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طـلیـعه
نعمتهای بی پایان الهی ،نه تنها دســتور عقل
است ،بلکه موجب افزایش نعمتهای خداوند بر
انسان نیز میشود که «لئن شکرتم الزیدنکم»...
و چه نعمتی باالتر از نعمت هدایت .امید داریم
که به واسطهی شکرگزاری در برابر نعمت عقل و
اندیشه ،خداوند بر ما تفضل کند و نعمت هدایت
خویش را ارزانی مان کند که هر لحظه به هدایت
خداوند محتاجیم و هر آن ،باید نمایش مســیر
صحیــح بندگی کــردن را از او طلب کنیم .آن
چنان که هر مســلمان در نمازهای روزانه خود
موظف است ،نعمت هدایت را ،پس از شکرگزاری
نعمتهای خداوند ،از او طلب کند« :الحمد هلل

بسم اهلل الرحمان الرحیم
سخن سردبیر
خدای را سپاس که خود را به انسانها شناساند
و با آشنا کردن انسان به الطاف و نعمتهایش،
محبت خویــش را در دلهای ایشــان نهادینه
ســاخت و سپس آدمی را با نعمت خرد و عقل،
زینت بخشید و ابزار شناخت حق از باطل را در
اختیار انسان قرار داد .سپاس خدایی را که چراغ
عقل را به گونهای قرارداد که با اســتفاده از آن،
سره را از ناسره و درست را از نادرست تشخیص
میدهیم .سپاسی بی پایان در برابر خالقی عظیم
و مهربان .بر این باوریم که شکرگزاری در برابر
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دسیسهها و وسوسهها ،او را از مسیر هدایت دور
کند .شیطان قسم یاد کرده است که تمام تالش
خود را برای انحراف انسان از صراط مستقیم به
کار بندد و او را با انواع آالیشها و خالفکاریها
بفریبد .آلودگی انسان به این خطاها و آلودگیها
باعث میشــود تا توانایی او از بهرهمند شدن از
نعمت عقل کاهش یابــد و گاهی به دلیل این
ضعف در شــناخت ،سره و ناسره را خلط کند و
به جای مسیر هدایت ،پای در مسیری غیر الهی
گذارد و در عیــن حال تصور کند که همچنان
در مسیر تقرب به پروردگار ،طی طریق میکند:
ذين ضَ َّل
رين أَ ْعماال ،ال َّ َ
« ُق ْل َه ْل ن ُ َن ِّب ُئ ُك ْم ب ِْالَ ْخ َس َ
ون أَن َّ ُه ْم
َســ ْع ُي ُه ْم فِي ال ْ َحيا ِة ال ُّدن ْيا َو ُه ْم يَ ْح َس ُب َ
ون ُص ْنعا»
يُ ْحسِ ُن َ
اما خدای مهربان ،راه بازگشت از اشتباهات را
برای انسان باز گذاشته و این ضعف او را با لطف

رب العالمین...اهدنا الصراط المستقیم».
همین درخواست مکرر برای شناخت هدایت
و قدم گذاشتن در راه مستقیم ،نشان دهندهی
آن اســت که ما انسانها ،دائماً در معرض خطا و
دور شــدن از مسیر هدایت هستیم و باید برای
نجات خویش ،ضمن بهره گیری از حجت درونی
که همان عقل اســت ،از خداونــد متعال مدد
جوییم تا حجت بیرونی را بر ما آشــکار سازد و
نعمت معرفت اولیای خویش را بر ما ارزانی دارد
و مسیر هدایت و بندگی را به ما بشناساند و صد
البته باید از او مدد جوییم تا پس از شــناخت
طریق حق ،به دور از تعصبات و پیش داوریها و
بی واهمه از سرزنشها و نکوهشها ،شجاعانه در
مسیری که شناخته ایم ،قدم بگذاریم.
شــیطان اما در این مســیر ،بر سر راه انسان
نشسته و تالش میکند تا با انواع فتنهگریها و
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هستیم .شرکت در نمایشگاههای مختلف کتاب و
مطبوعات در طول دو سال گذشته ،فرصت گفت
و گوی رو در رو با هموطنان بهائی و یا مسلمانانی
را که متأثر از تبلیغات بهائیان بودهاند ،بیش از
پیش برایمان فراهم کرده است .گفتوگوهایی
که به رفع برخی سوءتفاهمها کمک کرده است
و حتی در برخی رویههای جاری بهائی شناسی
نیز تأثیر گذاشته است .باور داریم که حرکت از
مسیر گفت و شــنود منطقی و مشارکت دادن
عقــل و انصاف و وجدان در گفتوگوهای دینی
و صریح ،بهترین راه برای شــناخت و نقد یک
آیین جدید است .مسیری که به لطف الهی ،در
حال پیمودن آن هستیم و گمان میکنیم ،تأثیر
مطلوبی نیز بر بخشهایی از جامعه –که متأثر از
بهائیت هستند -نیز گذاشته است.
برگــزاری دهها نشســت علمی-انتقادی در

خود جبران نموده است .او برای رهایی انسان از
آالیشها و اشتباهات ،خود را با صفت آمرزندگی
و چشــم پوشی به ما معرفی کرده و ابر رحمت
گســتردهی خویش را بر ســر ما گسترانیده و
محبت خویش را مانند بارانی لطیف بر ما ارزانی
داشــته است .باشد که قدر بدانیم و رو به سوی
او کنیم و از خطاهای خود ،عذرخواهی کنیم و
راه عقل و شــناخت را بار دیگر با لطف الهی بر
خود بگشاییم.
بهائی شناسی مفتخر است که اکنون ،پنجمین
شماره از فصلنامهی تخصصی خود در زمینهی
نقد و بررســی آیین بهائی را بــه خوانندگان و
همراهان خویش تقدیم کند .در طول انتشار این
فصلنامهی علمــی ،باب مکالمه و مکاتبه با هم
وطنان بهائی ،بیش از پیش برایمان گشوده شده
اســت و از این بابت نیز ،شکرگزار حضرت حق
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نگرش خود به اسالم یا بهائیت را بیان کردهاند
و در برخی موارد هم شرایط مجالس به صورت
ضمنی بیانگر این تغییر در طرفین بوده است.
بــه جز بهائیان و افراد تحــت تأثیر تبلیغات
ایشــان ،بهائی شناســی در میــان گروههای
مرجعی نظیر روحانیان ،اساتید دانشگاه ،برخی
روشــنفکران دینی و برخی پژوهشگران دینی
و اجتماعــی نیز جای خود را باز کرده اســت.
نقدهای سازنده ،دلسوزانه و صریح این عزیزان
را نیز به دیدهی منــت نهادهایم و ضمن حفظ
رویکــرد کلی ،تا جای ممکن ،این نظرات را نیز
اعمال کردهایم.
تالش برای شناخت حقیقت ،تالش مبارکی
اســت که در تعالیم بهائی نیز ،با عنوان تحری
حقیقت مطرح شده است .تحری حقیقت یعنی
تــاش علمی ،منصفانه ،بی غــرض و خالی از

فاصلهی انتشار شمارهی پیشین تا این شماره،
ثمرهی دیگری است که بابت آن ،از خدای منان،
سپاســگزاریم و بر خود میبالیم .نشستهایی
که بعضاً تا پاســی از شب ادامه مییابد و بعضاً
محدودیتهــای زمانی و مکانی ،بر برگزاری آن
سایه میافکند .در این سلسله نشستها تالش
کردهایم تا خــود را از تعصب خالی کنیم و هر
جا که انتقاد به جایی از ســوی افراد شــرکت
کننده در این گفت و گوها مطرح شده است ،به
جای توجیه ،سعی کردهایم که انتقاد را بفهمیم
و برای رفع آن تالش کنیم .خرســندیم که در
میان حاضران در این نشســتها ،با برخی افراد
فرهیخته از جامعهی بهائی نیز آشنا شده ایم.
بی گمان این گفتگوها باعث نزدیکترشدن
طرفین به یکدیگر شــده اســت و در مواردی
افراد ،صراحت به خــرج داده ،تغییراتی در نوع
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نمیتواننــد از هدایتهای بعدی الهی بهرهمند
شوند .چرا که قادر به ترک تعصبات نیستند و
پنجرهی عقل خود را به ســوی نسیم حقیقت
بستهاند.
در این شــماره به مناسبت آغاز سال جدید،
بهارانهای شورانگیز را به خوانندگان بهائی شناسی
تقدیــم کردهایم و از آن جا که توزیع اصلی این
شــماره در بهار  97انجام خواهد شد ،دو مقاله
نیز به موضوع مهدویت و استمرار هدایت الهی
در سایهی مسألهی امامت اختصاص یافته است.
مصاحبهی خواندنــی و صریحی با جناب آقای
دکتر مجید تفرشــی انجام دادهایم که تفصیل
آن از منظر خوانندگان و همراهان بهائی شناسی
خواهد گذشت.
در بخش پژوهشها نیز از دو مقاله جدید در
پاسخ به جزوهی رفع شبهات رونمایی کردهایم

تعصب برای کشف حقیقت و واقعیت و تبعیت
از آن .بیگمان تحری واقعی حقیقت ،در سایهی
شــکرگزاری نســبت به منعم حقیقی ،طلب
هدایت از خدای مهربان ،بهرهگیری از منطق و
عقل و سرلوحه قرار دادن انصاف ممکن است و
پیمودن این مسیر ،بیگمان امکان پذیر است؛
چرا که خداوند از تمام انسانها چنین خواسته
و امــر الهی بر محال تعلق نمیگیرد .ما نیز در
بهائی شناسی خود را آماده کردهایم تا در صورت
شــنیدن کالم حق ،آن را بپذیریم و از خدای
مهربان میخواهیم ،راه هدایت و حقیقت را بر
ما روشن سازد ،تعصبات را از ما دور کند و ما را
در پیمودن این راه ،یاری رســاند .بر این باوریم
کسانی که خود را از هدایت بیشتر ،غنی بدانند
و حقیقت را در مشــت خــود بپندارند و دیگر
اندیشهها را دست کم بگیرند و فرودست بدانند،
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آمادگی میکنیم؛ هر چند که مقاالت ،از سوی
بهائیــان مدافع وضع موجود بهائیت به رشــته
تحریر در آمده باشد .البته ممکن است نیاز باشد
نقد چنین مقاالتــی را –در صورتی که به طور
اختصاصی برای بهائی شناسی ارسال شده باشد-
در دستور کار قرار دهیم.
در پایان ضمن تشــکر از تمــام خوانندگان
عزیز ،بار دیگر از تمامی پژوهشــگران حوزهی
دین و به ویژه بهائی پژوهی ،دعوت میکنیم تا
همچنان با نقدهای خود ،ما را بنوازند تا بتوانیم
با اصالح بیشــتر ،نشریه را به اســتانداردهای
علمی و فرهنگی مــورد نیاز جامعه ،نزدیک تر
کنیم .همچنین تمامی پژوهشگران محترم را به
یاری میطلبیم تا با ارسال مقاالت خود به این
فصلنامه ،در غنیتر شدن مطالب این نشریهی
تخصصی ،مساعدت نمایند.

و همچون شمارههای قبل ،بخشی را به تحلیل
اخبار مربوط به جامعهی بهائی اختصاص دادهایم.
این بخش محصولی از پایگاه خبری بهائی پژوهی
اســت .مقالهی تاریخی پژوهشگر گرانقدر ،سید
مقداد نبوی رضوی ،همچون شمارههای پیشین،
زینت بخش این شماره است .در بخش بهائیت
از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی به بررسی
دیدگاههای خانــم کارن باکت پرداختهایم و در
ادامه ،مقالهی مهمی از برخی بهائیان آمریکای
شــمالی را به خوانندگان خود تقدیم کردهایم.
اصل انگلیســی این مقاله نیز در بخش مقاالت
انگلیســی همین شماره درج شــده است .این
مقالــه به همراه نامهی ایقان شــهیدی به بیت
العدل ،بدون دستکاری ارائه شده تا دیدگاههای
بهائیان را نیز به نوعی در این فصلنامه منعکس
کرده باشیم .رویکردی که برای ادامهی آن اعالم
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•ما و بهار!

سروسرى است؛ رازورمزى است؛ بلكه نسبت خويشاوندى است! به خانههامان دعوتش مىكنيم؛
ما ايرانيان را با بهار،
ّ
آمدنش را عيد مىگيريم؛ خانهتكانى مىكنيم؛ سبزه مىگذاريم؛ سنبل و بنفشه مىآوريم؛ برايش سفره مىگستريم؛
هفت سين مهر مىچينيم؛ حياط خانه را آب مىپاشيم؛ چشم به در مىدوزيم تا وقت آمدنش بيدار باشيم؛ زنگ
تحويل سال ،گویى زنگ خوشامد ما به بهار دوستداشتنى است؛ ترنم «يا مقلب القلوب» بر لبها جاري و دعاي
«ح ّول حالنا الى أحسن الحال» بر زبان همه سارى ،نويد يك سال ديگر پربار ،با همراهى بهار و بهار و بهار...
چرا بهار اينقدر براي ما عزيز است؟ دوستش داريم ،چشمانتظارش مىنشينيم ،در شبهاي بلند يلداى
زمســتان بهيادش هســتيم...؟ چون بهار عالوهبر ظاهر زيبايش ،روح زيباترى دارد كه با جان ما پيوند
گرفته است . ...اين روح بهار است كه به جان ما طراوت مىبخشد و ما را اميدوار نگاه مىدارد .ما با بهار،
كامل مىشويم؛ فقط با اوست كه به «احسن الحال» مىرسيم؛ نگاه اوست كه حال ما را خوب مىكند
و در ما توان ماندن و رفتن ايجاد مىكند .جهان معنا ،با معنويت او زنده است؛ عيد واقعى ،آمدن اوست؛
توجه اوست ،عنايت اوست ...او اميد دلهاي خسته ماست؛ بهار جانهاست ،بهار مردمان است؛ شادابى
روزگاران است. ...
با هر شكوفۀ بهارى ،بهياد او مىافتيم؛ با هر باران ،آمدنش را انتظار مىكشيم .در بهاران ما چتر برنمىداريم،
مىگذاريــم باران صورتهاى ما را خيس كند؛ لباس ما را تر کند؛ چشــمهامان را نمناك كند؛ خنكى
قطرههاي بلورينش گونههاى ما را طراوت دهد .ما منتظر بارش او هستيم؛ باران رحمت االهى كه ناگاه از
راه مىرسد و همهجا را بهارى مىكند؛ همۀ طبيعت ظاهرى بهار ،نمادهایى از آن بهار حقيقى است .بهارى
كه چون بيايد بارانش همۀ سياهىهاي جهل و ستم را مىشويد ،خنكى عدالت همهجاى جهان را لطافت
مىبخشد؛ نسيم داد ،گونهها را مىنوازد؛ دلهاي مرده يا خفته در سرماى زمستان ،بيدار و زنده مىشوند...
سروسرى است و رازورمزى است...
براي همين است كه ما را با بهار،
ّ
اگر قناريان و بلبلكان براي بهار نغمهخوانى مىكنند ،چرا ما نغمهخوانى نكنيم؟! بخوانيم غزل وصالش را،
قصيدۀ ظهورش را ،شعر ناب طلوعش را . ...بهاريهها و بهارانههاي شاعران و نغمه پردازان ،همين غزلهاي
اشتياق است كه براي بهار سرودهاند؛ چرا ما آنها را زمزمه نكنيم ،نغمه سر ندهيم و اشتياقمان را ظاهر
نكنيم؟ بخوانيم و نغمه شادى سردهيم .در اين ايام كه همه به استقبال بهار مىروند و براي آمدنش آماده
مىشوند و دستى به پاكى و زيبایى خود و خانه و محله و خيابان و شهر خود مىكشند تا با زيبایى ،آمادۀ
آن نگار زيبا شوند ،خوب است ما هم گشتى داشته باشيم در بهارانهها يا بهاريهها در شعر پارسى ،تا معلوم
آيد ما را با بهار ظاهرى و حقيقى ،رازورمزى است...
شمـاره پنــج
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• آمدن بهار!

 ...مترس از شب يلدا ،بهار آمدنى است!
همه يقين دارند كه بهار آمدنى است! در اوج زمستان آنگاه كه درختان ،خشك و لخت و بىحركتند و حتى
يك شــكوفه پيدا نيست؛ وقتى لشكر سوزوسرما مجال زنده ماندن را از هر گياهى گرفته است؛ وقتى برف و
تگرگ و يخ از دشــت پر از شقايق ،چيزى باقى نگذاشته است؛ وقتى چشمانداز جنگل فقط چوبهاي لخت
فرورفته در زمين اســت؛ در فصل قحطى گل و شــكوفه و طراوت و زيبایى ،همه مىدانند ،بهار آمدنى است!
همانگونه كه در يلداهاي ديرپاي خزان ،از آمدن صبح و دميدن خورشيد نااميد نشديد ،در دل زمستان نيز
از آمدن بهار نااميد نمىشــويد و مىگویيد :پايان شب سيه ،سپيد است ...يعنى كه صبح آمدنى است؛ يعنى
بهار آمدنى است...
يكى از معاصران ،همين مفهوم  -يعنى حتميت آمدن بهار  -را در بهاريۀ زيباى خود آورده است كه از آمدنى
بودن بهار فروغبخش ،رفيق و يار غمگســار و يگانه فاتح اين كوهسار سخن گفته است؛ حتى مىگويد صداي
شيهۀ اسبش نيز از دور شنيده مىشود و قنارىها از اشتياق آمدن او نغمهخوان شدهاند:
ی است
ق آمدنی ،غمگسار آمدن 
فروغبخش شب انتظار آمدنى است /رفی 
ببین چگونه قناری به وجد آمده است /مترس از شب یلدا ،بهار آمدنی است
ی است
ب میپاشند /بخوا ن ترانه ،بز ن تار ،یار آمدن 
ک کوچ ه دیدار آ 
ب ه خا 
ی است
ش ز دور میآید /خبر دهید ب ه یارا ن سوار آمدن 
صدای شیه ۀ رخش 
ی است( ...مرتضی امیری اسفندقه )
ن کوهسار آمدن 
ح ای 
ت هرچ ه پلنگا ن ب ه ماه خیره شدند /یگان ه فات 
س اس 
ب 
شاعر ديگرى ،آمدنى بودن بهار و نهراسيدن از دي (كنايه از زمستان) را اينگونه مىسرايد:
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است /در صحن چمن روی د ل افروز خوش است
از دی مهراس ،چون بهار آمدنی استَ /وایام ظهور آن ستمسوز خوش است!
همين مفهوم در بهارانۀ ديگرى اينگونه آمده است:
ســاده است اگر بهار /جنگلی ســترگ را برگ و بر دهد /یا پرنده را /ز شــاخهای به شاخهای دگر سفر دهد /من
در انتظار آن بهار گرم و بیقرار آفتابیام /میرسد /،مرا عبور میدهد /ز روزهای سرد و سخت /خاک را پرنده میکند/
سنگ را درخت( ...مصطفی علیپور)
و ديگرى از بهارهای شگفتی سخن مىگويد كه در راهند و مىرسند و چون بيايند كارى كارستان مىكنند و حتى
بادهاي سركش را نيز رام مىكنند و مطيع مىگردانند:
بهارهاي شگفتى در راهند /فردا ،گلی میشکفد /که بادها را پرپر میکند (علیرضا قزوه)...
شمـاره پنــج
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•بهار و نگار!

در بهاريه هاي فارسي ،نوعاً و بهطور مشخص ،آمدن بهار با آمدن نگار ،گره مىخورد ،آن هم نگاري كه شاه است و
ماه است و طبيب است و آمدنش ،شفاي جانها را بههمراه دارد .مولوي مىگويد:
بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد /نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد
صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد /خرامان ساقی مهرو به ایثار عقار آمد
صفا آمد ،صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد /شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد
حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان /طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد
کسی آمد کسی آمد که ناکس زو کسی گردد /مهی آمد مهی آمد که دفع هر غبار آمد
دلی آمد دلی آمد که دلها را بخنداند /میی آمد میی آمد که دفع هر خمار آمد
کفی آمد کفی آمد که دریا ُد ّر ازو یابد /شهی آمد شهی آمد که جان هر دیار آمد
کجا آمد کجا آمد کزین جا خود نرفتهاست او /ولیکن چشم ،گه آگاه و گه بیاعتبار آمد...
مولوى در شعر ديگرى ،اصوالً پا را فراتر نهاده و خود بهار را فرستادۀ نگار مىشمرد و از يار مىخواهد كه خودش
نيز بيايد و بيش از اين منتظران و شاهدان را در انتظار مگذارد!
آمد بهار خرم و آمد رسول يار /مستيم و عاشقيم و خماريم و بىقرار
ای چشم و ای چراغ ،روان شو بهسوی باغ /مگذار شاهدان چمن را در انتظار...
حافظ نيز نسيم نوروزي را ازاينجهت خوشبو و روحنواز مىداند كه از كوى يار و نگار ،عبور كرده است و مىگويد
اگر مىخواهى از شميم اين نسيم معطر شوى و مدد خواهى بايد آگاه شوى و چراغ معرفت خويش فروزان سازى: ...
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی /از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی...
ســعدى نيز ،در بهاريههاي خويش ،گل را نماد يار انتخاب كرده و از او مىخواهد كه بيايد و ناله و ســوز بلبالن را
نظاره كند:
بهاری خرم است ای گل کجایی /که بینی بلبالن را ناله و سوز...
او در شعر ديگرى همۀ بهار را به پاى دوست و يار هديه مىكند كه حاضر است در راه او هر جفايي حتى تيرباران
را هم تحمل كند:
برخیز که باد صبح نوروز /در باغچه میکند گلافشان
خاموشی بلبالن مشتاق /در موسم گل ندارد امکان
بوی گل بامداد نوروز /و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار /بس خانه که سوختست و دکان
شمـاره پنــج
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ما را سر دوست بر کنارست /آنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوست /بر هم ننهد ز تیرباران...
او در شعرى صريحتر به رابطۀ بهار و نگار مىپردازد و مىگويد :اي دوست ،ماه و ملك را اميد و قرار وصال دارم و
اگر شبهاي هجران او نمى بود ،اكنون قدر اين وصال نمىدانستم...
مبارکتر شب و خرمترین روز /به استقبالم آمد بخت پیروز
دهلزن گو دونوبت زن بشارت /که دوشم قدر بود ،امروز نوروز
مه است این یا ملک یا آدمیزاد /پری یا آفتاب عالمافروز
مرا با دوست ای دشمن وصال است /تو را گر دل نخواهد دیده بردوز
شبان دانم که از درد جدایی /نیاسودم ز فریاد جهانسوز
گر آن شبهای باوحشت نمیبود /نمیدانست سعدی قدر این روز...
•معجزۀ بهار

نكتۀ ديگرى كه در اشــعار بهاريه و بهارانه ،به مخاطبان يادآورى شده ،تذكر به «معجزۀ بهار» است! چه اعجازي
از اين باالتر كه زمين مرده و طبيعت فســرده ،دوباره زنده و پويا مىشود؛ دشت و باغ و مزرعه پر از شكوفه و زيبا
مىشود؟ آيا اين قدرتنمایى بهار ،چيز كمى است؟ نبايد آن را فهميد و دستكم نگرفت و به معجزهاش ايمان آورد؟
بهار حرف کمی نیست ،ما نمیفهمیم /زبان تازۀ تقویم را نمیفهمیم
درخت پا شد و زخم زمین مداوا شد /هنوز چیزی از این حرفها نمیفهمیم
چرا از آب نگفتن؟ چگونه نشکفتن؟ /چگونه این همه اعجاز را نمیفهمیم؟
نشسته بر سر هر کوچه یک تذ ّکر سبز /دال! قبول نداریم ،یا نمیفهمیم؟
نگاه باغ ،پر از بازی پرستوهاست /دل عبور نداریم تا نمیفهمیم!
زمان ،زمان بروز صفات باران است /چگونه باز نگوییم ما نمیفهمیم...؟! (محمدعلى شهرستانى)
بهراستى چشم مىخواهد و هوشيارى كه اين معجزۀ بهار را ببينيد و به بهار اعجاز آفرين ايمان بياوريد :به بارانش،
به حياتبخشىاش ،شكوه و زيبایىاش ،نشاط و طراوتش ،لطافت و روحبخشىاش ...شاعر از ياران خود مىخواهد
كه چون شكوفهها بشكفند و سفر كنند و اين اعجاز را ببينند:
 ياران! نزول معجزۀ گل مبارک است /در اين بهار ،شورش بلبل مبارک است
در باغ گل ،زيارت سوسن تبرک است /در صحن گل ،تالوت سنبل ،مبارک است
بر غنچهاي که در به بهاران گشوده است /آزادي از حصار تغافل ،مبارک است
شمـاره پنــج
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در اين بهار ،سمت شکفتن سفر کنيد /گلگشت باغ ،در سفر گل مبارک است (رضا اسماعیلی)
يادآورى اين اعجاز ،الهام از آن آيت االهى است كه فرمود:
بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده میکند! ما آیات (خود) را برای شــما بیان کردیم ،شــاید اندیشــه
کنید! (ا ْعلَ ُمــوا أَ َّن َّ
اللَ يُ ْحيِــي ْالَ ْر َ
ون) و اين اعجاز را روايات ،تأويل به
ض ب َ ْع َد َم ْوت ِ َها َق ْد ب َ َّي َّنا ل َ ُك ُم ْاليَاتِ ل َ َع ّلَ ُك ْم تَ ْع ِق ُل َ
ظهور حضرت قائم عجلاهلل تعالیفرجه فرمودند كه چون بيايد زمين مردهبهستم را با عدل خويش زنده میفرماید...
اين است كه زمين و زمان او را مىجويند تا اعجازش را نمايان ببينند و اين مرده ،با انفاس روحالقدسى بهارانۀ او،
اعجازگونه ،زنده شود:
هر يك وجب از خاك تو را میجويد /چون دشت عطشناك ،تو را میجويد
نوروز رسيد و باز دلتنگ توام /دلتنگترين تاك تو را میجويد (عبدالرحیم سعیدی راد)...
گنبد سبز فلک آذینبندان کرده است /دستهگلها چیده با گلدسته میآید بهار
تا که ما را وارهاند از هزاران گونه غم /بندها از پای خود بگسسته میآید بهار( ...عباس خوشعمل).
آري بايد چندباره خواند اعجاز بهار را:
بهار حرف کمی نیست ما نمیفهمیم /زبان تازه تقویم را نمیفهمیم
درخت پا شد و زخم زمین مداوا شد /هنوز چیزی از این حرفها نمیفهمیم
چرا از آب نگفتن؟ چگونه نشکفتن /چگونه این همه اعجاز را نمیفهمیم...؟!
•نرگس و بهار

گل نرگس در بهارانههاى شــاعران ايران ،نماد گل بهارآفرين سالهاى خزان است و اشاره به بهار انسانها و مقام
مقدس مهدوى است .اين گل تنها گلى است كه همه جهان را مىتواند گلستان كند:
بگو با آن كه مىگويد به يك گل ،كى بهار آيد /گل نرگس ،جهانى را گلستان مىكند امشب!
محمد جاويد نيز در بهاريه خود به گل نرگس اشاره دارد:
من ندانم چیست راز انتظار؟ /درخزان ماندن به ا ّمید بهار...
آن گلی که بوی نرگس میدهد /بوی عطردلگشای کوی یار
ِحی ِپردهدار
آن نگار در نقاب ِ قرنها /گوش بر فرمان ّ
هر که دارد هر مرام و مسلکی /دیده در راه هست ،بیصبروقرار
امیدوار
گبر و ترسا و مسلمان و مجوس /منتظر هستند و بس ّ
هر کسی نامی نهد بر من َت َظر /آن دالرام ِعزیز تک سوار
شمـاره پنــج
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من ندانم کی به پایان میرسد؟ /انتظار تودههای بیشمار
کی براندازد حجاب و پرده را؟ /کی رسد آواز و گلبانگ هزار؟
کی دهد فرمان خدای ذوالجالل؟ /تا دهد درس ادب آموزگار
دجال ،سیلی از سوار؟
خورد ّ
کی شود آدینۀ صبح حضور؟ /کی َ
کی شوم آگه ز راز انتظار؟ /کی بیابد این دل محزون قرار...
زينب احمدى در بهارانهاش از بوى نرگس پيراهن يوسف كنعانى سخن بهميان آورده است:
امشب به شوق نرگس مستان نشستهایم /مستیم و بین باده پرستان نشستهایم
مردم در انتظار بهارند ،ما ولی /عمری به اشتیاق زمستان نشستهایم
دائم به جرم عشق تو محکوم میشویم /ما عاشقانه گوشۀ زندان نشستهایم
آقا ببین تالطم هجران چه کرده است /چون گرد روی دامن طوفان نشستهایم
رحمی نکرد قحطی دوران ،هزارسال /در التماس بارش باران نشستهایم
دارد حریف میطلبد رزم عاشقی /ما همچنان کنارۀ میدان نشستهایم
انگار بوی نرگس پیراهنی رسید /شاید دوباره جانب کنعان نشستهایم
او التفات میکند آیا به حال ما /موریم و در مسیر سلیمان نشستهایم...
در يك بهاريه نيمایى هم ،تأكيد بر گل نرگس را اينگونه مىبينيم:
برسانيد سالم ،اي ياران! /حاليا از من زار ،به بهار در راه ،به شكوفه ،به انار /به گل نرگس من ،ميهمان دل من /باز
میخوانم و میگويم من /كاشكي زورق چشمان تو را میديدم /كاشكي خواب نميبودم و از اين زندان ،میپريدم
به فراز /همره بال نسيم ،همهجا میرفتم ،هركه را میديدم ،از تو میپرسيدم ...تو بهاری؛ نه! بهاران از توست /از تو
میگیرد وام /هر بهار این همه زیبایی را! /هوس باغ و بهارانم نیست /بهترین باغ و بهارانم تو /بی تو هر سال بهاری
گذرا میآید /در دلم امید آمدنت مىشکفد! /تو به هنگام شکوفایی گلها در دشت /بازمیگردی /و صدایی در دشت/
خبر آمدنت را گوید :آی! نوبهاران دلانگیز آمد؛ و شکوفایی ایام طربخیز آمد /غم فرو بگذارید /مهدی آن شادی
دلهای غمآلود آمد /...کاش آن روز رهایی از بند /وعدۀ روز عیادت از عشق /وعدۀ پاکی و مهر /و سراسر اخالص/
همه با آمدنت ای گل نرگس! به حقیقت برسد...
•یلدا و بهار

شــاعران پارســى در بهاريهها ،چنانكه خزان را در مقابل بهار ،فراوان بهكار مىبرند ،يلدا را بهعنوان
شمـاره پنــج

16

زمستـان 96

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

«طوالنىترين شب سال» در برابر صبح سپيد و نورانى ،براي بهار حقيقى وام ستانده و بهكار بردهاند:
 ...ببين چگونه قنارى به وجد آمده است /مترس از شب يلدا بهار آمدنى است...
تا تو نیایی /همه شبها یلداست...
خدای را شب یلدای غم ،سحر دارد /بخوان دعای فرج را ،دعا اثر دارد
بخوان دعای فرج را که صبج نزدیک است /دعا کبوتر عشق است و بالو پر دارد
بهار مىرسد آخر ،خزان نمىماند /خدای را شب یلدای غم سحر دارد...
حافظ هم مىگويد:
صحبت حكام ،ظلمت شب يلداست /نور ز خورشيد جوى بو كه برآيد...
شاعر ديگرى يلدا و بهار و تاريخ و آينده را در بهاريۀ خويش به هم پيوند مىزند:
روزي كه بهار با تو آغاز شود /هر ذره به نام تو قسم خواهد خورد
تاريخ ز نو نوشته خواهد گرديد /آينده به نام تو رقم خواهد خورد
نوروز شود ،تمام غمهاي جهان /از دفتر زندگى قلم خواهد خورد
يلدا چو تمام مىشود در اين صبح /تاريخ دگرباره ورق خواهد خورد...
بعضى شاعران نيز مقصود خود از يلدا و بهار را بهطور آشكار در بهاريههاى خود ،بيان نمودهاند:
خدایا اين شب یلدای هجران را /شب تاريك غيبت را /به یمن ماه ما کوتاهتر کن!...
و نيز شــكوه كردهاند كه چرا در هجران او همۀ شــبها را چون شب يلدا بيدار ننشسته و انتظارش را
نمىكشيم:
یک ثانیه از عمر همین یک شب یلدا /باعث شده تا صبح به یمنش بنشینیم
ده قرن ز عمر پسر فاطمه طی شد /یک شب نشد از هجر ظهورش بنشینیم!...
و شاعر ديگرى آرمان خود را در پس اين يلداي غيبت آشكارا مىگويد كه با مواليش راهى كربال شود:
ما منتظر صبح شب یلداییم /در جمع ،ولى به مثل او تنهایيم
نوروز و بهار چون كه از راه رسد /آماده براي فرج موالیيم
توفيق اگر رفيق گردد با ما /در خدمت او به كربال مىآیيم....
و دلسوختۀ ديگرى با عيد نوروز ،عيد ظهور را تمنا مىكند كه آن وقت هزاران عيد خواهيم داشت:
عيد است ولي بدون او غم داريم /عاشق شدهايم و عشق را کم داريم
در سفرۀ خويش آب را مىجویيم /يلدا كه رسيد صبح را كم داريم
اي کاش که اين عيد ،ظهورش برسد /اينگونه هزار عيد باهم داريم!...
شمـاره پنــج
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•مالل و بهار

در بهاريه ها ،هميشه جايي هم براي دلشوره و مالل وجود دارد .مالل از اينكه بهار ظاهرى بيايد ،اما
بهار حقيقى نيايد:
صدای پای بهار آمد و بهار نیامد /سکون و صبر و قرارم سر قرار نیامد
به شوق دوست دلی داشتم نیامد و خون شد /به پای یار سری داشتم به کار نیامد...
به خواب دیدهام آن مرد ،آن سوار میآید /نگو دوباره که اسب آمد و سوار نیامد
تمام کار و کس ما تویی که غایبی اما /چرا کسی به غم بیکسی دچار نیامد
«چو پردهدار به شمشیر میزند» ،به امیدش /مقیم پرده نشستیم و پردهدار نیامد
إذا السماء خمید و إذا النجوم کِدر شد /إذا الجبال ترک زد ،إذا البحار نیامد( ...مهدى جهاندار)
در بهارانۀ ديگرى مىخوانيم:
ربیع آمده اما بهار من نرسید /به داد این دل سرگشته یار من نرسید
خدا کند که بمیرم در این غروب غریب /از اینکه جمعه گذشت و نگار من نرسید
سؤال میکنم از خود شبیه هفتۀ قبل /چرا پناه دل بیقرار من نرسید؟
کنار منتظران زار میزنم ...از بس /زمان سرشدن انتظار من نرسید
تمام ایل و تبارم فدای آمدنش /امید آخر ایل و تبار من نرسید
محرم و صفر دیگری گذشت اما /دوای زخم دل سوگوار من نرسید
خدا کند برسد باخودش مرا ببرد /تمام سینهزنان را به کربال ببرد....
فروغى بسطامى نيز در بهاريهاش همين مالل را حكايت كرده است:
عمری که صرف عشق نگردد بطالت است /راهی که رو به دوست ندارد ضاللت است
من مجرم محبت و دوزخ فراق یار /واه درون به صدق مقالم داللت است...
گر سر نهم به پای تو عین سعادت است /ور جان کنم فدای تو جای خجالت است
ی تو محل ماللت است
ل تر /زیرا که باغ ب 
آمد بهار و خاطر من شد ملو 
گفتم که با تو صورت حالی بیان کنم /دردا که حال عشق برون از مقالت است
برخیز تا بهپای شود روز رستخیز /وانگه ببین شهید غمت در چه حالت است
کی میکند قبول فروغی به بندگی /فرماندهی که صاحب چندین جاللت است!
شهريار هم لطف بهار را در نگاه كردن به نگار نازنين مىداند و مىگويد که بى تو نفس كشيدنم ،عمر
تباه كردن است ...او در ماللنامه خود در فراق يار مىسرايد:
شمـاره پنــج
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نو گل نازنین من تا تو نگاه میکنی /لطف بهار عارفان در تو نگاه کردن است
چون تو نه در مقابلی عکس تو پیش رو نهم /این هم از آب و آینه خواهش ماه کردن است
از غم خود بپرس کو با دل ما چه میکند /این هم اگرچه شکوۀ شحنه به شاه کردن است
عهد تو سایه و صبا گو بشکن که راه من /رو به حریم کعبه لطف اله کردن است
گاهبهگاه پرسشی کن که زکات زندگی /پرسش حال دوستان گاهبهگاه کردن است
خود برسان به شهریار ،ای که در این محیط غم /بی تو نفس کشیدنم ،عمر تباه کردن است...
•دلدار و بهار

بهار گویى بهانهاي است كه شاعران از دلدار خود سخن گويند و از آن سرو دلجوى و يوسف كنعانى و
انتظار زليخاها ياد كنند .جامى در بخشي از بهاريهاش ،پس از ياد يوسف كنعانى مىگويد :
بيا جامى كه همت برگماريم /ز كنعان ،ماه كنعان را بياريم:
و
گذار افکن به هر باغ و بهاری! /قدم نه بر لب هر جویباری!
بود بر طرف جویی زین تکوپوی /به چشم آید تو را آن سرو دلجوی
ز وقت صبح ،تا خورشید تابان /به جوالنگاه روز آمد شتابان
دلی پردرد ،چشمی خونفشان داشت /به باد صبحدم این داستان داشت
چو شد خورشید ،شمع مجلس روز /زلیخا همچو حور مجلسافروز...
به هر روز و شبی این بود حالش /بدین آیین گذشتی ماه و سالش
به سر میبرد از این سان روزگاری /به ره میداشت چش م انتظاری
بیا جامی! که همت برگماریم /ز کنعان ماه کنعان را بیاریم
زلیخا با دلی امیدوارست /نظر بر شاهراه انتظارست
ز حد بگذشت درد انتظارش /دوابخشی کنیم از وصل یارش...
خاقانى هم از حسن دلدار مىگويد و اينكه كسي حسن او را ندارد:
صد یک حسن تو نوبهار ندارد /طاقت جور تو روزگار ندارد
عشق تو گر برقرار کار بماند /کار جهان تا ابد قرار ندارد
تیغ جفا در نیام کن که زمانه /مرد نبردی چو تو سوار ندارد
بر تو مرا اختیار نیست که شرط است /کانکه تو را دارد اختیار ندارد
شمـاره پنــج
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از تو نشاید گریخت خاصه در این دور /مردم آزاده زینهار ندارد
آنکه غم عشق توست ناگذرانش /عذر چه آرد که غمگسار ندارد
خوی تو دانم حدیث بوسه نگویم /مارگزیده قوام مار ندارد
ای دل خاقانی از سالمت بس کن /عشق و سالمت بههم شمار ندارد...
او در بهاريه ديگرى ،دلدار را عالمافروز و لشكرآشوب و آتشانگيز نگار و درعينحال شكوفۀ دل و ميوۀ
جان توصيف مىكند:
عالمافروز بهارا که تویی /لشکرآشوب سوارا که تویی
هم شکوفه دل و هم میوۀ جان /بوالعجبوار بهارا که تویی
تو شکار من و من کشتۀ تو /ناوک انداز شکارا که تویی
کار برهمزده مردا که منم /زلف درهمده یارا که تویی
سوختی سینه خاقانی را /آتشانگیز نگارا که تویی!
اما بيدل دهلوى ،دلدار را نشاط و بهار و بهشت مىخواند و توصيه مىكند اگر محبت او را دارى باید
همت كنى و از بىدردي تبرى نمایى و خود آينه شوى و به فطرت خويش رو كنى...
نشاط اینجا ،بهار اینجا ،بهشت اینجا ،نگار اینجا /تو کز خود غافلی ،صرف عد م کن دوربینی را
ت گلهای زمینی را
مجو تمکین عالی فطرت از دونهمتان بیدل /ثبات رنگ انجم نیس 
ی دردی تبرا کن /همین داغ است اگر زیبنده باشد دلنشینی را
محبت پیشهای از نقش ب 
حسد تا کی تعصب چند اگر درددلی داری /نیاز زاهدان بیخبر کن درد دینی را
ن گلشن چه الزم محو چندین رنگوبو بودن /زمانی جلوۀ آیین ه کن خلوتگزینی را/
دری 
در اقران میشود ممتاز هرکس فطرتی دارد /بلندی نشئۀ صاحبدماغیهاست بینی را...
آرى ،در مورد دلدار بايد گفت:
مدعی پیدا که با یک ُگل بهار آید
اگر آن گل به تنهایی نماید چهره بر عالَم /شود بر ّ
ای مایه ناز! جمله کار تو خوش ست /مانند بهار ،روزگار تو خوش است...
•گل و بهار

شاعران در بهاريهها ،از «گل»« ،باغ» و «بوستان» نيز به دلدار و نگار ،گريز زدهاند و با تعابير متفاوت،
مستقيم و غير مستقيم از او ياد كردهاند:
آمد بهار و گلرخ من در سفر ،هنوز /خندید و چشم من از گریه تر ،هنوز
شمـاره پنــج
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آمد درخت و گل به بَر اما چه فایده /کان سرو گل ُعذار نیامد به بر ،هنوز...
صائب تبريزى ،اين مضمون را بارها در بهارانهها به كار گرفته و توصيه كرده كه فيض حضور در كنار
گل و بهار را از دست ندهيد:
ق فشانی آن گلعذار را دریاب /ستارهریزی صبح بهار را دریاب
عر 
درون خانه خزان و بهار یکرنگ است /ز خویش خیمه برون زن ،بهار را دریاب
ز گاهواره تسلیم کن سفینه خویش /میان بحر حضور کنار را دریاب
ز فیض صبح مشو غافل ای سیاهدرون /صفای این نفس بیغبار را دریاب...
او در سرودهاي ديگر توصيه مىكند كه مباد در بهار غافل و ساكن باشيد بلكه رونده و پويا شويد:
ناقص است آن کس که از فیض جنون کامل نشد /در چنین فصل بهاری هرکه عاقل ماند ،ماند
میبرد عشق از زمین بر آسمان ارواح را /زین دلیل آسمانی هرکه غافل ماند ،ماند
تشنه آغوش دریا را تنآسانی بالست /چون صدف هرکس که در دامان ساحل ماند ،ماند
نیست ممکن ،نقش پا را از زمین برخاستن /هر گرانجانی که در دنبال محمل ماند ،ماند
سیل هیهات است تا دریا کند جایی مقام /یک قدم هرکس که از همراهی دل ماند ،ماند
برنمیگردد به گلشن شبنم از آغوش مهر /هرکه صائب محو آن شیرین شمایل ماند ،ماند!
در سرودههاي جديد هم اين حال و هوا آمده است:
باغ و بستان به بار میآيد /فصل سبز بهار میآيد
ماه زيباي فرودين از راه /با نگاهي خمار میآيد
ميشكوفد لبان گل در باغ /در گلستان ،هزار میآيد
ياس زيبا به رنگهاي قشنگ /بر سر شاخسار میآيد
از هوا ،از زمين و از دريا /عطر آواز يار میآيد
باغبان مثل آفتابي سرخ /در پي اللهزار میآيد
ميشود روشن از حضورش چشم /چون به بالين ،نگار میآيد
در طلوع عظيم صبحي سرخ /عاقبت آن سوار میآيد...
ونيز:
چهره گل ،باغ و صحرا را گلستان میکند /دیدن مهدی (ع) هزاران درد ،درمان میکند
ُم ّدعی گوید که با یک گل نمیگردد بهار /من گلی دارم که عالم را گلستان میکند....
شمـاره پنــج
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•روزگار و بهار

با آمدن بهار ،تحول بنيادينى در عالم ،روزگار و جهان رخ مىدهد كه بهاريهها به آن پرداختهاند:
ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد /اين درد و غم طی میشود آخر بهاری میرسد...
مدعی پیدا که با یک ُگل ،بهار روزگار آید...
اگر آن گل به تنهایی نماید چهره بر عالَم /شود بر ّ
ای مایۀ ناز! جمله کار تو خوش است /مانند بهار روزگار تو خوش است...
مولوى در مورد تحول روزگار در بهار مىگويد با آمدن يوسف كه قرار جان است ،عالم بىقرار مىشود:
آن یوسف خوشعذار آمد /وان عیسی روزگار آمد /وان سنجق صدهزار نصرت /بر موکب نوبهار آمد /ای کار تو مرده
زنده کردن /برخیز که روز کار آمد /این شهر امروز چون بهشت است /میگوید شهریار آمد /میزن دهلی که روز
عیدست /میکن طربی که یار آمد /ماهی از غیب سر برون کرد /کاین ماه بر او غبار آمد /از خوبی آن قرار جانها/
عالم همه بیقرار آمد /هین دامن عشق برگشایید /کز چرخ نهم نثار آمد...
اما حافظ ،همۀ فروغ روزگار را از بهار روي يار میشمرد:
اى خرم از فروغ رخت اللهزار عمر /بازآ که ریخت بیگل رویت بهار عمر /از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست/
کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر /این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است /دریاب کار ما که نه پیداست کار
عمر /تا کی میصبوح و شکرخواب بامداد /هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر /دی در گذار بود و نظر سوی ما
نکرد /بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر /اندیشه از محیط فنا نیست هرکه را /بر نقطۀ دهان تو باشد مدار عمر /در
هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی است /زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر /بی عمر زندهام من و این بس عجب
مدار /روز فراق را که نهد در شمار عمر /حافظ سخن بگوی که بر صفحۀ جهان /این نقش ماند از قلمت یادگار عمر...
شهريار هم ،روزگار را با شهريا ِر بهار ،خوش مىشمرد:
باد صبا به شوق در ایوان شهریار آمد /که خیز و سر به در از دخمه کن ،بهار آمد /به سان دختر چادرنشین صحرایی/
عروس الله به دامان کوهسار آمد /فکند زمزمه گلپونهای به برزن و کو /به بام کلبه پرستوی زرنگار آمد /به پای ساز
صبا شعر شهریار ای ترك /بخوان که عیدی عشاق بیقرار آمد...
او در غزلى ديگر مىگويد اما اكنون كه او نيست روزگار بىقرار است و عاشقان در رنج :
قراری نیست در دور زمانه بیقراران بین /سر یاری ندارد روزگار از داغ یاران پرس /تو ای چشمان به خوابی سرد و
سنگین مبتال کرده /شبیخون خیالت هم شب از شبزندهداران پرس /تو کز چشم و دل مردم گریزانی چه میدانی/
حدیث اشک و آه من برو از باد و باران پرس /جهان ویران کند گر خود بنای تخت جمشید است /برو تاریخ این دیر
کهن از یادگاران پرس /به هر زادن فلک آوازه مرگی دهد با ما /خزان الله و نسرین هم از باد بهاران پرس /سالمت
شمـاره پنــج
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آنسوی قاف است و آزادی در آن وادی /نشان منزل سیمرغ از شاهینشکاران پرس /به چشم مدعی جانان جمال
خویش ننماید /چراغ از اهل خلوت گیر و راز از رازداران پرس...
•عید و بهار

بهار با عيد آغاز مىشود و نوروز يا روز نو كه آغاز تحويل سال جديد است ،براى بهاردوستان روز عيد محسوب مىشود.
اين عيد هم در بهارانهها ،به عيد ديدار يار و موعد وصال دلدار ،نامگذارى و پيوند داده شده و مباركى يافته است:
بهار هركسي تحويل سال است /بهار عاشقان ديدار يار است...
نخستين روز سال عید است و نوروز /به ديدارش شود اين عيد ،پيروز...
سعدى فرارسيدن عيد را اينگونه تبريك مىگويد:
برآمد باد صبح و بوی نوروز /به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال /همایون بادت این روز و همه روز!
فرخى ،از اين جشن و نوروز ،بوي يار شنيده و مىگويد:
ز با غ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید /کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید
کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید /تولختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید
چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید /تو را مهمان ناخوانده به روزی صدهزار آید
کنون گر گلبنی را پنج شش گل درشمار آید /چنان دانی که هرکس را همی زو بوی یار آید
بهار امسال پنداری همی خوشتر ز پار آید /وزین خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید...
خيام هم در عيد نوروز به دنبال آن روى دلافروز است و مىگويد حال كه با او هستى ،از دوران هجران سخن مگو:
برچهرۀ گل نسیم نوروز خوش است /بر طرف چمن روی دلافروز خوش است
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست /خوش باش و مگو ز دی که امروز خوش است...
شــهريار اما مىگويد من در اين عيد ،براي ســام نوروز و ديدار يار آمدم ،اگر به وصال يار نرسم با درد و سوز باز
خواهم گشت:
ای وطن آمده بودم به سالم نوروز /مگرم کوکب اقبال تو تابد پیروز
آمدم در پی آن کوکب آفاقافروز /لیک از این غمکده رفتم همه درد و همه سوز...
اما اگر به وصال برسد در همه چيز او را مىبيند:
از همه سوی جهان جلوۀ او میبینم /جلوۀ اوست جهان کز همهسو میبینم/
چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل /آن نگارین همه رنگ و همه بو میبینم....
شمـاره پنــج
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مولوى هم به بهار طعنه مىزند كه البد با يار ما بودى كه اين چنين خندان و معطر شدى:
ای نوبهار خندان از المکان رسیدی /چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدى
خندان و تازهرویی سرسبز و مشکبویی /همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی؟!
منوچهرى هم مىگويد:
آمد نوروز و هم از بامداد /آمدنش فرخ و فرخنده باد
باز جهان خرم و خوب ایستاد /مرد زمستان و بهاران بزاد
زابر سیاه روی سمن بوی داد /گیتی گردید چو دارالقرار...
نوروز بزرگم بزنای مطرب نوروز /زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز/
برزن غزلی نغز و دلانگیز و دلافروز /ور نیست تو را بشنو از مرغ نوآموز...
و ابوالفرج رونى گويد:
جشن فرخنده فروردین است /روز بازار گل و نسرین است
آب چون آتش عودافروز است /باد چون خاک عبیرآگین است
باغ پیراسته گلزار بهشت /گلبن آراسته حورالعین است...
و مسعود سعد سلمان:
رسید عید و من از روی حور دلبر دور /چگونه باشم بیروی آن بهشتی حور
رسید عید همایون شها به خدمت تو /نهاده پیش تو هدی ه نشاط لهو و سرور...
آرى ،دوباره بايد خواند:
خودت گفتی که وعده در بهار است /بهار آمد دلم در انتظار است/
بهار هر کسی عید است و نوروز /بهار عاشقان دیدار یار است...
•امام و بهار

اگر نگفته بودند كه به او اينگونه سالم كنيد:
ســام بر تو اى بهار انسانها و شادابى روزگاران (السالم عليك يا ربيع األنام و نضرة األيام) ،باز هم مىگفتيم بهار
جانها شمایيد و شادابى روزگاران از شماست:
جویبار چشمم از شوق نگاهت دیدنی است /آن سحرگاهی که میآید بهار چشمهایت...
بهار هركسي تحويل سال است /بهار عاشقان ديدار يار است...
خودت گفتی که وعده در بهار است /بهار آمد دلم در انتظار است...
شمـاره پنــج
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خوانده بودم که شما فصل بهاری آقا /به دل خستۀ ما صبر و قراری آقا/
عمر امسال گذشت و خبری از تو نشد /هوس آمدن این هفته نداری آقا؟
در هیاهوی شب عید ،تو را گم کردیم /غافل از اینکه شما اصل بهاری آقا!/
به دل خستۀ ما صبر و قراری آقا...
چرا او بهار انسانها نباشد كه موعود رهایىبخش همۀ خستگان و دردمندان و ستمديدگان تاريخ است؛ با ياد اوست كه
شور ماندن و اميد رهایى و مشعل پايدارى در جانها هماره زنده مىماند و با توسل و تمسك به اوست كه توان ماندن و
توفيق خوب بودن و پاك زيستن در جانهاى منتظران نصيب مىشود .او بهار است يعنى رويش دوبارۀ زندگى در خزان
فضيلتها و قحطى خوبىها .خيلىها بهدروغ خواستند خود را بهار جا بزنند اما رسوا شدند كه نفس بهارى نداشتند...
شاد از وى شو ،مشو از غير وى /او بهار است و دگرها ماه دى! /اگر تو باز نگردی ،بهار رفته از این شهر بر نمیگردد/
به روی شاخۀ گل ،غنچهای نمیخندد /و آن درخت خزاندیده تو ِر سبزش را به سر نمیبندد /اگر تو باز نگردی/
جوان اسی ِر گلدان را /کدام دست نوازشگر آب خواهد داد؟
نهالهای ِ
به یقین منتظرى؛ و سراســر مشتاق؛ که بیایی روزی /خواهی آمد آخر ،صبح یک روز قشنگ ،بعد یک شام دراز/
خواهی آمد آخر ،ای سراپا گرمی ،بعد یک عصر یخی ،در بهاري زيبا! /و ظهورت زیباست ،مثل روز نوروز ،از پس
فصل خزان .گفت با طنز رفيق :چه کسی گفت جدایی از ما؟ ریشهاش قطع شود! /چه کسی گفت نمیآیی تو؟ کام
او زهر شود! /هرکه هم گفت به جابلقایی ،کشتیاش غرق شود! /میتوان یافت تو را هر جایی ،كوچهاى ،در راهى يا
كه در خانۀ دوست /کربالیی ،عرفاتی یا که سامرایی /همغذایی شاید ،با یتیمی غمگين /همنگاهی شاید ،با کشاورزی
پیر ،که نظر دوخته بر چاکزمینی بیآب /بیگمان میبینی ،خانههای ویران ،مردم آواره ،کودکان گریان /میتوان
گفت که هستی هرجا /مطمئنم كه مىآیى آقا ،ای عزیز زهرا ،ای غریب تنها ،اى بهار جانها...
بعضى شاعران ،كنايه و تشبيه را هم در بهارانهها كنار گذاشته و به صراحت روى آوردهاند:
چهرۀ گل باغ و صحرا را گلستان میکند /دیدن مهدی هزاران درد ،درمان میکند/
ُم ّدعی گوید که با یک گل نمیگردد بهار /من گلی دارم که عالم را گلستان میکند...
تو بههنگام شکوفایی گلها در دشت /باز میگردی /و صدایی در دشت /خبر آمدنت را گوید :نوبهاران دلانگیز آمد/
و شکوفایی ایام طربخیز آمد /غم فرو بگذارید /مهدی آن شادی دلهای غمانگیز آمد ...برسانيد سالم ،اي ياران/
حاليا از من زار /به بهار در راه /به شكوفه ،به انار /،به گل نرگس من /ميهمان دل من ....گل من را بهاری بیخزان
است /گل من مهدی صاحب زمان است...
سخن از بهارانهها ،پايان ندارد ،تا شوق بهاران داريم ،بهارانهها هم هست و در جانمان شور مىانگيزد ...هركسي با
سروسرى دارد و رازورمزى ...بهار با ماست ،ما هم با بهار باشيم...
بهار
ّ
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مقایسه تطبیقی غیبت حضرت یوسف علیه السالم
و امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در آینه آیات و روایات

یوسفکنعانی
و یوسف فاطمی
نویسنده  :مهدی هادیان
کارشناس ارشد رشته تفسیر اثری از دانشگاه قرآن و حدیث
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یوســف  -علیهالسالم -

پیامبری است که خداوند

متعال ،داســتان زندگیاش را در قرآن نقل

فرموده و از آن تعبیر به «احســن القصص»
کرده اســت .پیامبری که داستانش در قرآن،

با بیان محبت بیدریغ پدر بزرگوارش ،یعقوب
-علیهالســام -به او و هجران این دو آغاز

میشود و پس از فراز و فرودهایی هیجانانگیز

و زیبا ،با وصال این دو به انجام میرسد .این
داستان جزئیات بســیار زیادی دارد که بیان

همۀ آنها خارج از حوصلۀ این مقاله اســت؛

قصد این مقاله آن است که با بررسی تطبیقی

داستان حضرت یوسف با وجود نازنین حضرت
مهدی -عجلاهلل تعالی فرجه الشــریف -با

استمداد از روایات اهل بیت -علیهمالسالم -به

بررسی سابقۀ تاریخی بحث غیبت ،در امتهای

گذشــته بپردازد .لذا آن دسته از محورهای

اصلی یا جزئیات این «زیباترین داســتان»

موردتوجه قرار گرفته اســت که پیوندهای
ارتباطی محکمی ،با وصفحال ارتباط شیعیان

با موالیشان ،در دوران غیبت دارد .مشابهت
عجیب حال و روز یوسف ،برادرانش و یعقوب

با وجود مقدس امام عصر -ارواحنا له الفداء-

مخالفان و تشــکیککنندگان درمورد آن

بزرگوار و شیعیان راستین دوران غیبت ،بحث

آموزنده و مهمی است که در این مقاله به آن
پرداخته خواهد شد.

مهمی نیز داشت.
•الف  -یوسف کنعان
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
نخســت آنکه اگر قرار بود ،گرگ
داســتان یوســف ،از آنجا آغاز
بهـائیشنـاسی
یوسف او را بدرد ،الاقل لباس یوسف
میشــود که او ،بســیار مورد
نیز آسیب میدید .حال آنکه لباسی را
توجه پدرش یعقــوب بوده ،بهنحوی
که برایش آورده بودند ،اگرچه خونآلود بود ،اما
که حسادت ســایر برادرانش را برمیانگیخته
اثری از پارگی بر روی آن نبود.
است .برادران از محبتهای بیدریغ پدرشان به
دوم آنکه یعقوب علیهالسالم ،پیراهن یوسف
او ،میرنجند و آتش حسادت در سینههایشان
را بویید ،اما بوی گوشت و پوست یوسف را از آن
مشتعل میشــود .هرچند که در ابتدا تصمیم
استشمام نکرد.
میگیرند که یوسف را ازمیان بردارند؛ اما تقدیر
ســوم آنکه باری از ملکالموت پرسید :آیا تو
چنان شد که نظرشان برگردد و تصمیم بگیرند
جان انســانها را بهصورت گروهی میگیری یا
کــه او را در چاهــی بیندازند ،تــا کاروانهای
تکبهتک ،آنها را میمیرانی؟ ملکالموت پاسخ
عبوری ،او را با خود ببرند.
گفت :انســانها را تکبهتک میمیرانم .یعقوب
از طرفی عالقۀ شدید یعقوب به یوسف ،مانع
از او پرســید :آیا جان یوسف مرا نیز گرفتهای؟
از آن بــود که بتوانند ،تصمیــم خود را عملی
2
پاسخ فرشتۀ مرگ منفی بود.
ســازند .لذا از پدرشان خواستند تا اجازت دهد
لذا یعقوب به زنده بودن یوسف مطمئن شد
کــه روزی ،او را برای بــازی و تفریح ،به خارج
و میدانست که باألخره ،روزی او را خواهد یافت
از شهر ببرند .یعقوب که از حسادت برادران به
و اندوه جانکاهش در فــراق او به پایان خواهد
یوسف آگاه بود ،ابتدا نپذیرفت ،اما در برابر اصرار
رســید .او میدانســت که این مسئله ،امتحان
شدید برادران یوسف ،ســرانجام تسلیم شد و
3
الهی اســت که در آن آزموده خواهد شد .پس
یوسف را با ایشان راهی کرد.
به فرزندانش فرمود« :این کار زشت را نفس شما
برادران یوســف ،مطابق نقشۀ قبلی ،او را در
برایتان زینت بخشیده است .من در این مصیبت
چاهی انداختند و شــبهنگام ،پیراهن او را به
شــکیبایی خواهم کرد و خداوند مرا در تحمل
خون گوسفندی آغشــته کردند و نزد یعقوب
4
این مصیبت یاری خواهد نمود».
آوردند و با اشــک و نالهای دروغین گفتند«:ای
یعقوب پس از این گفتــار ،از فرزندانش
پدر! ما یوســف را در کنار اثاث خود قرار دادیم
کنــاره گرفــت و در آتش فــراق فرزند
و به مسابقه و تفریح سرگرم شدیم ،اما بهناگاه،
محبوبش ،گریهها کرد و فریادها سرداد .هرچند
گرگی بر او حملهور شد و او را خورد و این هم
1
که میدانست فرزند دلبندش زنده است ،هرچند
پیراهن خونآلودۀ اوست».
که پیامبر خدا بود و به علم الهی میدانست که
یعقوب میدانســت که فرزندانش دروغ
یوسفش ،از دنیا نرفته است ،هرچند که نهیب
میگویند و یوسف ،عزیزترین فرزندش را
صبر بر خود زده بود و وعدۀ تحمل داده بود؛ اما
گرگ ندریده اســت و برای این موضوع ،دالیل

1

عال
قۀ شدید
یعقوب ب
ه یوسف،
مانع از آ
ن بود که
بتوانن
د،
ت
صمیم
خو
د را عملی
سازن
د .لذا از
پدرشان
خواستند
تا اجاز
ت
دهد که
روزی ،ا
و
را
ب
را
ی
بازی
و تفریح،
به خار
ج از شهر
ببرن
د.
یع
ق
و
ب
که
از
ح
سا
دت
ب
رادران ب
ه یوسف
آگ
اه
ب
ود ،ابتدا
نپذی
رفت ،اما
در بر
ابر اصرار
شدید
برادران
یوسف،
سرانجام
ت
س
لی
م شد

3

2

شمـاره پنــج

28

زمستـان 96

فرزنــدان و اطرافیــان یعقــوب،
مگر میشــود سوزوگداز دل را ،جز با
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
از مالمت و ســرزنش او دســت
وصال محبوب ،آرام کرد؟ مگر میتوان
بهـائیشنـاسی
برنمیداشــتند .دائمــاً با او ســخن
در برابر سیالب اشک ،سدی ساخت؟
میگفتنــد .گاهی با کنایــه ،گاهی
مگر میتوان از یاد برد و به روی خود
ریشخند ،باری با نصیحت ،وقتی با عتاب...
نیــاورد؟ گریه و گریه و گریه تنها کاری بود که
 خود را به هالکت انداختی .چرا اینقدر دریعقوب ،در دوری حبیبش انجام میداد .ندبه و
غم از دست رفتن فرزندت اشک میریزی؟
زاری ،کار هر صبح و شامش شده بود و رازها با
 بس نیست سالهای دراز از عمر خود را کهیوسفش میگفت:
در ماتم فرزند خردسالی تباه کردی؟ هنوز هم
«حبیبم یوســف! تو آنی بودی که در میان
فکر میکنی که یوسفت زنده است؟
فرزندانم ،تو را برگزیده بودم و دل بر تو بســته
 به فرض که زنده باشد؛ چگونه میخواهیبودم؛ اما تو را از من گرفتند .دلبندم یوسف ،که
او را بیابی؟ حتی اگر او زنده باشد و با او برخورد
در تنهاییها در کنارم بودی و در مواقع هولناک،
کنی ،آیا با این چشمان بیسو میتوانی بازش
باعث دلگرمی و انس من می شدی ،اما تو را از
شناسی؟
من ربودند .فرزندم یوسف ،کاش میدانستم که
 همانا که در جهالت و نادانی گذشــتهاتتو را در کدامین بیابان رها کردهاند یا در کدامین
7
غوطهوری ،یوسفت مرده است .گرگ او را درید!
دریا ،غرق ساختهاند.
یعقوب اما صبوری میکرد و دم برنمیآورد.
مهربانم یوسف ،ای کاش من با تو بودم و آنچه
هجــران و دوری محبــوب ،قلــب مهربان و
که بر تو وارد شد ،بر من فرود میآمد و خود را
5
منتظرش را میفشرد و چشمان بیرمقش بعد
سپر بالیت میکردم».
از شنیدن این سخنان ،دوباره پر از اشک میشد
یعقوب -علیهالسالم -آنچنان در فراق یوسف
و این داســتان همیشگیاش بود؛ ندبه کردن و
گریست ،که چشمانش را از دست داد .آنچنان
عتاب شنیدن ،گریســتن و سرکوفت خوردن،
از دوریاش بیتابی کرد ،که اطرافیانش بیم آن
زاری کــردن و کنایهها را تحمل کــردن ...اما
داشتند که خود را مریض کند .آنچنان با سوز
تسلیم نشد و بر اندیشه و اعتقاد خود پایدار ماند.
و گداز ندبه سر میداد که امکان داشت ،خود را
6
یوسف در این سالهای طوالنی ،زندگی
هالک نماید.
پرفرازونشــیبی را گذراند .پــس از آنکه
چه اهمیتی دارد که بتوانی همه چیز و همه
کاروانی او را از چــاه آب بیرون آورد ،مواجه با
کــس را ببینی ،اما از دیــدار محبوبت ،محروم
برادرانی شد که یوسف را با بهایی اندک به آنان
باشی؟ همان بهتر که یعقوب ،دنیای بییوسف
فروختند .یوسف کنعانی ،با کاروان همراه شد و
را نبیند .همان بهتر که با درد خود مشغول شود
به مصر رفت و تقدیر الهی آن بود که عزیز مصر،
و بســوزد .همان بهتر که چشمش ،بر آنان که
او را با خود به خانه برد و مهر یوســف در دلش
یوسفش را از او ربودند ،نیفتد و آنان را نبیند.
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فقط به اندازۀ مصرف همان ســالها،
پرورده شود .یوسف پس از ماجراهایی
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
گندم بخوریــد و بقیۀ محصول را در
عجیب و طوالنــی -که بیانش خارج
بهـائیشنـاسی
سبوس آن نگه دارید تا از نابودی حفظ
از حوصلۀ این مقاله اســت -با تهمت
شود .ســپس در سالهای قحطی ،از
و افترا ،روانۀ زندان شــد .زندانی که
آنچه که ذخیره شده است ،استفاده کنید .پس
او خــود ،برای حفظ پاکدامنیاش ،از خدایش
8
از هفت سال دوم ،باز هم باران رحمت الهی بر
خواسته بود.
مصر باریدن خواهد گرفت و مردم ،از سختی و
پس از سپری شدن سالهای طوالنی ،پادشاه
محنت ،رهایی خواهند یافت».
مصر ،خــواب عجیبی دید .او در خواب دید که
پادشاه یوسف را ،پس از رفع اتهامات و روشن
هفــت گاو الغر ،از رودخانۀ نیل بیرون آمدند و
شــدن پاکدامنیاش ،از زندان رها ساخت و او
هفت گاو چاق را خوردند و خوشههای سبزی
را خزانهدار دولت خود کرد .کلیدهای انبارهای
را دید که توســط خوشههای خشکیده احاطه
خود را به او داد و وظیفۀ ذخیرهسازی گندم ،در
شــدهاند و از بیــن میروند .ناگهــان از خواب
هفت سال نخســت و توزیع آن در هفت سال
برخاست و آشفتهحال ،بزرگان و معبران خواب
9
بعدی را به خود یوسف سپرد.
را فراخوانــد .خوابش را بــرای آنها بازگفت و
هفت سال با برکت و پرمحصول سپری شد و
تعبیرش را از ایشان جویا شد .معبران خواب اما،
انبارهای یوسف ،از گندم مازاد بر مصرف مردم
نتوانستند خواب آشفتۀ پادشاه را تعبیر کنند و
پر گشت.
خاطر ناآرامش را ،آرام ســازند .در همین میان،
هفت سال قحطی و خشکسالی از پس آن
خدمتکاری در قصر  -که پیش از آن در زندان،
فرا رســید .دریغ از قطرهای بــاران که بر مصر
همبند یوســف بود و باری یوســف خواب او را
ببارد و یا مزرعهای که محصول مناســب دهد.
تعبیر کرده بود و دقیقاً مطابق پیشبینی یوسف،
گرسنگی بر مصریان فشار آورد و تنها کسی که
از زنــدان رهایی یافته بود و بــه خدمتگزاری
در این میان ،گندم داشــت ،یوسف بود .سیل
پادشاه ،گماشته شده بود -بهیاد همبند سابق
درماندگان و بیچارگان به بارگاه او روانه شــد و
خود افتاد و به پیشنهاد او ،پادشاه تعبیر رؤیای
او به هرکس ،به فراخــور نیاز و عیالش ،گندم
خود را از یوسف خواست .یوسف خواب شاه را
میداد.
چنین تعبیر کرد:
یکی از مراجعان یوسف در این سالها ،مردی
«هفت سال پرمحصول در پیش است .در این
عرب بود که وضع مالی خوبی هم داشت .پس
سالها ،باران رحمت الهی بر مصر خواهد بارید
از آنکه از یوسف گندم گرفت و آمادۀ مراجعت
و محصول فراوان بهدست خواهد آمد .اما پس
شد ،یوســف از او خواست که در میانۀ راه و در
از آن ،هفت سال خشکسالی و قحطی خواهد
ســرزمین کنعان ،در موضعی خاص قرار گیرد
شد و مردم بهسختی بسیار زیادی خواهند افتاد.
و یعقــوب را صــدا کند؛ هنگامــی که مردی
چاره هم آن است که در هفت سال پرمحصول،
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 من فردی ثروتمندم و نیازی بهخوشسیما و سپیدچهره بر او ظاهر
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
پول ندارم .امــا خداوند برایم چنین
شــد ،به او بگوید« :من از ســرزمین
بهـائیشنـاسی
مقــدر فرموده که فرزندی نداشــته
مصر میآیــم .در آنجا مردی برای تو
باشم .از خدا برایم طلب فرزند کن.
پیغام داده است که خداوند ،امانت تو
یعقــوب وضو گرفــت و به نماز ایســتاد .با
را ضایع نفرموده و یوسف تو زنده است».
خدایش رازونیــازی کرد و حاجت مرد عرب را
مرد عــرب به راه افتاد و در مســیر حرکت
از خــدای مهربانش طلب نمود .مرد عرب پس
خود ،به جایی رســید که یوســف نشانیاش
از آن چهار یا شش نوبت صاحب فرزند شد که
را بــه او داده بود .به غالمانش دســتور داد که
10
همه ،دو قلو بودند.
شــتران را نگه دارند .آنگاه با صدایی رسا ،فریاد
کنعان ،ســرزمین مــادری یوســف نیز از
زد« :ای یعقــوب ،ای پیامبر خدا ،ای یعقوب!».
ایــن قحطی در امان نمانده بــود .آنجا هم
یعقوب که صدای او را شنیده بود ،به زحمت و
خشکســالی شــده بود و مردم ،آهی در بساط
عصازنان خود را به او رساند .مرد عرب ،پیرمرد
نداشــتند که با نالهای سودا کنند .فشار قحطی،
خوشسیما و سفیدرویی را در برابر خود دید که
یعقوب را بر آن واداشــت که فرزندانش را راهی
البته ،چشمانش کور شده بود .از پیرمرد پرسید:
مصر کند تا با خرید گندم از عزیز مصر ،نیاز خود
«آیا یعقوب تو هستی؟»
و خانــوادهاش را تامین کنند؛ غافل از آنکه عزیز
 آری .من یعقوبم.مصر کسی جز گمگشتۀ او ،یوسف عزیزش نیست.
 من از سرزمین مصر میآیم و حامل پیغامیبرادران وارد مصر شــدند و بــه دربار عزیز
برای تو هستم .در آنجا مردی برای تو پیغام داده
شــرفیاب شدند .یوســف که در مقام عزیزی
اســت که خداوند ،امانت تو را ضایع نفرموده و
مصر بود ،بهسرعت آنان را شناخت .اما گذشت
یوسف تو زنده است.
ســالیان ،آنچنان بر چهرۀ ماه کنعان اثر کرده
یعقــوب از خوشــحالی ،در پوســت خود
بود که برادرانش ،او را نشــناختند .از او گندم
نمیگنجید .شادمان و خندان شد .باور کردنش
خریدند و به کنعان بازگشتند؛ پس از مراجعت
دشــوار بود ،اما یوسفش برای او پیغام فرستاده
به کنعان ،با کمال تعجب مشــاهده کردند که
بود .یوسف هنوز هم به یادش بود .دلش گرمتر
عزیز ،پولی را که برای گندمها پرداخته بودند،
شــد؛ گرمتر بــه زنده بودن یوســف ،به لطف
مخفیانه در بارشــان قرار داده است و میتوانند
پروردگارش و به تحقق آرزوی وصال یوسفش
دوبــاره برای خرید گندم با همان پول ،به مصر
که انگار ،نزدیکتر مینمود.
مراجعت کنند .دیدار یوســف با برادرانش ،بار
 برادر! چه حاجتــی داری تا از خدا برایتدیگر تازه شد و یوسف ،آنان را مورد لطف خود
طلب کنم .برای تشــکر از تو و قدردانی از پیام
قرار میداد ،ولی آنان متوجه نمیشدند که عزیز
روحافزایی که به مــن دادی ،از خدا چه برایت
11
مصر ،همان برادر کوچکشان ،یوسف است.
بخواهم؟
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به یوســف ،ارث رســیده بــود و در
یوسف نیز نمیتوانست خود را به
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
طول این مــدت بر بــازوی او بود و
ایشــان معرفی کنــد و منتظر اجازۀ
بهـائیشنـاسی
بعد از شناســاندن خود بــه برادران،
خداونــد بــرای این کار بــود .حتی
آن را برای پدر فرستاده بود -بینایی
نمیتوانســت ،پدر پیر خود را مطلع
ازدسترفتهاش را باز یافت .چشمانش بینا شد
کند و خــود را به او بشناســاند .هرچند که با
و چه بیناشــدنی! چشمانی که دیگر ،در انتظار
وسایل آن روزگار ،فقط هجده روز میان کنعان
مالقات یوسف لحظهشماری میکرد .چشمانی
و محل استقرار یوسف فاصله بود ،اما تقدیر الهی
که ســوی امید یافته بود .او پس از بیست سال
چنان بود که امتحان یعقوب ،کامل شــود و در
12
اندوه و نگرانی ،گریه و دلتنگی ،ندبه و زاری ،به
کورۀ سخت انتظار و سرگشتگی ،آبدیده گردد.
مالقات یوســفش آمده بود .غم تمام سالهای
در پایان این داستان زیبا ،یوسف از خدای
هجران و دوری ،با همان نگاه اول از دلش زدوده
خــود اجازت یافت تا خــود را به برادران
میشد .این ،یوســف عزیزترین محبوبش بود
بشناســاند .هرچند که روند این شناســاندن،
که در برابر او ایســتاده بود .سالهای محنت و
پرپیچوخم و طوالنی و صد البته زیباســت ،اما
انتظار یعقوب بهسر آمده بود و حاال میتوانست،
بیانش خارج از حوصلۀ این نوشته است .یعقوب،
یوســفش را در آغوش بگیرد و این بار ،اشــک
با گذاشتن پیراهن یوســف بر چشمانش -که
شوق بر گونه جاری سازد.
البته پیراهن خاصی بود که از حضرت ابراهیم
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تعالی فرجه -تنها  313نفر یار واقعی
•ب ) یوسف زهرا
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
داشتند ،ظهورشــان محقق میشد؟
تشابه بســیار زیاد و قابلتوجهی
بهـائیشنـاسی
پس کجایند عاشقان و دلسوختگان
میان داستان یوسف کنعانی و یوسف
حقیقی آن یوسف فاطمه ،که بر عهد
فاطمی وجود دارد .در این تشابه ،امام
و پیمان خویش با او استوار بمانند ،همتی کنند
زمان-عجلاهلل تعالی فرجه -شباهت به یوسف
و او را از چاه غیبــت درآورند و بر زخم دل آن
دارنــد ،منتظران واقعی آن حضرت ،شــبیه به
13
مهربانترین مرهمی باشند؟
یعقوب و دشــمنان امام زمان ،همانند برادران
منتظران واقعی امام زمان علیهالســام،
یوسف هستند .به لف و نشر مرتب ،محورهایی
در دوران غیبــت ،شــبهات مخالفین و
از ارتباط امام عصر-عجــلاهلل تعالی فرجه -و
دروغپردازیهای آنان را نمیپذیرند و همچون
شــیعیان آن عزیز را که مشــابه حال و هوای
یعقوب که به زنده بودن یوسف اطمینان داشت
یوسف و یعقوب-علیهما السالم -است ،مطابق
و با دالیل خود ،دروغ فرزندانش را آشکار کرد،
عناوین بخش الف ،در بخش ب مورد بررســی
به زنده بودن آن عزیز اطمینان دارند و یک دم از
قرار میدهیم.
پاسخگویی به آنان ،دست برنمیدارند .با دالیل
یکــی از عوامل طوالنیتر شــدن غیبت،
قطعی خود ،وجود و حضور آن بزرگوار را حس
زشــتیهای اعمال مردم اســت .خداوند
میکنند و یاوهسراییهای مخالفان آن بزرگوار
متعال به دلیل گناهان ایشــان ،ظهور یوسف
را ،آشــکار میکنند .آنان از نظر ایمان ،صاحب
زهرا-عجلاهلل تعالی فرجه -را به تأخیر میاندازد
بلندترین جایگاهند و همان کســانی هستند
و چه تفاوت اســت میان برادران یوسف که او
که رســول اکرم -صلیاهلل علیه و آله -در مورد
را در چاه انداختند ،با گنهکارانی که با معاصی
ایشــان فرمود« :ای علی! بدان که عجیبترین
خــود ،برای دوران غیبــت و تنهایی امام زمان
مردم از نظر ایمان و عظیمترین ایشان در یقین
علیهالســام ،زمان میخرند .چه تفاوتی است
(به خداوند و نشانههای او) گروهی در آخرالزمان
میان برادران یوســف که با فروش برادرشــان
هستند که پیامبر را ندیدهاند و حجت خدا نیز
به یــک کاروان بیگانــه ،خود را از ســعادت
از ایشان غایب شده است ،اما آنان همچنان بر
دیدار یوســف محروم کردند با دنیادوســتان و
14
سیاهی روی سپیدی ایمان دارند».
حقناشناســانی که با شکستن پیمان محبت
(یعنی ایمانشان بهواسطۀ نوشتههای سیاه بر
و والیــت و اطاعت صاحب خــود ،فوز کثیر و
کاغذهای سپیدی است که از پیشینیانشان به
میمنت عظیم مالقــات صاحب خود را از کف
یادگار دارند).
میدهند .مگر نه این است که آنان که میتوانند
منتظران مهدی فاطمه -عجلاهلل تعالی
بــه گونهای ،ظهورش را مهیا کنند و این کار را
فرجــه -در فراق یار ،اشــکهای فراوانی
نمیکنند ،به غیبت و غربت آن عزیز ،راضیاند؟
دارنــد .گریهها و ندبهها میکنند .بهدنبال یار و
مگر نه این اســت که اگــر امام عصر-عجلاهلل
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را بهخاطــر انتظار یوســف مالمت
شــریکی میگردند ،که در غم دوری
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
میکردند ،لحظهای از شــبههپراکنی
محبوب خویش ،با او شــریک شوند
بهـائیشنـاسی
و دروغپردازی ،نسبت به آن بزرگوار
و اشک بریزند .شیعه نیز ،یعقوبوار،
و شــیعیان و منتظرانــش دســت
بهدنبال گمگشتۀ خویش میگردد و
برنمیدارند .لحظهای در تالش شوم خود ،برای
چون او را نمییابد ،جز اشــک حسرت ریختن
نابودی اعتقادات آنان از پای نمینشــینند .از
و دعا کردن بــرای او ،چه میتواند انجام دهد؟
سرکوفت زدن بر آنان ابایی ندارند .دائماً منتظران
منتظران ظهورش نیــز ،از اینکه جز او بر همه
آن عزیز را سرزنش میکنند و گویی کاری جز
چیز میتوانند نظر افکنند ،گلهها دارند و شکوه
این ندارند .همواره میکوشند که یاد آن عزیز را
بــه درگاه خدای خود میبرند .شــیعه نیز ،در
از دلها بزدایند و در این راه ،تمام امکانات خود
دعای پرسوز ندبه ،که سرود هر جمعۀ او به یاد
را بهکار میگیرند .اما مگر شــیعیان آن موال ،با
موالیش است ،چنین میسراید:
چنین نسیمهایی میلرزند؟ مگر آن که دلش بر
«[ ای یوســف گمگشــته! ] ...ای کاش
محبت آن یوسف زهرا -عجلاهلل تعالی فرجه-
میدانستم که در کدامین مکان مستقر شدهای
گرم شــده است ،با چنین کندبادهایی مشوش
تا بهســراغت میآمدم .ای کاش میدانستم که
میشود؟ حاشــا و کال! منتظران صبح ظهور،
کدامین سرزمین تو را دربر گرفته است .آیا تو در
در تیرهشب غیبت ،چونان کوه ،راست قامت و
سرزمین رضوایی یا در وادی ذیطوی هستی؟
اســتوار در اعتقاد به صاحبشان ایستادهاند و تا
چه سخت اســت بر ما که همگان را ببینیم و
آخرین لحظه امیدشــان را حفظ میکنند و به
از دیدار تو محروم باشــیم .چه دشوار است بر
وعدۀ الهی اطمینــان دارند که خدا خود وعده
ما که از تو نجوا و صدایی نشــنویم ...موالیم! تا
نموده اســت که شایستگان را در زمین مکنت
چه زمان سرگردان تو باشــم و چگونه راز دل
15
دهد و آنان را وارثان زمین گرداند.
با تو بگویم و با کدامین عبارت توصیفت نمایم.
همانطور که یوسف علیهالسالم ،پس از
چه دشوار است که به هر خواستهام ،جواب داده
رســیدن به مقام عزیزی مصر ،به یاد پدر
شود ،بهجز خواستهام برای تو .چه ناگوار است
منتظر خویــش بود و پیــش از جلوهگری در
که من در آتش هجران تو بســوزم و مردم تو را
برابر پدر ،نشانههایی ازســامتی و زنده بودن
رها سازند .چه جانسوز است که مشکالت عالم
خود ،برایش میفرســتاد ،امام عصر -عجلاهلل
بر تو فرود آید و دیگران آسوده باشند .آیا کسی
تعالی فرجه -نیز ،شــیعیان و منتظران خود را
هست که مرا بر اشک ریختن در جدا افتادن از
از یــاد نبردهاند .آن بزرگــوار نیز ،عالمتهایی
تو یاری نماید؟ آیا کسی هست که با او ،ندبه و
را برای ما گذاشــتهاند ،کــه بر حضور آن عزیز
زاری خود را در فراق تو طوالنی کنم؟»...
و نظــارت آن بزرگــوار بر اعمال مــا در دوران
دشــمنان امام زمان علیهالسالم در این
غیبت صحه میگذارد و دلهای مشتاق شیعه
دوران ،همچون برادران یوســف که پدر
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شریعت رســول خاتم نیست ،که از
را گرمتر میکنــد .آن نازنین وجود،
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
سنتهای الهی در میان اقوام گذشته
در گرفتاریها و دشــواریها ،دست
بهـائیشنـاسی
نیــز بوده اســت که با این وســیله،
تمســک دوســتداران خود به دامان
مردمان آن اعصار ،گاهی در پایداری
مطهرش را رد نمیکند .هموست که
به ایمان و گاهی به عقاب رفتار ناشایستشــان،
به لطف و رحمت و کرامت ذاتیاش ،خستهدالن
گرفتار آن میشدهاند.
غیبت را در مواقع دشواری ،یاری میرساند .او
دربارۀ چگونگی غیبت ،بحثهای زیادی شده
آن کسی است که بسیاری از محبانش ،در دوران
است و متأسفانه ،بسیاری از مغرضان ،مفاهیم
پررمزوراز غیبت ،به حضورش شرفیاب شدهاند و
نادرســتی را از این پدیدۀ مهــم ،ارائه کردهاند
این البته نشانهای برای سایرین است که بدانند
که کثرت این تهمتها ،انســان را به شگفتی
دست یداللهی او در این ایام ،بسته نیست و او از
وامــیدارد .گروهی غیبت را بــه معنی غیب
یاد شیعیانش غافل نمیماند که اگر چنین باشد،
و ناپدید شــدن و نامرئی شدن تعبیر کردهاند.
طومار حیات آنان ،درهم میپیچد و عنان کار از
گویی ،تخیل فیلمنامهنویســان ،به کمک آنان
دستانشان خارج میگردد.
آمده اســت تا چنین تهمت بیاعتباری را نثار
از تشــرف پاکان به درگاه ســلیمانیاش که
شیعه نمایند .گروهی دیگر ،آن بزرگوار را ساکن
بگذریم ،کدام شــیعۀ بابصیرتی اســت که در
خارج از زمین کردهاند و مکان آن عزیز را ،جابلقا
دوران زندگی خود ،بارها و بارها ،دست عنایت
و جابلسا قرار دادهاند .برخی دیگر ،شیعه را متهم
آن بزرگــوار را بــر زندگی خود ندیده باشــد؟
میکنند که معتقد است ،امام زمان -عجلاهلل
کیســت که او را از سویدای دل خوانده باشد و
تعالــی فرجه -در ســرداب ســامرا ،در زمین
جواب آن محبوبترین را در زندگیاش مشاهده
فرورفته است و همان جا مخفی شده است و....
نکرده باشد؟ و این چیست جز نشانههایی برای
اما حقیقت آن است که شیعه ،معتقد است
دلگرمی خستهدالن راه انتظارش؟
که غیبت امام زمان علیهالسالم ،همانند غیبت
و صد البته باید هوشیار بود و این توجهات و
یوســف از برادران خویش اســت .منتظران و
عنایات را دید.
شــیعیان و حتی گاهی مخالفان آن امام عزیز،
پدیدۀ غیبت ،اتفاق بدیع و جدیدی نیست
ممکن است ایشان را ببینند ،آنچنان که برادران
که تنها در دین اســام و آن هم در مورد
یوســف او را میدیدند و با او مراوده داشتند و
آخریــن وصی پیامبر اکرم -صلیاهلل علیه و آله
همچون همانان ،که یوســف را نمیشناختند،
و سلم -رخ داده باشد؛ بلکه مسئلهای است که
امام زمان-عجلاهلل تعالی فرجه -را نشناســند.
در طول تاریخ ادیان و در سرگذشــت پیامبران
برای تکمیل این گفتار ،به بیان دو روایت در این
پیشن نیز اتفاق افتاده اســت .به بیان بهتر ،با
زمینه اکتفا میکنیم:
مطالعۀ تاریخ پیامبران گذشــته ،به این نتیجه
ــال أَبُو َع ْبد َّ
ال َق َ
يبَصِ ي ٍر َق َ
ِالل ِ ع
ــن أَب ِ 
میرســیم که نه تنها غیبت ،امر نوظهوری در
َ ) 1-6ع ْ
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پردۀ غیبت نگه داشت).
ب َه َذا ْالَ ْم ِر ُســ َنناً م َِن
إ ِ َّن فِــي َصاحِ ِ
فصـلــنـامـه
َ
فرهنـگی اجتـماعی
آیا خدا نمیتوانــد ،کاری را که با
وس َفَ ....و أ َّما
ْالَنْب َِياءَِ ....و ُســ َّن ًة م ِْن يُ ُ
بهـائیشنـاسی
الس ْت ُر َج َع َل َّ ُ
یوســف کرد ،با حجت خویش انجام
الل ب َ ْي َن ُه
ُس َّن ُت ُه م ِْن يُ ُ
وس َف َف ِّ
دهد؟ آیا نمیشود که حجت خدا در
َو ب َ ْي َن ال ْ َخلْ ِق حِ َجاباً يَ َر ْون َ ُه َو َليَ ْع ِر ُفون َ ُه.
میانشان آمدوشد کند ،در بازارهایشان راه برود
ترجمه :ابیبصیر از امام صادق علیهالســام
و بر فرشهایشــان پای بگذارد و او را نشناسند
روایــت میکند که آن بزرگوار فرمود« :خداوند
[با وجود اینکه او را می بینند]؟ (حتماً میتواند
متعال در صاحب االمر (عجلاهلل تعالی فرجه)
و بر این کار توانمند است و اص ً
ال مفهوم غیبت
سنتهایی از پیامبران پیشین قرار داده است.
چیزی جز این نیست).
اما ســنتی که از یوســف در نزد آن بزرگوار به
این روش تــا زمانی که خداوند به او اجازۀ
ودیعت نهاده ،پنهان نمودن اوست .همانگونه
ظهور و معرفی خویــش را اعطا نماید ادامه
که خداوند بین مردم و یوســف حجابی افکنده
خواهد داشت .در آن هنگام ،او خود را معرفی
بود که مردم او را میدیدند ولی نمیشناختند».
خواهد نمود ،چنان که یوسف پس از اجازت
(صاحباالمــر را نیز در دوران غیبت میبینند،
16
خــدای متعال ،خود را بــه برادرانش معرفی
ولی نمیشناسند).
17
کرد».
 ) 2-6سدیر صیرفی از امام صادق علیهالسالم
یوســف فاطمه نیز ،روزی اجازت خواهد
نقل میکند که فرمود:
یافت تا خــود را به تمامــی منتظران و
«در صاحب االمر ،شــباهتی از یوسف است.
دوستان و محبانش ،بلکه تمام زمینیان معرفی
عرض کــردم :گویا که از غیبت و حیرتی به ما
کند .آری! او خواهد آمد و داغ سالهای غریبی
خبر میدهید!
و غربت را ،با یک اشاره خواهد شست .او خواهد
فرمود :این افراد چــرا (امر غیبت او را) انکار
آمد و دیــدگان کمفروغ منتظران را ،روشــن
میکنند؟ برادران یوسف ،بهظاهر عاقالنی بودند
خواهد کرد .خواهد آمد ،پیراهن یوســف دربر،
که بر یوســف وارد شــدند ،با او سخن گفتند،
عصای موســی در مشــت و خاتم سلیمان در
معامله کردند و رفتوآمد نمودند و یوسف ،برادر
انگشت.
خود را تا آن هنگام که خودش را به آنان معرفی
شــمیم حضورش ،از همین حاال به مشــام
نکرد ،نشناختند .پس این انسانهای سرگردان،
عاشقان میرسد .آگاه باشید که صبح پیروزی
درحالیکه خدا بخواهد حجت خود را از ایشان
نزدیک است .هوشیار باشید که تالقی نگاهمان
مخفی کند ،چگونه میتوانند این مسئله را انکار
بر نگاهش ،طولی نخواهد کشــید .هشدار که
نمایند؟ یوسف پادشاهی مصر را داشت و فاصلۀ
یوسف ما نیز میآید.
او بــا پدرش بهاندازۀ پیمودن هجده روز راه بود
خدایا! از تو میخواهیم تا در این نیمۀ شعبان،
و اگر خدا میخواست ،میتوانست جای او را به
نگاهمان بر جمال دلربای مهدی روشن شود.
پدرش بفهماند ( اما چنین نکرد و یوسف را در
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یعقوبوار ،منتظر خواهیم بود و هر
فرهنـگی اجتـماعی
صبح و شام ،ظهورش را از تو خواهیم
بهـائیشنـاسی
خواســت .ظهوری که اجازهاش در
دســتان توســت .خدایا! بر دوری
محبوبمــان ،بهجز صبر ،چــه میتوان کرد؟
بهجز اشــک ،چه مرهمی بر سینۀ صدچاک
منتظران مهدی است؟ خدایا! انتظار طوالنی
نشده است؟ خدایا ،غریبی و غیبت ،پشتمان
را خم نکرده اســت؟ اشک و ماتم چشمانمان
را بیفروغ نکرده اســت؟ خدایا ،بر حکمت تو
پینوشتها:
صبوری خواهیم کرد تا صبح وصال محبوبمان
1قرآن مجید سوره یوسف آیات  9تا 17
بردمد و لبخند شــیرین پیروزی ،بر لبانمان
2کمال الدین جلد  1صفحه 143
نقش ببندد.
3کمال الدین جلد  1صفحه 143
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور/
4قرآن مجید سوره یوسف آیه .18
کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور
5بحار االنوار جلد  12صفحه .286
ای دل غمدیده حالت به شود ،دل بد مکن/
6قرآن مجید سوره یوسف آیه  85و همچنین النور
المبین فی قصص االنبیاء و المرسلین ،نوشته مرحوم
وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
جزایری صفحه .174
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت/
7قرآن مجید ســوره یوســف آیــه  95و همچنین
دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور
بحاراالنوار جلد  12صفحه .285
هان مشو نومید ،چون واقف نئی ز اسرار غیب/
8قرآن مجید سوره یوسف آیه . 33
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور
9قرآن مجید سوره یوسف آیات  43تا .55
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند/
10النور المبین فی قصص االنبیاء و المرسلین صفحه
چون تو را نوح است کشتیبان ،ز طوفان غم مخور
.181
11قرآن مجید سوره یوسف آیه .58
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم/
12کمال الدین جلد  1صفحه .145
سرزنشها گر کند خار مغیالن غم مخور
13ترجمه مکیالالمکارم فی فوائد الدعا للقائم جلد 1
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید/
صفحه  160و .166
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور
14بحاراالنوار جلد  74صفحه .55
حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب/
15قرآن مجید ســوره نور آیه  55و سوره انبیاء آیه
جمله میداند خدای حالگردان غم مخور
.105
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار/
16بحاراألنوار جلد  51صفحه .224
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور
17بحاراألنوار جلد  51صفحه .142
فصـلــنـامـه
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پـایـان

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

باورهای بنیادین

امامت
تداوم رهبرى الهى
نویسنده  :دکتر عبدالحسین فخاری
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مقـالـه

در شــمارۀ گذشــته ،از

مجموعــۀ «باورهــاي

بنيادين» ،مقالۀ «آفاق پيامبرى» تقديم شد؛

در اين شماره «باورهاي بنيادين» را با موضوع

امامت پى مىگیریم.

•.١ضرورت امام

فصـلــنـامـه

جوانى تازهســال بود ،اما امام صادق
عليه السالم بيشتر از صحابه ديگر برايش
احترام گذاشت و كنار خويش نشانيد و
گفــت :مناظرهات را با آن منكر امامت که مجلس
درس تشکیل داده بود ،تعريف کن.
هشام گفت :به او گفتم آيا دست و پا و چشم و
گوش و بينى داري؟
گفت :آرى .گفتم :قلب چطور؟ گفت :آرى!
گفتم :نقش قلب نســبت به ساير اعضاى بدنت
چيست؟
گفت :همه اعضا با كمك و هدايت قلب است كه
وظايف خويش را انجام مىدهند.
گفتم :آيا اگر قلب نباشــد ،همــۀ آنها از كار
نمىمانند؟ گفت :بله.
گفتــم :خدا در بــدن تو ،اعضا را بــدون رهبر
نگذاشــته ،چطور جهان را بدون رهبر و امام رها
كند؟ امام قلب آفرينش اســت ،بدون او تكوين و
تشريع معطل مىمانند ...او درمانده شد و در برابر
اين منطق تســليم گرديد و به ضــرورت امام در
آفرينش گواهى داد .امام او را نواخت و اين شــيوۀ
بحث علمى با مخالفان و منكران را تأييد فرمود...
بهجز وحى ،همۀ مأموريتهاي پيامبر همچون
رهبرى ،حاكميت ،دعوت ،تبليغ و ارشــاد ،تعليم،
تبييــن كتاب و ...بر عهدۀ امام اســت .چنانكه او
منصوب الهى اســت ،امام نيز به تعيين خداست.
عصمت و علم و قدرت و شــجاعت و ديگر ملكات
اخالقى بهنحو تمام ،از ديگر ويژگىهاى اوســت.
ازآنجاكه ايــن دين ،آخرين ديــن و پيامبر اكرم
صلیاهلل علیه و آله ،آخرين فرســتاده خداســت،
امامــان نقش هدايت و رهبرى مــردم را بهعهده

فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی
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دارند و اين مأموريت تا پايان جهان ادامه
خواهد داشت .امامت موجب حفظ دين
از تحريف و نيز پويایى و تازگى و طراوت
آن اســت تا در طول زمان ،پاســخگو

باشد...
نهاد امامت ،آنقدر اهميــت دارد كه وقتى در
غديرخم بهطور رســمى و فراگير توســط پيامبر
صلیاهلل علیه و آله به جمعيت يكصدوبيســت
هزار نفري حاجيان بازگشته از حج ،ابالغ گرديد،
اين آيه شريفه نازل شد كه خداوند فرمود :اكنون
دين شما را كامل و نعمت خويش را تمام نمودم:
أليوم أكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى...
اين اعالن رسمى نيز آنچنان مهم بود ،كه وقتى
دستور ابالغش از طرف خداوند آمد :يا ايها الرسول
بلّغ ما انزل اليك من ربّك ،بالفاصله فرمود ارزش
اين ابالغ ،به اندازۀ ابالغ كل رســالت است كه اگر
انجام نشود ،گویى اصل رسالت ابالغ نشده است و
إن لم تفعل فما بلّغت رسالته...
اين اصل كليدى را نيــز پيامبر اكرم صلی اهلل
علیه و آله در ضرورت امام و حجت براي هر زمان و
عصرى بيان فرمود« :هركس بميرد درحاليكه امام
زمانش را نشــناخته باشد ،به مرگ جاهليت مرده
است»« :من مات و لم يعرف امام زمانه ،مات ميتة
جاهلية»1؛ يعنى كسي كه امام زمانش را نشناسد،
مسلمان از دنيا نرفته است.
كيســت اين امام كه شــناختش همســنگ
مسلمانى است؟ كيســت اين امام كه شناختش
اينهمه اهميت دارد؟ او كسي است همپايه پيامبر
كه شناخت او و تن دادن به امامتش ،مسلمانى فرد
را تضمين مىكند و گرنه فرد ،گمراه اســت بدون
اينكه خود بداند .چنين كسى بايد معصوم باشد كه
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من به ظالمان نخواهد رسید» .این آیه
اطاعتــش در كنار اطاعت خدا و پيامبر
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
نشان مىدهد كه هيچ ظالمى تا قيامت
قرار گيرد .اطيعوا اهلل و اطيعواالرســول
بهـائیشنـاسی
به مقام امامت نائل نمىشود...
و اولى االمــر منكم .منظــور از «اولى
امام هشتم علیهالســام ادامه دادند:
االمر»ی كه در اين آيه شريفه است ،جز
امامت زمام دین و نظام مسلمین و عزت مؤمنین
«امام» نيســت .زيرا اطاعت از او چون اطاعت خدا
است؛ امامت بنیاد پاک اسالم و شاخۀ با برکت آن
و رســول است و هيچ انسانى به اين پايه نرسد كه
است ،بهوسیلۀ امامت نماز و روزه و زکات و حج و
اطاعتش هموزن اطاعت خدا و رسول باشد جز امام
جهاد بهدرستى مىگرايد؛ غنیمت و صدقات بسیار
معصوم...
مىگــردد؛ حدود و احکام اجرا مىشــود ،مرزها و
نواحى کشــور مصون مىشوند؛ امام حالل و حرام
• .2صفات و شئون امام
خدا را بیان مىکند و حدود خدا را بر پا مىدارد و
در مرو خدمت امام هشتم علىبنموسي الرضا
علیهالسالم رسيدم و گزارشي از اعتقاد مردم در امر
امامت را به عرض ايشان رساندم .حضرت ،سخنان
جامعى در اهميت امر امامت با استناد به آيات قرآن
بيان نمودند و ســپس فرمودند :آیا اين مردم (كه
مىپندارند خودشان توانایى انتخاب امام معصوم را
دارند) مقام و قدر و موقعیت امامت و جايگاه او در
ميان ا ّمت را مىشناسند تا انتخاب آنان در آن امر،
روا باشد؟! بهراستى امامت اندازهاى فراتر و مقامى
واالتر و جایگاهی باالتر و آستانى منیعتر و عمقى
از دین خدا دفاع مىکند و با حکمت و پند نیک و
بيشتر از آن دارد که مردم با عقل خود بدان رسند
دلیل رسا به راه خدا دعوت مىنماید؛ امام همانند
یا اينكه بتوانند با رأى و نظر خود آن را درک کنند
آفتاب در عالم طلــوع کند و بر افق قرار گیرد که
یا به انتخاب خود امامى بگمارند.
دســت و دیده مردم بدان نرســد .امام ماه تابنده،
امامت مقامى اســت که حضرت ابراهیم علیه
چراغ فروزنده ،نور برافروخته و ســتارۀ رهنما در
السالم پس از آنکه به مقام نبوت رسيد و در مرحله
تاریکى شــبها و بیابانهاى تنها و گرداب دریاها
دوم به مقام ُخلّت (خليل بودن) دست يافت ،خداوند
است ،امام آب گوارایى است براى تشنگى و رهبر
او را به سومین درجه و فضیلت يعنى امامت مشرف
بهحق و نجاتبخش از نابودى است...
کــرد و نامش را بهوســیلۀ آن بلند نمود و فرمود:
امام رضا عليه السالم ،همچنان با شور ادامه داد:
«همانا من تو را براى مردم امام قرار دادم» .ابراهيم
امام چون آتشى است برفراز تپه براى سرمازدگان
خلیل از فرط شادمانى عرض کرد« :و از ذریه و نژاد
و دلیلى اســت در تاریکىها کــه هرکه از آن جدا
من هم قرار خواهــى داد؟» خداوند فرمود« :عهد
شمـاره پنــج
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از دسترس دستیازان و وصف واصفان
شود هالک گردد .امام ابرى است بارنده،
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
فراتر است ،انتخاب بشر کجا به این پایه
بارانى اســت سیلآســا ،آفتابى است
بهـائیشنـاسی
رســد ،عقل کجا و مقام امام کجا؟ کجا
فروزان و آســمانى اســت سایهبخش و
چنین شخصیتى یافت شود .گمان برند
زمینى است گسترده و چشمهاى است
که در غیر خاندان رسول صلی اهلل علیه و آله امامى
جوشنده و غدیر و باغى است ،امام امینى است یار
2
یافت شود..؟
و پدرى است مهربان و برادرى است دلسوز و پناه
بندگان خدا اســت .در هنگام ترس و پیشامدهاى
• .٣معرفى امامان
بد ،امام امین خداى عزوجل است در میان خلقش
به گزارش قرآن كريــم ،وقتى خداوند ابراهيم
و حجت اوســت بر بندگانش و خلیفه اوســت در
را به مقام امامــت انتصاب نمود و فرمود من تو را
بالدش و دعوتکننده بهسوى خداى و دفاعکننده
بــراي مردم« ،امام» قرار دادم (إن ّى جاعلك للناس
از حقوق خداى جل جالله است .امام کسى است
ً3
اماما)  ،او از خدا خواســت ايــن امامت را در ذريّه
که از گناهان پاک است و از عیوب برکنار است ،به
او نيز قرار دهــد .خداوند نيز پذيرفت و فقط يك
دانش مخصوص است و به حلم و بردبارى موسوم؛
قيد برآن نهاد و آن اينكه امامت به ظالمان نخواهد
نظام دین است و عزت مسلمین و خشم منافقین
رسيد .به فرمودۀ امام رضا علیهالسالم در آن حديث
و هالک کفار؛ امام یگانۀ روزگار خود است؛ کسى
مشهور« ،امامت در فرزندان ابراهيم بود تا به پيامبر
با او برابر نیســت و دانشمندى با او همسر نیست؛
اكرم صلیاهلل علیه و آله رســيد و این مقام امامت
جایگزیــن و مانند و نظیر نــدارد ،بدون تحصیل
به آن حضرت اختصاص داشت و به دستور خدا در
مخصوص به اين فضــل و از طرف خداي مفضل
موارد متعدد از جملــه در غدير خم آن را به على
بدان اختصاص یافته است...
علیهالسالم واگذار نمود و سپس به ذریه برگزیدۀ
و مجددا ً در مورد انتخاب امام فرمودند :کیست
او منتقل گردید .آنها فرزندان على علیهالســام
ک ه تواند به شناخت كامل امام برسد تا او را انتخاب
هستند تا قیامت ...امامت مقام انبیاء و ارث اوصیاء
کند؟ هیهات ،هیهات! خردها و خاطرها در بارهاش
اســت؛ امامت ،خالفت از طرف خدا و رسول خدا
سرگردان و چشمها كمنورند؛ بزرگان در این مقام
و مقام امیرمؤمنان و میراث حســن و حســین و
کوچکنــد و حکیمان در حيرت و نظــر بردباران
فرزنــدان او تا امام دوازدهم حضرت مهدي عليهم
کوتاه و هوشــمندان گیج و شــعراء الل و گنگ و
السالم است»...
ادباء درمانده و ســخندانان بىزباناند،؛ شرح یک
مقام امامت ،مقام هدايت الهى و واسطگى همۀ
مقامش نتوانند و وصــف یکى از فضائلش ندانند،
فيوضات براي خلق و نيز رهبري و پيشوایى امت
همه به عجز معترفند ،چگونه توان کنهش را وصف
است .خالفت ظاهري ،تنها بخشى از آن است كه
کرد و اســرارش فهمید؟ چطور کسى به جاى او
اگر هم محقق نشد ،به مقام امامتشان كه تداوم
ایستد و حاجت مربوط به او را برآورد؟ نه ،چطور؟
ابدى دارد ،خللى وارد نمىآورد .شناخت اين امامان
از کجا؟ او در مقام خود اخترى اســت فروزان كه
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گشود و به رؤیت پدرم رسانید .پدرم به
است كه واجب است و بر اساس فرمودۀ
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
جابر فرمود :جابر! حال به صحیفهای که
پيامبر ،هركس امام زمانش را نشناسد،
بهـائیشنـاسی
در نزد توســت بنگر تا برای تو از حفظ
به مرگ جاهليت مرده است (من مات و
بخوانم .جابر به نسخهای که در دستش
لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية).
بود ،نگریســت و پدرم تمام مطالب صحیفه را از
نام و ويژگى هــاى اين امامان دوازدهگانه از همان
حفظ برای جابر خواند .ســوگند به خدا حرفی از
آغاز از طرف خداوند معين و توســط پيامبر صلی
کالم امام با حرفی از صحیفهای که در دست جابر
اهلل علیه و آله اعالم گرديد .يكى از اين مستندات،
بود مخالــف نبود .پس از آنکه قرائت امام به پایان
حديث شريف لوح فاطمه سالم اهلل علیها است...
رسید جابر گفت :خدای بزرگ را شاهد میگیرم که
اما داستان :امام صادق علیه السالم مىفرمايد:
آنچه در صحیفه نزد فاطمه سالم اهلل علیها دیدم
روزی پــدرم از جابربنعبداهلل انصــارى (صحابه
همین بود که شما خواندید...
نامدار) خواســت ماجرای مشــاهدۀ لوحی که در
متن ایــن لوح شــريف و حديث قدســى در
دست جدهاش حضرت فاطمه سالم اهلل علیها ديده
كتب معتبــري چون كافى و كمــال الدين آمده
بود ،و مطالب مکتوب در لوح را برای او بازگو کند.
و از زيباتريــن و قوىترين متون امامتى اســت.
جابر گفت :روزی در ایام حیات رســول اهلل صلی
اســامى دوازده اختر تابناك امامت با مشخصات
اهلل علیــه و آله مادرت فاطمه ســام اهلل علیها را
در اين منشــور جاويد آمده اســت به اين ترتيب:
مالقات کردم تا والدت حســين علیه السالم را به
حضرات على ،حسن ،حســين ،عليبنالحسين،
او تبریک بگویم که در دســتان آن بانوی بزرگ،
محمدبنعلى ،جعفربنمحمد ،موســىبنجعفر،
زمرد است؛
لوح ســبزرنگی دیدم که گمان کردم ّ
عليبنموســى ،محمدبنعلــى ،عليبنمحمــد،
در آن لوح ،نوشــته سفیدی را که به درخشندگی
حسنبنعلى ،محمدبنالحسن صلوات اهلل عليهم
خورشید بود مشاهده کردم .به آن حضرت عرض
اجمعين .در مــورد امام دوازدهــم اين تعبير در
کردم :پدر و مادرم فدای تو باد! این لوح چیست؟
حديث شريف است:
فاطمه سالم اهلل علیها فرمود« :این لوحی است که
«آنگاه (پس از او يعنى حســنبنعلي) حجت
وجل آن را به رسولش محمد مصطفی
خداوندع ّز ّ
خويش را با آمدن فرزندش «م ح م د» كه رحمت
صلی اهلل علیه و آله اهدا نمود .در این لوح نام پدر
براي جهانيان است تكميل خواهم نمود .قدرت و
و همســر و فرزندانم و نام اوصیــا و امامانی که از
كمال موسوى و عظمت و نور عيسوى و صبر ايوب،
نسل فرزندانم هستند ذکر شده است .پدرم رسول
همــه را در او ميبينيد ...آنان به حقيقت حجت و
خدا آن را به من بخشیده است تا با نگاه کردن به
اولياي من در زمين خواهند بود .بهواســطه اينان
آن دلم شاد شود» .سپس مادرت فاطمه سالم اهلل
هر فتنۀ كور و ســياه و زلزله را ازخلق دور خواهم
علیها آن لوح را در اختیار من قرار داد .من آنچه در
ســاخت و با آنها حركتهاي ظريــف و پنهان
لوح نوشته شده بود خواندم و نسخهای از روی آن
[معاندان دين الهى] كشف ميشود و قيد و بندها و
نوشتم .جابر صحیفهای از پوست نازک آورد ،آن را
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ت َْسل ِيماً)...
زنجيرهاي بندگى از دوش خلق برداشته
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
گفت :آيا اطاعت از امام هم همچون
ميشود .صلوات و رحمت خداوند بر آنان
بهـائیشنـاسی
4
اطاعت از پيامبر ،واجب است؟
باد! اينان همان هدايت يافتگانند»...
گفتم :بله! اطاعــت از امام در رديف
اطاعت از خدا و پيامبر است .شاهد ما اين آيه است:
• .4اطاعت از امام
َ
َ
َ
ِین آ َم ُنوا أطی ُعوا ّ
الر ُسول
مىگفت :چرا مىگویى اطاعت از همۀ دستورات
«یا أیُّها ال َّذ َ
اللَ َوأطی ُعوا َّ
َوأُولی األم ِر ِم ْن ُک ْم َفإِ ْن تَنا َز ْع ُت ْم فِی شَ ْی ٍء َف ُر ُّدو ُه إِلَى
پيامبر و امام ،ضروري و واجب است؟
6
ْ
َ
َ
ّ
ّ
ون ب ِاللِ َو ال ْ َی ْو ِم الخِر»
گفتــم :انصاف مىده ،آيا معنا دارد كه كســي،
الر ُس ِ
ول إ ِ ْن ُک ْن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
اللِ َو َّ
اي مومنان! اطاعت نمایيد از خدا و اطاعت كنيد از
پيامبر را بهعنوان فرستادۀ خدا قبول داشته باشد
پيامبر و اولى االمر (كه منظور همان امام است .زيرا
ولى از فرمان او سرپيچى نمايد؟! مگر فرمان پيامبر
تنها امام است كه در رتبۀ عصمت است و اطاعتش
را فرمان خدا نمىداند؟ مگر نبايد سخن و قضاوت
چون اطاعت خدا و رســول اســت وگرنه ،روشن
است كه انسانهاي ممکن الخطا و ظالمان را نبايد
اطاعــت نمود) و اگر در امري اختالف نموديد ،آن
را نزد خدا و پيامبر بريد ،اگر به خدا و معاد ايمان
داريد» .طبيعى است كه اگر همين موضوع را نزد
كتاب خدا و پيامبر بريد ،آنها به شــما مىگويند
كه بايد از اولىاالمر معصوم اطاعت نمایيد .چنانكه
وقتــى جابر از پيامبــر دربارۀ اولىاالمر پرســيد،
حضرت فرمودند منظور علي و حسن و حسين و
علي بن الحسين و ...تا مهدي هستند...
اين فرستادۀ خدا را فصلالخطاب بشمرد؟ آيا اگر
گفت :گاهى امامان ،روشها و مشىهاي مختلفى
چنين كند اصل باور به رسالت را زير سؤال نبرده
داشتهاند و ما نمىدانيم از كدام سيره تبعيت كنيم؟
اســت؟ بلى ،خداوند هم در قرآن به همين نكته
گفتم :نكته جالبى را پرسيدي! اتفاقاً پيامبر صلی
تذكر داده و اطاعت بيچونوچرا از پيامبر را شرط
اهلل علیه و آله ،آن را پيشبينى کرده و ارائه طريق
ايمان شــمرده است« :قسم به خدای تو که اینان،
فرموده است.
مؤمن محســوب نمیشوند مگر آنکه در خصومت
گفت :آن چيست؟
و نزاعشــان تنها تو را َح َکــم و قاضى قرار دهند و
به هر حکمی که دهى اعتراض نداشــته ،کام ً
گفتم :فرمودهاست :الحسن و الحسين امامان،
ال (از
دل و جان) تســلیم (فرمان تو) باشند ( َف َ
ال َو َرب ّ ِ َ
قاما او قعدا .يعنى :حســن و حسين دو امام شما
ك
ون َح َّتى يُ َح ّ ِك ُم َ
هستند ،چه قيام كنند و نهضت راه اندازند و چه در
ــج َر ب َ ْي َن ُه ْم ثُ َّم
الَ يُ ْؤ ِم ُن َ
وك فِي َما شَ َ
الَ يَجِ ُدوا ْ فِي أَنْفُسِ ــ ِه ْم َح َرجاً ّ ِم َّما َقضَ ْي َت َو يُ َسلّ ِ ُموا ْ
خانه بنشينند و اقدامى نكنند .اين نشان مىدهد
5
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ِين.
كه بايد به امام نگاه كرد ،اگر امام روش
َو َر ْح َم ًة َو بُشْ َرى لِلْ ُم ْسلِم َ
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
در همين زمينه به ســخنى از امام
قيــام را پيش گرفت ،بايد او را همراهى
بهـائیشنـاسی
نمود و اگر مث ً
صادق عليه الســام توجــه كنيد :خدا
ال صلح نمود و يا ســكوت
در قــرآن همه چيز را بيان كرد؛ به خدا
و خانهنشــينى اختيار كرد ،از او تبعيت
ســوگند ،چيزى نيســت كه مردم به آن احتياج
نمود .لذا ســيرۀ متفاوت امامان ،نبايد مومنان را
داشــته باشند مگر آنكه آن را در قرآن بيان نموده
حيران نمايد و بايد اين تفاوت را معلول شــرايط
باشد تا كســى نتواند بگويد (اگر اين موضوع حق
متفاوت آنان شمرد و وظيفه خاصى كه خداوند در
است) بايد در قرآن مىبود ،لذا خدا آن را در قرآن
شرايط متفاوت برعهده آنان گذاشت ه است و وظيفۀ
نازل فرمود:
ما پيروي از شيوۀ امام زمانمان است.
َ
َ
أ َّن َّ
ــي ٍء َحتَّى َو
ان ُك ِّل شَ ْ 
گفت :اكنــون ما در دوران خــاص غيبت ،چه
اللَ أن ْ َز َل فِي الْق ُْر ِ
آن ت ِْب َي َ
َّ
يع
وظيفهاي داريم؟
اج إِل َ ْي ِه الْع َِبا ُد َحتَّى َل يَ ْس َتطِ َ
اللِ َما ت ََر َك شَ ْيئاً يَ ْح َت ُ
ُ
آن إ ِ َّل أَن ْ َزل َ ُه َّ
اللُ
َع ْب ٌد يَق ُ
گفتــم :مــا در دوران امامت حضــرت مهدى
ان َه َذا أن ْ ِز َل فِي الْق ُْر ِ
ُول ل َ ْو َك َ
8
فِيه.
عليهالســام هســتيم .در اين روزگار كه روزگار
و در جاي ديگر فرمود :هيچ موضوعى نيست كه
غلبۀ ظالمان و مستكبران است و مؤمنان همچون
دو نفر در آن اختالف كنند ،مگر آنكه ريشه و اصل
امامشــان در حصر و شدت و پشــتكرد زمانه و
آن در قرآن وجود دارد :ما من شــيء يختلف فيه
كثرت دشمنان هســتند (كثرة عدونا و قلة عددنا
َ
اثنان إ ّالَ و له أ ٌ
صل في كتاب اهلل...
و تظاهرالزمان علينا) بايد به دســتورات خاص آن
بالفاصله ســؤال ميكنيد :چه كسي است كه
حضرت كه در روايات آمده اســت ،متناسب با اين
اين مقدار به قرآن تســلط داشته باشد ،كه بتواند
زمان عمل كنيم تا ايمان خود را در اين شــرايط
همۀ موضوعاتى را كه اصلش در قرآن است ،تبيين
سخت ،حفظ نمایيم...
نموده و پاسخها را ازدل آيات استخراج نمايد؟! باز
خداوند پاسخ شما را مىدهد:
• .5ميراث علمى
ِين أُوتُوا ال ْ ِعلْ َم
خيلي از اوقات ،با اينكه به اسالم ،مؤمن شدهايد،
ات ب َ ّ ِي َن ٌ
«ب َ ْل ُه َو آيَ ٌ
ات فِي ُص ُدو ِر ال َّذ َ
9
َو َمــا يَ ْج َح ُد ب ِآيَات ِ َنا إِال َّ
ون  :علم اين قرآن در
اما پرســشهاي جديدى در روند تحوالت زندگى
الظال ُِم َ
سينه كسانى است كه به آنها دانش بيان اين آيات
تبدالت زمانه براي شــما پيش مىآيد كه بايد
و ّ
را دادهايم».
به يك نهاد و مرجع يا عالمان و دانشــمندان اين
و در جاي ديگر مىفرمايدَ « :و َما يَ ْعلَ ُم ت َْأ ِويلَ ُه إ ِ ّالَ
عرصه رجوع كنيد تا پاسخ گيريد .اين مرجع و نهاد
ْ ْ 10
َ
ُ
ّ
ون فِي ال ِعل ِم  :تأويل و تبيان اين آيات
يا عالمان كيانند؟ پاســخ را خدا مىفرمايد :قرآن،
الرا ِس ُخ َ
الل َو َّ
را نمىدانند جز خداوند و راسخان در علم».
مرجع پاسخهاي شماست:
باز سؤال مىكنيد :كيانند اين راسخان در علم؟
ما قرآن را براي شما فرستاديم تا تبيان همه چيز
باشدَ :و ن َ َّزل ْ َنا َعلَ ْي َ
اين بار اميرمؤمنان علي عليه السالم در نهج البالغه
اب ت ِْب َيان ًا ل ّ ِ ُك ّ ِل شَ ْي ٍء َو ُه ًدى
ك ال ْ ِك َت َ
7
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از اين علــم بيبهرهاند .بايد جایى رفت
پاسخ ميدهند:
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
كه خود خداوند ،نشاني آن را داده است:
كجايند آنان كه گمان دارند كسانى
بهـائیشنـاسی
راســخون در علم قرآن يعنى اهل بيت
غير از ما (اهل بيت) راســخان در علم
عليهم الســام .بلى! اين ســخن كام ً
ال
هســتند؟! آنان با اين گمان بر ما دروغ
صحيح اســت كه« :بياعتنایى بــه ميراث علمى
بســته و ســتم كردهاند ،ازآنرو كه خداوند ما را
امامان ،در حكم انكار آنان است» چنانكه در بيان
رفعت بخشــيد و آنان را فروتر قرار داد و دانش را
امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه هم آمده است...
به ما بخشــيد و از آنان منع كرد و ما را در حريم
عنايت خويــش وارد و آنان را خارج كرد .به وجود
تمسك
ما هدايت خواسته مىشود ،و به بركت ما كوردلى
• ّ .6
توسل و ّ
درميان امواج دســتوپا مىزد؛ ديگر اميدى به
برطرف مىگردد .بىشك امامان از قريش هستند،
زنده ماندن نداشــت؛ توانش هم تحليل رفته بود،
كه درخت وجودشان در اين تيره از خاندان هاشم
هر طرفش آب بود و داشــت غرق ميشد ،ناگهان
نهاده شده و اين منزلت شايسته ديگران نيست و
چشــمان بىرمقش ،طنابى را ديد ،بالفاصله آن را
واليان ديگر صالحيت اين مقام را ندارند:
گرفت و به زحمت خــود را به طرف باالي طناب
ون فِى ال ْ ِعلْ ِم ُدون َنا؟!
الرا ِس ُخ َ
اَيْ َن ال َّ َ
ذين َز َع ُموا اَن َّ ُه ُم ّ
َكذِباً َو بَغْياً َعلَ ْينا ،ا َ ْن َر َف َع َنا ّ ُ
كشــيد تا توانســت خود را به سطح آب برساند و
الل َو َوضَ َع ُه ْمَ ،و ا َ ْعطانا َو
يك بار ديگر آسمان آبى را ببيند ...آري! او بهطور
َح َر َم ُه ْمَ ،و ا َ ْد َخلَنا َو ا َ ْخ َر َج ُه ْم .ب ِنا يُ ْس َت ْع َطى ال ْ ُهدى،
معجزهآسایى نجات يافتهبود؛ طناب از درون يك
َو يُ ْس َت ْجلَى ال ْ َعمى .ا َِّن االَئ َّم َة م ِْن ُق َريْشُ ،غ ِر ُسوا فى
َ
قايق نجات بود كه آنجا گشت مىزد؛ وقتى دوباره
هذا ال ْ َب ْط ِن م ِْن هاشِــم ،ال ت َْص ُل ُح َعلى ِسوا ُه ْمَ ،و ال
11
خورشيد را ديد ،انگار يكى به قلبش الهام كرد در
ت َْص ُل ُح ال ْ ُوال ُة م ِْن َغ ْي ِره ِْم...
درياي زندگى نيز هر وقت در امواج فتنهها و طوفان
امام باقر علیهالسالم فرمودند « :شَ ّ ِرقا و َغ ّ ِربا لَن
خر ُج مِن عِندِنا َ
حوادث درمانده شدي يك طناب نجات هست كه
أهل
تَجِ دا علماً َصحيحاً إ ّال شَ يئاً يَ ُ
الب ِ
به آن چنگ زنى و نجات يابى .كسى كه نامش امام
يت :12به شرق برويد يا غرب ،به هركجا برويد ،جز
َ
است ،او همان طناب الهى و سفينه نجات است كه
نزد ما اهل بيت ،علم صحيح را پيدا نخواهيد كرد».
بايد آن را محكم بگيرى؛ او همان حبل و ريسمان
آري اين مســتندات نشان مىدهد كه علم دين را
الهى اســت كه گفتند« :واعتصموا بحبل اهلل»؛ او
جز از امامان ،نبايد طلب كــرد .در مجموعههاي
همان «عروة الوثقى» يعنى ريســمان و دستگيرۀ
حديثى كه از آنان رســيده بايد پاسخ پرسشهاي
متمسك شوى؛
محكم اســت كه گفتند بايد به او
خود را بجویيد .تجربه تاريخى هم نشان داده هرگاه
ّ
فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها...
مردم و حاكمان در موضوعى درمىماندند ،گرهگشا
اعتصام و تمسک ،دو واژۀ قرآنى هستند كه به
فقط امامان بودند كه داستان آن در مجامع روایى
معناي آويختن و چنگ زدن و پيوند گرفتن است.
و تاريخى ما به فراوانى نقل شده است .آرى ،نبايد
چه كسانى شايســتگى اين را دارند كه مردم اگر
بــراي علم دين ،در خانۀ ديگران را كوبيد كه آنان
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روشهــا :در خلوت خــود ،صميمانه با
با آنها پيوند گيرند و از ايشــان كمك
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
آنها صحبت كردن ،درددل نمودن ،راز
بخواهند ،به ســعادتش برســانند؟ اين
بهـائیشنـاسی
نهان گفتن و كمك خواســتن و سپس
حبل الهــى و دســتگيرۀ محكم عروة
نگريســتن به سخن و پيام آنان و آن را
الوثقى همان «اولى االمر» هســتند كه
الگو ساختن و در آخر ،از آنها جدا نشدن و پيوند
اطاعتشان چون اطاعت خدا و رسول ،واجب است؛
را نبريدن ...امامان ،همگى حبلاهللاند و توســل و
يعنى همــان امامان كه پيوند گرفتن با آنها تنها
تمســك به هركدام ،ابزار نجات است اما امام هر
راه نجات در بحران هاي زندگى اســت ...سازوکار
زمان ،به اهــل آن زمان نزديكتر و دســتگيرتر
اين اعتصام و تمسك هم ،مراجعه حقيقي به ايشان
است زيرا مردم آن عصر ،رعيت اويند و او مسئول
است ،هم از نظر هدايتهاي علمى و هم از جهت
مستقيم آنان است و متعهد هدايت و نجات آنان كه
تقرب به خدا و هم از جنبه رهایى از بن بســتها
او صاحبالزمان است...
و مشكالت زندگى .اين ريسمان و دستگيرۀ نجات
اگــر به كار نمىآمد كه خــدا معين نمىفرمود و
• .7دانايان غيب
نياز همۀ ماســت كه هماره در معرض طوفانها و
آگاهى از امور پنهان ،علم غيب نام گرفته است
گردابهــا و غرقابهاي گوناگون در طول زندگى
و البته غيب ،نسبى است يعنى يك موضوع ممكن
هستيم...
است براي كسي غيب و براي ديگري مشهود باشد.
مىگويند :چرا به خود خدا متوسل و متمسك
براساس آموزههاي قرآنى ،علم غيب بهصورت مطلق
نشويم؟
فقط در اختيار خداست كه به تمامى عوالم احاطه
مىگویيم :توسل و تمسك به آل اهلل ،عين توسل
دارد (ال يعلــم الغيب ّال هو) اما هماو از اين دانش
و تمسك به خداست؛ زيرا خود خدا اين وسيلهها
به مقادير معين كســانى را آگاه مىكند ،چنانكه
را معين فرموده تا نردبان عروج ما باشند .خود خدا
مث ً
ال در داستان سليمان مىبينيم ،آصفبنبرخيا
مىتوانست ما را مستقيماً هدايت كند ولى رسول
دســتيار او با آگاهى از مقــداري از علم غيب كه
و امام فرستاد كه از جنس خود مايند و ما راحتتر
براي بقيه پوشيده بود ،توانست تخت بلقيس را در
با آنها ارتباط برقرار كرده و پيوند مىگيريم .آنها
يك چشمبههم زدن از سرزمينى دور حاضر كند.
همان حبل المتينى هستند كه ما را تا ملكوت قرب
پيامبران و امامان به لحاظ مأموريت و رسالتى كه
خدا باال مىبرند؛ آنها پل ارتباط خالق و مخلوقند؛
بر دوش دارند از علم غيب برخوردارند.
آنها ترجمان وحى معبودنــد؛ آنها حبلاهللاند؛
به فرموده قرآن« :داناى غیب اوست و هیچکس
آنها از همه وجود خود مايه گذاشتهاند تا ما را به
را بر اسرار غیبش آگاه نمىسازد ،مگر رسوالنى که
سعادت حقيقى برسانند...
لى
آنان را برگزیده اســت؛ َعال ُِم الْغ َْی ِب َف َل یُ ْظ ِه ُر َع َ
مىگویند :كى و كجا و چگونه به آنها متوسل
13
َ
َغ ْی ِب ِه أ َح ًدا إ ِ َّل َم ِن ْارت َ
ول ،و لذا پيامبر
و متمسك شويم؟
َضى مِن َّر ُس ٍ
و امامان و برخی از انســانهای صالح از علم غیب
مىگویيم :هميشــه و همهجا و با ســادهترين
شمـاره پنــج
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که در آخرین ساعات عمر شریف پیامبر
برخوردارند .میزان آگاهی و گستره این
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
به حضرت علی علیه السالم منتقل شد.
علم در افراد مختلف ،متفاوت اســت و
بهـائیشنـاسی
براساس روایات در آن رویداد علومی به
بیشــترین میزان آن مخصوص پیامبر
ایشان منتقل شــد که معادل هزار باب
اکرم صلی اهلل علیه و آله اســت .اولیای
علم بود ،بهصورتی که از هر باب آن ،هزار باب دیگر
الهی ،نیز در مواردی که الزم باشــد از غیب آگاه
گشوده میشد .این علم ،شامل علم به رویدادهای
میشــوند .امام صــادق علیه الســام دراینباره
گذشته و آینده و علم مرگها و مصیبتها و قضاوت
میفرماید« :هنگامی که امام اراده کند ،چیزی را
بوده اســت .این علم در زمره ودايع امامت شمرده
بداند ،خدا به او تعلیم میدهد».
میشود که از هر امام به امام بعدی منتقل میشود.
اطالع از علم غيب ،براي پيشوايان الهى ،بخشى
ديگر ،از طریق كتاب جامعه است و آن کتابى است
از نشانههاي صدق و الهى بودن آنهاست تا مردم
که پیامبر صلی اهلل علیه و آله آن را برای حضرت
بتوانند آنان را از مدعيان دروغين تشخيص دهند.
علی میفرمود و ایشان نیز آن را مینوشت ،شامل
به همين دليل خداوند به هر اندازهاي كه بخواهد و
اخبار و دانشهای مورد نیاز امام است و از هر امام
صالح بداند ،پيشوايان دينى را از علم غيب خويش
به امام بعدی منتقل میشود .سوم از طریق كتاب
ین أَیدِی ِه ْم َو َما َخلْ َف ُه ْم
بهرهمند مىسازد« :ی ْعلَ ُم َما ب َ َ
َو الَیحِ ُ
جفر است که بنابر برخی روایات میراث پيشوايان
ون ب ِشَ ــی ٍء ّ ِم ْن ِعلْ ِم ِه إ ِ ّالَ ب ِ َما شَ اء 14:خدا
یط َ
الهى اســت و اين علم ،علم انبیا و اوصیاء اســت.
آنچه را در پیش رو و پشت سرشان است میداند
چهارم از طریق مصحف فاطمه ســام اهلل علیها
و به چیزی از علــم او جز به آنچه بخواهد احاطه
است و آن مجموعه روایتهایی است که در جریان
نمییابند».
تحديث فرشــتگان با آن حضرت جمعآوری شده
قرآن از قول حضرت عيســى عليه السالم نقل
است و در آن ،اخبار رویدادهای آینده تا روز قيامت
مىنمايد« :من ،شــما را از آنچــه میخورید و در
خانههایتان ذخیره میکنید ،خبر میدهم مسلّماً
وجود دارد و حضرت زهرا سالماهلل علیها آن را برای
حضرت علی علیه الســام بازگو میکرده و ایشان
در این [معجزات] ،برای شما عبرت است اگر مؤمن
آن را یادداشــت مینموده است .در روایتی از امام
باشید» .15همچنين از مطالب غيبى كه پيامبر اكرم
ق علیه السالم بیان شده که مصحف فاطمه،
صاد 
صلی اهلل علیه و آله مىدانسته اينگونه ياد مىكند.
در برگیرندۀ اخبار آینده اســت .نوع آخر از طریق
مطالبى كه پيش از رسالت نمىدانسته است« :تِلْک
الهام و تحدیث است :از حسنبنيحيي مدائنى نقل
َیب ن ُوحیها إِلَیک ما ک ْن َت تَ ْعلَ ُمها أَن َْت َو
م ِْن أَن ْبا ِء الْغ ِ
شده که از امام صادق پرسیدم :هنگامی که سؤالی
ال َق ْو ُمک م ِْن َق ْب ِل هذا :16این از خبرهای غیب است
از امام میشود ،با چه علمی بدان جواب میدهد؟
که آن را به تو وحی میکنیم .پیش از این ،نه تو آن
ایشــان فرمود :گاهی به او الهام میشود ،گاهی از
را میدانستی و نه قوم تو».
فرشته میشنود و گاهی هر دو.
نحوۀ اطالع امامان از علم غيب نيز از چند طريق
نمونه اين اخبار غيبى در كالم حضرت علي در
است :نخست از طريق پيامبر است ،مانند علومی
شمـاره پنــج
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قــدرت ،عدالت واقعى را با علم الهى كه
نهج البالغه است .مواردی مانند :خبر از
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
در اختيار اوســت ،اجرا كند .اســم اين
ویرانی كوفه ،حمله عبدالملك مروان به
بهـائیشنـاسی
رهبرى ،واليت است كه از طرف خداوند
کوفه ،خبر از خونریزی و شــکمبارگی
به پيشوايان الهى اعطا میشود.. .
حجاجبنيوســف ثقفى ،خبــر از آیندۀ
گفت :يعنى فقط پيشوايان الهى حق حاكميت
خونیــن بصره ،خبر از حکومت چهــار فرمانروای
دارند؟
فاســد از پســران مروان و خبر حملــه مغوالن و
گفتــم :بهتريــن و بينقصتريــن حاكميت،
جنایت آنها ...و نيــز مانند خبر دادن از محتواي
حاكميتى اســت كــه در رأس آن ،پيامبر و امام
نامهها توســط امام عصر ارواحنا فداه که در خبر
باشند زيرا نه اهل رشــوه و فسادند؛ نه اهل خطا
سعدبنعبداهلل قمی است ،هنگامى كه با نامههای
و انحراف؛ نه تبعيض و ظلم و نه سوءاســتفاده از
فراوان با جمعی برای زیارت آن حضرت به ســامرا
قدرت و رياســت .ضمناً داراي دانشي هستند كه
رفته و در طرف راســت امام حسن علیه السالم،
كودكــی را دیدند كــه مانند ماه درخشــان بود،
پرســیدند :این كیست؟ گفته شد« :مهدی و قائم
آل محمد صلی اهلل علیه و آله» است...
• .8واليت و حكومت

گفت :نياز انسان قانون است يا مجري قانون؟
گفتم :هر دو!
گفت :آيا ما انســانها اگر قانون را داشته باشيم
خودمان نمىتوانيم با عقل جمعى و مشاوره ،تكليف
معين كنيم؟
اجراي قانون را ّ
گفتم :انسان ،فقط نيازمند قانون نيست كه وقتى
پيشوايان الهى ،قوانين زندگى را از طريق وحى به
او رساندند ،ديگر نيازى نداشته و وظيفه پيشوايان
هم با دادن اين قوانين به انســان ،تمام شده باشد.
اص ً
ال اينطور نيست .تازه بعد از آوردن قوانين ،نياز
انســان به مجري اين قوانين و رهبر اين ساختار و
حاكميتى كه اين نظم الهى را پياده كند ،شــروع
مىشــود .اجراى قانون با هزاران چالش روبروست
كه براي حل آنها ،رهبري الزم است كه از اشتباه
مبرا باشد و بتواند به دور از آفات
و فساد و انحرافّ ،

چالشهاي اجراي قانون را مىشناســند و با علم
فراگير همۀ ريزهكارىها را درنظر مىگيرند تا حقى
از كسي ضايع نشود.
گفت :اين ايدهآل است ،اما شدنى است؟
گفتم :همۀ ســخن همينجاســت .اگر بشر به
واليت آنها تن دهد ،شدنىاست ولى اگر تن ندهد
و آنها را كنار زند يا اقامه نكند ،شــدنى نيســت!
گفت :آيا خداوند صراحتاً اين واليت (سرپرستى و
رهبري) را براي پيامبر و امام معين نموده است؟
گفتم :آرى! در قرآن فرموده است« :إنما ولی ُکم
قیمون الصاله
َ
اهلل و رســوله و الذین آمنوا الذین یُ
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17
كرد؟
ولي
و یؤتــون الزکاه و ُهم راکعــون ّ :
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
گفتم :علت غيبت امام همين اســت
شما خداست و پيامبر و كسانيكه نماز
بهـائیشنـاسی
كه ظالمــان مانع واليــت و حاكميت
را به پا مىدارنــد و درحال ركوع ،زكوة
ايشان هستند .در درجه اول بايد كاري
مىدهند».
كرد كه اين دوران تمام شــود و چاره اين كار هم
گفت :اين گروه سوم كه واليت دارند چرا با اين
فرمودند دعا و آمادگى و خودسازي و تقوى است
وصف ذكر شدهاند؟
و سپس زمينهســازى به هر نحو ممكن از طريق
گفتم :اكثر قريببهاتفاق مفسران گفتهاند :منظور
دفع مفاسد و انحرافات و بهسازى محيط و تمهيد
اين آيه حضرت على علیه السالم است كه در حال
شــرايط با فعاليتهاي فردي و گروهى است و تن
ركوع ،انگشتري خويش را به فقير داد و سپس اين
دادن به حاكميت قانون الهى و فقه و فقيهان پارسا.
آيه نازل گرديد .جالب اينكه در اين آیه ،شروع آن
گفت :آيا واليت فقط به معناى حاكميت است؟
با لفظ «إن َّما» است كه این كلمه به معناي حصر و
گفتم :نه ،حاكميت يكى از شئون واليت است و
انحصار است ،یعنی :منحصرا ً ولی و سرپرست شما
نه تمام آن .واليت ،سرپرستى و رهبري مردم است
این افراد هستند...
گفت :اين كلمه واليت كــه در آيه آمده دقيقاً
و نيز واليت تكوينى و تشريعى و معنوى و قلبى و
اولويت نفســي نسبت به خود ماست؛ النبي ،اولى
چه معنایى دارد؟ بعضى مىگويند فقط به معناي
بانفسكم منكم كه اگر حاكميت محقق نشد ،بقيه
محبت است.
گفتم :اص ً
شئون آن پابرجاست و امروز ما در ذيل واليت ولي
ال اينطور نيست زيرا محبت منحصر به
اهلل االعظم ،حضرت بقية اهلل ارواحنا فداه هستيم
اين سه دسته نيست و شامل همه مؤمنان مىشود،
و بايد پذيرش اين واليت را در قلب و عمل اثبات
بلكه معناي سرپرستى و رهبري و حاكميتى دارد
كنيم...
كه منحصــر در خدا و پيشــوايان الهى (پيامبر و
امامان) اســت كه هم معصوماند و هم داراي علم
•  .9مو ّدت و مح ّبت
غيب .دوســتى جزو معاني واليت هست اما اينجا
اگر قرار بود بهخاطــر نعمت عظيم هدايت كه
موضوع واليت به معناي سرپرســتى و رهبرى و
توســط پيامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله نصيب ما
حاكميت منظور اســت تا تكليــف اداره جوامع را
شده از ايشان تشكر كنيم ،بايد چگونه سپاس اين
مشخص فرمايد.
حق را بهجا مىآورديم؟ آيا پيامبر خود راه آن را به
گفت :آنها كه در همه زمانها نيستند.
ما نشان نداده است؟
گفتم :هســتند و هيچگاه زمين از حجت خدا
چرا ،نشان داده و فرموده است« :قل ال اسئلكم
خالــى نمىمانــد .اينها همان اولــى االمرند كه
18
عليه اجرا ً اال المودة فى القربى  :من بهعنوان مزد
اطاعت از آنها را واجب فرموده است :اطيعوااهلل و
و پاداش رسالت از شما چيزي جز مودت و محبت
اطيعواالرسول و اولى االمر منكم...
بــه نزديكانم (يعنى اهلبيــت) نمىخواهم» .اين
گفت :در دوران غيبت امام مثل دوره ما چه بايد
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را از آنان دور ساخته است و من از اهل
نزديكان و اهل بيت ،همان كسانند كه
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بیتی هستم که خداوند مو ّدت آنان را بر
خدا هر پليدى را از آنان دور نموده وآنان
بهـائیشنـاسی
هر مسلمانی واجب کرده و فرموده است:
را پاك و پاكيزه داشته است« .انما يريد
بگو :به ازای آن (رسالت) پاداشی از شما
اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و
خواستار نیستم ،مگر دوستی دربارۀ خویشاوندان
يطهركم تطهيراً».
و هرکس نیکی به جای آورد ،برای او در ثواب آن
اينان همانهايند كــه در مباهله همراه پيامبر
خواهیم افزود .بهجای آوردن نیکی ،همان مودت ما
بودند و آن شــگفتى را در برابر مسيحيان نجران
21
اهلبیت علیهمالسالم است».
آفريدند ،همانهايند كه حديث شريف كساء دربارۀ
امام حسين عليهالسالم نيز فرمود« :قرابتی که
آنان است ،جمعى الهى كه محورش فاطمه سالم
خداوند آن را عظیم شــمرده و رعایت آن را واجب
اهلل علیها است :او و پدرش و شوهرش و فرزندانش
کرده ،و اجر رســالت قرار داده ،قرابت ما اهل بیت
از حسن و حسين تا مهدي عليهم السالم .مو ّدت
علیهمالسالم است.»...
آنان ،همطراز اجر رســالت است؛ محبت به آنان،
اگر طبــق آيه مو ّدت ،دوســتى بــا اهل بيت
شادي دل پيامبر است...
عليهمالسالم ،همسنگ پاداش رسالت است ،نقطه
اصوالً اين محبت ،اصل دين اســت؛ هل الدين
مقابل آن يعنى دشــمنى با آنان ،انكار و ناسپاسي
الحب.
ّال ّ
نسبت به رسالت محسوب مىشود .بنابراين ،اهل
ولي كافران ،طاغوت
ولي مومنان است اما ّ
خداّ ،
بيت و امامان ،معيار دين هستند ،دوستى با آنان ،و
اســت :اهلل ولي الذين آمنوا و الذين كفروا اوليائهم
19
دشمنى با دشمنانشان عين ديانت است .اين همان
الطاغوت.
تبرى اســت كه از اركان دين شمرده شده
در راســتاي واليت خدا ،واليت پيامبر و امامان
تولّى و ّ
است .اين يك اصل عقلى است كه اگر كسي ادعاي
وليكــم اهلل» به آن تصريح
اســت كه در آيه «انما ّ
دوستى با شــما دارد بايد از دشمنان شما فاصله
شــده اســت .پيامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله نيز
بگيــرد و از آنها بيزاري بجويد .هم در قلب و هم
فرمود :حرمت مرا بــا احترام به عترت و ذريه من
در عمل .نمىشود در عمل كاري را انجام دهد كه
نگهداريــد ،هركس چنين كند خــدا او را حفظ
شما از آن بيزار هستيد .همينگونه است در مورد
مىكند .لعنت خدا بر کســاني که با اذيت کردن
آنها مرا اذيت ميکننــد؛ ا ُ
اهل البيت و امامان عليهمالســام ،كه اخالص در
ِحفظوني في عِترتي َو
ُذ ّ ِري ّتيَ ،ف َمن َحف َِظني في ِهم َحف َِظ ُه اهلل ،اَال لَع َن ُة اهللِ
تبرى نشان دهيم.
مو ّدت به ايشان را بايد با تولّى و ّ
20
يعنى دوستى با آنها و دوستان آنها و دشمنى با
َعلي َمن آذاني في ِهم.
دشمنان آنها...
امام حســن عليه الســام در ســخنرانى پس
تبرى ،ريشــه
از شــهادت پدر خطاب به مردم فرمــود« :من از
چنانكه ديديم مو ّدت و تولّى و ّ
قرآنى دارنــد و ايمان بدون اين اصول تحقق نمى
اهلبیتی هستم که جبرئيل بر آنان فرود میآمد؛
يابد .ســخن را در اين موضوع با دو حديث نورانى
من از اهل بیتی هستم که خداوند هرگونه پلیدی
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بــا نزديكى به اولياى الهــى ،خود را در
زينت مىبخشيم .امام صادق عليهالسالم
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
صف آنان قرار مىدهيد و با آنها تجديد
فرمود :کســي که واجبات خدا را بهجا
بهـائیشنـاسی
پيمان مىنمایيد و براي ارتقاى خود از
آورد و از محرمــات دوري کند و واليت
ايشان استمداد مىكنيد و از دشمنانشان
اهلبيت پيغمبر صلــی اهلل علیه و آله
تبرى مىجویيد و شــفاعت آنــان را نصيب خود
تبري
ّ
را نيکو بدارد و از دشــمنان خداوند متعال ّ
مىسازيد و با توســل به ايشان خود را به ملكوت
بجويد ،در قيامت ،از هريک از درهاى هشــتگانه
الهى نزديك نموده و مشكالت خود را حل مىكنيد
بهشت که دلخواه اوست داخل شود!
كه خدا فرمود:
امام كاظم عليهالسالم هم فرمود :خوشا بهحال
َ
ِین آ َم ُنوا اتَّقُوا اهللَ َواب َتغُوا إِلَی ِه ال َوسِیلَ َة...
شــيعيان ما در زمــان غيبت قائم مــا عجل اهلل
یا أی ُّ َها الَّذ َ
ای مؤمنین! تقوا پیشــه کنید و برای رسیدن به او
تمسک جستهاند
تعالی فرجه که به ريســمان ما ّ
وسیله طلب نمایید...
ت قدم
و بر مواالت ما و بيزاري از دشــمنان ما ثاب 
در زيارتها نخســت به آنها ســام مىكنيم.
ماندهاند .آنان از ما هســتند و ما از ايشانيمُ :طوبي
الم َت َم ّسِ
اين سالم ريشه قرآنى دارد چنانکه در آیات الهی
يب ِة قائِمِنا،
َ
ل ِشــي َعتِنا ُ
ــکين ب َِحبل ِنا فِي َغ َ
َ
البرا َء ِة مِن أعدائ ِنا اُولئ َ
میخوانیم:
ِک ِم ّنا
الثّاب َ
ِتين َعلي ُمواالت ِنا َو َ
ِیم؛
َحن مِن ُهم...22
ُوح فِی العالَم َ
َو ن ُ
َسال ٌم َعلَی ن ٍ
ِین؛ َسال ٌم َعلَی إ ِ َبراه َ
ِین َو
ون؛ َسال ٌم َعلَی إِل یاس َ
هار َ
َسال ٌم َعلَی ُم َ
وسی َو ُ
ِین...
•  .10زيارت و شفاعت
رسل َ
الم َ
َسال ٌم َعلَی ُ
و ســپس مبانى اعتقادي و خواستهها را مطرح
كســى را كه دوســت مىداريد ،عالقهمنديد
مىكنيم كه ترجمان همان مودت و محبت و اعالم
هميشه كنارش باشــيد و ديدارش كنيد و حتى
موضع و همراهى اســت .زائر بــا اين زيارتها كه
اگر مرحوم شــد به كنار مزارش رويد و با او سخن
گاهى از راه دور اســت و گاهى با ســفر و نزديكى
بگویيد و حتى برايش هديه معنوى بفرســتيد و
به مزار اســت ،از امور مادى عبور مىكند و به خدا
يادش كنيد .اين مفهوم زيارت است و از زيباترين
و اولياى او متوجه مىگردد و مشتاقانه و عاشقانه،
جلوههاي مو ّدت و محبت بهشمار است و با فطرت
شــيرينى عبوديت و واليت و مــودت را با تمامى
انسانى هم ســازگار است .وقتى محبت اهل بيت
وجود احســاس مىكند و محبــت آن بزرگان را
عليهمالسالم را بهعنوان مزد رسالت خدا و پيامبر،
بهسوي خود جلب مى كند.
واجب و ضــروري فرمودهاند ،زيارت آنها كه نماد
پيامبراكرم صلی اهلل علیه و آله فرمود :هر کس به
اين مو ّدت اســت نيز ضرورى خواهد بود .لذا اين
زیارت قبر من آید شفاعتم بر او واجب میشود .هر
زيارت نوعى عبادت اســت كه از طريق آن ،انسان
کس حج بهجای آورد و قبر مرا بعد از وفاتم زیارت
به خدا تقرب مىجويد زيرا فرمان خدا را عمل مى
کند ،مثل کسی است که مرا در زمان حیاتم زیارت
كند كه دستور به مو ّدت داده است.
کرده اســت .امام هشتم علیه السالم هم فرمودند:
زيارت يك مدرســه سازندگى است ،زيرا شما
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و مىگويــد چنين خواهم كــرد؛ ما چرا
زیارت من در پیشــگاه الهی با هزار حج
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
به شــفاعت صاحبمان حضرت بقيةاهلل
برابرى مىكند اگر از روي معرفت انجام
بهـائیشنـاسی
ارواحنا فداه و اجــداد گراميش ،اميدوار
شود .همچنين زيارت سيدالشهداء علیه
نباشيم كه شفاعتمان كنند و ما را جزو
السالم بهويژه زيارت اربعين از نشانههاي
همراهان و متقربان به خويش قرار دهند...
پنجگانه ايمان شمرده شده است...
اما مقام شفاعت كه به معناى دستگيرى و طلب
حمايت از فردى است كه داراي بعضى ويژگىهاى
پینوشتها:
خوب براي حمايت است؛ از طرف خداوند به اولياي
1کمال الدین2/409 ،
2اصــول كافى،كتــاب الحجــه ،ج 2ص 117؛ كمال
الهى و حتى به مومنان داده شــده است .حقیقت
الديــن٦٧٥/؛ عيون اخبار الرضــا ج 2ص ١٩٥؛ معانى
شــفاعت آن است که انسان از شــفیع و واسطه
االخبار٩٦/
تقرب و منزلتی که نزد خداوند
بخواهد که بهخاطر ّ
3سوره بقره ،آیه 124
دارد ،برای درخواســتکننده دعا کند که خداوند
4الکافی ج 1ص 528؛ غیبت نعمانی66 ،
نیاز و حاجت او را برآورده سازد.
5سوره نساء ،آیه 65
23
ون إ ِ ّال ل ِ َم ِن ارتَضی :
آياتى همچون « َو الیَش َف ُع َ
6سوره نساء ،آیه 59
جــز برای کســی کــه او رضایت دهد شــفاعت
7سوره نحل ،آیه 89
ِند ُه إ ِ ّال بِإِذن ِ ِه:24
نمیکنند» و« َمن َذا الَّذِی یَش َف ُع ع َ
8تفسیر صافی ،ج 3ص 151
9سوره عنکبوت آیه 49
کیست آنکس که جز به اذن خداوند در پیشگاهش
10سوره آل عمران آیه 7
ون الشَّ فا َع َة إ ِ ّال َم ِن ات ََّخ َذ
شــفاعت کند» و «الیَمل ِ ُک َ
11نهج البالغه ،خطبه 144
حمن َعهداً :25آنان اختیار شــفاعت ندارند،
ع َ
الر ِ
ِند َّ
12بصائر ادرجات ،ج 1ص 10
مگر کســی که در پیشگاه خداوند رحمان عهدی
13سوره جن آیه 27
گرفته باشد» ،نشان مىدهد كه اوالً شفاعت ممكن
14سوره بقره ،آیه 255
اســت ،ثانياً با اذن و رضايت الهى انجام مىگيرد و
15سوره آل عمران آیه 49
ثالثاً عهد و پيمانى است بين خدا و اولياي الهى...
16سوره هود آیه 49
17سوره مائده آیه 55
ما با زيارت و تقرب به ساحت قدسي آل اهلل ،از آنان
18سوره شوری آیه 23
تقاضاي شفاعت ميكنيم تا با مقامى كه نزد خداوند
19سوره بقره ،آیه 257
دارند ،ما را در دايــره حمايتى خويش قرار دهند و
20امالی طوسی ،ص 703
شفاعت نمايندُ ،م ْستَشْ ف ٌِع الَى اهللِ َع َّز َو َج َّل ب ِ ُک ْم .يعنى
21مسائل علی بن جعفر و استدراکاتها ،ص 328
من به وسیله شما در پیشگاه خداوند ع ّز ّ
وجل شفاعت
22کفایة االثر ص 269
را طلب مىكنم .وقتى برادران يوسف ،به شفاعت پدر
23سوره انبیا ،آیه 28
اميدوارند و از او ميخواهند نزد خدا شفاعتشان كند
24سوره بقره ،آیه 255
تا گناهانشان آمرزيده شود و يعقوب هم مىپذيرد
25سوره مریم ،آیه 87
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پـایـان

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

روی خط خبر عنوان بخشی است که محتوای آن تحلیل اخبار بهائیت در ایران و سراسر
جهان است .این موضوع از شماره نخست در فصلنامه بهائیشناسی مورد توجه قرار گرفته و
البته نامگذاری اخیر از شماره  2و 3برای این بخش انجام شده است .توجه خوانندگان عزیز
را به تحلیل چند خبر در حوزه بهائیت جلب میکنیم.
کاری از گروه تحلیل اخبار پایگاه خبری بهائی پژوهی
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فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

نگـاهی به مقـالۀ
عـرفان ثـابتی در بیبیسی
سایت بیبیسی فارسی که پیش از این
بارها دلبستگی خود را به رهبران و پیروان
آیین بهائی بروز داده است ،اخیرا در مقالهای
بــه قلم عرفان ثابتی  -کــه در صدر مقاله
بهعنوان پژوهشگر جامعه شناسی -معرفی
شده است ،مقالهای درج کرده که الزم است
در این بخش به آن بپردازیم .عرفان ثابتی
از بهائیان بنیادگرای ساکن انگلستان است
و کام ً
ال خود را وابســته و مطیع بیتالعدل
میداند .این مقاله در تاریخ  25بهمن 1396
مطابق با  14فوریــه  2018با عنوان «چه
کســی از معنویتهای نوین میترســد؟»
روی خروجی این سایت قرار گرفته و شروع
یادداشــت بخشی از ســخنان مقام معظم
رهبری آیتاهلل خامنهای است .متن سخنان
شمـاره پنــج
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به بهائیت و هولوکاست نیست .دو دیگر آنکه
به باور ثابتی همردیف قرار گرفتن بهائیت با
بیبندوباری و مسیحیت تبشیری ،اشتباهی
از ســوی رهبری در شــناخت جنبشهای
مختلف دینی است.
ثابتــی در ادامــهی ایــن مقالــه ضمن
انتقــاد از گروههای مختلفی کــه در مورد
بهائیــت پژوهش میکنند یــا در نهادها و
ســازمانهای مختلف ،تحرکات عرفانهای
کاذب را زیرنظر دارند ،مینویســد« :امروزه
پژوهشگران دریافتهاند که تعریف گروههای
دینی جدید در قالب کیشهای «انحرافی»
صرفاً مبتنی بر ا ِعمال قدرت از جانب بعضی
گروههای اجتماعی است که به انواع مختلف
توانایی صدور حکم را دارند (تامس رابینز و
دیوید بروملی  ،۱۹۹۱صص  .)۱۸۸-۱۹۷در
مقایسهی نگرشهای موجود به بهائیان در
کشورهای غربی و اسالمی ،آلن آلدریج نشان
میدهد که هیچ کوششــی برای «متمایز
ساختن دین اصیل از کاذب» موضوعی صرفاً

رهبری که مربوط به دیدار ایشان با مردم قم
در  27مهر  1389بوده ،چنین است:
«از اشاعهی بىبندوباری و اباحیگرى تا
بدلى عرفان
ترویج عرفانهاى کاذب-جنس
ِ
حقیقى -تا ترویج بهائیت تا ترویج شبکهی
کلیساهاى خانگى؛ اینها کارهایى است که
امروز با مطالعه و تدبیر و پیشبینى دشمنان
اسالم دارد انجام میگیرد؛ هدفش هم این
است که دین را در جامعه ضعیف کند».
عرفــان ثابتی در این مقالــه تالش کرده
است تا سخنان رهبری را ناشی از بیاطالعی
ایشــان نســبت به دینپژوهی معرفی کند
و شــاهد مثال خود را دو نکتهی اصلی قرار
میدهد :نخســت آنکه تنها اثر دینپژوهی
معتبری که در زمان بازدید آیتاهلل خامنهای
از نمایشــگاههای کتاب در ادوار مختلف به
ایشان هدیه داده شــده ،کتاب «سیری در
ادیــان جهان» اثر کریســتوفر پارتریج بوده
است که همان کتاب نیز در ترجمهی فارسی
حــاوی دو فصل آن یعنی موضوعات مربوط
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معنویاند نه دیندار ،زیرا دین را با سلسله
مراتب نهادی ،ســنت و مراجعی بیرون از
نفس انســان ،همچون خدا(یــان) و متون
مقدس ،یکســان میشــمارند و در مقابل،
معنویت را با زندگی بهمثابه امری مقدس،
خویشــتن خویش
بهروزی ســوبژکتیو و
ِ
همانند میدانند.
بهنظــر آنها ،اولویت بــا خدمت به نفس
خویشــتن است نه بندگی درگاه الهی .فرد
همچون خریداری است که به سوپرمارکت
کاالهای معنوی میرود و پس از جســتجو
در قفسهها کاالهای گوناگونی از محصوالت
معنوی را در ســبد خرید خــود میگذارد
بیآنکه پیــرو یک نظام اعتقــادی خاص
باشــد .تأکید بر «انتخــاب» ویژگی اصلی
معنویتهای نوین است .رهرو معنویتهای
نوین مصرفکنندهای پُستمدرن است که
دینی سلسلهمراتبی ،اقتدارگرا
از صورتهای
ِ
و انحصارطلب میگریــزد .او در مقام فاعل
مختار از هر گلستانی گلی میچیند و از هر

دانشپژوهانه نیست .درحالیکه کشورهای
غربی آییــن بهائی را دینی صلحدوســت،
قانونپذیر و سهیم در انسجام اجتماعی تلقّی
میکنند ،اکثر جوامع اســامی این آیین را
بدعتی درخور مجازات میشمارند».
او ســپس در تحلیل وضعیت دینداری
در جهــان معاصر مینویســد« :پیدایش
معنویتهای نوین /بدیل /شخصی /زندگی،
بخشی از تحول ســوبژکتیو انسان معاصر
است .افراد ممکن است به گروههای خاصی
تعلق داشته باشــند ،در سبیل مشخصی
ســلوک نمایند و به اصــول معینی پایبند
باشند اما درکل شاگردان مکتب فردگرایی
معرفتشناختیاند که مراجعی سوبژکتیو
دارد ،داور نهایــی در امور مربوط به صدق
خویشتن خویش نمیشمارند،
دینی را جز
ِ
و هــادی و راهبر خــود را وحی یا مرجعی
بیرونی نمیدانند بلکه از مقتضیات معنوی
نفس خود پیروی میکنند .عجیب نیست
ِ
کــه بســیاری از معاصرین مــا میگویند

شمـاره پنــج

57

زمستـان 96

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

اســتنتاج بیاطالعی یک فرد از یک
موضوع ،به صرف دانســتن اینکه در
نمایشــگاه کتاب چه اثری به او اهدا شده،
اســتنتاجی بیاعتبار و فاقــد ارزش علمی
اســت .ضمن آنکه آقای ثابتی مشــخص
نکرده است که از کجا مطمئن شده که در
حوزهی دینپژوهی تنها همین یک کتاب
در ادوار بازدیــد رهبری از نمایشــگاههای
کتاب به ایشــان هدیه داده شده است؟ آیا
او در تمام این بازدیدها حضور داشــته و یا
اخبار کاملی از ایــن بازدیدها و کتابهای
اهدا شــده به رهبری در اختیار دارد؟ اگر
چنین اخباری در اختیار اوست ،این اخبار
از چه منبع خبری به دست ایشان رسیده
اســت؟ اگر چنین اخباری در دسترس او
نیست ،چگونه کشف کرده که فقط همین
یک کتاب در این موضوع به رهبری هدیه
داده شده است؟
از اینها که بگذریم ،تحلیلگران اجتماعی
که تحوالت ایران را رصد میکنند ،بهخوبی

بوستانی میوه ای .چنین است که برای خود
هویتی چهلتکه میآفریند که هر جزئی از
آن به فرهنگ خاصی تعلق دارد».
ثابتی که در نــگارش این مقاله تالش
کرده است لزوم پذیرش پلورالیزم دینی را
به فقیهان معاصر یادآوری کند ،در آخرین
بنــد از مقاله خود چنیــن نتیجهگیری
میکند:
«بســیاری از نودینــان ،نوکیشــان و
نومعنویون جهان را افراد بیســت تا چهل
سالهی طبقهی متوسط تشکیل میدهند.
شگفت نیســت نظام حاکم بر کشوری که
نیمی از جمعیت آن را همین گروه ســنی
تشکیل میدهند ،چنین نگران محبوبیت
فزایندهی معنویتهای نوین باشــد .تکثر
فکری ،دینــی و معنوی ،کابوس روحانیون
تمامیتخــواه اســت .آب در خوابگه فقها
افتاده است».

1

در تحلیل مقالهی آقــای ثابتی توجه به

نکات ذیل قابل توجه است:
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احتماالً رصــدی از نزدیک از فضای کلی
میدانند که بازدید رهبری از نمایشــگاه
فرهنگی کشور اســت .افراد مختلف که
کتاب ،یــک اقدام نمادین در ســالهای
از نظر سیاســی و اجتماعی در رتبههای
گذشــته بوده است  -که البته چندسالی
پایینتری به نسبت مقام معظم رهبری قرار
اســت متوقف شــده  -و جهت کلی آن
دارند نیز برای تهیهی نیازهای مطالعاتی
تشویق ناشران و کمک به ترویج فرهنگ
خــود ،از کمککارانــی
کتابخوانی در جامعه بوده
استفاده میکنند و طبیعتاً
است .تصور اینکه حضور
تهیــهی این نیازها نیز به
رهبری در نمایشگاه کتاب
نمایشــگاه کتاب تهران
برای اطالع یافتن ایشان از
منحصر نمیشــود .بلکه
تازههای نشر باشد ،تصور
نمایشــگاههای تخصصی
نادرستی اســت .چراکه
بــرای ایــن کار ،طبیعتاً
متعدد در طول ســال و
همچنین کتابفروشیهای
مسؤوالن فرهنگی کشور،
فارسی
سی
بی
بی
تحلیلگر
،
ثابتی
عرفان
بزرگ در ســطح شهر و
بولتنهــا و گزارشهای
ناشــران زیادی کــه در حوزههای دینی
کاملی را در اختیار ایشــان میگذارند و
فعالیــت میکننــد ،محلی بــرای رفع
این گونه نیست که رهبری ،برای تهیهی
نیازهایی از این دســت هستند .شاید این
کتابهای موردنظرشــان به نمایشــگاه
استدالل و استنتاج عرفان ثابتی ،از جنس
کتاب بروند و در البهالی آثار عرضهشــده
خوشــمزگیها و طنزپردازیهای خاص
در غرفهها ،بهدنبال آنها جستجو کنند.
خود او باشــد که دراینصــورت تحلیل
بلکه این بازدید ،بازدیدی نمادین و البته
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اعتقادات اصیــل جوانان مانند پایبندی به
قــرآن و خاتمیت پیامبــر و جامعیت دین
اسالم و پیروی از اصل سازنده انتظار و امید
به برپایی حکومت عدل مهدوی ،باورهایی
چون جهاد و شهادت را نشانه میرود .این
به معنــی یکی بودن خاســتگاه دو پدیده
نیســت؛ بلکه معنای آن قرابت و همسویی
این دو برای ریشــه کن کــردن باور دینی
در جامعه و ضربه زدن به نظام مســتقر در
کشور اســت .لذا نتیجهگیری عرفان ثابتی
از همطرازی «بهائیــت» و «بیبندوباری»
در گفتار رهبری ،فاقد گزارههای الزم برای
انجام چنین استنتاجی است.

شخصیت ایشان به عنوان یک پژوهشگر
جامعه شناس از موضوع این نوشتار خارج
است.
توجه به استدالل مقام معظم رهبری
نیز روشــن میسازد که اساساً ایشان
به دنبال مقایســه و همردیف قــرار دادن
عرفانهای ساختگی و مسیحیت تبشیری
و بهائیت با بیبندوباری نیستند .بلکه سخن
اصلی آن است که دشمنان ایران اسالمی،
از هــر ترفندی بــرای تضعیــف وجههی
دینی مردم استفاده میکنند و تمام موارد
اشارهشــده در فوق ،مورد استفادهی آنان
قرار گرفته و ابــزاری برای بیتفاوت کردن
مردم نســبت به مقدســات دینی و عِرق
اقلیمی و وطندوســتی آنان اســت .یکی
مانند «بیبندوباری» با آلوده کردن جوانان
در فساد جنسی تالش میکند تا آنان را به
موجوداتی بیخاصیت برای کشــور مبدل
کند و دیگری مانند «بهائیت» با ســرقت

2

آقای ثابتی در جایی از نوشــته خود
چنان که گذشت ،دستهبندی ادیان
و عرفانهــا بــه واقعی و کاذب را اشــتباه
قلمداد کرده و بــه لزوم پرهیز از داوری در
مورد ادیان تأکید کرده اســت .در تحلیل
این بخش از گفتــار وی باید گفت که اگر

3
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شــما واقعاً به پرهیز از قضــاوت در مورد
ادیان قائل هستید ،چگونه حاضر شدید در
مورد معتبر بــودن یک کتاب از کتابهای
اهداشده به رهبری در حوزهی دینپژوهی
اظهارنظر کنید؟ آیــا این هم یک قضاوت
نیســت؟ آیا شما مرجع تشــخیص اعتبار
کتابها هســتید؟ ایــن اظهارنظر خود به
معنی بیاعتبار نشان دادن سایر کتابهایی
است که در عرصهی دینپژوهی به رهبری
اهدا شده اســت .اینکه نویسندهای که در
مقال ه اش بهدنبــال جلوگیری از قضاوت و
تقســیمبندی ادیان و عرفانها به راستین
و دروغین اســت ،حاضر میشود در همان
مقاله و در سطحی نازلتر به تقسیمبندی
اندیشههای مختلف در حوزهی دینشناسی
به معتبر و نامعتبر بپــردازد و دیدگاه آزاد
اندیشــانه و واقع بینانه و حقیقت جو را از
اعتبار خارج و نگاه تعصبآمیز و غیرعملی را
بروزدهد ،از لطایف روزگار است.
این در شرایطی است که تخصص عرفان

ثابتــی برای نگارنده مجهول اســت .گاهی
چنانکه در صدر این مقاله آمد ،رسانههای
همسو با جریان بهائیت ،او را جامعهشناس
معرفــی میکننــد ،گاهــی او را دینپژوه
مینامند ،گاهی پژوهشگر در حوزهی فلسفه
میشود و گاهی نیز ،در زمینه تاریخ ایران در
دوره قاجار و پهلوی ،مطالبی منتشر میکند.
گاهی در مــورد عکس ســلفی و تأثیرات
روانشناختی آن گفتگو میکند و زمانی با
ســروش دباغ بر سر مسألهی یکسر کالمی
خاتمیت مناظره میکند .شاید بهتر باشد،
ثابتی یک زمینه را برای اظهارنظر و پژوهش
انتخــاب کند و از پراکندهگویــی و خود را
متخصص تمام امور دانســتن ،کمی فاصله
بگیرد تــا کمتر درگیر اشــتباهاتی چنین
فاحش شود .بیبیسی فارسی نیز بهتر است
برای حفظ ژست تخصصگرایی و بیطرفی،
در یک موضوع از مطالب ایشان استفاده کند
و زمینه را برای نقد مطالب ایشان باز بگذارد.
در عین حال با توجه به اینکه دین از جمله
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را ،گفتاری ازســوی بهائیســتیزان و افراد
معلومالحال معرفی کنــد ،با مطالعهی آثار
ایشــان توسط بهائیان موافقت کنند و دائماً
بهائیان را از مطالعهی آثار ایشان نترسانند و
آثار آنان را «اوراق ناریه» نپندارند .بهعنوان
یک جامعهشــناس بهائی از آقــای عرفان
ثابتــی میخواهم تا یک بار دیگر این بخش
از جمالت بیتالعدل اعظم را که خطاب به
یکی از بهائیان کانادا نوشــته شده ،با دقت
مرور کنند تا ببینند ،بهراستی آب در خوابگه
چه کســی میافتد؟ فقها یــا بیتالعدل؟
بیتالعدل در پیــام  18فوریه  2018یعنی
فقط چهار روز پس از درج مقاله آقای ثابتی
مینویسد« :در مواردی دیگر دوستان مایلند
بداننــد چگونه میتوان تشــخیص داد که
یک سایت و یا رسانهی اینترنتی متعلّق به
مؤسسات امری ،افراد بهائی و یا خیرخواهان
ّ
ّ
امر الهی اســت و یا به نفوسی تعلق دارد که
تعصب ،دشــمنی با امر مبارک ،و یا
به علّت ّ
عدم آگاهی صحیح به پخش ّ
اطالعات غلط

پدیدههای حقیقی و واقعی جامعه انسانی
است که همواره در زندگی انسانها حضور
پر رنگ یا کم رنگ داشــته و از مؤلفههای
اساســی زندگی انســانها اســت ،به نظر
میرسد که نگاه آقای عرفان ثابتی نگرشی
متعصبانه و شخصی باشد نه به عنوان یک
پژوهشگر بیطرف جامعه شناسی.
توجــه به لزوم تســاهل در مواجهه با
افکار گوناگون و نو و دوری از پذیرش
قرائتهای رسمی از دین ازسوی یک بهائی
مطیع بیتالعدل نیز بهنوبهی خود پدیدهی
جالبی است .گمان میکنم که این اولین بار
باشــد که فردی از جامعهی بهائی ،به لزوم
اعمال این تساهل میپردازد و باید این پدیده
را به فال نیک گرفت .از جناب ایشان تقاضا
میکنیم همین مســأله را به بیتالعدل در
حیفای اســرائیل نیز منتقل کنند تا از طرد
دگراندیشان جلوگیری کنند و از بیتالعدل
بخواهنــد بهجای آنکه هر ســخن مخالف
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نصیحــت رهبران آیین خــود بپردازند تا با
کمی تســاهل و مدارا ،بهجای کوبیدن هر
صدای منتقد و پرسشگر ،به پاسخگویی اقدام
کنند و بهجای انگ زدن به منتقدان بهائیت،
پاسخی برای پرســشهای منتقدان بیابند.
بهنظر میرســد برخالف ادعای آقای ثابتی،
پذیرش معنویتهای نوین ،بهجای آنکه آب
را در خوابگــه فقیهان بینــدازد ،در خوابگه
بیتالعدل و تشکیالت بهائی انداخته است.

میپردازنــد و در مواردی نیــز مز ّورانه بذر
شک و شبهه در قلوب میافشانند .ف ّعاالنی
در اینترنت هستند که این نکته را نیز قابل
ذکر میدانند کــه معاندین دیرینهی امراهلل
در ایران که در نــزد عا ّمهی مردم بیاعتبار
شدهاند و سعی در خدشهدار کردن نام بهائی
را دارند ،میکوشند تا در رسانههای مجازی
نظریّــات خود را بهنحــوی ریاکارانه از زبان
احبا و
بهائیان ارائه دهند تا
ّ
سوءظن در بین ّ
نفوسی که پیشرفت و ترویج تعالیم الهی را
با عالقه دنبال میکنند و یا مشتاق آشنایی
با حقایق دیانت بهائی هستند ایجاد کرده ،به
زعم باطل خود آنان را دلسرد نمایند ».آقای
ثابتی خوب اســت توضیح دهند آیا منظور
بیتالعدل از ارائهی نظرات دشمنان بهائیت
در لباس دوست ،مربوط به نوشتههای ایشان
اســت؟ اگر چنین است لطف کنند و دیگر
به نمایندگی از جامعهی بهائی قلمفرسایی
نکنند و اگر چنین نیست ،خوب است بهجای
نصیحت کردن رهبران سیاسی و دینی ،به

ذکر این نکته در نقد ســخنان آقای
ثابتــی مهم اســت که تشــکیالت
بهائی ،هرگز برخورد ســوبژکتیو با آموزهها
و رهبران خود را نمیپذیرد و ســختترین
مجازاتها را نسبت به پیروان خود در این
زمینه دارد .بهعنــوان نمونه اگر یک بهائی
بخواهد تنها در سوپرمارکت معنویت مورد
اشــارهی آقای ثابتی تعالیم بهاءاهلل را برای
خود انتخاب کند و از دستورات عبدالبهاء،
شوقی و بیتالعدل و بهطور کلی تشکیالت
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شــوند و برای خود ،چهلتکــهای از باورها
را بســازند و بر تمایلهای خود در پذیرش
معنویتهای نوین تکیه کنند .تشــکیالت
بهائی اجازه نمیدهد بهائیان از قرائت رسمی
بیتالعــدل از دیانت بهائی فاصله بگیرند و
تفسیر خود را از احکام ،متون و عقاید بهائی
داشته باشــند .دیانت بهائی امروز ،به منزله
تلویزیونی اســت که تنهــا از یک کانال آن
برنامه پخش میشود و آن کانال ،بیتالعدل
اســت .بهائیان امروز ،حق اعتراض و انتقاد
از بیتالعــدل را ندارند و موظفند ،تعالیم و
دستورهای آن را بیچونوچرا بپذیرند و به
آنها عمل کنند و حتی مطیع دستورات و
دستورالعملهای محافل ملی روحانی باشند؛
حتی اگر به قیمت محرومیت آنان از حقوق
اجتماعیشــان باشــد .یاد آوری این نکته
ضروری است که اعتراض به تصمیمگیریها
و رویکردهــای بیت العدل نیــز برای افراد
جامعهی بهائی مجاز نیســت و تشکیالت
بهائی به جز اطاعت محض ،رفتار دیگری در

بهائی سرپیچی کند ،انزوا و طرد روحانی و
محرومیت از کلیهی حقوق انسانی نصیب او
خواهد شــد .اگر باور ندارید ،به سرگذشت
نزدیکان و پیــروان محمدعلی افندی برادر
ناتنی عباسافندی مراجعه کنید تا ببینید
تشــکیالت بهائی چگونه آنــان را منزوی
کرده و چه مظالمی در حق آنان روا داشته
اســت .کتاب تاریخ پنهان بهائیت اثر اریک
استتسون را مطالعه کنند و ببینند ،نوادگان
بهاءاهلل ،چگونــه بر اثر حق انتخاب جریمه
شدهاند و چگونه جامعهی بهائی ،وجود آنان
را کتمان کرده اســت .به مقاالت درجشده
در فصلنامهی بهائیشناسی از دیگراندیشان
غربــی که از جامعهی بهائی جدا شــدهاند
مراجعه کنند و نحوهی برخورد با فرانچسکو
فیجیکیا را ارزیابی کنند.
بهنظر میرســد برخالف دیدگاه و تجویز
آقای عرفان ثابتی برای ایرانیان مســلمان،
تشکیالت بهائی به این سادگیها به پیروان
خود اجازه نمیدهد که به چندآیینی معتقد
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اســت ،ارجاع میدهیم تا با سازوکار ایجاد
شده جهت مهندسی انتخابات بیتالعدل و
سلب حق انتخاب از اعضای جامعهی بهائی
بیشتر آشنا شوند .همچنین مقالهی «تحلیل
روایتهای کشتار بهائیان از ازلیان در ابتدای
دعوت بهاءاهلل» در همین شماره به زوایای
دیگری از همین موضوع پرداخته است.
تشــکیالت بهائی امروز اجازه نمیدهد
فــردی از افراد ایــن جامعه ،بــا پذیرش
پلورالیزم دینی ،از عقایــد و احکام بهائی،
تنها آنچه را میپســندد انجام دهد و مث ً
ال
به تشــکیالت بهائی یا مسأل ه تبلیغ آیین
خود بیتفاوت باشد .بهتر است آقای ثابتی
بهجای دلســوزی برای جامعهی مسلمان
ایرانی ،این گوهر ارزشمند را برای بیتالعدل
هدیه برند و اعضای آن سازمان را به پذیرش
تساهل و تسامح در قبال منتقدان بهائیت
و جوانان بهائــی عالقهمند به باوری غیر از
بهائیت ترغیب کنند که :چراغی که به منزل
رواست ،به مسجد حرام است...

برابر بیتالعدل را تحمل نمیکند.
متأسفانه دیانت بهائی و رهبران این آئین
و اکنون بیتالعدل ،آزاد اندیشی ،حق جویی،
تحــری حقیقت و انتخاب آزادانه را -که حق
فطری ،طبیعی و الهی انسانها است -از جوانان
و جامعه روشنفکر بهائی و عامه بهائیان سلب
نموده و مانند یک تشکیالت تمامیتخواه و
توتالیتر ،انتخاب آزادانه را بر آنان حرام کرده
است .این خود مظلومیتی مضاعف برای جامعه
بهائیان اســت .ظلمی که از سوی تشکیالت
بهائی و رهبران این آیین ،بر پیروان آن وارد
شده است .ظلمی تاریخی که در بستر زمان،
مجازاتهای سنگینی برای تخطی کنندگان
از این تمامیتخواهی به همراه داشته است.
مجازاتهایی چون قتل و طرد و...
خواننــدگان بهائــی شناســی را جهت
مطالعهی بیشتر در این زمینه به مطالعهی
مقالــه «بهائیــت از دیــدگاه منتقــدان و
روشــنفکران بهائی» در همین شماره که
با انتشــار دیدگاههای خانم باکت پرداخته
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نگـاهی به
آزادی رهبران تشکیالت بهائی از زندان
از اواخر تابستان  96و با اتمام تدریجی دورهی
محکومیت رهبران تشــکیالت بهائی در ایران ،با
فواصل زمانی نســبتاً کوتاه ،این افراد آزاد شدند و
به جامعه بازگشتند .هفت رهبر تشکیالت بهائیان
در ایران که از ســال  86و بهدنبال محکومیت در
دادگاه به اتهام فهرســتی از اقدامات امنیتی نظیر
راهاندازی تشــکیالت غیرقانونی ،فعالیت تبلیغی
علیه نظام ،جمعآوری اســناد طبقهبندی شده و
ارائهی آن به بیگانگان و ...در زندان بودند ،سرانجام
با اتمام دوران محکومیت خویــش از زندان آزاد
شدند .مدت اولیهی محکومیت این رهبران بیست
سال حبس بود که نهایتاً به ده سال کاهش یافت.
بهائیشناســی نمیتواند از حبــس و مجازات
هیچیک از هموطنان ایرانی خود ابراز شــادمانی
کند و بابت مجازات شدن رهبران جامعهی بهائی
شمـاره پنــج
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جرم تلقی میشود .همچنین ادارهی یک جامعهی
کوچکتــر در درون جامعهی مادر ،بــا قوانین و
مقرراتی که برخالف مقررات جامعهی مادر است،
خود جرم دیگری اســت .بهنظر میرسد علیرغم
تعیین تکلیف قانون اساسی برای اقلیتهای دینی
رســمی ،صریح نبودن مجازات در امور فوق ،در
قانون مجازات اسالمی ،باعث شده است اقدامات
تشــکیالت بهائــی تنها در ذیــل عناوینی چون
تبلیغ علیه نظام یا اقــدام علیه امنیت ملی بیان
شــود .بهائیان نیز بعضاً ابراز میکنند که چرایی
این رأی برایشــان بهدرســتی مشخص نگردیده
اســت و نمیدانند که کدامیک از اقدامات انجام
شدهی آنان جرم تلقی میگردد و درصورت انجام
آن ،چه مجازاتی در انتظار آنهاست .هرچند که
تبلیغ تهاجمی در جامعهی اسالمی و تالش برای
تغییر آیین افــراد و همچنین ایجاد حکومتی در
دل حکومت ایران و وابســتگی به خارج از کشور،
از دیدگاه عمومی عملــی خالف تلقی میگردد،
ولی شایســته است که مجلس شورای اسالمی یا
شــورای عالی امنیت ملی در هریک از زمینههای

متأسف و بابت اتمام دوران محکومیت و آزاد شدن
ایشان خرسند است .چراکه آزادی موهبتی الهی
است و ما امیدواریم این قبیل اتفاقات ناگوار ،برای
هیچیک از هموطنانمان پیــش نیاید .به بهانهی
آزادی رهبــران جامعهی بهائی از زندان ،نکاتی به
خوانندگان عزیز تقدیم میشود:
انتســاب جرائمی مانند تبلیغ علیه نظام یا
اقدام علیه امنیت ملی ،انتســابی عام است
و وســعت دایــرهی آن ،از دید برخی تحلیلگران،
مشخص نیست .جرمانگاری تبلیغ بهائیت و سایر
فرقهها و ادیانی که در قانون اساســی جمهوری
اسالمی ایران به رسمیت شناخته نشدهاند و ایجاد
ســازمان و تشــکیالت برای ادارهی آن ،میتواند
تــا حدود زیادی تکلیف بهائیان ایــران را با نظام
اسالمی مشخصتر کند .قانونی که در بسیاری از
کشورهای اســامی وجود دارد و از لحاظ حقوق
بشر نیز قابل دفاع است .در بسیاری از کشورهای
جهان ،تبلیــغ تهاجمی و تبشــیری به باورهای
دیگــران و تالش برای تغییر عقیدهی ســایرین،
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نیکو بود که قوهی قضائیه ،مســتندات غیرقانونی
بودن اقدامات «یاران ایران» را منتشــر میکرد تا
عمــوم افراد جامعه ،از علت محکومیت و مجازات
این افراد مطلع میشــدند .انجام چنین اقدامات
روشنگرانهای در پروندههای قضایی مهم ،میتواند
تا حدود زیادی در اعتمادسازی جامعه نسبت به
میزان عادالنه بودن حکم دادگاهها مؤثر واقع شود.

یادشده قوانینی روشن و شفاف ،تهیه و جرمانگاری
نماید تا هیچ ابهامی برای افراد باقی نماند .با انجام
چنین اقدامی ،اجرای تلخ مجازات حبس یا سایر
محرومیتهای اجتماعی ،نمیتواند به دستاویزی
برای مظلومنمایی و ایجاد ترحم در دیگران گردد.
در طول تمام ســالهای حبــس رهبران
بهائی موســوم به «یاران ایــران» ،تبلیغات
متعددی علیه نظام جمهوری اســامی در سطح
بینالمللی شــکل گرفت .این تبلیغــات صرفاً بر
این مســأله تمرکز داشت که «یاران ایران» ،فقط
به جرم بهائی بودن زندانی شــدهاند و مرتباً ادعا
میشد که هیچیک از عناوین مجرمانهای که بابت
آنها به حبس محکوم شــدهاند ،در دادگاه ثابت
نشده اســت .این درحالی است که هزاران بهائی
در کشــور ایران ،خارج از زندان زندگی میکنند
و درصورتی که به کار درون دینی خود مشــغول
باشند و با حرکات ساختارشکنانهی خود ،ناامنی
فکری برای جامعه ایجاد ننمایند ،از طرف جامعه
اسالمی و دولت مورد اعتراض واقع نمیشوند .چه

2

هرچند کــه دســتگیری «یــاران ایران»
برای جامعهی بهائی بســیار ناخوشــایند و
ناراحتکننده بود ،ولی بیتالعدل بهعنوان رهبری
جامعهی بهائی از آن بهعنوان یک فرصت طالیی
بهرههــای فراوانی برد؛ چراکه توانســت بهجای
ورود به میدان اندیشــه ودفاع منطقی از بهائیت
و پاســخگویی به انتقادات پیروان ،میدان بازی را
به بیان مظلومیت بهائیان منتقل نماید .با آزادی
رهبران بهائی این حربه از دست بیتالعدل گرفته
شد .بااینحال پیشبینی این مسأله دشوار نخواهد
بود که بیتالعدل با اصرار به روشهای پیشــین،
از بهائیان ایران بخواهد به اقداماتی دســت بزنند

3
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میرســد و اگر «یاران ایران» ،با اقدامات مشاوران
قارهای و اعضای ایرانی بیتالعدل همسو نبودهاند و
تبلیغ تهاجمی را در سالهای ابتدایی دههی ،80
به مصلحت بهائیان ایران نمیدانستند  -که شواهد
حاکی از همین مسأله است -الزم است سؤال شود
کــه چرا بیتالعدل« ،یاران ایران» را قربانی اهداف
خود کرد و با زندانی شدن آنان،
به چه مطلوبی دســت یافت؟
و آیــا با زندانی شــدن مجدد
تعدادی از بهائیان ،مشــکالت
آنان در جامعه افزونتر نخواهد
شــد؟ آیا بیتالعدل که فارغ از
مســائل داخلی بهائیان ایران،
بر سریر تصمیمگیری نشسته
اســت ،حاضر است منافع بهائیان ایران را بر منافع
شــخصی و جناحــی اعضای خود مقــدم بدارد و
اقدامات پیشین خود را رها کند و بهائیان ایران را
بهحال خود بگذارد تا با تصمیمهای صحیح در عدم
ایجاد تشــکیالت و عدم تبلیغ ،بتوانند به برخی از
حقوق ازدسترفتهی خود ،مجددا ً دسترسی پیدا

که نتیجهی ناگوار آن ،محکومیت دوباره و حبس
تعداد دیگری از بهائیان باشد .محکومیتی که بتواند
جهتگیری تبلیغی پیشین را حفظ کند و از ورود
بهائیان در سراسر دنیا به مباحث فکری و عقیدتی
و انتقادی در مورد بهائیت جلوگیری نماید.
به هموطنان بهائی خود توصیه میکنیم که یک
بار در این مسأله اندیشه کنند که
رفتار تهاجمی سالهای ابتدایی
دههی  80برای گسترش تعداد
بهائیان در ایران چه سودی برای
آنان داشــته و چه مشــکالتی
برایشــان ایجاد کرده است؟ آیا
آن تبلیغات سازماندهیشده و
گسترده ،به دستور بیتالعدل
نبود و آیا مشاوران قارهای تالش نکردند تا تبلیغات
همهجانبهای را به نفع بهائیت در ایران سازماندهی
کنند؟ آیا واقعاً «یاران ایران» ،با اقدامات مشاوران
قارهای همسو بودند؟ اگر همسو بودهاند که ادعای
دادگاه در مورد هدایت تشکیالت بهائی از خارج از
کشــور و از محلی در قلب اسرائیل صحیح بهنظر
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مث ً
ال توضيح دهند چرا از سویى اطاعت از حكومت
را  -كه تبليغ را ممنوع شــمرده -فرض مىدانند و
ازسویى ديگر ،به دستور بيتالعدل ،موظف به تبليغ
شدهاند .نهايتاً دستور چه كسي را مقدم مىدارند؟
آيا بهعنوان شــهروند ايرانى براي دفاع از كشــور
حاضرند به ميدان نبرد برونــد؛ درحاليكه مدعى
هستند اسلحه گرفتن و جنگ در آيين آنها تحريم
شده است؟ آيا دستورات تشكيالتى بيتالعدل مقدم
است يا دستورات اولياي امور و امثال اين سؤاالت....

کنند؟ اینها ســؤاالتی است که گذر زمان ،جواب
هریک را مشخصتر خواهد کرد.
بهائىشناسي تنها راه تقريب انديشهها در جوامع
متكثر را بحثهاي انديشگى و گفتگومحور مىداند
و بيش از دوازده سال است كه اين روش را از طريق
ســامانه و ســايت بهائىپژوهى با ايجاد دهها تاالر
مناظره و گفتگو تجربه و نتايج خوبی را بهدســت
آورده است .بســياري از بهائيان و عالقهمندان در
اين تاالرهاي گفتگو شركت كرده و مطالب خود را
آزادانه و دوطرفه مطــرح نمودهاند و تضارب آراء و
بیان مطالب ،باعث رفع بسیاری از سوءتفاهمها شده
است .اگرچه ازسوي تشكيالت بهائى بعداز گذشت
ســه سال از آغاز فعالیت این سامانه ،مراجعه به آن
براي بهائيان تحريم شده ولى هرگز نميتوان جوانان
را در حصارها نگه داشت و آنها را با منع تشكيالتى
از ورود به امثال اين سايتها بازداشت .ما از همين
طريق بــه مديران آزادشــده پيشــنهاد مىكنيم
نشســتهايي را با اين ســامانه ترتيب دهند و با
گفتگو ،مطالب خود را مطرح و به سؤاالت جامعهی
ايرانى در مورد آيين و تشکیالت خود پاسخ دهند.

بهائىشناســي در همين چند شماره نشان
داده کــه نه اهل خشــونت اســت و نه با
شــيوههاي برخورد غيرانديشگى موافق است .ما
خيلي دوستانه در غرفهی خود در نمايشگاههای
کتاب و مطبوعات ،ميزبان هموطنان بهائى بوديم و
آنها اذعان كردند ،اين پژوهشگران اهل گفتگو و
اندیشه هستند .آيا بهتر نیست بهجای ایرانهراسی
و اسالمســتیزی در جامعهی جهانــی و تکیه بر
مظلومیت ،به ســؤاالت اساسی پاسخ داد؟ آیا اين
روش بهائىشناسي عالمانهتر نیست؟
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نگـاهی به
انتشار کتابی جدید در حوزۀ بهائیپژوهی
کتــاب «بهائیان نظامــی در حکومت
پهلوی» اثر شاداب عسگری به همت مرکز
اسناد انقالب اسالمی در پاییز  1396منتشر
شده است .این کتاب که در  740صفحه و
در قطع وزیری به زیور طبع آراسته شده،
حاوی پژوهشی ارجمند در تاریخ ایران در
عصر پهلوی و نقش بهائیان در این دوران
در ارتش شاهنشاهی است .پژوهشگر این
اثر در مقدمهی کتاب خود با یادآوری یک
خاطره ،انگیزهی تألیف خود از این کتاب
را توضیح میدهد .او که افسر بازنشستهی
ارتش است ،بهیاد میآورد که در دوران 8
سالهی جنگ تحمیلی ،سربازان وظیفهی
بهائــی ،از دســت گرفتن ســاح طفره
میرفتند و آن را مغایــر با تعالیم دیانت
شمـاره پنــج
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کتاب اشاره کرده است که اسناد استفاده
شــده ،تماماً متعلق به بهائیان ،ســاواک
و ضداطالعات ارتش شاهنشــاهی است.
البته بهنظر میرسد که نویسنده از ارائهی
بسیاری از اسناد نیز به جهت
تکرار مطالب ،چشمپوشــی
کرده است.
فصل نخستین این کتاب
به معرفی بهائیت و تشکیالت
بینالمللــی و منطقهای آن
اختصاص دارد .در این بخش
ضمن بیــان تاریخچهای از
پیدایــش بهائیت ،بهاختصار
بــه موضوعاتــی نظیر عدم
مشــروعیت بیتالعــدل
بدون حضور ولی امراهلل نیز
پرداخته شده اســت .از دیگر بخشهای
خواندنــی فصــل نخســت ،گــردآوری
اطالعات نگارنده دربارهی اعتقاد بهائیان
بــه جهانوطنی بهجای میهندوســتی

بهائی میدانستند .از همان زمان این سؤال
در ذهن آقای عســگری شکل گرفته بود
که بااینوجود ،چگونه ممکن است تعداد
قابلتوجهی از افسران و فرماندهان بانفوذ
ارتــش در دوران پهلوی از
بهائیان باشــند؟ جماعتی
که جهاد را حرام میدانند
و در مقابل تجاوزگر ،حاضر
نیســتند از سرزمین خود
دفاع کنند ،چگونه مدارج
ترقی را تا باالترین ردههای
نظامی طــی کردهاند؟ اما
ایــن دغدغه تنها انگیزهی
مؤلــف از ادامهی پژوهش
نبوده است.
 360صفحه نخست این
کتاب مربوط به نوشتههای نویسنده است
و باقی کتاب ،به اســناد جمعآوری شده،
تصاویر ،کتابنامه و نمایهی نامها و مکانها
اختصاص یافته است .نویسنده در مقدمهی
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سرهنگ ریاض قدیمی ،از اعضای محفل
ملی ایران با سفارت آمریکا پس از انقالب
اسالمی است که بر پایهی اسناد بهدست
آمده از سفارت آمریکا ،مورد بررسی قرار
گرفته است.
فصل دوم این کتــاب به جایگاه و نفوذ
ارتش در دورهی پهلوی پرداخته است .به
اعتقاد نویسنده ،ویژگیهای خاص حاکم بر
نظام سیاسی حکومت محمدرضا پهلوی،
که واجد نهادها و مناســبات قانونی بود،
شامل بیاعتمادی و عدم ضابطه میگردید
و بســیاری از افراد جامعــه و بهخصوص
بهائیان را به این نتیجه قطعی رسانده بود
که آسانترین راه برای محافظت از خود و
کسب ایمنی ،در تقویت سرمایه وجودی و
بهکارگیری استعدادها و تواناییهای فکری
و یدی نیســت ،بلکه در نزدیک شدن به
مراکز قدرت ،از طریق واسطهتراشی ،رشوه
دادن ،تملق ،تظاهر و اطاعت است .ناگفته
پیداســت که ارتش شاهنشاهی ،بهعنوان

اســت .به باور نویســنده ،این اعتقاد که
دالیل آن از کتابهای رهبران بهائیت در
اختیار خواننده قرار گرفته است ،موجب
شده تا افرادی نظیر حسن موقر بالیوزی
به اســتخدام بیبیسی فارسی در آیند و
در کمک به متفقین و ارتش انگلســتان
بــرای ورود به ایران در شــهریور 1320
زمینهسازی کنند و اشغال ایران را در آن
اوان ،توجیه نمایند و سعی کنند که این
مســأله را به مردم ایران بقبوالنند .نمود
بیشتر این اقدام بیبیسی فارسی در شب
کودتای  28مرداد  ،1332نویســنده را به
این فرضیه رسانده است که بهائیانی مانند
بالیوزی بهعنوان یک بهائی ،هیچ عالقهای
به کشــور خود ندارند و حاضرند به نفع
منافع بیگانگان ،هر اقدامی انجام دهند و
این مســأله ،در ادامهی همان ترک عالقه
به میهن است که در آثار بهاءاهلل به چشم
میخورد .نمونــهی دیگری که در بخش
پایانی این اثر به آن پرداخته شده ،روابط
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برای تصاحب مناصب دیگری در مدیریت
کشور نیز باشد .بدیهی است که در چنین
فضایی و در فقدان نظارتهای کافی و نبود
مجلسی قدرتمند ،فسادهای مالی بسیاری
در میان امرای ارتش رواج یابد که بهائیان
نظامی نیز از چنین مسائلی دور نبودهاند.
فصل سوم این کتاب به معرفی نظامیان
شــاخص بهائــی در دورهی پهلــوی و
مسؤولیتهای آنان اختصاص یافته است.
یکی از مــوارد جالب مورد بررســی قرار
گرفته در این کتاب آن است که بهائیان در
فرمهای استخدامی ارتش خود را مسلمان
معرفی میکردند ،حال آن که در محافل
محلی و ملی مسؤولیت داشتند و حتی به
تبلیغ بهائیت نیز میپرداختند .این مسأله
البته با تعالیم بهائی در مورد کتمان عقیده
و حرام بودن تقیه در تعارض بوده اســت.
این مشکل البته از سال  1345و با حذف
ســتون دین از فرمهای استخدامی ارتش
رفع میشود .در بخشهای دیگری از فصل

مهمترین ایــن مراکز قدرت محســوب
میشد.
با اسنادی که نویســنده در این کتاب
گردآوری کرده است ،مشخص میشود که
بودجههای نظامی ،جاری و حتی اقتصادی
ارتش ،به نســبت بودجهی عمومی کشور
رقمی بســیار باال و حدود 40درصد کل
بودجه بوده اســت و بسیاری از پروژههای
صنعتی و عمرانی در دورهی پهلوی ،توسط
ادارههای مختلف ارتش انجام میشــده و
بودجهای رؤیایی در اختیار این نهاد بوده
است .شاه در این دوره قصد داشته که یک
میلیون نفر را به استخدام ارتش درآورد و
ارتــش ایران را به قویترین ارتش منطقه
تبدیل نماید .این در شــرایطی است که
جمعیت ایران پیش از انقالب اســامی،
حدود  35میلیون نفر بوده اســت .شاه در
ایــن دوره مکررا ً از نظامیــان در مناصب
سیاسی اســتفاده کرده است و حضور در
مراتب عالــی ارتش ،میتوانســته پلهای
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این جدول آن است که چرایی انتساب این
افراد به بهائیت ذکر شده و بعضاً شمارهی
تســجیل آنان نیز ثبت شــده است .در
توضیح باید گفت که تسجیل ،اصطالحی
در بهائیت است که هر فرد تصدیقکننده
بهائیت ،باید در تشــکیالت حضور یابد و
ثبت نام کند و شــمارهای بهعنوان شماره
تســجیل دریافت کند تا در تشکیالت ،به
عنوان یک بهائی شناخته شود و حق رأی
داشته باشد .نویسنده دربارهی این فهرست
توضیح داده که از نام بردن بسیاری از افراد
منتســب به بهائیت به دلیــل عدم احراز
بهائی بودن آنان در این فهرست خودداری
کرده و نام نبردن از ایشان ،به معنی بهائی
نبودن آنان نیست .بلکه بدان معنی است
که او نتوانسته است ،نسبت به این موضوع
یقین حاصل کند.
این امرا و افسران با تحقیقی که نویسنده
انجام داده است ،در تمام رستههای ارتش
مانند حوزههای رزمی نظیر پیاده ،توپخانه،

سوم این کتاب ،با نام بردن از افرادی مانند
ارتشبد فریدون جم ،ارتشبد جعفر شفقت،
سپهبد عبدالکریم ایادی ،سپهبد حسین
رستگار مقدم ،سپهبد علیمحمد خادمی،
سپهبد ابوالحسن سعادتمند ،سپهبد پرویز
خسروانی ،ســپهبد احمد شیرینسخن،
سرلشــگر عنایــتاهلل ذوقی و ســرتیپ
منوچهر تأییــدی و تعداد قابل توجهی از
تیمساران و افســران ارتش پهلوی ،اشاره
میکند که در دورهی پهلوی ،اســتخدام
بهائیان در ارتش تســهیل شد و با کمک
افراد نامبرده ،بسیاری از بهائیان به مناصب
مهم و کلیدی ارتش منصوب شــدند .در
جدولــی که از صفحــه  497تا  525این
کتاب درج شــده است ،نام بسیاری از امرا
و افسران بهائی ارتش به میان آمده است.
از آن جمله نام و مشخصات  53تیمسار،
 123سرهنگ تمام 12 ،سرهنگ دوم51 ،
سرگرد 68 ،ســروان و  250افسر در این
سیاهه به چشــم میخورد .از ویژگیهای
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از برخــی منابع کماهمیت مانند ســایت
ویکیپدیا و درعینحــال عدم مراجعه به
برخی آثار تحقیقی معاصر دربارهی بهائیت
را میتوان از دیگر نقاط ضعف این پژوهش
ارزیابی کرد .از دیگــر موارد قابل طرح در
این موضع ،اشارهی نویسنده به طی مدارج
ترقی در دربار شاه و ارتش او ،با خاکساری،
پابوسی و دستبوسی شخص شاه و ولیعهد
است .آقای عسگری معتقد است که امرا و
افسران بهائی نیز بایستی برای ترقی خود
به چنیــن رفتارهایی تن میدادند که این
رفتارها مخالف دســتور صریح بهاءاهلل در
کتاب اقدس اســت .بااینوجود ،نویسنده،
سند قابلمالحظه و صریحی در اثبات این
نظریه که بهائیان نظامی نیز مرتکب چنین
رفتاری شده باشند ،ارائه نمیکند و نظریهی
او در سطح یک فرضیه باقی میماند.
بهائی شناسی ضمن تشکر از نویسنده و
ناشر محترم ،دوام توفیق این عزیزان را از
حضرت حق مسئلت مینماید.

زرهی ،مهندسی و خلبانی ،حضور داشتهاند
و حضور آنان منحصر به رســتههای غیر
رزمی ماننــد مخابرات نبوده اســت .این
درحالی اســت که از نظر بهاءاهلل ،جنگ و
جهاد امری کام ً
ال مذموم بوده و در بهائیت
حرام اعالم شــده است .مدارک کامل این
بحث ،در صفحات  265تا  271این کتاب
درج گردیده و چرایی آن از سوی نویسنده
تحلیل شده است.
علیرغم پژوهش بسیار غنی انجامشده
در این کتاب ،ماننــد هر کتاب دیگر ،این
کتاب نیز از برخی نقاط ضعف خالی نیست.
از نقاط ضعف این کتاب میتوان به وجود
برخی اشــتباهات در ضبط نام کتابها و
افراد بهویــژه در ارجاعدهیها و در بخش
انتهایی کتاب و در فهرســت منابع اشاره
کرد .در همین بخش بهجــای نام برخی
نویســندگان مقاالت ،نــام صاحبامتیاز
دائرةالمعارف آمده است .همچنین در انجام
چنین تحقیق سنگین و پر منبعی ،استفاده
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تأملی در
چرایی بایکوت مرتضی اسماعیلپور توسط بیتالعدل
مرتضی اسماعیلپور که با تأسیس خبرگزاری
بهائینیوز مدتی نزدیک به دو ســال ،مهمترین
خبرنگار بهائی فارســی زبان بهشمار میرفت،
پس از برخی فعل و انفعاالت در بهار و تابستان
 ،96به یکباره در پاییز همان ســال از ســوی
بیتالعدل بایکوت شــد و بیتالعدل از بهائیان
سراسر جهان خواست تا ارتباطات سیستماتیک
و تشکیالتی خود با او را قطع کنند.
چرایی این قطع ارتباط و اعالم عدم اطمینان به
اسماعیلپور میتواند چراغ راهی برای سایر بهائیانی
باشــد که قصد دارند ،پا جای پــای او بگذارند و به
تشکیالت بهائی خدمت کنند .در ادامه برخی نکات
در مورد مرتضی اســماعیلپور ،روند فعالیتهای او
و دالیل کنار گذاشته شدنش ازسوی تشکیالت از
منظر خوانندگان بهائیشناسی میگذرد.
شمـاره پنــج
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مرتضی اسماعیلپور در مدت فعالیت
خود کــه بیش از دو ســال به طول
انجامید ،از نظر فکری و کالمی ،بیشــترین
تأثیر را از خانوادهی اشراقی پذیرفت و در این
زمینه ،کام ً
ال وامدار آنان بود .ایرج و آرمین
اشراقی ،پای ثابت بسیاری از مصاحبههای
او بودند و در زمینههای مختلف فلســفی،
احکام بهائی ،مباحث کالمی و وجه تمایزات
میان دیانت بهائی و اسالم ،بارها به گفتگو
نشستند .موضوعاتی که بهروشنی از رسالت
اعالمشدهی بهائینیوز فاصله داشت و جایگاه
آن را از یک جایگاه مستقل حقوقبشری ،به
یک بنــگاه تبلیغاتی برای دیانت بهائی فرو
میکاست .اســماعیلپور در همین مدت
مصاحبههای متعددی با شــخصیتهای
مهم و رســمی جامعهی بهائــی انجام داد
که نشــانگر حمایت کامل جامعهی بهائی
از فعالیتهای او بود .افــرادی نظیر دایان
عالئی نماینــدهی جامعه بینالمللی بهائی
در ســازمان ملل و ژنو در مــارس ،2016

اسماعیلپور در گفتگوی خود با صدای
آمریکا ،نه ماه پس از شــروع فعالیت و
در دسامبر  2015اعالم کرد که «خبرگزاری
بهائینیوز به این دلیل تشکیل شد که پوشش
اخبار نقض آشکار حقوق بشر شهروندان بهائی
باشــد .افرادی که این خبرگزاری را تشکیل
دادند ،عمدتاً فعال حقوق بشــر و روزنامهنگار
بودند .افــرادی مانند الله خانهباز ،محمدرضا
ذوالفقاری ،کتایون تقیزاده و افراد دیگری که
به دالیل امنیتی نمیتوانیم نامشان را ببریم».
او سپس در مورد محل تأمین هزینههای این
خبرگزاری ،ضمن اذعان بــه پرهزینه بودن
ساخت فیلمها و کلیپهای پخششده ،گفت
که تمامی این هزینهها توسط مؤسسان این
خبرگزاری و از محل سایر درآمدهای ایشان
تأمین میشود و بهائینیوز ،هیچ مبلغی را از
هیچ سازمان ،نهاد ،دولت و یا بنگاهی دراختیار
نگرفته اســت .کانال بهائینیوز در شــبکهی
پیامرسان تلگرام نیز از اکتبر  2015کار خود
را آغاز کرد.
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مصاحبههای متعدد شــخصیتهای
سیمین فهندژ سخنگوی جامعهی جهانی
رســمی بهائی با اسماعیلپور ،بهائیان
بهائی در ژنو در آوریل  2016و فرهاد ثابتان
ایران را مطمئن ســاخت که او و مجموعهی
سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آگوست
تحت مدیریتش ،موردتأیید تشکیالت جهانی
همان ســال ،نمونههایی از این مصاحبهها
بهائی هستند .لذا با اعتماد به او ،هرگونه خبر
هستند .این مصاحبهها تا آخرین روزهای
مربوط به بهائیــان ایران را
حضور رسانهای بهائی نیوز
در اختیار او میگذاشــتند
ادامه یافت و مهوش ثابت
و انتشــار اخبار اختصاصی
نیز پس از آزادی از زندان و
بهائینیــوز در طــول این
تنها چندروز پیش از اعالم
مــدت بهگونــهای بود که
تعطیلی بهائینیوز ،با این
میشــد حــدس زد نوعی
رســانه بهصورت مستقل
رابطهی تشکیالتی میان او
مصاحبه کرد .هرچند که
و بهائیان ایران برقرار شده
تعداد اعضای کانال تلگرامی
اســماعیلپور هیچگاه از فرهــاد ثابتــان ســخنگوی جامعــ ه بهائــی با است .این البته مطلوب تمام
اسماعیل پور در بهائی نیوز مصاحبه کرد.
بهائیهای ساکن ایران نبود.
دههزارنفــر فراتر نرفت ،اما
زمزمههایی در همین مدت به گوش میرسید
برخی ویدئوهای بهائی نیوز در فیســبوک،
که فعالیتهای اســماعیل پور موردرضایت
بارهــا ارقام پنجرقمــی بازدیدکنندگان را
تمام بهائیان ایران نیســت و بسیاری از آنان
ثبت کرد .بازدیدی که نشــان میداد ،کار
تمایل ندارند اخبار مربوط به مشکالت آنان
اسماعیلپور موردتوجه بهائیان فارسی زبان
با دولت ،رســانهای شود ،چراکه این موضوع
قرار گرفته است.
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فعالیتهای اسماعیلپور درحالی بود که
بســیاری از بهائیان ایران از اســتفادهی
ابزاری گروههای اپوزیسیون از ایشان بهعنوان
نقض حقوقبشر نگران بودهاند و بارها این مسأله
را در گفتگوی خود با کارشناسان بهائیشناسی
مطرح کردهاند .بهائیان ایران هرچند برای رفع
مشکالت خود بســیار تالش میکنند ،اما قرار
گرفتن آنان در ردیف گروههای اپوزیســیون،
فقــط فشــار را بــر آندســته از بهائیان که
میخواهند همچنان در ایــران زندگی کنند،
افزایش میدهد .لذا این احساس در بین برخی
باورمندان بــه دیانت بهائی در ایران پیش آمد
که از این نمد ،کالهی برای ایشان نخواهد بود
و اخبار مربوط به مشکالت بهائیان ایران ،فقط
نردبانی برای ترقی مرتضی اسماعیلپور است.
اینها همه در شرایطی بود که اسماعیلپور ،پا
را از مأموریت اعالمشدهی خویش فراتر گذارده
بود و در مورد مسائل مختلف سیاسی اظهارنظر
میکرد .در مورد حوادث تروریستی افغانستان
و برای محکومیت داعش در کابل پیغام میداد

میتوانســت بر ایجاد شــکاف بیشتر میان
بهائیان ایران و حاکمیــت بینجامد .این در
شرایطی بود که اسماعیلپور در همین مدت،
خود را قربانی ترور مأموران امنیتی جمهوری
اسالمی معرفی میکرد .ادعایی که هیچگاه
موفــق به اثبات آن نگردیــد و البته او را در
ردیف اپوزیسیون خارج از کشور قرار میداد.
برخــی ناظران اما ،این ادعــا را یک نمایش
تبلیغاتی برای جلب اعتماد بیشــتر بهائیان
ایران به او میدانستند .درعینحال ،اسماعیل
پور هیچگاه اعالم نکرد که آیا اخبار مربوط به
بهائیان ایران را با رضایت آنان منتشر میکند
یا انتشــار این اخبار ،بدون دریافت مجوز از
ایشان است .اینها همه فارغ از اعتراضهای
حاشــیهای برخی بهائیان فارسیزبان به او و
ریختوپاشهایــش بود .ماننــد اعتراض به
نحوهی پوشــش لباسهای او در برنامههای
متنوع که نشــان میداد اســماعیلپور ،در
شــرایط مالی نســبتاً خوبی دست به تولید
برنامههای خود میزند.
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بهائیشناسی از منظر خوانندگان عزیز گذشت
که تکرار آن موجب مالل ایشان خواهد بود.

و در برابر حمالت داعش به مجلس شــورای
اســامی ســکوت مرگباری در پیش گرفت.
این مســألهای بود که در شمارهی گذشتهی
دربــارهی چرایی ورود اســماعیلپور
بهائیشناسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود و
به مسائل سیاســی و حضور در قامت
تشکیالت جهانی بهائی و بیتالعدل را در برابر
اپوزیســیون باید بــه این
این پرسش مهم قرار داده بود
مسأله توجه داشت که این
که باألخره بهائیها تا کی و
گروههــا و رســانهها مرتباً
کجا در امور سیاسی دخالت
با کمــک و تبلیغ یکدیگر،
نمیکننــد و معنای مباحث
درصدد نمایش نوعی اتحاد
سیاســی مطرحشده توسط
برای تقابل با نظام سیاسی
بهائی نیوز چیســت؟ آیا این
مستقر در کشــور هستند،
عــدم مداخله در سیاســت،
لــذا بیمعنــی اســت که
خود سیاســتی برای فرار از
اظهارنظر در مسائل اجتماعی مرتضي اسماعيل پور ،سردبير بهائي نيوز
اســماعیلپور از رسانههای
مختلــف بخواهد به ایفای نقــش در بازتاب
اســت و یا آنکه ابزاری برای تبلیغ تشکیالت
اخبار مربوط به نقض حقوقبشــر بهائیان در
بهائی محسوب میشود؟ چگونه است که کشته
ایران بپردازند ،اما در قبال منویات و مســائل
شدن برادران مســلمان در افغانستان توسط
موردعالقــهی آنان بهویژه رســانهی صدای
داعش محکوم میشــود ،اما در قبال حوادث
آمریکا ســکوت اختیار کند .شاید ورود او به
خونین تهران ســکوت میشــود؟ در پاسخ به
عرصهی اعتراضهای صریح و ساختارشکنانه
این پرسشها ،مطالبی در شمارهی گذشتهی
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بود ازآنجاکه یک رســانهی مســتقل است
و تمام اخبار او مربوط به پوشــش مسائل و
مشکالت بهائیان ایران نیست ،این تغییر نام را
انتخاب کرده است .اما ناظران مسائل بهائیت
در همین زمان ،نظر دیگری داشــتند .بهنظر
میرسید تشکیالت بهائی بهدلیل اعتراضهای
متعدد بهائیان ایران به ایجاد هزینههای بیشتر
برای آنان در قبال فعالیت اسماعیلپور ،از او
خواسته اســت نام بهائینیوز را کنار بگذارد
و خود را از قامت ســخنگوی جامعه بهائیان
خارج سازد .اسماعیلپور هم که خود را کام ً
ال
مطیع بیتالعدل میدانست ،به این خواسته
تن داده بود و نام بهائینیوز را بعد از دوســال
تالش ،تغییر داد .این البته پایان ماجرا نبود.
بیتالعدل از ورود او به سایر موارد و مشکالت
موجود برای افراد مختلف غیربهائی در ایران
ناخرسند بود .اینها البته در کنار شایعاتی که
او را وابســته به سرویسهای اطالعاتی غربی
معرفی میکرد ،باعث شد تا بیتالعدل ،تصمیم
بگیرد با ابراز برائت از اسماعیلپور و بهائینیوز،

به نظام جمهوری اسالمی را نیز بتوان از همین
زاویه تحلیل کرد .از نظر کارشناسان رسانهای
پایگاه خبــری بهائی پژوهی ،اســماعیلپور
محوریت در پوشــش اخبار جامعهی بهائی
در میان بهائیان فارســی زبــان را برای خود
کافی نمیدانســت و تالش داشت پای خود
را به رســانههای پربینندهتر نیز باز کند و در
قامت سخنگوی جامعهی بهائی و یگانه مدافع
حقوق بهائیان ایران ظاهر شود .این جامهای
بود که اسماعیلپور ،شــخصاً بر قامت خود
دوختــه بود و البته بیتالعــدل تحمل آن را
نداشت .بیتالعدل بارها نشــان داده بود که
رشد کنترلنشدهی هیچ مؤسسهی بهائی را
نمیپذیرد و حاضر نیست هیچ بهائی دیگری،
بیــش از خود بیتالعدل دیده شــود و مورد
توجه قرار گیرد.
تغییر نام بهائینیوز به پیامنیوز در اواخر
تابستان  1396( 2017شمسی) بسیار
تعجببرانگیز بود .اســماعیلپور اعالم کرده
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داده است که بهراحتی از خطوط ترسیمی و
چهارچوبی که خود برای انجام فعالیتهایش
اعالم کرده ،پا را فراتر میگذارد .مسألهای که
نمیتوان آن را تنها بهعلت کمتجربگی او در
مسائل رسانهای دانست ،بلکه باید منتظر بروز
جاهطلبیهــای او در آینده نیز نشســت .آن
چه که در مورد اســماعیل پور کمی عجیب
و در عین حال مهم اســت آن است که هنوز
نزدیک چهارهزار نفر از مخاطبان کانال خود
را علی رغم تعطیلی حفظ کرده اســت .ساده
اندیشی است اگر گمان کنیم هیچ یک از این
چهارهزار نفر بهائی نیستند و همگی فعاالن
حقوق بشری هســتند که به خاطر رفاقت و
یا عالقه بــه کارهای بهائی نیوز ،همچنان در
این کانال ماندهاند .به باور برخی تحلیلگران
حضــور این تعداد مخاطــب در کانال بهائی
نیوز ،حاصل نارضایتی بهائیان ایران از دستور
بایکوت اســماعیل پور است که به شکل یک
نوع نافرمانی مدنــی از بیتالعدل ،بروز پیدا
کرده است.

مسؤولیت اقدامات او را از دوش خود بردارد و
مثل همیشه ،خود را بیتقصیر جلوه دهد .اما
این شانه خالی کردن از مسؤولیت اقدامات او،
با آنچه که از حمایت سیســتماتیک از او در
طول این سالها به نمایش درآمده بود ،تکافو
نمیکرد و باورپذیر نبود که تشکیالت جهانی
بهائی ،برای نجات خود از گردابی که درمیان
بهائیان ایران ایجاد کرده بود ،اسماعیلپور را
قربانی کند.
اســماعیلپور و همراهانــش از اواخر
زمســتان مجموعهی دیگــری را با نام
ابهامزدایــی راهانــدازی کردهانــد که بهنظر
میرســد همان اهداف بهائینیــوز را دنبال
میکند .او متعهد شده است که مدت زیادی
در این فعالیت جدید باقی نماند و البته از ابتدا
اعالم کرده است که این بار خود را محدود به
بهائیان ایران نخواهد کرد .اینکه او تا چه اندازه
بتواند به آنچه که از ابتدا اعالم میکند وفادار
بماند ،محل تردید است ،چراکه او پیشتر نشان
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بهائیان ایران
گروگان بیتالعدل
آنچــه از مجموعــهی تحلیلها و دســتورها و
ابالغیههــای تشــکیالت پیچیــده و چندالیهی
بهائیت برمیآید ،تحریک ،ترغیب و تشویق بهائیان
ایران به سلســله اقدامات و فعالیتهایی است که
آشــکارا حسب قوانین رسمی و قواعد دینی کشور،
«ساختارشکنی»«،هنجارستیزی»و«قانونگریزی»
محسوب میشود .آنچه که حائز اهمیت بسیار است،
شــناخت ابعاد پنهان و رازهــای نهان این موضوع
راهبردی است.
جریان بابیه و بهائیه که در آغاز پیدایش از پیروان
کمشــمار برخوردار بود ،پس از گذشت دهها سال
برنامهریزی جهانی و فعالیت بینالمللی ،توانســته
است درکشورهای بسیاری برای خود ،طرفداران و
سازوبرگ و ساختار و روابط قابل اعتنایی فراهم آورد
و سالهاســت که در مقر مرکزی و سازمان بزرگ
شمـاره پنــج
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است از«طوفان» حاصلی دریافت کنند! در نگاه اول،
هر سیاستمدار فرزانه و هر جامعهشناس فرهیخته،
بهروشنی متوجه این خطای راهبردی میشود که:
در کشــوری که 98درصد آن را مسلمانان تشکیل
میدهند ،چطور ممکن اســت پیروان تفکری که
حیــات خود را در نفی و بلکه تمســخر اســام و
احکام مبیــن آن میدانند ،به خــود اجازه دهند
که به «ایرانزمین» دســتور آتش تهاجم مذهبی
صادر کنند و «خانهبهخانه»« ،مدرسهبهمدرســه»
و «سنگربهســنگر» در صدد اجرای فرامین مرکز
قدرتی از کشوری بیگانه برآیند!
آنگاه کــه مرکزیت تشــکیالت بهائیت جهانی
تحت عنوان «طرح دخول افواج» دســتور «هجوم
فکــری»« ،یورش فرهنگی» و «تجــاوز اعتقادی»
بهائیان ایران را به ســرزمین دینی مســلمانان در
ایران را صادر میکرد ،قطعاً میتوانست حدس بزند
که این «فرمان» تا چه میــزان« ،مخاطرهآمیز» و
«تشنجساز» میشود!
آیا میتوان باور کرد که بهائیان ایران ،ناسنجیده
تحت اوامر بهائیان بیگانه و خارجنشین ،به «خانه» و

و شکلگرفتهای در سرزمین فلسطین اشغالشده
(اســرائیل!) در شهر حیفا تحت عنوان «بیتالعدل
اعظم» راهبری بهائیان جهان را بهدســت گرفته و
منویات کوتاهمــدت و میانمدت و درازمدت خود،
برای نیل به آرمانهای ضد الهی-ضداسالمی -ضد
شیعی را قدمبهقدم ،به مرحلهی اجرا درآورد.
پیامهای بیتالعدل خطاب به بهائیان ایران ،پس
از پیروزی انقالب اســامی ایران ،جماعت بهائیان
ایران را بهسمتوسویی راهبری کرد که جز تنش،
بحران و تشــنج بــرای آنان ثمری در بر نداشــت.
درحالی که انتظار میرفت تصمیمها و دســتورات
تشــکیالت بهائیت جهانی ،برای بهائیــان ایران با
رعایت مالحظات کافی و حفظ حرمتهای اجتماعی
و قانونی کشور ایران ،تنظیم و ابالغ میشد و با اتخاذ
راهبرد پرهیز از هرگونه تنشآفرینی و بحرانسازی
به ساحل آرامش و آســایش راهبری مینمود .اگر
به فرامین آتشــین و پیامهای بحرانآفرین صادره
دقت شود ،بهخوبی روشن میشود که گویا راهبرد
اصلی بیتالعدل برای بهائیان ایران« ،باد» کاشتن
و بهدنبال آن «طوفان» درو کردن اســت .گویا قرار
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سترگ و عقیدهی ناب مهدویت و ظهور منجی عالم
بشــریت ،بدون هزینهی سنگین و بحرانآفرین به
ثمر بنشیند؟
آیا میتوان پذیرفت که مردم مسلمان ایران شاهد
خروج همکیشــان خود اعم از بســتگان ،دوستان،
همسایگان یا همکاران از اسالم باشند و با بیطرفی
و برخورد خنثی به تماشاگری بسنده نمایند؟!
آیا میتوان قبول کرد که تشــکیالتی بیگانه از
کشوری متخاصم ،راهبری و هدایت فکری و قلبی و
ایمانی و سازمانی بخشی از جامعهی ایرانیان ساکن
در ایران را برعهده داشته باشد و طبق امیال سازمانی
و اغراض سیاســی خود ،آنان را به این سو و آن سو
ســوق دهد و بر مدار هنجارشکنی و قانونستیزی
تحریک نماید و آشــکارا حاکمیت ملی را «نقض»
کنــد و دولت و ملت ایــران را نادیده بینگارند و با
هیچگونه عکسالعملی ،مواجه نشوند؟ آیا میتوان
پذیرفت که تشــکیالت جهانی و گسترده بهائیت
م ّکررا ً از طریــق تماس و مذاکره با ســازمانهای
بینالمللی مانند ســازمان ملل و سران دولتهای
صاحبنفوذ غربی ،صدها مؤسســهی بین المللی و

«مدرسه» و «کارگاه» و «کارخانه» و «بیمارستان»
و «پارک» و «مغازه» و «شرکت» و حتی «مؤسسات
خیریه» و «بنیادهای نیکــوکاری» و «انجمنهای
مردمنهاد مسلمان» به انحاء گوناگون و با بهرهگیری
از روشهای تبلیغ مســتقیم و غیرمستقیم ،یورش
فکری برند و دیر یا زود با واکنش تند و عکسالعمل
غیرقابل مدیریت مردم مواجه نشوند؟!
آیا میتوان باور کرد که بهائیان ایران برای تغییر
دین و آیین میلیونها مردم مسلمان ایران نقشه 5
ساله و  10ساله و کتاب و جزوه و جلسه و کنفرانس
تــدارک بینند و بــا ترکش مذهبــی و هیجانات
اجتماعی روبهرو نگردند؟
آیا میتوان انتظار داشــت تالشهای تشکیالت
مرکزی بهائیت از طریــق بهائیان ایران برای اعالم
ناکارآمــدی اســام و اعالن پایــان تاریخ مصرف
قرآن و به اســتهزاء گرفتن احکام نورانی و آسمانی
آن ،با تعجب ،تأســف و حتی تقابل مردم مسلمان
ایران بــا هموطنان بهائی خود ،منجر نشــود؟ آیا
میتوان پذیرفت که تالش سازمانیافته و کوشش
برنامهریزیشــدهی بهائیان ایران بــرای امحاء باور
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پنهان کارانه تبلیغی روزی آشــکار نشــود و امواج
اعتراض و خشم مردم ایران را بدنبال نیاورد؟
آیا میتوان باور کرد که فعالیتهای تبلیغی تحت
پوشش خدمات اجتماعی -اقتصادی کام ً
ال محرمانه،
هرگز افشاء نشــود؟ پاسخ همهی این پرسشهای

دهها رئیس جمهور و نخستوزیر را به اعمال فشار
سیاســی بر دولت و ملت ایران وادار نمایند و مردم
شریف و باغیرت این سرزمین ،از جرم این نااهالن
وطنفروش بگذرند؟ قطعاً تاریخ ایران این همپیمانی
سران بهائیت جهانی با دشمنان دولت و مردم ایران
را فراموش نکرده و دیر یا زود به آن واکنش جدی و
موثر نشان خواهند داد.
آیا میتوان قبول کرد که بیتالعدل (ســازمان
مرکــزی و قلب فرماندهی بهائیت) با اســتفاده از
محافل ملــی منتخب خود در کشــورهایی مانند
امریکا ،انگلســتان ،کانادا و ...و صدور دستورالعمل
بــه آنان که بــه هرنحوممکــن از دولتهای خود
درخواست نمایند که در مجامع بینالمللی اقدامات
گستردهای را علیه ایران مدیریت نمایند .مانند آنکه
در موضوع توافقنامه برنامهی جامع مشترک موسوم
به «برجام» به کشورهای تحت نفوذ توصیه کنند که
از هرگونه تجارت با جمهوری اسالمی ایران به بهانه
مسائل «حقوقبشری» خودداری نمایند.
آیا میتوان باور کرد که دســتورات تشــکیالت
بیتالعدل اعظم در جهت بهره گیری از روشــهای

پرمغز و مهم آن است که:
قطعاً ســران بهائیــت بهویژه اعضــاء  9نفره
بیتالعــدل بهخوبی بــه آثــار «بحرانآفرین» و
«تشنجساز» تصمیمات خود واقف بوده و با علم و
آگاهی کامل به صدور پیامهای مخاطرهآمیز اقدام
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رهبری بهائیت درهرحال خود را برنده این میدان
میبیند.
نکتهی شــگفتانگیزی که این بازی دوســربرد
بیتالعــدل را اســتحکام میبخشــد ،آن اســت
کــه درهرصــورت و درهرحالــت در عرصهی این
تشــنجآفرینیها ،حاصل قطعــی آن« ،انــزوا» و
«خودسانسوری» و «زندگی جزیرهای» برای بهائیان
ایــران در جامعهی بزرگ ایرانزمیــن خواهد بود،
چنانچه چنین هم شــده است .برای تقویت مبانی
«فرمانپذیــری» بیچونوچرای بهائیــان ایران از
بیتالعدل ،ضروری بود که جامعهی هرچند کوچک
بهائیان ایران ،مانند جامعهی مسیحیان و یهودیان
و زرتشتیان ایرانزمین در خانوادهی بزرگ ایرانیان
حل نشــوند و با حفظ تشخص و ت ّعین خاص خود
به زندگی با دیگر هموطنان خــود اهتمام ورزند و
بهگونهای که هموطنان ،همشهریان ،همکالسیها،
همســایههای بهائیــان ،باید آنها را انســانهایی
انگشتنما که قصد تفاخر آیینی دارند ،بشناسند! و
این دیوار بلند بیاعتمادی به بهائیان را تقویت نماید.
تأکید راهبردی راهبران بهائیت آن است که بهائیان

نموده و مینمایند .آنان در استراتژی کالن چنین
تحلیل میکنند :یا نظام جمهوری اسالمی و مردم
ایران در برابر فعالیتهای سازمانی و تحرکهای
تبلیغاتی بهائیــان ایران کوتاه آمــده و میدان را
برای توســعهی کمی و کیفی بهائیــت در ایران
خالی میکنند و از مانعتراشی و مقابله ،خودداری
خواهند نمود و دراینصورت بهائیان ایران و جهان
نیز با افزوده شــدن جمعیت مؤمنان به امراهلل!! به
کمی جمعیت و آثار
فرایند اصلی قدرت یعنی رشد ّ
مترتب بر آن ،دســت یافته و راه را برای گامهای
بعدی مهیاتر خواهند ساخت؛ یا به راهبرد مقابله
با نقشههای تبلیغی و فعالیتهای سازمانی بهائیان
ایران اهتمام خواهند ورزید که این رویکرد هم با
«راهبرد مظلومنمایــی» و به بهانهی عدم رعایت
حقوقبشر در ایران ،اسباب جلب حمایت جهانی
از بهائیــت و نیز محکومیت حقوقبشــری نظام
جمهوری اســامی ایران و انزوا و تهدید و تحریم
ایران را بهدنبال خواهد آورد که آثار این «راهبرد
مقابله» برای ســران بهائیت فوقالعاده شــیرین
خواهد بود .بنابراین با اتخاذ راهبرد دوگانه ،نظام
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این مهم دست یابد .کافی بود «تبلیغ مسلمانان در
ایران» همانند «تبلیغ یهودیان در اسراییل» ممنوع
میشد و ســاختار سازمانی و تشکیالت پیچدرپیچ
بهائیت بالفاصله پس از پیروزی انقالب اســامی و
بهراستی «تعطیل» میشد.
نیک روشــن اســت که با چنین رویکردی ،صد
البته هژمونی بیتالعدل به مرور زمان محو میشد
و ســیطره و سلطنت فکری تشکیالت بر جامعهی
کوچک بهائیان ایــران برچیده میگردید .برمبنای
چنین شــناخت و تحلیلی اســت کــه برخورد با
بهائیان ایران فقط باید «فرهنگی»« ،مردمی» و از
جنس «هدایت» و «روشنگری» و «هشدار» باشد
و هرگونه «تندروی» یا « امتیازدهی» در این زمینه،
بازی در زمین دشمن خواهد بود.
باید با هوشمندی و نه از سر سادهلوحی حساب
بهائیان ایران را از بهائیان حیفانشین و اجنبی جدا
کــرد و با تدوین برنامهای چنــد الیه و راهبردی و
دوراندیشــانه ،آنان را با «حســن ُخلق مسلمانی»
جذب و از تشکیالت فتنهساز ،دور کرد؛ هرچند به
شرف آیین محمدی ،توفیق شرفیابی نیابند.

ایران مانند «جیوه» باشند و هرگز در دریای خروشان
و باصفای ایرانیان حل نشــوند .این نکته فوقالعاده
حائــز اهمیت اســت .بیتالعدل به بهائیــان ایران
القاء میکند که شــما انسانهای هدایتشده ،برتر،
شایستهی تکریم و احترام مضاعفاید و باید تمامی
ایرانیــان ایرانزمین را از گمراهی و خرافهپرســتی
نجات بخشید .مبادا زمام فکر و عقیده و آرمان خود
را رها کنید ،هماره «تبلیغ تهاجمی» ،هماره «هجوم
فکری» ،هماره «معلمی» ،هماره «رسالت پیامبری»!
برای انسانهای گمراه و درعینحال ظالم و نادان!
حاصــل این راهبرد جامعــهی جهانی بهائیت و
بعضاً ندانمکاریها ،انباشــت کینه و شکاف مستمر
در قلب و جان بهائیان ایران نسبت به مردم مسلمان
ایران شده است .بیتالعدل با اتخاذ این راهبرد عم ً
ال
بهائیان ایران را «گروگان» گرفته است ،تا اجازهی
خروج از این بن ِ
بست غیر رسمیت را به هر قیمتی
از مردم ایران بگیرد! بهراســتی اگر بیتالعدل اراده
میکرد «تشــنجزدایی» و «آرامشبخشــی» را در
دســتور زندگی بهائیان ایران قراردهد ،بهسهولت
میتوانست با چند تدبیر ساده و اطالعیهی آشکار به
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گفتوگو با دکتر مجید تفرشی

چالشهای بهائی پژوهی
در روزگار حاضر
گفتوگو  :سید مقداد نبوی رضوی  ،مهدی هادیان
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گفـتوگـو

مجیــد تفرشــی دانش
آموخته تاریخ ليســانس

در دانشگاه تهران و ســپس در مقاطع فوق
ليســانس و دكترا در دانشگاه رویال هالووی

لندن است .وی اکنون حدود بیستو پنج سال

است که در بريتانيا ساكن بوده و در مطالعات

تاريخي و اسنادی دربارهی تاریخ معاصر ایران،
خليج فارس ،آسياي مركزي و تشيع مشغول

است .او مدير مؤسسه مستقل مطالعات ايران
و اروپا است و با مؤسسات تحقيقي و مختلف،
به خصوص ،آرشــيو ملي بريتانيا و سازمان

اسناد و پژوهشكده اســناد آرشيو ملي نیز
همکاری دارد.
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در این خصوص نمیکردند .سالها
»بهائی شناسی :محضر شما
»
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
قبل آقای دنیس مک اوئن که خود
خوشآمد عرض میکنیم و از اینکه
بهـائیشنـاسی
بهائی فعال و متعصبی است ،دربارهی
بهائی پژوهی را قابل دانستید
این معضل مقاله ای نوشت و نسبت
و تشریف آوردید متشکریم.
به مشــکل محدود شــدن مطالعات بهائی به
امیدواریم گفتوگوی خوبی با شما داشته
عالقمندان و معتقدان به این دسته و در نتیجه
باشیم و مخاطبان نشریه بهائی شناسی از
روند رو به انحطاط این مطالعات هشــدار داد.
نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی شما
ایــن موضوع با واکنش تند و شــدید بهائیان
که در طول سالیان گذشته به ثمر نشسته،
متعصب و حتی تا حدی طرد آقای مک اوئن
بهره کافی را ببرند .فکر کردیم سخن را از
برای مدتی منجر شد.
اتفاقی که چند سال پیش رخ داد و شما در
دوم اینکه محققان مستقل وارد این مقوله
آن حاضر بودید ،شروع کنیم .بهائیها در
نمیشــدند به این دلیل که اگر میخواستند
طول ده -پانزده سال اخیر کنفرانسهایی
انتقادی و چالشــی برخورد کنند ،مورد طعن
برگزار میکنند و تعداد اینها هم افزایش
و لعــن و تکفیر بهائیان واقع میشــدند و اگر
یافته و از متفکرین و اندیشمندان مسلمان
میخواستند صادقانه کار را انجام دهند ،مجبور
و بهائی دعوت میکنند تا نظرات خودشان
بودند شرافت و صداقت علمی خودشان را کنار
را مطرح کنند .یکی از آن کنفرانس ها،
گذارند.
کنفرانس تورنتو بود که حضرت عالی هم
بنابراین اکثر قریب به اتفاق کســانی که در
تشریف داشتید و صحبت کردید .اوالً:
این رشته کار میکردند ،بهائی بودند .یادم است
تحلیل شما از این رویکرد جامعهی بهائی
سال  1992که به بریتانیا رفتم ،یکی از اولین
در برگزاری چنین کنفرانسهایی چیست
صحبتهایی که داشتم برای انتخاب پایان نامه،
و آیا این کنفرانسها را علمی و آزادمنشانه
با آقای دکتر جان گرنی استاد برجسته ایران
و پژوهشی میدانید یا نکات قابل تأملی در
مؤسسهی شرقی دانشگاه آکسفورد
آن هست؟
شناسی در ّ
بود که االن بازنشســته شدهاند؛ وقتی موضوع
دکتر تفرشــی :بســم اهلل الرحمن الرحیم.
بهائیت را مطرح کــردم که عالقهمندم در آن
از زمانــی که به خصوص در غــرب و امریکا،
زمینه کار کنم ،خیلــی راحت به من گفتند:
مطالعات مربوط بــه بهائیت یا به تعبیر امروز
ایــن موضوع ارزش کار کــردن ندارد .چون از
بهائی شناســی رواج پیدا کرده است ،این امر
نظر تاریخی و علمی کم ارزش است و اگر شما
همیشــه از دو ضعف بزرگ و مشکل اساسی
بخواهید کار علمی و مستقل و منصفانه بکنید،
برخوردار بود .یک مشــکل این که اکثر قریب
مورد شماتت و حملهی حضرات قرار میگیرید.
به اتفاق کسانی که وارد این رشته شده بودند،
ایشان نه ادعای مســلمانی داشت و نه ایرانی
خود بهائیهــا بودند و غیر بهائیها کار جدی
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و رایج شــود ،طبیعتاً یکی از راههای
بود .او دوست خوب من بود و خیلی
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
اصلیاش این اســت کــه در درون
هم دوستان بهائی داشت؛ ولی به من
بهـائیشنـاسی
مجامع دانشــگاهی شــناخته شود،
توصیه کرد که وارد این مقوله نشوم.
عرضه شــود و برایش بازاریابی شود.
خودش هم بیشتر عمرش را ،حداقل
طبیعتاً راه این است که چنین کنفرانسهایی
نیمه دوم عمر علمی اش را درباره ادوارد براون
بگذارید؛ گاهی مســتقل از دانشــگاه ولی در
کارکرده است و فکر نمیکنم کسی به اندازهی
چهارچوب دانشــگاه ،در حد اجاره کردن یک
ایشان روی این موضوع کار کرده باشد.
سالن و گاهی با همکاری مؤسسات دانشگاهی
این رویکرد تقریباً از دو دههی گذشــته به
و پول دانشگاه و گاهی پول دادن به دانشگاهها
تدریج تغییرکرده است .به دلیل این که بعضی
برای این که یک کنفرانس برگزار کند .همهی
از بهائیــان تحصیل کرده وارد کرســیهای
این راهها ممکن اســت به مسألهی مطالعات
دانشگاهی شدند و شغلهای دانشگاهی گرفتند.
البته قب ً
بهائی به عنــوان یک بحث جدی جدید ختم
ال هم مورخان خودخوانده ای بودند که
شود .حتی اگر قب ً
ال بی ارزش بود ،کم کم یک
بــه نام پژوهش علمــی در عمل تبلیغ صرف
ارزش و اعتبار آکادمیک به آن داده شــود و با
بهائیت میکردند .البته بعضاً اساتید بهائی در
یک ظاهر و پوشــش آکادمیک به آن وجاهت
رشتههای دیگر هم بودند که کار اصلی آنان به
داده شود.
مطالعات بهائی ارتباطی نداشت ،ولی در زمینه
باورهای خود هم مینوشتند .مث ً
این کار در مراحل مختلف صورت گرفت و
ال آقای دکتر
بارزترینش در تاریخ سی ژوئن تا دوم جوالی
امین بنایی که در دانشگاه یو سی ال ای استاد
 2011در دانشــگاه تورنتو برگزار شد .در آن
ادبیات فارسی بود .اخیرا ً بعد از شروع جمهوری
زمان ،کرسی مطالعات ایران شناسی دانشگاه
اسالمی و با آمیخته شدن مسألهی بهائیت با
تورنتو هم نیاز به پول داشت ،هم نیاز به تبلیغ
دعوای سیاســی روز در ایران و تبدیل شدن
داشت که عدهی زیادی به دانشگاه بیایند که
بهائیت به فوتبال سیاسی بینالمللی علیه ایران
بعدا ً برای پروژههای بعدیشــان کمک بگیرند.
و در واقع مقولهای که ما امروز به نام کاســبان
متولیان ایران شناســی در آن دانشــگاه هم
حقوق بشر در دنیا میشناسیم ،بهائی شناسی
طبعاً بلند پروازیهای خودشــان را داشــتند
هم با سرمایه گذاریهایی که کشورهای غربی
و هم زاویهای با سیاســتهای ایران داشتند،
و بعضاً اســرائیل در یکی دو مورد انجام دادند،
طبیعت ٌا اینها با هم جمع شــد و بهائیها هم
به یکی از مطالعات مطلوب عده ای تبدیل شد.
کمک کردنــد و کنفرانس تورنتو تحت عنوان
این مسأله برای برخی نام و نان داشت و برای
«دگراندیش ستیزی و بهائی آزاری» برگزار شد.
اهمیت مســائل اعتقادی مورد
برخی به دلیل ّ
توجه بود .وقتی چنین مقولهای که قب ً
در واقع یک شــروعی برای یک سری کارهای
ال اعتبار
بعدی بود که همچنــان ادامه دارد .بزرگترین
و احترام علمی نداشته ،میخواهد سامان بگیرد
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کردید چند اشکال مهم داشت:
معضل این کنفرانس از نظر مشــی
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
اول آن که مستقیما هیچ ارتباطی
علمی و بی طرفی علمی بود .شرکت
بهـائیشنـاسی
با بهائیت نداشــت و دوم آن که یک
کنندگان در ایــن کنفرانس عدهای
کالم حــرف اضافه نداشــت و هیچ
بودند که یا با هم در یک موضوع هم
ارزش افزودهای به دنیای علم نداشــت .سوم
نظر بودنــد و یا دیگران هم که با آنها هم نظر
آن که ایشان منابع منتشر شده و اسناد داخل
نبودند ،نظرات آنها را تأیید میکردند.
ایــران و (البته آقای دکتر کاتوزیان به من هم
یعنی در واقع کنفرانسی بود نه برای چالش
محبت دارند) ،منابع جدید را ندیده بود .حتی
و بررســی یک موضوع علمــی از دیدگاههای
مختلف .مث ً
در حد اسناد سازمان اسناد که منتشر شده و
ال مــا چندی پیش یک کنفرانس
محاکمات قاتلین میجر رابرت ایمبری را ندیده
راجــع به آقای محمد علی فروغی ذکاءالملک
بود.
داشــتیم .آدمهای مختلفــی از دیدگاههای
بعضــی که در کنفرانس بودنــد مثل آقای
متفاوت بد یا خوب ،مثبــت و منفی آمدند و
کریمــی حکاک که صحبتش دربــاره اماکن
صحبــت کردند و حرفشــان را زدند .ولی در
بهائی بــود که تخریب شــده بود و ایشــان
کنفرانس تورنتو همه یک جور حرف میزدند.
عکسها را نشان میداد و این که حیف است
همه راجع به مزایا و جنبههای مثبت بهائیت و
که اینها خراب شده! کل سخنرانی ایشان این
تاریخ آن صحبت کردند .آنها هم بهائی بودند
بود .در واقع بخشی از کنفرانس استفاده از نام
یا اگر نبودند ،ســتاینده بودند و یا احســاس
و آدمهای مشــهور در مطالعات ایرانی بود که
سمپاتی و دلسوزی نسبت به بهائیت داشتند.
نشــان داده شود یک کنفرانس بهائی توانسته
در واقع همه میدانند که این کنفرانس ارزش
اینها را دعوت کند و از شهرتشــان برای آن
علمی و پژوهشــی ندارد ،حتی کسانی که در
هدفی که وجود دارد ،استفاده شود .اگر از من
آن کنفرانس حضور داشتند و صحبت کردند،
بپرسید میگویم کنفرانس تورنتو از نظر علمی،
چه بهائی و غیر بهائی ،آنها که مقداری انصاف
بسیار ضعیف بود ولی کنفرانسی بود که چند
علمی داشتند ،من با آنها که خصوصی صحبت
صد نفر آدم از سراسر دنیا آمده بودند و مقدمه
کردم ،میگفتنــد هزینه هایمان را دادند و به
ای شد برای اینکه بهائی شناسی به محلی برای
ما محبت دارند و بهائیها مهربان اند ،ولی این
کمک به کرســی هایی که نیاز به پول دارند،
کنفرانس علمی نیســت .به نوعی ادای دین و
تبدیل شــود و در واقع یک داد و ستد متقابل
انجام وظیفه سیاسی و شخصی بود .برخی از
بین این دو یعنی سازمانهای بهائی و دانشگاه
سخنرانیها هم از نظر علمی کهنه و ناقص بود.
هایی که به شــدت بحران مالی دارند صورت
»با آقای کاتوزیان گفتگو نداشتید؟
»
بگیرد؛ پولی از آنها گرفته شود و تبلیغی برای
دکتر تفرشی :چرا ،من به ایشان گفتم شما
طرف مقابل شود.
صحبتی که راجع به ماجرای امریک و سقاخانه
شمـاره پنــج
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فصـلــنـامـه
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حق هســتید و حرفهایتان درست
»محتو ا ی صحبت شما د ر
»
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
اســت .ایــن جداگانه باید بررســی
کنفرانس چه بود؟
بهـائیشنـاسی
شود .کسی که مورد ظلم واقع شده،
دکتر تفرشــی :صحبــت من ده
حرفــش بر حق نیســت .این َخلط
دقیقه بیشــتر نبود و در برنامه هم
مبحث توســط بهائیها تا جایی خریدار دارد؛
نبــود ،در بین برنامه بود ،از آقای دکتر توکلی
عده ای بر اســاس احساسات ،و عده ای هم بر
طرقی که با من سابقه آشنایی طوالنی دارد و
اساس منافع سیاسی تأیید میکنند .در دنیای
در واقع صاحب کنفرانس بود ،خواهش کردم
آکادمیک نمیتوانید بگویید من مظلومم پس
چند تا نکته بگویم و ایشــان هم با بزرگواری
حرف راست را میزنم.
پذیرفتند ،البته نمیدانم مشورت هم کردند یا
»آیا اسم کنفرانس خود نمادی از نشان
نه .من چند تا نکتــه گفتم که خیلی کوتاه و
»
دادن مظلومیت نبود؟
شفاف بود.
دکتر تفرشــی :اتفاقاً بحث من همین بود.
نکته اول :من به عنوان یک آدمی که تالش
وقتی شــما کنفرانس علمی برگزار میکنید،
میکنــم و اعتقاد دارم که بهائی ســتیز نباید
نمیتوانید در پوستر و بروشور کنفرانس ،بیانیه
باشم و نیســتم ،به آموزهها و تاریخ و عملکرد
بدهید و از ابتدا تعیین تکلیف کنید .یعنی در
بهائیت اعتراض و انتقاد علمی دارم .مسائل من
واقع هدف کنفرانس را از روز اول معلوم کنید
شخصی نیســت .در طول تاریخ هر کس این
که آمدهایــم ،این را ثابت کنیم .کار کنفرانس
جوری رفتار کرده ،سریعاً برچسب بهائی ستیز
بررســی یک موضوع اســت .آیا ثابت شود یا
به او زده شده .شما به من یک نقشه راه نشان
نشود؟ پس اینکه از اول حکم را ثابت کردید،
دهید که من اگر از این مســیر بروم ،متهم به
دیگر جای بحث باقی نمیماند.
بهائی ستیزی نمیشوم .به من بگو تو از این راه
نکته ســوم :مخصوصاً به خانم مینا یزدانی
برو و انتقاد هم بکن ،ما کاری با تو نداریم .اگر
و دیگرانــی که آنجا بودند ،عــرض کردم که
این راه را به من نشــان دهید ،تشکر میکنم،
شــما در صحبتهایتان اشــاره میکنید که
چون من هر راهی بروم ،شما میگویید بهائی
عدهای هستند که به ما تهمت میزنند ،بهائی
ستیز هستی.
ستیزنند و حرفهایی میگویند که برای آزار
نکته دوم :اینکه بهائیان در جمهوری اسالمی
بهائیها استفاده میشود و از قدیم هم عدهای
مورد ظلم و ستم واقع شدهاند امری است که
دروغهایی علیــه بهائیهــا میگفتند؛ مثل
در بعضی زمینهها قطعــی و در بعضی موارد
خاطرات دالگورکی که جعل شده برای اینکه
بر همگان ثابت نشــده است .ولی به فرض که
بهائیها را مورد تعرض قرار دهند و امثال اینها.
همهی ایــن موارد هم حق بــا بهائیها بوده؛
شما در دورانی زندگی میکنید که از تحوالت
مظلومیت ،لزوماً حقانیت نمیآورد .اگر شــما
و فعالیتهای مدرن و مطالعات انتقادی بهائی
مظلوم واقع شــوید ،معلوم نیست که شما بر
شمـاره پنــج
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سلطنت محمد رضا پهلوی ،یک امر
غافل اید.
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
جدی اســت و افرادی در این مورد
اآلن دوران قاجار و پهلوی نیست،
ّ
بهـائیشنـاسی
کار کردهاند که خودشــان سکوالر
جوانانی که االن هستند نه وابسته به
هستند و مســأله به این سادگی که
جمهوری اســامیاند و نه خودشان
شما بگویید این نبود و آن نبود ،نیست .خیلی
بهائی ســتیزند .آنها به عنوان یک مطالعهی
عمیق تر از اینهاست .شــما  4نفر را گفتید
چالشــی موضوع را بررسی میکنند و خیلی
بهائی نیســتند ،من  40نفر را نشان میدهم
جدی و عمیق تر از آنند که شــما بگویید یک
که بهائی و در سطوح باال هم بودند .این ساده
عده خشــکه مقدس مرتجــع دور هم جمع
کردن صورت مســأله و همه چیز را سیاسی
شــدهاند و به بهائیها فحش میدهند .اگر آن
فرض کردن و پروژه انقالب و جمهوری اسالمی
دوران بــا مختصات خود برقرار بوده ،دیگر آن
دانستن است؛ انداختن مشکل به گردن دیگران
دوران گذشته و االن که نسل جدید عالقهمند
رفع مشکل از شما نمیکند.
هستند و کار میکنند ،خیلی عمیقتر هستند.
انگلیسیها ضرب المثلی دارند که میگوید:
ضمناً اینها بعضاً خودشــان در ایران هم تحت
«با زیر فرش پنهان کردن مشــکالت ،شــما
فشارهای مختلف رسمی هستند .شما دوست
نمیتوانیــد آن را از بین ببرید بلکه باید با آن
دارید موضوع را ســاده کنید که نشان دهید
مواجه شوید».
دشــمنان احمق و مزدوری مقابل ما هستند.
این صحبت را بعدا ً در ادامه نوشــتم و آنجا
این جوری نیســت ،شــما با آدمهای جوان و
نگفتم که مشــکلی که ما االن به خصوص در
جدیتری روبرو هستید.
سالهای اخیر با مسأله بهائیان مواجه هستیم،
مســألهی بعدی هم این اســت کــه  -به
بیشتر از مسأله دگر اندیشی یا اینکه کسانی با
خصوص روی صحبتم با آقای موژان مومن بود
اعتقادات غیر مسلمانی یا غیر شیعه در ایران
که ایشــان گفت تمام حرفهایی که در مورد
آمدهانــد که بچهها را بی دین کنند هســت،
پیوند بهائیت با رژیم پهلوی میزنند نادرست
بلکه با وجه جدیدی مواجه هستیم .این قب ً
ال
اســت و در رژیم پهلوی هیــچ بهائی در رأس
هم وجود داشــت ولی شفاف و آشکار نبود .ما
قدرت نبوده-برخی انکارهای شــما در مورد
برای اولین بار در حدود پنج سال اخیر شاهد
تاریخ سیاسی ایران و نقش بهائیها در قدرت
این هستیم که به طور آشــکار ،سازمانهای
در دورهی پهلوی ،درست نیست .من گفتم یا
اصلی بهائیت در امر ایران ســتیزی و مبارزه با
مطالعات تاریخ معاصر ایرانتان اشــکال دارد
منافع ملی ایران دخیل هستند .با کثیفترین
یا اینکه طرف مقابــل را احمق و نادان فرض
ســازمانهای نئوکان آمریکایی ،اسالم ستیز،
کردهاید.
اســرائیلی و راســت افراطی اروپایی و حتی
چــون حضور و نفوذ بهائیــت و بهائیان در
عــرب برای تخریب منافع و مصالح ملی ایران
حکومت پهلــوی ،به خصــوص نیمهی دوم
شمـاره پنــج
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همکاری میکنند .به بهانهی اینکه
فرهنـگی اجتـماعی
اینکه بهائیها با بعضی سازمانهایی
دارند تبلیغ حقوق بشــر میکنند یا
بهـائیشنـاسی
که علیه جمهوری اسالمی فعالیت
مبارزه با بهائی ستیزی میکنند نیز
میکنند و ایران هراسی را دامن
این تحرکات را توجیه میکنند .این
میزنند ،مشغول همکاری هستند و به آنها
یک پدیده ای اســت که جدیدا ً آشکار شده و
کمک میکنند .آیا شما شواهدی دارید؟
البته همیشــه وجود داشته است اما نه به این
دکتر تفرشــی :بله ،خیلی بیشتر از شواهد
وضوح و عریانی.
اســت .در ســالهای بعد از پیروزی انقالب
»شما در آن سخنرانی درباره ازلیها
»
اســامی ،فعالیت بهائیها علیه ایران  -تأکید
هم صحبت کرده بودید ،اگر به آن اشاره
میکنم علیه ایران و منافع ملی ایران -وجود
بفرمایید خوب است.
دکتر تفرشی :بله .مث ً
داشته است .در اسناد بریتانیا و امریکایی مرتب
ال در سخنرانیها اشاره
هســت ،تظلم به مقامات و سازمانهای غربی
میشــد که یحیاییها این جــوری میکنند
چه مســتقل و چه غیر مستقل .سازمانهای
یحیاییهــا عبارت تحقیــر و تصغیر ازلیانمشــکوک برای اینکه از آنها و از حقوقشان
اســت  -و اوالً خیلی از مواردی که مربوط به
حمایت کنند ،زیاد اســت .اینها آشکار نبود
ازلیها و بابیهای اولیه بود را به بهائیه نسبت
دادهاند از جمله مســألهی قرةالعیــن و ثانیاً
و خیلیهــای آنها هم توجیــه پذیر بود .مث ً
ال
میگفتند یک بهائی در ایران زندان اســت یا
بخشــی از چالشهای جامعــهی بهائی را به
درحال اعدام اســت ،یا اموالش مصادره شده
ازلیها نسبت دادند که در واقع ازلیها هستند
و از یــک نمایندهی مجلس در بریتانیا یا یک
که به جمهوری اســامی خط میدهند .سوم
نماینــدهی کنگره در امریکا یا یک ســازمان
اینکه چه در مورد مشــروطیت و چه در مورد
دولتی یا خصوصــی بومی یــا بینالمللی یا
بعضی از دست آوردهای دگر اندیشی که قبل
سازمانهای وابسته به کشورهایی مثل اسرائیل
از مشــروطه وجود داشته را به بهائیت نسبت
خواسته که از او حمایت کنند.
میدهند که نه از نظر زمانی و نه موضوعی به
تــا اینجا توجیه این بود کــه ما برای اینکه
بهائیت نمیخورد .من گفتم شما از یک طرف
حقوقمان را احقاق کنیم ،این کارها را میکنیم.
همه را به مزدوری ازلیها متهم میکنید و از
تا قبل از سال  1392شمسی ،هنگامی که در
یک طرف خیلی از دســت آوردهایی که آنها
موضوع حقوق بشر علیه ایران قطعنامه صادر
متعلق به خودشان میدانند و واقعاً هم هست،
میشــد ،مــوارد کمتری مربوط به ســازمان
بــه خودتان اختصاص میدهید ،در عین حال
مجاهدیــن خلق بــود و عمــدهی بندهایش
توهمی دارید که هنوز ازلیهــا قدرتی دارند
توسط بهائیان تنظیم میشد؛ گروههای دیگر
که با شما مقابله میکنند و حتی به جمهوری
فعالیت
اسالمی خط میدهند.
نبودند .باز هم توجیه داشــتند که ما ّ
فصـلــنـامـه
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»آقای دکتر! اشاره ای داشتید به
»
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است با آن مواجه شــود یا بهائیها
سیاسی نداریم ،اگر علیه ایران کارزار
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
فشار بیاورند ،روبرو نشود .متأسفانه
میکنیــم ،به خاطر این اســت که
بهـائیشنـاسی
یا خوش بختانه  -نمیخواهم ارزش
حقوق مــان را حفظ کنیم و جلوی
گذاری کنــم  -االن در فعالیتهای
ظلم را بگیریم .به همین منظور حتی
ایران هراسی و ایران ستیزی ،سازمان بهائیت
ســازمان بهائیت در دوایر حقوق بشر سازمان
حتی بیشتر از گروههای کمونیستی کارگری
ملل در ژنو و نیویورک نماینده مســتقر و دائم
یا مجاهدین خلق در کشورهای مختلف نفوذ
داشت و دارد.
دارد .با تغییر دولت در ایران در سال  92اتفاقی
اتفاقی از سال  1392به بعد افتاد -که خود
افتاد .برای اولین بار سازمان رهبری بهائیت به
من شــاهدم ،در کنفرانسهــای مختلف در
اعضاء تلویحاً و گاهی رسماً اعالم کرد که برای
فعالیتهای سازمانهای حقوق بشری و اتاق
نشان دادن خودشان و احراز هویت و جلوگیری
فکرها و اندیشکدهها و گروههای البی -این بود
از فراموش شدن بهائیها و اینکه اجازه ندهند
که چندین دســته علی الخصوص بیت العدل
ایران به شرایط عادی برگردد ،باید وارد کارزار
و سازمان اداری اجرایی بهائیت ،به این نتیجه
سیاسی شوند .این معضل تا آنجا پیش رفته که
رسیدند که روندی که در حال پیش روی است،
شــما میبینید امروز در بد نامترین گروههای
رونــد بهبود روابط ایران و غرب اســت؛ ایران
دست راستی وابســته یا مرتبط با اسرائیل و
دارد در قالب مذاکرات هستهای با دنیا آشتی
آمریکا ،مثل مؤسسه گیت استون ،نویسندگان
میکند و مشکالتش را به تدریج حل میکند.
بهائی با اسم و رســم علیه جمهوری اسالمی
مسألهی هستهای که آن موقع بزرگترین مانع
برای تحریم ،بــرای حمله به ایران برای ضربه
بهبود روابــط ایران و غرب بود ،پرونده اش در
زدن به ایرانی مقاله مینویسند.
حال بسته شدن است ،پس باید کاری کرد که
نمونه اش همان آقای دنیس مک اوئن است
این مسأله حل نشــود .آثارش این بود که اگر
که در سالهای اخیر ،در رسانهها و سازمانهای
ایران با غرب آشتی کند ،مسأله سازمان بهائیت
کام ً
ال آشــکار ضد ایرانی ،به خصوص موسسه
ممکن است نادیده گرفته شود و غربیها به آن
گیتســتون کــه از تندتریــن و کثیف ترین
توجه نکنند .در واقع با آب خوش از گلوی ایران
مؤسســات آمریکایــی -اروپایــی ضدایران و
پایین رفتن ،بهائیت فراموش شود.
ّ
اسالم است ،مرتباً و تقریباً هر هفته علیه ایران
»یعنی نگران بودند که مقامات سیاسی
»
مقاله سیاسی محض مینویسد و عضو هیات
ایران در چهارچوب مسأله هستهای و
مؤسسه است .در آمریکا چندین
امتیازاتی که از غرب میگیرند ،در مورد
تحریریه آن ّ
نفر دیگر هم در این زمینه ف ّعال هســتند .این
بهائیها معامله بکنند؟
فعالیت بهائیان کام ً
ال
دکتر تفرشی :مســأله فقط معامله نیست.
با ادعای غیرسیاسی بودن ّ
مغایر است .در این مورد البته مثالهای مکرر و
چشم پوشــی کنند و آن اهمیتی که مجبور
شمـاره پنــج
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مدتی از فعالیتهای آیینی برکنار بود
متعددی وجود دارد.
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
ولی االن برگشــته و به خصوص در
»مک اوئن بهائی است؟ آیا از
»
بهـائیشنـاسی
زمینهی نوشتن مقاالت ضد ایران و
بهائیت کناره گیری نکرده است؟
اسالم هراسی (به خصوص شیعه) و
دکتر تفرشی :دوره ای کنار بود و
ایران هراسی خیلی فعال است.
دلیل کنار گذاشــتنش هم ربط به سؤال اول
در امریکا هم بهائیان ایرانی خیلی فعالاند
شما داشــت .آقای مک اوئن یک نویسندهی
و در ســازمانهای مختلف حقوق بشری علیه
سرشناس است که به اسم مستعار رمانهای
ایران و برای سنگ اندازی در بهبود روابط ایران
پلیسی و جنایی مینویســد و کتابهایش هم
و دنیا تالش میکنند .هدفشان هم برای همان
پرفروش اســت .او بهائی بود ،کتابی هم دارد
پروژه ای است که عرض کردم .میخواهند به
که فکر میکنم تز دکترایش بود به نام مسیح
نوعــی ایران رابطهی خوبی با غرب پیدا نکند.
شیراز که راجع به علی محمد باب است .ولی
این برای اولین بار است که آشکار شده است.
مدتی مطرود شــد به خاطر اینکه یک نظری
در واقع برای این افراد ،حتی تالش برای بهبود
را مطرح کرد که باید یک پوســت اندازی در
وضعیت بهائیــان در ایران هم به نوعی کم اثر
مطالعات بهائی بشود و غیر بهائیها را باید وارد
کردن انگیزههای فعالیت سیاســی ضدایران
کار مطالعات بهائی شناسی کرد و این نشانهی
است.
انحطاط یک اندیشــه اســت که فقط کسانی
دوم اینکه در به کار گرفتن برخی از مخالفان
که به آن معتقدنــد باید روی آن کار کنند .او

شمـاره پنــج

100

زمستـان 96

گویا قرار نیست تا نظام سیاسی تغییر
ســابق ایــران در بریتانیــا ،ترکیه،
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
نکرده ،مردم آب خوش از گلویشان
آمریکا یا جاهای دیگر ،برای ســایت
بهـائیشنـاسی
پایین برود .یا اگر کسی ترویج جنگ
خبریشان ،برای کتاب نوشتن ،مقاله
و حمایــت از فرقــه گرایی و تجزیه
نوشــتن و چه برای فیلم ســاختن
طلبی در ایــران میکند ،فراتر از تقابل با یک
اقدامات مؤثری کردهاند .اینها در واقع اقدامات
حکومت یا نظام سیاسی است.
جدیدی است که پشتیبانی کنندههای معتبر و
بنابراین ،مسألهی جدیتر و راهبردیتری را
ثروتمند جهانی بهائی پشت آن است و بخش
هدف گرفته است .از این جهت ،من معتقدم که
عمده ای از این پروژه برای ســیاه نمایی علیه
هدف این جور حمالت فقط جمهوری اسالمی
ایران اســت و تأکید میکنم نه لزوماً حکومت
حاکم بر ایران ،بلکه باالتر از آن ،علیه ّ
نیست ،جمهوری اسالمی ظاهر و پوشش است
کل ایران
برای تالش علیه منافع راهبردی ملی ایران.
است.
»کل ایران را ممکن است توضیح دهید.
»

»به نظر شما با توجه به تخصصتان در
»

و نوک حملهها خواسته یا ناخواسته به

منصفانه راجع به بهائیت چیست؟ چون

رشته تاریخ ،امروز ویژگیهای تاریخنگاری

چون االن جمهوری اسالمی حاکم است

منابعی که در دست ما هست مثل قرن بدیع
و تلخیص تاریخ نبیل و ،...عمدت ًا منابعی

حکومت اسالمی بر میگردد.

دکتر تفرشی :شما یک موقع میگویید من
با جمهوری اســامی از نظر سیاسی مشکل
دارم ،این قابل بحث است .ممکن است من با
شما هم نظر باشــم یا نباشم .ولی وقتی شما
این بحــث را دارید که احیاناً تحریم اقتصادی
علیه جمهوری اسالمی میتواند کمک کند به
نارضایتــی عمومی مردم که پروژه تغییر رژیم
توسط خود مردم پشــتیبانی شود و زودتر به
نتیجه برســد ،من این را ضد نظام نمیدانم؛
ضد منافع ملی و علیه کشور و مصلحت مردم
میدانم .میگوید چون ممکن است در شرایط
موجود ،مردم خوششــان بیاید و زندگی شان
بهتر شود و جمهوری اسالمی تغییر نکند ،پس
بیاییم تحریمهایی وضع کنیــم که مردم در
فشار قرار بگیرند و مجبور شوند تا حکومتشان
را تغییر دهند .معلوم میشود هدف مردم است،

هستند که خود بهائیها نوشتهاند و یک
نگاه مؤمنانه و تقدس گرایانه نسبت به تاریخ

بهائیت و بهاءاهلل دارد .امروز اگر بخواهیم
از البالی صفحات تاریخ ،یک تاریخنگاری
منصفانه راجع به بهائیت داشته باشیم و
بخواهیم نقدها را مطرح کنیم ،چه منابعی

وجود دارد؟ چه روشی را باید پی بگیریم؟

دکتر تفرشــی :به نظر من یــک مورخ که
میخواهــد راجع به موضوعــی کار کند ،باید
دو ویژگی داشته باشد که ظاهرا ً با هم متضاد
هستند :منصف باشد و بی رحم .این دو تا ظاهرا ً
در تضاد با هم به نظر میآیند .بی رحم یعنی
مالحظات خاص مثبت را توجه نکند و منصف
یعنی شرایط زمانی و مکانی را در نظر بگیرد.
وقتی راجع به یک موضــوع تحلیل میکند،
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ما میدانیم که در اصطالح حقوقی،
مقتضیات و ملزومات و شــرایط آن
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بیان بخشــی از واقعیــت و کتمان
دورهی تاریخی و جغرافیای خاص را
بهـائیشنـاسی
بخــش دیگرش ،عیــن دروغ گویی
در نظر بگیــرد و با تعابیر و معیارها
اســت .در دادگاههــای غربی وقتی
و ارزشهای امروزی قضاوت نکند و
قســم میخورند میگویند قسم میخورم که
ســعی کند خودش را در آن دوران خاص قرار
راست بگویم ،جز راست نگویم و همهی راست
دهد .نکتــه دوم اینکه مثل همهی مطالعات،
را بگویم .اگر همه راســت را نگویم ،بخشی از
مطالعات بهائی شناســی هم اگر قرار باشد به
کتمان حقیقت اســت .پس اتکای محض به
منابع محدودی دسترسی داشته باشد و منابع
منابع بهائی راه به جایی نمیبرد ولی حتماً باید
محدود مورد اســتفاده قرار بگیرد ،مخدوش
به آنها توجه کرد؛ چه برای اینکه ممکن است
میشود .اگر من فقط با قال الباقر و قال الصادق
حرف راست داشته باشــد و چه برای چالش
راجع به بهائیت بحث کنم ،به جایی نمیرسد
و انتقاد در مقایســه با دیگــر متونی که مورد
و خیلی هم اعتبار ندارد .همچنان که اگر فقط
تحقیق واقع میشود.
متــون بهائی را بخوانم و به چیز دیگری توجه
»از قرةالعین اسم بردید .اخیرا ً بی.بی.سی
نکنم.
»
مستندی از زندگی ایشان پخش کرد که
به نظر من کســی که در زمینه بهائیت کار
خانم شبنم طلوعی که کارگردان بهائی
میکند چه در زمینه اســناد و چه خاطرات و
است ،این را ساخته بود .در این مورد دو
کتابهای نوشته شده ایرانی و غیرایرانی ،باید
سؤال هست :اول این که مقداری توضیح
هم به منابع بهائــی توجه کند و هم به منابع
دهید دربار هی مصادر هی فعالیتهای
رقبای آن یعنی ازلیها و بابیهای اولیه و هم
بابیها و ازلیها که بهائیها به نفع خودشان
به منابع اســامی و هم به منابع غربی اعم از
انجام دادهاند .این مسأله تنها در مورد
خاطرات یا نوشــتههای غربی .ایــن جهار تا
قرةالعین هم نیست .در مسألهی نبرد قلعهی
منبعی است که باید به آنها توجه کرد .منظورم
طبرسی هم هست یا در مورد کشته شدگان
از غربیهــا ،خارجیها اســت که عربها هم
زنجان مانند حجت زنجانی و افرادی که در
میتوانند باشند و این چهار تا باید باهم دیده
جنگهای داخلی کشته شدند .بهاءاهلل در
شــود و با یک نگرش نقادی و مقایسه ای این
ایقان میگوید اعظم دلیل حقانیت باب ،جان
کار صورت بگیــرد .اگر فقط از منابع بهائیها
استفاده کنید ،اینها اوالً یک سویه است ،ثانیاً
فشانی اینهاست و این افراد ایمان خودشان
را به منصه ظهور گذاشتند ،البد حقیقتی بود
معلوم نیســت در بعضی موارد متن کامل به
که اینها این قدر فدارکاری کردند .تحلیل
دست ما رسیده باشد .ثالثاً در خیلی از اینها ،به
شما از این رویکرد چیست و سؤال دوم این
شدت در راستگویی صرفهجویی شده .یعنی
است که به نظر شما چرا بی.بی.سی فارسی
بخشی از واقعیت را بیان کردند.
شمـاره پنــج
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فارسی در آنجا غالب است .آنها هم به
اینقدر به موضوع بهائیت عالقمند
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
همین شکل مشغول تاریخنگاری اند.
است؟ اخیرا ً هم برنامه ای داشت و
بهـائیشنـاسی
بحریــن از معــدود کشــورهای
در مورد چرایی تعطیلی مغازههای
دنیاســت که برخالف امارات ،شما
بهائی در ایران سؤالی مطرح کرده
اگر ســنی باشــید و غیر ایرانی ،بالفاصله به
بود .چرا این قدر دوست دارد که به بحث
شــما اقامت و پاسپورت میدهند .برای اینکه
بهائیت بپردازد؟
میخواهنــد توازن جمعیت را بــه هم بزنند.
دکتر تفرشی :سؤال شما دو وجه دارد :یک
این کشــورها تالش میکنند با جعل تاریخ یا
وجه ّنیات و انگیزهها و اهداف بی.بی.سی فارسی
بزرگنمایی حوادث کوچک ،برای خودشــان
است .یک وجه دیگر ّنیات و انگیزههای سازمان
هویــت تاریخی ایجاد کننــد .خیلی هم مهم
بهائیت در این نوع رویکرد تاریخی است .من از
نیســت که این هویت جدید ،چقدر بر مبنای
دومی شروع میکنم :مثالی میزنم.
حقایق تاریخی و فرهنگی ایجاد شــده باشد؟
شــما اگر تاریخ نویسی کشــورهای عربی
نفس ایجــاد یک هویت جدید بــرای فرار از
جنــوب خلیج فارس را مورد توجه قرار دهید،
هویت پیشــین و نمایش استقالل از فرهنگ
یعنی مشــخصا  11-10کشــوری که جدید
قبلی برایشان مهم است.
هســتند ،غیر از پادشــاهی عربی سعودی و
عیــن این تــاش در بهائیت هــم صورت
عمان که قدیمی تر هستند 7 ،تا شیخ نشین
گرفته است .آنها دوست دارند برای خودشان
که امارات میشوند ،قطر ،کویت و بحرین اگر
شناسنامه و هویت تاریخی درست کنند ،پس
به تاریخ نویسی نیم قرن اخیر در این کشورها
ابایــی ندارند از این که در تاریخ خودشــان از
توجه کنید ،مالحظه میکنید که تاریخنگاری
سابقه و پیشینه ازلیها و بابیها استفاده کرده
در واقع تالشی است برای هویت سازی ،تاریخ
و متوسل به روش آناکرونیسم (زمان پریشی)
سازی و کسب اعتبار تاریخی با هزینهی دیگران
که عمدتاً هم ایران است .مث ً
شوند .حتی در بعضی کتابها کسانی که بهائی
ال  4-3سال پیشتر
نبودهاند و تنها بــه بهائی بودن متهم بودهاند،
کتابی چاپ شده با موضوع تاریخ قطر ،حدود
به عنوان بهائی معرفی شــدهاند .مث ً
ال در 9-8
 300صفحه که در آن حتی یک بار اسم خلیج
جلد کتاب مصابیح هدایت که شرح حال رجال
فارس یا ایران به عنوان همســایه شمالی این
بهائی اســت ،اسامی زیادی اســت که بهائی
کشور نیامده است .کویت هم همین طور است.
نیستند ،یا بهائی بودنشان ثابت نشده و یا فقط
در بحرین که دورهی بســیار طوالنی بیش از
در یک برهه خاص از زندگی خود بهائی بوده و
 1000سال تحت کنترل مستقیم ایران بوده
بعد خارج شده اند .ولی رسماً بهائیها همه را
و هنوز هم با همه تالشهای ایران ســتیزی و
به نام خودشان ثبت و ضبط میکنند.
فارس زدایی و شــیعه زدایی در آن جا انجام
در مورد قرةالعین ،ایــن بارزترین نمونهی
شــده ،با این وجود هنوز هم فرهنگ شیعی و
شمـاره پنــج
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شــبنم طلوعی ،بحث تاریخی نبود؛
آنهاست .قرةالعین دو تا مدعی دارد؛
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
یک زیارتنامــه و ذکر مصیبت تام و
هم بهائیها و هم فمینیســتها! آن
بهـائیشنـاسی
تمام بود.
قدر که فمینیستها او را متعلق به
در آن جــا من تصمیم به صحبت
خود کرده اند ،بهائیها نتوانستند .او
نداشتم ولی بغل دســتم آقای محمد امینی
یک مدعی جدید پیدا کرده به عنوان پیشگام
بود -که مورخی است که بیشتر در مورد دوره
نهضــت آزادی زنان .من بعــد از بحثی که با
دکتر مصدق تحقیق میکند -پسر آقای نصرت
آقای عنایت فانی در فیسبوک داشتم ،یکی از
اهلل امینی شهردار تهران در زمان دکتر محمد
بهائیها به من گفت :خدا پدرت را بیامرزد که
مصدق و وکیل شخصی مصدق بود ،ایشان که
این قرةالعین را از دست ما گرفتی و به ازلیها
اساساً ســکوالر و حتی مخالف حکومت ایران
دادی و به فمینیســتها ندادی! به نظرم این
اســت ،صحبت کرد و مســخره کرد که این
ربوده شــدن قرةالعین توسط فمینیستها ،از
حرفهایی که شما در مورد قرةالعین میگویید
معدود موادر درد مشترک مسلمانان و بهائیها
از نظر تاریخی تناسب ندارد و کل کنفرانس را
باشد .خالصه او مدعی جدیدی پیدا کرده است.
از لحاظ محتوایی به هم ریخت و با توضیحاتی
قرةالعین شاخصهای است برای تاریخ سازی و
بی ارزش بودن ادعاهای مطرح شــده را نشان
هویت سازی ،تاریخ جعلی و جعل تاریخ است.
داد و جواب جدی هم وجود نداشت.
وقتی شما مطرح میکنید که از نظر زمانی به
در مــورد قرةالعیــن ،مســألهی مهم برای
آن دوران (ظهور بهاءاهلل) نمیخورد ،برآشفته
بهائیان ،پروژهی قدیس سازی و معصوم آفرینی
میشوند.
است .بقیهی قسمتها مسأله جعل تاریخ است
پژوهشگرانی مثل آقای نبوی و یا قبل از ما
برای هویت سازی ،تبار سازی و ریشه دار نشان
کسانی این را مطرح کردند که قرةالعین بهائی
دادن یــک آیین .نمونهی جدیدش آیینهایی
نبوده است؛ قبلتر بهائیها خیلیها برآشفته
است که در ماههای اخیر در بریتانیا و آمریکا در
میشدند و عکس العمل نشان میدادند .ولی
مورد دویستمین سال تولد بهاءاهلل برگزار شد
اخیرا ً رواج پیدا کرده که مورخان سکوالر غیر
که از ملکهی بریتانیا و دیگران دعوت کردند و
مذهبی هم به ایــن موضوع اعتراض دارند .به
در موزهی بریتانیا غرفه اجاره کردند که نشان
عنوان نمونــه اخیرا در کنفرانس  2ســاالنه
دهند ،حضور دارند و جدی هستند و مهماند.
ایران شناسی در  2016در دانشگاه وین ،یک
تالش برای مهم و محق نشــان دادن بهائیت،
پنل تخصصی راجع به قرةالعین و قزوین بود
یک تالش دیرینه است.
که رییس پنل ،آقای موژان مؤمن بود و ســه
نکتهی جالب این اســت که تــا زمانی که
دانشــجوی بهائی که از امریکا آمده بودند در
قرار بود قرةالعین بابی و عالقمند به صبح ازل
ادارهی ایــن پنل به ایشــان کمک میکردند.
قلمداد شود ،تاریخ نویسی بهائی از او به عنوان
موضوع مطرح در این پنل ،مشــابه فیلم خانم
شمـاره پنــج
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کثیــف و آمار! کمیــت آمار بعضی
تروریست و خشونت طلب و به قول
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
امروز مث ً
اوقات ما را گول میزنند.
ال داعشــی یــاد میکردند.
بهـائیشنـاسی
سالها قبل ،یک دفعه در انتخاباتی
ولی با تغییر پــروژه ،کم کم تبدیل
در شورای شــهر بریتانیا ،یک حزب
به قهرمان آزادی ،معصوم ،قدیس و
تند کمونیست اعالم کرد ما موفق ترین حزب
شهید شد.
انتخابــات محلی بودیــم و صددرصد افزایش
از ســوی دیگر ،آمارهای مختلف منتشــر
تعداد کرســی در شــوراهای بریتانیا داشتیم
میشود در بین کشورهای مختلف که درصد
و راســت هــم میگفتنــد؛ در دورهی قبلی
رشد گروندگان به بهائیت در بین تمام ادیان و
یک کرسی داشــتند ،در دورهی جدید تعداد
مذاهب بیشتر از همه است .من اطالع دقیقی
کرسیها شده بود دو تا! اگر جزئیات این آمارها
ندارم که این آمارها چقدر درست است؟ ولی
را نگویید ،خیلی راحت میشــود افراد را گول
اطالع دقیــق دارم که ایــن آمارها فقط یک
زد .یا مث ً
ال ورودیها شــاید درست باشد ،ولی
طرفش ارائه میشود؛ کسانی که گرویدهاند به
خیلی وقتها خروجیها بیان نمیشود .اعم از
بهائیت! کمتر میشود آمار کسانی که از بهائیت
افرادی که خودشان نخواستهاند که دیگر بهائی
خارج شدند ،منتشر شود .چرا که در خیلی از
کشورها این دو عدد نزدیک هم است .مث ً
باشند و افرادی که از طرف جامعهی بهائی طرد
ال در
شــده اند .اینها باید با هم در یک چهارچوب
آمریکا شماری از دانشجویان ما ،سیاه پوست
قرار گیرد و به نظر میرسد بخش هایی از آن،
هایی هســتند که برای آمدن به دانشگاه باید
یک پروژهی تبلیغاتی برای مهم نشــان دادن
بورس میگرفتند .اینها بهائی میشــدند که
و محبوب نشــان دادن است و اینکه ما مورد
بورس بگیرند و درسشان که تمام شد ،خیلی
عنایت قرن بیستمیها هستیم.
هایشان بهائی نماندند .پول را گرفتند و بعد هم
بخش دیگر سؤال شما مربوط به بی.بی.سی
برگشــتند .از این موارد زیاد است و جدی هم
است .من قب ً
ال مفصل صحبت کردم و مطالبی
هست.
هم نوشتهام .مسألهی دفاع بی.بی.سی فارسی
گاهی ســازمانهای رســمی بهائیت آمار
از بهائیت ،یا به طور دقیقتر دفاع بخش فارسی
میدهند که در فالن کشور سال گذشته 100
تا بودند االن  200تا شــدند .مث ً
سرویس جهانی بی.بی.سی از بهائیت ،سابقهبی
ال صد درصد
طوالنی از روز اول دارد .اولین دبیر ارشد بی.بی.
رشــد در تعداد داشته اند .اما اضافه شدن صد
سی فارســی ،رییس جامعهی بهائیان در کل
نفر به یک آیین ،عدد قابل توجهی نیست که
بریتانیا و ایرلند بوده اســت؛ آقای حسن موقر
روی آن مانور داده شــود .ایــن آمارها بعضی
بالیوزی که جزء ایادی امراهلل هم بود .ســؤال
اوقات اغواگر اســت .دیزرایلی صدر اعظم قرن
این اســت که ایشان یک آدم دانشمندی بوده
 19بریتانیا جمله معروفی دارد :ما ســه جور
که شایســتگی قرار گیری در چنین سمتی را
دروغ داریــم :دروغهای معمولــی؛ دروغهای
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تلوزیون فارســی بی.بی.ســی نبود؛
داشته باشد؟ پاسخی که داده میشود
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
در واقع رییس یک چهارم سرویس
این است که ایشان آدم دانشمندی
بهـائیشنـاسی
جهانــی بی.بی.ســی بــود و اخیرا ً
اســت و به خاطر دانش و تجربه اش
بازنشسته شده ولی همچنان متنفذ
در بی.بی.سی استخدام شده است.
است .بخش فارسی یکی از زیر مجموعههای
ســؤال من خیلی ساده اســت :آقای موقر
او بود .او نظارت کالن داشت .او خالق معنوی
بالیوزی آدمی است که در باالترین مقام اجرایی
تلویزیون فارسی اســت .همیشه هم کسانی
بهائیت بریتانیا (انگلستان ،ولز ،اسکاتلند ،ایرلند
در بی.بی.سی فارسی بودند که شخصاً عالیق
جنوبی و شمالی) بوده است.
اگر مث ً
ترویج بهائیت داشــتند و هنوز هم هستند .به
ال االن از یکی از مجتهدان یا مراجع
نظر میرسد در موارد مشابه اولویت استخدامی
تقلید شیعه ،درخواســت استخدام در بی.بی.
هم داشتند.
ســی پر کنند ،مسؤوالن بی.بی.سی آیا ایشان
االن واقعاً مسأله فراتر از آن است که یک نفر
را بــه صفت علمی قبول میکننــد یا نه؟ آیا
و دو نفر اتفاقاً بهائیاند و در آنجا حضور دارند.
ایشان را استخدام میکنند؟ نمیگویند ایشان
در ســالهای اخیر به خصــوص بعد از جنگ
مغرض است .طبیعتاً یک مرجع تقلید نسبت
 2003در عــراق ،پروژهی بازی کردن با کارت
به آموزههای دینی بیطرف نیســت .این نوع
اقلیتهای قومی و دینــی برای ضربه زدن به
کار ،یعنی کســی که رهبر یک دیانت است و
منافع ایران در رسانههای دولتی و غیر دولتی
نه طرفدار آن دیانت ،اگر چنین کســی را در
غربی و به خصوص در بی.بی.سی فارسی خیلی
مصرح
سازمان استخدام کردند ،این کار خالف ّ
جدی اســت .برای تحت فشار گذاشتن ایران،
مصوبات منشور بی طرفی بی.بی.سی است.
ّ
اســتفاده از بحث حقــوق اقلیتهای قومی و
هر چه شما جلوتر میروید ،تقریباً همیشه
دینی و به خصوص پروژهی نشان دادن بهائی
گردانندهی اصلی یا یکی از گردانندگان اصلی
ســتیزی ایران ،یکی از راهها و اهرمهای فشار
بی.بی.ســی از بهائیها بودند .اندیشــه اصلی
علیه ایران است برای تغییر شرایط و پذیرش
تلویزیون بی.بی.سی فارسی توسط آقای بهروز
مواضع غرب .چه در مسألهی هستهای ،چه در
آفاق که از معتقدان متعصب بهائی هســتند
صلح خاورمیانه و چه در مسألهی حقوق بشر و
ایجاد شده اســت .مذاکرات پارلمانیاش هم
چه در مسائلی نظیر مقابله با تروریزم.
منتشر شــده است .ایشــان با آقای تامسون
در این چند محور به نظر میرســد همیشه
رییس وقت سرویس جهانی جلسات متعددی
 به خصوص در زمان جورج بوش پســر ایندر کمیسیون دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی
مســأله به اوج رســید -بازی کردن با کارت
مردم محور پارلمان بریتانیا داشــتند .مشروح
اقلیتهای قومی و دینی و به خصوص بهائیت
مذاکرات هســت که چرا پروژهی بی.بی.سی
در اولویت ابزارهای فشار غرب علیه ایران بوده
فارســی مهم اســت؟ آقای آفاق صرفاً رییس
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107

زمستـان 96

پرو
ژ هی بازی
کرد
ن با کارت
اقلی 
ت
های قومی
ود
ی
ب
ین رای
ضرب
ه زدن به
منافع
ایران در
رسان

ه
ها
ی دولتی
و غیر دو
لت
ی
غ
رب
ی
و به خ
صوص در
بی.ب
ی.
س
ی
فارسی
خیل
ی
ج
برا دّی است.
یت
ح
ت
ف
ش
ار
گذاشت
ن ایران،
استفا
ده از بحث
حقوق ا
ق
لی

ت
ها
ی
قومی و
دینی و به
خ صو
ص
پروژ هی
نشان دا
د
ن
به
ائ
ی
ستیز
ی ایران،
یکی
از
را
هها و
اهر 
م
های فشار
علیه ای
ران است
برای
تغ
یی
ر شرایط
و پذیر
ش
م
وا
ض
ع
غرب

چرچ ی
عنی شما
یک نها
د مذهبی
هستید
ک
ه
از
پ
در
و
ما
در
ب
ه شما
م
نتقل م 
یشود و
شما
آ
زا
دی
د
که
در ادام
ه زندگی
در آ
ن باشید
یا نبا
شی
د.
حت
ی
اگر
م
نا
س
ک آن
دی
ن را انجام
ندهید،
مثال ً نماز
و روزه
ه
م
ان
جام
ند
هی
د،
از دین
خارج نم 
یشوید.
این چ
رچ است
و آم
وز هی کامال
معنو
ی است و
نیاز
و ی به ابراز
جود
یا فعالیت
علن
ی یا علمی
ندارد

نمیکنیم طرح کنیــم .آنها خود از
است و سازمان بی.بی.سی فارسی در
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
فعاالن بهائی بودند .میگفتند ما هم
درجهی اول و صدای آمریکا در درجه
بهـائیشنـاسی
دوســت داریم راجع به این موضوع
دوم در رأس این مسأله قرار داشتند.
مثــال کوچکــی بزنــم .معموالً
صحبت شود ولی مسأله این است که
ممکن است مورد استفادهی ایران قرار بگیرد و
مســؤولین ایرانی به صحبتهای خبرنگاران
از طرفی از تندروهای خودمان میترســیم؛ از
ایرانی در مجامع بینالمللی پاسخ نمیدهند.
اگر از بی.بی.ســی یا صدای آمریکا باشد اص ً
بنیادگراهای بهائی.
ال
»از ادوارد براون نام بردید .او سفرهایی به
جواب نمیدهند .آقــای احمدی نژاد در چند
»
ایران داشته و هم با ازل مالقات داشته ،هم
ســفری که به نیویورک داشــت ،دو بار پیش
با بهاءاهلل و گزارشهایی هم از این سفرهایش
آمد که خبرنگار فارســی زبــان صدای امریکا
منتشر کرده است .اساس ًا شما ادوارد
از ایشان ســؤال کرد و جواب گرفت .هر دو تا
براون را چه شخصیتی ارزیابی میکنید و
ســؤال راجع به حقوق بهائیــت بود .یعنی در
جایگاهش در تاریخ بابیه و بهائیه کجاست؟
طول  39سال 2 ،بار چنین اتفاقی افتاده و هر
هدفش از اینکه سعی میکند این مطالب را
دو هم راجع به بهائیها بوده اســت .این قابل
انعکاس دهد چیست؟
دقت اســت .این مسأله خیلی جدی تر از این
دکتر تفرشــی :من متخصص ادوارد براون
اســت که اتفاق هر از گاهی باشد .خبرنگاری
نیستم .بخت این را داشته ام که نوشته هایش
که این سؤال را مطرح کرد ،سازمانهای دیگر
را ورق زدم و از ایشان چیزهایی را جمع کردم.
رســانهای ،مثل صدای آمریکا و شبکه «من و
بیشــتر کنشگر علمی بودم و ادعایی روی این
تو» و سایر رســانهها تحت تأثیر البی بهائیت
موضوع ندارم .برداشت خودم این است :مرحوم
قرار گرفته اند .چون البی بهائیت بسیار فعال
ادوارد براون آدمی بود که دلبستهی مطالعات
و قوی است؛ حتی به گمانم در مواردی قویتر
از البی اسرائیل است؛ در صورتی که قب ً
اسالمی و ایرانی بود .دانشجوی پزشکی بود و
ال این
پزشــک هم شد ظاهرا ً ولی بعدا طبابت را رها
جور نبود.
کرد و سراغ مطالعات اســامی و ایرانی آمد.
»از سؤال قبلی مطلبی ناقص ماند ،واکنش
»
از یک خانوادهی نســبتاً سرشناس در شمال
شرکت کنندگان کنفرانس تورنتو به
انگلیس بود و کام ً
ال با عشــق و عالقه به این
صحبتهای شما چه جور بود؟
موضوع روی آورد .شاید تحلیل ساده و راحت
دکتر تفرشــی :در عموم ابراز نگرانی کردند
این است که بگوییم او جاسوس بریتانیا بود و
که کسی آمده و فضای کنفرانس را ملتهب و از
ایران آمد و برای ضربه زدن به اسالم و تشیع و
مسیر خارج کرد ،ولی بعدا ٌ تعداد قابل توجهی
برای اجرایی کردن مطامع غرب آمد .ولی من
شخصاً و فرد فرد آمدند و خیلی تشکر کردند
چنین اعتقادی ندارم.
که باید این بحثها مطرح شود ،ولی ما جرأت
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تالشی برای تغییر وضع موجود.
چون در بره ههایــی از زندگی او
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
ما شاهدی نداریم که براون ،بابی
شاهدیم  -چه در انقالب مشروطیت
بهـائیشنـاسی
یا بهائی یا ازلی شــده باشــد ،ولی
و چه در جریان قرارداد  1907و حتی
دلبستگیهایی در او دیده میشود.
قبل آن و چه در زمــان اولتیماتوم
اوایل کار تصور خیلیها این بود که دلبستگی
و دعوایی که مورگان شوســتر پیدا میکند -
وجــود دارد ،ولی به مــرور در این اوجگیری
ادوارد براون به شــدت با نظرات هیأت حاکمه
دعوای ازلی و بهائی ،به نظر میرسید که براون
بریتانیا در مورد ایــران و مظالم آنها در مورد
به عنوان یک محقق ،بیشتر حق را به ازلیها
ایران در میافتد .ممکن است بگوییم این هم
میدهــد تا به بهــاءاهلل و در مطالعاتش هم تا
توطئه است .میشود هر چیزی را توطئه فرض
حدی و در کتاب تنبیه النائمین عزیه خانم که
کرد .اما من به شخصه در این حد اقدامات او را
جمع آوری کرده و در یادداشتهای خصوصی
توطئه آمیز نمیدانم.
اش ،این جانبداری تا حدی دیده میشود.
تا آنجا که مــن از زندگی براون دریافتم ،او
به همین دلیــل هم بعد از اینکه بهائیها و
ارتباطات محکم و گسترده ای به عنوان شغلش
به خصوص عبدالبهاء بــرای او عزت و احترام
که کرسی مطالعات عربی و فارسی در دانشگاه
قائل بودند ،به تدریج از چشمشــان میافتد و
کمبریج بود با مقامات انگلیس داشــته است،
حتی علیه او کتاب نوشتند .آقای موقر بالیوزی
ولی عمدتاً در تعامل و هم رأیی با هیأت حاکمه
و آقای موژان مومن یادداشتهای زیادی علیه
بریتانیا به خصوص در مورد ایران نبوده است.
براون دارند و او را به تحریف تاریخ ،غرض ورزی
در مسأله کتابی که او نوشته است
و تالش بــرای بی اعتبار کردن بهائیها متهم
«Materials for the study of the
کردند .فکر میکنم او هم در تاریخ مشروطه و
»Babi religionمقدمه ای بر بابیت و همین
هم در بقیه کتاب هایش ،قصدش این نبود که
طور در آثار بعدیاش و تالشهای که او راجع
از پروژهی کسب وجاهت برای بابیها و بهائیها
به بابیگری ،ازلیگری و بهائیگری کرده است،
پیروی کند ،ولی در مجموع فکر میکرده که
به نظر میرســد که پروژهی باب و اندیشهی
این یک موضوع مهمی اســت و اهمیت دارد
بابیگری برای او به عنوان یک پدیدهی جدید
و فصــل مهمی در اعتراض به وضع موجود در
جالب بوده است .او جنبش بابیه را به عنوان یک
ایران اســت .به مرور در اواخر عمرش موضوع
نواندیشی و یک اندیشهی اعتراضی میدیده و
اهمیتش را از دست داد .البته وقتی پیدا نکرد؛
اهمیت داشت .حرکت باب
ّ
برای همین برایش ّ
چون در  60و اندی ســالگی فوت شد ،ولی به
را به عنوان روشی برای اعتراض به وضع موجود
نظر میرســد به تدریج کل پروژه از چشمش
میدید .در این شرایط طبیعتاً به نظر او حرکت
افتــاد؛ چه بابی ،چه ازلی و چــه بهائی؛ و آن
پیروان باب به نوعی پروتستانیتیزم اسالمی یا
عالقــهای که در دوران جوانی و میان ســالی
واکنشی به مظالم موجود دربار و علما است و
شمـاره پنــج
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فرقه میگویند .یعنی اگر شما فعالیت
تا قبل از مشــروطیت ،داشت ،بعد
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
علنی نداشته باشید و فعال نباشید،
از مشــروطیت دیگر آن جذابیت را
بهـائیشنـاسی
عمــ ً
اهلیتتان را برای عضویت در
برایش نداشت.
ا ّ
آن جا از دست میدهید .این جوامع
»لطفا توضیح بدهید که چرا
»
میل به حزب و کنشگری سیاسی پیدا میکند
موضوع بابیه کم کم از چشم ادوارد براون
و بهائیت جزء اینهاســت .اگر شما مسلمان
افتاد؟
نباشــید و به شریعت عمل نکنید ،کسی شما
دکتر تفرشــی :فکر میکرد اهمیتی که این
را از دین خارج نمیکند ،ولی اگر بهائی باشید
موضوع در ایران یا توســط بابیها و بهائیها در
و عملی در راه پیشرفت بهائیت انجام ندهید،
دنیا داشته و همچنین تأثیر آن در ایران ،کمتر
طبیعتاً در بهائیــت نخواهید بود .اطالق فرقه
از آن چیزی است که فکر میکرد .صحبتهای
بهائیت نه به خاطر تحقیر است ،بلکه به معنی
خصوصی و نوشــته هایش را ببینید -که بعضی
دسته بندی دو گانه در جامعه شناسی دینها
هایش منتشر نشده  -بیشتر به عنوان یک جریان
است.
اجتماعی  -سیاسی به آن نگاه میکرد؛ مثل یک
»مهم ترین کتاب براون درباره بابیها و
حزب .نه به عنوان جریان اصالحگر دینی.
»
بهائی همان کتاب «Materials for the
االن بســیاری از کسانی که راجع به بهائیت
»study of the Babi religionاست
صحبت میکنند ،دانسته یا نادانسته از بهائیت
که  1918چاپ شده است .البته مطالب را
به عنوان «فرقه» یــاد میکنند .خود بهائیها
خیلی قبلتر جمع کرده و در آن تاریخ
این را فحش تلقی میکنند ،در صورتی که ما
منتشر کرده است .براون هم در  1926فوت
در بحث جامعه شناسی دین ،وقتی صحبت از
کرده .چه طور میتوانیم چاپ این کتاب
مذاهب و آموزههای دینی میکنیم ،یک سری
در  8سال آخر عمر براون را با تحلیلی
چرچ و یک سری کالت داریم .چرچ یعنی شما
که فرمودید ،جمع کنیم؟ یعنی چه طور
یک نهاد مذهبی هســتید که از پدر و مادر به
میشود که مسأله جنبش بابیه و بهائیت
شما منتقل میشود و شما آزادید که در ادامه
برای او کم اهمیت شده باشد و در عین
زندگی در آن باشید یا نباشید .حتی اگر مناسک
آن دین را انجــام ندهید ،مث ً
حال ،در سالهای آخر عمر ،در موردش
ال نماز و روزه هم
کتاب چاپ کند؟
انجام ندهید ،از دین خارج نمیشوید .این چرچ
دکتر تفرشــی :من تصورم این است که آن
است و آموزهی کامال معنوی است و نیازی به
کتــاب فصل الخطاب و پایان کار عالیق براون
ابراز وجود یا فعالیت علنی یا علمی ندارد.
به مســأله بهائیت است .شــاید براون با چاپ
در برخی از این ســازمانهای مذهبی شما
این کتاب میخواست این کار را ببوسد و کنار
بایــد ابراز وجود کنید ،ثبــت و ضبط کنید و
بگذارد .در واقع میخواهد بگوید این کار آخر
نشان دهید که فعالیت دارید .به آنها کالت یا
شمـاره پنــج
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موجود استغاثه میکردند  -به خاطر
اســت و دیگر چیزی بیشــتر از این
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
شکست دینی و ملی که نصیب ایران
ندارم و دنبالش را نمیگیرم.
بهـائیشنـاسی
شــده بود  -و در پی منجی بودند ،از
»اشاره کردید که جنبش بابیه،
»
عم ً
آن شرایط اســتفاده کردند .طبیعی
ال اعتراض به وضعیت دربار و
اســت ناراحتی از وضع موجود ،چه وضعیت
علما در دورهی قاجار است .یادم است در
سیاســی و چه وضعیت دینی ،شرایط را برای
مصاحبهی قبلی ،چهار پنج سال پیش،
اینکه عده ای به این اندیشــهها گرایش پیدا
صحبت از این بود که باب ظاهرا ً تنها کسی
کنند ،آماده میکند .مســائل اقتصادی هم در
نبود که در آن دوره ادعای منجیگری
زمینه سازی این ادعاها مؤثر بود .ایران بحران
داشت .آن شرایط دوره قاجار چگونه بود
اقتصادی داشــت .در این شرایط مردم دنبال
که عده ای به این فکر افتادند که ادعای
اعتراض هستند و نخبگان هم دنبال سکویی
قائمیت کنند و چه میشد یک عده ای به
هســتند برای ابراز وجود علیه وضع موجود.
دنبال اینها راه میافتادند؟
برخی از روی اعتقــاد و برخی به عنوان بهانه
دکتر تفرشــی :این بحثها اختالفی است
و فرصت ،به دنبال ملجاء و مرجعی هستند که
و چیز مشــخص و متقنی نیست .خالصهی
خودشان و نظرات خودشان را مطرح کنند.
صحبتهــای قبل ایــن بود که بخشــی از
مثــال نزدیک این پدیده ســالهای بعد از
خســارتهای ناشــی از جنگهای دوم ایران
ســقوط رضا شاه است که شــما شاهد حزب
و روس به پای علما نوشــته شد؛ فتاوای علما
توده هستید که به تعبیر من  -با تمام مخالفتی
باعث شد که ایران وارد جنگ شود یا تحریک
که با کمونیسم دارم -حزب ترین حزب تاریخ
بــه جنگ شــود .بعد از ورود به جنگ ســوء
سیاســی ایران اســت .هیچ حزبی به اندازهی
مدیریت و سوء محاسبه باعث شد جنگ دوم را
حزب توده از نظر ساختاری و نظم تشکیالتی
هم ایران ببازد .در فاصله تقریباً بیست سالهی
به قدرت آنها نبوده اســت .عــدهی زیادی از
معاهده ترکمانچای تا ظهور پدیدهی امیرکبیر،
روشنفکران خوب و بد به حزب توده به عنوان
مدعی مهدویت داریم .گفته
ما تعداد زیــادی ّ
مهمترین پالتفرم اعتراضی علیه وضع موجود،
میشــود بیســت و پنج نفر .بعضیها در حد
گرایــش پیدا کردند .خیلیهاشــان هم البته
خانواده شــان بودند .چندتایی هم شهرتشان
تودهای نماندنــد .در بابیگری و ازلیگری هم
بیشتر شد.
همهی کسانی که متهم به بابیگری شدند ،یا
اینها محصول زمانشان هســتند .افرادی
واقعاً بابی شــدند ،تا آخر عمرشان به این مرام
بودند که با فرصت طلبی محض یا تا حدی هم
باقی نماندند.
خبط عقلی یا جاه طلبی ،از این بال تکلیفی و
آنهــا دنبال اعتــراض به وضع سیاســی و
استیصال مردم و روی گردانی نسبی مردم از
اجتماعی موجــود بودند و بهانه ای پیدا کرده
روحانیت ،استفاده کردند؛ مردمی که از وضع
شمـاره پنــج
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بودند .برخی هم البته تا آخر عمر بابی
فرهنـگی اجتـماعی
برخوردش خشونت آمیز بود .چه
ماندند ،بعضی پنهانی بابی ماندند ،اما
بهـائیشنـاسی
در ماجرای توبه نامه باب و چه بعدا ً
بعضیها بودند که فقط میخواستند
که جنگهای سه گانه علیه بابیان را
علیــه وضــع موجــود داد بزنند و
رهبری کرد و بابیها را قلع و قمع کرد و در
نارضایتی خــود را ابراز کنند و حرکت بابیه را
نهایت در جریان اعدام باب .به نظر شما آیا
برای این هدف مناسب دیدند .به نظر میرسد
این برخورد درست بود و الزم بود چنین
از زمان ظهور باب تا قبل از جنگ جهانی اول،
برخوردی با بابیه شود و آیا بهتر نبود ،میرزا
یعنی تا اوایل قرن بیستم ،این حالت ادامه دارد.
تقی خان از طریقهای دیگری عمل میکرد؟
بعد البته قضیه فرق میکند .االن کمتر پیش
دکتر تفرشــی :من در مقام ارزشــگذاری
میآید ولی هنوز هســتند کسانی که ممکن
و داوری در مورد میــرزا تقی خان امیر کبیر
است از لج اسالم و جمهوری اسالمی یا برخی
نیستم .و لیکن باید توجه داشت در شرایطی
روحانیان یا حتی خانوادههای سختگیر مذهبی
که ایــران بعد از دوران محمد شــاه و بعد از
خود ،بهائی شوند .در ابتدای حرکت بابیه و در
اختالفات مــرزی که با عثمانی و روســیه و
دورهی قاجاریه ،این وضع خیلی شدیدتر بود.
مســتعمرات بریتانیا داشــت و دولت لرزان و
به هر حال در آغاز حرکت باب این مســأله
شکننده اوایل حکومت ناصرالدین شاه ،شرایط
هم بوده اســت .نکتهای که باید توجه کنیم:
جــوری بود که اگر امیر کبیــر اقدام محکم و
ما عادت داریم شــروع این نوع جریانات را به
قاطعی با کســانی که تمامیت ارضی و امنیت
نیروهای خارجی روســیه یا بریتانیا نســبت
ملی ایران را به خطر انداختند ،انجام نمیداد،
دهیم ،در حالی که من اعتقاد دارم حداقل در
ممکن بود ما االن چیزی به عنوان ایران مستقل
موضوع بابیگری ،دالیل اجتماعی و سیاســی
و متحد و یا همان ممالک محروسه نداشتیم.
و فرهنگی ایــران باعث ایجاد چنین ماجرایی
شما میتوانید االن با معیارهای اعالمیه جهانی
شد .قدرتهای بزرگ خارجی رقیب در ایران،
حقوق بشر دوران امیر کبیر را قضاوت کنید؛ اما
روســیه تزاری و بریتانیا ،دخالت قابل اثباتی
این قضاوت نه صحیح است و نه عادالنه ،چون
در آغاز حرکت بابیه نداشتند ،ولی به بهترین
چیزی که مورد نظر میرزا تقی خان امیرنظام
وجهی علیه منافع ایران و در جهت پیشــبرد
بود ،در واقع مصالح ایران زمین بود.
منافع خودشــان ،از آن استفاده کردند و هنوز
جمله معروفی از لرد پالمرستون صدر اعظم
هم اســتفاده میکنند .ولی این که ریشههای
قرن  19بریتانیا ،هســت که جمله معروف و
حرکت بابیه را در روسیه یا انگلیس پیدا کنیم،
ی است .او میگوید« :بریتانیا نه دوستان
مهم 
به جایی نمیرســد و چندان هم قابل اثبات
ابدی دارد و نه دشمنان ابدی ،چیزی که برای
نیست.
ما ابدی و ازلی اســت ،منافع ماست ».شاید با
»از امیر کبیر اسم بردید .میدانیم امیر
»
فصـلــنـامـه
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نداشته باشــد و اگر این کار صورت
معیارهای امــروزی اگر دقت نکنیم
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
نمیگرفت ،ایران دچار جنگ داخلی
و خطراتــی که موجودیــت ایران را
بهـائیشنـاسی
و بحران شــدید امنیتــی در داخل
در اوایل عهد ناصرالدین شاه تهدید
میشد .من قصد توجیه کشتار بابیها
میکرد ،در نظر نداشــته باشــیم و
را ندارم ،ولی آن شرایط زمانی و مکانی را باید
صرفاً با یک رویکرد حقوق بشــر قرن بیست
توجه کرد و نباید با معیارهای قرن بیســت و
و یکمــی ،راحت بگوییم بهتر بود امیر کبیر با
یکم ،شرایط قرن نوزدهم را قضاوت کرد.
آنهــا گفتوگو میکرد و تالش میکرد ،اینها
»از دیدگاه شما امیر کبیر بیشتر معیارهای
را محترمانه ســاکت کند یا حتی در مواردی
»
سیاسی -اجتماعی را مد نظر داشته تا
تمکین میکرد.
معیارهای دینی؟
ولــی تحلیــل شــرایط آن روزگار در اوان
دکتر تفرشــی :شما چرا فکر میکنید اینها
سلطنت ناصرالدین شاه و ضعف هایی که ایران
باید باهم مغایرت داشته باشد؟ به نظرم هر دو
داشت؛ چه از نظر تمامیت ارضی که در خطر
بوده است و مشکلی ندارد و مغایرتی هم با هم
بود در تقابل با روسیه ،انگلستان و عثمانی و چه
ندارد بلکه مکمل و متمم یکدیگر است.
از منظر خطرات داخلی که ایران را بعد از یک
»بهائیها خیلی سعی میکنند که امروز
دوره چهارده ساله گرفتاریهای دوران محمد
»
خودشان را به عنوان گروهی که طرفدار
شاه و صدارت حاج میرزا آقاسی تهدید میکرد،
صلح و وحدت عالم انسانی هستند ،معرفی
موجب شد که امیرکبیر چاره ای جز این کار
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شده اســت ،که چه طور هم آشکارا
بکنند .از طرفی ،چه بابیهایی که
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
و هم مخفیانه در نوشتهها و صفحات
در آن مقطع بودند و بهائیها آنها
بهـائیشنـاسی
مجازی خودشــان که من به آنها راه
را به خودشان نسبت میدهند و
ندارم -ولی دوســتان ما کپی کردند
چه بعدا ً در کارهایی که بهاءاهلل
و فرستادند -از جهت برخورد رذیالنه ،کثیف،
در تقابل با ازلیها کرده ،ما نمونههای قابل
توهین ،ترور شخصیت و حتی پاپوش درست
توجهی از خشونت را میبینیم؛ از حذف
کــردن امنیتی برای آدمهــا در خارج از ایران
فیزیکی رقبا ،حتی ترور اول ناصرالدین
و پرونده ســازی ،همین امــروز این کارها در
شاه که باعث شد او تعداد زیادی از بابیها
جریان است .اینها ادامهی همان اقدامات قرن
را اعدام کند .این دو تا چگونه قابل جمع
است؟ اص ً
نوزدهم است .االن نمیتوانند آدم بکشند ،ترور
ال جمع میشود یا بهائیت در اینجا
شــخصیت میکنند .طرف با من مشکل دارد
با چالش روبروست؟
میگویــد خانــواده اش مذهبیاند و خودش
دکتر تفرشــی :من بارها با این سؤال مواجه
هم ایران میرود ،حتماً جاســوس جمهوری
شــدم و مطرح کردم؛ چه در بحث با بهائیها
اسالمی است .اگر راست میگوید چرا بچه اش
در کنفرانس تورنتو و چه مناظرهای که با آقای
تظاهرات دینی ندارد؟ چرا بچه اش در تیم ملی
فرهاد ثابتان سخنگوی بینالمللی بهائیت ،در
ورزشی انگلیس بوده است؟ تاریخ نویس اصول
رادیو فردا داشتم .ما بحثی داریم که پیشینهی
گرای امنیتی است .چرا خانمش محجبه است؟
بهائیت و ســازمان رهبری بهائی در برخورد با
مخالفان خودش اص ً
و فحاشیهای بسیار رکیک.
ال قابل دفاع نیســت .چه
مــن بارها به ایــن رفتار اعتــراض کردم به
در بی اعتبار کــردن ،چه حذف فیزیکی ،چه
دوســتان بهائی که فکر میکــردم منصف تر
ترور شخصیت و ...که انواع را داشتیم و داریم.
هســتند شــکایت بردم .این اقدامات منحصر
فهرست طوالنی است که میدانید و راجع به
به من هم نمیشــود؛ ســازمان بهائیت با تمام
این هم زیاد کار شــده است .وقتی با دوستان
منتقدان خود همین برخــورد را دارد .به آقای
بهائی این ســابقهی تاریخی مطرح میشود،
دکتر محمود صدری و دیگران مشابه این رفتار
جواب رایج و مرســوم این است که اینها به
را داشتهاند .اینها ادامهی همان دهشت افکنی
تاریخ پیوســته ،دوره ای هم تند و تیز بودند
و ارعاب و تروریســم دوران بهاءاهلل و عبدالبهاء
و االن درست شده .دیگران میکشتند ما هم
است .البته آن موقع آنها مشکل قانونی برای
میکشتیم .تاوان آن را هم پرداختهایم.
انجام این اقدامات خشونت آمیز نداشتند و االن
تــا اینجا قابل تأمل اســت و نه قابل قبول.
چون مشــکل قانونی دارنــد ،روش را در ظاهر
ولی تا حدودی قابل فهم اســت .من وقتی به
تغییر دادهاند؛ اما منــش ،همان منش حذفی
تجربهی خــودم مراجعه میکنم و رفتاری که
و خشــونت آمیز است و این ادامه همان منش
با من در خارج از کشورتوســط فعاالن بهائی
شمـاره پنــج
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عــادی و ســازمان بهائیــت تفاوت
پیشــین اســت .ظاهر برخورد البته
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
قائل شد .برندهی هرگونه تبعیض و
مؤدبانه اســت ،ولی در خفا و پنهان
بهـائیشنـاسی
محدودیت از نظر حقوق شهروندی
بســیار کثیف و رذیالنــه .این نگاه:
بــرای بهائیــان در ایران ،ســازمان
«هر که با من نیست ،علیه من است
بهائیت است و بازندهی نهایی ایران .در واقع در
و چون کســی با من نیست ،باید حذف شود»
خوش بینانهترین شکل ممکن ،این یک بازی
متأسفانه یک نگاه فاشیستی است که در قالب
دو سر باخت است .البته من فکر میکنم بازنده
یک اندیشــهی به ظاهر صلح طلب و مسالمت
سازمان بهائیت نخواهد بود.
جو عمل میکند و یک هستهی متعفنی است
به گمــان من ،بزرگترین برنــدهی هر گونه
که یک پوســته و ظاهر خیلی معطری دورش
تضییع حقوق شهروندی بهائیها در ایران ،خود
پیچیده شده است.
سازمان بهائیت است .این مظلوم نمایی و کاسب
»آخرین سؤال را مطرح میکنم .اشاره
»
کاری حقوق بشری مآالً به سود ایران و جمهوری
کردید که یکی از مهم ترین چالشهای
اســامی نیست؛ بلکه به سود بهائیهاست .اگر
حقوق بشری ایران امروز ،بحث بهائیت
شرایط کام ً
ال آزاد و سالم و انسانی برای بهائیها
است .اگر بخواهید توصیه ای به افرادی
ایجاد شود ،کســی که در این بین ضرر اصلی
که در نظام جمهوری اسالمی در مصدر کار
را میکند سازمان بهائیت است که نان مظلوم
هستند ،آیا فکر میکنید که باید یک تغییر
نمایــی را در طول تاریخ خورده اســت .گرچه
روشی نسبت به بهائیت داشته باشند و یا آن
ممکن اســت در این بین حکومت ایران هم در
که در مجامع بینالمللی باید تغییر رویکردی
کوتاه مدت ضربه پذیر شود.
داشته باشند که بتوانند از اقدامات خود در
توصیهی مشخص من این است که با اعمال
مورد بهائیت در ایران به درستی دفاع کنند و
ســلیقههای شــخصی ،این تضییقــات اعمال
این قطعنامهها مرتب ًا علیه جمهوری اسالمی
نشود و اگر قرار است مســألهای باشد ،کام ً
ال با
صادر نشود؟
قانونمنــدی و با توجه بــه منافع راهبردی ملی
دکتر تفرشــی :من چند نکته کوچک ولی
ایران انجام شود؛ ولی سلیقه ای رفتار نشود .هر
مهم عرض کنــم .در این جا قضاوت نمیکنم
چه این تبعیض یا تضییقاتی که گفته میشود،
که ایران سیاست بهائی ستیزی دارد یا ندارد؟
اعمال شود ،بهرهبری اصلیاش مال بهائیهاست
اگر ایران سیاســت هایی دارد که به هر دلیلی
و زبان و دســت آنهــا را علیه منافع ملی ایران
محدودیــت برای بهائیها ایجــاد میکند ،به
درازتر میکند .به نظر میرسد باید دلسوزانهتر و
صورت تبعیــض آمیز و غیــر قانونی ،ممکن
هوشمندانهتر و با توجه به مصالح راهبردی و دراز
اســت و البد مصالح نظام یا منافع ملی را در
مدت و نه مصالح آنی ،برایش برنامه ریزی کرد.
این کار مسؤوالن امر توجه میکنند .ولی من
»از محبت و وقت گزاری شما سپاسگزاریم.
معتقدم که باید حتــی المقدور میان بهائیان
»
شمـاره پنــج
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پـایـان

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

بهائيت از ديدگاه منتقدان و روشنفكران بهائي
بخش سوم :

كارن باكت

Karen Bacquet

کاری از محسن مهاجر

شمـاره پنــج
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دیدگـاه

خانــم كارن باكت يكي
ازمعترضــان و منتقدان

بهائيت است كه بعد از  14سال عضويت فعال
در جامعه بهائي بــه دليل مواضع انتقادي كه

داشت ،مورد ســرزنش تشكيالت بهائي قرار
گرفت و مجبور به كنارهگيري شد .او معتقد

است كه بروكراســي و كاغذ بازي در بهائيت

جانشــين روحانيت و معنويت شده است .او

به قدرت خداگونۀ تشكيالت در نزد بهائيان،

معترض است .بهنظر او ،ديدگاه افراد تشكيالتي
قديمي و ثابت در محافــل ،عم ً
ال راه هرگونه
پيشــرفت را از بهائيت ،گرفته است .افراد

تشكيالتي ،نهتنها امكان فعاليت را به ديگران
نميدهند ،بلكه افراد فرهيخته و دانشــمند

را كه ديدگاه و برداشــتي متفاوت با برداشت

رهبري بهائيت دارند ،شناسایي و تخطئه کرده

و اخراج ميکنند .در اين مقاله ضمن معرفي

خانم باكت ،به ديدگاههاي انتقادي ایشان در
موضوعات مختلف ميپردازيم.
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ساختار پلیسی خود (یعنی هیئتهای
•اشاره
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
مشاوران قارهای) تعداد زیادی از آنان
از زمــان پیدایــش آییــن بهائی
بهـائیشنـاسی
را به بهانههای مختلف از جامعه بهائی
تاکنون ،آموزههــای این نحلۀ فکری
طــرد و اخراج نمود و یا آنان را چنان
همــواره درمعرض نقدوانتقــاد قرار
تحت فشار قرار داد که مجبور به استعفا و خروج
داشته و اعتراضات گوناگونی به آن وارد گردیده
از بهائیت شدند.
است .علمای مسلمان و مسیحی و بهطور کلی
اینگونه حرکتهای خشــن و غیرمنطقی
طرفداران ادیان الهی با نگارش کتابهای مختلف،
باعث شده اســت تا اندیشمندان فراوانی چون
آموزههای آیین بهائی را در بوتۀ نقد گذاشــته
ویلیام گارلینگتن ،خوان کول ،اریک استتسون،
و مشــروعیت آن را بهچالش کشیدهاند .عالوه
فردریک گلیشــر ،جورج فلیمینگ ،آلیســون
بر طرفــداران ادیان توحیدی و اندیشــمندان
مارشال ،استیون شول ،سن مک گلین ،و غیره
مذهبی ،آیین بهائی مورد نقد نویســندگان و
که هریک مدتی عضــو جامعه بهائی بوده و به
اندیشمندان غیرباورمند به ادیان الهی نیز قرار
تبلیغ آموزههای آن مشــغول بودند ،باالجبار
گرفته و هریک از منظری خاص ،آموزههای این
از بهائيت جدا شــده و مقــاالت و كتابهاي
آیین ایرانی نوظهور را درمعرض انتقاد قرار داده
انتقادي مختلفي را در نقد عملكرد آیین بهائی
و اعتراضات جدی به آن وارد کردهاند.
به رشته تحریر درآوردند .در این شماره نشريه،
این درحالی اســت که از اوائل ســال 1996
خوانندگان محترم را بــا نظرات و دیدگاههای
شــاهد پدیدۀ نوظهور بروز دگراندیشان منتقد
يكي ديگر از شخصيتهاي منتقد به تشکیالت
بهائیت از درون جامعۀ بهائی هســتیم .مسئلۀ
بهائی آشنا ميكنيم.
گرايش به اســام در ميان باورمندان به آیين
بيان ديدگاههاي روشنفكران و منتقدان بهائي،
بهائــي و نيز ایجاد انشــعابات متعــدد در آن،
لزوماً به معني تأیيد ساير ديدگاههاي سياسي و
هرچند ســابقه طوالنی دارد ،اما با گســترش
اجتماعي و حتي نقطهنظــرات ديني اين افراد
فضای مجــازی و اینترنت ،این امــکان برای
نيست .بهائيشناسي با معرفي اين انديشمندان،
برخی از روشــنفکران و اندیشمندان بهائی در
تنها در صدد گشــودن راهي جديد در نگاه به
غــرب بهوجود آمد تا اعتراضاتی را به دیدگاهها
آیين بهائي اســت .راهي كه پيشــتر ،برخي از
و عملکــرد رهبری جامعــه بینالمللی بهائی
انديشمندان و متفكران ،آن را پيمودهاند.
یعنی بیتالعدل دراسرائیل وارد آورند .رهبری
•الف – بيوگرافي
بهائیــت در حیفا که خــود را الهی و مصون از
1
خانم كارن دي هاير اهل كاليفرنياي امريكا
خطا و لغزش میدانــد ،در مقابل این انتقادات
اســت و در آنجا زندگي مي كند و به شــغل
تاب نیاورده و مخالفت شــدید با روشــنفکران
معلمي مشغول است.
و فرهیختــگان معتــرض بهائــی در جهان را
تحصيالت دانشــگاهي او در حوزه آموزش
در دســتور کار خود قرار داده و با اســتفاده از
شمـاره پنــج
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نتوانســتم عقيده و باوري نسبت به
و پرورش اســت و مطالعات فراواني
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهاءاهلل داشته باشم .من جامعه بهائي
را دربارۀ بهائيت انجام داده اســت .او
بهـائیشنـاسی
را ترك كردم ،چــون ديگر اعتمادي
نويســندهاي خــوشذوق و محققي
3
به نهادها و مؤسسات بهائي ندارم».
منتقد است كه سعي دارد با نوشتن
او پــس از خروج از بهائيــت در فضاي مجازي
مطالب انتقادي و سؤالبرانگيز ،ديگران را متوجه
4
و در ســايت شخصی خود ،ضمن بحث دربارۀ
واقعيات موجود در جامعه بهائي نمايد.
بهائيان معترض ،بــه درج ديدگاههاي انتقادي
خانــم باكت از ســال  1999بــه مدت 14
خود ميپردازد.
ســال عضو فعال جامعه بهائي بود ولي به علت
كارن مقاالتــي را نيز در نشــریۀ مطالعات
تناقضات موجود در بهائيت و اذيت وآزار زيادي
5
فرهنگي فرقهاي به رشته تحريردرآورده است.
كه ازســوي رهبران بهائي ديد ،اعتماد خود را
از جمله مقاله «دشمنان در درون :نزاع و كنترل
از دست داد و بهاجبار تشكيالت بهائي را ترك
6
در جامعه بهائي» كه در آن به معرفي و توضيح
كــرد .او در مطلبي با عنوان «چــرا بهائيت را
روشنفكران ناراضي در بهائيت
ترك كردم؟»Why did I
ميپردازد.
? leave Baha'iبه موارد
ايــن نشــریه را «بنيــاد
زير اشاره دارد:
خانواده امريكائي» كه بعدها
« ...دليل جدا شــدن من
7
«انجمن مطالعات فرقهاي»
از بهائيت ،اطــاع از نيرنگ
ناميده شد ،منتشر کرد.
و دروغ محفــل ملي بهائيان
وي مقاله ديگري در مجله
امريكا دربــاره مجله ديالوگ
8
ادیان نوظهــور كه مجلهاي
بود[ .اين مجله به اتهام حمله
دانشــگاهي دربارۀ اديان نوظهوراست ،به چاپ
به تشكيالت بهائي از سوي محفل ملي بهائيان
رسانيد .به گفته آقاي موژان مؤمن  ،باكت براي
امريكا تعطيل شد] من در كانونشن ملي 2سال
خود هويت بهائي خارج از تشكيالت بهائي قائل
 1988امريكا حضور داشتم و شنيدم كه آنها
9
است .
اين موضوع را تكذيب كردند ،ولي بعدا ً دريافتم
به دليل مباحث انتقادي مطر ح شده ازسوي
كه حقيقت چيز ديگري اســت .هيچ حملهاي
خانم باكت ،بيتالعدل او را فاقد صالحيت براي
ازسوي مجله صورت نگرفته بود ،احساس كردم
بهائي بودن اعالم و آقاي پيترخان عضو متوفاي
كه محفل ملي به خود من دروغ گفته و امثال
بيتالعدل ،كارن را غيربهائي معرفي ميکند.
مرا بازيچه اغراض و اهداف سياســي خود قرار
خانم باكــت از افراد فعال در ســايت بهائي
داده است .محفل ملي بهائيان امريكا آنچنان به
10
رنتس اســت كــه انتقادات مختلفــي را در
باور و اعتماد من نسبت به خودش ،خيانت كرد
قالبهاي زيبا و بدیعی نسبت به بهائيت مطرح
كه دچار بحران روحي شــدم و پس از آن ديگر
شمـاره پنــج

119

زمستـان 96

به دلي
ل مباحث
انتقا
دي مطرح
ش
ده
از
س
و
ي خانم
ب
اك
ت،
بي
تالعدل
ا
و را فاقد
صال
حي
ت
ب
را
ي
بهائي بو
دن اعالم
و آقاي
پيترخان
عض
و متوفاي
بي
ت
ا
لع
د
ل ،كارن
را
غيربهائي
معرفي م 
يکند.

متأسفانه
رو
ش مطلوب
قر

ن
ن
وز
د
ه
م ِي
ت
م
رك
زگرایي،
امروز
بر جامعه
بهائي غ
لب
ه
د
ار
د.
اي
ن
م
وضوع
ب
هخوبي در
برنام ه
ري
ز

ي
ها
ي
چند
ساله آنان
قابل
مشاهده
ا
ست .اين
برنام ه
ها عمدتا ً
مورد
بيتوجهي
جامعه ا
ست ،زيرا
از با
ال
ب
ه
پا
یين
طراح
ي شده و
در آن
ابتكارات
فرد
ي
نا
دي
ده
گرفته ش
ده است.
ول
ي
برنام هها
همچ
نا
ن
ت
هي
هو
ارائه م 
يشوند

سوءظن به او نگريسته ميشود.
میکنــد و گاهي اوقات نيز با اســم
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
اين عقيــده و باور غلط تاحدي در
مستعار باكيا 11در اين سايت مطلب
بهـائیشنـاسی
جامعۀ بهائي جا افتــاده ،كه وحدت
مينويسد.
عقيده به معني يكساني عقيده است.
باكت در مقاله «افكار من درمورد
درنتيجه عقايد يك گروه خاص و برجعاجنشين،
همه چيز» 12در سايت بهائي رنتس مينويسد:
جايگزين تبادل افكار پويا و ديناميك شده است.
«من ابتد ترســو بودم ،سپس احساس خفگي،
من عدم تمركز را بــر تمركز ترجيح ميدهم.
ناراحتي و نا اميدي كردم .ســپس براي مدتي
برنامهريزي متمركز و مقتضيات آن ،زندگي را
طوالني عصباني شدم و مطالبي را در اینترنت
ساكن ،خطي و مكانيكي ميسازد ،لذا ميتوان
نوشتم .اما بهتدريج دوباره خود را كنار كشيدم،
آن را طبقهبندي و دستهبندي كرد و بهنوعي آن
من هنوز به بهاءاهلل اعتقاد دارم ولي تشكيالت
را كنترل كرد .ولي زندگي كه اينچنين نيست.
فعلي بهائيت را قبول ندارم و خارج از ســازمان
زندگي با شــلوغي ،هرجومــرج وتنوع آميخته
بهائيت به ذكر و عبادت ميپــردازم .اميدوارم
نوزدهمي
ن
است .متأســفانه روش مطلوب قر 
روزي برســد كه يك جامعه بهائي راســتين
ِ
تمركزگرایــي ،امــروز بر جامعــه بهائي غلبه
تشكيل شود كه به فكر خدمت به نوع بشر باشد؛
دارد .اين موضــوع بهخوبي در برنامهريزيهاي
نه يك سازمان و تشكيالتي كه توجه زيادي به
چندساله آنان قابل مشاهده است .اين برنامهها
افراد خود ندارد».
عمدتاً مورد بيتوجهي جامعه است ،زيرا از باال
او ادامه ميدهد« :شما مخالفان خود را اذيت
به پایين طراحي شده و در آن ابتكارات فردي
كرديد و مرا نيز اذيت كرديد .شما نميتوانيد ادعا
ناديده گرفته شده است .ولي برنامهها همچنان
كنيد كه با علم و دين موافقيد ،ولي دانشمندان
تهيه و ارائه ميشوند.
ت و آزار قرار دهيد».
را مورد اذي 
مثال ديگري از تمركزگرائي در جامعه فعلي
خانم باكــت برخالف ديدگاه آقــاي موژان
بهائي ،تأكيد بر جمعآوري اعانات و كمكهاي
مومن كه مخالفان بهائيــت را افرادي متجاوز،
مالي و ارســال آن از مناطق مختلف به سمت
غيرقانوني و داراي انگيزههاي نفرتانگيز معرفي
مركز جهاني بهائي (بيتالعدل) اســت .جایي
مينمايد ،با بهائيت از در ستيزهجوئي و دشمني
كه پولها بدون هرگونه توضيح يا شفافسازي
درنيامد .بلكه سعي كرد نظرات اصالحي خود
درباره هزينهها ،مصرف ميشــود .درحاليكه
را «به اطالع محفل ملي بهائيان امريكا برساند.
ايــن پولها را ميتــوان در محلهايي كه ارائه
ولي اعضاي محفل ملي امريكا بهجاي توجه به
ميشوند ،براي نياز مردم مصرف كرد و جوامع
نظراتش ،او را در فهرست سياه خود قرار داده و
بهتري ساخت.
بهعنوان منتقد به حاشيه راندند».
در همين زمينه ،من به توانمندســازي فرد
متأســفانه در جامعه امروز بهائي ،اگر كسي
براي انجام فعاليتهاي خالقانه باور دارم .هريك
همصدا و همرأي با تشــكيالت اداري نباشد ،با
شمـاره پنــج
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است و نه جايگزين عقيده و باور ،ولي
از ما تــوان بالقوه نامحدودي داريم. .،
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
متأسفانه در جامعه بهائي ،كاغذبازي
عليرغم اين مطلــب بديهي كه در
بهـائیشنـاسی
و بروكراســي جايگزيــن روحانيت و
پيامهاي بيتالعدل هم تكرار ميشود،
ولي عم ً
معنويت شده است.
ال تنها دستورات و فرمانهای
يكي ديگر از مشكالت من ،ابهام و سردرگمي
بيتالعدل اســت كه جامعه را هدايت ميكند
در شــناخت موقعيت و اختيــارات نهادهاي
و مانــع از بروز و ظهــور خالقيتها و ابتكارات
دوگانۀ نظــم اداري ،يعنــي بيتالعدل و مقام
ميشــود .افراد بهائي از بهكار بردن هر ابتكار و
واليت امراهلل است .بسياری از بهائيان معتقدند
نوآوري ،قبل از بررسي وتأیيد محافل محلي يا
بيتالعدل «خــداي روي زميــن»« ،نماينده
ملي منع شدهاند.
خدا روي زمين» يا چيزي شــبيه به اين است.
شــايد درميان همۀ ما غريزۀ كسب دانش و
اينگونه افراد ،معموالً بهاشتباه ،تصور ميکنند
معرفت از قويترين غرائز باشد .به همين دليل
كه هر حرفي هم كه از دهان شــوقيافندي و
اســت كه من عالقهمند به كسب علم وتحري
منشيهاي او خارج شده نيز قانون بهائي است.
حقيقت واقعي هستم .با كمال تأسف ،بسياري
اين شايد يكي از مخربترين اشتباهاتي است
از اسناد مرتبط با بهائيت و تاريخ آن ،و نيز تعداد
كه رخ داده است ،زيرا به طرق مختلف به جوامع
زيادي از آثار و نوشــتههاي باب و بهاءاهلل هنوز
بهائي آســيب ميزند .فكر ميكنم شــناخت
ترجمه نشده يا بهصورت رسمي منتشر نشده
و درك بهتر از مفهــوم و اهميت «مصونيت از
است .اگرچه كار ترجمۀ آنها ممكن است طول
خطا» در چهارچوب زبان و فرهنگي كه استفاده
بكشد ،ولي چرا نسخه اسكنشده آنها را روي
شده است ،موجب برطرف شدن اين سوءتفاهم
اینتزنت قرار نميدهند؟ چــرا ما بايد عقبتر
و زايل شدن آثار منفي آن ميشود.
از ســايرين ،دراين مورد باشــيم؟ . . .امروزه در
من معتقدم همه چيز بايد روشــن و شفاف
بهائيت ،توجه زيادي به ابعاد مادي ميشــود و
باشــد ،پنهــانكاري و عدالــت نميتوانند در
جنبههاي كيفــي و معنوي فدا ميگردد .وقت
كنارهم زيســت كنند .اين مطلب بارها و بارها
و انرژي زيــادي از جامعه بهائي ،بيهوده صرف
در طول تاريخ بشــر عيان شده است و نياز به
ثبت و تسجيل ،تبليغ مبلغان سيار ،مهاجران،
بحث جديدي نــدارد .صادقانه اميــدوارم كه
شــركتكنندگان در دورههــاي روحي ،اضافه
همۀ صداهاي درون تشكيالت در طرفداري از
كــردن به تعداد كالســترها و ســطح آنها و
شفافیت شنيده شود و بهياد بياوريم كه عدالت
جمعآوري وجه براي حسابها و صندوقهاي
در نــزد «او» مهمتــر و محبوبتر از همه چيز
بهائي مختلف ميشــود .حال آنكه براي افراد
است».
و جوامــع بهائــي ،كيفيت امور ،مهم اســت و
خانــم باكت در فضاي مجازي فعال اســت.
پيششرط هرگونه رشد و توسعه مادي است.
در ســالهای  2000و 2001چند مقاله درباره
از نظر من تشــكيالت و ســاختار يك ابزار
شمـاره پنــج
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وتشكيالت اداري بهائيت دارد كه ذكر
موضوعات مرتبط با جامعه بهائي در
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
همه آنها از حوصله اين مقاله خارج
نشريه اینترنتي  Themestreamبهچاپ
بهـائیشنـاسی
است ،براي آشنایي خوانندگان گرامي،
رسانيد ولي اين مجله بهطور ناگهاني
در زير به اهم اين نكات ميپردازيم.
در  12اوريل 2001تعطيل شد .خانم
 -1سانســور و كنترل شديد امنيتي و برخورد
باكت برخي از مقاالت منتشرشــده در نشريه
تند تشكيالت بهائي با روشنفكران.
فوق را در ســایتی اینترنتی 13آورده اســت ،از
 -2اعتراض به «مصون از خطا بودن» بيتالعدل.
جمله مقاله:
 -3ممنوعيــت حضــور زنــان در بيتالعدل
* بهائيت شاعر نيوزلندي را اخراج ميكند،
(باالترين ســطح رهبري بهائيت) و تضاد آن با
* شورش در درون جامعه بهائي،
اصل تساوي زن ومرد در بهائيت.
* بهائيت آیيني خارج از تعادل،
 -4اعتراض به طرد واخراج برخي از روشنفكران
بهائي ،با سوءاستفاده از واژه «عهد وميثاق الهي».
 -5بحث طرح روحي و عدم كارآئي آن در اكثر
جوامع بهائي ،ابهام و مشكالت موجود در طرح.
 -6انتخابات بهائي ،نقاط ضعف و چالشها.
 -7بررسي عملكرد محفل ملي كانادا و امريكا و
وجود سابقۀ فساد اخالقي و عدم شفافيت مالي
در آن.
• -1سانسور و كنترل شديد امنيتي و برخورد

تند تشكيالت بهائي با روشنفكران.

در آئين بهائي افراد موظفند فقط در چهارچوب
آموزههاي شريعت و دستورات بيتالعدل عمل
نمايند ،لذا اجازه تأويل و تفسير متون بهائي و
يــا اظهارنظر در مورد آنها را ندارند و بايد تابع
قرائتي از متون بهائي باشند كه بيتالعدل ،آن
را قبول داشــته وتأیيد مينمايد .از طرف ديگر
انتشار هر مطلب علمي كه با قرائتهاي رسمي
بيتالعدل مغايرت داشته باشد يا حاوي انتقادي
و لو كمرنگ بــه عملكرد محافل محلي و ملي
باشد ،قابليت چاپ و انتشار حتی در حد محدود

* بنيادگرائي بهائي،
* همه برابرند ،ولي برخي برابرتر،
* عصمت يعني آنكه هيچگاه مجبور نشــوي
بگویي متأسفم يا معذرت ميخواهم،
* همه عالقهمند هستند بر دنيا حكومت كنند،
* تاليسمان دچار فروپاشي،
* خروج ،فوج فوج.
•ب  :بررسي ديدگاههاي انتقادي خانم باكت

خانم كارن باكت انتقادات زيادي را به نظامات
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میگردد .اما آنچه که بسیار کم درباره
را نــدارد .محافل ملي بــا راهاندازي
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
ایــن آیین( ،حتی در بین پيروان اين
«لجنه تصويب تأليفات» نويسندگان
بهـائیشنـاسی
آئين) دانســته شــده ،این است که
را موظــف مينمايند تأليفات خود را
تشــکیالت بهائي همــواره در طول
قبل از انتشــار ،به اين لجنه ارســال
تاریخ ،هرگونه اطالعرسانی عمومی درباره این
نمايند و درصورت تأیيد كتبي اين لجنه ،اقدام
آیین را تحت کنترل داشته و از حربه تهدید و
به چاپ مطلب نمايند.
تحریم برای ساکت کردن اعضایی که دیدگاهی
جالب اينجاست كه اعضاي لجنه يادشده كه
غیرسنتی دارند ،استفاده کرده است.
نوعاً در همه موضوعات علمي تخصص ندارند،
هرچند نصوص بهائي مشوق تحري حقيقت
كتاب را مطالعه کرده و هركجاي مطالب را ،كه
و تحقيق در متون بهائي اســت ،ولي مديران و
مغاير با قرائت تشكيالت و يا مغاير با ديدگاههاي
ادارهکنندگان محافظهکار تشــكيالت ،نسبت
 50سال قبل شــوقي رباني و 100سال پيش
به مباحث دقیق و انتقادی روشــنفکران بهایي
عبدالبهاء باشــد ،از كتاب حذف کرده و مابقي
بدبیــن بودنــد .در اواخر دهــه  70میالدی،
مطلب را اگر در تأیيد ديانت بهائي باشد ،اجازه
عدهای از جوانــان بهائي در لس آنجلس ،گروه
چــاپ ميدهند و درصورت مخالفت و اعتراض
مطالعه کوچکی را تشــکیل دادند و به انتشار
نويسنده از چاپ كل كتاب جلوگيري میکنند
یک خبرنامه کوچک محلــی به نام «خبرنامه
و فرد معترض در فهرســت ســياه محفل قرار
17
14
کالس مطالعه بهائی لوس آنجلس» پرداختند.
ميگيرد.
( )1983-1976آرشیو الکترونیکی این خبرنامه
خانم كارن در مقالهاي با عنوان «ســركوب
18
در وبسایت اچ  -بهایی قابل دسترسی است.
فروم تاليسمان» 15كه در تاريخ  15اپريل 2001
این خبرنامه با پافشاري محفل ملی آمریکا و
در مجله  Themestreamمنتشــر شده است ،به
به بهانه «بازرسی قبل از انتشار» ،خاموش شد.
موضوع سانســور در بهائيت و برخوردهاي تند
تالشــی دیگر بــرای انتشــار دیدگاههای
مديران وقت بهائي با روشــنفكران ميپردازد و
19
غیررسمی درمورد آیین بهائی ،مجله دیالوگ
از محدوديتها و كنترلهاي شديد امنيتي در
بود که در دوره کوتاهی در اواســط دهه 1980
بهائيت ،سخن بهميان ميآورد.
ذيــ ً
میالدی انتشــار یافت .آرشیو الکترونیکی این
ا به قســمتهایي از اين مقاله اشــاره
16
مجله از سال  1986تا  ،1988از طریق وبسایت
ميشود:
20
اچ – بهائی ( قابل دسترسی است).
«آیین بهائی اغلــب بهعنوان یک آیین باز و
در كانونشن ملي سال 1988بهائيان امريكا،
تحملکننده معرفی میشود ،که بهخاطر داعیه
وقتی نمایندگان بهائيان سراســر آمریکا برای
ارائه تعالیمی درباره وحدت ادیان ،برابری زن و
انتخاب اعضای محفل ملی سال بعد جمع شده
مرد و صلح جهانی ،بهعنوان آیینی برای نســل
بودند ،فیروز کاظم زاده ،دبیر امورخارجه ،بهطور
جدید و موحدان دهکــده جهانی طبقهبندی
شمـاره پنــج
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اســت و تبــادل اطالعات توســط
خــاص یک مقاله را بــا عنوان «یک
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
تجهيزات بهراحتي امكانپذير است،
طــرح معتدل ،پیشــنهادهایی برای
بهـائیشنـاسی
اين ديدگاه مديران بهائي كه مدعي
احیای دوباره جامعه بهائی آمریکا»،21
هستند سانســور ،ديانت بهائي را ،از
که قرار بود چاپ شود ،تقبیح کرد و
سوءبرداشــتهاي بهائيان وغير بهائيان حفظ
از دستاندرکاران مجله با عنوان «معاندین» نام
ميكند ،يك ديدگاه و نگرش پدرساالرانه است.
برد .با این برخورد خصمانه و پس از خدشهدار
بــراي جامعهاي كــه ميخواهــد از ابهام و
شدن وجههشان در جامعه بهائیت ،دبیران مجله
گمنامي خارج شــود ،بررســي و متعاقب آن
انتشار آن را متوقف کردند .تعدادی از افرادی که
سانسور ،جايگاهي ندارند.
در خبرنامــه گروه مطالعه لس آنجلس و مجله
دیالوگ مشارکت داشتند ،بعدا ً از اعضای فعال
• -2اعتراض به «مصون از خطا بودن»
فروم «تالیسمان» شدند»،
بيتالعدل
در ديدگاه كارن ،كنترل و نظارت بر تأليفات
در مــورد عصمت و مصــون از خطا بودن
بهائي كه در زمان شوقيافندي تنها به منظور
بيتالعــدل نظرات مختلفي وجود دارد .در اين
تضمين صحت مطلب و شايستگي بهائيت به
مقاله درنظر است كه به ديدگاههاي خانم كارن
هنگام عرضه آن بــه عموم مردم درنظر گرفته
باكت در موضوع عصمــت بيتالعدل پرداخته
شــده بود ،اينك بــه ابزاري سياســي تبديل
شــود ،ولي براي اينكه خواننــدگان گرامي با
شــده اســت و اعضاي هيئت بررسي تأليفات
نظرات مختلــف بهائيان ،در اين مورد آشــنا
به سانســور گسترده و تحميل عقايد و ديدگاه
گردند ،ابتدا توضيح كوتاهي ارائه خواهد شد و
ط مشي ،در حال حاضر،
خود ميپردازند .اين خ 
سپس به نظرات خانم كارن ميپردازم.
عمدتاً براي خاموش كردن نظرات و ديدگاههاي
ب بهاتفاق بهائيــان معتقدند كه
اکثر قريــ 
متفاوت و جلوگيري از انتشار شفاف ديدگاههاي
بيتالعدل (رهبري جهاني بهائي در اســرائيل)
مستقل از نگاه اكثريت ،بهكار گرفته ميشود و
مصــون از خطا و داراي عصمت اســت؛ به اين
نوعي سانسور خاموش و بيسروصداست كه از
معني كــه اگر بيتالعدل تحت شــرايط الزم
چشم عموم مردم مطلع در جامعه بهائي پنهان
تشكيل شود و اعضاي آن ازسوي عموم بهائيان
مانده و بنابر ماهيت آن ،امر بســيار خطرناكي
انتخاب شده باشند ،اين بيتالعدل تحت حفظ
است.
و صيانت بهاءاهلل اســت .بنابراين اگر بيتالعدل
خود گاردين (شــوقيافندي) كار نظارت و
بهاتفاق يا اكثريــت آراء تصميمي اتخاذ نمايد،
كنترل تأليفات را موقتي اعالم كرده بود و قرار
آن تصميم بدون اشــتباه و مبــري از هرگونه
بود وقتي كه بهائيت بهتر شناخته شود ،بهطور
22
خطا و اشــتباه خواهد بود .طبق اين اعتقاد،
قطع و يقين اين رويه متوقف گردد.
اعضاي بيتالعــدل هرچند بهتنهائي مصون از
در اين عصر و زمان كه عصر علم و تكنولوژي
شمـاره پنــج
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آقاي شفر عصمت موهوبي را دلیل
خطا نيســتند و امکان تصميمهای
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
رهایي از گناه و منزه بودن و بيعيب
اشتباه دارند ولي وقتي دورهم جمع
بهـائیشنـاسی
و نقص بودن نميداند .البته بيتالعدل
شده و در قالب هيأت بيتالعدل قرار
اظهــارات جناب شــفر را اظهارنظر
ميگيرند ،تحــت حفاظت و صيانت
شخصي ايشــان تلقي كرده است وآن را تأئيد
الهي قــرار گرفته و در هنــگام اخذ تصميم و
نميکند (پيام بيتالعدل  7اپريل 2008خطاب
اظهارنظــر از ناحیه روحالقدس مورد تأیید قرار
به ياران ايران).
میگیرند و دستورات خود را با الهام از آن صادر
گــروه ديگــري از بهائيان كه بــه «بهائيان
مینمایند.
روشــنفكر» معروف هستند ،بيتالعدل را فاقد
بعضی ديگر از انديشــمندان بهائي ،درمورد
هرگونه مصونيت از خطا میدانند و به اين جمله
عصمت بيتالعدل و رهبران بهائي ،نظر ديگري
كــه «بيتالعدل هرچه بگويد و تصميم بگيرد،
دارند .آنها معتقدند بيتالعدل فقط درهنگام
صحيح ودرست است» انتقاد جدي دارند.
تشــريع احكام مصون از خطــا خواهد بود ،نه
يكي از طرفداران اين نظريه خانم باكت است
درهمه مواقع .بنابراين ،این احتمال وجود دارد
كه در ادام ًه با ديدگاههاي او در اين زمينه آشنا
که بيتالعدل درهنگام ارائه يك نظريه سياسي
خواهيد شد.
يــا اجتماعي يا اقتصادي به خطــا رود و يا در
گروه ديگری از بهائيان نیز معتقدند بيتالعدل
صدور يك پيام يا اظهارنظر اشتباه كند.
23
زماني ملهم به الهامات الهي خواهد بود كه ولي
يكــي از طرفداران نظريه فوق ،ادو شــفر،
امر بهائي در رأس آن حضور داشــته باشد .زيرا
شخصیت مهم بهائي و رییس پیشین محفل ملی
براســاس آموزههاي بهائي ،ولي امراهلل بهعنوان
آلمان است كه دوران حیات شوقی را نیز درک
عضو دائم و رئيس بيتالعــدل بايد همواره در
کرده است .وی نهتنها بيتالعدل بلكه عبدالبها
جلسات بيتالعدل حاضر باشــد و بيتالعدل
و شوقيافندي را نيزدرهنگام اظهارنظر و بيان
بدون حضور ولــي امراهلل نهتنها مصون از خطا
مطالب غيرتبيیني ،مصون از خطا نميداند .او
نيست بلكه اساساً غيرقانوني و نامشروع است.
در رســاله دكتراي خود با عنوان «مباني نظم
اين قول افرادي است كه به بهائيان ارتدكس
اداري بهائي» كه در ســال  1957از دانشكده
معروف هستند و تشكيالت بهائي آنها را افرادي
حقوق دانشگاه روپرتزر كارل هايدلبرگ دريافت
ت و آمد و
ناقض و دشمن ،دانسته و هرگونه رف 
شــده اســت ،دربارۀ چگونگي عصمت رهبران
24
سالم و كالم با آنها را ممنوع اعالم نموده است.
بهائي به اظهارنظر پرداخته است.
از نظر بهائيان ارتدكــس بيتالعدل موجود
با درنظر گرفتن بيــان فوق بيتالعدل فقط
غيرقانوني است و نهتنها مصون از خطا و اشتباه
درهنگام تشــريع احكام جديد يا احكامي كه
25
نيست ،بلكه مصوباتش نيز باطل است .براي
بهاءاهلل صدور آنها را به بيتالعدل محول كرده
خانــم كارن باكت ،مصون از خطا بودن اعضاي
است ،ميتواند مصون از خطا باشد.
شمـاره پنــج
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در مثل مناقشه نیست!
كادر مركــزي بهائــي در اســرائيل
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
برگردیــم به بحــث ،منطق حکم
(بيتالعدل) قابل هضم نيســت و به
بهـائیشنـاسی
میکند ،قبل از اینکه کسی بتواند به
آن معترض اســت .او درسايت بهائي
پرسشی پاسخ دهد یا موضعی درمورد
رنتس در فوريه  2007در مقاله «آيا
مطلبی بگیرد که مصون از خطا باشد ،نیازمند
بيتالعدل مصون از خطا اســت؟» 26به تحليل
دانش و اطالعات فراوان و زیاد است .اگر کسی
اين موضوع پرداخته و مينويسد:
بخواهد همــواره و بــدون محدودیت درمورد
«برای بسیاری از مردم مصون بودن از خطا به
هرچیزی نظر صحیح داشته باشد ،الزمهاش این
این معنا است که فرد اشتباهی نمیکند و هرچه
است که آن فرد دانش کامل و بدون محدودیت
بگوید یا تصمیم بگیرد یا انجام دهد درســت و
داشــته باشد و همه چیز را بداند و عالم مطلق
صحیح است.
باشد .27حتی اگر کسی درباره همه چیز دانش
اما مســئلهای که برای ذهــن کوچک من
ندارد ،برای اینکه بتواند مصون از خطا باشــد،
قابل هضم نیســت این است که اگر شخص یا
همچنان نیازمند دانشي است که بتواند محاسبه
مؤسســهای ،مانند بیتالعدل در آیین بهائی،
کند ،آنالیز نماید و بتواند بدون هرگونه اشتباه به
بهگونهای باشد که مصون از خطا تلقی شود ،آیا
نتیجه و سرانجام درستی برسد (یعنی نهتنها راه
این مؤسسه نباید صاحب تمامی دانشها باشد؟
حل را بداند ،بلکه پاسخ صحیح را هم بداند).
برای روشن شدن مطلب توضیح میدهم.
اگر من بخواهم از فردی مصون از خطا ،مث ً
اما صبر کن ،شــاید من دارم سروته ،به این
ال
پاپ یا فرضاً بیتالعدل ،سؤالی بپرسم که مث ً
قضیه نگاه میکنم .چه میشود اگر پاپ نیازی
ال
نداشته باشد که همه چیز را بداند (عالم مطلق
ســرعت یک پرســتوی افریقایی در هوا چقدر
باشــد) که بخواهد جواب مسائل را بدهد؟ چه
است؛ آیا آن فرد یا مؤسسه نباید قبل از اینکه
میشود که پاپ بتواند روابط زمان و مکان و فضا
به من جوابی بدون خطا بدهد ،سرعت پرستوی
را تغییر دهد و حقیقت را دوباره بازسازی کند و
افریقایی را بداند؟
سرعت پرستوی افریقایی در هوا ،همان چیزی
ممکن اســت شما استدالل کنید که پاپ یا
بشود که او فرض کرده است؟
بیتالعدل تنها در مسائل مرتبط با آیین کاتولیک
باتوجه به این مطلب ،من تنها یک اشــکال
یا آیین بهائی مصون از خطا هستند .آنها اگر
به این نظریه میگیرم و آن اینکه نه پاپ ،و نه
بخواهند در مورد پرندهشناسی صحبت کنند،
بیتالعدل و نه هیچ انسان دیگری چنین قدرتی
حرفی برای گفتن ندارند .درنتیجه آنها یک راه
ندارند! هیچ موجودی نیست که این کار را بتواند
فرار برای خود بهطور اتوماتیک خواهند داشت،
بکند مگر خداوند (گرچه انسانهایی هستند که
آیا اینطور اســت؟ بسیار خوب ،شما بهصورت
حتی اعتقادی به وجود خدا ندارند) و تا آنجا که
ظاهر و از لحاظ قواعد درســت میگویید ،من
من میدانم کس دیگری چنین ادعایی نکرده
فقط يك مقايســه انجام دادم و به قول معروف
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نباشد؟ این موضوع برای من مسئله و
است که قادر مطلق باشد.
فصـلــنـامـه
30
فرهنـگی اجتـماعی
چیستان شده است.
برگشتیم به خانه اول! این موقعیت
بهـائیشنـاسی
اگر شما پاســخی دارید خوشحال
و جایگاه خوبی اســت که بپرسیم آیا
میشوم که با من در میان بگذارید».
بیتالعدل واقعاً دانای مطلق اســت؟
در ادامه مطلب ،خانم كارن به چند پاســخ
ایــن میتواند خیلــی از مســائل را حل کند؛
28
رســيده ،در اينباره اشــاره مينمايد كه براي
«اگرچه بیتالعدل دانای مطلق نیست»! ...
روشــن شدن بحث مهم اســت .اول اظهارنظر
خوب ،این نظریه هم با شــاهدی که از خود
31
آقاي سن مك گلن كه خود از منتقدان آئين
بیتالعدل آوردیم منتفی است!
بهائي است .او ميگويد:
حال ،قبــل از اینکه بحــث را ادامه دهیم،
«بهطور یقین مصون بودن از اشتباه نیازمند
میخواهم مطلب دیگری را روشــن کنم .قصد
علم مطلق اســت ،که نه بیتالعــدل و نه ولی
من این نیست که بگویم دانای مطلق و مصون
امراهلل دارای آن نیستند :شوقیافندی میگوید
بودن از خطا ،دو مطلب یکسان هستند؛ هرگز.
اگر ولی امراهلل را فردی مافوق بشر بدانیم همانا
شخص میتواند همه چیز را بداند اما اشتباه
32
کفرگویی کردهایم».
کند .شــخصی میتواند دانای مطلق باشد ولی
به یقین همین مســأله برای بیتالعدل هم
هنگام پاسخگویی آن را مورد توجه قرار نداده و
صادق اســت ،یعنی مصون از خطا و اشــتباه
به آن بيتوجه باشد .این دو بهطور آشکار ازهم
دانستن بیتالعدل جهانی نیز کفرگویی است.
جدا هستند و ارتباطی با یکدیگر ندارند .کسی
بیتالعدل میگوید :ما در میان نوشــتجات
میتواند یکی از آنها را داشته باشد درحالیکه
شوقیافندی مطلبی نیافتهایم که حاکی از این
دیگری را ندارد .اما آیا میتوان د ّومی را داشت
باشد که بیتالعدل در تصمیمگیریهای خود به
و اولی را نداشــت؟! آیا کسی میتواند مصون از
33
نتیجه نادرستی میرسد.
خطا باشــد ،درحالیکه فاقد همه دانشهاست
شوقیافندی میگوید:
و دانای مطلق نیســت؟ اگر جواب مثبت است،
«ولی امــراهلل نمیتواند نظر اکثریت اعضای
چگونه چنین چیزی ممکن است؟
بیتالعــدل را لغو کند ،اما وظیفه دارد چنانچه
ما هیچ مطلبي ،درمیان آثار و نوشــتههای
حكمي ،در تعارض با مفاهيم و يا روح سخنان
شــوقیافندی پیــدا نکردیم که گفته باشــد
بهاءاهلل ازســوي بيتالعدل صادر شود ،به آنان
بیتالعدل در موقعیت و شرایط تصمیمگیری
29
تذكــر داده و درخواســت تجديدنظر در حكم
به «تصمیم غلطی» برسد.
34
صادره نمايد ».بیتالعدل دانای کل و عالم به
چگونه میشــود که شــخص یا مؤسسهای
همه چیز نیست ،درنتیجه میتواند در تشخیص
زمینی و مادی ،مصون از خطا باشد (به این معنا
حقایق اشتباه کند یا بهخاطر کمبود اطالعات
که هیچ اشتباهی مرتکب نشود و همواره درست
در موضــوع به اشــتباه بیفتد و این مســئله
عمل کند) ،اگر آن مؤسســه دارای کمال علم
شمـاره پنــج
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کام ً
حربهاي براي ايجــاد وحدت معرفي
ال واضح اســت .ا ّمــا چیزی که
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
مينمايد .او ميگويد:
شوقیافندی در اینجا میگوید بهطور
بهـائیشنـاسی
بهنظــر من اینکــه مــا بپذیریم
خاص به موضوع مهمتری اشاره دارد:
بیتالعدل مصون از خطاســت برای
بیتالعدل فاقد دانش کامل از مفاهیم
حفظ وحدت جامعه بســیار ضروری است .در
و روح تعالیم بهاءاهلل است .بنابراین ،بیتالعدل
همین راســتا بیتالعدل هــم باید تالش کند
میتواند در ورطهای مهمتر و عمیقتر از تصمیم
که اعضای آن از مردم دیگر برتر باشــند .آنها
اشــتباه هم بیفتد .بهگونهای که ممکن است
باید تا آنجا کــه میتوانند در امور تکنولوژی و
هدایت جامعۀ امر را به مســیری جدای از روح
غيره دارای آگاهی باشند که بتوانند همه چیز
منتج از سخنان بهاءاهلل ببرد .همانطور که هر
را بررسی کنند و این مسئولیتی بسیار سنگین
فرد دیگری ممکن است اینگونه بشود .کلمات
است.
شوقیافندی ،دعوت به اصرار و الزام بیتالعدل
يكــي از بهائيان طرفــدار بيتالعدل ،ضمن
بر مواضع شخصی آنها نیست ،بلکه متذکر این
اشــاره به سخنان داگالس مارتين (عضو سابق
مطلب است که افراد باید فروتنی داشته باشند.
بيتالعــدل) در ســال  ،2006اظهــارات او را
آقاي برانــدن کوک 35يكي ديگر از منتقدان
خالصه وار این گونه بیان کرده است:
آئين بهائي مينويسد:
• ما باید بیــن هدایات و مصونیت از خطای
«کل مطلب از نظر من خیلی ساده است ،ابتدا
الهی و مصونیت از خطــای اعطایی بهاءاهلل به
اجازه دهيد فرض کنیم که بیتالعدل ،همیشه
بیتالعدل تفاوت قائل شویم.
«درست» میگوید ،البته به شرط آن که همه
• بیتالعدل به طریق دیگری هدایت میشود.
اطالعات مربوطه را داشته باشد .ارسطو میگوید
• پروسه تصمیمگیری براساس مطالعه عمیق
«تنها» دلیل اینکه ما انتخاب غلطی داریم این
نصوص مرتبط است.
است که همه حقایق را نمیدانیم .اشتباه ،نتیجه
• در حال حاضر هیچ تصمیمگیری توســط
اطالعات ناکافی اســت .هریک از مــا ،اگر در
بیتالعــدل صــورت نمیگیرد مگــر آنکه از
موضوعی ،اطالعات کافی داشته باشیم ،تصمیم
دارالتحقیق خواسته میشود متون مربوط به آن
درستی خواهیم گرفت .اگر بیتالعدل ،به این
موضوع را ارائه دهند و بیتالعدل آنها را مطالعه
مفهوم ،مصون از خطاست ،من آن را میپذیرم،
و درباره آنها تفکر میکند.
همانطور که درمورد هر شخص و نهاد دیگری
• آقای مارتین شهادت داده است (به شهادت
هــم آن را میپذیرم .ولی باتوجــه به کمبود
خودش) کــه در زمانی که او در آن مؤسســه
اطالعات و شناختی که در عالم وجود دارد ،من
مشــغول به خدمت بوده ،بیتالعدل مصون از
هیچ تضمینی ندارم که تمام مصوبات بیتالعدل
خطا بوده است.
درست و صحیح باشد».
• او دائماً میگوید تصمیمات مصون از خطای
يكي از خوانندگان ،واژه مصونيت از خطا را،
شمـاره پنــج
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بهنظــر میرســد کــه عبدالبهاء
بیتالعدل محدود به موضوع خاصی
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
میبایست راست گفته باشد؛ اگر که
نیســت و هر تصمیمی که از ناحیه
بهـائیشنـاسی
آقای مارتیــن از قول او چیزی گفته
بیتالعدل صادر میشود ،هرچه قدر
است!
که آن تصمیــم زمینی و این دنیایی
مــن به ایــن معتقدم که گفتمــان مصون
باشد ،مصون از خطاست.
بودن از خطای مؤسســههای بهائی بايد توسط
* ایده مصونیت از خطا برای افرادی که بخواهند
بهائیان مورد قبول باشد .سوای اینکه از لحاظ
آن را بپذیرند ،مسئله سختی است ،اما آنهایی
منطقی پوچ اســت .چگونه فردی میتواند پایۀ
که این مسئله برایشان وجود دارد و در جامعه
یک حقیقت دینی را بــر روی منطق بگذارد؟
بهائی هستند ،مشکلشان خودخواهیها و غرور
تمامی نکته ویژه دین این است که ما نمیتوانیم
خودشان است.
حقیقــت را خودمان بهخودیخود تشــخیص
* آقای مارتین سپس از قول عبدالبهاء میگوید
دهیم و بهاءاهلل این مسئله را درجاهای متعددی
که بیتالعدل مصون ازخطا است در هرمسئلهای
بیان کرده است».
كه آنها در مورد آن ،تصمیمگیری کنند.
در انتهــای این مقاله و در بخش کامنت ها،
* روی گرداندن از این راهكار (مصون دانستن
فرد دیگری به نام فرانك وينترز مينويسد:
بیت العدل از خطا) برای ما مشکالت بسیاری
«مصونیت از خطا ،بدون داشــتن علم کامل
ایجاد میکند.
36
و جامع باعث ایجاد خالء میشــود ،که شانس
آقاي دان جنســن از منتقدان آئين بهائي
خطا را باال میبرد .بیتالعدل درمورد نقشههای
درمورد مطالب فوق این كامنت را نوشته است:
شکستخورده خود در گذشته صحبت میکند،
«این فرد دربارۀ مطلب باال به نكتهاي اشاره
همچنین درمورد اینکه چرا نقشــهها ،شکست
كرده است كه من خيلي آن را دوست دارم ،آنجا
خوردند و اینکه چرا ایــن راههای جدید بهتر
كه ميگويد:
هســتند ،ســخن میگوید .حاال این را درنظر
«آقــای مارتیــن شــهادت داده اســت که
بگیريد ،نقشههای شکستخورده قبلی ،همگی
بیتالعدل در زمان خدمــت او مصون از خطا
در گذشــته با اشــتیاق کامل پیشبینی شده
بوده است!»
بودنــد و همگی آنها از پیام رضوان بیتالعدل
حال چگونــه میتواند بگوید که بیت العدل
منشاء میگیرند .بیایید همۀ اینها را رها کنیم و
اشتباه کرده باشد؟ او بههرحال عضو بیتالعدل
برگردیم به همان روحانی بودن .شاید بیتالعدل
بوده است!
یک زمانی جهان را اداره کند ،شــاید هم نکند؛
این یکی هم خیلی خوب است:
اما چرا این مقدار کوتهفکری کنیم و متعصبانه
«آقــای مارتین ســپس از قــول عبدالبهاء
برخورد کنیم؟ درحال حاضر من به بیتالعدل
میگویــد که بیتالعدل در هر مســئلهای که
اعتمادی ندارم که بتواند پیادهروی جلوی خانه
تصمیم بگیرد مصون از خطاست».
شمـاره پنــج

129

زمستـان 96

بی
تالعدل
درمور
د
ن
ق
ش

ه
های
شکس 
تخورده
خود
گ
در ذشته
صحبت م 
یکند،
همچنین
درم
ا
ورد ینکه
چرا
نقش هها،
شکس
ت
خ
ور
دند
و اینک
ه چرا این
را ه
های جدید
بهتر
هستند،
سخن م 
یگوید.
حاال این
را درنظر
بگیريد،
ن
ق
ش

ه
های
شکس

ت
خ
ورده
قبل
ی،
ه
مگی در
گذشته
با
ا
شت
یا
ق
کامل
پیشبینی
شده
ب
و
دن
دو
همگی آ 
نها از
پیا
م رضوان
بی
ت
ا
لع
د
ل منشاء
م
یگیرند

تصمی 
مهای
بیتالعدل
میتو
اند بسیار
عمی
ق
ت
ر
از یک
خطا
ي صرف و
اش
تباه باشد.
ممک
ن
ا
س
ت به
جهت
خطرناکی
هدای
ت کند که
از ر
و
ح
س
خنان
و آیا
د ت بهاءاهلل
ور با
هرک شد .مانند
س
دی
گ
ر
ی که
میتوان
د اشتباه
کن
د .سخنان
ش
وق
ی
ا
فن
دی
دعوت به
پافشاري
رو
ی صابون
ق
ط
عی

ت
های
لغزش
پذير خود
ما نی
ست ،بلکه
نیاز ب
ه
ف
ر
و
تن
ی
را به ه
مه نشان
م
یدهد

اول از همــه ،از اینکه شــما یکی از
من را درست کند ،چه برسد به اینکه
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
مهمتریــن و گرامیترین ویژگیهای
دنیا را اداره کند!»
بهـائیشنـاسی
اعتقــاد بهائی – یعنــی اصل تحری
خانم باكت در ادامه و در بخش دوم
حقیقــت و تحقیق مســتقل درباره
مقاله خود تحت عنوان «آيا بيتالعدل
حقیقت را نادیــده گرفتهاید ،واقعاً متأســفم.
مصون از خطاست؟» مينويسد:
بهعالوه ،از اینکه شــما قادر به کنار گذاشــتن
«نوشــته من درباره مصــون از خطا بودن
بیتالعــدل نظرات و عکسالعملهای نســبتاً
سنت تقلید کورکورانه نیستید ،متأثرم .بهاءاهلل
همه بهائیــان را از این روش منــع میکرد و
زیــادی را برانگیخت .به تمام کســانی که این
میگفت که باید «با چشمان خود ببینیم» و «با
مطالب را میخوانند و مشترک سایت هستند
گوشهای خود بشنویم» .اگر تنها آنچه را که به
میگویم ،از شما سپاسگزارم! من بهخاطر افکار
ما گفته میشود ،بپذیریم و بدون پرسش ،مسير
و ایدههای شما مدیون همه شما هستم .بعضی
ارائهشــده را دنبال کنیم ،دیگر بهائی نیستیم!
نظرات کوتاه و برخی بلند بود .برخی کمیبامزه
اعتقاد بهائی و پرسش ،مانند کره بادامزمینی و
(بدون غرض) بــود ،درحالیکه بقیه بهصورت
مربا ،باهم هستند.
شگفتانگیزی عمیق و خردمندانه بود .دراینجا
به کســانی کــه در اظهارات خــود از من
خالصهای موجز از مهمترین نکات را میگویم:
برای برخی ،مفهوم مصون از خطا بودن نسبتاً
میخواهند که از منطق یا خرد استفاده نکنم،
میگویم :شــوخی میکنید؟ در اعتقاد بهائی،
اغراقآمیــز بود ،درحالیکــه بقیه روش کمی
علم و دين ،هردو ،بهعنوان مسیر دستیابی به
متفاوت را درپیش گرفتند .بعضی تالش کردند
حقیقت ستایش شدهاند .یکی مافوق یا مادون
تا حوزه «ذهنــی» را از حوزههای «روحی» یا
دیگری نیست .یک بهائی واقعی هیچگاه منطق،
«الهی» جدا کنند .ایشــان میگفتند من باید
تفکر انتقادی و قیاس ساده را به این خاطر که
بیشــتر از باور و کمتر از خرد ،اســتفاده کنم.
ممکن اســت با اصول عقایــد مذهبی درتضاد
معدودی هم اظهار کردند که کل مســئله ،به
باشــد ،انکار نمیکند .این سراشــیبی لغزنده
زبان ســاده ،ترفندی برای تحریک حس اتحاد
خرافات است .خیلی متشکرم ولی من اینگونه
بوده اســت؛ وگرنه واقعاً اهمیتی نداشته است.
فکر نمیکنم.
بهنظر میرسد بقیه هم میگفتند که انسان باید
هنــگام بحــث روی این عنوان جــذاب در
به مصون از خطا بودن بیتالعدل باور داشــته
تالیسمان ،37یکی از اعضا این دیدگاه را مطرح
باشد و با داشتن چنین باوری ،آنها [مصون از
کرد:
خطا] هستند.
«مصون از خطا بــودن به نتیجه نهایی ربط
میخواهم به کسانی که از من خواستهاند تا
دارد نــه به فرایند تصمیمگیری .به عقیده من،
از پرســش این همه سؤاالت نفرینشده دست
اشتباه گرفتن نتیجۀ نهایی با فرایند ،جایی است
بردارم  -و فقط باور داشــته باشم  -پاسخ دهم!
شمـاره پنــج
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کنیم؛ بهخصوص بــا درنظر گرفتن
که تو و دیگران در این مسئله به خطا
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
حجم زمان و منابعی که میتواند نیاز
رفتهاید .همانگونه که پیشتر گفتم،
بهـائیشنـاسی
داشته باشد.
تضمین بیخطا بودن به نتیجۀ نهایی
ممکن است حتی شخصی موذی
برمیگردد و نه بــه فرایند .اهمیتی
پیشــنهاد کند که فرایند به یک توپ جادویی،
ندارد که گامهای فرایند میتواند چه نام گیرد».
سادهسازی شود .هر زمان که بیتالعدل نیاز به
این مشابه دیگر پاسخهایی بود که از دوستان
یک تصمیم بیخطــا دارد ،تنها کاری که باید
بهائی دریافت کردم .اساســاً ایشان میگویند
انجام دهد این اســت که توپ جادویی را تکان
که بیتالعدل از جانــب خدا هدایت میپذیرد
بدهد و جواب آن را بخواند .اگر معتقد هستیم
و بنابراین تصمیمات ایشــان از خطا محافظت
که دســت خدا درحال حاضر بیتالعدل را به
شده است .این دلیل این است که ایشان مصون
از خطا هستند و اشــتباه نمیکنند! نه به این
خاطر که آنها دانای کل هستند ،بلکه به این
خاطر که ایشــان «نجوای خداوند را در گوش
جمعی خــود» دارند .یا همانگونه که آن عضو
تاالر گفتگوی تالیسمان ،در باال بیان کرد ،فرایند
اهمیتی ندارد ،بلکه نتیجه نهایی مهم است .این
شــکل عجیبی از منطق اســت که نمیتوانم
بفهمم .خیلی خوب بود اگر مغز من خشکیده
بود یا سادهتر بگویم به اندازه یک زمانی «قابل
جمعبندی کردن» نبود .اما با این اوصاف ،لطفاً
تصمیم مصون از خطا هدایت میکند ،متعاقباً
به من اجــازه دهید تا توضیــح دهم چرا این
دست خدا توپ جادویی را نیز به تصمیم مصون
توصیف را نارسا یافتهام.
از خطا هدایت خواهد کرد.
اگر فرض کنیم که «فرایند» اهمیتی ندارد،
اگر با توپ جادویی آشــنا نیســتید ،گزینه
پس الــزام به دانای کل بــودن بهظرافت کنار
دیگر ،دارت و تخته است.
گذاشته میشــود .این مزیت واضحی است که
احتمــاال جوابها باید به یک دیــوار با نوار
پیشــنهاد آن دوســت عرضه میکند .اگرچه،
چسبانده شوند و یک عضو بیتالعدل با چشمان
پیامد طبیعی آن چالشی برطرفنشدنی برای
بســته و درحالیکــه چرخیده اســت ،نیزه را
ما بهوجود میآورد.
بهســوی «دیوار پاسخ» پرتاب کند؛ درحالیکه
اگر درنظر بگیریم که فرایند مهم نیست اما
هشت عضو دیگر بيتالعدل برای درامان ماندن
نتیجه نهایی اهمیت دارد ،پس نتیجه قهری این
زیر میز باشند .چون خداوند مصون از خطا بودن
اســت که فرایند را تا جایی که میتوانیم ساده
شمـاره پنــج
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مصوبهای است ،که وجداناً ،با معنای
را به نتیجه نهایی بخشیده است ،دارت
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
سخنان بهاءاهلل درتعارض باشد ،یا از
را هدایت میکند تا جواب درست را
بهـائیشنـاسی
39
روح آن سخنان دور باشد».
انتخاب کند( .و تماشــاچیان بیگناه
بنابراین تصمیمهــای بیتالعدل
را هم محافظت نماید!) شــاید به این
میتواند بسیار عمیقتر از یک خطاي صرف و
فرایندهای احمقانه بخندید ،اما تنها کاری که
اشتباه باشــد .ممکن است به جهت خطرناکی
من میکنم براساس این منطق است که فرایند
هدایت کند که از روح ســخنان و آیات بهاءاهلل
اهمیتی ندارد اما نتیجه مهم است.
دور باشــد .مانند هرکس دیگری که میتواند
امیدوارم تا االن روشــن شده باشد ،فرایندی
اشــتباه کند .سخنان شــوقیافندی دعوت به
که یک تصمیم براســاس آن ساخته میشود
پافشاري روی صابون قطعیتهای لغزشپذير
نسبتاً مهم است .میخواهم بگویم نتیجه نهایی
خود ما نیســت ،بلکــه نیاز به فروتنــی را به
مهم اســت  -ولی بهعنوان تعمیمی طبیعی -
همه نشــان میدهد .باید اضافه کنم که آنچه
اطالعاتی نیز که در فرایند اســتفاده میشوند
شوقیافندی میگوید نسبتاً هشداردهنده است
ارتباطی قوی با کیفیــت تصمیمگیری دارند.
و اکثر بهائیان آن را بهســادگی نمیفهمند .از
بهنظر میرسد که بیتالعدل خود با این چنین
دید من ،او میگوید نهتنها بیتالعدل میتواند
ادعایی موافق باشد:
اشتباه کند ،بلکه میتواند خالف جهت ماهیت
«همانند ولی امر (شــوقی افندی) ،وقتی از
تعلیمات بهاءاهلل حرکت کند .این مسئله نوعی
بیتالعدل ،ارائه یک تصمیم خواسته میشود،
وخیم از موقعیتی است که او توصیف میکند.
نیاز دارد که حقایق به ایشان ارائه شود و همانند
البته او این را در زمینه مســئولیت ولی امر در
او ،وقتی حقایق جدید ظاهر میشــوند ،شاید
38
متعادلســازی اختیار و قدرت بیتالعدل بیان
بهخوبی تصمیم خود را تغییر دهد».
میکند.
این بهنظر شــبیه یک حس مشترک خوب
همانطور که میدانید ،ما اکنون در بهائيت،
قدیمی است .اینطور نیست؟
ولــی امری نداریم .آن مقــام خالی باقی مانده
اما آیا بیتالعدل میتواند اشتباه کند؟ خوب
است و مســئولیتها و وظایف آن نیز برآورده
اگر به مانند بقیه ما انسانهای فانی ،دانای کل
نميشود».
نباشند و وابسته به کیفیت اطالعاتی باشند که
به ایشان داده میشود ،به شکل طبیعی نتیجه
• :3عدم حضور زنان در بيتالعدل (باالترين
میشود که این (مصون از خطا بودن) صرفاً یک
سطح رهبري بهائيت) و تضاد آن با اصل
امکان اســت .اما در این نقل قول که سن مک
تساوي زن ومرد در بهائيت
گلن در قسمت نظرات آورده است ،مدرکی نیز
يكي از موضوعات چالشي و مهم در بهائيت
وجود دارد:
بحث ممنوعيت حضور زنان در بيتالعدل است،
«ولــی امر . . .موظــف بر بازنگــری در هر
شمـاره پنــج
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بهائيت به ممنوعيت حضور زنان در
بهاءاهلل پيامبر بهائيان در كتاب خود
فصـلــنـامـه
40
فرهنـگی اجتـماعی
بيتالعــدل» به موضوع ممنوعيت
اقدس ،تأكيد مينمايــد كه اعضاي
بهـائیشنـاسی
حضور زنان در بيتالعدل اشاره دارد
بيتالعــدل ،بايد از رجــال (مردان)
و مي نويسد:
باشــند .بعد از آن عبدالبهاء و شوقي
« بهائيت ،تســاوي زن ومرد را بهعنوان يكي
نيز بر مرد بودن اعضاي بيتالعدل ،تكيه نموده و
از شــعارهاي بنيادين خــود معرفي مينمايد،
روشن شدن حكمت مرد بودن اعضاي بيتالعدل
ولي درعينحال ،زنان را از عضويت وخدمت در
را به آينده موكــول نمودند .از طرف ديگر اين
باالترين نهاد حاكميتي و بينالمللي بهائي يعني
حكم كتاب اقدس با تعليــم برابري مرد و زن
بيتالعدل جهاني ،محروم ساخته و مدعي است
در بهائيت ،مغايرت پيدا كرده است .به اين معنا
كه اگر در بهائيت زن ومرد از حقوق كام ً
اين محروميت براساس تفسير مصون از خطا ،از
ال برابر
نصوص بهائي ،صورت گرفته است».
برخوردار هستند ،چرا زنان از حضور در باالترين
در مقالــه يادشــده به رونــد چگونگي اين
رده مديريتي جامعــه بهائي يعني بيتالعدل،
ممنوعيت پرداخته شده اســت و چالشهاي
محرومند .اين موضوع مخصوصاً براي غربيها،
ايجادشده توســط پژوهشگران ليبرال بهائي را
كه قبــل از بهاءاهلل به اصل تســاوي زن ومرد
بيان ميكند وسپس پاسخ تشكيالت و برخي
معتقد بودند و حتي گاهي توانایي و جايگاه زنان
طرفــداران آن را بازگو مينمايد .اين بررســي
را باالتر از مردان ميدانند قابل درک نیســت.
نشــان ميدهد درصورت وجــود تعارض بين
توجيهات مختلف تشكيالت بهائي و بيان اينكه
اصــول ديانت و تعاليم دينــي آن ،وفاداري به
حضور زنان در همه ســطوح بهغيراز عضويت
قدرت تشكيالت بهائي و اكثر پيروانش ،اقتضا
در بيتالعدل آزاد است! ،يا بهخاطر مسئوليت
ميكند كه گزينه دوم انتخاب شود.
ســنگين اعضاي بيتالعدل ،ازطرف بهائيت به
نويسنده با ارائه گزارشي از سيرتحول حضور
زنان در اين مورد ارفاق شده است ،يا اينكه عدم
زنان در تشكيالت بهائي به مكانبات شوقیافندي
اجازه حضور زنان در بيتالعدل ،از جايگاه واالي
اشــاره ميکند كه در چند مــورد ،ممنوعيت
زنان نميكاهد و امثال آن ،نتوانســته است در
حضور زنان در بيتالعدل را تائيد نموده و روشن
كاهش اعتراضات ،مؤثر واقع شود.
شدن دليل آن را به آينده موكول كرده است.
باكت بهعنوان يك روشــنفكر بهائي ،به عدم
باكت در قســمت جمعبندي و نتيجهگيري
اجازه حضور زنان در باالترين مقام تصميمگيري
مقاله مينويسد:
و رهبري بهائيت (بيتالعــدل) اعتراض دارد و
«بهائيــان درخصوص تعــارض بين تعليم
اين موضوع را در تضاد با اصل تساوي زن و مرد
تساوي زن ومرد ،و ممنوعيت زنان از حضور در
در بهائيت ميداند.
بيتالعدل ،چند جواب ميدهند كه عمدۀ آن بر
او در مقالــهاي بــا عنوان «وقتــي اصول و
تالش براي توجيه اين ممنوعيت ،بهنحوي است
حاكميت در تعــارض قرار ميگيرند :پاســخ
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در ميان جامعــه بهائي ،برخالف
كه به دستورات مقامات بهائي در اين
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
ســايرگروهها و اجتماعــات دينــي،
خصوص خدشهاي وارد نيايد.
بهـائیشنـاسی
«جنبــش زنان» وجود نــدارد ،گويا
تالش بهائيان ليبرال براي تفسير
با توجه به اهميت تســاوي جنسي
و توجيه ايــن تعارض ،در چهارچوب
در هويت بهائــي ،آقايان بايد بهجاي خانمهاي
تاريخــي ،بهگونهاي كه موانــع حضور زنان در
بهائي ،صداي اعتــراض بلند كنند .درمجموع،
بيتالعدل برداشــته شــود ،مورد پذيرش قرار
نوعي احســاس فرصت ازدسترفته را مشاهده
نگرفته و رد شده است.
ميكنيم .متون بهائي از تساوي مرد و زن سخن
اگرچــه اقليــت قابل توجهــي از بهائيان از
ميگويد و ترويج اين اصل ،بهويژه درميان زنان
ممنوعيت حضور زنــان در بيتالعدل ناراضي
غربي اصل مهمي تلقي ميشود ولي منع ورود
هستند ،ولي اكثريت گستردهاي اين سياست
زنان به بيتالعدل ،تكذيب عملي شعار تساوي
را پذيرفتهاند ،هرچنــد برخي از آنها احتمال
است.»...
• :4اعتراض به طرد و اخراج برخي از

روشنفكران بهائي ،با سوءاستفاده از واژه «عهد

و ميثاق الهي»

در مباحث باال به موضوع عهدوميثاق اشاره
شــد .شايد بد نباشد به نظر خانم باكت ،دربارۀ
مفهــوم عهدوميثاق در آئين بهائي نيز اشــاره
كوتاهي بشود .ايشان در مقاله  2دسامبر 2004
خود در سايت بهائي رنتس مينويسد:
«در بهائيت ما دو ميثاق داريم :ميثاق اكبر و
ميثاق اصغر! ميثاق اكبر اين اســت كه خداوند
خود را معرفي كــرده تا پيامبران و راهنماياني
بــراي هدايت جوامع بشــري بهطــور مداوم
ارســال نمايد و ميثاق اصغر يا كوچكتر اشاره
بــه ضرورت اطاعت و پذيرش بهائيان از قوانين
و احكام و دســتورات بهاءاهلل ،دارد و نتيجه آن
وحدت و هماهنگي در ميان آنها اســت .البته
اگر شــما از هر وكيل دعاوي ســؤال كنيد ،او
به شــما خواهد گفت كه هر قرارداد و تعهدي

اصــاح آن را در آينده بعيــد نميدانند .ولي
ازآنجاكه هيچ حركت اصالحخواهانهاي در اين
مورد وجود ندارد ،بعيد است چنين پويشي به
راه بيفتد ،زيــرا در جامعه بهائي هرگونه بحث
درباره تاريخ و متون اصلي ،از سوي تشكيالت و
اكثريت بهائيان ،بهعنوان حمله به بهائيت تلقي
ميشود .لذا هرگونه اعتراض به باورهاي بهائي
«نقض عهد و ميثاق» تلقي شــده و نتيجه آن
طــرد و تكفير و اخراج از جامعه بهائي اســت.
بنابراين بهائيان منتقــد ،بهصورت برخی افراد
منفرد ،كه ايده و آرمان مشــتركي دارند ،باقي
ميمانند.
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زمان شروع و پايان و شرايط انجام و
فرهنـگی اجتـماعی
نقض دارد .درميان بهائيان ،كسي كه
بهـائیشنـاسی
به تعهدات خود در قراردادش پايبند
• :5بحث طرح روحي وعدم كارآئي
نباشد ،برچســب ناقض عهدوميثاق
آن در اكثر جوامع بهائي ،ابهام و مشكالت
دريافت ميكند.
موجود در طرح
واضح است كه معموالً اين عهدوميثاق اصغر
هموطنــان بهائي بهخوبي اطــاع دارند كه
است كه نقض ميشود كه عبارت است از اينكه
بهموازات تعطيلي كالسهــاي معارف بهائي،
فردي برخالف تعاليم و دستورات بهاءاهلل عمل
طرح روحــي از طرف بيتالعدل بهعنوان طرح
نمايد .گرچه بهنظر ميرســد ،قاتالن پيامبران
جايگزين ،در سراسر دنياي بهائي به مرحله اجرا
پيشــين الهي ،ناقض عهدوميثاق اكبر باشند،
درآمد.
ولي گويا مجازات ناقضيــن عهدوميثاق اصغر
بهموجب اين طرح كه اولين بار توسط آقاي
سنگينتر است!!
فرزام ارباب (عضوســابق بيتالعدل) ،از نتيجه
من هميشه عالقهمند بودم كه واكنش بهائيان
تحقيقات بنياد راكفلردر كلمبيا ،كپيبرداري شد
را نســبت به اصطالح «ناقــض عهدوميثاق»
و از طريق مؤسسه فوندائك با تغیيراتي به طرح
ببينم ،حتي شــنيدن اين اصطالح ،دماي اتاق
روحي تبديل شــد و به اجرا درآمد ،بهائيان در
را چنددرجه پائين ميآورد وچند نفري دنبال
سراسر دنيا مكلف شدند مفاد طرح را كه تاكنون
راه خروج ميگردند! بيشتر بهائيان بهغلط ،تصور
در قالب ده كتاب آماده شده است ،به زبان بومي
ميكنند خواندن مطالب و نوشتههاي ناقضين،
خود ترجمه كرده ونســبت به يادگيري ،اجرا و
ممنوع است و در اين زمينه برخي آنقدر جلو
رفتهاند كه گرفتار خرافات شــدهاند .مث ً
تبليغ آن اقدام نمايند و متون آموزشي گذشته
ال اگر
را بهفراموشي بسپارند.
كسي چشمش يا دستوپايش درمعرض چنين
عليرغم فشار بيتالعدل در تبليغ اين طرح،
نوشــتههایي قرار گيرد ،دچــار چنين و چنان
عدهاي از بهائيان ،اين طرح را موفق ندانســته
بيماريهایي خواهد شد!! . . .
و معتقدنــد كه افــراد آموزشديــده در قالب
نكته جالبتــر اينكه ،در دورههــای تاریخ
اين طرح ،از ســواد و معلومــات امري (بهائي)
بهائیت ،در هر مرحلهاي از جانشيني و انتقال،
الزم برخوردار نيســتند .مضافاً اينكه خيلي از
كشمكش اتفاق افتاده وگروهي گروه مقابل را
فرهيختگان بهائي كتابهاي ترجمهشده روحي
«ناقض» خطاب كرده است.
را ،سازگار با فرهنگ بومي خود ندانسته و معتقد
البته اين نكته مهم اســت كه ما در بهائيت
به لزوم انتخاب جايگزينهایي براي آن هستند.
به شــيطان و جهنم اعتقاد نداريم ومعتقديم
خانــم كارن باكــت در دو مقاله به تحليل و
هيچچيز در اين دنيا ،شــر نيست! ولي گويا در
ارزيابي كتابهاي روحي پرداخته و معتقد است
فرهنگ و ادبيات بهائي ،ناقضين خودشان جاي
فصـلــنـامـه
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خالي شر و شــيطان و اهريمن را پر
كردهاند! »
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فرهنگ خاص خود را دارد و لذا شيوه
كه اين طرح براساس فرهنگ كشور
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
ورود و تعليم ويژهاي را طلب ميكند.
جهان ســومي مردم كلمبيا ،طراحي
بهـائیشنـاسی
به عبارت ديگر با مردم هرجامعه
شده و مناسب براي ساير فرهنگها
بايد با زبان خودشان و در چهارچوب
نيست .ضمن اينكه اين طرح در خود
فرهنگ خاص آنها گفتگو كرد.
كلمبيا نيز ،از موفقيت چنداني برخوردار نبوده
گفته شده كه مطالب و موقعيتهاي كتاب
است.
روحــي ،ابتدا ،در كلمبيا و از طريق موسســه
او درمقاله يگري با اشــاره به گزارش ماه مي
فوندائــك ،در زمان اقامت دكتر فــرزام ارباب،
 2008كانونشن ملي امريكا ،به ذكر مشكالت و
طراحي و به اجرا درآمده اســت .فرهنگ كشور
ضعف برنامه روحي ،در امريكا اشاره مينمايد و
كلمبيا تا چه ميزان با كشورهاي ديگر مشابهت
اذعان دارد كه اجراي طرح روحي باعث ريزش
دارد؟
و كنارهگيــري بيش از  50درصــد بهائيان از
براي آشــنايي با تفاوتهاي فرهنگي جوامع
فعاليتها و برنامهها گرديده اســت ،بااينوجود
مختلف چند معیار وجود دارد:
بيتالعدل طي پيامــي از محفل ملي بهائيان
امريــكا ميخواهد تا گزارشها و نظرات خود را
•ضريب دوري از قدرت:
كنار بگذارند و از برنامه بيتالعدل تبعيت كنند!
اينكــه مردم و افراد عادي يــك جامعه و يا
آنها براي تأكيد بر اجراي طرح روحي ،مشاور
سازمان ،تا چه حد پذيراي «توزيع غيرعادالنه»
قــارهاي ،خانم ربكا مورفي 41را به كانونش ملي
قدرت هســتند .براي مثال ،مردم كشورهايي
بهائيان امريكا ،اعزام كردند .او در سخنراني خود
مثل نيوزيلند ،بيشتر مايلند و انتظار دارند كه
گفت« :ما نميخواهيم ازجمله افرادي باشــيم
مناســبات قدرت ،دمكراتيك و شورايي باشد.
كه خدا را باچشــم خود ميبينند و كالمش را
در آنجا صرفنظر از پست و منصب اجتماعي،
با گوش خود ميشــنوند! زيرا ما اين توفيق را
مردم يكديگر را با خود مســاوي و همســطح
داريم كه كالم و پيام خداوند را با چشم وگوش
42
ميبينند .مردم و تابعان ،مشــاركت و انتقاد از
بيتالعدل عزيز ،ببينيم و بشنويم! »
تصميمگيرندگان و كساني كه بر صندليهاي
براي آشنائي با نظرات كارن درمورد كتابهاي
قــدرت تكيه زدهانــد را ،حق خود دانســته و
روحي به قســمتهائي ازمقاله ايشان از سايت
بهراحتي انجام ميدهند.
بهائي رنتس اشاره ميگردد:
در كشورهايي كه مردم از قدرت دورند (مثل
«آيا وقت آن نرســيده اســت كه به ارزيابي
مالزي) ،خودكامگي و رفتار پدرساالرانه حاكمان
تأثير كتابهاي آموزشــي يكسان روحي براي
را ميپذيرند؛ و كســب مقامات عاليه را صرفاً
تعليم آئين بهائي درجهــان بپردازيم؟ يكي از
براساس مناسبات خاص و روابط ويژه باور دارند.
انتقاداتي كه مكرر درباره تأثير كتابهاي روحي
اين معیار بيــشاز آنكه بيانگر تفاوت عيني در
ميشنويم آن اســت كه هر كشور و جامعهاي
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ميپذيرند .آنها ســعي دارند در اين
توزيع قدرت باشــد ،گوياي ذهنيت
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
زمينه قوانين و مقررات محدودكننده
مردم و برداشت آنها از توزيع قدرت
بهـائیشنـاسی
و دستوپاگير كمتري داشته باشند.
است.
در ســطح فلســفي و دينــي آنها
نســبيگرا بوده و به جريانهاي مختلف اجازه
•فردگرايي:
حيــات و تنفس ميدهند .مردم در اين جوامع
در جامعــه فردگرا ،افراد بيشــتر به خود و
فكورانهتر برخورد ميكنند و كمتر به احساسات
خانوادة نزديك خود توجه دارند .ولي در جوامع
اجازة بروز و خودنمايي ميدهند.
جمعگرا ،افراد از بدو تولد در گروهها و خانواده
اگر بخواهيم جامعه كلمبيا ،محل مطالعه و
بزرگتر (شامل عموها ،عمهها ،خالهها ،داييها،
اجراي طرح روحي را ،با مالحظة معيارهاي فوق
پدربزرگ و مادربزرگها ) . .،زندگي ميكند و با
محك بزنيم؛ كلمبيا ،در موضوع ضريب قطعيت
آنها پيوستگي دارد.
نمره  80ميگيرد .اين نمره نشــان ميدهد كه
جامعه كلمبيا ظرفيت اندكي براي تحمل عدم
•ضريب قطعيت يا ضريب اجتناب از حالت
قطعيت دارد .در فرهنگ كلمبيا مردم بهشدت
نامشخص:
ترجيــح ميدهند حرف روشــن و واضح بيان
اين معیار بــه توان جامعه بــراي تحمل و
شود .آنها مطلقگرا هستند و ترجيح ميدهند
پذيرش شرايط غير قطعي ،يا به عبارت ديگر،
از «مناطق خاكســتري» يا وضعيتهاي عدم
تحري حقيقت
ميل جامعه انساني به جستجو و ّ
قطعيت در حوزههاي ديني و فلسفي بپرهيزند.
اشاره دارد .اين معیار نشان ميدهد كه جامعه
هدف نهايي آنها كنترل ابعاد مختلف و اجتناب
چقدر به افراد خود اجازه تحقيق و تشكيك در
از وضعيتهاي عدم قطعيت است .مردم كلمبيا
وضعيــت موجود ،و توجه و ابــراز ايدههاي نو،
عقايد قطعي و جزمي دارنــد و اصوالً عقايد و
ناشناخته ،عجيب و غيرمتعارف را ميدهد.
تئوريهاي ديگر را برنميتابند.
فرهنگهايــي كه از شــرايط عدم قطعيت
بر طبق اين نظريه و بررســي ،مردم كلمبيا
اجتناب ميكنند ،تالش دارنــد تا امكان بروز
آمادگي زيــادي براي پذيرش بيعدالتي دارند.
وضعيت نوين و غيرقطعي را بهوســيله قوانين
معدل «ضريب دوري از قدرت» آنها  67است.
و مقررات شــديد ،ترتيبات امنيتي و در سطح
اين نه به معني بيعدالتي در آن كشور ،بلكه به
فلســفي و ديني بهوســيله جزمگرايي كاهش
معني آن است كه مردم آن كشور ،طبقهبندي
دهنــد .در چنيــن اجتماعاتي مردم بيشــتر
در جامعــه را باور دارنــد و با آن بهراحتي كنار
احساسي هستند.
متقابــ ً
ميآيند .مردم طبقه پايين به وضعيت خود قانع
ا در جوامع بــاز و فرهنگهايي كه
هستند و افراد طبقه باال هم رياست را حق خود
شــرايط غيرقطعي را ميپذيرند ،مردم عقايد
ميدانند .در فرهنگ آن كشــور سلسلهمراتب
مخالــف و متفــاوت با عقايد رايــج و حاكم را
شمـاره پنــج
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جاي تعجب نيست كه در كشورهاي
جايگاه خاصي دارد .ســرانجام نمره
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
توسعهيافته ،صرفنظر از انتقاد نسبت
فردگرايي كشــور كلمبيا  13است.
بهـائیشنـاسی
به اشتباهات موجود در كتب روحي،
البته در جامعة آماري مطالعهشده در
بــه فرهنگ حاكم بر محتواي دروس
اين تحقيق ،از بين  56كشور 4 ،كشور
روحي هم انتقاد جدي وارد ميشود .اگر موازين
ديگر در اين زمينه پايينتر از كلمبيا قرار دارند؛
و معیارهاي جامعهشناسانه را در مورد امريكا و
ولي هر چهارتاي آنها هم كشورهاي امريكاي
كلمبيا مقايسه كنيم ،آنگاه روشن ميشود كه
التين هستند .اين نمره نشان ميدهد كه اين
چرا بهائيان امريكا در برابر فشــار براي شركت
فرهنــگ جمعگرايي را بــر فردگرايي ترجيح
در كالسهاي روحي مقاومت ميكنند .آنها دو
ميدهد .مردم كلمبيا خود را بيشتر عضو يك
جامعه و دو فرهنگ متفاوت دارند .يك نگاه به
گروه و خانواده ميبيننــد تا يك فرد .آنها به
شاخصها نشان ميدهد كه تفاوت در كجاست.
ارزشهاي اجتماعي وفاداري نشــان ميدهند.
نمــره فردگرايي جامعه امريكا  90اســت.
در اين جامعه براســاس يك قانون نانوشته ،و
در اين جامعه مردم مســتقل ،متكيبهخود و
از طريق مناســبات پيچيده ،مردم از يكديگر
خودمختارند؛ آنها ميخواهند خودشان باشند
حمايت ميكنند.
و آزادانديش!
اگر بخواهيــم از اين يافتههــا و نتايج يك
ضريب دوري از قدرت در امريكا  40است (
ارزيابي داشته باشيم ،صرفنظر از اينكه جناب
ميانگين جهاني آن  55است ) .به عبارت ديگر
ارباب بــه آن توجه كرده يا نه ،بايد بگوييم كه
امريكاييها وضعيت آمرانه و دستوري را دوست
مجموعه دروس و دورة روحي متناسب با الگوي
ندارند .ترجيح ميدهنــد با ديگران وضعيت و
رفتاري و اجتماعي كشور كلمبيا تنظيم و تهيه
شرايط برابري داشته باشــند و جامعة ايدهآل
شده است! آنها ترجيح ميدهند همه چيز را
آنها جامعهاي مشورتي ،دمكراتيك و برخوردار
فقط بهصورت ســفيد يا سياه ببينند .لذا براي
از تصميمگيري براساس خرد جمعي است.
هر ســؤال ،بايد ترجيحاً يك جواب داد .آنها
سرانجام آنكه نمره جامعه امريكا در اجتناب
موافق سلسلهمراتب و طبقهبندي هستند ،لذا
از حالــت عــدم قطعيت  46اســت .اين نمره
درهر كالس و دوره وجود يك تيوتر كه كالس
را هدايت كند كام ً
نشــاندهنده آن است كه شهروندان امريكايي
ال ضروري و مناســب است.
ســهلگير هســتند و از مقررات و چهارچوب
پيوستن به حلقه مطالعاتي هم از نظر فرهنگي
خشك كمتر حمايت ميكنند .برخالف مردم
ترجيح دارد؛ زيرا آنها از استقالل رأي گريزان،
كلمبيا ،آنها از شرايط و وضعيت نامشخص و
و از پيوستن به جمع ،خرسندند.
پيشبيني نشده استقبال ميكنند .آنها از ورود
به «مناطق خاكستري» زندگي ابايي ندارند .در
•جايگاه دورههاي روحي در ميان بهائيان
اين مطالعه ،و از جمع  56كشــور تنها  6كشور
كشورهايتوسعهيافته:
شمـاره پنــج
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مأنوس دكتر اربــاب ،فرهنگ ايراني،
ديگر وضعيت بهتري ،در اين زمينه،
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
هم شباهت بســیار زيادي با كلمبيا
نسبت به امريكا دارند .امريكاييها ،به
بهـائیشنـاسی
دارد .شــك نيســت كه در مراحل
لحاظ فرهنگي ،اهل مدارا و تســاهل
توســعه تدريجي ،برنامه روحي ،هر
بــوده ،ايدهها و باورهــاي ديگران را
دوره بيــش از دورة قبــل ،رنگ و لعاب محيط
تحمل ميكنند و نيازي به تحميل عقايد خود
خود را گرفت و بيشــتر كلمبيايي شد تا مث ً
ال
بر ديگران نميبينند.
انگليســي . . .لــذا در مجموع ميتــوان آن را
البته بيان اين نكته و تذكر ضروري است كه
برنامهاي مطلقگرا (يا سفيد يا سياه) ،گروهگرا
اين يك مدل علمي براي تبيين فرهنگها است.
و با نگرشي سلسلهمراتبي ارزيابي كرد.
آن را نبايد قطعي و جزمي پنداشت .هميشه در
در چنين وضعيتي ،با تأیيد كامل محفل ملي
هر جامعه و فرهنگي افرادي هستند كه مطابق
كلمبيا و بيتالعدل جهاني (همراه با دارالتبليغ
قواعــد و عرف رايج عمل نميكنند (مثل جرج
بينالمللي) و پشتوانه كافي مالي ،روند آزمون
بوش كه بســيار قصد تحميــل عقيده خود را
و خطا روي آن انجام شــد تا ســرانجام دوره و
بر ديگران داشــت) .ولي بطور كلي و در سطح
كتابهــاي روحي ،در بســتر فرهنگ كلمبيا
جامعه اين مطالعه و ارزيابي صحيح و قابل اتكاء
تكميل گرديد .حال سؤال اين است آيا روحي
است.
موفقيتآميز است؟
ايــن چهارچوب و ديدگاه تبيين ميكند كه
البته منظــور از موفقيتآميز نــه اينكه آيا
چرا ،آنگونه كه در جامعه جهاني بهائي مالحظه
بسياري از بهائيان كلمبيا در كالسهاي روحي
شده ،بهائيان در امريكاي جنوبي و كشورهاي
شــركت كردند يا نه؟ بلكه غرض اين است آيا
توسعهنيافته مطالعه روحي را تحمل ميكنند
دوره روحي توانســته است ،اندازۀ جامعه بهائي
ولي در امريكاي شــمالي و كشورهاي اروپايي
كلمبيــا را افزايش دهد يا خيــر؟ چون از ابتدا
بهائيان بهطور گستردهاي از آن گريزان هستند».
چنين هدفي در ذهن تهيهكنندگان برنامه بود
خانــم باكت در قســمتي از مقاله دوم خود
و عبارت دخول افواج مقبلين را براي آن بهكار
اينطور ادامه ميدهد:
ميبردند.
«اگرچه كتابهاي روحي براساس معيارهاي
توضيح آنكه جامعه بهائي عليرغم تبليغات
فرهنگي كلمبيا تهيه شده است ،ولي اين موضوع
زياد و گســترده ،بســيار پراكنده است وگرچه
نميتواند تضميني براي موفقيت آن باشد .يعني
افرادي به آن ميگروند و بهائي ميشــوند ،ولي
نشان دادن اينكه يك ساختار و برنامه براساس
مدت كوتاهي پس از فرو نشســتن موج تبليغ،
معيارهاي فرهنگي يك كشور تهيه شده ،يك
افراد دوباره از كوران برنامههاي بهائي خارج ،يا
چيز اســت؛ و ارائه داليل موفقيت آن در همان
غيرفعال ميشــوند .برنامه روحي بدين منظور
كشور ،يك موضوع ديگر است.
طراحي شد كه با يك متد سيستماتيك ،منابع
نكتــه مهم ديگــر اينكه فرهنــگ مألوف و
شمـاره پنــج
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انساني بهائي توســعه و تعميق يابد
فرهنـگی اجتـماعی
•آمار موفقيت روحي در كلمبيا در
و تازهبهائيــان وارد چرخۀ ديگري از
بهـائیشنـاسی
كجاست؟
برنامههاي تبليغي بشوند .اين معناي
تا آنجا كه من ميدانم چنين چيزي
عبارت «بهرهگيري از چهارچوب براي
نيســت .گرچه ،اينجا و آنجا ،آمارهاي پراكنده
عمل»43،يا برنامههاي گسترده رشد است.
و عكس و اســايدهايي از برگزاري كالسهاي
واضح اســت كه برنامههاي آموزشي روحي
روحي ،رفتن از روحي  1به روحي  ،2يا تشكيل
از مرزهاي كشــور كلمبيا فرا رفته و امروزه در
كالستر  ،B، Aيا  Cارائه ميشود؛ ولي هيچ كجا
تمامي جوامع بهائي اجرا ميشــود .ولي سؤال
آماري درباره بهرهوري آن ارائه نشده است و اين
ما همچنــان بايد جواب خود را بيابد .آيا هدف
البته يك زنگ خطر است.
فقط شــركت افراد و نشــان دادن آمار شركت
البته آمار هســت .آمار را كه نميشود براي
در كالسهــاي روحي بوده اســت؟ همانطور
مدت طوالنــي پنهان كرد .ببينيــد دورهها و
كه تحقيقات در مؤسســات ديني ساير اديان
كالسهایی ،با حمايت كامل مؤسسات بهائي،
هم نشــان داده «افزايش آمار شركتكنندگان
در مناســبترين محيط ،و براي مدت بيش از
در چنين برنامههايي هرگز به معناي دينداري
 40ســال برگزار شده است .بله روحي 40ساله
بيشتر و عشق بيشتر به خداوند و مظاهر الهيه
اســت .روحي در اواخر دهه  1960و اوايل دهه
نيست».
 70شروع شد و جواناني كه آن را شروع كردند،
در مورد برنامه روحي ميتوان اينطور مقايسه
حاال ديگر پا به سن گذاشتهاند .چهل سال يعني
كرد كه چه تفاوتي بين جوامع بهائي ســاكن
 2نســل! روحي ،پس از  40ســال كالسها و
كلمبيا ،كه طي سالهاي دهه  1970و 19 80
دورههاي مداوم ،چه ارمغاني براي جامعه بهائي
برنامههاي روحي را گذراندند ،با ساير كشورهاي
كلمبيا داشته است؟
مجاور امريكاي التيني ،كه اين دوره را نگذراندند
بهنظرم اين سؤالی مناسب و منصفانه است.
وجود دارد؟ چنين مطالعه و مقايسهاي ،با حفظ
در هيــچ كجاي ديگر روحــي اينقدر خوب و
معیارهاي مشترك فرهنگ ،توسعه اقتصادي و...
مناســب جا نيفتاده؛ هيچ كجا اينقدر سابقه
 ،شاخص روحي را متمايز ميسازد .اگر ما اهل
مســتمر و پيوسته نداشــته؛ و در هيچ كجاي
تحقيق و تحري حقيقت هستيم چرا همزمان
ديگر ،جز كلمبيا ،روحي تا اين اندازه گسترش و
كمي و كيفي را مورد توجه و ارزيابي قرار
نتايج ّ
توسعه نداشته است.
ندهيم؟ خالصه اينكه اگر دوره روحي كيفيت
* آيا روحي موجب شــده كه برق ديانت بهائي
جامعۀ ما را بهبود بخشيده باشد بايد اين بهبود
موجب درخشش كلمبيا شود؟
كيفي براي ديگران هم جذابيت داشته ،و آنها
* آيا پس از چهل ســال ،روحي توانســته در
را به سمت بهائيت كشــانده باشد و درنتيجه
كلمبيا مــردم را « فوجفوج» داخل آیين بهائي
افزايش آمار را هم شاهد بوده باشيم.
فصـلــنـامـه
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شده ،همه بهائيان بايد از جزئيات آن
كند؟
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
مطلع شوند.
* آيا روحي توانسته آنچنان افرادي
بهـائیشنـاسی
اگر پس از  40سال كار و مطالعه و
را به بهائيت جــذب كند كه جايگاه
44
تمرين آنا و كامليا  ،انجام طرحهاي
بهائيت در كلمبيا چشمگير شود؟
آزمايشي ،برنامهريزي دقيق متناسب با محيط
* آيا روحي توانسته برنامههاي تزييد و تعميق
و فرهنگ كشور ميزبان ،و حمايت كامل مالي،
معلومات اين تازهمومنان را بهنحوي فراهم كند
اخالقي و اداري تمام نهادها و تشكيالت بهائي،
كه جامعه بهائي كلمبيا ،بهنوبه خود ،پيشرفت
روحي نتوانســته نتايج قابل توجهي ،كه بيانگر
چشمگيري كند؟
كارآيي آن در كشــور بومياش ،كلمبيا ،باشد
* آيا روحي توانسته در تاروپود اجتماعي كلمبيا
كسب كند؛ درآنصورت ،براساس چه منطقي،
وارد شــود؟ آيا روحي برنامه تمدنسازي براي
ما بايد در ساير مناطق و كالسترها ،چشمانتظار
كلمبيا بوده است؟
موفقيتهاي غيرمنتظره آن باشــيم؟ خصوصاً
* اگــر واقعاً پساز بيش از  40ســال ،كســي
كشورهايي با فرهنگ متفاوت يا متعارض؟پس
بتواند پيشرفت چشــمگير و غيرقابلانكاري را
چه بايد كرد؟
براي دورههاي روحي در كلمبيا ســراغ بدهد،
پاسخ روشــن است :درختي كه ميوه و ثمره
طبيعي اســت كه انتقادات و مخالفتها از بين
45
ندارد ،بايد بهعنوان هيزم آتش استفاده شود .
خواهد رفت! اين هم كار مشــكلي نيســت و
خانم باكت در مقاله ديگري با عنوان «آرامش
ميتواند بهراحتــي مخالفتها را خاموش كند.
خــود را حفظ كن و برنامه روحي را ادامه بده»
چه كســي جرأت مخالفت با روش و متدي را
بــه هدف اصلي از تشــكيل كالسهاي روحي
دارد كه موفقيتهاي روشــن و مشخصي بهبار
ميپردازد وآن را نامشخص و گيجكننده ميداند
آورده است؟ چه كســي جرأت دارد درختي را
ودر توضيح آن مينويسد:
قطــع كند كه ميوه و ثمرة خوبي دارد؟ من كه
مشکل بزرگ دیگري که من با کالسهای
چنين جرأتي ندارم .خوب اگر منابع موثقي در
روحی دارم این اســت که روحی با طرز فکری
كلمبيا ،مثل اطالعات منتشره از سوي ادارة آمار
گیجکننده احاطه شده است .از خودتان بپرسید،
آن كشــور ،يا گزارشهای تحقيقي دانشگاهي
هدف از تشكيل كالسهاي روحي چیست؟
معتبر و بيطرف وجود داشــته باشــد ،بسيار
شما به احتمال زیاد خواهید گفت «توسعه
مناسب است.
جامعه بهائی با خدمت به کل جامعه با تصوري
پرسش و تحقيقاتي كه اين طرف و آن طرف
نوعدوستانه و باشــکوه» .اما اگر با دقت بیشتر
انجام شده چيزي نشان نميدهد .اگر هريك از
به آن بیندیشید ،درخواهید یافت که آن جواب
خوانندگان ايــن مقاله اطالعات موثقي در اين
کامل نخواهد بود.
زمينه دارند ،از روشنگري آنها تشكر ميكنم.
«هدف روحی تبلیغ بهائیت و توسعه و رشد
فكر ميكنم اگر موفقيت خاصي در آنجا كسب
شمـاره پنــج
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اثرگذاری و موفقیت کاری را که شروع
كمي جامعه بهائی است».
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
کردهایم بسنجیم.
اگر شــما همچنان شک دارید که
بهـائیشنـاسی
پس آیا هدف ،انجام کارهای خوب
همه این چیزها براي تبلیغ اســت،
و خدمت به مردم است؟ تبلیغ آیین
قســمتهای دیگري هم وجود دارد.
است (رشد عددی)؟ برای پرورش تواناییهاست
بیتالعدل پیدرپی به کالسهای روحی تحت
(رشد کیفی)؟
عنوان «توســعه ظرفيتها بــرای ورود افواج
مالحظه میکنید ،این همان چیزی است که
مقبلين» رجوع میدهد .اصطالحات و سخنان
من اسمش را میگذارم روش فکری گیجکننده.
خاص پروسه مؤسســه ،هدف خود را اينگونه
از  ۵بهائی بپرســید و شــما  ۸جواب دریافت
جلوه میدهد« :برنامههای گســتردۀ رشــد»
خواهید کرد!
و«توسعه» و«تحكيم» .این عنوان ،برای اولین
در سایت رسمی روحی هیچگونه اشارهای به
بــار در پیام بیتالعدل به کنفرانس مشــاوران
اهدافی که در باال فهرست شده ندارد .درعوض
قارهای در  ۹ژانویه  ۲۰۰۱عنوان شد:
بر «ساختن جامعه بهائی» تمرکز کرده است:
«بهائياني که در برنامههای گســتردۀ رشد
«مؤسسه روحی مؤسســهای آموزشی است
شرکت میکنند ،باید در ذهن بسپارند که هدف
که تحت رهبــری محفل ملی بهائیان کلمبیا،
آن حصول اطمینان از این اســت که تعاليم و
تالشهای خود را بر توسعه منابع انسانی برای
كلمات بهاءاهلل به تودههای بشریت برسد».
توســعه روحانی ،اجتماعــی و فرهنگی مردم
همچنیــن یکی دیگــر از اجــزای کلیدی
46
کلمبیا اختصاص میدهد».
کالسهای روحی (کتاب  )۶ارائه "آنا" است.
بیتالعدل به این ابتکارات بهعنوان «پیشبرد
از شرکتکنندگان خواسته شده است که آن را
پروسه دخول افواج» اشاره کرده است:
حفظ نماینــد ،به اینمنظور که تبلیغ کنند و
«ایــن آخرین مــدارک از ســری مدارک و
اینکه از افراد و اشخاص درخواست کنند که به
اسنادی است كه شــروعش در  ۱۹۹۸بوده ،تا
آیین بهائی بپیوندند« :مطمئنم که شما مطلع
مروری گسترده بر پیشرفت حاصله در سراسر
هستید که میخواهم شما را دعوت کنم که به
دنیا در پیشــبرد پروســۀ دخول افواج را نشان
یک آیین بپیوندید نــه اینکه فقط ایدهآلهای
دهد».
خوبی را قبول کنید!»
اما ممکن است بپرسید ،اص ً
اگر ما هدف را ندانیم ،چگونه خواهیم دانست،
ال سوال در مورد
کاری که انجام میدهیم مؤثر خواهد بود يا خير؟
هدف چرا اینقدر اهمیت دارد؟
چگونه تالشهایمان را  -چه کمی و چه کیفی
خوب ،به دو دلیل .اول اینکه ،قبل از شروع
– اندازهگیری خواهیم کرد؟ چگونه موفقیت را
به هرگونه تالش ،عقل سلیم حکم میکند که
اندازهگیری کنیم یا اینکه اساساً موفقیتي حاصل
بدانیم چرا کسی کاری را انجام میدهد .دوم ،به
شده است يا خير؟ یا اینکه ما در مسیر درستی
دلیل اینکه این تنها راهی اســت که میتوانیم
شمـاره پنــج
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معرفی افرادی خاص بهعنوان كاندیدا
هستیم؟ اگر مشخص شد که از قضا
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
و همچنین انجام تبلیغات برای افراد
ما از مسیر منحرف شدهایم ،بعد چه؟
بهـائیشنـاسی
شركتكنندهدرانتخاباتمطلقاًممنوع
درواقع برنامه روحي براي رشــد،
است .لذا هر فرد بهائی مكلف است به
پیوســتن و تسجیل در جامعه بهائی
فرد شایســتهای كه خود میشناسد رأیدهد.
اســت .هرگونه جوابی که ما به آن راضی شویم
هرچند در نصوص بهائی ذكر شده است كه افراد
مهم نيست ،واقعیت مسئله این است که برنامه
موردانتخاب باید مؤمن و خدوم و ازخودگذشته
روحي ،فعالیتهای دیگر را در جامعه بهائی در
و . . .باشند ،ولی معیاری برای بررسی و گزینش
سراسر دنیا تحتالشــعاع قرار داده و کمرنگ
تواناییهای مدیریتی و تخصصی افراد و شرط
کرده اســت .درواقع ،همــه تالشهای تبلیغی
خاصي بــرای انتخاب شــدن وجود نــدارد و
دیگر در مقابل روحی نادیده گرفته شده است.
افراد براساس شــناخت محدود محلی انتخاب
این مســئله برای من کمی عجیب و شــاید تا
میشوند.
حدودی بدون صمیمیــت و صداقت بود و مرا
در این میــان آنچه طبق روال همیشــگی
برآن داشــت تا بگویم در زمانــی که عملكرد
مشاهده میشود این است كه معموالً برای سال
مؤسسات در سراسر دنیا نتايج معكوس بهدنبال
اول ،افراد شناختهشده و فعال در محل انتخاب
دارد ،ابتــکارات و روشهای افــراد برای تبلیغ
میشــوند و برای سالهای بعد نیز همین افراد
صحیح بايد معتبر دانســته شده و مورداحترام
47
مجدد انتخاب میگردند .با نگاهی به تاریخچه
قرار گیرند.
انتخابات اعضای بیتالعدل ،مشخص میشود
که در طی دورههای مختلف در نیمقرن گذشته،
• -6انتخابات بهائي ،نقاط ضعف و چالشها
تغییــر در اعضای بیتالعدل تنها در اثر فوت یا
بهائیان مدعی هستند كه از نظام انتخاباتی
استعفای اعضاء (به دلیل كهولت سن) رخ داده و
ویژه و منحصرب ه فردی برخوردارند .در این نظام
اعضاي انتخابي در دورههاي مختلف نوعاً ،تغییر
انتخاباتی اعضای بیتالعدل بهعنوان رهبر جامعه
خاصی نداشتهاند.
جهانــی بهائی ،اعضای محافــل ملی بهعنوان
انتخابــات محافل ملي و محلــي بهصورت
باالتریــن مقام اجرائی در هر كشــور و اعضای
ســاالنه و انتخابات بيتالعدل (رهبري جامعه
محافل محلی بهعنــوان باالترین مقام اجرائی
بينالمللي بهائي در اسرائيل) هر  5سال يكبار
در هر شــهر انتخاب میشوند .از شاخصههای
صورت ميگيرد.
مردمی بودن این انتخابات این اســت كه همه
عليرغــم ادعاي تشــكيالت در ويژه بودن
بهائیان ميتوانند کاندیدا شوند (بهجز خانمها
انتخابات بهائــي ،در بين روشــنفكران بهائي
در انتخابات بیتالعدل) .افراد جامعه بهائی نیز
اعتراضاتي به نحوه انتخاب اعضاء در تشكيالت
مكلف هســتند در انتخابات شركت نمایند و
وارد شــده اســت و عدهاي ايــن انتخابات را
رأی بدهند .در بهائیت معرفی نامزد انتخاباتی یا
شمـاره پنــج
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تحقق پيدا كرد.
صوري و درحقيقــت نوعي انتصاب
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
او در ســايت بهائي رنتس در 14
تلقي مينمايند .زيرا در اين انتخابات
بهـائیشنـاسی
بهدليل نبــود تبليغات ،افــراد نوعاً
نوامبر  2007نوشت:
«هارتموت گروســمن و گلنفورد
ناشــناخته بوده و ســوابق و ويژگي
ميچل از عضويت در بيتالعدل استعفاء دادند
آنها مشخص نميشود .از طرف ديگر بهدليل
كه مورد تأیيد و تصويب بيتالعدل قرار گرفت.
عدم معرفي كانديدا ،مشخص نميگردد كه چه
آن دو به ترتيب از ســال  2003و 1982عضو
كسي در ليست انتخابي قرار دارد و چون سري
بيتالعدل بودند ،براساس اساسنامه بيتالعدل
است ،تشكيالت اين امكان را دارد تا هركسي را
جهاني (بخش  )2 .vدر سه حالت ممكن است
كه دوست داشــت ،بهعنوان فرد برنده ،معرفي
جاي خالي در بيتالعدل ايجاد شود.
نمايد.
اينكه عضــوي از بيتالعدل مرتكب گناهي
بــراي مثال در انتخابــات بيتالعدل ،تعداد
شــود كه به وجهــه بيتالعدل آســيب بزند،
 1638نفر از اعضاي محافل ملي  182كشوردنيا
دراینصورت ،او توســط بيت العدل از عضويت
به نمايندگي از بهائيان جهان ،در محلي جمع
اخراج خواهد شد.
ميشــوند تا نســبت به انتخاب  9عضو هيئت
بيتالعدل ممكن اســت به تشخيص خود،
رهبري جامعه جهاني بهائيــت ،براي مدت 5
يكي از اعضــاء را ناتوان از ايفاي وظائف محوله
ســال ،اقدام نمايند .شايد بهنظر شما برسد كه
تشخيص دهد.
با چه انتخابات نفسگير و غير قابل پيشبيني
هر عضو درصورتــي ميتواند از عضويت در
روبرو خواهيد بود ،درحاليكــه با وجود انجام
بيتالعدل استعفاء دهد كه مورد تأیيد و موافقت
تشريفات عريضوطويل انتخاباتي و سروصداي
بيتالعدل قرار گيرد.
تبليغي ،نهايتاً اين كرســي از آن كسي خواهد
شــد كه قب ً
درخصوص اين دونفر انتخابات فرعي برگزار
ال توسط بيتالعدل  ،مشخص شده
نخواهد شــد ،زيرا آنها تا رضــوان  2008به
است.
خدمت ادامه خواهند داد .بهنظر ميرســد اين
خانم باكت ازجمله كساني است كه انتخابات
اطالعرساني ،صرفاً جهت اطالع به رايدهندگان
بهائي را صوري معرفي مينمايد و معتقد است،
در كانونشن بينالمللي آتي است كه گروسمن
افراد فرهيخته و روشــنفكر ،امكان راهيابي به
وميچل استعفاء دادهاند و نبايد دوباره به آنها
سيستم مديريتي جامعه بهائي را پيدا نخواهند
راي داد! خب ،اعضــاي جديد و جايگزين چه
كرد.
كســاني خواهند بود؟ البته خدا ميداند ،ولي
جالب است كه ايشان در سال  2007يعني
من شــرط مي بندم كه آنهــا دو عضو مذكر،
يكسال قبل از انتخابات بيتالعدل سال ،2008
از دارالتبليغ بينالمللي خواهند بود ،اين روالي
توانســته بود اعضاي بيتالعــدل را پيشبيني
نمايــد و اين پيشبيني در ســال  2008عيناً
است كه ازسال  1983داشتهايم .تا قبل از آن،
شمـاره پنــج
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اعضای محفل ملی کانــادا ،برای
اعضــاي بيتالعــدل از ميان اعضاي
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
مثال ،بهطور میانگین هرکدام سابقه
محافل ملي انتخاب ميشدند .ميچل،
بهـائیشنـاسی
 ۱۰سال عضویت پیدرپی دارند و اگر
در ميان همكاران خود ،قديميترين
تغییري هم وجود داشته است ،بسیار
فرد اســت ،او آخرين عضو از محافل
نادر و منحصر به یک یا دو عضو است .درواقع،
ملي بود كه براي بيتالعدل انتخاب شــد .آيا
در  ۱۶سال گذشته سابقه نداشته است که بیش
كسي جرأت شــرطبندي با من را دارد؟ شرط
از دو تغییر در شــاکله محفل ملی در یک سال
ميبندم كــه اعضاي بعدي گوســتاو كوريا و
اتفاق بیفتد.
استفن هال هستند .دليل؟ اين يك پيشبيني
این موضوع نتیجــهای جز ايجاد بیعالقگی
اوليه و ابتدایي است».
در بخشي از جامعه بهائی ندارد .نتایج انتخابات
اگر اين برداشــت خانم باكيا درســت باشد
نوعاً پیش از اینکه اعالم شوند قابل پیشبینی
در انتخابات ســال  ،2018در فصل بهار برگزار
هســتند و به همین دلیل بهائيــان عالقهاي
ميگردد ،انتخاب دونفر از چهارنفر آقايان موجود
به شــركت در انتخابات نداشته ،کمتر و کمتر
در دارالتبليغ بينالمللي يعنــي آقايان پروين
رأی ميدهند ،بهخصــوص اگر كار در دایرهای
ماليك ،خوان مــورا ،كونجول و اندره دونوال ،و
فاســد افتاده باشد .جدای از این تأثیر منفی بر
جايگزيني آنها بهجاي دو عضو مستعفي سال
جامعه بهائي ،خود محفل هم متضرر میشود،
 2017يعني آقايان فريدون جواهري وگوستاو
زیرا محافل شکل میگیرند و اعضاء ،اهدافی در
كوريا ،دور از ذهن نيست.
محدوده بینش و تیررس خود درســت کرده و
خانم باكت همچنين به تكراري بودن اعضاي
از آن محافظت میکنند .اعضای قدیمی بهطور
تشــكيالت بهائي نيز معترض است و خواهان
طبیعی با ایدههای قدیمی کنار میآیند و نسبت
اصالح روش انتخابات در بهائيت است.
به ایدههای جدید متخاصم هســتند .حتی اگر
او در مقاله انتخابات بهائي در ســايت بهائي
رایحه هوای تازه با انتخاب عضو جدید به داخل
رنتس مينويسد:
این جمع آورده شــود ،با بــوی متعفن کپک
«نمایندگان پانزدهمین مجمع ملی بهائیان،
متصدیان و عهدهداران ســابق( ،هشــت عضو
اعضــای جدید محفل ملی بهائیــان آمریکا را
دیگر) رانده میشود .درنتیجه ،ایدههای جدید و
انتخاب کردند .اما اگر بخواهیم عادالنه قضاوت
بینشها رد میشوند زیرا هميشه ،افکار اكثريت
کنیــم ،اعضای جدید به آن شــکل هم جدید
نیستند .بهطور خالصه همه اعضای قبلی مجددا ً
اعضاء ،حاكم است.
آیــا راهی به خروج از این باتالق وجود دارد؟
به عضویت محفل ملی بهائیان آمریکا انتخاب
بله البته .اما با وجود اینکه راه حل ابتدایی است
شدند .متأسفانه ،این شیوه و طرح ،يعني انتخاب
اما لزوماً ســاده نیست ،زیرا اكثر بهائیان تمايل
افــراد قبلی بهطور مكرر ،دیر زمانی اســت که
دارند وضعیت کنونی را حفــظ کنند و دنبال
برقرار است.
شمـاره پنــج
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از ضروريات تمدنی که بهطور پیدرپی
راهحلهاي جديــد براي رفع نواقص
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
پیشرفت میکند انعطاف است .فقط
جامعه نيستند و به توصیه ولی امراهلل
بهـائیشنـاسی
آنــان که ذهــن بســتهای دارند ،از
در لزوم تغييرات جديد ،بيتوجهاند.
هرگونه حس تاریخی یا تصدیق این
شوقي در نامه مورخ 31مارچ 1945
مسئله درمورد آیین بهائی محرومند .آنها تنها
خطاب به محفل ملي امريكا و كانادا ميگويد:
به چیزی که میداننــد یا تاکنون تجربه آن را
«ازآنجا که انتخابات بــا آرای مخفي برگزار
در زندگی خود کســب کردهاند ،چسبیدهاند و
میشود ،تنها ســطح تحصیالت رأیدهندگان
میترسند که هرگونه تغییری بد باشد.
میتواند تغییراتــی را در محافل ایجاد کند که
پیشــنهاد محدودیت دورۀ تصــدي ،برای
نوعــاً هم بهخاطر فقدان خون جدید به رکود و
مثال ،یک ایده جزئی مشــاورهگونه اســت .اما
خمودی گراییدهاند…»
بههرصورت این مفهوم حتــی از دولت آمریکا
جــدا ازســطح تحصیــات رایدهندگان،
هــم که این ايــده را در دنیای کنونی مطرح و
گامهــای دیگری هم وجــود دارد که میتوان
مشهور کرده ،قدیمیتر است .درحقیقت ،مفهوم
برداشــت .برای مثال ،محدودیت دورۀ تصدي
اصطــاح «محدودیت دوره تصــدي» داراي
و اصالح روش انتخابات میتوانند بهطور کامل
قدمتي بهاندازه خود دمکراســی است .ساکنان
وضع فعلي را تغيير دهند.
آتن میتوانســتند فقط به مدت  ۲دوره پیاپی،
اما در ابتدا مهم است که بهصورت پویا این
یا دو دوره بــرای کل مدت عمر خدمت کنند.
مســئله را بهخاطر بسپاریم که مديریت بهائی
بنيانگذاران اياالت متحده آمریکا بهطور کامل
یک ســازوکار کاملشــونده و پیشرفتکننده
ایــن مفهوم را از دارنــدگان ایدههای موفق ،از
است .چیزی که ما در حال حاضر شاهد اجرای
سرتاسر دنیا و از تاریخ به ودیعه گرفتند.
آن در سراســر دنیا هستیم ،نشان از انتخاباتي
ایدهها و روشهای دیگری نیز وجود دارند.
که در ســال  ۱۹۰۱انجام ميشد ندارد .بیشتر
برای مثال ،روشهای رأی دادن جایگزین .مهم
بهائیان این مسئله را درک نمیکنند ،ولي ،برای
این است که ذهنی باز داشته باشیم و درباره این
مثال ،دههها برای محافل محلی بهطول انجامید
مسئله وارد مشورت صحیح بهائی شویم».
تــا در آنها بهجاي انتصــاب ،انتخابات برگزار
بررســي عملكرد محفل ملي كانــادا ،وجود
شــود .حتی زمانی هم که انتخابات بهصورت
سابقه فساد اخالقي وعدم شفافيت مالي در آن
آزاد و دمکراتیــک اجرا شــد ،فقط مردان حق
ازجمله اعتراضات مهمي كه به بيتالعدل و
كانديداتوري و نمايندگي داشتند.
تشــكيالت بهائيت وارد است ،عدم شفافيت و
مدیریت بهائی از همان اولین روزها بهنحوی
اطالع از عملكرد واقعي تشــكيالت و ردههاي
طراحی شد که بتواند به طور مداوم تغییر کند
مديريتي آن اســت .ازنظر تشــكيالت بهائي،
و پاالیش گردد.
بيتالعدل و محافل ملي و محلي از قداســت
به یاد دارید که دور بهائی  ۱۰۰۰سال است و
شمـاره پنــج
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بهعنوان يك شــخصيت برجســته،
خاصي برخوردار بــوده و مصوبات و
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
تبليغ ميشــود ،در كانــادا بهدنبال
عملكرد آنها ،نبايد مورد اعتراض قرار
بهـائیشنـاسی
شــكايت چندنفر از بيماران خود ،به
گيرد ،افراد فرهيخته و روشنفكر بهائي
اتهام سوءاســتفاده جنسي ،از سوي
اجازه ندارند بهصورت علني به عملكرد
كالج پزشــكان و جراحان آنتاريــو محكوم به
تشــكيالت اعتراض نموده و آنان را مورد نقد و
اخراج از سازمان و محروميت دائمي از اشتغال
انتقاد قرار دهند .زيرا به گفته شوقيافندي رهبر
بهعنوان يك روانپزشــك گرديد و مجبور شد
سوم بهائيت« ،دستورات محفل الزماالجراست،
مبلغ دههزار دالر نيز بهعنوان خسارت پرداخت
حتي اگر خالف صواب باشــد 48».يعني اگر در
نمايد .در تمام اين مدت وي در عضويت محفل
روز روشن محفل ملي يا محلي بگويد االن شب
ملي كانادا باقي بود و جامعه بهائيان كانادا ،هيچ
است ،همه بهائيان بايد آن را قبول کنند.
عكسالعملي نسبت به او ،نشان نداد.
لذا عملكرد محافل و نقاظ ضعف آن ،نهتنها به
پس از اين افتضاح  ،جامعه بهائي براي اينكه
اطالع بهائيان نميرسد ،بلكه مورد تجزيهوتحليل
او را از جلوي چشــم مردم و بهائيان كانادا دور
بيروني نيز ،قرار نميگيرد و نقاط ضعف آن نيز
كند ،به عضويت وي در محفل ملي كانادا خاتمه
بهسادگي نمايان نميگردد.
داد و او را به رياســت دانشگاه الندك 49در ژنو
ســوئيس منصوب كرد( .اين دانشــگاه گرچه
• -7بررسی عملکرد محفل ملی کانادا و
بهظاهر زير نظر محفل ملي بهائيان ســوئيس
وجود سابقه فساد اخالقی و عدم شفافیت مالی
اســت ،ولي عم ً
ال با برنامه و بودجه بيت العدل
در آن
(رهبري جامعه جهاني بهائي در اسرائيل ) اداره
كارن در همين راســتا ،به نقد محافل ملي
ميگردد و در چند رشــته علوم انساني از بين
امريكا و كانادا پرداخته و از عملكرد آنها و رفتار
بهائيان ،دانشجو ميگیرد ) .دانش بعداز مدتي،
نامناسب بعضي از اعضاء ،بهشدت اظهار ناراحتي
به علت عدم موفقيت در دانشگاه الندك ،مجددا ً
كرده است .او در مقاله «سمينار حسين دانش
به كانادا برگشت و با تأیيد محفل بهائيان كانادا به
درباره ازدواج و خانواده در بهائيت» كه با اســم
برقراري سمينارها و كالسهاي آموزشي درباره
باكيا در تاريخ  8آپريل  2012در سايت بهائي
ازدواج وخانواده در بهائيت ،ادامه داد .با وجودي
رنتس آمده است ،مينويسد:
كه او اجازه اســتفاده از عنوان روانپزشــك را
«حسين دانش يك بهائي ايراني است كه در
از سوي كشــور كانادا ندارد ،ولي محفل كانادا
كانادا زندگي ميكند ،او كه دكتر روانپزشــك
كماكان در بين بهائيــان ،او را با همين عنوان
است ،از سال  1980تا  1990به مدت  10سال
معرفي مينمايد .البته كام ً
ال روشن است كه اين
بهعنوان عضو و منشي محفل ملي كانادا ،فعاليت
آقاي حسين دانش نيست كه مقصر است ،اين
داشته است.
ماهيت جامعه بهائي اســت كه ارزش دانش را
وي كه همواره از كانالهاي رســمي بهائي
شمـاره پنــج
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مالي ،عدم اجازه حضور مطبوعات كه
بيشتر از ارزش جامعه بهائي ميداند».
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
ميتوانند وظيفه نظارت بر عملكردها
عــاوه بر موضوع فســاد كه خانم
بهـائیشنـاسی
را بهعهده داشته باشــند ،عدم اجازه
باكت در باال به آن اشاره نمود ،بعضي
مراجعه به مراجع قضائي براي بهائيان،
از محافل در مسائل مالي و شفافيت
و بهطور كلي بسته بودن جامعه بهائي ،ميتواند
در آن نيــز ،از كارنامــه درخشــاني برخوردار
زمينه فساد مالي را فراهم آورد .در بهائيت ،سه
نيســتند .قبل از ذكر انتقــادات خانم باكت به
قوه مقننه ،اجرائيــه و قضائيه همگي در يكجا
موضوع مالي محافل ،جا دارد توضيح مختصري
جمع اســت و رهبــري جامعه جهانــي بهائي
در اين مورد بيان گردد:
(بيتالعدل) ،هم قانون ميگذارد و هم خود اجراء
تشكيالت بهائي هم ه ســاله مقادير زيادي
مي نمايد و هم درصورت تخلف خود رسيدگي
پول تحت عناوين مختلف حقوق اهلل ،تبرعات،
مينمايد و هيچ نظارتي نيز بر عملكرد آن وجود
ساخت مشــارقاالذكار قارهاي و ملي و محلي،
ندارد.
كمك به صنــدوق توكيل بينالمللي و غيره از
همانطور كه قب ً
ال اشاره شد ،خانم كارن باكت
بهائيان دريافت مينمايد.
به نحوه عملكرد مالي محافل ملي و محلي در دنيا
مؤسسات خيريه و بنيادهاي فراوان بهائي در
معترض اســت .او در مقالهاي با عنوان «گزارش
دنيا كه نوعاً براي فرار مالياتي بهائيان تأســيس
سال  2009محفل ملي كانادا» به عملكرد مالي
گشته است ،نيز درآمدهاي كالني عايد تشكيالت
محفل ميپردازد.
بهائي مينمايد .جداي از همه اينها ،جمع امالك
در قسمتي از اين مقاله ميخوانيم:
و مستقالت فراوان بهائي در دنيا ،كه بعضاً با تائيد
«اشــعه آفتاب بهترين عامل براي ضدعفوني
بيتالعدل و محافل ملي به فروش ميرســند،
است .پس اجازه دهيد ببينم ميتوانم كمي آن
گردش مالي ســنگيني را تشكيل ميدهند كه
را بر يك موضوع نمور و كپكزده براي اكثريت
نوعاً در سرمايهگذاريهاي جديد ،مورداستفاده
بهائيان ،بتابانم؟ محفل ملي بهائيان كانادا ،براي
قرار ميگيرند .هدف از درج اين مقاله  ،معرفي و
استرداد ماليات پرداختي به دولت كانادا ،بهاجبار
برآورد دارائيهاي تشكيالت بهائي در دنيا نيست،
درخواســتي را همراه ترازنامه محفل و اطالعات
بلكه تكيه اصلي روي آن اســت كه بيتالعدل و
درخواستي دولت ،تسليم نمود .با انتشار عمومي
تشكيالت بهائي براي درآمدها و هزينههاي خود،
ترازنامه ،اين امكان براي ما ميسر گرديد تا نظري
نوعاً بيــان و صورتهاي مالي ارائه نميکنند و
بر آن بيندازيم و ببينيم محفل ،پولهاي اهدائي
هيچ بهائي در دنيا اجازه ندارد كه درمورد مخارج
دريافتــي را چگونه مصرف كرده اســت .لطفاً
و درآمدهاي بيتالعدل سؤال نمايد و حسابرسي
به گفتار من اتكا نكنيــد و همه اعداد و ارقام را
اين درآمدها را درخواست کند.
خودتان مجددا ً كنترل كنيد.
عدم امكان نظارت بر عملكرد مالي تشكيالت
با مراجعه به ســايت «درخواســت برگشت
بهائي ،عدم انتشــار بيالن واقعي و صورتهاي
شمـاره پنــج
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خود را هزينه كرده است.
ماليات مؤسسات خيريه» شما مالحظه
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
جمع حقوق پرداختي اعالمشده به
خواهيد كرد كه محفل ملي كانادا فرم
بهـائیشنـاسی
اداره ماليات كانــادا  2431889دالر
 50 T3010را تكميل و ارســال كرده
است.
است .متأسفانه ،بهائيان همچون من،
محفل ملي يك كارمند حقوقبگير تماموقت
بايد بــه اطالعات اين ســايتها اكتفا و اعتماد
بــا درآمــد  1تــا  39999دالر دارد و  9حقوق
كنند ،زيرا محفل ملي بهائيان از طريق كانالها و
بگير با درآمد بين  40000دالر تا  79999دالر
مجاري رسمي بهائي ،اطالعاتي در اختيار بهائيان
(بهاحتمال بسيار زياد اعضاي محفل ملي كانادا)
نميگذارد .حتي درارســال اطالعات ،به مراجع
و ســرانجام  3نفر كارگــزار پارهوقت كه جمعاً
قانوني نيز به حداقل اطالعات ،اكتفا ميگردد و
 50000دالر حقوق دريافــت ميدارند .بيایيد
در بسياري موارد ،فقط در حد پاسخ به سؤاالت،
باالترين حقــوق را درنظر بگيريم .يك 40000
بســنده ميکند و گاهي ،بهجاي ارائه پاســخ،
دالر و  9حقــوق  80000دالري و البتــه يك
سؤاالت جديدي پرسيده شده است.
 50000دالر كه جمعاً بــه  810000دالر بالغ
 ...محفــل ملي كانادا درآمد ســال  2008را
ميگردد ،ولي جمع حقوق پرداختي 2431889
مبلــغ  16277836دالر ذكر كرده بــود . . .در
دالر ذكر شــده اســت .معناي آن اين است كه
سال  2009براي مقابله با كمبودها ،محفل ملي
براي  1600000دالر پرداختي ،صورت روشني
حدود 3مليون دالر از دارایيها و سرمايههايش را
وجود ندارد . . .اگر شما بهائي كانادائي هستيد،
فروخت ،اين رقمي حدود  13درصد دارائيهاي
آيا تاكنون شــده است كه با محفل ملي تماس
مذكور در سال  2008بوده است.
بگيريد و از آنها اطالعات بيشــتري درباره امور
سؤال اينكه ،محفل ملي با تبرعات پرداختي
مالي محفل بخواهيد؟ من با چند بهائي كانادائي
بهائيــان و پول حاصل از فــروش دارایيها چه
درباره تجربياتشــان با بخش خزانهداري محفل
كرده اســت؟ محفل ملي با هدايت بيتالعدل و
ملي صحبت كردم كه ظاهرا ً آنها تجربه جالبي
دارالتبليغ بينالمللي بخش عمدهاي از تبرعات و.
نداشــتند و ميگويند اگر از ســنگ اطالعاتي
 . .يعني مبلغ  12988273دالر را براي ساخت
درآمد ،از آنها نيز اطالعاتي به بيرون درز كرده
معبد شيلي به خارج از كشور كانادا حواله نموده
اســت .همچنين اگر هريك از دوســتان بهائي
است. . . .
امريكائي ميدانند كه چگونه و كجا ميتوان به
درمورد هزينهها چند نکتــه وجود دارد .اين
فرم  990براي محفل ملي امريكا دسترسي پيدا
اولين بار است كه محفل كانادا ،به موجب قوانين
كرد ،لطفاً به من اطالع دهد .متشكرم ».
اداره ماليات كانادا ،كليــه هزينههاي پرداختي
خانــم باكت در مقاله ديگــري در تاريخ 12
خود ،از جمله حقوقها را منتشــر نموده است.
اپريل  2011در ســايت بهائــي رنتس با عنوان
 . .در مجموع محفل كانادا در سال  2009مبلغ
«محفل ملي كانــادا هرگونه مازاد در صندوق را
 2431889دالر يعنــي معادل 20درصد درآمد
شمـاره پنــج
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امسال تا پایان مارس ،میزان تبرعات
انكاركرده و در بيانيهاي درخواســت
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بــه  ۴۰۰۰۰۰۰دالر بالــغ شــد که
تبرعات از بهائيان نموده اســت» ادعا
بهـائیشنـاسی
حدود  ۷۰۰۰۰۰دالر کمتر از بودجه
دارد كه محفل ملــي كانادا عليرغم
سال اســت .این فاصله موجب شد تا
وضعيت مالي خوبي كه دارد ،با ارسال
موضوع را با شما در میان بگذاریم و درخواست
نامههایي احساسي و نفسگير به بهائيان و اظهار
تالش و همت مضاعف برای غلبه بر مشکالت،
اينكه محفل با مشــكل روبروســت ،سعي دارد
و همچنین آماده شدن برای ایفای برنامۀ جدید
مبالغ بيشــتري را به درآمدهــاي محفل اضافه
را بنماییم».
نمايد .به قسمتهایي از اين مقاله توجه فرمایيد.
نکتۀ جالب اینکه روحانی یکی از قدیميترین
آقای عنایت روحانی خزانهدار محفل ملی کانادا،
اعضای محفل اســت و ۱۶سال سابقه حضور در
اخیرا ً این نامه را براي بهائيان منتشرکرده است:
آن را دارد .اگرچه تنها در دوسال اخیر بر صندلی
«محفل ملی در جلســۀ اخیر خود ،وضعیت
خزانهداری محفل ملی نشسته است.
توجه به شــرایط
مالی جامعۀ بهائی کانادا را ،با ّ
اکثریت بهائیــان هیچ مطلــب تعجبآور و
مرتبط با فعالیتهای موردنظر در اولین ســال
غیرعادی در نامه ایشان نخواهند یافت .همه ما
برنامۀ  ۵ســالۀ جدید ،بررسی کرد .تصویری از
به دیدن چنین نامههــا و مطالبی عادت داریم.
نقش و تأثیر بهائیان کانادا در رشــد و پیشرفت
نامههای احساســی و نفسگیر ،کــه اگر اآلن
امر تهیه شــد .با کمال تعجــب دریافتیم که
کمکهای ایثارگرانه خود را ارائه نکنید ،معلوم
هزینهها فراتراز کمکها و تبرعات اعطایی است.
نیســت چه اتفاقی خواهد افتاد؟! چرا میگویم
لذا محفل ملی طی ماههای گذشــته کمکها،
خیلی طول نکشید؟ زیرا ما همین چندروز پیش
تبرعــات و اهدائات به صندوقها را برداشــت
به بررسی وضعیت مالی محفل ملی پرداختیم.
کرد تا وقفهای در روند برنامۀ  ۵ســاله در کانادا
براساس اطالعات ارائهشده از سوی محفل ملی
بهوجود نیاید .مثالهای این کار کمک به ساخت
کانادا به مســئوالن مالیاتی کانــادا ،درمییابیم
مشرقاالذکار در شیلی و بنای یادبود یکصدمین
که جامعه بهائی کانــادا ازنظرپرداخت تبرعات،
ســال ورود عبدالبها به مونترال ،توفیق جامعۀ
عملکرد بسیارمناســبی داشته اســت( .نمودار
بهائی کانادا در تحقق اعزام مهاجران بینالمللی،
صفحه بعد را مالحظه بفرمایید)
همکاری بینالمللی در انجام پروژههای بهائی در
جمــع دارایی و نقدینگی محفل ملی بهائیان
کنگو و بورکینافاسو و نیزهزینههای پرسنلی و
کانادا ،بهطورمســتمرافزایش داشــته و درحال
عملیاتی برنامههای رشد در سراسر کشور بوده
حاضر بیشاز  32500000دالر است .اگردارایی
است .ارائۀ کمک و تبرعات به صندوق در طول
ثابت همچون زمین و ســاختمانها را هم به آن
ســال در نوسان اســت ،ولی تا پایان ماه مارس
اضافــه کنیم ،چند میلیون دالری اضافه خواهد
محفل میتواند ارزیابی و پیشبینی کند که آیا
شد.
تبرعات به اندازۀ نیازهای مالی هســت یا خیر؟
شمـاره پنــج
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و گزینشــی اطالعات از سوی محفل
درحقیقت من همین چند روز قبل
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
ملی است که وجود وضعیت نامناسب
نوشــتم« :امیدوارم محفل ملی با این
بهـائیشنـاسی
اطالعرســانی را درجامعه بهائی نشان
ژســت نخواهد وضعیت مالی بحرانی
میدهد .آنها هیچگاه وضعیت مالی را
گذشته را بهانهای برای تحریک بهائیان
بهطورکامل منتشر نکردهاند .آنها هیچگاه تراز
به پرداخت تبرعات قراردهد».
مالی حقیقــی جامعه بهائی را به اعضای جامعه
براساس اطالعات ارسالی محفل ملی به اداره
خود گــزارش نکردهاند .آنها هیچگاه ترازنامه و
مالیات کانادا ،چکیده صورتهای مالی آنها ،از
صورتهای مالی خود را که داراییها و مایملک
ســال  ۱۹۹۶تا  ۲۰۱۰نشان ميدهد كه محفل
و ســرمایه محفل ملی کانادا را نشان دهد ،برای
ملی سالبهســال و بهطور مستمر ،مازاد پشت
بهائیان منتشر نمیکنند .آنها هیچگاه صورت
مــازاد دریافت و ذخیره کرده اســت .جمع کل
مازاد دریافتی این ســالها ،به رقم  28میلیون
و هفتصدهزاردالر بالغ میگردد .تنها ســالی که
آنها کسری قابل توجهی نشان میدهند ،سال
 ۲۰۰۹اســت که تصمیم گرفتند مبلغ دوازده و
نیــم میلیون دالر به پروژه معبد شــیلی کمک
کنند .این امر موجب  ۵/۵میلیون دالر کســری
شد .بدون این پرداخت ،آنها باز هم هفت و نیم
میلیون دالر مازاد میداشتند.
کمک مالی به پروژه شــیلی ،باعث تعارض
نمودارمالي ارائهشده محفل ملي كانادا به دولت كانادا) .
جالبی شده که باید درباره آن توضیح داد:
کامل درآمد را منتشر نمیکنند یا هیچ توضیحی
تنها یک ماه مانده به پایان سال مالی بهائی،
نمیدهنــد که با تبرعات چــه کردهاند و یا چه
این نامه خزانهدار ،مثل فریاد درخواست کمکی
برنامهای برای آنها دارند؟
اســت تا از کســری بودجــه  ۷۰۰۰۰۰دالری
الگوی رفتار و عملکــرد محفل ملی در حال
بگریزد .البته بحث تنها درباره این نامه نیســت،
حاضر عبارت است از انتشار کمترین مقدار ممکن
زیرا این یکی از چندین و چند نامه مشابهی است
از اطالعات ،همراه با اجرای برنامه نوحه و ناله و
که تصویری را خالف آنچه محفل ملی کانادا از
شیون و زاری ،همچون نامه خزانهدار ،که در باال
خود به دولت کانادا مینمایاند ،ارائه میکند.
ارائه شــده ،که برای خالی بودن صندوق محفل
در گذشــته نیز شــاهد بودیم که نامههای
مرثیه میخواند و از مردم میخواهد تبرعات خود
مشــابهی بــرای جامعه بهائی ارســال شــده،
را افزایش دهند تا از بحران پیشگیری شود .من
درحالیکه تراز پایان ســال ،مبالغ مازاد را نشان
این را عملی پست و قابل سرزنش میدانم.
میدهد .ایراد و اعتراض من به انتشار نامناسب
شمـاره پنــج
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:پینوشتها

. باكت (باكه) نام خانوادگي شوهر ايشان استKaren dee hayre 1
جمع نمايندگان محافل محلي كه براي انتخاب اعضاي محافل ملي جمع مي شوند2
http://fglaysher. com/bahai censorship/ex14. htm3
beliefnet. com4
cultic studies jornal5
Bacquet, K. , 2001. Enemies within: conflict and control in the Baha'i com-6

munity. Cultic Studies Journal, 18(1), pp. 140-171.
international cultic studies association7
Nova religion8

Momen, Moojan. «Marginality and apostasy in the Baha'i community. « Reli-9

gion 37. 3 (2007): 187-209. p. 199.
bahairants. com10
Baquia11

My thoughts about everything12

www. ONLINE SPIRITUALITY MAGAZINE LAMVALLEY. com13

-  براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد سانسور به مقاله «سونامي سانسور در آیين بهائي» دكتر مسعود منفرد14
. مراجعه فرمایيد111ص3و2 فصلنامه بهائيشناسي سال اول شماره
The talisman crackdown15
The Talisman Crackdown16

http://www. angelfire. com/ca3/bigquestions/talisman. html
http://www. angelfire. com/ca3/bigquestions/Bacquet. html
Los Angeles Baha'i Study Class Newsletter17

(http://www2. h-net. msu. edu/~bahai/docs/vol2/lastudy/laclass. htm).18
Dialogue19

http://www2. h-net. msu. edu/~bahai/docs/vol2/dialog. htm20

A Modest Proposal: Recommendations Toward the Revitalization of the21

American Baha'i Community

477-475  صص، قاموس کتاب اقدس،؛ محمد حسینی12  ص، الواح وصایا، عبدالبهاء22
Udoshaefer23
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 24مبانی نظم جامعه بهائی نوشته ادوشفر -بهائی ورالگ مؤسسه انتشارات بهائی شهر هوفمایم نسخه اول
 Is the Universal House of Justice infallible 25وبالگ كمند دوست مقاله گفتگو در قطار كايسري
قسمت سومhttps:// kamandedoust. wordpress. com/2014/06/07)-
Is the Universal House of Justice infallible?26
OMNISCIENCE27
 28بخشی از پیام بیت العدل  14ژوئن 1996
 ( 29بخشی از پیام بیت العدل –  14ژوئن ) 1996
 30خوانندگان محترم توجه دارند که این قرائت بیت العدل با واقعیت های موجود در مورد دیانت بهائی سازگار
نیست .بر اساس نصوص بهائی ،ولی امراهلل موظف است بر تصمیم های بیت العدل نظارت داشته باشد و هر جا که
بیت العدل مسیر خطایی پیمود و تشریعی مغایر با روح تعالیم دیانت بهائی انجام داد ،از انجام آن تشریع جلوگیری
کند و اعضای بیت العدل را به مســیر اصلی برگرداند .برای مطالعه بیشتر رک دور بهائی ص  80و کتاب مسأله
مشروعیت از منشورات بهائی پژوهی ،فصل  4و 5
Sen McGlinn31
 ( 32نظم جهانی بهاءاهلل ص - The World Order Bahaullah p 150 /150
 ( 33بیت العدل 14 ،ژوئن  ،1996مصونیت از خطا ،موضوع زنان در بیت العدل)
 ( 34شوقی افندی ،نظم جهانی بهاءاهلل ص 150 ) The World Order Bahaullah p 150
Brendan Cook35
(Dan Jensen)36
 37تاالر گفتگوی بهائی Talisman9

http://www-personal. umich. edu/~jrcole/talisman. htm

( 38بیت العدل اعظم 22 -آگوست )1977
 39شوقی افندی ،نظم جهانی بهاءاهلل ص The World Order Bahaullah 150
Bacquet, Karen. «When principle and authority collide: Baha'i responses to40

the exclusion of women from the Universal House of Justice. « Nova Religio:
The Journal of Alternative and Emergent Religions 9. 4 (2006): 34-52.
Rebeka Morfi41

 42سايت بهائي رنتس مقاله « گزارشها حكايت از روگرداني جوامع بهائي از كالسهاي روحي دارد « به تاريخ /14
مي2008/
IPG - Intensive Program of Growth43
 44دو روش ومثال تبليغي است كه در كتاب هاي روحي به آن اشاره شده است
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 « 45بهاءاهلل ( كلمات مكنونه)» )(The Hidden Words – bahaulah

 46يك روش تبليغي كه فردي به نام آنا آن را اجرا نموده است.
 47وبالگ ميثاق ابدي  https//misaghabadi. orgمقاله يك ارزيابي اوليه از كتاب هاي روحي
 48كتاب نظم اداري مكاتبه اي بهائي – هوشنگ محمودي درس چهارم قسمت دوم ص 37
landagg49
 50فرم مربوط به درخواست برگشت ماليات پرداختي توسط مؤسسات خيريه.
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gion 37. 3 (2007): 187-209. p. 199.

ONLINE SPIRITUALITY MAGAZINE LAMVALLEY. com4

http://www. angelfire. com/ca3/bigquestions/talisman. html5

http://www. angelfire. com/ca3/bigquestions/Bacquet. html6

http://www2. h-net. msu. edu/~bahai/docs/vol2/lastudy/laclass. htm).7

http://www2. h-net. msu. edu/~bahai/docs/vol2/dialog. htm8
 مباني نظمGrundlagen der Gemeindeordnung der Bahá'í 1957 ادوشفر رساله دكتري سال9
اداري بهائي
Baha'i-Verlag Hofheim, 1. Auflage 2004, ISBN 3-87037-404-710
. سرپرست دانشگاه لوزان منتشر شد، فریتس استورم.h. c  با یک مقدمه توسط پروفسور2004 اين كتاب در سال11
https:// kamandedoust. wordpress. com) وبالگ كمند دوست12
The World Order Bahaullah كتاب نظم جهانی بهاءاهلل؛ شوقي افندي؛13
1996  ژوئن14 ،پيام بیت العدل14
http://www-personal. umich. edu/~jrcole/talisman. htm تاالر گفتگوی تاليسمانTalisman915
1977  آگوست22 - پيام بیت العدل16
Bacquet, Karen. «When principle and authority collide: Baha'I responses to17

the exclusion of women from the Universal House of Justice. « Nova Religio:
The Journal of Alternative and Emergent Religions 9. 4 (2006): 34-52.
bahairants. com سايت بهائي رنتس18

The Hidden Words – bahaula بهاءاهلل؛ كلمات مكنونه؛19
https://misaghabadi. org وبالگ ميثاق ابدي20

.كتاب نظم اداري مكاتبهاي بهائي؛ هوشنگ محمودي21
.3و2 فصلنامه بهائيشناسي سال اول شماره22

پـایـان

96 زمستـان

شمـاره پنــج

155

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

خدمت زنان
در مؤسسات بهائی
نویسندگان :
آنتونی لی ،پگی کاتون ،ریچاردها لینگر ،مرجان نیرو
نادر سعیدی ،شهین کاریگن ،جکسون آرمسترانگ اینگرام و خوان کول
ترجمه  :حمید فرناق
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مقـالـه

كليدواژهها :دیانت بهائی،

بيتالعــدل ،بهيه خانم

(ورقه عليا) ،نقش زن در بهائیت ،تعاليم بهائي،

تســاوي حقوق رجال و نساء ،منع عضويت
زنان در بيتالعدل ،محفــل روحانی محلی،

میرزااسداهلل اصفهانی ،محفل شیکاگو ،محفل

تبلیغی زنان ،عبدالبهاء

ب هموج
ب اسناد
قطعی و
مکاتبات
موجود در
گرو ه
های بهائی
در ایران و
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هی 
چگ
اه
م
و
ض
و
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تسا
وی حقوق
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در سط
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ملی و بی 
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در فکر
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مطرح نبو
ده است.
لیکن براث
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و
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ت
حقوق ا
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ر
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ن
نهاد

باورمند بودهاند.
•اشاره:
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
عبدالبهــاء که در بهائیــت دارای
مقاله خدمت زنان در مؤسســات
بهـائیشنـاسی
جایــگاه تفســیر و تبییــن و فاقد
بهائی از ســه جهت جالــب و حائز
صالحیــت قانونگــذاری اســت ،با
اهمیت است:
مالحظه تأسیس نهادهای بینالمللی ،همچون
* عدم نص و مشروعیت برای بیتالعدل جهانی.
جامعــه ملــل و دادگاه بینالمللی و مقبولیت
* تعلیم تساوی حقوق رجال و نساء در بهائیت
آن در افکارعمومی ،به فکر توســعه اختیارات و
ناخواسته و ناشی از تحمیل بیرونی است.
سازمان «بیتعدل» افتاد و پس از چند مرحله
* فقدان آزادی بیان و اندیشه و رواداری در نزد
اصالح و توسعه ،برای آن سه سطح محلی ،ملی
رهبران جامعۀ بهائی ،علیرغم تبلیغات فریبندۀ
و جهانی در نظر گرفت.
آنها مبنی بر تشویق به تحری حقیقت و ترک
با تأسیس سازمان ملل و نهادهای وابسته ،و
تعصبات.
پیادهسازی آن تشکیالت و نیز تأسیس احزاب
این فضای بسته و اختناقآمیز منجر به عدم
قدرتمند سیاســی ،ایده ســازمان و تشکیالت
اجازه چاپ و نشر این مقاله و اندیشههای مشابه
جهانی بهائی در فکر شوقیافندی منسجمتر شد.
آن در جامعۀ بهائی گردید .عالوه بر آن ،برخی از
هرچند خود او ،در دوره حیاتش ،نیرو ،امکانات
نویسندگان این مقاله مجبور به سکوت و برخی
و فرصت ایجاد چنین ساختاری را نیافت؛ ولی
دیگر ناگزیر از ترک جامعۀ بهائی گردیدند.
نهایتاً بیتالعدل جهانی ،درسطح بسیار ابتدایی،
در ایــن مقالۀ محققانه و علمــی ،که براثر
در سال  1963تأسیس و راهاندازی شد.
فضــای غیردمکراتیــک و اختناقآمیز موجود
در این میان تعلیم تســاوی حقوق رجال و
در جامعۀ بهائی ،اجازه انتشــار عمومی نیافته
نســاء و درعینحال ممنوعیت حضور زنان در
است ،دکتر خوان کول و همکارانش ،با مراجعه
بیتالعدل ،از چالشهای جامع ه بهائی از دیرباز
به کتاب اقدس و الواح صادره ازســوی بهاءاهلل
تا کنون بوده است.
و عبدالبهاء ،نشــان دادهاند که از نظر بهاءاهلل،
این مقاله نشــان میدهد که بهموجب اسناد
هیــچگاه بحث بیتالعدل جهانی ،با ســازوکار
قطعی و مکاتبات موجود در گروههای بهائی در
فعلــی آن مطرح نبوده اســت .از همین منظر
ایران و آمریکا (که مهد امر بهائی تلقی میشوند)
میتوان نتیجه گرفت که نهاد کنونی مشروعیت
از ابتــدا هیچگاه موضوع تســاوی حقوق زنان و
و مقبولیت ندارد .آنچه در احکام بهاءاهلل آمده،
مردان در تشــکیالت بهائی ،در ســطح محلی و
تأســیس بیوت عدل در هر محله و شهر است.
ملی و بینالمللی ،در فکر و اندیشه رهبران بهائی
این مطلب البته چیزی نیست که نویسندگان
مطرح نبوده اســت .لیکن براثر توسعه اجتماعی
این مقاله بخواهند دربارۀ آن گفتگو کنند و لذا
و تثبیــت حقوق اجتماعی و سیاســی زنان در
از کنار آن عبور کردهاند ،چراکه آنان در مقطع
جامعه بیرونی ،ابتدا در آمریکا و سپس در ایران،
زمانی نــگارش این مقاله ،به بیتالعدل جهانی
شمـاره پنــج
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روزگار حاضر را ،بهعنوان یک تناقض
جامعه بهائی نیز ناچار ،به اعطای حقوق
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بزرگ با تعلیم تساوی حقوق رجال و
اجتماعی به زنان بهائــی گردن نهاد.
بهـائیشنـاسی
نساء تلقی نمیکنند .بلکه بهائیت را
مسئلهای که بهراحتی نیز حاصل نشد
دینی آسمانی و فاقد تناقض میدانند
و براثر کشمکشهای فراوان زنان غربی
و مســئله را تنها در لزوم تدریجی بودن اجرای
با عبدالبهاء و پس از گذشــت چند سال ،زمینه
احکام بهاءاهلل جســتجو میکنند .سؤال اصلی
آن فراهم گشت و به باور نویسندگان این مقاله،
که ذهن پژوهشــگران را پــس از مطالعه این
تغییر دیدگاه عبدالبهاء نسبت به حضور زنان در
مقاله ،آزار خواهد داد ،آن اســت که تدریج در
محافل محلی روحانی ،به هنگام سفر او به غرب
اجرای احکام در یک بازه زمانی کوتاه ،مث ً
ال در
و خصوص ٌا ایاالت متحده آمریکا رخ داده است.
دوران حیات یک پیامبر قابل پذیرش اســت و
به عبارت دیگر ،تساوی حقوق رجال و نساء،
نــه یک بازه زمانی به فراخنای  150ســال .به
نه یک تعلیم و مشروع بهائی ،بلکه مرحلهای از
عبارت دیگر ،چگونه ممکن اســت پیامبری از
فرایند توسعه اجتماعی است ،که ناخواسته بر
ســوی خداوند برای هدایت بشر مبعوث شود
رهبران جامعه بهائی تحمیل گردیده است .به
و تعالیمی را به شــکل عمومی عرضه کند ،اما
باور نویســندگان این مقاله ،زنان در هر جامعه
عم ً
بعد از یک قرن و نیــم ،هنوز زمینه اجرای آن
ال زمانی صالحیت حضــور در اداره جامعه
تعالیم در جامعه ایجاد نشــده باشد؟ آیا بهتر
بهائی و شرکت در گروهها و لجنههای مختلف
نبود آن پیامبر ،تعالیمی متناسب با عصر خود
را مییابند که اوالً از حیث آموزش عمومی در
و قابلاجرا ارائه میکرد و کار هدایت انســانها
جامعه اصلی که در آن زندگی میکنند ،به رشد
در روزگاران بعــدی را برعهــده پیامبر بعدی
کافی رسیده باشند و ثانیاً جامعه پیرامونی آنان،
میگذاشت؟ بهویژه آنکه بهائیان ،ابراز میکنند
پذیرش حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی را
که به خاتمیت معتقد نیســتند و ممکن است
داشته باشد .دو شرطی که اگر در هر جامعهای
بعد از بهاءاهلل ،پیامبران دیگری نیز ظهور کنند.
تحقق یابد ،باعث حضور زنان در اجتماع میشود
و عم ً
نکته دیگر در نگارش این مقاله آن است که
ال دیگر نیازی به تعلیم دیانت بهائی برای
هرچند نویسندگان تالش میکنند به ذهنیت
حضور زنان در عرصههای اجتماعی نیســت و
عبدالبهــاء در عدم لزوم حضور زنان در محافل
خودبهخود و براثر کشش و نیاز جامعه حاصل
روحانــی محلی بپردازند ،اما گاهی تقصیر را به
خواهد شد.
گردن تفسیر سفیران عبدالبهاء از متون امری
توجه بــه این نکته پیــش از مطالعه مقاله
میاندازند .بهویژه ضمن تمجید از میرزا اسداهلل
ضروری است که نویسندگان این مقاله ،به دلیل
اصفهانی به جهت راهاندازی تشکیالت بهائی در
باورمندی به دیانت بهائی در زمان نگارش آن،
آمریکا ،تفسیر او از منابع امری را دلیل ممانعت
عدم حضور زنان در محافل محلی در سالهای
از حضور زنان در محفل روحانی شیکاگو معرفی
اولیه و عدم حضور آنان در بیتالعدل جهانی در
شمـاره پنــج
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همچنین نگهبانی و هدایت گروندگان
میکنند .حال آنکه همانگونه که در
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
به خویش کــرد .ایــن زن ،بهزودی
ادامه مقاله آمده است ،امکان مکاتبه و
بهـائیشنـاسی
یکی از مهمترین طرفــداران باب ،و
استفسار از عبدالبهاء وجود داشته و
رهبر بابیان در کربال شــد .نگرش و
مبنای ممانعت از ورود زنان به محفل
دستاوردهای او جنبه افسانهای به خود گرفته
روحانی محلی ،عالوه بر نوشتههای بهاءاهلل در
1
است.
کتاب اقدس ،نامههای شخص عبدالبهاء برای
در مرحله بعد در تاریخ بهائی نیز زنان نقش
بهائیان آمریکا اســت؛ هرچند که میرزا اسداهلل
بهیه خانم ،ورقه علیا که
نیــز در تثبیت این خواســته عبدالبهاء نقش
محــوری ایفا کردهاندّ .
خواهر عبدالبهاء بود ،چندبار در طول عمرش،
مهمی ایفا کرده باشد.
برایش پیش آمد که بهعنوان رهبر عملی بهائیان
درعینحال توجه به این نکته ضروری است
که نویسندگان مقاله در زمان نگارش آن تماماً
اقدام کند .برای مثال ،زمانی که عبدالبهاء ارض
اقدس را بهســوی غرب تــرک کرد ،او تصمیم
بهائی بودهاند و بعضی از آنها بعدها از ســلک
گرفت زمام امور بهائی را به دســت خواهرش
پیروان دیانت بهائی خارج شــده و برخی دیگر
بســپارد .به همین نحو ،پس از صعود (مرگ)
هنوز هم بهائی هســتند .لذا تمام محتوای این
عبدالبهاء و پیش از آنکه شــوقی افندی ،ولّی
مقاله مورد قبول فصلنامه بهائیشناسی نیست؛
امر جدید ،وارد فلســطین شود و رهبری امر را
بااینحال و بــرای حفظ امانت ،متن این مقاله
بهدست گیرد ،ورقه علیا رهبری جامعه كوچك
بهطــور کامل ترجمه گردیده و اصل آن نیز در
پيروان را مجددا ً بهدست گرفت .بهائیان ساکنان
بخش انگلیسی همین شماره از منظر خوانندگان
ارض اقدس ،بهطور غریزی ،به او متمایل شدند
عزیز میگذرد.
ً
و او را راهنمــا و محافظ خود یافتند .مجددا در
دورههایــی که ولی امراهلل در ســالهای اولیه
•سرآغاز:
مسئولیت خود ،از انظار عمومی غایب میشد،
از سال  1260( 1844هجری قمری) ،سال
او مکــررا ً امور بهائیان را به ورقــه علیا واگذار
تأسیس و شروع فعالیت بابیه تاکنون ،زنان نقش
2
میکرد.
مهمــی در تاریخ بابيان و بهائیان ایفاء کردهاند.
پس از صعود شوقیافندی ،یک بار دیگر زنان
زنان بابی و بهائی ،همواره بهعنوان افراد مطلع و
فرصت یافتند در باالترین ســطح جامعه بهائیان
آگاه جامعه دينی خود ظاهر شده و نقش مهمی
حضور یابند .رهبری بینالمللی بهائیت بهدســت
در تصمیمگیریهای مهم و حساس داشتهاند.
ایادی امــر افتاد که در زمان حیــات ولی امراهلل
علیمحمد باب در اوائل قیام و دعوت خویش،
منصوب شده بودند .در طول سالهای بحرانی قبل
طاهره (قرةالعین) را بهعنوان یکی از حروف ّحی
از انتخاب بیتالعدل جهانی ،زنان ایادی امر اهلل ،در
و طرفداران اصلی خود منصــوب و او را مأمور
کنار مردان به هدایت جامعه بهائی همت گماشتند.
گســترش دعوت و تبلیغ اعتقادات و تعالیم و
شمـاره پنــج
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یک بار دیگرزنان بهائی توانایی خود را
برای قبول مسئولیت در باالترین سطوح
جامعه امر به نمایش گذاشتند.

هیئتهــای مشــاوران قــارهای و
کمیتههای معاونان با مردان مساوی
نیســت .بهنظر میرسد در این مسیر
هنوز راهی طوالنی پیش رو داریم.

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

•اصل «تدریج» در دیانت بهائی

•مشارکت زنان در نهادهای بهائی

بااینحــال ،حضور زنان در نهادهای انتخابی
بهائیان بهصورت تدریجی متجلّی شــده است.
بهجز چند چهرۀ استثنایی در میان زنان بهائی،
هیچگاه زنان بهائی نقش و حضور قابل مقایسهای
نسبت به مردان نداشتهاند .دیدگاههای سن ّتی
برتریجویانــه و محدودیتهای مخاصمهآمیز،
همواره زنان بهائی را عقب نگهداشــته اســت.
ح ّتی در زمان کنونی (ســال  1988میالدی)
نیز مشــارکت زنان در محافل ملّــی بهائیان،

«تساوی زنان و مردان ،هنوز در سطح جهانی
محقق نشده است .در آن مناطقی که بیعدالتی
سن ّتی وجود دارد ،ما باید در بهکارگیری و ییاده
کردن این تعلیم بهائی پیشــگام باشیم .زنان و
دختران بهائی باید برای مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی ،روحانی و اداری جوامع خود تشویق
و تأیید شوند!» پیام بیتالعدل جهانی -رضوان
(1984جدول یک)

جدول  :1حضور زنان بهائي در محافل ملي ،در قارههاي مختلف و در سالهاي مختلف

کشور

1953

1963

1973

1979

1985

آفریقا

0

4

58

53

103

آمریکا

18

82

86

106

131

آسیا

0

11

35

33

39

استرالیا

5

8

26

24

33

اروپا

11

44

40

44

48

جهان

34

149

245

260

354

جدول  :2حضور زنان در محافل مل ّی بهائیان ،بر حسب هر قاره در سال 1986

تعداد زنان در محفل ملی

0

1

3

4

5

6

آفریقا

4

6 13 9

6

4

1

0

قاره آمریکا

1

4 12 10 8

1

1

0

3 14 5

3

0

2

0

0

0

0

اقیانوسیه

2

6

4

2

2

1

0

0

0

0

اروپا

1

4

6

7

1

0

0

1

0

0

جهان

2 11 21 28 34 37 13

2

0

0

آسیا

2

4
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•عدم حضور زنان

تعداد محافل ملي در سطح جهان،
فرهنـگی اجتـماعی
نباید حضور تدریجــی زنان در
در ســال  ،1953دوازده محفــل ،و
بهـائیشنـاسی
نهادهای بهائی تعجببرانگیز باشد.
كل اعضاي محافــل  108نفر بودند،
درواقــع قوانین و مقــررات بهائی
بنابراين درصد مشــاركت زنان 31/5
بهصــورت تدریجی و تکاملی به منصه ظهور
درصد بوده است .در سال  1985تعداد محافل
رســیدهاند .تحقق اصل تساوی زن و مرد در
عبدداالبهاء نیز اعالم به  149محفل افزايش يافتــه وتعداد اعضا به
شت
ه که زنان
روند توسعه تشکیالت اداری بهائی نیز از این
جای عالم بهیکباره  1341تن بالغ گرديده اســت .بنابراين درصد
گاه
حقیقی خ
قاعده مستثنی نیست .مفهوم بروز تدریجی
را در کلیه امودور حضور زنــان در ســال 26 ،1985درصد بوده
ک
سب نخوا
تعالیم ،یک اصل بهائی اســت .بهاءاهلل خود
هندل اســت ،لذا حضور آنها نهتنها افزایش نداشته،
ک
رد .درطو
تاری
چنین توضیح میدهد:
تحخ،صیزنالن از بلکه روند كاهشی داشته است.
علم
م
«بدان که در هــردور ،نور هدایت الهی به
ل حذارامومکابود هاند .جدول دو مجددا ً آمــاری از حضور زنان در
ن
ن
د
ارد
تناســب ظرفیت روحانی امت آن ظهور نازل
بتوانقنند ب هسرعت محافل ملّی بهائیان ،بر حســب هــر قاره ارائه
ش
برابر در
3
میشود ...خورشید را درنظر بگیر!»
حیات بهائی میکند (تعــداد بین  0تا  9تفکیک شــده ).
ای
فا کنند .ول
بیتالعدل جهانــی چگونگي تحقق اصل
عبدالبهاء تأکیدی (برایناساس در سال  ،1986در افریقا  4محفل
م
یکند ،زم
هدایت تکاملی و پیشرو در گذشته و حال و
زنان تح انصییالکهت ملی ،در آسیا  5محفل ملی و در کل جهان 13
و تج
اجرا و تحقــق قوانین بهائی ،خصوصاً قوانین
کسب کننربد،هتمکافی محفل ملی بهائی بدون حضور هرگونه زنی در
ام
ی
امتیا
کتاب اقــدس را بیان نموده اســت .رهبران
اززا بیتنجنسیتی آن تشــکیل شده بود .همچنین در آن سال ،از
خواهد
اصلی و مرکزی امر ،اجرای این قوانین را تنها
رفت مجموع  149محفل ملی ،در  133محفل ،تعداد
بهصورت تدریجی و با توجه به پذيرش جامعه
زنان کمتر از تعداد آقایان بوده است :مترجم)
4
بهائی تجویز کردهاند.
در اظهارنظر مشابهی ،عبدالبهاء نیز اعالم
50%
داشته که زنان عالم بهیکباره جایگاه حقیقی
40%
خــود را در کلیه امور کســب نخواهند کرد.
30%
درطول تاریخ ،زنــان از تحصیل علم محروم
20%
بودهاند .لذا امکان ندارد بتوانند بهسرعت نقش
10%
برابر در حیات بهائی ایفا کنند .ولی عبدالبهاء
World
Africa
America
Asia
Australia
Europa
تأکید میکنــد ،زمانی که زنان تحصیالت و
Counsellors
Auxiliary Boards
Natfonal Assemblies
تجربه کافی کســب کنند ،تمامی امتیازات
ماخذ :آمارهاي منتشره از سوی اداره آمارهای
جنســیتی از بین خواهد رفت 5.او میگوید:
مرکز جهانی بهائی ،برگرفته از نشریه دیالوگ،
عدم پیشرفت و کارآیی زنان ناشی از فقدان
سال اول ،شماره  ،3پاییز  ،1986ص31
آمــوزش و فرصــت برابر برای آنهاســت.
فصـلــنـامـه
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آنگاه اختالف و کاســتی زن هم از
عبدالبهاء در گفتاری در نیویورک،
فصـلــنـامـه
8
فرهنـگی اجتـماعی
بین میرود».
آموزش را تنها راهکار ایجاد عدالت
بهـائیشنـاسی
دوباره میگوید:
برای زنان برمیشمرد:
«بنابراین ،زن باید آموزشی مشابه
«اگر زن آمــوزش کامل ببیند و
مردان ببیند و تمام بیعدالتیها برطرف شود.
کلیه حقوقش به او اعطاء شــود ،او توان الزم
آنگاه زن به تمام مراحل پیشــرفت انسانی
برای پیشرفتهای چشمگیر و اثبات برابری با
ّ
دســت پیدا میکند و زنان همیــار و برابر با
مکمل
مرد را خواهد داشت .او کفو مرد است،
مردان خواهند شــد .تا زمانیکه این عدالت
و کمک کار اوســت .هردو انســانند و هردو
برقرار نباشد پیشرفت حقیقی و دستاوردهای
دارای استعداد و دانش بالقوه فراوان و فضایل
9
نژاد بشری تحقق نخواهد یافت».
انسانی هستند .در تمام امور و عملکرد انسانی
موضع عبدالبهاء بهروشنی گویای این نکته
آنها شریک و مساوی هستند .درحال حاضر،
اســت که محرومیت زنان از آموزش ،موجب
درحوزه فعالیت انسانی ،زنان بهخاطر فقدان
تنزل جایگاه اجتماعی آنها گردیده و اینکه
آموزش و فرصت ،نمیتوانند جوهر ذاتی خود
6
با ارائه آموزش و کســب تجربه ازسوی زنان،
را عیان کنند».
هرگونه بیعدالتی جنســی بهتدریج مرتفع
او در پاریس میگوید:
ط مشی و عملکرد وی درمورد
خواهد شد .خ 
« ...جنس مؤنث تاکنون همواره تحقیر شده
خدمت زنان در نهادهای بهائی انعکاســی از
و حقوق و امتیازات مســاوی به او داده نشده
این عقیده به روش تعدیلی و تدریجی است.
است .این شرایط نه بهخاطرشرایط طبیعی او،
بلکه ناشی از تعلیم و تربیت است .در خلقت
•اولین نهادهای بهائی
الهی چنین تفاوتی نیست .نزد خداوند هیچ
بررســی تاریخــی تحول و توســعه نظم
یک از دو جنس را برتری نیست .لذا هیچیک،
اداری بهائی حاکی اســت کــه زنان بهائی،
نباید دیگری را پایین و پَســت بشمارد ...اگر
بهصورت تدریجی و براثر توسعه اجتماعی در
زنان هم آموزشــی مشــابه مردان دریافت
کشورشان ،به جایگاه خود در کنار مردان ،در
کنند ،درنتیجۀ آن ،ظرفیت بالقوه هردو برای
7
حوزه خدمت وارد شدند (هرچند این موضوع
پیشرفت یکسان خواهد بود».
بدون چالش و کشمکش نبوده است) .این امر
در جای دیگری او عبارت مشــابهی بهکار
خصوصاً در کشورهای شرقی بسیار صحیح و
برد:
منطبق بر واقعیت است ،زیرا در این کشورها
«تنهــا اختالف موجود بیــن آنها (زن و
زنان بهشدت محدود بودند .ولی بهطورکلی و
مرد) ،در حال حاضر ،فقدان آموزش و تعلیم
در سراســر جهان ،فقدان آموزشهای الزم و
و تربیت برای زنان اســت .اگر به زن فرصت
شرایط فرهنگی-اجتماعی ،بر مشارکت زنان
مســاوی برای آموزش و تعلیم داده شــود،
شمـاره پنــج
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در ســال  1873بهــاءاهلل کتاب
در نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
احکام خود ،کتاب اقدس ،را منتشر
است.
بهـائیشنـاسی
کــرد .او در ایــن کتاب تأســیس
بــرای مثال ،تمامــی ایادی امر
بیتعــدل را اعالم داشــت .کتاب
منصوب از سوی بهاءاهلل ،مرد بودند.
اقدس مقرر میدارد« :در هر شهر و محلهاي
عبدالبهاء کســی را بهعنوان ایادی منصوب
10
بيوت عدل تاسيس شود».
نکــرد و تنها در زمان تصدی شــوقیافندی
در همان کتاب نوشته شــده« :ای مردان
بود که زنان هم به این سمت منصوب شدند.
عدل! ...در قلمرو الهی چوپان گله گوسفندان
البته فقط زنان غربی واجد کسب این سمت
او دربرابرگرگهــا باشــید ،همانگونه که از
بودند .در زمانهای بعدی ،هنگامی که اولین
11
پسران خود حفاظت و مراقبت میکنید!»
هیئتهای معاونــان برای ایادی امر منصوب
درکتــاب اقدس مطالب دیگر و اشــارات
شدند و سپس هیئت مشاوران قارهای بهصورت
بیشتری درباره بیت عدل یا مقّرالعدل شده،
مشروط تأسیس گردید ،زنان هم در آن وارد
که عملکرد و برخی از درآمدهای آن را تعیین
شدند .ولی شرایط بهگونهای بود که اوالً فقط
زنان غربی در این نهادها منصوب شدند و ثانیاً
مینماید .در بیشــتر موارد ،اشارات دقیق و
خاص نیســت ،بلکه به بیت عدل بهطورکلّی
تعداد آنها بسیار ناچیز و غیرقابل مقایسه با
و نه یک نهاد خاص ،اشاره میکند.
تعداد مردان بــود .همانطور که نمودارهای
بیتالعدل جهانــی دراینباره توضیح داده
باال نشان میدهد ،شرایط خیلی فرقی نکرده
است:
است .این امر به هیچ روی ،ناشی از سیاست
«بهاء اهلل در کتــاب اقدس هم بیتالعدل
تبعیضآمیز ازسوی جامعه بهائی نیست ،بلکه
جهانی و هم بیتالعدل محلی را مقّرر فرموده
صرفاً بنابر مالحظات و شرایط تاریخی است.
اســت .او در بســیاری از موارد بهطورساده
به تناسب بهبود شرایط زنان ،بهویژه در آسیا
به «بیتالعدل» اشــاره میکنــد و این را به
و آفریقا ،در زمینههای آموزش و کسب تجربه
تصمیمگیریهــای بعدی محول میکند که
و مهارت ،میتوانیم امیدوار باشیم که شرایط
این بیتالعدلها در چه سطحی و تحت چه
بهسوی مشارکت بیشتر زنان تغییر باید.
12
قانونی تعریف شوند».
اگرچه کتاب اقدس در سال  1873در ّ
عکا
•بیتالعدل تهران
نوشته شد ،ولی بهاءاهلل آن را مدتی نزد خود
تالش و مبارزه برای مشــارکت متساوی و
نگهداشــت تا آنکه آن را در ایران به بهائیان
برابر زنان در تشکیالت بهائی ،بهویژه درعرصه
13
عرضه داشــت .بهنظر میرســد حدودا ً در
نهادهای محلی ،سرگذشت دراماتیکی داشته
سال  1878بود که بهائیان تهران نسخههایی
است .اولین نهادها در تهران و با ابتکار بهائیان
از این کتاب را دریافت کرده و ســعی کردند
اولیه شکل گرفت.
شمـاره پنــج
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تصمیمها بهصــورت هماهنگتری
احــکام آن را در زندگی فردی خود
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
پیگیری میشد .اساســنامه مقرر
پیاده کنند.
بهـائیشنـاسی
میداشــت که جلسات کام ً
ال سری
باجناق عبدالبهاء ،میرزااســد اهلل
باشد و پنهان از چشم بهائیان برگزار
اصفهانی ،یکی از مبلغان برجســته
گردد .اساســنامه همچنین مقــرر میدارد
بهائی در تهــران ،با خوانــدن کتاب اقدس
که اعضای بیت از آقایان باشــند .با توجه به
مصمم شد که حکم بهاءاهلل درمورد تأسیس
شرایط زمانی آن روز ایران تصمیم اتخاذ شده،
بیتالعــدل در هر شــهررا به اجــرا بگذارد.
طبیعی بهنظر میرسید .برخی جزئیات این
میرزااســد اهلل چهره مهمی در تاریخ بهائی
اولین بیتالعدل هنوز پابرجاســت .آن بیت،
اســت .او بعدا ً بهعنوان یکی از اولین مبلّغان
بیشتر متشکل از م ّعمرین و
بهائی از ســوی عبدالبهاء به
فعاالن مذکر بهائی در تهران
آمریکا اعزام شد و متعاقباً در
بود .جلسات با دعوت قبلی
سفر عبدالبهاء به اروپا همراه او
برگزار میشد و بعضی مواقع
بود .بههرصورت ،میرزااسداهلل
تعداد اعضــای آن  14نفر یا
کسی بود که در سال 1878
بیشتر هم میشد .سرانجام
اولین بیتالعدل محلّی را در
این جلسات «مجلس شور»
ایران تأسیس کرد و با ابتکار
نامیده شــد و خانــهای که
او  8نفردیگر از مردان فعال
جلســات در آن تشــکیل
بهائی دعوت شــدند تا طبق
میشــد ،به نــام بیتالعدل
نص کتاب اقدس ،بیت عدل
یا بیتاالعظــم را برپا کنند .جان کول ،یکی از نویسندگان مقاله که در شماره نامیده شد .جلسات به دنبال
پیشین به خوانندگان عزیز معرفی گردید
آن بود که از طریق مشورت
تشــکیل اولیــن بیتالعدل
و تبادل نظر ،مسائل مختلف بهائیان را مرتفع
حتــی از افراد مؤمن بهائــی هم مخفی نگه
سازد .بیت تهران مبلغانی را به سایر شهرهای
داشته شد و حالت سری داشت.
ایران فرســتاد تا در آن شــهرها بیتالعدل
جلسات ،بهطور پراکنده ،به مدت  2سال
برپــا نمایند .در این مــوارد هم تصمیمهای
در منزل میرزااســد اهلل برگزار شــد .مردان
بیت ،همواره بهصورت فردی پیاده میشد و
برجســته بهائی پس از مشورت و همفکری،
مشورتها کام ً
سری باقی میماند.
بهعنــوان مبلغان و پیشــگامان و بهصورت
ال ّ
بعدها ساختار این تشکیالت با تعارضاتی
انفرادی به پیاده کردن مصوبات میپرداختند.
مواجه شد .یکی از مبلغان سرشناس بهائی،
حدود ســال  1881بیتالعدل تهران تجدید
جمال بروجردی ،که بعدها در زمان عبدالبهاء
سازمان شد و تعداد اعضای آن افزایش یافت.
از ناقضین و مخالفان بهائیت شــد ،بهشدت
بیتالعدل تهران صاحب اساســنامه شــد و
شمـاره پنــج
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بهائیت گرویده بود .او تعالیم بهائی
نسبت به بیتالعدل تهران اعتراض
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
را بــه آمریــکا آورد و تا زمان طرد،
کرد .درنتیجــۀ اعتراضات ،بهائیان
بهـائیشنـاسی
بهعنوان رئیس جامعه بهائی درغرب
دســت اندرکار بیت ،برای کســب
عمل کــرد .امتنــاع او از پذیرش
راهنمایی به بهاءاهلل مراجعه کردند.
عبدالبهــاء بهعنوان رهبر بهائی و جانشــین
بهاءاهلل در جواب ،طــی لوحی ،بیتالعدل را
منتخب پدر ،موقتاً باعث اختالف و دودستگی
تأیید و از اصل مشــورت در بهائیت حمایت
14
در بهائیــان شــد .در پاییــز  ،1899ادوارد
نمود.
گتسینگر یکی از رهبران بهائیان آمریکا ،پنج
ساختار اولیۀ مؤسسههای بهائی درآمریکا
مرد را بهعنوان «هیئت مشــورتی» بهائیان
وقتی برای اولینبار مؤسســههای محلّی
15
شمال نیوجرسی منصوب کرد .خانم ایزابل
بهائی در آمریکا سازماندهی میشد ،عضویت
بریتینگام را هم بهعنوان منشــی افتخاری و
درآنهــا منحصر به مردان بود .بعدها پس از
ً
نه عضو هیئت ،تعیین کــرد .بعدا ،تورنتون
آنکه تشکیالت مختلف بهائی در سطح محلّی
چیس طی نامهای بــه تاریخ  1900/3/21از
عادی شــد ،مردان و زنان ،هــردو در آنها
شیکاگو نوشت« ،ما یک هیئت مشورتی 10
به خدمت پرداختند .ولی برداشــت و تلّقی
نفره تشــکیل دادهایم ».در نامه ،چیس نام 9
بهائیان در اواخر قرن  19و اوایل قرن  20این
تن دیگر از اعضــا را ذکر میکند که همگی
بود که نهادهای مشورتی در جامعه بهائی باید
16
مرد هستند.
متشکل از مردان باشد! این تلقی و برداشت
در ژوئــن  1900هیئت شــیکاگو ظاهرا ً
شدت در اصلیترین مؤسسههای بهائی در
به ّ
تجدید سازمان میشــود .عبدالکریم تهرانی
نیویورک ،شیکاگو ،کنوشــا ،و ویسکانسین
به درخواست عبدالبهاء به آمریکا سفر کرده
نهادینه شــد و مورد تأیید عبدالبهاء نیز قرار
و در آخــر ماه مه به شــیکاگو رســیده بود.
گرفت.
بهائیان شــیکاگو ســریعاً از او خواستند تا
هنوز جای یک بررســي تاریخي عالمانه
قوانین و مقررات حاکم بر هیئت مشورتی را
از پایهگذاری مؤسســههای بهائی در آمریکا
17
تهیه و ارائه نماید .درنتیجه ،تعداد اعضای
خالی است .بسیاری از جزئیات این رویدادها
هیئت مشــورتی به  19نفر افزایش پیدا کرد
و اتفاقات باید روشن شود .بهنظر میرسد که
که برخــی از آنها زن بودند .بهائیان در یک
بهائیان آمریکایی ،اولین بار در ســال ،1900
بیانیه مطبوعاتی اعالم کردند که این هیئت
پس از طرد و تکفیــر و اخراج ابراهیم جرج
جایگزیــن ابراهیم خیراهلل میشــود که از
خیــراهلل از جامعه بهائی ،اقدام به تشــکیل
18
ریاست بهائیان برکنار شده است.
شــورای محلّی نمودند .ابراهیم خیراهلل یک
گرچه مدت اقامت عبدالکریم در شیکاگو
مسیحی لبنانی بود که در مصر ،تحت تبلیغ
بسیار کوتاه بود ،ولی ظاهرا ً هیئت  19نفره او
یک مبلغ ایرانی به نام عبدالکریم تهرانی ،به
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بیتالعــدل صرفاً مردانه تشــکیل
حدود یک سال فعالیت داشته است.
فصـلــنـامـه
20
فرهنـگی اجتـماعی
داد»...
ســرانجام در تاریــخ 15مه 1901
بهـائیشنـاسی
تنها چنــدروز پــس از انتخاب
یک بیتالعدل  9نفــره ،همگی از
بیتالعدل شــیکاگو و با پیشنهاد
مردان ،در شــیکاگو تشــکیل شد
خانمها «اال نــاش» و «کوریــن ترو» ،یک
که جایگزین هیئت  19نفره پيشين گردید.
هیئت مســاعدین از میان زنان تشکیل شد.
این کار با دســتور میرزااسداهلل اصفهانی ،که
این هیئــت بعدا ً تحت عنوان محفل تبلیغی
با اشاره عبدالبهاء به آمریکا رفته بود ،صورت
ً
زنان نامگذاری گرديد .ظاهرا هیئت مساعدین
گرفت .بیت شیکاگو در نامهای به بیتالعدل
نیویورک ،که قب ً
زنان ،حتی پس از انتخاب بیتالعدل شیکاگو،
ال تشکیل شده بود ،مینویسد:
کنترل صندوق مالی جامعه بهائیان شیکاگو را
«اخیــرا ً جنــاب میرزااســداهلل لوحی از
21
در دست داشته است.
عبدالبهــاء دریافت کرده کــه در آن وی به
تشــکیل بیتالعدل منتخب ازسوی بهائیان
•رجال عدل
در اینجــا ،تأکیــد کرده اســت .برطبق این
این عقیده کــه زنان صالحیت خدمت در
اعالم مبارک ،پیروان بهائی در اینجا ،افرادی
مؤسسههای محلی بهائی را نداشتند ،مبتنی
را که مناســب تشــخیص دادند برگزیدند و
بر کلمات استفادهشــده در برخی از عبارات
بهاینترتیــب بیتالعدل در اینجا تأســیس
19
کتاب اقدس بــود که به بیتالعدل اشــاره
شد».
داشت .البته همانطور که قب ً
ال ذکر کردیم در
این میرزا اســداهلل بــود که بــه بهائیان
این متنها هیچ تفکیک و تمایز و یا اشارهای
شیکاگو دســتور داد بیتالعدل باید از میان
به بیتالعدل بینالمللی نشده است .مؤسسه
مردان انتخاب شــود .بهنظر میرســد که او
بهصورت کلی مورد اشــاره قرار گرفته است.
و همراهانش بودند کــه بیتالعدل  19نفره
بهاء اهلل دوباردر اشاره به اعضای بیتالعدل از
را غیرقانونی دانســتند ،زیرا زنان هم در آن
لغت «رجال» استفاده میکند.
عضویت داشتند!
«ای رجال عدل ،در سرزمین خداوند ،گله
البتــه تغییر هیئت  19نفره به یک هیئت
22
 9نفره کامــ ً
او را شبانی کنید»...
ا مردانه هم بــدون ناراحتی و
«ما مقرر کردیم که یک سوم همه جرایم
دلخوری نبود .سالها بعد ،فانی ل ِش (Fannie
به بيتالعدل ارسال شود و رجال آن را توصیه
 )Leschکه عضو هیئت  19نفره بود ،در نامهای
23
میکنیم تا عدالت کامل را رعایت کنند»...
نوشت:
کلمه رجال (مفرد آن رجل) کلمهای عربی
«پس از رفتن دکتر خیراهلل ،ما یک هیئت
و مذکر است .معنی آن مرد ،عالیجناب ،مرد
مشورتی متشــکل از زنان و مردان داشتیم...
متشخص ،مرد شریف و سیاستمدار مرد گفته
میرزااســداهلل هیئت ما را نفــی کرد و یک
شمـاره پنــج
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میشوند».
شده است .ازآنجاکه بهاءاهلل اعضای
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
ولی دراوایــل کار ،چه براثرعدم
بیتالعدل را با این واژه خطاب کرده
بهـائیشنـاسی
اطالع مــردم از وجــود آنها و یا
است ،بهنظر میرسد که تنها مردان
دردسترس نبودن این نصوص ،هیچ
برای خدمت در چنین مؤسسههایی
کجا بحثی از آنها نشــده و جایی بهعنوان
واجد شرایط باشند.
مستند قرار نگرفته است .بدون شک بهائیان
از طرف دیگر ،بهاءاهلل در آثار خود ،بهروشنی
آمریکایی هیچگونه دسترســی به این متون
اصل تساوی زنان و مردان را بیان کرده است.
نداشــته و ناگزیر متکی به تلقی و برداشت
لذا میتوان احتمال داد ،هنگامی که او کلمه
مبلغان ایرانی بودند که از ســوی عبدالبهاء
رجــال را بهکار برده ،شــاید معنی لغوی آن
برای راهنمایی آنها فرستاده میشدند.
موردنظرش نبوده است .اگرچه ،در زبان عربی
کلمه رجــال عمومیترین کلمه برای آقایان
•نامها و واژهشناسی
(در برابر خانمها) است ولی در آثار و کلمات
به هرصــورت ،بنابر اظهار میرزااســداهلل
بهاءاهلل بخشهایی است که ممکن است او در
بــه بهائیــان ،هــدف او آن بود کــه طبق
آنجا مفهوم دیگری را ّمدنظر داشته است .در
دســتورعبدالبهاء ،از بین بهائیان شــیکاگو،
این متنها شاید بتوان زنان را هم در مفهوم
بیتالعدل تشــکیل دهد .بههنگام تشکیل
مردان گنجاند! برای مثال ،او مینویسد« :امروز
بیتالعدل تهران ،او در مرکز تشــکیالت بود
زنان بهائی ...امروز اماءالرحمن همچون رجال
24
و نقش مشابهی در شیکاگو بهعهده گرفت .با
درنظرگرفته میشوند .مبارکند آنها!»
هدایت و دستور او ،بهائیان شیکاگو به وسیله
و در متن دیگری میخوانیم« :امروز هریک
برگ رأی 9 ،نفرمذکر را برای مؤسسه جدید
از بانوان که به دانش و علم بهائی فائز گردد ،در
25
انتخاب کردند .انتخابشدگان عبارت بودند
کتاب الهی در مقام مردان قرار میگیرد»...
از:جرج ل ِش ،چارلز گرین لیف ،جان گیلفورد،
و در جــای دیگری« :چه بســا که مردی
دکتر روفوس بارتلت ،تورنتون چیس ،چارلز
چشــمانتظار کالم هدایت الهی اســت ،ولی
28
هِسلر ،آرتور آگنو ،بایرون و هنری گودال.
هنگامی که نور هدایت از مشــرق عالم طالع
بیتالعدل شــیکاگو در اولین جلسه خود
گردد ،تنها اندکی به آن اقبال نمایند .هرکس
تصمیم گرفت که تعداد افــراد را به  12نفر
از میان زنان که به شــناخت رباالسماء فائز
برســاند .آنها  3مرد دیگــر را برای خدمت
گردد ،در لوح الهی و بــر قلم اعلی بهعنوان
26
انتخاب کردند .خالصه مذاکرات جلسه چنین
یکی از آن مردان ثبت و ضبط خواهد شد».
است:
عبدالبهاء نیــز در یکی از الواحش به مورد
پیشنهاد ارائه شد و مقرر داشت که آقایان
مشابهی اشــاره میکند« :بدون شک ،از نظر
ایواس ،پرسلز ،و دونی بهعنوان اعضای اضافی
بهاءاهلل ،زنان همچون مــردان (رجال) تلقی
27
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ترجمهشــده الواح عبدالبهاء وجود
این شورای مشورتی انتخاب گردند.
فصـلــنـامـه
31
فرهنـگی اجتـماعی
دارد.
پیشنهاد بهوســیله هیئت تصویب
بهـائیشنـاسی
شــوقیافندی ،در ســال 1929
شــده ،به منشی دستور داده شد تا
29
درباره اهمیت این الواح سخن گفته
این  3نفر را مطلع نماید.
است .او میگوید« :محافل روحانیه امروز ،در
بدون شک این اقدام براساس بیان بهاءاهلل
طول زمان ،به بیتالعدل تبدیل خواهند شد،
در کتــاب اقدس صــورت گرفت که حداقل
آنها از نظر محتوا و اهداف یکســان بوده و
اعضای بیتالعدل را  9نفر دانسته بود« :و اگر
دارای هویت و ماهیت جداگانهای نیستند و
بیش از این بشــود مشکلی نیست 30».توجه
صراحتاً مورد تأیید عبدالبهاء قرار گرفتهاند.
به این نکته مفید و مهم اســت که در اولین
درحقیقــت او در لوح خود خطاب به اعضای
یادداشتها ،منشــی بیتالعدل شیکاگو آن
اولین محفل بهائیان شیکاگو ،اولین مؤسسه
را یک «هیئت مشــورتی» میداند .این نکته
منتخب در ایــاالت متحده ،آنها را بهعنوان
روشــن میســازد که در آن زمان نامگذاری
اعضای بیتالعدل آن شهر خطاب میکند و
برای جلســات و مؤسسهها و نهادهای بهائی
بهاينترتیب ،با قلم خود ،بهدور از هر شــک
سیال بوده است .استانداردسازی واژهها
آزاد و ّ
و شــبههای ،محافل روحانی بهائی فعلی را
و نامهــا برای مؤسســههای بهائی تا پس از
با بیتالعدل مذکور در آثار بهاءاهلل یکســان
مرگ عبدالبهاء ثابت ،یکسان و همگانی نشده
میشمارد ...به دالیلی که قابل درک است ،در
بود .امروزه مؤسسههای انتخابی محلّی و ملّی
ابتدای کار اینطور تصمیم گرفته میشود که
بهائی بهعنوان محافل روحانی نامیده میشوند؛
مؤسسههای انتخابی بهائیان در سراسر جهان
درحالیکه عبــارت بیتالعدل منحصرا ً برای
موقتاً محافل روحانی نامیده شوند ،واژهای که
مؤسســه بینالمللی حاکم بر بهائیان بهکار
در مراحل بعدی ،پس از شناخته شدن بهتر
گرفتــه میشــود .در اولین ســالهای قرن
آیین بهائی و اهدافش و شناســایی و تثبیت
بیستم ،گرچه عبارت بیتالعدل در نصوص و
بهائیان در جهان ،با عبارت دائمی و مناسبتر
در بین بهائیان کاربرد داشت ،ولی در معنای
32
بیتالعدل جایگزین خواهد شد.
دیگری بهکار برده میشد.
به نظرمیرســد این نامگــذاری موقت با
صحــت و قانونمندی
عبدالبهاء شــخصاً ّ
توجه به دســتورعبدالبهاء ،حدودا ً یک سال
انتخابات اولین بیتالعدل شــیکاگو را تأیید
پس از انتخاب بیتالعدل شــیکاگو صورت
کرد .حدودا ً در سپتامبر  1901لوحی ازسوی
گرفته باشــد .جزئیات صورتجلســه مورخ
عبدالبهاء خطاب به اعضای بیتالعدل شیکاگو،
 1902/5/10بیتالعدل شیکاگو حاکی است:
خادمان میثاق و عابدان مؤمن آستان مقدس
آقای گرین لیف بیان داشت که میرزااسداهلل
ابهي صادر شــد .دو نمونــه از چنین الواحی
به او دســتور داده تا به اطالع اعضاء برساند
خطاب به بیتالعدل شــیکاگو ،در مجموعه
شمـاره پنــج
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امور روحانی است .عین این مطلب
تــا اطالع بعدی و بــر طبق لوحی
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
برای محافل ایران هم دستور داده
که اخیرا ً از طرف ســرکارآقا واصل
بهـائیشنـاسی
35
شده است».
گردیــده ،این نهاد بیــت روحانی
در همان زمــان ،و درلوح اصلی
نامیده میشود .تصویب شد که این
دریافتی به تاریخ ســوم ماه مــه ،عبدالبهاء
تغییر نام پیشنهادی ســرکارآقا -که توسط
دســتور داده که نام محفل تبلیغی زنان به
میرزااسد اهلل اعالم گردیده  -درصورتجلسه
«محفل روحانی» تغییر یافته ،و در هر محل
ثبت شود .همچنین کپی بخشی از نامه که
36
تشکیل شود .اگرچه دستور مربوط به تغییر
حاوی این دســتور است در سوابق نگهداری
33
نام بیتالعدل ســریعاً اجرا شد ،ولی دستور
شود.
تغییر نام مؤسسه مربوط به زنان نادیده گرفته
عنــوان ترجمــه لــوح دریافتی توســط
شد .این شــاید بدان سبب باشد که ترجمه
میرزااســداهلل مقرر میدارد کــه بیتالعدل
انگلیسی متن خیلی ضعیف انجام شده و لذا
شــیکاگو باید «بیت روحانی» و یا به عبارت
مطلب قابل درک و فهم نبوده است.
امروزین «محفــل روحانی» خوانده شــود.
لذا سه سال بعد در مذاکرات بیت روحانی
بهطور خالصه ،هیچکس نباید به ضعفا ستمی
میخوانیم ( 29ژوئیه :)1905
وارد کند ،زیرا اکنون دور رحمت و بخشش به
34
«آقای وینداست بخشهایی از لوح دریافتی
تمام انسانها است.
از سرکارآقا ،به تاریخ مه  ،1902را قرائت کرد
در لوح دوم در این موضوع ،عبدالبهاء دلیل
که مبنی بر اجازه برای تغییر نام مؤسســه از
ایــن تغییر را بیان میکنــد .این لوح بعدها
بیتالعدل به «بیت روحانی» بود .همچنین
ترجمه و منتشر شد:
بیان شــده که نام «محفل تبلیغی زنان» به
«امضای آن مجمع باید «مجمع روحانی»
«محفل روحانی» تغییر یابد .مقرر گردیده بود
باشد تا مأموران دولت از عنوان «بیتالعدل»
که این موضوع در جلســه مشترکی با گروه
تصور نکنند که دادگاهی تشــکیل شــده و
زنان مورد گفتگــو قرار گیرد که ظاهرا ً مورد
احیاناً قصد دخالت در امور سیاســی وجود
37
غفلت و فراموشی قرار گرفته است».
دارد .یــا اینکه هرگز قصــد دخالت در امور
همانطور که در الواح فوقالذکر مالحظه
حکومتی وجود دارد ...ازاینپس دشمن زیاد
میشــود در اولین ســال پس از تشــکیل
خواهد بود .آنها از این موضوع برای مشوب
بیتالعدل شیکاگو ،خود عبدالبهاء آن نهاد را
کردن فکر حکومت و بدبین ســاختن افکار
با اسامی مختلفی خطاب میکند .الواح نشان
عمومی استفاده خواهند کرد .هدف آن است
میدهند که در آن زمان ،آن نهاد به ســه نام
که معلوم شــود این مجمع و بیت روحانی،
نامیده شده است :بیتالعدل ،بیت روحانی و
کمتریــن ربطی به امور دنیوی و مادی ندارد
محفل روحانی .در انتشارات و ترجمههایی که
و اینکه تنها هدف و موضوع بحث و مشورتش
شمـاره پنــج
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که تغییر بیتالعدل به مؤسســهای
از آن زمان موجود اســت ،مالحظه
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
کام ً
ال متشکل از افراد مذکر ،برخی
میشود که بیشــتر عبارت «بیت
بهـائیشنـاسی
کشمکشها و اختالفات را موجب
روحانی» به کار رفته است .مجمع
شده بود .او به عبدالبهاء مینویسد:
شیکاگو ،بههرحال از  1902بهعنوان
«درمورد نحوه اداره جامعه بهائی شیکاگو
«بیت روحانی» نامگذاری شــد .در آن زمان
تفاوت آرا وجــود دارد .همه مــا مایلیم که
هنوز محفل روحانی اصطالح خاص نشده بود
اوامــر «جمال مبارک» (بهــاءاهلل) را به اجرا
و برای جلسات مختلف بهائی بهکار میرفت.
درآوریــم ،ولی میخواهیم کــه از موالیمان
برای مثال ،عبدالبهاء خواسته بود که محفل
(عبدالبها) ســؤال کنیم کــه این عوامل چه
روحانی برای گروه مشــورتی بانــوان بهکار
هستند؟ زیرا آنها به عربی نوشته شده و ما
بــرود .درعینحال ،در آن زمان ،خود بهائیان
عربی نمیدانیم .آیا ممکن اســت که موالی
این عبارت را برای جلســات مختلفی بهکار
ما مســتقیماً از ّ
عکا مطلب را برای خود من
میبردند .جلســات تبلیغی هفتگی ،هر نوع
بنویسد و دیگر از طریق واسطه یا مترجم این
جلسه شور و مشورت ،یا هر گردهمایی بهائی.
کار را نکند؟ بسیاری از افراد جامعه ما براین
واژههای استفادهشده در متون عبدالبهاء برای
عقیدهاند که «هیئت رئیسه» باید متشکل از
نامگذاری تشکیالت اداری محلّی هم متنوع
مردان و زنان باشــد .در آمریکا زنان در همه
و شــناور بود! عالوه بر نامهای سهگانه فوق،
امور و شئون بهخوبی در کارها وارد شدهاند و
به نامهای زیر هم میتوان اشاره کرد :محفل
به همین دلیل این تمایل وجود دارد که امور
شور ،محفل شــور روحانی ،انجمن (شورا)،
39
38
در دست هردو جنس باشد».
انجمن عدل و مراکز عدل.
زمانیکه ســرکار آقا نظر او را تأیید نکرد،
او دلخور و ناخرســند شد .عبدالبهاء انتخاب
•مبارزه زنان [با رویکرد مردساالرانه]
هیئت رئیسه بهائیان شیکاگو از میان مردان
تشــکیل بیتالعدل در شیکاگو بهصورتی
را تأیید کرد و از خانم ترو خواست که صبور
که همه اعضای آن مذکر باشند ،هرگز مورد
باشد .بهنظر میرســد که او پاسخ عبدالبهاء
موافقت زنان نبود .یکی از مخالفان حذف زنان
را در ژوئــن  1902دریافــت کرد ،ولی آن را
از بیتالعدل خانم کورین ترو بود .بالفاصله او
تا قبــل از پاییز  1902با بیت شــیکاگو در
اقدام به تشکیل مجمع تبلیغات بانوان کرد که
برای مدت بیشاز یکدهه ،در کنار و نه لزوماً
میان نگذاشــت .لوح مذکور مشهور است و
بخشهایی از آن چنین است:
هماهنگ بیتالعدل فعالیت کرد .ازاینگذشته،
«بــدان ای کنیز کــه در نظر بهــاء زنان
او مســتقیماً به عبدالبهاء متوسل شد و از او
همچون مردانند؛ خداوند همه انســانها را
خواســت تا با انتخاب خانمها در بیتالعدل
به مثل و مانند خویش آفریده اســت .یعنی
موافقت کند .نامه خانم ترو نشــان میدهد
شمـاره پنــج
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ولی این پایــان ماجرا نبود .زنان
اینکه ،مــردان و زنان به یکســان
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهائــی آمریــکا به بحــث و اصرار
مظهر و نشاندهنده اسماء و صفات
بهـائیشنـاسی
در خصــوص امــکان عضویت در
اویند؛ از دید روحانی فرقی بین آنان
هیئتهای اجرایی و ریاستی بهائیان
نیست .آنکس در نزد خدا مقربتر
ادامــه دادند؛ البته خانــم کورین ترو در این
اســت که مهربانتر و نیکوکارتر باشــد .چه
فعالیت نقش برجسته داشت .در سال 1909
بســيار زن و مرد ،گرم و شیفته خدمت ،که
خانم ترو پس از اصرارهــای زیاد و پیگیری
در ّظل عنایت بهاء ســرآمد دیگران شــده و
مســتمر ،لوحی از عبدالبهاء دریافت کرد که
در سراســر کره ارض گوی سبقت از دیگران
در آن آمده است:
ربودهاند .ولی بههرحال ،بیتالعدل بنابر نص
«بر طبق احــکام دیانت الهــی ،زنان در
صریح قانون الهی منحصر به مردان است .این
همه حقــوق  -به اســتثنای حق عضویت
حکم براساس یک حکمت خاص الهی است و
در بیتالعــدل جهانی عمومی -بــا مردان
دلیل آن در آینده همچون خورشید تابان بر
برابرنــد؛ زیرا همانطور کــه در متن کتاب
همگان روشن و مبرهن خواهد شد .و اما در
[اقدس] آمده ،هم ریاست و هم عضویت در
مورد شما یا سایر کنیزان ،که شیفته رایحه
بیتالعدل مختص مردان است .ولی در سایر
بهشتی هستید ،مجالس زنانه و روحانی خود
تشکلها ،از قبیل کمیته ساخت معبد ،کمیته
را تشــکیل دهید ،چراکه آن جلسات منشاء
تبلیغ ،انجمنهــای زنانه (محفل روحانی) و
گسترش شهد آزادی الهی ،اعتالی کلمة اهلل،
انجمنهای خیریه و علمــی ،زنان با مردان
اعتالی نور لطــف او ،مروج دیانت او ،و مبلغ
41
مساویاند».
تعالیم او و هرآنچه لطف و رحمت ،که برتر و
40
ً
ظاهرا این لوح جدیــد عبدالبهاء به خانم
مهمتر از آن نباشد ،خواهد بود».
کورین ترو درباره حقوق زنان ،برای عضویت
ازآنجا کــه عبدالبهاء حذف بانــوان را از
در نهادها و مؤسســههای بهائی ،مباحثی را
بیتالعدل شیکاگو ( که بعدا ً به بیت روحانی
در ســطح ملّی بهوجود آورد .استفاده از واژه
و سپس محفل روحانی تغییر نام داد) تأیید
بیتالعدل عمومی (بیتالعــدل جهانی) در
کرد ،این رویه مدتی در شــیکاگو و ســایر
این لوح موجب اختالفنظر و سوءتفاهماتی
مناطق ادامه یافت .بهنظر میرسد این عقیده
شد .کورین ترو و سایر خانمها گمان کردند
که زنان برای همیشه از عضویت در تشکیالت
که منظور عبدالبهاء آن اســت که زنان از آن
اجرایی بهائی حذف شــدند ،حداقل در نزد
پس مجازند تا در مؤسسههای اجرایی بهائی و
مردان عمومیت یافت .مقرر شد که زنان در
خصوصاً «بیت روحانی شیکاگو» عضو شوند.
تشکلها و گروههای زنانه ،که در یکی از الواح
آقــاي تورنتون چیس چند مــاه بعد (19
عبدالبهاء «محافل روحانی» نامیده شد ،عضو
ژانویــه )1910طی مکاتبــهای این بحث و
شوند.
شمـاره پنــج
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و بررســی درباره لوح صادره برای
دیدگاه اهالی شیکاگو را تبيين کرد:
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
خانــم کورین تــرو پرداخت .چون
«چندســال پیش بالفاصله پس
بهـائیشنـاسی
از نظر آنها روشــن بــوده که لوح
از تشــکیل بیتالعدل (که نام آن
مذکور مجوزی برای عضویت زنان
بعدها ،آنطــور که عبدالبهاء اعالم
در محفــل روحانی (بیت روحانی) نیســت،
داشــت بنابر مالحظات سیاسی و پیشگیری
لذا تصمیم گرفتند در ایــن مورد نامهای به
از برخــی بدخواهیها ،به بیــت روحانی و یا
عبدالبهاء بنویســند و درباره نظرش توضیح
محفل روحانی تغییر یافت) خانم ترو نامهای
43
بخواهند.
به عبدالبهاء نوشــت و ســؤال کرد آیا زنان
نمیتوانند به عضویت آن درآیند؟ او صراحتاً
بهنظر میرســد که در ســوابق و آرشیو
«بیت» پاســخی برای این نامه ثبت و ضبط
پاســخ داد که عضویت در آن خاص مردان
نشده است .ولی در عمل ،رویه و قاعده عدم
اســت و در این کار حکمتی است .برای آن
عضویت زنان تغییر نکرد .مردان بهائی شیکاگو
خانم دشوار بود که این حکم را بپذیرد و این
بر این بــاور بودند که عبــارت «بیتالعدل
احساس موجب نوعی خصومت در او نسبت
جهانی» در لوح عبدالبهاء به همان مؤسسه
به محفل روحانی شــده است که هر ازگاهی
محلی شیکاگو اشاره دارد .با توجه به اینکه در
خود را بروز میدهد ...خانم ترو لوحی دریافت
آن زمان اصطالحات و اسامی تفکیک نشده
کــرد کــه در آن (در جواب ســؤال او) بیان
بود ،چنین برداشت و تصوری منطقی بود .زیرا
شــده بود که زنان میتوانند در تمام مجامع
در متن عبارت عبدالبهاء عبارت «بیتالعدل
و انجمنهای روحانی ،بهاستثنای «بیتالعدل
شــیکاگو» (یا محفل روحانی شیکاگو) بود.
جهانی» عضو شــوند .او از این عبارت نتیجه
بهنظر میرســد که پاسخ سرکار آقا آن بوده
گرفته که زنان مجاز شــدهاند تا به عضویت
که تنها مردان میتوانند به عضویت بیتالعدل
محافل روحانی و هیئتهای مشورتی درآیند.
(محفل روحانی) شیکاگو درآیند .درعینحال،
زیرا در برخی الواح ،بیتالعدل محلی هم بهنام
زنان میتوانند در ارگانهای فرعی ،همچون
«محفل روحانی» یا «مجمع روحانی» خطاب
«محفل تبلیغ» و «ا نجمن مردمدوســتی»
شده بود .ولی بیت روحانی (محفل شیکاگو)
و غیــره فعالیت نمایند .این تفســیر از لوح
نمیتوانســت این تفسیر از کالم سرکارآقا را
42
عبدالبهاء در سالهای آتی رایج و مورد عمل
بپذیرد...
بود.
جدی بود.
تفاوت دیدگاهها البته عمیق و ّ
در نامه مــاه میســال  ،1910تورنتون
این تفاوت برداشت متعاقباً منجر به تنشهای
چیس ،به یکی از بهائیان که دراینمورد سؤال
جنسیتی درجامعه بهائیان آمریکا در آن برهه
کرده ،چنین نوشته است:
گردید .محفل روحانی شــیکاگو درجلسات
«درمــورد عضویت زنــان در «بیت» اص ً
ال
 1909/8/31و 1909/9/7خــود بــه بحث
شمـاره پنــج
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دریافتی کورین ترو در سال 1909
بحثی وجود ندارد .ســالها پیش
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
درباره بیتالعــدل عمومی ،دوباره
پاسخ عبدالبهاء به خانم ترو بحث را
بهـائیشنـاسی
بحث راجع بــه خدمت و عضویت
پایان داد .بدین معنی که عضویت
زنــان در«هیئت» مطرح شــد .در
در آن مخصــوص آقایان اســت و
« 1910/7/4هیئت مشورتی» کنوشا نامهای
حکمــت این کار با گذشــت زمان روشــن
به محفل روحانی شــیکاگو نوشت و از آنها
خواهد شد .این پاسخ مســتقیم او به خانم
سؤال کرد که آیا دستور تازهای از عبدالبهاء
ترو بــود .او هرگز این فرمان را تغییر نداده و
دربــاره امکان حضور زنان در مؤسســههای
البته نمیتواند تغییر دهد ،چراکه این فرمان
محلّی صادر شده است؟ آنها توضیح دادند
بهاءاهلل اســت که در مورد ارگانهای اجرایی
که دو تن از زنان بهائی کنوشا تأکید دارند که
اصلی صادر شــده اســت .ولی عبدالبهاء در
45
چنین لوحی وجود دارد.
لوحی به خود من بیان داشــت« :باید محفل
پاســخ محفل روحانی شــیکاگو به تاریخ
روحانــی تاآنجاکه میتواند زنان را تشــویق
46
 1910/7/23بسیار مفید و آموزنده است:
کند ».رویه کلی بر این منوال است« :تشویق
«در خصــوص موضوع مورد بحث ،محفل
زنان تا حداکثر ممکن!» این چیزی است که
سه نامه از عبدالبهاء یافته است .یکی نامهای
او گفت و این کاری اســت که ما باید انجام
به تاریــخ  1909به کورین ترو که اســباب
دهیم .زنان نمیتوانند عضو محفل شوند ولی
شروع بحث و مجادله شده و  2نامه دیگر در
همه کارهایی را كه میتوانند برای امر بهائی
سال  1910برای ارائه توضیح و پاسخ سؤاالت
انجام دهنــد ،میتوان به آنان محول کرد .به
بوده است .عبدالبهاء در نامه  1910/4/20به
نظر مــن ،موضوع عضویت زنــان در محفل
44
لویز وایت دستور داد:
(بیت) روحانی منتفی است»...
انجمنهای روحانی که برای تبلیغ و تعلیم
بیشک طرز فکر و برداشت تورنتون چیس
حقایق تشــكيل شــده ،انجمنها و محافل
بیانگر و نماینده طرز فکر اکثر بهائیان زمان
متشــکل از زنان ،مردان و یا مختلط ،همگی
اوســت .براساس این طرز فکر و برداشت بود
مورد تأیید بوده و در گســترش رایحه الهی
که «بیت روحانی» شــیکاگو و متعاقباً تمام
47
بسیار مؤثرند.
هیئتهای بهائی محلی در سراسر آمریکا تنها
عبدالبهاء تا آنجا ادامه میدهد که میگوید
با عضویت مردان تشکیل شد .این موضوعی
فع ً
ال زمان تأسیس بیت عدل نرسیده است؛
بود که عبدالبهاء موکدا ً ابــراز میکرد ،ولی
ولي در آن متن او زنان و مردان را به وحدت
هیچگاه بهطور کامــل ،موردتأیید و پذیرش
48
و هماهنگی در فعالیتها دعوت میکند.
زنان بهائی نبود.
عبدالبهــاء در نامــهای به بهائیان ســین
در شهر کنِوشا که سالها «هیئت مشورتی»
سیناتی ،جایی که بحث درباره مشارکت زنان
مردانه داشت ،در سال  1910و بهدنبال لوح
شمـاره پنــج
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روحانی) به رســمیت شــناخت و
در سازمانهای مح ّلی مورد سؤال و
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
اینکــه از ســال  1910به بعد ،این
مناقشه بود ،مطلب مشابهی نوشت:
بهـائیشنـاسی
محافــل از زنان و مردان تشــکیل
«ممکن نیســت که بیتالعدل
میشد« .محفل روحانی» شیکاگو
را در این روزها تشــکیل داد؛ بلکه
کام ً
ال از این دستور گیج شده بود .اگرچه بیان
تشکیل آن پس از اســتقرار امر الهی مقدور
شــده بود که حکمت «محفل مختلط» بعدا ً
و ممکــن خواهد بود .اکنون محافل روحانیه
روشــن خواهد شد .ولی ازآنجاکه این محفل
در اکثر شــهرها منعقد شده و شما نیز باید
میدانست هیئت مشورتی کِنوشا بر طبق نظر
یک محفل روحانی در سین سیناتی تشکیل
پیشین عبدالبهاء ،منحصرا ً متشکل از مردان
دهید .انتخاب اعضای محفل روحانی از بین
تأســیس شده ،عالقهمند شد از آنها بپرسد
زنان و مــردان مجاز اســت و از این طریق
49
آیا مایلند تغییــری در اعضای خود به وجود
وحدت بهتر حاصل میشود».
51
آورند يا خير؟
بیت روحانی از این عبارت عبدالبهاء نتیجه
هیئت مشــورتی کنوشــا قبلاز هرگونه
گرفت که :در تشــکیل انجمنهای روحانی
اقدامی ،ترجیــح داد واقعیت موضــوع را از
شور ،بنابر نظر عبدالبهاء ،ازاینپس میتوان
عبدالبهاء استفسار کند .تمام اعضای هیئت
زنان و مردان را انتخاب نمود .بدون شــک،
50
مشــورتی نامه را امضاء کردند و از محضر آقا
حکمت این کار اکنون آشکار شده است.
(عبدالبهاء) درخواست کردند اعالم نماید ،آیا
تــا آن زمان بهائیــان در مناطق مختلف
الزم است آنها هیئت قبلی را منحل کنند و
آمریکا «هیئتها» و «کمیتههای» مختلفی را
هیئت جدیدی با حضور زنان تأسیس نمایند؟
بهعنوان سازمان محلّی تأسیس کرده بودند.
آنها اضافه کردند که اقدام قبلی هم با نیت
زنان از ســال  1907در «کمیته کاری» در
خالصانه برای خدمت و براســاس نامهای که
واشنگتن دی سی مشغول به کار بودند .زنان
چند سال پیش ازسوی سرکار آقا صادر شده
از سال  1908که «کمیته اجرایی» بوستون
52
بود ،صورت گرفته است.
تأسیس شد ،در آن ســهیم بودند .حتی در
البته عبدالبهاء موافق انحالل هیئت تماماً
مناطقی که هنوز هیچ تشــکیالتی تأسیس
مردانه نبــود .نامه او که در تاریخ 1911/3/4
نشــده بود ،زنان بهصورت فردی «متصدی»
دریافت شده بیان ميدارد:
انجام برخی کارها شده بودند .ولی اکثر آنها
محافل روحانی که اکنون تشکیل میشوند
«موقت» تلقی میشــدند و نه مؤسسههای
ً
برای تبلیغ امرالهی اســت .در آن شهر ،شما
رسمی بهائی ،که تصور میشد باید منحصرا
یک محفل روحانی مردانه دارید و میتوانید
متشکل از مردان باشد.
یک محفل روحانی زنانه هم تشــکیل دهید.
نامهها و الواح عبدالبهاء تمام این تشکیالت
هردو محفل باید در گســترش رایحه الهی و
محلی را بهعنوان محافل روحانی (یا انجمن
شمـاره پنــج
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نماینده شــخصی خود به شیکاگو
در خدمت به ســلطنت الهی کوشا
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
فرستاد .به مکنات دستور داده شد
باشــند .راه حل فوق ظاهرا ً بهترین
بهـائیشنـاسی
53
که انتخاباتی برای برپایی «مجمع
راه برای حل مشکل بوده است...
روحانی» (یا محفل روحانی) از میان
همچون سایر الواح ،او بیان داشت
بهائیان شیکاگو برگزار کند و برای اولین بار
که هنوز زمان برای تشکیل بیتالعدل مناسب
زنان اجــازه یافتند برای عضویت این محفل
نیســت و بر وحدت بین زنان و مردان جامعه
کاندیدا شوند.
بهائی تاکید کرد .بهاینترتیب ،در سال1911
مک نــات در  8اوت  1912به شــیکاگو
نیز وضعیت همچون سالهاي قبل ،آنگونه
رســید .بنابر دســتورعبدالبهاء در تاریخ 10
که میرزااسداهلل رقم زده بود ،گذشت .در بیشتر
جوامع بهائی ،مؤسسهها بهصورت کام ً
اوت ضیافتی در منزل جورج ل ِش تشــکیل
ال مردانه
و تمام اعضای جامعه بهائی شیکاگو میهمان
شــکل میگرفت .به موازات آنها ،گروههای
عبدالبهــاء بودنــد .مکنات پیــام وحدت و
زنانه هم تشکیل میشد .در شهرهای کوچکتر
محبت عبدالبهاء را برای جامعه بهائی قرائت
که تعداد بهائیان کمتر بود ،گروههایی متشکل
کرد .در روز بعد ،یازدهم اوت ،انتخابات برگزار
از زنان تشکیل شده بود ،ولی عموماً بهائیان
شــد .مجله بهائی نجم باختر گزارشی از این
آنها را گروههای غیررسمی تلقی میکردند.
انتخابات تاریخی ارائه کرده است:
درحالیکه عبدالبهاء اظهار میداشت محافل
در غروب یکشنبه یازدهم ،جامعه بهائیان
و انجمنهای روحانی جدید متشکل از زنان
شیکاگو تشكيل جلســه داده و یک نشست
و مردان خواهند بود ،اصراری بر بازســازی و
تشکیل مجدد تشكيالت کام ً
روحانی ( )Spiritual Meetingمتشکل از  9نفر
ال مردانه قبلی
زن و مرد را انتخاب کــرد ،که خدمات آنان
نداشــت .ولی زنان بهائی در سراســر آمریکا
برطبق خواست عبدالبهاء عبارت است از:
به ابراز خواســت خود برای تغییــرات ادامه
 )1ترویج تعالیم بهائی،
میدادند.
 )2توجه و رسیدگی به سایر امور الزم در
مورد رفاه مجمع.
•تغییرات پدیدار میشود
آقای مکنات هم حاضر بود و ســخنرانی
در سال  ،1912بههنگام بازدید عبدالبهاء
جالبی ارائــه نمود .ســرانجام یک چالش و
از آمریــکا بود که ســرانجام تغییر قطعی و
54
مبارزه طوالنیمدت به پایان رسید.
نهایی صــورت گرفت .هنگامی که عبدالبهاء
در نیویورک بود پیامی برای «بیت روحانی»
•نهادها و مؤسسههای بهائی در شرق
شیکاگو فرستاد که باید منحل شود و انتخابات
از زمان انحالل بیتالعدل شیکاگو و انتخابات
مجددی برگزار گــردد .او هوارد مکنات ،از
مجدد آن ،عضویت و خدمت در مؤسسههای
بهائیان فعال بروکلیــن را انتخاب و بهعنوان
شمـاره پنــج
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بحثها باید محدود به امور تعلیم و
مح ّلی بهائــی در آمریکا برای زنان
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
مجاز بوده اســت .عبدالبهاء کام ً
تربیت باشد .باید برنامهها بهنحوی
ال
بهـائیشنـاسی
باشــد کــه تفاوتهــا و فاصلهها
روشن ســاخت که محدودیتهای
روزبهروز ،از بین برود ،نه آنکه خدای
اعمالشده درباره زنان جنبه موقت
نخواسته منجر به کشمکش و مجادالت بین
داشته است .ازآنپس زنان در غرب ،در تمام
مؤسسههای بهائی کام ً
زنان و مردان شــود .درخصوص حجاب هم،
ال مشارکت کردند ولی
هیچ چیز نباید خالف حکمت انجام شــود...
در شرق شــرایط بهاینصورت نبود .در ایران
امروز جهان زنان باید یک
و سایر کشــورها ،شرایط
جهان روحانــی و معنوی
اجتماعی مانــع از افزایش
باشد؛ نه یک جهان سیاسی.
و ارتقای ســطح مشارکت
زنان ســایر ملل کام ً
ال در
زنان در مؤسسههای محلّی
امور سیاسی درگیر شدهاند.
بهائی بود .محافل روحانی
فایده این درگیری چیست
محلی و ملّی ایران در تمام
و چه نفعی برای شما بهبار
دوره زعامــت عبدالبهاء و
خواهــد آورد؟ شــما باید
اکثــر دوره والیــت امری
تا میتوانیــد وقت خود را
شــوقیافندی منحصر به
مصروف امور روحانی نمایید
مردان بــود .در اینجا هم
کــه در اعتال و پیشــبرد
الزم بــود تا اصــل تدریج
کلمــةاهلل و انتشــار رایحه
ایفای نقــش کند .البته در
کالم الهی مؤثر خواهد بود.
آنجا هم همچــون آمریکا
تالش و فعالیت شــما باید
زنانی بودند که برای کسب
منجر به هماهنگی کلّی و
موقعیــت و نقش بزرگتر
رفاه کلّی و عمومی شود...
برای زنان تــاش کردند.
من با تأییدات و مســاعی
آنها نهتنها برای عضویت
بهاءاهلل ،درتالشــم تا موقعیت زنان را تا حد
در بیتالعدل محلــی تالش میکردند ،بلکه
حیرتانگیزی بهبود بخشم .این پیشرفت در
خواســتار لغو حجاب و سایر محدودیتهای
زمینههای روحانی ،فضایل ،کماالت انسانی
اجتماعی بودند .عبدالبهاء در لوحی خطاب به
و دانــش الهی خواهد بــود .در آمریکا ،مهد
یکــی از این زنان فعال ،راهکار تدریجی را به
آزادی زنان بهخاطر ســتیزهگری ،زنان هنوز
وی توصیه کرد:
مؤسسههای سیاسی محروم
«تأسیس یک محفل زنانه بهمنظور تزیید
از ورود به کلیه ّ
55
معلومــات کام ً
هستند»...
ال قابل قبول اســت ،منتهی
شمـاره پنــج
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افراد بهائی ،پاســخهایی ازسوی او،
زنــان بهائی تــا ســال 1954
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
توسط منشیها ،درباره بیتالعدلی
مجــاز بــه خدمــت و عضویت در
بهـائیشنـاسی
که قرار است در آینده تأسیس شود،
مؤسسههای امری در ایران نبودند.
داده شده است .برای مثال منشی او
ولی محدودیت موقت تلقی میشد
مینویسد:
و همه منتظر بودند تا با تغییر شرایط ،جواز
«دربار ه سؤال شــما درخصوص عضویت
فعالیت صادر شود .همانطور که جامعه ایران
بیتالعدل جهانی ،لوحی از عبدالبهاء موجود
به زنان اجــازه حضــور و فعالیت اجتماعی
است که در آن بهطور مشخص اظهار داشته
بیشــتری داد ،به تناسب افزایش آموزش در
که عضویت در بیتالعدل جهانی منحصر به
بین زنان بهائی ،آنان برای خدمت تشکیالتی
مردان است و حکمت این محدودیت هم در
آمادهتر شده ،و ممنوعیتها برداشته میشد.
آینده روشن خواهد شــد .زنان میتوانند به
ســرانجام ولی امراهلل عضویت و مشــارکت
عضویت بیتالعدلهای محلّی و ملّی درآیند.
زنان در مؤسســههای بهائی در شرق را یکی
تنهــا در بیتالعدل جهانی اســت که آنها
از اهداف برنامه جهادی  10ســاله (-1963
56
نمیتوانند انتخاب شوند».
 )1953عنوان کــرد .امیدهای او با عملکرد
و در نامه دیگر:
برجســته برخی زنان بهائی ،که مناصبی را
«دربــاره عضویــت در بیتالعدل جهانی،
در محافل محلی و ملّی ایران کسب کردند،
عبدالبهاء در لوحی اظهار داشته که عضویت
تحقق یافت.
در آن منحصر به مردان است و حکمت عدم
حضور زنان در بیتالعــدل جهانی در آینده
•بیتالعدلجهانی
روشن خواهد شــد .ما بیان دیگری جز این
تنها نهاد باقیمانده در بهائیت که عضویت
5758
نداریم»...
در آن منحصــر بــه مردان اســت ،باالترین
و باز نوشــت« :مردم باید بپذیرند که زنان
مؤسســه و نهاد این جامعه ،یعنی بیتالعدل
جایی در بیتالعدل جهانی ندارند .همانطور
جهانی است .بیتالعدل جهانی که اولین بار
که حضــرت آقا فرمود ،حکمت این حکم در
در سال  1963تأسیس شد ،بهوسیله اعضای
آینده روشــن خواهد شد ،ما فقط باید این را
محافل ملّی سراســر جهان انتخاب میشود.
59
بپذیریم و باور کنیم که درست است»...
طبیعتاً جمعی از انتخابکنندگان زن هستند.
مشــابهت متن این نامهها باید مورد توجه
ولی تمام اعضای بیتالعدل از زمان تأسیس
قــرار گیرد .گویا در هرمــورد ،ولی امراهلل به
تاکنون ،همگی مرد بودهاند .شــوقی افندی
منشــی خود دســتور داده تا به متن لوحی
پیشبینی کرده بود که همه اعضای بیتالعدل
که عبدالبهاء در جــواب اصرار خانم کورین
جهانی مرد باشــند؛ گرچه او قبل از تشکیل
ترو ،برای عضویت زنان در بیتالعدل محلی
بیتالعدل صعود کرد ولی به سؤاالت برخی
شمـاره پنــج
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•لوحاطمینانبخشی

شیکاگو نوشــته ،مراجعه کند .این
فرهنـگی اجتـماعی
عبدالبهاء مرتباً در نوشتههایش به
لــوح بیان میکند کــه دلیل عدم
بهـائیشنـاسی
زنان بهائی اطمینان میداد که زنان
حضــور زنــان موقتی اســت .یک
در آینده تساوی کامل و همهجانبه
محرومیت موقت که بعدا ً با عضویت
با مردان کسب خواهند کرد .او در یکی از این
کامل زنان در بیتالعدل شیکاگو مرتفع شد.
الواح به ترکیب بیتالعدل اشــاره دارد .تاریخ
امــروزه جامعه بهائی برکنار ماندن زنان از
این نامه  1913/8/28اســت و ظاهرا ً به یک
عضویت در بیتالعدل جهانــی را عمدتاً در
زن بهائی در کشــورهای شرقی نوشته است.
اطاعت و انقياد به ایــن نامههای ولی امراهلل
در آنجا عبدالبهاء وعد ه خود را تکرار میکند:
پذیرفتهاند .غالب بهائیان براین عقیدهاند که
«در این بیان نازله از ســوی بهاءاهلل زنان
قرار بوده ایــن محرومیت موقت و مصلحتی
کام ً
ال با مردان برابرند .در هیچ حرکتی آنها
باشد .بههرروی ،ازآنجاکه دستور ولی امراهلل
عقب نخواهند ماند .حقوق آنها کام ً
ال برابر با
در ارتبــاط تنگاتنگ با معنی یکــی از الواح
مردان خواهد بود .آنها در تمام شــاخههای
عبدالبهاء اســت که وعــده داده که حکمت
تشــکیالت و سیاســتگذاری وارد خواهند
محرومیت زنان از عضویت ،در آینده روشــن
شــد .آنها به باالترین مدارج بشری در این
خواهد شد و معنی دقیق آن لوح این بود که
جهان خواهند رسید و در همه امور مشارکت
زنان موقتاً از بیتالعدل شیکاگو کنار گذاشته
خواهند کرد .مطمئن و خاطرجمع باشــید.
شدهاند ،لذا این عقیده و تصور که زنان بهطور
شــرایط امروز را نبینید .در آینده نه چندان
دائمی و همیشگی از عضویت در بیتالعدل
دور ،جهان نورانی و تابناک خواهد شد ،چراکه
جهانی محروم باشــند ،میتواند برداشــت
حضرت بهاءاهلل چنین اراده کرده اســت! در
ناصحیح و ناصوابی باشد .به احتمال زیاد یک
تمام انتخاباتها هرگز نباید حق زنان را نادیده
محدودیت و محرومیت موقتی موردنظر بوده
گرفت .ورود زنان به همه مؤسسهها و ادارات
است.
بشــری یک موضوع قطعــی و غیرقابلانکار
به نظر میرسد پاسخ به این سؤال ،همچون
است .هیچ نفســی نمیتواند آن را به تأخیر
تمامی سؤاالت و مسایل دیگر جامعه بهائی،
اندازد و یا مانع آن شود»...
مستلزم گذشت زمان اســت .تمامی نکات،
درخصوص تشــکیل بیتالعــدل ،بهاءاهلل
عناصر و معیارهاي کشمکشها و تأکیداتی
مردان را موردخطاب قرار میدهد و میگوید:
کــه در تاریخ مشــارکت تدریجــی زنان در
شما ای مردان بیتالعدل!
مؤسسههای محلّی بهائی بهکار گرفته شده،
ولی در زمان انتخــاب اعضای بيتالعدل،
بدون شک مجددا ً در آینده مورداستفاده قرار
تنها حــق رأی دادن و حضور و صدای آنان
خواهد گرفت .تمام این عوامل و معیارها در
مطرح است .نمیتوان نادیده گرفت كه وقتی
حال حاضر نیز موجود و برقرارند.
فصـلــنـامـه
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 13مدرک فوق ،ص.5-6
زنان بــه باالترین مرحله رشــد و
فصـلــنـامـه
 14تمــام اطالعات این بخــش درباره
فرهنـگی اجتـماعی
پیشرفت برسند ،آنگاه به اقتضای
بهـائیشنـاسی
اولیــن بیتالعدل تهران ،نقل شــده از
شــرایط زمان و مــکان ،و توان و
روح اهلل مهرابخانی « ،محفل شــور در
ظرفیت باالی آنان ،آنها به مراحل
عهد جمال اقدس ابهی» در پیام بهائی ،شمارههای
و مناصب و امتیازات باال دست خواهند یافت.
28و ،29صص .9-11
به آنچه گفته شد ،اعتماد کنید .بهاءاهلل توجه
 15خالصه مذاکرات هیئت مشــورتی نور هورس،
شــدیدی به امر زنان داشــته است و حقوق
نیوجرسی ،آرشیو ملّی بهائیان ،ویلمت ،ایلینوی.
و امتیازات زنان یکــی از بزرگترین تعالیم
 16چیس به بلیــک ،1900/3/21 ،نوشــتههای
60
چیس ،آرشیوهای ملّی بهائیان آمریکا.
عبدالبهاءست .آسوده باشید.
 17مقررات مربوط به هیئت مشــورتی شــیکاگو
(عبدالکریم افندی) ،نوشــتههای البرت ویندالت،
پینوشتها:
آرشیوهای ملی بهائیان آمریکا.
 1نبیل اعظم ،ویلمت ،ایلینوی ،مؤسسه انتشارات
 18نشریه کنوشا ایونینگ نیوز ،1900/6/29 ،ص.1
بهائی ،1932 ،صص .270-71 ،80-81
 19بیتالعدل شــیکاگو به بیتالعــدل نیویورک،
 2نگاه کنید ،مث ً
ال ،روحیه ربانی ،گوهر یکتا ،لندن،
 ،1901/5/23اسناد بیت روحانی ،آرشیوهای ملی
مؤسسه انتشارات بهائی ،1969 ،صص 39-42و-58
بهائیانآمریکا.
 ،57تشــکیالت بهائی ،ویلمت ،ایلینوی ،مؤسسه
 20فانی ل ِش « ،دکتر سی تاچر ،شیکاگو ،ایلینویز»
انتشارات بهائی ،1928 ،ص.25-26
نوشــته البرت ویندالت ،آرشــیوهای ملی بهائیان
 3بیتالعدل جهانی ،خالصه و دســتهبندی احکام
آمریکا.
کتاب اقدس ،حیفا ،مرکز جهانــی بهائی،1973 ،
 21مذاکــرات بیتالعدل شــیکاگو1902/1/26 ،
ص.5
و ،1901/6/28اســناد بیت روحانی ،آرشــیو ملی
 4ایضاً ص .3-7
بهائیان.
 5عبدالبها ،اعالمیه صلح جهانی ،ویلمت ،ایلینوی،
 22مرضیه گیل و فاضل مازندرانی (ترجمه) ،کتاب
مؤسســه انتشــارات بهائی،)1982(1922-25 ،
اقدس.
ص.136-27
 23مدرک فوق.
 6ایضاً ،ص136-37
 24به نقل از احمد یزدانی ،مبادی روحانی ،تهران،
 7عبدالبهاء ،مفاوضات پاریس ،چاپ لندن ،مؤسسه
مؤسسه نشر امری ،سال  ،104ص.109
انتشارات بهائی ،1912 ،ص161 .
 25مدرک فوق.
 8اعالمیه ،ص.174
 26زنــان :نقلقولهایــی از آثار و گفتــار بهاءاهلل،
 9مدرک فوق ،ص.375
عبدالبهاء ،شــوقی افنــدی ،و بیتالعدل جهانی؛
 10خالصه و دســتهبندی احکام کتــاب اقدس،
تالیف اداره تحقیقات بیتالعدل جهانی ،تورن هیل،
ص.13
مؤسسه انتشارات بهائي کانادا ،1986 ،ص.3
 11مدرک فوق ،ص.16
 27منقول در احمد یزدانــی ،مقام وحقوق زن در
 12مدرک فوق ،ص.57
دیانت بهائی ،جلد  ،1تهران ،مؤسســه نشر امری،
شمـاره پنــج
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 44چیس به شِ فلر ،1910/5/10 ،اسناد
 107بدیع.
فصـلــنـامـه
چیس ،آرشیوهای ملی بهائیان آمریکا.
 28مذاکرات بیت روحانی،1901/5/24 ،
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائیشنـاسی
 45محفل بهائی کنوشا به بیت روحانی
اســناد بیت روحانی ،آرشــیوهای ملی
 ،1910/7/4اسناد بیت روحانی ،آرشیو
بهائیانآمریکا.
ملی بهائیان آمریکا.
 29مدرک فوق .1901/5/20
 46بیــت روحانی به هیئت مشــورتی ،کنوشــا،
 30خالصه ص.13
 ،1910/7/23اسناد بیت روحانی ،آرشیو ملی بهائیان
 31الواح عباس عبدالبهاء ،شیکاگو ،انتشارات بهائی،
 47مدرک فوق.
 ،1909ج ،1ص.3
 48مدرک فوق.
 32شــوقی افندی ،نظم جهانی بهاء اهلل ،ویلمت،
 49مدرک فوق.
انتشارات بهائی ،1938 ،ص.6
50مدرک فوق.
 33مذاکــرات 1902/5/10؛ اســناد بیت روحانی،
 51مدرک فوق.
آرشیوهای ملی بهائیان.
 52محفل کنوشا به البرت وینداست،1911/5/16 ،
 34خالصــه لــوح عبدالبهاء بــه میرزااســداهلل،
اسناد بیت روحانی ،آرشیوهای ملی بهائیان.
دریافتشده در شیکاگو در  ،1902/5/3اسناد محفل
 53عبدالبهاء به اعضای محفل روحانی و آقای برنارد
روحانی ،آرشیو ملی بهائیان آمریکا.
جاکوب ِن ،کنوشــا ،1911/5/4 ،اسناد بیت روحانی،
 35الواح عباس عبدالبهاء ،ص.6
آرشیو ملی بهائیان.
 36ترجمه چنین است« ،ما جلسات تبلیغی شیکاگو
 54نجم باختر ،سال  ،3شماره  20(10اوت )1912
را « محافل روحانی» نامگذاری میکنیم؛ شما باید
ص16و نیز رجوع کنید به دســتورات عبدالبهاء به
چنین محافل روحانی را در سایر محلها هم تأسیس
هوارد مک نات 6 ،اوت  ،1912آرشــیو میکروفیلم،
کنید ( .گلچین لوح سرکارآقا ،یادداشت .)35
آرشیوهای ملی بهائیان آمریکا.
 37مذاکرات ،1905/7/29 ،اســناد بیت روحانی،
 55زنان  ،11 #ص.6-7
آرشیوهای ملی بهائیان آمریکا.
 56نامه نوشتهشــده ازطرف شــوقی افنــدی ،مورخ
 38نگاه کنید به الواح و گفتارهای عمومی منتشره
 ،1936/7/28بهائی نیوز ،شــماره (105فوریه )1937
عبدالبهاء ازجمله کتاب بدایع االثار ،بمبئی،1921 ،
ص2 .
ج ،1صفحات.251 ،120 ،119 ،65
 57نامه نوشته شــده از طرف شوقیافندی ،مورخ
 39کوریــن تــرو بــه عبدالبهــاء،1902/2/25 ،
 ،1940/12/14نقل در کتاب«ســحرگاه یک روز
سند،11137آرشیوهایملیبهائیان،حیفا،اسرائیل.
جدید» ص86
 40منتخب آثار عبدالبهاء به کورین ترو،1909/7/24 ،
 58نامه نوشــته شــده ازطرف شــوقیافندی ،مورخ
میکروفیلم ،آرشیوهای ملی بهائیان آمریکا.
 ،1952/9/17بهائی نیوز شماره (267مه  )1953ص10 .
 41عبدالبهــاء بــه کوریــن تــرو،1909/7/24 ،
 59نامه نوشته شده ازطرف شوقیافندی ،مورخ 1947/7/15
میکروفیلم ،آرشیوهای ملی بهائیان آمریکا.
به نقــل از برگزیدهای درباره عضویت در بیتالعدل جهانی
 42چیس به ریمی 1910/1/19 ،بايگاني اســناد
(مجموعه منتشر شده بیتالعدل جهانی).
چیس ،آرشیوهای ملی بهائیان آمریکا.
 60نقل شده در مفاوضات پاریس (لندن ،انتشارات
 43مذاکرات  1909/8/31و1909/9/7؛ اسناد بیت
بهائی )1912 ،صص.182-83
روحانی ،آرشیو ملی بهائیان آمریکا.
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مقـالـه

اشــاره :چند سال پیش

نامهاي از جناب آقای ايقان

شــهيدي يكي از بهائيان فعال ايران خطاب

به بيت العدل (رهبري بهائيت در اســرائيل)
در فضاي مجــازي درج گرديــد كه حاوي

مطالب و سؤاالت مهمي درخصوص چگونگي

مشروعيت رهبري بهائيت ميباشد.

البته عدم مشروعيت بيت العدل بدون حضور

ولی امراهلل و ابهامات موجود در رهبري بهائيان
بعد از عبدالبهاء و شوقي افندي مطلب تازهاي

نيست و در طول زمان از سوي نويسندگان و
انديشمندان مختلف بهائي و غير بهائي به آن

پرداخته شده است و اين موضوع از جملهي
چالشهاي مهم بهائيت است .ولي طرح اين

موضوع و توجه به ابهامات دقيق آن از سوي
يك فعــال بهائي آن هم در ســن نوجواني،

میتواند براي متحريان حقيقت ،تأمل برانگيز
باشــد .به پيوست متن نامه جهت مالحظهي
افراد عالقمند تقديم ميگردد.

فصـلــنـامـه
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بهـائیشنـاسی

خدمت ساحت رفیع بیت العدل اعظم
با تقدیم تحیات ابدع ابهی
این جانب ایقان شهیدی  18ساله از کرمانشاه ابهاماتی چند در مورد والیت امراهلل
و بیت العدل برایم وجود داشت که طرح آنان را ضروری میدانم:
در یادداشــتهای کتاب اقدس در شــماره  ۶۶آمده است که« :اغصان (جمع
غصن) به معنی شاخه ها است .جمال اقدس ابهی [=بهاءاهلل] ساللهی ذکور
خود را به این کلمه ملقب فرمودند».
اولین و اساسیترین سؤال این است که جمال مبارک [=بهاءاهلل] در کدام یک از
آثار خود ،ســالهی ذکورشان را به لقب اغصان مزین نمودهاند؟ تا جایی که بنده میدانم ایشان تنها
پســران خود را به لقب اغصان مزین نموده اند .پنج پسر خود را :عباس (غصن اعظم) ،مهدی (غصن
اطهر) ،محمدعلی (غصن اکبر) ،بدیع اهلل (غصن ابدع) ،ضیاء اهلل (غصن انور) برخالف یادداشتها که
بیانگر آن است ایشان ساللهی ذکور خود را غصن نامیدند ،تاریخ شاهد آن است که تنها پسران ایشان
دارای لقب اغصان بوده اند.
حضرت شوقی افندی نیز این مطلب را در آثار خود بیان نموده اند:

1

“Commands His followers to aid those rulers who are “adorned with
the ornament of equity and justice”; and directs, in particular, the
Aghsan (His Sons) to ponder the mighty force and the consummate
”power that lieth concealed in the world of being
)(Shoghi Effendi, God Passes By, p. 239

همچنین:
“Kitab-i-Aqdas; ordains the station of the “Greater Branch” (Mir”za Muhammad-'Ali) to be beneath that of the “Most Great Branch
(Abdu'l-Baha); exhorts the believers to treat the Aghsan with consideration and affection; counsels to respects His family and relatives,
as well as the kindred of the Bab; denies His sons “any right to the
”;property of others
شمـاره پنــج
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)(Shoghi Effendi, God Passes By, p. 239

همچنین:
“Some have proclaimed their allegiance to one of My Branches
(Sons), while others have asserted independently their claims, and
acted after their own desires”.
)(Baha'u'llah,Gleanings from the Writings of Baha'u'llah,p.243

شاهدی دیگر براین مدعا آن است که حضرت عبدالبهاء در الواح وصایا ،در قسمت سوم دیگر ذکری
از اغصان برای توجه به شوقی افندی  -برخالف قسمت اول -نمیفرمایند و دلیل آن اين است که در
آن زمان دیگر غصن اطهر شهید و باقی اغصان (پسران حضرت بهاءاهلل) ناقض شده بودند.
«ای یاران باوفای عبدالبهاء ،باید فرع دو شاخهی مبارکه و ثمرهی دو سدرهی رحمانیه شوقی افندی
را نهایت مواظبت نمایید که غبار کدر و حزنی بر خاطر نورانیش ننشــیند و روز به روز فرح و سرور و
روحانیتش زیاده گردد تا شجرهی بارور شود زیرا اوست ولی امراهلل بعد از عبدالبهاء ،و جمیع افنان و
ایادی و احبای الهی باید اطاعت او نمایند و توجه به او کنند».
همهی این مطالب داللت بر آن دارد که حضرت بهاءاهلل تنها به پسران خود لقب اغصان را عنایت
نمودهاند و نه حتی به نوههای خود و یا ساللهی ذکور خود.
اولین ســؤال بر همین اساس اســت که جمال مبارک در کدام اثر خود به ساللهی ذکور خودشان
لقب اغصان داده اند؟ آیا سندی در دسترس میباشد که نشان دهد ایشان به غیر از پسرانشان به فرد
دیگری لقب غصن دادهاند؟ اگر بیان و یا سندی در این زمینه یافت شود در تعارض با بیانات حضرت
شوقی افندی نخواهد بود؟
در این قسمت به بررسی لقب «غصن ممتاز» و همچنین بررسی تبعات قبول نظریهی بیت العدل
در مورد شوقی افندی خواهیم پرداخت:
اگر فرض را بر آن بگذاریم که مطالب بیت العدل در مورد اغصان صحیح میباشد  -یعنی اغصان به
ســالهی ذکور حضرت بهاءاهلل باید اطالق شود -در این صورت والیت امر شوقی افندی را زیر سؤال
برده ایم .علت آن است که بیت العدل  )۱اغصان را ساللهی ذکور در نظر گرفته است  )۲بر لزوم اغصان
بودن ولی امر تأکید میکند -که از دالیل انقطاع والیت امراهلل را نیز ،نبود اغصان منتخبه میداند.
شــوقی افندی به علت آنکه در ســالهی ذکور نمیباشد ،چون نوهی دختری حضرت عبدالبهاء -
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اصطالحاً حفید -بوده و چون نسبت خونی به سیستم متعارف از طریق پدری به پسر منتقل میشود
پس شوقی افندی شــرط اغصان بودن را دارا نمیباشد و چون از شرایط ولی امر بودن ،اغصان بودن
میباشد و چون او دارای شرط غصن بودن نمی باشد -چون در ساللهی ذکور نیست -بنابراین شرایط
کافی را برای والیت ندارد.
اگر قبول کنیم که تنها پســران حضرت بهاءاهلل شــامل اغصان میباشند و نه ساللهی ذکور ،به
وضوح بیان داشته ایم که او از اغصان نمی باشد چون از پسران حضرت بهاءاهلل نبود .اینجا است که نیاز
به تجدید [نظر] در مورد استلزام اغصان بودن ولی امراهلل احساس میشود .محتم ً
ال منشاء این تفکر که
ولی امر میبایست از اغصان باشد ،الواح وصایا میباشد .حضرت شوقی افندی به لقب «غصن ممتاز»
ملقب شــدند ولی این انتساب دال بر اغصان بودن ایشان نمیباشد که همان طور که در قسمت اول
ثابت شد ،اغصان فقط پسران حضرت بهاءاهلل میباشند.
این لقب (غصن ممتاز) ،مثل القاب دیگری که در الواح وصایا ذکر شده است مثل آیت اهلل ،ولی امراهلل
و ...مربوط به والت امراهلل میباشد و [از] معنای غصن در اینجا معنای روحانی آن مد نظر است .یعنی
هرکسی هم بعد از شوقی افندی به والیت امراهلل میرسید غصن ممتاز ،آیت اهلل و ...میشد .با توجه به
بیان زیر این مهم آشکار میگردد:
«ای یاران مهربان بعد از مفقودی این مظلوم باید اغصان و افنان سدره مبارکه و ایادی امراهلل واحبای
جمال ابهی توجه به فرع دو سدره که از دو شجرهی مقدسهی مبارکه انبات شده و از اقتران دو فرع
دوحه رحمانیه به وجود آمده ،یعنی شوقی افندی نمایند ،زیرا آیت اهلل و غصن ممتاز و ولی امراهلل و
مرجع جمیع اغصان و افنان و ایادی امراهلل و احباءاهلل است و مبین آیات اهلل و من بعده بکرا بعد بکر
یعنی در سالله او»
احتماالً این گونه به نظر میرسد که اندیشهی اشتباه اغصان بودن ساللهی ذکور حضرت بهاءاهلل نیز
از همین جا نشأت میگیرد که شوقی افندی را به علت داشتن لقب غصن ممتاز ،از اغصان به حساب
آورده و بدین جهت نتیجه گیری کنیم که اغصان ساللهی ذکور است ،غافل از آنکه در این برداشت
اشتباه از غصن ممتاز ،اشتباهی بزرگتر که حساب آوردن شوقی افندی در ساللهی ذکور میباشد ،رخ
داده است ،کما اینکه ایشان به علت حفید بودن در ساللهی ذکور نیز نمیباشند.
همان طور که اشاره شد ،لقب غصن ممتاز و یا غصن منتخب ک ً
ال به والت امر اطالق میشود و دلیل
بر اغصان بودن نمیباشد.
دلیلی دیگر بر این ادعا آن اســت که در ترجمهی الواح وصایا توسط حضرت شوقی افندی ،غصن
شمـاره پنــج
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منتخب و ممتاز  Chosen Branchترجمه شــده و نــه  ،Chosen Ghosnدر حالی که اغصان
همان  Aghsanترجمه شده است و نه  .Branchesهمچنین در جایی که میفرمایند «باید غصن
دیگر را انتخاب نمود» ،غصن دیگر را  Another Branchترجمه فرمودهاند که این خود دلیلی دیگر
بر رد فرضیه اغصان بودن ولی امراهلل میباشــد .البته اثبات آنکه اغصان تنها پســران حضرت بهاءاهلل
میباشند  -که در قسمت اول صورت گرفت  -خود به تنهایی برای رد این فرضیه کافی بود ولی دالیل
دیگری نیز به جهت مزید ایقان ذکر گردید.
در انتهای قسمت دوم جمع بندی از مطالب قبل انجام میدهیم:
* اغصان فقط پسران حضرت بهاءاهلل میباشند و نه سالله ذکور.
* حضرت شوقی افندی چون از پسران حضرت بهاءاهلل نبودند از اغصان هم نبودند.
* حضرت شوقی افندی در ساللهی ذکور حضرت بهاءاهلل نبودند.
* لقب غصن ممتاز به والت امر اطالق میشود و نه انحصارا ً به شوقی افندی.
* استناد به این مطلب که ولی امر باید از اغصان باشد اشتباه میباشد .چون خود شوقی افندی هم
حائز این شرط نبود.
بنا بر [بند]  ۱و  ،۲استدالالتی که بر آنند که ،ما دیگر ولی امراهلل نخواهیم داشت به علت آن که
حضرت ولی امراهلل اوالدی از خود باقی نگذاشتهاند ،یا اغصان عموماً فوت کرده اند و یا به علت بی
وفایی و عدم اعتقاد به الواح وصایای حضرت مولی الوری ناقض شدهاند اشتباه میباشد.
چون نقض عهد اغصان مدت مدیدی پیش از صعود شوقی افندی ،یعنی در زمان حضرت عبدالبهاء
میباشد و ربطی نیز به والیت امراهلل ندارد.
در ضمن اگر قبول کنیم که اغصان سالله ذکورند ،مطلبی که اغصان همگی فوت شده اند اشتباه
مي باشــد چون هنوز هم نوادگان غصن اکبر در فلسطین میباشند و چون فردی را به خاطر اشتباه
و نقض عهد پیشینیانش هم ناقض نمی شماریم ،در نتیجه مطلبی هم که اغصان ناقض شده اند هم
اشــتباه میباشد .یعنی اگر این فرض را هم مبنی بر اینکه اغصان ساللهی ذکور است ،قبول کنیم و
اینکه ولی امر باید از اغصان باشد ،استدالل ذکر شده که اغصان عموماً یا فوت شده یا نقض عهد کرده
اند هم اشــتباه میباشد .بنابراین اگر میخواهیم به دنبال دلیل برای انقطاع والیت امراهلل باشیم ،باید
دلیل دیگری را بیابیم.
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 در آثار حضرت ولی.یکی از مراحل تشــکیل بیت العدل تشکیل محکمه رسمی بهائی میباشد
: نمونه هایی ذکر میگردد.امراهلل بر این مسأله تأکید بسیار شده است
To these will be added further functions in course of evolution of

4

this first embryonic International Institution, marking it's development into officially recognized Baha'i Court, its transformation into
duly elected body, its efflorescence into Universal House of Justice.
Shoghi (Cablegram, January۹, 195۱)

:همچنین
Process of the unfoldment of the ever-advancing Administrative
Order accelerated by the formation of the International Baha'i Council
designed to assist in the erection of the superstructure of the Bab's
Sepulcher, cement ties uniting the budding World Administrative
Center with the recently established state, and pave the way for the
formation of the Baha'i Court, essential prelude to the institution of
the Universal House of Justice.
Shoghi (Cablegram, April 25, 1951(

:همچنین
The establishment of a Baha'i Court in the Holy Land, preliminary
to the emergence of the Universal House of Justice.
Shoghi (Cablegram, October 8, 195۲)

:همچنین
The International Baha'i Council, comprising eight members,
charged with assisting in the manifold activities attendant upon the
rise of the World Administrative Center of the Faith. Which must pave
the way for the formation of a Baha'i International Court and the
eventual emergence of the Universal House of Justice, the supreme
legislative body of future Baha'i Commonwealth, has been estab96 زمستـان
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lished, enlarged , and the functions of its members defined.
)(4May, 1953

همچنین:
« ...هیأت بین المللی بهائی که مقدمهی تأسیس محکمه علیا در ارض میعاد و منتهی به انتخاب
اعظم هیأت تشریعیه عالم بهائی و تأسیس دیوان عالی الهی خواهد گشت ،تکمیل و وظایف اعضایش
و هیأت عامله کام ً
ال تعیین گردید».
(توقیع مبارک نوروز  ۱۱۰بدیع)
علت عدم تشــکیل محکمه رســمی بهائی علی رغم ذکر اهمیت تشکیل آن به عنوان مقدمه و مرحلهی
ضروری تشکیل بیت العدل چه بود؟ آیا در جایی ذکر شده است که این مراحل الزم و مالزم یکدیگر نیستند؟
در مورد طرد روحانی افراد ،این حق در قبال حضرت شوقی افندی واضح و مبرهن میباشد .این
حق در مورد ایادی هم طبق نص الواح وصایا مجاز میباشد .ولی آیا در هیچ جا اشاره ای به این
مطلب که بیت العدل بنفسها خود میتوانند طرد روحانی نماید ،میباشد؟ البته که طرد روحانی برای
حفظ و صیانت الزم میباشد ولی آیا این حق به بیت العدل داده شده است؟ مث ً
ال حق تبیین آیات هم
برای حفظ و صیانت ضروری میباشد ولی بیت العدل هیچ گاه نمیتواند آن را اختیار کند .چون همان
طور که حضرت شــوقی افندی در دور بهائی فرموده اند« :هیچ یک از این دو [مؤسسه والیت و بیت
العدل] نمیتواند به حدود دیگری تجاوز نماید و هرگز نیز تعدی نخواهد نمود» (ص )۸۲
طرد روحانی نیز از وظایف مختصه ولی امر و ایادی اســت که حضرت ولی امراهلل در زمان حیات
خویش آن وظیفه را حصر در وظایف خویش نمودند و آن اختیار را از ایادی سلب نمودند .ولی به طور
کلــی ،وظیفه ایادی و ولی امراهلل بود .آیا بیت العدل میتواند چنین حقی را بردارد؟ اگر جواب مثبت
است ،با توجه به بیان فوق ،آیا به حدود مقدسه وظایف ولی امراهلل تجاوز نکرده است؟
ایــن مطلب در مورد حقوق اهلل نیز صدق میکند .حقوق اهلل نیز طبــق الواح وصایا به ولی امراهلل
میرسد ولی آیا در هیچ جا مذکور است که این مورد هم میتواند به بیت العدل برسد؟
در خاتمه از آن ساحت رفیع تقاضامندم که در این مکتوب به نظر عنایت مالحظه فرموده و موارد
ذکر شده را برای این عبد روشن سازند.
با تقدیم تحیات بهائی
ایقان شهیدی

5

شمـاره پنــج

189

زمستـان 96

پـایـان

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

درادیان آسمانی و بهائیت
پژوهش ها
بررسی تطبیقی جایگاه معجزه

بررسی تطبیقی جایگاه معجزه
در ادیان آسمانی و بهائیت
نویسنده  :سعیده زرگر آزاد ( نویسنده مسؤول )  :پژوهشگر حوزه دین
هدی تفضلی  :دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه مذاهب اسالمی
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چکیـده

دعوت پیامبران همیشه

همراه با آیات و نشانههایی

همراه بوده است .ازجمله این نشانهها بینه یا

معجزه است .بینه یا معجزه امری شگفت است

که فقط فرستادگان الهی ،به اذن خدا ،قادر به

ارائه آن هســتند و بهواسطه ارائه آن ،ارتباط

با خداوند و صدق گفتارشــان ثابت میشود.
رهبــران بهائی وقتی در بیــن مردم ادعای

نبوت کردند ،برای اثبــات پیامبری خود ،در
مقابل افرادی که طبق سنت انبیاء پیشین از

آنان تقاضای ب ّینه میکردند ،از ارائه معجزات

درخواستی ،ســرباز زدند .معجزاتی که اگر
ارائه میشد ،حقانیت ایشان برای مردم عادی

بهراحتی اثبات میشد .درعینحال ،مبلغان

بهائی در حجیت ارائه معجزه در اثبات نبوت،

اصل ارائه معجزه و استناد به آن تشکیک کرده
و معجزات انبیای پیشــین را به اموری دیگر
تأویل کردهاند .این مقاله ضمن بررسی تطبیقی

میان جایگاه معجزه در ادیــان ابراهیمی و
بهائیت ،نظرات مبلغان بهائی درمورد معجزات

انبیای پیشین را مورد نقد و بررسی قرار داده

است .این مقاله درعینحال به مقاله شماره 19

جزوه رفع شــبهات با عنوان «معجزه دیانت
بهائی چیست» نیز پاسخ میدهد.

کلیــد واژه :بینه ،معجــزه ،ادعای پیامبری،

بهائیت ،باب ،بهاء اهلل
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برای هدایت بشــر ،امری سابقهدار و
•مقدمه:
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
موردقبــول انســانها در طول تاریخ
هــرگاه یک مدعی نبــوت ،ادعای
بهـائیشنـاسی
بوده است ،سوار شدن بر موج عواطف
پیامآوری از ســوی خداوند را مطرح
انسانی از طریق پیامبر جلوه دادن خود
میکند ،باید بر صدق ادعای خود دلیل
نیز ،مسئلهای سابقهدار در تاریخ بشر بوده است.
بیاورد تا مردم باور کنند که راست میگوید .یکی
لذا مردم چارهای ندارند تا وسیلهای برای آزمایش
از قانعکنندهتریــن دالیل صدق ادعای مدعیان
مدعیان راستین از دروغین برگزینند و باتوجه به
پیامبری در طول تاریخ ادیان ،معجزات ایشــان
سنت اکثر رســوالن در ارائ ه معجزه ،این مالک
بوده است .هرچند در میان متکلمان دیدگاههای
در تشخیص پیامبران راستین موردتوجه عموم
متفاوتی درباره داللت عقلی معجزات بر صدق
قرار گرفته است (خویی ،البیان فی تفسیرالقرآن،
ادعــای نبوت وجود دارد ،امــا بهعنوان حداقل
.)37
مسئله قابل قبول در میان ایشان ،داللت معجزه
این نوشــتار ،ضمن ارائه گزارشــی از معنا و
بــر حقانیت مدعی پیامبری بهعنوان یک دلیل
مفهوم و مشخصههای اصلی معجزات پیامبران،
اقناعــی مورد پذیرش قرار گرفته اســت (فخار
بهدنبال بیان جایگاه و ارزش آن از منظر دیانت
نوغانی ،بررســی و نقد داللت عقلی معجزات بر
اســام اســت .توضیح این نکته در این مقدمه
صدق ادعای نبوت .)6 ،این درحالی اســت که
ضروری است که بهائیت ،آیین اسالم را آیینی
بسیاری از متکلمان مســلمان ،داللت معجزه
الهی و آســمانی میداند و کتاب قرآن را نیز ،از
بر صدق ادعای نبــوت را با دالیلی چون دلیل
جانب خداوند معرفی میکند .لذا مفاد این کتاب
حکمت ،دلیل حکم االمثال و دلیل نقض غرض
آسمانی درجهت ایجاد همدلی و همزبانی میان
اثبات میکنند (خویی ،البیان فی تفسیرالقرآن،
بهائیان و مسلمانان ،سودمند است .درعینحال
37؛ کریمی ،قلمرو داللت معجزه.)55 ،
بهائیان متــن تورات و انجیــل را نیز از جانب
متألهین مســیحی داللت معجــزه بر وجود
خداونــد میدانند و هیچگونه تحریف لفظی در
خداونــد ،ادعای نبوت مدعی پیامبری و صحت
آن را نمیپذیرنــد (بهاءاهلل ،ایقان57 ،؛ اشــراق
تعالیم او را پذیرفتهاند ،اما فالســفه مســلمان،
خــاوری ،محاضرات ،ج ،1صــص  130و 131؛
داللت معجزه را تنها برای تصدیق ادعای مدعی
اصفهانی ،بهجت الصدور .)199 ،لذا اســتناد به
پیامبری به رابطه با خداوند ،کافی دانســتهاند
متن این دو کتاب ،هرچند مورد پذیرش کامل
(براتی و جوادی ،مدلول معجزه از دیدگاه عالمه
مسلمانان نیســت ،اما برای خوانندگان بهائی،
طباطبایی و سویین برن.)36 ،
سودمند خواهد بود.
معجــزه از ســویی دیگر ،وجــه ممیز میان
در ادامه این مقاله به بررسی جایگاه و مفهوم
مدعیان راستین پیامبری و دروغگویانی است که
معجزه در معتقدات بهائی میپردازیم تا ببینیم
به ناحق این صفت را به خود منتسب میکنند.
رهبران و مبلغان بهائی ،چگونه این مســئله را
همانگونه که ارســال پیامبران ازسوی خداوند
شمـاره پنــج
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ارتبــاط با عالم غیــب و خدای عالم
مــورد توجه قرار میدهند و آیا از این
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
هستی بوده  -انجام میدهند و دیگران
طریق ،راهی برای اثبات ادعای نبوت
بهـائیشنـاسی
را نیز به مقابله و معارضه و آوردن مثل
جناب باب و بهاءاهلل وجود دارد؟
کنند(تحدی) ،و چون
آن دعــوت می
بهعنــوان بررســی ســابقه بحث،
ّ
کســی مانند آن را نمیتواند بیــاورد و عاجز از
میتوان به کتاب آیت اهلل احمد شــاهرودی با
انجام آن است ،بدان معجزه میگویند (سبحانی،
عنوان «راهنمای دین» اشاره کرد که فصلی را
منشور جاوید.)334/3 ،
به این موضوع اختصاص دادهاند .مقاله ارزشمند
قرآن کریم برای این مفهــوم از واژه «آیت»
«نقد شــبهات بهائیت درباره اعجاز» از ســید
یعنی نشانه و عالمت ،و نیز «بینه» و «برهان»
محمدحسن جواهری که به بررسی دالیل اعجاز
اســتفاده کرده اســت و در روایات (و فرهنگ
قرآن کریم و پاسخ به برخی از شبهات گلپایگانی
متکلمان) از آن نظر که این نشانه ،ناتوانی سایر
در کتاب فرائد پرداخته ،نیز قابل معرفی است.
افراد را در اثبات ادعای پیامبری آشکار میسازد،
هرچند این مقاله به معجزات سایر پیامبران در
به «معجزه» تعبیر شده است.
اثبات مدعای نبوت کمتر پرداخته و تمرکز خود
را بر جلوههای اعجاز قرآن کریم قرار داده است.
• -2-1نمونههایی از اعجاز پیامبران در تورات
مهدی هادیان نیز در کتاب «مسأله مشروعیت»
در بخش چهارم از سفر خروج تورات چنین
بــه موضوع معجــزه و جایــگاه آن در الهیات
میخوانیم:
اسالمی و مقایســه جایگاه آن با دیدگاه دیانت
«آنگاه موسی به خدا گفت« :اگر بنیاسرائیل
بهائی پرداخته است .همچنین بخشی از فصل
مرا نپذیرند و ســخنان مرا باور نکنند و بگویند:
ششم کتاب «درسنامه شناخت بهائیت» تألیف
چگونه بدانیم که خدا بر تو ظاهر شــده است؟
حســین رهنمایی به همین موضوع اختصاص
مــن به آنــان چه جــواب دهــم؟» خداوند از
یافته است.
موسی پرســید« :در دستت چه داری؟» جواب
داد« :عصــا» .خداوند فرمود« :آن را روی زمین
• -1معجزه و ویژگیهای آن
بینداز!» وقتی موسی عصا را به زمین انداخت،
شایسته اســت در ابتدای این بحث به معرفی
ناگهان عصا به ماری تبدیل شد و موسی از آن
معجزه ،ویژگیهــای آن در قــرآن و کتب الهی
فرار کرد .خداوند فرمود« :دســتت را دراز کن و
پیشین و چگونگی بهرهبرداری پیامبران از آن ،در
دمش را بگیر ».موســی دست خود را دراز کرد
اثبات نبوت خویش ،بررسی مختصری انجام پذیرد.
و دم مــار را گرفت و مــار دوباره به عصا تبدیل
شــد .آنگاه خداوند فرمود« :این کار را بکن تا
• - 1-1تعریف معجزه
ســخنان تو را باور کننــد و بدانند که خداوند،
معجزه به کار خارقالعادهای گفته میشــود
خدای اجدادشان ابراهیم ،اسحاق و یعقوب بر تو
که مدعیان نبوت برای اثبات مدعای خود  -که
شمـاره پنــج
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و
ا
رتباط
با خدا
ون
د صادق
است

آن ماجرا هنــوز خود و مقام الهیاش
ظاهر شده است».
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
را بــرای آن زن معرفی نکرده بود .در
ادامــه این بخش از تــورات و بیان
بهـائیشنـاسی
بخش پنجم همیــن انجیل ماجرای
ســایر معجزات موسی مانند یدبیضاء
شــفا یافتن افلیجی به دست عیسی
و ریختن آب نیــل بر زمین و تبدیل
علیهالسالم بهطور کامل بیان گردیده است.
شدن آن به خون ،خواندنی است .اما آنچه در این
آنچــه در بحث ما از بیان ایــن معجزات در
میان مهم است ،آن است که بنابر تصریح تورات،
انجیل بهکار میآید ،تلقی اطرافیان مســیح از
خداوند این نشانهها را برای اثبات حقانیت موسی
چرایی بروز این معجزات اســت .به این بخش
و پذیرش بنیاســراییل در اختیار او قرار داد تا
از انجیل که شــرح سرگذشــت عیسی مسیح
بنیاسرائیل با دیدن این معجزات ،بدانند که او
علیهالســام به بیان یوحنا است ،توجه کنید:
در ادعای پیامبری و ارتبــاط با خداوند صادق
«یک شــب یکی از روحانیون بزرگ یهود برای
است .شایان ذکر اســت که بیان انجام خوارق
گفتوشنود نزد عیسی آمد .نام او نیفودیموس
عادات توسط انبیای الهی بهویژه حضرت موسی
و از فرقه فریسیها بود .نیفودیموس به عیسی
علیهالسالم در تورات تنها منحصر به این موارد
گفت :اســتاد ،مــا روحانیون این شــهر ،همه
نیســت و این یک نمونه بهعنوان شاهد مثال از
میدانیم که شــما از طرف خــدا برای هدایت
تورات بیان شد.
ما آمدهاید ،دلیلش نیز معجزات شــما است».
(انجیل یوحنا ،بخش سوم).
• -3-1معجزات عیسی مسیح به نقل از
مالحظه میشــود که به بیــان انجیل ارائه
انجیل
معجزات بسیار ازسوی عیسی مسیح علیهالسالم،
انجیل کتاب مقدس مسیحیان نیز معجزات
بهعنــوان دلیلی بر حقانیت ایشــان از ســوی
زیادی برای حضرت عیسی نقل کرده است .از آن
دانشمندان یهودی پذیرفته شده بود و این خود
جا که بیان تمام آنها خارج از حوصله و هدف
نشان دهنده داللت معجزه بر صدق گفتار مدعی
این نوشــتار است ،اما بهعنوان نمونه میتوان از
پیامبری در آیین مسیحیت است.
خبر دادن عیسی علیهالســام به یک زن اهل
سامری از پنج شــوهر پیشین او و عدم نسبت
• -4-1مشخصات معجزه با الهام از آیات قرآن
همســری میان او و مردی که در آن موقعیت با
کریم
او زندگی میکرد ،یاد نمود (انجیل یوحنا ،بخش
قرآن کریم نقل میکند که مردم هر زمان ،از
چهارم) .ا ِخباری که موجب تحیر شدید آن زن
پیامبران زمان خویش تقاضای «آیت» و «دلیل»
شــد و باعث شد بالفاصله بعداز آن بگوید« :آقا
میکردند تا حقانیت دعوت آنان بر ایشان اثبات
نکند شما پیغمبرید؟!» درواقع ا ِخبار اعجازگونه
شود .پیامبران نیز به درخواستهایی که معقول
عیسی را نشانهای دانست که میتوانست دلیل
و منطقی و در راستای حقیقتجویی بود ،پاسخ
پیامبری او باشد .این درحالی بود که عیسی در
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م ِْن َرب ِّ ُك ْم أَن ِّــي أَ ْخ ُلقُ ل َ ُك ْم م َِن ِّ
ين
الط ِ
َك َه ْي َئ ِة َّ
ون َط ْيرا ً
الط ْيــ ِر َف َأنْفُخُ في ِه َف َي ُك ُ
بِإِ ْذ ِن َّ
الل ِ(آل عمران)49 ،

مثبت میدادند.
فرهنـگی اجتـماعی
شاهد این مطلب در بین آیات بسیار
بهـائیشنـاسی
اســت ،مث ً
ال آیه  154سوره شعراء که
و مــن (عیســی علیهالســام)
میفرماید:
ْ
فرستادهای بر بنیاسرائیل هستم که با آیهای از
ــر ِم ْث ُل َنا َفأتِ ب ِآیَة ا ِْن ُک ْن َت م َِن
َما اَن َْت اِالَّ بَشَ ٌ
پروردگارتان به سوی شما آمدهام .من برای شما
ِقین
الصاد َ
َّ
از گِل شکل پرندهای را خلق میکنم ،سپس در
تو جز بشــری مانند ما [بیش] نیستی .اگر
آن میدمم ،پس به اذن خــدا پرندهی زندهای
راست میگویی آیه و نشانهای بیاور.
میشود.
در قرآن این نشــانههای پیامبری به عناوین
 -2-4-1همراه با ادعای پیامبری است؛ یعنی
مختلف ذکر شده اســت .در برخی آیات کلمه
آورنده آن ،بهعنوان یک ســند زنده ،آن را برای
«آیه» بهعنوان دلیل پیامبری بیان شده (االعراف،
 ،)106در برخی دیگر ،لغت «بینه» ذکر شــده
(البقره )87 ،و در جایی کلمه «سلطان» به کار
رفته است (ابراهیم.)10 ،
آیات بسیاری در این زمینه است که بررسی
کامل آنها در این نوشتار نمیگنجد ،اما چیزی
که مسلم است ادعای پیامبری نمیتواند بدون
نشانه و بینه باشد .این بینات البته انواع مختلف
دارند.
یک نوع بینه که بســیار در قرآن ذکر شــده
اثبات رســالت انجام میدهــد و همراه آن نبی
اقــدام یا عملی خارقالعاده ازطرف نبی اســت
بودن خود را اعالم میکند.
که ما از آن به «معجــزه» تعبیر میکنیم .این
َ
كان فِي ال ْ َم ْه ِد
معجزات چند خصوصیت دارند که برای توضیح
شار ْت إِل َ ْي ِه قالُوا َك ْي َف ن ُ َكل ِّ ُم َم ْن َ
َفأ َ
َّ
َص ِب ًّياَ .
ي ن َ ِب ًّيا
ِتاب َو َج َعلَن 
هرکدام از آنها آیاتی از قرآن را شاهد میآوریم:
قال إِن ِّي َع ْب ُدالل ِ آتان َِي الْك َ
(مریم 29 ،و)30
 -1-4-1تنها با اذن و مشــیت الهی صورت
مریم به آن کودک اشاره کرد .گفتند :چطور
میگیرد؛
کان ل َِر ُسول ا َ ْن ْیأت َِی ب ِآیَة ا ِ ّال ب ِا ْذ ِن َّ
ممکن است طفل در گهواره سخن بگوید .عیسی
الل ِ (الرعد،
َما َ
در گهواره فرمود :همانا من بنده خدا هستم که
)38
کتاب به من داده و مرا نبی خود قرار داده است.
برعهده رسول نیست که آیهای بیاورد مگر به
 -3-4-1در برخی مواقع بروز معجزه همراه
اذن خدا.
نيإ ِ ْس َ
با تحدی اســت؛ یعنی فراخواندن به معارضه و
رائيل أَن ِّي َق ْد جِ ْئ ُت ُك ْم ب ِآيَ ٍة
ى ب َ 
َو َر ُسوالً إِل 
فصـلــنـامـه
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یها
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م
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ک
ه
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ش
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ِرين
مقابلهبهمثل؛ به این ترتیب که از تمام
ون َف ُغل ُِبوا ُهنال َِك َو ان ْ َقلَ ُبوا صاغ َ
يَ ْع َم ُل َ
فصـلــنـامـه
ُ
فرهنـگی اجتـماعی
دين قالُوا آ َم َّنا ب َِر ِّب
انسانها دعوت کند که اگر میتوانند و
الس َح َر ُة ساجِ َ
َو ألْق َِي َّ
بهـائیشنـاسی
ون (االعراف،
مين َر ِّب ُموس 
قدرت دارند ،مانند آن را بیاورند.
هار َ
الْعال َ َ
ى َو ُ
ِــن ْاج َت َم َع ِ
 117تا )122
ْس َو الْجِ ُّن
« ُق ْل لَئ ِ
ت ْالِن ُ
ْ
َ
به موســی وحی کردیم که عصــای خود را
ُون ب ِ ِم ْثل ِ ِه
ى أَ ْن يَ ْأتُوا ب ِ ِمث ِْل
َعل 
هــذا الْق ُْر ِ
آن ال يَأت َ
بیفکن .پس بهناگاه همه آنچه ساحران به دروغ
(االسراء)88 ،
ســاخته بودند بلعید .پس حقیقــت جا افتاد و
بگو اگر همه انســانها و جنیان جمع شوند
کردار آنان باطل شــد .پس همــه آنان خوار و
که بخواهند مثــل این قرآن را بیاورند ،هیچگاه
شکستخورده شدند و جادوگران بیاختیار به
نمیتوانند.
ســجده افتادند و گفتند به پروردگار جهانیان
 -4-4-1عقل با دیدن آن صادق را از کاذب
ایمان آوردیم ،همان پروردگار موسی و هارون.
تشخیص میدهد.
« َو أَ ْن أَل ْ ِق َع َص َ
مالحظه میشود که ساحران ،با عقل و وجدان
جآن
اك َفلَ َّما َر َءا َها تَه َت ُّز َکأن َّها ٌّ
خود دریافتند که کاری که عصای موسی با سحر
یموســی اَقبِل َو ال ت ََخف
ولّی ُمدب ًِرا و لَم یُ َع ِّقب ُ
ک فی َجیب َ
ِنین ْاس ُل َ
ک یَ َد َ
آنــان کرد ،از جنس کارهای خودشــان نبود و
ِک ت َْخرج
اِن ََّک م َِن االم َ
اح َ
ب َ ْیضَ آ َء م ِْن َغ ْی ِر ُســوء واضْ ُم ْم اِل َ َ
کاری فوق بشری و خارقالعاده بود .لذا دریافتند
ک م َِن
یک َج َن َ
ِــن َرب ِّ َ
که منشأ چنین قدرتی ،جز خداوند متعال نیست
ِرعون»
الر ْه ِ
ــب َف َذان َِک بُر َهان ِ
ک اِلی ف َ
َان م ْ
َّ
و موسی و هارون ،در گفتار خود دربارۀ رسالت
(قصص 31 ،و )32
ازسوی خداوند ،صادق هستند.
و تو (در اين مقام) عصاى خود را بيفكن .چون
(عصا افكند و) بر آن نگريســت و ديد كه گويى
• -5-1ویژگی معجزات پیامبران و اولیاء الهی
اژدهايى مهيب و سبكخيز است رو به فرار نهاد.
در روایات
(در آن حال بدو خطاب شــد) اى موسى پيش
در روایات اهل بیت علیهمالسالم نیز موضوع
آى و مترس كه تو از ايمنان هستى .دست خود
معجزات پیامبــران مورد توجه قــرار گرفته و
را در گریبان کن تا سفید و درخشنده و بیعیب
ویژگیهای آن بیان شده است .در روایات چرایی
بیرون آید و از برای هر هراسی دست را به خود
اعطــای معجزه به پیامبران مــورد گفتگو قرار
بچسبان .پس این دو برهانهایی است از جانب
گرفته است.
پروردگارت به سوی فرعون.
نمونه دیگر داســتان اقرار ســاحران به الهی
• 1-5-1معجزه ،نشانه صدق مدعی پیامبری
بودن قدرت حضرت موسی علیهالسالم و ایمان
عن أبي بصير قال :قلت البيعبداهلل(ع) :الَي
آوردن ایشان به خدای موسی و هارون است:
ى أَ ْن أَل ْ ِق َع َ
علة أعطى اهلل عزوجل أنبيائه و رسله و أعطاكم
صاك َفإِذا ه َِي
ى ُموســ 
َو أَ ْو َح ْينا إِل 
المعجــزة؟ فقال :ليكون دليــ ً
تَلْق ُ
ا على صدق من
ون َف َو َق َع ال ْ َحــقُّ َو ب َ َط َل ما كان ُوا
َف مــا يَ ْأفِ ُك َ
شمـاره پنــج
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تمام نمود.
أتى به ،والمعجزة عالمة هلل اليعطيها
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
و هنگامــى كــه جناب عيســى
إال أنبيائه و رسله و حججه ليعرف به
بهـائیشنـاسی
الســام را بهسوى مردم فرستاد،
صدق الصادق من كذب الكاذب (ابن
عليه ّ
عصرى بود كه بيمارى زمينگيرى ،در
بابویه ،علل الشــرایع ،ج 1ص 122؛
بين مردم شــيوع داشته الجرم به طب نيازمند
مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،11ص .)71
بودنــد ،لذا حضرتش از جانب حــقّ ع ّز ّ
وجل با
ابوبصیــر گفت :بــه ابیعبداهلل امــام صادق
طبى كه نظيرش در بيــن مردم نبود
علیهالســام عرض کردم :بــه چه علتی خدای
داشــتن ّ
مبعوث شد ،آن جناب مرده را زنده مىكرد ،كور
عزوجل معجزه را به انبیاء و رسوالنش اعطا کرد؟
مادرزاد و مبتاليان به پيســى را با اذن خدا شفا
حضرت فرمود :برای اینکه دلیلی بر راستی آنچه
حجت را بر مردم
به آنها داده است باشــد .و معجزه عالمتی از
مىداد و بدينوسيله خداوند ّ
آن عصر تمام فرمود.
خداست که به هیچکس غیر از انبیاء و رسوالن
و در زمانــى كه وجود مبــارك خاتماألنبياء
و حجتهایش نمیدهد به این علت که راستی
صلّ َّ
ىالل عليه و آله را به پيغمبرى فرستاد ،بازار
صادق از دروغ دروغگو شناخته شود!
ســخنورى و خطبهخوانى و فصاحت و بالغت
رائج بود (راوى مىگويد :گمانم اين اســت كه
• -2-5-1تناسب معجزات پیامبران با احوال
امام دنبال «كالم و خطب» شعر را نيز آوردند)،
قوم خویش
لذا پيامبر اكرم صلّ َّ
ىالل عليه و آله از جانب خدا
معجزات پیامبران همواره با ویژگیهای قوم
قرآن را كه مشتمل بر مواعظ و احكام شرع -با
ایشان در هر عصر متناسب بوده است .در روایت
ت فصاحت و بالغت است -آورد و
كالمى درنهاي 
دیگری به نقل از ابن ســکیت از امام رضا علیه
بدين ترتيب اقوال و سخنان آنان را باطل نمود و
السالم از چرایی تفاوت میان معجزات پیامبران
حجت حقّ ع ّز ّ
وجل را بر مردم اثبات فرمود .ابن
سؤال شد .چرا معجزه موسی علیهالسالم تبدیل
ّ
سکیت در پایان از امام رضا علیه السالم پرسید:
عصــا به مار و یــد بیضا بود و معجزه عیســی
امروز چگونه حجت خدا بر بندگان برپا میشود؟
علیهالسالم ،شبیه کارهای طبیبان بود و معجزه
امام فرمودند :به واسطهی عقل (حجت درونی)؛
رســول اهلل صلیاهلل علیه و آلــه از جنس کالم
کــه به وســیلهی آن مدعی راســتین الهی را
و خطابه بود؟ امام رضا علیهالســام در پاســخ
تصدیق و مدعی دروغین را تکذیب نمایی( .ابن
فرمودند :خداوند تبارك و تعالى وقتى موســى
بابویه ،عیون اخبار الرضا ،ج 2ص 79؛ مجلسی،
السالم را مبعوث فرمود زمانى بود كه اغلب
عليه ّ
بحاراالنوار ،ج ،11ص .)70
مردم در آن عصر ساحر بودند ،لذا جناب موسى
از جانب حقّ ّ
پس در مجموع دریافتیم معجزه ،کار شگفتی
جلوعال نشانهای آورد كه در وسع
اســت که پیامبران الهی فراتر از قوانین عادی
و طاقت مردم نبود و عالوهبرآن ،سحر ساحران را
و جاری طبیعــت ،بهمنظور اثبات ادعای نبوت
حجت را بر آنها
با آن باطلكرد و بدين وسيله ّ
شمـاره پنــج
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باب امــا ادعای جدیــدی کرد .او
خویش انجــام میدهند .کارهایی که
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
گفت :معجزه من کالم و پیام من است
انســانهای عادی از انجــام دادن آن
بهـائیشنـاسی
و این جمالتی که به زبان میآورم .او
ناتوان هســتند .ازجمله ویژگیهای
در کتاب بیان فارسی نوشت...« :نظر
معجزه ،تحدی ،عدم معارضه و مغلوب
کنیــد در قرآن ،هرگاه خداونــد در مقام اثبات
نشدن و تناسب معجزه با موقعیت قوم هر پیامبر
رسول خدا بهغیر آیات احتجاج فرموده ،شماها
است و هیچکس غیراز فرستادگان الهی قدرت
هم تأمل فرمایید( »...باب ،بیان فارسی .)17 ،با
انجــام آن را ندارد و به همیــن دلیل از جایگاه
این گفتار ،باب عم ً
ال احتجاج به معجزاتی خارج
باالیی برخوردار اســت ،چون باعث تشــخیص
از آیات نازله را بیفایده معرفی کرد.
صادق از کاذب برای عموم انسانها میشود.
بعداز او ،بهاءاهلل معجزه پیامبران را در کتاب
ایقــان تأویل و با آن برخورد کرد .در این کتاب
• -2جایگاه معجزه در بهائیت
بهاءاهلل منظور از مار و ثعبان را قدرت موســی
هنگامــی که باب ادعای قائمیت و در پی آن
دانســت و منظور از یدبیضاء را معرفت حضرت
ادعای نبوت کرد ،مردم آن زمان طبق ســنت
موسی معرفی کرد (بهاءاهلل ،ایقان .)7 ،او همچنین
پیشینیان به او ابراز کردند که از طرف پیامبران
نار نمرود که میخواست ابراهیم علیهالسالم را با
گذشته بشــارتی برای ظهور خود نمایش دهد
آن بسوزاند ،به آتش حسد و اعراض و مخالفت
و یا معجزه یا عمــل خارقالعادهای ارائه کند تا
او تأویل کــرد (همان) .مبلغان بعدی بهائی که
برای مردم اثبات شود که ایشان از طرف خداوند
در تشــریح کتاب ایقان تالش کردهاند ،معنای
متعال مبعوث شدهاند (گلپایگانی ،کشف الغطاء،
ظاهری این عبارات قرآن و تورات را بهکلی منکر
202؛ آیتی ،الکواکب الدریه ،ج 1ص .)236
شدهاند و تنها معنای قابلقبول از این معجزات و
باب در شرایطی مدعی پیامبری شده بود که
خوارق عادات را همان تأویالت بهاءاهلل دانستهاند
از دیدگاه مســلمانان ،نبوت به حضرت محمد
(اشــراق خاوری ،قاموس ایقان ،ج 1ص  362و
صلیاهلل علیه و آله پایان یافته بود و طبیعتاً کتب
480؛ ج 2ص 1022؛ جمعی از نویســندگان،
آسمانی پیشین وعده ظهور او را نداده بودند .باب
جزوه رفع شبهات ،صص .)123-119
عمل خارقالعادهای که طبق سنت پیامبران قبل،
عبدالبهاء نیز هرچند توانایی پیامبران بر انجام
مطابق شــرایط روز مردم باشد ارائه نکرد .اگر او
امور خارقالعاده را انکار نکرده اســت ،اما آن را
میخواست چنین معجزهای ارائه کند ،الجرم باید
نسبت به هدایت انســانها کماهمیت دانسته
معجزهاش متناسب با عصر پیشرفت تکنولوژی و
اســت .این جمالت از او نشــان دهنده تالش
صنعت میبود (هادیان ،مسأله مشروعیت.)98 ،
رهبران بهائی برای خروج از ظاهر تورات ،انجیل
و قرآن کریم و نشاندن مراد تأویلی خود بهجای
• -1-2تالشهای رهبران بهائی در خروج
معنای ظاهری در آیات الهی است .او مینویسد:
معجزه از معنای خرق عادت
شمـاره پنــج
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بود تا نجاتبخشی آن وجدانی شود.
«مقصد این نیســت که مظاهر ظهور
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
یادآوری این نکته در این بخش خالی
(=پیامبران) عاجز از اجرای معجزاتند،
بهـائیشنـاسی
از لطف نیست که حجیت ظاهر متن
زیرا قادر هستند .لکن نزدشان بصیرت
بنابر سیره عقال و متشرعان از اصحاب
باطنی و گوش روحانی و حیات ابدی
اهل بیت علیهمالسالم اصلی پذیرفته شده است
مقبول و مهم اســت .پس در هرجایی از کتب
(غروی اصفهانی ،نهایة الدرایة فی شرح الکفایة
مقدسه که مذکور اســت« :کور بود ،بینا شد»
ج  3ص 33؛ صــدر ،دروس فــی علم االصول،
مقصد این اســت که کور باطن بود ،به بصیرت
ج 2ص  )159و عــدول از معنای ظاهری بدون
روحانی فائز شــد؛ و یا جاهل بود ،عالم شــد؛ و
دلیل ،موجه نیست ،چراکه الزم ه آن نقض غرض
یا غافل بود ،هشــیار گشــت؛ و یا ناسوتی بود،
خداوند از ارســال آیات قرآن کریم است .بدین
ملکوتی شد؛ چون این بصیرت و سمع و حیات
معنی که ظاهر آیــات قرآن تا آنجا که معارض
و شفا ابدی است .لهذا اهمیت دارد و اال حیات و
با ظاهر آیات دیگر و یا عقل قرار نگیرد ،حجت
قوای حیوانی را چه اهمیت و قدر و حیثیتی؟»
اســت و اگر از معنای ظاهری صرف نظر شود،
(عبدالبهاء ،مفاوضات.)79 ،
بدان معنا است که خداوند ،آیاتی را فرو فرستاده
ایــن تأویل و خــروج از ظاهــر ،هرچند که
و هزاران سال مردم را با ظاهر آن سرگرم کرده،
میتوانســت در برخی آیات مورد پذیرش قرار
حال آنکه مرادش از ارســال آن آیات ،مطلبی
گیرد ،اما اطالق کلی آن با ظاهر آیات در تعارض
دیگر بوده و در تمام این مدت ،انسانها را از فهم
بود و درصورت تأویل برخی آیات قرآن کریم با
مراد اصلی خویش محروم کرده است.
چنین پیشفرضهایی مفاهیم آن آیات بهکلی
گنگ و ناموجه مینمود .بهعنوان نمونه معجزه
• -2-2نقد دیدگاه گلپایگانی در پاسخ به
حضرت صالح علیهالسالم که بیرون آمدن شتر
چرایی عدم بروز خوارق عادات از باب و بهاءاهلل
از دل کوه و تعیین روزهــای مقرری برای آب
ابوالفضل گلپایگانی از مبلغان بزرگ بهائی در
نوشیدن او از رودخانه بود و یا کشته شدن شتر
یکی از مشهورترین کتابهای خود به نام فرائد،
توســط مخالفان حضرت صالح (الشعراء105 ،؛
به توجیه این عقیده در بهائیت پرداخته و دالیل
االعراف 73 ،تا 77؛ الشمس )13 ،با هیچ تأویلی
بسیاری آورده که چرا رهبران بهائی معجزهای
از این جنس ،ســازگار نبود .یا آنکه احتجاجات
نداشتهاند.
حضرت موسی و حضرت عیسی علیهماالسالم
او ابتدا همــان ادعای باب را تکــرار کرده و
بــه بینات و آیــات الهی برای اثبــات حقانیت
احتجاج قرآن را فقط به آیات نازلشده ازسوی
دعوت خود ،لغو و بیهوده بود ،چراکه درصورت
خداوند دانســته و منکر احتجاج قرآن کریم به
پذیرش هدایت ازســوی قوم ،دیگــر نیازی به
سایر معجزات شــده است .او مینویسد« :و اگر
احتجــاج به آیات نبود و درصورت عدم پذیرش
نفســی در جمیع قرآن تفحص نماید موضعی
هدایت ازسوی قوم ،امر هدایت محقق نگردیده
شمـاره پنــج
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آورد ،منحصر نمود (گلپایگانی ،فرائد،
را نتوانــد یافت که حضرت رســول
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
صص  80و  .)81مبلغان بهائی با این
علیهالسالم برای اثبات رسالت خود به
بهـائیشنـاسی
استدالل بهظاهر قرآنی ،کلی ه روایاتی
معجزات احتجاج فرموده باشد .بل در
را که انجام معجزات اقتراحی توسط
اکثر مواضع کثیره به صراحت دلیلیت
رسول اکرم صلیاهلل علیه و آله را تأیید میکند،
معجزات را رد فرموده ...و مقصود خداوند تبارک
بیاعتبار معرفی میکنند و آن را معارض قرآن
و تعالی این اســت که سبب اینکه ما معجزهای
کریم میخوانند (همان.)89 ،
نمیفرستیم و معجزات را دلیل تو قرار نمیدهیم
در پاســخ به این ادعا باید گفت که اوالً ،انکار
این اســت که امم ماضیه مانند عــاد و ثمود و
معجــزات و ایمان نیاوردن بــه پیامبران ،همواره
غیرهما معجزات انبیاء را تکذیب کردند و آیات
موجب نزول بال برای قوم انکارکننده نبوده است.
الهیه را حمل بر سحر و باطل نمودند و ما آن اقوام
بهعنــوان نمونه یهودیانی که بــا دیدن معجزات
طاغیه را هالک نمودیم و به نزول سخط ،ایشان
حضرت عیسی به او ایمان نیاوردند و برای قتل او
تالش و برنامهریزی کردند ،پس از اتمام مأموریت
حضرت عیسی ،نابود نشدند و عذابی بر بنیاسرائیل
فرود نیامد که باعث نابودی تمام منکران عیسی
شود (هادیان ،مسأله مشروعیت.)140 ،
دو دیگــر آنکه به گواه قرآن ،انجیل و تورات،
پیامبران بههنگام ارائه معجزات ،آن را دلیل الهی
بــودن دعوت خود معرفی میکردند و انجام آن
معجزات را به اذن خداوند میدانســتند .تلقی
مــردم و اطرافیان پیامبران نیز از ارائه معجزات
را محو و معدوم کردیم ،زیراکه ما نمیفرستیم
همیــن بود که نمونههایــی از آن ،در صفحات
معجــزات را اال بــرای اخافت[=ترســاندن] و
پیشین ارائه شد.
انذار[=بیــم دادن] به نزول عــذاب و هالکت .و
ســوم آنکه هرچنــد قرآن معجــزه جاودان
چون وجود مبارک حضرت خاتماالنبیاء ،رحمة
و بزرگترین نشــانه پیامبــری حضرت محمد
للعالمین بود و اراده الهیه بر این تعلق یافته بود
صلــیاهلل علیه و آله اســت ،اما تنهــا معجزه
که نسل قریش و سایر عرب و قبائل یهود و سایر
ایشان نیست (خویی ،البیان فی تفسیر القرآن،
فرق انقراض نیابد و از اعقابشــان اهل ایمان به
 .)107پیامبر نیز بعضاً و به ســبب اتمام حجت
ظهور آید ،این بود که از اظهار معجزات و آیات
با مخالفان ،به انجام معجزات اقتراحی دســت
قهریه ابا نمود و هالکت ایشــان را روا نداشت و
یازیدهاند .نمونههایی مانند شــکافته شدن ماه
حجت را به کتاب کــه رحمت و هدایت در آن
(القمر 1 ،و قمی ،تفســیر قمی ،ج 2ص )341
ودیعه نهاده شده است و احدی مثل آن را نتواند
شمـاره پنــج
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از ارســال تمام معجــزات اقتراحی و
و حرکت درخت در زمین به دســتور
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
مورد درخواست مشرکان مکه امتناع
رسول خدا (سید رضی ،نهج البالغه،
بهـائیشنـاسی
فرموده و دلیل آن نیز روشــن است؛
خطبــه  .)192از نمونههــای چنین
چراکه خداوند متعال ،ارســال بعضی
معجزاتی است.
از معجزات مورد درخواست قوم پیامبر را برای
آیه مورد استناد گلپایگانی (االسراء )59 ،نیز
اثبات حقانیــت دعوت او کافی میدانســته و
برای این اســتدالل او تکافو نمیکند .متن آیه
بدینوســیله ،از مسخره قرار گرفتن آیات الهی
شریفه چنین است:
َ
ْ
َّ
َو ما َم َن َعنا أَ ْن ن ُْرسِ َ
و زیادهخواهی مشرکان در انجام هرروزه معجزه
ــل ب ِالياتِ إِل أ ْن َك َّذ َب ب ِ َها
جلوگیری فرموده است.
ون َو آت َْينا ثَ ُمو َد ال َّنا َق َة ُم ْبصِ َر ًة َف َظلَ ُموا ب ِها َو ما
ْالَ َّول ُ َ
ن ُْرسِ ُل ب ِْالياتِ إ ِ َّل ت َْخ ِويفاً.
• -3-2نقدی بر نظریه گلپایگانی دربارۀ عدم
ترجمه :و ما را از فرســتادن آیات و معجزات
داللت معجزات بر الهی بودن دعوت پیامبران
(دلخواه آنان) جز تکذیب پیشینیان چیزی مانع
مبلغان بهائی در بخش دیگری از استداللهای
نبود ،و به ثمود (قوم صالح) آن ناقه را که آیتی
خود ،معجزات را دلیــل صدق ادعای پیامبری
روشــن بود (و همه مشاهده کردند) بدادیم ،اما
نمیدانند .آنان معتقدند که دلیل حقانیت و الهی
درباره آن ظلم کردند (و ناقه را پی نمودند) ،و ما
بودن دعوت هر پیامبر ،فقط در مطالبی که بیان
معجزات و آیات را جز برای آنکه (مردم از خدا)
میکند و کتاب او نهفته است و حتی به فرض
بترسند (و هدایت شوند) نمیفرستیم.
ارائه کاری خارقالعــاده ،آن کار دلیلی بر الهی
مالحظه میشــود که در این آی ه شــریفه،
بودن دعوت مدعی نیســت .آنان عدم استدالل
خداوند متعال به عدم ارسال آیات اشاره فرموده
پیامبر اکرم صلــیاهلل علیه و آله در قرآن کریم
و آن را با الــف و الم به صورت «اآلیات» بهکار
را شاهدی بر گفتار خود قرار دادهاند (گلپایگانی،
برده است .منظور از این آیه چنان نبوده است که
فرائد )88 ،و مدعی شدهاند که در سرتاسر قرآن
خداوند هیچ آیه و نشانهای بر حقانیت دراختیار
کریم ،خداوند هیچ نشــانهای به جز قرآن کریم
رســول اکرم صلیاهلل علیه و آلــه قرار نخواهد
را دلیل الهی بودن دعوت پیامبر معرفی نکرده
داد .زیرا مســلمانان و بهائیان هــردو بر اعجاز
اســت (همان) .به بیان این نویسندگان بهائی
قرآن ،اتفاقنظر دارند و چنین برداشتی با اعجاز
«بین ادعای پیامبری با قدرت معجزات ظاهری،
قرآن کریم در تعارض است (خویی ،البیان فی
منطقاً ارتباطی وجود نــدارد .به این معنی که
تفسیر القرآن .)107 ،بلکه ادام ه آیه نشاندهنده
فیالمثل از کســی که مدعی پزشــکی است،
آن اســت که خداوند امتناع از ارســال آیات را
درمان بیماریها انتظار میرود ،نه اینکه بتواند
برای دســت ه خاصی از معجزات ،یعنی معجزات
پرواز کند و یا آنکه ســنگ را به ســخن گفتن
اقتراحــی اختصاص داده و با الــف و الم عهد،
وادارد .چه که حتی اگر چنین کارهایی را بتواند
به آن آیات اشــاره فرموده است .یعنی خداوند
شمـاره پنــج
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 -2-3-2بروز نشــانههایی دال بر
انجام دهد و باعث تعجب همگان نیز
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
حقانیت رســول اکرم صلیاهلل علیه
بشود ،اثبات پزشکی او نخواهد بود».
بهـائیشنـاسی
و آلــه در کنار قرآن کریــم ،در آیات
(جمعــی از نویســندگان ،جزوه رفع
دیگر قرآن مورداســتناد قرار گرفته
شبهات ،صص  123و  .)124بنابر نظر
است (شاهرودی .)41 ،بهعنوان نمونه میتوان
این نویسندگان ،تنها دلیل و نشانه صدق دعوت
به این آیه شریفه اشاره کرد« :لقد ارسلنا رسلنا
پیامبران ،آثار و کتابهای ایشــان است و دلیل
بالبینــات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم
صدق دعوت باب و بهاءاهلل نیز کتابها و تعالیم
الناس بالقسط :همانا ما پیمبران خود را با ادلّه
آنان بوده است.
و معجزات فرســتادیم و با ایشان کتاب و میزان
در بررســی و نقد این استداللها نکات ذیل
عدل نازل کردیم تا مردم به راســتی و عدالت
قابل توجه است.
گرایند( ».آل عمران.)13 ،
 -1-3-2خداوند متعــال در قرآن کریم ،به
در این آیه نیز مالحظــه میگردد که عالوه
معجزات دیگری از رســول اکرم صلیاهلل علیه
بر نزول کتاب برای پیامبران ،آیات و نشانهها و
و آله اشــارت فرمــوده و آن را دلیل الهی بودن
معجزاتی برای ایشان بوده است که قطعاً پیامبر
دعــوت او و آیــه و بینــهای در جهت تصدیق
اکرم صلیاهلل علیه و آله ،از شمول این آیه خارج
دعــوی او معرفی کرده اســت .بهعنوان نمونه،
نیست .بهنظر میرسد انحصار نشانه پیامبری در
ي فِ َئ َت ْي ِن ال ْ َتقَتا
كان ل َ ُك ْم آيَ ٌة ف 
آیه شــریفهَ « :ق ْد َ
ُ
ــبيل َّ
کلمات یک پیامبر و کتاب آسمانی او و انتساب
ى كاف َِر ٌة يَ َر ْون َ ُه ْم
الل ِ َو أ ْخر 
ي َس
فِ َئ ٌة تُقات ُِل ف 
ِ
ِم ْثلَ ْي ِه ْم َرأْ َي ال ْ َع ْي ِن َو َّ ُ
این اســتدالل به قرآن کریم ،انحصاری نابجا و
الل يُ َؤي ِّ ُد ب ِ َن ْص ِر ِه َم ْن يَشــا ُء
مغایر با آیات این کتاب آسمانی باشد.
ي ذل َِك لَع ِْب َر ًة ِ ُلول ِي ْالَبْصار :نشــانه و آیتی
إ ِ َّن ف 
برای شما در این بود که چون دو گروه با یکدیگر
• -3ارائه معجزات از سوی باب و بهاءاهلل برای
روبرو شدند (در جنگ بدر) ،گروهی در راه خدا
اثباتحقانیت
جهاد میکردند و گروه دیگر کافر بودند ،و گروه
بهنظر میرسد تالشهای گلپایگانی در بیاثر
کافر ،مؤمنان را دوبرابر خود به چشم میدیدند،
دانســتن معجزه در اثبات پیامبــری مدعیان
و خدا توانایی و یــاری دهد به هرکه خواهد ،و
پیامبری ،چندان کارســاز نبوده اســت .چون
بدین آیت الهی اهل بصیرت عبرت جویند( ».آل
سؤاالت بسیاری را پاســخگو نبوده و درضمن،
عمران .)13
محتوا و حتی نثر نوشتههای باب و بهاء اهلل ،پر
مالحظه میشود که برخالف نظر گلپایگانی،
از اشکاالتی بود که درنظر بسیاری از مخاطبان،
دوبرابر دیده شــدن تعداد ســپاه مسلمانان در
هیچ شــباهتی به معجزات فرســتادگان الهی
جنگ بــدر ،درنظر کافران  -کــه خرق عادتی
نداشت و نوعاً خارقالعاده بودن آن کتابها محل
آشکار اســت -بهعنوان یک نشــانه برای اهل
تردید جدی بود.
بصیرت بیان شده است.
شمـاره پنــج
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بگویم! (باب ،بیان فارسی ،ص .)17
کار به آنجا رسید که رهبران بهائی
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
اصــ ً
ا تندنــگاری و حجیمنگاری
بدون توجه به این اصل اعتقادی خود
بهـائیشنـاسی
را یکــی از دالیل صــدق پیام خود
مبنی بر نداشتن هیچ معجزهای غیراز
میدانند .اصل این ادعا شــبیه ادعای
کالم ،برای اثبات حقانیت خود عالوه
انبیاء اســت .آنها هم کارهایــی خالف عادت
بر محتوای پیام ،ادعای کارهایی خارقالعاده برای
انجــام میدادند و آن را بینه و نشــانهای برای
خــود کردند .هرچند در ادام ه مقاله به بررســی
صدق ادعای خود معرفی میکردند .اما مسئله
این معجــزات خواهیم پرداخت ،اما یادآوری این
اینجا اســت که این دو ادعا قابل خدشه است و
نکته خالی از لطف نیست که بیان هریک از این
ثانیاً به فرض صحت ،دلیل اعجاز نیست .بهعنوان
معجزات و خوارق عادات ،بهمثابه مثال نقضی بر
نمونه باید گفت که از مطالعه متن ایقان به این
ادعای عدم لزوم ارائ ه معجزه و کارا نبودن معجزات
نتیجه میرســیم که این کتــاب در بازه زمانی
در اثبات حقانیت انبیا قابل بحث و بررسی است.
بیش از یک سال به نگارش درآمده است ،چراکه
در ادامه ضمن بررســی مســائل مطرحشده
بهاءاهلل در جایی از ایقان ،مینویسد :باری هزار
بهعنوان معجزه از سوی باب و بهاءاهلل ،مالحظه
و دويست و هشتاد ســنه از ظهور نقطه فرقان
خواهیم کرد کــه آیا ویژگیهای یادشــده در
گذشــت و جميع اين همج رعاع در هر صباح
مقدمه این مقاله در این موارد صادق اســت یا
تالوت فرقان نمودهاند و هنوز به حرفی از مقصود
آنکه نمیتوان با قواعد ارائهشــده ،نام معجزه بر
فائز نشدند( .بهاءاهلل ،ایقان .)114 ،از این عبارت
این موارد نهاد؟
برمیآید که او این جمالت را در ســال 1280
قمری نوشته اســت .اگر هم مبدأ ظهور پیامبر
• -1-3حجیمنویسی و تندنویسی باب و
را  13ســال قبل از هجرت ،یعنی بعثت ،درنظر
بهاءاهلل
بگیریم ،این جمالت در ســال  1267نوشــته
شوقیافندی مینویسد ...« :اعظم و اقدم آن،
شده اســت که با قطعی بودن نگارش ایقان در
کتاب مستطاب ایقان است که در سنین اخیره
شــهر بغداد قابل جمع نیست .در عین حال در
دورۀ اقامت بغداد ( 1278ه .ق .مطابق  1862م).
جای دیگــری از ایقان میخوانیم« :با اينکه امر
طی دو شــبانهروز از قلم مبارک نازل گردید»...
آن حضرت از صبح تا ظهر بيشتر امتداد نيافت
(شوقیافندی ،قرن بدیع.)285 ،
مقدسه هيجده سنه میگذرد که
شبیه همین ادعا را باب در کتاب بیان کرده
وليکن اين انوار ّ
باليا از جميع جهات مثل باران بر آنها باريد».
است .او مدعی است که یکی از دالیل پیامبری
(بهاءاهلل ،ایقان .)150 ،از این عبارت درمییابیم
من این اســت که پیامبر اسالم قرآن را در طی
که سال نگارش این جمالت ،سال  1278بوده
 23ســال عنوان کرد ولی مــن درعرض پنج
که هجده ســال از ادعای اولیه باب میگذشته
ســاعت  1000بیت مطلب نازل کــردم و تازه
است .همین دو عبارت نشان دهنده اشتباه بودن
رعایت کاتب را میکنم وگرنه تندتر هم میتوانم
شمـاره پنــج
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حی بنابر نقل منابــع بهائی بر مبنای
ادعای شوقیافندی در مورد نزول دو
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
خواب و یا بهواســطه برخی مشاهدات
روزه کتاب ایقان است.
بهـائیشنـاسی
در عالم رؤیا به باب ایمان آوردهاند که
تندگویی و زیادگویی باب نیز خرق
مهمترین آنها طاهره قرةالعین است .او
عادت نیست .بهفرض که او در ادعای
در عتبات بود ،خوابی دید و در آن خواب جمالتی
خود صادق باشد  -که منبع مستقل غیربهائی
را از ســید بزرگواری شــنید و آن را دفتر خود
چنیــن ادعایی را تأیید نمیکند -نمونههایی از
یادداشت کرد .هنگامی که همان جمله را بعدها
فراموشی آیات نازله (آیتی ،الکواکب الدریه ،ج1
در کتاب قیوم االســماء دید ،به باب ایمان آورد
صص  )237-235یا وجود اشــتباهات فراوان
(محمدحسینی ،حضرت باب ( .۳۴۲ ،نمونه دیگر
معنایی و شــکلی در آثار او (هادیان ،مســأله
از حروف حی که خواب دیدن در ایمان آوردن او
مشــروعیت ،صص  )104 - 102و بیان برخی
مؤثر بوده ،مالعلی بسطامی است (گهرریز ،حروف
عبارات بیمعنی در کلماتش ،همگی نمونههایی
حی .)48 ،مالیوسف اردبیلی از حروف حی نیز بر
از بطــان ادعای اعجاز اســت .اگر بــاب واقعا
اثر خواب یک شبان متوجه شد که برای پیمودن
تمام نوشتههایش منطقی و معقول مینمود و
راه صحیح و یافتن قائم موعود باید به شیراز سفر
اشکاالت ادبی و اغالط محتوایی در آثارش نبود،
کند (همان .)64 ،نمونه دیگر درویش هندی است
میشد تندگویی و زیادگویی را اعجاز او بهشمار
که در خواب باب را دید و از او دســتور گرفت تا
آورد؛ اما زیاد گفتن و درعینحال نابجا گفتن ،نه
جاه و مقام و ثروت خود رها کند و به سمت باب
از نشانههای یک پیامبر الهی ،بلکه از نشانههای
بشتابد .او نیز بعد از دیدن این خواب بهسوی باب
نادانی و جهالت است .به قول نظامی:
روانه شد (شوقیافندی ،قرن بدیع.)74 ،
با اینکه سخن به لطف آب است
در نقد این نمونهها باید گفت که شاید خواب
کم گفتن هر سخن ثواب است
و رؤیــای صادقه برای برخی دلیل حجیت قول
آب ارچه همه زالل خیزد
یک مدعی پیامبری باشــد ،اما بــرای دیگران
از خوردن پر ،مالل خیزد
حجــت نیســت و نمیتــوان آن را نمونهای از
کم گوی و گزیده گوی چون در
معجزات بهشمار آورد ،چراکه ممکن است افراد
تا ز اندک تو جهان شود پر
دیگری خوابی برخالف این خوابها ببینند و به
الف از سخن چو در توان زد
بطالن ادعای یک مدعی یقین کنند .درعینحال
آن خشت بود که پر توان زد
خواب دیدن خرق عادت نیست ،چراکه بسیاری
از انسانها ،در خواب مطالب زیادی میبینند و
• -2-3دلیل دانستن خواب برای ایمان
بســیاری از آن مطالب اضغاث و احالم است و
بهعنوان شــاهد مثال دیگر ،میتوان به ایمان
ارزشی ندارد .حتی به فرض صحت دعوی رؤیت
آوردن برخی چهرههای شاخص بابی یا بهائی ،به
خوابهایی اینچنینــی ،دلیلی وجود ندارد که
صرف دیدن یک خواب اشــاره کرد .اکثر حروف
شمـاره پنــج
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مســئلهای اســت که در نوشتههای
خوابهایی از ایندســت را از دسته
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
تاریخی بهائی به آن اشاره شده است
خوابهای بیاعتبار ندانیم.
بهـائیشنـاسی
(شوقی ،تلخیص تاریخ نبیل.)173 ،
همچنین تاریخهای بهائی ادعا کردهاند
• -3-3ادعای امی بودن باب و
که بهاءاهلل یک بار بیماری العالج میرزا آقاخان
بهاءاهلل
نوری را شفا داده است (همان)485 ،
بهائیان مدعی هســتند که بــاب و بهاءاهلل
در کتب تاریخــی بهائیان آمــده که وقتی
نیز مانند انبیاء گذشــته «امــی» بودهاند .این
محمدشــاه بیمار بوده و پای او مرض العالجی
ادعــا را خود باب و بهاءاهلل هــم در کتب خود
داشــته .باب فقط کتابــش را معجزه نمیداند
بیان کردهاند .عبدالبهاء بــر این درسناخوانده
که با کتــاب نزد او رفته
بودن تأکیــد میکند و
و ادعــای پیامبری کند،
مینویســد« :نورانیــت
بلکه میگوید من را ببرید
مظاهر مقدســه بذاتهم
تا شــاه را ببینم و پای او
اســت ...حضرت باب و
را شفا دهم تا بفهمد که
بهاءاهلل در هیچ مدرسهای
من با بقیه فرق دارم! که
داخل نشدند (عبدالبهاء
البته آقاسی مانع این کار
خطابات بزرگ ،ص .)7
میشود( .رفرنس؟)
هرچنــد غیرواقعــی
بودن ایــن ادعا با توجه
• -5-3ادعای معجزه
بــه مطالعــات تاریخی
بهاءاهلل در بغداد:
انجامشــده در مــورد
بهــاءاهلل در مواضــع
تحصیل باب مســئلهای
متعددی خواسته بود که
ثابتشده اســت (حاج
شککنندگان در حقانیت ادعای او ،در جایی جمع
قربانی ،پیامبران درس ناخوانده ،سراسر مقاله)؛
شــوند و از او بخواهند تا معجزهای انجام دهد و به
اما بیان این نمونه ،شــاهد مثالی برای تمسک
لوازم انجام آن معجزه پایبند باشند و او را تصدیق
مبلغان بهائی به بروز خرق عادت توسط مظاهر
کنند .به نمون ه ذیل توجه کنید« :شخصی شهير
ظهور اســت که با ادعای اولیه آنان ســازگاری
مسمی به ميرزاحسن عمو بود انتخاب
ندارد.
از علما که ّ
کردند ،به حضور مبارک فرســتادند و بهواســطه
• -4-3ادعای قدرت شفای بیماران
مشــرف شــد .ا ّول
فخرالدوله
زينالعابدين خان
بههنــگام اقامت باب در قصــر منوچهرخان
ّ
ّ
علميه نمود ،جوابهای کافی شنيد .عرض
معتمدالدولــه گرجی ،مردم برای شــفا یافتن
سؤاالت ّ
نمود که در مسئل ه علم مسلّم و محقّق است هيچ
بیماریهایشان به باب مراجعه میکردند و این
شمـاره پنــج
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کسی حرفی ندارد جميع علما معترف و
فرهنـگی اجتـماعی
 -1معجزه انجام عملــی خارقالعاده
قانعاند ،لکن حضرات علما مرا فرستادند
بهـائیشنـاسی
اســت که گاهــی با تحــدی همراه
که امور خارقالعاده ظاهر شود تا سبب
میشــود .معجــزه از آن جهــت که
اطمينان قلب آنان گردد .فرمودند بسيار
نشانهای از ارتباط مدعی پیامبری با عالم غیب
خوب ...ا ّما من ميگويم خيلی خوب ولی شــماها
اســت ،در اقناع مخاطبان یک پیامبر و تصدیق
معين کنيد که اگر ظاهر
م ّتفق شويد و يک مسئله ّ
الهی بودن دعوت او نقش بهسزایی دارد.
شد برای ما شــبههای نمیماند و بنويسيد و مهر
 -2تــورات ،انجیل و قرآن کریــم ،نمونههای
کنيد و تســليم نمایيد ،آن وقت من يک شخصی
بسیاری از معجزات را برای پیامبران الهی نقل
را ميفرستم تا آن معجزه را ظاهر نمايد (خطابات
کردهاند و ارائه این معجزات را دلیل حقانیت آنان
مبارکه ،ج ،3ص 76؛ جمعی از نویسندگان ،جزوه
ذکر کردهاند.
رفع شبهات ،ص  .)123نمونههای دیگری مشابه
 -3بهائیان تــاش کردهاند تا خــوارق عادات
با ایــن در تاریخ بهائیت و کتابهای اســتداللی
انجامشده توســط انبیاء الهی را فاقد داللت بر
ایشــان به چشم میخورد .نکتۀ مهم آن است که
حقانیت آنان جلوه دهند .در این مســیر گاهی
در هیچکــدام از این مــوارد ،وقوع معجزه محقق
از تأویل این معجــزات مدد گرفتهاند ،اما ظاهر
نشــده و نویســندگان بهائی تصریح میکنند که
بســیاری از آیات قرآن و تورات و انجیل ،با این
جلســهای برای ارائه معجزه بهاءاهلل تشکیل نشده
تأویالت ســازگاری ندارد و بنابر اصل حجیت
است (گلپایگانی ،فرائد ،صص .)95-92
ظاهر ،چنین تأویالتی پذیرفته نیست.
آنچه از بیان نمونههای فوق مدنظر این پژوهش
 -4بهائیان مدعی شدهاند انجام معجزاتی که با
است آن اســت که علیرغم آنکه مبلغان بهائی،
ادعای پیامبران سازگاری نداشته باشد ،نمیتواند
معجزه و انجام کار خارقالعاده را دلیل پیغمبری
دلیلی بر صدق ادعای الهی بودن ایشان باشد .اما
یک مدعی نمیدانند ،اما به گفته خود ،برای انجام
این مسئله با بسیاری از آیات قرآن ،و بخشهایی
آن اعالم آمادگی کردهاند و آنچه که مانع بروز این
از تورات و انجیل درتعارض اســت و نمیتواند
معجزات شده است ،سستی ،کمانگاری یا ترس
مورد پذیرش پیروان ادیان ابراهیمی قرار گیرد.
مخالفان این دیانت از بروز معجزه اعالم شده که
 -5بهائیان تالش کردهاند درعینحال نمونههایی
قابل تأیید توسط منابع مستقل تاریخی نیست.
از خرق عادت را در رفتار رهبران خود به نمایش
همین اعالم آمادگی نشان میدهد که برخالف
بگذارنــد و آن را دلیــل ایمــان آوردن برخی
نظریه گلپایگانی و نویسندگان جزوه رفع شبهات،
چهرههای بابی یا بهائــی قلمداد کردهاند .حال
بهاءاهلل نیز اثبات نبوت با ارائه معجزه را پذیرفته
آنکه اوالً ،بسیاری از این موارد از شمول معجزه
بود و قصد داشت با انجام آن ،الهی بودن دعوت
و خوارق عادات خارج است و ثانیاً ،با ادعای مورد
خود را آشــکار سازد ،اما هیچگاه زمینه بروز این
اشاره در بند قبلی نتایج درتعارض است.
معجزات فراهم نشده است.
فصـلــنـامـه
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25کریمی مصطفی ،قلمــرو داللت معجــزه،1377 ،
ملی نشر آثار بهائی به زبان فارسی و عربی.
ماهنامه معرفت ،شماره 26 .
11حاج قربانی نرگس ،پیامبران درس ناخوانده،1395 ،
26گلپایگانی ابوالفضل ،فرائد 2001 ،میالدی ،هوفمایم
تهران :فصلنامه بهائیشناسی ،سال اول ،شماره اول.
آلمان :مؤسسه ملی مطبوعات امری.
12جمعــی از نویســندگاه بهائــی ،جــزوه رفــع
27گلپایگانی ابوالفضل  ،گلپایگانی مهدی ،کشفالغطاء،
شــبهات ،ويرايــش دوم ،پائيــز  1388از ســایت
 ،1919تاشکند :بی نا.
28گهرریز هوشــنگ ،حروف حی ،1993 ،هندوستان،
www.rafe-shobahat.ning.com
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پـایـان

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

پژوهش ها

بهائیت و مسئله انکار وجود
طبقه روحانی
نویسنده  :مریم آگاه  :پژوهشگر حوزه دین
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چکیده

مراجعه غیرمتخصص به

متخصص در علوم و فنونی

که انسان توانایی آن را ندارد ،امری وجدانی

و عقالئی است .مســئله دین هم از این اصل
عقالئی مستثنی نیست .در ادیان الهی همواره

عالمانی تربیت میشوند تا راهنمای هدایت و

جوابگوی مردم در مسائل دینیشان باشند.

برهمین مبنا بهائیان هم که خود را معتقد به
اصل وحدت ادیان معرفی میکنند ،مبلغانی

برای همین منظــور تربیت میکنند ،اما ادعا

میکنند کــه در دیانت بهائی روحانی و فقیه

وجود نــدارد و افراد بهجای تقلید از دیگران

در امور مربوط به دین ،خود آن امور را کشف

میکنند و از طریق مشورت و گفتگو ،وظیفه

خود را مییابند .این درحالی است که هم در
عمل و هم در نصــوص آنها خالف این ادعا
را میبینیم .شاید بهتر این باشد که بگوییم

آنها برای مبلغان خود لباس خاصی را مثل

روحانیون مســلمان یا خاخامهای یهودی و

 . . .تعریــف نکردهاند .اگر این ادعای بهائیان

را مبنی برنبود روحانی و فقیه در این دیانت
بپذیریم ،ضعف بزرگی برای جامعه بهایی است

و جامعه بهائی دچار ســردرگمی خواهد شد.
این مقاله پاسخی به چهلمین مقاله از جزوه
رفع شبهات نیز محسوب میشود.

کلیدواژه :بهائیــت ،روحانیت ،مرجع تقلید،

جزئیات احکام ،تبلیغ
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اعتقادی و پاســخگویی به مسائل
•مقدمه
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
دینی مردم ،رنج ســفر را بر خود
لــزوم مراجعه افراد عــادی به
بهـائیشنـاسی
هموار میکردند .مــردم نیز بنابر
متخصص در تمامــی علوم ،امری
همان قاعده عقالیی پیشگفته ،به
پذیرفتهشــده و عقالنــی اســت.
این متخصصان مراجعه میکردند و از تعالیم
بهعنــوان نمونه ،مراجعه یــک بیمار که از
دین خود آگاه میشدند.
پزشــکی و رازورمز آن چیزی نمیداند ،به
در این میان ،مبلغان بهائی که مرام خود
پزشــکی که ســالها درس طب خوانده و
را دینی الهــی و درامتداد ادیان گذشــته
در آن متخصص شــده است ،امری بدیهی
معرفی میکنند ،اصــرار دارند که طبقهای
و پذیرفتهشــده در میان تمام عقالســت.
به نام طبقه روحانی در جامعه ایشان وجود
در دنیای امروز ،حرکت به ســمت و سوی
ندارد و آنان از مرجعی برای آشنایی با تعالیم
تخصص ،شــکلی جدیتر بــه خود گرفته
دین خود تقلید نمیکنند و این مســئله را
است .اگر در گذشــته افرادی بودند که در
از امتیازات آیین خود بهحســاب میآورند
بســیاری از علوم ،به باالترین سطح ممکن
(جزوه رفع شــبهات .)226 ،در این نوشتار
در دوران خــود میرســیدند و در چندین
ازســویی به بررسی صحت و سقم این ادعا
علم ،دانشمند محســوب میشدند ،امروزه
خواهیــم پرداخت و ازســوی دیگر ،به این
با گسترش و پیشرفت تمامی علوم ،چنین
پرســشها پاسخ خواهیم داد که ریشههای
مسئلهای وجود ندارد و هرکس در یک علم
چنین ادعایی در بهائیت در کجاست؟ و آیا
یا شاخهای از یک علم ،میتواند متخصص
اساساً فقدان چنین طبقهای در یک اجتماع،
باشد .علوم دینی نیز از این قاعده مستثنی
برای آن امتیازی محسوب خواهد شد؟
نیست.
در ادیان الهی نیز مالحظه میکنیم که از
•ریشههای قرآنی لزوم رجوع به متخصص
زمان آغاز دعوت ،برای ارشاد و هدایت مردم
در مسائل دینی
و پاسخگویی به سؤاالت دینی آنها ،عدهای
در اسالم تقلید در اصول دین جایز نیست
ازسوی پیامبران و حجج الهی آماده و تربیت
و تمامی مراجع و فقها در رســالۀ خود این
میشدند ،چراکه همه مردم نمیتوانستند
مطلب را قید کردهاند .در کلیات فروع دین
به پیشــوایان خود بهطور مستقیم مراجعه
هــم (اصل نمــاز و روزه و ) . . .تقلید جایز
کنند و از طرفــی الزم بود با معارف دین و
نیســت ،بلکه در جزئیات احکام باید تقلید
تعالیم آن نیز آشنا شوند .لذا در تمام ادیان
کرد .البته تقلید مخصوص کسانی است که
پیشــین ،در هر زمان علما و دانشــمندانی
در علم دین تخصصی ندارند و اگر کســی
بودند که به این مهم رســیدگی میکردند
توانســت احکام دین را از میان منابع اصیل
و حتی گاهی برای گســترش دین و مبانی
شمـاره پنــج
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دینی استخراج کند ،دیگر نیازی به
و همقطاران و همشهریان ،یکی از
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
تقلید ندارد.
وظایف کسانی اســت که به مقام
بهـائیشنـاسی
تفقه در دین نائل شــدهاند و البته
درعینحال اســتعدادهای افراد
مقدمه این هشدار ،یادگیری علم
مختلــف و توان فکری ایشــان و
دین است ،که واجبی کفایی است .بنابراین
البته اقتضائات زندگی بشر چنان است که
قــرآن کریم ،وجود گروهی که در مســائل
همگان نمیتوانند کار و زندگی را رها کنند
دینی مسلط باشــند و سپس به میان قوم
به جستجوی علم دین بپردازند و دقیقترین
خود بروند و اهل قوم خود را نســبت به آن
کوشش های فقهی را بیاموزند و به اجتهاد
مسائل آگاه سازند ،به رسمیت شناخته و آن
خود از نصوص دینی عمــل کنند .چراکه
را تأیید کرده و به انجام آن دستور داده است.
زندگی اجتماعی بشر ،محتاج تولید است و
تذکر این نکته مهم نیز در اینجا الزم است
انسانها باید برای گذران زندگی خود ،تالش
که به باور مســلمانان ،دین مجموعهای از
کنند و درعینحال ،بخشی از عمر خود را نیز
اعتقادات ،باورها ،احکام فردی و اجتماعی و
به یادگیری علوم دینی اختصاص دهند .پس
بایدها و نبایدهاست که توسط خداوند متعال
فرصت کافی و مناســب برای تمامی آنها
معین شده و در قرآن کریم و روایات پیامبر و
فراهم نخواهد شد تا این مسیر را بپیمایند
جانشینان پاک ایشان تجلی یافته است .دین
و تمام احتیاجات خود از دین را از منابع آن
امری مشورتی و به دلخواه انسانها نیست
کشف کنند .با توجه به همین موضوع ،قرآن
که افــرادی بتوانند ،با همفکــری و تبادل
کریم یادگیری علم دین را واجب کفایی قرار
نظر ،برای احــکام آن تعیین تکلیف کنند.
داده است تا گروهی نسبت به آن اقدام کنند
بلکه انسانها موظفند از میان منابع موجود
و هنگامی که مسائل دینشان را آموختند ،به
و اصیل دینی ،بایدهــا و نبایدهای دین را
دیگران نیز آن را یاد دهند .قرآن میفرماید:
کشــف کنند و به آن عمل کنند .علت این
ــر م ِْن ُك ِّل ف ِْر َقــ ٍة ِم ْن ُه ْم طائ ِ َف ٌة
« َفلَ ْوال ن َ َف َ
مسئله نیز روشــن است .به باور مسلمانان،
ِّين َو ل ُِي ْنذ ُِروا َق ْو َم ُه ْم إِذا َر َج ُعوا
ل َِي َت َف َّق ُهوا فِي الد ِ
خداوند حکیمی که انسان را آفریده است ،به
ون :پس چرا از هر فرقهاى
إِل َ ْي ِه ْم ل َ َعلَّ ُه ْم يَ ْح َذ ُر َ
مقتضیات زندگی او و برنامه سعادتش آگاه
از آنان ،دستهاى كوچ نمىكنند تا [دستهاى
است و تنها خداوند است که با شناخت کامل
بماننــد و] در دين آگاهى پيدا كنند و قوم
از انسان و مسیر نیل او به سعادت ،میتواند
خود را -وقتى به ســوى آنان بازگشــتند
برنامه زندگی او را مشخص کند .انسان اما
بيم دهند -باشــد كه آنان [از كيفر الهى]
در این میان ،با توجه به عدم شناخت نسبت
بترسند؟» (-122توبه).
به ظرافتهای خود و محیط پیرامونیاش ،از
مالحظه میشــود که بازگشت به میان
تدوین چنین برنامهای عاجز است و عقل او
قوم خود پــس از یادگیری و انذار اطرافیان
شمـاره پنــج
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به متخصصــان در امر دین ،مورد
مییابد که صالحیت ورود به چنین
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
تأییــد بــوده اســت .خاخامهای
حیطــهای را ندارد .چراکه با توجه
بهـائیشنـاسی
یهودی و کشیشــان مســیحی و
به ناشــناختههای بسیار او از خود
روحانیان مسلمان ،هریک در طول
و محیط زندگی و عاقبت خویش،
تاریخ ادیان ،به وظیفه هدایت دینی جوامع
تنها راه او برای کشف برنامه سعادت ،سعی
خود پرداختهاند و مورد پذیرش دینداران در
و خطا اســت که روش عاقالنهای برای نیل
جامعه قرار گرفتهاند .باوجود چنین اشتراکی
به سعادت نیست .چراکه عمر آدمی محدود
میان ادیان الهی پیشــین ،انکار لزوم وجود
است و ممکن اســت هیچگاه از این مسیر،
چنین طبقهای نهتنها با سیره عقال درتعارض
به آن برنامه متعالی متناســب با روحیات
است ،بلکه به جهت مخالفت با اساس ادیان
خویش و اقتضائات زندگیاش دست نیابد.
پیشین ،نباید مورد پذیرش تشکیالت بهائی
اما راه مراجعه به خداوند برای شناخت مسیر
قــرار گیرد و درواقع چنیــن ادعایی ،نقض
سعادت ،بهجهت حکیم بودن خداوند و علم
غرض محسوب میشود.
او به انســان و نیازهایــش ،راهی منطقی و
آیا در بهائیت طبقه روحانی وجود ندارد؟
عقالئی است.
با دقــت در این جملۀ بهائیــان که ادعا
میکننــد مرجع تقلید یــا روحانی ندارند،
•دیانت بهائی و مسئلهی وحدت اساس
سؤاالت زیادی به ذهن پژوهشگران متبادر
ادیان
میشود .ازجمله:
یکــی از مفاهیم مهــم در تعالیم بهائی
چه کســانی بــه فرزندان بهائــی که از
مسئله وحدت ادیان و وحدت مظاهر مقدسه
خردســالی به کالس درس اخالق میروند،
اســت .در توضیح این تعلیم بیان شده که
آموزش میدهند؟
اســاس ادیان الهی یکی است و همگی در
مراجعی که پاسخهای سؤاالت بهائیان را
اصول مشــترکند (یزدانی ،نظر اجمالی در
میدهند ،چه شأنی دارند؟
دیانت بهائی ،ص  .)28براساس این تعلیم،
آیا کســانی که به سن تکلیف میرسند،
نباید تفاوت اساســی میان ادیان مختلف و
خودشــان میتوانند آثار پیشوایان بهائی را
اجتماعات انسانی بهوجود بیاید و اگر دینی
بخوانند و احکام را استخراج کنند؟
مدعی تعالیمی شــد که با اســاس ادیان
کسانی که میخواهند در بهائیت مطالعه
گذشته درتعارض بود ،آن دین راه صحیحی
کنند و یا کسانی که تازه بهائی میشوند و
را نپیمــوده و از جانب خداوند برای هدایت
با جمالت دشــوار و مغلق کتابهای بهائی
انسانها نیامده است.
مواجه میشــوند و نمیتوانند معارف بهائی
همانگونــه که در مقدمه بیان شــد ،در
و احــکام آن را با مطالعه این کتابها درک
تمامی ادیان الهی گذشته ،مسئلهی رجوع
شمـاره پنــج
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آیین ،طبقهای را تربیت کرده است.
کنند ،چه وظیفهای دارند؟
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
درواقع نــام آن را نمیآورند اما در
ایــن همه محافــل مختلف در
بهـائیشنـاسی
عمل ،رسم آن را بهجا آوردهاند.
سرتاســر دنیا که بهائیان را اداره
بهعنوان نمونه هنگامی که یک
میکنند و پاســخگوی شبهات و
مبلغ بهائی پاســخ پرسشــی را نمیداند،
سؤاالت احبا هستند چه جایگاهی دارند؟
اظهار میکند که «اجازه دهید تا بپرســم و
کالسهای روحی و اطفال و نسائم تایید
پاســخ را بیاورم ».آیا پرسش از دیگری که
و . . .را که توســط تیوترها و معلمان بهائی
در مسئلهای متخصصتر از ماست ،نشانگر
برای مخاطبان مختلف اداره میشود ،چگونه
وجود طبقهای روحانی در تشکیالت بهائی
توجیه می کنید؟
نیست؟ مسلماً چنین است.
کالسهای تبلیغــی را که در طول هفته
قرار گرفتن یک ســرگروه در کالسهای
در نقاط مختلف برگزار میشوند ،چه کسانی
تبلیغی بهائیان موسوم به طرح روحی نشان
اداره میکنند؟
میدهد که تشــکیالت بهائی ،گســترش
اعضای دارالتبلیــغ بینالمللی بهائی که
خود را برعهده گــروه خاصی از بهائیان که
وظیفه آن تبلیغ بهائیت در سراســر جهان
آشنایی بیشتری با تعالیم بهائی دارند قرار
است ،از چه طبقهای هستند؟
داده و هرچند از دیگر بهائیان در پیشــبرد
ایادی امراهلل را که وظیفه نشــر نفحات و
فعالیتهای تبلیغی خــود بهره میبرد ،اما
تربیت نفوس و تعلیــم و تربیت را برعهده
وجود طبقهای متخصص برای ترویج تعالیم
دارند (دکتر اســلمنت ،ظهــور جدید برای
بهائی را به رسمیت شناخته است.
عصر جدید ) 282/چه می نامید؟
یا مالحظه میکنیم مبلغان مشهوری مانند
مالحظه میشــود که هرچنــد بهائیت
اشراق خاوری و ریاض قدیمی ،کتابهایی
در ظاهر مدعی اســت کــه طبقهای به نام
نظیر «گنجین ه حــدود و احکام» و «گلزار
روحانــی ندارد و در هیچ مســئلهای تقلید
تعالیم بهائی» را برای انجام آنچه که بهائیت
نمیکنــد ،اما در عمل ،خــود نیز از همان
بهعنوان احکام دینی مطرح کرده است ،به
قاعده پیشگفته رجــوع غیرمتخصص به
رشــته تحریر درآوردهاند .عمل به محتوای
متخصــص بهره میبرد .شــاید در بهائیت
چنیــن کتابهایی ،درواقــع همان تقلید
لباس خاصی برای این طبقه درنظر گرفته
کردن از افراد نامبرده اســت ،چراکه آنان با
نشــده باشــد  -آنچنان که در ادیان الهی
مطالعه و تفحص در کتابهای باب ،بهاءاهلل،
دیگر ،معموالً طبقات روحانی از لباسهای
عباسافندی و شوقی به جمعآوری احکام و
مخصوصی استفاده می کنند -اما آنچه که
تعالیم بهائی دســت زدهاند .مسلم است که
مسلم است ،تشکیالت بهائی نیز برای تبلیغ
یافتن احکام بهائیت برای سایر پیروان این
مرام خود و پاسخگویی به سؤاالت دربارۀ این
شمـاره پنــج
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ص .)249بنابرایــن هزینه زندگی
آیین کاری تقریبا غیرممکن است،
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
مبلغــان بهائی که شــغلی ندارند
چراکه نه تمــام منابع را دراختیار
بهـائیشنـاسی
برعهد ه پیروان بهائیت است و این
دارند و نه فرصت و توانایی مطالعه
بسیار شبیه همان چیزی است که
تمام آثار رهبران بهائی را دارند .لذا
در طبق ه روحانی در ادیان دیگر وجود دارد.
ترجیح میدهنــد به یافتههای متخصصان
در معرفی آیین بهائی در یکی از جزوات
بهائــی اعتمــاد کنند و دســتورات دیانت
داخلی بهائیان ،عباراتی جلب توجه میکند
بهائی را همانند آنچه که اشــراق خاوری یا
که نشــان میدهد وظایف طبقه روحانی،
ریاض قدیمی در کتابهای خود جمعآوری
به رسمیت شناخته شده و البته به محفل
کردهاند بهجا بیاورند و درواقع از آنان تقلید
محلی واگذار شــده اســت .در ذیل محفل
کنند.
روحانــی محلــی در یکی از ایــن جزوات
مالحظ ه دو ســند ذیل در همین بحث
میخوانیم:
خالی از لطف نیست:
«این محفل نزدیکترین واحد تشکیالتی
باب چهارم کتاب گنجینه حدود و احکام
به افراد بهائی اســت .همانطــور که ذکر
(در وجوب اطاعــت از اوامر مصوبه محافل
شــد حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس از آن
مقدسه روحانیه قبل از تشکیل بیتالعدل
بهعنــوان بیتالعدل محلی نام میبرند ولی
اعظم) نشــان میدهد که بهائیان پیش از
فع ً
ال به نام محفل روحانی شناخته میشود و
تشــکیل بیتالعدل اعظم باید بهطور کامل
از آنجایی که در دیانت بهائی طبق ه کشیش
از اوامــر محفل روحانی منطقه خود پیروی
و مال وجود ندارد ،محافل محلی وظایفی را
کنند .بعد از تشــکیل بیتالعدل اعظم نیز
که در ادیان قبل ،این طبقه برعهده داشتند،
تکلیف آنان روشن است و باید بیچونوچرا
انجام میدهند .حضــرت عبدالبهاء درباره
و حتی بــدون آنکه علت تمام دســتورات
این محافل میفرمایند« :از آنها چشــمه
بیتالعدل را بدانند ،از آن تبعیت کنند که
حیات به هرسو جاری میشود .آنها منبع
همان مفهوم تقلید کردن است.
پیشرفت و ترقی بشر در هر زمان و تحت هر
عباسافنــدی میگوید« :شــخص مبلّغ
شرایطی بهشمار میروند ».مسئولیت رشد
بايد در نهايــت تنزيه و تقديس قيام نمايد
روحانی هر جامعــه برعهده محافل گذارده
تــا ن َ َفس پاکش در قلوب تأئير کند و جوهر
شــده است .رشــد روحانی عبارت است از
خلوصش در انظار جلوه نمايد .ولی مبلّغين
امور مربوط به تبلیغ ،تعلیم و تربیت اطفال
که حِ َرف و صنايعی ندارند و کسب و تجارتی
و بزرگساالن ،ازدواج ،طالق ،مراسم تدفین
نمينمايند ،شــب و روز به تبليغ مشغولند،
و برگزاری جلســات ضیافات نوزده روزه و
يــاران الهی بايد از آنــان مالحظه نمايند»
ایام متبرکه .حضرت ولی امراهلل میفرمایند:
(اشــراق خاوری ،گنجینه حدود و احکام،
شمـاره پنــج
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مخالفتها ،توسط طرفداران باب
«رابطه احبــا با محفل محلی باید
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
در محراب عبادت ترور شــد و به
مثــل رابطــه فرزند بــا پدرومادر
بهـائیشنـاسی
شهادت رسید .نام قاتل ،مالعبداهلل
باشد( ».روزنههای یاد ،ص.)41
شيرازي ذكر شده است؛ در كتاب
دقت در این مطلب بنابه اذعان
كشف الغطاء (ص  )108از جواني شيرازي
کتاب تبلیغی بهائیان این اســت که وظیفه
به نام ميرزاصالح نام برده شــده كه اقدام
کشــیش و مــا را محافل محلــی انجام
و اعتراف به قتل كرده اســت ( - .اشــراق
میدهنــد .پس چرا بهائیــان میگویند ما
خاوری ،تلخيص تاریخ نبیل ص )269و به
روحانی و مال نداریم؟ آیا با عوض کردن نام
همین دلیل مالمحمدتقی را شهید ثالث
صورت مسئله پاک میشود؟
نامیدهاند.
در همان منبع پیشین و چند سطر جلوتر
مخالفت روحانیت شیعه با تبلیغات باب و
چنین میخوانیم« :هیچ فرد بهائی نباید و
بهاءاهلل به همینجا ختم نشد .علمای شیعی
نمیتواند خود را برتر از مقام محفل محلی
و شــیخی ،بارها در اصفهان و تبریز با باب
بداند و هیچ عذری برای عدم اطاعت از اوامر
مناظره کردند که شرح برخی از مناظرههای
محفل قابل قبول نیست( ».همان).
آنان با باب در کتب تاریخی و بهائی موجود
مالحظه میشــود که اساساً ادعای عدم
است (گلپایگانی ،کشــف الغطاء .)200 ،در
تقلید و وجود نداشتن طبقهای به نام روحانی
یکی از مشهورترین مناظرههای انجامشده
در بهائیت ،ادعایی نادرست است و نه تنها با
میان ایشــان و باب در مجلس ناصرالدین
سیرۀ عقال و ادیان گذشته درتعارض است،
شــاه ،آنچنان از لحاظ محتــوا و ادبیات
بلکه با واقعیت خارجی موجود در بهائیت نیز
عرب ،بر باب تاختند کــه برای ناصرالدین
سازگاری ندارد.
میرزا  -کــه در آن زمان ولیعهد ایران بود-
چرا بهائیت بــا طبقه روحانی ســازگار
بطالن دعاوی بــاب محرز گردید و به بیان
نیست؟
گلپایگانی« :چون مجلس گفتوگو تمام شد
دانشمندان و علمای شیعه ،بعد از ادعای
جناب شیخاالســام را احضار کرده باب را
باب ،به مخالفت علمی با او پرداختند و با
چوب مضبوط زده تنبیه معقول نمود و توبه
استفاده از امکانات تبلیغی خود نظیر منابر
و بازگشت و از غلطهای خود انابه و استغفار
و خطبههــای نماز جمعه ،بــا باب مقابله
کرد و التزام پابهمهر سپرده که دیگر از این
کردند .یکی از مهمترین دانشــمندانی که
غلطها نکند( ».همان.)204 ،
با باب به مخالفت پرداخت ،مال محمدتقی
مخالفــت علما با باب و بهاءاهلل ،مخالفتی
قزوینی برغانی بود .مال محمدتقی مجتهد
عالمانه و دلسوزانه بود ،چراکه آنان با تسلط بر
مشهور شهر قزوین و از بزرگترین علمای
آیات قرآن و روایات معصومان علیهمالسالم،
عصــر خویش بــود که به دلیــل همین
شمـاره پنــج
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دریافتــه بودند کــه ادعاهای باب
فرهنـگی اجتـماعی
و بهــاءاهلل ،ادعایی گزاف اســت و
بهـائیشنـاسی
•نتایج
آنان نمیتوانند ،فرستادگانی الهی
با عنایت به نکات مطرحشــده
باشــند .بدیهی بود که روحانیت
در این نوشتار ،نتایج ذیل قابل بهرهبرداری
شــیعه ،همین مطالب دریافتی خود را در
است:
اختیار عموم جامعه قرار میداد و به همین
اصــل لزوم مراجعه به متخصص در کلیه
دلیل ،تنفری تاریخی از روحانیت شیعه در
علوم ،از جمله در علم دین ،اصلی پذیرفته
دل بهاءاهلل و پیروان او شکل گرفت .این تنفر
شــده در میان تمام عقالســت و انکار آن،
تاریخی در بسیاری از نوشتههای بهاءاهلل و
مستلزم تردید در مبانی عقلی است.
پیروان او بروز و ظهور یافته است .بهعنوان
در تمامی ادیان الهی گذشته ،پیامبران و
نمونه ،بهائیــان مرحوم شــیخ محمدباقر
حجج الهی ،افرادی را برای رساندن پیام خود
نجفی را که با ایشــان مخالفت میورزید،
به عموم جامعه تربیت میکردهاند و انجام این
گرگ(ذئب) نامیدند و فرزند او را ابنالذئب
کار در اسالم ،ریشه در دستور صریح قرآن
نام نهادند و بهاءاهلل برای او نامهای نوشــت
کریم دارد .بهائیت با وجود دســتور وحدت
کــه در میان بهائیان به لــوح «ابنالذئب»
اساس ادیان و اشتراک تمامی ادیان گذشته،
نامور گردید (قدس جورابچی ،بهاءاهلل موعود
در وجود افرادی برای قرارگیری در جایگاه
کتابهای آســمانی259 ،؛ چمــن خواه ،دو
مرجع فکری و دینــی جامعه ،نمیتواند به
مکتوب تاریخی .)58 ،بهعنوان نمونه دیگر،
انکار این اصل مسلم بپردازد.
در کتاب ایقان ،بهاءاهلل مکررا ً مخاطبان خود
علیرغم ادعای بهائیت درمورد نداشــتن
را از مراجعه به علما برای ســنجیدن میزان
طبق ه روحانی و مرجع تقلید ،تشــکیالت
صحت دعاوی باب بــر حذر میدارد و آنان
بهائی دقیقاً افرادی را بههمین منظور تربیت
را عامل اصلی بدبختی مردم معرفی میکند.
میکند و بهائیان نیز در احکام و امور فردی
و در برخی مــوارد توهین به علماء میکند
و اجتماعی مقلد هستند.
ازجمله :
ریشه اصلی مخالفت با روحانیت و مراجع
عاع» ـ حشراتي كه به
ايشــان را « َه َم ٌج ِر ٌ
گِرد س ِر حيوانات درگردشاند ـ و َ
تقلید در کتابهای بهاءاهلل نظیر ایقان ،کینه
«خراطين
عمیقی اســت که به دلیل روشنگریهای
ارض» ـ كرمهــاي زيرزمينــي ـ ميخواند.
روحانیت شیعه در مورد باب و بهاءاهلل انجام
(بهاء اهلل ،ایقان ص 67و )191
دادهاند؛ روشــنگریهایی که بیهزینه نیز
بدیهی اســت که چنین کینهای تنها به
نبوده و برخی از روحانیون شــیعه ،توسط
دلیل همان تقابل عالمانه و افشاگریهایی
هواداران باب ،به شهادت رسیدهاند.
است که بعضا با سرنیزه ترور توسط پیروان
فصـلــنـامـه
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باب خاموش شده است.

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

کتابنامه:
 1قرآن
 2اسلمنت ،ظهور جدید برای عصر جدید ،بی تا ،بی جا ،بی نا.
 3اشراق خاوری ،عبدالحمید ،گنجینه حدود و احکام ،نشرسوم ،موسسه ملی مطبوعات امری  128بدیع.
 4اشراق خاوری ،عبدالحمید ،تلخیص تاریخ نبیل زرندی ،لجنه ملی نشر آثار امری 123/بدیع /نشر سوم.
 5بهاءاهلل ،ایقان.
 6پاسخ به شبهات ،بهار  166 -1388بديع.
 7چمن خواه ،دو مکتوب تاریخی ،ناشر نگاه معاصر ،چاپ اول.
 8روزنه های یاد -کتابخانه بهائی.
 9قدس جورابچی ،بهاءاهلل موعود کتابهای آسمانی259 ،؛ .109
 10گلپایگانی ،کشف الغطاء ،بی تا ،بی جا ،بی نا.
 11هوشمند فتح اعظم ،در شناسائی آیین بهایی /بنیاد فرهنگی نحل ،چاپ اول ،اکتبر .2008
 12یزدانی ،احمد ،نظر اجمالی در دیانت بهایی ،چاپ اول 107/بدیع مطابق با  1329شمسی.
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فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی

بهـائیشنـاسی

برگی از تاریخ

تحلیل روایتهای
کشتار بهائیان از ازلیان
در ابتدای دعوت بهاءاهلل
نویسنده  :سیّد مقداد نبوی رضوی
کارشناس ارشد تاریخ اسالم از دانشگاه شهید بهشتی
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مقـالـه

با آشکارشــدن دعوت

رجعــت حســینی و

منیظهرهاللهی میرزا حســینعلی بهاءاهلل،

گروهی از بزرگان بابیــان او را برنتافته و به

مخالفت با او روی آوردند .در این میان ،برخی
از ایشان کشته شده و از صحنهی کارزار ازلی

ـ بهائی کنار گذاشته شدند .ازلیان آن قتلها را
به پای بهائیان گذاشته و دستور آنها را نیز از
سوی بهاءاهلل دانستهاند .برخی از آن قتلها از

سوی بهائیان پذیرفته شده ،اما دخالت بهاءاهلل
در آنها همواره مورد انکار بهائیان بوده است.

این مقاله بر آن اســت تا نگاهی تحلیلی به

روایات دو گروه داشته و تا جای ممکن بتواند
به نتیجهگیری نزدیک شود.

بدیعه مر
آتی نوری
نیز ـ
که نو هی
برا
در
ب
ها
ءا
هلل
بود ـ
تع
دادی از
بزرگا
ن ازلی را
یاد کرده
و سپس
به به
ائ
یا
ن طعن
زده
و نوشته
که در
برابر این
بزرگا
ن،
«
با
ش
یها
مانن
د
د
ال

کباشی
وس
قا
با
ش
ی
و
صاب
ونچی» به
بهاءاهلل
پیوستند

در زمــان رهبری صبــح ازل جای
•مخالفان ازلی برجستهی میرزا
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
داشــت و به روایت بهائیان« ،اولین
حسینعلیبهاءاهلل
بهـائیشنـاسی
ازلیه» بــود .وی پیش از بروز
ادعای ازلیان ـ که میزان درســتی
پنــاه ّ
دعوت جدید بهاءاهلل بهشدت به وی
آن باید ســنجیده شــود ـ آن است
بدبین بود و پس از آشــکار شدن دعوتش نیز
که نخســتین پیروان بهاءاهلل اغلــب از بابیان
در جرگــهی مخالفان بزرگ او قرار گرفت .این
برجسته نبودند و بیشتر در میان طبقهی ناآگاه
مخالفت تا آنجا بود کــه بهاءاهلل در آثار خود
آن طایفه جای داشــتند .بهعنوان نمونه ،میرزا
مدعی شد که وی سببساز مخالفت صبح ازل
محمدحسین متولیباشی قمی ـ که از مخالفان
ّ
بوده اســت .روایت ازلیان آن است که بهاءاهلل
مهم بهاءاهلل بود و در ادامه شناسانده شده ـ در
پیش از آشکارکردن دعوت خود ـ چون هنوز
نوشتهای پیروان بهاءاهلل را جمعی «خیاطباشی»
پایههای کار را محکم نکرده
و
«دالکباشــی»
و
بود ـ تا جایی که میتوانست
«رنگرزباشی» و «نجارباشی»
او را محتــرم میداشــت .اما
نامیده و نوشــته« :کم أذکر
پس از محکمکردن پایههای
لکم من المؤمنین بباشــی
دعــوت خویــش ،ناراحتی
باشــی؟» (چه تعداد از این
درونی خود را از او آشکار کرد.
مؤمنان [به میرزا حسینعلی]
محمد اصفهانی
ســید
حاج
را برای شما با ویژگی «باشی
ّ
ّ
در آثــار رهبــران بهائــی با
باشــی» یاد کنــم؟) بدیعه
عنوانهایی چون «سامری»،
مرآتی نــوری نیز ـ که نوهی
«خبیث»« ،لئیــم» و ...یاد
برادر بهاءاهلل بــود ـ تعدادی
شده و جایگاهش در «أسفل
از بــزرگان ازلی را یاد کرده و
شخص نشسته در سمت راست حاج سید محمد
سپس به بهائیان طعن زده و اصفهانی است که در زمان اقامت مخفیانه میرزا الجحیم» دانسته شده است.
یحیی صبح ازل در بغداد برترین شهید بیان بود و با
نوشته که در برابر این بزرگان ،میرزا حسینعلی بهاء اهلل مخالفت داشت .او سرانجام او رســالهای نیز در رد دعوت
در عکا با دستور بهاء اهلل کشته شد .روایت ازلیان به
«باشیها مانند دالکباشی و نقل از همسر صبح ازل آن است که عباس افندی بهاءاهلل نگاشت.
خود او را کشت.
سقاباشــی و صابونچی» به
میرزا مح ّمدهادی قزوینی
بهاءاهلل پیوســتند .در میان بابیان برجستهای
این شــخص به روایت بهائیان از هجده نفر
که به مخالفت جدی با بهاءاهلل پرداختند ،این
پیروان نخســتین باب (حروف حــی) بود و
کسان را میتوان نام برد:
در زمــان اقامت مخفی صبــح ازل در بغداد از
ســوی او در میان شهداء بیان قرار داده شد و
حاج س ّید مح ّمد اصفهانی (د 1288.ق).
سرپرســتی بابیان قزوین را به عهده گرفت .به
این شخص در میان برجســتهترین بابیان
شمـاره پنــج
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مخفی بهــاءاهلل بــرای زمینهچینی
روایت ازلیان ،بهاءاهلل پیش از محکم
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
دعوت جدیدش در زمرهی مخالفان
کردن پایههــای کار خویش ،همواره
بهـائیشنـاسی
او بــود و ایــن مخالفــت را پس از
احترام قزوینی را در نظر داشــت اما
آشکارشــدن دعوت جدیــد نیز پی
او چون از تکاپوهای مخفی بهاءاهلل تا
گرفت .میرزا موســی (برادر بهاءاهلل) نامهای به
اندازهای آگاه شده بود ،به وی بدبین بود و گاه
وی نگاشت و به تعالیم بهاءاهلل دعوتش کرد .از
اعتراض خویش را نشــان میداد .با این حال،
او پاسخی به این نامه باقی مانده که ازلیان آن
بهاءاهلل وقتی دعوت خویش را آشــکار کرد و
را در شمار آثار اشخاص وفادار به صبح ازل در
با مخالفت قزوینی روبرو شــد ،با القاب سختی
رد دعوت بهاءاهلل یاد کردهاند.
یادش کرد.
مال مح ّمدجعفر نراقی (د 1286 .ق).

این شخص نیز یکی از برجستهترین بابیان در
زمان اقامت مخفی صبح ازل در بغداد بود و از
سوی او ،به عنوان شهید بیان در کاشان برگزیده
شــده بود .نراقی از همان سالهای نخستین
اقامت صبح ازل در بغداد به بهاءاهلل بدبین شده
و بــه او معترض بود .بهــاءاهلل نیز تا جایی که
میتوانســت احترام وی را نگاه میداشت تا با
مخالفتش روبه رو نشــود .پس از آشکارشدن
دعوت بهاءاهلل ،نراقی با تمام توان به مخالفت با
او پرداخت و کتابی با نام تذکرةالغافلین در رد
دعوت او نگاشت .بهاءاهلل نیز او را ـ چون لنگی
محسوسی داشت ـ «اعرج» نامید .ازلیان کتاب
نراقی را یکی از مهمترین آثار نگاشتهشــدهی
خود در برابر بهاءاهلل یاد کردهاند.

صفحه نخست از کتاب مال رجبعلی قهیر (مجموعه ادوارد براون در
کتابخانه دانشگاه کیمبریج) به روایت ازلیان ،نویسنده که برادر
همسر دوم باب و نیز از شهداء بیان بود پس از نکارش این ردیه با
دستور بهاء اهلل کشته شد.

مال رجبعلی قهیر (د 1286 .ق).

به روایت ازلیان ،این شــخص یکی از بابیان
مورد توجه باب بود .گذشته از آن ،برادر همسر
دوم او نیز بهشمار میآمد .همچنین ،در زمان
اقامت مخفی صبح ازل در بغداد در میان شهداء
بیان قرار داده شد .او پس از آشکار شدن دعوت
جدید بهاءاهلل ،نخستین کسی بود که کتابی در

میرزا مح ّمدحسین متولیباشی قمی

این شــخص ـ کــه پیش از این یاد شــد ـ
یکــی از بزرگان بابیان بود کــه بهروایت یکی
از هم کیشــانش مورد توجه باب قرار داشت.
متولیباشــی قمی از همان زمــان تکاپوهای
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در بــاال ،بیش از همه مــورد توجه
رد وی نگاشت .نسخهای از آن کتاب
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
صبح ازل قرار داشــت و باید پس از
ـ که به خط میرزا مصطفی کاتب (از
بهـائیشنـاسی
درگذشت صبح ازل ریاست بابیان را
فراهم آورندگان کتاب تنبیه النائمین)
در دست میگرفت ،اما پیش از صبح
اســت ـ از سوی ادوارد براون «کتاب
ازل درگذشــت .یکی از آثار دولتآبادی کتابی
مال رجبعلی قهیر» نام گرفته و در مجموعهی
با نام فصل الکالم اســت که نسخهی اصلش
اسناد او نگهداری میشود.
را برای بهاءاهلل فرســتاد .او در این کتاب بر آن
است تا تنها با بهرهگیری از کتاب بیان فارسی
مال علیمح ّمد سراج (د 1284 .ق).
(اثر مشهور باب) نشان دهد بهاءاهلل موعود باب
این شــخص نیز برادر همسر دوم باب بود و
و صاحب دین پس از آیین او نمیتواند باشــد.
سپس از سوی صبح ازل در میان شهداء بیان
دولتآبادی یکی از بابیانی بود که مورد غضب
و نفرت زیاد بهاءاهلل قرار داشــت و از ســوی او
با عنوانهایی چون «غافل»ِ « ،گلپار»« ،جوهر
ضالل» و  ...یاد میشد.
گذشته از کسان یادشده ،ازلیانی چون حاج
شــیخ هادی نجمآبادی (د 1320 .ق ،).میرزا
مصطفی کاتب (د 1339 .ق ،).حاج میرزا احمد
کرمانــی (د 1314 .ق ،).میرزا آقاخان کرمانی
(د 1314 .ق ،).شــیخ احمد روحی (د1314 .
ق ،).شیخ مهدی بحرالعلوم کرمانی (د1336 .
ق ،).عبدالخالق ســه دهی اصفهانی و ...نیز در
حاج میرزا هادی دولت آبادی ـ که در سه دهه پایانی حیات صبح ازل
برترین شهید بیان بود ـ در این کتاب بر آن است تا با بهره گیزی از
سالهای بعد آثاری در رد بهاءاهلل نگاشتند.
کتاب بیان فارسی (نوشته سید علی محمد باب) نشان دهد بهاء اهلل من
حاج شیخ هادی نجمآبادی (از شهداء بیان)
یظهره اهلل نیست .او نسخه اصل این کتاب را برای بهاء اهلل فرستاد.
در کتاب تحریر العقالء به نقد تفصیلی بهاءاهلل
پرداخته است .میرزا مصطفی کاتب دو رساله
قرار داده شد .او نیز پس از آشکارشدن دعوت
در این زمینه نگاشــته اســت .از حاج میرزا
بهاءاهلل رســالهای در ردش نگاشــت .مکتوبی
احمد کرمانی دو نوشتهی ردیه در پایان کتاب
طوالنی از بهاءاهلل در پاسخ پرسشهای وی نیز
تنبیه النائمین جای داده شــده اســت .میرزا
در دست است.
آقاخان کرمانی و شــیخ احمد روحی در کتاب
هشت بهشــت با ادبیاتی سخت به نقد بهاءاهلل
میرزا هادی دولتآبادی (د 1326 .ق).
پرداختهانــد .عبدالخالق ســه دهی اصفهانی
این شخص در نســل پس از بابیان یادشده
شمـاره پنــج
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یادشــده دانسته و نوشته که آندو با
وصیتنامهی خود را به نقدی طوالنی
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
دســتور بهاءاهلل به آن قتلها دست
سید
بر بهاءاهلل مبدل کرده اســتّ .
بهـائیشنـاسی
زدند .روایت ازلیان آن است که برخی
مهدی سرلتی هم ـ که پس از حاج
محمدجعفر
میرزا هادی دولت آبادی بزرگ ازلیان
بهائیان میخواستند مال ّ
نراقــی (از شــهداء بیان و مخالف سرســخت
اصفهان بود ـ مانند سه دهی است.
محمدمهدی شریف
بهاءاهلل) و نیز پسرش ،شیخ ّ
کاشانی را بکشند اما موفق نشدند.
•روایت ازلیان از کشته شدن برخی بزرگان

بابی توسط بهائیان

ردیه نویسی :سبب کشته شدن

فهرست کشته شدگان ازلی به روایت ازلیان

ردیه نویسان ازلی (به روایت ازلیان)

در منابع ازلی از کشتهشدن جمعی از پیروان
در میان نام بــردگان باال،
صبــح ازل توســط بهائیان
محمد اصفهانی ،مال
ســخن گفته شــده اســت.
سید ّ
حاج ّ
محمد
محمدجعفر
رجبعلی قهیر ،مال علی ّ
ازلیانی چون مال ّ
محمدجعفر نراقی
نراقی (از بزرگ ترین شهداء
سراج و مال ّ
بابیان برجســتهای بودند که
بیــان) ،عزیهخانــم (خواهر
به مقاومت جــدی با بهاءاهلل
بهاءاهلل) ،فاطمهخانم (همسر
پرداختند و رســالههایی در
دوم باب) ،حاج میرزا هادی
رد دعوت او نگاشتند .ازلیان
دولتآبادی ،میــرزا آقاخان
کشته شدن ســراج (1284
کرمانی و شیخ احمد روحی
ق ).و قهیــر ( 1286ق ).را
دستورهای کشتن را از جانب
بهسبب نگاشتن آن رسالهها
بهاءاهلل دانستهاند.
صحفه نخست از کتاب تذکرة الغافلین (مجموعه
دولتآبادی فهرســتی از ادوارد براون در کتابخانه دانشگاه کیمبریج) مال
یاد کــرده و نوشــتهاند که
محمدجعفر نراقی (از برترین شهداء بیان) این کتاب
بابیان کشتهشــده توســط را در همان ابتدای دعوت من یظهره اللهی بهاء اهلل سراج اندکی پس از نگاشتن
در ردش نگاشت .روایت ازلیان آن است که بهائیان
رســالهی خود کشــته شد.
بهائیان را بدین قــرار آورده می خواستند او را بکشند اما موفق نشدند.
ایشان همچنین ،ناصر عرب
اســت :آقا ابوالقاسم کاشانی،
را ـ که در ادامه یاد شــده ـ کشندهی قهیر در
محمدرضــا اصفهانی ،مال رجبعلی قهیر،
میرزا ّ
کربال یاد کرده و شــخصی با نام عبدالکریم را
محمد سراج ،حاج میرزا احمد کاشانی،
مال علی ّ
کشندهی سراج در بغداد گفتهاند .همانگونه
سید اسماعیل زوارهای،
میرزا بزرگ کرمانشاهیّ ،
که در ادامه آمده ،اصل ارتکاب به قتل اشخاص
محمد اصفهانی و
سید ّ
ســید علی عرب ،حاج ّ
ّ
توسط این دو مورد تأیید بهائیان نیز هست .به
محمد
و
عرب
ناصر
سپس،
وی
کاله.
ج
ک
آقاجان
ّ
روایت ایشان ،ناصر عرب قاتل حاج میرزا احمد
مصطفی بغدادی را کشــندهی برخی از کسان
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از مخالفان بهــاءاهلل از زمان پیش از
کاشــانی و عبدالکریم ،به احتمال ،از
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
دعوتش بــود .دولتآبادی قتل او را
محمد اصفهانی بود.
سید ّ
قاتالن حاج ّ
بهـائیشنـاسی
بهســبب بدگوییاش از بهــاءاهلل یاد
محمدجعفر نراقــی کتاب
مــا
ّ
کرده اســت .او همچنیــن ،مدعی
تذکرة الغافلین را به سال  1284ق.
سید اســماعیل زوارهای را اتباع بهاءاهلل
نگاشــت؛ با این حال ،روایت ازلیان آن است
است ّ
کشــتند و بعد چنان وانمود کردنــد که او ـ
که پیش از آشــکاری دعوت بهاءاهلل که نراقی
چون نتوانسته بود عظمت امر بهاءاهلل را تحمل
در بغداد زمزمههای آن را میشنید و به ردش
کند ـ خودکشــی کرد .آقاجان کجکاله نیز ـ
میپرداخت ،برخی اتباع بهاءاهلل به کشــتن او
همانگونه که خواهــد آمد ـ از همراهان حاج
روی آوردنــد ولی بهــاءاهلل جلوگیری کرد و با
محمد اصفهانی بود که به سال  1288ق.
این حال ،نراقی و شریف کاشانی تا زمان خروج
سید ّ
ّ
در عکا کشته شد.
بهاءاهلل از بغداد (پایان سال  1279ق ).از اتباع
او نگران بودند.
•روایت بهائیان از کشتهشدن بابیان توسط

اتباع بهاءاهلل

روایت ازلیان از سبب کشته شدن

دیگر مخالفان ازلی بهاءاهلل

کشتهشــدن برخی از این کسان ،گذشته از
آثار ازلیان ،در مکتوبات بهائیان نیز آمده است.
ایشان بدین قرارند:

به روایت حــاج میرزا هادی دولتآبادی ،آقا
ابوالقاســم کاشانی کسی بود که صبح ازل را از
تکاپوهای مخفیانهی بهاءاهلل بر ضدش آگاه کرد
و در پــی این آگاهی ،صبح ازل به طرد بهاءاهلل
محمدرضا
روی آورد و او به کردستان رفت .میرزا ّ
محمد اصفهانی (از
اصفهانی دایی حاج
ســید ّ
ّ
شــهداء بیان) بود و در میان مخالفان بهاءاهلل
از زمان پیش از دعوتش جای داشــت .همسر
دوم باب ،کشتهشــدن او را به سبب دشمنی
محمد (خواهرزادهاش) یاد
سید ّ
بهاءاهلل با حاج ّ
کرده و او را نخستین بابی کشته شده در بغداد
بهدســت اتباع بهاءاهلل دانسته است .آن گونه
که دولتآبادی نوشته ،حاج میرزا احمد کاشانی
پس از آشــکار شــدن دعوت جدید ،در بغداد
گروهی را از پیروی بهاءاهلل برگرداند و به همین
دلیل کشته شد .میرزا بزرگ کرمانشاهی نیز

حاج س ّید مح ّمد اصفهانی و سه ازلی دیگر

زمانــی که بهاءاهلل در ادرنه دعوت خود را به
طور کامل آشکار کرد (اواخر سال  1283ق،).
محمد اصفهانی ـ که پیشتر بهعنوان
سید ّ
حاج ّ
یکی از شهداء بیان یاد شد ـ اصلیترین مددکار
صبح ازل بود .حدود دوسال بعد ،هنگام تبعید
بهاءاهلل و گروهی از پیروانش به عکا ،با دســتور
حکومت عثمانی ،او و سه تن از ازلیان (آقاجان
بیگ کج کاله ،میرزا رضاقلی و برادرش ،میرزا
نصراهلل تفرشــی) نیز با ایشــان همراه شدند.
روایت ازلیان آن اســت که یکی از آن چهارنفر
(میرزا نصراهلل) پیش از حرکت به عکا به دستور
بهاءاهلل مسموم و کشته شد .ایشان برآنند که
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به احتمال همین شخص است ـ در
در عــکا گروهی از بهائیان و از جمله
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
محمد سراج را کشته
عبــاس افندی با دســتور بهاءاهلل به
گذشته مال علی ّ
بهـائیشنـاسی
بود).
منزل ســه نفر دیگر رفته و همه را
سید مهدی دهجی ـ که در زمان
کشــتند .ادعای ازلیان آن است که
ّ
حیات بهاءاهلل از بزرگان بهائیان بود ـ نوشته که
یکی از همسران صبح ازل (بدرجهان خانم) ـ
آن ازلیان دروغها و جسارتهایی از قول بهاءاهلل
که خواهر آن دو برادر تفرشــی بود ـ در زمان
نسبت به رسوالن الهی منتشر میکردند .برخی
سید
کشتن ایشــان حضور داشته و قتل حاج ّ
بهائیان به کشتن آنها مصمم شدند اما بهاءاهلل
محمد اصفهانی توسط عباس افندی را گزارش
ّ
ایشان را مانع شد .با این حال ،گروهی از ایشان
کرده است( .بهائیان به حضور بدرجهان خانم
به دستور بهاءاهلل عمل نکرده و آنان را کشتند.
در آن زمان در عکا گواهی داده اند ).همســر
پس از کشتهشدن ایشان ،حکومت عکا گذشته
دوم باب ـ که به دســتور صبح ازل در بغداد به
از آن هفت نفر ،اغلب اتباع بهاءاهلل را دســتگیر
محمد درآمده بود ـ مدعی
ازدواج حاج
ســید ّ
ّ
کرد .بهاءاهلل و عباس افندی نیز سه شب را در
محمد
سید ّ
است که دشــمنی بهاءاهلل با حاج ّ
زندان ســر کردند اما مدتــی بعد همگی آزاد
به سبب ناکامیاش در ازدواج با وی آغاز شد.
شــدند و در نتیجه« ،هر خار و خسی در عکا
بهائیان کشته شــدن این سه نفر به دست
از جلوی پای احباء برچیــده و موانع و عوانق
پیروان بهــاءاهلل را پذیرفتهاند با این تفاوت که
حاضره مرتفع گردید».
عباس افندی را در میان ایشان یاد نکرده و نیز
آن را برخالف نظر بهاءاهلل دانســتهاند .روایت
حاج میرزا احمد کاشانی
محمد و
سید ّ
ایشان آن اســت که چون حاج ّ
حــاج میرزا احمد کاشــانی بــرادر یکی از
همراهانش به آزار بهائیان عکا میپرداختند ،صبر
بابیان معروف بهنام حاج میرزا جانی کاشــانی
گروهی از بهائیان تمام شد و به کشتن ایشان
ـ که برخی او را نویســندهی نخســتین تاریخ
اقدام کردند .به روایت اسداهلل فاضل مازندرانی
بابی (نقطة الــکاف) میدانند ـ بود .بهائیان او
(نویسندهی برجستهی بهائی) ،آن ازلیان ـ که
را از مخالفان بهاءاهلل از زمان پیش از آشکاری
در دشمنی با بهاءاهلل هیچ وسیلهای را فروگذار
دعــوت جدید یاد کردهاند .بــه روایت ازلیان،
نکرده بودند ـ به سال  1288ق .در عکا «به قهر
زمانی که بهــاءاهلل در ادرنه دعوت جدید خود
الهی دچار و بهدست هفت تن [از بهائیان] بدین
را به طور کامل آشکار کرد ،حاج میرزا احمد از
محمدعلی سلمانی اصفهانی ،عبدالکریم
اسامیّ :
سوی صبح ازل مأمور شد تا به بغداد بازگشته
خراط اصفهانی ،آقا احمد کاشی و دو پسرش،
ّ
و بابیــان را از گرویدن به بهاءاهلل مانع شــود.
حسن و حسین و نیز آقا حسین آشچی کاشی
پیش از این گذشــت که وی توانست برخی را
محمدجعفر یزدی هالک شدند( ».پیش از
و ّ
از پیروی بهاءاهلل بازگرداند .در میان ازلیان ،شیخ
این گذشت که به ادعای ازلیان ،عبدالکریم ـ که
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شــد ».دوســتداران او آن سه بهائی
محمدمهدی شــریف کاشانی ـ که
ّ
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
را قاتل دانســته و به حکومت تبریز
اندک زمانی پیش از کشتهشدن حاج
بهـائیشنـاسی
شکایت بردند .این جریان در نهایت
میرزا احمد همراه او بود ـ چگونگی
به کشتهشدن آن سه بهائی انجامید.
قتلش را به تفصیل نوشته و قاتل او
یکی از آن سه تن میرزا مصطفی نراقی بود که
را یکــی از پیروان بهاءاهلل به نام ناصر عرب یاد
در میان نخستین داعیان بهاءاهلل جای داشت.
کرده اســت .او نوشته که ناصر پیش از آن نیز
با این حال ،یکی از بهائیان برجسته ،چگونگی
چندتن را کشــته بود( .دانسته شد که ازلیان
قتل عرب را این گونه نوشته« :در بین صحبت،
مدعــی بودند که ناصر عرب مال رجبعلی قهیر
ســید علی عرب بد
نسبت به جمال مبارک،
را نیز کشــت ).فاضل مازندرانی همین روایت
ّ
میگوید؛ این سه نفر [از جمله میرزا مصطفی
را بهاختصار آورده و از کشتهشــدن حاج میرزا
نراقی] پا شــده ،شــال او را بــاز میکنند ،به
احمد با گلولهی «ناصر ،جوان شجاع بغدادی»
گردنش انداخته ،خفه کرده ،میروند ».مدتی
سخن گفته است .البته ،وی کار کسانی چون
پس از کشــته شــدن «میرزا مصطفی شهید
ناصر را خودسرانه و بدون اذن بهاءاهلل یاد کرده
نراقی» ،میرزا آقاجان کاشانی (خادم اهلل :کاتب
است.
وحی بهاءاهلل) به دســتور بهاءاهلل با همسر وی
ازدواج کرد.
س ّید علی عرب
سید علی عرب را از نخستین پیروان
ســید علی عرب از مدعیانی بود که پس از
ازلیانّ ،
ّ
باب یاد کرده و نوشتهاند که بهدست «بالعمه»
مرگ باب خود را صاحب مقام میدانست .به نظر
(بهائیان) کشته شــد .ایشان همچنین ،میرزا
میرسد که وی در زمان دعوت جدید بهاءاهلل در
مصطفی نراقی و یکی دیگر از بهائیان را قاتل او
میان طرفداران صبح ازل جای داشته است .این
دانستهاند .به روایت ایشان ،پس از کشته شدن
از آن روست که به نوشتهی بهائیان ،او آن زمان
عرب ،صبح ازل برایش زیارتنامهای نوشــت و
در تبریز «ادعای مقام والیت و درجات معنویه
مقامش را بسیار ستود.
و تصرفات باطنیه و کرامات و خوارق عادات و
عمل اکسیر و قوهی تسخیر ارواح نموده ،جمعی
•ارتکاب به خشونت و قتل توسط اتباع
را بفریفت» اما «ترویج بابیت و توهین بهائیت»
بهاءاهلل در بغداد ،و واکنش او
میکرد .ســه تن از مبلغان بهائی با او روبهرو
در کتاب تنبیه النائمین ـ که کاری گروهی
شده و پس از بحث و گفتگو ،از او خواستند تا
از ســوی ازلیان است ـ دربارهی به تنگ آمدن
به مباهله با ایشــان تن در دهد .او نیز پذیرفت
اهالی» بغداد و «کلیهی والت دولت
«قاطبهی
و آن مباهلــه صورت گرفت .به روایت بهائیان،
ِ
روم» از «شــرارت و جهالــت» برخــی اتباع
سید در خانهاش ...در
«در نیمهشب دوم مباهلهّ ،
بهاءاهلل ـ که «غوالن آدمکش» و «خونخواران
بستر خویش به دست انتقام مخنوق و هالک
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شــخص مضروب کــه از تصمیم
انســانکش» یاد شــدهاند ـ سخن
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
اســتقاللی بهــاءاهلل در تنبیه و عدم
به میان آمده اســت .همچنین ،به
بهـائیشنـاسی
مراجعــهی او به کنســولگری ایران
مناسبت یادکرد قتلهای برخی اتباع
ناراحــت شــده و آن را عالمتــی بر
بهاءاهلل و منســوب کردن آن قتلها
جســارت او میدانســت ،به کنسولگری رفت
به او ،گفته شــده که آن مریــدان «بعضی را
و شــکایت کرد .از طرف کنسولگری کسی به
روز روشــن در میان بازار حراج با خنجر و قمه
خانهی بهاءاهلل آمد و موضــوع را از چندتن از
پاره پاره کردند ».ردپای درســتی این دعوی
بابیان پرســید .ایشــان نیز به او گفتند« :اگر
را نیــز در آثار بهائیان میتوان یافت .در روایت
متجاسرین ترک سوء ادب و بدگویی ننمایند،
ایشــان ،نمونههایی از توهین و درشتی برخی
در سر جســر ـ که محل عبور عامه است ـ به
اتباع بهاءاهلل در بغداد نسبت به دیگران و حتی
جزایشــان خواهند رســید تا موجب تنبیه
کشتن ایشان ،به ســالهای پیش از آشکاری
دیگران شود!»
دعوت جدید او ،آمده است:
کنسولگری شخص صاحبنفوذ و نیز ضارب
نمونهی نخست آن است که یکی از «مشایخ
را دستگیر و زندانی کرد ،اما بهاءاهلل ایشان را رها
اکراد شیعه» ـ که «عارف» اما «متعصب» بود و
ساخت .این رویداد ذیل واقعات سال  1273ق.
مورد وثوق و اطمینان کردها قرار داشت ـ «در
(ده سال پیش از آشکاری کامل دعوت بهاءاهلل)
غایت بغض و عناد به ســب و لعن و دشمنام
ثبت شده و «آغاز هیجان و فتن در بغداد» نام
و تحریک اراذل» بر ضــد بابیان میپرداخت.
گرفته است.
او یکبار شــخصی را برانگیخت تا هنگام عبور
نمونهی دوم ،ناصر عرب است که در روایات
بهــاءاهلل از مکانی عمومی بــه او توهین کند.
ازلیان و بهائیان به عنوان کشندهی حاج میرزا
بهــاءاهلل نیز به یکی از بابیان دســتور داد تا به
احمد کاشــانی یاد شــده و در روایات ازلیان
تنبیه او بپــردازد .آن بابی هم وی را «ضرب و
کشندهی مال رجبعلی قهیر و بسیاری دیگر از
تأدیب کامل کرد».
مقتوالن ازلی نیز گفته شده است .پیش از این
خبر این واکنش به گوش آن کرد صاحبنفوذ
گذشت که شــریف کاشانی در شرح چگونگی
رسید .او شخص بابی ضارب را نزد عموم عتاب
کشتهشــدن حاج میرزا احمد نوشــته بود که
کرد اما ضارب بــه او نیز حمله کرد و «به نوع
ناصر عرب پیش از آن نیز کسانی را کشته بود.
اکمــل ضرب و تنبیه نمود ».او هم داد و فریاد
نمودی از درستی سخن او را در روایت بهائیان
کنان ـ در حالی که از جسارت بابیان و جرأت
میتوان دید .گفتار ایشان آن است که یکی از
پیدا کردن ایشان سخن میگفت ـ نزد بهاءاهلل
نزدیکان برجســتهی بهاءاهلل به «ناصر (جوان
رفت .بهاءاهلل به او گفت که افرادی را میفرستد
دلیر عرب)» دســتور داد تا یکــی از خدمت
تا واقعه را بسنجند و سپس خود به تنبیه مقصر
کاران بهاءاهلل را ـ که زمانی میخواســت او را
خواهد پرداخت.
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به کنســول ایران پیغام داد که اگر او
بکشد ـ از بغداد بیرون کند .ناصر در
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
را آزاد نکند ،آنچه بر سرش آید خود
بــازار او و یکی از همراهانش را یافت
بهـائیشنـاسی
سبب شده است!
شــدت غیرت» یکی از آن دو
و «به
ّ
کنســول چنان وحشت کرد که از
را شمشیر زد و دیگری را با طپانچه
بغداد به کاظمین رفت و اختیار را به شخصی
کشــت! پس از آن ،به منزلــی نزدیک خانهی
دیگر داد و او نیز بابی زندانی را آزاد کرد .پس از
بهاءاهلل رفت و شمشــیرش را شست و سپس
این واقعه ،کنسول به تهران نوشت که کار بابیان
بــه طبقهی باالی آن خانه رفــت و «به تناول
بهجایی رسیده که یک مجرم را نمیتواند نگاه
خرما و صرف قلیان» مشغول شد .بهاءاهلل هم
دارد .بعد از آن بــود که حکم عزلش از تهران
بــه مؤاخذهی ناصر نپرداخت .این رویداد ،ذیل
رســید .این رویداد ضمن واقعات سال 1279
واقعات سال  1274ق( .نهسال پیش از آشکاری
ق( .ســال آغاز آشکار اما محدود دعوت جدید
کامل دعوت بهاءاهلل) آورده شده است.
بهاءاهلل و چهارســال پیش از آشــکاری کامل
نمونهی سوم ،ضرب یکی از شیخیان با قمه
دعوت او) آورده شده است.
توســط یکی از اتباع بهاءاهلل است .آن شخص
بنابراین ،دانســته میشــود که ارتکاب به
شــیخی که پیشتر مورد تبلیــغ ضارب قرار
خشــونت و حتی قتل و کشتن در میان اتباع
گرفته بود ،نزد عموم به بیادبی و بیاحترامی
بهــاءاهلل از همان زمان اقامــت در بغداد دیده
میپرداخــت .البته باید گفت کــه بهاءاهلل به
میشده و گاه با حمایت او نیز همراه بوده است.
مؤاخــذهی ضارب پرداخت .ایــن رویداد ذیل
واقعات ســال  1275ق( .هشت سال پیش از
•دخالت بهاءاهلل در کشتن بزرگان بابی
آشکاری کامل دعوت بهاءاهلل) آورده شده است.
شــرحی که فاضل مازندرانی از کشتهشدن
نمونهی چهارم آن است که یکی از بابیان به
محمد اصفهانی و دو ازلی دیگر عکا
یکی از زائران کربال «سخنان نامناسبی» گفت.
سید ّ
حاج ّ
آورده ،چنین مینمایاند که پس از دچار شدن
بهاءاهلل از کار او ناراحت شــد و دســتور داد تا
«آن ســه نفر ُمعرض» به «قهر و عذاب الهی»،
بابیان پراکنده شوند .لذا گروهی از ایشان بغداد
بهاءاهلل گفت« :اعمال آنها به مقامی رسیده بود
را ترک کردند .این رویداد ذیل واقعات ســال
که هوا و تراب آنها را بــه امر رب االرباب اخذ
 1275ق( .هشت سال پیش از آشکاری کامل
نمود و دســت انتقام حق آنها را هالک کرد».
دعوت بهاءاهلل) آورده شده است.
ســید
بهــاءاهلل همچنین ،در لوحی خطاب به
نمونهی پنجم آن اســت که کنســولگری
ّ
مهدی دهجی چنین گفت:
ایران در بغداد یکی از کاســبان بابی را به جرم
...إنا نهینا الکل عن سفک الدماء .بذلک یشهد
ناسزاگویی به خریدارش ـ که شاهزاده خانمی
کل األلواح و کنت من العال ِمین .قد بلغت الشقاوة
ایرانی بود ـ دســتگیر کرد .بهــاءاهلل به بابیان
إلی مقام نطق بغت ًة قلم األعلی بأعلی النداء بین
دستور داد تا دکانهای خود را باز نکنند .سپس
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مالقات با خود و نه قلم اعلی ســخن
سدت علی
األرض و السماء بعد الذی ّ
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
گفته است .ســپس نوشته که آتش
وجهه أبواب اللقاء« :قد طالت األعناق
بهـائیشنـاسی
قهر آن کســان را فرا گرفت و عبرتی
بالنفاق! ّبین أسیاف انتقامک یا مهلک
بر جهانیان قرارشان داد .در پایان نیز
العالمین!» فلما نزلت اآلیات ،اضطرب
گفته که «دست قدرت حق» آنان را کشت نه
األشیاء؛ لذا اخترنا زمام القهر بسلطان من عندنا
کسی دیگر!
و لکن رشح ما رشــح و ظهر ما ظهر؛ قل لک
بهاءاهلل بعدها در گفتــاری خطاب به صبح
الحمد یا من قبضة قدرتک زمام العالمین!
محمد
جمیع ناس را از این گونه امورات نهی نمودیم.
سید ّ
ازل چنین آورد که خداوند از حاج ّ
اصفهانــی انتقام گرفت و او را کشــت .عباس
به قسمی نار شقاوت مشتعل که وارد شد آنچه
افندی (عبدالبهاء) دربــارهی یکی دیگر از آن
وارد شد .در سنین معدودات ،آن نفوس خبیثه
ازلیان کشتهشده در عکا گفته که او جمعی را
را تحت رداء حفظ محفوظ داشتیم و معذلک،
برانگیخته بود تا بهاءاهلل را بکشند اما هنگامی
آرام نگرفته و در هر یوم ناری و فتنههایی ظاهر.
که «به غایت درجهی جســارت رسیدند ،خدا
امر به مقامی رســید که از کل عزلت گرفته و
آنها را با ششتن به قتل آورد».
ابواب معاشرت را سد نمودیم .قد أخذتهم زبانیة
گفتار نخســت بهاءاهلل ـ که دارای دو بخش
القهر و جعلهم عبرة للعالمین .مارحم الرحمن
عربی و فارسی است ـ برای تحلیل این بخش
تــراب قبورهم! و این امر بغت ًة واقع شــده ،اگر
کارگشاســت .او در هردو بخش از نادرســتی
تفصیل را استماع نمائید ،شهادت میدهید که
خونریزی ســخن گفته و همچنیــن ،افزایش
دست قدرت حق اخذ نموده ،دخلی به احدی
بســیار زیاد نفاق آن ازلیان را یاد کرده است.
نداشته و ندارد....
در بخش عربــی از عزلت «قلــم اعلی» و در
بهاءاهلل در بخش عربی گفتار باال بر آن است
بخش فارسی از عزلت خود سخن گفته است.
که دستور او عدم خونریزی است اما شقاوت آن
در بخش عربی از ندای بلند «قلم اعلی» برای
ازلیان به انــدازهای بود که «قلم اعلی» پس از
نابودی ایشان یاد کرده و نوشته که خود «زمام
آن کــه هرگونه مالقات با خود را ممنوع کرده
قهر» را برگزید ولی ظاهر شد آنچه ظاهر شد؛
بود ،ناگهان با ندایی بلند بانگ برآورد که «نفاق
و در بخش فارســی نیز از فروزش آتش قهر بر
به باالترین درجهی خود رسیده است؛ پس ای
ایشان و کشتهشدنشان به «دست قدرت حق»
نابودکنندهی جهانیان! شمشــیر انتقام خود را
سخن گفته نه کس دیگر!
آشــکار کن!» با این ندا بود که بهاءاهلل «زمام
باید دانست که در ادبیات بهاءاهلل و پیروانش
قهر» را با «ســلطانی که نزد او بود» به دست
«قلم اعلی» به گفتارها و نوشــتههای او ـ که
گرفت ولی ظاهر شد آنچه ظاهر شد.
وحی آسمانی است ـ گفته میشود .به عنوان
وی در قسمت فارسی گفتار خود ،مضمون
نمونــه ،بهاءاهلل در یکی از آثار خود نوشــته:
بخش عربی را تکرار کرده اما از ممنوع کردن
شمـاره پنــج
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«لعمــر ّ
از بهائیان کشته شدند .وی در بیان
الل ،اگر معــدودی به آنچه
فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
قتل حاج میرزا احمد کاشانی ،هرچند
حق اراده نموده عمل مينمودند ،هر
بهـائیشنـاسی
از عدم دخالت بهاءاهلل سخن گفته ،اما
آينه انوار آثار قلم اعلی عالم را احاطه
قاتل را «جوان شجاع» یاد کرده است.
مينمــود ».در ادامه نیز خداوند را
با توجه به آنچه از گفتار بهاءاهلل آمد ،سخن این
چنین خطاب کرده« :إلهی إلهی! أيّد عبادک
نویسندهی برجستهی بهائی نیز باید بر همان
علی الرجوع إليک و المشاهدة فی آثار قلمک
مسیر معنی شود.
األعلی بعينک ».همچنین ،پیغامهای انذاری
در این میان ،باید دانســت کــه بهاءاهلل در
خــود به حاج میــرزا هــادی دولتآبادی را
ســالهای بعد نیز به آن دستور خود یا مانند
«نصایح قلــم اعلی» خوانده اســت« :هادی
آن ـ کــه از «قلم اعلی نازل شــد» ـ پرداخته
دولت آبادی را به نصايح مشــفقانه و مواعظ
اما «ظاهرش» را «مخالف امر جدید» دانســته
حکيمانه نصيحت نموديم که شايد از شمال
است:
وهم به يمين يقين توجه کند و از موهوم به
اگرچه در اول ايام از قلم اعلی نازل شد آنچه
قيوم اقبال نمايد و به انوار حضرت معلوم
شطر ّ
که ظاهرش مخالف امر جديد الهی اســت ،از
صما
فائز شــود؛ نصايح قلم اعلی در صخرهی ّ
جمله امثال اين فقرات نازل« :قد طالت األعناق
اثر ننمود و ثمرهای ظاهــر نه ».بهائیان نیز
بالنفاق! أين أسياف قدرتک يا ق ّهار العالمين؟»،
مجموعهای از آثار بهاءاهلل را تحت عنوان کلی
و لکن مقصود از آن نزاع و فســاد نبوده ،بلکه
«آثار قلم اعلی» به چاپ رساندند .پیش از این
مقصود اظهــار مراتب ظلم ظالميــن بوده و
نیز دیده شد که به روایت ایشان ،لوح بهاءاهلل
شقاوت مشرکين تا کل بدانند که ظلم فراعنهی
محمد سراج «از قلم اعلی
در پاسخ به مال علی ّ
ارض به مقامی رسيده که از قلم اعلی امثال اين
نازل گشت».
آيه نازل!
با این ترتیب ،باید گفت که بهاءاهلل از دستور
و حــال ،وصيت مينمائيم عباد اهلل را که از
خود برای کشــتن این کسان سخن گفته اما
بعد به بعضی بيانات تمسک ننمايند و سبب
به نهی از قتل نیز پرداخته و نخواســته آشکار
ضر عباد نشــوند! نصرت در اين ظهور اعظم
بنویسد .بر همین اساس است که سخنان دیگر
منحصر اســت به حکمت و بيــان جند اهلل.
او و نیز گفتار پسرش ،عباس افندی (عبدالبهاء)،
اعمال طيبهی طاهره و اخالق مقدسه مرضيه
دربارهی کشتهشدن آن ازلیان به دست خداوند
بوده و هســت و ســردار اين جنود تقوی اهلل.
نیز بر همین مسیر باید معنی شود.
مکرر اين بيان در صحف و کتب و الواح نازل:
در این میان ،به سخن نویسندگان بهائی نیز
خذوا يا قوم ما اُمرتم به من لدی اهلل المهيمن
باید توجه داشت .پیش از این گذشت که فاضل
القيوم! إن ّه يأمرکم بما يحفظکم و ينفعکم إنه
مازندرانی در شــرح قتل ازلیان عکا نوشت که
ّ
هو الفضال الکریم.
ایشان «به قهر الهی دچار» و به دست چندتن
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پینوشتها:
• نتیجهگیری
فصـلــنـامـه
 .1این مقاله پیشــتر به عنوان پیوســت
فرهنـگی اجتـماعی
میرزا حسینعلی بهاءاهلل به مدت
بهـائیشنـاسی
چهارم کتاب تنبیه النائمین (نوشــتهی
ده سال در بغداد نقش واسطه میان
عزیه خانم نــوری و همکاران) ـــکه با
بابیان و رهبر مخفیشدهشان ،میرزا
کوشــش نگارنده ،از سوی نشر نگاه معاصر در سال
یحیی صبح ازل ،را بر عهده داشت .وی در
 1394ش .به چاپ رســیدـ آمده بود؛ با این حال،
تمام این مدت به تکاپوهای مخفیانهای برای
به ســبب اهمیت تاریخی موضوع آن در این شماره
نشر دعوت جدید خود بهعنوان موعود باب
از فصلنامهی بهائی شناسی نیز با اندکی تغییر آورده
و صاحب دین بعــد از آیین او میپرداخت
میشود.
محمدحســین متولیباشــی قمی ،جواب
اما در ظاهر مطیع تام و تمام صبح ازل بود.
 .2میرزا ّ
جناب متولیباشی قمی به آمیرزا موسی ،ص .7
پــس از آن که او دعــوت جدید خویش را
 .3بدیعه مرآتی نوری ،وقایع راســتین تاکر نور ،ص
آشکار کرد ،برخی از بزرگان بابی به مخالفت
.58
پرداختند .در این میان ،بعضی از ایشــان
 .4مال محمدجعفر نراقی ،تذکرة الغافلین ،ص .24
توســط هواداران بهاءاهلل کشــته شدند .به
[ .5نویسنده ای ناشناخته] ،تاریخ امر ،ص .115
روایت ازلیان و بهائیان ،آزار مخالفان و حتی
 .6اسداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج ،4
کشتن ایشــان در میان اتباع بهاءاهلل سابقه
ص .181
 .7اسداهلل فاضل مازندرانی ،اسرار اآلثار خصوصی ،ج
داشت .در این میان ،طرفداران صبح ازل قتل
 ،1ص .151
مخالفان بهاءاهلل را به دستور او دانستهاند اما
 .8میرزا مصطفی کاتب ،جــواب لوح جناب عباس
بهائیان در آثار خود با این موضوع مخالفند.
افندی ،نسخهی مجموعهی ویلیام میلر ،صص 48
در گام نخست ،با توجه به نقلهایی که هم
و .49
ازلیان و هم بهائیان دربارهی کشتهشــدن
 .9گفتار میرزا حسینعلی بهاءاهلل مندرج در :اسداهلل
برخــی از بزرگان ازلی آوردهاند ،با احتمالی
فاضل مازندرانی ،اســرار اآلثار خصوصی ،ج  ،4صص
قریــب به یقین باید پذیرفت که قتل دیگر
 100و .101
بزرگان ازلی مخالف بهاءاهلل ـ که تنها توسط
 .10گفتــار میرزا حســینعلی بهاءاهلل منــدرج در:
عبدالحمید اشــراق خاوری ،مائدهی آسمانی ،ج ،8
ازلیان گزارش شــده ـ نیز کار بهائیان بوده
ص .150
اســت .در گام دوم ،با تحلیل گفتار بهاءاهلل
 .11شــوقی ربانی ،توقیعات مبارکه (لوح قرن احباء
ـ که در واقع تنها فاصلهای بســیار اندک از
شرق) ،ص .61
صراحت و آشکارگویی دارد ـ باید پذیرفت
 .12گفتــار میرزا حســینعلی بهاءاهلل منــدرج در:
که او بهواقع به کشــتن ازلیان عکا دستور
عبدالحمید اشــراق خاوری ،مائدهی آسمانی ،ج ،8
داده بود .بر همین اساس است که احتمال
ص .150
کشته شــدن دیگر ازلیان به دستور او نیز
 .13نســخه ای از این رساله با شــمارهی  242در
مجموعهی ویلیــام میلر در کتابخانهی دانشــگاه
قابل طرح است.
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ســید
 .31میــرزا ابوالفضل گلپایگانی و
پرینستون نگهداری میشود.
ّ
فصـلــنـامـه
مهدی گلپایگانی ،کشف الغطاء عن حیل
 .14اسداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائیشنـاسی
األعداء ،ص .266
الحق ،ج  ،3صص  304تا .306
 .32نســخهای خطــی از این رســاله با
 .15اسداهلل فاضل مازندرانی ،اسرار اآلثار
شــمارهی ) F.24(9در مجموعهی ادوارد براون در
خصوصی ،ج  ،5صص  251و .312
کتابخانهی دانشگاه کیمبریج نگهداری میشود.
 .16حاج میرزا هادی دولتآبادی ،فصل الکالم ،ص
 .33اســداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
.48
 ،4ص .154
 .17اسداهلل فاضل مازندرانی ،اسرار اآلثار خصوصی ،ج
محمدصادق
 ،5صص  251و .312
 .34نسخهای عکسی از این رساله با خط ّ
ابراهیمی (از شــهداء بیان) در دست است و در این
 .18پیشین ج  ،5ص .252
پژوهش با عنوان کتاب سراج مورد استفاده قرار گرفته
سید مهدی دهجی ،رساله ،ص .61
ّ .19
است.
 .20اسداهلل فاضل مازندرانی ،اسرار اآلثار خصوصی ،ج
 .35این رســاله با شمارهی  76در میان نسخههای
 ،5صص  312تا .344
چاپ عکسی آرشیو ملی بهائی ایران) (INBAقرار
 .21نسخهای از این کتاب ـ که در این پژوهش نیز
داده شده است .معرفی این رساله چنین است« :علی
مورد اســتناد قرار گرفته ـ با شــمارهی)F.63(9
محمد معروف به ســراج الذاکرین ـ که برادر حرم
دانشــگاه
در مجموعهی ادوارد براون در کتابخانهی
ّ
ثانی حضرت نقطهی اولی جــل ذکره األعلی بود ـ
کیمبریج نگهداری میشود.
عریضهای به ساحت اقدس جمال قدم ـ جل جالله ـ
 .22اسداهلل فاضل مازندرانی ،اسرار اآلثار خصوصی،
معروض داشته و این لوح در جواب اسئلهی او از قلم
ج  ،1ص .150
اعلی نازل گشته است».
[ .23ناصر دولتآبادی] ،مقدمهی نســخهی چاپی
 .36اســداهلل فاضل مازندرانــی ،تاریخ ظهور الحق،
تنبیه النائمین ،ص .3
بخش نخست ،ج  ،8ص .506
محمدجعفر نراقی ،تذکرة الغافلین ،ص .24
 .24مال ّ
محمد قزوینی ،یادداشــتهای قزوینی ،ج ،8
 .25اســداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
ّ .37
صص  259و .260
 ،4ص .181
[ .38ناصر دولت آبادی] ،مقدمهی نســخهی چاپی
 .26نســخهای از این نوشته ـ که در پژوهش حاضر
تنبیه النائمین ،ص .4
نیز مورد استناد قرار گرفته ـ ضمن کتابچهیF.25
 .39برای آگاهی بیشــتر دربارهی حاج میرزا هادی
در مجموعهی ادوارد براون در کتابخانهی دانشــگاه
ســید مقداد نبــوی رضوی،
نــک:.
آبــادی،
ت
دول
کیمبریج نگهداری میشود.
ّ
دولتآبادی ،هادی.
[ .27ناصر دولت آبادی] ،مقدمهی نســخهی چاپی
سید مقداد نبوی رضوی ،رویکرد اعتقادی
تنبیه النائمین ،ص .4
 .40نکّ :.
حاج شیخ هادی نجمآبادی در پاسخ به بهائیان.
محمدجعفر نراقی ،تذکرة الغافلین ،ص .24
 .28مال ّ
ســید مقداد نبوی رضوی ،دیباچه ای بر تنبیه
.
41
خصوصی،
اآلثار
اسرار
مازندرانی،
فاضل
 .29اسداهلل
ّ
النائمین ،صص  76و .77
ج  ،4ص .7
 .42پیشین ،صص  68تا .74
 .30اســداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
 .43میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی ،هشت
 ،4ص .154
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 .60رونوشت از زندگینامهی خودنوشت
بهشت ،صص  312تا .330
فصـلــنـامـه
فاطمهخانم ،منــدرج در :میرزا مصطفی
 .44نسخهای از این رساله با شمارهی 230
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائیشنـاسی
کاتب ،جواب لــوح جناب عباس افندی،
در مجموعهی ویلیام میلر در کتابخانهی
نسخهی مجموعهی ویلیام میلر ،ص .58
دانشگاه پرینستون نگهداری میشود.
 .61حاج میرزا هادی دولتآبادی ،فصل الکالم ،ص
سید مهدی ســرلتی ،وصیتنامه ،بیشتر
 .45نکّ :.
.67
صفحات.
 .62میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی ،هشت
محمدجعفر نراقی ،گلزار قدسی ،صص 12
 .46مال ّ
بهشت ،ص .304
تا  :19بخش «تبری نامه از میرزا حسینعلی بهاء من
 .63حاج میرزا هادی دولتآبادی ،فصل الکالم ،ص
کالم شهباز ازل جعفر .»353
.67
 .47عزیه خانم نوری و همــکاران ،تنبیه النائمین.
 .64پیشــین ،ص  .67روایــت بهائیــان دربارهی
صص  213 ،172و .214
سید اســماعیل زوارهای (به سال 1275
خودکشی
فاطمه
خودنوشــت
ی
نامه
 .48رونوشــت از زندگی
ّ
ق ).آن است که «از مشاهدهی احوال و آثار مبارکه،
خانم ،منــدرج در :میرزا مصطفی کاتب ،جواب لوح
حالت عشــق و جذبه به او دست داد» و عاقبت «به
جناب عباس افندی ،نسخهی مجموعهی ویلیام میلر،
کنار دجله ،عقب تکیهی بکتاش رفته ،در آن موقع
صص  58و .59
که مردم ذهاب و ایاب میکردند ،روی به بیت ابهی
 .49حاج میرزا هادی دولتآبادی ،فصل الکالم ،ص
نشسته ،حلقوم خویش را با تیغ برید و خون در داخل
.65
دجله ریخت ( »...نک :.اسداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ
 .50میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی ،هشت
ظهور الحق ،ج  ،4صص  191و )192
بهشت ،ص .304
سید مهدی دهجی ،رساله ،ص .36
.
65
صص
الکالم،
فصل
آبادی،
ت
دول
هادی
 .51حاج میرزا
ّ
 .66اســداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
 65تا .68
 ،5ص .5
محمدمهدی شــریف کاشــانی ،تاریخ
 .52شــیخ ّ
 .67او ،میرزا نصراهلل تفرشی (برادر همسر صبح ازل)
جعفری ،صص  52و .54
بود( .نک :.میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی،
[ .53ناصر دولت آبادی] ،مقدمهی نســخهی چاپی
هشت بهشت ،ص )306
تنبیه النائمین ،صص  2و .3
 .68حاج میرزا هادی دولتآبادی ،فصل الکالم ،صص
 .54میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی ،هشت
 67و .68
بهشت ،ص .308
 .69آن زن ،بدرجهان خانم بود( .حاشیه بر ترجمهی
محمدجعفر نراقی ،تذکرة الغافلین ،ص .76
 .55مال ّ
تاریخ بــاب از زبان روســی ،ص  )117او بعدها مادر
 .56شیخ محمدمهدی شریف کاشانی ،تاریخ جعفری،
همسران میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی شد.
صص  48تا .50
(نک :.عطیه روحی ،شجره نامهی نوادگان صبح ازل)
 .57حاج میرزا هادی دولتآبادی ،فصل الکالم ،ص
 .70اســداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
.66
 ،5ص .207
 .58پیشین ،ص .66
 .71رونوشــت از زندگینامهی خودنوشــت فاطمه
 .59میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی ،هشت
خانم ،منــدرج در :میرزا مصطفی کاتب ،جواب لوح
بهشت ،ص .304
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 .86میرزا آقاخان کرمانی و شــیخ احمد
جناب عباس افندی ،نسخهی مجموعهی
فصـلــنـامـه
روحی ،هشت بهشت ،ص .308
ویلیام میلر ،ص  .58به روایت بهائیان ،این
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائیشنـاسی
 .87پیشین ،ص .282
زن از ازلیان بود و مورد نفرت بهاءاهلل قرار
 .88حاج میرزا هادی دولتآبادی ،فصل
داشت (اســداهلل فاضل مازندرانی ،اسرار
الکالم ،ص .67
اآلثار خصوصی ،ج  ،3صص  234و  )235و در شمار
 .89عزیه خانم نوری و همکاران ،تنبیه النائمین .ص
حامیان بزرگ صبح ازل بهشــمار میرفت( .اسداهلل
.179
فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج  ،5ص )495
 .90پیشین ،ص .172
 .72اســداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
 .91اسداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج ،4
 ،5ص .163
صص  174تا .176
سید مهدی دهجی ،رساله ،صص  286و .287
ّ .73
 .92پیشین ،ص .174
 .74اسداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج ،5
 .93پیشین ،صص  177تا .180
صص  163تا .167
 .94پیشین ،صص  194و .195
 .75پیشین ،ج  ،5صص  206 ،204و .207
 .95پیشین ،ص .195
 .76بهعنوان نمونه ،نک :.حاجی میرزا جانی کاشانی،
 .96پیشین ،صص  246و .247
نقطة الکاف ،مقدمهی ادوارد براون ،صص یب تا یو.
 .97پیشین ،ج  ،5ص  ،164پاورقی.
 .77اسداهلل فاضل مازندرانی ،اسرار اآلثار خصوصی،
 .98پیشین ،ج  ،5ص .168
ج  ،5ص .106
 .99پیشین ،ج  ،1ص .151
 .78اســداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
 .100اســداهلل فاضل مازندرانی ،اســرار اآلثار ،ج ،4
 ،4ص .181
صص  17و .18
محمدمهدی شــریف کاشــانی ،تاریخ
 .79شــیخ ّ
 .101میرزا حسینعلی بهاءاهلل ،اقتدارات ،ص .11
جعفری ،ص .61
 .102پیشین ،ص .12
 .80پیشین ،ص .61
 .103میرزا حسینعلی بهاءاهلل ،اشراقات و چند لوح
 .81اســداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
دیگر ،ص .7
 ،5ص .9
 .104نک :.پانوشت شمارهی .35
 .82پیشین ،ج  ،5صص  10تا .16
 .105اسداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
 .83عباس افندی در رسالهای که دربارهی پیشگامان
 ،5ص .163
آیین بهائی نگاشــته ،میرزا مصطفی را «از جملهی
 .106پیشین ،ج  ،5ص .9
نفوس طیبهی طاهــره» و «از قدمای احباء اهلل» یاد
 .107میرزا حسینعلی بهاءاهلل ،اشراقات و چند لوح
کرده و خالصهای از کوشــشهای او در رواج تعالیم
دیگر ،صص  15و .16
بهاءاهلل را آورده است[( .عباس عبدالبهاء] ،تذکرة الوفاء
 . 108همان گونه که گذشت ،در این ترجمه برخی
فی ترجمة حیاة قدماء األحباء ،صص  227تا )230
حاشیهها از شیخ مهدی بحرالعلوم کرمانی و برخی نیز
 .84میرزا حیدرعلی اسکویی ،تاریخ نفوس مهمهای
از شخصی بیامضاست.
که در آذربایجان در یوم ظهور پیدا شدهاند ،ص .31
 . 109این نسخه بدون نام است و نام یادشده در باال
 .85اســداهلل فاضل مازندرانی ،تاریخ ظهور الحق ،ج
را مصحح کتاب تنبیه النائمین بر آن گذاشته است
 ،6ص .650
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کتابنامه
 1اسکویی ،میرزا حیدرعلی .تاریخ نفوس مهمهای که در آذربایجان در یوم ظهور پیدا شدهاند .نسخهی خطی.
 2اشراق خاوری ،عبدالحمید .مائدهی آسمانی .بیجا ،.مؤسسهی ملی مطبوعات امری ،ج ( 5بی تا ،).ج 129( 8
بدیع).
 3بهاءاهلل ،میرزا حسینعلی .اشراقات و چند لوح دیگر .بیجا ،.بینا( .چاپ سنگی) ،بیتا.
 4ــــــــــ  .اقتدارات .بی جا ،.بی نا( .چاپ سنگی) ،بیتا.
 5حاشیه بر ترجمهی تاریخ باب از زبان روسی .نسخهی خطی ،کتابخانهی دانشگاه پرینستون ،مجموعهی ویلیام
میلر ،ش .261
 6دولت آبادی ،حاج میرزا هادی ،فصل الکالم .نسخهی خطی.
[ 7دولت آبادی ،ناصر] ،مقدمهی نســخهی چاپی تنبیه النائمین ،مندرج در :عزیه خانم .تنبیه النائمین .بیجا.
[تهران] ،بینا[ .چاپ ازلیان] ،بیتا.
سید مهدی .رساله .نسخهی خطی ،کتابخانهی دانشگاه کیمبریج ،مجموعهی ادوارد براون ،شF.57
 8دهجیّ ،
(9).

 9ربانی ،شوقی .توقیعات مبارکه (لوح قرن احباء شرق :نوروز  101بدیع) .بی جا ،.مؤسسهی ملی مطبوعات امری،
 123بدیع.
 10روحی ،عطیه .شجرهنامهی نوادگان صبح ازل .بیجا ،.بینا[ .چاپ ازلیان] ،بیتا.
سید مهدی .وصیت نامه .نسخهی خطی.
 11سرلتیّ ،
محمدمهدی .تاریخ جعفری .نسخهی خطی.
 12شریف کاشانی ،شیخ ّ
[ 13عبدالبهاء ،عباس] ،تذکرة الوفاء فی ترجمة قدماء األحباء .حیفا ،المطبعة العباسیة 1343 ،ق.
 14فاضل مازندرانی ،اسداهلل .اسرار اآلثار خصوصی .بیجا ،.مؤسسهی ملی مطبوعات امری ،ج  124( 1بدیع) ،ج 3
( 128بدیع) ،ج  4و  129( 5بدیع).
 15ــــــــــ  .تاریخ ظهور الحق .ج  6 ،5 ،4و ( 7نسخهی خطی) ،ج ( 3بیجا ،.بینا[ .چاپ بهائیان] ،بیتا) ،ج ،8
بی جا ،.مؤسسهی ملی مطبوعات امری ،بخش نخست ( 131بدیع).
محمد .یادداشتهای قزوینی .کوشش ایرج افشار ،تهران ،انتشارات علمی.1363 ،
 16قزوینیّ ،
 17کاتب ،میرزا مصطفی .جواب لوح جناب عباس افندی .نسخهی خطی ،کتابخانهی دانشگاه پرینستون ،مجموعهی
ویلیام میلر ،ش .226
 18کاشانی ،حاجی میرزا جانی .نقطة الکاف .به کوشش ادوارد براون ،لیدن ،مطبعهی بریل 1328 ،ق.
 19کرمانی ،میرزا آقاخان؛ روحی ،شیخ احمد .هشت بهشت .بیجا ،.بینا[ .چاپ بابیان] ،بیتا.
سید مهدی .کشف الغطاء عن حیل األعداء .تاشکند ،بینا ،.بیتا.
 20گلپایگانی ،میرزا ابوالفضل؛ گلپایگانیّ ،
محمدحسین .جواب جناب متولیباشــی قمی به آمیرزا موسی ،نسخهی خطی،
 21متولیباشــی قمی ،میرزا ّ
کتابخانهی دانشگاه کیمبریج ،مجموعهی اسناد ادوارد براون ،ضمن کتابچهی. F.25
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 22مرآتی نوری ،بدیعه .وقایع راستین تاکر نور .بیجا[ .نسخهی تایپی] ،بیتا.
ســید مقداد .دولتآبادی ،هادی .دانشــنامهی جهان اسالم ،ج  ،18تهران ،بنیاد دائرة المعارف
 23نبوی رضوی،
ّ
اسالمی.1392 ،
سید
 24ــــــــــ  .دیباچهای بر تنبیه النائمین .مندرج در :عزیه خانم نوری و همکاران ،تنبیه النائمین .به کوشش ّ
مقداد نبوی رضوی ،تهران ،نشر نگاه معاصر.1394 ،
 25ــــــــــ  .رویکرد اعتقادی حاج شیخ هادی نجمآبادی در پاسخ به بهائیان .فصلنامهی مطالعات تاریخ معاصر
ایران ،ش  53و  ،54بهار و تابستان .1389
محمدجعفر .تذکرة الغافلین .نسخهی خطی ،کتابخانهی دانشگاه کیمبریج ،مجموعهی ادوارد براون،
 26نراقی ،مال ّ
ش F.63 (9).
 27ــــــــــ  .گلزار قدسی .نسخهی خطی ،کتابخانهی مرکزی دانشگاه تهران ،ش .10779
سید مقداد نبوی رضوی ،تهران ،نشر نگاه معاصر.1394 ،
 28نوری ،عزیه خانم .تنبیه النائمین .به کوشش ّ
[ 29نویسندهای ناشناخته] ،تاریخ امر .نسخهی خطی.
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