرزا  كه  می شود  دانسته  مكتوب،  این  پایۀ  بر 
كتاب  از  متقدم  نسخه ای  كاتب  مصطفی 
نقطةالكاف را از بابیان نراق كاشان به دست آورده 
ی  بود كه كتابتش به سال 126۷ ق. بازمی گشت. و
از آن  رونویسی شده  از نسخه های  كه یكی  نوشته 
كردستانی )پزشک مسلمان  نسخه را سعیدخان 
سنی مذهب مسیحی شدۀ بابی پژوه( از او خرید و 
كوشش داشت تا نسخۀ اصل را هم از او بخرد. با 
كردستانی در  یادداشت های سعیدخان  به  توجه 
در  كنون  ا كه  بهائی اش  و  بابی  نسخه های  شرح 
کاتب،نک.: گاهیبیشتراززندگانیمیرزامصطفی ۱.برایآ
النائمین، تنبیه بر دیباچهای رضوی، نبوی مقداد سّید

صص۷6تا۷9.
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كتابخانۀ دانشگاه  یلیام میلر در  مجموعۀ اسناد و
او سرانجام  كه  پرینستون است، دانسته می شود 
كه در سال 1268  موفق شد تا آن نسخۀ متقدم را 
میرزا  از  بود،  شده  كتابت  ــ  ق.   126۷ نه  و  ــ  ق. 

كاتب بگیرد: مصطفی 

كه  كاشی  جانی  میرزا  نقطةالكاف  كتاب 
این  و  شد  باب  میزبان  شب  دو  كاشان  در 
حاج  خود  كه  شده  نوشته  سالی  در  نسخه 
و  كشتند  تهران  در  سال  آن  در  را  جانی  میرزا 
یس  كه در موزۀ لوور پار یک سال از نسخه ای 

پروفسور  كه  نسخه ای  است.  كهنه تر  است، 
ی نسخۀ  براون به چاپ رسانیده است، از رو
با  نیكو  آقای  و  آواره  آیتی  آقای  یس است.  پار
تمامًا  كردند،  مطابقت  براون  پروفسور  نسخۀ 
خطی  نسخۀ  دنیا  در  شاید  یافتند.  موافق 
و  این،  اول  باشد.  نسخه  دو  این  به  منحصر 
یس. به این واسطه، این نسخه  بعد نسخۀ پار
به  یاد  ز زحمات  با  من  و  است  معتبر  خیلی 
كه این  دست آوردم. پروفسور براون حق دارد 
كه از حاجی میرزا جانی است  نسخۀ خطی را 

کاشانی( کتاب نقطةالکاف )نوشتۀ میرزا جانی  صفحه های نخست و پایانی رونوشتی از 
)NK1327 :.کاتب )1327 ق به خط میرزا مصطفی 

)کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، مجموعۀ اسناد ویلیام میلر، ش 264(
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و پیش از اختالف بابیه و بهائی نوشته شده و 
كبر دست  پیش از تفرقۀ غصن اعظم و غصن ا
نسخه های  این  به  صدمه ای  زمان  تطاول 

گران بها نزده ....1 خطی 

از  نسخه ای  كه  می شود  دانسته  ترتیب،  این  با 
نراق  اهل  و  بابی  تاجری  سوی  از  كه  نقطةالكاف 

در سال 1268 ق. رونویسی 
حررها   ،1268( بود  شده 
سوی  از  التاء(،  حرف 
میرزا  به  نراق  بابیان  برخی 
و  رسید  كاتب  مصطفی 
سپس به دست سعیدخان 
كردستانی افتاد و سرانجام، 
میلر  یلیام  و به  انتقال  با 
محقق  آمریكایی  )كشیش 
بهائیان2(،  و  بابیان  دربارۀ 
دانشگاه  كتابخانۀ  به 

پرینستون سپرده شد. 

كردستانی  سعیدخان  آنچه 
دربارۀ مطابقت آن نسخه با 
نسخۀ چاپی ادوارد براون از 

سوی دو داعی پیشین بهائی، عبدالحسین آیتی 
كامل آن دو  )آواره( و میرزا حسن نیكو، و همسانی 
كار ادوارد براون و میرزا  كامل  با هم آورده، اصالت 

خطی نسخههای توضیح و شرح کردستانی. سعیدخان .۱
بابیوبهائیدکترسعیدخانکردستانی،ص۵.

نسبت میلر ویلیام منتقدانۀ رویکردهای از گاهی آ برای .۲
منتقدان دیدگاه از بهائیت فرناق، بهائیان،نک.:حمید به

مسیحی،قسمتدوم:ویلیاممکالویمیلر.

كه  این  گو  می دهد،  نشان  را  ینی  قزو محّمدخان 
در  كه  ــ  فرانسه  ی 

ّ
مل كتابخانۀ  نسخه های  وجود 

گفتار باال به نادرستی موزۀ لوور یاد شده ــ نادرستی 
ساختگی بودن  دربارۀ  بهائی  داعیان  سخنان 
میرزا  سوی  از  جعلش  و  نقطةالكاف  كتاب 

گویاست.  كاتب را  مصطفی 

یان  كاو میان،  این  در 
)محقق  میالنی  صادق زادۀ 
همكار  با  همراه  نیز  بهائی( 
نسخه شناسانه   بررسی  به  خود 
از  نسخه   این  بر  مبسوطی  و 
پرداخته  نقطةالكاف  كتاب 
دیدگاه های  نقد  و  تحلیل  با  و 
محّمد  سّید  چون  محققانی 
كول  محیط طباطبایی و خوان 
كتاب  پیدایش  روند  دربارۀ 
نسخۀ  اصالت  نقطةالكاف، 
پذیرفته  را  براون  ادوارد  چاپی 

است: 

... در مطالب فوق، ما پیشنهاد 
نسخۀ   =[  NK1268 كه  كردیم 
مقدم  نقطةالكاف[  كتاب  از  ق.   1268 خطی 
كه  است  نقطةالكاف  از  دیگری  نسخۀ  هر  بر 
این  وسوسه انگیزتر  است.  شده  كشف  كنون  تا 
از نسخۀ خطی  كه ممكن است نسخه ای  است 
این  بر  دلیل  قوی ترین  باشد.  نقطةالكاف  اصلی 
نقطةالكاف  اصلی  پیش نویس  از  نسخه ای  كه 
زبان  و  امالیی  غلط های  كه  است  این  است، 

نسخه های  از  یکی  که  نوشته  وی 
را  نسخه  آن  از  رونویسی شده 
)پزشک  کردستانی  سعیدخان 
مسیحی شدۀ  سنی مذهب  مسلمان 
بابی پژوه( از او خرید و کوشش داشت 
با  بخرد.  او  از  هم  را  اصل  نسخۀ  تا 
سعیدخان  یادداشت های  به  توجه 
بابی  نسخه های  شرح  در  کردستانی 
مجموعۀ  در  کنون  ا که  بهائی اش  و 
کتابخانۀ  در  میلر  ویلیام  اسناد 
دانسته  است،  پرینستون  دانشگاه 
که او سرانجام موفق شد تا  می شود 
که در سال 1268  آن نسخۀ متقدم را 
کتابت شده بود،  ق. ـ و نه 1267 ق. ــ 

کاتب بگیرد. از میرزا مصطفی 



100

كه  درشت حفظ شده است. این نشان می دهد 
كاتبان حرفه ای یا اهل ادب ویرایش نشده  توسط 
در  كه  را  مخدوشی  قسمت های  به عالوه،  است. 
كه  نسخه های خطی بعدی یافت می شود، ندارد 
باز هم نشان می دهد كه نسخه ای از نسخۀ اصلی 

است كه ویرایش نشده است. 
دلیل  دو  به  كه  معتقدیم  ما 
كپی از پیش نویس  این نسخه 
خود  و  است  اصلی 
 ... نیست  اصلی  پیش نویس 
هویت دقیق نویسنده و كاتب 
راز  و  رمز  یک  هنوز   NK1268
یخ نسخۀ  تار اما شاید  است، 
خطی ]1268 ق.[ و نام كاتب 
پاسخ گویی  به  التاء[  ]حرف 
در  نویسنده  هویت  سؤال  به 
حالی  در  كند.  كمک  آینده 

كه مایلیم نسخۀ انتقادی جدیدی از نقطةالكاف 
كه رونوشت آن  بر اساس NK1268 و NK132۷ ]ـ 
كنیم  تولید  ـ[  كاتب است  میرزا مصطفی  با خط 
قبل  از  كنیم،  اعمال  را  خود  اّولیۀ  یافته های  و 
یادی با متن  كه محصول نهایی تفاوت ز می دانیم 
یافته های  گر  ا داشت.  نخواهد  براون  منتشرشدۀ 
اّولیه  مسلمًا  نقطةالكاف  آنگاه،  شود،  تأیید  ما 
است؛  بعدی  اعتقادی  تحریفات  از  عاری  و 
یخ  بنابراین، نه تنها به عنوان منبعی معتبر برای تار
ذهن  به  یچه ای  در عنوان  به   بلكه  بابیان،  اّولیۀ 
یا   1268  =[  1852 یا   1851 سال های  در  بابی 

كوتاهی  مدت  در  كه  است  ارزشمند  ق.[   1269
از مرگ مؤسس آن، سعی در معنا بخشیدن  پس 

یخ دین خود داشت.1 به تار

محّمد قزوینی: مصحح واقعی نقطةالکاف
از  ق.(   1368 تا   1294( ینی  قزو محّمدخان  میرزا 
ایران است  به نام  دانشمندان 
یخ و  كه در حوزۀ مطالعات تار
بلند  جایگاهی  ایران  ادبیات 
دارد. او ابتدا، در حوزۀ علمیۀ 
چون  عالمانی  نزد  تهران 
آشتیانی  محّمدحسن  میرزا 
كه  ــ  نوری  فضل اهلل  شیخ  و 
گوی شان  ثنا حیات  پایان  تا 
شیخ  از  و  خواند  درس  ــ  بود 
میرزا  نجم آبادی،  هادی 
سّید  و  فروغی  محّمدحسین 
احمد رضوی ادیب پیشاوری 
نیز بهره برد. سپس به بریتانیا و فرانسه رفت و در 
با  و  پرداخت  پژوهشی  كارهای  به  سال ها  آنجا 
ی، با وجود  ادوارد براون دوستی نزدیک یافت.2 و
محّمدحسن  میرزا  چون  كسانی  به  واقعی  ارادت 
شمار  در  كه  نوری  فضل اهلل  شیخ  و  آشتیانی 

1. Wiliam McCants and Kavian Milani, The His-
tory and Provenance of an Early Manuscript 
of the Nuqtat al-kaf Dated 1268 (1851-52), pp. 
447 and 449.
۲.زندگینامۀخودنوشتمیرزامحّمدخانقزوینیدرابتدای

کتاببیستمقالۀقزوینیآوردهشدهاست.

کسانی  وی، با وجود ارادت واقعی به 
و  آشتیانی  محّمدحسن  میرزا  چون 
شمار  در  که  نوری  فضل اهلل  شیخ 
با  بودند،   ازلیان  جدی  مخالفان 
نزدیکی  دوستی  نیز  ازلیان  برخی 
یحیی  میرزا  که  به گونه ای  داشت 
نهان زیستی  وجود  با  دولت آبادی، 
باورداشت  کردن شدید  پنهان  و  باال 
کتاب  بابی و ازلی خود، نسخۀ خطی 
بابی خود، آئین در ایران، را چندی به 

او امانت داده بود.   
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مخالفان جدی ازلیان بودند،1 با برخی ازلیان نیز 
كه میرزا یحیی  دوستی نزدیكی داشت به گونه ای 
پنهان  و  باال  یستی  نهان ز وجود  با  دولت آبادی، 
ازلی خود، نسخۀ  و  بابی  باورداشت  كردن شدید 
كتاب بابی خود، آئین در ایران، را چندی  خطی 

به او امانت داده بود.2  

كه در رثای  ینی در مقاله ای  میرزا محّمدخان قزو
دربارۀ  پژوهشی اش  كارهای  نوشت،  براون  ادوارد 
پاییان با  بابیان را ستود و آنها را سبب آشنایی ارو

گفت: یخش  آن باورداشت و تار

اما در خصوص اشتغال او به تحقیقات راجع 
به  او  كردن  پیدا  كار  و  سر  كیفیت  و  بابیه  به 
این طایفه، برای اطالع از این امور باید رجوع 
و  موضوع  این  در  او  مشهورۀ  فات 

َّ
مؤل به  نمود 

كتب  این  مفصل  مقدمه های  به  مخصوصًا 
چگونه  كه  می كند  بیان  مشروحًا  آنجا  در  كه 
مطالعۀ  از  راه  این  در  او  ی  كنجكاو ابتدا 
 )Conte de Gobinau( گوبینو كنت دو  كتاب 
از  اطالع  برای  یاد  ز شوقی  و  آمد  حركت  به 
حقیقت امر این طایفه در او پیدا شد و از آن 
به بعد، خود، بشخصه در صدد تحقیق این 
كمر  بر  دامن  راه  این  در  جدًا  و  برآمد  مسائل 
زد و با نهایت جد و جهد به جمع اطالعات 
سرگذشت  خصوص  در  كنار  و  گوشه  هر  از 
به  نسبت  كه  فجیعه ای  وقایع  و  طایفه  این 

کهدربارۀتحلیلشبنامههای ۱.اینمعنیدرپژوهشیدیگر
ازلیانبرضدمیرزامحّمدحسنآشتیانیوشیخفضلاهللنوری

است،بهدستدادهخواهدشد.
۲.سّیدمقدادنبویرضوی،دیباچهایبرآئیندرایران،ص۲۱.

كرد،  متأثر  را  پا  ارو و  شد  واقع  ایران  در  ایشان 
ایران،  اثناء سفر در  ابتدا، در  گردید.  مشغول 
پیدا  آشنائی  مذهب  این  اتباع  از  بسیاری  با 
دست  به  یادی  ز معلومات  ایشان  از  و  كرد 
آورد و سپس، در سال 130۷، برای به دست 
آن،  اصلی  سرچشمۀ  از  تازه  اطالعات  آوردن 
خود شخصًا سفری به عكا و قبرس نمود و به 
ازل«  »صبح  به  معروف  یحیی  میرزا  مالقات 
)دو  »بهاء اهلل«  به  معروف  حسینعلی  میرزا  و 
عالوه  و  آمد  نایل  وقت(  آن  در  بابیه  رئیس 
كه  طایفه  این  مطلعین  و  خواص  با  اینها،  بر 
در هر یكی از نقاط ایران یا عثمانی یا مصر و 
به  و  گذارد  مكاتبه  بنای  می كرد،  سراغ  شام 
وسیلۀ  هر  به  و  پول  و  نوید  و  تمنا  و  خواهش 
اسناد  و  و رسایل  كتب  بود،  كه ممكن  دیگر 
و اوراق ایشان را به دست آورد تا باالخره، در 
سایۀ همت بلند و عزم راسخ و خسته نشدن 
این  تألیف  به  موانع،  از  عقب نرفتن  و  كار  از 
كتب مهم مشهور خود موفق گردید و چنان كه 
كنت  مقصد اصلی او بود، دنبالۀ تحقیقات 
كه نتیجۀ آن تحقیقات به سال  گوبینو را ــ  دو 

1269 ختم می شود ــ تا زمان خود امتداد داد.

فرانسه  نویسندگان مشهور  از  گوبینو  كنت دو 
یاد است در  است و صاحب تألیفات بسیار ز
اغلب مواضیع فلسفی و اجتماعی و مذهبی 
یخی و غیره و مؤسس طریقۀ مخصوصی  و تار
یخی معروف به »گوبینیسم«  است از فلسفۀ تار
ی  یاد دارد. و كه مخصوصًا در آلمان پیروان ز
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در سنوات 12۷1 ـ 12۷4 به سمت نایب اّول 
سفارت فرانسه در طهران و در سنوات 12۷8 
دولت  همان  وزیرمختاری  سمت  به   1280 ـ 
این  به  است،  داشته  اقامت  شهر  همان  در 
مناسبت، عده ای از تألیفات او راجع به ایران 
مملكت  این  یخی  تار و  اجتماعی  اوضاع  و 
كتاب مشهور او، مذاهب و  است، از جمله، 
 Les Religions et( وسطی  آسیای  در  فلسفه 
 ،)les Philosophies dans l’ Asie Centrale
طبع  و  است  رسیده  طبع  به  مكرر  كه  است 
در  است.   )1282(  1865 سنۀ  در  آن  اّول 
كتاب، یک فصل بزرگی، قریب سی صد  این 
یخ  صفحۀ وزیری، مخصوص به بحث از تار
و مذهب بابیه است و او چون خود، بنفسه، 
اندكی بعد از قتل باب و قبل از ظهور اختالف 
و  بوده  طهران  در  طایفه  این  بین  مذهبی 
مذاهب  تحقیق  به  یادی  ز شوق  مخصوصًا 
فوق العاده  اطالعات  است،  داشته  مختلفه 
كتاب در خصوص بابیه جمع  مهمی در این 
براون  استاد  مرحوم  تألیفات  و  است  كرده 
دنبالۀ  گفتیم،  كه  چنان  بابیه،  خصوص  در 
گوبینو و ذیل و متمم آن است و آن  تحقیقات 
كه  را  به این طایفه  مرحوم جمیع وقایع راجع 
تألیف  یخ  تار از  یعنی  گوبینو،  از عصر  متأخر 
كه  اختالفاتی  مخصوصًا  و  اوست،  كتاب 
انقسام  از  شد  پیدا  ایشان  مابین  باب  از  بعد 
به »ازلی« و »بهائی« و »ناقضین« و »ثابتین« و 
بین  روابط  و  با یكدیگر  این فرق  مخاصمات 

ذلک،  غیر  و  عثمانی  و  ایران  دولت  و  آنها 
خود  اصل  و  نمود  جمع  جا  یک  در  را  همه 
گوبینو را كه با همۀ قدر و قیمت باز  تحقیقات 
كافی تكمیل  به طور شافی  بود،  ناقص  بسیار 
اّول  هفتادسالۀ  وقایع  طریق،  بدین  و  كرد 
این مذهب جدید را از بدو ظهور آن در سنۀ 
مكمل  و  منقح   1330 سنۀ  حدود  الی   1260
و  نهاد  انظار عالمیان  مقابل  در  بی غرضانه  و 
افزود  كهن  این دنیای  یخ  تار بر  فصلی جدید 
خود  منت  رهین  األبد  إلی  را  یخ  تار عالم  و 

گردانید.1

آثار  برشمردن  از  پس  ینی،  قزو محّمدخان  میرزا 
گرفته است: گفتار خود را پی  براون، 

و  بابیه  موضوع  در  براون  استاد  كتب  این 
وثایق  و  اسناد  به  متكی  صحیحۀ  معلومات 
و عكس های خطوط و اشخاص رؤسای این 
است،  مندرج  آن  در  كه  ذلک  غیر  و  طایفه 
پا مهم است و به اندازه ای  ارو به اندازه ای در 
است  شده  واقع  علما  اعتماد  و  وثوق  طرف 
بین  ما  پا  ارو در  را  براون  مقام  كتاب  این  كه 
اّولین  به  ادیان  و  علمای فن تحقیق مذاهب 
را  او  اقوال  باإلجماع  و  ارتقا داده است  درجه 
فات او 

َّ
در این موضوع حجت می دانند و مؤل

كتب این فن  را درین رشته از امهات و اصول 
محسوب می دارند و به طور حتم می توان گفت 
ی این دو نفر  كنجكاو گر تصادفات عالم  كه ا

۱.محّمدقزوینی،وفاتاستادادواردبراونانگلیسی،صص
۲33تا۲3۵.
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اتفاقًا درین  را  براون،  و  گوبینو  یعنی  پائی،  ارو
گران بهای  تألیفات  این  و  بود  نینداخته  راه 
یخی  تار وقایع  بود،  نیامده  وجود  به  ایشان 
این طایفه به كلی از صفحۀ دنیا محو می شد 
و  اعقاب  برای  وقایع  آن  حقیقت  بر  اطالع  و 
جملۀ  از  معاصرین  برای  حتی  بلكه  اخالف 

می گشت،  محاالت 
و  غوغا  ضمن  در  كه  زیرا 
مختلفۀ  فرق  مناقشات 
تعصبات  و  مذهب  این 
نسبت  ایشان  مغرضانۀ 
و  كاذیب  ا و  یكدیگر  به 
حق  در  هریكی  مفتریات 
فرقه  هر  اتالف  و  دیگری 
و غش  را  فرقۀ دیگر  كتب 

یخی حزب دیگر  و تدلیس هر حزبی وقایع تار
فرنگی ها  اصطالح  به  یا  عمدی  تجاهل  و  را 
نسبت  فریقین  از  هریک  سكوتی«  »اجماع 
این  همۀ  كه  ــ  مقابل  طرف  به  راجعه  امور  به 
امور از همان ابتدای ظهور انقسام دائمًا مابین 
ــ  شد  خواهد  و  می شود  و  شده  واقع  ایشان 
كه به كلی از میان  اصل مطلب واضح است 

می رفت و ابدالدهر در پردۀ خفا می ماند.

احوال  بر  اطالع  اهمیت  كه  نماناد  مخفی  و 
پا،  ارو در  به خصوص  طایفه ،  این  اوضاع  و 
به  و  ادیان  و  مذاهب  تحقیق  فن  نقطه نظر  از 
نقطه نظر  از  نیز  و  نحل«  و  »ملل  ما  اصطالح 
یخ نویسی است و بس و از همین  مطلق فن تار

دو لحاظ مذكور است اهمیت فوق العاده ای 
موضوع  درین  براون  مرحوم  فات 

َّ
مؤل به  كه 

بابیه، فی حد  اال، اصل مذهب  و  می دهند، 
ذاته و از لحاظ نهضت فكری و فلسفۀ ادیان، 
به  و  ندارد  اهمیتی  چندان  پائیان  ارو نظر  در 
عقیدۀ ایشان جز مشتی تخیالت ساده لوحانه 

چیز دیگری نیست.1

در  ینی،  قزو محّمدخان  میرزا 
مقاله،  این  از  دیگری  بخش 
نقطةالكاف  كتاب  دربارۀ 
كه »طبع و تصحیح آن  نوشته 
آن  دوستان  از  یكی  اهتمام  به 
كه به مالحظاتی  مرحوم است 
اسم  از  كه  نمود  خواهش  ازو 
شود  یده  ورز سكوت  مصحح 
و به نام همان مرحوم تمام شود«؛2 با این حال، او 
عباس  با  دیدارش  دربارۀ  خود  خاطرات  شرح  در 
كه خود او بود  كه در ادامه می آید ــ نوشته  افندی ــ 
كه »تصحیِح« نقطةالكاف را انجام داد و »مقدمۀ 
كتاب  همین  انگلیسی  مقدمۀ  از  را  آن  فارسی 
بر  براون  ادوارد  مرحوم  نوشتجات  سایر  از  نیز  و 
گفت  بتوان  كرد«. شاید  را »چاپ  آن  و  افزود«  آن 
)حدود  براون  ادوارد  یادنامۀ  نگارش  زمان  در  ی  و
1344 ق.( هنوز خوش نداشت تا جایگاه خود را 
كند اما، بیست  كتاب آشكار  در فرآیند انتشار آن 
حیات  پایانی  سال های  در  بعد،  سال  اندی  و 
۱.محّمدقزوینی،وفاتاستادبراونانگلیسی،صص۲3۵ 

تا۲3۷.
۲.پیشین،ص۲۴۱.

با این حال، او در شرح خاطرات خود 
ــ  افندی  عباس  با  دیدارش  دربارۀ 
که خود  که در ادامه می آید ــ نوشته 
را  نقطةالکاف  »تصحیِح«  که  بود  او 
انجام داد و »مقدمۀ فارسی آن را از 
کتاب و نیز از  مقدمۀ انگلیسی همین 
سایر نوشتجات مرحوم ادوارد براون 

کرد«.  بر آن افزود« و آن را »چاپ 
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مقاالت  مجموعۀ  نگارش  به  یادگار  مجلۀ  در  كه 
آن  دیگر  می پرداخت،  معاصرین«  »وفیات 
برای  را  آن جایگاه  و حتی  نداشت  را  حساسیت 
ارادتمندان خود چون سّید محّمد محیط  برخی 
گفته بود.1 او در آن سلسله مقاالت  طباطبایی نیز 
افندی رسیده،  به زندگانی عباس  كه  آنجا  خود، 

یس نیز پرداخته است: ی در پار به دیدار خود با و

من  مالقات  شرح 
افندی  عباس  با 
یس:  پار در  عبدالبهاء 
 1911 كتوبر  ا ششم  در 
این  راقم  میالدی، 
بن  محّمد  سطور، 
ینی،  قزو عبدالوهاب 
سویس  كالران  از 
و  شدم  یس  پار وارد 
به  ورود،  به محض 
مبتال  سخت  زكامی 

و  ماندم  منزل  در  هفته  یک  قریب  گشته، 
و  ارضی  اخبار  از  لهذا،  نرفتم،  بیرون  هیچ 
یک  تا  بودم  مانده  محجوب  به كلی  ی  سماو
گیالنی  شیخ االسالم  محّمد  سّید  آقا  روز، 
و  رشتی  كریم خان  میرزا  مرحوم  خواهر  )شوهر 
من  منزل  كه  محیی(  سردار  مرحوم  برادرش، 
گفت:  من  به  صحبت  ضمن  در  بود،  آمده 
كه عباس افندی )رئیس بهائیان(  »خبر داری 

کتابیبینامبانامیتازه، ۱.سّیدمحّمدمحیططباطبایی،
ص96۱.

یس است؟« گفتم: »نه« و خیلی تعجب  در پار
كه در  گفت: »بلی؛ قریب ده روز است  كردم. 
یس و منزلش هم نزدیک پاسی )از محالت  پار
به  مكتوبی  فورًا  من  است.«  یس(  پار معروف 
قدیمی  رفقای  )از  تی  محال محّمدخان  دكتر 
این  معتقد  متجاهر  بهائیان  از  و  من  یسی  پار
كه وسیلۀ  كردم  طریقه( نوشته، از او خواهش 
رفتن به منزل عباس افندی 
برای  است،  ممكن  گر  ا را 
الزم  گر  ا و  بیاورد  فراهم  من 
من  برای  رخصتی  است، 
این  خیال  به  بگیرد،  او  از 
عكاست  مثل  هم  اینجا  كه 
مالقات  معروف،  قرار  از  كه 
رئیس به توسط واسطه و بعد 
اجازه  و  رخصت  كسب  از 

باید باشد. 

كتوبر  فردا ظهری )شنبه، 14 ا
1911(، خود دكتر محّمدخان مزبور به منزل ما 
كسب  كه وسیله و واسطه و  آمده، تقریر نمود 
هركه  نیست.  الزم  اینها  از  هیچ كدام  اجازه، 
و  كبر   * برو  گو  خواهد  هركه  و  بیا  گو  خواهد 
ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. قرار 
فرنگی،   9 ساعت  صبح،  فردا  كه  گذاشتیم 
یم.  برو عبدالبهاء  منزل  به  هم  به اتفاق  آمده، 
 ،1911 كتوبر  ا  15 )یک شنبه،  صبحی  فردا 
محّمدخان  دكتر   ،)1329 شوال   21 مطابق 
آهن  راه  به وسیلۀ  اتفاق،  به  آمده،  ما  منزل  به 

نگارش  زمان  در  وی  گفت  بتوان  شاید 
ق.(   1344 )حدود  براون  ادوارد  یادنامۀ 
در  را  خود  جایگاه  تا  نداشت  خوش  هنوز 
اما،  کند  آشکار  کتاب  آن  انتشار  فرآیند 
سال های  در  بعد،  سال  اندی  و  بیست 
که در مجلۀ یادگار به نگارش  پایانی حیات 
معاصرین«  »وفیات  مقاالت  مجموعۀ 
را  حساسیت  آن  دیگر  می پرداخت، 
برخی  برای  را  جایگاه  آن  حتی  و  نداشت 
ارادتمندان خود چون سّید محّمد محیط 

گفته بود. طباطبایی نیز 
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واقع  عبدالبهاء،  منزل  وارد  )مترو(  زیرزمینی 
منزل  شدیم.  كامئونس  كوچۀ  چهار  نمرۀ  در 
با  است  جدیدالبنائی  عالی  خانۀ  در  ی  و
و  برق  و  آسانسور  از  جدید  راحت  لوازم  تمام 
قالی در پلكان و تلفون و غیر ذلک و آپارتمان 
وسیعی است دارای شش هفت اطاق و شاید 
و مبل های خیلی مجلل.  و دو سالون  بیشتر 
كه شدم، دیدم در داالن،  وارد داالن آپارتمان 
متفرق، دو به دو یا سه یا چهار، هر دسته ای 
با یكدیگر مشغول صحبت اند و به آمد و شد 
مثل  كه  دانستم  فورًا  ندارند.  توجهی  كسی 
كسی  كه  است  ایران  روضه خوانی  مجالس 
قبل الوقت  اخبار  یا  دعوت  نیست،  كسی  به 
هیچ  ذلک  نحو  و  استیذان  یا  دادن  كارت  یا 

كار نیست.  در 

آن  از  یكی  داخل  هم  من  همراه  رفیق 
از  تقریبًا  گشته،  داالن  سریای  اجتماعات 
پا  سر  دقیقه  شش  قریب  شد.  گم  من  نظر 
بكنم؛  چه  نمی دانستم  ایستاده،  حیران مانند 
از آشنایان پارسالۀ پاریس  گاه نظرم به یكی  نا
كه جوانی  خود ملقب به »تمدن الملک« افتاد 
است از اهل شیراز و بهائی متصلبی است، به 
كه مرا دید، فورًا به  طرف او رفتم و او هم همین 
گفتم: »چطور  طرف من آمد و دست داد. من 
گفت:  رسید؟«  عبدالبهاء  خدمت  باید 
»همین اآلن در سالون تشریف دارند؛ بفرمائید 
برد  صندلی  یک  فورًا  و  گفت  را  این  سالون!« 
گفت:  در سالون؛ بعد از نیم دقیقه برگشت و 

»بفرمائید!« من داخل سالون شدم، چشمم به 
تأمل او را شناختم، زیرا  عبدالبهاء افتاد و بال
كه عكسش را سابق مكرر در بعضی مجله ها 
و  بودم  دیده  كتب  بعضی  در  و  روزنامه ها  و 
بسیار  عمامۀ  بود،  او  قیافۀ  با  آشنا  چشمم 
كوچک مولوی بلكه به عبارت اصح، یک دور 
پیچیده  فینه   یک  روی  سفیدی  پارچۀ  فقط 
)آب دست(  وسیع  بسیار  لبادۀ  یک  و  سر  بر 
بر  فراخ  بسیار  آستین های  با  رنگ  قهوه ای 
و  پنبه  مانند  سفید  ابروهای  و  ریش  با  تن، 
چشم های درخشان تیزبین و چهرۀ قوی مردانه 
تقریبًا از جنم صورت تولستوی، در روی یک 
صندلی مخملی در باالی سالون پشت پنجره 
نشسته و اطراف سالون )چون دو سالون بود تو 
بود و  آنجا  او فعاًل  كه خود  بزرگ تر  تو، یكی  در 
یكی دیگر كوچک تر( زن و مرد ایرانی و مصری 
غیرهم،  و  فرانسوی  و  انگلیسی  و  امریكائی  و 
بیشترشان  كه  بود  نفر  سی وپنج  به  قریب 
گوش  سراپا  همه  صندلی ها  ی  رو بودند،  زن 
و  صدائی  ابدًا  نشسته،  كت  سا و  صامت 
مخصوصًا  نمی شد،  بلند  كسی  از  حسی 
دست های  و  ایرانی  كاله  با  غالبًا  ایرانی ها 
همه بر سینه مثل مجسمه بی حركت و راست 
و  الطیر  رؤوسهم  علی  كأنما  بودند،  نشسته 
خودش  شخص  به  هركسی،  ایشان،  نگاه 
را  ایشان  شخص  بود  ممكن  فی الواقع  و  بود 
و  بی حركت  بس  از  كند،  اشتباه  مجسمه  به 

بی صدا و بی  عالمات حیات بودند.
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كرده، خواستم  من آهسته وارد شده، سالمی 
همین پائین سالون بزرگ بنشینم، فورًا عباس 
افندی برخاسته، تواضع بسیار نمایانی از من 
بفرمائید!«  باال  بفرمائید!  »باال  گفت:  نموده، 
باز  بنشینم،  خواستم  رفته،  باالتر  قدری  من 
و  بفرمائید!«  اینجا  بفرمائید!  »باال  گفت: 
صندلیی را باالی دست خود در طرف راست 
كه او ایستاده  كرده، من برای این  خود اشاره 
بود،  داده  نشان  كه  آنجائی  رفته،  فورًا  نماند، 
احوال پرسی  دقیقه  سه  دو  قریب  نشستم. 
كه عین عبارتش یادم نیست  كرد  گرمی از من 
گفتند  گفت: »من جویای احوال شما بودم.  و 
یس نیستید.« من قدری تعجب  كه شما در پار
كه در  كجا مرا می شناخته است  كه او از  كردم 
كرده است.  یس احوال پرسی  غیاب من از پار
نوعی  فقره شاید  این  كه  رسید  فكرم  به  بعد، 
كه موافقی  جنگ زرگری بوده است، برای این 
این  به  بیفزاید،  خود  زعم  به  خود  موافقین  بر 
 Hippolyte( یفوس  در مسیو  چون  كه  معنی 
كه بهائی  Drefus یكی از یهودیان فرانسه بود 
ی و نطاق  كه وكیل دعاو شده و به واسطۀ این 
یس  پار بهائیان  عام  نمایندۀ  است،  خوبی 
جزو  اآلن  كه  می دهم  قوی  احتمال  و  است 
مرحوم  كه  باشد  سال  چندین  و  نباشد  احیا 
شده باشد( از این كه نقطةالكاف را من چاپ 
كرده ام و متن فارسی آن را نیز تصحیح نموده 
انگلیسی  مقدمۀ  از  را  آن  فارسی  مقدمۀ  و 
كتاب و نیز از سایر نوشتجات مرحوم  همین 

ادوارد براون بر آن افزوده ام به كلی مسبوق بوده 
كه من اذن دخول  است، لهذا، به محض این 
این  كه  بوده  گفته  عبدالبهاء  به  خواسته ام، 
كه اآلن اذن دخول می طلبد، همان  شخص 
ناشر نقطةالكاف بسیار منفور شماست، ولی 
كه وارد شد، برای جلب قلب او، هیچ  وقتی 
یفوس،  در یعنی  او،  لكن  ید؛  نیاور او  ی  رو به 
حاضر  دقیقه  آن  در  سالون  در  كه  این  برای 
ورود  از  پس  و  رفته  بیرون  دیگر  در  از  نباشد، 
من، باز وارد شد و با چشم با من تعارفی نمود 

كه اآلن از خارج وارد می شود. مثل این 

عبدالبهاء فورًا توجه به او نموده، از قرینه معلوم 
شد كه مشغول نطق بوده اند، یعنی عبدالبهاء 
و  مواعظ  بر  مشتمل  می كرده  نطق  فارسی  به 
گوش استماع می كنند  تبلیغ و سایرین سراپا 
یفوس بوده  و مترجم نطق فارسی به فرانسه در
خجالت  »من  گفت:  یفوس  در ولی  است، 
محّمد  میرزا  حضور  در  كنم  ترجمه  می كشم 
از دوستان قدیم ما و خیلی عالم است.«  كه 
گفت:  كرده،  من  به  را  یش  رو عبدالبهاء 
از  بعد  بودیم؛  حضرات  با  صحبتی  »مشغول 
گر  ا می رسم.  شما  خدمت  مفصاًل  صحبت، 
كه:  كنید  ترجمه  حضرات  برای  ید،  دار میل 
بنی اسرائیل در تیه ظلمت فرو رفته بودند ...« 
كه تازه وارد شده ام،  گفتم: »به واسطۀ این  من 
مانع از این كار است؛ خوب است همان آقای 
افندی  عباس  بفرمایند.«  ترجمه  یفوس  در
با  به جمله  گرفته، جمله  را  دنبالۀ نطق خود 
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یفوس  در و  می گفت  شمرده  فصیح  فارسی 
حاصل آن جمله را به فرانسه ترجمه  می كرد و 
غالبًا ترجمه خیلی دور از لفظ بود و به زحمت 
عباس  مطلب  اصل  به  ربطی  گفت  می توان 
افندی داشت و بایستی با سریشم آن ترجمه 

را به این جمله چسباند!

من  كه  اینجا  از  او،  سخنان  مضمون  باری؛ 
بنی اسرائیل  كه  بود  این  اختصار  به طور  شنیدم، 

بودند  رفته  فرو  ظلمت  قعر  در 
جنگ  در  دائمًا  یكدیگر  با  و 
آلهۀ  و  بودند  جدال  و  نزاع  و 
متعدد می پرستیدند، خداوند 
برای  را  موسی  حضرت 
هدایت ایشان فرستاد و ایشان 
شاه راه  به  ضاللت  وادی  از  را 
قرون  از  پس  رسانید.  هدایت 
دنیاپرستی  به واسطۀ  عدیده، 
مذهب  بنی اسرائیل،  علمای 

حضرت موسی فاسد گردید و آلت جلب منفعت 
اهلل  روح  عیسی  حضرت  لهذا،  گشت،  كشیشان 
كار گذارد ...  گردید و جان خود را در سر این  ظاهر 
كذلک، حضرت رسول و سپس، به زعم ایشان،  و 

سّید علی محّمد باب و بهاء اهلل و خود او ....

گرفته،  مرا  دست  نطق،  این  اتمام  از  پس  باری؛ 
این  جنب  در  دیگر  كوچک تر  سالون  آن  به 
صحبت های  هم  با  مبلغی  و  برد  بزرگ  سالون 
راجع  و من چند سؤال  كردیم  متفرقۀ غیرمذهبی 
طبع  مشغول  حین  آن  در  )چون  اسماعیلیه  به 

عمدۀ  كه  بودم  جوینی  جهان گشای  سوم  جلد 
یخ اسماعیلیه است(  موضوعش در خصوص تار
او  شامات،  فعلی  اسماعیلیۀ  یعنی  كردم،  او  از 
چند  بعد،  داد.  صحیح  متین  جواب  را  همه 
كردم، دیدم فورًا اخم او  سؤال از او در باب ازلیان 
در هم رفت و از آنها همیشه به »یحیائیان« تعبیر 
بعد،  نمی گفت.  »ازلیان«  را  ایشان  هرگز  و  می كرد 
كه  كه در ایران معروف است  از او پرسیدم: »این 
جسد باب را به دستورالعمل 
اطراف  از  عالی  حضرت 
كرمل مشرف  طهران به جبل 
دفن  آنجا  و  آورده اند  حیفا  بر 
است؟«  راست  كرده اند، 
داد  جواب  واضحًا  صریحًا 
فالن  سنۀ  در  من  »بلی؛  كه: 
)كه راقم این سطور فعاًل سنۀ 
این  نمی آید(  خاطرم  به  آن 

كردم.« قضیه را اجرا 

ناهار  به  مرا  متفرقه،  صحبت های  از  بعد  باری؛ 
نگاه داشت و از جمله غذای سر سفره آبگوشت 
اعلی  پزای  بسیار  نخودهای  با  بود  لذیذی  بسیار 
یس وجودش بسیار نادر است و چندین  كه در پار
یفوس  او و چه منزل در مرتبۀ دیگر هم، چه منزل 
یفوس، با حضور عباس  و زوجه اش، مسز بارنی در
از  كه  این  تا  بودم  یا شام میهمان  ناهار  به  افندی 

یس خارج شد.1 پار

۱.محّمدقزوینی،وفیاتمعاصرین،صص۱۲۴تا۱۲9.

فهرست کردن  با  قزوینی  و  براون 
در  بهائیان  سوی  از  که  تغییرهایی 
در  )نقطةالکاف(  قدیم  تاریخ  کتاب 
کتاب تاریخ جدید انجام  تبدیلش به 
دادن  نشان  با  به ویژه  بود،  شده 
ازل  صبح  یحیی  میرزا  جایگاه  اصالت 
علی محّمد  سّید  جانشینی  مقام  در 
چالش  به  را  بهائی  آیین  بنیاد  باب، 

کشیدند. 
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نتیجه گیری
دانشگاه  شرقی  مطالعات  )استاد  براون  ادوارد 
حوزۀ  در  پژوهش هایش  به سبب  كیمبریج( 
اّول  تراز  محققی  بهائی  و  بابی  مطالعات 
اسباب  از  یكی  او  مقاالت  و  كتاب ها  است. 
هست  و  بوده  بهائیان  و  بابیان  شناخت  مهم 
دانشگاه  كتابخانۀ  در  اسنادش  مجموعۀ  و 
اسناد  و  ارزشمند  نیز نسخه های خطی  كیمبریج 
میان  در  داراست.  را  بی مانندی  گاه  اّول  دست 
كتاب نقطةالكاف كه با نظارت او از سوی  آثار او، 
چاپ  ینی(  قزو )عالمۀ  ینی  قزو محّمدخان  میرزا 
نمودی  را  كتاب  این  دارد.  ویژه  جایگاهی  شد، 
كه از سوی  مهم از تحریف های عامدانۀ بسیاری 
و  یخی  تار و  دینی  روایت های  نقل  در  بهائیان 
خود  دیانت  اثبات  سوی  به  آنها  منحرف كردن 
با  ینی  قزو و  براون  دانست.  باید  می شود  انجام 
بهائیان  سوی  از  كه  تغییرهایی  فهرست كردن 

تبدیلش  در  )نقطةالكاف(  قدیم  یخ  تار كتاب  در 
با  به ویژه  بود،  شده  انجام  جدید  یخ  تار كتاب  به 
صبح  یحیی  میرزا  جایگاه  اصالت  دادن  نشان 
باب،  علی محّمد  سّید  جانشینی  مقام  در  ازل 
كنش  وا كشیدند.  چالش  به  را  بهائی  آیین  بنیاد 
نقطةالكاف  كتاب  جعلی خواندن  در  بهائیان 
با  كاتب،  مصطفی  میرزا  سوی  از  جعلش  و 
ی فرانسه 

ّ
كتابخانۀ مل مشاهدۀ نسخه های خطی 

و مطابقتش با دستخط او نمایان می شود و نسخۀ 
كتابخانۀ  كنون در  ا كه  نیز  خطی سال 1268 ق. 
دانشگاه پرینستون نگهداری می شود، به خودی 
ینی است  كار براون و قزو خود، نمودی بر اصالت 
و نشان از آن دارد كه كتاب نقطةالكاف، به همین 
بوده  متقدم  نسخه ای  شده،  چاپ  كه  صورتی 
سال های  به ویژه  بابیان،  یخ  تار شناخت  برای  و 
ماده ای  بهاء اهلل،  هی 

ّ
من یظهره الل دعوی  از  پیش 

مهم است. 
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نقدی از ازلیان بر مقدمه  
نقطة الکاف کتاب 

مهدی حبیبی



براون،  ادوارد  امین،  مهدی  میرزا  کلیدواژه:  
ازل  صبح  المتحیرین،  دلیل  نقطةالكاف، 

و بهاءاهلل.

چکیده

الحامی(  )اسم اهلل  امین  مهدی  میرزا 
دوستان  از  و  سرشناس  ازلیان  از  كه 
ردیه   كتاب  پایان  در  بود،  براون  ادوارد 
المتحیرین،  دلیل  بهائیان،  بر  خود 
كاستی های مقدمه  نقطةالكاف  برخی 
است.  آورده  می دانست،  وارد  كه  را 
از استدالل های  گذرا  این متن نمودی 
ازلیان بر پایه آثار باب در بطالن دعوت 
بهائی است و در آن دالیلی آمده است 
نمی تواند  بهاءاهلل  می دهد  نشان  كه 
او  آمدن  به  باب  كه  باشد  شخصی 

وعده داده بود.
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مقدمه
كه  میرزا مهدی امین یكی از ازلیان سرشناس بود 
كرد.  رونویسی  را  ازل  صبح  و  باب  از  یادی  ز آثار 
چنین  آورده،  او  درباره  محققان  از  یكی  آنچه 

است:

سوی  از  كه  ــ  اصفهانی  مهدی  میرزا  حاج 
صبح ازل دو لقب »اسم اهلل األمین« و »اسم اهلل 
ازلیان برجسته بود  از  ــ یكی  الحامی« داشت 
جانب  از  یافتن  لقب  به  ایشان  نگاه  در  كه 
میرزا  پدرش،  بود.  شده  مفتخر  خداوند 
محّمدحسین منجم باشی، باب را دیده و در 
كشته   همان زمان ها بابی شده بود. او پس از 
شدن شیخ احمد روحی )1314 ق.( با همسر 
دامادی  نسبت  ازل  صبح  با  و  كرد  ازدواج  او 
)بابی پژوه  كردستانی  سعیدخان  یافت. 
داشت  دوستی  نزدیک  از  او  با  كه  ــ  مطلع( 
گفته  باخبر«ش  و  باسواد  و  نطاق  »مردی  ــ 
دلیل  بهائیان،  بر  ردیه اش  كتاب  درباره  و 
ادله   با  اول كتاب  »شاید  نوشته:  المتحیرین، 
خواندن  به دقت  قابل  ]و[  باشد  دندان شكن 
از  بهائیه  رد  در  كتاب  این  از  بهتر  ]و[  است 
از  ندیدم.« نسخه سعیدخان  بابیه من  طرف 
نویسنده اش  تصحیح های  كه  ــ  كتاب  این 
كتابخانه   در  كنون  ا ــ  دارد  حاشیه  در  نیز  را 
ی  و می شود.  نگهداری  پرینستون  دانشگاه 
از  من  را  نفیس  یادگار  »این  نوشته:  آن  درباره  

او دارم.« 

حاج میرزا مهدی امین برای مدتی هرسال یک بار 
ازل،  صبح  با  دیدار  ضمن  و  می رفت  قبرس  به 
پاسخ های  و  می رساند  او  به  را  ازلیان  نامه های 
صبح ازل را به ایران می آورد. ازلیان او را »یكی از 
كه »در این راه جهد  نسخه برداران پركار« آثار بابی 
مختلفی  نسخه های  كرده اند.  یاد  داشت«  بلیغ 
چون  بابی  بزرگان  دیگر  و  ازل  صبح  باب،  آثار  از 
است.  دست  در  او  خط  به  كرمانی  آقاخان  میرزا 
كتاب تذكرة الغافلین  به عنوان نمونه، نسخه ای از 
كه یكی از ردیه های  )اثر مال محّمدجعفر نراقی( ــ 
ــ  معروف ازلیان بر بهاءاهلل است و به خط اوست 
كتابخانه  دانشگاه پرینستون نگهداری  كنون در  ا
بیان  كتاب  طبع  به  ازلیان  كه  زمانی  می شود. 
توجه  مورد  از نسخه های  یكی  پرداختند،  فارسی 

ایشان به خط او بود.  

و  داشت  رابطه  براون  ادوارد  با  بابی  فعال  این 
در  براون  اسناد  مجموعه   در  او  از  نامه هایی 
در  او  است.  موجود  كیمبریج  دانشگاه  كتابخانه 
به سال 130۷ ق. نگاشته  كه  ــ  نامه ها  آن  از  یكی 
به »ارض قبریس  گذشته  خود  از مسافرت سال  ــ 
»حضرت  با  مالقات  و  فاماغوسیه«  جزیره   به  و 
مقصود« )صبح ازل( سخن گفته و نوشته كه یكی 
از نامه های براون به صبح ازل را آنجا دیده است. 
در نامه ای دیگر نیز از »نیكوتر نقطه از نقاط ارض 
آن  منیع  لوح  یارت  »ز و  فاماغوسیه«  جزیره  اعنی 
»األقل  امضای  با  را  آن  و  گفته  سخن  جناب« 
اسمه  یعّدل  الذی  اإلصفهانی  مهدی  الجانی، 

اسم اهلل الحامی« به پایان برده است.  
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سیاسی  تكاپوهای  در  امین  مهدی  میرزا  حاج 
ازلیان نیز دخالت داشت. به عنوان نمونه، پس از 
شیعیان،  روزگار  آن  بزرگ  تقلید  مرجع  درگذشت 
ازلیان  ق.(،   1312( شیرازی  محّمدحسن  میرزا 
در  و  كردند  پخش  تهران  در  را  شب نامه هایی 
و  آشتیانی  حسن  میرزا  به  تمام  شدت  با  آن ها 
نسخه ای  رونوشت  تاختند.  نوری  فضل اهلل  شیخ 

از آن شب نامه ها در دست 
اوست.  خط  به  كه  است 
این  نگاه  در  همچنین، 
عبارت های  پژوهش، 
معروفی  عكس  توضیحی 
كرمانی،  آقاخان  میرزا  از  كه 
میرزا  و  روحی  احمد  شیخ 
خبیرالملک  حسن خان 
به  یخی  تار كتاب های  در 
اوست.  از  رسیده...  چاپ 
همكاران  از  كه  تن  سه   آن 
سّیدجمال الدین افغانی در 
بودند  اسالم  اتحاد  جنبش 

ناصرالدین شاه  قتل  در  داشتن  دست   به سبب  و 
آن  سوی  از  عكس،  این  در  شدند،  كشته   قاجار 
و  عدالت  و  حریت  راه  »شهدای  بابی،  كاتب 
سرانجام  ی  و شده اند.  خوانده  اسالمی«  اتحاد 

به سال 1309 ش. )حدود 1349 ق.( درگذشت.1

میرزا مهدی امین در پایان كتاب دلیل المتحیرین، 

۱.سّیدمقدادنبویرضوی،اندیشهیاصالحدیندرایران،
مقدمهایتاریخی،ج۱،صص۲06تا۲08.

مقدمه  كاستی های  آنچه  درباره  كوتاه  گفتاری 
است.  آورده  می دانست،  نقطةالكاف  كتاب 
از  مهم  نمودی  اما  است،  كوتاه  گرچه  متن،  این 
نشان  برای  باب  آثار  پایه  بر  ازلیان  استدالل های 
نسخه   است.2  بهاءاهلل  دعوت  بطالن  دادن 
خط  به  كه  است  آنی  پژوهش،  این  موردتوجه 
كاتب  مصطفی  میرزا  بابی،  معروف  كاتب 
در   258 شماره   با  و  بوده 
یلیام  و اسناد  مجموعه  
دانشگاه  كتابخانه  در  میلر 
نگهداری  پرینستون 

می شود.

میرزا  نقدهای  توضیح 
مهدی امین

از  بعضی  فهم  كه  ازآنجا
استدالل ها و نقدهای میرزا 
مهدی امین نیازمند دقت و 
توجه بیشتر از معمول است 
و قدری با زبان مرسوم امروز 
متفاوت است و همچنین، 
در  كه  است  دیگری  بحث های  دانستن  نیازمند 
ی  اینجا نیامده است، ابتدا فهرستی از نقدهای و
را در اینجا آورده و توضیح می دهیم و سپس اصل 

یم. متن را  می آور

نبوی سّیدمقداد آقای  از میداند الزم خود بر نویسنده .۲
کهپیشنهادتدویناینمقالهرادادندواسنادالزمرا رضوی،

دراختیارگذاشتند،تشکرکند.

دلیل  کتاب  پایان  در  امین  مهدی  میرزا 
آنچه  درباره  کوتاه  گفتاری  المتحیرین، 
نقطةالکاف  کتاب  مقدمه  کاستی های 
متن،  این  است.  آورده  می دانست، 
از  مهم  نمودی  اما  است،  کوتاه  گرچه 
استدالل های ازلیان بر پایه آثار باب برای 
نشان دادن بطالن دعوت بهاءاهلل است.  
نسخه  موردتوجه این پژوهش، آنی است 
میرزا  بابی،  معروف  کاتب  خط  به  که 
با شماره  258 در  و  بوده  کاتب  مصطفی 
کتابخانه  در  میلر  ویلیام  اسناد  مجموعه  

دانشگاه پرینستون نگهداری می شود.
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كرده � 1 وارد  امین  مهدی  میرزا  كه  نقدی  اولین 
آمده  نقطةالكاف  مقدمۀ  در  كه  است  این  است 
كه  است  كرده  واجب  خود  پیروان  بر  باب  كه 
یظهره  اللهی  من  مقام  ادعای«  هرجا  در  »هركس 
كنند. میرزا مهدی امین این سخن  كرد آن را قبول 

را قبول ندارد و چندین دلیل  می آورد:

كتسابی  1�1- من یظهره اهلل به صورت فطری و غیرا
نازل  او  از  آیات  پیشین،  افراد  از  سرقت  بدون  و 
می شود، درصورتی كه بهاءاهلل درس خوانده بوده و 

امی نبوده است.

»كلمه ای  عبارت  از  براون  ادوارد  1�2-ظاهرًا 
به  كه  است  گرفته  نتیجه  را«1  او  نشوید  معترض 
کاشانی،نقطةالکاف،مقدمهناشر،صعه:»در ۱.میرزاجانی
مسئلهمنیظهرهاهلل،چنانکهسابقمذکورشد،بابجای
تأملومجالترددبرایاحدیازاتباعخودنگذاردهاستو

صفحه های نخستین نامه ادوارد براون به میرزا مهدی امین
)مجموعه اسناد قمرتاج دولت آبادی(
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این  معنی  به  درصورتی كه  بیاورند،  ایمان  باید  او 
كه  اهلل  یظهره  من  اسم  به  احترام  برای  كه  است 
تا  نكنند  اعتنا  او  به  گذاشته،  خودش  ی  رو بر  او 
گذار  وا به خدا  را  او  و  نشود  نام  آن  به  بی احترامی 

كنند.

گرفته  را یاد  از باب احكام و آیات  1�3- بهاءاهلل 
یكی  است.  كرده  سرقت  و 
در  نمونه ها،  ترین  واضح  از 
توضیح  است.  ارث  احكام 
احكامی  انتهای  در  آنكه 
برای  اقدس  در  بهاءاهلل  كه 
نوشته  است،  كرده  ذكر  ارث 
مبشری  حكم  »كذلك  است 
اللیالی  فی  یذكرنی  الذی 
عبارت  این  األسحار.1«  و 
بهاءاهلل  كه  نشان  می دهد 
كه او را  حكم ارث را از باب، 

گرفته است.با مراجعه  مبشر خود معرفی  می كرد، 
و  نیز  واحد10(  از   3 )باب  فارسی  بیان  كتاب  به 
كتاب  با حكم ارث در  آن  مقایسۀ حكم ارث در 
دقیقًا  حكم  دو  این  كه  می كنیم  مشاهده  اقدس 

مشابه یكدیگر هستند.

دانسته � 2 وارد  امین  مهدی  میرزا  كه  دومی  نقد 
توسط  نیز  امر  در  استقامت  ادعای  كه  است  این 
بهاءاهلل نادرست است، درصورتی كه بالعكس او، 
آنجا  تا  است  داشته  امر  در  استقامت  واقعًا  باب 
کههرکسدرهرکجاادعایاینمقامرا برایشانحتمنموده

نماید،بیچونوچراوبالشرطشیءاوراتصدیقنمایند.«
۱.میرزاحسینعلیبهاءاهلل،کتاباقدس،بخش۲۱.

كردند. در اینجا ذكر چند  كه او و یارانش را شهید 
نكته الزم است:

كرده  وارد  بهاءاهلل  به  اینجا  در  كه  2�1-نقدی 
كه استقامت نداشته است صحیح است.  است 
اشاره  موضوع  این  به  ادامه  در  امین  مهدی  میرزا 
سیاه چال  در  بهاءاهلل  كه  این  دلیل  است  كرده 
بعد  و  افتاد  زندان  به  تهران 
او  كه  بود  این  شد  تبعید  هم 
ایران،  پادشاه  ترور  واقعۀ  در 
یعنی ناصرالدین شاه، شركت 
و  روشن  مدارک  و  داشت 
داشتن  دست  از  واضحی 
داشت.  وجود  كار  این  در  او 
هر  در  كه  است  طبیعی 
مقام  باالترین  به  كه  كشوری 
با  شود،  سوءقصد  كشور  آن 
دست  كار  آن  در  كه  افرادی 

داشته باشند به شدت برخورد خواهد شد.

بهاءاهلل  شدن  زندانی  دربارۀ  بعد  نكتۀ   -2�2
كه  خانوادگی  نسبت  به وسیلۀ  او  كه  است  آن 
كالن  رشوه ای  با  داشت،  نوری  صدراعظم  با 
روسیه  سفیر  كه  پشتیبانی هایی  همچنین  و 
به صورت  فقط  و  نشد  كشته  داد،  انجام  او  از 
درصورتی كه  شد،  تبعید  بغداد  به  تحت الحفظ 
ناصرالدین شاه  نافرجام  ترور  در  كه  كسانی  بقیه 
نیز  بغداد  در  شدند.  كشته  داشتند،  شركت 
به صورت علنی ادعای مقامی نمی كرد و فقط به 
او  نزدیک خود چنان سخنانی  می گفت.  مریدان 

نکتۀ بعد دربارۀ زندانی شدن بهاءاهلل 
نسبت  به وسیلۀ  او  که  است  آن 
نوری  صدراعظم  با  که  خانوادگی 
همچنین  و  کالن  رشوه ای  با  داشت، 
از  روسیه  سفیر  که  پشتیبانی هایی 
فقط  و  نشد  کشته  داد،  انجام  او 
به صورت تحت الحفظ به بغداد تبعید 
در  که  کسانی  بقیه  درصورتی که  شد، 
شرکت  ناصرالدین شاه  نافرجام  ترور 

کشته شدند.  داشتند، 
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خطری  كه  بیان  می كرد  را  خود  ادعاهای  زمانی 
كاری  كاًل  كه  متوجه او نباشد، برای مثال در ادرنه 
آشكارتر  را  خود  ادعاهای  ندارند  آیین  و  دین  به 

كرد.

2�3- نكتۀ جالب دیگری كه در اینجا به آن اشاره 
شده است شرارت ها و فسادها و خونریزی هایی 
همین  به  و  انجام  می دادند  او  مریدان  كه  است 
كردند  تبعید  ادرنه  به  نیز  بغداد  از  را  آن ها  دلیل 
ناشایست  كارهای  ادامۀ  دلیل  به  بااین حال  و 

او  میان  كه  اختالفاتی  و  آنان 
صبح  یحیی  میرزا  برادرش  و 
به  را  آن ها  داشت،  وجود  ازل 
میرزا  و  كردند  تقسیم  گروه  دو 
میرزا  و  گوستا  فاما به  را  یحیی 
تبعید  عكا  به  را  حسین علی 

كردند.

میرزا  كه  هم  دیگر  نكتۀ   -4�2
افرادی  كه  است  این  كرده  اشاره  امین  مهدی 
گاهی و بی اطالعی  ناآ به دلیل  او پیوستند  به  كه 
بابیت  و  بیان  آیین  اساس  و  اصل  و  موضوع  از 
داشتند  بابیت  از  اطالع  گر  ا وگرنه  است،  بوده 
او  حقانیت  بر  دلیلی  این  و  نمی پیوستند  او  به 

نمی شود.

میرزا  كه  نیز  باب  خود  استقامت  دربارۀ   -5�2
كرد  اشاره  باید  كرده،  تصریح  آن  به  امین  مهدی 
از  گرفته  می شد  سخت  او  بر  هرگاه  نیز  باب  كه 
در  توبه  می كرد.  و  عقب نشینی  خود  ادعاهای 

یخ دو بار توبۀ باب نقل شده است. یكی زمانی  تار
نام  به  یارانش  از  یكی  به  و  بود  كار  ابتدای  در  كه 
صادق خراسانی گفت كه در اذان نماز جمعه این 
كه »اشهد أّن علّیًا قبل نبیل  كند  جمله را اضافه 
كه تحقیق شد و معلوم شد  باب بقیةاهلل«. وقتی 
چنین  او  و  است  باب  منظور  نبیل  قبل  علی  كه 
كرده و پس از  دستوری را داده است، او را احضار 
گفت وگوی كوتاهی او از ادعاهای خویش بازگشت 
شیراز  وكیل  مسجد  در  كه  شد  قرار  و  كرد  توبه  و 
ادعاهای  علنی  به صورت 
كند و او نیز چنین  خود را نفی 
نبیل،  یخ  تار )تلخیص  كرد 
ص132(. بار دیگر نیز در زمان 
ولیعهدی ناصرالدین میرزا، در 
از علما تشكیل  تبریز مجلسی 
و پس  آوردند  نیز  را  باب  و  شد 
شد،  انجام  كه  گفت وگویی  از 
توبه نامه ای  و  بازگشت  خویش  ادعاهای  از  نیز  او 
نوشته  »كشف الغطاء«  كتاب  در  كه  نوشت 
شده  نقل  گلپایگانی  مهدی  و  ابوالفضل  میرزا 
موردقبول  كتب  معتبرترین  از  كتاب  این  است. 
رد  در  عباس افندی  سفارش  به  و  است  بهائیان 
است.  شده  منتشر  و  نوشته  نقطةالكاف  كتاب 
گزارش های  و  مجلس  این  از  بیشتر  اطالع  برای 
كنید به دنیس مک اوئن،  مختلف از آن مراجعه 
باب در محكمه، ترجمه حمید فرناق، فصلنامه 
بهائی شناسی، شماره 11 : پاییز 98، ص90�133.

در ادامه میرزا مهدی امین شرایط 
تکمیل  را  اهلل  یظهره  من  ظهور 
به  و  ذکر  می کند  بیان  شریعت 
که هنوز تکمیل نشده  همین دلیل 
نیز  اهلل  یظهره  من  بنابراین  است، 

نمی تواند ظاهر شده باشد. 
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2�5- در این بخش، میرزا مهدی امین برای اینكه 
نشان دهد باب در چه شرایطی استقامت داشته 
است، از ظهور باب در میان »شیعیان متعصب 
برای  نیز  ادامه  در  و  كرده  استفاده  خونخوار« 
ایرانیان از وصف وحشی بهره برده است. طبیعی 
كه میان  برخوردهای مختلفی  به دلیل  كه  است 

حكومت و بابیان رخ داده بود، چنین اوصافی را 
نویسنده به كار برده است وگرنه عمومیت دادن به 
این اوصاف به وضوح ناصحیح است و به صورت 
آن  عكس  اوصاف  میدانی،  مشاهدات  و  آماری 

دیده  می شود.

نامه ای از میرزا مهدی امین به ادوارد براون
همراه با امضای او: »األقل الجانی، مهدی اإلصفهانی الذی یعدل اسمه اسم اهلل الحامی«

)F.53.2 کیمبریج، مجموعه اسناد ادوارد براون، ابتدای نسخه  خطی هشت بهشت، ش )کتابخانه  دانشگاه 



118

کتاب دلیل المتحیرین به خط میرزا مهدی امین صفحه های نخست و پایانی 
)مجموعه اسناد قمرتاج دولت آبادی(

من � 3 ظهور  شرایط  امین  مهدی  میرزا  ادامه  در 
یظهره اهلل را تكمیل شریعت بیان ذكر  می كند و به 
همین دلیل كه هنوز تكمیل نشده است، بنابراین 
باشد.  شده  ظاهر  نمی تواند  نیز  اهلل  یظهره  من 

تكمیل شریعت بیان نیز چنین شرایطی دارد:

شود  تجدید  باید  سال   202 هر  بیان  كتب   -1�3
سال   202 باید  بار  چند  كه  نشان  می دهد  این  و 
تا زمان ظهور برسد.)كتاب  بگذرد و تجدید شود 

بیان، باب اول واحد ۷(
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آن ها  و  شوند  ظاهر  باید  بیان  سالطین   -2�3
آن ها  از  یكی  تا  بسازند  در   90 و  با 95  خانه هایی 
از   9 باب  بیان،  شود.)كتاب  اهلل  یظهره  من  منزل 

واحد ۷(

ساخته  باید  گانه ای   18 مساجد  و  بیت   -3�3
بابیان  و  شود  آویزان  چراغ هایی  آن ها  در  و  شود 

شوند.)كتاب  حاضر  آن  در 
بیان،باب 2 از واحد 5(

3�4- قاضی و شیخ االسالم 
به  معتقد  جمعه های  امام  و 

بیان و بابیت باید پدید آیند.

من � 4 برای  نیز  مشخصاتی 
است  شده  بیان  اهلل  یظهره 
كه هیچ كدام در بهاءاهلل دیده 

نمی شود:

تا من یظهره  كرده است  ک  را پا 4�1- باب نطفه 
درصورتی كه  آید،  به وجود  ک  پا نطفه ای  از  اهلل 
بهاءاهلل نه تنها قبل از زمان آیین بیان به دنیا آمده 
از خود باب بزرگ تر است و  است، بلكه دو سال 
در آیین اسالم به دنیا آمده است و لذا نمی تواند 
من یظهره اهلل باشد.)كتاب بیان، باب 15 از واحد 

)5

گهواره  كه من یظهره اهلل در  4�2- باب برای زمانی 
كرده است. پس من  شیر  می خورد، توصیف هایی 
این  و نمی تواند  بیاید  به دنیا  بعدًا  باید  یظهره اهلل 
كه پیش از او متولد  كسی باشد  توصیف ها برای 

شده است.)كتاب بیان، باب 4 از واحد 6(

به خاطر  خداوند  كه  است  گفته  باب   -3�4
داده  فرمان  والدین  به  اهلل  یظهره  من  بزرگداشت 
كنند تا  كه به منتهای محبت با آنان رفتار  است 
نشان  هم  موضوع  این  نشود.  ناراحت  آنان  قلب 
كودكی من یظهره اهلل طی نشده  كه هنوز   می دهد 
قبل  سال ها  را  كودكی  دوران  كه  بهاءاهلل  و  است 
كرده است نمی تواند من  طی 
یظهره اهلل باشد. )كتاب بیان، 

باب 6 از واحد 1(

نیز � 5 بیان  شریعت  تكمیل 
شرایط دیگری دارد:

قبرهایی  كردن  5�1-خراب 
و  شده  بنا  زمین  ی  رو قباًل  كه 
یارتگاه است.  )كتاب  محل ز

بیان، باب 12 از واحد 4(

بنویسد  وصیت نامه  بابیان  از  هریک   -2�5
اهلل  یظهره  من  به  دست به دست  را  آن  وراث  و 

برسانند. )كتاب بیان، باب 13 از واحد 5(

5�3- باب عریضه ای را برای من یظهره اهلل نوشته 
كه در مكتب خانۀ او به دست او برسانند و  است 
شیرخوارگی  زمان  دربارۀ  كه  دارد  جمله ای  آن  در 

من یظهره اهلل است.

دربارۀ � 6 را  باب نصوصی  این موضوع،  بر  عالوه 
وصایت و مرآتیت میرزا یحیی صبح ازل در بیان 

كرده است: ذكر 

كتاب بیان  از واحد سوم  6�1- در باب دوازدهم 
نخستین  ظهور،  هر  در  كه  نوشته  باب  فارسی، 

کتاب دالئل سبعه، با رویکرد  باب در 
که دارد، هریک از بخش های  تأویلی 
)حدیث  کمیل  حدیث  پنج گانه  
سال های  از  یکی  توصیف  را  حقیقت( 
و  دانسته   خود  ظهور  پنجم  تا  اول 
و  رأی  به  تفسیر  مسلمانان  نگاه  از 

کرده است.  مصادره به مطلوب 
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را  مقامی  حقیقت  شمس  از  منعكس  مرآت 
این  تا  داشت  اسالم  در  امیرالمؤمنین  كه  داشت 
بهائیان،  و  ازلیان  نقل  به  چون  بنابراین،  ظهور.1 
صبح ازل از سوی باب مرآت شناخته شد، پس 
مقام امیرالمؤمنین در این ظهور را داشته و وصی 

و جانشین باب است.

ازواحد ۱.سّیدعلیمحّمدباب،بیانفارسی،بابدوازدهم
سوم،ص9۱.

یكرد  رو با  سبعه،  دالئل  كتاب  در  باب   -2�6
پنج گانه   بخش های  از  هریک  دارد،  كه  یلی  تأو
توصیف  را  حقیقت(  )حدیث  كمیل  حدیث 
یكی از سال های اول تا پنجم ظهور خود دانسته2 
مصادره  و  رأی  به  تفسیر  مسلمانان  نگاه  از  و 
این  پنجم  بخش  چون  است.  كرده  مطلوب  به 
علی  فیلوح  األزل  صبح  من  أشرق  »نور  حدیث 
نوری  یحیی  میرزا  و  است  آثاره«  التوحید  كل  هیا
)اسم اهلل االزل( نیز در سال پنجم ظهور باب مورد 
توجه او قرار گرفت، ازلیان آن عبارات دالئل سبعه 
می گیرند  ازل  صبح  جانشینی  درستی  نشانه  را 
بابی درست  تعالیم  كه در محدوده   گفت  باید  و 
داستان  این  كلیت  به  براون  ادوارد  می گویند. 
كتاب دالئل سبعه را  كرده اما نص باب در  اشاره 
نیاورده است. اعتراض میرزا مهدی امین به او در 
كه  كتاب دالئل سبعه است  نیاوردن آن بخش از 
درصورت آورده شدن، استناد را محكم تر می كرد. 

كه این ها � ۷ در انتها میرزا مهدی امین  می گوید 
نظر  از  براون  ادوارد  كه  بود  عمده ای  مطالب 
انداخته و در نقطةالكاف ذكر نكرده است و چند 
كرده  كرده است كه در اینجا ذكر  اشتباه روشن هم 

۲.سّیدعلیمحّمدباب،دالئلسبعه،ص۵8:»نظرنموده
دراجوبهمرفوعینقبلین]=شیخاحمداحسائیوسیدکاظم
همان منتظر موعود ظهور اینکه بر مینمایی یقین رشتی[،
ظهورحقیقتمسؤوٌلعنهاستکهدرحدیثکمیلدیدهای.
سنهاّول،"کشفسبحاتالجاللمنغیرإشارة"ببین.ودر
ثانی،"محوالموهوموصحوالمعلوم"ودرثالث،"هتکالستر
لغلبةالسر"ودررابع،"جذباألحدیةلصفةالتوحید"ببینودر
خامس،"نورأشرقمنصبحاألزلعلیهیاکلالتوحید"ببین
گرخودهاربنگردیو ونورمشرقازصبحازلراخواهیدیدا

مضطربنشوی.«

کتاب  در  باب  خط  به  اهلل«  یظهره  من  »مکتب خانة  لوح 
کاتب قسمتی از الواح خط نقطة اولی و آقا سّید حسین 



121

مقدمۀ  در  را  این ها  او  كه  است  امیدوار  و  است 
كند. كند و آن نقص را رفع  نقطةالكاف منتشر 

نتیجه گیری
دلیل  كتاب  انتهای  از  بخشی  مقاله  این  در 

میرزا  نوشتۀ  المتحرین، 
كه  شد  بررسی  امین  مهدی 
مقدمۀ  كاستی های  به  آن  در 
كه  مطالبی  و  نقطةالكاف 
آورده،  آن  در  براون  ادوارد 
مهدی  میرزا  است.  پرداخته 
در  و  است  بابی  فردی  امین 
این متن به صورت گذرا برخی 
از استدالل های ازلیان بر پایه 
دعوت  بطالن  در  را  باب  آثار 
بهائی آورده است. او ابتدا ذكر 

هركس  كه  است  نبوده  قائل  باب  كه  است  كرده 
كرد باید به او ایمان آورد.  ادعای من یظهره اللهی 
سپس دالیلی بر عدم استقامت بهاءاهلل نشان داده 
است. در ادامه او به تكمیل شریعت بیان، شرایط 
ظهور من یظهره اهلل، مشخصات من یظهره اهلل، و 
كرده  وصایت باب به میرزا یحیی صبح ازل اشاره 
كه  و اینكه پیش از آمدن من یظهره اهلل نیاز است 

این شرایط به وجود آمده باشد.

نقد میرزا مهدی امین بر مقدمه  نقطةالکاف
كه ادوارد برون انگلیسی  خاتمه، در بیان مطالبی 
كه از بیانات  كتاب نقطةالكاف، در مقدمه ای  در 
و تحقیقات خود اوست، ذكر نكرده، درصورتی كه 

كذب دعوی  بر  دال  و صریحًا  آن عبارات عمده 
ظهور  وقت  موقع  نرسیدن  و  یظهری  من  مدعی 
موعود نقطه است و در بعضی مقامات هم مشتبه 

شده و بعضی مطالب مهمه  دیگر.

كتاب می نویسد:  اّواًل، در اواخر صفحه عه 

باب جای تأمل و مجال تردد 
خود  اتباع  از  احدی  برای 
باقی نگذارده و بر ایشان حتم 
هرجا  در  هركس  كه  نموده 
نماید،  را  مقام  این  ادعای 
بی چون وچرا بالشرط شیء او 

را تصدیق نمایید.

است  حیرت  جای  خیلی 
با  شخصی  ایشان  مثل  كه 
كه  مواظبتی  و  دقت  نهایت 
كتاب نفیسی نموده، اشتباه به  در تألیف چنین 
این بّینی چرا؟ درصورتی كه حضرت نقطه صریحًا 
ی فطرت  می فرماید: »بدون تكسب و سرقت از رو
و  شود«  نازل  مقامی  چنین  مدعی  از  باید  آیات 
حال آنكه تحصیل و تعلم و استراق جناب میرزا 
»و  كلمه   و  نیست  پوشیده  احدی  بر  حسین علی 
كلمه ای معترض نشوید او را!« هم امر به ایمان به 
او تصور نموده و حال اینكه معنی این عبارت این 
كه به او اعتنا نكنید و او را اذیت نرسانید  است 
]بلكه  ید  بیاور ایمان  او  به  ید  برو نمی فرماید:  و 
ید حكم او را به خدا،  گذار كه[ وا منظور این است 
خود  ی  رو بر  كه  اهلل  یظهره  من  السم  اجالاًل  چرا 

میرزا مهدی امین فردی بابی است و 
از  برخی  گذرا  به صورت  متن  این  در 
استدالل های ازلیان بر پایه آثار باب را 
در بطالن دعوت بهائی آورده است. 
که باب قائل  کرده است  او ابتدا ذکر 
من  ادعای  هرکس  که  است  نبوده 
ایمان  او  به  باید  کرد  اللهی  یظهره 
آورد. سپس دالیلی بر عدم استقامت 

بهاءاهلل نشان داده است. 
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مبارک  اسم  آن  به  فقط  احترام  هتک  كه  گذارده 
كه محل  نشده باشد. در تكسب و سرقت او هم 
و  یث  موار باب  در  اقدس،  كالم  در  نیست.  كالم 
و  استراق  نماید،  دقت  كسی  گر  ا عباراتش  سایر 
می شود  ملتفت  به خوبی  را  آن  بودن  مصنوعی 
زحمت  خیلی  می نمایم:  عرض  واضح تر  بلكه 

آیات  شبیه  كه  كشیده 
و  برنیامده  عهده   از  بنویسد، 
نتوانسته و سیاق آیات نویسی 
نفهمیده  بفضل اهلل  همه  را 
چنانچه در متن این مختصر، 
شده،  ذكر  آن ها  از  بعضی 

مالحظه نمایند!

كه  ــ  ثانیًا، استقامت در امر را 
غلط  هم  آن  ــ  است  مدعی 
را  امر  در  استقامت  و  است 
بحبوحه  در  كه  داشته  نقطه 
میان  در  ایران  مملكت 

فرموده، دعوی  شیعیان متعصب خونخوار ظهور 
تا  ید  ورز استقامت  خود  ادعای  در  چنان  و  نمود 
خود و اصحابش را شهید نمودند و ابدًا در ادعای 
ما  الفضل  نرسید.  ظهور  به  ایشان  از  تزلزلی  خود 
شهد به األعداء. در كتاب نقطةالكاف نظر نمایید 
و بالعكس، آقا میرزا حسین علی، تبعیدش از ایران 
گرفتاری و  تیر زدن به ناصرالدین شاه و  به جهت 
محبوس شدنش و به واسطه  بستگی با صدراعظم 
یادی  نوری و توسط او و سایرین و تعارف و رشوه ز
گردید و تحت الحفظ به  كه داده شد، مستخلص 

كه  بغدادش تبعید نمودند، معلوم و در بغداد هم 
علمای شیعه و ایرانی های وحشی نزدیک بودند، 
از  حتی المقدور  و  داشته  مستور  را  خود  دعوی 
مریدتراشی می نمود،  باطن  و در  اظهارش خائف 
همین كه قدری پرده را به یک سو نهاده و بعضی 
مریدانش[   =[ مرده اش  خون ریزی ها،  و  شرارت 
از  نمودند،  او  حكم  به 
را  تبعیدش  عثمانی  دولت 
ادرنه  به  را  ایشان  و  خواستند 
بردند. چون آنجا را نسبت به 
باب  به كلی  دید،  آزادتر  ایران 
از  را  حجاب  گشوده،  را  ادعا 
دعوی  علنًا  برداشته،  میان 
بنای  باز  و  نموده  من یظهری 
حضرت  به  اذیت  و  شرارت 
ثمره را گذارد، از آنجا هم آن ها 
تبعید  و  جدا  همدیگر  از  را 
از  شمه ای  چنانچه  نمودند، 
المتحیرین  دلیل  كه  ــ   [ رساله  این  در  وقایع  آن 
كه مردمان  باشد ــ[ ذكر شده. در مملكت عثمانی 
با  كاری  و  متمدن ترند  ایران  اهالی  به  نسبت  آن 
خواست  دلش  هرچه  ندارند،  كسی  آیین  و  دین 
كرورها از بی خبری  گفت! هرگاه معدودی یا فرضًا 
بیان  و محمول شریعت  از موضوع1  بی اطالعی  و 
شده  إلیه  مشاٌر  مزاح گویی  و  تدلیسات  فریفته  
باشند، مطلبی نیست و دلیل بر حقانیت ایشان 
مثلی  نگویند.  امر  در  استقامت  را  آن  و  نمی شود 

۱.اصل:موضع.

سو  یک  به  را  پرده  قدری  همین که 
نهاده و بعضی شرارت و خون ریزی ها، 
او  حکم  به  مریدانش[   =[ مرده اش 
نمودند، از دولت عثمانی تبعیدش را 
بردند.  ادرنه  به  را  ایشان  و  خواستند 
آزادتر  ایران  به  نسبت  را  آنجا  چون 
گشوده،  را  ادعا  باب  به کلی  دید، 
علنًا  برداشته،  میان  از  را  حجاب 
بنای  باز  و  نموده  من یظهری  دعوی 
را  ثمره  حضرت  به  اذیت  و  شرارت 

گذارد.
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كه: »الف در غربت سزاوار است!«  است عوامانه 
این ها  از  باالتر  می تواند  هركس  آزاد،  ممالک  در 
عبدالبطن  كه  ــ  هم  بی خبر  مردمان  و  نماید  ادعا 
چرا  كاألنعام  او  مرتع  بر  و  دور  ــ  سورند  طالب  و 

می نمایند.

و اما شرایط ظهورش تكمیل شریعت بیان است، 
به جهت  فارسی[  بیان  كتاب  ]از  ذیاًل  چنانچه 

فهرست نوشته می شود:

بیانیه  كتب  تجدید  اّواًل، 
سال  یست ودو  دو هر  است 
»هر«  كلمه   و  مرتبه  یک 
چند  باید  كه  دارد  داللت 
یست ودو سال بیاید  مرتبه دو
كتاب بیانیه تجدید شود تا  و 

موقع ظهور برسد.

و  سالطین  ظهور  ثانیًا، 
بیان  شریعت  در  اولوالقدرة 
پنج   نودو بیوت  بنای  و  است 

دربی و نود دربی است لعل، تكثر به هم رساند، 
یكی از آن ها منزل من یظهره اهلل شود؛

كه  ثمانیةعشر  مساجد  و  بیت  بنای  ذكر  ثالثًا، 
اسم  از  بعد  كه  می شود  دیده  »گویا  می فرماید: 
]فانوس ها  لنترهای  مساجد  آن  در  مستغاث، 
مثل  كه  یخته  آو مرتفع  روشنایی[  چراغ های  و 
كه در آنجا حاضر شده  كوكب سماء مشرق است 
مؤمنین به خدا و آیات او« الی آخر؛ رجوع به باب 

ّیم از واحد پنجم شود. دو

و  قاضی  منم  گوید:  یكی  كه  بیاید  »زمانی  رابعًا، 
بیان  جمعه   امام  دیگری  و  االسالم  شیخ  دیگری 
گذشته  كه در این مختصر، در جلسات  هستم« 
رساله  این  قبلی  بخش های  در  آن ها  گزارش  ]كه 

آمده،[ اغلب مطالب ذكر شده.

و اما شرایط وجودی حضرت من یظهره اهلل: 

كه  است  نطفه  باب  در  اّواًل، 
فرموده  طاهر  را  نطفه ها  تمام 
یظهره  من  نطفه  در  كسی  كه 
اهلل، در حالتی كه نمی شناسد 
كه در  نطفه  آن وجود مقدس را 
كدام رحم منعقد شده، حكم 
احدی  بر  و  نكند  غیرطهارت 
نطفه   كه  نیست  پوشیده 
شریعت  در  حسین علی  میرزا 
كه حكم غیرطهارت  محّمد ــ 
منعقد  ــ  می شده  نطفه  بر 
صورت،  این  در  گردیده؛ 
در  اهلل  یظهره  من  نطفه   باید 
شریعت بیان بعدها به طهارت منعقد شود و میرزا 
هی 

ّ
من یظهره الل دعوی  هم  به اشتباه  حسین علی 

كه بعد از  كسی را  نموده و من یظهره اهلل است نه 
او را خدا و ما منتظر هستیم  این ظاهر می فرماید 
كسی را  كه بعد از این خدا او را ظاهر می فرماید نه 

كه قبل از این ظاهر فرموده.

كه  است  اهلل  یظهره  من  تولد  درخصوص  ثانیًا، 
بیت  در  ظهور،  از  قبل  گرچه  »ا می فرماید:  نقطه 

سو  یک  به  را  پرده  قدری  همین که 
نهاده و بعضی شرارت و خون ریزی ها، 
او  حکم  به  مریدانش[   =[ مرده اش 
نمودند، از دولت عثمانی تبعیدش را 
بردند.  ادرنه  به  را  ایشان  و  خواستند 
آزادتر  ایران  به  نسبت  را  آنجا  چون 
گشوده،  را  ادعا  باب  به کلی  دید، 
علنًا  برداشته،  میان  از  را  حجاب 
بنای  باز  و  نموده  من یظهری  دعوی 
را  ثمره  حضرت  به  اذیت  و  شرارت 

گذارد.
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از حدود ظاهره در  خود الُیعَرف باشد، بلكه قبل 
كه همان وقت مدد  كند  گریه  گهواره از برای شیر 
اهلل  یظهره  من  تولد  پس  هست«،  و  بوده  او  از  كل 
باید بعد از این در شریعت بیان بشود و تولد میرزا 

حسین علی در شریعت فرقان شده.

در موضع  واحد چهارم،  از  نوزدهم  باب  در  ثالثًا، 
در  شب  در  نسوان  دخول 
كه ذكر  مسجد، بعد از شرحی 

كه می فرماید:  فرموده تا آنجا 

والدین  فرموده  امر  خداوند  و 
با  خود  یه  ذر حق  در  كه  را 
ممكن  كه  حبی  منتهای 
ظاهر  ایشان  حق  در  است 
خود  حب  را  اون  و  سازند 
یظهره  لمن  إعظامًا  خوانده، 
كل  كه  فرموده  امر  و  اهلل 
ابوین و اخوین و  را به  یات  ذر

زمان  آن  دأب  كه  ـ  ادبیه  شؤون  بر  خود  اولوالقرابه  
ایشان  قلوب  بر  غباری  كه  نموده  سلوک  ـ  است 
ننشسته، ألجل والدین من یظهره اهلل و اولوالقرابه  
كه خلق می شوند  كل، از برای یک نفس است  او، 

و رزق داده می شوند. 

تا آخر باب مالحظه شود.

اما در خصوص تكمیل شریعت بیان:

ی زمین  كه از قبل در رو اّواًل، در باب ارتفاع بقاع 
هریک  ثانیًا،  است؛  یارتگاه  ز محل  و  شده  بنا 
 =[ بید  یدًا  وّراث  نوشته،  وصیت نامه  بیانیین  از 

ثالثًا،  برسانند؛  اهلل  یظهره  من  به  دست به دست[ 
كه حضرت نقطه به من یظهره اهلل  عریضه است 
مرقوم فرموده و در صدر آن به فارسی مرقوم فرموده 
كه »در مكتب خانه  من یظهره اهلل« به آن حضرت 
این  آن  آن عبارات  از  كه من جمله ،  ایصال شود 
و  فرموده  خطاب  حضرت  آن  خود  به  كه  است 

می فرماید: 

الكبری  القیامة  فی  تعزلن  لو 
الذی  حین  البیان  فی  من 
أمک  ثدی  من  اللبن  تشرب 
كنت  یدیک  من  بإشارة 
أنه  لو  و  إشارتک  فی  محمودًا 
یب فیه لتصبرن تسعةعشر  الر
سنة لتجزی من دان به فضاًل 
ذا  كنت  إنک  عندک  من 
گر  ا ]ترجمه:  عظیمًا.  فضل 
كه  را  هركه  كبری  قیامت  در 
با  اشاره ای  با  است  بیان  در 
دستت عزل كنی هنگا می كه شیر از سینۀ مادرت 
گر   می نوشی، در اشارۀ خود ستوده خواهی بود و ا
كه حتمًا حتمًا حتمًا 18 سال  شكی در آن نیست 
به آن عمل  را  تا پاداش دهی هركه  صبر  می كنی، 
كند به دلیل فضلی از نزد تو. همانا تو دارای فضل 

بزرگی هستی.[

ازلیه  ثمره   حضرت  حق  در  كه  نصوصی  اما  و 
بیان  در  كه  ایشان  مرآتیت  و  وصایت  به جهت 

می فرمایند:

تولد من یظهره اهلل  ثانیًا، درخصوص 
گرچه  »ا می فرماید:  نقطه  که  است 
الُیعَرف  خود  بیت  در  ظهور،  از  قبل 
در  ظاهره  حدود  از  قبل  بلکه  باشد، 
که همان  کند  گریه  گهواره از برای شیر 
بوده و هست«،  او  از  کل  وقت مدد 
از  بعد  باید  اهلل  یظهره  من  تولد  پس 
تولد  و  بشود  بیان  شریعت  در  این 
فرقان  شریعت  در  حسین علی  میرزا 

شده.
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حقیقت  شمس  از  تعّكس  كه  اّول مرآتی  اّواًل، 
كل عوالم، امیرالمؤمنین بوده، در هر  برداشته، در 
ظهوری به اسمی إلی أن ینتهی إلی ذلک الظهور 
فإنه مرآت الظهور إلی آخر. باب دوازدهم از واحد 

سوم مالحظه شود؛

از  كتاب[،  ناشر  مقدمه   ]از  لد  صفحه   در  ثانیًا، 
ازل«  »صبح  لقب  نقطةالكاف،  صاحب  قول 
تصریح  ولی  می نماید  كمیل  حدیث  به  راجع  را 
سبعه،  دالئل  در  نقطه،  حضرت  كه  نمی كند 
از  كمیل  سؤال  پنجم  فقره   معنی  در  صریحًا 
حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در جواب سائل فرموده 
علی  فیلوح  األزل  صبح  من  أشرق  »نور  معنی  در 
صبح  از  مشرق  »نور  كه:  آثاره«  التوحید  كل  هیا
و  نگردی  هارب  خود  تو  گر  ا دید،  خواهی  را  ازل 

مضطرب نشوی.«

من  ظهور  شرایط  و  نصوص  از  شمه ای  گرچه  ا
شریعت  تكمیل  بر  دال  كه  براهینی  و  اهلل  یظهره 
میرزا  من یظهری  دعوی  بودن  بی موقع  و  بیان 
حسین علی و عجز ما علی األرض و آیات نبودن 
كفایت بیان  كلمات او در متن این رساله به قدر 
كه جناب  شده، ولی محض اینكه دانسته شود 
از  را  عمده ای  مطالب  چه  ن[  ]برو ادوارد  مستر 
نكرده  نقطةالكاف ذكر  در مقدمه   و  انداخته  نظر 
و در چند محل از عبارات بیان هم اشتباه بّینی 
بر  كه  نموده  فهرست  را  فقره  چند  این  نموده، 
معزی  خود  هم  وقتی  شاید  و  گردد  معلوم  ی  قار
كتاب  مقدمه  در  شده،  موفق  و  ملتفت  إلیه 
بّین  این نقص  رفع  نقطةالكاف مندرج ساخته، 

را بفرماید. 
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علیه  عبدالبهاء  مخفیانه  فعالیت های 
منتقدانش

گردآوری حمید فرناق ترجمه و 

گزارشی از ابراهیم جرج خیراهلل 
به وسیلۀ ادوارد براون 



ابراهیم جرج خیراهلل،  عبدالبهاء،  کلیدواژه: 
توسط  قتل  به  تهدید  قتل،  براون،  ادوارد 

بهائیان.

چکیده

مهم ترین  از  یكی  انسانی  عالم  وحدت 
تعالیم بهائیت است كه مبتنی بر آن رهبران 
می كنند  توصیه  عبدالبهاء  ازجمله  بهائی 
چه  و  دوست  چه  بشر،  افراد  تمامی  با  كه 
دشمن باید برخورد خوبی داشت و همه را 
كسی هم  گر  ا باید به یک چشم دید، حتی 
كرد،  كرد،  نه تنها نباید تالفی  ظلمی به شما 
كرد.  بااین حال،  او خوبی هم  به  باید  بلكه 
با  مراجعه  می كنیم،  یخ  تار به  هنگامی كه 
كه  رفتارهایی از عبدالبهاء مواجه  می شویم 
كاماًل برخالف چنین توصیه  هایی است. در 
این مقاله به دو نمونه از این رفتارها پرداخته 
به  خیراهلل  جرج  ابراهیم  تهدید  است:  شده 
دربارۀ  مهم  نكتۀ  یحیی.  میرزا  قتل  و  قتل 
كه هر دو این افراد بهائی  این دو این است 
عبدالبهاء  با  مدتی  از  پس  البته  و  بودند 

كرده بودند.  اختالفاتی پیدا 
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مقدمه
وحدت  بهاءاهلل،  تعالیم  اصل  بنیادی ترین  شاید 
عالم  وحدت  و  بشر  نوع  به هم پیوستگی  و  ذاتی 
انسانی باشد. بهائیان در تبلیغات خود بیشترین 
كه  ادعا  می كنند  و  تعلیم  دارند  این  بر  را  كید  تأ
بشری  روابط  از  جدیدی  مرحلۀ  به  بهاءاهلل  آثار 
چشم  به  شد؛  بلند  یگانگی  »سراپردۀ   می پردازد: 
ید و  بیگانگان یكدیگر را نبینید. همه باِر یک دار
برِگ یک شاخسار« )مجموعه الواح بهاءاهلل بعد از 

كتاب اقدس، ص 98(. 

بهائیان  و  عبدالبهاء  او،  از  تبعیت  به  و  بهاءاهلل 
و  درخت  یک  میوه  های  به  را  انسان  ها  همه 
انسان  ها  و  تشبیه  می كنند  شاخه  یک  برگ  های 
كثرت فرا  می خوانند. در  را به پذیرش وحدت در 
»لیس  همچنین  می گوید:  بهاءاهلل  راستا،  همین 
م. 

َ
العال یحب  لمن  بل  الوطن  یحب  لمن  الفخر 

فی الحقیقه عالم یک وطن محسوب است و من 
ترجمه:   .)101 ص  )همان،  آن«  اهل  االرض  علی 
كه وطن را دوست  كسی نیست  فخر و برتری برای 
كه تمام عالم  داشته باشد، بلكه برای كسی است 
را  عالم  باید  درحقیقت  باشد.  داشته  دوست  را 
در  هركس  كه  آورد  به حساب  وطن  یک  به عنوان 

زمین است اهل آن وطن است.

و  خطابه ها  تبلیغ،  مقام  در  نیز  عبدالبهاء 
و  نوع دوستی  و  محبت  دربارۀ  یادی  ز گفتارهای 
كه به چند نمونه اشاره  وحدت عالم انسانی دارد 

 می شود:

كند، در ( 1 امروز هركسی به وحدت بشر خدمت 
انبیای  جمیع  زیرا  است،  مقبول  احدیت  درگاه 
كوشیدند و خدمت  الهی در وحدت عالم انسانی 
الهی،  تعالیم  اساس  زیرا  كردند،  انسانی  عالم  به 
موسی  حضرت  است.  انساني  عالم  وحدت 
خدمت به وحدت انسانی نمود. حضرت مسیح 
حضرت  كرد.  تأسیس  انسانی  عالم  وحدت 
محمد؟لص؟ اعالن وحدت انسانی نمود. انجیل 
تأسیس  انسانی  وحدت  اساس  قرآن  و  تورات  و 
و  یكی  دین اهلل  و  است  یكی  شریعت اهلل  نمودند. 
آن الفت و محبت است. بهاءاهلل تجدید تعالیم 
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ادعاهایی  قول  نقل  دو  این  در  البته 
سازگار  تاریخی  شواهد  با  که  است  شده 
نمی شود  مشاهده  نمونه  برای  نیست. 
افراد  بین  اتحادی  بهاءاهلل  تعالیم  که 
ایجاد  به  برسد  چه  باشد،  کرده  ایجاد 
یا  متغایره«  شعوب  و  قبائل  بین  »اتحاد 
از  سال  صد  گذشت  از  پس  هنوز  اینکه 
فوت عبدالبهاء، ادعای وی مبنی بر اینکه 
»عنقریب وحدت عالم انسانی در قطب 
نماند،  نزاع  و  جدال  زند،  موج  آفاق 
به  هم  اندکی  بدرخشد«  کبر  ا صلح  صبح 
و  جنگ  ها  انبوه  و  است  نپیوسته  وقوع 
کشت وکشتارها در صحنۀ جهان مشاهده 

 می گردد.

ملل  نمود،  اعالن  را  دین اهلل  اساس  و  فرمود  انبیا 
را  مختلفه  ادیان  داد،  الفت  هم  به  را  مختلفه 
عروق  در  چنان  بهاءاهلل  تعالیم  نمود،  جمع  باهم 
و  قبائل  بین  اتحاد  كه  نمود  نفوذ  بشر  اعصاب  و 
دركلیسای  عبدالبهاء  )نطق  داد  متغایره  شعوب 
از  نقل  به  سپتامبر1٩11   ٩ لندن  تمپل  سیتی 

خطابات عبدالبها، ج1، چاپ 1٩21 مصر(. 

بشر ( 2 عالم  وحدت  روز 
ملل.  جمیع  اتحاد  و  است 
جهالت  مورث  تعصبات 
بشر.  ضدیت  اساس  و  بود 
روز  این  خداوند  عنایت 
فرمود.  محقق  را  فیروز 
عالم  وحدت  عن قریب 
آفاق  قطب  در  انسانی 
نزاع  و  جدال  زند،  موج 
كبر  ا صلح  صبح  نماند، 
بشر  جمیع  و  بدرخشد... 
گردند. ...خدا یكی  برادران 
یكی  انسان  نوع  و  است 
الهیه  ادیان  اساس  است. 

یكی است. حقیقت ربوبیت محبت است )نطق 
عبدالبهاء در لندن برای مدیر روزنامه فراماسونی 
و تئوسوفی، 1٤ سپتامبر 1٩11؛ خطابات عبدالبها، 

ج1، چاپ 1٩21، مصر(.   

است  شده  ادعاهایی  قول  نقل  دو  این  در  البته 
نمونه  برای  نیست.  سازگار  یخی  تار شواهد  با  كه 
كه تعالیم بهاءاهلل اتحادی بین  مشاهده نمی شود 

كرده باشد، چه برسد به ایجاد »اتحاد  افراد ایجاد 
بین قبائل و شعوب متغایره« یا اینكه هنوز پس از 
ی  گذشت صد سال از فوت عبدالبهاء، ادعای و
انسانی  عالم  وحدت  »عن قریب  اینكه  بر  مبنی 
نماند،  نزاع  و  جدال  زند،  موج  آفاق  قطب  در 
وقوع  به  هم  اندكی  بدرخشد«  كبر  ا صلح  صبح 
كشت وكشتارها  نپیوسته است و انبوه جنگ  ها و 
مشاهده  جهان  صحنۀ  در 
گذشته از آن،   می گردد؛ ولی 
دیگر  توجه  جالب  موضوع 
در  آنچه  حتی  كه  است  آن 
از  واقعیت  و  عمل  صحنه 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  رفتار 
بسیار  شده،  ضبط  و  ثبت 
با  متناقض  و  متفاوت 
تصاویر  و  آموزه  ها  و  شعارها 
شاید  باالست.  تبلیغاتی 
با  صحنه  متعارض ترین 
باشد  آن  تلخ  واقعیت  این 
جدی ترین  و  بیشترین  كه 
دشمنی  و  خصومت ورزی 
نزدیكان  و  برادران  با  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل 
یاست و جانشینی  خودشان، آن هم بر سر بحث ر

و سرپرستی بابیان و بهائیان بوده است. 

یكی از برادران عبدالبهاء، محمدعلی افندی بود 
ی  كتاب عهدی، و و بهاءاهلل در وصیت خود در 
را به عنوان جانشین دوم خود، پس از عبدالبهاء، 
مباركه  الواح  مجموعۀ  )بهاءاهلل،  بود  كرده  معرفی 
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بعد  الواح  مجموعۀ  همو،  400؛  ص  مصر،  چاپ 
كتاب اقدس، ص134(.  بااین حال عبدالبهاء  از 
در الواح وصایا دربارۀ محمدعلی می نویسد: »ای 
میرزا  شقاق  قطب  و  نقض  مركز  پیمان،  بر  ثابتان 
از ظّل امر شد و نقض  محّمدعلی چون منحرف 
خلل  و  كرد  كتاب  آیات  تحریف  و  نمود  میثاق 
حزب اهلل  تشتیت  و  انداخت  دین اهلل  در  عظیم 

قیام  عظیم  بغضاء  به  و  نمود 
به  و  كرد  عبدالبهاء  اذّیت  بر 
عبد  این  بر  بی نهایت  عداوت 
كرد،  هجوم  مقّدس  آستان 
این  سینه  بر  كه  نماند  تیری 
زخمی  نینداخت،  مظلوم 
زهری  نداشت،  روا  كه   نماند 
كام  نا این  كام  در  كه  نماند 
نریخت« )الواح وصایا، ص4(. 

این  به  پرداختن  قصد  یادداشت  این  در  البته 
یم و خوانندگان محترم را به كتاب ها  مسائل را ندار
است  شده  نوشته  موضوع  این  در  كه  مقاالتی  و 
روایت  به  یم  درعوض  می پرداز ارجاع  می دهیم.1 

۱.برایمثالر.ک.:
سیدمقداد کوشش به النائمین، تنبیه نوری، خانم عزیه

نبویرضوی،انتشاراتنگاهمعاصر،تهران،۱396ش.
بهائیان کشتار روایتهای نبویرضوی،تحلیل سیدمقداد
ازازلیاندرابتدایدعوتبهاءاهلل،فصلنامهبهائیشناسی،

شماره۵:زمستان۱396ش،ص۲36-۲۱8.
تحقیق و ترجمه بهائیان، پنهان تاریخ استتسون، اریک

گوی،تهران،۱398ش. حمیدفرناق،انتشارات
عبدالبهاء؛ وصایای الواح اعتبار بازخوانی منفرد، مسعود
عبدالبهاء، مرگ از پس بهائی جامعه در رهبری چالش
فصلنامهبهائیشناسی،شماره۴:بهار۱396ش،ص۱30-

.۱۴۵

از  یكی  مخفیانه  قتل  در  عبدالبهاء  عملكرد 
كه به برادرش محمدعلی  طرفداران پیشین خود، 
كرده بود،  گرایش پیدا  گروه بهائیان وحدت  گرا،  و 
گزارش  كه ابراهیم جرج خیراهلل و ادوارد براون آن را 

كرده اند. 

و  بابیت  تحوالت  و  یخ  تار با  آشنایان  برای 
بهائیت، نام این دو شخصیت بسیار آشناست. 
جایگاه  با  بیشتر  آشنایی  برای 
جرج  ابراهیم  شخصیت  و 
یخ توسعه بهائیت  خیراهلل در تار
و  امریكا  به ویژه  و  غرب  در 
عباس افندی،  با  او  مناسبات 
بهائیان،  پنهان  یخ  تار كتاب  به 
)ترجمه  یک استتسون  ار تألیف 
فرناق،  حمید  تحقیق  و 
گوی، تهران: 1398(،  انتشارات 
وصایای  الواح  و  تعالیم  فصل  های  خصوصًا 
خیراهلل،  جرج  ابراهیم  زندگی نامه  عبدالبهاء، 
مطالبی علیه عبدالبهاء و پرده آخر مراجعه شود. 
سیاستمداری  را  عبدالبهاء  خیراهلل،  آنجا،  در 
دیپلماسی  از  معجونی  بدجنس،  و  قدرتمند 
و  عواطف  با  بازی  استاد  و  رومی  و  تركی  مكارانه 
یخ  )تار توصیف  می كند  طرفدارانش  احساسات 

پنهان بهائیان، ص295(.

شد،  یگردان  رو عبدالبهاء  از  خیراهلل  آنكه  از  پس 
براون  او انجام شد به ادوارد  كه علیه  را  اقداماتی 

فصلنامه وصایا، الواح کتاب بازخوانی و نقد گاه، آ مریم
بهائیشناسی،شماره۱۷:بهار۱۴00ش،ص۲۱۱-۱8۲.

روایت  به  درعوض  می پردازیم 
قتل  در  عبدالبهاء  عملکرد 
مخفیانه یکی از طرفداران پیشین 
محمدعلی  برادرش  به  که  خود، 
گرایش  گروه بهائیان وحدت  گرا،  و 
جرج  ابراهیم  که  بود،  کرده  پیدا 
را  آن  براون  ادوارد  و  خیراهلل 

کرده اند. گزارش 
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كتاب  دوم  فصل  در  را  نیز   آن ها  او  و  داد  گزارش 
كرد.  مطالبی برای مطالعۀ آیین بابی منعكس 

EDWARD G. BROWNE, MATERIALS 

FOR THE STUDY OF THE BÁBÍ RELI-

GION, Cambridge University Press, 1918.

 در این یادداشت، آن بخش از كتاب ترجمه شده 
است.

گرانویل براون ادوارد 
و  مستشرق  براون،  گرانویل  ادوارد  درخصوص 
ایران شناس بزرگ شاید بهترین اشاره به جایگاه او 
در شناخت و شناساندن بهائیت، عبارت عرفان 

كه در پیش درآمد  ثابتی، مبلغ معروف بهائی باشد 
سیاست،  و  جامعه  بهائی:  آیین  آسو،  ماهنامه 
بنیاد تسلیمی، چاپ اول، 1399، سانتا مونیكا، 

امریكا، آورده است:

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، برخی از 
شرق شناسان نامدار بریتانیایی، روسی، فرانسوی 
ی  بهائی رو و  بابی  آیین  های  به مطالعۀ  آلمانی  و 
آوردند. مهم تریِن آنان ادوارد جی براون، پژوهشگر 
و مقاالت پرشمارش  ترجمه  ها  كه  بود  بریتانیایی 
در  انگلیسی زبان  دنیای  در  بعدی  مطالعات  بر 
از  پس  نهاد.  جای  بر  ماندگار  تأثیری  باب  این 
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درگذشت براون در سال 1926 پژوهشگران غربی 
را  بابی و بهائی  از دو دهه عمدتاݦݦݦݦݦً آیین  های  بیش 

گرفتند.  نادیده 

به  هجده سالگی  از   )1926�1862( براون  ادوارد 
یخ و عرفان شرقی ــ خصوصًا ایرانی ــ  ادبیات و تار
عالقه مند شد. زبان  های تركی، عربی و فارسی را در 
سطح پیشرفته آموخت و عالوه بر زبان انگلیسی، 
با زبان  های فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و التین هم 
پایی و ایران و  كشورهای ارو به خوبی آشنا بود. به 
كرد و با اصحاب اندیشه و فكر  عثمانی هم سفر 
اقامت یک ساله اش در  گفت وگو داشت. حاصل 
است  ایرانیان  میان  در  سال  یک  كتاب  ایران، 
ادبیات  تاریخ  چهارجلدی  كتاب  او   .)1893(
�1902( سال های  طی  را  )2300صفحه(  ایران 

1924( به چاپ رساند. عالقه مندی او به آزادی و 
كتاب  مشروطه خواهی در ایران، زمینه ساز   تألیف 
اشعار  و  مطبوعات  و   )1910( ایران  انقالب  ارزنده 
گردید. براون بالغ بر 30 جلد  جدید ایران )1914( 

كرده است. كتاب ادبی ایران را نیز تصحیح 

كتاب  به مطالعه  بابیت،  با  براون  ادوارد  آشنایی 
كنت  میانه،   تألیف  آسیای  در  وآیین  ها  فلسفه 
سفر  در  او  باز می گردد.  فرانسوی  گوبینوی  دو 
كرمان  و  شیراز  و  اصفهان  در  ایران،  به  یک ساله 
نشست.  گفت وگو    به  شیخی  و  بابی  سران  با 
میان  در  انشعاب  و  اختالف  از  اطالع  از  پس 
نظرات  از  اطالع  برای  باب،  مرگ  از  پس  بابیان، 
سپس  و  عكا  به  اختالف  اصحاب  دیدگاه  و 
ک عثمانی رفت و در مالقات  های  قبرس، در خا

با میرزا  و پسرانش، همچنین  با بهاءاهلل  حضوری 
و موارد  با دیدگاه  ها  و پسرانش،  ازل  یحیی صبح 
بر چاپ دو  براون عالوه  اختالفی   آن ها آشنا شد. 
یخ نقطه الكاف،  یخ زندگی باب )تار كتاب در تار
یخ  تار و  صفحه ای   80 موشكافانه  مقدمه  با 
سیاح،  شخص  مقاله  كتاب  فارسی(،  به  جدید 
فراوان  توضیحات  با  نیز  را  عباس افندی  نوشته 
مقاالت  همچنین  او  كرد.  ترجمه  انگلیسی  به 
در  بهائیت  و  بابیت  درباره  متعددی  پژوهشی 
نشریه ساالنه انجمن سلطنتی مطالعات آسیایی 
خود  مطالعات  حاصل  سرانجام  ی  و نوشت. 
كتاب مطالبی  گروه  های بابی ــ بهائی را در  درباره 
برای مطالعه آیین بابی تدوین و به وسیلۀ مؤسسه 
 )1918( كرد  منتشر  كمبریج  دانشگاه  انتشارات 
گردید.  كه موجب خشم عبدالبهاء و اطرافیان او 
یافته  بیش از 2000 صفحه مطالب پژوهشی انتشار
براون درباره بابیت و بهائیت، هنوز هم مهم ترین 
مطالعات  الهام بخش  و  علمی  منبع  و  مرجع 
گروه  یخی غربیان درباره این دو  علمی، ادبی و تار

و نحله ایرانی است. 

مقاله ای  در  ینی،  قزو محمد  عالمه  استاد  مرحوم 
نشان  خاطر  براون  ادوارد  درگذشت  مناسبت  به 
بدون  نبود،  براون  تحقیقات  و  آثار  گر  »ا  می كند: 
انشعابات  و  فرقه  ها  مناقشات  و  غوغا  براثر  شک 
ایشان  مغرضانه  تعصبات  و  گروه  این  مختلف 
كاذیب و مفتریات هریک در  نسبت به یكدیگر و ا
كتب فرقه دیگر  حق دیگری و از بین بردن هر فرقه 
یخی  تار وقایع  درباره  گروه  هر  تدلیس  و  غش  و  را 
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از میان  گروه دیگر، حقایق مربوط به   آن ها به كلی 
 می رفت و برای همیشه در خفا  می ماند«.

»مخفی نماند كه اهمیت اطالع بر احوال و اوضاع 
پا، فقط از نظر فن تحقیق  این طایفه خاص در ارو
یخ است و بس.  ملل و نحل و از نظر مطلق فن تار
كه به   تألیفات مرحوم براون  از این دو جنبه است 
در این موضوع اهمیت می دهند و اال اصل آیین 

بابیه و بهائیه، فی حد ذاته و از 
فلسفه  و  فكری  نهضت  لحاظ 
چندان  پائیان  ارو درنظر  ادیان، 
عقیده  به  و  ندارد  اهمیتی 
تخیالت  مشتی  جز  ایشان، 
دیگری  چیز  ساده لوحانه 
مقاله   20 كامل  )دوره  نیست« 
ج1و2،  ینی،  قزو محمد  عالمه 
ماه  دی   30۷�306 صص 

1332، انتشارات ابن سینا(.

تهدید ابراهیم خیراهلل
کتاب مطالبی  ادوارد براون در بخشی از فصل دوم 
 )171 تا   153 )صفحات  بابی  آیین  مطالعه  برای 
گزارش  های او پس از  به ابراهیم خیراهلل و نامه  ها و 
این بخش  پرداخته است.  از عبدالبهاء  جدایی 

ترجمه ای از آن صفحات است. 

جرج  ابراهیم  تهدید  برای  خراسانی  حسن  میرزا 
خیراهلل، از سوی عبدالبهاء به امریکا اعزام شد.

ادوارد براون می نویسد:

ابراهیم  جدایی  دقیق  یخ  تار نتوانستم  من 
به  او  پیوستن  و  عباس افندی  از  خیراهلل  جرج 
را  وحدتگرا(  بهائیان  )گروه  محمدعلی افندی 
پس  اتفاق  این  یاد  به احتمال ز ولی  كنم؛  تعیین 
در  است.   آن ها  داده  رخ  عّكا،  از  او  بازگشت  از 
كردند و قطعًا قبل  امریكا سفر  از  ماه ژوئن 1898 
حسن  میرزا  سوی  از  خیراهلل  هم   1900 نوامبر  از 
خراسانی تهدید شد و متهم به تكفیر و ارتداد شد! 

افراد  از  خراسانی  حسن  )میرزا 
عبدالبهاء  نزدیكان  اول  حلقه 
حبیب اهلل  بود.  حیفا  در 
فصل  آل اهلل،  كتاب  حسامی، 

توبه میرزا بدیع اهلل، ص5(.

این مطلب را عینًا ابراهیم جرج 
خیراهلل نوشته و به همراه برخی 
 26 یخ  تار در  شواهد،  و  اسناد 
برای  گو  شیكا از   1901 یه  فور

براون ارسال شده است: 

من  به  خراسانی  حسن  میرزا  عبارات  و  کلمات   
یخ 1900/11/30 )ابراهیم جرج خیراهلل(، در تار

به  را  تو  تا  آمده ام  اینجا  هدف  این  با   
ً
صرفا »من 

گر الزم  ا و  برگردانم  با عباس افندی  اتحاد  و  تبعیت 
همکاری  به  گر  ا می مانم.  اینجا  هم  سال   10 باشد 
خواهم  کاری  بازگردی،  عباس افندی  با  اتحاد  و 
که بهائیان امریکایی در همه امور تو را به عنوان  کرد 
گذشته،  از  بهتر  حتی  خود،  پیشوای  و  رئیس 
از  اطاعت  و  تبعیت  در  مرا  حرف  گر  ا ولی  بپذیرند 

با  اتحاد  و  همکاری  به  گر  ا
کاری  بازگردی،  عباس افندی 
امریکایی  بهائیان  که  کرد  خواهم 
به عنوان  را  تو  امور  همه  در 
بهتر  حتی  خود،  پیشوای  و  رئیس 
گر  ا ولی  بپذیرند  گذشته،  از 
از  اطاعت  و  تبعیت  در  مرا  حرف 
کنی، تو را به زیر  عباس افندی رد 

ک می فرستم! خا
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ک می فرستم!  کنی، تو را به زیر خا عباس افندی رد 
گر  ا آمدم!  اینجا  تو  نجات  و  تو  به  ترحم  برای  من 
خواهی  کوتاهی  عمر  نکنی،  گوش  من  حرف  به 
کلمه  کند و یک  گر عباس افندی دهن باز  داشت! ا
کنم، یا چشمان تو را  که ترا تکه تکه  به من بگوید 
این  بالفاصله  بکشم،  را  تو  یا  بیاورم،  در  حدقه  از 
کار  عواقب  از  ترسی  هیچ  من  کرد!  خواهم  را  کار 
و  خراسانم  اهل  من  که  می دانی  تو  ندارم.  خود 
که  دارند  قدرت  آن چنان  خراسانی  شمشیرهای 
ستاره ها را از آسمان بر زمین سرنگون  کنند و یا حتی 

ماهی ها را در دریا به دو نیم  کنند!«.

»او سپس عاقبت و سرنوشت زندگی میرزا یحیی 
كرد و یک نسخه از جزوه ای را  )اهل جّده( را تكرار 
كه خودش، با عنوان »معجزه بزرگ عباس افندی« 

كرده بود به من داد. مطالب باال آن چیزی  منتشر 
كه میرزا حسن در روز جمعه 30 نوامبر 1900  است 

گفت!  به من 

روز شنبه، اول دسامبر 1900، میرزا حسن خراسانی 
به همراه  عباس افندی(  )باجناق  اسداهلل  میرزا  و 
ما  آمدند.  من  نزد  روحی،  حسین  مترجمشان، 
حدود هشت ساعت درباره اختالف دیدگاهمان 
در موضوعات بهائی، در حضور دامادم، امیرهانی 
دختر  و   � امیرهانی  همسر   � دخترم  و  شهاب 
گفت وگو    خیراهلل،  جرج  دكتر  پسرم  و  لبیبه  دیگرم 

كردیم. 

در این گفت وگو  ، میرزا حسن خراسانی به حاضران 
تنها  به صورت  من  با  كه  گذشته  روز  كه  گفت 
و  عواقب  درباره  صریح  به طور  داشته،  صحبت 
نتایج عدم تمكین و اطاعت از خواسته های آنان، 
حاضران،  همه  به  اینجا،  در  است.  كرده  اخطار 
من  به  گذشته  روز  او  كه  را  تهدیدآمیزی  عبارات 

كردم و همه آن را شنیدند.  گفته بود، تكرار 

 ابراهیم جرج خیراهلل

قتل میرزا یحیی
عبدالبهاء از مریدش میرزا منصور می خواهد تا میرزا 

یحیی را به قتل برساند.

دو نامه ارسالی ابراهیم جرج خیراهلل به ادوارد ج. 
براون

عربی  متن  و  نامه  دو  ترجمه  جزوه،  این  همراه  به 
نام  به  فردی  به وسیلۀ  عّكا  در  كه  بود  سومی  نامه 
از طرفداران محمدعلی افندی، خطاب  محمود، 
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خود  تصمیم  انجام  برای    آن ها 
کردن  تردید ندارند و برای پیاده 
هیچ چیز  از  خود  شوم  مقصد 
خون  ریختن  حتی  ندارند؛  ابایی 
زندگی  کردن  نابود  و  دیگران 
مکر  با  و  حیله گرانه  به طور  مردم، 

و پنهان کاری.

اول  نامه  دو  بود.  شده  نوشته  خیراهلل  ابراهیم  به 
كتبر 1900 در عّكا نوشته شده  یخ 20 ا ظاهرًا در تار
گو به دست خیراهلل  و یک ماه پس از آن، در شیكا

كوتاه تر چنین مضمونی داشت: رسیده بود. نامه 

آقای  یک  و  خانم  سه  هفته،  همین  در  اخیرًا 
كه به طور  كشتی بخاری  امریكایی، با استفاده از 
منّظم در اینجا در رفت وآمد است، از بیروت وارد 

كرافت،  و در هتل  حیفا شدند 
كن  سا آلمانی ها،  به  متعلق 
زمان،   آن ها  این  تا  شدند. 
با  گفت وگو  یی  یا  مالقات  هیچ 
وحدت گرایان1 انجام نداده اند، 
شیوه ای  و  روش  همان  با  زیرا 
و  محدود  را  میدانی،   آن ها  كه 

كرده اند.  ممنوع 

و  بود  نازیبا  نگارشی  نظر  از  كه  مفصل تر،  نامه 
یادی در آن بود، به شرح زیر است: پرانتزهای ز

هو البهاء االبهی

)تعارفات رایج(

كه تعدادی از طرفداران  كردم  »قباًل شما را مطلع 
عباس افندی، مخالف ما، عازم امریكا شده اند. 
باجناق  اصفهانی،  اسداهلل  میرزا  از   آن ها  یكی 
از  نباید  شما  كه  است  عباس افندی  پیشكار  و 
غفلت  او  توطئه گری  و  بدجنسی  و  حیله گری 
محرمانه  و  خاص  خیلی  امور  عباس  نمایید. 

خود برای محمدعلی طرفداران که است نامی این .۱
درحالیکه وحدتگرایان( یا )موحدین برگزیدهاند

مخالفانشانآنهاراناقضینخطابمیکنند.)مترجم(

و  شرور  افراد  می كند.   آن ها  محّول  او  به  را  خود 
و  ترس  چیز  هیچ  عاقبت  از  و  هستند  سرنترسی 
واهمه ندارند.   آن ها برای انجام تصمیم خود تردید 
از  خود  شوم  مقصد  كردن  پیاده  برای  و  ندارند 
یختن خون دیگران  هیچ چیز ابایی ندارند؛ حتی ر
با  و  حیله گرانه  به طور  مردم،  زندگی  كردن  نابود  و 
اقدامات  از  یكی  گزیرم  نا لذا  پنهان كاری.  و  مكر 
سبعیت  كه  را،  متعدد   آن ها 
  آن ها را نشان می دهد و وحشت 
بازگو  می اندازد،  انسان  قلب  به 

كنم: 

در  وحدت گرا  افراد  از  یكی 
كه  می كرد  زندگی  جّده  بندر 
و داماد  نام داشت  میرزا یحیی 
الری،  حسین  میرزا  حاجی 
تاجر  و  جّده  در  ایران  كنسول  )معاون(  قائم مقام 
گاهی  آ به خوبی  كه  همان طور  بود.  ثروتمندی 
داری، این جماعت تالش و سعی بلیغی دارند تا 
كنند.  خود  گروه  جذب  را  بانفوذ  و  ثروتمند  افراد 
طرفدار  یحیی  میرزا  كه  شدند  متوجه  وقتی   آن ها 
طرفی  از  و  است  وحدت گرا  بهائیان  عقیده 
را  خود  عقیدتی  اختالفات  و  شبهات  و  سؤاالت 
كه  شدند  نگران  نمی گذارد؛  میان  در  پدرزنش  با 
فكر  در  داماد  دیدگاه  و  سخن  و  حرف  آینده  در 
و  ثروت  از  درازمدت   آن ها  در  و  كند  اثر  پدرزنش 
در  شوند.  محروم  پدرزن  و  داماد  این  موقعیت 
گروه خود  به  از جلب میرزا یحیی  مجموع،   آن ها 

مأیوس شدند. 
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میرزا  نام  به  عباس افندی،  پیروان  از  یكی 
كه درحال حاضر در هند است، از سوی  منصور، 
میرزا  قتل  برنامه  تا  یافت  یت  مأمور عباس افندی 
كند )در ادامه، میرزا یحیی معرفی  یحیی را پیاده 
شده و علت تصمیم به قتل او توسط عبدالبهاء 
توضیح داده شده است(. خالصه مطلب اینكه، 
میرزا  به  سّمی  شد  موفق  منصور  میرزا  شب  یک 
كه سریعًا موجب مرگ او شد. این  یحیی بخوراند 
ک در شهری همچون جّده  توطئه و اقدام وحشتنا

عربستان اتفاق افتاد.1 

بپیوندد،  وقوع  به  توطئه ای  چنین  اینكه  از  قبل 
عباس افندی »از عكا با یكی از دوستانش مكاتبه 
كه به زودی اتفاقی برای میرزا  كرد و به او اطالع داد 

یحیی خواهد افتاد و او تنبیه خواهد شد!«. 

منتشر  مصر  در  جزوه ای  خراسانی  حسن  میرزا 
عباس افندی  توسط  كه  بزرگی«  »معجزه  از  و  كرد 
واقع خواهد شد، خبر داد! نیازی به ارسال جزوه 
این است  برای شما نیست؛ هدفم صرفًا  مفصل 
به  را  این جماعت  توطئه گر  مرام و شخصیت  كه 
مراقب  كاماًل  باید  جناب عالی  بشناسانم.  شما 
تالش  از  گر   آن ها  ا زیرا  كنید،  احتیاط  و  باشید 
گردند و اطمینان  برای همراه ساختن شما ناامید 
كه نمی توانند شما را جذب حزب و دسته  یابند 
پرده پوشی،  و  مالحظه  هرگونه  بدون  كنند؛  خود 
به شما آسیب  تا  به كار می گیرند،  را  هر وسیله ای 
كه برای میرزا یحیی  بزنند. درخصوص توطئه ای 

کسیهمبهآن کهچنینجنایتیاتفاقمیافتدو ۱.جایی
توجهینمیکند،مهماست.)مترجم(

در  زمان،  آن  كه  افراد  برخی  از  ما  آمده،  پیش 
او  كه  ازآنجا شنیدیم  داشتند  سكونت  جّده 
هواداران  از  هم  همسرش  پدر  و  نداشت  ورثه ای 
معاون  و  ایرانی  طرفی  از  و  بود  عباس افندی 
درصدد  هیچ كس  لذا  بود،  جّده  در  ایران  كنسول 

تحقیق در علت مرگ او برنیامد. 

احتیاط  دارم  تقاضا  و  استدعا  جنابعالی  از  لذا 
موارد  و  نوشیدنی  و  غذا  هرگونه  گرفتن  از  و  كنید 
كنید،  خودداری  جماعت  این  دست  از  مشابه، 
و  می دانیم  خود  جان  حافظ  را  خداوند  ما  گرچه  ا

به او پناه می بریم. 

و  خراسانی  حسن  میرزا  و  گلپایگانی  ابوالفضل 
كه اخیرًا اینجا  دیگران از طرفداران عباس افندی، 
بودند، هیچ گونه تماس و مالقاتی با وحدت گرایان 
همچنین  نداشتند.   آن ها  دیگران  و  اغصان2  و 
درباره  فوق الذكر  افراد  با  مكاتبه ای  یا  گفت وگو   
هنگام  حتی  نكردند.  عقیدتی  تفاوت های 
را  خود  ی  رو خیابان،  در  با   آن ها  شدن  روبه رو 

برمی گرداندند. 

حسین مسموم شد
ترجمه آخرین نامه های محمود ــ متن عربی   آن ها 
به  ــ  است  موجود  من  نزد  شده،  مكاتبه  من  با  كه 

شرح زیر است:

اطالع شما  به  را  داد  ی  رو روزها  این  كه  را  اتفاقی 
كه  )قناد(  اینكه حسین شكرچی  آن  و  می رسانم 
حیفا  در  دولتی  ساختمان  ی  روبه رو مغازه ای 
یعنی عباسافندی، جوانتر ناتنی برادر سه منظور .۲

محمدعلی،بدیعاهللوضیاءاهلل،هستند.)مترجم(
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ــ در غروب روز شنبه، 28  گر یادتان باشد  ا ــ  دارد 
اعظم2  غصن  منزل  در  مسمویت،  براثر  رمضان،1 
درگذشت. پزشک شهرداری او را معاینه و علت 
همه  این  داد.  تشخیص  مسمومیت  را  مرگ 
گر  ا یافته ایم.  اطالع  كنون  تا ما  كه  بود  چیزی  آن 
برسد،  به دستمان  بیشتری  و جزئیات  اطالعات 

خواهیم  میان  در  شما  با  حتمًا 
گذاشت. 

گوی شما است،  كه دعا كسی   
محمود. 30 ژانویه 1901

رابط  )محمود، 
كبر  ا ــ غصن  محمدعلی افندی 
ــ با ابراهیم خیراهلل است كه خبر 
قتل مشكوک دیگری را در منزل 
عبدالبهاء به خیراهلل می دهد.(

رساله بشری و آیةالکبری 
این شانس و فرصت مغتنمی برای من بود كه یک 
كه در باال  نسخه از جزوه میرزا حسن خراسانی را ــ 
در  و  باشم  داشته  اختیار  در  ــ  كردم  اشاره  آن  به 
یخ 12 مارس 1901، توسط ابراهیم خیراهلل برایم  تار
ارسال شد. این جزوه فقط 2۷ صفحه است، به 
رساله  عنوان  با  سانتیمتری،   9×14 كوچک  قطع 
انتشاراتی  موسسه  در  كه  آیةالکبری،  و  بشری 
 9 یخ  تار )به  است  شده  چاپ  مصر  در  هندّیه، 

رجب 1316 مصادف 23 نوامبر 1898( . 

كه من دارم، در صفحه آخر به مهر و  را  نسخه ای 
۱.مصادفبا۱9ژانویه۱90۱.

۲.غصناعظم،عباسافندی،عبدالبهاء.

امضای نویسنده آن ممهور شده، لذا هیچ شک و 
شبهه ای در اصالت آن نیست. شروع این جزوه، 
كه  درباره عباس افندی است،  با ستایش نامه ای 
او را به عنوان »خدا و رّب جهان و معبود جهانیان 
دلیل  و  الهی  اعظم  غصن  و  الهی«3  اعظم  سّر  و 
سوی  از  كه  جهان  در  خداوند  جاودان  حجت  و 
او  جانشین  به عنوان  بهاءاهلل 
گردیده، معرفی می كند! تعیین 

از  عباراتی  ادعا،  این  تأیید  در 
عهدی  كتاب  و  اقدس  كتاب 
اقدام  و  شده  ذكر  بهاءاهلل 
از  )كه  عهدومیثاق«  »ناقضین 
برادر ناتنی عباس افندی، یعنی 
جانبداری  محمدعلی  میرزا 
است.  شده  محكوم  كردند( 
می دهد  ادامه  سپس  نویسنده 
كه دربارۀ این موضوع  كه فعاًل قصد ما این نیست 
همگان  بر  مطلب  زیرا  كنیم،  بررسی  و  بحث 
كه  آن است  و مقصود  بلكه غرض  روشن است؛ 
به احباءاهلل بشارت دهیم اتفاق عجیبی در شهر 
معجزه ای  و  روشن  دلیل  كه  افتاد،  خواهد  جّده 
ک  از سوی عبدالبهاء )جان مردم عالم فدای خا

پای او باد!!( خواهد بود.

از این مقدمه مختصر، نویسنده به توصیف  پس 
و  اصفهانی  یحیی  میرزا  مرگ  و  زندگی  تشریح  و 
كه در   آن ها مرگ یحیی  عباراتی از عباس افندی، 

اصفهانی پیشگویی شده، می پردازد! 

3.سراهللازالقابیاستکهبرایعباسافندیبهکارمیبرند.

مراقب  کاماًل  باید  جناب عالی 
گر  ا زیرا  کنید،  احتیاط  و  باشید 
  آن ها از تالش برای همراه ساختن 
اطمینان  و  گردند  ناامید  شما 
که نمی توانند شما را جذب  یابند 
بدون  کنند؛  خود  دسته  و  حزب 
هرگونه مالحظه و پرده پوشی، هر 
به  تا  می گیرند،  به کار  را  وسیله ای 

شما آسیب بزنند. 
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سال  در  ولی  بود،  ازلی  ابتدائًا  یحیی  میرزا  »این 
با  و  آمد  عّكا  به   -1892- بهاءاهلل  )مرگ(  صعود 
كرد و به گرمی مورداستقبال  عباس افندی مالقات 
ازل  صبح  درباره  رّدیه ای  سپس  و  گرفت  قرار  او 
عربستان  )در  جّده  عازم  مدتی  از  پس  نوشت. 
میرزا  نام  به  بهائی سرشناسی،  با  و  سعودی( شد 
ازدواج  او  دختر  با  و  شد  نزدیک  الری،  حسین 

بین  اختالف  هنگا می كه  كرد. 
عباس افندی و برادر ناتنی اش، 
و  شد  حاد  محمدعلی افندی، 
براثر این اختالف، جامعه بهائی 
شد،  دودستگی  و  تفرقه  دچار 
میرزا یحیی نماینده مورداعتماد 
و حامی جّدی محمدعلی میرزا 
تبلیغ  به  زمینه  این  در  و  گردید 
میرزا  پرداخت!  فعالیت  و 
جزوه  در  خراسانی،  حسن 

است  پنهان  واقعیت  یک  این  می نویسد،  خود 
طرفدار  عهدومیثاق،  ناقضین  كه  یافته  در او  كه 
و  منكران  همه  صادق  دوست  و  ستایشگر  و 
و  احكام  و  شده  كان  شكا و  ازلی ها  ملحدان، 
این  امروز  لذا  می كنند.  انكار  را  الهی  شریعت 
شده  یک پارچه  "كفر،  كه  یافته  تحقق  روایت 

است"«.1
یج میرزا یحیی در مخالفت با عباس افندی  به تدر
به  خدا  صبر  كه  تاآنجا شد،  جسورتر  و  صریح تر 
به نسبت فوق، فکری گروههای که است آن منظور .۱
جمعیت گویا دارند، فکری تمایل و مثبت حس یکدیگر

واحدیهستند. 

آمد!  در  به  آستین  از  انتقامش  دست  و  آمد  سر 
عباس افندی نامه ای به میرزا حسین الری نوشت 
و یک نسخه از آن به مؤلف ــ ادوارد براون ــ رسیده، 
)سپتامبر   1316 االول  جمادی  دوم  آن  یخ  تار كه 

1898( است. 

مخالفان،  قتل  و  ترور  برای  عبدالبهاء  اقدام 
تحت عنوان معجزه

قاهره  به  هنگا می كه  لوح،  این 
با  حسن  میرزا  توسط  رسید، 
از  تن  چند  برای  بلند  صدای 
متن  این  شد.  قرائت  بهائیان 
آن  از  قسمتی  و  است  مفصل 
تهدیدهای  است.  عربی  به 
بخش  در   )!!( پیشگویانه 
ذیاًل  كه  آمده،  نامه  این  فارسی 

یم: می آور

چه  بی شرم،  یحیای  ای   ....«
گر مرهم  گر یار نیستی، بار نباش! ا پاسخی داری؟ ا
نیستی، نمک بر زخم نپاش! آیا كتاب اقدس سی 
سال قبل قلمی نشد؟ آیا همگان را به اطاعت از 
شجره الهیه فرا نخواند؟ آیا همگان را به تسلیم و 
كتاب فرا نخواند؟ آیا همه احّباء  تبعیت از مفسر 
ناقضین جدا  از خطر  را  آنان  و  نساختم  را هشیار 

یج نكردم؟  نكردم؟ آیا من عهد میثاق او را ترو

زبان  با  را  مهم  افراد  و  افنان2  و  اغصان  همه  آیا 
روشن و صریح، امر به توجه به كالم اقدس نكردم؟ 

رااغصانوبستگانباب ازنسلبهاءاهلل ۲.فررزندانمذکر
راافنانمینامند. 

بین  اختالف  هنگا می که 
ناتنی اش،  برادر  و  عباس افندی 
و  شد  حاد  محمدعلی افندی، 
بهائی  جامعه  اختالف،  این  براثر 
شد،  دودستگی  و  تفرقه  دچار 
مورداعتماد  نماینده  یحیی  میرزا 
محمدعلی میرزا  جّدی  حامی  و 
و  تبلیغ  به  زمینه  این  در  و  گردید 

فعالیت پرداخت! 
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چگونه  دیگر  می كردم؟  باید  دیگری  كار  چه 
می توانستم به تقویت امر بپردازم؟ حال چگونه تو، 
ای یحیای بی حیا، می توانی این نور باهر را انكار 
كه  كنی؟ یا چگونه اقدام به سمپاشی علیه منی 
منصوب او هستم بكنی؟ چه ضرری از من به تو 
رسیده كه این گونه بدخواه من شدی؟ یا چه زخم 
كه چنین حس نفرتی  كرده ام  و ضربه ای بر تو وارد 

كرده ای؟ چه پاسخی داری؟ نسبت به من پیدا 

ابراز  و  برگشت  برای  فرصت  هنوز  درهرصورت، 
دشت  و  كوه  به  سر  كه  است  باقی  انابه  و  توبه 
كنی. شاید  گریه  بگذاری و به جای اشک، خون 
گناهت  سنگینی  و  بوزد  تو  بر  بخشش  نسیم  كه 
كه امواج رحمت به خروش آید  كاهش یابد. باشد 
و ابر بخشش باران خود را نازل كند و این شكست 
در  گردد.  برطرف  عهد  نقض  شكاف های  و 
غیراین صورت، منتظر عذاب و روسیاهی دوسرا، 
از جانب خداوند باش.1 تا خدا زنده است خذالن 
تو  بر  الهی  حرمان  و  است  تو  دامن گیر  كت  فال و 
می بارد و جایگاهت در قعر جهنم خواهد بود. زیرا 
كسانی می شود  نفرین، ننگ و پشیمانی، نصیب 
)عباس  می كنند.  نقض  را  الهی  عهدومیثاق  كه 

عبدالبهاء(

نامه عبدالبهاء به میرزا حسن خراسانی
خراسانی،  حسن  میرزا  جزوه،  نویسندۀ  سپس 
كه عباس افندی خطاب به  را  از نامه ای  عباراتی 
یخ 18 سپتامبر 1898(، به شرح  تار او نوشته )به 

زیر نقل می كند:
۱.عذابومشقت.

گمان برده ای  »حبیبی، درباره یحیی نوشته ای و 
شیطانی  توطئه های  و  مقاصد  از  عبدالبهاء  كه 
جّده  به  نامه ای  پیش  چندی  است.  بی خبر  او 
كه یک رونوشت از آن به ضمیمه است.  نوشتم، 
كه رحم و شفقت عبدالبهاء  آن را بخوان تا بدانی 
امر  هنگا می كه  ولی  است؛  عمیق  او  صبر  و  یاد  ز
در  انابه  و  گریه  و  نوشته  و  كالم  دیگر  شود  صادر 
كار نیست! این حقیقت است و پس از حقیقت 
چیزی نیست مگر ضالل! حبیبی! عهدومیثاق را 
كر )ناقضین( آن را بشنود  گوش های  كن تا  منتشر 
كل  كور   آن ها آن را ببیند! و البهاء علی  و چشمان 

من ثابت علی المیثاق.

جمع  در  بلند،  صدای  با  نامه  این  آنكه  از  پس 
كه  نگذشت  مدتی  شد،  خوانده  مصر  بهائیان 
 13(  1316 االولی  جمادی   2۷ یخ  تار به  نامه ای 
به  جّده،  از  الری،  حسین  مال  از   )1898 كتبر  ا
كرد،  كه اعالم  دست میرزا حسن خراسانی رسید 
را  ناقض اصالح ناپذیر  این  قادر، یحیی،  خداوند 
از میان برداشت و درب جهنم خشم خود را بر او 
و  داد  نشان  چهره  الهی  غضب  سیمای  كرد!  باز 
یک و پرخشم  كشید و روح تار خشم آسمانی نعره 
سوق  جهنم  حضیض  به  را  )یحیی(  او  نفرت  و 
آنچه واقع  از  گزارش حاج حسین الری  داد. ذیاًل 
شد و در مكاتبه اش با حاج میرزا حسن خراسانی 

بیان شده، می آید.  

و  بشارت  و  مقصود2  ارض  از  لوحی  یافت  در
چشم  گر  ا البته  ــ  بود  نهفته  آن  در  كه  حقیقتی 

۲.منظورازارضمقصودهمانعّکااست.



140

ی  حاو كلمات  آن  باشید-  داشته  حقیقت بین 
چشم  كه  سود  چه  ولی  بود!  بزرگی  معجزه 

حقیقت بین نباشد؟! 

گوش  من لوح میرزا یحیی را خواندم و او )یحیی( 
گفتم حتمًا در دل خود می گویی من به  كرد. من 
كلمات، عقیده و باوری ندارم. او  این حرف ها و 
هیچ  من  است.  همین طور  دقیقًا  بله  داد:  پاسخ 
گر آنچه  گفتم: ا اعتقادی به او و پدرش ندارم!1 من 
اتفاق  تو  از قلم مبارک جاری شده، سریعًا درباره 
نیفتد، من سبیلم را می تراشم!2 سپس او بلند شد 

و به خانه خود رفت.

قتل میرزا یحیی
بعد،  شب  چند  الری  می نویسد:  حسین  میرزا 
با  زد.  مرا  خانه  درب  كسی  صبح،  طلوع  نزدیک 
صدای بلند پرسیدم كی هستی؟ خانم خدمتكار 
داری؟  كار  چه  پرسیدم  و  كردم  باز  را  درب  بود. 
و  بالفاصله  شد!  تمام  كارش  یحیی  میرزا  گفت: 
به سرعت به منزل او رفتم. حاج محمدباقر هم آنجا 
یحیی  میرزا  گلوی  از  خون  دیدم  داشت.  حضور 
ندارد. دیگر صبح  و قدرت حركت  بیرون می آید 
شده بود و هوا روشن شده بود. بالفاصله یک دكتر 
و  كرد  معاینه  را  او  دكتر  آوردم.  سرش  باال  هندی 
یه اش سوراخ شده است.  گفت: یكی از رگ ها در ر
باید مدت سه روز آرام و بدون حركت بماند. پس 
او  برای  دارو  مقداری  سپس  می یابد.  بهبود  آن  از 

۱.منظوربهعباسافندیوبهاءاهللاست.
۲.میتوانیبدترینتوهینهارابهمنبکنی!نوعیتوهین

عوامانه.

و  شد  متوقف  خون ریزی  روز،  دو  از  پس  نوشت. 
سر  به  او  یافت.  بااین حال  بهبود  اندكی  او  حال 
بپذیرد.  را  )بهائیت(  تا حقیقت  بود  نیامده  عقل 
شروع  او  گلوی  در  خون ریزی  مجددًا  بعد  روز  دو 
شد و تقریبًا به حال مرگ افتاد. مجددًا دكتر آمد 
كه درنهایت سودی  كرد  و داروهایی برای او تجویز 
استفراغ  خون  او  دیگر  دوبار  نداشت.  او  حال  به 
تسلیم  سرانجام  و  بود  لخته  صورت  به  كه  كرد 

عزرائیل شد! 

این اتفاق درواقع، هشداری برای همه مخاطبان 
و  می بینند  را  لوح  این  كه  كسانی  همه  است؛ 

می خوانند. 

انتخاب  را  خود  راه  و  بخوانید  را  این  خدا،  برای 
كه او چگونه فردی را سریعًا از میان  كنید! بنگرید 
كه او  برداشت. بدون شک، ازاین پس، هرآنچه را 
غضب  و  خشم  از  من  شد!  خواهد  عملی  گفته، 
كه ما  خدا، به خدا پناه می برم! از خدا می خواهم 
را بر عهدومیثاق او پایدار و محكم بدارد. در اندک 
زمانی ناقضین دچار انواع بالیا و مصایب شده و 
كوه و دشت خواهند شد،  سر از پا نشناخته، آواره 

ولی راه نجاتی نخواهند یافت!

خراسانی،  حسن  میرزا  جزوه،  نویسنده  سپس 
گذشته،  ظهورات  از  هیچ یک  در  می نویسد 
قطعی  و  سریع  این چنین  عذاب ها  و  تهدیدها 
را چنین توضیح می دهد  او علت  واقع نمی شد. 
ولی  است،  وصف ناپذیر  خداوند  صبر  گرچه  كه 
و  كفار  این  به ویژه درباره  پایان می رسد،  به  نهایتًا 
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كه علیه نور )عبدالبهاء( تالش می كنند؛  مرتدانی 
سایر  علمای  و  روحانیون  از  بیش  كه  كسانی  آن 
كه نادانسته به مخالفت و مبارزه  ادیان و حّكامی 
می زنند.  ضربه  امر  به  برخاسته اند،  بهائی  امر  با 
از  كه عباس افندی، پس  را  او سپس لوح دیگری 
كه  مرگ میرزا یحیی، برای او فرستاده نقل می كند 

ازاین قرار است:

كه وضعیت یحیای  »به مال حسین الری بنویس 
كه او نامه ای  بی حیا چنین بود 
بود  نوشته  ناقضین  سران  به 
مركز  درباره  زشتی  عبارات  و 
بود  برده  به كار  عهدومیثاق1 
خوشحالی  و  شادی  باعث  كه 
گردید، به نحوی  سران ناقضین 
الحمدهلل  می گویند  كه   آن ها 
نفوسی پیدا شده اند  كه چنین 

تحقیر  را  میثاق  مركز  آشكارا،  می كنند  جرأت  كه 
نمایند!«.

بنابراین تهدید به انتقام و ضرورت انجام سریع آن 
واضح و آشكار بود؛ زیرا قطعًا مؤسس عهدومیثاق 
و محافظ این اساس، از مركز عهدومیثاق مراقبت 
كنده و  یدادها ازهم پرا گرچه این رو خواهد نمود. 
را  بصیر،   آن ها  چشمان  ولی  می باشند،  گسسته 
گرفتاری ها،  پیوسته می بیند و در این مصائب و 
بگو،  به   آن ها  بین خواهند رفت، پس  از  ناقضین 
را  وعده اش  خداوند  تا  كنید  صبر  بی شرم ها،  ای 
اجرایی كند! ای شریک بی حیایی، ای همدست 

۱.منظورخودعباسافندیاست

كه خود را در قعر جهنم  شورش و نقض، به درستی 
خواهی دید!                                                    

 و علیک االبهی.

وعده  این  با  را  خود  جزوه  خراسانی  حسن  میرزا 
جزئیات  و  اطالعات  به زودی  كه  می برد  پایان  به 
جامعه  در  انشقاق  و  انشعاب  درباره  بیشتری 
عباس افندی،  برادران  سركشی  و  طغیان  بهائی، 
و سایر  كاشی  آقاجان  میرزا  گستاخی  و  جسارت 
رخ  كه  بچه گانه ای  اتفاقات 
داده، بیان و ارائه خواهد نمود، 
قباًل  كه  همان طور  سرانجام  و 
 9 یخ  تار در  جزوه  كردیم،  بیان 
نوامبر   23( قمری   1316 رجب 

1896( انتشار یافته است. 
خیراهلل

جزوه  این  در  كه  حقیقتی 
و  نفرت  كه  است  این  است،  آشكار  به خوبی 
عباس افندی  پیروان  و  طرفداران  كه  انزجاری 
برادر  محمدعلی افندی،  ــ  رقیب  گروه  به  نسبت 
ــ از خود نشان می دهند،  گروهش  ناتنی عباس و 
است  انزجاری  و  نفرت  از  بیشتر  حتی  و  مشابه 
بروز  خود  از  ازلی ها  به  نسبت  بهاءاهلل  پیروان  كه 
و  انزجار  اینكه  دیگر  جالب  نكته  می دادند. 
یكدیگر  به  نسبت  گروه ها  این  همه  كه  خشمی 
نشان می دادند، بسیار فراتر از انزجار و تنفری بود 
كه نسبت به پیروان ادیان و عقاید بیرون از حلقه 
پدیده  این  البته  می ساختند.  ظاهر  بهائی  ــ  بابی 
هم  بابیان  حد  در  و  نیست  غریبی  و  عجیب 

و  انزجار  اینکه  دیگر  جالب  نکته 
گروه ها  این  همه  که  خشمی 
نسبت به یکدیگر نشان می دادند، 
تنفری  و  انزجار  از  فراتر  بسیار 
و  ادیان  پیروان  به  نسبت  که  بود 
عقاید بیرون از حلقه بابی ــ بهائی 

ظاهر می ساختند. 
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باقی نماند. بلكه در همه انشقاق ها و انشعابات 
از  پس  بالفاصله  كه  ــ  )بهائی(  بابی  جامعه  در 
رسید  خود  اوج  به   1895 سال  در  بهاءاهلل  مرگ 
می شود،  مشاهده  یادی  ز تلخی  و  خشونت  ــ 
جامعه  به  طبیعی  به طور  موج  این  سرانجام  كه 

بهائیان امریكا رسید. 

خیراهلل  ابراهیم  انفصال  و  جدایی  می رسد  به نظر 
پس  بالفاصله  عباس افندی  از 
عّكا  مسافرت  از  او  بازگشت  از 
در  و   )1898 اواخر   ( شد  شروع 
كه  اواخر نوامبر 1900، همان گونه 
مالحظه كردیم، این میرزا حسن 
)مؤلف  متعصب  خراسانی 
به تحلیل و  باال  كه در  جزوه ای 
ابراهیم  پرداختیم(،  آن  بررسی 
و  كفر  عنوان  تحت  را  خیراهلل 
به  تهدید  گو  شیكا در  ارتداد، 

كثر بهائیان امریكایی از حزب و دسته  كرد. ا قتل 
كردند؛ زیرا عبدالبهاء با  عباس افندی جانبداری 
توانست  و ویژگی های فردی اش  حضور شخصی 
پیشی  ناتنی اش  برادر  محمدعلی میرزا،  از 
میرزا  محمدعلی،  طرفداران  از  یكی  البته  بگیرد. 
مؤلف  ــ  ینی  قزو محمدجواد  میرزا  پسر  غالم اهلل، 
به نفع  تا  امریكا رفت  به  ــ  بهاءاهلل  زندگانی  كتاب 
تبلیغی  كار  او  ادعاهای  و  محمدعلی افندی 

بكند.1 
گو شیکا به بعد ماه و بود نیویورک در ۱90۱ مارس در او .۱
کمبریجبامن رفت.همچنیندرمسیرسفرشبهامریکا،در

کرد.  )ادواردبراون(مالقات

ابراهیم خیراهلل به هر سه نامه پاسخ می دهد
كه ابراهیم خیراهلل،  در سال 1901 من متوجه شدم 
امریكایی های  برابر  در خود،  نظرات  و  عقاید  از 
طرفدار عباس افندی دفاع می كند. او دو مطلب 
گو،  )شیكا بهائیان  برای  حقایقی  عنوان  تحت 
از  پس  ولی  یخ،  تار ن  )بدو پرسش  سه  و   )1901
ساخت.  منتشر  رسیده(  چاپ  به   1901 آوریل 
تحت  مقدمه ای  با  اول  جزوه 
العدل  بیت  "بیانیه  عنوان 
)انجمن( بهائیان به همه پیروان 

بهاءاهلل" منتشر شد. 

حقایق  تا  رسیده  فرا  آن  زمان 
و  بررسی  با  كه  را  متعددی 
درخصوص  كافی،  دقت 
اختالفات و تفاوت های دیدگاه 
فرزندان  سایر  و  عباس افندی 

یم.  بهاءاهلل، به دست آمده، منتشر ساز

بهائیان  همه  از  ما  عدالت،  و  حقیقت  به خاطر 
جزوه  این  محتوای  دقت  با  می خواهیم  مصرانه 
كه  نمایند  قضاوت  خود  و  كنند  مطالعه  را 
و  دستورها  و  تعالیم  از  گروه  دو  این  از  كدام یک 

ی می كنند؟ احكام پدرشان اطاعت و پیرو

اختیار  در  كه  را  حقایقی  و  مطالب  یم  دار قصد 
كه  نیز  افرادی  نماییم.  منتشر  یج  به تدر یم،  دار
حقیقت  درباره  بررسی  و  تحقیق  به  عالقه مند 

باشند، می توانند به   آن ها رجوع نمایند. 

عالوه براین،  می گوید،  خیراهلل 
او به من پیشنهاد و وعده مبلغ 
آن را  وقتی  و  داد   پول  زیادی 
و  کرد  سرزنش  مرا  نپذیرفتم 
می کردم  تدریس  که  را  مطالبی 
بهائیان  از  و  کرد  تلقی  بی ارزش 
و  خرید  از  خواست  موکدًا 
کتاب   تألیفی من به نام  خواندن 

کنند.  »بهاءاهلل« خودداری 
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كه در جزوه دوم، خیراهلل به   آن ها  آن سه پرسشی 
پاسخ داده، به قرار زیر است: 

گروهی از طرفداران بهاءاهلل و طرفداران تو،  1( چرا 
انكار  را  تعالیمش  و  اعظم  غصن  عباس افندی، 

كردند؟

2( آیا دستورهایی را كه تو به عنوان تعالیم بهائی در 
یافت  امریكا ارائه می كردی، مستقیمًا از بهاءاهلل در
می كردی یا به واسطه عبدالكریم، در قاهره مصر،  

می گرفتی؟

از  عّكا،  از  بازگشت  از  پس  بالفاصله،  چرا   )3
عباس افندی اعالم جدایی نكردی؟

چنین  دوم  پرسش  به  خیراهلل  ابراهیم  پاسخ  از 
كه  ــ  طهرانی  عبدالكریم  كه  )ص23(  برمی آید 
سال ها قبل، خیراهلل به واسطه تبلیغ او بهائی شده 
كرده  بود ــ درتابستان سال 1900 به امریكا مسافرت 
و در حضور جمعی از بهائیان امریكایی به خیراهلل 
و  بازگردی  عباس افندی  به سوی  گر  ا بود،  گفته 
به  كه  را  آنچه  و  هستی  برحق  كنی،  سازش  او  با 
است؛  صحیح  و  درست  داده ای  تعلیم  دیگران 
را  آنچه  و  هستی  اشتباه  و  غلط  مسیر  در  وگرنه، 
خیراهلل  است!  نادرست  و  اشتباه  می دهی  تعلیم 
وعده  و  پیشنهاد  من  به  او  عالوه براین،  می گوید، 
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مرا  نپذیرفتم  آن را  وقتی  و  داد1  پول  یادی  ز مبلغ 
می كردم  یس  تدر كه  را  مطالبی  و  كرد  سرزنش 
كرد و از بهائیان موكدًا خواست از  بی ارزش تلقی 
كتاب   تألیفی من به نام »بهاءاهلل«  خرید و خواندن 

كنند.  خودداری 

تقریبًا  كه  درمی یابیم  دوم  پرسش  به  پاسخ  از 
بازگشت  از  پس  ماه  هفت 
كه  بود  امریكا  به  خیراهلل 
به  شروع  قطعی  به طور  او 
تكذیب و اعالم بی اعتباری 
جانبداری  و  عباس افندی 
برادران  و  محمدعلی  از 
باید  وقایع  این  كرد.  جوانش 
افتاده  اتفاق   1899 سال  در 

باشد. 

پس از آنكه مواضع و دیدگاه 
عباس افندی  برای  خیراهلل 
به  شروع  شد،  معلوم 
جدی  و  شدید  اقدامات 

میان  در  او  نفوذ  و  برتر  جایگاه  بردن  بین  از  برای 
كرد. در سال 1900، برای این منظور  بهائیان امریكا 
پایان  در  كرد.  امریكا  روانه  را  طهرانی  عبدالكریم 
كردیم، یكی دیگر  همان سال، آن گونه كه مشاهده 
میرزا  عباس افندی،  افراطی  و  تندرو  طرفداران  از 

۱.موضوعتهدیدوتطمیعابراهیمخیراهللتوسطعبدالکریم
 3۱۲ و ۲96 صفحات عباسافندی،در نماینده طهرانی،
کتابتاریخپنهانبهائیانهمتأییدشدهومبلغپیشنهادی
گردیدهاست.)اریکاستتسون)ترجمه رقم۵0000دالرذکر
گوی، نشر بهائیان، پنهان تاریخ فرناق(، حمید تحقیق و

۱39۷،تهران()مترجم(

كه  نه تنها به  حسن خراسانی، به امریكا اعزام شد، 
سرزنش و برخورد تند با خیراهلل پرداخت، بلكه او 

را تهدید به قتل نمود.

دیگر  و  باجناق  اسداهلل،  میرزا  بعد  اندكی 
همدست دوآتشه و رادیكال عباس افندی، »بیت 
كرد. در اواخر  گو پایه گذاری  روحانی«2 را در شیكا
پسر   ،1902 اوایل  یا  و   1901
كه  میرزا اسداهلل، فرید امین، 
كمی  جوانكی 20 ساله بود و 
به  بود،  خوانده  انگلیسی 
به عنوان  و  آمد  پدرش  كمک 
عربی  و  فارسی  آثار  مترجم 
انگلیسی  زبان  به  بهائی 

معرفی شد! 
شاهد   1902 اوایل  در 
سرشناس  بهائی  دو  حضور 
طرفداران  از  البته  دیگر، 
هستیم؛  عباس افندی، 
بسیار  و  سرشناس  مبلغ 
ابوالفضل  میرزا  بهائی،  فعال 
گلپایگانی )كه فعالیت تبلیغی فراوانی در عشق آباد 
در  من  )كه  كرمانی  نیاز  حاجی  و  داشت(  مصر  و 
با یک  بودم(  آشنا شده  او  با  قاهره  در  اوایل 1903 
ابوالفضل  آمدند.  امریكا  به  جدی  تبلیغی  برنامه 
تقریبًا  امریكا،  از  بازدید  دو  مجموع  در  گلپایگانی 
در  سپس،  و  داشت  سكونت  آنجا  در  سه سالی 
2. House of spirituality (E.G. Browne, MATE-
RIALS FOR THE STUDY OF THE BABI RE-
LIGION, p.170.)

کردم دعوت  در آن زمان من با خود فکر 
مردم به سوی بهائیت، به مثابه دعوت 
  آن ها به سوی یک مبارزه و درگیری است 
این  از  بازدید عباس افندی  و  ولی سفر 
کشور، تعالیم غلط و نادرست او، تفسیر و 
تبیین نادرست او از بهائیت، پرد ه پوشی 
و  او  توسط  حقایق  کتمان  و  فریبکاری  و 
که در پایان  سرانجام مطالب و معارفی 
هیچ وپوچ بود و حقیقتی در   آن ها نبود، 
روشنگری  به  اقدام  من  تا  شد  موجب 
به  پاسخگویی  و  رد  و  حقیقت  بیان  و 
حمالت دروغین و نادرست روحانیون و 

مبلغان   آن ها نمایم. 
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امریكایی  بهائیان  از  نفر   9 همراه  به  دسامبر 1904 
پیش  )كه  مک نات  هوارد  همراه  به  زیارت،  برای 
كتاب »بهاءاهلل«  از آن با ابراهیم خیراهلل در نوشتن 

همكاری كرده بود( با كشتی عازم عّكا شد. 

آخرین نامه ابراهیم خیراهلل به من
دارم،  خیراهلل  ابراهیم  از  من  كه  خبری  آخرین 
گو  یخ 4 آوریل 191۷، از شیكا كه به تار نامه ای بود 
فعالیت  نوشت:  چنین  آن  در  و  كرد  ارسال  برایم 
گروه بهائیان در امریكا، پس از اختالف و انشقاقی 
 )1898 سال  )یعنی  پیش  سال  نوزده  حدود  كه 
خبرش به غرب رسید، دچار وقفه و سكون شد. در 
كردم دعوت مردم به سوی  آن زمان من با خود فكر 
بهائیت، به مثابه دعوت   آن ها به سوی یک مبارزه 
عباس افندی  بازدید  و  سفر  ولی  است  درگیری  و 
تفسیر  او،  نادرست  و  غلط  تعالیم  كشور،  این  از 
و  پرده پوشی  بهائیت،  از  او  نادرست  تبیین  و 
كتمان حقایق توسط او و سرانجام  فریب كاری و 
و  بود  هیچ وپوچ  پایان  در  كه  معارفی  و  مطالب 
اقدام  من  تا  شد  موجب  نبود،  در   آن ها  حقیقتی 

به روشنگری و بیان حقیقت و رد و پاسخ گویی به 
مبلغان  و  روحانیون  نادرست  و  دروغین  حمالت 
كنون من به شدت به دنبال احیای    آن ها نمایم. ا
امریكا،  به  با سفر عباس افندی  كه  امراهلل هستم، 

كستر مرگ بر آن پاشیده شد!  خا

نتیجه گیری 
تعالیم  مهم ترین  از  انسانی  عالم  وحدت  گرچه  ا
تعلیم  این  از  خود  تبلیغات  در  و  است  بهائیت 
بهره  های فراوانی  می برند،  بااین حال، هنگا می كه 
از  رفتارهایی  با  مراجعه  می كنیم،  یخ  تار به 
با  برعكس  كاماًل  كه  مواجه  می شویم  عبدالبهاء 
دو  به  مقاله  این  در  است.  شده  عمل  تعلیم  این 
ابراهیم  تهدید  پرداخته شد:  رفتارها  این  از  نمونه 
جده  در  یحیی  میرزا  قتل  و  قتل  به  خیراهلل  جرج 
كه  بودند  بهائی  افراد  از  نفر  دو  این  عربستان.  در 
كردند.  پس از مدتی با عبدالبهاء اختالفاتی پیدا 
نام  به  نیز  دیگری  فرد  مشكوک  قتل  به  به عالوه، 

حسین شكرچی در حیفا توسط سم اشاره شد.
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از زبان  سابقۀ تقیه در بهائیت 
کامران اقبال بهائی

عبدالحسین فخاری، حمید فرناق



چکیده

در  تقّیه  كه  هستند  مّدعی  بهائیان 
است  حرام  و  نیست  جایز  بهائّیت 
و دروغ می دانند.  تزویر  را مشابه  آن  و 
مختلف  مدارک  بررسی  بااین حال 
بزرگان  و  رهبران  كه  می دهد  نشان 
بهائی به این كار معتقد بودند و دستور 
رهبری  زمان  از  ولی  می دادند،  آن  به 
شد.  ممنوع  كاری  چنین  شوقی 
بخش  بازنشسته  مدیر  اقبال،  كامران 
دانشگاه  خاورمیانه  اسالمی  یخ  تار
بوخوم آلمان، مقالۀ جالبی را در این 
را  و مدارک مهمی  كرده  زمینه منتشر 
ارائه  بهائی  منابع  از  موضوع  این  در 
بر  بهائیان نقدی  از  كرده است. یكی 
آن نوشته و دكتر اقبال نیز به آن پاسخ 
بررسی  به  مقاله  این  در  است.  داده 
مقالۀ اقبال و پاسخ او پرداخته شده 

است.

بهائیت،  دروغ،  حكمت،  تقیه،  کلیدواژه: 
كامران  شوقی افندی،  عبدالبهاء،  بهاءاهلل، 

اقبال، محمد مصطفی بغدادی.
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انگیزه

كامران  محققانه  و  ساختارشكنانه  مقالۀ  وقتی 
اقبال )1٣2٤�1٣٩٣ ش/1٩٤٦�201٤ م( را دربارۀ 
“تقیه” خواندم، به انصاف و آزاداندیشی او آفرین 
كامران اقبال یك بهائی و از خانواده بهائی  گفتم. 
یست  دو از  بیش  وهمن  فریدون  گفته  به  كه  بود 
لوح از بهاءاهلل و عبدالبهاء خطاب به پدربزرگ او 
او  است.1  شده  صادر  بغدادی  مصطفی  محمد 
دربارۀ  شوقی افندی  نظر  با  صراحتًا  مقاله  این  در 
نظر  برخالف  و  كرده  مخالفت  بهائیت  در  تقیه 
یخ بابیت و بهائیت را مشحون از موارد  شوقی، تار
تقیه دانسته و انواع متعدد تقیه در زندگی باب و 
بهاءاهلل و عبدالبهاء و بعضی از معتقدان آن ها را 
به طور مستند نشان داده و با مدارك متقن اثبات 
كرده است. در هیچ بهائی دیگرى چنین جسارتی 
یم مگر آنكه از سلك این مرام همچون  را سراغ ندار

صبحی و آیتی خارج شده باشد. 

بهائیان  مشاهیر  از  خانواده ای  در  اقبال  كامران 
لبنان در شهر بیروت متولد شد. اجدادش عمومًا 
ایرانی بودند و در محیط عربی لبنان، زبان و ادب 
مادرش،  مخصوصًا  و  می داشتند  پاس  را  ایرانی 
از  و  یه  قاجار از  كه  اقبال  سرابندی  الملوك  مكرم 
زبان  كه  داشت  دقت  بود،  فتحعلی شاه  احفاد 
كامران اقبال در 17سالگی  خانواده فارسی باشد. 
یخ  به آلمان رفت و تحصیالت خود را در رشته تار
دانشگاه  در  را  خود  دكترای  و  داد  ادامه  اسالم 
روس  و  ایران  دوم  جنگ  زمینه  در  هامبورگ 

۱.ایراننامه،سالسی،شماره٤،زمستان١٣٩٤.

سال1٣٥7)1٩7٩(  از  و  گذراند   )1٨2٨�1٨2٦(
مطالعات  انستیتو  رئیس  و  استاد  مرگ،  زمان  تا 
بازنشسته  مدیر  و  روهر2 2  دانشگاه  خاورمیانه 
بوخوم  دانشگاه  خاورمیانه  اسالمی  یخ  تار بخش 
خاورمیانه  و  اسالم  حوزه  در  مقاالتی  و  بود  آلمان 
انگلیس  و  آلمان  علمی  مجالت  در  بهائیت  و 
مهرماه  در  سرطان  براثر  او  است.  كرده  منتشر 

1٣٩٣ در ٦٨ سالگی از دنیا رفت.

کامران اقبال

در  كتمان  و  ستر  »تقیه،  او  مقاالت  از  یكی 
در  كه  است  بهائی«  و  بابی  دیانت های 
 2٨ سال   ٣ شماره  صفحات170�1٩٣ 
شده  منتشر  ایران نامه،  فصلنامه   )201٣/1٣٩2(
بود  فارسی  زبان  به  فصلنامه ای  ایران نامه  است. 

۲.همان.
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در  امریكا  در  ایران  مطالعات  بنیاد  به وسیلۀ  كه 
زمستان  تا  و  شد  آغاز  آن  انتشار  سال1٣٦1  پاییز 
تی  مشكال دلیل  به  سپس  و  داشت  1٣٩٤ادامه 
كه او در اواخر عمر  گردید. به نظر می رسد  تعطیل 
الاقل  یا  نداشته  اعتقادی  وابستگی  آیین  این  به 
می دیده  قابل انتقاد  را  آن  آموزه های  از  بسیاری 
اسالم  از  احترام  با  بسیار  مقاله  این  در  او  است. 
و  كرده  یاد  السالم  علیهم  امامان  و  كرم  ا پیامبر  و 

خیلی  را  بهائی  و  بابی  رهبران 
معمول  القاب  بدون  ساده، 
برده  نام  بهائیان،  مورداستفاده 

است.

پاسخ اقبال به منتقد

نام  به  متعصب  بهائی  یك 
مقاله  تاب  ارجمند  عطاءاهلل 

و  سبك  مقاله ای  و  نیاورده  را  اقبال  علمی 
سال  یكم  شماره  در  او  مقاله  علیه  غیرعلمی 
تا  می نویسد  فصلنامه  همان  در   )201٤ )بهار   2٩
كاربرد تقیه در بابیت و بهائیت رد  ادعای او را در 
كند، بدون اینكه بتواند در مستندات مقاله اقبال 
مهندسی  خود  كه  نامبرده  كند.  وارد  خدشه ای 
اقبال  به  است  خوانده  حقوق  و  برق  و  مكانیك 
وارد  تخصص  عدم  ایراد  بوده  یخ  تار مدرس  كه 
می كند و می گوید: نویسنده از مرز تخصص خود 
پاسخی  در  اقبال  كامران  است!  رفته  فراتر  بسیار 
كه در شماره تابستان همان سال به او می دهد، 

به طنز خطاب به او می گوید:

و حقوق  برق  و  آینده تحصیل مكانیك  در  شاید 
و  یخی  تار تحقیقات  نقد  »در  تخصص  معیار 

دینی« به شمار آید! 

پاسخ بعدی او به این مدعی نفی تقیه در بهائیت 
جالب تر است:

بهاءاهلل  ازسوی  بهائیان  تشویق  علت  »ارجمند، 
در  شركت  و  رمضان  در  صیام  به  را  عبدالبهاء  و 
روضه خوانی  و  عاشورا  مراسم 
»شاید  كه  می كند  تعبیر  این گونه 
آداب  در  بهائیان  كردن  شركت 
عقاید  از  بخشی  دیگران  رسوم  و 
ادیان  همۀ  كه  آن هاست  دینی 
اینكه  و  می دانند  واحد  دین  را 
دیگران اند«  با  آمیختن  به  مأمور 
شركت  و  رمضان  صیام  گویی 
است!  بهائیان  نزد  رایج  سنتی  عاشورا  مراسم  در 
همۀ  و  حیفا  مسلمانان  كه  می برند  یاد  از  ایشان 
مراسم  تا  شیعه،  نه  و  سنت اند  اهل  از  فلسطین 
وحدت  ذیل  بتوان  را  عبدالبهاء  روضه خوانی 
جناب  گنجاند!  دیگران«  با  »آمیختن  و  ادیان 
»وكیل مدافع« حقوقدان نباید دفاع خود را چنین 
كافی تهیه  سطحی و بدون تفكر و تعمق و تحقیق 
از منفعتش است! مثال های  كند؛ ضرر آن بیش 
خارج  سطحی،  تحقیقی  روش  این  برای  متعدد 
مثال  یک  به  است.  جواب نامه  این  حوصلۀ  از 
كوچكی  بخش  در  فقط  ارجمند  می شود.  كتفا  ا
و به همدیگر  آورده  را  از مقالۀ نگارنده  اقتباساتی 
چسبانده است تا به قول خودش »اغراق« نگارنده 

از  و  بهائی  یك  اقبال  کامران 
به  که  بود  بهائی  خانواده 
بیش  وهمن  فریدون  گفته 
و  بهاءاهلل  از  لوح  دویست  از 
پدربزرگ  به  خطاب  عبدالبهاء 
بغدادی  مصطفی  محمد  او 

صادر شده است.
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كند: »اینكه عبدالبهاء نیز مثل پدر خود  را ثابت 
است؛  واضح  و  آشكار  كاماًل  می كرده اند  تقیه 
بر  جدید  دیانتی  تأسیس  و  مظهریت  دعوی  گر  ا
در  كه  نداشت  امكان  بالشک  بود،  معلوم  ایشان 
اقتباس  البته  خواننده  كنند.«  شركت  مراسم  آن 
اقتباس  در  كه  داده  نسبت  عبدالبهاء  به  را  دوم 
كرد  اول فاعل جمله است و تعبیر به این خواهد 
كه »دعوی  كه نگارنده عبدالبهاء را متهم می كند 
مظهریت و تأسیس دیانتی جدید بر ایشان معلوم« 
نبوده است. زمینۀ اقتباس، یعنی مراسم باشكوه 
علمای  از  انبوهی  حضور  با  عبدالبهاء  تشییع 
كشیشان  و  اسقفان  و  یهود  حاخامان  اسالم، 
تأسیس  و  مظهریت  دعوی  گر  »ا كه  مسیحی 
دیانتی جدید بر ایشان معلوم بود، بالشک امكان 
این  به  كنند.”  شركت  مراسم  آن  در  كه  نداشت 

كاماًل برعكس شده است!«. ترتیب 
دربارۀ  اقبال  سخنان  از  بخش  این  بررسی  برای 
تشییع عبدالبهاء، نگاهی به روزنامه های آن زمان 
كه ادعای او را تأیید می كنند.  انداختیم و دیدیم 
 )The Ottoman Bugle( العثمانی«  »النفیر  نشریۀ 
در  زكا«  »الیا  كه  بود  هفته نامه هایی  نخستین  از 
منتشر   190۷ تا   1904 سال های  بین  یافا1  شهر 
می كرد و سپس از سال 1908 در اورشلیم2 منتشر 
به  »النفیر«  نام  با  و  رفت  به حیفا  زكا سپس  شد. 
علمیه  مدرسه  در  كه  زكا  داد.  ادامه  آن  انتشار 
مدافعان  از  بود،  دیده  آموزش  روسیه  در  نازارت 
موضوع  این  و  بود  صهیونیستی  پروژه  اولیه  عرب 
1. Jaffa
2. Jerusalem

عنوان  با  عربی  روزنامه های  در  او  شد  باعث 
»روزنامه نگار مزدور« خوانده شود.3 

چندین  دسامبر 1921  تاریخ 6  در  هفته نامه،  این 
صفحه را به اطالعیه فوت عبدالبهاء اختصاص 
داد و زمان فوت را ساعت 1:30 نیمه شب دوشنبه 
روز دوشنبه،  كرد. در عصر  نوامبر 1921 اعالم   28
جمعیت اسالمیه اطالعیه فوت او را با آیۀ »انا هلل 
كریم و عبارت  كه از آیات قرآن  و انا الیه راجعون« 
است،  مسلمانان  فوت  اعالمیه  در  اصطالحی 
آمده  اول  صفحه  در  اطالعیه  این  كرد.  اعالم 
كجای صفحۀ اول، در اطالعیه و  است. در هیچ 
كه دربارۀ عبدالبهاء داده شده است،  توضیحاتی 
بر  عالوه  است.  نشده  او  بودن  بهائی  به  اشاره ای 
و  شد  فراهم  نشریه  آن  اصل  به  دسترسی  كه  این 
از آن تهیه شد، پس از جستجوهای  یک فتوكپی 
نجم  نشریه  در  النفیر  شمارۀ  آن  كه  یافتیم  بیشتر 
تاریخ  به  مربوط  كه   18 شماره   12 جلد  در  باختر 
كامل منتشر شده  یه 1922 است نیز به طور  ۷ فور
است. همچنین در بعضی دیگر از مدارک بهائیان 
محمدعلی  است:  شده  اشاره  موضوع  این  نیز 
 Baha’i عبدالبهاء،  حضرت  حیات  فیضی، 
Verlog، مؤسسۀ ملی مطبوعات امری، 128 بدیع، 
اشراق  عبدالحمید  ص345؛  آلمان،  النگنهاین 
ملی  مؤسسۀ  احكام،  و  حدود  گنجینۀ  خاوری، 

مطبوعات امری، نشر سوم، 128 بدیع، ص101.
3. Tamari, Salim. “5. Two Faces of Palestinian 
Orthodoxy: Hellenism, Arabness, and Osmenli-
lik”. The Great War and the Remaking of Pales-
tine, Berkeley: University of California Press, 
2017, pp. 88-117. 
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یخ 6 دسامبر  كه شماره ای از النفیر )تار یه 1922م(  یخ ۷ فور نشریه نجم باختر، جلد 12، شماره 18 )تار
گزارش فوت عبدالبهاء در آن منتشر شده بود، انتشار داد. كه  1921م( را 
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بهائّیت جایز  در  تقّیه  كه  مّدعی هستند  بهائیان 
احكام،  و  حدود  )گنجینۀ  است  حرام  و  نیست 
گزارش های  اّما  تقیه(،  از  نهی  در   ،۷2 باب 
رهبران  رفتار  كه  نشان می دهد  یخی مختلفی  تار

این  خالف  عكا  در  بهائی 
بهاءاهلل  و  است  بوده  مطلب 
دستور  این  به  عبدالبهاء  و 
عقیده  و  نمی كردند  عمل 
خود را در عكا می پوشاندند و 
حنفی  سّنی  مسلمان  را  خود 
در  حتی  و  می دادند  نشان 
مسلمانان  جمعۀ  نمازهای 
)در  می كردند  شركت  هم 
ص635،  بدیع،  قرن  كتاب 
در  عبدالبهاء  كردن  شركت 
است(.  آورده  را  جمعه  نماز 

در این موضوع صبحی می نویسد:

به  را  كسانش  و  بهاء  كه  روزی  از  دانستیم  »ما 
مسلمانی  آیین  و  روش  به ظاهر  كوچاندند،  عكا 
به  را  خود  و  می دارند  نگه  روزه  و  نماز  مانند  را 
مردم، مسلمان می شناسانند و پیرو روش حنفی 
می نمایند و هر آدینه عبدالبهاء به مسجد می رود 
و پشت سر پیشوای مسلمانان، مانند دیگران نماز 

می خواند« )صبحی، پیام پدر، ص88(.

صبحی در جای دیگر چنین می نویسد:

»در ماه رمضان هم، خویش را روزه دار نشان می داد 
بزرگان  و  دانشمندان  با  انجمنی  در  كه  گاهی  و 
مسلمانی  كیش  برتری  از  می شد  روبه رو  مسلمان 

كه مردم آن  سخن می گفت و چنان رفتار می كرد 
گمان  و  می دانستند  مسلمان  را  آن ها  سرزمین 
نمی كردند كه دینی تازه آورده اند و فرمان های قرآن 
را سترده و به جای نماز و روزه و دستورهای دیگر 
مسلمانی چیز تازه ای آورده اند 
كار  به  نوی  فرمان های  و 
چرا  می پرسیدند  گر  ا و  بسته 
می نامید؟  بهائی  را  خویشتن 
دین  »بهائی  می گفت: 
از  نیست، شاخه ای  گانه  جدا
مسلمانی است«. به خط من 
روزی به یكی كه این پرسش را 
»اما  تازی نوشت:  به  بود  كرده 
كتسمیة  بالبهائیه  التسمیته 
نام  می گوید:  بالشاذلیة«. 
نام  چون  بهائی گری  به  نهادن 
گروه شاذلی هاست. شاذلی یک دسته  نهادن به 
كیش مسلمانی اند ولی  كه پیرو  از خداشناسانند 
سركرده  عكا  در  من  نهاده اند.  خود  بر  شاذلی  نام 
به  و  شاماتی  محمود  شیخ  نامش  كه  را  گروه  این 
یشان  درو چون  دیدم.  بود،  آمده  عبدالبهاء  سراغ 
گاه روان  آ و  بیداردل  را  خویش  كه  بودند  خودمان 

می دانستند.«  )صبحی، پیام پدر، ص153(.

عبدالبهاء  هنگامی كه  می كند  نقل  او  همچنین 
برای شوقی در لندن نامه نوشت، دربارۀ صحبت 
كردن او با پرفسور ادوارد براون به او توصیه می كند 
آیین  آیین بهائی  كه  به گونه ای صحبت نكند  كه 
جدیدی است و بهاءاهلل را تنها استاد خوی های 

که  نامه ای  در  که  دارم  یاد  به  خوب 
نوشت  برایش  عبدالبهاء  من  خط  با 
به  براون  ادوارد  پروفسور  از  سخن 
را  او  که  گاهی  گفت:  و  آورد  میان 
بهائی  آیین  و  کیش  از  سخن  می بیند 
به میان نیاورد و هرگاه پرفسور از بهاء 
بپرسد و بگوید شما او را چه می دانید، 
استاد  را  بهاء  ما  بگوید  پاسخ  در 
خوی های پسندیده و پرورش دهنده 

مردمان می دانیم؛ دیگر هیچ.



153

كند: پسندیده و پرورش دهنده مردمان معرفی 

گردش ها با  »من با شوقی دوست بودم و در بیشتر 
هم بودیم تا آنكه چند ماه پیش از مرگ عبدالبهاء 
به لندن رفت و همان روزها با یكدیگر نامه نویسی 
داشتیم و پیوسته دستور عبدالبهاء در چگونگی 
نوشتۀ دست من  با  با مردم  گفت وگوی  و  آمیزش 
نامه ای  در  كه  دارم  یاد  به  خوب  می رسید.  او  به 
از  سخن  نوشت  برایش  عبدالبهاء  من  خط  با  كه 
گاهی  گفت:  پروفسور ادوارد براون به میان آورد و 
به  بهائی  آیین  و  كیش  از  سخن  می بیند  را  او  كه 
میان نیاورد و هرگاه پرفسور از بهاء بپرسد و بگوید 
بهاء  ما  بگوید  پاسخ  در  می دانید،  چه  را  او  شما 
پرورش دهنده  و  پسندیده  خوی های  استاد  را 
در  كه  فرمود  هم  و  هیچ  دیگر  می دانیم؛  مردمان 
و  باشد  یک بین  بار دیگران  با  خود  گفت وگوی 
آنان  فكری(  )=ذائقه  ی  مزش  با  كه  نگوید  چیزی 

جور درنیاید.« )صبحی، پیام پدر، ص146(.

یكی  به عنوان  می تواند  صبحی  گزارش های  این 
دربارۀ  مختلف  افراد  سخنان  مهم،  شواهد  از 

كند.  عبدالبهاء را تفسیر 

یخ 6 دسامبر 1921، بخش هایی  نشریه النفیر در تار
را  عبدالبهاء  مراسم  در  بزرگان  سخنرانی های  از 
آورده است. از قول استاد محمد مرادافندی مفتی 
دقائق  واقفًا  اهلل  رحمه  »كان  است:  نوشته  حیفا 
استاذا  و  كبیرًا  عالمًا  كان  االسالمیة.  الشریعة 
كند،  رحمتش  خدا  او  ترجمه:  )ص3(.  نحریرًا« 
به نكات دقیق شریعت اسالمی واقف بود و عالم 

بزرگ و استاد فرهیخته ای بود.

گفته  نیز  استاذ عبداهلل افندی مخلص  همچنین 
لیست  البهائیون  السادة  ایها  انتم  »و  است: 
مصیبة  هی  بل  وحدكم  مصیبتكم  المصیبة 
االسالم باسره و نكبة العالمین القدیم و الحدیث 
مشارق  فی  منتشرة  المحمدیة  البهاء  فتعالیم 
االرض و مغاربها« ترجمه: و شما ای آقایان بهائی، 
این  بلكه  نیست،  شما  مصیبت  تنها  مصیبت 
مصیبت اسالم روشن است و بیچارگی جهانیان 
قدیمی و جدید است. پس تعالیم بهاء محمدی 

در شرق و غرب زمین منتشر شده است.

با  را  بهاءاهلل  تعالیم  كه  می بینیم  نیز  اینجا  در 
كرده است و این نشان  صفت محمدی توصیف 
و  غیرمسلمان  را  بهائیان  واقعًا  آنان  كه  می دهد 

دارای آیین و دین جدیدی نمی دانستند.

یخ 1۷ ژانویه 1922  همچنین روزنامه النفیر در تار
آن  در  و  داد  عبدالبهاء  چهلم  مراسم  از  گزارشی 
سخنان یكی از سخنرانان به نام عبداهلل مخلص 

گفته است: ی در آن  را انعكاس داده است. و

العلم  كان  لو  سلم  و  علیه  اهلل  صلی  النبی  »قال 
فی الثریا لتناوله رجال من فارس و لقد صدق فی 
كثر من دون فرضه و سنته و  ما قاله فان االسالم ا
فقهه و حدیثه بل و لغته و آدابه هم رجال فارس 
الذین كان فقیدنا العزیز خاتمتهم علی التحقیق. 

العربی  تأبینه  حفلة  فی  الیوم  یشترک  لذلک  و 
و  المسلم  و  الغربی  و  الشرقی  و  االعجمی  و 
رزء  كان  فقده  الن  االسرائیلی  و  المسیحی 

العالمین فبكاه اهل المشرقین و المغربین«.
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هم  ثریا  در  علم  گر  ا فرمودند  پیامبر؟لص؟  ترجمه: 
و  می یابند  دست  آن  به  فارس  از  مردانی  باشد 
پس  گفت.  آنچه  در  گفت  راست  كه  به درستی 
و فقه و حدیث  از واجبات و سنت  همانا اسالم 
كه  فارس  از  مردانی  آدابش،  و  لغت  تا  گرفته  آن 
خاتم آنان به درستی فقید عزیز ماست بر آن دست 
عرب  او  مراسم  در  امروز  دلیل  همین  به  و  یافتند 
و  مسیحی  و  مسلمان  و  غربی  و  شرقی  و  عجم  و 
مصیبت  فقدانش  زیرا  دارند  شركت  اسرائیلی 

گریانند.  عالمین است پس اهل مشرق و مغرب 

آمده  ارجمند  به  اقبال  پاسخ  ادامۀ  در 
را  خود  ردیۀ  وسیع تر  بخش  »نویسنده  است: 
ُدن كیشوت مآبانه به اصطالح »حكمت به معنی 
نشود،«  دشمنی  و  كدورت  سبب  كه  بیانی  طرز 
اختصاص  نیست،  آن  در  اختالفی  كه  تعریفی  
این  در  حكمت  از  متعددی  مثال های  و  داده 
نگارنده  كه  كند  ثابت  تا  است  آورده  معنی 
كه  می كند  كید  تأ و  ادعا  اغراق آمیزی  »به طور 
فقط  حكمت  كلمۀ  بردن  به كار  از  بهاءاهلل  نیت 
چنین  مدركی؟«  چه  واقعًا؟  »فقط؟  بوده.«  تقیه 
است!  بسیار  ردیه  این  در  پوشالی  »فقط«های 
كه  می سازد  متهم  »اغراق«  به  را  نگارنده  ایشان 
برمی گردد.  خودشان  كار  روش  به  درحقیقت 
معانی  دارای  است  ممكن  حكمت  كلمۀ  البته 
و  ستر  تقیه،  الفاظ  با  همراه  ولی  باشد،  متعددی 
حجاب، چنانكه در لوح بدیع و دیگر الواح مشابه 
آمده است، به معنی تقیه آمده است. نگارنده در 
بحث خود دربارۀ لوح بدیع نوشت: »اهمیت دیگر 

كه برخالف مقولۀ بعضی از  این لوح در این است 
كه حكمت در آیین بهائی را غیر از تقیه  بهائیان 
آشكارا  حكمت  و  تقیه  اصطالحات  می دانند، 
معنی  یک  دارای  و  مترادف  و  متشابه  به صورت 
كه  است  واضح  شده.«  استفاده  مضمون  یک  و 
صحبت از لوحی مخصوص همراه با الواح مشابه 
دیگر است و نه به صورت عام، چنانكه نویسندۀ 
آیا  كند.  تلقین  خوانندگان  به  می خواهد  محترم 
جایز است این روش را در اینجا »تحریف« اقوال 

نگارنده نامید؟!«.

»از  »می نویسند  می دهد:  ادامه  اقبال 
و  زوایا  از  موضوع  بررسی  محقق  مسئولیت های 
می بیند  آنچه  ولو  است،  متفاوت  دیدگاه های 
كشمكش،  این  »در  و  نباشد«  موافق  او  نظریۀ  با 
نادیده  را  قضاوت  و  تحقیق  موازین  از  بسیاری 
گر در این مسیر حقیقتی با او همراهی  می گیرد و ا
نكند، آن را رها كرده و با »اختراع« حقیقت دیگری 
به راه خود ادامه می دهد.« همۀ این گونه اندرزها را 
كار خودشان باید دید و فهمید.  در تطابق با روش 

كتفا می شود. برای این منظور به سه مثال ا

امر  این  بر  بدیع  لوح  در  بهاءاهلل  كه  حینی  در   .1
كه »مقصود ]از تقیه[ حفظ نفوس  كید می كند  تأ
نوع  این  »هدف  كه  می نویسد  بوده،«  مقدسه 
و  فتنه  از  جلوگیری   ... تقیه  نوع  این  و  حكمت 
ایشان  ومال.«  جان  حفظ  نه  است،  بوده  آشوب 
»با  كه  اسنادی  چنین  بر  چشم  راحت  خیال  با 
»نادیده  را  آن ها  و  می پوشد  نكند«  همراهی  او 

می گیرد!«
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لوح  در  بهاءاهلل  که  حینی  در 
که  کید می کند  بدیع بر این امر تأ
نفوس  حفظ  تقیه[  ]از  "مقصود 
که  می نویسد  بوده،"  مقدسه 
این  و  حکمت  نوع  این  "هدف 
و  فتنه  از  جلوگیری   ... تقیه  نوع 
آشوب بوده است، نه حفظ جان 

ومال." 

كمترین اشاره ای به نهی از تقیه در  2. ایشان نیز   
بس  سندی  كه  نمی كند،  شوقی افندی  والیت 
آشكار از رواج و شیوع تقیه میان بهائیان است و 

كرده و »نادیده می گیرد!« این را هم رها 

3. الواح بهاءاهلل و عبدالبهاء شامل امر به تقیه،   
می گیرد!«  »نادیده  كاًل  را  حجاب  و  كتمان  ستر، 
به یک جملۀ  و فقط  نمی كند  آن ها بحث  دربارۀ 

می كند  كتفا  ا عجیب  بسیار 
را  این  »احتمال  نویسنده  كه 
به  بهاءاهلل  نامۀ  كه  نمی دهد 
جنبۀ  كاماًل  خاص  شخصی 
خطابش  داشته،  خصوصی 
بینش  این  نیست!«؛  عموم  به 
بهائی  مطالعات  باید  انقالبی 
بخش  و  كند  زیرورو  آینده  در  را 
كه  را  بهاءاهلل  الواح  اعظم 

»خطاب به شخصی خاص« هستند، به پرسش 
كه تا چه حدی متن »كاماًل جنبۀ خصوصی  گیرد 

داشته و خطابش به عموم نیست!«1.

این برخورد علمی كامران اقبال با ارجمند به عنوان 
و  تحقیق گریز  و  متعصب  بهائیان  از  نمونه ای 
بهائیان  به  اقبال  انتقاد  نمونه  تنها  غیرآزاداندیش 
دیگر  مقاله ای  در  او  نیست.  بهائی  تشكیالت  یا 
و  سایت ها  بعضی  اسالم ستیزی  به  اعتراض  در 

نشریات بهائی می نویسد:

۱.مقاله»پاسخبهارجمند«،ایراننامه،سال٢٩،شماره٢.

میان  )اسالم ستیزی(  افكار  این گونه  »متأسفانه 
این ها  است.  كرده  سرایت  نیز  بهائیان  از  بعضی 
آثار  و  یخی  تار جزئیات  از  گاهی  ناآ علت  به  یا 
آن ها  نزد  افكاری  چنین  دراین خصوص  بهائی 
ایجاد شده و حتی به مجلۀ پیام بهائی نیز سرایت 
كرده است. چطور می شود بر سبیل مثال »احكام 
می شود  چطور  نوشت؟  اسالم«  حجری  عصر 
 )!( ماهیتًا  »اسالم  كه  نوشت 
استبدادی  و  پدرساالرانه  نظام 
وقتی  »مسلمانان  و  است« 
بسیار  می شود،  مطرح  تعصب 

بدنامند«؟

اسالم  این طور  عبدالبهاء  آیا 
اسالم  می كرد؟  معرفی  را 
می شود  چطور  استبدادی؟ 
از  اصطالحاتی  این طور  كه 
جعبه های فرسودۀ اسالم ستیزی غربی در رسانه ای 
گفتمانش مبنی بر الوهیت همۀ ادیان  كه  راه یابد 
چرا  آن هاست؟!  همگی  واحد  منشأ  و  آسمانی 
گفت  دربارۀ لغو حكم جهاد در آیین بهائی بشود 
هرگونه  آیین  این  اخالقی  تعالیم  طبق  »بر  كه 
دگراندیشان مذموم است، چه رسد  به  اعتراضی 
»امر  یا  و  دیگران.«!  به  دین  اجباری  تحمیل  به 
حرام  بهائی  آیین  در  منكر  از  نهی  و  معروف  به 
است!« مگر در اسالم غیر از این نبود كه از تحمیل 
اجباری دین بر دیگران عمومًا به شدت ممانعت 
با  اسالم  در  تسامح  سیاست  و  است  می شده 
یخ سایر ادیان از زمین تا آسمان فرق داشته بود  تار
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تا الزم باشد بدین وسیله نمایانگر فرق بین »ما« و 
»آن ها« شد؟ آیا لزوم دارد برای ابراز استقالل آیین 
آیا امر به معروف  بهائی از اسالم این طور نوشت؟ 
از  منع  و  نیكوكاری  به  امر  یعنی  منكر،  از  نهی  و 
است؟  حرام  واقعًا  بهائی  آیین  در  زشت  كارهای 
كجاست؟ چطور می شود  گفتار  كجا؟ مرجع این 
معرفی  انسان ستیز«)!(  »سّنتی  به عنوان  را  اسالم 
»یادداشت  در  كه  نیست  جایز  همچنین  كرد؟ 
كه »آیین اسالم... به  ماه« این مجله نوشته شود 
و  می رسید  هم  ایران  ازجمله  دیگر  سرزمین های 
نیازی به لشكركشی ها و آن همه خونریزی ها نبود. 
ویرانی  به  حمالت  این  با  ساسانی  مدنّیت  گر  ا
در  نیز  محّمد  حضرت  آیین  و  بود  نشده  كشیده 
الهام  با  ادیان  و سایر  زرتشت  آیین حضرت  كنار 
كراه فی الّدین” به انتشار و  كالم خدواند: “ال ا از 
یخ امروز  هدایت مردم می پرداخت، صفحات تار
به  سپس  او  بود.1  دیگری  یدادهای  رو تحّقق  گواه 
شبهۀ قتل نفوس در جنگ بنی قریظه و فتح ایران 

به تفصیل پاسخ می دهد.

نتیجه  چنین  خود  مقاله  اواخر  در  اقبال  كامران 
به  یا  عقیده  كتمان  و  ستر  تقیه،  می گیرد: 
و  بابیان  میان  در  حكمت  دیگر،  اصطالحی 
بهائیان در طول دوران باب، بهاءاهلل و عبدالبهاء 

رواج تام داشته است.

بهتر است مقاله او را مرور نمائیم2:

کامراناقبال،اعداموقتلعامیهودیانبنیقریظهوفتح .۱
کتابخانهبهائی. ایران،وبسایت

۲.ایراننامه،سال٢٨،شماره٣،صص۱۷0-۱93.

تعریف تقیه

تقیه  معنای  تبیین  و  تعریف  به  ابتدا  اقبال 
می پردازد و می نویسد:

كردن عقیده  كتمان یا پنهان  سنت تقیه به معنی 
خطر  كه  موقعیت هایی  در  به خصوص  دینی، 
جانی، برای پیغمبران، انبیاء و مرسلین )یا مظاهر 
برای پیروان  بر اصطالح بهائیان( و چه  بنا  ظهور، 
حیث  این  از  و  می كرده  پیدا  شدت  نوین،  آیین 
خطر متالشی شدن جامعۀ  هنوز برپا نشده و جوان 
خطری حقیقی بوده، سنتی بسیار قدیمی است.

در  بلكه  شیعیان،  میان  در  فقط  نه  سنت  این 
داشته  رواج  نیز  سابق  دیانت های  از  بسیاری 
است  شده  نقل  مسیح  حضرت  لسان  از  است. 
سگان  به  است  مقدس  »آنچه  می فرمایند:  كه 
گرازان  پیش  را  خود  یدهای  مروار نه  و  مدهید 
و  كنند  پایمال  را  آن ها  مبادا  ید،  انداز )خوک ها( 

برگشته شما را بدرند«.2

اقبال سپس دربارۀ تقیه در اسالم، به بیان دیدگاه 
قرآنی و روایات می پردازد و می نویسد: 

رفته است  این مبدأ  به  اشاراتی  نیز  كریم  قرآن  در 
كه تقیه نزد آن ها به  كه علی الخصوص شیعیان، 
طول  در  مستمر  كشتار  و  آزار  و  تضییقات  علت 
رواج  دیانت ها  و  مذاهب  سایر  از  بیش  یخ،  تار
 106 آیه  در  می كنند.  استناد  آن  به  است،  داشته 
كفر  آمده است: »من  بر سبیل مثال  النحل  سوره 
مطمئن  قلبه  و  كره  أ من  اال  ایمانه  بعد  من  باهلل 
باالیمان ... فعلیهم غضب من اهلل و لهم عذاب 
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عظیم«3 بدین مضمون كه خشم خداوند و عذابی 
كه بعد از ایمان  كسانی می شود  عظیم نصیب آن 
كراه مجبور  كه با ا كسانی  كفر ورزند، جز آن  آوردن 
قلبشان  درحالی كه  باشند،  شده  كفر  اظهار  به 
مطمئن و لبریز از ایمان بوده باشد. این آیه داللت 
از خشم  باشد  كفر مجبور شده  به  كه  كسی  دارد 

به  می ماند،  مصون  خداوند 
از  را  خود  ایمان  اینكه  شرط 

دست ندهد. 

در  تقیه  است:  معتقد  اقبال 
داشته،  رواج  ادیان  اغلب 
رفتن  بین  از  با  و  كم كم  ولی 
جامعه های  انقراض  خطر 
فراموشی  دست  به  نخستین، 
است.  شده  مذموم  و  سپرده 
كه امروز مسلمانان  مسیحیان 
شیعه را به علت تقیه نكوهش 
كه  برده اند  یاد  از  می كنند 

پنهان  را  دیانتشان  نخستین،  قرن های  در  خود 
به  را  خود  ماهی  عالمت  رمز  اسم  با  و  می كردند 
خود  كه  نیز  سنی ها  می كردند.  معرفی  همدیگر 
و  داشتند  اختیار  در  را  امور  زمام  اسالم  صدر  از 
را  قرآنی  آیات  گرفتند،  قرار  خطر  معرض  در  كمتر 
دروغ  و  دورویی  به  متهم  را  شیعیان  و  برده  یاد  از 

مصلحت آمیز و تقیه می نمایند! 

بهائیت  در  تقیه  وجود  به  اقبال  كه  اینجاست 
بهائی  و می گوید: »همچنین جامعه  نموده  اشاره 
نیز امروز رواج فوق العاده  سنت تقیه را در بیش از 

دست  به  خود  صدوشصت ساله   یخ  تار از  نیمی 
قدمای  خاطرات  وجود  با  و  سپرده  فراموشی 
كه  نخستین،  بهائیان  زندگی نامه های  و  بهائیان 
رواج  به  آشكار  و  بی حدوحصر  اشارات  از  لبریز 
قائل  است،  دیانت  این  اول  دهۀ  هشت  در  تقیه 
یخ آن  كه تقیه از ابتدا و در طول تار به این است 
هیچ گونه نقشی بازی نكرده و 
از همان ابتدا منسوخ و مذموم 

بوده است!«.

از  بعضی  به  اقبال  اشارۀ 
مبلغان بهائی همچون عرفان 
و  جسورانه  كه  است  ثابتی 
و  مذهبی  تعصب  ی  رو از 
رسانه های  در  كم اطالعی 
مثل  رسانه هایی  یا  و  بهائی 
برنامه های  و  سی  بی  بی 
می كنند  ادعا  آن  غیر  و  پرگار 
ندارد،  وجود  تقیه  بهائیت  در 
چون تقیه به معنای دروغ و نفاق است و نفاق و 

دروغ در بهائیت وجود ندارد!

مجامع  در  گر  ا بسا  »چه  می دهد:  ادامه  اقبال 
سخنرانی  بهائی،  ادبی  و  فرهنگی  مختلف 
این  بكند،  مسأله  این  به  اشاره ای  و  كرده  جرأت 
مردود  محترم  حاضران  از  بعضی  نظر  از  بحث 
حاضران  كه  وقتی  به خصوص  می  شود،  تلقی 
از دوران طفولیت جز  و خود  بوده  و شرقی  ایرانی 
كه در  كسانی را  این نشنیده باشند! آن ها عمومًا 
یخ بابی ــ بهائی جان خود را در جنگ ها  طول تار

اغلب  در  تقیه  است:  معتقد  اقبال 
از  با  کم کم و  ادیان رواج داشته، ولی 
جامعه های  انقراض  خطر  رفتن  بین 
نخستین، به دست فراموشی سپرده 
که  مسیحیان  است.  شده  مذموم  و 
علت  به  را  شیعه  مسلمانان  امروز 
یاد برده اند  از  تقیه نکوهش می کنند 
نخستین،  قرن های  در  خود  که 
دیانتشان را پنهان می کردند و با اسم 
رمز عالمت ماهی خود را به همدیگر 

معرفی می کردند. 
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بر  و مناسبت های عقیدتی از دست دادند دلیل 
كه تقیه در میان بهائیان از ابتدا منع  این می گیرند 
كه شیعیان نیز علی رغم  شده بود! و از یاد می برند 
یخ  تار طول  در  عقیده،  كردن  كتمان  و  تقیه  حق 
هزاران شهید داده اند؛ بدون اینكه شهادت آن ها 

داللت بر منع تقیه نزد شیعیان باشد«.

كامران اقبال متوجه آن دسته از مبلغان  این نقد 
بهائیت  در  تقیه  انكار  طبل  بر  دائما  كه  است 

می كوبند.

یخ  تار سراغ  به  آنگاه  اقبال 
ما  »بحث  می گوید:  و  می رود 
و  تقیه  كه  داد  خواهد  نشان 
نیز تحت  گاهی  کتمان،  و  ستر 
دوران  در  حکمت،  عنوان 
بابی  بنیادین  شخصیت های 
و بهائی، یعنی سیدعلی محمد 
نوری  حسین علی  میرزا  باب، 

و  بابیان  نزد  عبدالبهاء،  عباس افندی  و  بهاءاهلل 
فوق العاده  رواج  و  بوده  متداول  و  بهائیان معمول 
كاماًل  یاد داشته است. به معنی دیگر، مسئله ای  ز
طبیعی بوده و غیر آن، یعنی تقیه نكردن، صورت 
استثنایی داشته است! همچنین، روشن خواهد 
براساس عادات  فقط  نه  این سنت  رواج  كه  شد 
مستند  بلكه  بوده  آن  یشه دار  ر و  دیرینه  تقالید  و 
بر نص صریح بیانات باب، بهاءاهلل و عبدالبهاء 
كه در موقعیت های مختلف امر صریح به  است 

كرده اند«. تقیه 

می شود  واضح  همچنین  مقاله  این  خاتمه  در 
والیت  دوره  در  بار  نخستین  برای  سنت  این  كه 
و  اصرار  با  و   )195۷�1921( شوقی افندی  امری 
كم كم  و  و مذموم شده  او ممنوع  پافشاری شدید 
سپرده  فراموشی  به  بهائیان  از  بعضی  طرف  از 
)یعنی  آنان  از  دیگرانی  درحالی كه  است؛  شده 
متمسک  بدان  هنوز  متعدد،  علل  به  بهائیان(، 
امروز،  تقیه  كه  می شود  واضح  علی هذا  هستند. 
دستورهای  و  احكام  برخالف 
عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  باب، 
صریح  دستور  به  صرفًا  و 
و  شوقی افندی  نوشته های 
اهل  بر  جهانی  بیت العدل 
گردیده  مردود  و  ممنوع  بهاء 
هدف  با  بررسی،  این  است. 
از  مهمی  بخش  از  حفاظت 
از  بهائیت  فرهنگ  و  یخ  تار

یخی دارد.  خطر فراموشی، جنبه ای تار

ذکر موارد تقیه در متون بهائی

و  دستورها  و  احكام  نقل  به  سپس  اقبال 
بهائی  منشورات  در  یخی  تار داستان های 

كی از تقیه است. او می گوید: كه حا می پردازد 

به  اشاره  بی شمار  مقاالت  در  بهائی  پیام  »مجله 
رواج تقیه در بین بهائیان می كند و افراط نیست 
كه بگوییم كمترین شماره ای وجود دارد كه چنین 
متن  حتی  بهائی  پیام  باشد.  نكرده  اشاره ای 
كه به نص صریح بهاءاهلل  الواحی را چاپ می كند 

که  می سازد  آشکار  مطلب  این 
نزد  چنان که  عشق آباد،  بهائیان 
در  بود،  معمول  ایران  بهائیان 
بهائی  را  خود  بهاءاهلل  دوران  طول 
کتمان  ایشان  نمی کردند.  معرفی 
که  داشتند  یقین  و  می کردند  امر 
و  آزار  معرض  در  غیراین حال،  در 

گرفت.  محدودیت قرار خواهند 
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یا عبدالبهاء امر به تقیه می كنند و عجیب است 
گرفته و از  كه بهائیان، همه این اشارات را نادیده 
این گونه وقایع می گذرند و همگی بر این اعتقادند 

كرده است!«.  كه حكم تقیه را بهاءاهلل نسخ 

بهائی مورخ مه 2006، موژان مومن  در مجله پیام 
عشق آباد  بهائی  جامعه  یخ  تار درباره   مقاله ای  در 
این  تأسیس  از  بعد  كه  بهائیانی  می كند  اشاره 
شهر در دهه هشتاد قرن نوزدهم به آنجا مهاجرت 
در  مسلمانان  برابر  در  كه  را  روشی  همان  كردند، 
را  خود  آشكارا  یعنی  دادند،  ادامه  داشتند  ایران 
بهائی معرفی نمی كردند و آداب و مراسم اسالمی 
حاجی  علت،  همین  به  می آوردند.6  به جا  را 
سرشناس  بهائیان  »از  كه  اصفهانی  محمدرضا 
محسوب می شد و آشكارا همه جا خود را بهائی 
یخ هشتم سپتامبر 1889،  تار به  معرفی می كرد،« 
برابر  »در  بهاءاهلل  مرگ  از  قبل  سال  سه  یعنی 
به  بازار«  و در وسط  روز روشن  انبوه، در  جمعیتی 

كشته شد.7 دست افراد تندرو 

كه بهائیان عشق آباد،  این مطلب آشكار می سازد 
طول  در  بود،  معمول  ایران  بهائیان  نزد  چنان كه 
نمی كردند.  معرفی  بهائی  را  خود  بهاءاهلل  دوران 
كه  داشتند  یقین  و  می كردند  امر  كتمان  ایشان 
آزار و محدودیت قرار  در غیراین حال، در معرض 
برای رسیدگی  كه  گرفت. قاضیان روس  خواهند 
به این مسأله از سن پطرزبورگ اعزام شده بودند، 
كه افراد دو جامعه مسلمان و بهائی  دستور دادند 
بنشینند.  گانه  دو دسته جدا در  دادگاه  در سالن 
نخستین  »این  كه  می كند  كید  تأ مومن  موژان 

نهان  در  كه  افراد،  از  بسیاری  كه  بود  موقعیتی 
آیین  بهائیان،  ردیف  در  نشستن  با  بودند،  بهائی 
این  منفی  نتایج  از  یكی  كردند«8  آشكار  را  خود 
یدن شیعه های  گرو تحول برای بهائیان آن شد »كه 
ی  كه پیش از آن چند مورد رو ایرانی به آیین بهائی 
گردید ... و لذا جامعه ی  كاماًل متوقف  داده بود، 
و  متروک  جامعه ای  به صورت  اندازه ای  تا  بهائی 

بسته و درون گرا درآمد«.

وجود تقیه در همین زمان

اقبال می گوید علی رغم اینكه تقیه از دوران والیت 
ولی  است،  شده  مذموم  و  مردود  شوقی افندی 
بعضی  در  امروز  همین  تا  حدودی  تا  شک  بدون 
بهائیان  نزد  عربی  ــ  اسالمی  متشدد  كشورهای  از 
بین  كه حتی در  این روش  رایج است.  و  معمول 
در  مثال،  )به عنوان  پایی،  ارو بهائیان  از  بعضی 
ی( رایج بود،  پاشی شورو كشور لیتوانی، قبل از فرو
است  بوده  انقراض  از  تشكیالت  حفظ  هدفش 
هستند  نیز  بهائیانی  شخص.10  مصلحت  نه  و 
پنهان  دیگران  تبلیغ  هدف  به  را  خود  عقیده  كه 
می دارند. مثال بسیار جالب داستان جوزف پردو 
در  مسلمان  مقام  در  كه  است   )Joseph perdu(
افریقا در دهه  از مساجد شهر ُدربان جنوب  یكی 
گیرا برای خواندن قرآن تشكیل داد  1950 حلقه ای 
فوق العاده ای  جذابیت  مسلمان  جوانان  نزد  كه 
بهائی  امر  تبلیغ  درحقیقت  ولی  بود،  كرده  پیدا 

می كرد.11 
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تقیه در دوران باب و ابتدای دوران بهاءاهلل

مرجع  هزاران  شاید  و  صدها  اقبال،  گفته  به 
است،  بهائیان  اغلب  دسترس  در  كه  یخی،  تار
كتمان و تقیه در بین بابیان  صریحًا اشاره به رواج 
و بهائیان اولیه می كند. او می گوید: »نگارنده این 
مستشرقان  كنگره  بیست وهفتمین  در  را  مسئله 
كتبر 1998، در شهر بن طرح و بحث  آلمانی، در ا
حتی  كه  بوده  به قدری  تقیه  رواج  است«.12  كرده 
بهائی  رمان های  و  داستان ها  در  و  شده  سوژه ای 
شرح  بهار  ملیح  مثال،  برای  می شود.  منعكس 
كه برای دیدار بهاءاهلل  كه چطور بهائیانی  می دهد 
پوشش  با  را  خود  سفر  می شدند،  بغداد  راهی 
كه  بسا  چه  می دادند.13  انجام  عتبات  یارت  ز
بودند،  راه  در  همدیگر  با  ماه ها  گاهی  هم سفر  دو 
كه  هنگام رسیدن به مقصد با تعجب می دیدند 
و  بوده اند  مقصد  همان  راهی  و  هم عقیده  دو  هر 
كرده بودند.  كتمان عقیده  در طول راه از همدیگر 
بهائی  معتبر  مراجع  به  استناد  با  منوچهری  سپهر 
كشف الغطای  مثل ظهورالحق فاضل مازندرانی و 
ده ها  گلپایگانی،  مهدی  میرزا  و  ابوالفضل  میرزا 
میان  در  تقیه  بالقیدوشرط  رواج  برای  مثال 
به  را  آن  دستور  لیكن  می آورد،  بهائیان  و  بابیان 
بهاءاهلل  نزد  تقیه  به  امر  و  می سازد  منحصر  باب 
میرزا  قول  به  می گیرد!14  نادیده  را  عبدالبهاء  و 
كامران  گلپایگانی )خطاب به شاهزاده  ابوالفضل 
سر  در  را  تهران  بابیان  قتل عام  نقشه  كه  میرزا، 
را  خود  عقیده  بهائیان  از  بسیاری  می پروراند( 
عائله شان  اعضای  كه  می كنند  كتمان  نوعی  به  

با  آن ها  شناختن  و  ندارند  خبر  همدیگر  حال  از 
سالمت و مالیمت، برای دولت، ممكن نیست.15

خانواده  اعضای  از  حتی  بهائیان  و  بابیان  اینكه 
و اضافات«  »ترجمه  در  كتمان عقیده می كردند، 
آن  اصل  )كه  زرندی  نبیل  یخ  تار از  شوقی افندی 
عللی  به  و  نشده  گذاشته  دسترس  در  كنون  تا
از  حیفا  در  بهائی  جهانی  مركز  آرشیو  در  نامعلوم 
به  است(  مانده  پنهان  و  دور  محققان  دسترس 
داستان  در  مثال،  برای  است.  شده  ذكر  تكرار 
)حسن  می شود.16  كید  تأ زنوزی  حسن  شیخ 
كه هنگام  كاتب باب، آن شخصی است  زنوزی، 
تدوین  را  الواح  كو  ما قلعه   در  باب  مسجونیت 
رسیدن  هنگام  كرد.1۷(  حفظ  آیندگان  برای  و 
یكی  زنوزی،  سیدعلی  دیدار  برای  تبریز  به  ی  و
رفتار  از  ی  و نزد  سیدعلی  خویشاوندانش،  از 
كه بی عقل و بابی شده و از  كرد  فرزندش شكایت 
كند.  كرد او را به راه صواب هدایت  ی خواهش  و
شیدای  پیروان  از  شیخ  خود  كه  نمی دانست  او 
را  خویش  عقیده  و  كرده  تقیه  او  نزد  و  بوده  باب 
متمسک  نیز  خود  نبیل  است.18  كرده  پنهان  او 
به تقیه بود و در مقابل پدر بارها عقیده خویش را 

كرده بود.19  پنهان 

بابیان  جامعه  افراد  بین  در  عقیده  كتمان  و  ستر 
رواج وسیع داشته و آن ها عقیده خود را از یكدیگر 
مثال های  منوچهری  سپهر  می نمودند.  پنهان 
جان  تقیه  راه  از  كه  بابیان،  كه  می آورد  متعددی 
كت نجات داده بودند، برای اثبات  خود را از هال
و  اذیت  از  مأموران  و  علما  نزد  خود  اخالص 
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برای   نمی كردند،  یغ  در خود  هم نوعان  شكنجه 
قصد  به  را  بابی  زندانیان   خود  دست  با  مثال، 
تبری  به  وادار  را  آن ها  تا  می زدند  چوب  كت  هال

نمایند! 20

كتمان و تقیه همچنین در بین طالب بابی  شیوه 
كوچه و بازار  یاد داشت و آن ها در نزد مردم  رواج ز
معروف  شیخ  و  جماعت  امام  مسلمان،  اسم  به 

طالبی  از  بسیاری  بودند. 
بودند،  یده  گرو نو  آیین  به  كه 
می كردند  عقیده  كتمان 
مساجد  در  بتوانند  بهتر  تا 
معروف ترین   21 كنند!  تبلیغ 
ازجمله  باب،  اصحاب 
مال  بشرویی،  حسین  مال 
بارفروشی  محمدعلی 

زنجانی)حجت(،  محمدعلی  مال  یا  )قدوس( 
طبرسی  شیخ  قلعه  خونین  شورش های  رهبران 
تقیه   )1851�1850( زنجان  و   )1849�1848(
دعوت  كردن  تقیه  به  را  دیگران  و  می كردند 
نیز  بهائیان  و  بابیان  از  بسیاری  می كردند.22 
كتمان  را  خود  عقیده  دسته جمعی  به  صورت 
و  احكام  به  مستند  بابیان  نزد  تقیه  می كردند.23 
ادعیه  از  یكی  در  او  بوده است.  باب  دستورهای 
الهی  احكام  از  یكی  را  تقیه  خویش  مناجات   و 
ذكر می كند24 و در نامه ای به مال حسین بشرویی 
كرده  كه دعوی بابیت باب را قبول  )شخص اولی 
در محرم 1260ق/ دسامبر1844 می نویسد:   بود( 
از ذكر كلمه  مباركه به كسانی كه آن را نفی می كنند 

كن... از طریقه تقیه برای احتراز از رنج  خودداری 
كن.25  ی  و اذیت و مسجونیت پیرو

در  به خصوص  دعوت،  صاحب  اسم  إخفاء 
یخ  مرحله تكوین و شكل گیری آیین جدید، در تار
هجده گانه  یان  حوار باب  است.  نبوده  بی سابقه 
كه به حروف حی معروف اند، مدت ها  خویش را، 
از فاش كردن اسمش نهی كرده بود،26 همچنان كه 
نیز حواریون  حضرت مسیح 
نهی  رازش  كردن  فاش  از  را 
عبدالبهاء  بود.2۷  فرموده 
را صراحتًا »زمان  دوران باب 
می كند  اشاره  و  عنوان  تقیه« 
كه چون شرب دخان را باب 
و  بود  كرده  منع  پیروانش  بر 
شناسایی  علت  بدین  آن ها 
و مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند، آن ها به جهت 

تقیه به شرب دخان پرداختند!28

به  صریح  اشاراتی  نیز  عبدالبهاء  نوشته های  در 
ترجمه  در  متأسفانه  كه  است  موجود  تقیه  رواج 
حذف  را  تقیه  اصطالح  پایی  ارو زبان های  به 
محمد  جناب  به  مخصوص  نص  در  كرده اند. 
بود،  بهاءاهلل  حواریون  از  كه  بغدادی،  مصطفی 
حال  شرح  )كه  تذكرة الوفاء  كتاب  در  عبدالبهاء 
است(  بهائی  آیین  پیروان  و  اصحاب  قدمای 
باوجودآنكه  اهلل،  »سبحان  می گوید:  مثال  برای 
هریک  یاران  و  پدید  عقوبت  و  بود  شدید  تعرض 
چنین  در  بیم،  و  خوف  نهایت  در  تقیه  یه   زاو در 
شجاعت  نهایت  در  كریم،  شخص  آن  اوقاتی 

بین  در  همچنین  تقیه  و  کتمان  شیوه 
طالب بابی رواج زیاد داشت و آن ها در 
کوچه و بازار به اسم مسلمان،  نزد مردم 
بودند.  معروف  شیخ  و  جماعت  امام 
گرویده  که به آیین نو  بسیاری از طالبی 
بهتر  تا  می کردند  عقیده  کتمان  بودند، 

کنند!  بتوانند در مساجد تبلیغ 
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از  بیان درحقیقت  این  نمود.«29  جسورانه حركت 
كه عبدالبهاء با لهجه سرزنش  منابع نادری است 
نكته  همین  لیكن  می كند.30  صحبت  تقیه  از 
لزوم  ثانیًا  و  تأیید می كند  را  آن  رواج  و  اواًل، وجود 
درظاهر  بیاناِت  مختلِف  شرایط  و  اوضاع  بررسی 
نشان  را  تقیه،  دربارۀ  به خصوص  متناقض، 

می دهد. 

مدارک  فراوانی  وجود  با 
كی  حا همه  كه  یخی  تار
تقیه  و  پنهان كاری  رواج  از 
بهائیان  و  بابیان  بین  در 
فراوان  تعجب  مایه  است، 
بهائی  مورخان  كه  است 
انكار  عمومًا  را  تقیه  رواج 
در  چنان كه  و  می كنند 
آمد،  مقاله  این  مقدمه  

دارند  عقیده  امروز  نیز  بهائی  جامعه  افراد  اغلب 
دكتر  مثال،  برای  است!  مذمومی  سنت  تقیه  كه 
سند  ارائۀ  بدون  خویش،  استداللیه   در  شفر  اودو 
بهائی  امر  در  عقیده  »كتمان  می نویسد:  مرجع  و 
حتی هنگامی كه خطر جانی وجود داشته باشد، 
والیت  دوره   برای  فقط  البته  كه  است«،31  مردود 
جهانی  بیت العدل  زعامت  و  شوقی افندی 
صحت داشته و نه دوران قبل از آن. تنها اشاره ای 
كه ادیب طاهرزاده، عضو دیرپا ی بیت العدل، در 
است  این  داده  تقیه  درباره  كتابش،  جلد  چهار 
است.32  داشته  رواج  شیعیان  میان  در  تقیه  كه 
به  متعددی  اشارات  كتابش  در  خود  درحالی كه 

رواج تقیه در میان بهائیان می دهد و از مسافرانی 
تقیه  یكدیگر  از  سفر  هنگام  كه  می كند  حكایت 
كرده و مقصد حقیقی خود را برای دیدار بهاءاهلل، 
پنهان می كردند،33  از دیگران  یا عكاء،  بغداد  در 
ی،  بدو عرب های  بخارایی،  تاجران  لباس  به  یا 

یش صوفی در می آمدند.34 آب فروشان و دراو

تقیه در دوران زعامت بهاءاهلل 
)1892-1863(

ذكر  چنان كه  بهائیان، 
كردیم، عقیده  خود را از افراد 
خانواده  خویش، از دیگران و 
كتمان  حتی از سایر بهائیان 
ابوالفضل  میرزا  می كردند. 
كه  می كند  ذكر  گلپایگانی 
نام  به  شخصی  با  مدت ها 
ماهوت فروش  عبدالكریم 
بداند  اینكه  بدون  داشت،  مكاتبه  و  رفت وآمد 
بوده  بهائیان  مالقات  مركز  او  منزل  و  بهائی  او  كه 
است.35  بهائیان، چنان كه خواهیم دید، مكررًا به 
دستور صریح بهاءاهلل، از روش تقیه و پنهان كاری 

استفاده می كردند. 

در  استانبول،  به  بغداد  از  بهاءاهلل  تبعید  هنگام 
كه موهایشان را  كرد  بهار 1863، او به همراهان امر 
كه امنیت  یشان درآیند  كرده و در لباس درو بلند 
همچنین،  بماند.36  مصون  آن ها  سالمتی  و 
كه در عراق باقی ماندند از ابراز عقیده  اتباعش را 
كرد.37  آشكار و تبلیغ در خیابان های بغداد منع 

بنا بر اطالع نگارنده، هیچ گونه مدرکی در 
را  تقیه  سنت  بهاءاهلل  که  نیست  دست 
کرده باشد. چنان که خواهیم  نسخ و نهی 
دید، درست عکس این صحیح است. از 
جهتی دیگر دالیل فراوانی اشاره به این 
که وی نه فقط امر قاطع به تقیه  می کند 
کرده، بلکه خود نیز از این روش پیروی 
می کرده است. تاریخ نبیل مثال هایی از 

این گونه رفتار در اختیارمان می گذارد. 
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خود  طاهرزاده  كه  فراوان،  اشارات  این  وجود  با 
آورده  بهائیان  میان  در  تقیه  رواج  درخصوص  نیز 
است، بیان و ذكر آن را مسكوت داشته و تقیه را در 
كتابش فقط به شیعیان نسبت می دهد! فهرست 

آن  از  بهائی  ادبیات  در  كه  حكمت،  اصطالح 
ندارد،  تقیه  اصطالح  با  فرقی  می شود،  استفاده 
چنانكه بعدًا به نص صریح بهاءاهلل خواهیم دید. 
از  كه  بی حدوحصر،  و  قطعی  دالیل  این  همه   با 
كه  مورخانی  حتی  خارج اند،  ما  بحث  حوصله  
كرده و نوشته اند  درباره  تقیه در امر بهائی پژوهش 
و خود مثال های فراوانی درباره رواج تقیه در میان 
از  تقیه  كه  می گویند  آورده اند،  بهائیان  و  بابیان 
عهد بهاءاهلل به بعد نهی شده است! برای مثال، 
به  كه  مقاله ای  در  مانک  استایلز  سوزان  خانم 
امریكا  بهائی  مطالعات  فصلنامه  در   1996 سال 
كرده، مثال های بسیاری درباره  رواج سنت  چاپ 
كید  تأ و  گنجانده  خویش  مقاله  در  پنهان كاری 
می كند »اصطالح »حكمت« در آثار بهائی همان 
كه اصطالح تقیه در بین شیعیان  مفهومی را دارد 
مالمیری  محمدطاهر  از  ایشان  است.«38  داشته 
»بهائیانی  می كند:  نقل  یزد  شهدای  یخ  تار در 
به صورت  بارها  می شدند،  بهائیت  به  متهم  كه 
خانم  می كردند.«39  انكار  را  تهمت  این  قطعی 
متعدد  مثال های  دادن  به دست  وجود  با  مانک 
كه  دیگر، بدون دادن مرجع، نتیجه گیری می كند 
است!  شده  مذموم  و  نسخ  بهاءاهلل  آثار  در  »تقیه 
فرق  حكمت  و  تقیه  میان  به وضوح  بهاءاهلل  و 
گذاشته است.« 40 حتی سپهر منوچهری، با وجود 

عهد  در  تقیه  درباره   كه  بی شماری  مثال های 
كرده است، قائل بر این است  بهاءاهلل جمع آوری 
تا اظهار دعوی علنی بهاءاهلل  كه این سنت فقط 
دانسته  مذموم  را  آن  بهاءاهلل  و  است  داشته  رواج 
كه  هست  نیز  دوكه  فیلیپ  نظر  امر  این  است.41 
در رساله  افتخاری خود تقیه در بهائیت را بررسی 

كرده است.42

نگارنده، هیچ گونه مدركی در دست  بر اطالع  بنا 
كرده  كه بهاءاهلل سنت تقیه را نسخ و نهی  نیست 
این  باشد. چنان كه خواهیم دید، درست عكس 
صحیح است. از جهتی دیگر دالیل فراوانی اشاره 
تقیه  به  قاطع  امر  فقط  نه  ی  و كه  می كند  این  به 
می كرده  ی  پیرو روش  این  از  نیز  خود  بلكه  كرده، 
یخ نبیل مثال هایی از این گونه رفتار در  است. تار
اختیارمان می گذارد. برای مثال، بعد از سوءقصد 
دولت  عوامل   ،1852 در  ناصرالدین شاه  جان  به 
بابی  تبریزی  خان  سلیمان  گماشتگان  از  یكی 
كه  را،  بابیان  همه   تا  می برند  بازار  به  را  »عظیم« 
البته تقیه می كرده و نامشخص بودند، تشخیص 
كند. این شخص برای حفظ جان  داده و معرفی 
كه بابی نبودند، بابی  بابیان، اشخاص دیگری را 
معرفی می كند. این داستان، جدا از ناجوانمردی و 
كه یک فرد مؤمن بابی افراد  ناهنجاری اخالقی آن 
به اصطالح  و  كرده  متهم  بی جهت  را  بی گناهی 
بدهد،  نجات  را  بابیان  جان  تا  است  داده  لو 
نیز  بهاءاهلل خود  كه  اشاره دیگری است  متضمن 
را آشكار نمی ساخته  تقیه می كرده و عقیده  خود 
یخ نبیل، عمال دولت آن  است. بنا به روایت تار
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بهاءاهلل  كه  بردند  سیاه چال  به  آنگاه  را  شخص 
كند.43  مشخص  بابی  زندانیان  دیگر  میان  در  را 
در  معروفیت  وجود  با  بهاءاهلل  دیگر،  عبارت  به 
و  ناشناس  دولتی  مأموران  نزد  هنوز  بابیان،  نزد 
شخص  شهادت  به  احتیاج  و  بود  نامشخص 

كند.  كه او را شناسایی  سومی بود 

برطبق این روایت او اقرار به عقیده خویش نكرده 
یخی دارد و  بود. این گونه مسائل نیز البته سابقه  تار
كدورت خاطر  نباید اشاره به آن نزد بهائیان باعث 
سخت  دوران  آن  در  پیشین  پیغمبران  گر  ا شود. 
همان  از  و  نمی زدند  تقیه  به  دست  پرتعصب  و 
اعدام  و  گلوله باران  یا  یخته  آو به صلیب  اول  روز 
می شدند. آیین نوین و احكام جدید را چگونه و 

از چه راهی اجرا می كردند؟

تقیه  بر  داللت  نبیل  یخ  تار در  نیز  دیگری  مثال 
كه موضوع واقعه  دستگیری همراه  بهاءاهلل می كند 
قلعه شیخ طبرسی  راه  در  بابی  با سایر اصحاب 
می بردند  آمل  به  را  زندانیان  هنگامی كه  است. 
دستور  بهاءاهلل  كنند،  تحقیق  ایشان  از  علما  كه 
و  اسناد  تمام  هم ركابان  و  اصحاب  كه  می دهد 
كنند. به  مدارک خطی تحت اختیارشان را نابود 
بابی  عقیده  كه  اسنادی  و  مدارک  دیگر،  عبارت 
از بین برده می شود.  را ثابت می كرد  او و سایرین 
مخطوطه ای  مأمورین  تحقیق،  هنگام  لیكن 
نابود  از  او  كه  می كنند  پیدا  بابیان  از  یكی  نزد 
و  شوق  با  امر  همین  بود.  كرده  غفلت  ساختنش 
یاد به منزله دلیل اثبات بابی بودن آن  خشنودی ز
گروه تلقی می شود.44 پس اینجا نیز واضح می شود 

بابی  به  اقرار  علنًا  بهاءاهلل،  ازجمله  زندانیان،  كه 
بودن نمی كردند و اتهام آن ها به طرفداری از بابیت 
نزدشان  در  بابی  دست نوشته   یک  یافتن  از  پس 
بوده است.45 بهاءاهلل خود تحت عنوان حكمت 
تكلم  صریحًا  مرسل  و  ُمنزل  از  »ابدًا  می كرد  نهی 
اینكه  از  می كرد  منع  را  آن ها  حتی  و  ننمایند.«46 
كه  الواحش را به دیگران بدهند: »عرض می شود 

دادن سواد آن [لوح] به  نفس مذكور جایز نه«.47

كتمان عقیده نزد پیروان بهاءاهلل از بدو دعوت او 
رواج داشته و باوجود اینكه بیت العدل نیز در یكی 
تأیید   200۷ سال  در  بار  اولین  برای  نامه هایش  از 
متعدد  دوره های  در  بهائیت  در  تقیه  كه  می كند 
است،48  داشته  رواج  مختلف  نسبت های  به  و 
این مسأله در ادبیات بهائی هنوز مسكوت و نزد 

بهائیان عمومًا پنهان و نامعلوم مانده است.

یكی از قدیمی ترین اسناد این اقدام عریضۀ  طلب 
مورخ  امریكا،  كنگره  به  جهرم  بهائیان  حمایت 
است.  186۷م  مارس   16 10ذی القعده 1283ق/ 
هویت  تكوین  بر  دلیلی  سند  این  جهت  یک  از 
مشخص بهائیان، چهار سال پس از دعوی بهاءاهلل 
است! و از جهتی دیگر، به زبان خود عریضه نویسان 
كه  می نویسند  است.  كردنشان  تقیه  بر  كیدی  تأ
»عالوه بر آنچه درباره قتل عام، زندانی شدن و نهب 
دادند،  گزارش  اموالشان  و  مال  رفتن  غارت  به  و 
كه چهل هزار نفر از پیروان مرد  حقیقت این است 
حكیم [یعنی بهاءاهلل] در ایران و مناطق مجاور از 
دارند  هراس  سالطین  و  حكمرانان  سطوت  ترس 

دین خود را آشكار سازند«.49 
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تقیه  اهل  بهائیان  كه  می دانستند  نیز  مسلمانان 
آمده  پیرمردی  داستان  آباده،  یخ  تار در  هستند. 
كه از ترس اهالی، انكار عقیده می كند ولی  است 
می كنند  كید  تأ و  نمی دارند  بر  او  از  دست  اهالی 
كه تقیه می كند و  ی باید »بابی« مهمی باشد  كه و

كرد.50 لذا نباید حرف او را باور 

انكار  یا  حكمت  و  تقیه 
عقیده نزد بهائیان در مراجع 
چشم  به  نیز  دیگری  متعدد 
بزرگان  نزد  حتی  و  می خورد 
مثاًل  می شود.  دیده  بهائی 
اصفهانی،  حیدرعلی  میرزا 
نزد  تبلیغی  به هنگام سفری 
كم قوچان،  شجاع الدوله، حا
طایفه  این  »از  كه  می گوید 
پیرمردی  درباره  و  نیستم«51 

حاضر  اعدام  از  قبل  كه  می نویسد  اشرف  نام  با 
كه نسبت  امر  این  »از  كند:  انكار عقیده  می شود 
می دهند خبر دارم ولی بهائی نیستم، اما حاضر به 
سب و لعن نشده و اعدام می شود«.52 همچنین، 
میرزا  كامران  به  گلپایگانی  ابوالفضل  میرزا 
كه بهائیان عقیده خود را  گفته بود  نایب السلطنه 
حتی از افراد خانواده و خاندانشان طوری مكتوم 
می كنند كه تشخیص آن ها بدون خشونت ممكن 
نخواهد بود.53 همین گونه پنهان كاری ها از حاجی 
می شود  دیده  نیز  بهاءاهلل،  برادر  رضاقلی،  میرزا 
صدراعظم،  با  مالقات هایش  در  بار  چندین  كه 
برادرش  با  تماس  مشیرالدوله،  خان  حسین  میرزا 

شده  مشیرالدوله  خشم  باعث  و  كرده  انكار  را 
بهائیان، حتی علیه هم كیشان  از  بود.54 بسیاری 
خود، با دشمنان خویش همدست شده و در قتل 
انكار  ایام،  بعضی  در  می كردند!55  شركت  آن ها 
كه با سب و لعن باب  عقیده حتی تا حدی بود 
سیدحسین  بارز،  مثال  می شد.  همراه  بهاءاهلل  یا 
كاتب باب،  یزدی، منشی و 
را  او  كرده،  تبری  كه  است 
كرده و حتی حاضر شد  سب 
ی تف بیندازد.56 در  ی و بر رو
یخ نبیل فقط اشاره به این  تار
دستور  بر  بنا  او  كه  می شود 
تقیه  باب  علی محمد  میرزا 
را  او  الواح  و  نوشته ها  تا  كرد 

كند.57 برای آیندگان حفظ 

و  بابیان  میان  در  تقیه  رواج 
تعدادی  از  كه  ببرد  یادمان  از  نباید  البته  بهائیان 
ترورها،  و  قتل ها  در  مستقیم  دخالت  كه  آن ها  از 
و  كتمان  داشتند،  ناصرالدین شاه  ترور  ازجمله 
به میدان  آن ها در حال وجد  و  نبود  پذیرفته  توبه 
مرگ شتافتند. از آن جمله داستان مال شیخ  علی، 
سوءقصد  جریان  در  كه  است  »عظیم«  به  ملقب 
از  بعد  و  داشت  فعالی  حضور  ناصرالدین شاه  به 
كه  با عصایی  »ابتدا سیدی  قتلش  صدور حكم 
نواخت.  عظیم  جناب  مغز  به  داشت  دست  در 
او  به  سنگ  و  آجر  كرده  هجوم  اطراف  از  مردم 
پرتاب می نمودند و سب و لعنش كردند تا عاقبت 
با خنجر و شمشیر بدنش را پاره پاره ساختند.«58 

کتمان عقیده نزد پیروان بهاءاهلل از بدو 
اینکه  باوجود  و  داشته  رواج  او  دعوت 
نامه هایش  از  یکی  در  نیز  بیت العدل 
تأیید   2007 سال  در  بار  اولین  برای 
که تقیه در بهائیت در دوره های  می کند 
رواج  مختلف  نسبت های  به  و  متعدد 
ادبیات  در  مسأله  این  است،  داشته 
بهائی هنوز مسکوت و نزد بهائیان عمومًا 

پنهان و نامعلوم مانده است.
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یا داستان پردازی شوقی افندی درباره شمع آجین 
كردن سلیمان خان از عوامل ترور ناصرالدین شاه 
نبیل.59  یخ  تار فارسی  ترجمه  مطالع االنوار،  در 
منابع بهائی شامل نمونه هایی از این گونه حاالت 
بهائیان در  از  نقل  به  كه  بهائیان هستند  و  بابیان 

رسانه های خارجی هم منعكس می شد.60

نیشن  امریكایی  روزنامه 
یخ  تار به   )The Nation(
تحت   1866 ژوئن   22
عنوان »آیینی جدید« شرح 
و  بابی  یخ  تار از  مفصلی 
بابی  یست های  ترور آزار 
نقل  به  تهران 1852،  را، در 
دو  آرتور  كنت  كتاب  از 
گوبینو، مذاهب و فلسفه در 
نیم  و  دو  در  میانه،  آسیای 

صفحه می آورد.61   

تبشیری  مجله  یک 
مسیحی نیز از قول یكی از كشیشانی كه یک هفته 
نقل  بود،  گذرانده  ایران  در  بهائیان  نزد   1893 در 
كه صدها تن از آنان در جنگ با نیروهای  می كند 

دولتی به قتل رسیده اند.62 

یستی  ترور اقدامات  بابیان در مظان  از  نفر  به 38 
اختیار داده  تهران  در  علیه شاه، در سال 1850، 
 31 یابند،  نجات  عقیده  انكار  راه  از  كه  شد 
نفر  هفت  اما  شدند63  رها  و  كرده  انكار  نفرشان 
آن ها  نشدند.  عقیده  ترک  به  حاضر  باقی مانده، 

یكی بعد از دیگر جلوی چشم باقی ماندگان اعدام 
انكار  باقی مانده ها مجددًا حق  به  بار  و هر  شدند 
و  نكردند  قبول  آن ها  ولی  می شد،  داده  عقیده 
به »شهدای  نفر معروف  این هفت  اعدام شدند. 
الگوی  بهائی  و  بابی  ادبیات  در  طهران«  سبعه 
برای مشخص  البته  راه عقیده شدند.64  در  ایثار 
شدن اینكه تا چه حد انكار 
جنبه   بهائیان  نزد  عقیده 
عمومی یا استثنایی داشته 
تحقیقات  باید  است، 
صورت  آینده  در  بیشتری 
گیرد. نگارنده بر این اعتقاد 
عمومی  جنبه  كه  است 
انكار  و  پنهان كاری  بودن 

عقیده غلبه داشته است. 

لوحی  در  خود  بهاءاهلل 
معشرالبشر«  »یا  به  خطاب 
و  ستر  بین  تعادل  لزوم  به 
نه  »امروز  می كند:  نصیحت  عقیده  علنی  اظهار 
مشهور.  ظاهر  نه  و  است  محبوب  مستور  خائف 
امر  به  خدمت  و  باشند  عامل  حكمت  به  باید 
شیخ  به  خطاب  دیگر  لوحی  در  مشغول.«65 
خود  كه  می گوید  ظاهر  در  اصفهانی  محمدتقی 
] اهلل  »لعمر  است!  نبوده  ستر  به  قادر  هیچ گاه 

نبوده.  ستر  به  قادر  مظلوم  این  سوگند]  خدا  به 
آشكار  [او  المختار  المقتدر  هو  و  أراد  ما  أظهر  إنه 
و  توانا  اوست  خواست.  كه  را  آنچه  ساخت 
صاحب اختیار].«66 این بیان درباره  لوح سلطان، 

خویشاوندان  سایر  با  همراه  خود،  بهاءاهلل 
تمام  در  پیروانش،  و  همراهان  باقی  و 
 ،)1863  -1853( بغداد  در  عثمانی،  دوره 
ادرنه )1863- 1868( و عکا )1868- 1892( 
به  کتمان عقیده می کردند و  تقیه، ستر و 
فقط  و  به ندرت  بودند.  معروف  مسلمان 
به عنوان  خفاء  در  و  استثنایی  به صورت 
نمایندگان آیین جدید شناخته می شدند. 
اسالمی  سنت های  به  خودش  بهاءاهلل 
متمسک بود، در مسجد نماز می خواند و 
اذیت  از  )تا  می کرد  صیام  رمضان  ماه  در 

مردم محفوظ بماند(.
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سبب  كه  »آنچه...  به  و  ناصرالدین شاه،  یعنی 
الفت و مودت و اتفاق است،«67 اشاره دارد و به 
كه خود هیچ گاه قادر  همین معنی محصور است 
بر پرده انداختن بر تعالیم الفت و مودت و اتفاق 
نبوده  است و این ربطی به مسأله مورد بحثمان، 
همه،  این  با  ندارد.  عقیده،  كتمان  و  ستر  یعنی 
با  كه  بود  بیاناتی می توانند  بالشک مراجع شامل 

یكدیگر در تباین باشند.68

پنهان کاری و تقیه بهاءاهلل و بستگان و یاران در تمام 
دوران رهبری او

باقی  و  خویشاوندان  سایر  با  همراه  خود،  بهاءاهلل 
در  عثمانی،  دوره  تمام  در  پیروانش،  و  همراهان 
بغداد )1853� 1863(، ادرنه )1863� 1868( و 
كتمان عقیده  1892( تقیه، ستر و  عكا )1868� 
به ندرت  بودند.  معروف  مسلمان  به  و  می كردند 
به عنوان  خفاء  در  و  استثنایی  به صورت  فقط  و 
می شدند.  شناخته  جدید  آیین  نمایندگان 
متمسک  اسالمی  سنت های  به  خودش  بهاءاهلل 
رمضان  ماه  در  و  می خواند  نماز  مسجد  در  بود، 
صیام می كرد )تا از اذیت مردم محفوظ بماند(.69 
صائم  رمضان  ماه  در  كه  می كند  كید  تأ بهاءاهلل 

بوده است. می گوید:

مبارک  ایام  رحمته.  و  اهلل  سالم  علیک  مهدی  یا 
قائمیم  شب ها  و  صائمیم  روزها  است.  رمضان 
از  اطراف  در  محبت  مدعیان  از  بعضی  ناطق.  و 
هو  اهلل  لكن  و  محروم اند  دو  هر  حكمت  و  عمل 

الستار الخبیر.70 

بر  كید  تأ بر  عالوه  بهاءاهلل،  بیان  این  دوم  بخش 
و  كتمان  كسر  و  قیام  و  روزها  در  كتمان  و  صیام 
نطق در شب ها و دور از چشمان دشمنان، داللت 
به  بهاءاهلل  دارد.  پراهمیتی  فوق العاده  مطلب  بر 
كه به صورت ظاهر مدعی  بهائیانی اشاره می كند 
معنی  )به  حكمت  از  را  خود  لیكن  محبت اند، 
كرده اند. مقصود از محبت  كتمان و تقیه( محروم 
كتاب  در  كه  است  ُحبی  همان  نیز  اینجا  اهلل 
انسان  كه  آورده شد  این مقاله،  ایقان، در مقدمه 
بهاءاهلل  )می (دهد.«۷1  سیر  بی دلیل  »به جهتی  را 
وضعیتی  چنین  در  حتی  كه  می دهد  مژده  آنگاه 
و  حكمت  از  محبت«  »مدعیان  این گونه  كه 
دوری  ایشان  خود  روش  برخالف  عقیده،  كتمان 
را  خود  رمضان  ماه  در  صیام  از  شاید  و  جسته 
محروم ساخته اند، خداوند دانا بر اقدام آن ها پرده 
ستر انداخته و آن ها را حفظ می كند: »لكن اهلل هو 

الستار الخبیر.«

الواح شامل حکم صریح به تقیه

»لوح  در  بهاءاهلل  لسان  از  تقیه  به  صریح  امر   .1
بدیع«، پس از مرگ دو نفر از پیروانش آمده است: 
»بدیع«  به  ملقب  خراسانی،  نیشاپوری  آقابزرگ 
»لوح  بهاءاهلل  دستور  به  كه  هفده ساله ای  جوان 
علت  به   و  برد  ناصرالدین شاه  برای  را  سلطان« 
فلک  به  شد،  دستگیر  مأموران  با  همكاری  عدم 
بسته شد و در ژوئیه 1869 اعدام شد؛ همچنین 
از  پابرهنه  را  او  كه  ماهفروزكی  علی جان  مال 
مازندران به طهران روانه كرده و روز 29 ژوئن 1883 
اعدام  میدان  به  و شیپور  نقاره  و  بوق  با  تهران  در 
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كردند. بهاءاهلل سال ها پس از آن، استقامت  روانه 
گفته  كاری بدیع را ستوده و هرچه در باب او  و فدا
به  امر  از  هدف  كرد.72  االلواح« موصوف  به »ملح 
یخ  تار تقیه در طول  از  آنجا، چنان كه هدف  تقیه 
»حفظ  است،  شده  ذكر  لوح  متن   در  نیز  و  بوده 
از  بهائی  ــ  بابی  جوان  جامعه  حفظ  و  نفوس« 

انقراض و متالشی شدن بوده است. 

قباًل مرقوم  اینكه  »و  لوح می گوید:  این  بهاءاهلل در 
داشتید كه الواح رسیده و امر تقیه در آن نازل، هذا 
حق ]یعنی این حقیقت دارد[. بعد از بدیع ]منظور 
آقابزرگ خراسانی است[ علیه بهاءاهلل االبهی... و 
از شهادت حضرت اعلی ]مقصود مال علی  بعد 
 ... ]مازندران[  میم  ارض  ِمن  است[  ماهفروزكی 
]یعنی  عندكم  ما  استروا  صادر..  اقرار  عدم  به  امر 
ظالمین  ظلم  كنید[.  پنهان  ید  دار خود  نزد  آنچه 
كه قلم )اشاره  و غفلت غافلین به مقامی رسیده 
حروفات  از  یكی  كلمۀ  به  است(  بهاءاهلل  خود  به 
قبل )اینجا یعنی ائمه اطهار( تكلم نموده »التقیة 
مقدسه  نفوس  حفظ  مقصود  و  آخرها  الی  دینی« 
كه  نفوس  از  مقدار  چه  فرمایید  مالحظه  است. 
امر  باختند  جان  تقیه  و  حجاب  و  ستر  غیر  ِمن 
آن  به  الواح  از  كثری  ا چنانچه  شد  حكمت  به 

مزین.73

توسط  هیچ گاه  شد،  ذكر  قباًل  چنان كه  تقیه«  »امر 
نكات  به این ترتیب،  است.  نشده  نسخ  بهاء اهلل 

متعددی به صورت واضح آشكار می شود:

كه »امر تقیه... نازل« و  كید بر این می شود  اول، تأ

»امر به عدم اقرار صادر« شد.

و  ظالمین«  »ظلم  كه  می شود  كید  تأ این  بر  دوم، 
و  حجاب  و  ستر  غیر  ِمن  »كه  پیروان  كاری   فدا
تقیه جان باختند،« ایشان را ناچار به تمسک به 
اصطالحاتی كرده است از قبیل »استروا ما عندكم« 
اطهار؟مهع؟  ائمه  زبان  از  كه  دینی«،  »التقیة  یا  و 
صادر شده و بهاءاهلل در الواح بی شماری، ازجمله 
استناد  آن  به  بغدادی،  مصطفی  محمد  لوح 

می كند.

سوم، علت و سبب نزول امر به تقیه ذكر می شود و 
آن »حفظ نفوس« از انقراض و اضمحالل و مرگ 

بوده است.

كه  است  این  در  لوح  این  دیگر  اهمیت  چهارم، 
در  حكمت  كه  بهائیان،  از  بعضی  نظر  برخالف 
از تقیه می دانند، اصطالحات  را غیر  آیین بهائی 
و  متشابه  به  صورت  آشكارا  حكمت  و  تقیه 
مضمون،  یک  و  معنی  یک  دارای  و  مترادف 
با اصطالحات متعدد  و هم ردیف  استفاده شده 
دیگری مثل ستر و حجاب آورده شده اند. هدف 
عقیده،  كتمان  با  مرتبط  اصطالحاِت  این  همه  

حفِظ جامعه بوده و هست.

این  نه فقط در  تقیه  كه حكم  كند  كید  تأ پنجم، 
آن  به  الواح  از  كثری  »ا بلكه  است،  آمده  لوح 

مزین اند« و شاید بشر از دیدن آن عاجز است!

2. در الواح دیگری نیز بهاءاهلل به نص صریح امر 
جناب  به  خطاب  لوحی  در  است.  كرده  تقیه  به 
كه در پیام بهائی به چاپ رسیده،  آقا سیدخلیل، 
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بعد از شرح اشتداد بر علیه احباء می گوید:

راه  در  زندان  در  كه  كسانی  همه  من.  اسم  ای 
از خوف ظالمین  كه  كسانی  و  وارد شده اند  خدا 
بذكر  كل  گشته اند،  و متفرق  پریشان  و  مضطرب 
اهل  بر  شد  وارد  فائز.  بهاءاهلل(  )یعنی  اعلی  قلم 
كه شبه آن در عالم  میم )یعنی مازندران( بالیایی 

)به  لعمراهلل  نشده.  شنیده 
خداوند قسم( این ظلم سبب 
در  است  كلی  فساد  و  فتنه 
من  كن  و  احفظ  ان  عالم... 
و  كن  حفظ  )پس  الساترین 
پنهان  كه  باش  آن هایی  از 
می كنند(... شقاوت عباد به 
اعلی  قلم  كه  رسیده  مقامی 
ناله  و  نوحه  بهاءاهلل(  )یعنی 
كلمۀ  به  كه  چه  می نماید، 
اولیای قبل )ائمه اطهار؟مهع؟( 
و  ذهبک  »استر  شده  ناطق 

رفت وآمدت  را،  )طالهایت  مذهبک«  و  ذهابک 
دین  و  دینی  »التقیة  و  كن(  پنهان  را  آیینت  و  را 
آبائی« )تقیه دین من و دین پدران من است(. بعد 
از مرگ بدیع )یعنی آقابزرگ نیشاپوری خراسانی( 
در  محكم  حكمت  امر  رحمتی،  و  بهائی  علیه 
واضح  صریح  بیان  به  یعنی  نازل.  الهی  كتاب 
علی  مال  مرگ  از  بعد  همچنین  شد.  ذكر  مبین 
ستر  حكم  ماهفروزكی(  علی جان  مال  )مقصود 
ی از این آیین را  نازل )هیچ  كس اجازه ندارد پیرو

كند(. ۷4 در مقابل دیگران اقرار 

دربارۀ این لوح نیز چند نكته را باید تذكر داد:

یا  بابی  به  كه  كسانی  هم  اینكه  بر  كید  تأ اول، 
و  زندانی اند  كنون  ا و  شده  مشخص  بودن  بهائی 
كنده  كه از ترس حكومت متفرق و پرا كسانی  هم 
شده و تقیه می كرده اند، »كل بذكر قلم اعلی فائز« 

هستند.

الواح  و  بدیع  لوح  مثل  دوم، 
مصطفی  محمد  متعدد 
حكم  در  بهاءاهلل  بغدادی، 
ائمه  مشهور  بیانات  به  تقیه 
استناد می كند. »استر ذهبک 
مذهبک،«  و  ذهابک  و 
طالی  بر  بپوشان  پرده  یعنی 
رفت وآمدهای  بر  خودت، 
خودت و بر عقیده و مذهب 
»التقیة  همچنین،  و  خودت 
یعنی  آبائی،«  دین  و  دینی 
دین  و  است  من  دین  تقیه 
به  الساترین«،  من  كن  و  احفظ  »ان  یا  من  پدران 
جامعه ی  و  خود  )لسان  بكن  حفظ  اینكه  معنی 
كتمان  كرده و  كه ستر  كسانی باش  از  و  را(  نوین 

عقیده می كنند. 

سوم، مجددًا در این لوح اصطالح حكمت را به كار 
می برد و آن  را به همان معنای تقیه ذكر می كند و 
كه این امر »محكم« در »كتاب« نازل و  می نویسد 
همان حكم محكم حكمت، حكم محكم ستر و 

كه نازل شده است.  كتمان است 

است  این  در  لوح  این  دیگر  اهمیت 
بهائیان،  از  بعضی  نظر  برخالف  که 
از  غیر  را  بهائی  آیین  در  حکمت  که 
و  تقیه  اصطالحات  می دانند،  تقیه 
و  متشابه  به  صورت  آشکارا  حکمت 
یک  و  معنی  یک  دارای  و  مترادف 
هم ردیف  و  شده  استفاده  مضمون، 
مثل  دیگری  متعدد  اصطالحات  با 
هدف  شده اند.  آورده  حجاب  و  ستر 
کتمان  با  مرتبط  اصطالحاِت  این  همه  

عقیده، حفِظ جامعه بوده و هست.
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می فرماید  صریح  نص  به  لوح،  این  در  چهارم، 
»لیس ألحد ان یعترف بهذا األمر امام وجوه« یعنی 
كردن به این آیین را درمقابل  كس حق اقرار  هیچ 

دیگران ندارد!

كید می شود  پنجم، برای رفع هرگونه سوءتفاهم تأ
صریح  بیان  به  حكم  این  كه 
به  شد،  ذكر  مبین  واضح 
دیگر  آینده  در  اینكه  معنای 

قابل تأویل یا تفسیر نباشد. 

آن  به  بارها  چنان كه   .3
الواح  در  بهاءاهلل  اشاره رفت، 
محمد  به  خطاب  متعدده 
به  كه  بغدادی،  مصطفی 
»اول شخص  قول عبدالبهاء 
را  او   75 بود،«  عراق  در  احباء 
عقیده  كتمان  و  تقیه  به  امر 
كنون  ا كه  الواح  این  می كند. 
می شوند،  آماده  چاپ  برای 
مجموعه ای  بزرگ ترین  شاید 
خطاب  كه  دهند  تشكیل  را 
شامل  و  است  فرد  یک  به 

سیاسی  و  یخی  تار روحانی،  مهم  بسیار  مطالب 
است.76   خارج  مقاله  این  حوصله  از  كه  است 
»یا  می گوید:  الواح  این  از  یكی  در  مثال،  برای 
محمد مصطفی، إنا لو نذُكَر الحق نخاف الفساد و 
لو َنسُتر نخاف االضالل، أسُتر و ُكن من الساترین.« 
ترجمه: ای محمد مصطفی، ما چنانچه حقیقت 
را ذكركنیم از فساد می ترسیم و چنانچه حقیقت را 

گمراه شدن دیگران  كنیم، ترس از  پنهان و مستور 
كه پنهان  كن و از آن هایی باش  یم. پس پنهان  دار

می كنند.77

فوق العاده  داللت های  دارای  نیز  لوح  این 
عبرت انگیز است و نشان دهنده  وضعیت روحی 
در  دائمًا  كه  است  بغرنجی 
تضاد  نوعی  بهائیت  یخ  تار
یک  از  است:  داده  تشكیل 
رساندن  و  تبلیغ  لزوم  جهت 
با  همراه  دیگران  به  امر  پیام 
از  و  حقیقت  آن  تحرِی  لزوم 
و  ستر  ضرورت  دیگر،  جهتی 
برای  عقیده  آن  كردن  پنهان 
مقابله  و  شر  از  جلوگیری 
الواح  این  در  حكومت. 
تقیه  حكم  كه  است  آشكار 
ساده  تصمیمی  بهاءاهلل  نزد 
نوع  یک  در  او  نبوده،  آسان  و 
بحران شدید در مقابل چنین 
بود:  گرفته  قرار  تصمیمی 
چنانچه به حقیقت متمسک 
كتمان ندهد،  بمانند، یعنی حكم به تقیه، ستر و 
شدن  متالشی  و  بهائیان  قتل  و  فساد  باعث  این 
و  مستور  را  حقیقت  چنانچه  و  می شود.  جامعه 
گمراهی  سبب  دیگر  جهتی  از  این  كند،  پنهان 
دیگران می شود. با وجود چنین بحرانی، تصمیم 
ُكن من الساترین،«  واضح و روشن است: »استر و 
كه  باش  آن هایی  از  و  كن  پنهان  را  عقیده ات 

که حکم تقیه  در این الواح آشکار است 
آسان  و  ساده  تصمیمی  بهاءاهلل  نزد 
نبوده، او در یک نوع بحران شدید در 
گرفته بود:  مقابل چنین تصمیمی قرار 
بمانند،  متمسک  حقیقت  به  چنانچه 
کتمان  و  ستر  تقیه،  به  حکم  یعنی 
ندهد، این باعث فساد و قتل بهائیان 
می شود.  جامعه  شدن  متالشی  و 
پنهان  و  مستور  را  حقیقت  چنانچه  و 
گمراهی  کند، این از جهتی دیگر سبب 
چنین  وجود  با  می شود.  دیگران 
بحرانی، تصمیم واضح و روشن است: 
ُکن من الساترین،« عقیده ات  »استر و 
که  باش  آن هایی  از  و  کن  پنهان  را 

عقیده خود را پنهان می کنند. 
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عقیده خود را پنهان می كنند. 

بهاءاهلل  الواح  مجموعه  در  بی شماری،  الواح 
شامل  بغدادی،  مصطفی  محمد  به  خطاب 
از  مختصری  كه  هست  كتمان  و  ستر  بر  دستور 
برای  اینجا  در  آمده اند  ستر  به عنوان  كه  را  آن ها 

یم: نمونه همراه با صفحاتشان می آور

»ثم اسُتر اسراَر القضاِء« )اسرار ماجرا را پنهان و   
كن، 60(. مستور 

»آنچه امر حال در ستر باشد خاصه در آن ارض   
احسن است« )160(.

روُح    المعراِج  صاحُب  به  َنَطق  بما  »علیک 
مذَهَبک.  و  َذَهَبَک  و  ذهاَبک  استر  ِفداه  ماسواُه 
)آنچه  األبصار«  كل  عن  كلها  اللئالَی  اسُتر  اِن 
یعنی  فرمود،  بیان  محمد؟لص؟  حضرت  كه  را 
و همه   را  را، مذهبت  را، طالهایت  رفت وآمدنت 
یدها را از چشم همه پنهان كن، 228�229(. مروار

َسَترتم« )شهادت می دهم    أّن حضرتكم  »أشهُد 
كردید،256(. كتمان  كه حضرتعالی ستر و 

»یا مصطفی ینبغی الیوَم الستُر الجلیل« )263(.  

ِحفظها    نفٍس  كل  علی  َوَجَب  و  الشجرِه  »اصَل 
القیام بخدمتها و سترها« )اصل درخت است  و 
كنند، به خدمت آن  كه همه باید آن را نگهداری 

كنند و آن را پنهان نگه دارند. 263(. اقدام 

»در هر حال ستر امر الزم است« )265(.  

»بقدِر مقدور در ستر امر سعی نمایند« )269(.  

ما    كه  )بدان  السجن«  قصَص  نسُتُر  إنا  م 
َ
»فاعل

یم، 2۷3(. ماجراهای زندان عكا را پنهان می گذار

است    الزم  تو  )بر  المظلوم«  امَر  تسُتَر  أن  »لَک 
دستور/یا آیین مرا پنهان بگذاری، 323(.

از    و  كن  )پنهان  الساترین«  من  كن  و  اسُتر  »أن 
كه ستر و پنهان می كنند، 323(. آن هایی باش 

ک« )آنچه را كه به تو القا كردیم    »أن اسُتر ما ألقینا
كن، 324(.  گفتیم پنهان  و 

كبر را    كبر« )به شما ستر ا »ثم نوصیكم بالستر األ
توصیه می كنیم، 324(.

ِلحضرتكم أن تستروا كل ما ُذِكَر فی هذا الكتاب«   
)بر جنابعالی الزم است آنچه را كه در این نامه آمد 

كنید، 326(.۷8     پنهان 

تقیه در دوران عبدالبهاء )1922-1892(

هیچ گونه   )1892 می   29( بهاءاهلل  فوت  از  بعد 
آن  مخصوص  احكام  و  تقیه  شیوه   در  تغییری 
نماز  وارد نشد. عبدالبهاء مثل پدرش در مسجد 
تقاضا می كرد فعاالنه در  بهائیان  از  و  می خواند۷9 
كنند.80   شركت  عاشورا  و  تاسوعا  و  محرم  مراسم 
خودش نیز در مراسم تعزیه ماه محرم شركت می كرد 
و به روضه خوان و مرثیه سرا خلعت می داد.81  مثل 
فطر  عید  و  می كرد  صیام  رمضان  ماه  در  پدرش 
حیفا  در  بهائی  زائران  حتی  می داشت.  برقرار  را 
می كرد.82  اسالمی  اعیاد  در  شركت  به  دعوت  را 
فی السابق،  كما  نیز،  بهائیان  بین  عقد  و  ازدواج 
می شد.83  اجرا  اسالمی  شریعت  مراسم  طبق  بر 
كه بهاءاهلل پیروان و نزدیكانش را به حج  همچنان 

مكه مكرمه دعوت می كرد. 84
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در دوران عبدالبهاء نیز بهائیان سرشناس، امثال 
وكیل الدوله،  افنان  محمدتقی  میرزا  حاجی 
بهائیان(  )معبد  مشرق االذكار  بنیادگذار 
در  رضا؟ع؟  امام  صحن  یارت  ز برای  عشق آباد، 
یاد  ز اصرار  با  را  یارت  ز مراسم  و  می رفت  مشهد 
می كرد.85  اجرا  علما  شدید  ممانعت  به رغم  و 
علما  ممانعت  مقابل  در  حتی  دیگر،  به عبارت 
مقدسه   كن  اما یارت  ز برای  خود  مشروع  حق  از 
بر  وسیله  بدین  و  نبوده  دست بردار  شیعیان 
ید. عبدالبهاء  مسلمان بودن خویش اصرار می ورز
و  همسایگان  و  دوستان  نزد  پدر،  مانند  به  نیز، 
بود.  معروف  مسلمان  به  فلسطین  مردم  سایر 
و  ترک  نویسندگان  و  روشنفكران  از  یادی  ز تعداد 
از آن ها  كه بسیاری  امپراتوری عثمانی،  عرب در 
یاد  او در خاطرات خود  از  ارادت و محبت  با  نیز 
كه  كرده  اند، بعد از ساعت ها و روزهای متمادی 
مصاحبه  او  با  و  گذرانده  عبدالبهاء  محضر  در 
از  فرقه  به معرفی خودش سركرده  یک  را  او  كردند 

فرقه های اسالم حساب می كردند. 86  

ماری مكسول )روحیه خانم( همسر شوقی افندی، 
می نویسد كه عبدالبهاء قادر بر این نشد كه پوسته 
سنت های اسالمی را بشكافد و از قالب آن دایره 

خارج شود.87

تقیه می كرده،  نیز مثل پدر خود  اینكه عبدالبهاء 
كسپاری  كاماًل آشكار و واضح است. در مراسم خا
و  مسلمان  همسایگان  از  جمعیتی  دو،  هر 
مسیحی و یهودی )از مردم عادی و علمای دینی 
گر دعوی مظهریت و  كردند. ا و اجتماعی( شركت 

بود، امكان  ایشان معلوم  بر  آیینی جدید  تأسیس 
كنند. همچنین،  كه در آن مراسم شركت  نداشت 
شریعت  مراسم  طبق  دوران  این  در  بهائیان 
اسالمی دفن می شدند و سنگ قبر آن ها با نقش 
محمد  قبر  سنگ  چنان كه  بود.  مزین  الفاتحه 
تهیه  عبدالبهاء  به  دستور  نیز  بغدادی  مصطفی 
گشت.  مزین  هوالباقی  و  الفاتحه  نقش  با  و  شد 
مرقد این حواری بهاءاهلل در شهر اسكندرون تركیه 
نگهداری  را  آن  سامان  آن  بهائیان  و  مانده  باقی 
اهدایی  سنگ  لیكن  می كنند،  محافظت  و 
مدرن  سنگی  به  تبدیل  پیش  چندی  عبدالبهاء 
كه اثری از فاتحه  سفارشی عبدالبهاء  شده است 
از  بخشی  طریق  بدین  و  نگذاشته اند  باقی  آن  بر 
یخ و فرهنگ بهائی آن دوران به دست فراموشی  تار

سپرده شد! 

کاری بهائیان در برابر اروپائیان  پنهان 

یستند،  می ز فلسطین  در  كه  پاییانی  ارو حتی 
یكی  پیروان  را  آن ها  بهائیان،  اظهارات  باتوجه به 
از فرقه های اسالم و بعضًا از طرفداران مسیحیت 
گروه  قول  از  آلمانی  زهاد  روزنامه  می شناختند! 
كه در دامنه   ،(TEMPLERS) معروف به تمپلرها
كولونی آلمانی ها را ساخته و  كرمل در حیفاء،  كوه 
رجعت  انتظار  در   ،1868 در  بهاءاهلل،  با  هم زمان 
یخ 30 نوامبر 18۷1 می نویسد:  مسیح بودند، به تار
عقیده  را  بهاءاهلل(  پیروان  و  بهاءاهلل  )یعنی  »آن ها 
خواهد  رجعت  به زودی  مسیح  كه  است  این  بر 
نه  و  بود  خواهد  روحانی  او  رجعت  لیكن  كرد، 
ایران بین هفتادهزار  جسمانی ... تعداد آن ها در 
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آشكار  را  خود  عقیده  و  است  نفر  هشتادهزار  و 
شیداییان  این  كه  است  جالب   84 نمی سازند.« 
از رسیدن به ارض  رجعت مسیح، سه سال پس 
كمترین  اقدس و همسایگی با جامعه بهائی هنوز 
این  تحقق  بر  مبنی  بهائیان،  اعتقاد  به  اشاره ای 

وعده با ظهور بهاءاهلل نشنیده 
فوت  از  پس  تا  حتی  و  بودند 
نمی شوند،  نیز  عبدالبهاء 
نزد  تقیه  سنت  با  درحالی كه 
پنجاه  بودند!  آشنا  بهائیان 
روزنامه  همان  بعد،  سال 
شده  عوض  اسمش  كه 
عبدالبهاء  فوت  درباره  بود، 
می نویسد: »پس از مرگ بهاء، 
ی، عباس، جانشنین  فرزند و
پدر  مثل  نیز  او  شد.  او 
تالش  لیكن  ماند،  مسلمان 
در  اصالحاتی  كه  می كرد 

دیانت اسالم بكند و خود را از یک جانبگی هایش 
رهایی بخشد.« 89

زندگی  و  همسایگی  متمادی  دهه های  طول  در 
اطالعی  كمترین  تمپلرها  بهائیان،  با  پهلوبه پهلو 
بهائی شان  همسایگان  كه  نداشتند  دست  در 
مسلمان نیستند. فؤاد ایزدی نیا در مقاله مفیدی 
كید  تأ مسأله  این  بر  آلمانی  تمپلرهای  درباره  
)یعنی  مبارک  »جمال  می نویسد:  و  می كند 
سرزمین  در  امراهلل  تبلیغ  از  را  خود  اتباع  بهاءاهلل( 
و اطالع رسانی  تبلیغ  بنابراین،  كرد.  عثمانی منع 

گروه آلمانی مقیم حیفا ممكن بود اشكاالت  یک 
یادی برای جامعه  كوچک امر به وجود بیاورد.« 99 ز

ی خاطرات بسیاری از  بخش دوم این مقاله حاو
خیمه  نصب  ازجمله  تمپلرهاست،  بازماندگان 
و  او  ناخوشی  حیفا،  به  ورود  هنگام  در  بهاءاهلل 
منزل  در  شدنش  بستری 
متعدد  دیدارهای  تمپلرها، 
تمپلرها  منزل  از  عبدالبهاء 
را  حیاطشان  در  توقف  و 
به یاد  به خوبی  همه  و  همه 
از  هیچ كس  لیكن  دارند، 
كه  نمی آورد  به خاطر  آن ها 
رجعت  ادعای  بهاءاهلل 
یا  باشد،  كرده  را  مسیح 
چونان  عبدالبهاء  اینكه 
در  جدید  آیین  یک  سركرده 
باشد. دعوی  مانده  خاطرش 
لوح  در  بهاءاهلل  مظهریت 
هاردگ )Hardegg(، سركرده  تمپلرهای فلسطین، 
به قدری پوشیده و رمزی و با حروف ابجد نوشته 
متبحر  دانشمندان  برای  حتی  كه  است  شده 
بهائی امروز نیز قابل فهم نیست، چه رسد به آقای 
)حتی  رساله ای  چنین  از  بالشک  كه  هاردگ، 
در  سر  هیچ  می بود(  آن  خواندن  به  قادر  اصاًل  گر  ا

نیاورده است. 91

بخش دوم این مقاله حاوی خاطرات 
تمپلرهاست،  بازماندگان  از  بسیاری 
ازجمله نصب خیمه بهاءاهلل در هنگام 
بستری  و  او  ناخوشی  حیفا،  به  ورود 
دیدارهای  تمپلرها،  منزل  در  شدنش 
و  تمپلرها  منزل  از  عبدالبهاء  متعدد 
همه  و  همه  را  حیاطشان  در  توقف 
هیچ کس  لیکن  دارند،  به یاد  به خوبی 
بهاءاهلل  که  نمی آورد  به خاطر  آن ها  از 
باشد،  کرده  را  مسیح  رجعت  ادعای 
یک  سرکرده  چونان  عبدالبهاء  اینکه  یا 

آیین جدید در خاطرش مانده باشد. 
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کتمان و حکمت در منشورات و دستورهای  تقیه و 
عبدالبهاء به بهائیان

متعدد،  مناسبات  در  پدرش  مثل  نیز  عبدالبهاء 
و  عقیده  كتمان  و  تقیه  به  دعوت  را  بهائیان 
ایشان  الواح  مجموعه  در  كرده،  پنهان كاری 
در  كه  بغدادی،  مصطفی  محمد  به  خطاب 
الواح بهاءاهلل در  با  اختیار نگارنده است و همراه 
است،  چاپ  برای  آماده سازی  و  ویرایش  حال 
می خورد.  چشم  به  اشارات  این گونه  از  بسیاری 
نیز  دیگری  مجموعه های  در  نصوص  این گونه 
مكاتیب  مجموعه   در  مثال،  برای  است.  آمده 
به  امر  قطعی  به  صورت  و  آشكارا  ی  و عبدالبهاء، 

تقیه می كند. 

 1921 كتبر  ا  22 یخ  تار به  نامه ای  در  عبدالبهاء 
بهائیان  از  كردی،  فرج اهلل  شیخ  به  خطاب 
نشریات  صاحب  كه  مصری  سرشناس 
محمد  مثل  و  بود  عبدالبهاء  دوره   در  بی شماری 
كه دائمًا و علنًا  مصطفی بغدادی از بهائیانی بود 
و  همواره  علت  بدین  و  می كرد  را  بهائیت  تبلیغ 
از طرف بهاءاهلل و عبدالبهاء به حكمت  پیوسته 
كتمان دعوت می شده است، می نویسد: و تقیه و 

»و اما سریان الحقیقه فی عروق الفطناء االذكیاء 
الساطعه  الحقیقه  لكشف  المستعدین  العقالء 
التامه  بالحكمه  علیكم  لكن  و  سرورنا  فسبب 
غلیظ  حجاب  و  عظیم  سباب  فی  الناس  ألن 
الیتمنون التقرب الی اهلل و التشبث بالعروه الوثقی 
علیكم  ذلک  علی  بناء  لها...  الانفصام  التی 

بالتقیه«. 92 مضمون اینكه جاری شدن حقیقت 
كه  و عاقل،  زرنگ  و  زیرک  در رگ های اشخاص 
كشف حقیقت را دارند مایه  خوشنودی  استعداد 
ما شد لیكن شما باید مراعات حكمت را به وجه 
كامل بكنید؛ چون مردم در خوابی عمیق و تحت 
عروه   به  نمی خواهند  خفته اند،  غلیظ  حجابی 
گسیختنی است متشبث باشند... به  كه نا وثقی 

این علت شما باید تقیه بكنید! 

 1911 در  یه  اسكندر رمل  در  كه  دیگری  لوح  در 
الكردی  فرج اهلل  به  عبدالبهاء  خود  دستخط  به 

خطاب شده است می نویسد:

»ای شیخ محترم، در السن و افواه ناس مفتریاتی 
كه ضربه به امر دارد. لهذا باید  چند انتشار یافته 
این  و  نمایم  مهمه  نفوسی  بعضی  با  مالقات  من 
افكار را زائل نمایم و تابه حال هركس مالقات نمود 
تبلیغ  به  زبان  از احباء  گر نفسی  ا گردید.  منقلب 
گشاید و حرفی ولو به مدافعه بزند مردم به كلی فرار 
نمایند و نزدیک نیایند. لهذا جمال مبارک )یعنی 
بهاءاهلل( تبلیغ را در این دیار حرام فرموده  است. 
چند  ایامی  باید  احباء  كه  است  این  مقصود 
نماید  سؤال  كسی  گر  ا و  نمایند  سكوت  به كلی 
به كلی اظهار بی خبری كنند، كه همهمه و دمدمه 
و  بیایم  مصر  به  بتوانم  من  و  شود  كن  سا قدری 
حال  زیرا  كنم؛  مالقات  مهمه  نفوس  بعضی  با 
جمیع  لهذا  می نماید.  چنین  اقتضاء  حكمت 
احباء را به كلی از تكلم از این امر، البته حال، منع 

فرمایید...«. 93
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و  روشن  به صورت  عبدالبهاء  نامه،  دو  این  در 
آمده  بهاءاهلل  الواح  در  كه  نحو  همان  به  و  واضح 
امر  این  بر  همچنین،  می كند.  تقیه  به  امر  است، 
كه بهاءاهلل تبلیغ را در آن دیار و در  كید می شود  تأ
كرده بود و علت منع  تمام امپراتوری عثمانی منع 
گشاید  تبلیغ  به  زبان  نفسی  چنان كه  كه  بود  این 

و  نمایند«  فرار  به كلی  »مردم 
معنی  به  دمدمه،  و  همهمه 
وقوع  به  فساد،  و  غوغا  دیگر 
پیوندد و لذا دستور داد احباء 
بی خبری  اظهار  »به كلی 
تكلم  از  به كلی  و  كنند... 
شوند.  منع«  امر...  این  در 
الواح،  این  در  نیز  عبدالبهاء 
حكمت  اصطالح  پدر،  مثل 
تقیه  اصطالح  با  هم ردیف  را 
كتمان عقیده به كار می برد.  و 

اصطالح  كه  می شود  واضح 
منابع  و  مراجع  در  حكمت 

معتبر بهائی، همان معنی و مضمون اصطالحات 
كتمان را می دهد.  تقیه و ستر و 

از تقیه در دوره  والیت شوقی افندی  )1922- نهی 
)1957

امراهلل  ولی  از  توقیعی  در  تقیه  منع  به  اشاره  اولین 
یخ  تار به  ایران،  ملی  محفل  به  خطاب  بهائیان 
تا  كه  است  واضح  است.  آمده   192۷ نوامبر   9
بسیار  به صورت  بهائی  جامعه  در  تقیه  زمان  آن 

طبیعی و معمول رایج و متداول بوده است. تا دوره 
هویت  دارای  لزومًا  بهائیان  شوقی افندی،  والیت 
محدودكننده و صرفًا »بهائی« نبودند. عبدالبهاء 
سابق  هویت  می توانند  بهائیان  كه  می كرد  كید  تأ
بهائی  مسیحی،  »بهائی  و  كنند  حفظ  را  خود 
مسلمان«  بهائی  یا  یهودی،  بهائی  فراماسونی، 
این  امانت  مهرداد  باشند.94 
گیر  فرا پژوهش  در  را  حقیقت 
بهائی  یهودیان  درباره  خود 
كه  است  كرده  مطرح  ایران 
هویت های  دهنده   نشان 
از  قبل  دوران  در  آنان  متعدد 
است.  شوقی افندی  والیت 
باب  )در  شوقی افندی  توقیع 
گنجینه  كتاب  هفتادودوم 
حدود و احكام( تحت عنوان 
كتمان  و  تقیه  از  نهی  »در 
رسیده  چاپ  به  عقیده« 
عنوان  همین  كه  است، 
ایام  آن  تا  تقیه  رواج  بر  قطعی  دلیلی  به تنهایی 
درخصوص  شوقی افندی  توقیع  این  در  است. 
و روش عقد  بهائیان  قید مذهب  و  احوال  سجل 

ازدواج اسالمی در میان آن ها می نویسد:

قید  و  تعیین  بر  مكلف  و  مجبور  چنانچه  گر  »ا
و  به تظاهر  و  ننمایند  كتمان  البته  گردند  مذهب 
كمال  تصنع متشّبت نشوند. عقیده خویش را در 
جرأت و وضوح اظهار نمایند و از عواقب و نتایج 
بیان حقیقت و ابراز ما فی الضمیر خائف و نگران 

بخش دوم این مقاله حاوی خاطرات 
تمپلرهاست،  بازماندگان  از  بسیاری 
ازجمله نصب خیمه بهاءاهلل در هنگام 
بستری  و  او  ناخوشی  حیفا،  به  ورود 
دیدارهای  تمپلرها،  منزل  در  شدنش 
و  تمپلرها  منزل  از  عبدالبهاء  متعدد 
همه  و  همه  را  حیاطشان  در  توقف 
هیچ کس  لیکن  دارند،  به یاد  به خوبی 
بهاءاهلل  که  نمی آورد  به خاطر  آن ها  از 
باشد،  کرده  را  مسیح  رجعت  ادعای 
یک  سرکرده  چونان  عبدالبهاء  اینکه  یا 

آیین جدید در خاطرش مانده باشد. 
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نظام  در  مخل  موارد  این  در  مسامحه  نشوند... 
گردد«. 96 امراهلل و  توهین و تحقیر دین اهلل 

همچنین هشدار می دهد:

كتمان ننمایند و از تقیه اجتناب نمایند.  »عقیده 
از پس پرده  خفا برون آیند و قدم به میدان خدمت 
گذارند، مضطرب )پریشان( و هراسان نباشند.... 

استحفلكم یا احباءاهلل ببذل 
الجهد الجهید... و التمسک 
)ای  المتین«  الحبل  بهذا 
قسم  را  شما  بهائیان، 
و  می دهم، بی نهایت سخت 
كنید... و این  كوشش  جدی 
نگاه  را  محكم  بند  و  طناب 

ید(. 97 دار

واضح  نامه ها  این  لحن  از 
هراس  و  ترس  كه  است 
از  قبل  دوران  در  بهائیان 
كتمان  و  تقیه  باعث   192۷
آن ها  است.  می شده  عقیده 

به  استناد  با  و  نداشتند  اشكالی  مسأله  این  در 
و  ُمجاز  امری  را  تقیه  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  الواح 
جمله   می كردند.  تلقی  ضروری  حتی  و  عادی 
این  اصلی  متن  در  كه  احباء«،  یا  »استحفلكم 
چاپ  به  و  شده  نوشته  درشت  خط  به  توقیع 
رسیده است، به معنی اینكه شما را ای احباء به 
كه ــ چنان كه در توقیع اول آمده  خدا قسم می دهم 
كمال جرأت  بود ــ عقیده  خود را از این به بعد »در 

ید،  آر برون  خفا  پرده  پس  از  و  اظهار«  وضوح  و 
از  شوقی افندی  بی حدوحصر  نگرانی  از  حكایت 
رواج این سنت می كند و شاید در توقیعات دیگر 
كه او بهائیان را به خدا قسم دهد  كمتر دیده شود 

كه از عادت یا سّنتی دست بردارند. 

كه در سال های بعد،  در توقیعات متعدد دیگری 
بهائیان،  امر  ولی  طرف  از 
شده  نوشته  شأن  همین  در 
مستمرًا  و  دائمًا   98 است، 
تذكر  تقیه  از  نهی  و  منع  به 
»مبدأ  می نویسد:  می دهد. 
است  اساس  اس  كه  اصلی 
قطعیًا  آن  از  انحراف  و 
عقیده  كتمان  عدم  ممنوع، 
)یعنی  مداهنه  و  تقیه  ترک  و 
اولیای  با  كردن(  ماست مالی 

امور است...!« 99

خطاب  توقیعات  این  لحن 
كه  نیست  اشخاصی  به 
را  آن  و  برداشته  تقیه  از  دست  سال  سال های 
كاماًل  بلكه  می كرده اند.  حساب  مذموم  سنتی 
كه  است  جامعه ای  افراد  به  خطاب  برعكس، 
هنوز  باب،  اعالن  از  پس  سال  هشتاد  از  بیش 
به  متمسک  اعتیادی  و  طبیعی  كاماًل  به صورت 
كتمان می كرده و مراسم  تقیه بوده و عقیده  خود را 
بر اساس احكام و سنت  را  ازدواج و دیگر مراسم 
و شریعت اسالمی اجرا می كرده و خود را در ثبت 

اسناد تحت عنوان مسلمان ثبت می كرده اند.

و  بهاءاهلل  باب،  خود  که  شد  روشن 
متمسک  کتمان  و  تقیه  به  عبدالبهاء 
اسالمی  اعیاد  و  مراسم  در  بوده، 
شرکت می کرده، در ماه رمضان صیام 
و  اطراف  مردمان  نزد  در  و  می کرده 
و  معروف  مسلمان  به  خود  پیرامون 
مشهور بوده اند. بهائیان نیز، مثل آنان، 
شرکت  عاشورا  و  تاسوعا  مراسم  در 
می خوانده،  نماز  مساجد  در  کرده، 
از  حتی  و  می کرده  اسالمی  ازدواج 
عقیده  کتمان  خویشاوندان  و  بستگان 

می کرده اند. 
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بهائی  ادبیات  و  نوشته ها  در  و  توقیعات  این  در 
را  كتمان  و  تقیه  كه  رایج می شود  دوره  آن  از  بعد 
»تظاهر  تحقیر«101،  و  توهین  »علت   ،100 »مداهنه« 
»حیله  كاری«103،  یا ر و  »دروغگویی   ،102 تملق«  و 
به  توطئه«105،  و  دسیسه  و  »خدعه  تزویر«104،  و 
و  تقیه  »به  كه  شیعیان  به  را  آن  و  آورده  حساب 
اینكه  دارند.  منسوب   106 كرده اند«  عادت  خوف 
و  شرعی  سؤال های  حد  چه  تا  خود  نهی  این 
حق  شوقی افندی  قانونی با خود همراه دارد، و آیا 
خیر،  یا  داشته  را  بهاءاهلل  قوانین  و  احكام  نسخ 

بحثی خارج از حوصله  این مقاله است.

خود  شوقی افندی  صریح،  نهی  این  وجود  با 
بارز  مثال  داشت.  قبول  نیز  را  استثنائاتی 
تاونزند  جورج  و  امریكا  در  هولی  هوراس  آن 
كشیش ایرلندی است. هوراس هولی  )تاونشند(، 
از دوستان نزدیک شوقی افندی و بیش از سه دهه 
با  كه  بود،  امریكا  بهائیان  منشی قدرتمند محفل 
هم زمان  عضویت  شوقی افندی  تأیید  و  اطالع 
تاونزند  كرد.  حفظ  مسیحی  كلیسای  در  را  خود 
در 1918، بعد از شنیدن درباره امر، با عبدالبهاء 
از  بهاءاهلل،  دعوت  تصدیق  از  بعد  و  كرد  مراسله 
تحت  را  كلیسا  كه  شد  دعوت  عبدالبهاء  طرف 
 194۷ تا  كه  تاونزند  بیاورد.  بهائی  آیین  هدایت 
بر  سعی  بود،  ایرلند  انگلیكان  كلیسای  اسقف 
كشیشان و افراد جامعه خود  تبلیغ این امر در بین 
است!  موعود  مسیح  رجعت  بهاءاهلل  كه  می كرد 
آن  در  و  ماند  بی نتیجه  او  تبلیغی  فعالیت های 
استعفا  كلیسا  از  شوقی افندی  به دستور  سال، 

بهائیان  روحانی  محفل  اولین  مؤسسان  از  و  كرد 
مقام  به   1951 در  را  او  شوقی افندی  شد.  دوبلین 
كرد و او تا وفاتش در 195۷،  ایادی امراهلل منصوب 
ایرلند  در  بهائیت  گسترش  در  خدمات  مصدر 
در  شوقی افندی  مرگ  از  بعد  بود.107   انگلستان  و 
در  سنت  این  بقای  به  اشاراتی  به رغم   ،195۷
صریح  نص  به  كتمان  و  تقیه  استثنائی،  اوضاع 
بیت العدل اعظم بر اهل بها مذموم مانده است.108 

شیعه  مذهب  در  دو  هر  بهائیت  و  بابیت 
دو  شیعیان  نزد  تقیه  دارند.  یشه  ر اثنی عشری 
جان  حفظ  جنبه  بر  عالوه  است.  داشته  جنبه 
شخص و جامعه در اوقات خطر، جنبه ای باطنی 
و روحانی نیز داشته است. چنان  كه ائمه حامالن 
و نگهداران علم لدنی الهی اند كه فقط با نخبگان 
گذارند.  میان  در  را  آن   می توانند  مورداعتماد 
جامعه شیعیان نیز همانند ائمه معصوم حامل و 
نگهبان بخشی از آن علم اند و وظیفه دارند آن  را 
كنند.109 هدف  از چشم اغیار پنهان  و  نگهداری 
از سنت تقیه حفظ اسرار الهی حتی در بین خود 
افراد جامعه  درونی و خودی نیز هست. 110 بالشک 
بهائی  جامعه   در  را  رابطه ای  چنین  انعكاس 

گرفت.  نمی شود نادیده 

نتیجه گیری

بندی  این چنین جمع  مقالۀ خود  پایان  در  اقبال 
كه تقیه، ستر و  می كند: در این مقاله واضح شد 
حكمت(  دیگر،  به اصطالحی  )یا  عقیده  كتمان 
باب،  دوران  طول  در  بهائیان  و  بابیان  میان  در 
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و  است  داشته  تام  رواج  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل 
باب،  قطعی  احكام  نص  به  استناد  با  بهائیان 
ی از این سنت دیرینه  بهاءاهلل و عبدالبهاء در پیرو
نمی كردند.  شرمندگی  احساس  هیچ وجه  به 
و  بهاءاهلل  باب،  خود  كه  شد  روشن  همچنین، 
در  بوده،  متمسک  كتمان  و  تقیه  به  عبدالبهاء 
ماه  در  می كرده،  شركت  اسالمی  اعیاد  و  مراسم 
و  اطراف  مردمان  نزد  در  و  می كرده  صیام  رمضان 
پیرامون خود به مسلمان معروف و مشهور بوده اند. 
بهائیان نیز، مثل آنان، در مراسم تاسوعا و عاشورا 
كرده، در مساجد نماز می خوانده، ازدواج  شركت 
اسالمی می كرده و حتی از بستگان و خویشاوندان 
واضح  همچنین،  می كرده اند.  عقیده  كتمان 
توقیع  در  تقیه  منع  به  اشاره  صریح  اولین  كه  شد 
است  آمده   ،192۷ نوامبر   9 مورخ  شوقی افندی، 
كه با اصرار و پافشاری شدید در توقیعات متعدد 
سنت  این  از  یجی  تدر به صورت  بهائیان  بعدی، 
این  به  استناد  با  بهائی  جامعه  و  برداشته  دست 
توقیعات امروز تقیه را سنتی مذموم شمرده و از آن 

اجتناب می جوید.

است  گذشته  آینه  یخ  »تار كه  است  شده  گفته 
یخی  تار حافظه   جامعه ای  گر  ا حال«  درس  و 
عوارض  و  اختالل  دچار  بدهد،  دست  از  را  خود 
جبران ناپذیرخواهد شد. تحری حقیقت از مبادی 
و تعالیم اساسی بهائیت و یكی از ضمانت های 
تحقق  راه  در  چنانچه  است.  آن  صیانت  اصلی 
گذاشته  و انجام این تعلیم اساسی سد و مانعی 
اجرا  سانسور  و  باشد-  كه  حجتی  هر  با   - شود 

تزویر  و  تحریف  و  دیگران  گمراهی  عاقبت  شود، 
یخ است. عاقبت آن وضعیت اسف باری  تار در 
خواهد شد كه محققان كم اطالع، كه دسترسی به 
از ادیان  با اشمئزاز  این گونه بررسی ها نداشته اند، 
كه آن ها »در تحت نفوذ فرهنگ  دیگر می نویسند 
پیدا  شخصیت  مسخ  تقیه...  و  تعبد  و  تقلید 
به خوبی  »بهائی ستیزان  می نگارند  یا  كردند!111 
بر  را  مرگ  و  نمی كنند  تقیه  بهائیان  كه  می دانند 
جاسوسی  می دهند...  ترجیح  اعتقاداتشان  نفی 
آیین  به  كه  جست  كسانی  میان  در  باید  را 
باور ندارند و اهل دروغ و تقیه  بهائی و تعالیم آن 

هستند.«112

یادی در نشریات  كه امروزه رواج ز  این دیدگاه ها، 
یخ  تار به  ربطی  كمترین  دارد،  بهائی  سطحی 
به كلی  را  سنت  این  از  ی  پیرو و  نداشته  بهائیت 
عالوه براین،  است.  برده  یاد  از  و  گرفته  نادیده 
مربوط  الواح  از  اطالعی  كه  خواننده،  ذهن  در 
تقیه  و  دروغ  كه  می سازد  مجسم  ندارد،  تقیه  به 
دروغ  به  امر  تقیه  به  امر  درنتیجه،  و  هستند  یكی 
و بهاءاهلل و  یا ندانسته، آن ها باب  است! دانسته 
كه دروغ گو بودند و امر  عبدالبهاء را متهم می كنند 

كرده اند.  كاری  یا به دروغ و ر

اینكه بهائیان در ایران امروز تا چه درجه دست به 
بتوانند  تا فرزندانشان برای تحصیل  تقیه می زنند 
وارد دانشگاه شوند یا تا تصمیم به هجرت، عقیده 
خود را مسكوت و مكتوم می دارند، امری است كه 
باید تحقیقات آینده آن را نشان دهد. بی تردید و 
برعكس مقوله های رایج در ادبیات فعلی بهائی و 
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پیام های مركز جهانی و جامعه بین المللی بهائی، 
گزارش های منابع خصوصی  می شود با استناد به 
تجاوز  هزاران  از  آن ها  تعداد  كه  گفت  ایران  از 

می كند. 

و  ــ  كامل  بی طرفی  حقیقت  تحری  اساسی  شرط 
كه در مقدمه به  كتاب ایقان،  به بیان بهاءاهلل در 
و  بغض  اثر  هر  از  قلب  كسازی  پا ــ  رفت  اشاره  آن 
كه دیده ها  نفرت و یا حتی ُحب و عشقی است 
اشتباه  به  كوركورانه  را  انسان  و  می سازد  تیره  را 
حد،  از  یاده  ز عشق  و  ُحب  چنین  شاید  می برد. 
كه »آن حب او را به  جهتی  كسی باشد  شرح حال 
كه در ترجمه انگلیسی  بی دلیل میل )می(دهد،« 
شوقی افندی به  معنی كوركورانه [به طرفی] كشیده 
بغض  و  حب  همین  شاید  است.  آمده  شدن 
بی دلیل شوقی افندی را وادار كرده باشد كه مراجع 
یخی  و منابع اصلی و تحقیقات و بررسی های تار

مسک الختام  را  بیان  این  اصل  گیرد.  نادیده  را 
بحث می كنیم:

اراده  كه  مجاهد  شخص  من،  برادر  ای  »لیكن 
معرفت  سبیل  در  سلوک  و  طلب  قدم  نمود 
گذارد باید در بدایت  سلطان قدم )یعنی بهاءاهلل( 
امر قلب را كه محل ظهور و بروز تجلی اسرار غیبی 
كتسابی  الهی است از جمیع غبارات تیره علوم ا
و  فرماید  منزه  و  ک  پا شیطانی  مظاهر  اشارات  و 
كه سریر ورود و جلوس محبت محبوب  را  صدر 
ازلی است لطیف و نظیف نماید و همچنین دل 
یک  گل، یعنی از نقوش تیره و تار را از عالقه آب و 
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كرد.  ابهی پرواز  بریدند و طیر روحش به ملكوت  كین 
و آب  آغشته  گل  و  ک  به خا را  مباركش  سپس جسد 
ناس  انظار  در  روز  سه  مدت  و  یختند  ر آن  بر  دهان 
گذاشتند و عاقبت قطعه قطعه نمودند. بنگرید به ولی 
 )God Passes By( امراهلل شوقی ربانی، كتاب قرن بدیع
قرن  كتاب  ترجمۀ نصراهلل مودت )چاپ 2: دانداس: 
 ،)1992 پارسی،  لسان  به  بهائی  معارف  مؤسسۀ  بدیع 

405� 406. نسخه اینترنتی دسترس پذیر در
http://reference.bahai.org/fa/t/se/GPB/
gpb-421. Html#p9405
8/ب،  ج  الحق،  ظهور  مازندرانی،  فاضل  همچنین 

822�824؛
Dawn Breakers, Nabil’s Narrative of 
the Early Days of the Baha’i Revelation, 
201; Taherzadeh, The Revelation of Ba-
ha’u’llah, vol.4, 387f.
ادبیات  در  شخص،  دو  هر  بدیع،  جناب  همراه 
شده اند.  كاری  فدا و  خودگذشتگی  از  الگوی  بهائی 
 1869 ژوئیه  در  كه  بدیع،  جناب  درباره  شوقی افندی 
اعدام شد، می نگارد: ازجمله شهدای نامدار آن زمان 
به  اعلی  قلم  از  كه  است  خراسانی  آقابزرگ  جناب 
گردید و این  القاب منیعة بدیع و فخرالشهداء ملقب 
نموده  اقبال  امراهلل  به  نبیل  به وسیله  كه  نورانی  جوان 
بود در سال دوم سجن در سن هفده سالگی در قشلة 
عسكریه به محضر مبارک جمال اقدس ابهی مشرف 
نازل  مقدسه  الواح  در  قدم  لسان  از  چنانكه  و  گردید 
شده در آن جوهر وفا روح قدرت و اقتدار دمیده شد، 
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خلق بدیع یافت و خلق عظیم حاصل نمود. این بود 
ایصال  بر  الفداء  لمشهد  متهینًا  و  اهلل  إلی  منقطعًا  كه 
كه از قلم حضرت رحمن خطاب  لوح مبارک سلطان 
فردًا  و  نمود  قیام  بود  شده  صادر  ناصرالدین شاه  به 
واحدًا درحالی كه حامل آن لوح بود پیاده به مقر معهود 
شتافت و چون باد بادیه پیما شد تا پس از چهار ماه به 
طهران ورود نمود، مدت سه روز در محل اقامت شاه 
هنگامی كه  عاقبت  تا  گذرانید  قیام  و  صیام  حال  در 
ی را  شاه عزم شكار به جانب شمیران در حركت بود و
كرد. چون اذن حضور یافت به نهایت  از دور مشاهده 
سلطان  سراپرده  به  احترام  و  خضوع  و  وقار  و  سكون 
یا  گردید  ناطق  عظیم  خطاب  این  به  و  شد  نزدیک 
فی الفور  عظیم«.  بنبأ  سبأ  من  جئتک  قد  »سلطان 
علمای  به  و  اخذ  را  لوح  كه  شد  صادر  همایونی  امر 
آن  بر  جوابی  داشت  مقرر  و  نمایند  تسلیم  دارالخالفه 
توقیع مشبع بنگارند؛ ولی علماء در صدور جواب راه 
در  را  عقوبت  و  سیاست  اجرای  و  پیمودند  مماطله 
حق آن بشیر الهی و حامل منشور یزدانی الزم و متحتم 
خویش  سفیر  به  را  لوح  آن  سلطان  سپس  شمردند. 
دولت  وزرای  اطالع  تا  داشت  ارسال  اسالمبول  در 
و  جور  آتش  تشدید  موجب  لوح  مضامین  بر  عثمانی 
گردد. پس  عناد آن مظاهر بغضّیه نسبت به امر الهی 
از شهادت بدیع مدت سه سال جمال اقدس ابهی در 
كاری آن  الواح و توقیعات نازله مراتب جانبازی و فدا
كه از قلم  فارس مضمار استقامت را ستودند و آنچه را 
اعلی در شأن این شهادت عظمی نازل گشته به »ملح 
بدیع،  قرن  كتاب  فرمودند.  موصوف  و  موسوم  الواح« 

401�402؛ و همچنین
Taherzadeh, The Revelation of Ba-
ha’u’llah, vol. 3,174-203

۷3. فاضل مازندرانی، امر و خلق، ج 3، 118�119.
۷4. برای متن كامل این لوح بنگرید به بدیع اهلل ایمانی، 
»مسجونین مازندارنی در عهد ابهی« پیام بهائی شماره 

30۷ )ژوئن 2005(، 40�44، نقل از 43�44.

۷5. عبدالبهاء، تذكرةالوفاء 203.
بهاءاهلل  الواح  بر  »مروری  اقبال  كامران  به  بنگرید   .۷6
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)دار مشتات: عصر جدید، 2001(، دفتر4، 192�202. 
به  راجع  بهاءاهلل  دستورهای  بعضی  شامل  مقاله  این 

ستر و حكمت نیز هست. 
۷۷. مجموعه الواح بهاءاهلل به افتخار محمد مصطفی 

البغدادی، 104. اعراب از نگارنده است. 
۷8. اعراب گذاری از نگارنده است. 
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مفاوضات در ترازوی نقد 
قسمت دوم

تفسیر عبدالبهاء از مکاشفات یوحنا 

حمید سدهی، سیدمحمدرضا طباطبائی



مكاشفات  مفاوضات،  عبدالبهاء،  کلیدواژه: 
كتاب مقدس. یوحنا، 

چکیده

سالگرد  صدمین  گذشت،  كه  سالی 
به  ملقب  عباس افندی  درگذشت 
كه فرزند ارشد مؤسس  عبدالبهاء بود. او 
آیین  این  در  است،  بهائی  دیانت 
رفیعی  عناوین  و  دارد  واال  جایگاهی 
می شود.  اطالق  او  به  »سّراهلل«  همچون 
به همین مناسبت، این مقاله به یكی از 
مفاوضات  كتاب  یعنی  او  آثار  مهم ترین 
كتاب  این  در  عبدالبهاء  می پردازد. 
میان  پاسخ هایی  و  پرسش  حاصل  كه 
قسمتی  در  است،  بارنی  كلیفورد  و  او 
كتاب  از  یوحنا  مكاشفات  تفسیر  به 
بشارات  و  می پردازد  مسیحیان  مقدس 
آخرالزمانی  ادبیاتی  كه  را،  كتاب  آن 
می كند.  تطبیق  بهاءاهلل  و  باب  بر  دارد، 
در این پژوهش سعی شده نارسایی های 
تفسیر عبدالبهاء و ناسازگاری آن با وقایع 

یخی بررسی شود.  تار
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مقدمه
به میان می آید، الجرم  از عبدالبهاء  وقتی سخن 
می شود.  واقع  موردتوجه  نیز  مفاوضات  كتاب 
كه فرزند ارشد میرزا حسین علی نوری  عبدالبهاء 
بهائی  جامعه  رهبری  و  است  بهاءاهلل  به  ملقب 
داشته،  برعهده   1921 تا   1892 سال های  بین  را 

است.  متعددی  آثار  دارای 
مانند  آثار  این  از  برخی  ی  و
رساله مدنیه و رساله شخصی 
منتشر  خود  نام  بدون  را  سیاح 
كه  شد  مشخص  بعدها  و  كرد 
هموست؛  آثار  این  نویسنده 
كتاب مفاوضات از ابتدا با  اما 
نام خود عبدالبهاء  منتشر شد 
آغاز  از  او  به  كتاب  انتساب  و 

مشخص بوده است. 

خانمی  را  مفاوضات  كتاب 
و  جمع آوری  بارنی  كلیفورد  لورا  نام  به  مسیحی 
برای اولین بار در سال 1908 منتشر كرد. این كتاب 
كه بین لورا  مشتمل بر پرسش و پاسخ هایی است 
كلیفورد بارنی و عبدالبهاء، بر سر میز ناهار صورت 
طی  را  كتاب  این  بارنی  كلیفورد  لورا  می گیرد. 
كه به حیفا داشته نگاشته و پس از آنكه  سفرهایی 

به تأیید عبدالبهاء رسانده،1 چاپ كرده است.

كتاب مفاوضات، در تالش است  عبدالبهاء در 
كه با استدالل های عقلی و نقلی، به اثبات نبوت 

 Some Answered انگلیسی، به  مفاوضات کتاب ترجمۀ .۱
Questions،مقدمه،ص۴.

همین  به  بپردازد.  بهاءاهلل  و  باب  علی محمد 
كه  كتاب شامل بیاناتی است  منظور، بخش اول 
ی  عبدالبهاء آن ها را استدالل عقلی می داند.2 و
پس از پرداختن به »دالیل عقلی«، براهینی نقلی 
بر مدعای خود اقامه می كند و در همین راستا ــ و 
است  مسیحی  كه  شنونده  وضعیت  اقتضای  به 
مقدس  كتاب  بر  را  خود  ادله  ــ 
می سازد.  استوار  مسیحیان 
و  دانیال  كتاب  به  ازجمله 
یوحنا  مكاشفات  همچنین 
می پردازد و این متون از عهدین 
تی، بر باب  یال را با تفاسیر و تأو
می دهد.  تطبیق  بهاءاهلل  و 
به  یم  دار قصد  نوشتار  این  در 
از  عبدالبهاء  تفسیر  بررسی 
یم.  بپرداز یوحنا  مكاشفات 
بخش های  در  را  بررسی  این 
تفسیر  درونی  سازواری  یوحنا،  مكاشفات  اعتبار 

یخی پی می گیریم. عبدالبهاء و مسائل تار

ضروری  بپردازیم،  اثر  این  بررسی  به  آنكه  از  پیش 
بیاید  پیش  است  ممكن  كه  پرسشی  به  است 
آثار عبدالبهاء  بررسی  به  اساسًا چرا  پاسخ دهیم. 
كه  وی،  كالم  در  اشكاالتی  وجود  و  می پردازیم 
ممكن است در كالم هر شخصی پدیدار شود، چه 
ایرادی دارد؟ در پاسخ، ابتدا متذكر می شویم كه در 
كسی هستیم. نكته مهمی  كالم چه  حال بررسی 
كه عبدالبهاء،  كه باید بدان توجه نمود، این است 

۲.عبدالبهاء،مفاوضات،ص۲۷.

مسیحی  خانمی  را  مفاوضات  کتاب 
کلیفورد بارنی جمع آوری و  به نام لورا 
بار در سال 1908 منتشر  اولین  برای 
کتاب مشتمل بر پرسش و  کرد. این 
کلیفورد  پاسخ هایی است که بین لورا 
ناهار  میز  سر  بر  عبدالبهاء،  و  بارنی 
بارنی  کلیفورد  لورا  می گیرد.  صورت 
این کتاب را طی سفرهایی که به حیفا 
داشته نگاشته و پس از آنکه به تأیید 
عبدالبهاء رسانده، چاپ کرده است.



191

بس  جایگاهی  دارای  او  بلكه  نیست؛  كسی«  »هر 
وی  بهائی،  نگاه  در  است.  بهائی  آیین  در  رفیع 
و  »سراهلل«3  عهدومیثاق«،2  »مركز  اعظم«،1  »غصن 
دارای بسیاری القاب و اوصاف رفیع دیگر است. 
توصیف  در  بهائیان،  رهبر  سومین  شوقی افندی، 

عبدالبهاء در كتاب دور بهائی چنین می نگارد:

محور  و  مركز  اولی  رتبه  در  عبدالبهاء  حضرت 
اعلی  و  بهاءاهلل  حضرت  بی مثیل  عهدومیثاق 
مثل  و  انوارش  صافی  مرآت  و  عنایتش  ید  صنع 
آیاتش  خطای  از  مصون  مبّین  و  تعالیم  اعالی 
و  صفات  یۀ 

ّ
كل مظهر  و  كماالت  جمیع  جامع  و 

اصل  از  منشعب  اعظم  غصن  و  بهائی  فضائل 
حوله  طاف  من  حقیقت  و  األمر  غصن  و  قدیم 
و  انسانی  عالم  وحدت  منشأ  و  مصدر  و  األسماء 
مقّدس  شرع  این  سماء  قمر  و  اعظم  صلح  رایت 
شیم  معجز  نام  و  بود  خواهد  األبد  ِالی  و  بوده 
جامع  احسن،  و  كمل  ا و  اتّم  به نحو  عبدالبهاء 
كّل  جمیع این نعوت و اوصاف است و اعظم از 

این اسماء عنوان منیع "سّراهلل" است.4

جایگاهی  شخصی  برای  گر  ا كه  است  بدیهی 
دیگر  هم ردیف  نیز  را  او  و  نشدیم  متصور  الهی 
در  اشكاالتی  وجود  از  البته  دانستیم،  انسان ها 
حتی  اینكه  چه  كرد؛  نخواهیم  تعجب  وی  كالم 
در آثار بزرگ ترین فالسفه و اندیشمندان نیز چنین 
هنگامی كه  بااین وجود  می شود.  یافت  اشكاالتی 

۱.فیضی،حیاتحضرتعبدالبهاء،ص۴۵.
۲.بهاءاهلل،الواحمبارکهچاپمصر،ص۴03.

3.شوقی،دوربهائی،ص۵8.
۴.همان.

كسی را »سّراهلل«، »من طاف حوله االسماء« و »مبّین 
مصون از خطای آیات« خواندیم، توقِع از او را بسیار 

باال برده ایم. »هر كه بامش بیش، برفش بیشتر«.

اعتبار مکاشفات یوحنا
مسیحی  برجسته  پژوهشگران  سندی،  حیث  از 
حواری،  یوحنای  به  یوحنا  مكاشفه  استناد  در 
نویسنده  مكاشفه،  كتاب  در  كرده اند.  تشكیک 
نام خود را یوحنا ذكر می كند )مكاشفه 1: 4، 1: 9 و 
22: 8( اما، این یوحنا برخالف تصور رایج، همان 
در  رایج  نام  یک  یوحنا  نیست.  حواری  یوحنای 
در  پژوهشگران  و  است  بوده  مسیحیت  صدر 
كدام یوحنای صدر مسیحیت  اینكه این یوحنا 
به  نظر  اختالف  این  دارند.  نظر  اختالف  بوده، 
نگارش  سبک  نیز  و  كتاب  محتوای  نوع  دلیل 
كتاب  چهار  با  آن  تفاوت  و  مكاشفه  كتاب 
كه در عهد جدید به یوحنا نسبت  دیگری است 
را  مكاشفه  كتاب  نویسندۀ  لذا  می شود؛  داده 
عزیز  فهیم  كشیش  نمی دانند.5  حواری  یوحنای 
كتاب معتقد است: با اینكه  دربارۀ نویسنده این 
گذاشته، اما  كتاب نام خود را یوحنا  نویسنده این 
كجا، نه در زمان نزدیک به مسیح و نه در  در هیچ 
كه نویسنده این  زمان دورتر اشاره ای نشده است 
بوده  مسیح  عیسی  حواری  دوازده  از  یكی  كتاب 
عالقه مندند  كتاب  این  خوانندگان  ولی  باشد، 

سخنانش را مانند سخنان یک پیشگو بشنوند.6

5. Collins, Adela Yarbro (1984). Crisis and Cathar-
sis: The Power of the Apocalypse. Westminster John 
Knox Press. ISBN 978-0-664-24521-4, pp. 28–29.
دارالثقافة، عزیز، فهیم القس الجدید، العهد الی مدخل .6
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یوسبیوس قیصری در تاریخ كلیسای خود به نقل از 
كلمنت اسكندرانی عبارتی را نقل می كند كه نشان 
كتاب نزد مردم  گذشته نیز اعتبار این  می دهد در 

مخدوش بوده و نسبت به آن اتفاق نظر نداشته اند:

یوحنا،   مكاشفۀ  درباره  مردم  بیشتر  دیدگاه  اما 
مناسب  زمان  در  كه  است  مختلف  و  متعدد 
بیان  دراین باره  را  پیشینیان  دیدگاه  تفصیل  به 

كرد.1 خواهیم 

در قرن سوم میالدی، دیونیسیوس،2 چهاردهمین 
كلیسای  مرجعیت  باالترین  و  یه  اسكندر اسقف 
بود.  یجانوس  اور گرد  شا و  زمان  آن  در  ارتدوكس 
از  نقل  به  بود،  ی  كه معاصر و یوسبیوس قیصری 

دیونیسیوس می نویسد:

ِسفر  این  بوده اند  ما  از  پیش  كه  كسانی  از  برخی 
داشته اند.  مناقشه  آن  به  نسبت  و  كرده   رد  را 
و  داشته اند  انتقاد  آن  فصل  به  فصل  به  نسبت 
كه جمالت مكاشفه بی معناست  ادعا می كردند 
و بدون برهان. عنوان آن نیز دروغین است، زیرا از 

3.)NIV( نوشته های یوحنا نیست

نفسه علی یطلق أنه مع :6۵0 ص قاهره، مصر: ،۱30۴
أنهواحدمن بعیدعلی أو لمیشرمنقریب لکنه اسمیوحنا
ککلمةنبی)۱:  کلمته االثنیعشرولکنهیرغبأنیسمعالقراء
کان کاننبیًابمعنیانه ۱-۲۲،3: 6(ومعذلكالیذکرابدًاانه

فیمرکزکنسیسابقًاعلیکتابةکتابههذا....
۱.یوسابیوسالقیصرى،تاریخالکنیسة،دارالمحبة،ص١٢٧: 
وأماعنسفرالرؤیافأناراءأغلبیةالناسمنقسمةولکننافی
شهادة من أیضا المسألة هذه فی سنفصل المناسب الوقت

االقدمین.
2. Dionysius
3.یوسابیوسالقیصرى،تاریخالکنیسة،دارالمحبة،ترجمة

القمصمرقسداود،فصل۲۵،ص3۲9.

كاتولیک به نقل از یكی از قدیسان  دائرةالمعارف 
س 

ّ
سیریل یا  سیریل  پدر  نام  به  مسیحی  برجسته 

چهارم  موعظه  در  قدس،  اسقف  اورشلیمی،4  
ذكر  را  جدید  عهد  كتاب های  فهرست  كه  خود 

می كند، می نویسد:

و  می شود  انجیل  چهار  شامل  فقط  جدید  عهد 
ینی جعلی هستند و شیطانی.5 بقیه همه عناو

برجسته ترین  و  مهم ترین  از  متزگر  بروس 
زرین دهان  یوحنای  به  عهدین  نسخه شناسان 
كه از مكاشفۀ یوحنا در موعظه های  اشاره می كند 

خود چیزی نقل نكرده است:
زرین دهان یازده هزار نقل قول از عهد جدید دارد 
كرده، اثری از  كه  اما در هیچ یک از نقل قول هایی 
نامه  نمی شود:  دیده  جدید  عهد  كتاب های  این 
دوم پطرس، رساله دوم یوحنا، رساله سوم یوحنا، 

مكاشفه یوحنا.6

آنچه نقل شد، نمونه ای از ده ها سند محكم مبنی 
بر بی اعتباری مكاشفۀ یوحنا است. اعتراف های 
متعدد آباء كلیسا؛ اعتراف های دائرةالمعارف های 
این  كه  متعددی  كلیساهای  مسیحی،  مختلف 
4. Cyril of Jerusalem
5. Then of the New Testament there are the four 
Gospels only, for the rest have false titles and 
are mischievous.: https://www.newadvent.org/
fathers/310104.htm
6. Metzger, Bruce M., The Canon Of The New 
Testament Its Origin, Development, and Signif-
icance, Clarendon PRESS Oxford, 1989, p 
214: Of approximately 11,000 quotations that 
Chrysostom makes from the New Testament, 
according to Baur there are none from 2 Peter, 2 
and 3 John, Jude, or Revelation.
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كه  گونی  گونا فهرست های  كرده اند،1  رد  را  كتاب 
و  شده اند  ارائه  جدید  عهد  قانونی  كتاب های  از 
مكاشفۀ یوحنا در آن ها وجود ندارد،2 ترجمه های 
مكاشفه  كه  پشیطا3  مانند  قدیمی  مهم  بسیار 
ترجمه های  نكرده اند؛  ترجمه  اصاًل  را  یوحنا 
قبطی  ترجمه های  لوتر،  مارتین  ترجمه  ارمنی، 

ترجمه  ده ها  و  عهدجدید 
كتاب را ترجمه  كه این  دیگر 
ترجمه های  نكرده اند؛ 
را  كتاب  این  كه  متعددی 
مقدمه  در  ولی  كرده  ترجمه 
متذكر  را  آن  بی اعتباری 
نشان  این ها  همه  شده اند؛  
یوحنا  مكاشفه  كه  می دهد 
بدون سند،  كتابی  بنیان،  از 
با  نامعلوم،  نویسنده ای  با 

متعدد  تی  مشكال دارای  و  نامفهوم  محتوایی 
بی اعتباری  این  نیست.  قابل استناد  كه  است 
آن  نموده اند،  اثبات  مسیحیت  به  باورمندان  را 
مسیحی،  كم اطالع  و  عوام  ایمانداران  نه  هم 
و  اسقف ها،  نسخه شناسان  كلیسا،  آباء  بلكه 
گفت اغلب  پژوهشگران مسیحی. حتی می توان 

۱.متزگردراینبارهمینویسد:
The lower status of the Book of Revelation in the 
East is indicated also by the fact that it has nev-
er been included in the official lectionary of the 
Greek Church, whether Byzantine or modern.
 Catalogue of the Sixty Canonical Books۲.مانندفهرست
متعلقبهقرنهفتممیالدیکه3۴سفرعهدعتیقو۲6سفر

عهدجدیدرافهرستکردهاستبهاستنثایمکاشفهیوحنا.
3.نخستینترجمهعهدجدید.

در  چه  محدود،   فرقه هایی  به جز  مسیحی،  عوام 
مكاشفۀ  به  متأخر،  دوره های  در  چه  و  گذشته 
نیز  امروزه  چنان كه  نداشته اند.  توجهی  یوحنا 
كه  كتاب عهد جدید است  كتاب مكاشفه، تنها 
و مناسک  آیین ها  ارتدوكس شرقی در  مسیحیان 

كلیسایی نمی خوانند.4

برجسته  مفسر  یس،  مور لئون 
مكاشفۀ  تفسیر  در  مسیحی، 

یوحنا می نویسد:

اندیشه های  و  افكار  از  برخی 
دیگر  با  یوحنا  مكاشفه 
سازگار  یوحنا  نوشته های 
عجیب  بنابراین  نیست. 
نیست اینكه می بینیم برخی 
گمان  این  به  دانشمندان  از 
كه مكاشفۀ یوحنا  رسیده اند 
مسیحی خالص نیست، یا حداقل اجزائی از آن را 

نمی توان مسیحی به حساب آورد«.5

4.Breck, John. Scripture in Tradition: the Bible 
and its Interpretation in the Orthodox Church. 
St Vladimir’s Seminary Press, 2001, pp. 15.
5. Morris, Leon - Revelation_ an introduction 
and commentary, TNTC, Tyndale New Testa-
ment Commentaries, V2. p28: ‘’Some of the 
ideas of Revelation are said to be incompatible 
with those in the other Johannine writings. It is 
not uncommon to find scholars alleging that Rev-
elation is sub-Christian, at least in part’’. (See the 
essay by G. R. Beasley-Murray, ‘How Christian 
is the Book Revelation?’ in my Festschrift, Rec-
onciliation and Hope, ed. Robert Banks (Pater-
noster and Eerdmans, 1974), pp. 275–284).

به  باورمندان  را  بی اعتباری  این 
آن  نموده اند،  اثبات  مسیحیت 
کم اطالع  و  عوام  ایمانداران  نه  هم 
اسقف ها،  کلیسا،  آباء  بلکه  مسیحی، 
 نسخه شناسان و پژوهشگران مسیحی. 
عوام  اغلب  گفت  می توان  حتی 
مسیحی، به جز فرقه هایی محدود،  چه 
گذشته و چه در دوره های متأخر،  در 

به مکاشفۀ یوحنا توجهی نداشته اند. 
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متن مکاشفات یوحنا
یازدهم  باب  مكاشفات،  كتاب  از  عبدالبهاء 
لطف  از  خالی  می كند.  انتخاب  تفسیر  برای  را 
اشاره  باب  این  متن  به  ادامه  در  كه  بود  نخواهد 
و  عبدالبهاء  تفسیر  با  راحت تر  خواننده  تا  شود 
از مكاشفات  بررسی آن همراه شود. باب یازدهم 

و  می دارد:1  بیان  چنین  یوحنا 
داده  من  به  عصا  مثل  نی ای 
گفت: »برخیز و قدس  شد و مرا 
در  كه  را  آنانی  و  مذبح  و  خدا 
پیمایش  می كنند  عبادت  آن 
را  خارِج قدس  صحِن   و   2 نما. 
كه  بیرون انداز و آن را مپیما زیرا

به امت ها داده شده است و شهر مقّدس را چهل 
شاهد  دو  به  و  نمود.3  خواهند  پایمال  ماه  دو  و 
كه پالس دربركرده، مّدت هزار و  خود خواهم داد 

یست و شصت روز نبّوت نمایند.«4 دو

در  كه  چراغدان  دو  و  یتون  ز درخت  دو  اینانند   
كسی  گر  ا و  ایستاده اند.5  زمین  سرور  حضور 
دهانشان  از  آتشی  رساند  اّذیت  بدیشان  بخواهد 
هركه  و  می گیرد  فرو  را  ایشان  دشمنان  شده  به در 
كشته  باید  بدین گونه  دارد  ایشان  اّذیت  قصد 
در  تا  دارند  آسمان  بستن  به  قدرت  این ها  شود.6 
آب ها  بر  قدرت  و  نبارد  باران  ایشان  نبّوِت  ایام 
كه آن ها را به خون تبدیل نمایند و جهان را  دارند 

هرگاه بخواهند به انواع بالیا مبتال سازند.

آن  رسانند  اتمام  به  را  خود  شهادت  چون  و   7

كرده  ایشان جنگ  با  برمی آید  یه  از هاو كه  وحش 

ُكشت8  خواهد  را  ایشان  و  یافت  خواهد  غلبه 
كه  عظیم  شهر  عا ّمِ  شارِع   در  ایشان  بدن های  و 
است  مسمی  مصر  و  سدوم  به  روحانی  معنی  به 
جایی كه سرور ایشان نیز مصلوب گشت خواهند 
ماند. 9 و گروهی از اقوام و قبایل و زبان ها و امت ها 
و  نیم نظاره می كنند  و  روز  را سه  ایشان  بدن های 
اجازت نمی دهند كه بدن های 
و  سپارند.10  قبر  به  را  ایشان 
كنان زمین بر ایشان خوشی  سا
و شادی می كنند و نزد یكدیگر 
ازآن رو  فرستاد.  خواهند  هدایا 
كنان زمین را  كه این دو نبی سا

ب ساختند.11
ّ

معذ

 و بعد از سه روز و نیم روح حیات از خدا بدیشان 
بینندگاِن  و  ایستادند  خود  پای های  بر  كه  درآمد 
بلند  آوازی  و  گرفت.12  فرو  را خوفی عظیم  ایشان 
كه بدیشان می گوید: »به اینجا  از آسمان شنیدند 
صعود نمایید.« پس در ابر به آسمان باال شدند و 
دشمنانشان ایشان را دیدند.13 و در همان ساعت 
شهر  از  یك  ده  كه  گشت  حادث  عظیم  زلزله ای 
گردید و هفت هزار نفر از زلزله هالك شدند  منهدم 
آسمان  را  خدای  گشته  ترسان  باقی ماندگان  و 
وای دّوم درگذشته است. اینك  كردند.14  تمجید 

وایِ  سوم به زودی می آید.15 

در  بلند  صداهای  گاه  نا كه  بنواخت  فرشته ای  و 
كه می گفتند: »سلطنت جهان از  آسمان واقع شد 
آِن سرور ما و مسیح او شد و تا ابد اآلباد حكمرانی 
كه در حضور  كرد.«16 و آن بیست وچهار پیر  خواهد 

باب  مکاشفات،  کتاب  از  عبدالبهاء 
انتخاب  تفسیر  برای  را  یازدهم 
می کند. خالی از لطف نخواهد بود 
که در ادامه به متن این باب اشاره 
تفسیر  با  راحت تر  خواننده  تا  شود 
عبدالبهاء و بررسی آن همراه شود. 
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خدا بر تخت های خود نشسته اند به روی درافتاده 
خدا را سجده كردند. 17 و گفتند: »تو را شكر می كنیم 
كه هستی و بودی زیرا  ای َیُهَوه خدای قادر مطلق 
گرفته به سلطنت  كه قّوت عظیم خود را به دست 
امت ها خشمناك شدند و غضب  و   18 پرداختی. 
ایشان  بر  تا  رسید  مردگان  وقت  و  گردید  ظاهر  تو 
داوری شود و تا بندگان خود یعنی انبیا و مقّدسان و 
ترسندگاِن نام خود را چه كوچك و چه بزرگ اجرت 

دهی و مفسدان زمین را فاسد گردانی.«

تابوت  و  گشت  مفتوح  آسمان  در  خدا  قدس  و   19

عهدنامة او در قدس او ظاهر شد و برق ها و صداها 
و رعدها و زلزله و تگرِگ عظیمی حادث شد.

سازواری درونی
اشاره  پیش تر  كه  همان طور  یوحنا،  مكاشفات 
الفاظ  است.  آخرالزمانی  ادبیات  دارای  شد، 
لذا  و  است  محتمل المعانی  یوحنا،  مكاشفات 
كس  ها جیمز  است.  دشوار  بس  كاری  آن  تفسیر 
كتاب مقدس بیان می كند: »تفسیر آن  در قاموس 
كه هیچ كس تابه حال  یاد مشكل است به حدی  ز
ی در ادامه  تمامًا از عهده تفسیر آن بر نیامده«.1 و
تفسیر  كه  می گوید  نیوتون  »خلیفه  می كند:  بیان 
شخص  یک  كار  كامل  به طور  كتاب  این  نمودن 
یا یک قرن نیست بلكه تا تمام تكمیل نگردد هرگز 
فقرات  شد«.2  نخواهد  مفهوم  تمام  وضوح  به طور 
باال نشان از پیچیدگی و صعوبت مسیر تفسیر این 

ص اساطیر، نشر مقدس، کتاب قاموس هاکس، جیمز .۱
.8۲8

۲.همان،ص8۲9.

كتاب دارد، اما الزمه منطقی هر تفسیر این است 
كه اواًل درون خودش دارای تناقض نباشد و ثانیًا با 
كه مفسر بدان ها ملتزم است نیز  گزاره هایی  دیگر 

تعارض نداشته باشد.

دو شاهد
قاعده ای  از  خود،  تفسیر  بیان  مقام  در  گوینده3 
مقدس  كتاب  از  برآمده  را  آن  كه  می كند  استفاده 
از »روز« یاد شده،  كه در متن  می داند. وی هركجا 
سوم  آیه  در  ازاین رو،  می كند؛  معنی  سال  به  را  آن 
شاهد  دو  به  »و  می كند:  بیان  كه  مكاشفات  از 
هزار  مّدت  دربركرده  پالس  كه  داد  خواهم  خود 
»دو  نمایند«،  نبّوت  روز  شصت  و  دویست  و 
شصت  و  دویست  و  هزار  »مّدت  كه  را  شاهد« 
و حضرت  اكرم؟لص؟  پیامبر  نبوت می كنند،  روز« 
علی بن ابی طالب؟ع؟ می داند و مدت نبوت ایشان 
گفته شده، 1260 سال بیان می كند.  كه 1260 روز  را 
»مقصود از این دو شاهد حضرت محّمد رسول اهلل 
و جناب علّی بن ابی طالب است ... و این دو شاهد 
كه هر روز  احكامشان هزار و دویست و شصت روز 

عبارت از یک سال است، جاری است«.4 
كه علی محمد باب در سال 1260 هجری  ازآنجا 
قمری ادعای خود را مطرح كرده است، عبدالبهاء 
است.  بوده  سال   1260 اسالم  دوره  كه  می گوید 
مكاشفات  در  كه  می گیرد  نتیجه  این چنین  ی  و
یوحنا، به نبوت باب، در 1260 سال بعد از پیامبر 

شفاهی بهصورت را سؤاالت پاسخ عبدالبهاء چون .3
برای است، کرده تقریر را آنها بارنی کلیفورد و است داده
گویندهاستفادهمیکنیم. عبدالبهاءبهجاینویسندهازلفظ

۴.مفاوضات،ص38.
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از  اخبار  »این  است.  شده  داده  بشارت  اسالم، 
و  هزار  قضّیه  این  و  است...  اسالم  ظهور  مّدت 
یست و شصت سال امتداد داشت و این هزار  دو
یست و شصت سال اخبار از ظهور حضرت  و دو
و  هزار  در  كه  است  مبارک  جمال  باب  اعلی، 

یست و شصت هجری واقع شد«.1 دو

مسأله مبدا
كه به این حساب  »هر روزی عبارت از یک سال، 
كه مّدت  یست و شصت سال می شود  هزار و دو
تطبیق  این  شاید  اول  نگاه  در  است«.2  قرآن  دور 
تأمل  اندكی  از  پس  اما  بیاید  به نظر  جالب  كمی 
گفته  وقتی  كه  می كند  خطور  ذهن  به  سؤال  این 
مبدأ  چرا  است،  سال   1260 اسالم  دوران  شده 
دوران اسالم را هجرت پیامبر؟لص؟ قرار داده اند؟ 
دوران  شروع  ایشان  همان طوركه  علی القاعده 
نبوت علی محمد باب را سال 1260 یعنی همان 
كرده است  كه ایشان ادعای خود را مطرح  سالی 
باید  نیز  اسالم  شروع  صورت  همان  به  می دانند، 
گیرد و نه هجرت ایشان.  بعثت پیامبر؟لص؟ قرار 
و  گرفته  صورت  بعثت  از  پس  سال   13 هجرت، 
یافته  گسترش  حدی  به  اسالم  كه  است  زمانی 
است كه در مدینه برای خود پایگاهی یافته است. 
گر پایان دوران اسالم را شروع نبوت باب در  پس ا
نظر بگیریم، دوران اسالم 12۷3 سال می شود و نه 
1260 سال. درنتیجه، تطبیق 1260 روز، به 12۷3 

سال دارای منطق درستی نیست.

۱.مفاوضات،ص36.
۲.مفاوضات،ص36.

وحش هاویه
كه بیان  عبدالبهاء در تفسیر آیه هفتم مكاشفات 
می دارد: »و چون شهادت خود را به اتمام رسانند، 
یه برمی آید با ایشان جنگ كرده  آن وحش كه از هاو
ُكشت«، این  غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد 
»وحش« را به بنی امیه تطبیق می كند. او این چنین 
كشت  خواهد  را  شاهد  دو  آن  »و  می كند:  بیان 
ت محو 

ّ
بین مل را در  ایشان  یعنی حیات روحانی 

الهّیه  تعلیمات  و  شرایع  آن  ی 
ّ
به كل و  كرد  خواهد 

خواهد  پایمال  را  دین اهلل  و  برد  خواهد  میان  از  را 
مرده  جسد  یک  مگر  ماند  نخواهد  باقی  و  نمود 
یه در سال 40 هجری حكومت را  بی روحی«.3 معاو
به دست می گیرد و عماًل حضور پیامبر اكرم؟لص؟ 
این  پایان می رسد.  به  در جامعه  امام علی؟ع؟  و 
كه امام علی؟ع؟، بیست و پنج  در شرایطی است 
و  بودند  نشین  خانه  پیامبر  شهادت  از  پس  سال 
عماًل حكومتی در جامعه اسالمی نداشتند. با این 
وصف باید مدت نبوت آن دو شاهد را 40 سال یا 

53 سال بدانیم و نه 1260 سال.

ظاهر متن مكاشفات این چنین به ذهن خواننده 
روز   1260 مدت  شاهد  دو  آن  كه  می كند  متبادر 
اتمام  به  را  »و چون شهادت خود  نبوت می كنند 
»آن  نبوت،  دوران  این  از  پس  یعنی  رسانند«، 
یه بر می آید« بر ایشان غلبه خواهد  كه از هاو وحش 
كه  است  این  بیانگر  متن  ظاهر  درنتیجه،  كرد. 
حمله »آن وحش« پس از دوران نبوت آن دو شاهد 
است، بااین وجود تطبیق این »وحش« بر بنی امیه 

3.مفاوضات،ص۴0.
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كه حمله آن وحش در ابتدای  این نتیجه را دارد 
است  گرفته  صورت  شاهد  دو  آن  نبوت  دوران 
)سال 40 هجری(. عبدالبهاء درباره حل تعارض 

این تفسیر با متن سخن نمی گوید.

دو عدد
از  پس  كه  می كند  بیان  مكاشفات  ادامه،  در 

شاهد  دو  آن  شدن  كشته 
یه،  به دست وحش برآمده از هاو
به  عام  شارع  در  آنان  بدن های 
معرض نمایش گذاشته می شود 
گروهی از  سه روز و نیم  و مدت 
امت ها و قبائل بدن های ایشان 
به خاطر  و  می كنند  نظاره  را 
شادمانی  آنان  شدن  كشته 

می كنند.

قطعه  این  از  عبدالبهاء  تعبیر 
كه منظور از بدن های  این است 

دفن  و  می گیرد  قرار  دید  معرض  در  كه  ایشان 
كه آن  نمی شود، ظاهر شریعت است. به این معنا 
از  را  شریعت  باطن  و  اساس  بنی امیه(   =( وحش 
بین برده و تنها ظاهر آن باقی مانده است. بخش 
از »سه روز و نیم«  جالب توجه، تعبیر عبدالبهاء 
گفتیم  كه  ی این چنین استدالل می كند  است. و
كتاب  ی با یک سال است در لسان  هر روز مساو
مقدس. بنابراین »سه  روز و نیم« یعنی سه سال و 
ی است با 42 ماه  نیم. حال سه سال و نیم مساو
ی  و درنتیجه 1260 روز و ازآنجایی كه هر روز مساو
یک سال است، در نتیجه این 1260 روز یعنی 1260 

سال. به این صورت عبدالبهاء از سه روز و نیم به 
1260 سال می رسد. با این روش، او تبدیل روز به 
سال را دوبار انجام می دهد تا به عدد موردنظرش 
برسد. همچنین عبدالبهاء در تبدیل ماه به سال 
را  و در محاسبه تعداد روزهای سال، پیش فرض 
این  برای  قرینه ای  اما  می گذارد  شمسی  سال  بر 
یافت  متن  داخل  در  برداشت 
عبدالبهاء  همچنین  نمی شود. 
منطبق  را   1260 كه  دارد  قصد 
سال  در  باب  دعوت  اعالم  بر 
اما  بكند  قمری  هجری   1260
دعوت  تا  پیامبر  هجرت  فاصله 
و  است  قمری  ساِل   1260 باب، 
كمتر  روزهای سال قمری  تعداد 
اینكه  است.  شمسی  سال  از 
ماه   42 تبدیل  برای  عبدالبهاء 
می كند   30 ضربدر  را  آن  روز،  به 
كه این محاسبه منطبق بر سال  موجه نیست چرا 
بنای  عبدالبهاء  كه  نتیجه ای  و  است  شمسی 

رسیدن به آن را دارد ساِل قمری.

كتب  به اصطالح  كه  شد  بیان  پیش  از  »چنانچه 
مقّدسه سه روز و نیم عبارت از سه سال و نیم است 
و سه سال و نیم عبارت از چهل و دو ماه و چهل و 
دو ماه عبارت از هزار و دویست و شصت روز است 
كتاب مقّدس عبارت از یک سال  و هر روز به نّص 

است یعنی هزار و دویست و شصت سال«.1

۱.مفاوضات،ص۴۱.

این  بیانگر  متن  ظاهر  درنتیجه، 
که حمله »آن وحش« پس از  است 
دوران نبوت آن دو شاهد است، 
»وحش«  این  تطبیق  بااین وجود 
دارد  را  نتیجه  این  بنی امیه  بر 
ابتدای  در  وحش  آن  حمله  که 
دوران نبوت آن دو شاهد صورت 
هجری(.   40 )سال  است  گرفته 
عبدالبهاء درباره حل تعارض این 

تفسیر با متن سخن نمی گوید.
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یم، معنای  از این چشم بندی در محاسبه كه بگذر
كه مدت 1260 سال،  تأویل عبدالبهاء این است 
اسالمی  شریعت  توخالی  بدن  نظاره گر  امت ها 
از اساس خالی شده  و 1260 سال اسالم  بوده اند 
باقی  آن  از  روح  بدون  و  توخالی  شریعتی  فقط  و 
یست و شصت سال  مانده بود. »یعنی هزار و دو
قبائل  و  اّمت ها  است  فرقان  دوره  از  عبارت  كه 
یعنی  می كنند،  نظاره  را  ایشان  جسد  اقوام  و 
موجب  به  لكن  می كنند،  تماشا  را  شریعةاهلل 
كه  نمی دهند  اجازت  ولی  نمی نمایند  عمل  آن 
سپرده  قبر  به  شریعةاهلل  یعنی  ایشان  بدن های 
تشّبث  شریعةاهلل  به  به ظاهر  این ها  یعنی  شود، 
ی از میان برود و جسد 

ّ
كه به كل نمایند و نگذارند 

ترک  به حقیقت  بلكه  گردد  نابود  و  محو  ی 
ّ
به كل

اسمی  و  ذكری  را  شریعة اهلل  به ظاهر  ولی  نمایند 
باقی بگذارند«.1

برای ذهن خواننده پیش  اول  كه در وهله  سؤالی 
 1260 اینكه  باتوجه به  پس  كه  است  این  می آید 
باقی مانده  از اسالم فقط شریعتی توخالی  سال، 
می فرستادند  هدایا  یكدیگر  برای  مردمان  و  بوده 
كه اسالم نابود شده و شادمانی می كردند و »12٦0 
حال  این  است  فرقان  دوره  از  عبارت  كه  سال 
هجرت  اول  سال  از  یعنی  پس  یافت«،2  امتداد 
و  از بین رفته بوده  پیامبر به مدینه، اساس اسالم 
همان طور  بوده؟  مانده  باقی  شریعت  ظواهر  تنها 
كه عبدالبهاء  بیان می كند، مبدأ این 1260 سال، 

۱.همان.
۲.مفاوضات،ص۴۲.

اعالم  او،  ادعای  به  آن،  انتهای  و  پیامبر  هجرت 
است.  قمری  هجری   1260 سال  در  باب  نبوت 
كه اسالم از بین نرفته بوده، فقط  درنتیجه، دورانی 
هجرت  از  پس  و  است  هجرت  از  قبل  سال   13
گرفتن  قدرت  و  رشد  آغاز  كه  ــ  مدینه  به  پیامبر 
اسالم است ــ اسالم از بین رفته و امت ها و قبائل 
بین  از  را  اسالم  اینكه  شادمانی  به  یكدیگر  برای 
كرده اند؟  شادمانی  و  فرستاده اند  هدایا  برده اند 
دیگر آنكه باتوجه به اینكه باب و به تبع او بهاءاهلل 
را  امام حسن عسكری  تا  و حتی خود عبدالبهاء 
توانسته  امامان  این  آیا  می دانند،  االهی  امامان 
بودند در مدت زمان حیات خود دین را زنده نگه 
گر با وجود  دارند یا با وجود آن ها دین مرده بود؟ و ا
به  می شود  چطور  دیگر  پس  بود،  مرده  دین  آن ها 

كرد؟ آن ها »مروج شریعت محمدیه« اطالق 

باید توجه كرد كه در این باب از مكاشفات یوحنا، 
روز«   1260« همان  اول  عدد  دارد.  وجود  عدد  دو 
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است كه مربوط به دوران نبوت آن دو شاهد است. 
عدد دوم، »سه روز و نیم« است كه مربوط به مدتی 
كشته شدن  از  آن دو شاهد پس  كه جسد  است 
معرض  به  عام  شارع  در  وحش«،  »آن  به دست 
نمایش درمی آید و مردم آن را نظاره می كنند. آنچه 
این  كه  است  این  گفت  قطع  به طور  می شود  كه 
پس  نیم«  و  روز  »سه  این  و  نیستند  یكی  عدد  دو 
بر  قطعی  قرینه  و  می افتد  اتفاق  روز«   1260« آن  از 
این سخن نیز عبارت »و چون شهادت خود را به 
با  عبدالبهاء،  است.  هفتم  آیه  در  رسانند«  اتمام 
ــ  روز«  نیم  و  تبدیل »سه  و  محاسبات غیرمنطقی 
كه طبق قاعده خود او باید 3 سال و نیم بشود ــ به 
1260 سال، این دو عدد را یكی می گیرد و درنتیجه 

دچار این تناقضات در معنی می شود.

دوازده جانشین و بیست وچهار پیر
كه  را  یازدهم  آیه  خود  تفسیر  ادامه  در  عبدالبهاء 
بیان می كند روح به جسد آن دو شاهد برمی گردد، 
منطبق  باب(  یاران  از  )یكی  قدوس  و  باب  بر 
روح  گویی  باب،  با مبعوث شدن  یعنی  می كند، 
دو  به  كه  را  بعد  آیه  است.  بازگشته  الهی  دین  به 
به  كنید«،  صعود  اینجا  »به  می شود  گفته  شاهد 
كرده است و آیه سیزدهم  كشته شدن باب تأویل 
هم زمان  شیراز  در  او  ادعای  به  كه  زلزله ای  به  را 
افتاده تطبیق می كند.  اتفاق  كشته شدن باب  با 
همواره  متن  در  عبدالبهاء  كه  است  جالب 
قدس  مثال  برای  و  است  كرده  تأویل  را  كلمات 
قدس  خارج  صحن  و  شریعت  روح  را  االقداس 
اما  می گیرد،  درنظر  ظاهری  شریعت  معنای  به  را 

خودش  معنای  همان  به  را  سیزدهم  آیه  در  زلزله 
حفظ می كند و آن را تأویل نمی كند. آیه چهاردهم 
از سه »وای« صحبت می كند. عبدالبهاء وای اول 
را ظهور پیامبر اسالم، وای دوم را ظهور باب و وای 

سوم را ظهور بهاءاهلل می داند.

پیر«  »بیست وچهار  كه  می كند  بیان  شانزدهم  آیه 
افكندند.  زمین  بر  را  خود  خداوند  پیشگاه  در 
می كند  معنا  این گونه  را  عبارت  این  عبدالبهاء 
كه هر پیامبری و یا به تعبیر او هر ظهوری، دوازده 
بهاءاهلل  ظهور  چون  اما  است  داشته  جانشین 
عظیم تر از دیگر انبیاء است، این عظمت اقتضاء 
كه جانشینان او بیست وچهار تن باشند.  می كند 
»و در هر دوری اوصیا و اصفیا دوازده نفر بودند... 
نفر  بیست وچهار  اعظم  ظهور  این  در  ولكن 
ظهور  این  عظمت  زیرا  جمیع،  برابر  دو  هستند، 

چنین اقتضا نماید«.1 

بدان  خود  گفتار  در  عبدالبهاء  كه  سؤالی 
از  نفر  دوازدهمین  اواًل  كه  است  این  نمی پردازد 
بهائیان  كیست؟  اسالم؟لص؟  پیامبر  جانشینان 
فرزندی  عسكری؟ع؟  حسن  امام  كه  قائلند 
نداشته اند. بهاءاهلل درباره امام دوازدهم می گوید: 
فقهای  و  ارض  علمای  حین،  تا  اسالم  صدر  »از 
من   

ّ
اال بودند  محروم  حقیقی  توحید  عرفان  از  آن 

قائم  امر  از عرفان حقیقت  كّل  اهلل، چنانچه  شاء 
كون آن  محتجب بودند. احدی از علمای قبل بر 
كّل در هیماء  حضرت در اصالب اّطالع نیافت، 
جهل سالک. حال هم جمیع علما و فقهاء ایران 

۱.مفاوضات،ص۴6-۴۵.
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به جابلقای موهوم و جابلسای غیرمعلوم ناظرند و 
بااین وجود  شود«.1  ظاهر  موهوم  شخص  منتظرند 
عبدالبهاء سخن از »دوازده ائمه كه مروج شریعت 
محمدیه بودند«2 می كند. همچنین باید توجه كرد 
كه  چرا باشد،  باب  نمی تواند  دوازدهم  نفر  این  كه 
آن  نه مروج  و  ناسخ شریعت محمدیه است  ی  و
از منظر  ــ  كه نفر دوازدهم  و این سؤال باقی است 

كیست؟  بهائیان ــ 

به وجود  سؤال  این  یم،  بگذر كه  دوازدهم  نفر  از 
می آید كه آن بیست وچهار نفر كه بناست جانشین 
كه  كسانی هستند؟ همان طور  بهاءاهلل باشند چه 
جانشین  عبدالبهاء  بهاءاهلل،  از  پس  می دانیم، 
محمدعلی  برادرش  بود  بنا  او  از  پس  و  شد  او 
و  شد  خراب  دو  آن  ارتباط  كه  شود  او  جانشین 
میثاق  بهانه نقض  به  را  امر جانشینی  عبدالبهاء 
شوقی افندی  دختری اش  نوه  به  محمدعلی، 
الواح  خود،  وصیت نامه  در  عبدالبهاء  سپرد. 
و  است  امراهلل  ولی  شوقی  كه  كرد  كید  تأ وصایا، 
كند  باید جانشین خود را در زمان حیاتش تعیین 
نماید  تعیین  را  خود  جانشین  نیز  او  جانشین  و 
عبدالبهاء  منظر  از  یابد.  ادامه  سلسله  این  و 
از  و  او  نسل  از  امراهلل  ولی  جانشینان  كه  بود  الزم 
فرزندان پسر او باشند و فرزند پسر بزرگ تر، به عنوان 
اما  گردید  تعیین  جانشینی  این  نخست  گزینه 
شوقی افندی اساسًا صاحب اوالد نشد و بهائیان 
كسی را جانشین او  ی  به شكل عمومی، پس از و

۱.آیاتالهی،ج۲،ص۲۷۱.
۲.مفاوضات،ص۵3.

كه  است  باقی  پرسش  این  درنتیجه  نمی دانند. 
كه بنا بود جانشینان بهاءاهلل  آن بیست وچهار نفر 
عبدالبهاء  گر  ا و  هستند؟  كسانی  چه  شوند 
آن چنان  ــ  است  آسمانی  مردی  و  االهی  حجتی 
كید  كه بهائیان اعتقاد دارند و شوقی افندی نیز تأ
كرده است ــ چرا نتوانسته است آینده  آیین بهائی 
كند و مسیر رهبری و جانشینی خود  را پیش بینی 

را به درستی تعیین نماید؟

ازجمله  بهائی،  مبلغان  از  برخی  گفته  به 
كرده است  مازندرانی، عبدالبهاء در جایی اشاره 
نفر(  نوزده  )یعنی  باب  كه حروف حی و حضرت 
اینجا  این بیست وچهار پیر هستند.3 در  ازجملۀ 
از  اینكه برخی  اول  باید به چند نكته توجه شود. 
این حروف حی، قبل از اینكه بهاءاهلل ادعای خود 
را مطرح كند، از دنیا رفته بودند، مانند قدوس، مال 
حسین بشرویی و طاهره قرةالعین. چگونه وصی 
را  خود  ادعای  حتی  او  اینكه  از  قبل  پیامبر،  یک 
كند، از دنیا رفته است؟ همچنین برخی از  مطرح 
این حروف حی، برای مثال مال حسین بجستانی 
و میرزا محمد روضه خوان یزدی، از ایمان به باب 
نیاورده اند.4  ایمان  نیز  بهاءاهلل  به  و  برگشته اند 
او  به  پیامبر،  یک  وصی  است  ممكن  چگونه 
كه باب  گفته شد  نیاورد؟ همچنین  ایمان  حتی 
است.  آمده  شمار  به  بهاءاهلل  اوصیای  جزو  نیز 
كه باب در عین اینكه  این بدان معنا خواهد بود 

3.مازندرانی،فاضل،امروخلقج۲ص۲۲۴.
۴.محمدحسینی،حضرتبابص۴8۷؛برایمیرزامحمد
حروف هوشنگ، گهرریز، به: بنگرید نیز یزدی روضهخوان

حی،ص8۵و86.
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وصی دوازدهم پیامبر اسالم است، وصی بهاءاهلل 
كه او  هم هست و همه این ها در عین این است 
خودش آیین و شریعت جدید نیز دارد. همچنین 
خود  چرا  اساسًا  كه  است  مطرح  سؤال  این 
كه رهبران آیین بهائی بوده اند  عبدالبهاء و شوقی 
جزء این بیست وچهار پیر و جزء اوصیای بهاءاهلل 
نیستند؟ بدین ترتیب، توجیه مبلغان بهائی برای 

عبارت »بیست و چهار پیر« قابل دفاع نیست.

مسائل تاریخی
پیش تر  كه  مسائلی  عالوه بر 
تفسیر  در  شد،  بیان 
یخی  تار مسائلی  عبدالبهاء 
این طور  می رسد.  به نظر  نیز 
گوینده  كه  می رسد  به نظر 
با  مكاشفات  متن  تطبیق  در 
یخی، ارجحیت را به  وقایع تار
یخی را بر  متن داده و وقایع تار
كرده است.  اساس متن بیان 
از  چند  مواردی  به  ادامه  در 

این مطلب اشاره می كنیم.

پایمالی بیت المقدس
را چهل  كه: »و شهر مقّدس  بیان می كند  آیه دوم 
كه  همان طور  نمود«.  خواهند  پایمال  ماه  دو  و 
گفتیم عبدالبهاء هر روز را در این متن معادل یک 
كه  سال درنظر می گیرد. به همین منظور 42 ماه را 
ی 1260 روز می شود، 1260 سال می گیرد. او  مساو
این 1260 سال را دوران اسالم می داند و می گوید 

و  اسالم  دوران  طول  در  كه  است  این  آیه  معنای 
به وسیلۀ  بیت المقدس  اورشلیم،  فتح  زمان  در 
مّدت  از  اخبار  »این  شد.  پایمال  مسلمانان 
كه اورشلیم پایمال شد، یعنی  ظهور اسالم است 

احترامش باقی نماند«.1

یخی خالف این مطلب را  بااین وجود، شواهد تار
كه زمان محاصره اورشلیم،  می گویند. نقل است 
شهر درخواست صلح  اهالی 
كه خود  كردند اما با این شرط 
شود.  حاضر  شخصًا  خلیفه 
حضرت  توصیه  به  خلیفه- 
رفته  اورشلیم  به   - علی؟ع؟ 
منعقد  را  صلح  قرارداد  و 
پرداخت  ازای  در  و  می كند2 
مسیحیان  دینی  آزادی  جزیه 
این  به  می شود،  تضمین 
اورشلیم  كه  است  ترتیب 

گشوده می شود.

این  مبدأ  با  ارتباط  در 
تردید  جای  نیز  »پایمالی« 
پایمالی  این  عبدالبهاء  تفسیر  وفق  دارد.  وجود 
كه مبدأ آن هجرت پیامبر  1260 سال طول كشیده 
است. اما فتح اورشلیم در سال شانزدهم هجرت 
از  زمانی  فاصله  درنتیجه  و  است  افتاده  اتفاق 
 1260 باب  ظهور  تا  عبدالبهاء  ادعایِی  پایمالِی 

سال نمی شود.

۱.مفاوضات،ص36.
۲.اآلنسالجلیل،ج۱،ص۱۲6؛فتوحالبلدان،ص۱۴۵.

در اینجا باید به چند نکته توجه شود. 
اول اینکه برخی از این حروف حی، قبل 
مطرح  را  خود  ادعای  بهاءاهلل  اینکه  از 
کند، از دنیا رفته بودند، مانند قدوس، 
مال حسین بشرویی و طاهره قرةالعین. 
اینکه  از  قبل  پیامبر،  یک  وصی  چگونه 
از  کند،  مطرح  را  خود  ادعای  حتی  او 
از  برخی  همچنین  است؟  رفته  دنیا 
این حروف حی، برای مثال مال حسین 
روضه خوان  محمد  میرزا  و  بجستانی 
یزدی، از ایمان به باب برگشته اند و به 

بهاءاهلل نیز ایمان نیاورده اند.
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كرده  گوینده متن را این چنین تفسیر  در ادامه چون 
است،  روز   1260 اورشلیم  شدن  پایمال  مدت  كه 
درنتیجه بعد از آن مدت، یعنی زمان اعالم نبوت 
باب، باید این پایمالی تمام شود. ازاین رو او بیان 
بسیار  گدشته اش  از  بیت المقدس  كه  می كند 
دویست  و  هزار  مّدت  چون  »و  است:  شده  آبادتر 
شهر  اورشلیم  حال  شد،  منقضی  روز  شصت  و 
و  گذاشته  آبادی  و  معموری  بنای  دوباره  مقّدس 

سال  شصت  را  اورشلیم  هركس 
ببیند  نیز  حال  بود  دیده  پیش 
كه چقدر معمور  مالحظه می كند 
گشته و دوباره محترم شده  و آباد 
كه  آبادانی  این  بااین حال   1.»
عبدالبهاء از آن صحبت می كند 
و  افتاده  اتفاق  شهرها  تمام  برای 
و  صنعتی  پیشرفت های  معلول 
كه در آن دوره اتفاق  علمی است 

و  باب  دوره  از  پیش  هم  پیشرفت ها  این  و  افتاده 
دو  این  كردن  مرتبط  برای  لذا  است.  بوده  بهاءاهلل 

پدیده دلیل كافی وجود ندارد.

که محقق نشد بشاراتی 
مفاوضات،  كتاب   46 و   45 صفحه  در  گوینده 
در مقام بیان نتایج ظهور بهاءاهلل است: »و چنان 
كه امم و ملل هرچند در تباین احوال  كند  تربیت 
و اختالف عادات و اخالق و تنّوع ادیان و اجناس 
و پلنگ  و مار و طفل شیرخواره  بره  و  گرگ  مانند 
هم راز  و  هم آغوش  و  همدم  هم  با  بزغاله اند،  و 

۱.مفاوضات،ص36.

دینی  مخالفت  و  جنسی  منافرت  ی 
ّ
به كل گردند 

مباركه  شجره  ظّل  در  كّل  و  زائل  ی 
ّ
مل مباینت  و 

نهایت الفت و التیام خواهند یافت«. بهاءاهلل در 
كنون 159  سال 1863 ادعای نبوت كرده است و ا
سال از آن زمان می گذرد. در این فاصله بزرگ ترین 
یخ بشریت اتفاق افتاده و بزرگ ترین  جنگ های تار
اتمی  بمباران  و  هولوكاست  نظیر  جنایات 
نقاطی  در  مختلف  نسل كشی های  و  هیروشیما 
مانند اسرائیل و صربستان و برمه 
و روآندا و ارمنستان ارتكاب یافته 
كه هیچ یک از این  كنون  است. ا
پیشگویی ها محقق نشده جای 
گر  ا كه  است  باقی  سؤال  این 
ظهور بهاءاهلل علت این پدیده ها 
سال   159 گذشت  با  پس  بوده، 
از ظهور او، آیا نباید الاقل اندكی 
نزدیک  تحقق  به  مطالب  این  از 

می شد؟

گوینده در صفحه 45 نیز ظهور بهاءاهلل را توصیف 
می كند: »سلطنت الهّیه روحانّیه تشكیل می شود 
و جهان تجدید می گردد و روح جدیدی در جسم 
ابر  آید.  الهی  بهار  موسم  و  می شود  دمیده  امكان 
نسیم  و  بتابد  حقیقت  شمس  و  ببارد  رحمت 
دربر  تازه  قمیص  انسانی  عالم  و  بوزد  جان پرور 
بشر  عالم  گردد،  برین  بهشت  زمین  ی  رو نماید. 
تربیت شود، جنگ و جدال و نزاع و فساد از میان 
و آشتی و خداپرستی  و درستی  راستی  و  برخیزد 
به میان آید و الفت و محّبت و یگانگی جهان را 

این  از  هیچ یک  که  کنون  ا
نشده  محقق  پیشگویی ها 
که  جای این سؤال باقی است 
این  علت  بهاءاهلل  ظهور  گر  ا
گذشت  پدیده ها بوده، پس با 
نباید  آیا  او،  ظهور  از  سال   159
الاقل اندکی از این مطالب به 

تحقق نزدیک می شد؟
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احاطه كند«. بازهم آنچه كه مشاهده می كنیم این 
كه ما در آن زندگی می كنیم  كه در عصری  است 
خشكسالی  و  اقلیم  تغییر  مثل  جهانی  فجایعی 
و  می كنند  تهدید  را  بشریت  نوع  زندگی  اساس 
و تنش بین  كرده  بیداد  گرسنگی در جهان  فقر و 
گرفتن  باال  حال  در  لحظه  هر  جهان  كشورهای 
گذشت 159 سال از تحقق این ظهور،  است و با 

ئم حتی به تحقق نزدیک هم نشده اند. این عال

نتیجه گیری
اثبات  داعیه  مفاوضات  كتاب  در  عبدالبهاء 
در  بهاءاهلل  و  باب  ادعای  صدق  و  حقانیت 
نبوت را دارد. او پس از بیان دالیل عقلی، به زعم 
مخاطب  می پردازد.  نقلی  دالیل  بیان  به  خود، 
لذا  است  مسیحی  شخصی  بارنی،  كلیفورد  او، 
او  می كند.  استفاده  مسیحیان  مقدس  كتاب  از 
دانیال  كتاب  از  جدیدی  تفاسیر  می كند  سعی 
جدید  عهد  از  یوحنا  مكاشفات  و  عتیق  عهد  از 
به دست بدهد. در این نوشتار به تفسیر او از باب 

یازدهم مكاشفات یوحنا پرداختیم.

ابتدا بیان كردیم كه اعتبار مكاشفات یوحنا در بین 
بسیاری از باورمندان به آیین مسیحی محل تردید 
قرار گرفته و بسیاری از مسیحیان، این متن را مربوط 
نمی دانند  مسیح  حضرت  حواریون  از  یوحنا  به 
موردتردید  عبدالبهاء  استناد  مورد  متِن  اساس  و 
گرفته است. تفسیر این متن  جدی و مناقشه قرار 
كار پیچیده و  نیز به باور مسیحیان معتقد به آن، 
دشواری است؛ چراكه سازگار كردن تمام اجزای آن 

با پدیده های بیرونی، غیرممكن به نظر می رسد. 

تا  است  كوشیده  عبدالبهاء  بااین حال 
بشارت های موجود در این متن را بر باب و بهاءاهلل 
قاعده ای  از  تفسیر  در  عبدالبهاء  سازد.  منطبق 
كتاب  كه آن را مستخرج از خود  استفاده می كند 
است.  سال  به  روز  تأویل  آن  و  می داند  مقدس 
نبوت  كه مدت  را،  روز  او 1260  اعتبار،  به همین 
كرده  قلمداد  سال   1260 می داند،  اسالم  پیامبر 
سال  در  را  خود  دعوت  باب  اینكه  به  توجه  با  و 
در  كه  می گیرد  نتیجه  این گونه  نموده،  آغاز   1260
مكاشفات یوحنا به ظهور باب بشارت داده شده 

است.

شد.  آشكار  تفسیر  این  نارسایی های  باری، 
هجرت  را  اسالم  دوران  شروع  مبدأ  عبدالبهاء 
سال   13 اسالم  اینكه  با  می گیرد،  درنظر  پیامبر 
فرض  به  و  داشته  وجود  مكه  در  هجرت  از  پیش 
رسیده  پایان  به  اسالم  دوران  باب  ظهور  با  اینكه 
باشد، بازهم دوران اسالم 12۷3 سال خواهد بود 
و  روز  »سه  عبدالبهاء  همچنین  سال.   1260 نه  و 
نیم« را كه مدت در معرض عام قرار گرفتن بدن آن 
»دو شاهد« است، به 1260 سال تفسیر می كند و 
اینكه بدن آن دو شاهد دفن نمی شود و در معرض 
كه صرفًا  دید قرار می گیرد را این گونه معنا می كند 
رفته  بین  از  دین  روح  و  بوده  زنده  شریعت  ظاهر 

بوده است. 

این تفسیر عبدالبهاء دو اشكال قابل توجه دارد. 
»سه  نمی شود  قاعده ای  هیچ  با  اینكه  نخست 
باتوجه به  كرد.  تعبیر  سال   1260 به  را  نیم«  و  روز 
از آن استفاده می كند، »سه  او  كه خود  قاعده ای 
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او  اما  شود  تفسیر  نیم  و  سال  سه  باید  نیم«  و  روز 
نتیجه  به  تا  می دهد  انجام  دوبار  را  تبدیل  این 
كه ابتدا سه روز و نیم  دلخواه برسد. به این معنا 
كرده و سپس سه سال  را تبدیل به سه سال و نیم 
كه می شود 1260  روز می نماید  به  تبدیل  را  نیم  و 
روز و دوباره این روز را تأویل به سال می كند. این 
كنار، او بنا دارد تا این 1260 را بر  تبدیل چندباره به 

سال 1260 هجری قمری كه باب 
كند  منطبق  كرد  آغاز  را  دعوتش 
اما از تفاوت تعداد روزهای سال 
می  كند  غفلت  قمری  و  شمسی 
و محاسبه خود را بر اساس سال 
این  به  می دهد.  انجام  شمسی 
معنا كه مطابق تفسیر عبدالبهاء، 
شمسی  ساِل   1260 اسالم  دوران 

است، با اینكه در فرض ناسخ بودن دیانت بابیه 
در  این  قمری است.  1260 ساِل  اسالم  دوران  هم 
ناسخ شریعت اسالم  را  باب  گر  ا كه  حالی است 
عبدالبهاء  منظور  كه  نمی شود  مشخص  بدانیم، 
فرد  و  چیست  محمدیه  شریعت  مروج  دوازده  از 

كدام است؟  دوازدهمین 

این  عبدالبهاء  تفسیر  الزمه  اینكه  دوم  اشكال 
كه طی 1260 ساِل قبل از ظهور باب،  خواهد بود 
و  باشد  بوده  بی روح  مانند یک جسد  اسالم  دین 
از آن صرفًا پوسته ای از ظواهر شریعت باقی مانده 
باب،  ظهور  از  قبل  سال   1260 اینكه  با  باشد. 
كرم به مدینه و شروع دوران  مصادف هجرت نبی ا
ده ساله اوج قدرت اسالم با حضور پیامبر است و 

حضور  و  وجود  با  كه  است  ممكن  چگونه  اصواًل 
پیامبر دین اسالم مرده باشد؟

قبیل  از  یخی  تار ناسازگاری های  و  اشكال ها 
مسلمانان،  دست  به  اورشلیم  فتح  چگونگی 
بنی امیه،  به  یه«  هاو »وحش  عبارت  تأویل 
نیز  بهاءاهلل  ظهور  از  ناشی  ادعایِی  پیشرفت های 

در متن به چشم می خورد. 

مطلبی  است  شایسته  پایان،  در 
پیش تر  البته  كه  شویم  متذكر  را 
گرفت.  قرار  اشاره  مورد  متن  در 
عادی  انساِن  هیچ  از  اساسًا 
كه  مطالبی  كه  نمی رود  انتظار 
و  تعارض  از  خالی  می كند  بیان 
بزرگ ترین  آثار  در  باشد.  اشتباه 
گاهی  نیز  بشری  متفكران 
این  بااین حال  می خورد،  چشم  به  تعارضاتی 
كه آن متفكران  كاستی ها هیچ گاه باعث نشده اند 
را مذمت كرده و جایگاه ایشان را نازل بدانیم، پس 
چطور وجود این نقایص و تناقض ها و مغالطاِت 
یم  می كاو را  عبدالبهاء  گفتار  در  چشمگیر  بعضًا 
دیگر  و  او  تفاوت  اصواًل  یم؟  می انگار جدی  و 

متفكران چیست؟

عبدالبهاء  افتراق  وجه  كه  است  این  جواب 
آنان  از  هیچ یک  است.  »ادعا«  افراد،  باقی  و 
و عرضه دیانت جدید  به خداوند  اتصال  ادعای 
را  ادعایی  چنین  شخصی  وقتی  نداشته اند. 
قملداد  خدا  به  منتسب  را  خود  و  كرده  مطرح 
سخن  اینكه  ولو  افراد،  دیگر  و  او  بین  می كند، 

ناسازگاری های  و  اشکال ها 
فتح  چگونگی  قبیل  از  تاریخی 
مسلمانان،  دست  به  اورشلیم 
هاویه«  »وحش  عبارت  تأویل 
پیشرفت های  بنی امیه،  به 
از ظهور بهاءاهلل  ادعایِی ناشی 

نیز در متن به چشم می خورد. 
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تا  می شود.  ایجاد  تفاوت  بگویند،  مشابهی 
صرفًا  ما  باشد،  نیامده  میان  در  »ادعا«  كه  زمانی 
صرف  به  اما  افراد؛  نه  و  می كنیم  توجه  اقوال  به 
به  توجه ما  به خدا،  انتساب  مطرح شدن ادعای 
نیز جلب می شود. چگونه ممكن است  شخص 
كه شخصی منتسب به خدا باشد و در بیانات او 
حتی بیشتر از سخنان افراد عادی تعارض وجود 
كان من  »ولو  آیه شریفه می فرماید:  باشد؟  داشته 

]این  گر  ا كثیرًا«  اختالفًا  فیه  لوجدوا  اهلل  غیر  عند 
اختالف  آن  در  بود،  خدا  از  غیر  جانب  از  قرآن[ 
این  از  التزامی،  داللت  به  می كردند.  پیدا  فراوان 
كسی ادعایی  گر  كه ا آیه این گونه متوجه می شویم 
در  نباید  دانست،  خدا  به  منتسب  را  خود  و  كرد 
شود،  یافت  تعارض  و  اختالف  او  سخنان  و  آراء 
در غیراین صورت، آن شخص به خدا دروغ بسته 

كذبًا«.  است و »فمن اظلم ممن افتری علی اهلل 
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تحلیلی از پروژۀ بورس تحصیلی 

و مطالعات بهائی

حسینی محمد 



چکیده

 baha’i( كلیدواژۀ  در  كاوش  با  نوشتار  این 
تبیین  و  توضیح  دنبال  به   )scholarship
پروندۀ )مطالعات بهائی( است. به باور این 
و  بوده  عام  بهائی،  مطالعات  عنوان  نوشتار 
كه  دارد  بهائیت  بلندمدت  راهبرد  به  اشاره 
به طور مشخص از زمان شوقی افندی جدی 
سیاست گذاری  آن  دربارۀ  و  شده  گرفته 
كالن پروژه در زمان  شده است. هرچند این 
حیات شوقی سامان نگرفت اما پس از او با 
قرن  دوم  نیمۀ  شد.  پیگیری  دقت  و  قدرت 
پروژه  این  توسعۀ  و  شكل گیری  روند  بیستم 
پوششی  بهائی  مطالعات  می دهد.  نشان  را 
جریان  اواًل،  كه  است  مهم  ایده  این  برای 
توسط  بهائیت  دربارۀ  دانش ورزی  و  معرفت 
غیربهائیان تعریف نشود و جامعه بهائی  در 
ثانیًا، میان  انفعال خارج شود؛  از  این زمینه 
قدرتمندی  ارتباط  علم،  جریان  و  بهائیان 
حل  روند  در  را  بهائیان  ثالثًا،  و  شود؛  برقرار 
مشكالت جهانی درگیر نماید. هدف نهایی 
جهانی"  "نظم  دروازه های  فتح  پروژه،  این 

است.

بورس تحصیلی،  بهائی،  کلیدواژه: مطالعات 
نهادهای امر، نظم جهانی. 
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پیش درآمد
كشف  ابزار  دانش ورزی،  و  علم  گذشته  در  گر  ا
در دوران مدرن، علم  اما  بود  و حقیقت  واقعیت 
مستقیمی  ارتباط  كه  است  استراتژیک  كاالیی 
و  است  قدرت  منبع  علم،  دارد.  ایدئولوژی  با 
و  ایدئولوژی  خلق  گفتمان،  تولید  توانمندی 

ایجاد  را  پایدار  روابط  درنهایت 
می كند. در دوران پست مدرن، 
قدرت  از  جمعیتی  یا  گروه  گر  ا
و  اجتماعی  رابطه  ایجاد 
باشد،  برخوردار  گفتمان  تولید 
كه به زودی  می توان امیدوار بود 
یک  ایدئولوژ نظام  و  بدرخشد 

كند.  خود را تثبیت 

به عنوان  بهائیت  میان  این  در 
مقوله  بر  نوظهور،  جمعیتی 
بهائی"  هدفمند  "مطالعات 

كه  است  آن  اصلی  سؤال  دارد.  معناداری  تمركز 
بورس تحصیلی بهائی یا به تعبیر دیگر، "مطالعات 

بهائی" چیست و چه اهدافی را می جوید؟

به  كه  است  عامی  عنوان   Scholarship واژه 
كالن پروژه ای در بهائیت اشاره دارد. ترجمه دقیق 
جهات  از  واژه  این  زیرا  است  دشوار  واژه،  این 
است.  شده  معنایی  دگردیسی  دچار  مختلف، 
دارالتحقیق   1995 سال  در  كه  نوشتاری  مطابق 
حوزه  به  مربوط  واژه  این  كرد،  منتشر  بیت العدل1 

1. Extracts from the Writings of Bahá’u’lláh and 
‘Abdu’l-Bahá and from the Letters of Shoghi 

بنابراین  است.  بهائیت  در  معرفت"  و  "دانش 
و  سیاست گذاری  به  مربوط  را  واژه  این  می توان 
بهائیت   بلندمدت  و  كوتاه مدت  استراتژی های 
كتبر 1993 دربارۀ  به حساب آورد. بیت العدل 19 ا
Bahai Scholarship توضیح می دهد كه در مرحلۀ 
تعریف  نمی توان  بهائی،  ایمان  توسعۀ  از  اولیه 
 Bahai اصطالح  از  محدودی 
در  داد.2  ارائه   Scholarship
نامه ای از بیت العدل به انجمن 

بهائی شناسی آمده است:
توصیه  شما  به  بیت العدل 
نكنید  سعی  كه  می كند 
بهائی"،  "علم  بایسته های 
را  بهائی  عالمان  یكرد  رو یا 
تعریف  محدود  به صورت 
تالش  باید  درعوض  كنید. 
به  خود  انجمن  در  تا  كنید 
ید  بگذار احترام  یكردها  رو از  گسترده ای  طیف 
تردید  بدون  دهید.  توسعه  را  افراد  تالش  های  و 
فردی  به صورت  دارند  تمایل  بهائیان  از  برخی 
و  مشورت  به  متمایل  دیگر  برخی  و  كنند  كار 
مشابهی  عالیق  كه  هستند  كسانی  با  همكاری 
از  كنده  آ فضایی  كه  باشد  آن  شما  هدف  دارند. 
در  تا  كنید  یج  ترو را  متقابل  احترام  و  مداراپذیری 
آنان  اصلی  عالقۀ  كه  عالمانی  احترام،  این  سایۀ 
Effendi and the Universal House of Justice on 
Scholarship (1995), Prepared by the Research 
Department of the Universal House of Justice.  
2. House of Justice: 19 October 1993 to an indi-
vidual believer

و  است  قدرت  منبع  علم، 
خلق  گفتمان،  تولید  توانمندی 
روابط  درنهایت  و  ایدئولوژی 
پایدار را ایجاد می کند. در دوران 
جمعیتی  یا  گروه  گر  ا پست مدرن، 
اجتماعی  رابطه  ایجاد  قدرت  از 
باشد،  برخوردار  گفتمان  تولید  و 
که به زودی  می توان امیدوار بود 
بدرخشد و نظام ایدئولوژیک خود 

کند.  را تثبیت 
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كه  دانشمندانی  نیز  و  است  الهیات  مسائل  به 
هنر  و   )Science( علم  نگرش  های  دارند  عالقه 
كنار  كنند، در  معاصر را با آموزه  های بهائی مرتبط 
باید  تنوع  این  برسند.  تعالی  و  تكامل  به  یكدیگر 
مشخصه  این  از  و  باشد  مشابهی  وصف  دارای 
عالقه  و  بهائی  عالمان  تالش   كه  باشد  برخوردار 
و  ایمانی  نیازهای  راستای  در  آنان  مهارت های  و 
توسعه  جهان،  یدادهای  رو سیر  باشد.  آنان  دینی 
كار  گسترش  همراه  به  نوین  فكری  گرایش های 
برای  را  سودمندی  و  جذاب  زمینه های  یس،  تدر
را به  تا توجه خود  عالمان بهائی برجسته می كند 

كنند. آن معطوف 

جامعه  فعالیت های  گسترش  ترتیب،  همین  به 
با  جامعه  این  رابطه  در  بهائی  بین المللی 
نهادهای  سایر  و  متحد  ملل  سازمان  آژانس های 
بهائی  عالمان  برای  جذابی  فرصت   بین المللی، 
ارزشمند  و  مستقیم  مشاركت  با  تا  می كند  ایجاد 
بهائی  دین  و  ایمان  اعتبار  ارتقای  مسیر  در  خود 
گام بردارند و با ارتقای دانش بهائی بر جامعه تأثیر 

بگذارند.

نه تنها  بهائی،  علم  شمول  تا  است  الزم  بنابراین 
دین،  یخ  تار و   الهیات  مسائل  به  عالقه مندان 
آموزه  های  میان  دارند  عالقه  كه  را  كسانی  بلكه 
حرفه ای  یا  علمی  ارتباط  خود  رشته  و  بهائی 
از  دسته  آن  حتی  و  دهد  پوشش  نیز  كنند،  برقرار 
كه ممكن است فاقد  باورمندان به ایمان بهائی را 
كادمیک باشند، اما از طریق  تحصیالت رسمی آ
بینشی  بهائی،  آموزه  های  از  خود  درک  و  مطالعه 

نیز  است،  دیگران  موردعالقه  كه  كرده اند  كسب 
گیرد... . دربر 

از  انحصاری  استفاده  از  دارد  تمایل  بیت العدل 
و   )Baháí scholarship( همچون  اصطالحاتی 
به واسطه  مبادا  تا  نماید  پرهیز   )Baháí scholars(
ایجاد  افراد  میان  مرزبندی  اصطالحاتی،  چنین 
كه چنین اصطالحاتی نسبی  شود. واضح است 
جامعه  ایجاد  دنبال  به  بیت العدل   ... هستند 
اعضا  تمام  كه  جایی  است،  بهائی  همگرای 
یكدیگر را تشویق می كنند و برای موفقیت، احترام 
از  مشتركی  درک  جامعه  این  در  می شوند،  قائل 
به  و  دارد  وجود  بهاءاهلل  حضرت  وحی  و  آموزه  ها 

كمک می شود.1 پیشبرد ایمان بهائی 

واژه  از  ازاین پس،  تا  می دهد  ترجیح  نوشتار  این 
كند.  تعبیر  بهائی"  "مطالعات  به   Scholarship
را  آن  وسیع  كاربست  و  واژه  این  مشخص  به طور 
شوقی افندی به كار برده و از مهم ترین اركان برنامه 
بیستم،  قرن  دوم  نیمه  از  است.  بهائی  توسعه 
پروژه  براساس  كالن،  سطح  در  امر  توسعه  الگوی 

مطالعات نوین طراحی شده است.

تحلیل  تركیبی  شیوه  از  بهره گیری  با  نوشتار  این 
كالن پروژه  از  دورنمایی  میدانی،  مطالعات  و 
و  آغاز  نقطه  و  می دهد  ارائه  بهائی  مطالعات 

یابی می كند. ثمرات این پروژه را ارز
مطالعات  پروژه  كه  است  آن  نگارنده  باور 
در  معرفت"  و  "دانش  دنبال  به  صرفًا  بهائی 
پروژه  این  بلكه  نیست،  خود  اعضای  سطح 
1. Ibid
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"نظم  سطح  در  توسعه  برنامه  اجرای  برای  اهرمی 
بهائی در  براین اساس، مطالعات  جهانی" است. 
كالن خود به دخالت نرم در سیاست  چشم انداز 
نفوذ در  بلندمدت،  برنامه  و در  منجر خواهد شد 
چه  می جوید،  را  سیاسی  ساختارهای  و  قدرت 
كتبر 1943  ا  21 یخ  تار در  نامه ای  در  اینكه شوقی 

می نویسد:

این امر به عالمان بهائی بیشتری نیاز دارد، افرادی 
تا  هستند  مشتاق  و  دارند  ایمان  آن  به  نه تنها  كه 
دربارۀ آن با دیگران سخن بگویند، بلكه از آموزه  ها 
و اهمیت آن نیز درک عمیقی دارند و می توانند با 
افكار و مشكالت جاری مردم جهان ارتباط برقرار 

نمایند.1 

كه  كیفی نشان می دهد  كمی و  بنابراین، شواهد 
خصوصًا  فراوان  هزینه  با  بهائیت  توسعه  الگوی 
راستای  در  تالشی  بیستم،  قرن  دوم  نیمه  از 
نهادسازی برای امر سیاسی و دخالت در قدرت 
نفوذ  میدانی،  عضوگیری  آنكه  خصوص  است، 
در طبقه نخبگان، توسعه سازمان  ها و تشكیالت 
بهائی و درنهایت، درگیر كردن بهائیان با مشكالت 
شد،  بیان  آنچه  جز  معنایی  بین المللی  جاری 
نگران كننده  زمانی  مسأله  این  داشت.  نخواهد 
نشان  بهائی  رهبران  یخی  تار سوابق  كه  می شود 
برتر  دست  قدرت  در  كه  شرایطی  در  دارد،  آن  از 
را ندارند، از مداخله در سیاست منع می كنند تا 
گر توان  مبادا مبغوض حكومت  ها واقع شوند، اما ا

۱.تهیهشدهبهوسیلۀدارالتحقیقبیتالعدلاعظم:
21 October 1943 to an individual believer

دخالت در سیاست را داشته باشند بی پروا در آن 
عبدالبهاء  اغراق آمیز  حمایت  می شوند؛  غوطه ور 
و  قاجار2  محمدعلی شاه  از  مشروطه  ابتدای  در 
جانب داری یک بارۀ او از مشروطه در سال 1329 
كرسی  های  تصاحب  برای  بهائیان  به  دستور  و 
بهائیان  سیاست ورزی  عمق  از  نشان  مجلس، 
ی نقش بهائیان در مشروطه  كسرو كه  دارد تا آنجا 
همچنین  می كند.3  یابی  ارز تأثیرگذار  و  نافذ  را 
ترسیم مراحل هفت گانه برای رسیدن به حكومت 
شوقی  به وسیلۀ  الهیه  سلطنت  و  بهائی  جهانی 

افندی نیز در امتداد سنت یادشده است.4

این نوشتار ابتدا با توضیح و تبیین پروژه مطالعات 
كمی  وضعیت  از  گزارشی  تا  می كوشد  بهائی، 
و  جهت گیری  درنهایت،  و  دهد  ارائه  آن  كیفی  و 
توضیح  را  حوزه  این  در  بهائیان  سیاست گذاری 
كه مجال این نوشتار محدود است،  دهد. ازآنجا
مطالعات  انواع  پژوهش،  این  بعد  قسمت  در 
رشته  های  از  گزارشی  همراه  به  بهائی  انتقادی 
مؤسسات  تشریح  و  بهائیان  برای  جذاب  علمی 
به  تحصیلی  بورس  های  اعطای  گونه  و  علمی 

بهائیان بیان خواهد شد.       

پیشینه مطالعات بهائی. 1

کمی  1.1 پیشینه مطالعات بهائی در قالب تحلیل 

پیشینه اولیه مطالعات بهائی ریشه در سنت باب 
به  منسوب  بابی،  مطالعات  نخست  حلقه  دارد. 

۲.کشفالحیلص66۱-660.
3.تاریخمشروطهص۵60.

۴.توقیعاتمبارکهص۱۱۲-۱۱۱.
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گردان  شا از  حی  حروف  است.  حی«1  »حروف 
سیدكاظم رشتی بودند.2 افراد یادشده رساله  هایی 
می توان  كه  كردند  تألیف  باب  ادعای  اثبات  در 
بابی  مطالعات  منابع  نخستین  را  نوشته  ها  این 
تألیفی  رساله  های  بیشتر  گرچه  آورد.3  حساب  به 

است  رفته  بین  از  حی  حروف 
كه روش مطالعاتی  اما ادعا شده 
این رساله  ها عمدتًا جنبه جدلی 
داشته و از منطق استداللی رایج 
كرده  در دانش  های شیعی پیروی 
اولیه  انگیزه نگارش  های  است.4 
در مطالعات بابی به تشویق  های 
می گردد.  باز  باب  علی محمد 
خود  حبس  دوران  در  باب  گویا 
در چهریق، به چهل تن از پیروان 
رساله  هایی  تا  داد  دستور  خود 

برای اثبات ادعای او بنویسند.5
پس از باب و با استقالل بهائیت 
ابتدا  بهائی  بابیت، مطالعات  از 

از نفر ۱8 لقب بابی، ادبیات در حی( )حروف اصطالح .۱
نخستینکسانیاستکهبهعلیمحمدبابگرویدند.این۱8 

نفربهحسابابجد،ملقببه)حروفحی(شدند.رک:
Mirza Habibu’llah Afnan (2009)”The Genesis 
of Babi-Baha’i Faiths in Shiraz and Fars”, Texts 
and Sources in the History of Religions, p 318. 

۲.نبیلزرندی،مطالعاآلنوار،ج۱،صص69-68.
3. Moojan Momen (1995), Bahá’í Faith, Schol-
arship on. 
-------------------------(1981), The Babi and Ba-
ha’i Religions, 1844-1944: Some Contemporary 
Western Accounts, George Ronald Publisher Ltd.
4. Moojan Momen (1995), Bahá’í Faith, Schol-
arship on. 
5. Ibid.

ابوالفضل  میرزا  همچون  چهره  هایی  به وسیلۀ 
محمد  میان  این  در  گرفت.  صورت  گلپایگانی6 
و  قائنی  محمدعلی  كبر،  ا نبیل  به  ملقب  قائنی 
میرزا اسداهلل فاضل مازندرانی در توسعه مطالعات 
قابل توجه  نكته  داشتند.  یادی  ز سهم  بهائی 
بهائی  دانشوران  كه  است  آن 
كردند  یادی  ز تالش  هرچند 
"دین  خلعت  در  را  بهائیت  تا 
كنند،  معرفی  جامعه  به  جدید" 
اما روش مطالعات آنان در سایه 
شكل  شیعی  رایج  دانش  های 
علمی  استقالل  از  و  بود  گرفته 
شیوه  از این رو  نبود؛  برخوردار 
سوی  از  مطرح شده  مباحث 
جنبه  در  و  بوده  جدلی  آنان، 
چشم گیری  جذابیت  اقناعی، 
سبب  مهم  همین  و  نداشت 
علمی  سیاست گذاری  تا  شد 
بهائیت در نیمه دوم قرن بیستم 

دچار تحول بنیادی شود. 
ایران  نوزدهم، آن سوی مرزهای  نیمه دوم قرن  در 
گرفت.  صورت  موضوع  این  در  مطالعاتی  نیز 
گزارش از جنبش بابی در سال 1851در  نخستین 
 ۷)ZDMG( آلمان  شرق شناسی  انجمن  نشریه 

6.گلپایگانیازمبلغانیبودکهعبدالبهاءشخصًااورابهآمریکا
فرستاد.

Smith, Peter (1987),“Babi and Baha’i Reli-
gions”, pp 101 &103. 
7. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft

که پروژه  باور نگارنده آن است 
بهائی صرفًا به دنبال  مطالعات 
سطح  در  معرفت"  و  "دانش 
این  بلکه  نیست،  خود  اعضای 
اجرای  برای  اهرمی  پروژه 
"نظم  سطح  در  توسعه  برنامه 
براین اساس،  است.  جهانی" 
چشم انداز  در  بهائی  مطالعات 
در  نرم  دخالت  به  خود  کالن 
و  شد  خواهد  منجر  سیاست 
در  نفوذ  بلندمدت،  برنامه  در 
قدرت و ساختارهای سیاسی را 

می جوید.
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دكتر  نام  به  آمریكایی  میسیونر  یک  قلم  به 
سال  در  بعد  كمی  و  شد  نگاشته  رایت  آستین 
1865یادداشت  هایی دربارۀ برخی از نسخه  های 

كرد.1 خطی بابی را برنارد دورن در روسیه منتشر 
با  فرانسه  زبان  1865به  سال  در  كتابی  انتشار 

در  فلسفه  ها  و  ادیان  عنوان 
آرتور  نوشته  مركزی2  آسیای 
یادی  ز سهم  گوبینو3  دو 
بابیان  با  غرب  آشنایی  در 
داشت. دو گوبینو در سمت 
رئیس دفتر وزیر امور خارجه 
و  كرد  سفر  ایران  به  فرانسه 
پس از آموختن زبان فارسی، 
دربارۀ  یادی  ز اطالعات 
منتشر  و  جمع آوری  بابیان 
میرزا  سال،  همان  در  كرد. 
كتابی  روسی  كاظم بیک 
كه  كرد  دربارۀ بابیان منتشر 
ابتدا در سال 1865 در سن 

فرانسوی  به  بعد  و یک سال  پترزبورگ منتشر شد 
یافت.  انتشار  آسیاتیک4  مجله  در  و  ترجمه 
گزارش  هایی  پژوهش  های یادشده مهم بودند زیرا 

کمی،ازمقالهذیل ۱.قسمتیازاطالعاتارائهشدهدرتحلیل
استخراجشدهاست:

Moojan Momen (1995),”Bahá’í Faith, Scholar-
ship on”, Written for possible inclusion in The 
Baháí Encyclopedia.
2. Les Religions et les Philosophies dans l’Asie 
Centrale
3. Arthur de Gobineau 
4. Journal Asiatique

كه پیش از این منتشر شده بود، بابی  ها را به عنوان 
آنارشیست  نیروهای  و  انقالبی  كمونیست  های 
كه  كسی بود  گوبینو اولین  معرفی می كرد و آرتور دو 
قابل توجهی  بابی، نكات  آموزه  های  در  نشان داد 
تعدادی  كه  بود  نافذ  چنان  او  سخن  دارد.  وجود 
به  را  پایی  ارو روشنفكران  از 
سمت مطالعه دربارۀ بابیت 

سوق داد.

مطالعات  اول  نسل  از  پس 
براون  ادوارد  بابیان،  دربارۀ 
شخصیت  نخستین 
پروژه  بر  كه  بود  كادمیک  آ
او  كرد.  تمركز  جدید"  "دین 
به   1888�188۷ در  ابتدا 
سال  در  سپس  آمد،  ایران 
با  تا  رفت  قبرس  به   1890
كند.  مالقات  ازل  صبح 
و  رفت  عكا  به  پس ازآن 
او  كرد.  دیدار  بهاءاهلل  با 
تغییر  روند  دربارۀ  كه  بود  پژوهشگری  نخستین 

كرد.  "جنبش باب" به "دین بهائی" مطالعه 

برای  نوزدهم  قرن  كه  می دهد  نشان  شواهد 
رضایت بخش  چندان  بهائی  و  بابی  مطالعات 
مطالعات  تحلیل  در  اهمیت  حائز  نكته  نبود. 
سوژه  كه  است  آن  نوزدهم  قرن  در  خاورشناسان 
پژوهشگران  برای  بیشتر  بهائی  و  بابی  مطالعات 

روسی، فرانسوی و انگلیسی جذاب بوده است.

دانشوران  که  است  آن  قابل توجه  نکته 
تا  کردند  زیادی  تالش  هرچند  بهائی 
به  جدید"  "دین  خلعت  در  را  بهائیت 
کنند، اما روش مطالعات  جامعه معرفی 
شیعی  رایج  دانش  های  سایه  در  آنان 
علمی  استقالل  از  و  بود  گرفته  شکل 
مباحث  شیوه  از این رو  نبود؛  برخوردار 
بوده  جدلی  آنان،  سوی  از  مطرح شده 
چشم گیری  جذابیت  اقناعی،  جنبه  در  و 
تا  شد  سبب  مهم  همین  و  نداشت 
نیمه  در  بهائیت  علمی  سیاست گذاری 
بنیادی  تحول  دچار  بیستم  قرن  دوم 

شود. 
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فرانسوی  ها  بیستم،  قرن  آغازین  روزهای  در 
بودند.  فعال  بهائی  مطالعات  حوزه  در  همچنان 
در  و  بود  فرانسه  كنسول  كارمندان  از  كه  نیكالس 
متمركز  بابی  مطالعات  بر  بود،  شده  متولد  ایران 
كه در  شد و اثری در تاریخ باب به نگارش درآورد 
سال 1905 در پاریس به چاپ رسید. او همچنین 
تعدادی از مهم ترین آثار باب را ترجمه كرد. در گام 
كه دربارۀ شیخیه  كسانی بود  بعدی او از نخستین 
مطالعات گسترده ای انجام داد و نتیجه مطالعات 
پژوهشی دربارۀ شیخیه در چهار  با عنوان  را  خود 
پاریس  در   1914�1910 سال  های  خالل  در  جلد 
نیكوالس  مطالعات  سمت وسوی  كرد.  منتشر 
همچون ادوارد براون، متمایل به ازلیان نبود اما تا 

حدودی نسبت به بهائیان، خصمانه بود. 
بابی  مطالعات  به  كه  نیكالس  و  براون  برخالف 
در  پژوهشگران  از  تعدادی  بودند،  عالقه مند 
بارون  شدند.  متمركز  بهائی  مطالعات  بر  روسیه 
یكتور روزن1 در جریان فهرست نویسی مجموعه  و
نسخه  های خطی عربی و فارسی در سن پترزبورگ، 
در  مقاالتی  و  كرد  پیدا  بهائیت  به  یادی  ز عالقه 
نوشته  های  از  مجموعه ای  و  نوشت  زمینه  این 
كه  تومانسكی2  الكساندر  كرد.  منتشر  را  بهاءاهلل 
و  بود  خاورشناس  و  روس  رتبه  افسرعالی  یک 
با  نزدیک  از  داشت،  تسلط  یادی  ز زبان  های  به 
بهائی  جامعه  با  مدتی  و  كرد  معاشرت  بهائیان 
و  متن  سرانجام  او  بود.  ارتباط  در  عشق آباد 

1. Baron Victor Rosen
2. Aleksandr Tumansky

را به همراه چند مقاله  كتاب اقدس  ترجمه ای از 
كرد. منتشر 

نیز  شرق شناسان  از  دیگری  تعداد  كه  شده  ادعا 
مقاالت مهمی دربارۀ ظهور )دین جدید( در این 

زمان نوشتند، چهره  هایی مانند: 
ژوكوفسكی )م.1918(3 خاورشناس روسی در سن 

پترزبورگ؛

كه  فرانسوی  شرق شناس   4)1926 )م.  اوار  كلمان 
گویش  های فارسی بارها  به دلیل تسلط بر زبان و 

گرفته بود؛5 موردتمجید ادوارد براون قرار 

پرحاشیه  خاورشناس   )1921 )م.  گلدزیهر6 
مجارستانی؛

گ. كپنها كریستنسن۷ )م. 1945( از  آرتور 

استفاده  یادشده  گزارش  های  از  كه  آن طور 
عمومًا  بهائیت  یا  بابیت  دربارۀ  پژوهش  می شود، 
صورت  دین پژوهان  نه  و  خاورشناسان  توسط 
گرفته است و دانشوران روسی در این زمینه حضور 
كه در  پررنگی دارند. نكته حائز اهمیت آن است 
از  مفیدی  و  مستقل  پژوهش  كمتر  دوران،  این 
انتشار  بهائیت  تحلیل  دربارۀ  بهائیان  خود  سوی 

3. Valentin Alekseevich Zhukovski
4. Clement Huart.

کهنامهشوقیدرتاریخ۲0مارس۱9۲9  ۵.الزمبهذکراست
بهائیدرمونترال ازجوانان گروهی قراردادن وموردخطاب
کاناداکهمشغولمطالعاتنوینامربودندوستایشازفعالیت
کهجامعهبهائیآمریکایشمالیاززمان آناننشانمیدهد
شوقیمستعدانجاممطالعاتنوینبهائیبودهاست،هرچند

نمیتوانآمارمشخصیازآندورانبهدستآورد.
20 March 1929 to an individual believer   
6. Ignaz Goldziher
7.  Arthur Christensen
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این دوره  بهائیان در  تمركز  و احتمااًل  یافته است 
بهائی  جامعه  عددی  و  كمّی  توسعه  بر  بیشتر 
تا  شد  سبب  نكته  همین  و  است  بوده  معطوف 

شوقی به وجود چنین آسیبی پی ببرد. 

بهائیت  انتقادی  مطالعات  كه  نماند  گفته  نا
روند  در  مهمی  سهم  نیز 
بهائی  مطالعات  توسعه 
كه  ازآنجا لكن  و  داشته 
تحلیل مطالعات انتقادی 
می طلبد،  واسعی  مجال 
ادامه آن به قسمت بعدی 
این نوشتار حواله می شود.

و  1.2 بیستم  قرن  دوم  نیمه 
توسعه چشمگیر مطالعات 

بهائی 

كادمیک  آ مطالعات  آغاز 
تولید  زمینه  در  بهائی 

سفر  با  بی ارتباط  هرچند  علمی  محتوای 
مشخص  به طور  اما  نیست  آمریكا  به  عبدالبهاء 
با پیشنهاد شوقی افندی )م.195۷( همراه بود. در 
علمی  آثار  امراهلل"،  "ولی  به عنوان  او  رهبری  دوره 
خود  این  و  شد  تولید  بهائیان  توسط  كمی  نسبتًا 
تولید  زمینه  در  بهائیان  كه  داشت  آن  از  نشان 
هستند.  كم توان  ایدئولوژی،  ساخت  و  گفتمان 
مطالعات،  سمت وسوی  ایران  بهائیان  میان  در 
و  بود  یخ  تار و  مقدس  كتاب  تفسیر  بر  معطوف 
جز  نمی خورد  چشم  به  نیز  خاصی  علمی  نگرش 
آثار پرحجم عبدالحمید اشراق خاوری، به  آنكه 

ماهیت  از  سلیمانی  عزیزاهلل  یخی  تار آثار  همراه 
زمان،  گذشت  با  هرچند  بودند؛  برخوردار  جدلی 
گاهی  آ غرب  فلسفه  از  كه  بهائیان  از  تعدادی 
یكرد  رو مقاله،  انتشار  با  تا  كردند  تالش  داشتند 
به   می توان  آن ها  میان  از  كه  آورند  پدید  جدیدی 
در  و  كرد  اشاره  راسخ  شاپور  و  داودی  علی مراد 
غرب نیز دكتر جان اسلمونت1 
كتاب  نگارش  با  شیفر  ادو 
بهاءاهلل و عصر جدید و انتشار 
لندن،  در   1923 سال  در  آن 
انجام  قابل توجهی  پژوهش 
داد و كتاب او به عنوان كتاب 
شد،  برگزیده  بهائیان  درسی 
را  شوقی  فعالیت  ها  این  اما 

راضی نمی كرد. 

برخالف  شوقی  آنكه  به  نظر 
عبدالبهاء،  و  بهاءاهلل 
محافل  الاقل  یا  داشت  كادمیک  آ تحصیالت 
آشنا  فضا  آن  با  و  دیده  نزدیک  از  را  غرب  علمی 
بود و مدتی نیز در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی 
كرده  كسفورد تحصیل  آ كالج بالیول دانشگاه  در 
كرد و  بود، پروژه مدرن مطالعات بهائیان را مطرح 
خواستار آن شد كه برای كشف عمیق تر آموزه های 
بهائیت،  جذاب  و  هوشمندانه  ارائه  و  بهائی 

مطالعات عمیق و سازواری صورت بگیرد.2
1. John E. Esslemont
باباست این از ازشوقی بردن نام که بهذکراست ۲.الزم
کهاودارایمقامرسمیولیامراهللدرمیانبهائیتمحسوب
میشود.دراینمیاننمیتواننقشبرجستههمسرآمریکایی
نادیده را خانوم( روحیه به معروف ماکسول )مری شوقی

و  بهاءاهلل  برخالف  شوقی  آنکه  به  نظر 
داشت  کادمیک  آ تحصیالت  عبدالبهاء، 
یا الاقل محافل علمی غرب را از نزدیک 
دیده و با آن فضا آشنا بود و مدتی نیز در 
کالج  در  اجتماعی  علوم  و  اقتصاد  رشته 
کرده  تحصیل  کسفورد  آ دانشگاه  بالیول 
را  بهائیان  مطالعات  مدرن  پروژه  بود، 
برای  که  شد  آن  خواستار  و  کرد  مطرح 
ارائه  و  بهائی  آموزه های  عمیق تر  کشف 
بهائیت، مطالعات  هوشمندانه و جذاب 

عمیق و سازواری صورت بگیرد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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تا پروژه  مرگ شوقی در 4 نوامبر 195۷ سبب شد 
او در قالب توسعه علمی بهائیت به  بلندپروازانه 
واقعیت  بماند.  باقی  بی فرجام  دهه  یک  مدت 
 ،1926 سال  در  براون  مرگ  از  پس  كه  است  آن 
بهائیت  و  بابیت  علمی  مطالعه  از   خبری  دیگر 
محدود  و  نبود  غرب  دانشگاهی  مؤسسات  در 
نیز  بودند  یده  گرو بهائیت  به  غرب  از  كه  افرادی 
میخائیل  رساله  نبودند.  كامروا  محتوا  تولید  در 
مسكو  در   1939 سال  در  كه  باب  دربارۀ  ایوانف1 
و  ایتالیا  در  بوزانی2  الساندرو  رساله  و  شد  منتشر 
گروسمان4 در آلمان  آدلبرت3 مولشلگل و هرمان 

نیز نیازهای جامعه بهائی را تأمین نمی كرد.
این وضعیت تا دهه 19۷0 میالدی ادامه یافت اما این 
دهه برای آغاز مطالعات نوین بهائی، روزگار خوشی 
را رقم زد زیرا جامعه بهائی با عنایت به توسعه كمّی 
كه می توانست در مطالعات  به شرایطی رسیده بود 

جدید، سرمایه گذاری هنگفتی به عمل آورد. 

دست نوشته  های  با  جدید  مطالعات  دور  آغاز 

گرفت.ماکسولپسازازدواجباشوقی،نخستینمنشیولی
بینالمللی ودرسال۱9۵۱بهعضوّیتدرشورای امراهللشد
.)300–۲99.pp (۲000)  Smith, Peter(  برگزیدهشد بهائی
توسعه در پررنگی نقش ماکسول میدهد، نشان شواهد
درخصوص پژوهش ازآنجاکه است. داشته بهائیت نوین
این موضوع از البته و است پردامنه ماکسول فعالیتهای
کسب برای میشود پیشنهاد لذا است، خارج هم نوشتار
گاهیازفعالیتمرموزروحیهماکسولونقشمحوریاودر آ
توسعهبهائیتوهمچنینمرگمشکوکشوقیبهکتابذیل

مراجعهشود:
هادیانمهدی؛نشیبوفراز؛نشرگوی،تهران:۱39۲. 

1. Mikhail Ivanov
2. Alessandro Bausani
3. Adelbert Muehlschlegel
4. Hermann Grossmann

تا  دوره  این  پژوهشگران  نوع  و  بود  بالیوزی  حسن 
یادی از جوانان بهائی بودند كه باورهای خود  حد ز
می كردند.  مطالعه  ارشد  كارشناسی  سطح  در  را 
دربارۀ  مهمی  رساله  های  سال  ها،  این  خالل  در 
در  تحول  شد.  نوشته  بهائیت  و  بابیه  شیخیه، 
می توان  را  بهائی  كادمیک  آ فعالیت  های  سطح 
 198۷ تا   1983 سال  بین  كه  سنجید  این گونه 
بابی  مطالعات  مجموع  دربارۀ  پایان نامه  هفت 
تا  سال1920  بین  درحالی كه  شد.  تولید  بهائی  و 
تولید شده بود و  19۷0 فقط هشت رساله دكتری 
در خالل سال  های 19۷0 تا 1982 دوازده پایان نامه 

به نگارش درآمده بود. 
معناداری  تمركز  بهائیان  میالدی  هفتاد  دهه  از 
و  دادند  صورت  كادمیک  آ مطالعات  گسترش  بر 
درباره  ساالنه  سمینارهای  برگزاری  به  آن  نتیجه 
بهائی شناسی در خالل سال های 19۷۷ و 1980 
در دانشگاه لنكستر انگلستان و برگزاری سمینار 
سپتامبر   30 یخ  تار در  بهائی"  "مطالعات  مهم 
ختم  انگلستان5  كمبریج  در   19۷8 كتبر  ا  1 و 
كه  بهائی  غیررسمی  گروه های  همچنین  شد.6 

سمینارهای حواشی موضوع در بیشتر مطالعات دربارۀ .۵
کنید کمبریجونوعموضعگیریبیتالعدلمراجعه لنکسترو

به:
Universal House of Justice (1993), Scholarship 
Baháí: Statements from the World Centre, pub-
lished in Baháí Studies Review, 3:2,
London: Association for Baháí Studies of En-
glish-Speaking Europe. 
6.الزمبهذکراستکهآغازنسلجدیدمطالعاتبهائیچنان
یادشده، علمی برگزاریسمینارهای از کهپس بود پرشتاب
دبیرخانهبیتالعدلدرتاریخ3ژانویه۱9۷9واداربهصدور
بیانیهشد.دراینبیانهدربارۀفرصتمطالعاتنوینبهائی
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بهائیت  مطالعه  به  علمی  مختلف  سطوح  در 
و  بریتانیا  در   19۷0 دهه  اوایل  از  می پرداختند، 
تشكیل  لس آنجلس  در   19۷0 دهه  اواسط  در 
كرسی  ابتدا  خیزش،  این  ادامه  در  دادند.  جلسه 
بهائی در سال 1990 در دانشگاه میسور در هند و 
بین المللی  توسعه  مركز  در   1993 سال  در  سپس 
و حل منازعات در دانشگاه مریلند تأسیس شد. 
همچنین پروژه "دایرةالمعارف بهائی" به پیشنهاد 
مؤسسه انتشارات بهائی در ایاالت متحده آمریكا 
كرد و مجمع روحانی  كار  به  آغاز  در سال 1983 
ملی بهائیان آمریكا با حمایت مالی از این پروژه، 
با  بیت العدل  موافقت   1984 سال  در  شد  موفق 

این پروژه را نیز به دست آورد.

هفتاد  دهه  در  كادمیک  آ فعالیت  های  كنار  در 
كانادا  در  مطالعاتی"  "انجمن  تأسیس  با  میالدی 
مطالعات  تثبیت  در  مهمی  گام   19۷4 سال  در 
سال  در  انجمن  این  گرفت.  صورت  بهائی  نوین 
نام  تغییر  بهائی"  مطالعات  "انجمن  به   1981
دیده با بهائی نوین مطالعات به و شده بیان مهمی نکات
چند بیتالعدل البته است. شده نگریسته احتیاط و تردید
کرد: اعالم و کرد اتخاذ لحنمالیمتری پیامی، در بعد سال
»بیتالعدلدرکمیکندکهدانشورانبهائیبهدنبالراههایی
اعتبار اثبات و منطقی ازطریق معنوی انتقالحقایق برای
چنین به اعتراضی نمیتوان علمیهستند. براهین با آنها
نگرشیداشت.خودحضرتعبدالبهاءازچنینروشیاستفاده
کنند، کهعلمایبهائیبایدازآناجتناب میکردند.خطری
راستینبهائی تحریفحقیقتدینیاست.عالمانواقعیو
درطوفان را بهائی دین اصیل مباداحقایق تا بکوشند باید

مجادالتعلمیازدستبدهند. 
-In a letter to a National Spiritual Assembly dated 
21 July 1968, the House of Justice.
- House of Justice: 7 June 1983 to an individual 
believer

توسعه  برای  الگویی  به عنوان  حركت  این  داد. 
آن  از  پس  و  شد  گرفته  نظر  در  امری  مطالعات 
سراسر  در  بهائی شناسی  انجمن  هفده  حدود 
هماهنگ كننده  درحقیقت  كه  شد  تأسیس  دنیا 
تمام این انجمن  ها، دفتر انجمن مطالعات بهائی 
سطوح  بهبود  انجمن  ها  این  هدف  بود.  اتاوا  در 
پیشرفته  مطالعات  و  تحصیلی  بورسیه  مختلف 
در جامعه بهائی است. آنان تمایل دارند بر توسعه 
بورسیه  را  آن  می توان  كه  آنچه  و  جدلی  دانش 
بهائی  اجتماعی  آموزه  های  بردن  "به كار  كاربردی 

كنند.  در مسائل جهان" نامید، تمركز 

و . 2 بهائی  مطالعات  توسعۀ  بین  معنادار  رابطه 
کز، نشریات و مؤسسات اقماری علمی افزایش مرا

از نیمه دوم قرن بیستم و هم زمان با شتاب توسعۀ 
گسترده ای نیز  مطالعات بهائی، مجموعه اقماری 
از این  در راستای پشتیبانی، صیانت و حمایت 
این  جمع آوری  و  شمارش  البته  آمد.  پدید  مهم 
آمارهای  از  فراتر  آن ها  زیر شاخه  های  و  مؤسسات 
واسعی  مجال  و  است  نوشتار  این  در  ذكرشده 
اشاره  مورد  چند  به  نمونه  باب  از  اما  می طلبد، 

می شود:

انجمن مطالعات بهائی )ABS(1 در سال 19۷5 . 1
تأسیس شده و تحت نظارت محفل روحانی ملی 

كانادا فعالیت می كند. بهائیان 

خصوصی . 2 پروژۀ  یک  بهائی2  آنالین  كتابخانه 
ینترز  و مستقل است و داوطلبانه به وسیلۀ جونا و

1. Association for Bahai Studies.
2. Bahai Library Online.

http://bahai-studies.ca/
http://bahai-library.com/
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است.  شده  ایجاد  مشاركت كنندگان  از  تیمی  و 
ینترز دانش آموخته دانشگاه تورنتو است و آن گونه  و
كرده از اواخر قرن بیستم، بیشتر وقت  كه خود ادعا 

كرده است. كتابخانه  خود را صرف توسعه این 

بهائی  كز  مرا از  بسیاری  نگه داری  یا  ایجاد  در  او 
بهائی  مطالعات  انجمن  ازجمله  بوده  فعال 

كادمی  آ شمالی،  آمریكای 
بهائیان  جامعه  فروتان، 
انجمن  كسفورد،  آ دانشگاه 
انیستیتو  و  یدا  فلور فرهنگی 

یلمت.  و

بهائی،1 . 3 مرجع  كتابخانه 
بین المللی  جامعه  از  آژانسی 
 Baháí International(بهائی
عالمت  با  كه   )Community
شناخته   BIC اختصاری 

می شود. 

تحت . 4  1995 سال  در  كه   Wilmette مؤسسه 
آمریكا  متحده  ایاالت  ملی  محفل  حمایت 

تأسیس شد.  

امروز  به  تا  بیستم  قرن  نیمه دوم  این میان، در  در 
رسیده  چاپ  به  نیز  بولتن  و  ژورنال  یادی  ز شمار 
 The( نشریه  مانند  نشریات  برخی  البته  است. 
بیستم  قرن  نخست  نیمه  در   )Open Court
و  رسید  چاپ  به   1931�1904 سال  های  بین 
 Le Journal de( فرانسوی  نشریه  مانند  برخی 
است  نوزدهم  قرن  به  مربوط   )Constantinople
1. Baháʼí Reference Library

در  و  است  دسترس  در  آن  مقاالت  از  تعدادی  و 
 Bahai Library Online پایگاه  دیجیتال  آرشیو 
نگه داری می شود؛ اما عمده تولیدات علمی این 
شرح  به  و  بیستم  قرن  دوم  نیمه  به  متعلق  حوزه 

ذیل است:
کادمیک دسته اول: ژورنال  های آ

1. Australian Bahai Studies
2. Bahai Studies
3. Bahai Studies Bulletin2

4. Bahai Studies Review
5. Journal of Bahai Studies
6. Journal of the Royal 
Asiatic Society
7. Occasional Papers in 
Babi and Bahai Studies
8. Online Journal of Bahai 
Studies Religion
9. Singapore Bahai Studies Review
10. Solas
11. Studies in Bahai Philosophy
12. World Order
13. World Order, complete issues 

کادمیک دسته دوم: ژورنال  های غیرآ
1. American Bahai 
2. Associate
3. Bahai Journal UK
4. Bahai News

۲.بولتنغیررسمیمطالعاتبهائی،منتشرشدهدرسالهای
۱98۲-۱993درنیوکاسل.اینبولتنبااستانداردهایعلمی
دانشگاه در دینی مطالعات استاد لمبدن، استفان بهوسیلۀ
نیوکاسلانتشاریافتونویسندگانآننوعًاازاساتیددانشگاهو

سایردانشمندانبودند.

بهبود  انجمن  ها  این  هدف 
تحصیلی  بورسیه  مختلف  سطوح 
جامعه  در  پیشرفته  مطالعات  و 
بر  دارند  تمایل  آنان  است.  بهائی 
که  آنچه  و  جدلی  دانش  توسعه 
کاربردی  بورسیه  را  آن  می توان 
اجتماعی  آموزه  های  بردن  "به کار 
نامید،  جهان"  مسائل  در  بهائی 

کنند.  تمرکز 

http://bahai-library.com/
https://bahai-library.com/series/ABS
https://bahai-library.com/series/BS
https://bahai-library.com/series/BSB
https://bahai-library.com/series/BSR
https://bahai-library.com/series/JBS
https://bahai-library.com/series/JRAS
https://bahai-library.com/series/JRAS
https://bahai-library.com/series/occasional
https://bahai-library.com/series/occasional
https://bahai-library.com/series/OJBS
https://bahai-library.com/series/OJBS
https://bahai-library.com/series/Religion
https://bahai-library.com/series/singapore
https://bahai-library.com/series/Solas
https://bahai-library.com/series/SBP
https://bahai-library.com/series/WO
https://bahai-library.com/world_order
https://bahai.works/The_American_Bah%C3%A1%E2%80%99%C3%AD
https://bahai-library.com/series/Associate
https://bahai-library.com/bahai_journal_united_kingdom
https://bahai-library.com/series/BN
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5. Bahai World
6. Deepen
7. dialogue
8. elixir-journal.org
9. One Country
10. Scriptum
11. Star of the West 

دسته سوم: دانشنامه  ها
1. Bahai Encyclopedia
2. Encyclopedia Britannica

در 4 مدخل از بهائیان نام برده شده است.

3. Encyclopaedia Iranica
در 118 مدخل و با نگرش جانب دارانه از بهائیان 

نام برده است.
4. Encyclopaedia of Islam

منتشرشده توسط انتشارات بریل.
5. Religious Celebrations

در 15 مدخل از بهائیان نام برده شده است.
6. World Religions

در 21 مدخل از بهائیان نام برده شده است.

نمودار مقایسه توسعۀ مطالعات بهائی در دو بازه زمانی مختلف1

گزارشدقیقیازفعالیتعلمیومطالعاتیقرن۱9ونیمهنخستقرن ۱.دادهپردازیایننموداربراساسآمارواقعینیستزیرا
بیستمدردستنیست؛ازاینرومبنایتحلیل،براساسنسبتسنجیمیانبانکدیتایموجودصورتگرفتهاست.

https://bahai-library.com/series/BW
https://bahai-library.com/series/Deepen
https://bahai-library.com/series/dialogue
https://bahai-library.com/series/elixir
https://bahai-library.com/series/OC
https://bahai-library.com/collins_scriptum
https://bahai-library.com/series/Star%20of%20the%20West
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ماهیت مطالعات بهائی. 3

اهمیت و ماهیت مطالعات بهائی 3.1

قالبی  در  بهائی  مطالعات  اهمیت  از  شوقی 
در  هرچند  گفت.  سخن  معنادار  و  هدفمند 
سخنان بهاءاهلل و عبدالبهاء نیز سخنانی در این 
سخنان  نمی توان  اما  می خورد  چشم  به  زمینه 
مشخصی  الگوی  بر  مبتنی  و  هدفمند  را  آنان 

شوقی  زمان  از  اما  كرد  یابی  ارز
خالف  بر  او  آنكه  خصوصًا 
كادمیک  آ فضای  با  اسالفش 
طرح  بود،  آشنا  مدرن  علم  و 
بهائی  نوین  مطالعات  عظیم 

مطرح شد. 

شوقی  بیانات  سمت وسوی 
بیت العدل  جهت دهی  و 
مطالعات  كه  می دهد  نشان 
تالشی  صرفًا  بهائی  نوین 
اقناعی  سیاست  های  برای 

یه  زاو از  فقط  نباید  و  نیست  ی  گفتمان ساز و 
كرد. این نوشتار بر  ماهیت تبشیری، آن را تحلیل 
كه هرچند پروژه مطالعات بهائی  این باور است 
ی  گفتمان ساز تقویت  در  مستقیمی  كاربست 
ی  آماده ساز آن  اصلی  هدف  اما  دارد،  امری 
ورود  برای  بهائیت  اجتماعی  بدنه  و  تشكیالت 
از ماهیت  از این منظر  به )نظم جهانی( است و 

عمیق سیاسی برخوردار است.     

جامعه  فكری  حیات  توسعه  ضرورت  بر  شوقی 
 1934 سال  در  نامه ای  در  او  كرد.  كید  تأ بهائی 

می نویسد:

بدبین  دین  به  نسبت  مردم  كه  روزگار  این  در 
با  دینی  جنبش  های  و  سازمان  ها  به  و  هستند 
چشم تحقیر می نگرند، به نظر می رسد بیش از هر 
كه جوانان بهائی ما برای  زمان دیگری نیاز است 
ارائه پیام به شیوه ای مناسب و 
بی طرفی  ناظر  هر  كه  به گونه ای 
قدرت  و  اثربخشی  به  نسبت  را 
كند،  متقاعد  بهائی  آموزه  های 

مجهز باشند.1 

جوالی   3 در  بعد  سال  چند 
بهائی  مطالعات  شوقی   ،1949
آموزش  برای  مهمی  كمک  را 
كه  كرد  كسانی توصیف  دین به 
اصول بهائیت را در پرتو اندیشۀ 

مدرن نمی یابند:

یم،  دار نیاز  آن  به  كنون  ا ما  آنچه  می رسد  به نظر 
است  بهائی  هماهنگ تر  و  عمیق تر  مطالعات 
حداقل  ــ  جهان  كنیم.  جذب  را  مردم  بتوانیم  تا 
اندیشمندان جهان ــ تا به امروز به تمام آرمان  های 
بیان  پیش  سال   ۷0 از  بیش  كه  بهاءاهلل  حضرت 
كنون سخنی  ا بنابراین  یافته است،  كرده، دست 
برای آنان »جدید« به نظر نمی رسد اما ما می دانیم 
كه آموزه  های عمیق تر بهائی، هنوز جایگاه واقعی 

۱.تهیهشدهتوسطدارالتحقیقبیتالعدلاعظم:
5 May 1934 to an individual believer. Para 31.

که  است  باور  این  بر  نوشتار  این 
بهائی  مطالعات  پروژه  هرچند 
تقویت  در  مستقیمی  کاربست 
اما  دارد،  امری  گفتمان سازی 
آماده سازی  آن  اصلی  هدف 
تشکیالت و بدنه اجتماعی بهائیت 
برای ورود به )نظم جهانی( است 
عمیق  ماهیت  از  منظر  این  از  و 

سیاسی برخوردار است.     
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خود را به دست نیاورده خصوصًا در موضوع نظم 
جامعه  بازآفرینی  برای  پیش بینی شده  جهانی 
و  یم  بیاموز را  مطالب  این  باید  ما  پویا.  و  جدید 

كنیم.1  هوشمندانه و به صورت جذاب ارائه 

رسمًا  نیز  بیت العدل  شوقی،  از  پس  مدت ها 
بیانیه  در  گرفت.  موضع  بهائی  مطالعات  دربارۀ 
به  بیت العدل   ،19۷9 ژانویه   3 در  منتشرشده 

كرده  توجه  بهائی  عالمان  نقش 
است:

بهائی  علم  اعظم،  بیت العدل 
جامعه  تحكیم  و  توسعه  برای  را 
گمنامی،  بهائی و برای رهایی از 
یادی  ز بالقوه  اهمیت  دارای 

می داند.2 

بیت العدل در نامه ای غیررسمی 
مركز  به   1981 یه  فور  10 در 
دارالتبلیغ بین المللی می نویسد:

كه نباید  در زمینه دانش بهائی، احساس می كنیم 
بردن  بین  از  سبب  ناروا  انتقاد  و  سانسور  ابزار  با 
یم  رشد و تعالی عالمان بهائی شویم. ما بر این باور
هیئت های  هم  و  بین المللی  دارالتبلیغ  هم  كه 
دانشمندان  تشویق  با  قاره ای می توانند  مشاورین 
نسبت  مدارا  و  تحمل پذیری  یج  ترو با  و  نوپا 

۱.همان:
3 July 1949 on behalf of Shoghi Effendi to an 
individual believer, para74.

۲.همان:
3 January 1979 to participants in an academic 
seminar, para34.

خدمات  بهائی  جامعه  در  دیگران،  نظرات  به 
گاهی  ارزنده ای ارائه دهند. درعین حال، باید با آ
حیاتی  اهمیت  و  اصلی  حقیقت  از  روزافزون 
حضرت  به  روزافزون  محبت  و  عهدومیثاق 
تقویت  مؤمنان  ایمان  اساسی  هسته  بهاءاهلل، 

شود.3

در  بار  این   ،)19۷9 پیام  به  )عطف  بیت العدل 
جمالت آغازین پیام رضوان در 
بهائیان  به  سال 1984 خطاب 
را  گمنامی  از  خروج  جهان، 
سال  پنج  بارز  ویژگی  های  از 
گذشته برشمرده و بیان می دارد 
كه توجه عمومی بی سابقه ای به 
است.  شده  معطوف  الهی  امر 
شده  كید  تأ رضوان  پیام  در 
ضروری  بهائی  علم  توسعه  كه 

كید شده: است. همچنین تأ

صورت  بیشتری  و  بیشتر  تالش های  همواره  باید 
گیرد تا رهبران جهان، در تمام بخش های زندگی، 
به عنوان  بهاءاهلل  حضرت  وحی  واقعی  ماهیت  با 

تنها امید برای آرامش و اتحاد جهان آشنا شوند.4

سال  در  بیت العدل  رضوان  پیام  در  همچنین 
1992 نوشته شده:

3.همان:
10 February 1981 memorandum from the Uni-
versal House of Justice to the International 
Teaching Centre, para76.
4.  Riḍván 1984 to the Bahá’ís of the World

پیام  به  )عطف  بیت العدل 
جمالت  در  بار  این   ،)1979
سال  در  رضوان  پیام  آغازین 
بهائیان  به  خطاب   1984
از  را  گمنامی  از  خروج  جهان، 
گذشته  گی  های بارز پنج سال  ویژ
که  می دارد  بیان  و  برشمرده 
به  بی سابقه ای  عمومی  توجه 

امر الهی معطوف شده است. 
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مردم  زندگی  تأثیرگذار  بخش های  گرفتن  قرار   ...
صلح،  مانند  زمینه هایی  در  بهائی  آموزه  های  با 
و  تحصیالت  زنان،  وضعیت  یست،  محیط ز
كه به طور  كنش هایی را برانگیخته است  سواد، وا
دیگران  با  تا  می خواهد  بهائیان  از  فزاینده ای 
مرتبط  پروژه  های  در  موضوعات  از  طیفی  در 

سازمان  های  یا  دولت  ها  با 
كنند.  غیردولتی مشاركت 

نكته ای  چنین  عالوه براین، 
درک  این  عمومی  اذهان  در 
دین  كه  می كند  ایجاد  را 
كنونی  مشكالت  برای  )بهائی( 
پاسخ هایی دارد و درنتیجه این 
كه جامعه بهائی باید در  انتظار 
امور عمومی مشاركت فعال تری 

داشته باشد...

... پروژه  های توسعه اجتماعی 
دلیل  به  بهائی  اقتصادی  و 
ابتكار  قدرت  از  نمونه  هایی 
مشورتی  اقدام  و  گروهی 

كه در مكان  های متعددی تنظیم شده  داوطلبانه 
برای  یادی  ز اعتبار  و  یافته  افزایش  بسیار  است، 
پروژه ها  از  برخی  است.  آورده  ارمغان  به  جامعه 
كه از  در دستاوردهای خود چنان متمایز بوده اند 
آژانس های  و  دولت ها  جوایز  و  استنادات  طریق 

بین المللی غیردولتی به اطالع عموم رسیده اند.1

1. Riḍván 1992 to the Bahá’ís of the World

ساخت  3.2 ابزار  به مثابه  بهائی  مطالعات 
ایدئولوژی 

کادر علمی و نیروی انسانی الف: تربیت 

مطالعات  توسعۀ  پروژه  از  شوقی  اهداف  از  یكی 
برای  كارآمد  انسانی  ی  نیرو تربیت  بهائی، 
گفتمان سازی و ساخت ایدئولوژی بهائی است. 
كتبر  ا یخ 21  تار به  نامه ای  او در 

1943 می نویسد:

بهائی  عالمان  به  امر  ...این 
كه  افرادی  دارد،  نیاز  بیشتری 
یده  ورز ارادت  )امر(  به  نه تنها 
مشتاق  و  دارند  ایمان  آن  به  و 
دیگران  با  آن  دربارۀ  تا  هستند 
سخن بگویند، بلكه از اهمیت 
درک  نیز  امری  آموزه  های 
این  می توانند  و  داشته  عمیقی 
و  زندگی  و  اندیشه  با  را  آموزه  ها 
درگیر  جهان  مردم  مشكالت 

كنند.2 

شوقی،  بیانات  از  قطعه  این 
نوع  توصیف  است.  متمایز  ویژگی  های  بیانگر 
این  در  امری  تشكیالت  كه  بهائی  عالم  مطلوب 
زمان به آن نیاز دارد و شمردن خصلت  های او از 
عمیق  درک  بهائی،  ایمان  به  عمیق  ارادت  قبیل 
ک گذاری و تبلیغ به  یاد به اشترا آموزه  ها و تمایل ز

۲.تهیهشدهتوسطدارالتحقیقبیتالعدلاعظم:
21 October 1943 to an individual believer, 
para13

شوقی،  بیانات  از  قطعه  این 
است.  متمایز  گی  های  ویژ بیانگر 
عالم  مطلوب  نوع  توصیف 
در  امری  تشکیالت  که  بهائی 
و  دارد  نیاز  آن  به  زمان  این 
قبیل  از  او  خصلت  های  شمردن 
بهائی،  ایمان  به  عمیق  ارادت 
تمایل  و  آموزه  ها  عمیق  درک 
تبلیغ  و  ک گذاری  اشترا به  زیاد 
دارد  آن  از  نشان  دیگران،  به 
صرفًا  بهائی  مطالعات  پروژۀ  که 
کشف  و  علم پژوهی  برای  طرحی 

نیست. حقیقت 
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دیگران، نشان از آن دارد كه پروژۀ مطالعات بهائی 
حقیقت  كشف  و  علم پژوهی  برای  طرحی  صرفًا 

نیست.

کنش گری و  ب: نیروی انسانی دانشمند با قابلیت 
نفوذ 

 1949 جوالی   5 یخ  تار در  نامه ای  در  شوقی 
می نویسد:

آموزه  های  كه  یم  دار نیاز  بهائی  عالمانی  به  ما 
افرادی  به  بلكه  باشند  فهمیده  عمیق  را  بهائی 
تا  یم  دار نیاز  نیز  خوب  تحصیالت  و  مطالعه  با 
رهبران  جاری  اندیشه  با  را  ما  آموزه  های  بتوانند 

كنند.1  جامعه مرتبط 

ج: تمرکز بر نخبه گزینی و تکنوکراتیسم فرهنگی

شوقی در ادامه نامه قبل می نویسد:

دانش  به  را  خود  ذهن  هستند  موظف  بهائیان 
ایمان  در  كه  را  حقایقی  بتوانند  تا  كنند  مسلح 
به ویژه به طبقات تحصیل كرده  بهائی وارد شده، 

كنند.2  عرضه 

 19۷۷ گوست  آ  21 در  پیامی  در  نیز  بیت العدل 
می نویسد:

بهائی"  نوین  مطالعات  پرتو  "در  كه  همان طور 
می شود،  متعالی  و  می كند  رشد  بهائی  جامعه 
دانشمندان و كارشناسانی را در زمینه  های متعدد 

۱.همان:
5 July 1949 to an individual believer, para 33.

۲.همان.

به دست می آورد ــ هم با متخصص شدن بهائیان 
موازات  به  كارشناسان....  شدن  بهائی  با  هم  و 
بهائی  تی  تشكیال و  نهادی  حیات  فرایند،  این 
نیز در مسیر توسعه قرار می گیرد و مجامعی به طور 
ـ چه از بهائیان  فزاینده از دانش علمی و تخصصیـ 
می تواند  كه  می گیرد  شكل  ــ  غیربهائیان  چه  و 
قرار  مورداستفاده  مشكالت  حل  به  كمک  برای 
بگیرد. این جوامع به مرورزمان سبب سامان دهی 
بزرگ  پروژه  های  و  بهائی  بزرگ  آموزشی  مؤسسات 
خواهد  بشر  زندگی  بهبود  برای  ملی  و  بین المللی 

شد.3

د: ترویج مدارا )تساهل و تسامح دینی(

بهائی  جامعه  در  دیگران  با  مدارا  فضای  یج  ترو
اهداف  از  مؤمنان  ایمان  اصلی  هسته  تقویت  و 
مهم پروژۀ مطالعات بهائی است. بیت العدل در 
كتبر 1980 در این زمینه اعالم  یخ ۷ ا نامه ای به تار

كرده است:

در دوره  های گذشته، مؤمنان تمایل داشتند به دو 
كوركورانه  كه  كسانی  گروه متخاصم تقسیم شوند: 
امور  همه  در  كه  كسانی  و  بودند  پایبند  وحی  به 
یكرد یادشده  بودند. هر دو رو تردید  و  دچار شک 

می تواند منجر به خطا شود...4 

تركیب  كه  است  این  مؤمنان  همه  چالش 
است،  كرده  تجویز  بیت العدل  كه  را  متعادلی 

3. 21 August 1977 on behalf of the Universal 
House of Justice to an individual believer.
4. 7 October 1980 on behalf of the Universal 
House of Justice to an individual believer.
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كه  برسند  توسعه  از  به مرحله ای  و  كنند  رعایت 
قرار  یادشده  متخاصم  گروه  های  از  هیچ كدام  در 

نگیرند.1

یخ 18 ژوالی 19۷9 دربارۀ نیاز  بیت العدل در تار
به مدارا می نویسد:

به ویژه  مؤمنان  برای  كه  است  موافق  بیت العدل 
ی دارای  كه در نظم ادار كسانی 
هستند،  مسؤولیت  و  مناصب 
كه با آرامش و  بسیار مهم است 
نسبت  كنجكاو  ذهنی  و  مدارا 
از  متفاوت  دیدگاه های  به 
و  دهند  نشان  كنش  وا خود 
تمام  كه  باشند  داشته  به یاد 
ایمانی  گردان  شا فقط  بهائیان 
تالش  در  همیشه  كه  هستند 
آموزه  ها  واضح تر  درک  برای 

و  هستند  بیشتر  ی  وفادار با  آن ها  بردن  به كار  و 
از  كاملی  درک  كه  كند  ادعا  نمی تواند  هیچ كس 

وحی دارد.2

یج فضای تساهل مستلزم آن است  بنابراین، ترو
تی را در  كه منصب و مقامات تشكیال كسانی  تا 
و  ندهند  نشان  كنش  وا بیش ازحد  دارند،  اختیار 
كه درک خود را از آموزه  ها بیان می كنند،  كسانی 
به طور عمدی یا ناخواسته باعث ایجاد اختالف 
نشوند. هشدار نسبت به دامن زدن به اختالف، 

1. 18 July 1979 on behalf of the Universal House 
of Justice to an individual believer.
2.  Ibid.

به  كه شروع  برای مؤمنانی  كه  را  از خطراتی  یكی 
می كند.  برجسته  می كنند،  بهائی  علم  تحصیل 
اظهار  بیانیه ای  در  بیت العدل  این مناسبت،  به 

داشت:

مؤمنان  كه  می شود  دیده  مواردی  بااین حال، 
خود را عالم می دانند و حتی ممكن است از نظر 
و  باشند  چنین  نیز  كادمیک  آ
ایمانی  جنبه های  از  برخی  در 
قابل توجهی  تخصص  نیز 
متأسفانه  اما  باشند،  داشته 
جنبه های  سایر  به  نسبت 
و  هستند  گاه  ناآ دینی، 
شده  سبب  مسأله  همین 
ابراز  گزنده ای  انتقادهای  تا 

كنند.3 

جمع بندی

Scholarship Bahai در معنای عام به مطالعات 

از  ویژه  به طور  پروژه  این  می شود.  اطالق  بهائی 
اولیه  هدف  و  شده  ی  سیاست گذار شوقی  زمان 
به  است.  بهائی  مطالعات  در  خودكفایی  آن، 
كه  است  آن  دنبال  به  پروژه  این  دیگر  عبارت 
بهائیان  خود  به وسیلۀ  بهائی  عمیق  مطالعات 
تقویت  بهائی  ایمان  بنیان  اواًل  تا  بگیرد  سامان 
نظم  به سوی  امر  هدفمند  حركت  ثانیًا  و  شود 
كه  می دهد  نشان  شواهد  شود.  تضمین  جهانی 

3. 8 October 1980 on behalf of the Universal 
House of Justice to an individual believer

که  می دهد  نشان  شواهد 
تالشی  بهائی،  نوین  مطالعات 
و  سازمانی  توسعه  درجهت 
و  میدانی  عضوگیری  امر،  نهادِی 
نفوذ نخبگانی است و این حرکت 
ساخت  راستای  در  هدفمند 
حکومت  تشکیل  برای  زیربنا 
و  سیاست  در  دخالت  و  جهانی 

ورود به قدرت است.
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توسعه  درجهت  تالشی  بهائی،  نوین  مطالعات 
تی و نهادِی بهائیت، عضوگیری میدانی  تشكیال
و نفوذ نخبگانی است و این حركت هدفمند در 
حكومت  تشكیل  برای  زیربنا  ساخت  راستای 
قدرت  به  ورود  و  سیاست  در  دخالت  و  جهانی 

است.

 آثار به جا مانده از قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم 
و  محتوا  تولید  در  بهائیان  كه  است  آن  بر  گواه 
و  هستند  ناتوان  بهائی  فعال  گفتمان  ایجاد 
شرق شناسان  پژوهش  سایه  در  آنان  فعالیت 
بیستم،  قرن  دوم  نیمه  از  اما  است؛  گرفته  قرار 
خود  به  ویژه ای  سمت وسوی  بهائی  مطالعات 
می گیرد و علوم انسانی خصوصًا علوم اجتماعی 
این  در  می شود.  واقع  بهائیت  توجه  كانون  در 
ی  به سمت نظام ساز كالن  زمان هدف، حركت 
و بهره گیری از علوم جدید است تا در پرتو آن اواًل 
و  یابد  افزایش  بهائی  ی  گفتمان ساز توانمندی 

تكنوكرات  طبقۀ  در  نفوذ  برای  ی  ابزار علم،  ثانیًا 
شود. 

توسعۀ نوین بهائی بر پایۀ مطالعات جدید بهائی 
مطالعات  سطح  توسعۀ  میان  و  گرفته  شكل 
نشریات  بهائی،  علمی  نهادهای  گسترش  و 
بنیادها،  از  )اعم  ی  اقمار مؤسسات  و  پژوهشی 
ی دیده  NGO، انجمن ها، محافل( رابطۀ معنادار
كه توسعۀ  می شود. این پژوهش بر این باور است 
در  دانش پژوهانه  تالشی  صرفًا  بهائی  مطالعات 
بلكه  نیست  بهائیت  حقایق  كشف  راستای 
كه  دارد  آن  از  نشان  عظیم  ی  سرمایه گذار این 
به  بهائیت  ورود  برای  مقدمه ای  علمی  توسعۀ 
مطالعات  پروژۀ  ازاین رو  است.  جهانی  نظم 
بهائی هرچند پوششی اجتماعی و فرهنگی دارد 
خود  با  را  ی  سیاست ورز سودای  درحقیقت  اما 

حمل می كند.        
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روایة الشیخیة لدعوة الحاج محّمدکریم خان الکرماني من قبل الباب
زهرا سادات الشهرستاني

ماجستیر في تاریخ التشیع ـ جامعة خوارزمي

ُنبذة

هذه المقالة تتناول روایة الشیخیة عن لقاء الحاج محمدكریم خان الكرماني للمالصادق المقدس 
الكرماني یحظی بمكانة  الحاج محمدكریم خان  رفیعة الن  باهمیة  الحوار  یتمیز هذا  و الخراساني 
لدى  مشابهة  مكانة  له  الباب  علي محمد  السید  ان  یبین  كما  الرشتي  كاظم  السید  لدى  رفیعة 

الشیخیة ویبین ایضا االدلة المتقنة والقویة لدعوة الباب.

کلمات مفتاحیة 

المقدس  مالصادق  البابیة،  الشیخیة،  الباب،  محمد  علي  والسید  الكرماني،  محمدكریم خان 
الخراساني.
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کتابة التاریخ البهائین ادوارد براون و نقد 
 سّید مقداد نبوی رضوی

ماجستیر في تاریخ االسالم، جامعة الشهید بهشتي

مریم السادات امامي شوشتري

ماجستیر في االدب الفارسي، جامعة الزهراء

ُنبذة

قیمة في مجال  بحوثا  انجز  كمبریدج(  الشهیر في جامعة  الشرقیة  الدراسات  )استاذ  براون  ادوارد 
احدى  وتتمثل  وتعالیمه.  یخ  التار دراسة  في  اساسیة  بمكانة  تحظی  والبهائیة  البابیة  الدراسات 
یستعرض  كتاب نقطةالكاف التي اعُتبرت تحدیا الساس عقیدة البهائیة. و اهم اعماله في اصدار 
البهائیین  ردود  و  للكتاب  إشارة  یقدم  و المجال،  البحثیة في هذا  أعماله  البحث جانبا من  هذا 

علیه،وتوضح اصالة عمله الی انها جعلته یفقد هذا االثر. 

کلمات مفتاحیة

یخ الجدید و نقطةالكاف. یني، عباس افندي، التار ادوارد براون، المیرزا محّمدخان القزو



228

کتاب نقطة الکاف  نقد لالزلیبن علی مقدمة  
مهدي حبیبي 

ُنبذة

اشار  براون،  ادوارد  وكان من اصدقاء  الممیزین  االزلیین  الحامي( احد  امین )اسم اهلل  میرزا مهدی 
كتابه في الرد  علی البهائیین، المعروف باسم دلیل المتحیرین، اشار فیه الی وجود بعض  في نهایة 
النقائص في مقدمة  نقطة الكاف قائال: ان هذا النص یمثل نموذجا عابرا لالدلة التي یوردها االزلیون 
علی اساس اقوال الباب في بطالن الدعوة البهائیة واوضح انه في تلك الدالئل یتضح لنا ان بهاءاهلل 

الیمكنه ان یكون الشخص الذي وعد الباب بمجیئه . 

کلمات مفتاحیة 
میرزا مهدي امین، ادوارد براون، نقطة الكاف، دلیل المتحیرین، صبح االزل و بهاءاهلل.
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تقریر نشاطات السریة عبدالبهاء ضد منتقدیه
ترجمة وتألیف حمید فرناق

ُنبذة

تمثل وحدة العالم اإلنساني أحد أهم تعالیم البهائیة التي یوصي زعماء البهائیة وبینهم عبدالبهاء 
ي  كانوا أصدقاء أم أعداء وانه یجب النظر بشكل مساو كافة، سواء  بالتعامل الجید مع افراد البشریة 
الیهم جمیعا، وانه حتی لو تعرضوا لظلم أحد الینبغي الثأر منه بل یجب اإلحسان الیه. وبالرغم من 
نواجه سلوكیات من قبل عبدالبهاء نفسه تتعارض تمامًا  یخ  التار نراجع  فاننا عندما  هذا الكالم، 
تهدید  مثل:  السلوكیات  تلك  من  نموذجین  دراسة  تمت  المقالة  هذه  وفي  التوصیات.  تلك  مع 
ابراهیم جرج خیراهلل بالقتل وقتل میرزا یحیی. والمالحظة االخرى المهمة في هذا الشان ان هذین 

كانا من البهائیین ولكنهما اختلفا بعد فترة مع عبدالبهاء. الشخصین 

کلمات مفتاحیة

عبدالبهاء، ابراهیم جرج خیراهلل، ادوارد براون، القتل، التهدید بالقتل.
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کامران اقبال البهائی  سابقة التقیة في البهائیة من لسان 
عبدالحسین فخاری

ُنبذة

یدعي البهائیون أن التقّیة غیرجائزة في البهائّیة بل محرمة ومشابهة للتزویر والكذب. ومع هذا فإنه 
كانوا یؤمنون بهذا العمل  یظهر لنا من خالل دراسة وثائق مختلفة ان زعماء البهائیة وكبار البهائیین 
كامران اقبال، المدیر المتقاعد  یأمرون به، ولكن منذ زمن زعامة شوقي تم حظر هذا العمل.و نشر  و
یخ االسالمي للشرق االوسط في جامعة  بوخوم االلمانیة، مقاال مدهشا في هذا المجال  لقسم التار
عرض فیه وثائق مهمة لهذا الموضوع في مصادر البهائیة. وقد اورد احد البهائیین نقدا علیه ورد 

علیه الدكتور اقبال ایضا.وتشتمل هذه المقالة علی دراسة لمقالة اقبال و الرد علیها.

کلمات مفتاحیة

محمد  اقبال،  كامران  افندي،  شوقي  عبدالبهاء،  بهاءاهلل،  الكذب،البهائیة،  الحكمة،  التقیة، 
مصطفی بغدادي
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المفاوضات فی میزان النقد )القسم الثانی(
تفسیر عبدالبهاءلمکاشفات یوحنا 

حمید سدهي، سیدمحمدرضا طباطبائي

ُنبذة

كبر  اال االبن  بعبدالبهاء.  الملقب  عباس افندي  لوفاة  المئویة  الذكرى  المنصرم،  العام  صادف 
لمؤسس البهائیة،والذي یتمیز بمكانة رفیعة في هذه العقیدة وقد ُاسبغت علیه عناوین رفیعة من 
قبل »ِسّراهلل«. وبالمناسبة، تتناول هذه المقالة إحدى اهم مؤلفاته المتمثلة بكتاب المفاوضات. 
كلیفورد بارني،  یتناول عبدالبهاء في هذا الكتاب الذي یمثل ثمرة االسئلة المتبادلة بینه وبین  و
بشارات  و  المقدس  المسیحیین  كتاب  في  یوحنا  مكاشفات  بتفسیر  منه  قسم  في  یهتم  والذي 
یشتمل علی ادبیات آخرالزمان، والتي یطبقها علی الباب وبهاءاهلل. وقد حاول هذا  ذلك الكتاب، و

یخیة. البحث دراسة نقائص تفسیر عبدالبهاء وعدم موائمتها للوقائع التار

کلمات مفتاحیة

عبدالبهاء، مفاوضات، مكاشفات یوحنا، الكتاب المقدس.
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تحلیل مشروع المنح الدراسیة والدراسات البهائیة
محمد حسیني

ُنبذة

)الدراسات  ملف  لتوضیح  یسعی  هو  و   )baha'i scholarship( المصطلح  في  المقال  هذا  یحقق 
یعتقد كاتب المقال ان عنوان الدراسات البهائیة عنوان عام وفیه اشارة الی استراتیجیة  البهائیة(. و
من  وبالرغم  العریضة.  الخطوط  لها  ُرسمت  شوقي   زمن  منذ  الجدیة  طابع  اتخذت  االمد  بعیدة 
أن هذا المشروع الكبیر لم یخرج الی حیز الوجود في زمن حیاة شوقي غیر أنه تمت متابعته فیما 
القرن  الثاني من  النصف  فیه توسع خالل  المشروع وحصل  وتبلورت مسیرة ذلك  بقوة ودقة.  بعد 
معرفي  تیار  تشكل  كونها  أوال  المهمة  الفكرة  لهذه  غطاء  البهائیة  الدراسات  وتمثل  العشرین. 
وتعلیمي حول البهائیة والذي الیقوم به غیر البهائیین والُیخرج المجتمع األمري من حالة اآلنفعال 
في هذا المجال؛ وثانیا یقوم اتصال قوي بین البهائیین وبین التیار العلمي؛ وثالثا ُیشرك البهائیین 
بوابات)النظام  فتح  في  یتمثل  للمشروع،  النهائي  والهدف  العالمیة.  المشكالت  حل  مسیرة  في 

العالمي(.

کلمات مفتاحیة

 الدراسات البهائیة، المنح الدراسیة، المؤسسات األمریة، النظام العالمي
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An Analysis of the Baha’i Scholarship and ABS Project
Mohammad Hosseini

Abstract

This article explains the project named Baha'i Studies by exploring the keyword Baha’i 
scholarship. According to the article, Baha’i Studies refers to a long-term strategy that has 
been clearly taken seriously since the time of Shoghi Effendi. Although this grand project 
was not carried out during Shoghi's lifetime, it was followed with vigor and precision. 
The second half of the twentieth century shows the formation and development of this 
project. Baha’I Studies covers the idea that the flow of knowledge about Baha’ism should 
not be defined by non-Baha’is, and the Baha’i community should not be passive in this 
regard. Secondly, to establish a strong connection between the Baha’is and the current 
sciences; and thirdly, to involve the Baha’is in the process of resolving global problems! 
The ultimate goal of this project is to conquer the gates of the World Order by the Baha’is.

Keywords
Baha’i Studies, Scholarships, Bahai Institutions, World Order.
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Book Review of Some Answered Questions

 (Mofavezaat), Part II: Interpretation of Abdul-Baha’s from 

John's Revelation 
Hamid Sedehi, Seyed Mohammad Reza Tabatabai

Abstract

Last year marked 100th anniversary of the death of Abbas Efendi, Abdu'l-Baha. He was 
the eldest son of the founder of the Baha’i Faith and he is referred to by lofty titles such 
as "Serullah" (the mystery of God).
On this occasion, this article deals with one of his most important works, Some Answered 
Questions (Mofavezaat). In this book, which include the questions and answers between 
Clifford Barney and him, 'Abdu'l-Baha interprets John's Revelation in the New Testament 
and adopts its apocalyptic literature to Bab and Baha’u’llah. In this research, an attempt 
has been made to investigate the shortcomings of Abdu'l-Baha's interpretation and its 
incompatibility with the real and historical events.

Key words
 Abdu'l-Baha, Controversies, Revelations of John, Bible, Some Answered Questions.
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History of Taqiyya in Baha'ism from Kamran Iqbal
 A.Hussein Fakhari

Abstract

The Baha’is claim that Taqiyya (Dissimulation) is forbidden in the Baha’i Faith, and they 
considers it to be a kind of hypocrisy and lying. However, examination of various docu-
ments shows that Baha’i leaders and elders believed in and commanded it, but it has been 
banned during the Shoghi's leadership.  
Kamran Iqbal, retired director of the Department of Middle East and Islamic History of 
the University of Bochum, Germany, has published an interesting article on this subject 
and provided important evidences from Baha'i sources. One Baha'i wrote a critique about 
it, and Dr. Iqbal responded to him. Here Iqbal’s article and his answer are reviewed.

Keywords
Taqiyya, Wisdom, Lies, Baha’is, Baha'u'llah, 'Abdu'l-Baha, Shoghi Effendi, Kamran 
Iqbal, Muhammad Mustafa Baghdadi.
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Abdu'l-Baha's Secret Activities against his critics
Translated and compiled by Hamid Farnagh

Abstract

The unity of the human world is one of the important teachings of the Baha’i  Faith, 
based on which Baha’i leaders, including Abdu'l-Baha, recommend that all human be-
ings, friends and foes alike, be treated kindly and viewed with one eye, even if one he 
oppressed you, not only should he not retaliate, but he should also be treated well. How-
ever, when we look at history, we come across behaviors from Abdul-Baha’ that are quite 
to the opposite of such advice. This article discusses two examples of those behaviors: the 
threat of Ibrahim George Khayrullah to assassinate and the murder of Mirza Yahya. The 
important thing about these two people is that they were both Baha'is and, of course, after 
some time they had disagreements with Abdu'l-Baha.

Key words
Abdul-Baha’, Ibrahim George Khayrullah, Edward Brown, Murder, Threat of Murder
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A Critique of the Azalis on the Introduction to the

 Book Nuqtat Al-Kaf
Mahdi Habibi

Abstract

Mirza Mahdi Amin (nicknamed as Esmollah Al - Hami), who was a well-known Azali 
and a friend of Edward Browne, at the end of his book “Rejection of the Baha'is - the 
reason for the astonishments ”(Dalil al – Motehayyerin) lists some of the shortcomings 
of Browne’s introduction to the book “Nuqtat Al-Kaf “. This text is a short glimpse of the 
Azalis' reasons - based on the works of Bab- about the invalidity of the Baha’is claims. 
There are reasons to show that Baha'u'llah could not be the person whom He (the Bab) 
had promised to come.

Keywords
 Mirza Mahdi Amin, Edward G. Browne, Nuqtat Al-Kaf, Subh Azal, Bahaا'u’llah, Dalil 
al – Motehayyerin.
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Edward G. Browne, and Critique of 

the Historiography of the Baha’is
Sayyid Miqdad Nabavi Razavi (M.A. in Islamic History, Shahid Beheshti University)

Maryam Sadat Emami Shoushtari (M.A. Persian Literature, Al-Zahra University)

Abstract

Edward Browne (Professor of Oriental Studies at the University of Cambridge) has con-
ducted important researches in the fields of Babi and Baha'i studies, which are fundamen-
tal to the study of their histories and teachings. One of his most important works was the 
publication of the Book Nuqtat Al-Kaf, which challenged the foundation of the Baha’i 
Faith. This study, while reviewing his scholar work, deals with the book and shows the 
originality of this work by referring to the reaction of the Baha’is to it.

Keywords
Edward Browne, Mirza Mohammad Khan Qazvini, Abbas Effendi, New History, Nuqtat 
Al-Kaf.
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Shaikhi narration of the preaching of Haj Mohammad Karim Khan 
Kermānī by the Bab

Abstract

This article is about the Shaikhi narration of meeting of Haj Mohammad Karim Khan 
Kermānī with Mulla Sadegh Moqaddas Khurasani. The dialogue was very important be-
cause Haj Mohammad Karim Khan explained to him about his high position with Seyed 
Kazim Rashti and stated strong and convincing reasons against Bab's invitation.

Keywords
Mohammad Karim Khan Kermānī, Ali Mohammad Bab, Shaikhism, Babism, Mulla Sa-
degh Moqaddas Khurasani.
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