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بسم اهلل الرحمان الرحیم
سخن سردبیر

خداى را سپاس که خود را به انسانها شناساند 
و با آشنا کردن انسان به الطاف و نعمت هایش، 
محبت خویــش را در دلهاى 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 گونه اى قرارداد که با اســتفاده از آن، 
سره را از ناسره و درست را از نادرست تشخیص 
می دهیم. سپاسی بی پایان در برابر خالقی عظیم 
و مهربان. بر این باوریم که شکرگزارى در برابر 

نعمت هاى بی پایان الهی، نه تنها دســتور عقل 
است، بلکه موجب افزایش نعمت هاى خداوند بر 
انسان نیز می شود که »لئن شکرتم الزیدنکم...« 
و چه نعمتی باالتر از نعمت هدایت. امید داریم 
که به واسطه ى شکرگزارى 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 نمازهاى روزانه خود 
موظف است، نعمت هدایت را، پس از شکرگزارى 
نعمت هاى خداوند، از او طلب کند: »الحمد هلل 

طـلیـعه
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رب العالمین...اهدنا الصراط المستقیم.«
همین درخواست مکرر براى شناخت هدایت 
و قدم گذاشتن در راه مستقیم، نشان دهنده ى 
آن اســت که ما انسانها، دائماً در معرض خطا و 
دور شــدن از مسیر هدایت هستیم و باید براى 
نجات خویش، ضمن بهره گیرى از حجت درونی 
که همان عقل اســت، از خداونــد متعال مدد 
جوییم تا حجت بیرونی را بر ما آشــکار سازد و 
نعمت معرفت اولیاى 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 داورى ها و 
بی واهمه از سرزنش ها و نکوهش ها، شجاعانه در 

مسیرى که شناخته ایم، قدم بگذاریم. 
شــیطان اما در این مســیر، بر سر راه انسان 
نشسته و تالش می کند تا با انواع فتنه گرى ها و 

دسیسه ها و وسوسه ها، او را از مسیر هدایت دور 
کند. شیطان قسم یاد کرده است که تمام تالش 
خود را براى انحراف انسان از صراط مستقیم به 
کار بندد و او را با انواع آالیش ها و خالفکارى ها 
بفریبد. آلودگی انسان به این خطاها و آلودگی ها 
باعث می شــود تا توانایی او از بهره مند شدن از 
نعمت عقل کاهش یابــد و گاهی به دلیل این 
ضعف در شــناخت، سره و ناسره را خلط کند و 
به جاى مسیر هدایت، پاى در مسیرى غیر الهی 
گذارد و در عیــن حال تصور کند که همچنان 
در مسیر تقرب به پروردگار، طی طریق می کند: 
»ُقْل َهْل نَُنبُِّئُكْم بِاْلَْخَسريَن أَْعماال، الَّذيَن َضلَّ 
َُّهْم  نْیا َو ُهْم يَْحَسُبوَن أَن َســْعُیُهْم فِي الَْحیاةِ الدُّ

يُْحِسُنوَن ُصْنعا«
اما خداى مهربان، راه بازگشت از اشتباهات را 
براى انسان باز گذاشته و این ضعف او را با لطف 
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خود جبران نموده است. او براى رهایی انسان از 
آالیش ها و اشتباهات، خود را با صفت آمرزندگی 
و چشــم پوشی به ما معرفی کرده و ابر رحمت 
گســترده ى 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 سوى 
او کنیم و از خطاهاى 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 فصلنامه ى تخصصی خود در زمینه ى 
نقد و بررســی آیین بهائی را بــه خوانندگان و 
همراهان خویش تقدیم کند. در طول انتشار این 
فصلنامه ى علمــی، باب مکالمه و مکاتبه با هم 
وطنان بهائی، بیش از پیش برایمان گشوده شده 
اســت و از این بابت نیز، شکرگزار حضرت حق 

هستیم. شرکت در نمایشگاه هاى مختلف کتاب و 
مطبوعات در طول دو سال گذشته، فرصت گفت 
و گوى رو در رو با هم وطنان بهائی و یا مسلمانانی 
را که متأثر از تبلیغات بهائیان بوده اند، بیش از 
پیش برایمان فراهم کرده است. گفت وگوهایی 
که به رفع برخی سوءتفاهم ها کمک کرده است 
و حتی در برخی رویه هاى جارى 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 گفت وگوهاى دینی 
و صریح، بهترین راه براى شــناخت و نقد یک 
آیین جدید است. مسیرى که به لطف الهی، در 
حال پیمودن آن هستیم و گمان می کنیم، تأثیر 
مطلوبی نیز بر بخش هایی از جامعه –که متأثر از 

بهائیت هستند- نیز گذاشته است. 
برگــزارى ده ها نشســت علمی-انتقادى در 
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فاصله ى انتشار شماره ى پیشین تا این شماره، 
ثمره ى دیگرى است که بابت آن، از خداى منان، 
سپاســگزاریم و بر خود می بالیم. نشست هایی 
که بعضاً تا پاســی از شب ادامه می یابد و بعضاً 
محدودیت هــاى زمانی و مکانی، بر برگزارى آن 
سایه می افکند. در این سلسله نشست ها تالش 
کرده ایم تا خــود را از تعصب خالی کنیم و هر 
جا که انتقاد به جایی از ســوى افراد شــرکت 
کننده در این گفت و گوها مطرح شده است، به 
جاى توجیه، سعی کرده ایم که انتقاد را بفهمیم 
و براى رفع آن تالش کنیم. خرســندیم که در 
میان حاضران در این نشســت ها، با برخی افراد 

فرهیخته از جامعه ى بهائی نیز آشنا شده ایم. 
بی گمان این گفتگوها باعث نزدیک ترشدن 
طرفین به یکدیگر شــده اســت و در مواردى 
افراد، صراحت به خــرج داده، تغییراتی در نوع 

نگرش خود به اسالم یا بهائیت را بیان کرده  اند 
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 گروه هاى 
مرجعی نظیر روحانیان، اساتید دانشگاه، برخی 
روشــنفکران دینی و برخی پژوهشگران دینی 
و اجتماعــی نیز جاى خود را باز کرده اســت. 
نقدهاى سازنده، دلسوزانه و صریح این عزیزان 
را نیز به دیده ى منــت نهاده ایم و ضمن حفظ 
رویکــرد کلی، تا جاى ممکن، این نظرات را نیز 

اعمال کرده ایم.
تالش براى شناخت حقیقت، تالش مبارکی 
اســت که در تعالیم بهائی نیز، با عنوان تحرى 
حقیقت مطرح شده است. تحرى حقیقت یعنی 
تــالش علمی، منصفانه، بی غــرض و خالی از 
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تعصب براى کشف حقیقت و واقعیت و تبعیت 
از آن. بی گمان تحرى واقعی حقیقت، در سایه ى 
شــکرگزارى نســبت به منعم حقیقی، طلب 
هدایت از خداى مهربان، بهره گیرى از منطق و 
عقل و سرلوحه قرار دادن انصاف ممکن است و 
پیمودن این مسیر، بی گمان امکان پذیر است؛ 
چرا که خداوند از تمام انسان ها چنین خواسته 
و امــر الهی بر محال تعلق نمی گیرد. ما نیز در 
بهائی شناسی خود را آماده کرده ایم تا در صورت 
شــنیدن کالم حق، آن را بپذیریم و از خداى 
مهربان می خواهیم، راه هدایت و حقیقت را بر 
ما روشن سازد، تعصبات را از ما دور کند و ما را 
در پیمودن این راه، یارى رســاند. بر این باوریم 
کسانی که خود را از هدایت بیشتر، غنی بدانند 
و حقیقت را در مشــت خــود بپندارند و دیگر 
اندیشه ها را دست کم بگیرند و فرودست بدانند، 

نمی تواننــد از هدایت هاى بعدى الهی بهره مند 
شوند. چرا که قادر به ترک تعصبات نیستند و 
پنجره ى عقل خود را به ســوى نسیم حقیقت 

بسته اند.
در این شــماره به مناسبت آغاز سال جدید، 
بهارانه اى شورانگیز را به خوانندگان بهائی شناسی 
تقدیــم کرده ایم و از آن جا که توزیع اصلی این 
شــماره در بهار 97 انجام خواهد شد، دو مقاله 
نیز به موضوع مهدویت و استمرار هدایت الهی 
در سایه ى مسأله ى امامت اختصاص یافته است. 
مصاحبه ى خواندنــی و صریحی با جناب آقاى 
دکتر مجید تفرشــی انجام داده ایم که تفصیل 
آن از منظر خوانندگان و همراهان بهائی شناسی 

خواهد گذشت.
در بخش پژوهش ها نیز از دو مقاله جدید در 
پاسخ به جزوه ى رفع شبهات رونمایی کرده ایم 
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و همچون شماره هاى قبل، بخشی را به تحلیل 
اخبار مربوط به جامعه ى بهائی اختصاص داده ایم. 
این بخش محصولی از پایگاه خبرى بهائی پژوهی 
اســت. مقاله ى تاریخی پژوهشگر گرانقدر، سید 
مقداد نبوى رضوى، همچون شماره هاى پیشین، 
زینت بخش این شماره است. در بخش بهائیت 
از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی به بررسی 
دیدگاه هاى خانــم کارن باکت پرداخته ایم و در 
ادامه، مقاله ى مهمی از برخی بهائیان آمریکاى 
شــمالی را به خوانندگان خود تقدیم کرده ایم. 
اصل انگلیســی این مقاله نیز در بخش مقاالت 
انگلیســی همین شماره درج شــده است. این 
مقالــه به همراه نامه ى ایقان شــهیدى به بیت 
العدل، بدون دستکارى ارائه شده تا دیدگاه هاى 
بهائیان را نیز به نوعی در این فصلنامه منعکس 
کرده باشیم. رویکردى که براى ادامه ى آن اعالم 

آمادگی می کنیم؛ هر چند که مقاالت، از سوى 
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 براى بهائی شناسی ارسال شده باشد- 

در دستور کار قرار دهیم.
در پایان ضمن تشــکر از تمــام خوانندگان 
عزیز، بار دیگر از تمامی پژوهشــگران حوزه ى 
دین و به ویژه بهائی پژوهی، دعوت می کنیم تا 
همچنان با نقدهاى خود، ما را بنوازند تا بتوانیم 
با اصالح بیشــتر، نشریه را به اســتانداردهاى 
علمی و فرهنگی مــورد نیاز جامعه، نزدیک تر 
کنیم. همچنین تمامی پژوهشگران محترم را به 
یارى می طلبیم تا با ارسال مقاالت خود به این 
فصلنامه، در غنی تر شدن مطالب این نشریه ى 

تخصصی، مساعدت نمایند.
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ما و بهار! •
ما ایرانیان را با بهار، سروسّرى است؛ رازورمزى است؛ بلکه نسبت خویشاوندى است! به خانه هامان دعوتش می کنیم؛ 
آمدنش را عید می گیریم؛ خانه تکانی می کنیم؛ سبزه می گذاریم؛ سنبل و بنفشه می آوریم؛ برایش سفره می گستریم؛ 
هفت سین مهر می چینیم؛ حیاط خانه را آب می پاشیم؛ چشم به در می دوزیم تا وقت آمدنش بیدار باشیم؛ زنگ 
تحویل سال، گویی زنگ خوشامد ما به بهار دوست داشتنی است؛ ترنم »یا مقلب القلوب« بر لب ها جاري و دعاي 

»حّول حالنا الی أحسن الحال« بر زبان همه سارى، نوید یک سال دیگر پربار، با همراهی بهار و بهار و بهار... 
چرا بهار این قدر براي ما عزیز است؟ دوستش داریم، چشم انتظارش می نشینیم، در شب هاي بلند یلداى 
زمســتان به یادش هســتیم...؟ چون بهار عالوه بر ظاهر زیبایش، روح زیباترى دارد که با جان ما پیوند 
گرفته است... . این روح بهار است که به جان ما طراوت می بخشد و ما را امیدوار نگاه می دارد. ما با بهار، 
کامل می شویم؛ فقط با اوست که به »احسن الحال« می رسیم؛ نگاه اوست که حال ما را خوب می کند 
و در ما توان ماندن و رفتن ایجاد می کند. جهان معنا، با معنویت او زنده است؛ عید واقعی، آمدن اوست؛ 
توجه اوست، عنایت اوست... او امید دل هاي خسته ماست؛ بهار جان هاست، بهار مردمان است؛ شادابی 

روزگاران است... .
با هر شکوفۀ بهارى، به یاد او می افتیم؛ با هر باران، آمدنش را انتظار می کشیم. در بهاران ما چتر برنمی داریم، 
می گذاریــم باران صورت هاى ما را خیس کند؛ لباس ما را تر کند؛ چشــم هامان را نمناک کند؛ خنکی 
قطره هاي بلورینش گونه هاى ما را طراوت دهد. ما منتظر بارش او هستیم؛ باران رحمت االهی که ناگاه از 
راه می رسد و همه جا را بهارى می کند؛ همۀ طبیعت ظاهرى بهار، نمادهایی از آن بهار حقیقی است. بهارى 
که چون بیاید بارانش همۀ سیاهی هاي جهل و ستم را می شوید، خنکی عدالت همه جاى جهان را لطافت 
می بخشد؛ نسیم داد، گونه ها را می نوازد؛ دل هاي مرده یا خفته در سرماى زمستان، بیدار و زنده می شوند... 

براي همین است که ما را با بهار، سروسّرى است و رازورمزى است... 
اگر قناریان و بلبلکان براي بهار نغمه خوانی می کنند، چرا ما نغمه خوانی نکنیم؟! بخوانیم غزل وصالش را، 
قصیدۀ ظهورش را، شعر ناب طلوعش را... . بهاریه ها و بهارانه هاي شاعران و نغمه پردازان، همین غزل هاي 
اشتیاق است که براي بهار سروده اند؛ چرا ما آن ها را زمزمه نکنیم، نغمه سر ندهیم و اشتیاقمان را ظاهر 
نکنیم؟ بخوانیم و نغمه شادى سردهیم. در این ایام که همه به استقبال بهار می روند و براي آمدنش آماده 
می شوند و دستی به پاکی و زیبایی خود و خانه و محله و خیابان و شهر خود می کشند تا با زیبایی، آمادۀ 
آن نگار زیبا شوند، خوب است ما هم گشتی داشته باشیم در بهارانه ها یا بهاریه ها در شعر پارسی، تا معلوم 

آید ما را با بهار ظاهرى و حقیقی، رازورمزى است...
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 آمدن بهار! •
... مترس از شب یلدا، بهار آمدنی است! 

همه یقین دارند که بهار آمدنی است! در اوج زمستان آنگاه که درختان، خشک و لخت و بی حرکتند و حتی 
یک شــکوفه پیدا نیست؛ وقتی لشکر سوزوسرما مجال زنده ماندن را از هر گیاهی گرفته است؛ وقتی برف و 
تگرگ و یخ از دشــت پر از شقایق، چیزى باقی نگذاشته است؛ وقتی چشم انداز جنگل فقط چوب هاي لخت 
فرورفته در زمین اســت؛ در فصل قحطی گل و شــکوفه و طراوت و زیبایی، همه می دانند، بهار آمدنی است! 
همان گونه که در یلداهاي دیرپاي خزان، از آمدن صبح و دمیدن خورشید ناامید نشدید، در دل زمستان نیز 
از آمدن بهار ناامید نمی شــوید و می گویید: پایان شب سیه، سپید است... یعنی که صبح آمدنی است؛ یعنی 

بهار آمدنی است... 
یکی از معاصران، همین مفهوم - یعنی حتمیت آمدن بهار - را در بهاریۀ زیباى خود آورده است که از آمدنی 
بودن بهار فروغ بخش، رفیق و یار غمگســار و یگانه فاتح این کوهسار سخن گفته است؛ حتی می گوید صداي 

شیهۀ اسبش نیز از دور شنیده می شود و قنارى ها از اشتیاق آمدن او نغمه خوان شده اند: 
فروغ بخش شب انتظار آمدنی است/ رفیق  آمدنی، غمگسار آمدنی  است

ببین چگونه قنارى به وجد آمده است/ مترس از شب یلدا، بهار آمدنی است
به  خاک  کوچه  دیدار آب  می پاشند/ بخوان  ترانه، بزن  تار، یار آمدنی  است
صداى  شیهۀ  رخشش  ز دور می آید/ خبر دهید به  یاران  سوار آمدنی  است

بس  است  هرچه  پلنگان  به  ماه  خیره  شدند/ یگانه  فاتح  این  کوهسار آمدنی  است... )مرتضی امیرى اسفندقه (
شاعر دیگرى، آمدنی بودن بهار و نهراسیدن از دي )کنایه از زمستان( را این گونه می سراید:

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است/ در صحن چمن روى دل  افروز خوش است
از دى مهراس، چون بهار آمدنی است/ َوایام ظهور آن ستم سوز خوش است!

 همین مفهوم در بهارانۀ دیگرى این گونه آمده است: 
ســاده است اگر بهار/ جنگلی ســترگ را برگ و بر دهد/ یا پرنده را/ ز شــاخه اى به شاخه اى دگر سفر دهد/ من 
در انتظار آن بهار گرم و بی قرار آفتابی ام/ می رسد،/ مرا عبور می دهد/ ز روزهاى سرد و سخت/ خاک را پرنده می کند/ 

سنگ را درخت... )مصطفی علی پور(
 و دیگرى از بهارهاى شگفتی سخن می گوید که در راهند و می رسند و چون بیایند کارى کارستان می کنند و حتی 

بادهاي سرکش را نیز رام می کنند و مطیع می گردانند: 
بهارهاي شگفتی در راهند/ فردا، گلی می شکفد/ که بادها را پرپر می کند )علیرضا قزوه(... 
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بهار و نگار! •
در بهاریه هاي فارسي، نوعاً و به طور مشخص، آمدن بهار با آمدن نگار، گره می خورد، آن هم نگاري که شاه است و 

ماه است و طبیب است و آمدنش، شفاي جان ها را به همراه دارد. مولوي می گوید: 
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 مه رو به ایثار عقار آمد
صفا آمد، صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد/ شفا آمد شفا آمد شفاى هر نزار آمد

حبیب آمد حبیب آمد به دلدارى 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 دل ها را بخنداند/ میی آمد میی آمد که دفع هر خمار آمد 
کفی آمد کفی آمد که دریا ُدّر ازو یابد/ شهی آمد شهی آمد که جان هر دیار آمد 

کجا آمد کجا آمد کزین جا خود نرفته  است او/ ولیکن چشم، گه آگاه و گه بی اعتبار آمد... 
مولوى در شعر دیگرى، اصوالً پا را فراتر نهاده و خود بهار را فرستادۀ نگار می شمرد و از یار می خواهد که خودش 

نیز بیاید و بیش از این منتظران و شاهدان را در انتظار مگذارد!
 آمد بهار خرم و آمد رسول یار/ مستیم و عاشقیم و خماریم و بی قرار 

اى چشم و اى چراغ، روان شو به سوى باغ/ مگذار شاهدان چمن را در انتظار... 
حافظ نیز نسیم نوروزي را ازاین جهت خوشبو و روح نواز می داند که از کوى یار و نگار، عبور کرده است و می گوید 
اگر می خواهی از شمیم این نسیم معطر شوى و مدد خواهی باید آگاه شوى و چراغ معرفت خویش فروزان سازى... : 

ز کوى یار می آید نسیم باد نوروزى/ از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزى... 
ســعدى نیز، در بهاریه هاي خویش، گل را نماد یار انتخاب کرده و از او می خواهد که بیاید و ناله و ســوز بلبالن را 

نظاره کند: 
بهارى خرم است اى گل کجایی/ که بینی بلبالن را ناله و سوز... 

او در شعر دیگرى همۀ بهار را به پاى دوست و یار هدیه می کند که حاضر است در راه او هر جفایي حتی تیرباران 
را هم تحمل کند:

برخیز که باد صبح نوروز/ در باغچه می کند گل افشان 
خاموشی بلبالن مشتاق/ در موسم گل ندارد امکان 

بوى گل بامداد نوروز/ و آواز خوش هزاردستان 
بس جامه فروختست و دستار/ بس خانه که سوختست و دکان 
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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 صریح تر به رابطۀ بهار و نگار می پردازد و می گوید: اي دوست، ماه و ملک را امید و قرار وصال دارم و 
اگر شب هاي هجران او نمی بود، اکنون قدر این وصال نمی دانستم... 

مبارک تر شب و خرم ترین روز/ به استقبالم آمد بخت پیروز
دهل زن گو دونوبت زن بشارت/ که دوشم قدر بود، امروز نوروز

مه است این یا ملک یا آدمیزاد/ پرى یا آفتاب عالم افروز
مرا با دوست اى دشمن وصال است/ تو را گر دل نخواهد دیده بردوز

شبان دانم که از درد جدایی/ نیاسودم ز فریاد جهان سوز
گر آن شب هاى باوحشت نمی بود/ نمی دانست سعدى قدر این روز... 

معجزۀ بهار •
نکتۀ دیگرى که در اشــعار بهاریه و بهارانه، به مخاطبان یادآورى شده، تذکر به »معجزۀ بهار« است! چه اعجازي 
از این باالتر که زمین مرده و طبیعت فســرده، دوباره زنده و پویا می شود؛ دشت و باغ و مزرعه پر از شکوفه و زیبا 
می شود؟ آیا این قدرت نمایی بهار، چیز کمی است؟ نباید آن را فهمید و دست کم نگرفت و به معجزه اش ایمان آورد؟

بهار حرف کمی نیست، ما نمی فهمیم/ زبان تازۀ تقویم را نمی فهمیم
درخت پا شد و زخم زمین مداوا شد/ هنوز چیزى از این حرف ها نمی فهمیم 
 چرا از آب نگفتن؟ چگونه نشکفتن؟/ چگونه این همه اعجاز را نمی فهمیم؟ 

نشسته بر سر هر کوچه یک تذّکر سبز/ دال! قبول نداریم، یا نمی فهمیم؟ 
نگاه باغ، پر از بازى پرستوهاست/ دل عبور نداریم تا نمی فهمیم! 

زمان، زمان بروز صفات باران است/ چگونه باز نگوییم ما نمی فهمیم...؟! )محمدعلی شهرستانی(
به راستی چشم می خواهد و هوشیارى که این معجزۀ بهار را ببینید و به بهار اعجاز آفرین ایمان بیاورید: به بارانش، 
به حیات بخشی اش، شکوه و زیبایی اش، نشاط و طراوتش، لطافت و روح بخشی اش... شاعر از یاران خود می خواهد 

که چون شکوفه ها بشکفند و سفر کنند و این اعجاز را ببینند:
 یاران! نزول معجزۀ گل مبارک است/ در این بهار، شورش بلبل مبارک است

در باغ گل، زیارت سوسن تبرک است/ در صحن گل، تالوت سنبل، مبارک است
بر غنچه اي که در به بهاران گشوده است/ آزادي از حصار تغافل، مبارک است
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در این بهار، سمت شکفتن سفر کنید/ گلگشت باغ، در سفر گل مبارک است )رضا اسماعیلی(
یادآورى این اعجاز، الهام از آن آیت االهی است که فرمود:

بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند! ما آیات )خود( را براى شــما بیان کردیم، شــاید اندیشــه 
ا لَُكُم اْليَاِت لََعلَُّكْم تَْعِقُلوَن( و این اعجاز را روایات، تأویل به  َنّ َ يُْحِیــي اْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َقْد بََیّ کنید! )اْعلَُمــوا أََنّ اهلَلّ
ظهور حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه فرمودند که چون بیاید زمین مرده به ستم را با عدل خویش زنده می فرماید... 
این است که زمین و زمان او را می جویند تا اعجازش را نمایان ببینند و این مرده، با انفاس روح القدسی بهارانۀ او، 

اعجازگونه، زنده شود:
هر یک وجب از خاک تو را می جوید/ چون دشت عطشناک، تو را می جوید 

نوروز رسید و باز دلتنگ توام/ دلتنگ ترین تاک تو را می جوید )عبدالرحیم سعیدى راد(... 
گنبد سبز فلک آذین بندان کرده است/ دسته گل ها چیده با گلدسته می آید بهار 

تا که ما را وارهاند از هزاران گونه غم/ بندها از پاى خود بگسسته می آید بهار... )عباس خوش عمل(. 
آري باید چندباره خواند اعجاز بهار را:

بهار حرف کمی نیست ما نمی فهمیم/ زبان تازه تقویم را نمی فهمیم 
درخت پا شد و زخم زمین مداوا شد/ هنوز چیزى از این حرف ها نمی فهمیم 

چرا از آب نگفتن؟ چگونه نشکفتن/ چگونه این همه اعجاز را نمی فهمیم...؟!

نرگس و بهار •
گل نرگس در بهارانه هاى شــاعران ایران، نماد گل بهارآفرین سال هاى خزان است و اشاره به بهار انسان ها و مقام 

مقدس مهدوى است. این گل تنها گلی است که همه جهان را می تواند گلستان کند:
بگو با آن که می گوید به یک گل، کی بهار آید/ گل نرگس، جهانی را گلستان می کند امشب!

محمد جاوید نیز در بهاریه خود به گل نرگس اشاره دارد:
من ندانم چیست راز انتظار؟/ درخزان ماندن به اّمید بهار... 

آن گلی که بوى نرگس می دهد/ بوى عطردلگشاى کوى یار 
 آن نگار در نقاب ِ قرن ها/ گوش بر فرمان ِحّی ِپرده دار 

هر که دارد هر مرام و مسلکی/ دیده در راه هست، بی صبروقرار 
گبر و ترسا و مسلمان و مجوس/ منتظر هستند و بس امّیدوار 

هر کسی نامی نهد بر منَتظَ ر/ آن دالرام ِعزیز تک سوار 
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من ندانم کی به پایان می رسد؟/ انتظار توده هاى بی شمار 
کی براندازد حجاب و پرده را؟/ کی رسد آواز و گلبانگ هزار؟ 
کی دهد فرمان خداى ذوالجالل؟/ تا دهد درس ادب آموزگار 

کی شود آدینۀ صبح حضور؟/ کی خوَرد دّجال، سیلی از سوار؟ 
کی شوم آگه ز راز انتظار؟/ کی بیابد این دل محزون قرار... 

زینب احمدى در بهارانه اش از بوى نرگس پیراهن یوسف کنعانی سخن به میان آورده است:

امشب به شوق نرگس مستان نشسته ایم/ مستیم و بین باده پرستان نشسته ایم 
مردم در انتظار بهارند، ما ولی/ عمرى به اشتیاق زمستان نشسته ایم 

دائم به جرم عشق تو محکوم می شویم/ ما عاشقانه گوشۀ زندان نشسته ایم 
آقا ببین تالطم هجران چه کرده است/ چون گرد روى دامن طوفان نشسته ایم 

رحمی نکرد قحطی دوران، هزارسال/ در التماس بارش باران نشسته ایم 
دارد حریف می طلبد رزم عاشقی/ ما همچنان کنارۀ میدان نشسته ایم 
انگار بوى نرگس پیراهنی رسید/ شاید دوباره جانب کنعان نشسته ایم 

او التفات می کند آیا به حال ما/ موریم و در مسیر سلیمان نشسته ایم... 
در یک بهاریه نیمایی هم، تأکید بر گل نرگس را این گونه می بینیم:

برسانید سالم، اي یاران!/ حالیا از من زار، به بهار در راه، به شکوفه، به انار/ به گل نرگس من، میهمان دل من/ باز 
می خوانم و می گویم من/ کاشکي زورق چشمان تو را می دیدم/ کاشکي خواب نمي بودم و از این زندان، می پریدم 
به فراز/ همره بال نسیم، همه جا می رفتم، هرکه را می دیدم، از تو می پرسیدم... تو بهارى؛ نه! بهاران از توست/ از تو 
می گیرد وام/ هر بهار این همه زیبایی را!/ هوس باغ و بهارانم نیست/ بهترین باغ و بهارانم تو/ بی تو هر سال بهارى 
گذرا می آید/ در دلم امید آمدنت میشکفد!/ تو به هنگام شکوفایی گل ها در دشت/ بازمی گردى/ و صدایی در دشت/ 
خبر آمدنت را گوید: آى! نوبهاران دل انگیز آمد؛ و شکوفایی ایام طرب خیز آمد/ غم فرو بگذارید/ مهدى آن شادى 
دل هاى غم آلود آمد.../ کاش آن روز رهایی از بند/ وعدۀ روز عیادت از عشق/ وعدۀ پاکی و مهر/ و سراسر اخالص/ 

همه با آمدنت اى گل نرگس! به حقیقت برسد... 

یلدا و بهار •
شــاعران پارســی در بهاریه ها، چنان که خزان را در مقابل بهار، فراوان به کار می برند، یلدا را به عنوان 
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»طوالنی ترین شب سال« در برابر صبح سپید و نورانی، براي بهار حقیقی وام ستانده و به کار برده اند:
... ببین چگونه قنارى به وجد آمده است/ مترس از شب یلدا بهار آمدنی است... 

تا تو نیایی/ همه شب ها یلداست... 
خداى را شب یلداى غم، سحر دارد/ بخوان دعاى فرج را، دعا اثر دارد 

بخوان دعاى فرج را که صبج نزدیک است/ دعا کبوتر عشق است و بال  و پر دارد 
بهار می رسد آخر، خزان نمی ماند/ خداى را شب یلداى غم سحر دارد... 

حافظ هم می گوید: 
صحبت حکام، ظلمت شب یلداست/ نور ز خورشید جوى بو که برآید... 

شاعر دیگرى یلدا و بهار و تاریخ و آینده را در بهاریۀ خویش به هم پیوند می زند:
روزي که بهار با تو آغاز شود/ هر ذره به نام تو قسم خواهد خورد 
تاریخ ز نو نوشته خواهد گردید/ آینده به نام تو رقم خواهد خورد 
نوروز شود، تمام غم هاي جهان/ از دفتر زندگی قلم خواهد خورد 

یلدا چو تمام می شود در این صبح/ تاریخ دگرباره ورق خواهد خورد... 
بعضی شاعران نیز مقصود خود از یلدا و بهار را به طور آشکار در بهاریه هاى خود، بیان نموده اند:

خدایا این شب یلداى هجران را/ شب تاریک غیبت را/ به یمن ماه ما کوتاه تر کن...!
و نیز شــکوه کرده اند که چرا در هجران او همۀ شــب ها را چون شب یلدا بیدار ننشسته و انتظارش را 

نمی کشیم:
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 دیگرى آرمان خود را در پس این یلداي غیبت آشکارا می گوید که با موالیش راهی کربال شود:

ما منتظر صبح شب یلداییم/ در جمع، ولی به مثل او تنهاییم 
نوروز و بهار چون که از راه رسد/ آماده براي فرج موالییم 

توفیق اگر رفیق گردد با ما/ در خدمت او به کربال می آییم.... 
و دلسوختۀ دیگرى با عید نوروز، عید ظهور را تمنا می کند که آن وقت هزاران عید خواهیم داشت:

عید است ولي بدون او غم داریم/ عاشق شده ایم و عشق را کم داریم 
در سفرۀ خویش آب را می جوییم/ یلدا که رسید صبح را کم داریم 

اي کاش که این عید، ظهورش برسد/ این گونه هزار عید باهم داریم...! 
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مالل و بهار •
در بهاریه ها، همیشه جایي هم براي دلشوره و مالل وجود دارد. مالل از اینکه بهار ظاهرى بیاید، اما 

بهار حقیقی نیاید: 
صداى پاى بهار آمد و بهار نیامد/ سکون و صبر و قرارم سر قرار نیامد 

به شوق دوست دلی داشتم نیامد و خون شد/ به پاى یار سرى داشتم به کار نیامد... 
به خواب دیده ام آن مرد، آن سوار می آید/ نگو دوباره که اسب آمد و سوار نیامد 

تمام کار و کس ما تویی که غایبی اما/ چرا کسی به غم بی کسی دچار نیامد
»چو پرده دار به شمشیر می زند«، به امیدش/ مقیم پرده نشستیم و پرده دار نیامد 

إذا السماء خمید و إذا النجوم ِکدر شد/ إذا الجبال ترک زد، إذا البحار نیامد... )مهدى جهاندار(
در بهارانۀ دیگرى می خوانیم: 

 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 می کنم از خود شبیه هفتۀ قبل/ چرا پناه دل بی قرار من نرسید؟ 
کنار منتظران زار می زنم... از بس/ زمان سرشدن انتظار من نرسید 

تمام ایل و تبارم فداى آمدنش/ امید آخر ایل و تبار من نرسید 
محرم و صفر دیگرى گذشت اما/ دواى زخم دل سوگوار من نرسید 
خدا کند برسد باخودش مرا ببرد/ تمام سینه زنان را به کربال ببرد.... 

فروغی بسطامی نیز در بهاریه اش همین مالل را حکایت کرده است: 
عمرى 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 پاى تو عین سعادت است/ ور جان کنم فداى تو جاى خجالت است 

آمد بهار و خاطر من شد ملول  تر/ زیرا که باغ بی  تو محل ماللت است 
گفتم که با تو صورت حالی بیان کنم/ دردا که حال عشق برون از مقالت است 
برخیز تا به پاى شود روز رستخیز/ وانگه ببین شهید غمت در چه حالت است 

کی می کند قبول فروغی به بندگی/ فرماندهی که صاحب چندین جاللت است!
شهریار هم لطف بهار را در نگاه کردن به نگار نازنین می داند و می گوید که بی تو نفس کشیدنم، عمر 

تباه کردن است... او در مالل نامه خود در فراق یار می سراید:
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 نو گل نازنین من تا تو نگاه می کنی/ 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 می کند/ 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 
گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی/ پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن است 

خود برسان به شهریار، اى که در این محیط غم/ بی تو نفس کشیدنم، عمر تباه کردن است... 

دلدار و بهار •
بهار گویی بهانه اي است که شاعران از دلدار خود سخن گویند و از آن سرو دلجوى و یوسف کنعانی و 

انتظار زلیخاها یاد کنند. جامی در بخشي از بهاریه اش، پس از یاد یوسف کنعانی می گوید :
بیا جامی که همت برگماریم/ ز کنعان، ماه کنعان را بیاریم:

و 
گذار افکن به هر باغ و بهارى!/ قدم نه بر لب هر جویبارى! 

بود بر طرف جویی زین تک وپوى/ به چشم آید تو را آن سرو دلجوى 
ز وقت صبح، تا خورشید تابان/ به جوالنگاه روز آمد شتابان 

دلی پردرد، چشمی خون فشان داشت/ به باد صبحدم این داستان داشت 
چو شد خورشید، شمع مجلس روز/ زلیخا همچو حور مجلس افروز... 

به هر روز و شبی این بود حالش/ بدین آیین گذشتی ماه و سالش 
به سر می برد از این سان روزگارى/ به ره می داشت چشم  انتظارى 

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... 
خاقانی هم از حسن دلدار می گوید و اینکه کسي 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 نبردى چو تو سوار ندارد 
بر تو مرا اختیار نیست که شرط است/ کانکه تو را دارد اختیار ندارد 
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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 

خوى تو دانم حدیث بوسه نگویم/ مارگزیده قوام مار ندارد 
اى دل خاقانی از سالمت بس کن/ عشق و سالمت به هم شمار ندارد... 

او در بهاریه دیگرى، دلدار را عالم افروز و لشکرآشوب و آتش انگیز نگار و درعین حال شکوفۀ دل و میوۀ 
جان توصیف می کند:

عالم افروز بهارا که تویی/ لشکرآشوب سوارا که تویی 
هم شکوفه دل و هم میوۀ جان/ بوالعجب  وار بهارا که تویی 

تو شکار من و من کشتۀ تو/ ناوک انداز شکارا که تویی 
کار برهم زده مردا که منم/ زلف درهم  ده یارا که تویی 

سوختی سینه خاقانی را/ آتش انگیز نگارا که تویی!
اما بیدل دهلوى، دلدار را نشاط و بهار و بهشت می خواند و توصیه می کند اگر محبت او را دارى باید 

همت کنی و از بی دردي تبرى نمایی و خود آینه شوى و به فطرت خویش رو کنی... 
نشاط اینجا، بهار اینجا، بهشت اینجا، نگار اینجا/ تو کز خود غافلی، صرف عدم  کن دوربینی را

 مجو تمکین عالی فطرت از دون همتان بیدل/ ثبات رنگ انجم نیست  گل هاى زمینی را 
محبت پیشه  اى از نقش بی  دردى تبرا کن/ همین داغ است اگر زیبنده باشد دلنشینی را 

حسد تا کی تعصب چند اگر درددلی دارى/ نیاز زاهدان بی خبر کن درد دینی را 
درین  گلشن چه الزم محو چندین رنگ وبو بودن/ زمانی جلوۀ آیینه  کن خلوت گزینی را/ 
در اقران می شود ممتاز هرکس فطرتی دارد/ بلندى نشئۀ صاحب دماغی هاست بینی را... 

آرى، در مورد دلدار باید گفت:
 اگر آن گل به تنهایی نماید چهره بر عالَم/ شود بر مّدعی پیدا که با یک ُگل بهار آید

 اى مایه ناز! جمله کار تو خوش ست/ مانند بهار، روزگار تو خوش است... 

گل و بهار •
شاعران در بهاریه ها، از »گل«، »باغ« و »بوستان« نیز به دلدار و نگار، گریز زده اند و با تعابیر متفاوت، 

مستقیم و غیر مستقیم از او یاد کرده اند:
آمد بهار و گل رخ من در سفر، هنوز/ خندید و چشم من از گریه تر، هنوز 
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آمد درخت و گل به بَر اما چه فایده/ کان سرو گلُعذار نیامد به بر، هنوز... 
صائب تبریزى، این مضمون را بارها در بهارانه ها به کار گرفته و توصیه کرده که فیض حضور در کنار 

گل و بهار را از دست ندهید: 
عرق  فشانی آن گلعذار را دریاب/ ستاره  ریزى صبح بهار را دریاب 

درون خانه خزان و بهار یک رنگ 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 اى سیاه درون/ صفاى این نفس بی غبار را دریاب... 
او در سروده اي دیگر توصیه می کند که مباد در بهار غافل و ساکن باشید بلکه رونده و پویا شوید: 
ناقص است آن کس که از فیض جنون کامل نشد/ در چنین فصل بهارى هرکه عاقل ماند، ماند 

می برد عشق از زمین بر آسمان ارواح را/ زین دلیل آسمانی هرکه غافل ماند، ماند 
تشنه آغوش دریا را تن آسانی بالست/ چون صدف هرکس که در دامان ساحل ماند، ماند

نیست ممکن، نقش پا را از زمین برخاستن/ هر گران جانی که در دنبال محمل ماند، ماند 
سیل هیهات است تا دریا کند جایی مقام/ یک قدم هرکس که از همراهی دل ماند، ماند 
برنمی گردد به گلشن شبنم از آغوش مهر/ هرکه صائب محو آن شیرین شمایل ماند، ماند!

در سروده هاي جدید هم این حال و هوا آمده است:
باغ و بستان به بار می آید/ فصل سبز بهار می آید
ماه زیباي فرودین از راه/ با نگاهي خمار می آید 

مي شکوفد لبان گل در باغ/ در گلستان، هزار می آید 
یاس زیبا به رنگ هاي قشنگ/ بر سر شاخسار می آید 

از هوا، از زمین و از دریا/ عطر آواز یار می آید 
باغبان مثل آفتابي سرخ/ در پي الله زار می آید 

مي شود روشن از حضورش چشم/ چون به بالین، نگار می آید 
در طلوع عظیم صبحي سرخ/ عاقبت آن سوار می آید... 

ونیز:
چهره گل، باغ و صحرا را گلستان می کند/ دیدن مهدى )ع( هزاران درد، درمان می کند 

ُمّدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار/ من گلی دارم که عالم را گلستان می کند.... 
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روزگار و بهار •
با آمدن بهار، تحول بنیادینی در عالم، روزگار و جهان رخ می دهد که بهاریه ها به آن پرداخته اند:

 
اى دل بشارت می دهم خوش روزگارى می رسد/ این درد و غم طی می شود آخر بهارى می رسد... 

اگر آن گل به تنهایی نماید چهره بر عالَم/ شود بر مّدعی پیدا که با یک ُگل، بهار روزگار آید... 
اى مایۀ ناز! جمله کار تو خوش است/ مانند بهار روزگار تو خوش است... 

مولوى در مورد تحول روزگار در بهار می گوید با آمدن یوسف که قرار جان است، عالم بی قرار می شود: 
آن یوسف خوش عذار آمد/ وان عیسی روزگار آمد/ وان سنجق صدهزار نصرت/ بر موکب نوبهار آمد/ اى کار تو مرده 
زنده کردن/ برخیز که روز کار آمد/ این شهر امروز چون بهشت است/ می گوید شهریار آمد/ می زن دهلی که روز 
عیدست/ می کن طربی که یار آمد/ ماهی از غیب سر برون کرد/ کاین ماه بر او غبار آمد/ از خوبی آن قرار جان ها/ 

عالم همه بی قرار آمد/ هین دامن عشق برگشایید/ کز چرخ نهم نثار آمد... 
اما حافظ، همۀ فروغ روزگار را از بهار روي یار می شمرد: 

اى خرم از فروغ رخت الله زار عمر/ بازآ که ریخت بی گل 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 می  صبوح و شکرخواب بامداد/ هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر/ دى در گذار بود و نظر سوى 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 زنده ام من و این بس عجب 
مدار/ روز فراق را که نهد در شمار عمر/ حافظ سخن بگوى که بر صفحۀ جهان/ این نقش ماند از قلمت یادگار عمر... 

شهریار هم، روزگار را با شهریارِ بهار، خوش می شمرد:
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 گلپونه اى به برزن و کو/ به بام کلبه پرستوى زرنگار آمد/ به پاى ساز 

صبا شعر شهریار اى ترک/ بخوان که عیدى عشاق بی قرار آمد... 
او در غزلی دیگر می گوید اما اکنون که او نیست روزگار بی قرار است و عاشقان در رنج :

قرارى نیست در دور زمانه بی قراران بین/ سر یارى ندارد روزگار از داغ یاران پرس/ تو اى چشمان به خوابی سرد و 
سنگین مبتال کرده/ شبیخون خیالت هم شب از شب زنده داران پرس/ تو کز چشم و دل مردم گریزانی چه می دانی/ 
حدیث اشک و آه من برو از باد و باران پرس/ جهان ویران کند گر خود بناى 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 
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آن سوى قاف است و آزادى در آن وادى/ نشان منزل سیمرغ از شاهین شکاران پرس/ به چشم مدعی جانان جمال 
خویش ننماید/ چراغ از اهل خلوت گیر و راز از رازداران پرس... 

 
عید و بهار •

بهار با عید آغاز می شود و نوروز یا روز نو که آغاز تحویل سال جدید است، براى بهاردوستان روز عید محسوب می شود. 
این عید هم در بهارانه ها، به عید دیدار یار و موعد وصال دلدار، نام گذارى و پیوند داده شده و مبارکی یافته است: 

بهار هرکسي تحویل سال است/ بهار عاشقان دیدار یار است... 
نخستین روز سال عید است و نوروز/ به دیدارش شود این عید، پیروز... 

سعدى فرارسیدن عید را این گونه تبریک می گوید: 
برآمد باد صبح و بوى نوروز/ به کام دوستان و بخت پیروز 

مبارک بادت این سال و همه سال/ همایون بادت این روز و همه روز!
فرخی، از این جشن و نوروز، بوي یار شنیده و می گوید:

ز باغ  اى باغبان ما را همی بوى بهار آید/ کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید 
کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید/ تولختی صبر کن چندان که قمرى بر چنار آید 

چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید/ تو را مهمان ناخوانده به روزى صدهزار آید 
کنون گر گلبنی را پنج شش گل درشمار آید/ چنان دانی که هرکس را همی زو بوى یار آید 
بهار امسال پندارى همی خوش تر ز پار آید/ وزین خوش تر شود فردا که خسرو از شکار آید... 

خیام هم در عید نوروز به دنبال آن روى دل افروز است و می گوید حال که با او هستی، از دوران هجران سخن مگو: 
برچهرۀ گل نسیم نوروز خوش است/ بر طرف چمن روى دل افروز خوش است 

از دى که گذشت هرچه گویی خوش نیست/ خوش باش و مگو ز دى که امروز خوش است... 
شــهریار اما می گوید من در این عید، براي ســالم نوروز و دیدار یار آمدم، اگر به وصال یار نرسم با درد و سوز باز 

خواهم گشت: 
اى وطن آمده بودم به سالم نوروز/ مگرم کوکب اقبال تو تابد پیروز 

آمدم در پی آن کوکب آفاق افروز/ لیک از این غمکده رفتم همه درد و همه سوز... 
اما اگر به وصال برسد در همه چیز او را می بیند: 

از همه سوى جهان جلوۀ او می بینم/ جلوۀ اوست جهان کز همه سو می بینم/ 
چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل/ آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم.... 
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مولوى هم به بهار طعنه می زند که البد با یار ما بودى که این چنین خندان و معطر شدى: 
اى نوبهار خندان از المکان رسیدى/ چیزى بیار مانی از یار ما چه دیدى 

خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی/ هم رنگ یار مایی یا رنگ از او خریدى؟!
منوچهرى هم می گوید: 

آمد نوروز و هم از بامداد/ آمدنش فرخ و فرخنده باد 
باز جهان خرم و خوب ایستاد/ مرد زمستان و بهاران بزاد 
زابر سیاه روى سمن بوى داد/ گیتی گردید چو دارالقرار... 

نوروز بزرگم بزن  اى مطرب نوروز/ زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز/ 
برزن غزلی نغز و دل انگیز و دل افروز/ ور نیست تو را بشنو از مرغ نوآموز... 

و ابوالفرج رونی گوید:
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 روى حور دلبر دور/ چگونه باشم بی  روى آن بهشتی حور 

رسید عید همایون شها به خدمت تو/ نهاده پیش تو هدیه  نشاط لهو و سرور... 
آرى، دوباره باید 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 که به او این گونه سالم کنید:

ســالم بر تو اى بهار انسان ها و شادابی روزگاران )السالم علیک یا ربیع األنام و نضرۀ األیام(، باز هم می گفتیم بهار 
جان ها شمایید و شادابی روزگاران از شماست: 

جویبار چشمم از شوق نگاهت دیدنی است/ آن سحرگاهی که می آید بهار چشم هایت...
 بهار هرکسي تحویل سال است/ بهار عاشقان دیدار یار است... 

خودت گفتی که وعده در بهار است/ بهار آمد دلم در انتظار است... 
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خوانده بودم که شما فصل بهارى آقا/ به دل خستۀ ما صبر و قرارى آقا/ 
عمر امسال گذشت و خبرى از تو نشد/ هوس آمدن این هفته ندارى آقا؟ 

در هیاهوى شب عید، تو را گم کردیم/ غافل از اینکه شما اصل بهارى آقا!/ 
به دل خستۀ ما صبر و قرارى آقا... 

چرا او بهار انسان ها نباشد که موعود رهایی بخش همۀ خستگان و دردمندان و ستمدیدگان تاریخ است؛ با یاد اوست که 
شور ماندن و امید رهایی و مشعل پایدارى در جان ها هماره زنده می ماند و با توسل و تمسک به اوست که توان ماندن و 
توفیق خوب بودن و پاک زیستن در جان هاى منتظران نصیب می شود. او بهار است یعنی رویش دوبارۀ زندگی در خزان 
فضیلت ها و قحطی خوبی ها. خیلی ها به دروغ خواستند خود را بهار جا بزنند اما رسوا شدند که نفس بهارى نداشتند... 

شاد از وى شو، مشو از غیر وى/ او بهار است و دگرها ماه دى!/ اگر تو باز نگردى، بهار رفته از این شهر بر نمی گردد/ 
به روى شاخۀ گل، غنچه اى نمی خندد/ و آن درخت خزان دیده تورِ سبزش را به سر نمی بندد/ اگر تو باز نگردى/ 

نهال هاى جواِن اسیِر گلدان را/ کدام دست نوازشگر آب خواهد داد؟
به یقین منتظرى؛ و سراســر مشتاق؛ که بیایی روزى/ خواهی آمد آخر، صبح یک روز قشنگ، بعد یک شام دراز/ 
خواهی آمد آخر، اى سراپا گرمی، بعد یک عصر یخی، در بهاري زیبا!/ و ظهورت زیباست، مثل روز نوروز، از پس 
فصل خزان. گفت با طنز رفیق: چه کسی گفت جدایی از ما؟ ریشه اش قطع شود!/ چه کسی گفت نمی آیی تو؟ کام 
او زهر شود!/ هرکه هم گفت به جابلقایی، کشتی اش غرق شود!/ می توان یافت تو را هر جایی، کوچه اى، در راهی یا 
که در خانۀ دوست/ کربالیی، عرفاتی یا که سامرایی/ هم غذایی شاید، با یتیمی غمگین/ هم نگاهی شاید، با کشاورزى 
پیر، که نظر دوخته بر چاک زمینی بی آب/ بی گمان می بینی، خانه هاى ویران، مردم آواره، کودکان گریان/ می توان 

گفت که هستی هرجا/ مطمئنم که می آیی آقا، اى عزیز زهرا، اى غریب تنها، اى بهار جان ها... 
بعضی شاعران، کنایه و تشبیه را هم در بهارانه ها کنار گذاشته و به صراحت روى آورده اند: 

چهرۀ گل باغ و صحرا را گلستان می کند/ دیدن مهدى هزاران درد، درمان می کند/ 
ُمّدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار/ من گلی دارم که عالم را گلستان می کند... 

تو به هنگام شکوفایی گل ها در دشت/ باز می گردى/ و صدایی در دشت/ خبر آمدنت را گوید: نوبهاران دل انگیز آمد/ 
و شکوفایی ایام طرب خیز آمد/ غم فرو بگذارید/ مهدى آن شادى دل هاى غم انگیز آمد... برسانید سالم، اي یاران/ 
حالیا از من زار/ به بهار در راه/ به شکوفه، به انار،/ به گل نرگس من/ میهمان دل من.... گل من را بهارى بی خزان 

است/ گل من مهدى صاحب زمان است... 
سخن از بهارانه ها، پایان ندارد، تا شوق بهاران داریم، بهارانه ها هم هست و در جان مان شور می انگیزد... هرکسي با 

پـایـانبهار سروسّرى دارد و رازورمزى... بهار با ماست، ما هم با بهار باشیم... 
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مقایسه تطبیقی غیبت حضرت یوسف علیه السالم
و امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در آینه آیات و روایات

 نویسنده : مهدی هادیان
کارشناس ارشد رشته تفسیر اثری از دانشگاه قرآن و حدیث 



یوســف - علیه السالم - 
پیامبری است که خداوند 
متعال، داســتان زندگی اش را در قرآن نقل 
فرموده و از آن تعبیر به »احســن القصص« 
کرده اســت. پیامبری که داستانش در قرآن، 
با بیان محبت بی دریغ پدر بزرگوارش، یعقوب 
-علیه الســالم- به او و هجران این دو آغاز 
می شود و پس از فراز و فرودهایی هیجان انگیز 
و زیبا، با وصال این دو به انجام می رسد. این 
داستان جزئیات بســیار زیادی دارد که بیان 
همۀ آن ها خارج از حوصلۀ این مقاله اســت؛ 
قصد این مقاله آن است که با بررسی تطبیقی 
داستان حضرت یوسف با وجود نازنین حضرت 
مهدی -عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف- با 
استمداد از روایات اهل بیت -علیهم السالم- به 
بررسی سابقۀ تاریخی بحث غیبت، در امت های 
گذشــته بپردازد. لذا آن دسته از محورهای 
این »زیباترین داســتان«  یا جزئیات  اصلی 
موردتوجه قرار گرفته اســت که پیوندهای 
ارتباطی محکمی، با وصف حال 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- 
آن  درمورد  تشــکیک کنندگان  و  مخالفان 
بزرگوار و شیعیان راستین دوران غیبت، بحث 
آموزنده و مهمی است که در این مقاله به آن 

پرداخته خواهد شد.

مقـالـه



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

28
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

عالقۀ شدید 

یعقوب به یوسف، 

مانع از آن بود که 

بتوانند، تصمیم 

خود را عملی 

سازند. لذا از 

پدرشان خواستند 

تا اجازت دهد که 

روزی، او را برای 

بازی و تفریح، 

به خارج از شهر 

ببرند. یعقوب 

که از حسادت 

برادران به یوسف 

آگاه بود، ابتدا 

نپذیرفت، اما 

در برابر اصرار 

شدید برادران 

یوسف، سرانجام 

تسلیم شد 

الف - یوسف کنعان •

داســتان یوســف، از آنجا آغاز 1 
می شــود که او، بســیار مورد 
توجه پدرش یعقــوب بوده، به نحوى 

که حسادت ســایر برادرانش را برمی انگیخته 
است. برادران از محبت هاى بی دریغ پدرشان به 
او، می رنجند و آتش حسادت در سینه هایشان 
مشتعل می شــود. هرچند که در ابتدا تصمیم 
می گیرند که یوسف را ازمیان بردارند؛ اما تقدیر 
چنان شد که نظرشان برگردد و تصمیم بگیرند 
کــه او را در چاهــی بیندازند، تــا کاروان هاى 

عبورى، او را با خود ببرند.
از طرفی عالقۀ شدید یعقوب به یوسف، مانع 
از آن بــود که بتوانند، تصمیــم خود را عملی 
ســازند. لذا از پدرشان خواستند تا اجازت دهد 
کــه روزى، او را براى بــازى و تفریح، به خارج 
از شهر ببرند. یعقوب که از حسادت برادران به 
یوسف آگاه بود، ابتدا نپذیرفت، اما در برابر اصرار 
شدید برادران یوسف، ســرانجام تسلیم شد و 

یوسف را با ایشان راهی کرد.
برادران یوســف، مطابق نقشۀ قبلی، او را در 
چاهی انداختند و شــب هنگام، پیراهن او را به 
خون گوسفندى آغشــته کردند و نزد یعقوب 
آوردند و با اشــک و ناله اى دروغین گفتند:»اى 
پدر! ما یوســف را در کنار اثاث خود قرار دادیم 
و به مسابقه و تفریح سرگرم شدیم، اما به ناگاه، 
گرگی بر او حمله ور شد و او را خورد و این هم 

پیراهن خون آلودۀ اوست.« 1

یعقوب می دانســت که فرزندانش دروغ 2 
می گویند و یوسف، عزیزترین فرزندش را 
گرگ ندریده اســت و براى این موضوع، دالیل 

مهمی نیز داشت. 
نخســت آنکه اگر قرار بود، گرگ 
یوسف او را بدرد، الاقل لباس یوسف 
نیز آسیب می دید. حال آنکه لباسی را 
که برایش آورده بودند، اگرچه خون آلود بود، اما 

اثرى از پارگی بر روى آن نبود.
دوم آنکه یعقوب علیه السالم، پیراهن یوسف 
را بویید، اما بوى گوشت و پوست یوسف را از آن 

استشمام نکرد.
ســوم آنکه بارى از ملک الموت پرسید: آیا تو 
جان انســان ها را به صورت گروهی می گیرى یا 
تک به تک، آن ها را می میرانی؟ ملک الموت پاسخ 
گفت: انســان ها را تک به تک می میرانم. یعقوب 
از او پرســید: آیا جان یوسف مرا نیز گرفته اى؟ 

پاسخ فرشتۀ مرگ منفی بود.2
 لذا یعقوب به زنده بودن یوسف مطمئن شد 
و می دانست که باألخره، روزى او را خواهد یافت 
و اندوه جانکاهش در فــراق او به پایان خواهد 
رســید. او می دانســت که این مسئله، امتحان 
الهی اســت که در آن آزموده خواهد شد.3 پس 
به فرزندانش فرمود: »این کار زشت را نفس شما 
برایتان زینت بخشیده است. من در این مصیبت 
شــکیبایی خواهم کرد و خداوند مرا در تحمل 

این مصیبت یارى خواهد نمود.«4

یعقوب پس از این گفتــار، از فرزندانش 3 
کنــاره گرفــت و در آتش فــراق فرزند 
محبوبش، گریه ها کرد و فریادها سرداد. هرچند 
که می دانست فرزند دلبندش زنده است، هرچند 
که پیامبر خدا بود و به علم الهی می دانست که 
یوسفش، از دنیا نرفته است، هرچند که نهیب 
صبر بر خود زده بود و وعدۀ تحمل داده بود؛ اما 
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یعقوب به زنده 

بودن یوسف 

مطمئن شد و 

می دانست که 

باألخره، روزی 

او را خواهد 

یافت و اندوه 

جانکاهش در 

فراق او به پایان 

خواهد رسید. او 

می دانست که این 

مسئله، امتحان 

الهی است که در 

آن آزموده خواهد 
شد

مگر می شــود سوزوگداز دل را، جز با 
وصال محبوب، آرام کرد؟ مگر می توان 
در برابر سیالب اشک، سدى ساخت؟ 
مگر می توان از یاد برد و به روى خود 

نیــاورد؟ گریه و گریه و گریه تنها کارى بود که 
یعقوب، در دورى حبیبش انجام می داد. ندبه و 
زارى، کار هر صبح و شامش شده بود و رازها با 

یوسفش می گفت:
»حبیبم یوســف! تو آنی بودى که در میان 
فرزندانم، تو را برگزیده بودم و دل بر تو بســته 
بودم؛ اما تو را از من گرفتند. دلبندم یوسف، که 
در تنهایی ها در کنارم بودى و در مواقع هولناک، 
باعث دلگرمی و انس من می شدى، اما تو را از 
من ربودند. فرزندم یوسف، کاش می دانستم که 
تو را در کدامین بیابان رها کرده اند یا در کدامین 

دریا، غرق ساخته اند.
مهربانم یوسف، اى کاش من با تو بودم و آنچه 
که بر تو وارد شد، بر من فرود می آمد و خود را 

سپر بالیت می کردم.«5
یعقوب -علیه السالم- آن چنان در فراق یوسف 
گریست، که چشمانش را از دست داد. آن چنان 
از دورى اش بی تابی کرد، که اطرافیانش بیم آن 
داشتند که خود را مریض کند. آن چنان با سوز 
و گداز ندبه سر می داد که امکان داشت، خود را 

هالک نماید.6
چه اهمیتی دارد که بتوانی همه چیز و همه 
کــس را ببینی، اما از دیــدار محبوبت، محروم 
باشی؟ همان بهتر که یعقوب، دنیاى بی یوسف 
را نبیند. همان بهتر که با درد خود مشغول شود 
و بســوزد. همان بهتر که چشمش، بر آنان که 

یوسفش را از او ربودند، نیفتد و آنان را نبیند. 

فرزنــدان و اطرافیــان یعقــوب، 4 
از مالمت و ســرزنش او دســت 
برنمی داشــتند. دائمــاً با او ســخن 
می گفتنــد. گاهی با کنایــه، گاهی 

ریشخند، بارى با نصیحت، وقتی با عتاب... 
- خود را به هالکت انداختی. چرا این قدر در 

غم از دست رفتن فرزندت اشک می ریزى؟ 
- بس نیست سال هاى دراز از عمر خود را که 
در ماتم فرزند خردسالی تباه کردى؟ هنوز هم 

فکر می کنی که یوسفت زنده است؟
- به فرض که زنده باشد؛ چگونه می خواهی 
او را بیابی؟ حتی اگر او زنده باشد و با او برخورد 
کنی، آیا با این چشمان بی سو می توانی بازش 

شناسی؟
- همانا که در جهالت و نادانی گذشــته ات 
غوطه ورى، یوسفت مرده است. گرگ او را درید!7

یعقوب اما صبورى می کرد و دم برنمی آورد. 
هجــران و دورى محبــوب، قلــب مهربان و 
منتظرش را می فشرد و چشمان بی رمقش بعد 
از شنیدن این سخنان، دوباره پر از اشک می شد 
و این داســتان همیشگی اش بود؛ ندبه کردن و 
عتاب شنیدن، گریســتن و سرکوفت خوردن، 
زارى کــردن و کنایه ها را تحمل کــردن... اما 
تسلیم نشد و بر اندیشه و اعتقاد خود پایدار ماند.

یوسف در این سال هاى طوالنی، زندگی 5 
پرفرازونشــیبی را گذراند. پــس از آنکه 
کاروانی او را از چــاه آب بیرون آورد، مواجه با 
برادرانی شد که یوسف را با بهایی اندک به آنان 
فروختند. یوسف کنعانی، با کاروان همراه شد و 
به مصر رفت و تقدیر الهی آن بود که عزیز مصر، 
او را با خود به خانه برد و مهر یوســف در دلش 
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پادشاه یوسف 

را، پس از 

رفع اتهامات و 

روشن شدن 

پاک دامنی اش، از 

زندان رها ساخت 

و او را خزانه دار 

دولت خود 

کرد. کلیدهای 

انبارهای خود را 

به او داد و وظیفۀ 

ذخیره سازی 

گندم، در هفت 

سال نخست و 

توزیع آن در 

هفت سال بعدی 

را به خود یوسف 

سپرد

پرورده شود. یوسف پس از ماجراهایی 
عجیب و طوالنــی -که بیانش خارج 
از حوصلۀ این مقاله اســت- با تهمت 
و افترا، روانۀ زندان شــد. زندانی که 

او خــود، براى حفظ پاک دامنی اش، از خدایش 
خواسته بود.8

پس از سپرى شدن سال هاى طوالنی، پادشاه 
مصر، خــواب عجیبی دید. او در خواب دید که 
هفــت گاو الغر، از رودخانۀ نیل بیرون آمدند و 
هفت گاو چاق را خوردند و خوشه هاى سبزى 
را دید که توســط خوشه هاى خشکیده احاطه 
شــده اند و از بیــن می روند. ناگهــان از خواب 
برخاست و آشفته حال، بزرگان و معبران خواب 
را فراخوانــد. خوابش را بــراى آن ها بازگفت و 
تعبیرش را از ایشان جویا شد. معبران خواب اما، 
نتوانستند خواب آشفتۀ پادشاه را تعبیر کنند و 
خاطر نا آرامش را، آرام ســازند. در همین میان، 
خدمتکارى در قصر - که پیش از آن در زندان، 
همبند یوســف بود و بارى یوســف خواب او را 
تعبیر کرده بود و دقیقاً مطابق پیش بینی یوسف، 
از زنــدان رهایی یافته بود و بــه خدمتگزارى 
پادشاه، گماشته شده بود- به یاد همبند سابق 
خود افتاد و به پیشنهاد او، پادشاه تعبیر رؤیاى 
خود را از یوسف خواست. یوسف خواب شاه را 

چنین تعبیر کرد: 
»هفت سال پرمحصول در پیش است. در این 
سال ها، باران رحمت الهی بر مصر خواهد بارید 
و محصول فراوان به دست خواهد آمد. اما پس 
از آن، هفت سال خشک سالی و قحطی خواهد 
شد و مردم به سختی بسیار زیادى خواهند افتاد. 
چاره هم آن است که در هفت سال پرمحصول، 

فقط به اندازۀ مصرف همان ســال ها، 
گندم بخوریــد و بقیۀ محصول را در 
سبوس آن نگه دارید تا از نابودى حفظ 
شود. ســپس در سال هاى قحطی، از 
آنچه که ذخیره شده است، استفاده کنید. پس 
از هفت سال دوم، باز هم باران رحمت الهی بر 
مصر باریدن خواهد گرفت و مردم، از سختی و 

محنت، رهایی خواهند یافت.« 
پادشاه یوسف را، پس از رفع اتهامات و روشن 
شــدن پاک دامنی اش، از زندان رها ساخت و او 
را خزانه دار دولت خود کرد. کلیدهاى انبارهاى 
خود را به او داد و وظیفۀ ذخیره سازى گندم، در 
هفت سال نخســت و توزیع آن در هفت سال 

بعدى را به خود یوسف سپرد.9
هفت سال با برکت و پرمحصول سپرى شد و 
انبارهاى یوسف، از گندم مازاد بر مصرف مردم 

پر گشت. 
هفت سال قحطی و خشک سالی از پس آن 
فرا رســید. دریغ از قطره اى بــاران که بر مصر 
ببارد و یا مزرعه اى که محصول مناســب دهد. 
گرسنگی بر مصریان فشار آورد و تنها کسی که 
در این میان، گندم داشــت، یوسف بود. سیل 
درماندگان و بیچارگان به بارگاه او روانه شــد و 
او به هرکس، به فراخــور نیاز و عیالش، گندم 

می داد. 
یکی از مراجعان یوسف در این سال ها، مردى 
عرب بود که وضع مالی خوبی هم داشت. پس 
از آنکه از یوسف گندم گرفت و آمادۀ مراجعت 
شد، یوســف از او خواست که در میانۀ راه و در 
ســرزمین کنعان، در موضعی خاص قرار گیرد 
و یعقــوب را صــدا کند؛ هنگامــی که مردى 
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برادران وارد 

مصر شدند و 

به دربار عزیز 

شرف یاب شدند. 

یوسف که در مقام 

عزیزی مصر بود، 

به سرعت آنان 

را شناخت. اما 

گذشت سالیان، 

آن چنان بر چهرۀ 

ماه کنعان اثر 

کرده بود که 

برادرانش، او را 

نشناختند. از او 

گندم خریدند 

و به کنعان 

بازگشتند

خوش سیما و سپیدچهره بر او ظاهر 
شــد، به او بگوید: »من از ســرزمین 
مصر می آیــم. در آنجا مردى براى تو 
پیغام داده است که خداوند، امانت تو 

را ضایع نفرموده و یوسف تو زنده است.« 
مرد عــرب به راه افتاد و در مســیر حرکت 
خود، به جایی رســید که یوســف نشانی اش 
را بــه او داده بود. به غالمانش دســتور داد که 
شــتران را نگه دارند. آنگاه با صدایی رسا، فریاد 
زد: »اى یعقــوب، اى پیامبر خدا، اى یعقوب!«. 
یعقوب که صداى او را شنیده بود، به زحمت و 
عصازنان خود را به او رساند. مرد عرب، پیرمرد 
خوش سیما و سفیدرویی را در برابر خود دید که 
البته، چشمانش کور شده بود. از پیرمرد پرسید: 

»آیا یعقوب تو هستی؟«
- آرى. من یعقوبم.

- من از سرزمین مصر می آیم و حامل پیغامی 
براى تو هستم. در آنجا مردى براى تو پیغام داده 
اســت که خداوند، امانت تو را ضایع نفرموده و 

یوسف تو زنده است. 
یعقــوب از خوشــحالی، در پوســت خود 
نمی گنجید. شادمان و خندان شد. باور کردنش 
دشــوار بود، اما یوسفش براى او پیغام فرستاده 
بود. یوسف هنوز هم به یادش بود. دلش گرم تر 
شــد؛ گرم تر بــه زنده بودن یوســف، به لطف 
پروردگارش و به تحقق آرزوى وصال یوسفش 

که انگار، نزدیک تر می نمود.
- برادر! چه حاجتــی دارى تا از خدا برایت 
طلب کنم. براى تشــکر از تو و قدردانی از پیام 
روح افزایی که به مــن دادى، از خدا چه برایت 

بخواهم؟

- من فردى ثروتمندم و نیازى به 
پول ندارم. امــا خداوند برایم چنین 
مقــدر فرموده که فرزندى نداشــته 

باشم. از خدا برایم طلب فرزند کن.
یعقــوب وضو گرفــت و به نماز ایســتاد. با 
خدایش رازونیــازى کرد و حاجت مرد عرب را 
از خــداى مهربانش طلب نمود. مرد عرب پس 
از آن چهار یا شش نوبت صاحب فرزند شد که 

همه، دو قلو بودند.10

کنعان، ســرزمین مــادرى یوســف نیز از 6 
ایــن قحطی در امان نمانده بــود. آنجا هم 
خشک ســالی شــده بود و مردم، آهی در بساط 
نداشــتند که با ناله اى سودا کنند. فشار قحطی، 
یعقوب را بر آن واداشــت که فرزندانش را راهی 
مصر کند تا با خرید گندم از عزیز مصر، نیاز خود 
و خانــواده اش را تامین کنند؛ غافل از آنکه عزیز 
مصر کسی جز گمگشتۀ او، یوسف عزیزش نیست. 
برادران وارد مصر شــدند و بــه دربار عزیز 
شــرف یاب شدند. یوســف که در مقام عزیزى 
مصر بود، به سرعت آنان را شناخت. اما گذشت 
ســالیان، آن چنان بر چهرۀ ماه کنعان اثر کرده 
بود که برادرانش، او را نشــناختند. از او گندم 
خریدند و به کنعان بازگشتند؛ پس از مراجعت 
به کنعان، با کمال تعجب مشــاهده کردند که 
عزیز، پولی را که براى گندم ها پرداخته بودند، 
مخفیانه در بارشــان قرار داده است و می توانند 
دوبــاره براى خرید گندم با همان پول، به مصر 
مراجعت کنند. دیدار یوســف با برادرانش، بار 
دیگر تازه شد و یوسف، آنان را مورد لطف خود 
قرار می داد، ولی آنان متوجه نمی شدند که عزیز 

مصر، همان برادر کوچکشان، یوسف است.11
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یوسف نیز 

نمی توانست 

خود را به ایشان 

معرفی کند و 

منتظر اجازۀ 

خداوند برای 

این کار بود. حتی 

نمی توانست، پدر 

پیر خود را مطلع 

کند و خود را به 

او بشناساند. 

هرچند که با 

وسایل آن روزگار، 

فقط هجده روز 

میان کنعان و 

محل استقرار 

یوسف فاصله 

بود، اما تقدیر 

الهی چنان بود که 

امتحان یعقوب، 

کامل شود و در 

کورۀ سخت انتظار 

و سرگشتگی، 

آبدیده گردد

یوسف نیز نمی توانست خود را به 
ایشــان معرفی کنــد و منتظر اجازۀ 
خداونــد بــراى این کار بــود. حتی 
نمی توانســت، پدر پیر خود را مطلع 

کند و خــود را به او بشناســاند. هرچند که با 
وسایل آن روزگار، فقط هجده روز میان کنعان 
و محل استقرار یوسف فاصله بود، اما تقدیر الهی 
چنان بود که امتحان یعقوب، کامل شــود و در 
کورۀ سخت انتظار و سرگشتگی، آبدیده گردد.12

در پایان این داستان زیبا، یوسف از خداى 7 
خــود اجازت یافت تا خــود را به برادران 
بشناســاند. هرچند که روند این شناســاندن، 
پرپیچ وخم و طوالنی و صد البته زیباســت، اما 
بیانش خارج از حوصلۀ این نوشته است. یعقوب، 
با گذاشتن پیراهن یوســف بر چشمانش- که 
البته پیراهن خاصی بود که از حضرت ابراهیم 

به یوســف، ارث رســیده بــود و در 
طول این مــدت بر بــازوى او بود و 
بعد از شناســاندن خود بــه برادران، 
آن را براى پدر فرستاده بود- بینایی 
ازدست رفته اش را باز یافت. چشمانش بینا شد 
و چه بیناشــدنی! چشمانی که دیگر، در انتظار 
مالقات یوسف لحظه شمارى می کرد. چشمانی 
که ســوى امید یافته بود. او پس از بیست سال 
اندوه و نگرانی، گریه و دلتنگی، ندبه و زارى، به 
مالقات یوســفش آمده بود. غم تمام سال هاى 
هجران و دورى، با همان نگاه اول از دلش زدوده 
می شد. این، یوســف عزیزترین محبوبش بود 
که در برابر او ایســتاده بود. سال هاى محنت و 
انتظار یعقوب به سر آمده بود و حاال می توانست، 
یوســفش را در آغوش بگیرد و این بار، اشــک 

شوق بر گونه جارى سازد.
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تشابه بسیار زیاد 

و قابل توجهی 

میان داستان 

یوسف کنعانی 

و یوسف فاطمی 

وجود دارد. در 

این تشابه، امام 

زمان-عجل اهلل 

تعالی فرجه- 

شباهت به یوسف 

دارند، منتظران 

واقعی آن حضرت، 

شبیه به یعقوب 

و دشمنان امام 

زمان، همانند 

برادران یوسف 
هستند

ب ( یوسف زهرا •
تشابه بســیار زیاد و قابل توجهی 
میان داستان یوسف کنعانی و یوسف 
فاطمی وجود دارد. در این تشابه، امام 

زمان-عجل اهلل تعالی فرجه- شباهت به یوسف 
دارنــد، منتظران واقعی آن حضرت، شــبیه به 
یعقوب و دشــمنان امام زمان، همانند برادران 
یوسف هستند. به لف و نشر مرتب، محورهایی 
از ارتباط امام عصر-عجــل اهلل تعالی فرجه- و 
شــیعیان آن عزیز را که مشــابه حال و هواى 
یوسف و یعقوب-علیهما السالم- است، مطابق 
عناوین بخش الف، در بخش ب مورد بررســی 

قرار می دهیم.

یکــی از عوامل طوالنی تر شــدن غیبت، 1 
زشــتی هاى اعمال مردم اســت. خداوند 
متعال به دلیل گناهان ایشــان، ظهور یوسف 
زهرا-عجل اهلل تعالی فرجه- را به تأخیر می اندازد 
و چه تفاوت اســت میان برادران یوسف که او 
را در چاه انداختند، با گنهکارانی که با معاصی 
خــود، براى دوران غیبــت و تنهایی امام زمان 
علیه الســالم، زمان می خرند. چه تفاوتی است 
میان برادران یوســف که با فروش برادرشــان 
به یــک کاروان بیگانــه، خود را از ســعادت 
دیدار یوســف محروم کردند با دنیادوســتان و 
حق ناشناســانی که با شکستن پیمان محبت 
و والیــت و اطاعت صاحب خــود، فوز کثیر و 
میمنت عظیم مالقــات صاحب خود را از کف 
می دهند. مگر نه این است که آنان که می توانند 
بــه گونه اى، ظهورش را مهیا کنند و این کار را 
نمی کنند، به غیبت و غربت آن عزیز، راضی اند؟ 
مگر نه این اســت که اگــر امام عصر-عجل اهلل 

تعالی فرجه- تنها 313 نفر یار واقعی 
داشتند، ظهورشــان محقق می شد؟ 
پس کجایند عاشقان و دلسوختگان 
حقیقی آن یوسف فاطمه، که بر عهد 
و پیمان خویش با او استوار بمانند، همتی کنند 
و او را از چاه غیبــت درآورند و بر زخم دل آن 

مهربان ترین مرهمی باشند؟13

منتظران واقعی امام زمان علیه الســالم، 2 
در دوران غیبــت، شــبهات مخالفین و 
دروغ پردازى هاى آنان را نمی پذیرند و همچون 
یعقوب که به زنده بودن یوسف اطمینان داشت 
و با دالیل خود، دروغ فرزندانش را آشکار کرد، 
به زنده بودن آن عزیز اطمینان دارند و یک دم از 
پاسخ گویی به آنان، دست برنمی دارند. با دالیل 
قطعی خود، وجود و حضور آن بزرگوار را حس 
می کنند و یاوه سرایی هاى مخالفان آن بزرگوار 
را، آشــکار می کنند. آنان از نظر ایمان، صاحب 
بلندترین جایگاهند و همان کســانی هستند 
که رســول اکرم -صلی اهلل علیه و آله- در مورد 
ایشــان فرمود: »اى علی! بدان که عجیب ترین 
مردم از نظر ایمان و عظیم ترین ایشان در یقین 
)به خداوند و نشانه هاى او( گروهی در آخرالزمان 
هستند که پیامبر را ندیده اند و حجت خدا نیز 
از ایشان غایب شده است، اما آنان همچنان بر 

سیاهی روى سپیدى ایمان دارند.«14 
)یعنی ایمانشان به واسطۀ نوشته هاى سیاه بر 
کاغذهاى سپیدى است که از پیشینیانشان به 

یادگار دارند.(

منتظران مهدى فاطمه -عجل اهلل تعالی 3 
فرجــه- در فراق یار، اشــک هاى فراوانی 
دارنــد. گریه ها و ندبه ها می کنند. به دنبال یار و 
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منتظران واقعی 

امام زمان 

علیه السالم، در 

دوران غیبت، 

شبهات مخالفین و 

دروغ پردازی های 

آنان را 
نمی پذیرند و 

همچون یعقوب 

که به زنده بودن 

یوسف اطمینان 

داشت و با دالیل 

خود، دروغ 

فرزندانش را 

آشکار کرد، به 

زنده بودن آن 

عزیز اطمینان 

دارند و یک دم از 

پاسخ گویی به این 

هرزه گویان، دست 

برنمی دارند. 

شــریکی می گردند، که در غم دورى 
محبوب خویش، با او شــریک شوند 
و اشک بریزند. شیعه نیز، یعقوب وار، 
به دنبال گم گشتۀ خویش می گردد و 

چون او را نمی یابد، جز اشــک حسرت ریختن 
و دعا کردن بــراى او، چه می تواند انجام دهد؟ 
منتظران ظهورش نیــز، از اینکه جز او بر همه 
چیز می توانند نظر افکنند، گله ها دارند و شکوه 
بــه درگاه خداى خود می برند. شــیعه نیز، در 
دعاى پرسوز ندبه، که سرود هر جمعۀ او به یاد 

موالیش است، چنین می سراید:
اى کاش   ...] یوســف گم گشــته!  اى   [«  
می دانستم که در کدامین مکان مستقر شده اى 
تا به ســراغت می آمدم. اى کاش می دانستم که 
کدامین سرزمین تو را دربر گرفته است. آیا تو در 
سرزمین رضوایی یا در وادى ذى طوى هستی؟ 
چه سخت اســت بر ما که همگان را ببینیم و 
از دیدار تو محروم باشــیم. چه دشوار است بر 
ما که از تو نجوا و صدایی نشــنویم... موالیم! تا 
چه زمان سرگردان تو باشــم و چگونه راز دل 
با تو بگویم و با کدامین عبارت توصیفت نمایم. 
چه دشوار است که به هر خواسته ام، جواب داده 
شود، به جز خواسته ام براى تو. چه ناگوار است 
که من در آتش هجران تو بســوزم و مردم تو را 
رها سازند. چه جان سوز است که مشکالت عالم 
بر تو فرود آید و دیگران آسوده باشند. آیا کسی 
هست که مرا بر اشک ریختن در جدا افتادن از 
تو یارى نماید؟ آیا کسی هست که با او، ندبه و 

زارى خود را در فراق تو طوالنی کنم؟...« 

دشــمنان امام زمان علیه السالم در این 4 
دوران، همچون برادران یوســف که پدر 

انتظار یوســف مالمت  را به خاطــر 
می کردند، لحظه اى از شــبهه پراکنی 
و دروغ پردازى، نسبت به آن بزرگوار 
و شــیعیان و منتظرانــش دســت 
برنمی دارند. لحظه اى در تالش شوم خود، براى 
نابودى اعتقادات آنان از پاى نمی نشــینند. از 
سرکوفت زدن بر آنان ابایی ندارند. دائماً منتظران 
آن عزیز را سرزنش می کنند و گویی کارى جز 
این ندارند. همواره می کوشند که یاد آن عزیز را 
از دل ها بزدایند و در این راه، تمام امکانات خود 
را به کار می گیرند. اما مگر شــیعیان آن موال، با 
چنین نسیم هایی می لرزند؟ مگر آن که دلش بر 
محبت آن یوسف زهرا -عجل اهلل تعالی فرجه- 
گرم شــده است، با چنین کندبادهایی مشوش 
می شود؟ حاشــا و کال! منتظران صبح ظهور، 
در تیره شب غیبت، چونان کوه، راست قامت و 
اســتوار در اعتقاد به صاحبشان ایستاده اند و تا 
آخرین لحظه امیدشــان را حفظ می کنند و به 
وعدۀ الهی اطمینــان دارند که خدا خود وعده 
نموده اســت که شایستگان را در زمین مکنت 

دهد و آنان را وارثان زمین گرداند.15

همان طور که یوسف علیه السالم، پس از 5 
رســیدن به مقام عزیزى مصر، به یاد پدر 
منتظر خویــش بود و پیــش از جلوه گرى در 
برابر پدر، نشانه هایی ازســالمتی و زنده بودن 
خود، برایش می فرســتاد، امام عصر -عجل اهلل 
تعالی فرجه- نیز، شــیعیان و منتظران خود را 
از یــاد نبرده اند. آن بزرگــوار نیز، عالمت هایی 
را براى ما گذاشــته اند، کــه بر حضور آن عزیز 
و نظــارت آن بزرگــوار بر اعمال مــا در دوران 
غیبت صحه می گذارد و دل هاى مشتاق شیعه 
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را گرم تر می کنــد. آن نازنین وجود، 
در گرفتارى ها و دشــوارى ها، دست 
تمســک دوســتداران خود به دامان 
مطهرش را رد نمی کند. هموست که 

به لطف و رحمت و کرامت ذاتی اش، خسته دالن 
غیبت را در مواقع دشوارى، یارى می رساند. او 
آن کسی است که بسیارى از محبانش، در دوران 
پررمزوراز غیبت، به حضورش شرفیاب شده اند و 
این البته نشانه اى براى سایرین است که بدانند 
دست یداللهی او در این ایام، بسته نیست و او از 
یاد شیعیانش غافل نمی ماند که اگر چنین باشد، 
طومار حیات آنان، درهم می پیچد و عنان کار از 

دستانشان خارج می گردد.
از تشــرف پاکان به درگاه ســلیمانی اش که 
بگذریم، کدام شــیعۀ بابصیرتی اســت که در 
دوران زندگی خود، بارها و بارها، دست عنایت 
آن بزرگــوار را بــر زندگی خود ندیده باشــد؟ 
کیســت که او را از سویداى دل خوانده باشد و 
جواب آن محبوب ترین را در زندگی اش مشاهده 
نکرده باشد؟ و این چیست جز نشانه هایی براى 

دلگرمی خسته دالن راه انتظارش؟
و صد البته باید هوشیار بود و این توجهات و 

عنایات را دید.

پدیدۀ غیبت، اتفاق بدیع و جدیدى نیست 6 
که تنها در دین اســالم و آن هم در مورد 
آخریــن وصی پیامبر اکرم -صلی اهلل علیه و آله 
و سلم- رخ داده باشد؛ بلکه مسئله اى است که 
در طول تاریخ ادیان و در سرگذشــت پیامبران 
پیشن نیز اتفاق افتاده اســت. به بیان بهتر، با 
مطالعۀ تاریخ پیامبران گذشــته، به این نتیجه 
می رســیم که نه تنها غیبت، امر نوظهورى در 

شریعت رســول خاتم نیست، که از 
سنت هاى الهی در میان اقوام گذشته 
نیــز بوده اســت که با این وســیله، 
مردمان آن اعصار، گاهی در پایدارى 
به ایمان و گاهی به عقاب رفتار ناشایستشــان، 

گرفتار آن می شده اند.
دربارۀ چگونگی غیبت، بحث هاى زیادى شده 
است و متأسفانه، بسیارى از مغرضان، مفاهیم 
نادرســتی را از این پدیدۀ مهــم، ارائه کرده اند 
که کثرت این تهمت ها، انســان را به شگفتی 
وامــی دارد. گروهی غیبت را بــه معنی غیب 
و ناپدید شــدن و نامرئی شدن تعبیر کرده اند. 
گویی، تخیل فیلم نامه نویســان، به کمک آنان 
آمده اســت تا چنین تهمت بی اعتبارى را نثار 
شیعه نمایند. گروهی دیگر، آن بزرگوار را ساکن 
خارج از زمین کرده اند و مکان آن عزیز را، جابلقا 
و جابلسا قرار داده اند. برخی دیگر، شیعه را متهم 
می کنند که معتقد است، امام زمان -عجل اهلل 
تعالــی فرجه- در ســرداب ســامرا، در زمین 
فرورفته است و همان جا مخفی شده است و....

اما حقیقت آن است که شیعه، معتقد است 
که غیبت امام زمان علیه السالم، همانند غیبت 
یوســف از برادران خویش اســت. منتظران و 
شــیعیان و حتی گاهی مخالفان آن امام عزیز، 
ممکن است ایشان را ببینند، آن چنان که برادران 
یوســف او را می دیدند و با او مراوده داشتند و 
همچون همانان، که یوســف را نمی شناختند، 
امام زمان-عجل اهلل تعالی فرجه- را نشناســند. 
براى تکمیل این گفتار، به بیان دو روایت در این 

زمینه اکتفا می کنیم:
ِ ع  6-1 ( َعــْن أَبِي بَِصیٍر َقاَل َقــاَل أَبُوَعْبِداهللَّ

ای کاش 

می دانستم که 

در کدامین مکان 

مستقر شده ای 

تا به سراغت 

می آمدم. ای کاش 

می دانستم که 

کدامین سرزمین 

تو را دربر گرفته 

است. آیا تو در 

سرزمین رضوایی 

یا در وادی 

ذی طوی هستی؟ 

چه سخت است 

بر ما که همگان 

را ببینیم و از 

دیدار تو محروم 

باشیم. چه دشوار 

است بر ما که از 

تو نجوا و صدایی 
نشنویم
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با مطالعۀ تاریخ 

پیامبران گذشته، 

به این نتیجه 

می رسیم که نه 

تنها غیبت، امر 

نوظهوری در 

شریعت رسول 

خاتم نیست، که 

از سنت های الهی 

در میان اقوام 

گذشته نیز بوده 

است که با این 

وسیله، مردمان 

آن اعصار، گاهی 

در پایداری به 

ایمان و گاهی 

به عقاب رفتار 

ناشایستشان، 

گرفتار آن 

می شده اند

إِنَّ فِــي َصاِحِب َهَذا اْلَْمِر ُســَنناً ِمَن 
ا  اْلَنِْبَیاءِ.... َو ُســنًَّة ِمْن يُوُسَف.... َو أَمَّ
ُ بَْیَنُه  ْتُر َجَعَل اهللَّ ُسنَُّتُه ِمْن يُوُسَف َفالسِّ
َو بَْیَن الَْخلِْق ِحَجاباً يََرْونَُه َو اَليَْعِرُفونَُه. 

ترجمه: ابی بصیر از امام صادق علیه الســالم 
روایــت می کند که آن بزرگوار فرمود: »خداوند 
متعال در صاحب االمر )عجل اهلل تعالی فرجه( 
سنت هایی از پیامبران پیشین قرار داده است. 
اما ســنتی که از یوســف در نزد آن بزرگوار به 
ودیعت نهاده، پنهان نمودن اوست. همان گونه 
که خداوند بین مردم و یوســف حجابی افکنده 
بود که مردم او را می دیدند ولی نمی شناختند.« 
)صاحب االمــر را نیز در دوران غیبت می بینند، 

ولی نمی شناسند.( 16
6-2 ( سدیر صیرفی از امام صادق علیه السالم 

نقل می کند که فرمود: 
»در صاحب االمر، شــباهتی از یوسف است. 
عرض کــردم: گویا که از غیبت و حیرتی به ما 

خبر می دهید! 
فرمود: این افراد چــرا )امر غیبت او را( انکار 
می کنند؟ برادران یوسف، به ظاهر عاقالنی بودند 
که بر یوســف وارد شــدند، با او سخن گفتند، 
معامله کردند و رفت وآمد نمودند و یوسف، برادر 
خود را تا آن هنگام که خودش را به آنان معرفی 
نکرد، نشناختند. پس این انسان هاى سرگردان، 
درحالی که خدا بخواهد حجت خود را از ایشان 
مخفی کند، چگونه می توانند این مسئله را انکار 
نمایند؟ یوسف پادشاهی مصر را داشت و فاصلۀ 
او بــا پدرش به اندازۀ پیمودن هجده روز راه بود 
و اگر خدا می خواست، می توانست جاى او را به 
پدرش بفهماند ) اما چنین نکرد و یوسف را در 

پردۀ غیبت نگه داشت(.
آیا خدا نمی توانــد، کارى را که با 
یوســف کرد، با حجت خویش انجام 
دهد؟ آیا نمی شود که حجت خدا در 
میانشان آمدوشد کند، در بازارهایشان راه برود 
و بر فرش هایشــان پاى بگذارد و او را نشناسند 
]با وجود اینکه او را می بینند[؟ )حتماً می تواند 
و بر این کار توانمند است و اصاًل مفهوم غیبت 

چیزى جز این نیست(. 
این روش تــا زمانی که خداوند به او اجازۀ 
ظهور و معرفی خویــش را اعطا نماید ادامه 
خواهد داشت. در آن هنگام، او خود را معرفی 
خواهد نمود، چنان که یوسف پس از اجازت 
خــداى متعال، خود را بــه برادرانش معرفی 

کرد.«17

یوســف فاطمه نیز، روزى اجازت خواهد 7 
یافت تا خــود را به تمامــی منتظران و 
دوستان و محبانش، بلکه تمام زمینیان معرفی 
کند. آرى! او خواهد آمد و داغ سال هاى غریبی 
و غربت را، با یک اشاره خواهد شست. او خواهد 
آمد و دیــدگان کم فروغ منتظران را، روشــن 
خواهد کرد. خواهد آمد، پیراهن یوســف دربر، 
عصاى موســی در مشــت و خاتم سلیمان در 

انگشت. 
شــمیم حضورش، از همین حاال به مشــام 
عاشقان می رسد. آگاه باشید که صبح پیروزى 
نزدیک است. هوشیار باشید که تالقی نگاهمان 
بر نگاهش، طولی نخواهد کشــید. هشدار که 

یوسف ما نیز می آید. 
خدایا! از تو می خواهیم تا در این نیمۀ شعبان، 
نگاهمان بر جمال دلرباى مهدى روشن شود. 
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یعقوب وار، منتظر خواهیم بود و هر 
صبح و شام، ظهورش را از تو خواهیم 
خواســت. ظهورى که اجازه اش در 
دســتان توســت. خدایا! بر دورى 

محبوبمــان، به جز صبر، چــه می توان کرد؟ 
به جز اشــک، چه مرهمی بر سینۀ صدچاک 
منتظران مهدى است؟ خدایا! انتظار طوالنی 
نشده است؟ خدایا، غریبی و غیبت، پشتمان 
را خم نکرده اســت؟ اشک و ماتم چشمانمان 
را بی فروغ نکرده اســت؟ خدایا، بر حکمت تو 
صبورى خواهیم کرد تا صبح وصال محبوبمان 
بردمد و لبخند شــیرین پیروزى، بر لبانمان 

نقش ببندد. 
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور/ 

کلبۀ احزان شود روزى گلستان غم مخور
اى دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن/ 
وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
دور گردون گر دو روزى بر مراد ما نگشت/ 
دائماً یک سان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نومید، چون واقف نئی ز اسرار غیب/ 
باشد اندر پرده بازى هاى پنهان غم مخور
اى دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند/

چون تو را نوح است کشتی بان، ز طوفان غم مخور
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم/ 

سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید/
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب/
جمله می داند خداى حال گردان غم مخور
حافظا در کنج فقر و خلوت شب هاى تار/
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

پی نوشت ها:
قرآن مجید سوره یوسف آیات 9 تا 117
کمال الدین جلد 1 صفحه 2143
کمال الدین جلد 1 صفحه 3143
قرآن مجید سوره یوسف آیه 4.18
بحار االنوار جلد 12 صفحه 5.286
قرآن مجید سوره یوسف آیه 85 و همچنین النور 6

المبین فی قصص االنبیاء و المرسلین، نوشته مرحوم 
جزایرى صفحه 174.

قرآن مجید ســوره یوســف آیــه 95 و همچنین 7
بحاراالنوار جلد 12 صفحه 285.

قرآن مجید سوره یوسف آیه 33 .8
قرآن مجید سوره یوسف آیات 43 تا 9.55

النور المبین فی قصص االنبیاء و المرسلین صفحه 10
.181

قرآن مجید سوره یوسف آیه 11.58
کمال الدین جلد 1 صفحه 12.145
ترجمه مکیال المکارم فی فوائد الدعا للقائم جلد 1 13

صفحه 160 و 166.
بحاراالنوار جلد 74 صفحه 14.55
قرآن مجید ســوره نور آیه 55 و سوره انبیاء آیه 15

.105
بحاراألنوار جلد 51 صفحه 16.224
بحاراألنوار جلد 51 صفحه 17.142

پـایـان
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باورهای بنیادین

 نویسنده : دکتر عبدالحسین فخاری



در شــمارۀ گذشــته، از 
»باورهــاي  مجموعــۀ 
بنیادین«، مقالۀ »آفاق پیامبری« تقدیم شد؛ 
در این شماره »باورهاي بنیادین« را با موضوع 

امامت پی می گیریم.

مقـالـه
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پیامبر اکرم 

صلی اهلل علیه و 

آله در ضرورت 

امام و حجت 

براي هر زمان 

و عصری بیان 

فرمود: »هرکس 

بمیرد درحالي که 

امام زمانش را 

نشناخته باشد، 

به مرگ جاهلیت 

مرده است«: »من 

مات و لم یعرف 

امام زمانه، مات 

میتۀ جاهلیۀ« 

1.ضرورت امام •
جوانی تازه ســال بود، اما امام صادق 
علیه السالم بیشتر از صحابه دیگر برایش 
احترام گذاشت و کنار خویش نشانید و 

گفــت: مناظره ات را با آن منکر امامت که مجلس 
درس تشکیل داده بود، تعریف کن.

هشام گفت: به او گفتم آیا دست و پا و چشم و 
گوش و بینی داري؟

گفت: آرى. گفتم: قلب چطور؟ گفت: آرى!
گفتم: نقش قلب نســبت به سایر اعضاى بدنت 

چیست؟
گفت: همه اعضا با کمک و هدایت قلب است که 

وظایف خویش را انجام می دهند.
گفتم: آیا اگر قلب نباشــد، همــۀ آن ها از کار 

نمی مانند؟ گفت: بله.
گفتــم: خدا در بــدن تو، اعضا را بــدون رهبر 
نگذاشــته، چطور جهان را بدون رهبر و امام رها 
کند؟ امام قلب آفرینش اســت، بدون او تکوین و 
تشریع معطل می مانند... او درمانده شد و در برابر 
این منطق تســلیم گردید و به ضــرورت امام در 
آفرینش گواهی داد. امام او را نواخت و این شــیوۀ 

بحث علمی با مخالفان و منکران را تأیید فرمود...
به جز وحی، همۀ مأموریت هاي پیامبر همچون 
رهبرى، حاکمیت، دعوت، تبلیغ و ارشــاد، تعلیم، 
تبییــن کتاب و... بر عهدۀ امام اســت. چنان که او 
منصوب الهی اســت، امام نیز به تعیین خداست. 
عصمت و علم و قدرت و شــجاعت و دیگر ملکات 
اخالقی به نحو تمام، از دیگر ویژگی هاى اوســت. 
ازآنجاکه ایــن دین، آخرین دیــن و پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله، آخرین فرســتاده خداســت، 
امامــان نقش هدایت و رهبرى مــردم را به عهده 

دارند و این مأموریت تا پایان جهان ادامه 
خواهد داشت. امامت موجب حفظ دین 
از تحریف و نیز پویایی و تازگی و طراوت 
آن اســت تا در طول زمان، پاســخ گو 

باشد...
نهاد امامت، آن قدر اهمیــت دارد که وقتی در 
غدیرخم به طور رســمی و فراگیر توســط پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله به جمعیت یک  صدوبیســت 
هزار نفري حاجیان بازگشته از حج، ابالغ گردید، 
این آیه شریفه نازل شد که خداوند فرمود: اکنون 
دین شما را کامل و نعمت خویش را تمام نمودم: 
ألیوم أکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی... 
این اعالن رسمی نیز آن چنان مهم بود، که وقتی 
دستور ابالغش از طرف خداوند آمد: یا ایها الرسول 
بلّغ ما انزل الیک من ربّک، بالفاصله فرمود ارزش 
این ابالغ، به اندازۀ ابالغ کل رســالت است که اگر 
انجام نشود، گویی اصل رسالت ابالغ نشده است و 

إن لم تفعل فما بلّغت رسالته...
این اصل کلیدى را نیــز پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله در ضرورت امام و حجت براي هر زمان و 
عصرى بیان فرمود: »هرکس بمیرد درحالي که امام 
زمانش را نشــناخته باشد، به مرگ جاهلیت مرده 
است«: »من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتۀ 
جاهلیۀ«1؛ یعنی کسي که امام زمانش را نشناسد، 

مسلمان از دنیا نرفته است.
کیســت این امام که شــناختش هم ســنگ 
مسلمانی است؟ کیســت این امام که شناختش 
این همه اهمیت دارد؟ او کسي است هم پایه پیامبر 
که شناخت او و تن دادن به امامتش، مسلمانی فرد 
را تضمین می کند و گرنه فرد، گمراه اســت بدون 
اینکه خود بداند. چنین کسی باید معصوم باشد که 
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اطاعتــش در کنار اطاعت خدا و پیامبر 
قرار گیرد. اطیعوا اهلل و اطیعواالرســول 
و اولی االمــر منکم. منظــور از »اولی 
االمر«ى که در این آیه شریفه است، جز 

»امام« نیســت. زیرا اطاعت از او چون اطاعت خدا 
و رســول است و هیچ انسانی به این پایه نرسد که 
اطاعتش هم وزن اطاعت خدا و رسول باشد جز امام 

معصوم...
 
2. صفات و شئون امام •

در مرو خدمت امام هشتم علی بن موسي الرضا 
علیه السالم رسیدم و گزارشي از اعتقاد مردم در امر 
امامت را به عرض ایشان رساندم. حضرت، سخنان 
جامعی در اهمیت امر امامت با استناد به آیات قرآن 
بیان نمودند و ســپس فرمودند: آیا این مردم )که 
می پندارند خودشان توانایی انتخاب امام معصوم را 
دارند( مقام و قدر و موقعیت امامت و جایگاه او در 
میان اّمت را می شناسند تا انتخاب آنان در آن امر، 
روا باشد؟! به راستی امامت اندازه اى فراتر و مقامی 
واالتر و جایگاهی باالتر و آستانی منیع  تر و عمقی 
بیشتر از آن دارد که مردم با عقل خود بدان رسند 
یا اینکه بتوانند با رأى و نظر خود آن را درک کنند 

یا به انتخاب خود امامی بگمارند.
امامت مقامی اســت که حضرت ابراهیم علیه 
السالم پس از آنکه به مقام نبوت رسید و در مرحله 
دوم به مقام ُخلّت )خلیل بودن( دست یافت، خداوند 
او را به سومین درجه و فضیلت یعنی امامت مشرف 
کــرد و نامش را به وســیلۀ آن بلند نمود و فرمود: 
»همانا من تو را براى مردم امام قرار دادم«. ابراهیم 
خلیل از فرط شادمانی عرض کرد: »و از ذریه و نژاد 
من هم قرار خواهــی داد؟« خداوند فرمود: »عهد 

من به ظالمان نخواهد رسید«. این آیه 
نشان می دهد که هیچ ظالمی تا قیامت 

به مقام امامت نائل نمی شود...
امام هشتم علیه الســالم ادامه دادند: 
امامت زمام دین و نظام مسلمین و عزت مؤمنین 
است؛ امامت بنیاد پاک اسالم و شاخۀ با برکت آن 
است، به وسیلۀ امامت نماز و روزه و زکات و حج و 
جهاد به درستی می گراید؛ غنیمت و صدقات بسیار 
می گــردد؛ حدود و احکام اجرا می شــود، مرزها و 
نواحی کشــور مصون می شوند؛ امام حالل و حرام 
خدا را بیان می کند و حدود خدا را بر پا می دارد و 

از دین خدا دفاع می کند و با حکمت و پند نیک و 
دلیل رسا به راه خدا دعوت می نماید؛ امام همانند 
آفتاب در عالم طلــوع کند و بر افق قرار گیرد که 
دســت و دیده مردم بدان نرســد. امام ماه تابنده، 
چراغ فروزنده، نور برافروخته و ســتارۀ رهنما در 
تاریکی شــب ها و بیابان هاى تنها و گرداب دریاها 
است، امام آب گوارایی است براى تشنگی و رهبر 

به حق و نجات بخش از نابودى است...
امام رضا علیه السالم، همچنان با شور ادامه داد: 
امام چون آتشی است برفراز تپه براى سرمازدگان 
و دلیلی اســت در تاریکی ها کــه هرکه از آن جدا 
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امامت در 

فرزندان ابراهیم 

بود تا به پیامبر 

اکرم صلی اهلل 

علیه و آله رسید 

و این مقام امامت 

به آن حضرت 

اختصاص داشت 

و به دستور خدا 

در موارد متعدد 

از جمله در غدیر 

خم آن را به 

علی علیه السالم 

واگذار نمود و 

سپس به ذریه 

برگزیدۀ او 

منتقل گردید. 

آن ها فرزندان 

علی علیه السالم 

هستند تا قیامت

شود هالک گردد. امام ابرى است بارنده، 
بارانی اســت سیل آســا، آفتابی است 
فروزان و آســمانی اســت سایه بخش و 
زمینی است گسترده و چشمه  اى است 

جوشنده و غدیر و باغی است، امام امینی است یار 
و پدرى است مهربان و برادرى است دلسوز و پناه 
بندگان خدا اســت. در هنگام ترس و پیشامدهاى 
بد، امام امین خداى عزوجل است در میان خلقش 
و حجت اوســت بر بندگانش و خلیفه اوســت در 
بالدش و دعوت  کننده به سوى خداى و دفاع کننده 
از حقوق خداى جل جالله است. امام کسی است 
که از گناهان پاک است و از عیوب برکنار است، به 
دانش مخصوص است و به حلم و بردبارى موسوم؛ 
نظام دین است و عزت مسلمین و خشم منافقین 
و هالک کفار؛ امام یگانۀ روزگار خود است؛ کسی 
با او برابر نیســت و دانشمندى با او همسر نیست؛ 
جایگزیــن و مانند و نظیر نــدارد، بدون تحصیل 
مخصوص به این فضــل و از طرف خداي مفضل 

بدان اختصاص یافته است...
و مجدداً در مورد انتخاب امام فرمودند: کیست 
که  تواند به شناخت کامل امام برسد تا او را انتخاب 
کند؟ هیهات، هیهات! خردها و خاطرها در باره اش 
سرگردان و چشم ها کم نورند؛ بزرگان در این مقام 
کوچکنــد و حکیمان در حیرت و نظــر بردباران 
کوتاه و هوشــمندان گیج و شــعراء الل و گنگ و 
ادباء درمانده و ســخندانان بی زبان اند،؛ شرح یک 
مقامش نتوانند و وصــف یکی از فضائلش ندانند، 
همه به عجز معترفند، چگونه توان کنهش را وصف 
کرد و اســرارش فهمید؟ چطور کسی به جاى او 
ایستد و حاجت مربوط به او را برآورد؟ نه، چطور؟ 
از کجا؟ او در مقام خود اخترى اســت فروزان که 

از دسترس دست یازان و وصف واصفان 
فراتر است، انتخاب بشر کجا به این پایه 
رســد، عقل کجا و مقام امام کجا؟ کجا 
چنین شخصیتی یافت شود. گمان برند 
که در غیر خاندان رسول صلی اهلل علیه و آله امامی 

یافت شود..؟ 2
 
3. معرفی امامان •

 به گزارش قرآن کریــم، وقتی خداوند ابراهیم 
را به مقام امامــت انتصاب نمود و فرمود من تو را 
بــراي مردم، »امام« قرار دادم )إنّی جاعلک للناس 
اماماً(3، او از خدا خواســت ایــن امامت را در ذریّه 
او نیز قرار دهــد. خداوند نیز پذیرفت و فقط یک 
قید برآن نهاد و آن اینکه امامت به ظالمان نخواهد 
رسید. به فرمودۀ امام رضا علیه السالم در آن حدیث 
مشهور، »امامت در فرزندان ابراهیم بود تا به پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه و آله رســید و این مقام امامت 
به آن حضرت اختصاص داشت و به دستور خدا در 
موارد متعدد از جملــه در غدیر خم آن را به علی 
علیه السالم واگذار نمود و سپس به ذریه برگزیدۀ 
او منتقل گردید. آن ها فرزندان علی علیه الســالم 
هستند تا قیامت... امامت مقام انبیاء و ارث اوصیاء 
اســت؛ امامت، خالفت از طرف خدا و رسول خدا 
و مقام امیرمؤمنان و میراث حســن و حســین و 
فرزنــدان او تا امام دوازدهم حضرت مهدي علیهم 

السالم است...«
مقام امامت، مقام هدایت الهی و واسطگی همۀ 
فیوضات براي خلق و نیز رهبري و پیشوایی امت 
است. خالفت ظاهري، تنها بخشی از آن است که 
اگر هم محقق نشد، به مقام امامت شان که تداوم 
ابدى دارد، خللی وارد نمی آورد. شناخت این امامان 
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الحسن و الحسین 

امامان، قاما او 

قعدا. یعنی: حسن 

و حسین دو امام 

شما هستند، 

چه قیام کنند 

و نهضت راه 

اندازند و چه در 

خانه بنشینند و 

اقدامی نکنند. 

این نشان 

می دهد که باید 

به امام نگاه کرد، 

اگر امام روش 

قیام را پیش 

گرفت، باید او 

را همراهی نمود 

و اگر مثالً صلح 

نمود و یا سکوت و 

خانه نشینی اختیار 

کرد، از او تبعیت 
نمود

است که واجب است و بر اساس فرمودۀ 
پیامبر، هرکس امام زمانش را نشناسد، 
به مرگ جاهلیت مرده است )من مات و 
لم یعرف امام زمانه مات میتۀ جاهلیۀ(. 

نام و ویژگی هــاى این امامان دوازده گانه از همان 
آغاز از طرف خداوند معین و توســط پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله اعالم گردید. یکی از این مستندات، 

حدیث شریف لوح فاطمه سالم اهلل علیها است...
 اما داستان: امام صادق علیه السالم می فرماید: 
روزى پــدرم از جابربن عبداهلل انصــارى )صحابه 
نامدار( خواســت ماجراى مشــاهدۀ لوحی که در 
دست جده اش حضرت فاطمه سالم اهلل علیها دیده 
بود، و مطالب مکتوب در لوح را براى او بازگو کند. 
جابر گفت: روزى در ایام حیات رســول اهلل صلی 
اهلل علیــه و آله مادرت فاطمه ســالم اهلل علیها را 
مالقات کردم تا والدت حســین علیه السالم را به 
او تبریک بگویم که در دســتان آن بانوى بزرگ، 
لوح ســبزرنگی دیدم که گمان کردم زمّرد است؛ 
در آن لوح، نوشــته سفیدى را که به درخشندگی 
خورشید بود مشاهده کردم. به آن حضرت عرض 
کردم: پدر و مادرم فداى تو باد! این لوح چیست؟ 
فاطمه سالم اهلل علیها فرمود: »این لوحی است که 
خداوند   عّزوجلّ   آن را به رسولش محمد مصطفی 
صلی اهلل علیه و آله اهدا نمود. در این لوح نام پدر 
و همســر و فرزندانم و نام اوصیــا و امامانی که از 
نسل فرزندانم هستند ذکر شده است. پدرم رسول 
خدا آن را به من بخشیده است تا با نگاه کردن به 
آن دلم شاد شود«. سپس مادرت فاطمه سالم اهلل 
علیها آن لوح را در اختیار من قرار داد. من آنچه در 
لوح نوشته شده بود خواندم و نسخه اى از روى آن 
نوشتم. جابر صحیفه اى از پوست نازک آورد، آن را 

گشود و به رؤیت پدرم رسانید. پدرم به 
جابر فرمود: جابر! حال به صحیفه اى که 
در نزد توســت بنگر تا براى تو از حفظ 
بخوانم. جابر به نسخه اى که در دستش 
بود، نگریســت و پدرم تمام مطالب صحیفه را از 
حفظ براى جابر خواند. ســوگند به خدا حرفی از 
کالم امام با حرفی از صحیفه اى که در دست جابر 
بود مخالــف نبود. پس از آنکه قرائت امام به پایان 
رسید جابر گفت: خداى بزرگ را شاهد می گیرم که 
آنچه در صحیفه نزد فاطمه سالم اهلل علیها دیدم 

همین بود که شما خواندید...
متن ایــن لوح شــریف و حدیث قدســی در 
کتب معتبــري چون کافی و کمــال الدین آمده 
و از زیباتریــن و قوى ترین متون امامتی اســت. 
اســامی دوازده اختر تابناک امامت با مشخصات 
در این منشــور جاوید آمده اســت به این ترتیب: 
حضرات علی، حسن، حســین، علي بن الحسین، 
موســی بن جعفر،  جعفربن محمد،  محمدبن علی، 
علي بن موســی، محمدبن علــی، علي بن محمــد، 
حسن بن علی، محمدبن الحسن صلوات اهلل علیهم 
اجمعین. در مــورد امام دوازدهــم این تعبیر در 

حدیث شریف است:
»آن گاه )پس از او یعنی حســن بن علي( حجت 
خویش را با آمدن فرزندش »م ح م د« که رحمت 
براي جهانیان است تکمیل خواهم نمود. قدرت و 
کمال موسوى و عظمت و نور عیسوى و صبر ایوب، 
همــه را در او مي بینید... آنان به حقیقت حجت و 
اولیاي من در زمین خواهند بود. به واســطه اینان 
هر فتنۀ کور و ســیاه و زلزله را ازخلق دور خواهم 
ســاخت و با آن ها حرکت هاي ظریــف و پنهان 
]معاندان دین الهی[ کشف مي شود و قید و بندها و 
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زنجیرهاي بندگی از دوش خلق برداشته 
مي شود. صلوات و رحمت خداوند بر آنان 

باد! اینان همان هدایت یافتگانند«...4

4. اطاعت از امام •
می گفت: چرا می گویی اطاعت از همۀ دستورات 

پیامبر و امام، ضروري و واجب است؟
گفتــم: انصاف می ده، آیا معنا دارد که کســي، 
پیامبر را به عنوان فرستادۀ خدا قبول داشته باشد 
ولی از فرمان او سرپیچی نماید؟! مگر فرمان پیامبر 
را فرمان خدا نمی داند؟ مگر نباید سخن و قضاوت 

این فرستادۀ خدا را فصل الخطاب بشمرد؟ آیا اگر 
چنین کند اصل باور به رسالت را زیر سؤال نبرده 
اســت؟ بلی، خداوند هم در قرآن به همین نکته 
تذکر داده و اطاعت بي چون وچرا از پیامبر را شرط 
ایمان شــمرده است: »قسم به خداى تو که اینان، 
مؤمن محســوب نمی شوند مگر آنکه در خصومت 
و نزاع شــان تنها تو را َحَکــم و قاضی قرار دهند و 
به هر حکمی که دهی اعتراض نداشــته، کاماًل )از 
دل و جان( تســلیم )فرمان تو( باشند )َفاَل َو َربَِّك 
ُموَك فِیَما َشــَجَر بَْیَنُهْم ثَُمّ  الَ يُْؤِمُنوَن َحَتّى يَُحِكّ
ا َقَضْیَت َو يَُسلُِّمواْ  َمّ الَ يَِجُدواْ فِي أَنُْفِســِهْم َحَرجاً ِمّ

تَْسلِیماً(...5
گفت: آیا اطاعت از امام هم همچون 

اطاعت از پیامبر، واجب است؟
گفتم: بله! اطاعــت از امام در ردیف 
اطاعت از خدا و پیامبر است. شاهد ما این آیه است:

ُسول  »يا أَيُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَطیُعوا اهلّلَ َوأَطیُعوا الَرّ
وُه إِلَى  َوأُولى المِر ِمْنُكْم َفإِْن تَناَزْعُتْم فِى َشْىءٍ َفُرُدّ
ِ َو الَْیْوِم اْلِخر«6  ُسوِل إِْن ُکْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهلَلّ ِ َو الَرّ اهلَلّ
اي مومنان! اطاعت نمایید از خدا و اطاعت کنید از 
پیامبر و اولی االمر )که منظور همان امام است. زیرا 
تنها امام است که در رتبۀ عصمت است و اطاعتش 
چون اطاعت خدا و رســول اســت وگرنه، روشن 
است که انسان هاي ممکن الخطا و ظالمان را نباید 
اطاعــت نمود( و اگر در امري اختالف نمودید، آن 
را نزد خدا و پیامبر برید، اگر به خدا و معاد ایمان 
دارید«. طبیعی است که اگر همین موضوع را نزد 
کتاب خدا و پیامبر برید، آن ها به شــما می گویند 
که باید از اولی االمر معصوم اطاعت نمایید. چنان که 
وقتــی جابر از پیامبــر دربارۀ اولی االمر پرســید، 
حضرت فرمودند منظور علي و حسن و حسین و 

علي بن الحسین و... تا مهدي هستند...
گفت: گاهی امامان، روش ها و مشی هاي مختلفی 
داشته اند و ما نمی دانیم از کدام سیره تبعیت کنیم؟

گفتم: نکته جالبی را پرسیدي! اتفاقاً پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله، آن را پیش بینی کرده و ارائه طریق 

فرموده  است.
گفت: آن چیست؟

گفتم: فرموده  است: الحسن و الحسین امامان، 
قاما او قعدا. یعنی: حســن و حسین دو امام شما 
هستند، چه قیام کنند و نهضت راه اندازند و چه در 
خانه بنشینند و اقدامی نکنند. این نشان می دهد 
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اعتصام و تمسک، 

دو واژۀ قرآنی 

هستند که به 

معناي آویختن 

و چنگ زدن و 

پیوند گرفتن 

است. چه کسانی 

شایستگی این را 

دارند که مردم 

اگر با آن ها پیوند 

گیرند و از ایشان 

کمک بخواهند، 

به سعادتش 

برسانند؟ این 

حبل الهی و 

دستگیرۀ محکم 

عروۀ الوثقی 

همان »اولی 

االمر« هستند 

که اطاعتشان 

چون اطاعت خدا 

و رسول، واجب 
است

که باید به امام نگاه کرد، اگر امام روش 
قیــام را پیش گرفت، باید او را همراهی 
نمود و اگر مثاًل صلح نمود و یا ســکوت 
و خانه نشــینی اختیار کرد، از او تبعیت 

نمود. لذا ســیرۀ متفاوت امامان، نباید مومنان را 
حیران نماید و باید این تفاوت را معلول شــرایط 
متفاوت آنان شمرد و وظیفه خاصی که خداوند در 
شرایط متفاوت برعهده آنان گذاشته  است و وظیفۀ 

ما پیروي از شیوۀ امام زمان مان است.
گفت: اکنــون ما در دوران خــاص غیبت، چه 

وظیفه اي داریم؟
گفتــم: مــا در دوران امامت حضــرت مهدى 
علیه الســالم هســتیم. در این روزگار که روزگار 
غلبۀ ظالمان و مستکبران است و مؤمنان همچون 
امامشــان در حصر و شدت و پشــت کرد زمانه و 
کثرت دشمنان هســتند )کثرۀ عدونا و قلۀ عددنا 
و تظاهرالزمان علینا( باید به دســتورات خاص آن 
حضرت که در روایات آمده اســت، متناسب با این 
زمان عمل کنیم تا ایمان خود را در این شــرایط 

سخت، حفظ نماییم...
 
5. میراث علمی •

خیلي از اوقات، با اینکه به اسالم، مؤمن شده اید، 
اما پرســش هاي جدیدى در روند تحوالت زندگی 
و تبّدالت زمانه براي شــما پیش می آید که باید 
به یک نهاد و مرجع یا عالمان و دانشــمندان این 
عرصه رجوع کنید تا پاسخ گیرید. این مرجع و نهاد 
یا عالمان کیانند؟ پاســخ را خدا می فرماید: قرآن، 

مرجع پاسخ هاي شماست:
ما قرآن را براي شما فرستادیم تا تبیان همه چیز 
لَْنا َعلَْیَك الِْكَتاَب تِْبَیانًا لُِّكِلّ َشْيءٍ َوُهًدى  باشد: َو نََزّ

َوَرْحَمًة َو بُْشَرى لِلُْمْسلِِمیَن.7
در همین زمینه به ســخنی از امام 
صادق علیه الســالم توجــه کنید: خدا 
در قــرآن همه چیز را بیان کرد؛ به خدا 
ســوگند، چیزى نیســت که مردم به آن احتیاج 
داشــته باشند مگر آنکه آن را در قرآن بیان نموده 
باشد تا کســی نتواند بگوید )اگر این موضوع حق 
است( باید در قرآن می بود، لذا خدا آن را در قرآن 

نازل فرمود:
َ أَنَْزَل فِي الُْقْرآِن تِْبَیاَن ُکلِّ َشــيْ ءٍ َحتَّى َو  أَنَّ اهللَّ
ِ َما تََرَك َشْیئاً يَْحَتاُج إِلَْیِه الِْعَباُد َحتَّى اَل يَْسَتِطیَع  اهللَّ
 ُ َعْبٌد يَُقوُل لَْو َکاَن َهَذا أُنِْزَل فِي الُْقْرآِن إاِلَّ أَنَْزلَُه اهللَّ

فِیه .8
و در جاي دیگر فرمود: هیچ موضوعی نیست که 
دو نفر در آن اختالف کنند، مگر آنکه ریشه و اصل 
آن در قرآن وجود دارد: ما من شــيء یختلف فیه 

اثنان إالَّ و له أَصٌل في کتاب اهلل...
بالفاصله ســؤال مي کنید: چه کسي است که 
این مقدار به قرآن تســلط داشته باشد، که بتواند 
همۀ موضوعاتی را که اصلش در قرآن است، تبیین 
نموده و پاسخ ها را ازدل آیات استخراج نماید؟! باز 

خداوند پاسخ شما را می دهد:
َناٌت فِي ُصُدورِ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم  »بَْل ُهَو آيَاٌت بَِیّ
الُِموَن9: علم این قرآن در  َوَمــا يَْجَحُد بِآيَاتَِنا إاِل الَظّ
سینه کسانی است که به آن ها دانش بیان این آیات 

را داده ایم«.
و در جاي دیگر می فرماید: »َو َما يَْعلَُم تَأْوِيلَُه إاِلَّ 
اِسُخوَن فِي الِْعلِْم10: تأویل و تبیان این آیات  ُ َوالَرّ اهلَلّ

را نمی دانند جز خداوند و راسخان در علم«.
باز سؤال می کنید: کیانند این راسخان در علم؟ 
این بار امیرمؤمنان علي علیه السالم در نهج البالغه 
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این ریسمان و 

دستگیرۀ نجات 

اگر به کار نمی آمد 

که خدا معین 

نمی فرمود و 

نیاز همۀ ماست 

که هماره در 

معرض طوفان ها 

و گرداب ها 

و غرقاب هاي 

گوناگون در طول 

زندگی هستیم...

پاسخ مي دهند:
کجایند آنان که گمان دارند کسانی 
غیر از ما )اهل بیت( راســخان در علم 
هســتند؟! آنان با این گمان بر ما دروغ 

بســته و ســتم کرده اند، ازآن رو که خداوند ما را 
رفعت بخشــید و آنان را فروتر قرار داد و دانش را 
به ما بخشــید و از آنان منع کرد و ما را در حریم 
عنایت خویــش وارد و آنان را خارج کرد. به وجود 
ما هدایت خواسته می شود، و به برکت ما کوردلی 
برطرف می گردد. بی شک امامان از قریش هستند، 
که درخت وجودشان در این تیره از خاندان هاشم 
نهاده شده و این منزلت شایسته دیگران نیست و 

والیان دیگر صالحیت این مقام را ندارند:
اَيَْن الَّذيَن َزَعُموا اَنَُّهُم الّراِسُخوَن فِى الِْعلِْم ُدونَنا؟! 
َکِذباً َو بَْغیاً َعلَْینا، اَْن َرَفَعَنا اهلّلُ َو َوَضَعُهْم، َو اَْعطانا َو 
َحَرَمُهْم، َو اَْدَخلَنا َو اَْخَرَجُهْم. بِنا يُْسَتْعَطى الُْهدى، 
َة ِمْن ُقَريْش، ُغِرُسوا فى  َو يُْسَتْجلَى الَْعمى. اَِنّ االَئَمّ
هَذا الَْبْطِن ِمْن هاِشــم، ال تَْصُلُح َعلى ِسواُهْم، َو ال 

تَْصُلُح الُْوالُة ِمْن َغْیِرِهْم...11
با لَن  قا و َغِرّ امام باقر علیه السالم فرمودند: » َشِرّ
تَِجدا علماً َصحیحاً إالّ َشیئاً یَخُرُج ِمن ِعنِدنا أهَل 
الَبیِت12: به شرق بروید یا غرب، به هرکجا بروید، جز 
نزد ما اهل بیت، علم صحیح را پیدا نخواهید کرد«. 
آري این مســتندات نشان می دهد که علم دین را 
جز از امامان، نباید طلب کــرد. در مجموعه هاي 
حدیثی که از آنان رســیده باید پاسخ پرسش هاي 
خود را بجویید. تجربه تاریخی هم نشان داده هرگاه 
مردم و حاکمان در موضوعی درمی ماندند، گره گشا 
فقط امامان بودند که داستان آن در مجامع روایی 
و تاریخی ما به فراوانی نقل شده است. آرى، نباید 
بــراي علم دین، در خانۀ دیگران را کوبید که آنان 

از این علــم بي بهره اند. باید جایی رفت 
که خود خداوند، نشاني آن را داده است: 
راســخون در علم قرآن یعنی اهل بیت 
علیهم الســالم. بلی! این ســخن کاماًل 
صحیح اســت که: »بي اعتنایی بــه میراث علمی 
امامان، در حکم انکار آنان است« چنان که در بیان 

امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه هم آمده است...
 
 6. توّسل و تمّسک •

 درمیان امواج دســت وپا می زد؛ دیگر امیدى به 
زنده ماندن نداشــت؛ توانش هم تحلیل رفته بود، 
هر طرفش آب بود و داشــت غرق مي شد، ناگهان 
چشــمان بی رمقش، طنابی را دید، بالفاصله آن را 
گرفت و به زحمت خــود را به طرف باالي طناب 
کشــید تا توانســت خود را به سطح آب برساند و 
یک بار دیگر آسمان آبی را ببیند... آري! او به طور 
معجزه آسایی نجات یافته  بود؛ طناب از درون یک 
قایق نجات بود که آنجا گشت می زد؛ وقتی دوباره 
خورشید را دید، انگار یکی به قلبش الهام کرد در 
دریاي زندگی نیز هر وقت در امواج فتنه ها و طوفان 
حوادث درمانده شدي یک طناب نجات هست که 
به آن چنگ زنی و نجات یابی. کسی که نامش امام 
است، او همان طناب الهی و سفینه نجات است که 
باید آن را محکم بگیرى؛ او همان حبل و ریسمان 
الهی اســت که گفتند: »واعتصموا بحبل اهلل«؛ او 
همان »عروة الوثقى« یعنی ریســمان و دستگیرۀ 
محکم اســت که گفتند باید به او متمّسک شوى؛ 

فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها...
اعتصام و تمسک، دو واژۀ قرآنی هستند که به 
معناي آویختن و چنگ زدن و پیوند گرفتن است. 
چه کسانی شایســتگی این را دارند که مردم اگر 
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اطالع از علم غیب، 

براي پیشوایان 

الهی، بخشی 

از نشانه هاي 

صدق و الهی 

بودن آن هاست 

تا مردم بتوانند 

آنان را از مدعیان 

دروغین تشخیص 

دهند. به همین 

دلیل خداوند به 

هر اندازه اي که 

بخواهد و صالح 

بداند، پیشوایان 

دینی را از علم 

غیب خویش 

بهره مند می سازد

با آن ها پیوند گیرند و از ایشــان کمک 
بخواهند، به ســعادتش برســانند؟ این 
حبل الهــی و دســتگیرۀ محکم عروة 
الوثقی همان »اولى االمر« هســتند که 

اطاعتشان چون اطاعت خدا و رسول، واجب است؛ 
یعنی همــان امامان که پیوند گرفتن با آن ها تنها 
راه نجات در بحران هاي زندگی اســت... سازوکار 
این اعتصام و تمسک هم، مراجعه حقیقي به ایشان 
است، هم از نظر هدایت هاي علمی و هم از جهت 
تقرب به خدا و هم از جنبه رهایی از بن بســت ها 
و مشکالت زندگی. این ریسمان و دستگیرۀ نجات 
اگــر به کار نمی آمد که خــدا معین نمی فرمود و 
نیاز همۀ ماســت که هماره در معرض طوفان ها و 
گرداب هــا و غرقاب هاي گوناگون در طول زندگی 

هستیم...
می گویند: چرا به خود خدا متوسل و متمسک 

نشویم؟
می گوییم: توسل و تمسک به آل اهلل، عین توسل 
و تمسک به خداست؛ زیرا خود خدا این وسیله ها 
را معین فرموده تا نردبان عروج ما باشند. خود خدا 
می توانست ما را مستقیماً هدایت کند ولی رسول 
و امام فرستاد که از جنس خود مایند و ما راحت تر 
با آن ها ارتباط برقرار کرده و پیوند می گیریم. آن ها 
همان حبل المتینی هستند که ما را تا ملکوت قرب 
خدا باال می برند؛ آن ها پل ارتباط خالق و مخلوقند؛ 
آن ها ترجمان وحی معبودنــد؛ آن ها حبل اهلل اند؛ 
آن ها از همه وجود خود مایه گذاشته اند تا ما را به 

سعادت حقیقی برسانند...
می گویند: کی و کجا و چگونه به آن ها متوسل 

و متمسک شویم؟
می گوییم: همیشــه و همه جا و با ســاده ترین 

روش هــا: در خلوت خــود، صمیمانه با 
آن ها صحبت کردن، درددل نمودن، راز 
نهان گفتن و کمک خواســتن و سپس 
نگریســتن به سخن و پیام آنان و آن را 
الگو ساختن و در آخر، از آن ها جدا نشدن و پیوند 
را نبریدن... امامان، همگی حبل اهلل اند و توســل و 
تمســک به هرکدام، ابزار نجات است اما امام هر 
زمان، به اهــل آن زمان نزدیک تر و دســتگیرتر 
است زیرا مردم آن عصر، رعیت اویند و او مسئول 
مستقیم آنان است و متعهد هدایت و نجات آنان که 

او صاحب الزمان است...
 
7. دانایان غیب •

 آگاهی از امور پنهان، علم غیب نام گرفته است 
و البته غیب، نسبی است یعنی یک موضوع ممکن 
است براي کسي غیب و براي دیگري مشهود باشد. 
براساس آموزه هاي قرآنی، علم غیب به صورت مطلق 
فقط در اختیار خداست که به تمامی عوالم احاطه 
دارد )ال یعلــم الغیب ااّل هو( اما هم او از این دانش 
به مقادیر معین کســانی را آگاه می کند، چنان که 
مثالً در داستان سلیمان می بینیم، آصف بن برخیا 
دســتیار او با آگاهی از مقــداري از علم غیب که 
براي بقیه پوشیده بود، توانست تخت بلقیس را در 
یک چشم به هم زدن از سرزمینی دور حاضر کند. 
پیامبران و امامان به لحاظ مأموریت و رسالتی که 

بر دوش دارند از علم غیب برخوردارند.
به فرموده قرآن: »داناى غیب اوست و هیچ کس 
را بر اسرار غیبش آگاه نمی  سازد، مگر رسوالنی که 
آنان را برگزیده اســت؛ َعالُِم الَْغْیِب َفاَل يُْظِهُر َعلىَ  
َغْیِبِه أََحًدا إاِلَّ َمِن اْرتَضىَ  ِمن رَُّسوٍل،13 و لذا پیامبر 
و امامان و برخی از انســان  هاى صالح از علم غیب 
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 نحوۀ اطالع امامان 

از علم غیب نیز از 

چند طریق است: 

نخست از طریق 

پیامبر است، مانند 

علومی که در 

آخرین ساعات عمر 

شریف پیامبر به 

حضرت علی علیه 

السالم منتقل 

شد. براساس 

روایات در آن 

رویداد علومی به 

ایشان منتقل شد 

که معادل هزار 

باب علم بود، 

به صورتی که از 

هر باب آن، هزار 

باب دیگر گشوده 

می شد

برخوردارند. میزان آگاهی و گستره این 
علم در افراد مختلف، متفاوت اســت و 
بیشــترین میزان آن مخصوص پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه و آله اســت. اولیاى 

الهی، نیز در مواردى که الزم باشــد از غیب آگاه 
می شــوند. امام صــادق علیه الســالم دراین باره 
می فرماید: »هنگامی که امام اراده کند، چیزى را 

بداند، خدا به او تعلیم می دهد«.
اطالع از علم غیب، براي پیشوایان الهی، بخشی 
از نشانه هاي صدق و الهی بودن آن هاست تا مردم 
بتوانند آنان را از مدعیان دروغین تشخیص دهند. 
به همین دلیل خداوند به هر اندازه اي که بخواهد و 
صالح بداند، پیشوایان دینی را از علم غیب خویش 
بهره مند می سازد: »يْعلَُم َما بَیَن أَيِديِهْم َو َما َخلَْفُهْم 
ْن ِعلِْمِه إاِلَّ بَِما َشاء:14 خدا  َو الَيِحیُطوَن بَِشــىءٍ ِمّ
آنچه را در پیش رو و پشت سرشان است می داند 
و به چیزى از علــم او جز به آنچه بخواهد احاطه 

نمی یابند«.
قرآن از قول حضرت عیســی علیه السالم نقل 
می نماید: »من، شــما را از آنچــه می خورید و در 
خانه هایتان ذخیره می کنید، خبر می دهم مسلّماً 
در این ]معجزات[، براى شما عبرت است اگر مؤمن 
باشید«15. همچنین از مطالب غیبی که پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله می دانسته این گونه یاد می کند. 
مطالبی که پیش از رسالت نمی دانسته است: »تِلْك 
ِمْن أَنْباءِ الَْغیِب نُوحیها إِلَیك ما کْنَت تَْعلَُمها أَنَْت َو 
ال َقْوُمك ِمْن َقْبِل هذا16: این از خبرهاى غیب است 
که آن را به تو وحی می کنیم. پیش از این، نه تو آن 

را می دانستی و نه قوم تو«. 
 نحوۀ اطالع امامان از علم غیب نیز از چند طریق 
است: نخست از طریق پیامبر است، مانند علومی 

که در آخرین ساعات عمر شریف پیامبر 
به حضرت علی علیه السالم منتقل شد. 
براساس روایات در آن رویداد علومی به 
ایشان منتقل شــد که معادل هزار باب 
علم بود، به صورتی که از هر باب آن، هزار باب دیگر 
گشوده می شد. این علم، شامل علم به رویدادهاى 
گذشته و آینده و علم مرگ ها و مصیبت ها و قضاوت 
بوده اســت. این علم در زمره ودایع امامت شمرده 
می شود که از هر امام به امام بعدى منتقل می شود. 
دیگر، از طریق کتاب جامعه است و آن کتابی است 
که پیامبر صلی اهلل علیه و آله آن را براى حضرت 
علی می فرمود و ایشان نیز آن را می نوشت، شامل 
اخبار و دانش هاى مورد نیاز امام است و از هر امام 
به امام بعدى منتقل می شود. سوم از طریق کتاب 
جفر است که بنابر برخی روایات میراث پیشوایان 
الهی اســت و این علم، علم انبیا و اوصیاء اســت. 
چهارم از طریق مصحف فاطمه ســالم اهلل علیها 
است و آن مجموعه روایت هایی است که در جریان 
تحدیث فرشــتگان با آن حضرت جمع آورى شده 
است و در آن، اخبار رویدادهاى آینده تا روز قیامت 
وجود دارد و حضرت زهرا سالم اهلل علیها آن را براى 
حضرت علی علیه الســالم بازگو می کرده و ایشان 
آن را یادداشــت می نموده است. در روایتی از امام 
صادق  علیه السالم بیان شده که مصحف فاطمه، 
در برگیرندۀ اخبار آینده اســت. نوع آخر از طریق 
الهام و تحدیث است: از حسن بن یحیي مدائنی نقل 
شده که از امام صادق پرسیدم: هنگامی که سؤالی 
از امام می شود، با چه علمی بدان جواب می دهد؟ 
ایشــان فرمود: گاهی به او الهام می شود، گاهی از 

فرشته می شنود و گاهی هر دو.
نمونه این اخبار غیبی در کالم حضرت علي در 
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نهج البالغه است. مواردى مانند: خبر از 
ویرانی کوفه، حمله عبدالملک مروان به 
کوفه، خبر از خون ریزى و شــکم بارگی 
حجاج بن یوســف ثقفی، خبــر از آیندۀ 

خونیــن بصره، خبر از حکومت چهــار فرمانرواى 
فاســد از پســران مروان و خبر حملــه مغوالن و 
جنایت آن ها... و نیــز مانند خبر دادن از محتواي 
نامه ها توســط امام عصر ارواحنا فداه که در خبر 
سعدبن عبداهلل قمی است، هنگامی که با نامه هاى 
فراوان با جمعی براى زیارت آن حضرت به ســامرا 
رفته و در طرف راســت امام حسن علیه السالم، 
کودکــی را دیدند کــه مانند ماه درخشــان بود، 
پرســیدند: این کیست؟ گفته شد: »مهدى و قائم 

آل محمد صلی اهلل علیه و آله« است...
 
8. والیت و حکومت  •

گفت: نیاز انسان قانون است یا مجري قانون؟
گفتم: هر دو!

گفت: آیا ما انســان ها اگر قانون را داشته باشیم 
خودمان نمی توانیم با عقل جمعی و مشاوره، تکلیف 

اجراي قانون را معّین کنیم؟
گفتم: انسان، فقط نیازمند قانون نیست که وقتی 
پیشوایان الهی، قوانین زندگی را از طریق وحی به 
او رساندند، دیگر نیازى نداشته و وظیفه پیشوایان 
هم با دادن این قوانین به انســان، تمام شده  باشد. 
اصاًل این طور نیست. تازه بعد از آوردن قوانین، نیاز 
انســان به مجري این قوانین و رهبر این ساختار و 
حاکمیتی که این نظم الهی را پیاده کند، شــروع 
می شــود. اجراى قانون با هزاران چالش روبروست 
که براي حل آن ها، رهبري الزم است که از اشتباه 
و فساد و انحراف، مبّرا باشد و بتواند به دور از آفات 

قــدرت، عدالت واقعی را با علم الهی که 
در اختیار اوســت، اجرا کند. اســم این 
رهبرى، والیت است که از طرف خداوند 

به پیشوایان الهی اعطا می شود. ..
گفت: یعنی فقط پیشوایان الهی حق حاکمیت 

دارند؟
گفتــم: بهتریــن و بي نقص تریــن حاکمیت، 
حاکمیتی اســت کــه در رأس آن، پیامبر و امام 
باشند زیرا نه اهل رشــوه و فسادند؛ نه اهل خطا 
و انحراف؛ نه تبعیض و ظلم و نه سوءاســتفاده از 
قدرت و ریاســت. ضمناً داراي دانشي هستند که 

چالش هاي اجراي قانون را می شناســند و با علم 
فراگیر همۀ ریزه کارى ها را درنظر می گیرند تا حقی 

از کسي ضایع نشود.
گفت: این ایده آل است، اما شدنی است؟

گفتم: همۀ ســخن همین جاســت. اگر بشر به 
والیت آن ها تن دهد، شدنی ا ست ولی اگر تن ندهد 
و آن ها را کنار زند یا اقامه نکند، شــدنی نیســت! 
گفت: آیا خداوند صراحتاً این والیت )سرپرستی و 

رهبري( را براي پیامبر و امام معین نموده است؟
گفتم: آرى! در قرآن فرموده است: »إنما ولیُكم 
اهلل و رســوله و الذين آمنوا الذين يُقیموَن الصاله 
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امام حسن 

علیه السالم در 

سخنرانی پس 

از شهادت پدر 

خطاب به مردم 

فرمود: »من از 

اهل بیتی هستم 

که جبرئیل بر 

آنان فرود می آمد؛ 

من از اهل بیتی 

هستم که خداوند 

هرگونه پلیدی 

را از آنان دور 

ساخته است و 

من از اهل بیتی 

هستم که خداوند 

موّدت آنان را 

بر هر مسلمانی 

واجب کرده و 

فرموده است: 

بگو: به ازای آن 

)رسالت( پاداشی 

از شما خواستار 

نیستم، مگر 

دوستی دربارۀ 

خویشاوندان و 

هرکس نیکی به 

جای آورد، برای 

او در ثواب آن 

خواهیم افزود

و يؤتــون الزکاه و ُهم راکعــون17: ولّي 
شما خداست و پیامبر و کساني که نماز 
را به پا می دارنــد و درحال رکوع، زکوۀ 

می دهند«.
گفت: این گروه سوم که والیت دارند چرا با این 

وصف ذکر شده اند؟
گفتم: اکثر قریب به اتفاق مفسران گفته اند: منظور 
این آیه حضرت علی علیه السالم است که در حال 
رکوع، انگشتري خویش را به فقیر داد و سپس این 
آیه نازل گردید. جالب اینکه در این آیه، شروع آن 
با لفظ »إنَّما« است که این کلمه به معناي حصر و 
انحصار است، یعنی: منحصراً ولی و سرپرست شما 

این افراد هستند...
گفت: این کلمه والیت کــه در آیه آمده دقیقاً 
چه معنایی دارد؟ بعضی می گویند فقط به معناي 

محبت است.
گفتم: اصاًل این طور نیست زیرا محبت منحصر به 
این سه دسته نیست و شامل همه مؤمنان می شود، 
بلکه معناي سرپرستی و رهبري و حاکمیتی دارد 
که منحصــر در خدا و پیشــوایان الهی )پیامبر و 
امامان( اســت که هم معصوم اند و هم داراي علم 
غیب. دوســتی جزو معاني والیت هست اما اینجا 
موضوع والیت به معناي سرپرســتی و رهبرى و 
حاکمیت منظور اســت تا تکلیــف اداره جوامع را 

مشخص فرماید.
گفت: آن ها که در همه زمان ها نیستند.

گفتم: هســتند و هیچ گاه زمین از حجت خدا 
خالــی نمی مانــد. این ها همان اولــی االمرند که 
اطاعت از آن ها را واجب فرموده است: اطیعوااهلل و 

اطیعواالرسول و اولى االمر منكم...
گفت: در دوران غیبت امام مثل دوره ما چه باید 

کرد؟
گفتم: علت غیبت امام همین اســت 
که ظالمــان مانع والیــت و حاکمیت 
ایشان هستند. در درجه اول باید کاري 
کرد که این دوران تمام شــود و چاره این کار هم 
فرمودند دعا و آمادگی و خودسازي و تقوى است 
و سپس زمینه ســازى به هر نحو ممکن از طریق 
دفع مفاسد و انحرافات و به سازى محیط و تمهید 
شــرایط با فعالیت هاي فردي و گروهی است و تن 
دادن به حاکمیت قانون الهی و فقه و فقیهان پارسا.
گفت: آیا والیت فقط به معناى حاکمیت است؟

گفتم: نه، حاکمیت یکی از شئون والیت است و 
نه تمام آن. والیت، سرپرستی و رهبري مردم است 
و نیز والیت تکوینی و تشریعی و معنوى و قلبی و 
اولویت نفســي نسبت به خود ماست؛ النبي، اولی 
بانفسکم منکم که اگر حاکمیت محقق نشد، بقیه 
شئون آن پابرجاست و امروز ما در ذیل والیت ولي 
اهلل االعظم، حضرت بقیۀ اهلل ارواحنا فداه هستیم 
و باید پذیرش این والیت را در قلب و عمل اثبات 

کنیم...

 9. موّدت و محّبت •
اگر قرار بود به خاطــر نعمت عظیم هدایت که 
توســط پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نصیب ما 
شده از ایشان تشکر کنیم، باید چگونه سپاس این 
حق را به جا می آوردیم؟ آیا پیامبر خود راه آن را به 

ما نشان نداده است؟
چرا، نشان داده و فرموده است: »قل ال اسئلکم 
علیه اجراً اال المودۀ فی القربی18: من به عنوان مزد 
و پاداش رسالت از شما چیزي جز مودت و محبت 
بــه نزدیکانم )یعنی اهل بیــت( نمی خواهم«. این 
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اگر طبق آیه 

موّدت، دوستی 

با اهل بیت 

علیهم السالم، 

هم سنگ پاداش 

رسالت است، 

نقطه مقابل آن 

یعنی دشمنی 

با آنان، انکار 

و ناسپاسي 

نسبت به رسالت 

محسوب می شود

نزدیکان و اهل بیت، همان کسانند که 
خدا هر پلیدى را از آنان دور نموده وآنان 
را پاک و پاکیزه داشته است. »انما یرید 
اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 

یطهرکم تطهیراً«.
اینان همان هایند کــه در مباهله همراه پیامبر 
بودند و آن شــگفتی را در برابر مسیحیان نجران 
آفریدند، همان هایند که حدیث شریف کساء دربارۀ 
آنان است، جمعی الهی که محورش فاطمه سالم 
اهلل علیها است: او و پدرش و شوهرش و فرزندانش 
از حسن و حسین تا مهدي علیهم السالم. موّدت 
آنان، هم طراز اجر رســالت است؛ محبت به آنان، 

شادي دل پیامبر است...
اصوالً این محبت، اصل دین اســت؛ هل الدین 

ااّل الحّب.
خدا، ولّي مومنان است اما ولّي کافران، طاغوت 
اســت: اهلل ولي الذين آمنوا و الذين کفروا اولیائهم 

الطاغوت.19
در راســتاي والیت خدا، والیت پیامبر و امامان 
اســت که در آیه »انما ولّیکــم اهلل« به آن تصریح 
شــده اســت. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نیز 
فرمود: حرمت مرا بــا احترام به عترت و ذریه من 
نگهداریــد، هرکس چنین کند خــدا او را حفظ 
می کند. لعنت خدا بر کســاني که با اذیت کردن 
آن ها مرا اذیت مي کننــد؛ اِحفُظوني في ِعترتي َو 
ُذِرّيّتي، َفَمن َحِفَظني فیِهم َحِفَظُه اهلل، ااَل لَعَنُة اهللِ 

َعلي َمن آذاني فیِهم.20
امام حســن علیه الســالم در ســخنرانی پس 
از شــهادت پدر خطاب به مردم فرمــود: »من از 
اهل بیتی هستم که جبرئیل بر آنان فرود می آمد؛ 
من از اهل بیتی هستم که خداوند هرگونه پلیدى 

را از آنان دور ساخته است و من از اهل 
بیتی هستم که خداوند موّدت آنان را بر 
هر مسلمانی واجب کرده و فرموده است: 
بگو: به ازاى آن )رسالت( پاداشی از شما 
خواستار نیستم، مگر دوستی دربارۀ خویشاوندان 
و هرکس نیکی به جاى آورد، براى او در ثواب آن 
خواهیم افزود. به جاى آوردن نیکی، همان مودت ما 

اهل بیت علیهم السالم است«.21 
امام حسین علیه السالم نیز فرمود: »قرابتی که 
خداوند آن را عظیم شــمرده و رعایت آن را واجب 
کرده، و اجر رســالت قرار داده، قرابت ما اهل بیت 

علیهم السالم است...«.
اگر طبــق آیه موّدت، دوســتی بــا اهل بیت 
علیهم السالم، هم سنگ پاداش رسالت است، نقطه 
مقابل آن یعنی دشــمنی با آنان، انکار و ناسپاسي 
نسبت به رسالت محسوب می شود. بنابراین، اهل 
بیت و امامان، معیار دین هستند، دوستی با آنان، و 
دشمنی با دشمنانشان عین دیانت است. این همان 
تولّی و تبّرى اســت که از ارکان دین شمرده شده 
است. این یک اصل عقلی است که اگر کسي ادعاي 
دوستی با شــما دارد باید از دشمنان شما فاصله 
بگیــرد و از آن ها بیزاري بجوید. هم در قلب و هم 
در عمل. نمی شود در عمل کاري را انجام دهد که 
شما از آن بیزار هستید. همین گونه است در مورد 
اهل البیت و امامان علیهم الســالم، که اخالص در 
موّدت به ایشان را باید با تولّی و تبّرى نشان دهیم. 
یعنی دوستی با آن ها و دوستان آن ها و دشمنی با 

دشمنان آن ها...
چنان که دیدیم موّدت و تولّی و تبّرى، ریشــه 
قرآنی دارنــد و ایمان بدون این اصول تحقق نمی 
یابد. ســخن را در این موضوع با دو حدیث نورانی 
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زائر با این 

زیارت ها که گاهی 

از راه دور است 

و گاهی با سفر و 

نزدیکی به مزار 

است، از امور 

مادی عبور می کند 

و به خدا و اولیای 

او متوجه می گردد 

و مشتاقانه و 

عاشقانه، شیرینی 

عبودیت و والیت 

و مودت را با 

تمامی وجود 

احساس می کند و 

محبت آن بزرگان 

را به سوي خود 

جلب می کند

زینت می بخشیم. امام صادق علیه السالم 
فرمود: کســي که واجبات خدا را به جا 
آورد و از محرمــات دوري کند و والیت 
اهل بیت پیغمبر صلــی اهلل علیه و آله 

را نیکو بدارد و از دشــمنان خداوند متعال تبّري 
بجوید، در قیامت، از هریک از درهاى هشــت گانه 

بهشت که دلخواه اوست داخل شود!
امام کاظم علیه السالم هم فرمود: خوشا به حال 
شــیعیان ما در زمــان غیبت قائم مــا عجل اهلل 
تعالی فرجه که به ریســمان ما تمّسک جسته اند 
و بر مواالت ما و بیزاري از دشــمنان ما ثابت  قدم 
مانده اند. آنان از ما هســتند و ما از ایشانیم: ُطوبي 
ــكیَن بَِحبلِنا فِي َغیَبِة قائِِمنا،  لِشــیَعِتنا الُمَتَمِسّ
الّثابِتیَن َعلي ُمواالتِنا َو الَبراَءةِ ِمن أَعدائِنا اُولِئَك ِمّنا 

َو نَحُن ِمنُهم22...

 10. زیارت و شفاعت •
کســی را که دوســت می دارید، عالقه مندید 
همیشه کنارش باشــید و دیدارش کنید و حتی 
اگر مرحوم شــد به کنار مزارش روید و با او سخن 
بگویید و حتی برایش هدیه معنوى بفرســتید و 
یادش کنید. این مفهوم زیارت است و از زیباترین 
جلوه هاي موّدت و محبت به شمار است و با فطرت 
انسانی هم ســازگار است. وقتی محبت اهل بیت 
علیهم السالم را به عنوان مزد رسالت خدا و پیامبر، 
واجب و ضــروري فرموده اند، زیارت آن ها که نماد 
این موّدت اســت نیز ضرورى خواهد بود. لذا این 
زیارت نوعی عبادت اســت که از طریق آن، انسان 
به خدا تقرب می جوید زیرا فرمان خدا را عمل می 

کند که دستور به موّدت داده است.
 زیارت یک مدرســه سازندگی است، زیرا شما 

بــا نزدیکی به اولیاى الهــی، خود را در 
صف آنان قرار می دهید و با آن ها تجدید 
پیمان می نمایید و براي ارتقاى خود از 
ایشان استمداد می کنید و از دشمنانشان 
تبّرى می جویید و شــفاعت آنــان را نصیب خود 
می سازید و با توســل به ایشان خود را به ملکوت 
الهی نزدیک نموده و مشکالت خود را حل می کنید 

که خدا فرمود:
َِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللَ َوابَتُغوا إِلَیِه الَوِسیلََة...  َُّها ال يا أَي
اى مؤمنین! تقوا پیشــه کنید و براى رسیدن به او 

وسیله طلب نمایید...
در زیارت ها نخســت به آن ها ســالم می کنیم. 
این سالم ریشه قرآنی دارد چنان که در آیات الهی 

می خوانیم:
َسالٌم َعلَى نُوٍح فِى العالَِمیَن؛ َسالٌم َعلَى إِبَراِهیَم؛ 
َسالٌم َعلَى ُموَسى َو هاُروَن؛ َسالٌم َعلَى إِل ياِسیَن َو 

َسالٌم َعلَى الُمرَسلِیَن...
و ســپس مبانی اعتقادي و خواسته ها را مطرح 
می کنیم که ترجمان همان مودت و محبت و اعالم 
موضع و همراهی اســت. زائر بــا این زیارت ها که 
گاهی از راه دور اســت و گاهی با ســفر و نزدیکی 
به مزار اســت، از امور مادى عبور می کند و به خدا 
و اولیاى او متوجه می گردد و مشتاقانه و عاشقانه، 
شــیرینی عبودیت و والیت و مــودت را با تمامی 
وجود احســاس می کند و محبــت آن بزرگان را 

به سوي خود جلب می کند.
پیامبراکرم صلی اهلل علیه و آله فرمود: هر کس به 
زیارت قبر من آید شفاعتم بر او واجب می شود. هر 
کس حج به جاى آورد و قبر مرا بعد از وفاتم زیارت 
کند، مثل کسی است که مرا در زمان حیاتم زیارت 
کرده اســت. امام هشتم علیه السالم هم فرمودند: 
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زیارت من در پیشــگاه الهی با هزار حج 
برابرى می کند اگر از روي معرفت انجام 
شود. همچنین زیارت سیدالشهداء علیه 
السالم به ویژه زیارت اربعین از نشانه هاي 

پنج گانه ایمان شمرده شده است...
اما مقام شفاعت که به معناى دستگیرى و طلب 
حمایت از فردى است که داراي بعضی ویژگی هاى 
خوب براي حمایت است؛ از طرف خداوند به اولیاي 
الهی و حتی به مومنان داده شــده است. حقیقت 
شــفاعت آن است که انسان از شــفیع و واسطه 
بخواهد که به خاطر تقّرب و منزلتی که نزد خداوند 
دارد، براى درخواســت کننده دعا کند که خداوند 

نیاز و حاجت او را برآورده سازد.
 آیاتی همچون »َو اليَشَفُعوَن إاِلّ لَِمِن ارتَضى23: 
جــز براى کســی کــه او رضایت دهد شــفاعت 
نمی کنند« و»َمن َذا الَِّذى يَشَفُع ِعنَدُه إاِلّ بِإِذنِِه24: 
کیست آن کس که جز به اذن خداوند در پیشگاهش 
فاَعَة إاِلّ َمِن اتََّخَذ  شــفاعت کند« و »اليَملُِكوَن الشَّ
ِعنَدالرَّحمِن َعهدا25ً: آنان اختیار شــفاعت ندارند، 
مگر کســی که در پیشگاه خداوند رحمان عهدى 
گرفته باشد«، نشان می دهد که اوالً شفاعت ممکن 
اســت، ثانیاً با اذن و رضایت الهی انجام می گیرد و 

ثالثاً عهد و پیمانی است بین خدا و اولیاي الهی...
ما با زیارت و تقرب به ساحت قدسي آل اهلل، از آنان 
تقاضاي شفاعت مي کنیم تا با مقامی که نزد خداوند 
دارند، ما را در دایــره حمایتی خویش قرار دهند و 
َوَجلَّ بُِكْم. یعنی  شفاعت نمایند، ُمْسَتْشِفٌع الَى اهللِ َعزَّ
من به وسیله شما در پیشگاه خداوند عّزوجّل شفاعت 
را طلب می کنم. وقتی برادران یوسف، به شفاعت پدر 
امیدوارند و از او مي خواهند نزد خدا شفاعت شان کند 
تا گناهان شان آمرزیده شود و یعقوب هم می پذیرد 

و می گویــد چنین خواهم کــرد؛ ما چرا 
به شــفاعت صاحب مان حضرت بقیۀ اهلل 
ارواحنا فداه و اجــداد گرامیش، امیدوار 
نباشیم که شفاعت مان کنند و ما را جزو 

همراهان و متقربان به خویش قرار دهند...

پی نوشت ها:
کمال الدین، 12/409
اصــول کافی،کتــاب الحجــه، ج2 ص 117؛ کمال 2

الدیــن/675؛ عیون اخبار الرضــا ج2 ص 195؛ معانی 
االخبار/96

سوره بقره، آیه 3124
الکافی ج1 ص 528؛ غیبت نعمانی، 466
سوره نساء، آیه 565
سوره نساء، آیه 659
سوره نحل، آیه 789
تفسیر صافی، ج3 ص 8151
سوره عنکبوت آیه 949

سوره آل عمران آیه 107
نهج البالغه، خطبه 11144
بصائر ادرجات، ج1 ص 1210
سوره جن آیه 1327
سوره بقره، آیه 14255
سوره آل عمران آیه 1549
سوره هود آیه 1649
سوره مائده آیه 1755
سوره شورى آیه 1823
سوره بقره، آیه 19257
امالی طوسی، ص 20703
مسائل علی بن جعفر و استدراکاتها، ص 21328
کفایۀ االثر ص 22269
سوره انبیا، آیه 2328
سوره بقره، آیه 24255
سوره مریم، آیه 2587

پـایـان
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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 بهائی شناسی مورد توجه قرار گرفته و 
البته نام گذاری اخیر از شماره 2 و3 برای این بخش انجام شده است. توجه خوانندگان عزیز 

را به تحلیل چند خبر در حوزه بهائیت جلب می کنیم.

کاری از گروه تحلیل اخبار پایگاه خبری بهائی پژوهی
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نگـاهیبهمقـالۀ
عـرفانثـابتیدربیبیسی

سایت بی بی سی فارسی که پیش از این 
بارها دلبستگی خود را به رهبران و پیروان 
آیین بهائی بروز داده است، اخیرا در مقاله اى 
بــه قلم عرفان ثابتی - کــه در صدر مقاله 
به عنوان پژوهشگر جامعه شناسی- معرفی 
شده است، مقاله اى درج کرده که الزم است 
در این بخش به آن بپردازیم. عرفان ثابتی 
از بهائیان بنیادگراى ساکن انگلستان است 
و کامالً خود را وابســته و مطیع بیت العدل 
می داند. این مقاله در تاریخ 25 بهمن 1396 
مطابق با 14 فوریــه 2018 با عنوان »چه 
کســی از معنویت هاى نوین می ترســد؟« 
روى خروجی این سایت قرار گرفته و شروع 
یادداشــت بخشی از ســخنان مقام معظم 
رهبرى آیت اهلل خامنه اى است. متن سخنان 
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رهبرى که مربوط به دیدار ایشان با مردم قم 
در 27 مهر 1389 بوده، چنین است: 

»از اشاعه ى بی بند وبارى و اباحی گرى تا 
ترویج عرفان هاى کاذب-جنس بدلِی عرفان 
حقیقی- تا ترویج بهائیت تا ترویج شبکه ى 
کلیساهاى خانگی؛ این ها کارهایی است که 
امروز با مطالعه و تدبیر و پیش بینی دشمنان 
اسالم دارد انجام می گیرد؛ هدفش هم این 

است که دین را در جامعه ضعیف کند«. 
عرفــان ثابتی در این مقالــه تالش کرده 
است تا سخنان رهبرى را ناشی از بی اطالعی 
ایشــان نســبت به دین پژوهی معرفی کند 
و شــاهد مثال خود را دو نکته ى اصلی قرار 
می دهد: نخســت آنکه تنها اثر دین پژوهی 
معتبرى که در زمان بازدید آیت اهلل خامنه اى 
از نمایشــگاه هاى کتاب در ادوار مختلف به 
ایشان هدیه داده شــده، کتاب »سیرى در 
ادیــان جهان« اثر کریســتوفر پارتریج بوده 
است که همان کتاب نیز در ترجمه ى فارسی 
حــاوى دو فصل آن یعنی موضوعات مربوط 

به بهائیت و هولوکاست نیست. دو دیگر آنکه 
به باور ثابتی هم ردیف قرار گرفتن بهائیت با 
بی بندوبارى و مسیحیت تبشیرى، اشتباهی 
از ســوى رهبرى در شــناخت جنبش هاى 

مختلف دینی است. 
ثابتــی در ادامــه ى ایــن مقالــه ضمن 
انتقــاد از گروه هاى مختلفی کــه در مورد 
بهائیــت پژوهش می کنند یــا در نهادها و 
ســازمان هاى مختلف، تحرکات عرفان هاى 
کاذب را زیرنظر دارند، می نویســد: »امروزه 
پژوهشگران دریافته اند که تعریف گروه هاى 
دینی جدید در قالب کیش هاى »انحرافی« 
صرفاً مبتنی بر اِعمال قدرت از جانب بعضی 
گروه هاى اجتماعی است که به انواع مختلف 
توانایی صدور حکم را دارند )تامس رابینز و 
دیوید بروملی 1991، صص 197-188(. در 
مقایسه ى نگرش هاى موجود به بهائیان در 
کشورهاى غربی و اسالمی، آلن آلدریج نشان 
می دهد که هیچ کوششــی براى »متمایز 
ساختن دین اصیل از کاذب« موضوعی صرفاً 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

57
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

دانش پژوهانه نیست. درحالی که کشورهاى 
غربی آییــن بهائی را دینی صلح دوســت، 
قانون پذیر و سهیم در انسجام اجتماعی تلّقی 
می کنند، اکثر جوامع اســالمی این آیین را 

بدعتی درخور مجازات می شمارند«.
او ســپس در تحلیل وضعیت دیندارى 
در جهــان معاصر می نویســد: »پیدایش 
معنویت هاى نوین/ بدیل/ شخصی/ زندگی، 
بخشی از تحول ســوبژکتیو انسان معاصر 
است. افراد ممکن است به گروه هاى خاصی 
تعلق داشته باشــند، در سبیل مشخصی 
ســلوک نمایند و به اصــول معینی پایبند 
باشند اما درکل شاگردان مکتب فردگرایی 
سوبژکتیو  مراجعی  که  معرفت شناختی اند 
دارد، داور نهایــی در امور مربوط به صدق 
دینی را جز خویشتِن خویش نمی شمارند، 
و هــادى و راهبر خــود را وحی یا مرجعی 
بیرونی نمی دانند بلکه از مقتضیات معنوى 
نفِس خود پیروى می کنند. عجیب نیست 
کــه بســیارى از معاصرین مــا می گویند 

معنوى اند نه دین دار، زیرا دین را با سلسله 
مراتب نهادى، ســنت و مراجعی بیرون از 
نفس انســان، همچون خدا)یــان( و متون 
مقدس، یکســان می شــمارند و در مقابل، 
معنویت را با زندگی به مثابه امرى مقدس، 
بهروزى ســوبژکتیو و خویشــتِن خویش 

همانند می دانند.
به نظــر آنها، اولویت بــا خدمت به نفس 
خویشــتن است نه بندگی درگاه الهی. فرد 
همچون خریدارى است که به سوپرمارکت 
کاالهاى معنوى می رود و پس از جســتجو 
در قفسه ها کاالهاى گوناگونی از محصوالت 
معنوى را در ســبد خرید خــود می گذارد 
بی آنکه پیــرو یک نظام اعتقــادى خاص 
باشــد. تأکید بر »انتخــاب« ویژگی اصلی 
معنویت هاى نوین است. رهرو معنویت هاى 
نوین مصرف کننده اى پُست مدرن است که 
از صورت هاى دینِی سلسله مراتبی، اقتدارگرا 
و انحصارطلب می گریــزد. او در مقام فاعل 
مختار از هر گلستانی گلی می چیند و از هر 
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بوستانی میوه اى. چنین است که براى خود 
هویتی چهل تکه می آفریند 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 یادآورى کند، در آخرین 
بنــد از مقاله خود چنیــن نتیجه گیرى 

می کند:
و  نوکیشــان  نودینــان،  از  »بســیارى 
نومعنویون جهان را افراد بیســت تا چهل 
ساله ى طبقه ى متوسط تشکیل می دهند. 
شگفت نیســت نظام حاکم بر کشورى که 
نیمی از جمعیت آن را همین گروه ســنی 
تشکیل می دهند، چنین نگران محبوبیت 
فزاینده ى معنویت هاى نوین باشــد. تکثر 
فکرى، دینــی و معنوى، کابوس روحانیون 
تمامیت خــواه اســت. آب در خوابگه فقها 

افتاده است.«
در تحلیل مقاله ی آقــای ثابتی توجه به 

نکات ذیل قابل توجه است:

اســتنتاج بی اطالعی یک فرد از یک 1 
موضوع، به صرف دانســتن اینکه در 
نمایشــگاه کتاب چه اثرى به او اهدا شده، 
اســتنتاجی بی اعتبار و فاقــد ارزش علمی 
اســت. ضمن آنکه آقاى ثابتی مشــخص 
نکرده است که از کجا مطمئن شده که در 
حوزه ى دین پژوهی تنها همین یک کتاب 
در ادوار بازدیــد رهبرى از نمایشــگاه هاى 
کتاب به ایشــان هدیه داده شده است؟ آیا 
او در تمام این بازدیدها حضور داشــته و یا 
اخبار کاملی از ایــن بازدیدها و کتاب هاى 
اهدا شــده به رهبرى در اختیار دارد؟ اگر 
چنین اخبارى در اختیار اوست، این اخبار 
از چه منبع خبرى به دست ایشان رسیده 
اســت؟ اگر چنین اخبارى در دسترس او 
نیست، چگونه کشف کرده که فقط همین 
یک کتاب در این موضوع به رهبرى هدیه 

داده شده است؟ 
از این ها که بگذریم، تحلیلگران اجتماعی 
که تحوالت ایران را رصد می کنند، به خوبی 
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می دانند که بازدید رهبرى از نمایشــگاه 
کتاب، یــک اقدام نمادین در ســال هاى 
گذشــته بوده است - که البته چندسالی 
اســت متوقف شــده - و جهت کلی آن 
تشویق ناشران و کمک به ترویج فرهنگ 

کتاب خوانی در جامعه بوده 
اینکه حضور  تصور  است. 
رهبرى در نمایشگاه کتاب 
براى اطالع یافتن ایشان از 
تازه هاى نشر باشد، تصور 
چراکه  اســت.  نادرستی 
بــراى ایــن کار، طبیعتاً 
مسؤوالن فرهنگی کشور، 
گزارش هاى  و  بولتن هــا 

کاملی را در اختیار ایشــان می گذارند و 
این گونه نیست که رهبرى، براى تهیه ى 
کتاب هاى موردنظرشــان به نمایشــگاه 
کتاب بروند و در البه الى آثار عرضه شــده 
در غرفه ها، به دنبال آن ها جستجو کنند. 
بلکه این بازدید، بازدیدى نمادین و البته 

احتماالً رصــدى از نزدیک از فضاى کلی 
فرهنگی کشور اســت. افراد مختلف که 
از نظر سیاســی و اجتماعی در رتبه هاى 
پایین ترى به نسبت مقام معظم رهبرى قرار 
دارند نیز براى تهیه ى نیازهاى مطالعاتی 
کمک کارانــی  از  خــود، 
استفاده می کنند و طبیعتاً 
تهیــه ى این نیازها نیز به 
تهران  کتاب  نمایشــگاه 
بلکه  نمی شــود.  منحصر 
نمایشــگاه هاى تخصصی 
متعدد در طول ســال و 
همچنین کتابفروشی هاى 
بزرگ در ســطح شهر و 
ناشــران زیادى کــه در حوزه هاى دینی 
فعالیــت می کننــد، محلی بــراى رفع 
نیازهایی از این دســت هستند. شاید این 
استدالل و استنتاج عرفان ثابتی، از جنس 
خوشــمزگی ها و طنزپردازى هاى خاص 
خود او باشــد که دراین صــورت تحلیل 

عرفان ثابتی ، تحلیلگر بی بی سی فارسی
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شخصیت ایشان به عنوان یک پژوهشگر 
جامعه شناس از موضوع این نوشتار خارج 

است.

توجه به استدالل مقام معظم رهبرى 2 
نیز روشــن می سازد که اساساً ایشان 
به دنبال مقایســه و هم ردیف قــرار دادن 
عرفان هاى ساختگی و مسیحیت تبشیرى 
و بهائیت با بی بندوبارى نیستند. بلکه سخن 
اصلی آن است که دشمنان ایران اسالمی، 
از هــر ترفندى بــراى تضعیــف وجهه ى 
دینی مردم استفاده می کنند و تمام موارد 
اشاره شــده در فوق، مورد استفاده ى آنان 
قرار گرفته و ابــزارى براى بی تفاوت کردن 
مردم نســبت به مقدســات دینی و ِعرق 
اقلیمی و وطن دوســتی آنان اســت. یکی 
مانند »بی بندوبارى« با آلوده کردن جوانان 
در فساد جنسی تالش می کند تا آنان را به 
موجوداتی بی خاصیت براى کشــور مبدل 
کند و دیگرى مانند »بهائیت« با ســرقت 

اعتقادات اصیــل جوانان مانند پایبندى به 
قــرآن و خاتمیت پیامبــر و جامعیت دین 
اسالم و پیروى از اصل سازنده انتظار و امید 
به برپایی حکومت عدل مهدوى، باورهایی 
چون جهاد و شهادت را نشانه می رود. این 
به معنــی یکی بودن خاســتگاه دو پدیده 
نیســت؛ بلکه معناى آن قرابت و همسویی 
این دو براى ریشــه کن کــردن باور دینی 
در جامعه و ضربه زدن به نظام مســتقر در 
کشور اســت. لذا نتیجه گیرى عرفان ثابتی 
از هم طرازى »بهائیــت« و »بی بندوبارى« 
در گفتار رهبرى، فاقد گزاره هاى الزم براى 

انجام چنین استنتاجی است.

آقاى ثابتی در جایی از نوشــته خود 3 
ادیان  چنان که گذشت، دسته بندى 
و عرفان هــا بــه واقعی و کاذب را اشــتباه 
قلمداد کرده و بــه لزوم پرهیز از داورى در 
مورد ادیان تأکید کرده اســت. در تحلیل 
این بخش از گفتــار وى باید گفت که اگر 
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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 کتاب هاى 
اهداشده به رهبرى در حوزه ى دین پژوهی 
اظهارنظر کنید؟ آیــا این هم یک قضاوت 
نیســت؟ آیا شما مرجع تشــخیص اعتبار 
کتاب ها هســتید؟ ایــن اظهارنظر خود به 
معنی بی اعتبار نشان دادن سایر کتاب هایی 
است که در عرصه ى دین پژوهی به رهبرى 
اهدا شده اســت. اینکه نویسنده اى که در 
مقاله  اش به دنبــال جلوگیرى از قضاوت و 
تقســیم بندى ادیان و عرفان ها به راستین 
و دروغین اســت، حاضر می شود در همان 
مقاله و در سطحی نازل تر به تقسیم بندى 
اندیشه هاى مختلف در حوزه ى دین شناسی 
به معتبر و نامعتبر بپــردازد و دیدگاه آزاد 
اندیشــانه و واقع بینانه و حقیقت جو را از 
اعتبار خارج و نگاه تعصب آمیز و غیرعملی را 

بروز  دهد، از لطایف روزگار است. 
این در شرایطی است که تخصص عرفان 

ثابتــی براى نگارنده مجهول اســت. گاهی 
چنان که در صدر این مقاله آمد، رسانه هاى 
همسو با جریان بهائیت، او را جامعه شناس 
معرفــی می کننــد، گاهــی او را دین پژوه 
می نامند، گاهی پژوهشگر در حوزه ى فلسفه 
می شود و گاهی نیز، در زمینه تاریخ ایران در 
دوره قاجار و پهلوى، مطالبی منتشر می کند. 
گاهی در مــورد عکس ســلفی و تأثیرات 
روان شناختی آن گفتگو می کند و زمانی با 
ســروش دباغ بر سر مسأله ى یکسر کالمی 
خاتمیت مناظره می کند. شاید بهتر باشد، 
ثابتی یک زمینه را براى اظهارنظر و پژوهش 
انتخــاب کند و از پراکنده گویــی و خود را 
متخصص تمام امور دانســتن، کمی فاصله 
بگیرد تــا کمتر درگیر اشــتباهاتی چنین 
فاحش شود. بی بی سی فارسی نیز بهتر است 
براى حفظ ژست تخصص گرایی و بی طرفی، 
در یک موضوع از مطالب ایشان استفاده کند 
و زمینه را براى نقد مطالب ایشان باز بگذارد. 
در عین حال با توجه به  اینکه دین از جمله 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

62
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

پدیده هاى حقیقی و واقعی جامعه انسانی 
است که همواره در زندگی انسان ها حضور 
پر رنگ یا کم رنگ داشــته و از مؤلفه هاى 
اساســی زندگی انســان ها اســت، به نظر 
می رسد که نگاه آقاى عرفان ثابتی نگرشی 
متعصبانه و شخصی باشد نه به عنوان یک 

پژوهشگر بی طرف جامعه شناسی. 

توجــه به لزوم تســاهل در مواجهه با 4 
افکار گوناگون و نو و دورى از پذیرش 
قرائت هاى رسمی از دین ازسوى یک بهائی 
مطیع بیت العدل نیز به نوبه ى خود پدیده ى 
جالبی است. گمان می کنم که این اولین بار 
باشــد که فردى از جامعه ى بهائی، به لزوم 
اعمال این تساهل می پردازد و باید این پدیده 
را به فال نیک گرفت. از جناب ایشان تقاضا 
می کنیم همین مســأله را به بیت العدل در 
حیفاى اســرائیل نیز منتقل کنند تا از طرد 
دگراندیشان جلوگیرى کنند و از بیت العدل 
بخواهنــد به جاى آنکه هر ســخن مخالف 

را، گفتارى ازســوى بهائی ســتیزان و افراد 
معلوم الحال معرفی کنــد، با مطالعه ى آثار 
ایشــان توسط بهائیان موافقت کنند و دائماً 
بهائیان را از مطالعه ى آثار ایشان نترسانند و 
آثار آنان را »اوراق ناریه« نپندارند. به عنوان 
یک جامعه شــناس بهائی از آقــاى عرفان 
ثابتــی می خواهم تا یک بار دیگر این بخش 
از جمالت بیت العدل اعظم را که خطاب به 
یکی از بهائیان کانادا نوشــته شده، با دقت 
مرور کنند تا ببینند، به راستی آب در خوابگه 
چه کســی می افتد؟ فقها یــا بیت العدل؟ 
بیت العدل در پیــام 18 فوریه 2018 یعنی 
فقط چهار روز پس از درج مقاله آقاى ثابتی 
می نویسد: »در مواردى دیگر دوستان مایلند 
بداننــد چگونه می توان تشــخیص داد که 
یک سایت و یا رسانه ى اینترنتی متعلّق به 
مؤّسسات امرى، افراد بهائی و یا خیر خواهان 
امر الهی اســت و یا به نفوسی تعلّق دارد که 
به علّت تعّصب، دشــمنی با امر مبارک، و یا 
عدم آگاهی صحیح به پخش اّطالعات غلط 
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می پردازنــد و در مواردى نیــز مزّورانه بذر 
شک و شبهه در قلوب می افشانند. فّعاالنی 
در اینترنت هستند که این نکته را نیز قابل 
ذکر می دانند کــه معاندین دیرینه ى امراهلل 
در ایران که در نــزد عاّمه ى مردم بی اعتبار 
شده اند و سعی در خدشه دار کردن نام بهائی 
را دارند، می کوشند تا در رسانه هاى مجازى 
نظریّــات خود را به نحــوى ریاکارانه از زبان 
بهائیان ارائه دهند تا سوءظّن در بین احّبا و 
نفوسی که پیشرفت و ترویج تعالیم الهی را 
با عالقه دنبال می کنند و یا مشتاق آشنایی 
با حقایق دیانت بهائی هستند ایجاد کرده، به 
زعم باطل خود آنان را دلسرد نمایند.« آقاى 
ثابتی خوب اســت توضیح دهند آیا منظور 
بیت العدل از ارائه ى نظرات دشمنان بهائیت 
در لباس دوست، مربوط به نوشته هاى ایشان 
اســت؟ اگر چنین است لطف کنند و دیگر 
به نمایندگی از جامعه ى بهائی قلم فرسایی 
نکنند و اگر چنین نیست، خوب است به جاى 
نصیحت کردن رهبران سیاسی و دینی، به 

نصیحــت رهبران آیین خــود بپردازند تا با 
کمی تســاهل و مدارا، به جاى کوبیدن هر 
صداى منتقد و پرسشگر، به پاسخ گویی اقدام 
کنند و به جاى انگ زدن به منتقدان بهائیت، 
پاسخی براى پرســش هاى منتقدان بیابند. 
به نظر می رســد برخالف ادعاى آقاى ثابتی، 
پذیرش معنویت هاى نوین، به جاى آنکه آب 
را در خوابگــه فقیهان بینــدازد، در خوابگه 
بیت العدل و تشکیالت بهائی انداخته است. 

ذکر این نکته در نقد ســخنان آقاى 5 
ثابتــی مهم اســت که تشــکیالت 
بهائی، هرگز برخورد ســوبژکتیو با آموزه ها 
و رهبران خود را نمی پذیرد و ســخت ترین 
مجازات ها را نسبت به پیروان خود در این 
زمینه دارد. به عنــوان نمونه اگر یک بهائی 
بخواهد تنها در سوپرمارکت معنویت مورد 
اشــاره ى آقاى ثابتی تعالیم بهاءاهلل را براى 
خود انتخاب کند و از دستورات عبدالبهاء، 
شوقی و بیت العدل و به طور کلی تشکیالت 
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بهائی سرپیچی کند، انزوا و طرد روحانی و 
محرومیت از کلیه ى حقوق انسانی نصیب او 
خواهد شــد. اگر باور ندارید، به سرگذشت 
نزدیکان و پیــروان محمدعلی افندى برادر 
ناتنی عباس افندى مراجعه کنید تا ببینید 
تشــکیالت بهائی چگونه آنــان را منزوى 
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 
شده اند و چگونه جامعه ى بهائی، وجود آنان 
را کتمان کرده اســت. به مقاالت درج شده 
در فصلنامه ى بهائی شناسی از دیگراندیشان 
غربــی که از جامعه ى بهائی جدا شــده اند 
مراجعه کنند و نحوه ى برخورد با فرانچسکو 

فیجیکیا را ارزیابی کنند. 
به نظر می رســد برخالف دیدگاه و تجویز 
آقاى عرفان ثابتی براى ایرانیان مســلمان، 
تشکیالت بهائی به این سادگی ها به پیروان 
خود اجازه نمی دهد که به چندآیینی معتقد 

شــوند و براى خود، چهل تکــه اى از باورها 
را بســازند و بر تمایل هاى خود در پذیرش 
معنویت هاى نوین تکیه کنند. تشــکیالت 
بهائی اجازه نمی دهد بهائیان از قرائت رسمی 
بیت العــدل 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 می شود و آن کانال، بیت العدل 
اســت. بهائیان امروز، حق اعتراض و انتقاد 
از بیت العــدل را ندارند و موظفند، تعالیم و 
دستورهاى آن را بی چون وچرا بپذیرند و به 
آن ها عمل کنند و حتی مطیع دستورات و 
دستورالعمل هاى محافل ملی روحانی باشند؛ 
حتی اگر به قیمت محرومیت آنان از حقوق 
اجتماعی شــان باشــد. یاد آورى این نکته 
ضرورى است که اعتراض به تصمیم گیرى ها 
و رویکردهــاى بیت العدل نیــز براى افراد 
جامعه ى بهائی مجاز نیســت و تشکیالت 
بهائی به جز اطاعت محض، رفتار دیگرى در 
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برابر بیت العدل را تحمل نمی کند.
متأسفانه دیانت بهائی و رهبران این آئین 
و اکنون بیت العدل، آزاد اندیشی، حق جویی، 
تحــرى حقیقت و انتخاب آزادانه را -که حق 
فطرى، طبیعی و الهی انسانها است- از جوانان 
و جامعه روشنفکر بهائی و عامه بهائیان سلب 
نموده و مانند یک تشکیالت تمامیت خواه و 
توتالیتر، انتخاب آزادانه را بر آنان حرام کرده 
است. این خود مظلومیتی مضاعف براى جامعه 
بهائیان اســت. ظلمی که از سوى تشکیالت 
بهائی و رهبران این آیین، بر پیروان آن وارد 
شده است. ظلمی تاریخی که در بستر زمان، 
مجازات هاى سنگینی براى تخطی کنندگان 
از این تمامیت خواهی به همراه داشته است. 

مجازات هایی چون قتل و طرد و...
خواننــدگان بهائــی شناســی را جهت 
مطالعه ى بیشتر در این زمینه به مطالعه ى 
مقالــه »بهائیــت از دیــدگاه منتقــدان و 
روشــنفکران بهائی« در همین شماره که 
با انتشــار دیدگاه هاى خانم باکت پرداخته 

اســت، ارجاع می دهیم تا با سازوکار ایجاد 
شده جهت مهندسی انتخابات بیت العدل و 
سلب حق انتخاب از اعضاى جامعه ى بهائی 
بیشتر آشنا شوند. همچنین مقاله ى »تحلیل 
روایت هاى کشتار بهائیان از ازلیان در ابتداى 
دعوت بهاءاهلل« در همین شماره به زوایاى 

دیگرى از همین موضوع پرداخته است.
تشــکیالت بهائی امروز اجازه نمی دهد 
فــردى از افراد ایــن جامعه، بــا پذیرش 
پلورالیزم دینی، از عقایــد و احکام بهائی، 
تنها آنچه را می پســندد انجام دهد و مثاًل 
به تشــکیالت بهائی یا مسأله  تبلیغ آیین 
خود بی تفاوت باشد. بهتر است آقاى ثابتی 
به جاى دلســوزى براى جامعه ى مسلمان 
ایرانی، این گوهر ارزشمند را براى بیت العدل 
هدیه برند و اعضاى آن سازمان را به پذیرش 
تساهل و تسامح در قبال منتقدان بهائیت 
و جوانان بهائــی عالقه مند به باورى غیر از 
بهائیت ترغیب کنند که: چراغی که به منزل 

رواست، به مسجد حرام است...



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

66
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

نگـاهیبه
آزادىرهبرانتشکیالتبهائیاززندان

از اواخر تابستان 96 و با اتمام تدریجی دوره ى 
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 86 و به دنبال محکومیت در 
دادگاه به اتهام فهرســتی از اقدامات امنیتی نظیر 
راه اندازى تشــکیالت غیرقانونی، فعالیت تبلیغی 
علیه نظام، جمع آورى اســناد طبقه بندى شده و 
ارائه ى آن به بیگانگان و... در زندان بودند، سرانجام 
با اتمام دوران محکومیت خویــش از زندان آزاد 
شدند. مدت اولیه ى محکومیت این رهبران بیست 
سال حبس بود که نهایتاً به ده سال کاهش یافت.

بهائی شناســی نمی تواند از حبــس و مجازات 
هیچ یک از هم وطنان ایرانی خود ابراز شــادمانی 
کند و بابت مجازات شدن رهبران جامعه ى بهائی 
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متأسف و بابت اتمام دوران محکومیت و آزاد شدن 
ایشان خرسند است. چراکه آزادى موهبتی الهی 
است و ما امیدواریم این قبیل اتفاقات ناگوار، براى 
هیچ یک از هم وطنانمان پیــش نیاید. به بهانه ى 
آزادى رهبــران جامعه ى بهائی از زندان، نکاتی به 

خوانندگان عزیز تقدیم می شود:

انتســاب جرائمی مانند تبلیغ علیه نظام یا 1 
اقدام علیه امنیت ملی، انتســابی عام است 
و وســعت دایــره ى آن، از دید برخی تحلیلگران، 
مشخص نیست. جرم انگارى تبلیغ بهائیت و سایر 
فرقه ها و ادیانی که در قانون اساســی جمهورى 
اسالمی ایران به رسمیت شناخته نشده اند و ایجاد 
ســازمان و تشــکیالت براى اداره ى آن، می تواند 
تــا حدود زیادى تکلیف بهائیان ایــران را با نظام 
اسالمی مشخص تر کند. قانونی که در بسیارى از 
کشورهاى اســالمی وجود دارد و از لحاظ حقوق 
بشر نیز قابل دفاع است. در بسیارى از کشورهاى 
جهان، تبلیــغ تهاجمی و تبشــیرى به باورهاى 
دیگــران و تالش براى تغییر عقیده ى ســایرین، 

جرم تلقی می شود. همچنین اداره ى یک جامعه ى 
کوچکتــر در درون جامعه ى مادر، بــا قوانین و 
مقرراتی که برخالف مقررات جامعه ى مادر است، 
خود جرم دیگرى اســت. به نظر می رسد علی رغم 
تعیین تکلیف قانون اساسی براى اقلیت هاى 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 می کنند که چرایی 
این رأى برایشــان به درســتی مشخص نگردیده 
اســت و نمی دانند که کدام یک از اقدامات انجام 
شده ى آنان جرم تلقی می گردد و درصورت انجام 
آن، چه مجازاتی در انتظار آن هاست. هرچند که 
تبلیغ تهاجمی در جامعه ى اسالمی و تالش براى 
تغییر آیین افــراد و همچنین ایجاد حکومتی در 
دل حکومت ایران و وابســتگی به خارج از کشور، 
از دیدگاه عمومی عملــی خالف تلقی می گردد، 
ولی شایســته است که مجلس شوراى اسالمی یا 
شــوراى عالی امنیت ملی در هریک از زمینه هاى 
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یادشده قوانینی روشن و شفاف، تهیه و جرم انگارى 
نماید تا هیچ ابهامی براى افراد باقی نماند. با انجام 
چنین اقدامی، اجراى تلخ مجازات حبس یا سایر 
محرومیت هاى اجتماعی، نمی تواند به دستاویزى 
براى مظلوم نمایی و ایجاد ترحم در دیگران گردد.

در طول تمام ســال هاى حبــس رهبران 2 
بهائی موســوم به »یاران ایــران«، تبلیغات 
متعددى علیه نظام جمهورى اســالمی در سطح 
بین المللی شــکل گرفت. این تبلیغــات صرفاً بر 
این مســأله تمرکز داشت که »یاران ایران«، فقط 
به جرم بهائی بودن زندانی شــده اند و مرتباً ادعا 
می شد که هیچ یک از عناوین مجرمانه اى که بابت 
آن ها به حبس محکوم شــده اند، در دادگاه ثابت 
نشده اســت. این درحالی است که هزاران بهائی 
در کشــور ایران، خارج از زندان زندگی می کنند 
و درصورتی که به کار درون دینی خود مشــغول 
باشند و با حرکات ساختارشکنانه ى خود، ناامنی 
فکرى براى جامعه ایجاد ننمایند، از طرف جامعه 
اسالمی و دولت مورد اعتراض واقع نمی شوند. چه 

نیکو بود که قوه ى قضائیه، مســتندات غیرقانونی 
بودن اقدامات »یاران ایران« را منتشــر می کرد تا 
عمــوم افراد جامعه، از علت محکومیت و مجازات 
این افراد مطلع می شــدند. انجام چنین اقدامات 
روشنگرانه اى در پرونده هاى قضایی مهم، می تواند 
تا حدود زیادى در اعتمادسازى جامعه نسبت به 
میزان عادالنه بودن حکم دادگاه ها مؤثر واقع شود.

هرچند کــه دســتگیرى »یــاران ایران« 3 
براى جامعه ى بهائی بســیار ناخوشــایند و 
ناراحت کننده بود، ولی بیت العدل به عنوان رهبرى 
جامعه ى بهائی از آن به عنوان یک فرصت طالیی 
بهره هــاى فراوانی برد؛ چراکه توانســت به جاى 
ورود به میدان اندیشــه ودفاع منطقی از بهائیت 
و پاســخ گویی به انتقادات پیروان، میدان بازى را 
به بیان مظلومیت بهائیان منتقل نماید. با آزادى 
رهبران بهائی این حربه از دست بیت العدل گرفته 
شد. بااین حال پیش بینی این مسأله دشوار نخواهد 
بود که بیت العدل با اصرار به روش هاى پیشــین، 
از بهائیان ایران بخواهد به اقداماتی دســت بزنند 
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که نتیجه ى ناگوار آن، محکومیت دوباره و حبس 
تعداد دیگرى از بهائیان باشد. محکومیتی که بتواند 
جهت گیرى تبلیغی پیشین را حفظ کند و از ورود 
بهائیان در سراسر دنیا به مباحث فکرى و عقیدتی 

و انتقادى در مورد بهائیت جلوگیرى نماید.
به هم وطنان بهائی خود توصیه می کنیم که یک 

بار در این مسأله اندیشه کنند که 
رفتار تهاجمی سال هاى ابتدایی 
دهه ى 80 براى گسترش تعداد 
بهائیان در ایران چه سودى براى 
آنان داشــته و چه مشــکالتی 
برایشــان ایجاد کرده است؟ آیا 
و  تبلیغات سازماندهی شده  آن 
بیت العدل  دستور  به  گسترده، 

نبود و آیا مشاوران قاره اى تالش نکردند تا تبلیغات 
همه جانبه اى را به نفع بهائیت در ایران سازماندهی 
کنند؟ آیا واقعاً »یاران ایران«، با اقدامات مشاوران 
قاره اى همسو بودند؟ اگر همسو بوده اند که ادعاى 
دادگاه در مورد هدایت تشکیالت بهائی از خارج از 
کشــور و از محلی در قلب اسرائیل صحیح به نظر 

می رســد و اگر »یاران ایران«، با اقدامات مشاوران 
قاره اى و اعضاى ایرانی بیت العدل همسو نبوده اند و 
تبلیغ تهاجمی را در سال هاى ابتدایی دهه ى 80، 
به مصلحت بهائیان ایران نمی دانستند - که شواهد 
حاکی از همین مسأله است- الزم است سؤال شود 
کــه چرا بیت العدل، »یاران ایران« را قربانی اهداف 
خود کرد و با زندانی شدن آنان، 
به چه مطلوبی دســت یافت؟ 
و آیــا با زندانی شــدن مجدد 
تعدادى از بهائیان، مشــکالت 
آنان در جامعه افزون تر نخواهد 
شــد؟ آیا بیت العدل که فارغ از 
ایران،  مســائل داخلی بهائیان 
نشسته  تصمیم گیرى  سریر  بر 
اســت، حاضر است منافع بهائیان ایران را بر منافع 
شــخصی و جناحــی اعضاى خود مقــدم بدارد و 
اقدامات پیشین خود را رها کند و بهائیان ایران را 
به حال خود بگذارد تا با تصمیم هاى صحیح در عدم 
ایجاد تشــکیالت و عدم تبلیغ، بتوانند به برخی از 
حقوق ازدست رفته ى خود، مجدداً دسترسی پیدا 
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کنند؟ این ها ســؤاالتی است که گذر زمان، جواب 
هریک را مشخص تر خواهد کرد.

بهائی شناسي تنها راه تقریب اندیشه ها در جوامع 
متکثر را بحث هاي اندیشگی و گفتگومحور می داند 
و بیش از دوازده سال است که این روش را از طریق 
ســامانه و ســایت بهائی پژوهی با ایجاد ده ها تاالر 
مناظره و گفتگو تجربه و نتایج خوبی را به دســت 
آورده است. بســیاري از بهائیان و عالقه مندان در 
این تاالرهاي گفتگو شرکت کرده و مطالب خود را 
آزادانه و دوطرفه مطــرح نموده اند و تضارب آراء و 
بیان مطالب، باعث رفع بسیارى از سوءتفاهم ها شده 
است. اگرچه ازسوي تشکیالت بهائی بعداز گذشت 
ســه سال از آغاز فعالیت این سامانه، مراجعه به آن 
براي بهائیان تحریم شده ولی هرگز نمي توان جوانان 
را در حصارها نگه داشت و آن ها را با منع تشکیالتی 
از ورود به امثال این سایت ها بازداشت. ما از همین 
طریق بــه مدیران آزادشــده پیشــنهاد می کنیم 
نشســت هایي را با این ســامانه ترتیب دهند و با 
گفتگو، مطالب خود را مطرح و به سؤاالت جامعه ى 
ایرانی در مورد آیین و تشکیالت خود پاسخ دهند. 

مثاًل توضیح دهند چرا از سویی اطاعت از حکومت 
را - که تبلیغ را ممنوع شــمرده- فرض می دانند و 
ازسویی دیگر، به دستور بیت العدل، موظف به تبلیغ 
شده اند. نهایتاً دستور چه کسي را مقدم می دارند؟ 
آیا به عنوان شــهروند ایرانی براي دفاع از کشــور 
حاضرند به میدان نبرد برونــد؛ درحالي که مدعی 
هستند اسلحه گرفتن و جنگ در آیین آن ها تحریم 
شده است؟ آیا دستورات تشکیالتی بیت العدل مقدم 
است یا دستورات اولیاي امور و امثال این سؤاالت....

بهائی شناســي در همین چند شماره نشان 4 
داده کــه نه اهل خشــونت اســت و نه با 
شــیوه هاي برخورد غیراندیشگی موافق است. ما 
خیلي دوستانه در غرفه ى خود در نمایشگاه هاى 
کتاب و مطبوعات، میزبان هم وطنان بهائی بودیم و 
آن ها اذعان کردند، این پژوهشگران اهل گفتگو و 
اندیشه هستند. آیا بهتر نیست به جاى ایران هراسی 
و اسالم ســتیزى در جامعه ى جهانــی و تکیه بر 
مظلومیت، به ســؤاالت اساسی پاسخ داد؟ آیا این 

روش بهائی شناسي عالمانه تر نیست؟
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نگـاهیبه
انتشارکتابیجدیددرحوزۀبهائیپژوهی

کتــاب »بهائیان نظامــی در حکومت 
پهلوى« اثر شاداب عسگرى به همت مرکز 
اسناد انقالب اسالمی در پاییز 1396 منتشر 
شده است. این کتاب که در 740 صفحه و 
در قطع وزیرى به زیور طبع آراسته شده، 
حاوى پژوهشی ارجمند در تاریخ ایران در 
عصر پهلوى و نقش بهائیان در این دوران 
در ارتش شاهنشاهی است. پژوهشگر این 
اثر در مقدمه ى کتاب خود با یادآورى یک 
خاطره، انگیزه ى تألیف خود از این کتاب 
را توضیح می دهد. او که افسر بازنشسته ى 
ارتش است، به  یاد می آورد که در دوران 8 
ساله ى جنگ تحمیلی، سربازان وظیفه ى 
بهائــی، از دســت گرفتن ســالح طفره 
می رفتند و آن را مغایــر با تعالیم دیانت 
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بهائی می دانستند. از همان زمان این سؤال 
در ذهن آقاى عســگرى شکل گرفته بود 
که بااین وجود، چگونه ممکن است تعداد 
قابل توجهی از افسران و فرماندهان بانفوذ 

ارتــش در دوران پهلوى از 
بهائیان باشــند؟ جماعتی 
که جهاد را حرام می دانند 
و در مقابل تجاوزگر، حاضر 
نیســتند از سرزمین خود 
دفاع کنند، چگونه مدارج 
ترقی را تا باالترین رده هاى 
نظامی طــی کرده اند؟ اما 
ایــن دغدغه تنها انگیزه ى 
مؤلــف از ادامه ى پژوهش 

نبوده است.
360 صفحه نخست این 

کتاب مربوط به نوشته هاى نویسنده است 
و باقی کتاب، به اســناد جمع آورى شده، 
تصاویر، کتابنامه و نمایه ى نام ها و مکان ها 
اختصاص یافته است. نویسنده در مقدمه ى 

کتاب اشاره کرده است که اسناد استفاده 
شــده، تماماً متعلق به بهائیان، ســاواک 
و ضداطالعات ارتش شاهنشــاهی است. 
البته به نظر می رسد که نویسنده از ارائه ى 
بسیارى از اسناد نیز به جهت 
تکرار مطالب، چشم پوشــی 

کرده است. 
فصل نخستین این کتاب 
به معرفی بهائیت و تشکیالت 
بین المللــی و منطقه اى آن 
اختصاص دارد. در این بخش 
ضمن بیــان تاریخچه اى از 
پیدایــش بهائیت، به اختصار 
بــه موضوعاتــی نظیر عدم 
بیت العــدل  مشــروعیت 
بدون حضور ولی امراهلل نیز 
پرداخته شده اســت. از دیگر بخش هاى 
خواندنــی فصــل نخســت، گــردآورى 
بهائیان  اعتقاد  اطالعات نگارنده درباره ى 
بــه جهان وطنی به جاى میهن دوســتی 
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اســت. به باور نویســنده، این اعتقاد که 
دالیل آن از کتاب هاى رهبران بهائیت در 
اختیار خواننده قرار گرفته است، موجب 
شده تا افرادى نظیر حسن موقر بالیوزى 
به اســتخدام بی بی سی فارسی در آیند و 
در کمک به متفقین و ارتش انگلســتان 
بــراى ورود به ایران در شــهریور 1320 
زمینه سازى 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 بی بی سی فارسی در شب 
کودتاى 28 مرداد 1332، نویســنده را به 
این فرضیه رسانده است که بهائیانی مانند 
بالیوزى به عنوان یک بهائی، هیچ عالقه اى 
به کشــور خود ندارند و حاضرند به نفع 
منافع بیگانگان، هر اقدامی انجام دهند و 
این مســأله، در ادامه ى همان ترک عالقه 
به میهن است که در آثار بهاءاهلل به چشم 
می خورد. نمونــه ى دیگرى که در بخش 
پایانی این اثر به آن پرداخته شده، روابط 

سرهنگ ریاض قدیمی، از اعضاى محفل 
ملی ایران با سفارت آمریکا پس از انقالب 
اسالمی است که بر پایه ى اسناد به دست 
آمده از سفارت آمریکا، مورد بررسی قرار 

گرفته است.
فصل دوم این کتــاب به جایگاه و نفوذ 
ارتش در دوره ى پهلوى پرداخته است. به 
اعتقاد نویسنده، ویژگی هاى خاص حاکم بر 
نظام سیاسی حکومت محمدرضا پهلوى، 
که واجد نهادها و مناســبات قانونی بود، 
شامل بی اعتمادى و عدم ضابطه می گردید 
و بســیارى از افراد جامعــه و به خصوص 
بهائیان را به این نتیجه قطعی رسانده بود 
که آسان ترین راه براى محافظت از خود و 
کسب ایمنی، در تقویت سرمایه وجودى و 
به کارگیرى استعدادها و توانایی هاى فکرى 
و یدى نیســت، بلکه در نزدیک شدن به 
مراکز قدرت، از طریق واسطه تراشی، رشوه 
دادن، تملق، تظاهر و اطاعت است. ناگفته 
پیداســت که ارتش شاهنشاهی، به عنوان 
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ایــن مراکز قدرت محســوب  مهم ترین 
می شد. 

با اسنادى که نویســنده در این کتاب 
گردآورى کرده است، مشخص می شود که 
بودجه هاى نظامی، جارى و حتی اقتصادى 
ارتش، به نســبت بودجه ى عمومی کشور 
رقمی بســیار باال و حدود 40درصد کل 
بودجه بوده اســت و بسیارى از پروژه هاى 
صنعتی و عمرانی در دوره ى پهلوى، توسط 
اداره هاى مختلف ارتش انجام می شــده و 
بودجه اى 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 قوى ترین ارتش منطقه 
تبدیل نماید. این در شــرایطی است که 
جمعیت ایران پیش از انقالب اســالمی، 
حدود 35 میلیون نفر بوده اســت. شاه در 
ایــن دوره مکرراً از نظامیــان در مناصب 
سیاسی اســتفاده کرده است و حضور در 
مراتب عالــی ارتش، می توانســته پله اى 

براى تصاحب مناصب دیگرى در مدیریت 
کشور نیز باشد. بدیهی است که در چنین 
فضایی و در فقدان نظارت هاى کافی و نبود 
مجلسی قدرتمند، فسادهاى مالی بسیارى 
در میان امراى ارتش رواج یابد که بهائیان 
نظامی نیز از چنین مسائلی دور نبوده اند. 

فصل سوم این کتاب به معرفی نظامیان 
شــاخص بهائــی در دوره ى پهلــوى و 
مسؤولیت هاى آنان اختصاص یافته است. 
یکی از مــوارد جالب مورد بررســی قرار 
گرفته در این کتاب آن است که بهائیان در 
فرم هاى استخدامی ارتش خود را مسلمان 
معرفی می کردند، حال آن که در محافل 
محلی و ملی مسؤولیت داشتند و حتی به 
تبلیغ بهائیت نیز می پرداختند. این مسأله 
البته با تعالیم بهائی در مورد کتمان عقیده 
و حرام بودن تقیه در تعارض بوده اســت. 
این مشکل البته از سال 1345 و با حذف 
ســتون دین از فرم هاى استخدامی ارتش 
رفع می شود. در بخش هاى دیگرى از فصل 
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سوم این کتاب، با نام بردن از افرادى مانند 
ارتشبد فریدون جم، ارتشبد جعفر شفقت، 
سپهبد عبدالکریم ایادى، سپهبد حسین 
رستگار مقدم، سپهبد علی محمد خادمی، 
سپهبد ابوالحسن سعادتمند، سپهبد پرویز 
خسروانی، ســپهبد احمد شیرین سخن، 
سرلشــگر عنایــت اهلل ذوقی و ســرتیپ 
منوچهر تأییــدى و تعداد قابل توجهی از 
تیمساران و افســران ارتش پهلوى، اشاره 
می کند که در دوره ى پهلوى، اســتخدام 
بهائیان در ارتش تســهیل شد و با کمک 
افراد نامبرده، بسیارى از بهائیان به مناصب 
مهم و کلیدى ارتش منصوب شــدند. در 
جدولــی که از صفحــه 497 تا 525 این 
کتاب درج شــده است، نام بسیارى از امرا 
و افسران بهائی ارتش به میان آمده است. 
از آن جمله نام و مشخصات 53 تیمسار، 
123 سرهنگ تمام، 12 سرهنگ دوم، 51 
سرگرد، 68 ســروان و 250 افسر در این 
سیاهه به چشــم می خورد. از ویژگی هاى 

این جدول آن است که چرایی انتساب این 
افراد به بهائیت ذکر شده و بعضاً شماره ى 
تســجیل آنان نیز ثبت شــده است. در 
توضیح باید گفت که تسجیل، اصطالحی 
در بهائیت است که هر فرد تصدیق کننده 
بهائیت، باید در تشــکیالت حضور یابد و 
ثبت نام کند و شــماره اى به عنوان شماره 
تســجیل دریافت کند تا در تشکیالت، به 
عنوان یک بهائی شناخته شود و حق رأى 
داشته باشد. نویسنده درباره ى این فهرست 
توضیح داده که از نام بردن بسیارى از افراد 
منتســب به بهائیت به دلیــل عدم احراز 
بهائی بودن آنان در این فهرست خوددارى 
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 رسته هاى ارتش 
مانند حوزه هاى رزمی نظیر پیاده، توپخانه، 
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زرهی، مهندسی و خلبانی، حضور داشته اند 
و حضور آنان منحصر به رســته هاى غیر 
رزمی ماننــد مخابرات نبوده اســت. این 
درحالی اســت که از نظر بهاءاهلل، جنگ و 
جهاد امرى کاماًل مذموم بوده و در بهائیت 
حرام اعالم شــده است. مدارک کامل این 
بحث، در صفحات 265 تا 271 این کتاب 
درج گردیده و چرایی آن از سوى نویسنده 

تحلیل شده است.
علی رغم پژوهش بسیار غنی انجام شده 
در این کتاب، ماننــد هر کتاب دیگر، این 
کتاب نیز از برخی نقاط ضعف خالی نیست. 
از نقاط ضعف این کتاب می توان به وجود 
برخی اشــتباهات در ضبط نام کتاب ها و 
افراد به ویــژه در ارجاع دهی ها و در بخش 
انتهایی کتاب و در فهرســت منابع اشاره 
کرد. در همین بخش به جــاى نام برخی 
نویســندگان مقاالت، نــام صاحب امتیاز 
دائرۀالمعارف آمده است. همچنین در انجام 
چنین تحقیق سنگین و پر منبعی، استفاده 

از برخــی منابع کم اهمیت مانند ســایت 
ویکی پدیا و درعین حــال عدم مراجعه به 
برخی آثار تحقیقی معاصر درباره ى بهائیت 
را می توان از دیگر نقاط ضعف این پژوهش 
ارزیابی کرد. از دیگــر موارد قابل طرح در 
این موضع، اشاره ى نویسنده به طی مدارج 
ترقی در دربار شاه و ارتش او، با خاکسارى، 
پابوسی و دست بوسی شخص شاه و ولیعهد 
است. آقاى عسگرى معتقد است که امرا و 
افسران بهائی نیز بایستی براى ترقی خود 
به چنیــن رفتارهایی تن می دادند که این 
رفتارها مخالف دســتور صریح بهاءاهلل در 
کتاب اقدس اســت. بااین وجود، نویسنده، 
سند قابل مالحظه و صریحی در اثبات این 
نظریه که بهائیان نظامی نیز مرتکب چنین 
رفتارى شده باشند، ارائه نمی کند و نظریه ى 

او در سطح یک فرضیه باقی می ماند.
بهائی شناسی ضمن تشکر از نویسنده و 
ناشر محترم، دوام توفیق این عزیزان را از 

حضرت حق مسئلت می نماید.
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تأملیدر
چراییبایکوتمرتضیاسماعیلپورتوسطبیتالعدل

مرتضی اسماعیل پور که با تأسیس خبرگزارى 
بهائی نیوز مدتی نزدیک به دو ســال، مهم ترین 
خبرنگار بهائی فارســی زبان به شمار می رفت، 
پس از برخی فعل و انفعاالت در بهار و تابستان 
96، به یکباره در پاییز همان ســال از ســوى 
بیت العدل بایکوت شــد و بیت العدل 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 
اسماعیل پور می تواند چراغ راهی براى سایر بهائیانی 
باشــد که قصد دارند، پا جاى پــاى او بگذارند و به 
تشکیالت بهائی خدمت کنند. در ادامه برخی نکات 
در مورد مرتضی اســماعیل پور، روند فعالیت هاى او 
و دالیل کنار گذاشته شدنش ازسوى تشکیالت از 

منظر خوانندگان بهائی شناسی می گذرد.
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اسماعیل پور در گفتگوى خود با صداى 1 
آمریکا، نه ماه پس از شــروع فعالیت و 
در دسامبر 2015 اعالم کرد که »خبرگزارى 
بهائی نیوز به این دلیل تشکیل شد که پوشش 
اخبار نقض آشکار حقوق بشر شهروندان بهائی 
باشــد. افرادى که این خبرگزارى را تشکیل 
دادند، عمدتاً فعال حقوق بشــر و روزنامه نگار 
بودند. افــرادى مانند الله خانه باز، محمدرضا 
ذوالفقارى، کتایون تقی زاده و افراد دیگرى که 
به دالیل امنیتی نمی توانیم نامشان را ببریم«. 
او سپس در مورد محل تأمین هزینه هاى این 
خبرگزارى، ضمن اذعان بــه پرهزینه بودن 
ساخت فیلم ها و کلیپ هاى پخش شده، گفت 
که تمامی این هزینه ها توسط مؤسسان این 
خبرگزارى و از محل سایر درآمدهاى ایشان 
تأمین می شود و بهائی نیوز، هیچ مبلغی را از 
هیچ سازمان، نهاد، دولت و یا بنگاهی دراختیار 
نگرفته اســت. کانال بهائی نیوز در شــبکه ى 
پیام رسان تلگرام نیز از اکتبر 2015 کار خود 

را آغاز کرد.

مرتضی اسماعیل پور در مدت فعالیت 2 
خود کــه بیش از دو ســال به طول 
انجامید، از نظر فکرى و کالمی، بیشــترین 
تأثیر را از خانواده ى اشراقی پذیرفت و در این 
زمینه، کاماًل وامدار آنان بود. ایرج و آرمین 
اشراقی، پاى ثابت بسیارى از مصاحبه هاى 
او بودند و در زمینه هاى مختلف فلســفی، 
احکام بهائی، مباحث کالمی و وجه تمایزات 
میان دیانت بهائی و اسالم، بارها به گفتگو 
نشستند. موضوعاتی که به روشنی از رسالت 
اعالم شده ى بهائی نیوز فاصله داشت و جایگاه 
آن را از یک جایگاه مستقل حقوق بشرى، به 
یک بنــگاه تبلیغاتی براى دیانت بهائی فرو 
می کاست. اســماعیل پور در همین مدت 
شــخصیت هاى  با  متعددى  مصاحبه هاى 
مهم و رســمی جامعه ى بهائــی انجام داد 
که نشــانگر حمایت کامل جامعه ى بهائی 
از فعالیت هاى او بود. افــرادى نظیر دایان 
عالئی نماینــده ى جامعه بین المللی بهائی 
در ســازمان ملل و ژنو در مــارس 2016، 
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سیمین فهندژ سخنگوى جامعه ى جهانی 
بهائی در ژنو در آوریل 2016 و فرهاد ثابتان 
سخنگوى جامعه جهانی بهائی در آگوست 
همان ســال، نمونه هایی از این مصاحبه ها 
هستند. این مصاحبه ها تا آخرین روزهاى 

حضور رسانه اى بهائی نیوز 
ادامه یافت و مهوش ثابت 
نیز پس از آزادى از زندان و 
تنها چندروز پیش از اعالم 
این  با  بهائی نیوز،  تعطیلی 
مستقل  به صورت  رســانه 
که  هرچند  کرد.  مصاحبه 
تعداد اعضاى کانال تلگرامی 
از  هیچ گاه  اســماعیل پور 
ده هزارنفــر فراتر نرفت، اما 

برخی ویدئوهاى بهائی نیوز در فیســبوک، 
بارهــا ارقام پنج رقمــی بازدیدکنندگان را 
ثبت کرد. بازدیدى که نشــان می داد، کار 
اسماعیل پور موردتوجه بهائیان فارسی زبان 

قرار گرفته است. 

شــخصیت هاى 3  متعدد  مصاحبه هاى 
رســمی بهائی با اسماعیل پور، بهائیان 
ایران را مطمئن ســاخت که او و مجموعه ى 
تحت مدیریتش، موردتأیید تشکیالت جهانی 
بهائی هستند. لذا با اعتماد به او، هرگونه خبر 
مربوط به بهائیــان ایران را 
در اختیار او می گذاشــتند 
و انتشــار اخبار اختصاصی 
بهائی نیــوز در طــول این 
مــدت به گونــه اى بود که 
می شــد حــدس زد نوعی 
رابطه ى تشکیالتی میان او 
و بهائیان ایران برقرار شده 
است. این البته مطلوب تمام 
بهائی هاى ساکن ایران نبود. 
زمزمه هایی در همین مدت به گوش می رسید 
که فعالیت هاى اســماعیل پور موردرضایت 
تمام بهائیان ایران نیســت و بسیارى از آنان 
تمایل ندارند اخبار مربوط به مشکالت آنان 
با دولت، رســانه اى شود، چراکه این موضوع 

فرهــاد ثابتــان ســخنگوی جامعــه  بهائــی با 
اسماعیل پور در بهائی نیوز مصاحبه کرد.
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می توانســت بر ایجاد شــکاف بیشتر میان 
بهائیان ایران و حاکمیــت بینجامد. این در 
شرایطی بود که اسماعیل پور در همین مدت، 
خود را قربانی ترور مأموران امنیتی جمهورى 
اسالمی معرفی می کرد. ادعایی که هیچ گاه 
موفــق به اثبات آن نگردیــد و البته او را در 
ردیف اپوزیسیون خارج از کشور قرار می داد. 
برخــی ناظران اما، این ادعــا را یک نمایش 
تبلیغاتی براى جلب اعتماد بیشــتر بهائیان 
ایران به او می دانستند. درعین حال، اسماعیل 
پور هیچ گاه اعالم نکرد که آیا اخبار مربوط به 
بهائیان ایران را با رضایت آنان منتشر می کند 
یا انتشــار این اخبار، بدون دریافت مجوز از 
ایشان است. این ها همه فارغ از اعتراض هاى 
حاشــیه اى برخی بهائیان فارسی زبان به او و 
ریخت وپاش هایــش بود. ماننــد اعتراض به 
نحوه ى پوشــش لباس هاى او در برنامه هاى 
متنوع که نشــان می داد اســماعیل پور، در 
شــرایط مالی نســبتاً خوبی دست به تولید 

برنامه هاى خود می زند. 

فعالیت هاى اسماعیل پور درحالی بود که 4 
بســیارى از بهائیان ایران از اســتفاده ى 
ابزارى گروه هاى اپوزیسیون از ایشان به عنوان 
نقض حقوق بشر نگران بوده اند و بارها این مسأله 
را در گفتگوى خود با کارشناسان بهائی شناسی 
مطرح کرده اند. بهائیان ایران هرچند براى رفع 
مشکالت خود بســیار تالش می کنند، اما قرار 
گرفتن آنان در ردیف گروه هاى اپوزیســیون، 
فقــط فشــار را بــر آن دســته از بهائیان که 
می خواهند همچنان در ایــران زندگی کنند، 
افزایش می دهد. لذا این احساس در بین برخی 
باورمندان بــه دیانت بهائی در ایران پیش آمد 
که از این نمد، کالهی براى ایشان نخواهد بود 
و اخبار مربوط به مشکالت بهائیان ایران، فقط 
نردبانی براى ترقی مرتضی اسماعیل پور است. 
این ها همه در شرایطی بود که اسماعیل پور، پا 
را از مأموریت اعالم شده ى خویش فراتر گذارده 
بود و در مورد مسائل مختلف سیاسی اظهارنظر 
می کرد. در مورد حوادث تروریستی افغانستان 
و براى محکومیت داعش در کابل پیغام می داد 
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و در برابر حمالت داعش به مجلس شــوراى 
اســالمی ســکوت مرگبارى در پیش گرفت. 
این مســأله اى بود که در شماره ى گذشته ى 
بهائی شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود و 
تشکیالت جهانی بهائی و بیت العدل را در برابر 

این پرسش مهم قرار داده بود 
که باألخره بهائی ها تا کی و 
کجا در امور سیاسی دخالت 
نمی کننــد و معناى مباحث 
سیاســی مطرح شده توسط 
بهائی نیوز چیســت؟ آیا این 
عــدم مداخله در سیاســت، 
خود سیاســتی براى فرار از 
اظهارنظر در مسائل اجتماعی 

اســت و یا آنکه ابزارى براى تبلیغ تشکیالت 
بهائی محسوب می شود؟ چگونه است که کشته 
شدن برادران مســلمان در افغانستان توسط 
داعش محکوم می شــود، اما در قبال حوادث 
خونین تهران ســکوت می شــود؟ در پاسخ به 
این پرسش ها، مطالبی در شماره ى گذشته ى 

بهائی شناسی از منظر خوانندگان عزیز گذشت 
که تکرار آن موجب مالل ایشان خواهد بود.

اســماعیل پور 5  ورود  چرایی  دربــاره ى 
به مسائل سیاســی و حضور در قامت 
این  بــه  باید  اپوزیســیون 
مسأله توجه داشت که این 
گروه هــا و رســانه ها مرتباً 
با کمــک و تبلیغ یکدیگر، 
درصدد نمایش نوعی اتحاد 
براى تقابل با نظام سیاسی 
مستقر در کشــور هستند، 
لــذا بی معنــی اســت که 
اســماعیل پور از رسانه هاى 
مختلــف بخواهد به ایفاى نقــش در بازتاب 
اخبار مربوط به نقض حقوق بشــر بهائیان در 
ایران بپردازند، اما در قبال منویات و مســائل 
موردعالقــه ى آنان به ویژه رســانه ى صداى 
آمریکا ســکوت اختیار کند. شاید ورود او به 
عرصه ى اعتراض هاى صریح و ساختارشکنانه 

مرتضي اسماعیل پور، سردبیر بهائي نیوز
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به نظام جمهورى اسالمی را نیز بتوان از همین 
زاویه تحلیل کرد. از نظر کارشناسان رسانه اى 
پایگاه خبــرى بهائی پژوهی، اســماعیل پور 
محوریت در پوشــش اخبار جامعه ى بهائی 
در میان بهائیان فارســی زبــان را براى خود 
کافی نمی دانســت و تالش داشت پاى خود 
را به رســانه هاى پربیننده تر نیز باز کند و در 
قامت سخنگوى جامعه ى بهائی و یگانه مدافع 
حقوق بهائیان ایران ظاهر شود. این جامه اى 
بود که اسماعیل پور، شــخصاً بر قامت خود 
دوختــه بود و البته بیت العــدل تحمل آن را 
نداشت. بیت العدل بارها نشــان داده بود که 
رشد کنترل نشده ى هیچ مؤسسه ى بهائی را 
نمی پذیرد و حاضر نیست هیچ بهائی دیگرى، 
بیــش از خود بیت العدل دیده شــود و مورد 

توجه قرار گیرد.

تغییر نام بهائی نیوز به پیام نیوز در اواخر 6 
تابستان 2017 )1396 شمسی( بسیار 
تعجب برانگیز بود. اســماعیل پور اعالم کرده 

بود ازآنجاکه یک رســانه ى 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 دیگرى داشــتند. به نظر 
می رسید تشکیالت بهائی به دلیل اعتراض هاى 
متعدد بهائیان ایران به ایجاد هزینه هاى بیشتر 
براى آنان در قبال فعالیت اسماعیل پور، از او 
خواسته اســت نام بهائی نیوز را کنار بگذارد 
و خود را از قامت ســخنگوى جامعه بهائیان 
خارج سازد. اسماعیل پور هم که خود را کاماًل 
مطیع بیت العدل می دانست، به این خواسته 
تن داده بود و نام بهائی نیوز را بعد از دوســال 
تالش، تغییر داد. این البته پایان ماجرا نبود. 
بیت العدل از ورود او به سایر موارد و مشکالت 
موجود براى افراد مختلف غیربهائی در ایران 
ناخرسند بود. این ها البته در کنار شایعاتی که 
او را وابســته به سرویس هاى اطالعاتی غربی 
معرفی می کرد، باعث شد تا بیت العدل، تصمیم 
بگیرد با ابراز برائت از اسماعیل پور و بهائی نیوز، 
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مسؤولیت اقدامات او را از دوش خود بردارد و 
مثل همیشه، خود را بی تقصیر جلوه دهد. اما 
این شانه خالی کردن از مسؤولیت اقدامات او، 
با آنچه که از حمایت سیســتماتیک از او در 
طول این سال ها به نمایش درآمده بود، تکافو 
نمی کرد و باورپذیر نبود که تشکیالت جهانی 
بهائی، براى نجات خود از گردابی که درمیان 
بهائیان ایران ایجاد کرده بود، اسماعیل پور را 

قربانی کند. 

اســماعیل پور و همراهانــش از اواخر 7 
زمســتان مجموعه ى دیگــرى را با نام 
ابهام زدایــی راه انــدازى کرده انــد که به نظر 
می رســد همان اهداف بهائی نیــوز را دنبال 
می کند. او متعهد شده است که مدت زیادى 
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 می کند وفادار 
بماند، محل تردید است، چراکه او پیش تر نشان 

داده است که به راحتی از خطوط ترسیمی و 
چهارچوبی که خود براى انجام فعالیت هایش 
اعالم کرده، پا را فراتر می گذارد. مسأله اى که 
نمی توان آن را تنها به علت کم تجربگی او در 
مسائل رسانه اى دانست، بلکه باید منتظر بروز 
جاه طلبی هــاى 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 بشرى هســتند که به خاطر رفاقت و 
یا عالقه بــه کارهاى بهائی نیوز، همچنان در 
این کانال مانده اند. به باور برخی تحلیل گران 
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 بیت العدل، بروز پیدا 

کرده است.
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بهائیانایران
گروگانبیتالعدل

آنچــه از مجموعــه ى تحلیل ها و دســتورها و 
ابالغیه هــاى تشــکیالت پیچیــده و چندالیه ى 
بهائیت برمی آید، تحریک، ترغیب و تشویق بهائیان 
ایران به سلســله اقدامات و فعالیت هایی است که 
آشــکارا حسب قوانین رسمی و قواعد دینی کشور، 
»ساختارشکنی«، »هنجارستیزى« و »قانون گریزى« 
محسوب می شود. آنچه که حائز اهمیت بسیار است، 
شــناخت ابعاد پنهان و رازهــاى نهان این موضوع 

راهبردى است.
جریان بابیه و بهائیه که در آغاز پیدایش از پیروان 
کم شــمار برخوردار بود، پس از گذشت ده ها سال 
برنامه ریزى جهانی و فعالیت بین المللی، توانســته 
است درکشورهاى بسیارى براى خود، طرفداران و 
سازوبرگ و ساختار و روابط قابل اعتنایی فراهم آورد 
و سال هاســت که در مقر مرکزى و سازمان بزرگ 
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و شکل گرفته اى در سرزمین فلسطین اشغال شده 
)اســرائیل!( در شهر حیفا تحت عنوان »بیت العدل 
اعظم« راهبرى بهائیان جهان را به دســت گرفته و 
منویات کوتاه مــدت و میان مدت و درازمدت خود، 
براى نیل به آرمان هاى ضد الهی-ضداسالمی- ضد 

شیعی را قدم به قدم، به مرحله ى اجرا درآورد.
پیام هاى بیت العدل خطاب به بهائیان ایران، پس 
از پیروزى انقالب اســالمی ایران، جماعت بهائیان 
ایران را به سمت وسویی راهبرى کرد که جز تنش، 
بحران و تشــنج بــراى آنان ثمرى در بر نداشــت. 
درحالی که انتظار می رفت تصمیم ها و دســتورات 
تشــکیالت بهائیت جهانی، براى بهائیــان ایران با 
رعایت مالحظات کافی و حفظ حرمت هاى اجتماعی 
و قانونی کشور ایران، تنظیم و ابالغ می شد و با اتخاذ 
راهبرد پرهیز از هرگونه تنش آفرینی و بحران سازى 
به ساحل آرامش و آســایش راهبرى می نمود. اگر 
به فرامین آتشــین و پیام هاى بحران آفرین صادره 
دقت شود، به خوبی روشن می شود که گویا راهبرد 
اصلی بیت العدل براى بهائیان ایران، »باد« کاشتن 
و به دنبال آن »طوفان« درو کردن اســت. گویا قرار 

است از»طوفان« حاصلی دریافت کنند! در نگاه اول، 
هر سیاستمدار فرزانه و هر جامعه شناس فرهیخته، 
به روشنی متوجه این خطاى راهبردى می شود که: 
در کشــورى که 98درصد آن را مسلمانان تشکیل 
می دهند، چطور ممکن اســت پیروان تفکرى که 
حیــات خود را در نفی و بلکه تمســخر اســالم و 
احکام مبیــن آن می دانند، به خــود اجازه دهند 
که به »ایران زمین« دســتور آتش تهاجم مذهبی 
صادر کنند و »خانه به خانه«، »مدرسه به مدرســه« 
و »سنگربه ســنگر« در صدد اجراى فرامین مرکز 

قدرتی از کشورى بیگانه برآیند!
آنگاه کــه مرکزیت تشــکیالت بهائیت جهانی 
تحت عنوان »طرح دخول افواج« دســتور »هجوم 
فکــرى«، »یورش فرهنگی« و »تجــاوز اعتقادى« 
بهائیان ایران را به ســرزمین دینی مســلمانان در 
ایران را صادر می کرد، قطعاً می توانست حدس بزند 
که این »فرمان« تا چه میــزان، »مخاطره آمیز« و 

»تشنج ساز« می شود!
آیا می توان باور کرد که بهائیان ایران، ناسنجیده 
تحت اوامر بهائیان بیگانه و خارج نشین، به »خانه« و 
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»مدرسه« و »کارگاه« و »کارخانه« و »بیمارستان« 
و »پارک« و »مغازه« و »شرکت« و حتی »مؤسسات 
خیریه« و »بنیادهاى نیکــوکارى« و »انجمن هاى 
مردم نهاد مسلمان« به انحاء گوناگون و با بهره گیرى 
از روش هاى تبلیغ مســتقیم و غیرمستقیم، یورش 
فکرى برند و دیر یا زود با واکنش تند و عکس العمل 

غیرقابل مدیریت مردم مواجه نشوند؟!
آیا می توان باور کرد که بهائیان ایران براى تغییر 
دین و آیین میلیون ها مردم مسلمان ایران نقشه 5 
ساله و 10 ساله و کتاب و جزوه و جلسه و کنفرانس 
تــدارک بینند و بــا ترکش مذهبــی و هیجانات 

اجتماعی روبه رو نگردند؟
آیا می توان انتظار داشــت تالش هاى تشکیالت 
مرکزى بهائیت از طریــق بهائیان ایران براى اعالم 
ناکارآمــدى اســالم 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 هم وطنان بهائی خود، منجر نشــود؟ آیا 
می توان پذیرفت که تالش سازمان یافته و کوشش 
برنامه ریزى شــده ى بهائیان ایران بــراى امحاء باور 

سترگ و عقیده ى ناب مهدویت و ظهور منجی عالم 
بشــریت، بدون هزینه ى سنگین و بحران آفرین به 

ثمر بنشیند؟
آیا می توان پذیرفت که مردم مسلمان ایران شاهد 
خروج هم کیشــان خود اعم از بســتگان، دوستان، 
همسایگان یا همکاران از اسالم باشند و با بی طرفی 

و برخورد خنثی به تماشاگرى بسنده نمایند؟!
آیا می توان قبول کرد که تشــکیالتی بیگانه از 
کشورى متخاصم، راهبرى و هدایت فکرى و قلبی و 
ایمانی و سازمانی بخشی از جامعه ى 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 قانون ستیزى 
تحریک نماید و آشــکارا حاکمیت ملی را »نقض« 
کنــد و دولت و ملت ایــران را نادیده بینگارند و با 
هیچ گونه عکس العملی، مواجه نشوند؟ آیا می توان 
پذیرفت که تشــکیالت جهانی و گسترده بهائیت 
مّکرراً از طریــق تماس و مذاکره با ســازمان هاى 
بین المللی مانند ســازمان ملل و سران دولت هاى 
صاحب نفوذ غربی، صدها مؤسســه ى بین المللی و 
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ده ها رئیس جمهور و نخست وزیر را به اعمال فشار 
سیاســی بر دولت و ملت ایران وادار نمایند و مردم 
شریف و باغیرت این سرزمین، از جرم این نااهالن 
وطن فروش بگذرند؟ قطعاً تاریخ ایران این هم پیمانی 
سران بهائیت جهانی با دشمنان دولت و مردم ایران 
را فراموش نکرده و دیر یا زود به آن واکنش جدى و 

موثر نشان خواهند داد.
آیا می توان قبول کرد که بیت العدل )ســازمان 
مرکــزى 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 دولت هاى خود 
درخواست نمایند که در مجامع بین المللی اقدامات 
گسترده اى را علیه ایران مدیریت نمایند. مانند آنکه 
در موضوع توافق نامه برنامه ى جامع مشترک موسوم 
به »برجام« به کشورهاى تحت نفوذ توصیه کنند که 
از هرگونه تجارت با جمهورى اسالمی ایران به بهانه 

مسائل »حقوق بشرى« خوددارى نمایند.
آیا می توان باور کرد که دســتورات تشــکیالت 
بیت العدل اعظم در جهت بهره گیرى از روشــهاى 

پنهان کارانه تبلیغی روزى آشــکار نشــود و امواج 
اعتراض و خشم مردم ایران را بدنبال نیاورد؟

آیا می توان باور کرد که فعالیت هاى تبلیغی تحت 
پوشش خدمات اجتماعی- اقتصادى کاماًل محرمانه، 
هرگز افشاء نشــود؟ پاسخ همه ى این پرسش هاى 

پرمغز و مهم آن است که:
قطعاً ســران بهائیــت به ویژه اعضــاء 9 نفره 
بیت العــدل به خوبی بــه آثــار »بحران آفرین« و 
»تشنج ساز« تصمیمات خود واقف بوده و با علم و 
آگاهی کامل به صدور پیام هاى مخاطره آمیز اقدام 
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نموده و می نمایند. آنان در استراتژى کالن چنین 
تحلیل می کنند: یا نظام جمهورى اسالمی و مردم 
ایران در برابر فعالیت هاى سازمانی و تحرک هاى 
تبلیغاتی بهائیــان ایران کوتاه آمــده و میدان را 
براى توســعه ى کمی و کیفی بهائیــت در ایران 
خالی می کنند و از مانع تراشی و مقابله، خوددارى 
خواهند نمود و دراین صورت بهائیان ایران و جهان 
نیز با افزوده شــدن جمعیت مؤمنان به امراهلل!! به 
فرایند اصلی قدرت یعنی رشد کّمی جمعیت و آثار 
مترتب بر آن، دســت یافته و راه را براى گام هاى 
بعدى مهیاتر خواهند ساخت؛ یا به راهبرد مقابله 
با نقشه هاى تبلیغی و فعالیت هاى سازمانی بهائیان 
ایران اهتمام خواهند ورزید که این رویکرد هم با 
»راهبرد مظلوم نمایــی« و به بهانه ى عدم رعایت 
حقوق بشر در ایران، اسباب جلب حمایت جهانی 
از بهائیــت و نیز محکومیت حقوق بشــرى نظام 
جمهورى اســالمی ایران و انزوا و تهدید و تحریم 
ایران را به دنبال خواهد آورد که آثار این »راهبرد 
مقابله« براى ســران بهائیت فوق العاده شــیرین 
خواهد بود. بنابراین با اتخاذ راهبرد دوگانه، نظام 

رهبرى بهائیت درهرحال خود را برنده این میدان 
می بیند.

نکته ى شــگفت انگیزى که این بازى دوســربرد 
بیت العــدل را اســتحکام می بخشــد، آن اســت 
کــه درهرصــورت و درهرحالــت در عرصه ى این 
تشــنج آفرینی ها، حاصل قطعــی آن، »انــزوا« و 
»خودسانسورى« و »زندگی جزیره اى« براى بهائیان 
ایــران در جامعه ى بزرگ ایران زمیــن خواهد بود، 
چنانچه چنین هم شــده است. براى تقویت مبانی 
»فرمان پذیــرى« بی چون وچراى بهائیــان ایران از 
بیت العدل، ضرورى بود که جامعه ى هرچند کوچک 
بهائیان ایران، مانند جامعه ى مسیحیان و یهودیان 
و زرتشتیان ایران زمین در خانواده ى بزرگ ایرانیان 
حل نشــوند و با حفظ تشخص و تّعین خاص خود 
به زندگی با دیگر هم وطنان خــود اهتمام ورزند و 
به گونه اى که هم وطنان، همشهریان، همکالسی ها، 
همســایه هاى بهائیــان، باید آن ها را انســان هایی 
انگشت نما که قصد تفاخر آیینی دارند، بشناسند! و 
این دیوار بلند بی اعتمادى به بهائیان را تقویت نماید. 
تأکید راهبردى راهبران بهائیت آن است که بهائیان 
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ایران مانند »جیوه« باشند و هرگز در دریاى خروشان 
و باصفاى ایرانیان حل نشــوند. این نکته فوق العاده 
حائــز اهمیت اســت. بیت العدل به بهائیــان ایران 
القاء می کند که شــما انسان هاى هدایت شده، برتر، 
شایسته ى تکریم و احترام مضاعف اید و باید تمامی 
ایرانیــان ایران زمین را از گمراهی و خرافه پرســتی 
نجات بخشید. مبادا زمام فکر و عقیده و آرمان خود 
را رها کنید، هماره »تبلیغ تهاجمی«، هماره »هجوم 
فکرى«، هماره »معلمی«، هماره »رسالت پیامبرى«! 

براى انسان هاى گمراه و درعین حال ظالم و نادان!
حاصــل این راهبرد جامعــه ى جهانی بهائیت و 
بعضاً ندانم کارى ها، انباشــت کینه و شکاف مستمر 
در قلب و جان بهائیان ایران نسبت به مردم مسلمان 
ایران شده است. بیت العدل با اتخاذ این راهبرد عماًل 
بهائیان ایران را »گروگان« گرفته است، تا اجازه ى 
خروج از این بن بسِت غیر رسمیت را به هر قیمتی 
از مردم ایران بگیرد! به راســتی اگر بیت العدل اراده 
می کرد »تشــنج زدایی« و »آرامش بخشــی« را در 
دســتور زندگی بهائیان ایران قرار  دهد، به سهولت 
می توانست با چند تدبیر ساده و اطالعیه ى آشکار به 

این مهم دست یابد. کافی بود »تبلیغ مسلمانان در 
ایران« همانند »تبلیغ یهودیان در اسراییل« ممنوع 
می شد و ســاختار سازمانی و تشکیالت پیچ درپیچ 
بهائیت بالفاصله پس از پیروزى انقالب اســالمی و 

به راستی »تعطیل« می شد.
نیک روشــن اســت که با چنین رویکردى، صد 
البته هژمونی بیت العدل به مرور زمان محو می شد 
و ســیطره و سلطنت فکرى تشکیالت بر جامعه ى 
کوچک بهائیان ایــران برچیده می گردید. برمبناى 
چنین شــناخت و تحلیلی اســت کــه برخورد با 
بهائیان ایران فقط باید »فرهنگی«، »مردمی« و از 
جنس »هدایت« و »روشنگرى« و »هشدار« باشد 
و هرگونه »تندروى« یا » امتیازدهی« در این زمینه، 

بازى در زمین دشمن خواهد بود. 
باید با هوشمندى و نه از سر ساده لوحی حساب 
بهائیان ایران را از بهائیان حیفانشین و اجنبی جدا 
کــرد و با تدوین برنامه اى چنــد الیه و راهبردى و 
دوراندیشــانه، آنان را با »حســن ُخلق مسلمانی« 
جذب و از تشکیالت فتنه ساز، دور کرد؛ هرچند به 

شرف آیین محمدى، توفیق شرفیابی نیابند.
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گفت وگو با دکتر مجید تفرشی

 گفت وگو : سید مقداد نبوی رضوی ، مهدی هادیان



مجیــد تفرشــی دانش 
آموخته تاریخ لیســانس 
در دانشگاه تهران و ســپس در مقاطع فوق 
لیســانس و دکترا در دانشگاه رویال هالووی 
لندن است. وی اکنون حدود بیست و پنج سال 
است که در بریتانیا   ساکن بوده و در مطالعات 
تاریخي و اسنادی درباره ی تاریخ معاصر ایران، 
خلیج فارس، آسیاي مرکزي و تشیع مشغول 
است. او مدیر مؤسسه مستقل مطالعات ایران 
و اروپا است  و با مؤسسات تحقیقي و مختلف، 
به خصوص، آرشــیو ملي بریتانیا و سازمان 
اسناد و پژوهشکده اســناد آرشیو ملي نیز 

همکاری دارد.

گفـت وگـو
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وقتی موضوع 

بهائیت را 

مطرح کردم که 

عالقه مندم در آن 

زمینه کار کنم، 

خیلی راحت به 

من گفتند: این 

موضوع ارزش کار 

کردن ندارد. چون 

از نظر تاریخی و 

علمی کم ارزش 

است و اگر شما 

بخواهید کار 

علمی و مستقل و 

منصفانه بکنید، 

مورد شماتت و 

حمله ی حضرات 

قرار می گیرید

شما «« محضر  شناسی:  بهائی 
خوش آمد عرض می کنیم و از اینکه 
دانستید  قابل  را  پژوهی  بهائی 
متشکریم.  آوردید  تشریف  و 

امیدواریم گفت وگوی خوبی با شما داشته 
باشیم و مخاطبان نشریه بهائی شناسی از 
نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی شما 
که در طول سالیان گذشته به ثمر نشسته، 
بهره کافی را ببرند. فکر کردیم سخن را از 
اتفاقی که چند سال پیش رخ داد و شما در 
آن حاضر بودید، شروع کنیم. بهائی ها در 
طول ده- پانزده سال اخیر کنفرانس هایی 
برگزار می کنند و تعداد اینها هم افزایش 
یافته و از متفکرین و اندیشمندان مسلمان 
و بهائی دعوت می کنند تا نظرات خودشان 
ها،  کنفرانس  آن  از  یکی  را مطرح  کنند. 
کنفرانس تورنتو بود که حضرت عالی هم 
اوالً:  کردید.  صحبت  و  داشتید  تشریف 
تحلیل شما از این رویکرد جامعه ی بهائی 
در برگزاری چنین کنفرانس هایی چیست 
و آیا این کنفرانس ها را علمی و آزادمنشانه 
و پژوهشی می دانید یا نکات قابل تأملی در 

آن هست؟
دکتر تفرشــی: بســم اهلل الرحمن الرحیم. 
از زمانــی که به خصوص در غــرب و امریکا، 
مطالعات مربوط بــه بهائیت یا به تعبیر امروز 
بهائی شناســی رواج پیدا کرده است، این امر 
همیشــه از دو ضعف بزرگ و مشکل اساسی 
برخوردار بود. یک مشــکل این که اکثر قریب 
به اتفاق کسانی که وارد این رشته شده بودند، 
خود بهائی هــا بودند و غیر بهائی ها کار جدى 

این خصوص نمی کردند. سال ها  در 
قبل آقاى دنیس مک اوئن که خود 
بهائی فعال و متعصبی است، درباره ى 
این معضل مقاله اى نوشت و نسبت 
به مشــکل محدود شــدن مطالعات بهائی به 
عالقمندان و معتقدان به این دسته و در نتیجه 
روند رو به انحطاط این مطالعات هشــدار داد. 
ایــن موضوع با واکنش تند و شــدید بهائیان 
متعصب و حتی تا حدى طرد آقاى مک اوئن 

براى مدتی منجر شد.
دوم اینکه محققان مستقل وارد این مقوله 
نمی شــدند به این دلیل که اگر می خواستند 
انتقادى و چالشــی برخورد کنند، مورد طعن 
و لعــن و تکفیر بهائیان واقع می شــدند و اگر 
می خواستند صادقانه کار را انجام دهند، مجبور 
بودند شرافت و صداقت علمی خودشان را کنار 

گذارند. 
بنابراین اکثر قریب به اتفاق کســانی که در 
این رشته کار می کردند، بهائی بودند. یادم است 
سال 1992 که به بریتانیا رفتم، یکی از اولین 
صحبت هایی که داشتم براى انتخاب پایان نامه، 
با آقاى دکتر جان گرنی استاد برجسته ایران 
شناسی در مؤّسسه ى شرقی دانشگاه آکسفورد 
بود که االن بازنشســته شده اند؛ وقتی موضوع 
بهائیت را مطرح کــردم که عالقه مندم در آن 
زمینه کار کنم، خیلــی راحت به من گفتند: 
ایــن موضوع ارزش کار کــردن ندارد. چون از 
نظر تاریخی و علمی کم ارزش است و اگر شما 
بخواهید کار علمی و مستقل و منصفانه بکنید، 
مورد شماتت و حمله ى حضرات قرار می گیرید. 
ایشان نه ادعاى مســلمانی داشت و نه ایرانی 
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مظلومیت، 

لزوماً حقانیت 

نمی آورد. اگر 

شما مظلوم واقع 

شوید، معلوم 

نیست که شما 

بر حق هستید 

و حرف هایتان 

درست است. 

این جداگانه باید 

بررسی شود. 

بود. او دوست خوب من بود و خیلی 
هم دوستان بهائی داشت؛ ولی به من 
توصیه کرد که وارد این مقوله نشوم. 
خودش هم بیشتر عمرش را، حداقل 

نیمه دوم عمر علمی اش را درباره ادوارد براون 
کارکرده است و فکر نمی کنم کسی به اندازه ى 

ایشان روى این موضوع کار کرده باشد. 
این رویکرد تقریباً از دو دهه ى گذشــته به 
تدریج تغییرکرده است. به دلیل این که بعضی 
از بهائیــان تحصیل کرده وارد کرســی هاى 
دانشگاهی شدند و شغل هاى دانشگاهی گرفتند. 
البته قبالً هم مورخان خودخوانده اى بودند که 
بــه نام پژوهش علمــی در عمل تبلیغ صرف 
بهائیت می کردند. البته بعضاً اساتید بهائی در 
رشته هاى دیگر هم بودند که کار اصلی آنان به 
مطالعات بهائی ارتباطی نداشت، ولی در زمینه 
باورهاى خود هم می نوشتند. مثاًل آقاى دکتر 
امین بنایی که در دانشگاه یو سی ال اى استاد 
ادبیات فارسی بود. اخیراً بعد از شروع جمهورى 
اسالمی و با آمیخته شدن مسأله ى بهائیت با 
دعواى سیاســی روز در ایران و تبدیل شدن 
بهائیت به فوتبال سیاسی بین المللی علیه ایران 
و در واقع مقوله اى که ما امروز به نام کاســبان 
حقوق بشر در دنیا می شناسیم، بهائی شناسی 
هم با سرمایه گذارى هایی که کشورهاى غربی 
و بعضاً اســرائیل در یکی دو مورد انجام دادند، 
به یکی از مطالعات مطلوب عده اى تبدیل شد.

این مسأله براى برخی نام و نان داشت و براى 
برخی به دلیل اهمّیت مســائل اعتقادى مورد 
توجه بود. وقتی چنین مقوله اى که قبالً اعتبار 
و احترام علمی نداشته، می خواهد سامان بگیرد 

و رایج شــود، طبیعتاً یکی از راه هاى 
اصلی اش این اســت کــه در درون 
مجامع دانشــگاهی شــناخته شود، 
عرضه شــود و برایش بازاریابی شود. 
طبیعتاً راه این است که چنین کنفرانس هایی 
بگذارید؛ گاهی مســتقل از دانشــگاه ولی در 
چهارچوب دانشــگاه، در حد اجاره کردن یک 
سالن و گاهی با همکارى مؤسسات دانشگاهی 
و پول دانشگاه و گاهی پول دادن به دانشگاه ها 
براى این که یک کنفرانس برگزار کند. همه ى 
این راه ها ممکن اســت به مسأله ى مطالعات 
بهائی به عنــوان یک بحث جدى جدید ختم 
شود. حتی اگر قباًل بی ارزش بود، کم کم یک 
ارزش و اعتبار آکادمیک به آن داده شــود و با 
یک ظاهر و پوشــش آکادمیک به آن وجاهت 

داده شود.
 این کار در مراحل مختلف صورت گرفت و 
بارزترینش در تاریخ سی ژوئن تا دوم جوالى 
2011 در دانشــگاه تورنتو برگزار شد. در آن 
زمان، کرسی مطالعات ایران شناسی دانشگاه 
تورنتو هم نیاز به پول داشت، هم نیاز به تبلیغ 
داشت که عده ى زیادى به دانشگاه بیایند که 
بعداً براى پروژه هاى بعدیشــان کمک بگیرند. 
متولیان ایران شناســی در آن دانشــگاه هم 
طبعاً بلند پروازى هاى خودشــان را داشــتند 
و هم زاویه اى با سیاســت هاى ایران داشتند، 
طبیعتاٌ این ها با هم جمع شــد و بهائی ها هم 
کمک کردنــد و کنفرانس تورنتو تحت عنوان 
»دگراندیش ستیزى و بهائی آزارى« برگزار شد. 
در واقع یک شــروعی براى یک سرى کارهاى 
بعدى بود که همچنــان ادامه دارد. بزرگترین 
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بزرگترین معضل 

این کنفرانس از 

نظر مشی علمی 

و بی طرفی علمی 

بود. شرکت 

کنندگان در این 

کنفرانس عده ای 

بودند که یا با هم 

در یک موضوع 

هم نظر بودند و 

یا دیگران هم 

که با آنها هم نظر 

نبودند، نظرات 

آنها را تأیید 

می کردند

معضل این کنفرانس از نظر مشــی 
علمی و بی طرفی علمی بود. شرکت 
کنندگان در ایــن کنفرانس عده اى 
بودند که یا با هم در یک موضوع هم 

نظر بودنــد و یا دیگران هم که با آنها هم نظر 
نبودند، نظرات آنها را تأیید می کردند.

یعنی در واقع کنفرانسی بود نه براى چالش 
و بررســی یک موضوع علمــی از دیدگاه هاى 
مختلف. مثالً مــا چندى پیش یک کنفرانس 
راجــع به آقاى محمد علی فروغی ذکاءالملک 
داشــتیم. آدم هاى مختلفــی از دیدگاه هاى 
متفاوت بد یا خوب، مثبــت و منفی آمدند و 
صحبــت کردند و حرفشــان را زدند. ولی در 
کنفرانس تورنتو همه یک جور حرف می زدند. 
همه راجع به مزایا و جنبه هاى مثبت بهائیت و 
تاریخ آن صحبت کردند. آنها هم بهائی بودند 
یا اگر نبودند، ســتاینده بودند و یا احســاس 
سمپاتی و دلسوزى نسبت به بهائیت داشتند. 
در واقع همه می دانند که این کنفرانس ارزش 
علمی و پژوهشــی ندارد، حتی کسانی که در 
آن کنفرانس حضور داشتند و صحبت کردند، 
چه بهائی و غیر بهائی، آنها که مقدارى انصاف 
علمی داشتند، من با آنها که خصوصی صحبت 
کردم، می گفتنــد هزینه هایمان را دادند و به 
ما محبت دارند و بهائی ها مهربان اند، ولی این 
کنفرانس علمی نیســت. به نوعی اداى دین و 
انجام وظیفه سیاسی و شخصی بود. برخی از 
سخنرانی ها هم از نظر علمی کهنه و ناقص بود.

با آقای کاتوزیان گفتگو نداشتید؟««
دکتر تفرشی: چرا، من به ایشان گفتم شما 
صحبتی که راجع به ماجراى امریک و سقاخانه 

کردید چند اشکال مهم داشت:
اول آن که مستقیما هیچ ارتباطی 
با بهائیت نداشــت و دوم آن که یک 
کالم حــرف اضافه نداشــت و هیچ 
ارزش افزوده اى به دنیاى علم نداشــت. سوم 
آن که ایشان منابع منتشر شده و اسناد داخل 
ایــران و )البته آقاى دکتر کاتوزیان به من هم 
محبت دارند(، منابع جدید را ندیده بود. حتی 
در حد اسناد سازمان اسناد که منتشر شده و 
محاکمات قاتلین میجر رابرت ایمبرى را ندیده 

بود.
بعضــی که در کنفرانس بودنــد مثل آقاى 
کریمــی حکاک که صحبتش دربــاره اماکن 
بهائی بــود که تخریب شــده بود و ایشــان 
عکس ها را نشان می داد و این که حیف است 
که اینها خراب شده! کل سخنرانی ایشان این 
بود. در واقع بخشی از کنفرانس استفاده از نام 
و آدم هاى مشــهور در مطالعات ایرانی بود که 
نشــان داده شود یک کنفرانس بهائی توانسته 
این ها را دعوت کند و از شهرتشــان براى آن 
هدفی که وجود دارد، استفاده شود. اگر از من 
بپرسید می گویم کنفرانس تورنتو از نظر علمی، 
بسیار ضعیف بود ولی کنفرانسی بود که چند 
صد نفر آدم از سراسر دنیا آمده بودند و مقدمه 
اى شد براى اینکه بهائی شناسی به محلی براى 
کمک به کرســی هایی که نیاز به پول دارند، 
تبدیل شــود و در واقع یک داد و ستد متقابل 
بین این دو یعنی سازمان هاى بهائی و دانشگاه 
هایی که به شــدت بحران مالی دارند صورت 
بگیرد؛ پولی از آن ها گرفته شود و تبلیغی براى 

طرف مقابل شود. 
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من  به عنوان 

یک آدمی که 

تالش می کنم و 

اعتقاد دارم که 

بهائی ستیز نباید 

باشم و نیستم، 

به آموزه ها و 

تاریخ و عملکرد 

بهائیت اعتراض 

و انتقاد علمی 

دارم. مسائل من 

شخصی نیست. 

در طول تاریخ هر 

کس این جوری 

رفتار کرده، سریعاً 

برچسب بهائی 

ستیز به او زده 

شده. شما به من 

یک نقشه راه 

نشان دهید که 

من اگر از این 

مسیر بروم، متهم 

به بهائی ستیزی 

نمی شوم
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وقتی شما 

کنفرانس علمی 

برگزار می کنید، 

نمی توانید در 

پوستر و بروشور 

کنفرانس، 

بیانیه بدهید و 

از ابتدا تعیین 

تکلیف کنید. 

یعنی در واقع 

هدف کنفرانس 

را از روز اول 

معلوم کنید که 

آمده ایم، این را 

ثابت کنیم. کار 

کنفرانس بررسی 

یک موضوع است. 

آیا ثابت شود یا 

نشود؟ پس اینکه 

از اول حکم را 

ثابت کردید، دیگر 

جای بحث باقی 

نمی ماند

ر «« د شما  صحبت  ی  ا محتو
کنفرانس چه بود؟

دکتر تفرشــی: صحبــت من ده 
دقیقه بیشــتر نبود و در برنامه هم 

نبــود، در بین برنامه بود، از آقاى دکتر توکلی 
طرقی که با من سابقه آشنایی طوالنی دارد و 
در واقع صاحب کنفرانس بود، خواهش کردم 
چند تا نکته بگویم و ایشــان هم با بزرگوارى 
پذیرفتند، البته نمی دانم مشورت هم کردند یا 
نه. من چند تا نکتــه گفتم که خیلی کوتاه و 

شفاف بود.
نکته اول: من به عنوان یک آدمی که تالش 
می کنــم و اعتقاد دارم که بهائی ســتیز نباید 
باشم و نیســتم، به آموزه ها و تاریخ و عملکرد 
بهائیت اعتراض و انتقاد علمی دارم. مسائل من 
شخصی نیســت. در طول تاریخ هر کس این 
جورى رفتار کرده، سریعاً برچسب بهائی ستیز 
به او زده شده. شما به من یک نقشه راه نشان 
دهید که من اگر از این مســیر بروم، متهم به 
بهائی ستیزى نمی شوم. به من بگو تو از این راه 
برو و انتقاد هم بکن، ما کارى با تو نداریم. اگر 
این راه را به من نشــان دهید، تشکر می کنم، 
چون من هر راهی بروم، شما می گویید بهائی 

ستیز هستی. 
نکته دوم: اینکه بهائیان در جمهورى اسالمی 
مورد ظلم و ستم واقع شده اند امرى است که 
در بعضی زمینه ها قطعــی و در بعضی موارد 
بر همگان ثابت نشــده است. ولی به فرض که 
همه ى ایــن موارد هم حق بــا بهائی ها بوده؛ 
مظلومیت، لزوماً حقانیت نمی آورد. اگر شــما 
مظلوم واقع شــوید، معلوم نیست که شما بر 

حق هســتید و حرف هایتان درست 
اســت. ایــن جداگانه باید بررســی 
شود. کسی که مورد ظلم واقع شده، 
حرفــش بر حق نیســت. این َخلط 
مبحث توســط بهائی ها تا جایی خریدار دارد؛ 
عده اى بر اســاس احساسات، و عده اى هم بر 
اساس منافع سیاسی تأیید می کنند. در دنیاى 
آکادمیک نمی توانید بگویید من مظلومم پس 

حرف راست را می زنم.
نشان «« از  نمادی  کنفرانس خود  اسم  آیا 

دادن مظلومیت نبود؟
دکتر تفرشــی: اتفاقاً بحث من همین بود. 
وقتی شــما کنفرانس علمی برگزار می کنید، 
نمی توانید در پوستر و بروشور کنفرانس، بیانیه 
بدهید و از ابتدا تعیین تکلیف کنید. یعنی در 
واقع هدف کنفرانس را از روز اول معلوم کنید 
که آمده ایــم، این را ثابت کنیم. کار کنفرانس 
بررســی یک موضوع اســت. آیا ثابت شود یا 
نشود؟ پس اینکه از اول حکم را ثابت کردید، 

دیگر جاى بحث باقی نمی ماند. 
نکته ســوم: مخصوصاً به خانم مینا یزدانی 
و دیگرانــی که آنجا بودند، عــرض کردم که 
شــما در صحبت هایتان اشــاره می کنید که 
عده اى هستند که به ما تهمت می زنند، بهائی 
ستیزنند و حرف هایی می گویند که براى آزار 
بهائی ها استفاده می شود و از قدیم هم عده اى 
بهائی هــا می گفتند؛ مثل  دروغ هایی علیــه 
خاطرات دالگورکی که جعل شده براى اینکه 
بهائی ها را مورد تعرض قرار دهند و امثال اینها. 
شما در دورانی زندگی می کنید که از تحوالت 
و فعالیت هاى مدرن و مطالعات انتقادى بهائی 
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جوانانی که 

االن هستند 

نه وابسته 

به جمهوری 

اسالمی اند و نه 

خودشان بهائی 

ستیزند. آن ها 

به عنوان یک 

مطالعه ی چالشی 

موضوع را بررسی 

می کنند و خیلی 

جدی و عمیق تر 

از آنند که شما 

بگویید یک عده 

خشکه مقدس 

مرتجع دور هم 

جمع شده اند و 

به بهائی ها فحش 

می دهند

غافل اید.
اآلن دوران قاجار و پهلوى نیست، 
جوانانی که االن هستند نه وابسته به 
جمهورى اســالمی اند و نه خودشان 

بهائی ســتیزند. آن ها به عنوان یک مطالعه ى 
چالشــی موضوع را بررسی می کنند و خیلی 
جدى و عمیق تر از آنند که شــما بگویید یک 
عده خشــکه مقدس مرتجــع دور هم جمع 
شــده اند و به بهائی ها فحش می دهند. اگر آن 
دوران بــا مختصات خود برقرار بوده، دیگر آن 
دوران گذشته و االن که نسل جدید عالقه مند 
هستند و کار می کنند، خیلی عمیق تر هستند. 
ضمناً اینها بعضاً خودشــان در ایران هم تحت 
فشارهاى مختلف رسمی هستند. شما دوست 
دارید موضوع را ســاده کنید که نشان دهید 
دشــمنان احمق و مزدورى مقابل ما هستند. 
این جورى نیســت، شــما با آدم هاى جوان و 

جدى ترى روبرو هستید. 
مســأله ى بعدى هم این اســت کــه - به 
خصوص روى صحبتم با آقاى موژان مومن بود 
که ایشــان گفت تمام حرف هایی که در مورد 
پیوند بهائیت با رژیم پهلوى می زنند نادرست 
اســت و در رژیم پهلوى هیــچ بهائی در رأس 
قدرت نبوده-برخی انکارهاى شــما در مورد 
تاریخ سیاسی ایران و نقش بهائی ها در قدرت 
در دوره ى پهلوى، درست نیست. من گفتم یا 
مطالعات تاریخ معاصر ایران تان اشــکال دارد 
یا اینکه طرف مقابــل را احمق و نادان فرض 

کرده اید.
چــون حضور و نفوذ بهائیــت و بهائیان در 
حکومت پهلــوى، به خصــوص نیمه ى دوم 

سلطنت محمد رضا پهلوى، یک امر 
جّدى اســت و افرادى در این مورد 
کار کرده اند که خودشــان سکوالر 
هستند و مســأله به این سادگی که 
شما بگویید این نبود و آن نبود، نیست. خیلی 
عمیق تر از این هاست. شــما 4 نفر را گفتید 
بهائی نیســتند، من 40 نفر را نشان می دهم 
که بهائی و در سطوح باال هم بودند. این ساده 
کردن صورت مســأله و همه چیز را سیاسی 
فرض کردن و پروژه انقالب و جمهورى اسالمی 
دانستن است؛ انداختن مشکل به گردن دیگران 

رفع مشکل از شما نمی کند. 
انگلیسی ها ضرب المثلی دارند که می گوید: 
»با زیر فرش پنهان کردن مشــکالت، شــما 
نمی توانیــد آن را از بین ببرید بلکه باید با آن 

مواجه شوید.« 
این صحبت را بعداً در ادامه نوشــتم و آنجا 
نگفتم که مشــکلی که ما االن به خصوص در 
سال هاى اخیر با مسأله بهائیان مواجه هستیم، 
بیشتر از مسأله دگر اندیشی یا اینکه کسانی با 
اعتقادات غیر مسلمانی یا غیر شیعه در ایران 
آمده انــد که بچه ها را بی دین کنند هســت، 
بلکه با وجه جدیدى مواجه هستیم. این قباًل 
هم وجود داشــت ولی شفاف و آشکار نبود. ما 
براى اولین بار در حدود پنج سال اخیر شاهد 
این هستیم که به طور آشــکار، سازمان هاى 
اصلی بهائیت در امر ایران ســتیزى و مبارزه با 
منافع ملی ایران دخیل هستند. با کثیف ترین 
ســازمان هاى نئوکان آمریکایی، اسالم ستیز، 
اســرائیلی و راســت افراطی اروپایی و حتی 
عــرب براى تخریب منافع و مصالح ملی ایران 
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برای اولین بار 

در حدود پنج 

سال اخیر شاهد 

این هستیم که 

به طور آشکار، 

سازمان های 

اصلی بهائیت 

در امر ایران 

ستیزی و مبارزه با 

منافع ملی ایران 

دخیل هستند. 

با کثیف ترین 

سازمان های 

نئوکان آمریکایی، 

اسالم ستیز، 

اسرائیلی و راست 

افراطی اروپایی 

و حتی عرب برای 

تخریب منافع و 

مصالح ملی ایران 

همکاری می کنند

اینکه  همکارى می کنند. به بهانه ى 
دارند تبلیغ حقوق بشــر می کنند یا 
مبارزه با بهائی ستیزى می کنند نیز 
این تحرکات را توجیه می کنند. این 

یک پدیده اى اســت که جدیداً آشکار شده و 
البته همیشــه وجود داشته است اما نه به این 

وضوح و عریانی.
ازلی ها «« درباره  سخنرانی  آن  در  شما 

هم صحبت کرده بودید، اگر به آن اشاره 
بفرمایید خوب است. 

دکتر تفرشی: بله. مثاًل در سخنرانی ها اشاره 
می شــد که یحیایی ها این جــورى می کنند 
-یحیایی هــا عبارت تحقیــر و تصغیر ازلیان 
اســت - و اوالً خیلی از مواردى که مربوط به 
ازلی ها و بابی هاى اولیه بود را به بهائیه نسبت 
داده اند از جمله مســأله ى قرة العیــن و ثانیاً 
بخشــی از چالش هاى جامعــه ى بهائی را به 
ازلی ها نسبت دادند که در واقع ازلی ها هستند 
که به جمهورى اســالمی خط می دهند. سوم 
اینکه چه در مورد مشــروطیت و چه در مورد 
بعضی از دست آوردهاى دگر اندیشی که قبل 
از مشــروطه وجود داشته را به بهائیت نسبت 
می دهند که نه از نظر زمانی و نه موضوعی به 
بهائیت نمی خورد. من گفتم شما از یک طرف 
همه را به مزدورى ازلی ها متهم می کنید و از 
یک طرف خیلی از دســت آوردهایی که آنها 
متعلق به خودشان می دانند و واقعاً هم هست، 
بــه خودتان اختصاص می دهید، در عین حال 
توهمی دارید که هنوز ازلی هــا قدرتی دارند 
که با شما مقابله می کنند و حتی به جمهورى 

اسالمی خط می دهند. 

به «« آقای دکتر! اشاره ای داشتید 
اینکه بهائی ها با بعضی سازمان هایی 
که علیه جمهوری اسالمی فعالیت 
دامن  را  هراسی  ایران  و  می کنند 
می زنند، مشغول همکاری هستند و به آنها 

کمک می کنند. آیا شما شواهدی دارید؟
دکتر تفرشــی: بله، خیلی بیشتر از شواهد 
اســت. در ســال هاى بعد از پیروزى انقالب 
اســالمی، فعالیت بهائی ها علیه ایران - تأکید 
می کنم علیه ایران و منافع ملی ایران- وجود 
داشته است. در اسناد بریتانیا و امریکایی مرتب 
هســت، تظلم به مقامات و سازمان هاى غربی 
چه مســتقل و چه غیر مستقل. سازمان هاى 
مشــکوک براى اینکه از آن ها و از حقوقشان 
حمایت کنند، زیاد اســت. این ها آشکار نبود 
و خیلی هــاى آنها هم توجیــه پذیر بود. مثاًل 
می گفتند یک بهائی در ایران زندان اســت یا 
درحال اعدام اســت، یا اموالش مصادره شده 
و از یــک نماینده ى مجلس در بریتانیا یا یک 
نماینــده ى کنگره در امریکا یا یک ســازمان 
دولتی یا خصوصــی بومی یــا بین المللی یا 
سازمان هاى وابسته به کشورهایی مثل اسرائیل 

خواسته که از او حمایت کنند.
تــا اینجا توجیه این بود کــه ما براى اینکه 
حقوقمان را احقاق کنیم، این کارها را می کنیم. 
تا قبل از سال 1392 شمسی، هنگامی که در 
موضوع حقوق بشر علیه ایران قطعنامه صادر 
می شــد، مــوارد کمترى مربوط به ســازمان 
مجاهدیــن خلق بــود و عمــده ى بندهایش 
توسط بهائیان تنظیم می شد؛ گروه هاى دیگر 
نبودند. باز هم توجیه داشــتند که ما فعالّیت 
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مسأله ی هسته ای 

که آن موقع 

بزرگترین مانع 

بهبود روابط 

ایران و غرب بود، 

پرونده اش در 

حال بسته شدن 

است، پس باید 

کاری کرد که این 

مسأله حل نشود. 

آثارش این بود 

که اگر ایران با 

غرب آشتی کند، 

مسأله سازمان 

بهائیت ممکن 

است نادیده 

گرفته شود و 

غربی ها به آن 

توجه نکنند. در 

واقع با آب خوش 

از گلوی ایران 

پایین رفتن، 

بهائیت فراموش 
شود

سیاسی نداریم، اگر علیه ایران کارزار 
می کنیــم، به خاطر این اســت که 
حقوق مــان را حفظ کنیم و جلوى 
ظلم را بگیریم. به همین منظور حتی 

ســازمان بهائیت در دوایر حقوق بشر سازمان 
ملل در ژنو و نیویورک نماینده مســتقر و دائم 

داشت و دارد.
اتفاقی از سال 1392 به بعد افتاد -که خود 
من شــاهدم، در کنفرانس هــاى مختلف در 
فعالیت هاى سازمان هاى حقوق بشرى و اتاق 
فکرها و اندیشکده ها و گروه هاى البی- این بود 
که چندین دســته علی الخصوص بیت العدل 
و سازمان ادارى اجرایی بهائیت، به این نتیجه 
رسیدند که روندى که در حال پیش روى است، 
رونــد بهبود روابط ایران و غرب اســت؛ ایران 
دارد در قالب مذاکرات هسته اى با دنیا آشتی 
می کند و مشکالتش را به تدریج حل می کند. 
مسأله ى هسته اى که آن موقع بزرگترین مانع 
بهبود روابــط ایران و غرب بود، پرونده اش در 
حال بسته شدن است، پس باید کارى کرد که 
این مسأله حل نشــود. آثارش این بود که اگر 
ایران با غرب آشتی کند، مسأله سازمان بهائیت 
ممکن است نادیده گرفته شود و غربی ها به آن 
توجه نکنند. در واقع با آب خوش از گلوى ایران 

پایین رفتن، بهائیت فراموش شود.
مقامات سیاسی «« که  بودند  نگران  یعنی 

و  هسته ای  مسأله  چهارچوب  در  ایران 
مورد  از غرب می گیرند، در  که  امتیازاتی 

بهائی ها معامله بکنند؟ 
دکتر تفرشی: مســأله فقط معامله نیست. 
چشم پوشــی کنند و آن اهمیتی که مجبور 

است با آن مواجه شــود یا بهائی ها 
فشار بیاورند، روبرو نشود. متأسفانه 
یا خوش بختانه - نمی خواهم ارزش 
گذارى کنــم - االن در فعالیت هاى 
ایران هراسی و ایران ستیزى، سازمان بهائیت 
حتی بیشتر از گروه هاى کمونیستی کارگرى 
یا مجاهدین خلق در کشورهاى مختلف نفوذ 
دارد. با تغییر دولت در ایران در سال 92 اتفاقی 
افتاد. براى اولین بار سازمان رهبرى بهائیت به 
اعضاء تلویحاً و گاهی رسماً اعالم کرد که براى 
نشان دادن خودشان و احراز هویت و جلوگیرى 
از فراموش شدن بهائی ها و اینکه اجازه ندهند 
ایران به شرایط عادى برگردد، باید وارد کارزار 
سیاسی شوند. این معضل تا آنجا پیش رفته که 
شــما می بینید امروز در بد نام ترین گروه هاى 
دست راستی وابســته یا مرتبط با اسرائیل و 
آمریکا، مثل مؤسسه گیت استون، نویسندگان 
بهائی با اسم و رســم علیه جمهورى اسالمی 
براى تحریم، بــراى حمله به ایران براى ضربه 

زدن به ایرانی مقاله می نویسند.
نمونه اش همان آقاى دنیس مک اوئن است 
که در سالهاى اخیر، در رسانه ها و سازمان هاى 
کامالً آشــکار ضد ایرانی، به خصوص موسسه 
گیتســتون کــه از تندتریــن و کثیف ترین 
مؤّسســات آمریکایــی- اروپایــی ضدایران و 
اسالم است، مرتباً و تقریباً هر هفته علیه ایران 
مقاله سیاسی محض می نویسد و عضو هیات 
تحریریه آن مؤّسسه است. در آمریکا چندین 
نفر دیگر هم در این زمینه فّعال هســتند. این 
با ادعاى غیرسیاسی بودن فعالّیت بهائیان کاماًل 
مغایر است. در این مورد البته مثالهاى مکرر و 
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آقای دنیس مک 

اوئن است که 

در سالهای اخیر، 

در رسانه ها و 

سازمان های 

کامالً آشکار 

ضد ایرانی، به 

خصوص موسسه 

گیتستون که از 

تندترین و کثیف 

ترین مؤّسسات 

آمریکایی- 

اروپایی ضدایران 

و اسالم است، 

مرتباً و تقریباً هر 

هفته علیه ایران 

مقاله سیاسی 

محض می نویسد 

و عضو هیات 

تحریریه آن 

مؤّسسه است

متعددى وجود دارد.
از «« آیا  است؟  بهائی  اوئن  مک 

بهائیت کناره گیری نکرده است؟
دکتر تفرشی: دوره اى کنار بود و 

دلیل کنار گذاشــتنش هم ربط به سؤال اول 
شما داشــت. آقاى مک اوئن یک نویسنده ى 
سرشناس است که به اسم مستعار رمان هاى 
پلیسی و جنایی می نویســد و کتابهایش هم 
پرفروش اســت. او بهائی بود، کتابی هم دارد 
که فکر می کنم تز دکترایش بود به نام مسیح 
شیراز که راجع به علی محمد باب است. ولی 
مدتی مطرود شــد به خاطر اینکه یک نظرى 
را مطرح کرد که باید یک پوســت اندازى در 
مطالعات بهائی بشود و غیر بهائی ها را باید وارد 
کار مطالعات بهائی شناسی کرد و این نشانه ى 
انحطاط یک اندیشــه اســت که فقط کسانی 
که به آن معتقدنــد باید روى آن کار کنند. او 

مدتی از فعالیت هاى آیینی برکنار بود 
ولی االن برگشــته و به خصوص در 
زمینه ى نوشتن مقاالت ضد ایران و 
اسالم هراسی )به خصوص شیعه( و 

ایران هراسی خیلی فعال است.
در امریکا هم بهائیان ایرانی خیلی فعال اند 
و در ســازمان هاى مختلف حقوق بشرى علیه 
ایران و براى سنگ اندازى در بهبود روابط ایران 
و دنیا تالش می کنند. هدفشان هم براى همان 
پروژه اى است که عرض کردم. می خواهند به 
نوعــی ایران رابطه ى خوبی با غرب پیدا نکند. 
این براى اولین بار است که آشکار شده است. 
در واقع براى این افراد، حتی تالش براى بهبود 
وضعیت بهائیــان در ایران هم به نوعی کم اثر 
کردن انگیزه هاى فعالیت سیاســی ضدایران 

است.
دوم اینکه در به کار گرفتن برخی از مخالفان 
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وقتی شما این 

بحث را دارید 

که احیاناً تحریم 

اقتصادی علیه 

جمهوری اسالمی 

می تواند کمک 

کند به نارضایتی 

عمومی مردم 

که پروژه تغییر 

رژیم توسط خود 

مردم پشتیبانی 

شود و زودتر به 

نتیجه برسد، من 

این را ضد نظام 

نمی دانم؛ ضد 

منافع ملی و علیه 

کشور و مصلحت 

مردم می دانم. 

ســابق ایــران در بریتانیــا، ترکیه، 
آمریکا یا جاهاى دیگر، براى ســایت 
خبرى شان، براى کتاب نوشتن، مقاله 
نوشــتن و چه براى فیلم ســاختن 

اقدامات مؤثرى کرده اند. اینها در واقع اقدامات 
جدیدى است که پشتیبانی کننده هاى معتبر و 
ثروتمند جهانی بهائی پشت آن است و بخش 
عمده اى از این پروژه براى ســیاه نمایی علیه 
ایران اســت و تأکید می کنم نه لزوماً حکومت 
حاکم بر ایران، بلکه باالتر از آن، علیه کّل ایران 

است.
کل ایران را ممکن است توضیح دهید. ««

است  حاکم  اسالمی  االن جمهوری  چون 
به  ناخواسته  یا  خواسته  حمله ها  نوک  و 

حکومت اسالمی بر می گردد.
دکتر تفرشی: شما یک موقع می گویید من 
با جمهورى اســالمی 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 اقتصادى 
علیه جمهورى اسالمی می تواند 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 نمی دانم؛ 
ضد منافع ملی و علیه کشور و مصلحت مردم 
می دانم. می گوید چون ممکن است در شرایط 
موجود، مردم خوششــان بیاید و زندگی شان 
بهتر شود و جمهورى اسالمی تغییر نکند، پس 
بیاییم تحریم هایی وضع کنیــم که مردم در 
فشار قرار بگیرند و مجبور شوند تا حکومت شان 
را تغییر دهند. معلوم می شود هدف مردم است، 

گویا قرار نیست تا نظام سیاسی تغییر 
نکرده، مردم آب خوش از گلویشان 
پایین برود. یا اگر کسی ترویج جنگ 
و حمایــت از فرقــه گرایی و تجزیه 
طلبی در ایــران می کند، فراتر از تقابل با یک 

حکومت یا نظام سیاسی است.
بنابراین، مسأله ى جدى تر و راهبردى ترى را 
هدف گرفته است. از این جهت، من معتقدم که 
هدف این جور حمالت فقط جمهورى اسالمی 
نیست، جمهورى اسالمی ظاهر و پوشش است 

براى تالش علیه منافع راهبردى ملی ایران. 
در «« به تخصص تان  توجه  با  نظر شما  به 

رشته تاریخ، امروز ویژگی های تاریخ نگاری 
بهائیت چیست؟ چون  به  راجع  منصفانه 
منابعی که در دست ما هست مثل قرن بدیع 
منابعی  و...، عمدتاً  نبیل  تاریخ  تلخیص  و 
هستند که خود بهائی ها نوشته اند و یک 
نگاه مؤمنانه و تقدس گرایانه نسبت به تاریخ 
بهائیت و بهاءاهلل دارد. امروز اگر بخواهیم 
از البالی صفحات تاریخ، یک تاریخ نگاری 
باشیم و  بهائیت داشته  به  منصفانه راجع 
بخواهیم نقدها را مطرح کنیم، چه منابعی 
وجود دارد؟ چه روشی را باید پی بگیریم؟ 

دکتر تفرشــی: به نظر من یــک مورخ که 
می خواهــد راجع به موضوعــی کار کند، باید 
دو ویژگی داشته باشد که ظاهراً با هم متضاد 
هستند: منصف باشد و بی رحم. این دو تا ظاهراً 
در تضاد با هم به نظر می آیند. 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 می کند، 
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به نظر من کسی 

که در زمینه 

بهائیت کار 

می کند چه در 

زمینه اسناد و 

چه خاطرات و 

کتاب های نوشته 

شده ایرانی و 

غیرایرانی، باید 

هم به منابع بهائی 

توجه کند و هم 

به منابع رقبای 

آن یعنی ازلی ها 

و بابی های اولیه 

و هم به منابع 

اسالمی و هم به 

منابع غربی اعم 

از خاطرات یا 

نوشته های غربی

مقتضیات و ملزومات و شــرایط آن 
دوره ى تاریخی و جغرافیاى خاص را 
در نظر بگیــرد و با تعابیر و معیارها 
و ارزش هاى امروزى قضاوت نکند و 

ســعی کند خودش را در آن دوران خاص قرار 
دهد. نکتــه دوم اینکه مثل همه ى مطالعات، 
مطالعات بهائی شناســی هم اگر قرار باشد به 
منابع محدودى دسترسی داشته باشد و منابع 
محدود مورد اســتفاده قرار بگیرد، مخدوش 
می شود. اگر من فقط با قال الباقر و قال الصادق 
راجع به بهائیت بحث کنم، به جایی نمی رسد 
و خیلی هم اعتبار ندارد. همچنان که اگر فقط 
متــون بهائی را بخوانم و به چیز دیگرى توجه 

نکنم.
به نظر من کســی که در زمینه بهائیت کار 
می کند چه در زمینه اســناد و چه خاطرات و 
کتاب هاى نوشته شده ایرانی و غیرایرانی، باید 
هم به منابع بهائــی توجه کند و هم به منابع 
رقباى آن یعنی ازلی ها و بابی هاى اولیه و هم 
به منابع اســالمی و هم به منابع غربی اعم از 
خاطرات یا نوشــته هاى غربی. ایــن جهار تا 
منبعی است که باید به آنها توجه کرد. منظورم 
از غربی هــا، خارجی ها اســت که عرب ها هم 
می توانند باشند و این چهار تا باید باهم دیده 
شــود و با یک نگرش نقادى و مقایسه اى این 
کار صورت بگیــرد. اگر فقط از منابع بهائی ها 
استفاده کنید، اینها اوالً یک سویه است، ثانیاً 
معلوم نیســت در بعضی موارد متن کامل به 
دست ما رسیده باشد. ثالثاً در خیلی از اینها، به 
شدت در راست گویی صرفه جویی شده. یعنی 

بخشی از واقعیت را بیان کردند.

ما می دانیم که در اصطالح حقوقی، 
بیان بخشــی از واقعیــت و کتمان 
بخــش دیگرش، عیــن دروغ گویی 
اســت. در دادگاه هــاى غربی وقتی 
قســم می خورند می گویند قسم می خورم که 
راست بگویم، جز راست نگویم و همه ى راست 
را بگویم. اگر همه راســت را نگویم، بخشی از 
کتمان حقیقت اســت. پس اتکاى محض به 
منابع بهائی راه به جایی نمی برد ولی حتماً باید 
به آنها توجه کرد؛ چه براى اینکه ممکن است 
حرف راست داشته باشــد و چه براى چالش 
و انتقاد در مقایســه با دیگــر متونی که مورد 

تحقیق واقع می شود.
از قرة العین اسم بردید. اخیراً بی.بی.سی ««

مستندی از زندگی ایشان پخش کرد که 
بهائی  کارگردان  که  طلوعی  شبنم  خانم 
است، این را ساخته بود. در این مورد دو 
سؤال هست: اول این که مقداری توضیح 
فعالیت های  مصادره ی  درباره ی  دهید 
بابی ها و ازلی ها که بهائی ها به نفع خودشان 
مورد  در  تنها  مسأله  این  داده اند.  انجام 
قرة العین هم نیست. در مسأله ی نبرد قلعه ی 
طبرسی هم هست یا در مورد کشته شدگان 
زنجان مانند حجت زنجانی و افرادی که در 
جنگ های داخلی کشته شدند. بهاءاهلل در 
ایقان می گوید اعظم دلیل حقانیت باب، جان 
فشانی این هاست و این افراد ایمان خودشان 
را به منصه ظهور گذاشتند، البد حقیقتی بود 
که این ها این قدر فدارکاری کردند. تحلیل 
شما از این رویکرد چیست و سؤال دوم این 
است که به نظر شما چرا بی.بی.سی فارسی 
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عین این تالش در 

بهائیت هم صورت 

گرفته است. آنها 

دوست دارند 

برای خودشان 

شناسنامه و 

هویت تاریخی 

درست کنند، پس 

ابایی ندارند از 

این که در تاریخ 

خودشان از سابقه 

و پیشینه ازلی ها 

و بابی ها استفاده 

کرده و متوسل به 

روش آناکرونیسم 

)زمان پریشی( 

شوند. حتی در 

بعضی کتاب ها 

کسانی که بهائی 

نبوده اند و تنها به 

بهائی بودن متهم 

بوده اند، به عنوان 

بهائی معرفی 

شده اند

اینقدر به موضوع بهائیت عالقمند 
است؟ اخیراً هم برنامه ای داشت و 
در مورد چرایی تعطیلی مغازه های 
بهائی در ایران سؤالی مطرح کرده 

بود. چرا این قدر دوست دارد که به بحث 
بهائیت بپردازد؟ 

دکتر تفرشی: سؤال شما دو وجه دارد: یک 
وجه نّیات و انگیزه ها و اهداف بی.بی.سی فارسی 
است. یک وجه دیگر نّیات و انگیزه هاى سازمان 
بهائیت در این نوع رویکرد تاریخی است. من از 

دومی شروع می کنم: مثالی می زنم.
شــما اگر تاریخ نویسی کشــورهاى عربی 
جنــوب خلیج فارس را مورد توجه قرار دهید، 
یعنی مشــخصا 10-11 کشــورى که جدید 
هســتند، غیر از پادشــاهی عربی سعودى و 
عمان که قدیمی تر هستند، 7 تا شیخ نشین 
که امارات می شوند، قطر، کویت و بحرین اگر 
به تاریخ نویسی نیم قرن اخیر در این کشورها 
توجه کنید، مالحظه می کنید که تاریخ نگارى 
در واقع تالشی است براى هویت سازى، تاریخ 
سازى و کسب اعتبار تاریخی با هزینه ى دیگران 
که عمدتاً هم ایران است. مثاًل 3-4 سال پیشتر 
کتابی چاپ شده با موضوع تاریخ قطر، حدود 
300 صفحه که در آن حتی یک بار اسم خلیج 
فارس یا ایران به عنوان همســایه شمالی این 
کشور نیامده است. کویت هم همین طور است. 
در بحرین که دوره ى بســیار طوالنی بیش از 
1000 سال تحت کنترل مستقیم ایران بوده 
و هنوز هم با همه تالش هاى ایران ســتیزى و 
فارس زدایی و شــیعه زدایی در آن جا انجام 
شــده، با این وجود هنوز هم فرهنگ شیعی و 

فارسی در آنجا غالب است. آنها هم به 
همین شکل مشغول تاریخ نگارى اند.

بحریــن از معــدود کشــورهاى 
دنیاســت که برخالف امارات، شما 
اگر ســنی باشــید و غیر ایرانی، بالفاصله به 
شــما اقامت و پاسپورت می دهند. براى اینکه 
می خواهنــد توازن جمعیت را بــه هم بزنند. 
این کشــورها تالش می کنند با جعل تاریخ یا 
بزرگنمایی حوادث کوچک، براى خودشــان 
هویــت تاریخی ایجاد کننــد. خیلی هم مهم 
نیســت که این هویت جدید، چقدر بر مبناى 
حقایق تاریخی و فرهنگی ایجاد شــده باشد؟ 
نفس ایجــاد یک هویت جدید بــراى فرار از 
هویت پیشــین و نمایش استقالل از فرهنگ 

قبلی برایشان مهم است. 
عیــن این تــالش در بهائیت هــم صورت 
گرفته است. آنها دوست دارند براى خودشان 
شناسنامه و هویت تاریخی درست کنند، پس 
ابایــی ندارند از این که در تاریخ خودشــان از 
سابقه و پیشینه ازلی ها و بابی ها استفاده کرده 
و متوسل به روش آناکرونیسم )زمان پریشی( 
شوند. حتی در بعضی کتاب ها کسانی که بهائی 
نبوده اند و تنها بــه بهائی بودن متهم بوده اند، 
به عنوان بهائی معرفی شــده اند. مثاًل در 9-8 
جلد کتاب مصابیح هدایت که شرح حال رجال 
بهائی اســت، اسامی زیادى اســت که بهائی 
نیستند، یا بهائی بودنشان ثابت نشده و یا فقط 
در یک برهه خاص از زندگی خود بهائی بوده و 
بعد خارج شده اند. ولی رسماً بهائی ها همه را 

به نام خودشان ثبت و ضبط می کنند. 
در مورد قرة العین، ایــن بارزترین نمونه ى 
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اطالع دقیقی 

ندارم که این 

آمارها چقدر 

درست است؟ 

ولی اطالع دقیق 

دارم که این 

آمارها فقط یک 

طرفش ارائه 

می شود؛ کسانی 

که گرویده اند 

به بهائیت! کمتر 

می شود آمار 

کسانی که از 

بهائیت خارج 

شدند، منتشر 

شود

آنهاست. قرة العین دو تا مدعی دارد؛ 
هم بهائی ها و هم فمینیســت ها! آن 
قدر که فمینیست ها او را متعلق به 
خود کرده اند، بهائی ها نتوانستند. او 

یک مدعی جدید پیدا کرده به عنوان پیشگام 
نهضــت آزادى زنان. من بعــد از بحثی که با 
آقاى عنایت فانی در فیسبوک داشتم، یکی از 
بهائی ها به من گفت: خدا پدرت را بیامرزد که 
این قرة العین را از دست ما گرفتی و به ازلی ها 
دادى و به فمینیســت ها ندادى! به نظرم این 
ربوده شــدن قرة العین توسط فمینیست ها، از 
معدود موادر درد مشترک مسلمانان و بهائی ها 
باشد. خالصه او مدعی جدیدى پیدا کرده است. 
قرة العین شاخصه اى است براى تاریخ سازى و 
هویت سازى، تاریخ جعلی و جعل تاریخ است. 
وقتی شما مطرح می کنید که از نظر زمانی به 
آن دوران )ظهور بهاءاهلل( نمی خورد، برآشفته 

می شوند.
پژوهشگرانی مثل آقاى نبوى و یا قبل از ما 
کسانی این را مطرح کردند که قرة العین بهائی 
نبوده است؛ قبل تر بهائی ها خیلی ها برآشفته 
می شدند و عکس العمل نشان می دادند. ولی 
اخیراً رواج پیدا کرده که مورخان سکوالر غیر 
مذهبی هم به ایــن موضوع اعتراض دارند. به 
عنوان نمونــه اخیرا در کنفرانس 2 ســاالنه 
ایران شناسی در 2016 در دانشگاه وین، یک 
پنل تخصصی راجع به قرة العین و قزوین بود 
که رییس پنل ، آقاى موژان مؤمن بود و ســه 
دانشــجوى بهائی که از امریکا آمده بودند در 
اداره ى ایــن پنل به ایشــان کمک می کردند. 
موضوع مطرح در این پنل، مشــابه فیلم خانم 

شــبنم طلوعی، بحث تاریخی نبود؛ 
یک زیارتنامــه و ذکر مصیبت تام و 

تمام بود.
در آن جــا من تصمیم به صحبت 
نداشتم ولی بغل دســتم آقاى محمد امینی 
بود -که مورخی است که بیشتر در مورد دوره 
دکتر مصدق تحقیق می کند- پسر آقاى نصرت 
اهلل امینی شهردار تهران در زمان دکتر محمد 
مصدق و وکیل شخصی مصدق بود، ایشان که 
اساساً ســکوالر و حتی مخالف حکومت ایران 
اســت، صحبت کرد و مســخره کرد که این 
حرف هایی که شما در مورد قرة العین می  گویید 
از نظر تاریخی تناسب ندارد و کل کنفرانس را 
از لحاظ محتوایی به هم ریخت و با توضیحاتی 
بی ارزش بودن ادعاهاى مطرح شــده را نشان 

داد و جواب جدى هم وجود نداشت.
در مــورد قرة العیــن، مســأله ى مهم براى 
بهائیان، پروژه ى قدیس سازى و معصوم آفرینی 
است. بقیه ى قسمت ها مسأله جعل تاریخ است 
براى هویت سازى، تبار سازى و ریشه دار نشان 
دادن یــک آیین. نمونه ى جدیدش آیین هایی 
است که در ماه هاى اخیر در بریتانیا و آمریکا در 
مورد دویستمین سال تولد بهاءاهلل برگزار شد 
که از ملکه ى بریتانیا و دیگران دعوت کردند و 
در موزه ى بریتانیا غرفه اجاره کردند که نشان 
دهند، حضور دارند و جدى هستند و مهم اند. 
تالش براى مهم و محق نشــان دادن بهائیت، 

یک تالش دیرینه است.
نکته ى جالب این اســت که تــا زمانی که 
قرار بود قرة العین بابی و عالقمند به صبح ازل 
قلمداد شود، تاریخ نویسی بهائی از او به عنوان 
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اندیشه اصلی 

تلویزیون بی.بی.

سی فارسی 

توسط آقای 

بهروز آفاق که از 

معتقدان متعصب 

بهائی هستند 

ایجاد شده 

است. مذاکرات 

پارلمانی اش هم 

منتشر شده 

است. ایشان با 

آقای تامسون 

رییس وقت 

سرویس جهانی 

جلسات متعددی 

در کمیسیون 

دیپلماسی عمومی 

یا دیپلماسی مردم 

محور پارلمان 

بریتانیا داشتند.

تروریست و خشونت طلب و به قول 
امروز مثالً داعشــی یــاد می کردند. 
ولی با تغییر پــروژه، کم کم تبدیل 
به قهرمان آزادى، معصوم، قدیس و 

شهید شد.
از ســوى دیگر، آمارهاى مختلف منتشــر 
می شود در بین کشورهاى مختلف که درصد 
رشد گروندگان به بهائیت در بین تمام ادیان و 
مذاهب بیشتر از همه است. من اطالع دقیقی 
ندارم که این آمارها چقدر درست است؟ ولی 
اطالع دقیــق دارم که ایــن آمارها فقط یک 
طرفش ارائه می شود؛ کسانی که گرویده اند به 
بهائیت! کمتر می شود آمار کسانی که از بهائیت 
خارج شدند، منتشر شود. چرا که در خیلی از 
کشورها این دو عدد نزدیک هم است. مثاًل در 
آمریکا شمارى از دانشجویان ما، سیاه پوست 
هایی هســتند که براى آمدن به دانشگاه باید 
بورس می گرفتند. اینها بهائی می شــدند که 
بورس بگیرند و درسشان که تمام شد، خیلی 
هایشان بهائی نماندند. پول را گرفتند و بعد هم 
برگشــتند. از این موارد زیاد است و جدى هم 

هست. 
گاهی ســازمان هاى رســمی بهائیت آمار 
می دهند که در فالن کشور سال گذشته 100 
تا بودند االن 200 تا شــدند. مثاًل صد درصد 
رشــد در تعداد داشته اند. اما اضافه شدن صد 
نفر به یک آیین، عدد قابل توجهی نیست که 
روى آن مانور داده شــود. ایــن آمارها بعضی 
اوقات اغواگر اســت. دیزرایلی صدر اعظم قرن 
19 بریتانیا جمله معروفی دارد: ما ســه جور 
دروغ داریــم: دروغ هاى معمولــی؛ دروغ هاى 

کثیــف و آمار! کمیــت آمار بعضی 
اوقات ما را گول می زنند. 

سالها قبل، یک دفعه در انتخاباتی 
در شوراى شــهر بریتانیا، یک حزب 
تند کمونیست اعالم کرد ما موفق ترین حزب 
انتخابــات محلی بودیــم و صددرصد افزایش 
تعداد کرســی در شــوراهاى بریتانیا داشتیم 
و راســت هــم می گفتنــد؛ در دوره ى قبلی 
یک کرسی داشــتند، در دوره ى جدید تعداد 
کرسی ها شده بود دو تا! اگر جزئیات این آمارها 
را نگویید، خیلی راحت می شــود افراد را گول 
زد. یا مثاًل ورودى ها شــاید درست باشد، ولی 
خیلی وقت ها خروجی ها بیان نمی شود. اعم از 
افرادى که خودشان نخواسته اند که دیگر بهائی 
باشند و افرادى که از طرف جامعه ى بهائی طرد 
شــده اند. اینها باید با هم در یک چهارچوب 
قرار گیرد و به نظر می رسد بخش هایی از آن، 
یک پروژه ى تبلیغاتی براى مهم نشــان دادن 
و محبوب نشــان دادن است و اینکه ما مورد 

عنایت قرن بیستمی ها هستیم. 
بخش دیگر سؤال شما مربوط به بی.بی.سی 
است. من قبالً مفصل صحبت کردم و مطالبی 
هم نوشته ام. مسأله ى دفاع بی.بی.سی فارسی 
از بهائیت، یا به طور دقیق تر دفاع بخش فارسی 
سرویس جهانی بی.بی.سی از بهائیت، سابقه بی 
طوالنی از روز اول دارد. اولین دبیر ارشد بی.بی.

سی فارســی، رییس جامعه ى بهائیان در کل 
بریتانیا و ایرلند بوده اســت؛ آقاى حسن موقر 
بالیوزى که جزء ایادى امراهلل هم بود. ســؤال 
این اســت که ایشان یک آدم دانشمندى بوده 
که شایســتگی قرار گیرى در چنین سمتی را 
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آقای  احمدی نژاد 

در چند سفری 

که به نیویورک 

داشت، دو بار 

پیش آمد که 

خبرنگار فارسی 

زبان صدای امریکا 

از ایشان سؤال 

کرد و جواب 

گرفت. هر دو تا 

سؤال راجع به 

حقوق بهائیت بود. 

یعنی در طول 39 

سال، 2 بار چنین 

اتفاقی افتاده و 

هر دو هم راجع 

به بهائی ها بوده 

است. این قابل 

دقت است
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پروژه ی بازی 

کردن با کارت 

اقلیت های قومی 

و دینی برای 

ضربه زدن به 

منافع ایران در 

رسانه های دولتی 

و غیر دولتی غربی 

و به خصوص در 

بی.بی.سی فارسی 

خیلی جّدی است. 

برای تحت فشار 

گذاشتن ایران، 

استفاده از بحث 

حقوق اقلیت های 

قومی و دینی و به 

خصوص پروژه ی 

نشان دادن بهائی 

ستیزی ایران، 

یکی از راه ها و 

اهرم های فشار 

علیه ایران است 

برای تغییر شرایط 

و پذیرش مواضع 
غرب

داشته باشد؟ پاسخی که داده می شود 
این است که ایشان آدم دانشمندى 
اســت و به خاطر دانش و تجربه اش 

در بی.بی.سی استخدام شده است.
 ســؤال من خیلی ساده اســت: آقاى موقر 
بالیوزى آدمی است که در باالترین مقام اجرایی 
بهائیت بریتانیا )انگلستان، ولز، اسکاتلند، ایرلند 

جنوبی و شمالی( بوده است.
اگر مثاًل االن از یکی از مجتهدان یا مراجع 
تقلید شیعه، درخواســت استخدام در بی.بی.

ســی پر کنند، مسؤوالن بی.بی.سی آیا ایشان 
را بــه صفت علمی قبول می کننــد یا نه؟ آیا 
ایشان را استخدام می کنند؟ نمی گویند ایشان 
مغرض است. طبیعتاً یک مرجع تقلید نسبت 
به آموزه هاى دینی بی طرف نیســت. این نوع 
کار، یعنی کســی که رهبر یک دیانت است و 
نه طرفدار آن دیانت، اگر چنین کســی را در 
سازمان استخدام کردند، این کار خالف مصّرح 

مصوبات منشور بی طرفی بی.بی.سی است.
هر چه شما جلوتر می روید، تقریباً همیشه 
گرداننده ى اصلی یا یکی از گردانندگان اصلی 
بی.بی.ســی از بهائی ها بودند. اندیشــه اصلی 
تلویزیون بی.بی.سی فارسی توسط آقاى بهروز 
آفاق که از معتقدان متعصب بهائی هســتند 
ایجاد شده اســت. مذاکرات پارلمانی اش هم 
منتشر شــده است. ایشــان با آقاى تامسون 
رییس وقت سرویس جهانی جلسات متعددى 
در کمیسیون دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی 
مردم محور پارلمان بریتانیا داشــتند. مشروح 
مذاکرات هســت که چرا پروژه ى بی.بی.سی 
فارســی مهم اســت؟ آقاى آفاق صرفاً رییس 

تلوزیون فارســی بی.بی.ســی نبود؛ 
در واقع رییس یک چهارم سرویس 
جهانــی بی.بی.ســی بــود و اخیراً 
بازنشسته شده ولی همچنان متنفذ 
است. بخش فارسی یکی از زیر مجموعه هاى 
او بود. او نظارت کالن داشت. او خالق معنوى 
تلویزیون فارسی اســت. همیشه هم کسانی 
در بی.بی.سی فارسی بودند که شخصاً عالیق 
ترویج بهائیت داشــتند و هنوز هم هستند. به 
نظر می رسد در موارد مشابه اولویت استخدامی 

هم داشتند.
االن واقعاً مسأله فراتر از آن است که یک نفر 
و دو نفر اتفاقاً بهائی اند و در آنجا حضور دارند. 
در ســال هاى اخیر به خصــوص بعد از جنگ 
2003 در عــراق، پروژه ى بازى کردن با کارت 
اقلیت هاى قومی و دینــی براى ضربه زدن به 
منافع ایران در رسانه هاى دولتی و غیر دولتی 
غربی و به خصوص در بی.بی.سی فارسی خیلی 
جّدى اســت. براى تحت فشار گذاشتن ایران، 
اســتفاده از بحث حقــوق اقلیت هاى قومی و 
دینی و به خصوص پروژه ى نشان دادن بهائی 
ســتیزى ایران، یکی از راه ها و اهرم هاى فشار 
علیه ایران است براى تغییر شرایط و پذیرش 
مواضع غرب. چه در مسأله ى هسته اى، چه در 
صلح خاورمیانه و چه در مسأله ى حقوق بشر و 

چه در مسائلی نظیر مقابله با تروریزم.
در این چند محور به نظر می رســد همیشه 
- به خصوص در زمان جورج بوش پســر این 
مســأله به اوج رســید- بازى کردن با کارت 
اقلیت هاى قومی و دینی و به خصوص بهائیت 
در اولویت ابزارهاى فشار غرب علیه ایران بوده 
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چرچ یعنی شما 

یک نهاد مذهبی 

هستید که از پدر 

و مادر به شما 

منتقل می شود و 

شما آزادید که 

در ادامه زندگی 

در آن باشید 

یا نباشید. حتی 

اگر مناسک آن 

دین را انجام 

ندهید، مثالً نماز 

و روزه هم انجام 

ندهید، از دین 

خارج نمی شوید. 

این چرچ است 

و آموزه ی کامال 

معنوی است و 

نیازی به ابراز 

وجود یا فعالیت 

علنی یا علمی 

ندارد

است و سازمان بی.بی.سی فارسی در 
درجه ى اول و صداى آمریکا در درجه 
دوم در رأس این مسأله قرار داشتند. 
مثــال کوچکــی بزنــم. معموالً 

مســؤولین ایرانی به صحبت هاى خبرنگاران 
ایرانی در مجامع بین المللی پاسخ نمی دهند. 
اگر از بی.بی.ســی یا صداى آمریکا باشد اصاًل 
جواب نمی دهند. آقــاى احمدى نژاد در چند 
ســفرى که به نیویورک داشــت، دو بار پیش 
آمد که خبرنگار فارســی زبــان صداى امریکا 
از ایشان ســؤال کرد و جواب گرفت. هر دو تا 
ســؤال راجع به حقوق بهائیــت بود. یعنی در 
طول 39 سال، 2 بار چنین اتفاقی افتاده و هر 
دو هم راجع به بهائی ها بوده اســت. این قابل 
دقت اســت. این مسأله خیلی جدى تر از این 
اســت که اتفاق هر از گاهی باشد. خبرنگارى 
که این سؤال را مطرح کرد، سازمان هاى دیگر 
رســانه اى، مثل صداى آمریکا و شبکه »من و 
تو« و سایر رســانه ها تحت تأثیر البی بهائیت 
قرار گرفته اند. چون البی بهائیت بسیار فعال 
و قوى است؛ حتی به گمانم در مواردى قوى تر 
از البی اسرائیل است؛ در صورتی که قباًل این 

جور نبود. 
از سؤال قبلی مطلبی ناقص ماند، واکنش ««

به  تورنتو  کنفرانس  کنندگان  شرکت 
صحبت های شما چه جور بود؟ 

دکتر تفرشــی: در عموم ابراز نگرانی کردند 
که کسی آمده و فضاى کنفرانس را ملتهب و از 
مسیر خارج کرد، ولی بعداٌ تعداد قابل توجهی 
شخصاً و فرد فرد آمدند و خیلی تشکر کردند 
که باید این بحث ها مطرح شود، ولی ما جرأت 

نمی کنیم طرح کنیــم. آنها خود از 
فعاالن بهائی بودند. می گفتند ما هم 
دوســت داریم راجع به این موضوع 
صحبت شود ولی مسأله این است که 
ممکن است مورد استفاده ى ایران قرار بگیرد و 
از طرفی از تندروهاى خودمان می ترســیم؛ از 

بنیادگراهاى بهائی.
از ادوارد براون نام بردید. او سفرهایی به ««

ایران داشته و هم با ازل مالقات داشته، هم 
با بهاءاهلل و گزارش هایی هم از این سفرهایش 
ادوارد  شما  اساسًا  است.  کرده  منتشر 
براون را چه شخصیتی ارزیابی می کنید و 
جایگاهش در تاریخ بابیه و بهائیه کجاست؟ 
هدفش از اینکه سعی می کند این مطالب را 

انعکاس دهد چیست؟ 
دکتر تفرشــی: من متخصص ادوارد براون 
نیستم. بخت این را داشته ام که نوشته هایش 
را ورق زدم و از ایشان چیزهایی را جمع کردم. 
بیشــتر کنشگر علمی بودم و ادعایی روى این 
موضوع ندارم. برداشت خودم این است: مرحوم 
ادوارد براون آدمی بود که دلبسته ى مطالعات 
اسالمی و ایرانی بود. دانشجوى پزشکی بود و 
پزشــک هم شد ظاهراً ولی بعدا طبابت را رها 
کرد و سراغ مطالعات اســالمی و ایرانی آمد. 
از یک خانواده ى نســبتاً سرشناس در شمال 
انگلیس بود و کاماًل با عشــق و عالقه به این 
موضوع روى آورد. شاید تحلیل ساده و راحت 
این است که بگوییم او جاسوس بریتانیا بود و 
ایران آمد و براى ضربه زدن به اسالم و تشیع و 
براى اجرایی کردن مطامع غرب آمد. ولی من 

چنین اعتقادى ندارم.
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در برخی از این 

سازمان های 

مذهبی شما باید 

ابراز وجود کنید، 

ثبت و ضبط کنید 

و نشان دهید که 

فعالیت دارید. 

به آنها کالت یا 

فرقه می گویند. 

یعنی اگر شما 

فعالیت علنی 

نداشته باشید 

و فعال نباشید، 

عمالً اهلّیت تان را 

برای عضویت در 

آن جا از دست 

می دهید. این 

جوامع میل به 

حزب و کنشگری 

سیاسی پیدا 

می کند و بهائیت 

جزء این هاست

چون در برهه  هایــی از زندگی او 
شاهدیم - چه در انقالب مشروطیت 
و چه در جریان قرارداد 1907 و حتی 
قبل آن و چه در زمــان اولتیماتوم 

و دعوایی که مورگان شوســتر پیدا می کند - 
ادوارد براون به شــدت با نظرات هیأت حاکمه 
بریتانیا در مورد ایــران و مظالم آنها در مورد 
ایران در می افتد. ممکن است بگوییم این هم 
توطئه است. می شود هر چیزى را توطئه فرض 
کرد. اما من به شخصه در این حد اقدامات او را 

توطئه آمیز نمی دانم.
تا آنجا که مــن از زندگی براون دریافتم، او 
ارتباطات محکم و گسترده اى به عنوان شغلش 
که کرسی مطالعات عربی و فارسی در دانشگاه 
کمبریج بود با مقامات انگلیس داشــته است، 
ولی عمدتاً در تعامل و هم رأیی با هیأت حاکمه 

بریتانیا به خصوص در مورد ایران نبوده است.
در مسأله کتابی که او نوشته است

  «Materials for the study of the

«Babi religionمقدمه اى بر بابیت و همین 

طور در آثار بعدى اش و تالش هاى که او راجع 
به بابی گرى، ازلی گرى و بهائی گرى کرده است، 
به نظر می رســد که پروژه ى باب و اندیشه ى 
بابی گرى براى او به عنوان یک پدیده ى جدید 
جالب بوده است. او جنبش بابیه را به عنوان یک 
نواندیشی و یک اندیشه ى اعتراضی می دیده و 
براى همین برایش اهمّیت داشت. حرکت باب 
را به عنوان روشی براى اعتراض به وضع موجود 
می دید. در این شرایط طبیعتاً به نظر او حرکت 
پیروان باب به نوعی پروتستانیتیزم اسالمی یا 
واکنشی به مظالم موجود دربار و علما است و 

تالشی براى تغییر وضع موجود.
ما شاهدى نداریم که براون، بابی 
یا بهائی یا ازلی شــده باشــد، ولی 
دل بستگی هایی در او دیده می شود. 
اوایل کار تصور خیلی ها این بود که دل بستگی 
وجــود دارد، ولی به مــرور در این اوج گیرى 
دعواى ازلی و بهائی، به نظر می رسید که براون 
به عنوان یک محقق، بیشتر حق را به ازلی ها 
می دهــد تا به بهــاءاهلل و در مطالعاتش هم تا 
حدى و در کتاب تنبیه النائمین عزیه خانم که 
جمع آورى کرده و در یادداشت هاى خصوصی 

اش، این جانبدارى تا حدى دیده می شود.
به همین دلیــل هم بعد از اینکه بهائی ها و 
به خصوص عبدالبهاء بــراى او عزت و احترام 
قائل بودند، به تدریج از چشم شــان می افتد و 
حتی علیه او کتاب نوشتند. آقاى موقر بالیوزى 
و آقاى موژان مومن یادداشت هاى زیادى علیه 
براون دارند و او را به تحریف تاریخ، غرض ورزى 
و تالش بــراى بی اعتبار کردن بهائی ها متهم 
کردند. فکر می کنم او هم در تاریخ مشروطه و 
هم در بقیه کتاب هایش، قصدش این نبود که 
از پروژه ى کسب وجاهت براى بابی ها و بهائی ها 
پیروى کند، ولی در مجموع فکر می کرده که 
این یک موضوع مهمی اســت و اهمیت دارد 
و فصــل مهمی در اعتراض به وضع موجود در 
ایران اســت. به مرور در اواخر عمرش موضوع 
اهمّیتش را از دست داد. البته وقتی پیدا نکرد؛ 
چون در 60 و اندى ســالگی فوت شد، ولی به 
نظر می رســد به تدریج کل پروژه از چشمش 
افتــاد؛ چه بابی، چه ازلی و چــه بهائی؛ و آن 
عالقــه اى که در دوران جوانی و میان ســالی 
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ما عادت داریم 

شروع این نوع 

جریانات را به 

نیروهای خارجی 

روسیه یا بریتانیا 

نسبت دهیم، 

در حالی که من 

اعتقاد دارم 

حداقل در موضوع 

بابی گری، دالیل 

اجتماعی و سیاسی 

و فرهنگی ایران 

باعث ایجاد 

چنین ماجرایی 

شد. قدرت های 

بزرگ خارجی 

رقیب در ایران، 

روسیه تزاری و 

بریتانیا، دخالت 

قابل اثباتی 

در آغاز حرکت 

بابیه نداشتند، 

ولی به بهترین 

وجهی علیه منافع 

ایران و در جهت 

پیشبرد منافع 

خودشان، از آن 

استفاده کردند و 

هنوز هم استفاده 

می کنند

تا قبل از مشــروطیت، داشت، بعد 
از مشــروطیت دیگر آن جذابیت را 

برایش نداشت. 
چرا «« که  بدهید  توضیح  لطفا 

موضوع بابیه کم کم از چشم ادوارد براون 
افتاد؟

دکتر تفرشــی: فکر می کرد اهمیتی که این 
موضوع در ایران یا توســط بابی ها و بهائی ها در 
دنیا داشته و همچنین تأثیر آن در ایران، کمتر 
از آن چیزى است که فکر می کرد. صحبت هاى 
خصوصی و نوشــته هایش را ببینید- که بعضی 
هایش منتشر نشده - بیشتر به عنوان یک جریان 
اجتماعی - سیاسی به آن نگاه می کرد؛ مثل یک 

حزب. نه به عنوان جریان اصالحگر دینی.
االن بســیارى از کسانی که راجع به بهائیت 
صحبت می کنند، دانسته یا نادانسته از بهائیت 
به عنوان »فرقه« یــاد می کنند. خود بهائی ها 
این را فحش تلقی می کنند، در صورتی که ما 
در بحث جامعه شناسی دین، وقتی صحبت از 
مذاهب و آموزه هاى دینی می کنیم، یک سرى 
چرچ و یک سرى کالت داریم. چرچ یعنی شما 
یک نهاد مذهبی هســتید که از پدر و مادر به 
شما منتقل می شود و شما آزادید که در ادامه 
زندگی در آن باشید یا نباشید. حتی اگر مناسک 
آن دین را انجــام ندهید، مثاًل نماز و روزه هم 
انجام ندهید، از دین خارج نمی شوید. این چرچ 
است و آموزه ى کامال معنوى است و نیازى به 

ابراز وجود یا فعالیت علنی یا علمی ندارد.
در برخی از این ســازمان هاى مذهبی شما 
بایــد ابراز وجود کنید، ثبــت و ضبط کنید و 
نشان دهید که فعالیت دارید. به آنها کالت یا 

فرقه می گویند. یعنی اگر شما فعالیت 
علنی نداشته باشید و فعال نباشید، 
عمــاًل اهلّیت تان را براى عضویت در 
آن جا از دست می دهید. این جوامع 
میل به حزب و کنشگرى سیاسی پیدا می کند 
و بهائیت جزء این هاســت. اگر شما مسلمان 
نباشــید و به شریعت عمل نکنید، کسی شما 
را از دین خارج نمی کند، ولی اگر بهائی باشید 
و عملی در راه پیشرفت بهائیت انجام ندهید، 
طبیعتاً در بهائیــت نخواهید بود. اطالق فرقه 
بهائیت نه به خاطر تحقیر است، بلکه به معنی 
دسته بندى دو گانه در جامعه شناسی دین ها 

است. 
و «« بابی ها  براون درباره  ترین کتاب  مهم 

 «Materials for the بهائی همان کتاب
   «study of the Babi religionاست 

که 1918 چاپ شده است. البته مطالب را 
تاریخ  آن  در  و  کرده  قبل تر جمع  خیلی 
منتشر کرده است. براون هم در 1926 فوت 
کتاب  این  کرده. چه طور می توانیم چاپ 
تحلیلی  با  را  براون  عمر  آخر  در 8 سال 
یعنی چه طور  کنیم؟  فرمودید، جمع  که 
بابیه و بهائیت  می شود که مسأله جنبش 
و در عین  باشد  اهمیت شده  او کم  برای 
موردش  در  عمر،  آخر  در سال های  حال، 

کتاب چاپ کند؟
دکتر تفرشــی: من تصورم این است که آن 
کتــاب فصل الخطاب و پایان کار عالیق براون 
به مســأله بهائیت است. شــاید براون با چاپ 
این کتاب می خواست این کار را ببوسد و کنار 
بگذارد. در واقع می خواهد بگوید این کار آخر 
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ما شاهدی نداریم 

که براون، بابی 

یا بهائی یا ازلی 

شده باشد، ولی 

دل بستگی هایی 

در او دیده 

می شود. اوایل کار 

تصور خیلی ها این 

بود که دل بستگی 

وجود دارد، ولی 

به مرور در این 

اوج گیری دعوای 

ازلی و بهائی، به 

نظر می رسید که 

براون به عنوان 

یک محقق، بیشتر 

حق را به ازلی ها 

می دهد تا به 
بهاءاهلل

اســت و دیگر چیزى بیشــتر از این 
ندارم و دنبالش را نمی گیرم.

اشاره کردید که جنبش بابیه، ««
عمالً اعتراض به وضعیت دربار و 

علما در دوره ی قاجار است. یادم است در 
پیش،  سال  پنج  چهار  قبلی،  مصاحبه ی 
صحبت از این بود که باب ظاهراً تنها کسی 
منجی گری  ادعای  دوره  آن  در  که  نبود 
داشت. آن شرایط دوره قاجار چگونه بود 
که عده ای به این فکر افتادند که ادعای 
قائمیت کنند و چه می شد یک عده ای به 

دنبال این ها راه می افتادند؟
دکتر تفرشــی: این بحث ها اختالفی است 
و چیز مشــخص و متقنی نیست. خالصه ى 
صحبت هــاى قبل ایــن بود که بخشــی از 
خســارت هاى ناشــی از جنگ هاى دوم ایران 
و روس به پاى علما نوشــته شد؛ فتاواى علما 
باعث شد که ایران وارد جنگ شود یا تحریک 
بــه جنگ شــود. بعد از ورود به جنگ ســوء 
مدیریت و سوء محاسبه باعث شد جنگ دوم را 
هم ایران ببازد. در فاصله تقریباً بیست ساله ى 
معاهده ترکمانچاى تا ظهور پدیده ى امیرکبیر، 
ما تعداد زیــادى مّدعی مهدویت داریم. گفته 
می شــود بیســت و پنج نفر. بعضی ها در حد 
خانواده شــان بودند. چندتایی هم شهرتشان 

بیشتر شد. 
افرادى  این ها محصول زمانشان هســتند. 
بودند که با فرصت طلبی محض یا تا حدى هم 
خبط عقلی یا جاه طلبی، از این بال تکلیفی و 
استیصال مردم و روى گردانی نسبی مردم از 
روحانیت، استفاده کردند؛ مردمی که از وضع 

موجود استغاثه می کردند - به خاطر 
شکست دینی و ملی که نصیب ایران 
شــده بود - و در پی منجی بودند، از 
آن شرایط اســتفاده کردند. طبیعی 
اســت ناراحتی از وضع موجود، چه وضعیت 
سیاســی و چه وضعیت دینی، شرایط را براى 
اینکه عده اى به این اندیشــه ها گرایش پیدا 
کنند، آماده می کند. مســائل اقتصادى هم در 
زمینه سازى این ادعاها مؤثر بود. ایران بحران 
اقتصادى داشــت. در این شرایط مردم دنبال 
اعتراض هستند و نخبگان هم دنبال سکویی 
هســتند براى ابراز وجود علیه وضع موجود. 
برخی از روى اعتقــاد و برخی به عنوان بهانه 
و فرصت، به دنبال ملجاء و مرجعی هستند که 

خودشان و نظرات خودشان را مطرح کنند. 
مثــال نزدیک این پدیده ســال هاى بعد از 
ســقوط رضا شاه است که شــما شاهد حزب 
توده هستید که به تعبیر من - با تمام مخالفتی 
که با کمونیسم دارم- حزب ترین حزب تاریخ 
سیاســی ایران اســت. هیچ حزبی به اندازه ى 
حزب توده از نظر ساختارى و نظم تشکیالتی 
به قدرت آنها نبوده اســت. عــده ى زیادى از 
روشنفکران خوب و بد به حزب توده به عنوان 
مهم ترین پالتفرم اعتراضی علیه وضع موجود، 
گرایــش پیدا کردند. خیلی هاشــان هم البته 
توده اى نماندنــد. در بابی گرى و ازلی گرى هم 
همه ى کسانی که متهم به بابی گرى شدند، یا 
واقعاً بابی شــدند، تا آخر عمرشان به این مرام 

باقی نماندند.
آنهــا دنبال اعتــراض به وضع سیاســی و 
اجتماعی موجــود بودند و بهانه اى پیدا کرده 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

112
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

شما می توانید 

االن با معیارهای 

اعالمیه جهانی 

حقوق بشر دوران 

امیر کبیر را 

قضاوت کنید؛ 

اما این قضاوت 

نه صحیح است و 

نه عادالنه، چون 

چیزی که مورد 

نظر میرزا تقی 

خان امیرنظام بود، 

در واقع مصالح 

ایران زمین بود

بودند. برخی هم البته تا آخر عمر بابی 
ماندند، بعضی پنهانی بابی ماندند، اما 
بعضی ها بودند که فقط می خواستند 
علیــه وضــع موجــود داد بزنند و 

نارضایتی خــود را ابراز کنند و حرکت بابیه را 
براى این هدف مناسب دیدند. به نظر می رسد 
از زمان ظهور باب تا قبل از جنگ جهانی اول، 
 یعنی تا اوایل قرن بیستم، این حالت ادامه دارد. 
بعد البته قضیه فرق می کند. االن کمتر پیش 
می آید ولی هنوز هســتند کسانی که ممکن 
است از لج اسالم و جمهورى اسالمی یا برخی 
روحانیان یا حتی خانواده هاى سختگیر مذهبی 
خود، بهائی شوند. در ابتداى حرکت بابیه و در 
دوره ى قاجاریه، این وضع خیلی شدیدتر بود. 

به هر حال در آغاز حرکت باب این مســأله 
هم بوده اســت. نکته اى که باید توجه کنیم: 
ما عادت داریم شــروع این نوع جریانات را به 
نیروهاى خارجی روســیه یا بریتانیا نســبت 
دهیم، در حالی که من اعتقاد دارم حداقل در 
موضوع بابی گرى، دالیل اجتماعی و سیاســی 
و فرهنگی ایــران باعث ایجاد چنین ماجرایی 
شد. قدرت هاى بزرگ خارجی رقیب در ایران، 
روســیه تزارى و بریتانیا، دخالت قابل اثباتی 
در آغاز حرکت بابیه نداشتند، ولی به بهترین 
وجهی علیه منافع ایران و در جهت پیشــبرد 
منافع خودشــان، از آن استفاده کردند و هنوز 
هم اســتفاده می کنند. ولی این که ریشه هاى 
حرکت بابیه را در روسیه یا انگلیس پیدا کنیم، 
به جایی نمی رســد و چندان هم قابل اثبات 

نیست.
امیر «« بردید. می دانیم  اسم  کبیر  امیر  از 

کبیر برخورد سختی با بابیه کرد و 
چه  بود.  آمیز  برخوردش خشونت 
در ماجرای توبه نامه باب و چه بعداً 
که جنگ های سه گانه علیه بابیان را 
رهبری کرد و بابی ها را قلع و قمع کرد و در 
نهایت در جریان اعدام باب. به نظر شما آیا 
این برخورد درست بود و الزم بود چنین 
برخوردی با بابیه شود و آیا بهتر نبود، میرزا 
تقی خان از طریق های دیگری عمل می کرد؟

دکتر تفرشــی: من در مقام ارزشــگذارى 
و داورى در مورد میــرزا تقی خان امیر کبیر 
نیستم. و لیکن باید توجه داشت در شرایطی 
که ایــران بعد از دوران محمد شــاه و بعد از 
اختالفات مــرزى که با عثمانی و روســیه و 
مســتعمرات بریتانیا داشــت و دولت لرزان و 
شکننده اوایل حکومت ناصرالدین شاه، شرایط 
جــورى بود که اگر امیر کبیــر اقدام محکم و 
قاطعی با کســانی که تمامیت ارضی و امنیت 
ملی ایران را به خطر انداختند، انجام نمی داد، 
ممکن بود ما االن چیزى به عنوان ایران مستقل 
و متحد و یا همان ممالک محروسه نداشتیم. 
شما می توانید االن با معیارهاى اعالمیه جهانی 
حقوق بشر دوران امیر کبیر را قضاوت کنید؛ اما 
این قضاوت نه صحیح است و نه عادالنه، چون 
چیزى که مورد نظر میرزا تقی خان امیرنظام 

بود، در واقع مصالح ایران زمین بود.
جمله معروفی از لرد پالمرستون صدر اعظم 
قرن 19 بریتانیا، هســت که جمله معروف و 
مهمی  است. او می گوید: »بریتانیا نه دوستان 
ابدى دارد و نه دشمنان ابدى، چیزى که براى 
ما ابدى و ازلی اســت، منافع ماست.« شاید با 
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من وقتی به 

تجربه ی خودم 

مراجعه می کنم 

و رفتاری که 

با من در خارج 

از کشورتوسط 

فعاالن بهائی شده 

است، که چه 

طور هم آشکارا 

و هم مخفیانه 

در نوشته ها و 

صفحات مجازی 

خودشان که من 

به آنها راه ندارم 

-ولی دوستان 

ما کپی کردند و 

فرستادند- از 

جهت برخورد 

رذیالنه، کثیف، 

توهین،  ترور 

شخصیت و حتی 

پاپوش درست 

کردن امنیتی برای 

آدم ها در خارج از 

ایران و پرونده 

سازی، همین 

امروز این کارها 

در جریان است

معیارهاى امــروزى اگر دقت نکنیم 
و خطراتــی که موجودیــت ایران را 
در اوایل عهد ناصرالدین شاه تهدید 
می کرد، در نظر نداشــته باشــیم و 

صرفاً با یک رویکرد حقوق بشــر قرن بیست 
و یکمــی،  راحت بگوییم بهتر بود امیر کبیر با 
آنهــا گفت وگو می کرد و تالش می کرد، این ها 
را محترمانه ســاکت کند یا حتی در مواردى 

تمکین می کرد. 
ولــی تحلیــل شــرایط آن روزگار در اوان 
سلطنت ناصرالدین شاه و ضعف هایی که ایران 
داشت؛ چه از نظر تمامیت ارضی که در خطر 
بود در تقابل با روسیه، انگلستان و عثمانی و چه 
از منظر خطرات داخلی که ایران را بعد از یک 
دوره چهارده ساله گرفتارى هاى دوران محمد 
شاه و صدارت حاج میرزا آقاسی تهدید می کرد، 
موجب شد که امیرکبیر چاره اى جز این کار 

نداشته باشــد و اگر این کار صورت 
نمی گرفت، ایران دچار جنگ داخلی 
و بحران شــدید امنیتــی در داخل 
می شد. من قصد توجیه کشتار بابی ها 
را ندارم، ولی آن شرایط زمانی و مکانی را باید 
توجه کرد و نباید با معیارهاى قرن بیســت و 

یکم، شرایط قرن نوزدهم را قضاوت کرد.
از دیدگاه شما امیر کبیر بیشتر معیارهای ««

تا  داشته  نظر  مد  را  اجتماعی  سیاسی- 
معیارهای دینی؟

دکتر تفرشــی: شما چرا فکر می کنید اینها 
باید باهم مغایرت داشته باشد؟ به نظرم هر دو 
بوده است و مشکلی ندارد و مغایرتی هم با هم 

ندارد بلکه مکمل و متمم یکدیگر است. 
بهائی ها خیلی سعی می کنند که امروز ««

به عنوان گروهی که طرفدار  را  خودشان 
صلح و وحدت عالم انسانی هستند، معرفی 
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این نگاه: »هر 

که با من نیست، 

علیه من است 

و چون کسی با 

من نیست، باید 

حذف شود« 

متأسفانه یک 

نگاه فاشیستی 

است که در قالب 

یک اندیشه ی 

به ظاهر صلح 

طلب و مسالمت 

جو عمل می کند 

و یک هسته ی 

متعفنی است 

که یک پوسته و 

ظاهر خیلی معطری 

دورش پیچیده 

شده است

بکنند. از طرفی، چه بابی هایی که 
در آن مقطع بودند و بهائی ها آنها 
را به خودشان نسبت می دهند و 
بهاءاهلل  که  کارهایی  در  بعداً  چه 

در تقابل با ازلی ها کرده، ما نمونه های قابل 
از حذف  را می بینیم؛  از خشونت  توجهی 
ناصرالدین  اول  ترور  رقبا، حتی  فیزیکی 
شاه که باعث شد او تعداد زیادی از بابی ها 
را اعدام کند. این دو تا چگونه قابل جمع 
است؟ اصالً جمع می شود یا بهائیت در اینجا 

با چالش روبروست؟
دکتر تفرشــی: من بارها با این سؤال مواجه 
شــدم و مطرح کردم؛ چه در بحث با بهائی ها 
در کنفرانس تورنتو و چه مناظره اى که با آقاى 
فرهاد ثابتان سخنگوى بین المللی بهائیت، در 
رادیو فردا داشتم. ما بحثی داریم که پیشینه ى 
بهائیت و ســازمان رهبرى بهائی در برخورد با 
مخالفان خودش اصالً قابل دفاع نیســت. چه 
در بی اعتبار کــردن، چه حذف فیزیکی، چه 
ترور شخصیت و... که انواع را داشتیم و داریم. 
فهرست طوالنی است که می دانید و راجع به 
این هم زیاد کار شــده است. وقتی با دوستان 
بهائی این ســابقه ى تاریخی مطرح می شود، 
جواب رایج و مرســوم این است که این ها به 
تاریخ پیوســته، دوره اى هم تند و تیز بودند 
و االن درست شده. دیگران می کشتند ما هم 

می کشتیم. تاوان آن را هم پرداخته ایم.
تــا اینجا قابل تأمل اســت و نه قابل قبول. 
ولی تا حدودى قابل فهم اســت. من وقتی به 
تجربه ى خــودم مراجعه می کنم و رفتارى که 
با من در خارج از کشورتوســط فعاالن بهائی 

شده اســت، که چه طور هم آشکارا 
و هم مخفیانه در نوشته ها و صفحات 
مجازى خودشــان که من به آنها راه 
ندارم -ولی دوســتان ما کپی کردند 
و فرستادند- از جهت برخورد رذیالنه، کثیف، 
توهین،  ترور شخصیت و حتی پاپوش درست 
کــردن امنیتی براى آدم هــا در خارج از ایران 
و پرونده ســازى، همین امــروز این کارها در 
جریان است. اینها ادامه ى همان اقدامات قرن 
نوزدهم است. االن نمی توانند آدم بکشند،  ترور 
شــخصیت می کنند. طرف با من مشکل دارد 
می گویــد خانــواده اش مذهبی اند و خودش 
هم ایران می رود، حتماً جاســوس جمهورى 
اسالمی است. اگر راست می گوید چرا بچه اش 
تظاهرات دینی ندارد؟ چرا بچه اش در تیم ملی 
ورزشی انگلیس بوده است؟ تاریخ نویس اصول 
گراى امنیتی است. چرا خانمش محجبه است؟ 

و فحاشی هاى بسیار رکیک.
مــن بارها به ایــن رفتار اعتــراض کردم به 
دوســتان بهائی که فکر می کــردم منصف تر 
هســتند شــکایت بردم. این اقدامات منحصر 
به من هم نمی شــود؛ ســازمان بهائیت با تمام 
منتقدان خود همین برخــورد را دارد. به آقاى 
دکتر محمود صدرى و دیگران مشابه این رفتار 
را داشته اند. اینها ادامه ى همان دهشت افکنی 
و ارعاب و تروریســم دوران بهاءاهلل و عبدالبهاء 
است. البته آن موقع آن ها مشکل قانونی براى 
انجام این اقدامات خشونت آمیز نداشتند و االن 
چون مشــکل قانونی دارنــد، روش را در ظاهر 
تغییر داده اند؛ اما منــش، همان منش حذفی 
و خشــونت آمیز است و این ادامه همان منش 
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به گمان من، 

بزرگترین برنده ی 

هر گونه تضییع 

حقوق شهروندی 

بهائی ها در ایران، 

خود سازمان 

بهائیت است. این 

مظلوم نمایی و 

کاسب کاری حقوق 

بشری مآالً به سود 

ایران و جمهوری 

اسالمی نیست؛ 

بلکه به سود 

بهائی هاست. اگر 

شرایط کامالً آزاد 

و سالم و انسانی 

برای بهائی ها 

ایجاد شود، کسی 

که در این بین 

ضرر اصلی را 

می کند سازمان 

بهائیت است که 

نان مظلوم نمایی 

را در طول تاریخ 

خورده است

پیشــین اســت. ظاهر برخورد البته 
مؤدبانه اســت، ولی در خفا و پنهان 
بســیار کثیف و رذیالنــه. این نگاه: 
»هر که با من نیست، علیه من است 

و چون کســی با من نیست، باید حذف شود« 
متأسفانه یک نگاه فاشیستی است که در قالب 
یک اندیشــه ى به ظاهر صلح طلب و مسالمت 
جو عمل می کند و یک هسته ى متعفنی است 
که یک پوســته و ظاهر خیلی معطرى دورش 

پیچیده شده است. 
اشاره «« می کنم.  مطرح  را  آخرین سؤال 

چالش های  ترین  مهم  از  یکی  که  کردید 
بهائیت  بحث  امروز،  ایران  بشری  حقوق 
افرادی  به  ای  توصیه  بخواهید  اگر  است. 
که در نظام جمهوری اسالمی در مصدر کار 
هستند، آیا فکر می کنید که باید یک تغییر 
روشی نسبت به بهائیت داشته باشند و یا آن 
که در مجامع بین المللی باید تغییر رویکردی 
داشته باشند که بتوانند از اقدامات خود در 
مورد بهائیت در ایران به درستی دفاع کنند و 
این قطعنامه ها مرتباً علیه جمهوری اسالمی 

صادر نشود؟
دکتر تفرشــی: من چند نکته کوچک ولی 
مهم عرض کنــم. در این جا قضاوت نمی کنم 
که ایران سیاست بهائی ستیزى دارد یا ندارد؟ 
اگر ایران سیاســت هایی دارد که به هر دلیلی 
محدودیــت براى بهائی ها ایجــاد می کند، به 
صورت تبعیــض آمیز و غیــر قانونی، ممکن 
اســت و البد مصالح نظام یا منافع ملی را در 
این کار مسؤوالن امر توجه می کنند. ولی من 
معتقدم که باید حتــی المقدور میان بهائیان 

عــادى و ســازمان بهائیــت تفاوت 
قائل شد. برنده ى هرگونه تبعیض و 
محدودیت از نظر حقوق شهروندى 
بــراى بهائیــان در ایران، ســازمان 
بهائیت است و بازنده ى نهایی ایران. در واقع در 
خوش بینانه ترین شکل ممکن، این یک بازى 
دو سر باخت است. البته من فکر می کنم بازنده 

سازمان بهائیت نخواهد بود.
به گمــان من، بزرگترین برنــده ى هر گونه 
تضییع حقوق شهروندى بهائی ها در ایران، خود 
سازمان بهائیت است. این مظلوم نمایی و کاسب 
کارى حقوق بشرى مآالً به سود ایران و جمهورى 
اســالمی نیست؛ بلکه به سود بهائی هاست. اگر 
شرایط کاماًل آزاد و سالم و انسانی براى بهائی ها 
ایجاد شود، کســی که در این بین ضرر اصلی 
را می کند سازمان بهائیت است که نان مظلوم 
نمایــی را در طول تاریخ خورده اســت. گرچه 
ممکن اســت در این بین حکومت ایران هم در 

کوتاه مدت ضربه پذیر شود.
توصیه ى مشخص من این است که با اعمال 
ســلیقه هاى شــخصی، این تضییقــات اعمال 
نشود و اگر قرار است مســأله اى باشد، کاماًل با 
قانونمنــدى و با توجه بــه منافع راهبردى ملی 
ایران انجام شود؛ ولی سلیقه اى رفتار نشود. هر 
چه این تبعیض یا تضییقاتی که گفته می شود، 
اعمال شود، بهره برى اصلی اش مال بهائی هاست 
و زبان و دســت آن هــا را علیه منافع ملی ایران 
درازتر می کند. به نظر می رسد باید دلسوزانه تر و 
هوشمندانه تر و با توجه به مصالح راهبردى و دراز 

مدت و نه مصالح آنی، برایش برنامه ریزى کرد.
از محبت و وقت گزاری شما سپاسگزاریم. ««

پـایـان
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بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائي
بخش سوم : 

 کاری از محسن مهاجر



یکي  باکت  کارن  خانــم 
منتقدان  و  ازمعترضــان 
بهائیت است که بعد از 14 سال عضویت فعال 
در جامعه بهائي بــه دلیل مواضع انتقادي که 
داشت، مورد ســرزنش تشکیالت بهائي قرار 
گرفت و مجبور به کناره گیري شد. او معتقد 
است که بروکراســي و کاغذ بازي در بهائیت 
جانشــین روحانیت و معنویت شده است. او 
به قدرت خداگونۀ تشکیالت در نزد بهائیان، 
معترض است. به نظر او، دیدگاه افراد تشکیالتي 
قدیمي و ثابت در محافــل، عمالً راه هرگونه 
افراد  بهائیت، گرفته است.  از  را  پیشــرفت 
تشکیالتي، نه تنها امکان فعالیت را به دیگران 
نمي دهند، بلکه افراد فرهیخته و دانشــمند 
را که دیدگاه و برداشــتي متفاوت با برداشت 
رهبري بهائیت دارند، شناسایي و تخطئه کرده 
و اخراج مي کنند. در این مقاله ضمن معرفي 
خانم باکت، به دیدگاه هاي انتقادي ایشان در 

موضوعات مختلف مي پردازیم. 

دیدگـاه
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با گسترش 

فضای مجازی و 

اینترنت، این 

امکان برای برخی 

از روشنفکران 

و اندیشمندان 

بهائی در غرب 

به وجود آمد تا 

اعتراضاتی را 

به دیدگاه ها و 

عملکرد رهبری 

جامعه بین المللی 

بهائی یعنی 

بیت العدل 

دراسرائیل وارد 

آورند

اشاره  •
از زمــان پیدایــش آییــن بهائی 
تاکنون، آموزه هــاى این نحلۀ فکرى 
همــواره درمعرض نقدوانتقــاد قرار 

داشته و اعتراضات گوناگونی به آن وارد گردیده 
است. علماى مسلمان و مسیحی و به طور کلی 
طرفداران ادیان الهی با نگارش کتابهاى مختلف، 
آموزه هاى آیین بهائی را در بوتۀ نقد گذاشــته 
و مشــروعیت آن را به چالش کشیده اند. عالوه 
بر طرفــداران ادیان توحیدى و اندیشــمندان 
مذهبی، آیین بهائی مورد نقد نویســندگان و 
اندیشمندان غیرباورمند به ادیان الهی نیز قرار 
گرفته و هریک از منظرى خاص، آموزه هاى این 
آیین ایرانی نوظهور را درمعرض انتقاد قرار داده  

و اعتراضات جدى به آن وارد کرده اند. 
این درحالی اســت که از اوائل ســال 1996 
شــاهد پدیدۀ نوظهور بروز دگراندیشان منتقد 
بهائیت از درون جامعۀ بهائی هســتیم. مسئلۀ 
گرایش به اســالم در میان باورمندان به آیین 
بهائــي و نیز ایجاد انشــعابات متعــدد در آن، 
هرچند ســابقه طوالنی دارد، اما با گســترش 
فضاى مجــازى و اینترنت، این امــکان براى 
برخی از روشــنفکران و اندیشمندان بهائی در 
غــرب به وجود آمد تا اعتراضاتی را به دیدگاه ها 
و عملکــرد رهبرى جامعــه بین المللی بهائی 
یعنی بیت العدل دراسرائیل وارد آورند. رهبرى 
بهائیــت در حیفا که خــود را الهی و مصون از 
خطا و لغزش می دانــد، در مقابل این انتقادات 
تاب نیاورده و مخالفت شــدید با روشــنفکران 
و فرهیختــگان معتــرض بهائــی در جهان را 
در دســتور کار خود قرار داده و با اســتفاده از 

ساختار پلیسی خود )یعنی هیئت هاى 
مشاوران قاره اى( تعداد زیادى از آنان 
را به بهانه هاى مختلف از جامعه بهائی 
طــرد و اخراج نمود و یا آنان را چنان 
تحت فشار قرار داد که مجبور به استعفا و خروج 

از بهائیت شدند. 
این گونه حرکت هاى خشــن و غیرمنطقی 
باعث شده اســت تا اندیشمندان فراوانی چون 
ویلیام گارلینگتن، خوان کول، اریک استتسون، 
فردریک گلیشــر، جورج فلیمینگ، آلیســون 
مارشال، استیون شول، سن مک گلین، و غیره 
که هریک مدتی عضــو جامعه بهائی بوده و به 
تبلیغ آموزه هاى آن مشــغول بودند، باالجبار 
از بهائیت جدا شــده و مقــاالت و کتاب هاي 
انتقادي مختلفي را در نقد عملکرد آیین بهائی 
به رشته تحریر درآوردند. در این شماره نشریه، 
خوانندگان محترم را بــا نظرات و دیدگاه هاى 
یکي دیگر از شخصیت هاي منتقد به تشکیالت 

بهائی آشنا مي کنیم. 
بیان دیدگاه هاي روشنفکران و منتقدان بهائي، 
لزوماً به معني تأیید سایر دیدگاه هاي سیاسي و 
اجتماعي و حتي نقطه نظــرات دیني این افراد 
نیست. بهائي شناسي با معرفي این اندیشمندان، 
تنها در صدد گشــودن راهي جدید در نگاه به 
آیین بهائي اســت. راهي که پیشــتر، برخي از 

اندیشمندان و متفکران، آن را پیموده اند. 
الف – بیوگرافي  •

 خانم کارن دي هایر1 اهل کالیفرنیاي امریکا 
اســت و در آنجا زندگي مي کند و به شــغل 

معلمي مشغول است. 
تحصیالت دانشــگاهي او در حوزه آموزش 
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به دلیل مباحث 

انتقادي مطرح  

شده ازسوي خانم 

باکت، بیت العدل 

او را فاقد 

صالحیت براي 

بهائي بودن اعالم 

و آقاي پیترخان 

عضو متوفاي 

بیت العدل، کارن 

را غیربهائي 

معرفي مي کند. 

و پرورش اســت و مطالعات فراواني 
را دربارۀ بهائیت انجام داده اســت. او 
نویســنده اي خــوش ذوق و محققي 
منتقد است که سعي دارد با نوشتن 

مطالب انتقادي و سؤال برانگیز، دیگران را متوجه 
واقعیات موجود در جامعه بهائي نماید. 

خانــم باکت از ســال 1999 بــه مدت 14 
ســال عضو فعال جامعه بهائي بود ولي به علت 
تناقضات موجود در بهائیت و اذیت وآزار زیادي 
که ازســوي رهبران بهائي دید، اعتماد خود را 
از دست داد و به اجبار تشکیالت بهائي را ترک 
کــرد. او در مطلبي با عنوان »چــرا بهائیت را 

  Why did I»ترک کردم؟
موارد  به   leave Baha'i?

زیر اشاره دارد:
»... دلیل جدا شــدن من 
از بهائیت، اطــالع از نیرنگ 
و دروغ محفــل ملي بهائیان 
امریکا دربــاره مجله دیالوگ 
بود. ]این مجله به اتهام حمله 

به تشکیالت بهائي از سوي محفل ملي بهائیان 
امریکا تعطیل شد[ من در کانونشن ملي2 سال 
1988 امریکا حضور داشتم و شنیدم که آن ها 
این موضوع را تکذیب کردند، ولي بعداً دریافتم 
که حقیقت چیز دیگري اســت. هیچ حمله اي 
ازسوي مجله صورت نگرفته بود، احساس کردم 
که محفل ملي به خود من دروغ گفته و امثال 
مرا بازیچه اغراض و اهداف سیاســي خود قرار 
داده است. محفل ملي بهائیان امریکا آن چنان به 
باور و اعتماد من نسبت به خودش، خیانت کرد 
که دچار بحران روحي شــدم و پس از آن دیگر 

نتوانســتم عقیده و باوري نسبت به 
بهاءاهلل داشته باشم. من جامعه بهائي 
را ترک کردم، چــون دیگر اعتمادي 
به نهاد ها و مؤسسات بهائي ندارم«.3 
او پــس از خروج از بهائیــت در فضاي مجازي 
و در ســایت شخصی خود،4 ضمن بحث دربارۀ 
بهائیان معترض، بــه درج دیدگاه هاي انتقادي 

خود مي پردازد. 
کارن مقاالتــي را نیز در نشــریۀ مطالعات 
فرهنگي فرقه اي5 به رشته تحریردرآورده است. 
از جمله مقاله »دشمنان در درون: نزاع و کنترل 
در جامعه بهائي«6 که در آن به معرفي و توضیح 
روشنفکران ناراضي در بهائیت 

مي پردازد. 
ایــن نشــریه را »بنیــاد 
خانواده امریکائي« که بعد ها 
فرقه اي«7  مطالعات  »انجمن 

نامیده شد، منتشر کرد. 
 وي مقاله دیگري در مجله 
ادیان نوظهــور8 که مجله اي 
دانشــگاهي دربارۀ ادیان نوظهوراست، به چاپ 
رسانید. به گفته آقاي موژان مؤمن ، باکت براي 
خود هویت بهائي خارج از تشکیالت بهائي قائل 

است9. 
به دلیل مباحث انتقادي مطرح  شده ازسوي 
خانم باکت، بیت العدل او را فاقد صالحیت براي 
بهائي بودن اعالم و آقاي پیترخان عضو متوفاي 

بیت العدل، کارن را غیربهائي معرفي مي کند. 
خانم باکــت از افراد فعال در ســایت بهائي 
رنتس10 اســت کــه انتقادات مختلفــي را در 
قالب هاي زیبا و بدیعی نسبت به بهائیت مطرح 
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متأسفانه 

روش مطلوب 

قرن  نوزدهمِي 

تمرکزگرایي، 

امروز بر جامعه 

بهائي غلبه دارد. 

این موضوع 

به خوبي در 

برنامه ریزي هاي 

چندساله آنان 

قابل مشاهده 

است. این 

برنامه ها عمدتاً 

مورد بي توجهي 

جامعه است، زیرا 

از باال به پایین 

طراحي شده و 

در آن ابتکارات 

فردي نادیده 

گرفته شده است. 

ولي برنامه ها 

همچنان تهیه و 

ارائه مي شوند

می کنــد و گاهي اوقات نیز با اســم 
مستعار باکیا11 در این سایت مطلب 

مي نویسد. 
باکت در مقاله »افکار من درمورد 

همه چیز«12 در سایت بهائي رنتس مي نویسد: 
»من ابتد ترســو بودم، سپس احساس خفگي، 
ناراحتي و نا امیدي کردم. ســپس براي مدتي 
طوالني عصباني شدم و مطالبي را در اینترنت 
نوشتم. اما به تدریج دوباره خود را کنار کشیدم، 
من هنوز به بهاءاهلل اعتقاد دارم ولي تشکیالت 
فعلي بهائیت را قبول ندارم و خارج از ســازمان 
بهائیت به ذکر و عبادت مي پــردازم. امیدوارم 
روزي برســد که یک جامعه بهائي راســتین 
تشکیل شود که به فکر خدمت به نوع بشر باشد؛ 
نه یک سازمان و تشکیالتي که توجه زیادي به 

افراد خود ندارد.« 
او ادامه مي دهد: »شما مخالفان خود را اذیت 
کردید و مرا نیز اذیت کردید. شما نمي توانید ادعا 
کنید که با علم و دین موافقید، ولي دانشمندان 

را مورد اذیت  و آزار قرار دهید.«
خانم باکــت برخالف دیدگاه آقــاي موژان 
مومن که مخالفان بهائیــت را افرادي متجاوز، 
غیرقانوني و داراي انگیزه هاي نفرت انگیز معرفي 
مي نماید، با بهائیت از در ستیزه جوئي و دشمني 
درنیامد. بلکه سعي کرد نظرات اصالحي خود 
را »به اطالع محفل ملي بهائیان امریکا برساند. 
ولي اعضاي محفل ملي امریکا به جاي توجه به 
نظراتش، او را در فهرست سیاه خود قرار داده و 

به عنوان منتقد به حاشیه راندند.« 
متأســفانه در جامعه امروز بهائي، اگر کسي 
هم صدا و هم رأي با تشــکیالت اداري نباشد، با 

سوءظن به او نگریسته مي شود. 
این عقیــده و باور غلط تاحدي در 
جامعۀ بهائي جا افتــاده، که وحدت 
عقیده به معني یکساني عقیده است. 
درنتیجه عقاید یک گروه خاص و برج عاج نشین، 
جایگزین تبادل افکار پویا و دینامیک شده است. 
من عدم تمرکز را بــر تمرکز ترجیح مي دهم. 
برنامه ریزي متمرکز و مقتضیات آن، زندگي را 
ساکن، خطي و مکانیکي مي سازد، لذا مي توان 
آن را طبقه بندي و دسته بندي کرد و به نوعي آن 
را کنترل کرد. ولي زندگي که این چنین نیست. 
زندگي با شــلوغي، هرج ومــرج وتنوع آمیخته 
است. متأســفانه روش مطلوب قرن  نوزدهمِي 
تمرکزگرایــي، امــروز بر جامعــه بهائي غلبه 
دارد. این موضــوع به خوبي در برنامه ریزي هاي 
چندساله آنان قابل مشاهده است. این برنامه ها 
عمدتاً مورد بي توجهي جامعه است، زیرا از باال 
به پایین طراحي شده و در آن ابتکارات فردي 
نادیده گرفته شده است. ولي برنامه ها همچنان 

تهیه و ارائه مي شوند. 
مثال دیگري از تمرکزگرائي در جامعه فعلي 
بهائي، تأکید بر جمع آوري اعانات و کمک هاي 
مالي و ارســال آن از مناطق مختلف به سمت 
مرکز جهاني بهائي )بیت العدل( اســت. جایي 
که پول ها بدون هرگونه توضیح یا شفاف سازي 
درباره هزینه ها، مصرف مي شــود. درحالي که 
ایــن پول ها را مي تــوان در محل هایي که ارائه 
مي شوند، براي نیاز مردم مصرف کرد و جوامع 

بهتري ساخت. 
در همین زمینه، من به توانمندســازي فرد 
براي انجام فعالیت هاي خالقانه باور دارم. هریک 
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با کمال تأسف، 

بسیاري از اسناد 

مرتبط با بهائیت 

و تاریخ آن، و نیز 

تعداد زیادي از 

آثار و نوشته هاي 

باب و بهاءاهلل 

هنوز ترجمه نشده 

یا به صورت رسمي 

منتشر نشده 

است. اگرچه کار 

ترجمۀ آن ها ممکن 

است طول بکشد، 

ولي چرا نسخه 

اسکن شده آن ها 

را روي اینتزنت 

قرار نمي دهند؟ 

چرا ما باید عقب تر 

از سایرین، دراین 

مورد باشیم؟

از ما تــوان بالقوه نامحدودي داریم،. . 
علي رغم این مطلــب بدیهي که در 
پیام هاي بیت العدل هم تکرار مي شود، 
ولي عماًل تنها دستورات و فرمان هاى 

بیت العدل اســت که جامعه را هدایت مي کند 
و مانــع از بروز و ظهــور خالقیت ها و ابتکارات 
مي شــود. افراد بهائي از به کار بردن هر ابتکار و 
نوآوري، قبل از بررسي وتأیید محافل محلي یا 

ملي منع شده اند. 
شــاید درمیان همۀ ما غریزۀ کسب دانش و 
معرفت از قوي ترین غرائز باشد. به همین دلیل 
اســت که من عالقه مند به کسب علم وتحري 
حقیقت واقعي هستم. با کمال تأسف، بسیاري 
از اسناد مرتبط با بهائیت و تاریخ آن، و نیز تعداد 
زیادي از آثار و نوشــته هاي باب و بهاءاهلل هنوز 
ترجمه نشده یا به صورت رسمي منتشر نشده 
است. اگرچه کار ترجمۀ آن ها ممکن است طول 
بکشد، ولي چرا نسخه اسکن شده آن ها را روي 
اینتزنت قرار نمي دهند؟ چــرا ما باید عقب تر 
از ســایرین، دراین مورد باشــیم؟. . . امروزه در 
بهائیت، توجه زیادي به ابعاد مادي مي شــود و 
جنبه هاي کیفــي و معنوي فدا مي گردد. وقت 
و انرژي زیــادي از جامعه بهائي، بیهوده صرف 
ثبت و تسجیل، تبلیغ مبلغان سیار، مهاجران، 
شــرکت کنندگان در دوره هــاي روحي، اضافه 
کــردن به تعداد کالســتر ها و ســطح آن ها و 
جمع آوري وجه براي حساب ها و صندوق هاي 
بهائي مختلف مي شــود. حال آنکه براي افراد 
و جوامــع بهائــي، کیفیت امور، مهم اســت و 

پیش شرط هرگونه رشد و توسعه مادي است. 
از نظر من تشــکیالت و ســاختار یک ابزار 

است و نه جایگزین عقیده و باور، ولي 
متأسفانه در جامعه بهائي، کاغذبازي 
و بروکراســي جایگزیــن روحانیت و 

معنویت شده است. 
یکي دیگر از مشکالت من، ابهام و سردرگمي 
در شــناخت موقعیت و اختیــارات نهادهاي 
دوگانۀ نظــم اداري، یعنــي بیت العدل و مقام 
والیت امراهلل است. بسیارى از بهائیان معتقدند 
بیت العدل »خــداي روي زمیــن«، »نماینده 
خدا روي زمین« یا چیزي شــبیه به این است. 
این گونه افراد، معموالً به اشتباه، تصور مي کنند 
که هر حرفي هم که از دهان شــوقي افندي و 
منشي هاي او خارج شده نیز قانون بهائي است. 
این شاید یکي از مخرب ترین اشتباهاتي است 
که رخ داده است، زیرا به طرق مختلف به جوامع 
بهائي آســیب مي زند. فکر مي کنم شــناخت 
و درک بهتر از مفهــوم و اهمیت »مصونیت از 
خطا« در چهارچوب زبان و فرهنگي که استفاده 
شده است، موجب برطرف شدن این سوءتفاهم 

و زایل شدن آثار منفي آن مي شود. 
من معتقدم همه چیز باید روشــن و شفاف 
باشــد، پنهــان کاري و عدالــت نمي توانند در 
کنارهم زیســت کنند. این مطلب بارها و بار ها 
در طول تاریخ بشــر عیان شده است و نیاز به 
بحث جدیدي نــدارد. صادقانه امیــدوارم که 
همۀ صداهاي درون تشکیالت در طرفداري از 
شفافیت شنیده شود و به یاد بیاوریم که عدالت 
در نــزد »او« مهم تــر و محبوب تر از همه چیز 

است.«
خانــم باکت در فضاي مجازي فعال اســت. 
در ســال هاى 2000 و2001 چند مقاله درباره 
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موضوعات مرتبط با جامعه بهائي در 
نشریه اینترنتي Themestream به چاپ 
رسانید ولي این مجله به طور ناگهاني 
در 12 اوریل2001 تعطیل شد. خانم 

باکت برخي از مقاالت منتشرشــده در نشریه 
فوق را در ســایتی اینترنتی13 آورده اســت، از 

جمله مقاله: 
* بهائیت شاعر نیوزلندي را اخراج مي کند،

* شورش در درون جامعه بهائي، 
* بهائیت آییني خارج از تعادل،

* بنیادگرائي بهائي،
* همه برابرند، ولي برخي برابرتر،

* عصمت یعني آنکه هیچ گاه مجبور نشــوي 
بگویي متأسفم یا معذرت مي خواهم،

* همه عالقه مند هستند بر دنیا حکومت کنند،
* تالیسمان دچار فروپاشي،

* خروج، فوج فوج. 

ب : بررسي دیدگاه هاي انتقادي خانم باکت •
خانم کارن باکت انتقادات زیادي را به نظامات 

وتشکیالت اداري بهائیت دارد که ذکر 
همه آن ها از حوصله این مقاله خارج 
است، براي آشنایي خوانندگان گرامي، 

در زیر به اهم این نکات مي پردازیم. 
1- سانســور و کنترل شدید امنیتي و برخورد 

تند تشکیالت بهائي با روشنفکران. 
2- اعتراض به »مصون از خطا بودن« بیت العدل. 
3- ممنوعیــت حضــور زنــان در بیت العدل 
)باالترین ســطح رهبري بهائیت( و تضاد آن با 

اصل تساوي زن ومرد در بهائیت. 
4- اعتراض به طرد واخراج برخي از روشنفکران 
بهائي، با سوءاستفاده از واژه »عهد ومیثاق الهي«. 
5- بحث طرح روحي و عدم کارآئي آن در اکثر 
جوامع بهائي، ابهام و مشکالت موجود در طرح. 

6- انتخابات بهائي، نقاط ضعف و چالش ها. 
7- بررسي عملکرد محفل ملي کانادا و امریکا و 
وجود سابقۀ فساد اخالقي و عدم شفافیت مالي 

در آن. 

1- سانسور و کنترل شدید امنیتي و برخورد  •
تند تشکیالت بهائي با روشنفکران. 

در آئین بهائي افراد موظفند فقط در چهارچوب 
آموزه هاي شریعت و دستورات بیت العدل عمل 
نمایند، لذا اجازه تأویل و تفسیر متون بهائي و 
یــا اظهارنظر در مورد آن ها را ندارند و باید تابع 
قرائتي از متون بهائي باشند که بیت العدل، آن 
را قبول داشــته وتأیید مي نماید. از طرف دیگر 
انتشار هر مطلب علمي که با قرائت هاي رسمي 
بیت العدل مغایرت داشته باشد یا حاوي انتقادي 
و لو کم رنگ بــه عملکرد محافل محلي و ملي 
باشد، قابلیت چاپ و انتشار حتی در حد محدود 
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تشکیالت بهائي 

همواره در طول 

تاریخ، هرگونه 

اطالع رسانی 

عمومی درباره  

این آیین را 

تحت کنترل 

داشته و از حربه 

تهدید و تحریم 

برای ساکت 

کردن اعضایی 

که دیدگاهی 

غیرسنتی دارند، 

استفاده کرده 
است

را نــدارد. محافل ملي بــا راه اندازي 
»لجنه تصویب تألیفات« نویسندگان 
را موظــف مي نمایند تألیفات خود را 
قبل از انتشــار، به این لجنه ارســال 

نمایند و درصورت تأیید کتبي این لجنه، اقدام 
به چاپ مطلب نمایند. 

جالب اینجاست که اعضاي لجنه یادشده که 
نوعاً در همه موضوعات علمي تخصص ندارند، 
کتاب را مطالعه کرده و هرکجاي مطالب را، که 
مغایر با قرائت تشکیالت و یا مغایر با دیدگاه هاي 
50 سال قبل شــوقي رباني و100 سال پیش 
عبدالبهاء باشــد، از کتاب حذف کرده و مابقي 
مطلب را اگر در تأیید دیانت بهائي باشد، اجازه 
چــاپ مي دهند و درصورت مخالفت و اعتراض 
نویسنده از چاپ کل کتاب جلوگیري می کنند 
و فرد معترض در فهرســت ســیاه محفل قرار 

مي گیرد. 14
خانم کارن در مقاله اي با عنوان »ســرکوب 
فروم تالیسمان«15 که در تاریخ 15 اپریل 2001 
در مجله Themestream منتشــر شده است، به 
موضوع سانســور در بهائیت و برخوردهاي تند 
مدیران وقت بهائي با روشــنفکران مي پردازد و 
از محدودیت ها و کنترل هاي شدید امنیتي در 

بهائیت، سخن به میان مي آورد. 
ذیــاًل به قســمت هایي از این مقاله اشــاره 

مي شود:16
»آیین بهائی اغلــب به عنوان یک آیین باز و 
تحمل کننده معرفی می شود، که به خاطر داعیه 
ارائه تعالیمی درباره وحدت ادیان، برابرى زن و 
مرد و صلح جهانی، به عنوان آیینی براى نســل 
جدید و موحدان دهکــده جهانی طبقه بندى 

می گردد. اما آنچه که بسیار کم درباره 
ایــن آیین، )حتی در بین پیروان این 
آئین( دانســته شــده، این است که 
تشــکیالت بهائي همــواره در طول 
تاریخ، هرگونه اطالع رسانی عمومی درباره  این 
آیین را تحت کنترل داشته و از حربه تهدید و 
تحریم براى ساکت کردن اعضایی که دیدگاهی 

غیرسنتی دارند، استفاده کرده است. 
هرچند نصوص بهائي مشوق تحري حقیقت 
و تحقیق در متون بهائي اســت، ولي مدیران و 
اداره کنندگان محافظه کار تشــکیالت، نسبت 
به مباحث دقیق و انتقادى روشــنفکران بهایي 
بدبیــن بودنــد. در اواخر دهــه 70 میالدى، 
عده اى از جوانــان بهائي در لس آنجلس، گروه 
مطالعه کوچکی را تشــکیل دادند و به انتشار 
یک خبرنامه کوچک محلــی به نام »خبرنامه 
کالس مطالعه بهائی لوس آنجلس«17 پرداختند. 
)1976-1983( آرشیو الکترونیکی این خبرنامه 
در وبسایت اچ - بهایی قابل دسترسی است. 18 

این خبرنامه با پافشاري محفل ملی آمریکا و 
به بهانه »بازرسی قبل از انتشار«، خاموش شد. 

تالشــی دیگر بــراى انتشــار دیدگاه هاى 
غیررسمی درمورد آیین بهائی، مجله دیالوگ19 
بود که در دوره کوتاهی در اواســط دهه 1980 
میالدى انتشــار یافت. آرشیو الکترونیکی این 
مجله از سال 1986 تا 1988، از طریق وبسایت 

اچ – بهائی ) قابل دسترسی است(. 20
در کانونشن ملي سال 1988بهائیان امریکا، 
وقتی نمایندگان بهائیان سراســر آمریکا براى 
انتخاب اعضاى محفل ملی سال بعد جمع شده 
بودند، فیروز کاظم زاده، دبیر امورخارجه، به طور 
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اکثر قریب  به 

 اتفاق بهائیان 

معتقدند که 

بیت العدل 

)رهبري جهاني 

بهائي در 

اسرائیل( مصون 

از خطا و داراي 

عصمت است؛ 

به این معني که 

اگر بیت العدل 

تحت شرایط 

الزم تشکیل 

شود و اعضاي 

آن ازسوي عموم 

بهائیان انتخاب 

شده باشند، این 

بیت العدل تحت 

حفظ و صیانت 

بهاءاهلل است

خــاص یک مقاله را بــا عنوان »یک 
طــرح معتدل، پیشــنهادهایی براى 
احیاى دوباره جامعه بهائی آمریکا«21، 
که قرار بود چاپ شود، تقبیح کرد و 

از دست اندرکاران مجله با عنوان »معاندین« نام 
برد. با این برخورد خصمانه و پس از خدشه دار 
شدن وجهه شان در جامعه بهائیت، دبیران مجله 
انتشار آن را متوقف کردند. تعدادى از افرادى که 
در خبرنامــه گروه مطالعه لس آنجلس و مجله 
دیالوگ مشارکت داشتند، بعداً از اعضاى فعال 

فروم »تالیسمان« شدند،« 
در دیدگاه کارن، کنترل و نظارت بر تألیفات 
بهائي که در زمان شوقي افندي تنها به منظور 
تضمین صحت مطلب و شایستگي بهائیت به 
هنگام عرضه آن بــه عموم مردم درنظر گرفته 
شــده بود، اینک بــه ابزاري سیاســي تبدیل 
شــده اســت و اعضاي هیئت بررسي تألیفات 
به سانســور گسترده و تحمیل عقاید و دیدگاه 
خود مي پردازند. این خط  مشي، در حال حاضر، 
عمدتاً براي خاموش کردن نظرات و دیدگاه هاي 
متفاوت و جلوگیري از انتشار شفاف دیدگاه هاي 
مستقل از نگاه اکثریت، به کار گرفته مي شود و 
نوعي سانسور خاموش و بي سروصداست که از 
چشم عموم مردم مطلع در جامعه بهائي پنهان 
مانده و بنابر ماهیت آن، امر بســیار خطرناکي 

است. 
خود گاردین )شــوقي افندي( کار نظارت و 
کنترل تألیفات را موقتي اعالم کرده بود و قرار 
بود وقتي که بهائیت بهتر شناخته شود، به طور 

قطع و یقین این رویه متوقف گردد. 
در این عصر و زمان که عصر علم و تکنولوژي 

اســت و تبــادل اطالعات توســط 
امکان پذیر است،  به راحتي  تجهیزات 
این دیدگاه مدیران بهائي که مدعي 
هستند سانســور، دیانت بهائي را، از 
سوءبرداشــت هاي بهائیان وغیر بهائیان حفظ 
مي کند، یک دیدگاه و نگرش پدرساالرانه است. 
بــراي جامعه اي کــه مي خواهــد از ابهام و 
گمنامي خارج شــود، بررســي و متعاقب آن 

سانسور، جایگاهي ندارند. 

2-  اعتراض به »مصون از خطا بودن«  •
بیت العدل

 در مــورد عصمت و مصــون از خطا بودن 
بیت العــدل نظرات مختلفي وجود دارد. در این 
مقاله درنظر است که به دیدگاه هاي خانم کارن 
باکت در موضوع عصمــت بیت العدل پرداخته 
شــود، ولي براي اینکه خواننــدگان گرامي با 
نظرات مختلــف بهائیان، در این مورد آشــنا 
گردند، ابتدا توضیح کوتاهي ارائه خواهد شد و 

سپس به نظرات خانم کارن مي پردازم. 
اکثر قریــب  به  اتفاق بهائیــان معتقدند که 
بیت العدل )رهبري جهاني بهائي در اســرائیل( 
مصــون از خطا و داراي عصمت اســت؛ به این 
معني کــه اگر بیت العدل تحت شــرایط الزم 
تشکیل شود و اعضاي آن ازسوي عموم بهائیان 
انتخاب شده باشند، این بیت العدل تحت حفظ 
و صیانت بهاءاهلل اســت. بنابراین اگر بیت العدل 
به اتفاق یا اکثریــت آراء تصمیمي اتخاذ نماید، 
آن تصمیم بدون اشــتباه و مبــري از هرگونه 
خطا و اشــتباه خواهد بود.22 طبق این اعتقاد، 
اعضاي بیت العــدل هرچند به تنهائي مصون از 
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گروه دیگري 

از بهائیان که 

به »بهائیان 

روشنفکر« 

معروف هستند، 

بیت العدل را 

فاقد هرگونه 

مصونیت از خطا 

می دانند و به 

این جمله که 

»بیت العدل هرچه 

بگوید و تصمیم 

بگیرد، صحیح 

ودرست است« 

انتقاد جدي 
دارند. 

یکي از طرفداران 

این نظریه خانم 

باکت است

خطا نیســتند و امکان تصمیم هاى 
اشتباه دارند ولي وقتي دورهم جمع 
شده و در قالب هیأت بیت العدل قرار 
مي گیرند، تحــت حفاظت و صیانت 

الهي قــرار گرفته و در هنــگام اخذ تصمیم و 
اظهارنظــر از ناحیه روح القدس مورد تأیید قرار 
می گیرند و دستورات خود را با الهام از آن صادر 

می نمایند. 
بعضی دیگر از اندیشــمندان بهائي، درمورد 
عصمت بیت العدل و رهبران بهائي، نظر دیگري 
دارند. آن ها معتقدند بیت العدل فقط درهنگام 
تشــریع احکام مصون از خطــا خواهد بود، نه 
درهمه مواقع. بنابراین، این احتمال وجود دارد 
که بیت العدل درهنگام ارائه یک نظریه سیاسي 
یــا اجتماعي یا اقتصادي به خطــا رود و یا در 

صدور یک پیام یا اظهارنظر اشتباه کند. 
یکــي از طرفداران نظریه فوق، ادو شــفر،23 
شخصیت مهم بهائي و رییس پیشین محفل ملی 
آلمان است که دوران حیات شوقی را نیز درک 
کرده است. وى نه تنها بیت العدل بلکه عبدالبها 
و شوقي افندي را نیزدرهنگام اظهارنظر و بیان 
مطالب غیرتبییني، مصون از خطا نمي داند. او 
در رســاله دکتراي خود با عنوان »مباني نظم 
اداري بهائي« که در ســال 1957 از دانشکده 
حقوق دانشگاه روپرتزر کارل هایدلبرگ دریافت 
شــده اســت، دربارۀ چگونگي عصمت رهبران 

بهائي به اظهارنظر پرداخته است. 24
با درنظر گرفتن بیــان فوق بیت العدل فقط 
درهنگام تشــریع احکام جدید یا احکامي که 
بهاءاهلل صدور آن ها را به بیت العدل محول کرده 

است، مي تواند مصون از خطا باشد. 

آقاي شفر عصمت موهوبي را دلیل 
رهایي از گناه و منزه بودن و بي عیب  
و نقص بودن نمي داند. البته بیت العدل 
اظهــارات جناب شــفر را اظهارنظر 
شخصي ایشــان تلقي کرده است وآن را تأئید 
نمي کند )پیام بیت العدل 7 اپریل 2008خطاب 

به یاران ایران(. 
گــروه دیگــري از بهائیان که بــه »بهائیان 
روشــنفکر« معروف هستند، بیت العدل را فاقد 
هرگونه مصونیت از خطا می دانند و به این جمله 
کــه »بیت العدل هرچه بگوید و تصمیم بگیرد، 

صحیح ودرست است« انتقاد جدي دارند. 
یکي از طرفداران این نظریه خانم باکت است 
که در ادامًه با دیدگاه هاي او در این زمینه آشنا 

خواهید شد. 
گروه دیگرى از بهائیان نیز معتقدند بیت العدل 
زماني ملهم به الهامات الهي خواهد بود که ولي 
امر بهائي در رأس آن حضور داشــته باشد. زیرا 
براســاس آموزه هاي بهائي، ولي امراهلل به عنوان 
عضو دائم و رئیس بیت العــدل باید همواره در 
جلسات بیت العدل حاضر باشــد و بیت العدل 
بدون حضور ولــي امراهلل نه تنها مصون از خطا 

نیست بلکه اساساً غیرقانوني و نامشروع است. 
این قول افرادي است که به بهائیان ارتدکس 
معروف هستند و تشکیالت بهائي آن ها را افرادي 
ناقض و دشمن، دانسته و هرگونه رفت  و آمد و 
سالم و کالم با آن ها را ممنوع اعالم نموده است. 
از نظر بهائیان ارتدکــس بیت العدل موجود 
غیرقانوني است و نه  تنها مصون از خطا و اشتباه 
نیست، بلکه مصوباتش نیز باطل است.25 براي 
خانــم کارن باکت، مصون از خطا بودن اعضاي 
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منطق حکم 

می کند، قبل 

از اینکه کسی 

بتواند به پرسشی 

پاسخ دهد یا 

موضعی درمورد 

مطلبی بگیرد که 

مصون از خطا 

باشد، نیازمند 

دانش و اطالعات 

فراوان و زیاد 

است. اگر کسی 

بخواهد همواره و 

بدون محدودیت 

درمورد هرچیزی 

نظر صحیح داشته 

باشد، الزمه اش 

این است که آن 

فرد دانش کامل و 

بدون محدودیت 

داشته باشد و 

همه چیز را بداند 

و عالم مطلق باشد

کادر مرکــزي بهائــي در اســرائیل 
)بیت العدل( قابل هضم نیســت و به 
آن معترض اســت. او درسایت بهائي 
رنتس در فوریه 2007 در مقاله »آیا 

بیت العدل مصون از خطا اســت؟«26 به تحلیل 
این موضوع پرداخته و مي نویسد:

»براى بسیارى از مردم مصون بودن از خطا به 
این معنا است که فرد اشتباهی نمی کند و هرچه 
بگوید یا تصمیم بگیرد یا انجام دهد درســت و 

صحیح است. 
اما مســئله اى که براى ذهــن کوچک من 
قابل هضم نیســت این است که اگر شخص یا 
مؤسســه اى، مانند بیت العدل در آیین بهائی، 
به گونه اى باشد که مصون از خطا تلقی شود، آیا 
این مؤسسه نباید صاحب تمامی دانش ها باشد؟ 

براى روشن شدن مطلب توضیح می دهم. 
اگر من بخواهم از فردى مصون از خطا، مثاًل 
پاپ یا فرضاً بیت العدل، سؤالی بپرسم که مثاًل 
ســرعت یک پرســتوى افریقایی در هوا چقدر 
است؛ آیا آن فرد یا مؤسسه نباید قبل از اینکه 
به من جوابی بدون خطا بدهد، سرعت پرستوى 

افریقایی را بداند؟
ممکن اســت شما استدالل کنید که پاپ یا 
بیت العدل تنها در مسائل مرتبط با آیین کاتولیک 
یا آیین بهائی مصون از خطا هستند. آن ها اگر 
بخواهند در مورد پرنده شناسی صحبت کنند، 
حرفی براى گفتن ندارند. درنتیجه آن ها یک راه 
فرار براى خود به طور اتوماتیک خواهند داشت، 
آیا این طور اســت؟ بسیار خوب، شما به صورت 
ظاهر و از لحاظ قواعد درســت می گویید، من 
فقط یک مقایســه انجام دادم و به قول معروف 

در مثل مناقشه نیست!
برگردیــم به بحــث، منطق حکم 
می کند، قبل از اینکه کسی بتواند به 
پرسشی پاسخ دهد یا موضعی درمورد 
مطلبی بگیرد که مصون از خطا باشد، نیازمند 
دانش و اطالعات فراوان و زیاد است. اگر کسی 
بخواهد همــواره و بــدون محدودیت درمورد 
هرچیزى نظر صحیح داشته باشد، الزمه اش این 
است که آن فرد دانش کامل و بدون محدودیت 
داشــته باشد و همه چیز را بداند و عالم مطلق 
باشد27. حتی اگر کسی درباره همه چیز دانش 
ندارد، براى اینکه بتواند مصون از خطا باشــد، 
همچنان نیازمند دانشي است که بتواند محاسبه 
کند، آنالیز نماید و بتواند بدون هرگونه اشتباه به 
نتیجه و سرانجام درستی برسد )یعنی نه تنها راه 

حل را بداند، بلکه پاسخ صحیح را هم بداند(. 
اما صبر کن، شــاید من دارم سروته، به این 
قضیه نگاه می کنم. چه می شود اگر پاپ نیازى 
نداشته باشد که همه چیز را بداند )عالم مطلق 
باشــد( که بخواهد جواب مسائل را بدهد؟ چه 
می شود که پاپ بتواند روابط زمان و مکان و فضا 
را تغییر دهد و حقیقت را دوباره بازسازى کند و 
سرعت پرستوى افریقایی در هوا، همان چیزى 

بشود که او فرض کرده است؟
باتوجه به این مطلب، من تنها یک اشــکال 
به این نظریه می گیرم و آن اینکه نه پاپ، و نه 
بیت العدل و نه هیچ انسان دیگرى چنین قدرتی 
ندارند! هیچ موجودى نیست که این کار را بتواند 
بکند مگر خداوند )گرچه انسان هایی هستند که 
حتی اعتقادى به وجود خدا ندارند( و تا آنجا که 
من می دانم کس دیگرى چنین ادعایی نکرده 
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ولی امراهلل 

نمی تواند نظر 

اکثریت اعضای 

بیت العدل را لغو 

کند، اما وظیفه 

دارد چنانچه 

حکمي، در تعارض 

با مفاهیم و یا روح 

سخنان بهاءاهلل 

ازسوي بیت العدل 

صادر شود، به 

آنان تذکر داده 

و درخواست 

تجدیدنظر در حکم 

صادره نماید

است که قادر مطلق باشد. 
برگشتیم به خانه اول! این موقعیت 
و جایگاه خوبی اســت که بپرسیم آیا 
بیت العدل واقعاً داناى مطلق اســت؟ 

ایــن می تواند خیلــی از مســائل را حل کند؛ 
»اگرچه بیت العدل داناى مطلق نیست... !« 28

خوب، این نظریه هم با شــاهدى که از خود 
بیت العدل آوردیم منتفی است!

حال، قبــل از اینکه بحــث را ادامه دهیم، 
می خواهم مطلب دیگرى را روشــن کنم. قصد 
من این نیست که بگویم داناى مطلق و مصون 
بودن از خطا، دو مطلب یکسان هستند؛ هرگز. 

 شخص می تواند همه چیز را بداند اما اشتباه 
کند. شــخصی می تواند داناى مطلق باشد ولی 
هنگام پاسخ گویی آن را مورد توجه قرار نداده و 
به آن بي توجه باشد. این دو به طور آشکار ازهم 
جدا هستند و ارتباطی با یکدیگر ندارند. کسی 
می تواند یکی از آن ها را داشته باشد درحالی که 
دیگرى را ندارد. اما آیا می توان دّومی را داشت 
و اولی را نداشــت؟! آیا کسی می تواند مصون از 
خطا باشــد، درحالی که فاقد همه دانش هاست 
و داناى مطلق نیســت؟ اگر جواب مثبت است، 

چگونه چنین چیزى ممکن است؟
ما هیچ مطلبي، درمیان آثار و نوشــته هاى 
شــوقی افندى پیــدا نکردیم که گفته باشــد 
بیت العدل در موقعیت و شرایط تصمیم گیرى 

به »تصمیم غلطی« برسد. 29
چگونه می شــود که شــخص یا مؤسسه اى 
زمینی و مادى، مصون از خطا باشد )به این معنا 
که هیچ اشتباهی مرتکب نشود و همواره درست 
عمل کند(، اگر آن مؤسســه داراى کمال علم 

نباشد؟ این موضوع براى من مسئله و 
چیستان شده است. 30

اگر شما پاســخی دارید خوشحال 
می شوم که با من در میان بگذارید«. 

در ادامه مطلب، خانم کارن به چند پاســخ 
رســیده، در این باره اشــاره مي نماید که براي 
روشــن شدن بحث مهم اســت. اول اظهارنظر 
آقاي سن مک گلن31 که خود از منتقدان آئین 

بهائي است. او مي گوید:
»به طور یقین مصون بودن از اشتباه نیازمند 
علم مطلق اســت، که نه بیت العــدل و نه ولی 
امراهلل داراى آن نیستند: شوقی افندى می گوید 
اگر ولی امراهلل را فردى مافوق بشر بدانیم همانا 

کفرگویی کرده ایم«. 32
به یقین همین مســأله براى بیت العدل هم 
صادق اســت، یعنی مصون از خطا و اشــتباه 

دانستن بیت العدل جهانی نیز کفرگویی است. 
بیت العدل می گوید: ما در میان نوشــتجات 
شوقی افندى مطلبی نیافته ایم که حاکی از این 
باشد که بیت العدل در تصمیم گیرى هاى خود به 

نتیجه نادرستی می رسد. 33
شوقی افندى می گوید:

»ولی امــراهلل نمی تواند نظر اکثریت اعضاى 
بیت العــدل را لغو کند، اما وظیفه دارد چنانچه 
حکمي، در تعارض با مفاهیم و یا روح سخنان 
بهاءاهلل ازســوي بیت العدل صادر شود، به آنان 
تذکــر داده و درخواســت تجدیدنظر در حکم 
صادره نماید.«34 بیت العدل داناى کل و عالم به 
همه چیز نیست، درنتیجه می تواند در تشخیص 
حقایق اشتباه کند یا به خاطر کمبود اطالعات 
در موضــوع به اشــتباه بیفتد و این مســئله 
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بیت العدل دانای 

کل و عالم به 

همه چیز نیست، 

درنتیجه می تواند 

در تشخیص 

حقایق اشتباه 

کند یا به خاطر 

کمبود اطالعات در 

موضوع به اشتباه 

بیفتد و این 

مسئله کامالً واضح 

است

کاماًل واضح اســت. اّمــا چیزى که 
شوقی افندى در اینجا می گوید به طور 
خاص به موضوع مهم ترى اشاره دارد: 
بیت العدل فاقد دانش کامل از مفاهیم 

و روح تعالیم بهاءاهلل است. بنابراین، بیت العدل 
می تواند در ورطه اى مهم تر و عمیق تر از تصمیم 
اشــتباه هم بیفتد. به گونه اى که ممکن است 
هدایت جامعۀ امر را به مســیرى جداى از روح 
منتج از سخنان بهاءاهلل ببرد. همان طور که هر 
فرد دیگرى ممکن است این گونه بشود. کلمات 
شوقی افندى، دعوت به اصرار و الزام بیت العدل 
بر مواضع شخصی آن ها نیست، بلکه متذکر این 
مطلب است که افراد باید فروتنی داشته باشند. 
آقاي برانــدن کوک35 یکي دیگر از منتقدان 

آئین بهائي مي نویسد: 
»کل مطلب از نظر من خیلی ساده است، ابتدا 
اجازه دهید فرض کنیم که بیت العدل، همیشه 
»درست« می گوید، البته به شرط آن که همه 
اطالعات مربوطه را داشته باشد. ارسطو می گوید 
»تنها« دلیل اینکه ما انتخاب غلطی داریم این 
است که همه حقایق را نمی دانیم. اشتباه، نتیجه 
اطالعات ناکافی اســت. هریک از مــا، اگر در 
موضوعی، اطالعات کافی داشته باشیم، تصمیم 
درستی خواهیم گرفت. اگر بیت العدل، به این 
مفهوم، مصون از خطاست، من آن را می پذیرم، 
همان طور که درمورد هر شخص و نهاد دیگرى 
هــم آن را می پذیرم. ولی باتوجــه به کمبود 
اطالعات و شناختی که در عالم وجود دارد، من 
هیچ تضمینی ندارم که تمام مصوبات بیت العدل 

درست و صحیح باشد.«
یکي از خوانندگان، واژه مصونیت از خطا را، 

حربه اي براي ایجــاد وحدت معرفي 
مي نماید. او مي گوید:

به نظــر من اینکــه مــا بپذیریم 
بیت العدل مصون از خطاســت براى 
حفظ وحدت جامعه بســیار ضرورى است. در 
همین راســتا بیت العدل هــم باید تالش کند 
که اعضاى آن از مردم دیگر برتر باشــند. آن ها 
باید تا آنجا کــه می توانند در امور تکنولوژى و 
غیره داراى آگاهی باشند که بتوانند همه چیز 
را بررسی کنند و این مسئولیتی بسیار سنگین 

است. 
یکــي از بهائیان طرفــدار بیت العدل، ضمن 
اشــاره به سخنان داگالس مارتین )عضو سابق 
بیت العــدل( در ســال 2006، اظهــارات او را 

خالصه وار این گونه بیان کرده است: 
• ما باید بیــن هدایات و مصونیت از خطاى 
الهی و مصونیت از خطــاى اعطایی بهاءاهلل به 

بیت العدل تفاوت قائل شویم. 
• بیت العدل به طریق دیگرى هدایت می شود. 
• پروسه تصمیم گیرى براساس مطالعه عمیق 

نصوص مرتبط است. 
• در حال حاضر هیچ تصمیم گیرى توســط 
بیت العــدل صــورت نمی گیرد مگــر آنکه از 
دارالتحقیق خواسته می شود متون مربوط به آن 
موضوع را ارائه دهند و بیت العدل آن ها را مطالعه 

و درباره آن ها تفکر می کند. 
• آقاى مارتین شهادت داده است )به شهادت 
خودش( کــه در زمانی که او در آن مؤسســه 
مشــغول به خدمت بوده، بیت العدل مصون از 

خطا بوده است. 
• او دائماً می گوید تصمیمات مصون از خطاى 
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 بیت العدل 

درمورد نقشه های 

شکست خورده 

خود در گذشته 

صحبت می کند، 
همچنین 

درمورد اینکه 

چرا نقشه ها، 

شکست خوردند 

و اینکه چرا این 

راه های جدید 

بهتر هستند، 

سخن می گوید. 

حاال این را درنظر 

بگیرید، نقشه های 

شکست خورده 

قبلی، همگی در 

گذشته با اشتیاق 

کامل پیش بینی 

شده بودند و 

همگی آن ها از 

پیام رضوان 

بیت العدل منشاء 

می گیرند

بیت العدل محدود به موضوع خاصی 
نیســت و هر تصمیمی که از ناحیه 
بیت العدل صادر می شود، هرچه قدر 
که آن تصمیــم زمینی و این دنیایی 

باشد، مصون از خطاست. 
* ایده مصونیت از خطا براى افرادى که بخواهند 
آن را بپذیرند، مسئله سختی است، اما آن هایی 
که این مسئله برایشان وجود دارد و در جامعه 
بهائی هستند، مشکلشان خودخواهی ها و غرور 

خودشان است. 
* آقاى مارتین سپس از قول عبدالبهاء می گوید 
که بیت العدل مصون ازخطا است در هرمسئله اى 

که آن ها در مورد آن، تصمیم گیرى کنند. 
* روى گرداندن از این راهکار )مصون دانستن 
بیت العدل از خطا( براى ما مشکالت بسیارى 

ایجاد می کند. 
 آقاي دان جنســن36 از منتقدان آئین بهائي 
درمورد مطالب فوق این کامنت را نوشته است: 
»این فرد دربارۀ مطلب باال به نکته اي اشاره 
کرده است که من خیلي آن را دوست دارم، آنجا 

که مي گوید:
»آقــاى مارتیــن شــهادت داده اســت که 
بیت العدل در زمان خدمــت او مصون از خطا 

بوده است!«
حال چگونــه می تواند بگوید که بیت العدل 
اشتباه کرده باشد؟ او به هرحال عضو بیت العدل 

بوده است!
این یکی هم خیلی خوب است:

»آقــاى مارتین ســپس از قــول عبدالبهاء 
می گویــد که بیت العدل در هر مســئله اى که 

تصمیم بگیرد مصون از خطاست.«

به نظــر می رســد کــه عبدالبهاء 
می بایست راست گفته باشد؛ اگر که 
آقاى مارتیــن از قول او چیزى گفته 

است!
مــن به ایــن معتقدم که گفتمــان مصون 
بودن از خطاى مؤسســه هاى بهائی باید توسط 
بهائیان مورد قبول باشد. سواى اینکه از لحاظ 
منطقی پوچ اســت. چگونه فردى می تواند پایۀ 
یک حقیقت دینی را بــر روى منطق بگذارد؟ 
تمامی نکته ویژه دین این است که ما نمی توانیم 
حقیقــت را خودمان به خودى خود تشــخیص 
دهیم و بهاءاهلل این مسئله را درجاهاى متعددى 

بیان کرده است.« 
در انتهــاى این مقاله و در بخش کامنت ها، 

فرد دیگرى به نام فرانک وینترز مي نویسد:
»مصونیت از خطا، بدون داشــتن علم کامل 
و جامع باعث ایجاد خالء می شــود، که شانس 
خطا را باال می برد. بیت العدل درمورد نقشه هاى 
شکست خورده خود در گذشته صحبت می کند، 
همچنین درمورد اینکه چرا نقشــه ها، شکست 
خوردند و اینکه چرا ایــن راه هاى جدید بهتر 
هســتند، ســخن می گوید. حاال این را درنظر 
بگیرید، نقشه هاى شکست خورده قبلی، همگی 
در گذشــته با اشــتیاق کامل پیش بینی شده 
بودنــد و همگی آن ها از پیام رضوان بیت العدل 
منشاء می گیرند. بیایید همۀ این ها را رها کنیم و 
برگردیم به همان روحانی بودن. شاید بیت العدل 
یک زمانی جهان را اداره کند، شــاید هم نکند؛ 
اما چرا این مقدار کوته فکرى کنیم و متعصبانه 
برخورد کنیم؟ درحال حاضر من به بیت العدل 
اعتمادى ندارم که بتواند پیاده روى جلوى خانه 
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تصمیم های 

بیت العدل 

می تواند بسیار 

عمیق تر از یک 

خطاي صرف و 

اشتباه باشد. 

ممکن است به 

جهت خطرناکی 

هدایت کند که 

از روح سخنان 

و آیات بهاءاهلل 

دور باشد. مانند 

هرکس دیگری که 

می تواند اشتباه 

کند. سخنان 

شوقی افندی 

دعوت به پافشاري 

روی صابون 

قطعیت های 

لغزش پذیر خود 

ما نیست، بلکه 

نیاز به فروتنی 

را به همه نشان 

می دهد

من را درست کند، چه برسد به اینکه 
دنیا را اداره کند!«

خانم باکت در ادامه و در بخش دوم 
مقاله خود تحت عنوان »آیا بیت العدل 

مصون از خطاست؟« مي نویسد: 
»نوشــته من درباره مصــون از خطا بودن 
بیت العــدل نظرات و عکس العمل هاى نســبتاً 
زیــادى را برانگیخت. به تمام کســانی که این 
مطالب را می خوانند و مشترک سایت هستند 
می گویم، از شما سپاسگزارم! من به خاطر افکار 
و ایده هاى شما مدیون همه شما هستم. بعضی 
نظرات کوتاه و برخی بلند بود. برخی کمی بامزه 
)بدون غرض( بــود، درحالی که بقیه به صورت 
شگفت انگیزى عمیق و خردمندانه بود. دراینجا 

خالصه اى موجز از مهم ترین نکات را می گویم:
براى برخی، مفهوم مصون از خطا بودن نسبتاً 
اغراق آمیــز بود، درحالی کــه بقیه روش کمی 
متفاوت را درپیش گرفتند. بعضی تالش کردند 
تا حوزه »ذهنــی« را از حوزه هاى »روحی« یا 
»الهی« جدا کنند. ایشــان می گفتند من باید 
بیشــتر از باور و کمتر از خرد، اســتفاده کنم. 
معدودى هم اظهار کردند که کل مســئله، به 
زبان ســاده، ترفندى براى تحریک حس اتحاد 
بوده اســت؛ وگرنه واقعاً اهمیتی نداشته است. 
به نظر می رسد بقیه هم می گفتند که انسان باید 
به مصون از خطا بودن بیت العدل باور داشــته 
باشد و با داشتن چنین باورى، آن ها ]مصون از 

خطا[ هستند. 
 می خواهم به کسانی که از من خواسته اند تا 
از پرســش این همه سؤاالت نفرین شده دست 
بردارم - و فقط باور داشــته باشم - پاسخ دهم! 

اول از همــه، از اینکه شــما یکی از 
مهم تریــن و گرامی ترین ویژگی هاى 
اعتقــاد بهائی – یعنــی اصل تحرى 
حقیقــت و تحقیق مســتقل درباره 
حقیقت را نادیــده گرفته اید، واقعاً متأســفم. 
به عالوه، از اینکه شــما قادر به کنار گذاشــتن 
سنت تقلید کورکورانه نیستید، متأثرم. بهاءاهلل 
همه بهائیــان را از این روش منــع می کرد و 
می گفت که باید »با چشمان خود ببینیم« و »با 
گوش هاى خود بشنویم«. اگر تنها آنچه را که به 
ما گفته می شود، بپذیریم و بدون پرسش، مسیر 
ارائه شــده را دنبال کنیم، دیگر بهائی نیستیم! 
اعتقاد بهائی و پرسش، مانند کره بادام زمینی و 

مربا، باهم هستند. 
به کســانی کــه در اظهارات خــود از من 
می خواهند که از منطق یا خرد استفاده نکنم، 
می گویم: شــوخی می کنید؟ در اعتقاد بهائی، 
علم و دین، هردو، به عنوان مسیر دست یابی به 
حقیقت ستایش شده اند. یکی مافوق یا مادون 
دیگرى نیست. یک بهائی واقعی هیچ گاه منطق، 
تفکر انتقادى و قیاس ساده را به این خاطر که 
ممکن اســت با اصول عقایــد مذهبی درتضاد 
باشــد، انکار نمی کند. این سراشــیبی لغزنده 
خرافات است. خیلی متشکرم ولی من این گونه 

فکر نمی کنم. 
هنــگام بحــث روى این عنوان جــذاب در 
تالیسمان37، یکی از اعضا این دیدگاه را مطرح 

کرد:
»مصون از خطا بــودن به نتیجه نهایی ربط 
دارد نــه به فرایند تصمیم گیرى. به عقیده من، 
اشتباه گرفتن نتیجۀ نهایی با فرایند، جایی است 
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که تو و دیگران در این مسئله به خطا 
رفته اید. همان گونه که پیشتر گفتم، 
تضمین بی خطا بودن به نتیجۀ نهایی 
برمی گردد و نه بــه فرایند. اهمیتی 

ندارد که گام هاى فرایند می تواند چه نام گیرد.«
این مشابه دیگر پاسخ هایی بود که از دوستان 
بهائی دریافت کردم. اساســاً ایشان می گویند 
که بیت العدل از جانــب خدا هدایت می پذیرد 
و بنابراین تصمیمات ایشــان از خطا محافظت 
شده است. این دلیل این است که ایشان مصون 
از خطا هستند و اشــتباه نمی کنند! نه به این 
خاطر که آن ها داناى کل هستند، بلکه به این 
خاطر که ایشــان »نجواى خداوند را در گوش 
جمعی خــود« دارند. یا همان گونه که آن عضو 
تاالر گفتگوى تالیسمان، در باال بیان کرد، فرایند 
اهمیتی ندارد، بلکه نتیجه نهایی مهم است. این 
شــکل عجیبی از منطق اســت که نمی توانم 
بفهمم. خیلی خوب بود اگر مغز من خشکیده 
بود یا ساده تر بگویم به اندازه یک زمانی »قابل 
جمع بندى کردن« نبود. اما با این اوصاف، لطفاً 
به من اجــازه دهید تا توضیــح دهم چرا این 

توصیف را نارسا یافته ام. 
اگر فرض کنیم که »فرایند« اهمیتی ندارد، 
پس الــزام به داناى کل بــودن به ظرافت کنار 
گذاشته می شــود. این مزیت واضحی است که 
پیشــنهاد آن دوســت عرضه می کند. اگرچه، 
پیامد طبیعی آن چالشی برطرف نشدنی براى 

ما به وجود می آورد. 
اگر درنظر بگیریم که فرایند مهم نیست اما 
نتیجه نهایی اهمیت دارد، پس نتیجه قهرى این 
اســت که فرایند را تا جایی که می توانیم ساده 

کنیم؛ به خصوص بــا درنظر گرفتن 
حجم زمان و منابعی که می تواند نیاز 

داشته باشد. 
 ممکن است حتی شخصی موذى 
پیشــنهاد کند که فرایند به یک توپ جادویی، 
ساده سازى شود. هر زمان که بیت العدل نیاز به 
یک تصمیم بی خطــا دارد، تنها کارى که باید 
انجام دهد این اســت که توپ جادویی را تکان 
بدهد و جواب آن را بخواند. اگر معتقد هستیم 
که دســت خدا درحال حاضر بیت العدل را به 

تصمیم مصون از خطا هدایت می کند، متعاقباً 
دست خدا توپ جادویی را نیز به تصمیم مصون 

از خطا هدایت خواهد کرد. 
 اگر با توپ جادویی آشــنا نیســتید، گزینه 

دیگر، دارت و تخته است.  
احتمــاال جواب ها باید به یک دیــوار با نوار 
چسبانده شوند و یک عضو بیت العدل با چشمان 
بســته و درحالی کــه چرخیده اســت، نیزه را 
به ســوى »دیوار پاسخ« پرتاب کند؛ درحالی که 
هشت عضو دیگر بیت العدل براى درامان ماندن 
زیر میز باشند. چون خداوند مصون از خطا بودن 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

132
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

یکي از موضوعات 

چالشي و مهم 

در بهائیت 

بحث ممنوعیت 

حضور زنان در 

بیت العدل است، 

بهاءاهلل پیامبر 

بهائیان در کتاب 

خود اقدس، 

تأکید مي نماید 

که اعضاي 

بیت العدل، باید 

از رجال )مردان( 

باشند. بعد از 

آن عبدالبهاء و 

شوقي نیز بر 

مرد بودن اعضاي 

بیت العدل، تکیه 

نموده و روشن 

شدن حکمت 

مرد بودن اعضاي 

بیت العدل را 

به آینده موکول 

نمودند

را به نتیجه نهایی بخشیده است، دارت 
را هدایت می کند تا جواب درست را 
انتخاب کند. )و تماشــاچیان بی گناه 
را هم محافظت نماید!( شــاید به این 

فرایندهاى احمقانه بخندید، اما تنها کارى که 
من می کنم براساس این منطق است که فرایند 

اهمیتی ندارد اما نتیجه مهم است. 
امیدوارم تا االن روشــن شده باشد، فرایندى 
که یک تصمیم براســاس آن ساخته می شود 
نسبتاً مهم است. می خواهم بگویم نتیجه نهایی 
مهم اســت - ولی به عنوان تعمیمی طبیعی - 
اطالعاتی نیز که در فرایند اســتفاده می شوند 
ارتباطی قوى با کیفیــت تصمیم گیرى دارند. 
به نظر می رسد که بیت العدل خود با این چنین 

ادعایی موافق باشد:
»همانند ولی امر )شــوقی افندى(، وقتی از 
بیت العدل، ارائه یک تصمیم خواسته می شود، 
نیاز دارد که حقایق به ایشان ارائه شود و همانند 
او، وقتی حقایق جدید ظاهر می شــوند، شاید 

به خوبی تصمیم خود را تغییر دهد.« 38
این به نظر شــبیه یک حس مشترک خوب 

قدیمی است. این طور نیست؟
اما آیا بیت العدل می تواند اشتباه کند؟ خوب 
اگر به مانند بقیه ما انسان هاى فانی، داناى کل 
نباشند و وابسته به کیفیت اطالعاتی باشند که 
به ایشان داده می شود، به شکل طبیعی نتیجه 
می شود که این )مصون از خطا بودن( صرفاً یک 
امکان اســت. اما در این نقل قول که سن مک 
گلن در قسمت نظرات آورده است، مدرکی نیز 

وجود دارد: 
»ولــی امر. . . موظــف بر بازنگــرى در هر 

مصوبه اى است، که وجداناً، با معناى 
سخنان بهاءاهلل درتعارض باشد، یا از 

روح آن سخنان دور باشد.«39 
بیت العدل  تصمیم هــاى  بنابراین 
می تواند بسیار عمیق تر از یک خطاي صرف و 
اشتباه باشــد. ممکن است به جهت خطرناکی 
هدایت کند که از روح ســخنان و آیات بهاءاهلل 
دور باشــد. مانند هرکس دیگرى که می تواند 
اشــتباه کند. سخنان شــوقی افندى دعوت به 
پافشاري روى صابون قطعیت هاى لغزش پذیر 
خود ما نیســت، بلکــه نیاز به فروتنــی را به 
همه نشــان می دهد. باید اضافه کنم که آنچه 
شوقی افندى می گوید نسبتاً هشداردهنده است 
و اکثر بهائیان آن را به ســادگی نمی فهمند. از 
دید من، او می گوید نه تنها بیت العدل می تواند 
اشتباه کند، بلکه می تواند خالف جهت ماهیت 
تعلیمات بهاءاهلل حرکت کند. این مسئله نوعی 
وخیم از موقعیتی است که او توصیف می کند. 
البته او این را در زمینه مســئولیت ولی امر در 
متعادل ســازى اختیار و قدرت بیت العدل بیان 

می کند. 
همان طور که می دانید، ما اکنون در بهائیت، 
ولــی امرى نداریم. آن مقــام خالی باقی مانده 
است و مســئولیت ها و وظایف آن نیز برآورده 

نمي شود.«

3: عدم حضور زنان در بیت العدل )باالترین  •
سطح رهبري بهائیت( و تضاد آن با اصل 

تساوي زن ومرد در بهائیت
یکي از موضوعات چالشي و مهم در بهائیت 
بحث ممنوعیت حضور زنان در بیت العدل است، 
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در جامعه بهائي 

هرگونه بحث 

درباره تاریخ و 

متون اصلي، از 

سوي تشکیالت و 

اکثریت بهائیان، 

به عنوان حمله 

به بهائیت تلقي 

مي شود. لذا 

هرگونه اعتراض 

به باورهاي بهائي 

»نقض عهد و 

میثاق« تلقي شده 

و نتیجه آن طرد 

و تکفیر و اخراج 

از جامعه بهائي 

است. بنابراین 

بهائیان منتقد، 

به صورت برخی 

افراد منفرد، که 

ایده و آرمان 

مشترکي دارند، 

باقي مي مانند. 

بهاءاهلل پیامبر بهائیان در کتاب خود 
اقدس، تأکید مي نمایــد که اعضاي 
بیت العــدل، باید از رجــال )مردان( 
باشــند. بعد از آن عبدالبهاء و شوقي 

نیز بر مرد بودن اعضاي بیت العدل، تکیه نموده و 
روشن شدن حکمت مرد بودن اعضاي بیت العدل 
را به آینده موکــول نمودند. از طرف دیگر این 
حکم کتاب اقدس با تعلیــم برابري مرد و زن 
در بهائیت، مغایرت پیدا کرده است. به این معنا 
که اگر در بهائیت زن ومرد از حقوق کامالً برابر 
برخوردار هستند، چرا زنان از حضور در باالترین 
رده مدیریتي جامعــه بهائي یعني بیت العدل، 
محرومند. این موضوع مخصوصاً براي غربي ها، 
که قبــل از بهاءاهلل به اصل تســاوي زن ومرد 
معتقد بودند و حتي گاهي توانایي و جایگاه زنان 
را باالتر از مردان مي دانند قابل درک نیســت. 
توجیهات مختلف تشکیالت بهائي و بیان اینکه 
حضور زنان در همه ســطوح به غیراز عضویت 
در بیت العدل آزاد است!، یا به خاطر مسئولیت 
ســنگین اعضاي بیت العدل، ازطرف بهائیت به 
زنان در این مورد ارفاق شده است، یا اینکه عدم 
اجازه حضور زنان در بیت العدل، از جایگاه واالي 
زنان نمي کاهد و امثال آن، نتوانســته است در 

کاهش اعتراضات، مؤثر واقع شود. 
باکت به عنوان یک روشــنفکر بهائي، به عدم 
اجازه حضور زنان در باالترین مقام تصمیم گیري 
و رهبري بهائیت )بیت العــدل( اعتراض دارد و 
این موضوع را در تضاد با اصل تساوي زن و مرد 

در بهائیت مي داند. 
او در مقالــه اي بــا عنوان »وقتــي اصول و 
حاکمیت در تعــارض قرار مي گیرند: پاســخ 

بهائیت به ممنوعیت حضور زنان در 
بیت العــدل«40 به موضوع ممنوعیت 
حضور زنان در بیت العدل اشاره دارد 

و مي نویسد:
» بهائیت، تســاوي زن ومرد را به عنوان یکي 
از شــعارهاي بنیادین خــود معرفي مي نماید، 
ولي درعین حال، زنان را از عضویت وخدمت در 
باالترین نهاد حاکمیتي و بین المللي بهائي یعني 
بیت العدل جهاني، محروم ساخته و مدعي است 
این محرومیت براساس تفسیر مصون از خطا، از 

نصوص بهائي، صورت گرفته است.« 
در مقالــه یادشــده به رونــد چگونگي این 
ممنوعیت پرداخته شده اســت و چالش هاي 
ایجادشده توســط پژوهشگران لیبرال بهائي را 
بیان مي کند وسپس پاسخ تشکیالت و برخي 
طرفــداران آن را بازگو مي نماید. این بررســي 
نشــان مي دهد درصورت وجــود تعارض بین 
اصــول دیانت و تعالیم دینــي آن، وفاداري به 
قدرت تشکیالت بهائي و اکثر پیروانش، اقتضا 

مي کند که گزینه دوم انتخاب شود. 
نویسنده با ارائه گزارشي از سیرتحول حضور 
زنان در تشکیالت بهائي به مکانبات شوقی افندي 
اشــاره مي کند که در چند مــورد، ممنوعیت 
حضور زنان در بیت العدل را تائید نموده و روشن 

شدن دلیل آن را به آینده موکول کرده است. 
باکت در قســمت جمع بندي و نتیجه گیري 

مقاله مي نویسد: 
»بهائیــان درخصوص تعــارض بین تعلیم 
تساوي زن ومرد، و ممنوعیت زنان از حضور در 
بیت العدل، چند جواب مي دهند که عمدۀ آن بر 
تالش براي توجیه این ممنوعیت، به نحوي است 
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که به دستورات مقامات بهائي در این 
خصوص خدشه اي وارد نیاید. 

تالش بهائیان لیبرال براي تفسیر 
و توجیه ایــن تعارض، در چهارچوب 

تاریخــي، به گونه اي که موانــع حضور زنان در 
بیت العدل برداشــته شــود، مورد پذیرش قرار 

نگرفته و رد شده است. 
اگرچــه اقلیــت قابل توجهــي از بهائیان از 
ممنوعیت حضور زنــان در بیت العدل ناراضي 
هستند، ولي اکثریت گسترده اي این سیاست 
را پذیرفته اند، هرچنــد برخي از آن ها احتمال 

اصــالح آن را در آینده بعیــد نمي دانند. ولي 
ازآنجاکه هیچ حرکت اصالح خواهانه اي در این 
مورد وجود ندارد، بعید است چنین پویشي به 
راه بیفتد، زیــرا در جامعه بهائي هرگونه بحث 
درباره تاریخ و متون اصلي، از سوي تشکیالت و 
اکثریت بهائیان، به عنوان حمله به بهائیت تلقي 
مي شود. لذا هرگونه اعتراض به باورهاي بهائي 
»نقض عهد و میثاق« تلقي شــده و نتیجه آن 
طــرد و تکفیر و اخراج از جامعه بهائي اســت. 
بنابراین بهائیان منتقــد، به صورت برخی افراد 
منفرد، که ایده و آرمان مشــترکي دارند، باقي 

مي مانند. 

بهائي، برخالف  در میان جامعــه 
ســایرگروه ها و اجتماعــات دینــي، 
»جنبــش زنان« وجود نــدارد، گویا 
با توجه به اهمیت تســاوي جنسي 
در هویت بهائــي، آقایان باید به جاي خانم هاي 
بهائي، صداي اعتــراض بلند کنند. درمجموع، 
نوعي احســاس فرصت ازدست رفته را مشاهده 
مي کنیم. متون بهائي از تساوي مرد و زن سخن 
مي گوید و ترویج این اصل، به ویژه درمیان زنان 
غربي اصل مهمي تلقي مي شود ولي منع ورود 
زنان به بیت العدل، تکذیب عملي شعار تساوي 

است...«. 

4: اعتراض به طرد و اخراج برخي از  •
روشنفکران بهائي، با سوءاستفاده از واژه »عهد 

و میثاق الهي«
در مباحث باال به موضوع عهدومیثاق اشاره 
شــد. شاید بد نباشد به نظر خانم باکت، دربارۀ 
مفهــوم عهدومیثاق در آئین بهائي نیز اشــاره 
کوتاهي بشود. ایشان در مقاله 2 دسامبر 2004 

خود در سایت بهائي رنتس مي نویسد:
»در بهائیت ما دو میثاق داریم: میثاق اکبر و 
میثاق اصغر! میثاق اکبر این اســت که خداوند 
خود را معرفي کــرده تا پیامبران و راهنمایاني 
بــراي هدایت جوامع بشــري به طــور مداوم 
ارســال نماید و میثاق اصغر یا کوچک تر اشاره 
بــه ضرورت اطاعت و پذیرش بهائیان از قوانین 
و احکام و دســتورات بهاءاهلل، دارد و نتیجه آن 
وحدت و هماهنگي در میان آن ها اســت. البته 
اگر شــما از هر وکیل دعاوي ســؤال کنید، او 
به شــما خواهد گفت که هر قرارداد و تعهدي 
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بهائیان در سراسر 

دنیا مکلف شدند 

مفاد طرح را که 

تاکنون در قالب 

ده کتاب آماده 

شده است، به 

زبان بومي خود 

ترجمه کرده 

ونسبت به 

یادگیري، اجرا و 

تبلیغ آن اقدام 

نمایند و متون 

آموزشي گذشته 

را به فراموشي 

بسپارند. 

زمان شروع و پایان و شرایط انجام و 
نقض دارد. درمیان بهائیان، کسي که 
به تعهدات خود در قراردادش پایبند 
نباشد، برچســب ناقض عهدومیثاق 

دریافت مي کند. 
واضح است که معموالً این عهدومیثاق اصغر 
است که نقض مي شود که عبارت است از اینکه 
فردي برخالف تعالیم و دستورات بهاءاهلل عمل 
نماید. گرچه به نظر مي رســد، قاتالن پیامبران 
پیشــین الهي، ناقض عهدومیثاق اکبر باشند، 
ولي گویا مجازات ناقضیــن عهدومیثاق اصغر 

سنگین تر است!!
من همیشه عالقه مند بودم که واکنش بهائیان 
را نســبت به اصطالح »ناقــض عهدومیثاق« 
ببینم، حتي شــنیدن این اصطالح، دماي اتاق 
را چنددرجه پائین مي آورد وچند نفري دنبال 
راه خروج مي گردند! بیشتر بهائیان به غلط، تصور 
مي کنند خواندن مطالب و نوشته هاي ناقضین، 
ممنوع است و در این زمینه برخي آن قدر جلو 
رفته اند که گرفتار خرافات شــده اند. مثالً اگر 
کسي چشمش یا دست وپایش درمعرض چنین 
نوشــته هایي قرار گیرد، دچــار چنین و چنان 

بیماري هایي خواهد شد. . . !!
نکته جالب تــر اینکه، در دوره هــاى تاریخ 
بهائیت، در هر مرحله اي از جانشیني و انتقال، 
کشمکش اتفاق افتاده وگروهي گروه مقابل را 

»ناقض« خطاب کرده است. 
البته این نکته مهم اســت که ما در بهائیت 
به شــیطان و جهنم اعتقاد نداریم ومعتقدیم 
هیچ چیز در این دنیا، شــر نیست! ولي گویا در 
فرهنگ و ادبیات بهائي، ناقضین خودشان جاي 

خالي شر و شــیطان و اهریمن را پر 
کرده اند! «

5: بحث طرح روحي وعدم کارآئي  •
آن در اکثر جوامع بهائي، ابهام و مشکالت 

موجود در طرح
هم وطنــان بهائي به خوبي اطــالع دارند که 
به موازات تعطیلي کالس هــاي معارف بهائي، 
طرح روحــي از طرف بیت العدل به عنوان طرح 
جایگزین، در سراسر دنیاي بهائي به مرحله اجرا 

درآمد. 
به موجب این طرح که اولین بار توسط آقاي 
فرزام ارباب )عضوســابق بیت العدل(، از نتیجه 
تحقیقات بنیاد راکفلردر کلمبیا، کپي برداري شد 
و از طریق مؤسسه فوندائک با تغییراتي به طرح 
روحي تبدیل شــد و به اجرا درآمد، بهائیان در 
سراسر دنیا مکلف شدند مفاد طرح را که تاکنون 
در قالب ده کتاب آماده شده است، به زبان بومي 
خود ترجمه کرده ونســبت به یادگیري، اجرا و 
تبلیغ آن اقدام نمایند و متون آموزشي گذشته 

را به فراموشي بسپارند. 
علي رغم فشار بیت العدل در تبلیغ این طرح، 
عده اي از بهائیان، این طرح را موفق ندانســته 
و معتقدنــد که افــراد آموزش دیــده در قالب 
این طرح، از ســواد و معلومــات امري )بهائي( 
الزم برخوردار نیســتند. مضافاً اینکه خیلي از 
فرهیختگان بهائي کتاب هاي ترجمه شده روحي 
را، سازگار با فرهنگ بومي خود ندانسته و معتقد 
به لزوم انتخاب جایگزین هایي براي آن هستند. 
خانــم کارن باکــت در دو مقاله به تحلیل و 
ارزیابي کتاب هاي روحي پرداخته و معتقد است 
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آن ها براي تأکید 

بر اجراي طرح 

روحي، مشاور 

قاره اي، خانم 

ربکا مورفي را 

به کانونش ملي 

بهائیان امریکا، 

اعزام کردند. 

او در سخنراني 

خود گفت: »ما 

نمي خواهیم 

ازجمله افرادي 

باشیم که خدا 

را باچشم خود 

مي بینند و کالمش 

را با گوش خود 

مي شنوند! زیرا 

ما این توفیق را 

داریم که کالم و 

پیام خداوند را 

با چشم وگوش 

بیت العدل عزیز، 

ببینیم و بشنویم!

که این طرح براساس فرهنگ کشور 
جهان ســومي مردم کلمبیا، طراحي 
شده و مناسب براي سایر فرهنگ ها 
نیست. ضمن اینکه این طرح در خود 

کلمبیا نیز، از موفقیت چنداني برخوردار نبوده 
است. 

او درمقاله یگري با اشــاره به گزارش ماه مي 
2008 کانونشن ملي امریکا، به ذکر مشکالت و 
ضعف برنامه روحي، در امریکا اشاره مي نماید و 
اذعان دارد که اجراي طرح روحي باعث ریزش 
و کناره گیــري بیش از 50 درصــد بهائیان از 
فعالیت ها و برنامه ها گردیده اســت، بااین وجود 
بیت العدل طي پیامــي از محفل ملي بهائیان 
امریــکا مي خواهد تا گزارش ها و نظرات خود را 
کنار بگذارند و از برنامه بیت العدل تبعیت کنند! 
آن ها براي تأکید بر اجراي طرح روحي، مشاور 
قــاره اي، خانم ربکا مورفي41 را به کانونش ملي 
بهائیان امریکا، اعزام کردند. او در سخنراني خود 
گفت: »ما نمي خواهیم ازجمله افرادي باشــیم 
که خدا را باچشــم خود مي بینند و کالمش را 
با گوش خود مي شــنوند! زیرا ما این توفیق را 
داریم که کالم و پیام خداوند را با چشم وگوش 

بیت العدل عزیز، ببینیم و بشنویم! «42 
براي آشنائي با نظرات کارن درمورد کتاب هاي 
روحي به قســمت هائي ازمقاله ایشان از سایت 

بهائي رنتس اشاره مي گردد:
»آیا وقت آن نرســیده اســت که به ارزیابي 
تأثیر کتاب هاي آموزشــي یکسان روحي براي 
تعلیم آئین بهائي درجهــان بپردازیم؟ یکي از 
انتقاداتي که مکرر درباره تأثیر کتاب هاي روحي 
مي شنویم آن اســت که هر کشور و جامعه اي 

فرهنگ خاص خود را دارد و لذا شیوه 
ورود و تعلیم ویژه اي را طلب مي کند. 
 به عبارت دیگر با مردم هرجامعه 
باید با زبان خودشان و در چهارچوب 

فرهنگ خاص آن ها گفتگو کرد. 
گفته شده که مطالب و موقعیت هاي کتاب 
روحــي، ابتدا، در کلمبیا و از طریق موسســه 
فوندائــک، در زمان اقامت دکتر فــرزام ارباب، 
طراحي و به اجرا درآمده اســت. فرهنگ کشور 
کلمبیا تا چه میزان با کشورهاي دیگر مشابهت 

دارد؟ 
براي آشــنایي با تفاوت هاي فرهنگي جوامع 

مختلف چند معیار وجود دارد:

ضریب دوري از قدرت: •
اینکــه مردم و افراد عادي یــک جامعه و یا 
سازمان، تا چه حد پذیراي »توزیع غیرعادالنه« 
قدرت هســتند. براي مثال، مردم کشورهایي 
مثل نیوزیلند، بیشتر مایلند و انتظار دارند که 
مناســبات قدرت، دمکراتیک و شورایي باشد. 
در آنجا صرف نظر از پست و منصب اجتماعي، 
مردم یکدیگر را با خود مســاوي و هم ســطح 
مي بینند. مردم و تابعان، مشــارکت و انتقاد از 
تصمیم گیرندگان و کساني که بر صندلي هاي 
قــدرت تکیه زده انــد را، حق خود دانســته و 

به راحتي انجام مي دهند. 
در کشورهایي که مردم از قدرت دورند )مثل 
مالزي(، خودکامگي و رفتار پدرساالرانه حاکمان 
را مي پذیرند؛ و کســب مقامات عالیه را صرفاً 
براساس مناسبات خاص و روابط ویژه باور دارند. 
این معیار بیــش از آنکه بیانگر تفاوت عیني در 
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مجموعه دروس 

و دورۀ روحي 

متناسب با الگوي 

رفتاري و اجتماعي 

کشور کلمبیا 

تنظیم و تهیه 

شده است! آن ها 

ترجیح مي دهند 

همه چیز را 

فقط به صورت 

سفید یا سیاه 

ببینند. لذا براي 

هر سؤال، باید 

ترجیحاً یک جواب 

داد. آن ها موافق 

سلسله مراتب 

و طبقه بندي 

هستند، لذا 

درهر کالس و 

دوره وجود یک 

تیوتر که کالس را 

هدایت کند کامالً 

ضروري و مناسب 
است.

توزیع قدرت باشــد، گویاي ذهنیت 
مردم و برداشت آن ها از توزیع قدرت 

است. 

فردگرایي: •
 در جامعــه فردگرا، افراد بیشــتر به خود و 
خانوادۀ نزدیک خود توجه دارند. ولي در جوامع 
جمع گرا، افراد از بدو تولد در گروه ها و خانواده 
بزرگ تر )شامل عموها، عمه ها، خاله ها، دایي ها، 
پدربزرگ و مادربزرگ ها،. . ( زندگي مي کند و با 

آن ها پیوستگي دارد. 

ضریب قطعیت یا ضریب اجتناب از حالت  •
نامشخص:

این معیار بــه توان جامعه بــراي تحمل و 
پذیرش شرایط غیر قطعي، یا به عبارت دیگر، 
میل جامعه انساني به جستجو و تّحري حقیقت 
اشاره دارد. این معیار نشان مي دهد که جامعه 
چقدر به افراد خود اجازه تحقیق و تشکیک در 
وضعیــت موجود، و توجه و ابــراز ایده هاي نو، 

ناشناخته، عجیب و غیرمتعارف را مي دهد. 
فرهنگ هایــي که از شــرایط عدم قطعیت 
اجتناب مي کنند، تالش دارنــد تا امکان بروز 
وضعیت نوین و غیرقطعي را به وســیله قوانین 
و مقررات شــدید، ترتیبات امنیتي و در سطح 
فلســفي و دیني به وســیله جزم گرایي کاهش 
دهنــد. در چنیــن اجتماعاتي مردم بیشــتر 

احساسي هستند. 
متقابــالً در جوامع بــاز و فرهنگ هایي که 
شــرایط غیرقطعي را مي پذیرند، مردم عقاید 
مخالــف و متفــاوت با عقاید رایــج و حاکم را 

مي پذیرند. آن ها ســعي دارند در این 
زمینه قوانین و مقررات محدودکننده 
و دست وپاگیر کمتري داشته باشند. 
در ســطح فلســفي و دینــي آن ها 
نســبي گرا بوده و به جریان هاي مختلف اجازه 
حیــات و تنفس مي دهند. مردم در این جوامع 
فکورانه تر برخورد مي کنند و کمتر به احساسات 

اجازۀ بروز و خودنمایي مي دهند. 
اگر بخواهیم جامعه کلمبیا، محل مطالعه و 
اجراي طرح روحي را، با مالحظۀ معیارهاي فوق 
محک بزنیم؛ کلمبیا، در موضوع ضریب قطعیت 
نمره 80 مي گیرد. این نمره نشــان مي دهد که 
جامعه کلمبیا ظرفیت اندکي براي تحمل عدم 
قطعیت دارد. در فرهنگ کلمبیا مردم به شدت 
ترجیــح مي دهند حرف روشــن و واضح بیان 
شود. آن ها مطلق گرا هستند و ترجیح مي دهند 
از »مناطق خاکســتري« یا وضعیت هاي عدم 
قطعیت در حوزه هاي دیني و فلسفي بپرهیزند. 
هدف نهایي آن ها کنترل ابعاد مختلف و اجتناب 
از وضعیت هاي عدم قطعیت است. مردم کلمبیا 
عقاید قطعي و جزمي دارنــد و اصوالً عقاید و 

تئوري هاي دیگر را برنمي تابند. 
بر طبق این نظریه و بررســي، مردم کلمبیا 
آمادگي زیــادي براي پذیرش بي عدالتي دارند. 
معدل »ضریب دوري از قدرت« آن ها 67 است. 
این نه به معني بي عدالتي در آن کشور، بلکه به 
معني آن است که مردم آن کشور، طبقه بندي 
در جامعــه را باور دارنــد و با آن به راحتي کنار 
مي آیند. مردم طبقه پایین به وضعیت خود قانع 
هستند و افراد طبقه باال هم ریاست را حق خود 
مي دانند. در فرهنگ آن کشــور سلسله مراتب 
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صرف نظر از 

انتقاد نسبت 

به اشتباهات 

موجود در کتب 

روحي، به فرهنگ 

حاکم بر محتواي 

دروس روحي 

هم انتقاد جدي 

وارد مي شود. 

اگر موازین 

و معیارهاي 

جامعه شناسانه را 

در مورد امریکا 

و کلمبیا مقایسه 

کنیم، آنگاه روشن 

مي شود که چرا 

بهائیان امریکا 

در برابر فشار 

براي شرکت در 

کالس هاي روحي 

مقاومت مي کنند

جایگاه خاصي دارد. ســرانجام نمره 
فردگرایي کشــور کلمبیا 13 است. 
البته در جامعۀ آماري مطالعه شده در 
این تحقیق، از بین 56 کشور، 4 کشور 

دیگر در این زمینه پایین تر از کلمبیا قرار دارند؛ 
ولي هر چهارتاي آن ها هم کشورهاي امریکاي 
التین هستند. این نمره نشان مي دهد که این 
فرهنــگ جمع گرایي را بــر فردگرایي ترجیح 
مي دهد. مردم کلمبیا خود را بیشتر عضو یک 
گروه و خانواده مي بیننــد تا یک فرد. آن ها به 
ارزش هاي اجتماعي وفاداري نشــان مي دهند. 
در این جامعه براســاس یک قانون نانوشته، و 
از طریق مناســبات پیچیده، مردم از یکدیگر 

حمایت مي کنند. 
اگر بخواهیــم از این یافته هــا و نتایج یک 
ارزیابي داشته باشیم، صرف نظر از اینکه جناب 
ارباب بــه آن توجه کرده یا نه، باید بگوییم که 
مجموعه دروس و دورۀ روحي متناسب با الگوي 
رفتاري و اجتماعي کشور کلمبیا تنظیم و تهیه 
شده است! آن ها ترجیح مي دهند همه چیز را 
فقط به صورت ســفید یا سیاه ببینند. لذا براي 
هر ســؤال، باید ترجیحاً یک جواب داد. آن ها 
موافق سلسله مراتب و طبقه بندي هستند، لذا 
درهر کالس و دوره وجود یک تیوتر که کالس 
را هدایت کند کاماًل ضروري و مناســب است. 
پیوستن به حلقه مطالعاتي هم از نظر فرهنگي 
ترجیح دارد؛ زیرا آن ها از استقالل رأي گریزان، 

و از پیوستن به جمع ،خرسندند. 

جایگاه دوره هاي روحي در میان بهائیان  •
کشورهاي توسعه یافته:

جاي تعجب نیست که در کشورهاي 
توسعه یافته، صرف نظر از انتقاد نسبت 
به اشتباهات موجود در کتب روحي، 
بــه فرهنگ حاکم بر محتواي دروس 
روحي هم انتقاد جدي وارد مي شود. اگر موازین 
و معیارهاي جامعه شناسانه را در مورد امریکا و 
کلمبیا مقایسه کنیم، آنگاه روشن مي شود که 
چرا بهائیان امریکا در برابر فشــار براي شرکت 
در کالس هاي روحي مقاومت مي کنند. آن ها دو 
جامعه و دو فرهنگ متفاوت دارند. یک نگاه به 
شاخص ها نشان مي دهد که تفاوت در کجاست. 
 نمــره فردگرایي جامعه امریکا 90 اســت. 
در این جامعه مردم مســتقل، متکي به خود و 
خودمختارند؛ آن ها مي خواهند خودشان باشند 

و آزاداندیش!
 ضریب دوري از قدرت در امریکا 40 است ) 
میانگین جهاني آن 55 است. ( به عبارت دیگر 
امریکایي ها وضعیت آمرانه و دستوري را دوست 
ندارند. ترجیح مي دهنــد با دیگران وضعیت و 
شرایط برابري داشته باشــند و جامعۀ ایده آل 
آن ها جامعه اي مشورتي، دمکراتیک و برخوردار 

از تصمیم گیري براساس خرد جمعي است. 
سرانجام آنکه نمره جامعه امریکا در اجتناب 
از حالــت عــدم قطعیت 46 اســت. این نمره 
نشــان دهنده آن است که شهروندان امریکایي 
ســهل گیر هســتند و از مقررات و چهارچوب 
خشک کمتر حمایت مي کنند. برخالف مردم 
کلمبیا، آن ها از شرایط و وضعیت نامشخص و 
پیش بیني نشده استقبال مي کنند. آن ها از ورود 
به »مناطق خاکستري« زندگي ابایي ندارند. در 
این مطالعه، و از جمع 56 کشــور تنها 6 کشور 
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بهائیان در 

امریکاي جنوبي 

و کشورهاي 

توسعه نیافته 

مطالعه روحي را 

تحمل مي کنند ولي 

در امریکاي شمالي 

و کشورهاي 

اروپایي بهائیان 

به طور گسترده اي 

از آن گریزان 
هستند

دیگر وضعیت بهتري، در این زمینه، 
 نسبت به امریکا دارند. امریکایي ها، به 
لحاظ فرهنگي، اهل مدارا و تســاهل 
بــوده، ایده ها و باورهــاي دیگران را 

تحمل مي کنند و نیازي به تحمیل عقاید خود 
بر دیگران نمي بینند. 

البته بیان این نکته و تذکر ضروري است که 
این یک مدل علمي براي تبیین فرهنگ ها است. 
آن را نباید قطعي و جزمي پنداشت. همیشه در 
هر جامعه و فرهنگي افرادي هستند که مطابق 
قواعــد و عرف رایج عمل نمي کنند )مثل جرج 
بوش که بســیار قصد تحمیــل عقیده خود را 
بر دیگران داشــت(. ولي بطور کلي و در سطح 
جامعه این مطالعه و ارزیابي صحیح و قابل اتکاء 

است. 
ایــن چهارچوب و دیدگاه تبیین مي کند که 
چرا، آن گونه که در جامعه جهاني بهائي مالحظه 
شده، بهائیان در امریکاي جنوبي و کشورهاي 
توسعه نیافته مطالعه روحي را تحمل مي کنند 
ولي در امریکاي شــمالي و کشورهاي اروپایي 
بهائیان به طور گسترده اي از آن گریزان هستند.«

خانــم باکت در قســمتي از مقاله دوم خود 
این طور ادامه مي دهد:

»اگرچه کتاب هاي روحي براساس معیارهاي 
فرهنگي کلمبیا تهیه شده است، ولي این موضوع 
نمیتواند تضمیني براي موفقیت آن باشد. یعني 
نشان دادن اینکه یک ساختار و برنامه براساس 
معیارهاي فرهنگي یک کشور تهیه شده، یک 
چیز اســت؛ و ارائه دالیل موفقیت آن در همان 

کشور، یک موضوع دیگر است. 
نکتــه مهم دیگــر اینکه فرهنــگ مألوف و 

مأنوس دکتر اربــاب، فرهنگ ایراني، 
هم شباهت بســیار زیادي با کلمبیا 
دارد. شــک نیســت که در مراحل 
توســعه تدریجي، برنامه روحي، هر 
دوره بیــش از دورۀ قبــل، رنگ و لعاب محیط 
خود را گرفت و بیشــتر کلمبیایي شد تا مثاًل 
انگلیســي. . . لــذا در مجموع مي تــوان آن را 
برنامه اي مطلق گرا )یا سفید یا سیاه(، گروه گرا 

و با نگرشي سلسله مراتبي ارزیابي کرد. 
در چنین وضعیتي، با تأیید کامل محفل ملي 
کلمبیا و بیت العدل جهاني )همراه با دارالتبلیغ 
بین المللي( و پشتوانه کافي مالي، روند آزمون 
و خطا روي آن انجام شــد تا ســرانجام دوره و 
کتاب هــاي روحي، در بســتر فرهنگ کلمبیا 
تکمیل گردید. حال سؤال این است آیا روحي 

موفقیت آمیز است؟
البته منظــور از موفقیت آمیز نــه اینکه آیا 
بسیاري از بهائیان کلمبیا در کالس هاي روحي 
شــرکت کردند یا نه؟ بلکه غرض این است آیا 
دوره روحي توانســته است، اندازۀ جامعه بهائي 
کلمبیــا را افزایش دهد یا خیــر؟ چون از ابتدا 
چنین هدفي در ذهن تهیه کنندگان برنامه بود 
و عبارت دخول افواج مقبلین را براي آن به کار 

مي بردند. 
توضیح آنکه جامعه بهائي علي رغم تبلیغات 
زیاد و گســترده، بســیار پراکنده است وگرچه 
افرادي به آن مي گروند و بهائي مي شــوند، ولي 
مدت کوتاهي پس از فرو نشســتن موج تبلیغ، 
افراد دوباره از کوران برنامه هاي بهائي خارج، یا 
غیرفعال مي شــوند. برنامه روحي بدین منظور 
طراحي شد که با یک متد سیستماتیک، منابع 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

140
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

اگر پس از 

40 سال کار و 

مطالعه و تمرین 

آنا و کاملیا، 

انجام طرح هاي 

آزمایشي، 

برنامه ریزي 

دقیق متناسب با 

محیط و فرهنگ 

کشور میزبان، و 

حمایت کامل مالي، 

اخالقي و اداري 

تمام نهادها و 

تشکیالت بهائي، 

روحي نتوانسته 

نتایج قابل توجهي، 

که بیانگر کارآیي 

آن در کشور 

بومي اش، کلمبیا، 

باشد کسب کند؛ 

درآن صورت، 

براساس چه 

منطقي، ما باید 

در سایر مناطق 

و کالسترها، 

چشم انتظار 

موفقیت هاي 

غیرمنتظره آن 

باشیم؟

انساني بهائي توســعه و تعمیق یابد 
و تازه بهائیــان وارد چرخۀ دیگري از 
برنامه هاي تبلیغي بشوند. این معناي 
عبارت »بهره گیري از چهارچوب براي 

عمل«،43یا برنامه هاي گسترده رشد است. 
واضح اســت که برنامه هاي آموزشي روحي 
از مرزهاي کشــور کلمبیا فرا رفته و امروزه در 
تمامي جوامع بهائي اجرا مي شــود. ولي سؤال 
ما همچنــان باید جواب خود را بیابد. آیا هدف 
فقط شــرکت افراد و نشــان دادن آمار شرکت 
در کالس هــاي روحي بوده اســت؟ همان طور 
که تحقیقات در مؤسســات دیني سایر ادیان 
هم نشــان داده »افزایش آمار شرکت کنندگان 
در چنین برنامه هایي هرگز به معناي دینداري 
بیشتر و عشق بیشتر به خداوند و مظاهر الهیه 

نیست«. 
در مورد برنامه روحي مي توان این طور مقایسه 
کرد که چه تفاوتي بین جوامع بهائي ســاکن 
کلمبیا، که طي سال هاي دهه 1970 و 80 19 
برنامه هاي روحي را گذراندند، با سایر کشورهاي 
مجاور امریکاي التیني، که این دوره را نگذراندند 
وجود دارد؟ چنین مطالعه و مقایسه اي، با حفظ 
معیارهاي مشترک فرهنگ، توسعه اقتصادي و... 
، شاخص روحي را متمایز مي سازد. اگر ما اهل 
تحقیق و تحري حقیقت هستیم چرا هم زمان 
نتایج کّمي و کیفي را مورد توجه و ارزیابي قرار 
ندهیم؟ خالصه اینکه اگر دوره روحي کیفیت 
جامعۀ ما را بهبود بخشیده باشد باید این بهبود 
کیفي براي دیگران هم جذابیت داشته، و آن ها 
را به سمت بهائیت کشــانده باشد و درنتیجه 

افزایش آمار را هم شاهد بوده باشیم. 

آمار موفقیت روحي در کلمبیا در  •
کجاست؟

تا آنجا که من میدانم چنین چیزي 
نیســت. گرچه، اینجا و آنجا، آمارهاي پراکنده 
و عکس و اســالیدهایي از برگزاري کالس هاي 
روحي، رفتن از روحي 1 به روحي 2، یا تشکیل 
کالستر B، A، یا C ارائه مي شود؛ ولي هیچ کجا 
آماري درباره بهره وري آن ارائه نشده است و این 

البته یک زنگ خطر است. 
البته آمار هســت. آمار را که نمي شود براي 
مدت طوالنــي پنهان کرد. ببینیــد دوره ها و 
کالس هایی، با حمایت کامل مؤسسات بهائي، 
در مناســب ترین محیط، و براي مدت بیش از 
40 ســال برگزار شده است. بله روحي 40ساله 
اســت. روحي در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 
70 شروع شد و جواناني که آن را شروع کردند، 
حاال دیگر پا به سن گذاشته اند. چهل سال یعني 
2 نســل! روحي، پس از 40 ســال کالس ها و 
دوره هاي مداوم، چه ارمغاني براي جامعه بهائي 

کلمبیا داشته است؟
به نظرم این سؤالی مناسب و منصفانه است. 
در هیــچ کجاي دیگر روحــي این قدر خوب و 
مناســب جا نیفتاده؛ هیچ کجا این قدر سابقه 
مســتمر و پیوسته نداشــته؛ و در هیچ کجاي 
دیگر، جز کلمبیا، روحي تا این اندازه گسترش و 

توسعه نداشته است. 
* آیا روحي موجب شــده که برق دیانت بهائي 

موجب درخشش کلمبیا شود؟
* آیا پس از چهل ســال، روحي توانســته در 
کلمبیا مــردم را » فوج فوج« داخل آیین بهائي 
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اگر شما همچنان 

شک دارید که 

همه این چیز ها 

براي تبلیغ است، 

قسمت های 

دیگري هم وجود 

دارد. بیت العدل 

پی درپی به 

کالس های روحی 

تحت عنوان 

»توسعه ظرفیت ها 

برای ورود 

افواج مقبلین« 

رجوع می دهد. 

اصطالحات و 

سخنان خاص 

پروسه مؤسسه، 

هدف خود 

را این گونه 

جلوه می دهد: 

»برنامه های 

گستردۀ رشد« 

و»توسعه« 

و»تحکیم«

کند؟
* آیا روحي توانسته آن چنان افرادي 
را به بهائیت جــذب کند که جایگاه 

بهائیت در کلمبیا چشمگیر شود؟
* آیا روحي توانسته برنامه هاي تزیید و تعمیق 
معلومات این تازه مومنان را به نحوي فراهم کند 
که جامعه بهائي کلمبیا، به نوبه خود، پیشرفت 

چشمگیري کند؟
* آیا روحي توانسته در تاروپود اجتماعي کلمبیا 
وارد شــود؟ آیا روحي برنامه تمدن سازي براي 

کلمبیا بوده است؟
* اگــر واقعاً پس از بیش از 40 ســال، کســي 
بتواند پیشرفت چشــمگیر و غیرقابل انکاري را 
براي دوره هاي روحي در کلمبیا ســراغ بدهد، 
طبیعي اســت که انتقادات و مخالفت ها از بین 
خواهد رفت! این هم کار مشــکلي نیســت و 
مي تواند به راحتــي مخالفت ها را خاموش کند. 
چه کســي جرأت مخالفت با روش و متدي را 
دارد که موفقیت هاي روشــن و مشخصي به بار 
آورده است؟ چه کســي جرأت دارد درختي را 
قطــع کند که میوه و ثمرۀ خوبي دارد؟ من که 
چنین جرأتي ندارم. خوب اگر منابع موثقي در 
کلمبیا، مثل اطالعات منتشره از سوي ادارۀ آمار 
آن کشــور، یا گزارش هاى تحقیقي دانشگاهي 
معتبر و بي طرف وجود داشــته باشــد، بسیار 

مناسب است. 
پرسش و تحقیقاتي که این طرف و آن طرف 
انجام شده چیزي نشان نمي دهد. اگر هریک از 
خوانندگان ایــن مقاله اطالعات موثقي در این 
زمینه دارند، از روشنگري آن ها تشکر مي کنم. 
فکر مي کنم اگر موفقیت خاصي در آنجا کسب 

شده، همه بهائیان باید از جزئیات آن 
مطلع شوند. 

اگر پس از 40 سال کار و مطالعه و 
تمرین آنا و کاملیا44، انجام طرح هاي 
آزمایشي، برنامه ریزي دقیق متناسب با محیط 
و فرهنگ کشور میزبان، و حمایت کامل مالي، 
اخالقي و اداري تمام نهادها و تشکیالت بهائي، 
روحي نتوانســته نتایج قابل توجهي، که بیانگر 
کارآیي آن در کشــور بومي اش، کلمبیا، باشد 
کسب کند؛ درآن صورت، براساس چه منطقي، 
ما باید در سایر مناطق و کالسترها، چشم انتظار 
موفقیت هاي غیرمنتظره آن باشــیم؟ خصوصاً 
کشورهایي با فرهنگ متفاوت یا متعارض؟پس 

چه باید کرد؟ 
پاسخ روشــن است: درختي که میوه و ثمره 
ندارد، باید به عنوان هیزم آتش استفاده شود45. 

خانم باکت در مقاله دیگري با عنوان »آرامش 
خــود را حفظ کن و برنامه روحي را ادامه بده« 
بــه هدف اصلي از تشــکیل کالس هاي روحي 
مي پردازد وآن را نامشخص و گیج کننده مي داند 

ودر توضیح آن مي نویسد:
 مشکل بزرگ دیگري که من با کالس هاى 
روحی دارم این اســت که روحی با طرز فکرى 
گیج کننده احاطه شده است. از خودتان بپرسید، 

هدف از تشکیل کالس هاي روحي چیست؟ 
شما به احتمال زیاد خواهید گفت »توسعه 
جامعه بهائی با خدمت به کل جامعه با تصوري 
نوع دوستانه و باشــکوه«. اما اگر با دقت بیشتر 
به آن بیندیشید، درخواهید یافت که آن جواب 

کامل نخواهد بود. 
»هدف روحی تبلیغ بهائیت و توسعه و رشد 
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درواقع برنامه 

روحي براي رشد، 

پیوستن و تسجیل 

در جامعه بهائی 

است. هرگونه 

جوابی که ما به آن 

راضی شویم مهم 

نیست، واقعیت 

مسئله این است 

که برنامه روحي، 

فعالیت های دیگر 

را در جامعه بهائی 

در سراسر دنیا 

تحت الشعاع قرار 

داده و کم رنگ 

کرده است

کمي جامعه بهائی است«. 
اگر شــما همچنان شک دارید که 
همه این چیز ها براي تبلیغ اســت، 
قســمت هاى دیگري هم وجود دارد. 

بیت العدل پی درپی به کالس هاى روحی تحت 
عنوان »توســعه ظرفیت ها بــراى ورود افواج 
مقبلین« رجوع می دهد. اصطالحات و سخنان 
خاص پروسه مؤسســه، هدف خود را این گونه 
جلوه می دهد: »برنامه هاى گســتردۀ رشــد« 
و»توسعه« و»تحکیم«. این عنوان، براى اولین 
بــار در پیام بیت العدل به کنفرانس مشــاوران 

قاره اى در 9 ژانویه 2001 عنوان شد: 
»بهائیاني که در برنامه هاى گســتردۀ رشد 
شرکت می کنند، باید در ذهن بسپارند که هدف 
آن حصول اطمینان از این اســت که تعالیم و 

کلمات بهاءاهلل به توده هاى بشریت برسد«. 
همچنیــن یکی دیگــر از اجــزاى کلیدى 
کالس هاى روحی )کتاب 6( ارائه "آنا" است. 46 
از شرکت کنندگان خواسته شده است که آن را 
حفظ نماینــد، به این  منظور که تبلیغ کنند و 
اینکه از افراد و اشخاص درخواست کنند که به 
آیین بهائی بپیوندند: »مطمئنم که شما مطلع 
هستید که می خواهم شما را دعوت کنم که به 
یک آیین بپیوندید نــه اینکه فقط ایده آل هاى 

خوبی را قبول کنید!«
اما ممکن است بپرسید، اصاًل سوال در مورد 

هدف چرا این قدر اهمیت دارد؟ 
 خوب، به دو دلیل. اول اینکه، قبل از شروع 
به هرگونه تالش، عقل سلیم حکم می کند که 
بدانیم چرا کسی کارى را انجام می دهد. دوم، به 
دلیل اینکه این تنها راهی اســت که می توانیم 

اثرگذارى و موفقیت کارى را که شروع 
کرده ایم بسنجیم. 

پس آیا هدف، انجام کار هاى خوب 
و خدمت به مردم است؟ تبلیغ آیین 
است )رشد عددى(؟ براى پرورش توانایی هاست 

)رشد کیفی(؟ 
مالحظه می کنید، این همان چیزى است که 
من اسمش را می گذارم روش فکرى گیج کننده. 
از 5 بهائی بپرســید و شــما 8 جواب دریافت 

خواهید کرد!
 در سایت رسمی روحی هیچ گونه اشاره اى به 
اهدافی که در باال فهرست شده ندارد. درعوض 

بر »ساختن جامعه بهائی« تمرکز کرده است:
»مؤسسه روحی مؤسســه اى آموزشی است 
که تحت رهبــرى محفل ملی بهائیان کلمبیا، 
تالش هاى خود را بر توسعه منابع انسانی براى 
توســعه روحانی، اجتماعــی و فرهنگی مردم 

کلمبیا اختصاص می دهد«. 
بیت العدل به این ابتکارات به عنوان »پیشبرد 

پروسه دخول افواج« اشاره کرده است:
»ایــن آخرین مــدارک از ســرى مدارک و 
اسنادى است که شــروعش در 1998 بوده، تا 
مرورى گسترده بر پیشرفت حاصله در سراسر 
دنیا در پیشــبرد پروســۀ دخول افواج را نشان 

دهد«. 
اگر ما هدف را ندانیم، چگونه خواهیم دانست، 
کارى که انجام می دهیم مؤثر خواهد بود یا خیر؟ 
چگونه تالش هایمان را - چه کمی و چه کیفی 
– اندازه گیرى خواهیم کرد؟ چگونه موفقیت را 
اندازه گیرى کنیم یا اینکه اساساً موفقیتي حاصل 
شده است یا خیر؟ یا اینکه ما در مسیر درستی 
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 در بهائیت معرفی 

نامزد انتخاباتی 

یا معرفی افرادی 

خاص به عنوان 

کاندیدا و همچنین 

انجام تبلیغات 

برای افراد 

شرکت کننده 

درانتخابات مطلقاً 

ممنوع است. لذا 

هر فرد بهائی 

مکلف است به 

فرد شایسته ای 

که خود می شناسد 

رأی  دهد. هرچند 

در نصوص 

بهائی ذکر شده 

است که افراد 

موردانتخاب باید 

مؤمن و خدوم و 

ازخودگذشته و. 

. . باشند، ولی 

معیاری برای 

بررسی و گزینش 

توانایی های 

مدیریتی و 

تخصصی افراد و 

شرط خاصي برای 

انتخاب شدن 

وجود ندارد

هستیم؟ اگر مشخص شد که از قضا 
ما از مسیر منحرف شده ایم، بعد چه؟ 
درواقع برنامه روحي براي رشــد، 
پیوســتن و تسجیل در جامعه بهائی 

اســت. هرگونه جوابی که ما به آن راضی شویم 
مهم نیست، واقعیت مسئله این است که برنامه 
روحي، فعالیت هاى دیگر را در جامعه بهائی در 
سراسر دنیا تحت الشــعاع قرار داده و کم رنگ 
کرده اســت. درواقع، همــه تالش هاى تبلیغی 
دیگر در مقابل روحی نادیده گرفته شده است. 
این مســئله براى من کمی عجیب و شــاید تا 
حدودى بدون صمیمیــت و صداقت بود و مرا 
برآن داشــت تا بگویم در زمانــی که عملکرد 
مؤسسات در سراسر دنیا نتایج معکوس به دنبال 
دارد، ابتــکارات و روش هاى افــراد براى تبلیغ 
صحیح باید معتبر دانســته شده و مورداحترام 

قرار گیرند. 47 

6- انتخابات بهائي، نقاط ضعف و چالش ها •
 بهائیان مدعی هستند که از نظام انتخاباتی 
ویژه و منحصربه  فردى برخوردارند. در این نظام 
انتخاباتی اعضاى بیت العدل به عنوان رهبر جامعه 
جهانــی بهائی، اعضاى محافــل ملی به عنوان 
باالتریــن مقام اجرائی در هر کشــور و اعضاى 
محافل محلی به عنــوان باالترین مقام اجرائی 
در هر شــهر انتخاب می شوند. از شاخصه هاى 
مردمی بودن این انتخابات این اســت که همه 
بهائیان مي توانند کاندیدا شوند )به جز خانم ها 
در انتخابات بیت العدل(. افراد جامعه بهائی نیز 
مکلف هســتند در انتخابات شرکت نمایند و 
رأى بدهند. در بهائیت معرفی نامزد انتخاباتی یا 

معرفی افرادى خاص به عنوان کاندیدا 
و همچنین انجام تبلیغات براى افراد 
شرکت کننده درانتخابات مطلقاً ممنوع 
است. لذا هر فرد بهائی مکلف است به 
فرد شایســته اى که خود می شناسد رأى  دهد. 
هرچند در نصوص بهائی ذکر شده است که افراد 
موردانتخاب باید مؤمن و خدوم و ازخودگذشته 
و. . . باشند، ولی معیارى براى بررسی و گزینش 
توانایی هاى مدیریتی و تخصصی افراد و شرط 
خاصي بــراى انتخاب شــدن وجود نــدارد و 
افراد براساس شــناخت محدود محلی انتخاب 

می شوند. 
در این میــان آنچه طبق روال همیشــگی 
مشاهده می شود این است که معموالً براى سال 
اول، افراد شناخته شده و فعال در محل انتخاب 
می شــوند و براى سال هاى بعد نیز همین افراد 
مجدد انتخاب می گردند. با نگاهی به تاریخچه 
انتخابات اعضاى بیت العدل، مشخص می شود 
که در طی دوره هاى مختلف در نیم قرن گذشته، 
تغییــر در اعضاى بیت العدل تنها در اثر فوت یا 
استعفاى اعضاء )به دلیل کهولت سن( رخ داده و 
اعضاي انتخابي در دوره هاي مختلف نوعاً، تغییر 

خاصی نداشته اند. 
انتخابــات محافل ملي و محلــي به صورت 
ســاالنه و انتخابات بیت العدل )رهبري جامعه 
بین المللي بهائي در اسرائیل( هر 5 سال یک بار 

صورت مي گیرد. 
علي رغــم ادعاي تشــکیالت در ویژه بودن 
انتخابات بهائــي، در بین روشــنفکران بهائي 
اعتراضاتي به نحوه انتخاب اعضاء در تشکیالت 
وارد شــده اســت و عده اي ایــن انتخابات را 
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اگر این برداشت 

خانم باکیا درست 

باشد در انتخابات 

سال 2018، که 

در فصل بهار 

برگزار مي گردد، 

انتخاب دونفر 

از چهارنفر 

آقایان موجود 

در دارالتبلیغ 

بین المللي یعني 

آقایان پروین 

مالیک، خوان 

مورا، کونجول و 

اندره دونوال، و 

جایگزیني آن ها 

به جاي دو عضو 

مستعفي سال 

2017 یعني 

آقایان فریدون 

جواهري وگوستاو 

کوریا، دور از 

ذهن نیست

صوري و درحقیقــت نوعي انتصاب 
تلقي مي نمایند. زیرا در این انتخابات 
به دلیل نبــود تبلیغات، افــراد نوعاً 
ناشــناخته بوده و ســوابق و ویژگي 

آن ها مشخص نمي شود. از طرف دیگر به دلیل 
عدم معرفي کاندیدا، مشخص نمي گردد که چه 
کسي در لیست انتخابي قرار دارد و چون سري 
است، تشکیالت این امکان را دارد تا هرکسي را 
که دوست داشــت، به عنوان فرد برنده، معرفي 

نماید. 
بــراي مثال در انتخابــات بیت العدل، تعداد 
1638 نفر از اعضاي محافل ملي 182 کشوردنیا 
به نمایندگي از بهائیان جهان، در محلي جمع 
مي شــوند تا نســبت به انتخاب 9 عضو هیئت 
رهبري جامعه جهاني بهائیــت، براي مدت 5 
ســال، اقدام نمایند. شاید به نظر شما برسد که 
با چه انتخابات نفس گیر و غیر قابل پیش بیني 
روبرو خواهید بود، درحالي کــه با وجود انجام 
تشریفات عریض وطویل انتخاباتي و سروصداي 
تبلیغي، نهایتاً این کرســي از آن کسي خواهد 
شــد که قباًل توسط بیت العدل ، مشخص شده 

است. 
خانم باکت ازجمله کساني است که انتخابات 
بهائي را صوري معرفي مي نماید و معتقد است، 
افراد فرهیخته و روشــنفکر، امکان راه یابي به 
سیستم مدیریتي جامعه بهائي را پیدا نخواهند 

کرد. 
جالب است که ایشان در سال 2007 یعني 
یک سال قبل از انتخابات بیت العدل سال 2008، 
توانســته بود اعضاي بیت العــدل را پیش بیني 
نمایــد و این پیش بیني در ســال 2008 عیناً 

تحقق پیدا کرد. 
او در ســایت بهائي رنتس در 14 

نوامبر 2007 نوشت:
»هارتموت گروســمن و گلنفورد 
میچل از عضویت در بیت العدل استعفاء دادند 
که مورد تأیید و تصویب بیت العدل قرار گرفت. 
آن دو به ترتیب از ســال 2003 و1982 عضو 
بیت العدل بودند، براساس اساسنامه بیت العدل 
جهاني )بخش v. 2( در سه حالت ممکن است 

جاي خالي در بیت العدل ایجاد شود. 
اینکه عضــوي از بیت العدل مرتکب گناهي 
شــود که به وجهــه بیت العدل آســیب بزند، 
دراین صورت، او توســط بیت العدل از عضویت 

اخراج خواهد شد. 
بیت العدل ممکن اســت به تشخیص خود، 
یکي از اعضــاء را ناتوان از ایفاي وظائف محوله 

تشخیص دهد. 
هر عضو درصورتــي مي تواند از عضویت در 
بیت العدل استعفاء دهد که مورد تأیید و موافقت 

بیت العدل قرار گیرد. 
درخصوص این دونفر انتخابات فرعي برگزار 
نخواهد شــد، زیرا آن ها تا رضــوان 2008 به 
خدمت ادامه خواهند داد. به نظر مي رســد این 
اطالع رساني، صرفاً جهت اطالع به راي دهندگان 
در کانونشن بین المللي آتي است که گروسمن 
ومیچل استعفاء داده اند و نباید دوباره به آن ها 
راي داد! خب، اعضــاي جدید و جایگزین چه 
کســاني خواهند بود؟ البته خدا مي داند، ولي 
من شــرط مي بندم که آن هــا دو عضو مذکر، 
از دارالتبلیغ بین المللي خواهند بود، این روالي 
است که ازسال 1983 داشته ایم. تا قبل از آن، 
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پیشنهاد 

محدودیت دورۀ 

تصدي، برای 

مثال، یک ایده 

جزئی مشاوره گونه 

است. اما 

به هرصورت این 

مفهوم حتی از 

دولت آمریکا هم 

که این ایده را 

در دنیای کنونی 

مطرح و مشهور 

کرده، قدیمی تر 

است. درحقیقت، 

مفهوم اصطالح 

»محدودیت دوره 

تصدي« داراي 

قدمتي به اندازه 

خود دمکراسی 
است

اعضــاي بیت العــدل از میان اعضاي 
محافل ملي انتخاب مي شدند. میچل، 
در میان همکاران خود، قدیمي ترین 
فرد اســت، او آخرین عضو از محافل 

ملي بود که براي بیت العدل انتخاب شــد. آیا 
کسي جرأت شــرط بندي با من را دارد؟ شرط 
مي بندم کــه اعضاي بعدي گوســتاو کوریا و 
استفن هال هستند. دلیل؟ این یک پیش بیني 

اولیه و ابتدایي است.«
اگر این برداشــت خانم باکیا درســت باشد 
در انتخابات ســال 2018، در فصل بهار برگزار 
مي گردد، انتخاب دونفر از چهارنفر آقایان موجود 
در دارالتبلیغ بین المللي یعنــي آقایان پروین 
مالیک، خوان مــورا، کونجول و اندره دونوال، و 
جایگزیني آن ها به جاي دو عضو مستعفي سال 
2017 یعني آقایان فریدون جواهري وگوستاو 

کوریا، دور از ذهن نیست. 
خانم باکت همچنین به تکراري بودن اعضاي 
تشــکیالت بهائي نیز معترض است و خواهان 

اصالح روش انتخابات در بهائیت است. 
او در مقاله انتخابات بهائي در ســایت بهائي 

رنتس مي نویسد:
»نمایندگان پانزدهمین مجمع ملی بهائیان، 
اعضــاى جدید محفل ملی بهائیــان آمریکا را 
انتخاب کردند. اما اگر بخواهیم عادالنه قضاوت 
کنیــم، اعضاى جدید به آن شــکل هم جدید 
نیستند. به طور خالصه همه اعضاى قبلی مجدداً 
به عضویت محفل ملی بهائیان آمریکا انتخاب 
شدند. متأسفانه، این شیوه و طرح، یعني انتخاب 
افــراد قبلی به طور مکرر، دیر زمانی اســت که 

برقرار است. 

براى  اعضاى محفل ملی کانــادا، 
مثال، به طور میانگین هرکدام سابقه 
10 سال عضویت پی درپی دارند و اگر 
تغییري هم وجود داشته است، بسیار 
نادر و منحصر به یک یا دو عضو است. درواقع، 
در 16 سال گذشته سابقه نداشته است که بیش 
از دو تغییر در شــاکله محفل ملی در یک سال 

اتفاق بیفتد. 
این موضوع نتیجــه اى جز ایجاد بی عالقگی 
در بخشي از جامعه بهائی ندارد. نتایج انتخابات 
نوعاً پیش از اینکه اعالم شوند قابل پیش بینی 
هســتند و به همین دلیل بهائیــان عالقه اي 
به شــرکت در انتخابات نداشته، کمتر و کمتر 
رأى مي دهند، به خصــوص اگر کار در دایره اى 
فاســد افتاده باشد. جداى از این تأثیر منفی بر 
جامعه بهائي، خود محفل هم متضرر می شود، 
زیرا محافل شکل می گیرند و اعضاء، اهدافی در 
محدوده بینش و تیررس خود درســت کرده و 
از آن محافظت می کنند. اعضاى قدیمی به طور 
طبیعی با ایده هاى قدیمی کنار می آیند و نسبت 
به ایده هاى جدید متخاصم هســتند. حتی اگر 
رایحه هواى تازه با انتخاب عضو جدید به داخل 
این جمع آورده شــود، با بــوى متعفن کپک 
متصدیان و عهده داران ســابق، )هشــت عضو 
دیگر( رانده می شود. درنتیجه، ایده هاى جدید و 
بینش ها رد می شوند زیرا همیشه، افکار اکثریت 

اعضاء، حاکم است. 
آیــا راهی به خروج از این باتالق وجود دارد؟ 
بله البته. اما با وجود اینکه راه حل ابتدایی است 
اما لزوماً ســاده نیست، زیرا اکثر بهائیان تمایل 
دارند وضعیت کنونی را حفــظ کنند و دنبال 
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 ازنظر تشکیالت 

بهائي، بیت العدل 

و محافل ملي و 

محلي از قداست 

خاصي برخوردار 

بوده و مصوبات 

و عملکرد آن ها، 

نباید مورد 

اعتراض قرار 

گیرد، افراد 

فرهیخته و 

روشنفکر بهائي 

اجازه ندارند 

به صورت علني به 

عملکرد تشکیالت 

اعتراض نموده 

و آنان را مورد 

نقد و انتقاد قرار 

دهند. زیرا به 

گفته شوقي افندي 

رهبر سوم 

بهائیت، 
»دستورات محفل 

الزم االجراست، 

حتي اگر خالف 

صواب باشد.

راه حل هاي جدیــد براي رفع نواقص 
جامعه نیستند و به توصیه ولی امراهلل 
در لزوم تغییرات جدید، بي توجه اند. 
شوقي در نامه مورخ 31مارچ 1945 

خطاب به محفل ملي امریکا و کانادا مي گوید: 
»ازآنجا که انتخابات بــا آراى مخفي برگزار 
می شود، تنها ســطح تحصیالت رأى دهندگان 
می تواند تغییراتــی را در محافل ایجاد کند که 
نوعــاً هم به خاطر فقدان خون جدید به رکود و 

خمودى گراییده اند…« 
جــدا ازســطح تحصیــالت راى دهندگان، 
گام هــاى دیگرى هم وجــود دارد که می توان 
برداشــت. براى مثال، محدودیت دورۀ تصدي 
و اصالح روش انتخابات می توانند به طور کامل 

وضع فعلي را تغییر دهند. 
 اما در ابتدا مهم است که به صورت پویا این 
مســئله را به خاطر بسپاریم که مدیریت بهائی 
یک ســازوکار کامل شــونده و پیشرفت کننده 
است. چیزى که ما در حال حاضر شاهد اجراى 
آن در سراســر دنیا هستیم، نشان از انتخاباتي 
که در ســال 1901 انجام مي شد ندارد. بیشتر 
بهائیان این مسئله را درک نمی کنند، ولي، براى 
مثال، دهه ها براى محافل محلی به طول انجامید 
تــا در آن ها به جاي انتصــاب، انتخابات برگزار 
شــود. حتی زمانی هم که انتخابات به صورت 
آزاد و دمکراتیــک اجرا شــد، فقط مردان حق 

کاندیداتوري و نمایندگي داشتند. 
مدیریت بهائی از همان اولین روز ها به نحوى 
طراحی شد که بتواند به طور مداوم تغییر کند 

و پاالیش گردد. 
به یاد دارید که دور بهائی 1000 سال است و 

از ضروریات تمدنی که به طور پی درپی 
پیشرفت می کند انعطاف است. فقط 
آنــان که ذهــن بســته اى دارند، از 
هرگونه حس تاریخی یا تصدیق این 
مسئله درمورد آیین بهائی محرومند. آن ها تنها 
به چیزى که می داننــد یا تاکنون تجربه آن را 
در زندگی خود کســب کرده اند، چسبیده اند و 

می ترسند که هرگونه تغییرى بد باشد. 
پیشــنهاد محدودیت دورۀ تصــدي، براى 
مثال، یک ایده جزئی مشــاوره گونه اســت. اما 
به هرصورت این مفهوم حتــی از دولت آمریکا 
هــم که این ایــده را در دنیاى کنونی مطرح و 
مشهور کرده، قدیمی تر است. درحقیقت، مفهوم 
اصطــالح »محدودیت دوره تصــدي« داراي 
قدمتي به اندازه خود دمکراســی است. ساکنان 
آتن می توانســتند فقط به مدت 2 دوره پیاپی، 
یا دو دوره بــراى کل مدت عمر خدمت کنند. 
بنیانگذاران ایاالت متحده آمریکا به طور کامل 
ایــن مفهوم را از دارنــدگان ایده هاى موفق، از 

سرتاسر دنیا و از تاریخ به ودیعه گرفتند. 
 ایده ها و روش هاى دیگرى نیز وجود دارند. 
براى مثال، روش هاى رأى دادن جایگزین. مهم 
این است که ذهنی باز داشته باشیم و درباره این 

مسئله وارد مشورت صحیح بهائی شویم«. 
بررســي عملکرد محفل ملي کانــادا، وجود 
سابقه فساد اخالقي وعدم شفافیت مالي در آن

ازجمله اعتراضات مهمي که به بیت العدل و 
تشــکیالت بهائیت وارد است، عدم شفافیت و 
اطالع از عملکرد واقعي تشــکیالت و رده هاي 
مدیریتي آن اســت. ازنظر تشــکیالت بهائي، 
بیت العدل و محافل ملي و محلي از قداســت 
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وي که همواره از 

کانال هاي رسمي 

بهائي به عنوان 

یک شخصیت 

برجسته، تبلیغ 

مي شود، در کانادا 

به دنبال شکایت 

چندنفر از بیماران 

خود، به اتهام 

سوءاستفاده 

جنسي، از سوي 

کالج پزشکان و 

جراحان آنتاریو 

محکوم به اخراج 

از سازمان و 

محرومیت دائمي 

از اشتغال 

به عنوان یک 

روان پزشک 

گردید و مجبور 

شد مبلغ ده هزار 

دالر نیز به عنوان 

خسارت پرداخت 

نماید. در تمام 

این مدت وي در 

عضویت محفل 

ملي کانادا باقي 

بود و جامعه 

بهائیان کانادا، 

هیچ عکس العملي 

نسبت به او، 

نشان نداد

خاصي برخوردار بــوده و مصوبات و 
عملکرد آن ها، نباید مورد اعتراض قرار 
گیرد، افراد فرهیخته و روشنفکر بهائي 
اجازه ندارند به صورت علني به عملکرد 

تشــکیالت اعتراض نموده و آنان را مورد نقد و 
انتقاد قرار دهند. زیرا به گفته شوقي افندي رهبر 
سوم بهائیت، »دستورات محفل الزم االجراست، 
حتي اگر خالف صواب باشــد.«48 یعني اگر در 
روز روشن محفل ملي یا محلي بگوید االن شب 

است، همه بهائیان باید آن را قبول کنند. 
لذا عملکرد محافل و نقاظ ضعف آن، نه تنها به 
اطالع بهائیان نمي رسد، بلکه مورد تجزیه وتحلیل 
بیروني نیز، قرار نمي گیرد و نقاط ضعف آن نیز 

به سادگي نمایان نمي گردد. 

7- بررسی عملکرد محفل ملی کانادا و  •
وجود سابقه فساد اخالقی و عدم شفافیت مالی 

در آن
کارن در همین راســتا، به نقد محافل ملي 
امریکا و کانادا پرداخته و از عملکرد آن ها و رفتار 
نامناسب بعضي از اعضاء، به شدت اظهار ناراحتي 
کرده است. او در مقاله »سمینار حسین دانش 
درباره ازدواج و خانواده در بهائیت« که با اســم 
باکیا در تاریخ 8 آپریل 2012 در سایت بهائي 

رنتس آمده است، مي نویسد: 
»حسین دانش یک بهائي ایراني است که در 
کانادا زندگي مي کند، او که دکتر روان پزشــک 
است، از سال 1980 تا 1990 به مدت 10 سال 
به عنوان عضو و منشي محفل ملي کانادا، فعالیت 

داشته است. 
وي که همواره از کانال هاي رســمي بهائي 

به عنوان یک شــخصیت برجســته، 
تبلیغ مي شــود، در کانــادا به دنبال 
شــکایت چندنفر از بیماران خود، به 
اتهام سوءاســتفاده جنسي، از سوي 
کالج پزشــکان و جراحان آنتاریــو محکوم به 
اخراج از سازمان و محرومیت دائمي از اشتغال 
به عنوان یک روان پزشــک گردید و مجبور شد 
مبلغ ده هزار دالر نیز به عنوان خسارت پرداخت 
نماید. در تمام این مدت وي در عضویت محفل 
ملي کانادا باقي بود و جامعه بهائیان کانادا، هیچ 

عکس العملي نسبت به او، نشان نداد. 
پس از این افتضاح ، جامعه بهائي براي اینکه 
او را از جلوي چشــم مردم و بهائیان کانادا دور 
کند، به عضویت وي در محفل ملي کانادا خاتمه 
داد و او را به ریاســت دانشگاه الندک 49در ژنو 
ســوئیس منصوب کرد. )این دانشــگاه گرچه 
به ظاهر زیر نظر محفل ملي بهائیان ســوئیس 
اســت، ولي عماًل با برنامه و بودجه بیت العدل 
)رهبري جامعه جهاني بهائي در اسرائیل ( اداره 
مي گردد و در چند رشــته علوم انساني از بین 
بهائیان، دانشجو مي گیرد. ( دانش بعداز مدتي، 
به علت عدم موفقیت در دانشگاه الندک، مجدداً 
به کانادا برگشت و با تأیید محفل بهائیان کانادا به 
برقراري سمینار ها و کالس هاي آموزشي درباره 
ازدواج وخانواده در بهائیت، ادامه داد. با وجودي 
که او اجازه اســتفاده از عنوان روان پزشــک را 
از سوي کشــور کانادا ندارد، ولي محفل کانادا 
کماکان در بین بهائیــان، او را با همین عنوان 
معرفي مي نماید. البته کاماًل روشن است که این 
آقاي حسین دانش نیست که مقصر است، این 
ماهیت جامعه بهائي اســت که ارزش دانش را 
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عدم امکان نظارت 

بر عملکرد مالي 

تشکیالت بهائي، 

عدم انتشار 

بیالن واقعي 

و صورت هاي 

مالي، عدم اجازه 

حضور مطبوعات 

که مي توانند 

وظیفه نظارت 

بر عملکردها را 

به عهده داشته 

باشند، عدم 

اجازه مراجعه به 

مراجع قضائي 

براي بهائیان، و 

به طور کلي بسته 

بودن جامعه بهائي، 

مي تواند زمینه 

فساد مالي را 

فراهم آورد

بیشتر از ارزش جامعه بهائي مي داند«. 
عــالوه بر موضوع فســاد که خانم 
باکت در باال به آن اشاره نمود، بعضي 
از محافل در مسائل مالي و شفافیت 

در آن نیــز، از کارنامــه درخشــاني برخوردار 
نیســتند. قبل از ذکر انتقــادات خانم باکت به 
موضوع مالي محافل، جا دارد توضیح مختصري 

در این مورد بیان گردد:
تشکیالت بهائي همه  ســاله مقادیر زیادي 
پول تحت عناوین مختلف حقوق اهلل، تبرعات، 
ساخت مشــارق االذکار قاره اي و ملي و محلي، 
کمک به صنــدوق توکیل بین المللي و غیره از 

بهائیان دریافت مي نماید. 
مؤسسات خیریه و بنیادهاي فراوان بهائي در 
دنیا که نوعاً براي فرار مالیاتي بهائیان تأســیس 
گشته است، نیز درآمدهاي کالني عاید تشکیالت 
بهائي مي نماید. جداي از همه این ها، جمع امالک 
و مستقالت فراوان بهائي در دنیا، که بعضاً با تائید 
بیت العدل و محافل ملي به فروش مي رســند، 
گردش مالي ســنگیني را تشکیل مي دهند که 
نوعاً در سرمایه گذاري هاي جدید، مورداستفاده 
قرار مي گیرند. هدف از درج این مقاله ، معرفي و 
برآورد دارائي هاي تشکیالت بهائي در دنیا نیست، 
بلکه تکیه اصلي روي آن اســت که بیت العدل و 
تشکیالت بهائي براي درآمد ها و هزینه  هاي خود، 
نوعاً بیــالن و صورت هاي مالي ارائه نمي کنند و 
هیچ بهائي در دنیا اجازه ندارد که درمورد مخارج 
و درآمدهاي بیت العدل سؤال نماید و حسابرسي 

این درآمد ها را درخواست کند. 
عدم امکان نظارت بر عملکرد مالي تشکیالت 
بهائي، عدم انتشــار بیالن واقعي و صورت هاي 

مالي، عدم اجازه حضور مطبوعات که 
مي توانند وظیفه نظارت بر عملکردها 
را به عهده داشته باشــند، عدم اجازه 
مراجعه به مراجع قضائي براي بهائیان، 
و به طور کلي بسته بودن جامعه بهائي، مي تواند 
زمینه فساد مالي را فراهم آورد. در بهائیت، سه 
قوه مقننه، اجرائیــه و قضائیه همگي در یک جا 
جمع اســت و رهبــري جامعه جهانــي بهائي 
)بیت العدل(، هم قانون مي گذارد و هم خود اجراء 
مي نماید و هم درصورت تخلف خود رسیدگي 
مي نماید و هیچ نظارتي نیز بر عملکرد آن وجود 

ندارد. 
همان طور که قباًل اشاره شد، خانم کارن باکت 
به نحوه عملکرد مالي محافل ملي و محلي در دنیا 
معترض اســت. او در مقاله اي با عنوان »گزارش 
سال 2009 محفل ملي کانادا« به عملکرد مالي 

محفل مي پردازد. 
 در قسمتي از این مقاله مي خوانیم:

»اشــعه آفتاب بهترین عامل براي ضدعفوني 
است. پس اجازه دهید ببینم مي توانم کمي آن 
را بر یک موضوع نمور و کپک زده براي اکثریت 
بهائیان، بتابانم؟ محفل ملي بهائیان کانادا، براي 
استرداد مالیات پرداختي به دولت کانادا، به اجبار 
درخواســتي را همراه ترازنامه محفل و اطالعات 
درخواستي دولت، تسلیم نمود. با انتشار عمومي 
ترازنامه، این امکان براي ما میسر گردید تا نظري 
بر آن بیندازیم و ببینیم محفل، پولهاي اهدائي 
دریافتــي را چگونه مصرف کرده اســت. لطفاً 
به گفتار من اتکا نکنیــد و همه اعداد و ارقام را 

خودتان مجدداً کنترل کنید. 
با مراجعه به ســایت »درخواســت برگشت 
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من با چند بهائي 

کانادائي درباره 

تجربیاتشان با 

بخش خزانه داري 

محفل ملي صحبت 

کردم که ظاهراً 

آن ها تجربه 

جالبي نداشتند 

و مي گویند اگر 

از سنگ اطالعاتي 

درآمد، از آن ها 

نیز اطالعاتي به 

بیرون درز کرده 

است. همچنین 

اگر هریک از 

دوستان بهائي 

امریکائي مي دانند 

که چگونه و 

کجا مي توان به 

فرم 990 براي 

محفل ملي امریکا 

دسترسي پیدا 

کرد، لطفاً به 

من اطالع دهد. 
متشکرم

مالیات مؤسسات خیریه« شما مالحظه 
خواهید کرد که محفل ملي کانادا فرم 
T3010 50 را تکمیل و ارســال کرده 
است. متأسفانه، بهائیان همچون من، 

باید بــه اطالعات این ســایت ها اکتفا و اعتماد 
کنند، زیرا محفل ملي بهائیان از طریق کانال ها و 
مجاري رسمي بهائي، اطالعاتي در اختیار بهائیان 
نمي گذارد. حتي درارســال اطالعات، به مراجع 
قانوني نیز به حداقل اطالعات، اکتفا مي گردد و 
در بسیاري موارد، فقط در حد پاسخ به سؤاالت، 
بســنده مي کند و گاهي، به جاي ارائه پاســخ، 

سؤاالت جدیدي پرسیده شده است. 
... محفــل ملي کانادا درآمد ســال 2008 را 
مبلــغ 16277836 دالر ذکر کرده بــود. . . در 
سال 2009 براي مقابله با کمبود ها، محفل ملي 
حدود 3ملیون دالر از دارایي ها و سرمایه هایش را 
فروخت، این رقمي حدود 13 درصد دارائي هاي 

مذکور در سال 2008 بوده است. 
سؤال اینکه، محفل ملي با تبرعات پرداختي 
بهائیــان و پول حاصل از فــروش دارایي ها چه 
کرده اســت؟ محفل ملي با هدایت بیت العدل و 
دارالتبلیغ بین المللي بخش عمده اي از تبرعات و. 
. . یعني مبلغ 12988273 دالر را براي ساخت 
معبد شیلي به خارج از کشور کانادا حواله نموده 

است. . . . 
درمورد هزینه ها چند نکتــه وجود دارد. این 
اولین بار است که محفل کانادا، به موجب قوانین 
اداره مالیات کانادا، کلیــه هزینه هاي پرداختي 
خود، از جمله حقوق ها را منتشــر نموده است. 
. . در مجموع محفل کانادا در سال 2009 مبلغ 
2431889 دالر یعنــي معادل 20درصد درآمد 

خود را هزینه کرده است. 
جمع حقوق پرداختي اعالم شده به 
اداره مالیات کانــادا 2431889 دالر 

است. 
محفل ملي یک کارمند حقوق بگیر تمام وقت 
بــا درآمــد 1 تــا 39999 دالر دارد و 9 حقوق 
بگیر با درآمد بین 40000 دالر تا 79999 دالر 
)به احتمال بسیار زیاد اعضاي محفل ملي کانادا( 
و ســرانجام 3 نفر کارگــزار پاره وقت که جمعاً 
50000 دالر حقوق دریافــت مي دارند. بیایید 
باالترین حقــوق را درنظر بگیریم. یک 40000 
دالر و 9 حقــوق 80000 دالري و البتــه یک 
50000 دالر که جمعاً بــه 810000 دالر بالغ 
مي گردد، ولي جمع حقوق پرداختي 2431889 
دالر ذکر شــده اســت. معناي آن این است که 
براي 1600000 دالر پرداختي، صورت روشني 
وجود ندارد. . . اگر شما بهائي کانادائي هستید، 
آیا تاکنون شــده است که با محفل ملي تماس 
بگیرید و از آن ها اطالعات بیشــتري درباره امور 
مالي محفل بخواهید؟ من با چند بهائي کانادائي 
درباره تجربیاتشــان با بخش خزانه داري محفل 
ملي صحبت کردم که ظاهراً آن ها تجربه جالبي 
نداشــتند و مي گویند اگر از ســنگ اطالعاتي 
درآمد، از آن ها نیز اطالعاتي به بیرون درز کرده 
اســت. همچنین اگر هریک از دوســتان بهائي 
امریکائي مي دانند که چگونه و کجا مي توان به 
فرم 990 براي محفل ملي امریکا دسترسي پیدا 

کرد، لطفاً به من اطالع دهد. متشکرم «. 
خانــم باکت در مقاله دیگــري در تاریخ 12 
اپریل 2011 در ســایت بهائــي رنتس با عنوان 
»محفل ملي کانــادا هرگونه مازاد در صندوق را 
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براساس اطالعات 

ارسالی محفل ملی 

به اداره مالیات 

کانادا، چکیده 

صورت های مالی 

آن ها، از سال 

1996 تا 2010 

نشان مي دهد 

که محفل ملی 

سال به سال و 

به طور مستمر، 

مازاد پشت مازاد 

دریافت و ذخیره 

کرده است. جمع 

کل مازاد دریافتی 

این سال ها، به 

رقم 28 میلیون و 

هفتصدهزاردالر 

بالغ می گردد

انکارکرده و در بیانیه اي درخواســت 
تبرعات از بهائیان نموده اســت« ادعا 
دارد که محفل ملــي کانادا علي رغم 
وضعیت مالي خوبي که دارد، با ارسال 

نامه هایي احساسي و نفس گیر به بهائیان و اظهار 
اینکه محفل با مشــکل روبروســت، سعي دارد 
مبالغ بیشــتري را به درآمدهــاي محفل اضافه 
نماید. به قسمت هایي از این مقاله توجه فرمایید. 
آقاى عنایت روحانی خزانه دار محفل ملی کانادا، 
اخیراً این نامه را براي بهائیان منتشرکرده است:

»محفل ملی در جلســۀ اخیر خود، وضعیت 
مالی جامعۀ بهائی کانادا را، با توّجه به شــرایط 
مرتبط با فعالیت  هاى موردنظر در اولین ســال 
برنامۀ 5 ســالۀ جدید، بررسی کرد. تصویرى از 
نقش و تأثیر بهائیان کانادا در رشــد و پیشرفت 
امر تهیه شــد. با کمال تعجــب دریافتیم که 
هزینه ها فراتراز کمک ها و تبرعات اعطایی است. 
لذا محفل ملی طی ماه هاى گذشــته کمک ها، 
تبرعــات و اهدائات به صندوق ها را برداشــت 
کرد تا وقفه اى در روند برنامۀ 5 ســاله در کانادا 
به وجود نیاید. مثال هاى این کار کمک به ساخت 
مشرق االذکار در شیلی و بناى یادبود یکصدمین 
ســال ورود عبدالبها به مونترال، توفیق جامعۀ 
بهائی کانادا در تحقق اعزام مهاجران بین المللی، 
همکارى بین المللی در انجام پروژه هاى بهائی در 
کنگو و بورکینافاسو و نیزهزینه هاى پرسنلی و 
عملیاتی برنامه هاى رشد در سراسر کشور بوده 
است. ارائۀ کمک و تبرعات به صندوق در طول 
ســال در نوسان اســت، ولی تا پایان ماه مارس 
محفل می تواند ارزیابی و پیش بینی کند که آیا 
تبرعات به اندازۀ نیازهاى مالی هســت یا خیر؟ 

امسال تا پایان مارس، میزان تبرعات 
بــه 4000000 دالر بالــغ شــد که 
حدود 700000 دالر کمتر از بودجه 
سال اســت. این فاصله موجب شد تا 
موضوع را با شما در میان بگذاریم و درخواست 
تالش و همت مضاعف براى غلبه بر مشکالت، 
و همچنین آماده شدن براى ایفاى برنامۀ جدید 

را بنماییم«. 
نکتۀ جالب اینکه روحانی یکی از قدیمي ترین 
اعضاى محفل اســت و16 سال سابقه حضور در 
آن را دارد. اگرچه تنها در دوسال اخیر بر صندلی 

خزانه دارى محفل ملی نشسته است. 
اکثریت بهائیــان هیچ مطلــب تعجب آور و 
غیرعادى در نامه ایشان نخواهند یافت. همه ما 
به دیدن چنین نامه هــا و مطالبی عادت داریم. 
نامه هاى احساســی و نفس گیر، کــه اگر اآلن 
کمک هاى ایثارگرانه خود را ارائه نکنید، معلوم 
نیســت چه اتفاقی خواهد افتاد؟! چرا می گویم 
خیلی طول نکشید؟ زیرا ما همین چندروز پیش 
به بررسی وضعیت مالی محفل ملی پرداختیم. 
براساس اطالعات ارائه شده از سوى محفل ملی 
کانادا به مســئوالن مالیاتی کانــادا، درمی یابیم 
که جامعه بهائی کانــادا ازنظرپرداخت تبرعات، 
عملکرد بسیارمناســبی داشته اســت. )نمودار 

صفحه بعد را مالحظه بفرمایید(
جمــع دارایی و نقدینگی محفل ملی بهائیان 
کانادا، به طورمســتمرافزایش داشــته و درحال 
حاضر بیش از 32500000 دالر است. اگردارایی 
ثابت همچون زمین و ســاختمان ها را هم به آن 
اضافــه کنیم، چند میلیون دالرى اضافه خواهد 

شد. 
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درحقیقت من همین چند روز قبل 
نوشــتم: »امیدوارم محفل ملی با این 
ژســت نخواهد وضعیت مالی بحرانی 
گذشته را بهانه اى براى تحریک بهائیان 

به پرداخت تبرعات قراردهد«. 
براساس اطالعات ارسالی محفل ملی به اداره 
مالیات کانادا، چکیده صورت هاى مالی آن ها، از 
ســال 1996 تا 2010 نشان مي دهد که محفل 
ملی سال به ســال و به طور مستمر، مازاد پشت 
مــازاد دریافت و ذخیره کرده اســت. جمع کل 
مازاد دریافتی این ســال ها، به رقم 28 میلیون 
و هفتصدهزاردالر بالغ می گردد. تنها ســالی که 
آن ها کسرى قابل توجهی نشان می دهند، سال 
2009 اســت که تصمیم گرفتند مبلغ دوازده و 
نیــم میلیون دالر به پروژه معبد شــیلی کمک 
کنند. این امر موجب 5/5 میلیون دالر کســرى 
شد. بدون این پرداخت، آن ها باز هم هفت و نیم 

میلیون دالر مازاد می داشتند. 
 کمک مالی به پروژه شــیلی، باعث تعارض 

جالبی شده که باید درباره آن توضیح داد:
تنها یک ماه مانده به پایان سال مالی بهائی، 
این نامه خزانه دار، مثل فریاد درخواست کمکی 
اســت تا از کســرى بودجــه 700000 دالرى 
بگریزد. البته بحث تنها درباره این نامه نیســت، 
زیرا این یکی از چندین و چند نامه مشابهی است 
که تصویرى را خالف آنچه محفل ملی کانادا از 

خود به دولت کانادا می نمایاند، ارائه می کند. 
در گذشــته نیز شــاهد بودیم که نامه هاى 
مشــابهی بــراى جامعه بهائی ارســال شــده، 
درحالی که تراز پایان ســال، مبالغ مازاد را نشان 
می دهد. ایراد و اعتراض من به انتشار نامناسب 

و گزینشــی اطالعات از سوى محفل 
ملی است که وجود وضعیت نامناسب 
اطالع رســانی را درجامعه بهائی نشان 
می دهد. آن ها هیچگاه وضعیت مالی را 
به طورکامل منتشر نکرده اند. آن ها هیچ گاه تراز 
مالی حقیقــی جامعه بهائی را به اعضاى جامعه 
خود گــزارش نکرده اند. آن ها هیچ گاه ترازنامه و 
صورت هاى مالی خود را که دارایی ها و مایملک 
و ســرمایه محفل ملی کانادا را نشان دهد، براى 
بهائیان منتشر نمی کنند. آن ها هیچ گاه صورت 

کامل درآمد را منتشر نمی کنند یا هیچ توضیحی 
نمی دهنــد که با تبرعات چــه کرده اند و یا چه 

برنامه اى براى آن ها دارند؟
الگوى رفتار و عملکــرد محفل ملی در حال 
حاضر عبارت است از انتشار کمترین مقدار ممکن 
از اطالعات، همراه با اجراى برنامه نوحه و ناله و 
شیون و زارى، همچون نامه خزانه دار، که در باال 
ارائه شــده، که براى خالی بودن صندوق محفل 
مرثیه می خواند و از مردم می خواهد تبرعات خود 
را افزایش دهند تا از بحران پیشگیرى شود. من 

این را عملی پست و قابل سرزنش می دانم. 

نمودارمالي ارائه شده محفل ملي کانادا به دولت کانادا. (
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به موجب اسناد 

قطعی و مکاتبات 

موجود در 

گروه های بهائی 

در ایران و 

آمریکا )که مهد 

امر بهائی تلقی 

می شوند( از ابتدا 

هیچ گاه موضوع 

تساوی حقوق 

زنان و مردان در 

تشکیالت بهائی، 

در سطح محلی و 

ملی و بین المللی، 

در فکر و اندیشه 

رهبران بهائی 

مطرح نبوده است. 

لیکن براثر توسعه 

اجتماعی و تثبیت 

حقوق اجتماعی و 

سیاسی زنان در 

جامعه بیرونی، 

ابتدا در آمریکا و 

سپس در ایران، 

جامعه بهائی نیز 

ناچار، به اعطای 

حقوق اجتماعی به 

زنان بهائی گردن 

نهاد

اشاره: •
مقاله خدمت زنان در مؤسســات 
بهائی از ســه جهت جالــب و حائز 

اهمیت است: 
* عدم نص و مشروعیت براى بیت العدل جهانی. 
* تعلیم تساوى حقوق رجال و نساء در بهائیت 

ناخواسته و ناشی از تحمیل بیرونی است. 
* فقدان آزادى بیان و اندیشه و روادارى در نزد 
رهبران جامعۀ بهائی، علی رغم تبلیغات فریبندۀ 
آن ها مبنی بر تشویق به تحرى حقیقت و ترک 

تعصبات. 
این فضاى بسته و اختناق آمیز منجر به عدم 
اجازه چاپ و نشر این مقاله و اندیشه هاى مشابه 
آن در جامعۀ بهائی گردید. عالوه بر آن، برخی از 
نویسندگان این مقاله مجبور به سکوت و برخی 

دیگر ناگزیر از ترک جامعۀ بهائی گردیدند. 
 در ایــن مقالۀ محققانه و علمــی، که براثر 
فضــاى غیردمکراتیــک و اختناق آمیز موجود 
در جامعۀ بهائی، اجازه انتشــار عمومی نیافته 
است، دکتر خوان کول و همکارانش، با مراجعه 
به کتاب اقدس و الواح صادره ازســوى بهاءاهلل 
و عبدالبهاء، نشــان داده اند که از نظر بهاءاهلل، 
هیــچ گاه بحث بیت العدل جهانی، با ســازوکار 
فعلــی آن مطرح نبوده اســت. از همین منظر 
می توان نتیجه گرفت که نهاد کنونی مشروعیت 
و مقبولیت ندارد. آنچه در احکام بهاءاهلل آمده، 
تأســیس بیوت عدل در هر محله و شهر است. 
این مطلب البته چیزى نیست که نویسندگان 
این مقاله بخواهند دربارۀ آن گفتگو کنند و لذا 
از کنار آن عبور کرده اند، چراکه آنان در مقطع 
زمانی نــگارش این مقاله، به بیت العدل جهانی 

باورمند بوده اند. 
عبدالبهــاء که در بهائیــت داراى 
جایــگاه تفســیر و تبییــن و فاقد 
صالحیــت قانونگــذارى اســت، با 
مالحظه تأسیس نهادهاى بین المللی، همچون 
جامعــه ملــل و دادگاه بین المللی و مقبولیت 
آن در افکارعمومی، به فکر توســعه اختیارات و 
سازمان »بیت عدل« افتاد و پس از چند مرحله 
اصالح و توسعه، براى آن سه سطح محلی، ملی 

و جهانی در نظر گرفت. 
 با تأسیس سازمان ملل و نهادهاى وابسته، و 
پیاده سازى آن تشکیالت و نیز تأسیس احزاب 
قدرتمند سیاســی، ایده ســازمان و تشکیالت 
جهانی بهائی در فکر شوقی افندى منسجم تر شد. 
هرچند خود او، در دوره حیاتش، نیرو، امکانات 
و فرصت ایجاد چنین ساختارى را نیافت؛ ولی 
نهایتاً بیت العدل جهانی، درسطح بسیار ابتدایی، 

در سال 1963 تأسیس و راه اندازى شد. 
در این میان تعلیم تســاوى حقوق رجال و 
نســاء و درعین حال ممنوعیت حضور زنان در 
بیت العدل، از چالش هاى جامعه  بهائی از دیرباز 

تا کنون بوده است. 
این مقاله نشــان می دهد که به موجب اسناد 
قطعی و مکاتبات موجود در گروه هاى بهائی در 
ایران و آمریکا )که مهد امر بهائی تلقی می شوند( 
از ابتــدا هیچ گاه موضوع تســاوى حقوق زنان و 
مردان در تشــکیالت بهائی، در ســطح محلی و 
ملی و بین المللی، در فکر و اندیشه رهبران بهائی 
مطرح نبوده اســت. لیکن براثر توسعه اجتماعی 
و تثبیــت حقوق اجتماعی و سیاســی زنان در 
جامعه بیرونی، ابتدا در آمریکا و سپس در ایران، 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

159
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

توجه به این 

نکته پیش از 

مطالعه مقاله 

ضروری است که 

نویسندگان این 

مقاله، به دلیل 

باورمندی به 

دیانت بهائی در 

زمان نگارش آن، 

عدم حضور زنان 

در محافل محلی 

در سال های اولیه 

و عدم حضور آنان 

در بیت العدل 

جهانی در روزگار 

حاضر را، به عنوان 

یک تناقض بزرگ 

با تعلیم تساوی 

حقوق رجال و نساء 

تلقی نمی کنند

جامعه بهائی نیز ناچار، به اعطاى حقوق 
اجتماعی به زنان بهائــی گردن نهاد. 
مسئله اى که به راحتی نیز حاصل نشد 
و براثر کشمکش هاى فراوان زنان غربی 

با عبدالبهاء و پس از گذشــت چند سال، زمینه 
آن فراهم گشت و به باور نویسندگان این مقاله، 
تغییر دیدگاه عبدالبهاء نسبت به حضور زنان در 
محافل محلی روحانی، به هنگام سفر او به غرب 

و خصوصاٌ ایاالت متحده آمریکا رخ داده است. 
به عبارت دیگر، تساوى حقوق رجال و نساء، 
نه یک تعلیم و مشروع بهائی، بلکه مرحله اى از 
فرایند توسعه اجتماعی است، که ناخواسته بر 
رهبران جامعه بهائی تحمیل گردیده است. به 
باور نویســندگان این مقاله، زنان در هر جامعه 
عماًل زمانی صالحیت حضــور در اداره جامعه 
بهائی و شرکت در گروه ها و لجنه هاى مختلف 
را می یابند که اوالً از حیث آموزش عمومی در 
جامعه اصلی که در آن زندگی می کنند، به رشد 
کافی رسیده باشند و ثانیاً جامعه پیرامونی آنان، 
پذیرش حضور زنان در فعالیت هاى اجتماعی را 
داشته باشد. دو شرطی که اگر در هر جامعه اى 
تحقق یابد، باعث حضور زنان در اجتماع می شود 
و عماًل دیگر نیازى به تعلیم دیانت بهائی براى 
حضور زنان در عرصه هاى اجتماعی نیســت و 
خودبه خود و براثر کشش و نیاز جامعه حاصل 

خواهد شد. 
توجه بــه این نکته پیــش از مطالعه مقاله 
ضرورى است که نویسندگان این مقاله، به دلیل 
باورمندى به دیانت بهائی در زمان نگارش آن، 
عدم حضور زنان در محافل محلی در سال هاى 
اولیه و عدم حضور آنان در بیت العدل جهانی در 

روزگار حاضر را، به عنوان یک تناقض 
بزرگ با تعلیم تساوى حقوق رجال و 
نساء تلقی نمی کنند. بلکه بهائیت را 
دینی آسمانی و فاقد تناقض می دانند 
و مســئله را تنها در لزوم تدریجی بودن اجراى 
احکام بهاءاهلل جســتجو می کنند. سؤال اصلی 
که ذهن پژوهشــگران را پــس از مطالعه این 
مقاله، آزار خواهد داد، آن اســت که تدریج در 
اجراى احکام در یک بازه زمانی کوتاه، مثاًل در 
دوران حیات یک پیامبر قابل پذیرش اســت و 
نــه یک بازه زمانی به فراخناى 150 ســال. به 
عبارت دیگر، چگونه ممکن اســت پیامبرى از 
ســوى خداوند براى هدایت بشر مبعوث شود 
و تعالیمی را به شــکل عمومی عرضه کند، اما 
بعد از یک قرن و نیــم، هنوز زمینه اجراى آن 
تعالیم در جامعه ایجاد نشــده باشد؟ آیا بهتر 
نبود آن پیامبر، تعالیمی متناسب با عصر خود 
و قابل اجرا ارائه می کرد و کار هدایت انســان ها 
در روزگاران بعــدى را برعهــده پیامبر بعدى 
می گذاشت؟ به ویژه آنکه بهائیان، ابراز می کنند 
که به خاتمیت معتقد نیســتند و ممکن است 
بعد از بهاءاهلل، پیامبران دیگرى نیز ظهور کنند. 
نکته دیگر در نگارش این مقاله آن است که 
هرچند نویسندگان تالش می کنند به ذهنیت 
عبدالبهــاء در عدم لزوم حضور زنان در محافل 
روحانــی محلی بپردازند، اما گاهی تقصیر را به 
گردن تفسیر سفیران عبدالبهاء از متون امرى 
می اندازند. به ویژه ضمن تمجید از میرزا اسداهلل 
اصفهانی به جهت راه اندازى تشکیالت بهائی در 
آمریکا، تفسیر او از منابع امرى را دلیل ممانعت 
از حضور زنان در محفل روحانی شیکاگو معرفی 
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تدریج در اجرای 

احکام در یک بازه 

زمانی کوتاه، مثالً 

در دوران حیات 

یک پیامبر قابل 

پذیرش است 

و نه یک بازه 

زمانی به فراخنای 

150 سال. به 

عبارت دیگر، 

چگونه ممکن 

است پیامبری 

از سوی خداوند 

برای هدایت 

بشر مبعوث شود 

و تعالیمی را به 

شکل عمومی 

عرضه کند، اما 

بعد از یک قرن و 

نیم، هنوز زمینه 

اجرای آن تعالیم 

در جامعه ایجاد 

نشده باشد؟ 

می کنند. حال آنکه همان گونه که در 
ادامه مقاله آمده است، امکان مکاتبه و 
استفسار از عبدالبهاء وجود داشته و 
مبناى ممانعت از ورود زنان به محفل 

روحانی محلی، عالوه بر نوشته هاى بهاءاهلل در 
کتاب اقدس، نامه هاى شخص عبدالبهاء براى 
بهائیان آمریکا اســت؛ هرچند که میرزا اسداهلل 
نیــز در تثبیت این خواســته عبدالبهاء نقش 

مهمی ایفا کرده باشد. 
درعین حال توجه به این نکته ضرورى است 
که نویسندگان مقاله در زمان نگارش آن تماماً 
بهائی بوده اند و بعضی از آن ها بعدها از ســلک 
پیروان دیانت بهائی خارج شــده و برخی دیگر 
هنوز هم بهائی هســتند. لذا تمام محتواى این 
مقاله مورد قبول فصلنامه بهائی شناسی نیست؛ 
بااین حال و بــراى حفظ امانت، متن این مقاله 
به طــور کامل ترجمه گردیده و اصل آن نیز در 
بخش انگلیسی همین شماره از منظر خوانندگان 

عزیز می گذرد. 

سرآغاز: •
 از سال 1844 )1260 هجرى قمرى(، سال 
تأسیس و شروع فعالیت بابیه تاکنون، زنان نقش 
مهمــی در تاریخ بابیان و بهائیان ایفاء کرده اند. 
زنان بابی و بهائی، همواره به عنوان افراد مطلع و 
آگاه جامعه دینی خود ظاهر شده و نقش مهمی 
در تصمیم گیرى هاى مهم و حساس داشته اند. 

علی محمد باب در اوائل قیام و دعوت خویش، 
طاهره )قرۀ العین( را به عنوان یکی از حروف ّحی 
و طرفداران اصلی خود منصــوب و او را مأمور 
گســترش دعوت و تبلیغ اعتقادات و تعالیم و 

همچنین نگهبانی و هدایت گروندگان 
به خویش کــرد. ایــن زن، به زودى 
یکی از مهم ترین طرفــداران باب، و 
رهبر بابیان در کربال شــد. نگرش و 
دستاوردهاى او جنبه افسانه اى به خود گرفته 

است. 1
در مرحله بعد در تاریخ بهائی نیز زنان نقش 
محــورى ایفا کرده اند. بهّیه خانم، ورقه علیا که 
خواهر عبدالبهاء بود، چندبار در طول عمرش، 
برایش پیش آمد که به عنوان رهبر عملی بهائیان 
اقدام کند. براى مثال، زمانی که عبدالبهاء ارض 
اقدس را به ســوى غرب تــرک کرد، او تصمیم 
گرفت زمام امور بهائی را به دســت خواهرش 
بســپارد. به همین نحو، پس از صعود )مرگ( 
عبدالبهاء و پیش از آنکه شــوقی افندى، ولّی 
امر جدید، وارد فلســطین شود و رهبرى امر را 
به دست گیرد، ورقه علیا رهبرى جامعه کوچک 
پیروان را مجدداً به دست گرفت. بهائیان ساکنان 
ارض اقدس، به طور غریزى، به او متمایل شدند 
و او را راهنمــا و محافظ خود یافتند. مجدداً در 
دوره هایــی که ولی امراهلل در ســال هاى اولیه 
مسئولیت خود، از انظار عمومی غایب می شد، 
او مکــرراً امور بهائیان را به ورقــه علیا واگذار 

می کرد.2
 پس از صعود شوقی افندى، یک بار دیگر زنان 
فرصت یافتند در باالترین ســطح جامعه بهائیان 
حضور یابند. رهبرى بین المللی بهائیت به دســت 
ایادى امــر افتاد که در زمان حیــات ولی امراهلل 
منصوب شده بودند. در طول سال هاى بحرانی قبل 
از انتخاب بیت العدل جهانی، زنان ایادى امر اهلل، در 
کنار مردان به هدایت جامعه بهائی همت گماشتند. 
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بااین حال، حضور 

زنان در نهادهای 

انتخابی بهائیان 

به صورت تدریجی 

متجلّی شده 

است. به جز چند 

چهرۀ استثنایی در 

میان زنان بهائی، 

هیچ گاه زنان بهائی 

نقش و حضور 

قابل مقایسه ای 

نسبت به مردان 

نداشته اند. 

دیدگاه های سنّتی 

برتری جویانه و 

محدودیت های 

مخاصمه آمیز، 

همواره زنان بهائی 

را عقب نگهداشته 
است

یک بار دیگرزنان بهائی توانایی خود را 
براى قبول مسئولیت در باالترین سطوح 

جامعه امر به نمایش گذاشتند. 

اصل »تدریج« در دیانت بهائی •
بااین حــال، حضور زنان در نهادهاى انتخابی 
بهائیان به صورت تدریجی متجلّی شــده است. 
به جز چند چهرۀ استثنایی در میان زنان بهائی، 
هیچ گاه زنان بهائی نقش و حضور قابل مقایسه اى 
نسبت به مردان نداشته اند. دیدگاه هاى سنّتی 
برترى جویانــه و محدودیت هاى مخاصمه آمیز، 
همواره زنان بهائی را عقب نگهداشــته اســت. 
حّتی در زمان کنونی )ســال 1988 میالدى( 
نیز مشــارکت زنان در محافل ملّــی بهائیان، 

و  قــاره اى  مشــاوران  هیئت هــاى 
کمیته هاى معاونان با مردان مساوى 
نیســت. به نظر می رسد در این مسیر 

هنوز راهی طوالنی پیش رو داریم. 

مشارکت زنان در نهادهای بهائی •
»تساوى زنان و مردان، هنوز در سطح جهانی 
محقق نشده است. در آن مناطقی که بی عدالتی 
سنّتی وجود دارد، ما باید در به کارگیرى و ییاده 
کردن این تعلیم بهائی پیشــگام باشیم. زنان و 
دختران بهائی باید براى مشارکت در فعالیت هاى 
اجتماعی، روحانی و ادارى جوامع خود تشویق 
و تأیید شوند!« پیام بیت العدل جهانی- رضوان 

1984)جدول یک(
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عبدالبهاء نیز اعالم 

داشته که زنان 

عالم به یکباره 

جایگاه حقیقی خود 

را در کلیه امور 

کسب نخواهند 

کرد. درطول 

تاریخ، زنان از 

تحصیل علم 

محروم بوده اند. 

لذا امکان ندارد 

بتوانند به سرعت 

نقش برابر در 

حیات بهائی 

ایفا کنند. ولی 

عبدالبهاء تأکید 

می کند، زمانی که 

زنان تحصیالت 

و تجربه کافی 

کسب کنند، تمامی 

امتیازات جنسیتی 

از بین خواهد 

رفت

تعداد محافل ملي در سطح جهان، 
در ســال 1953، دوازده محفــل، و 
کل اعضاي محافــل 108 نفر بودند، 
بنابراین درصد مشــارکت زنان 31/5 

درصد بوده است. در سال 1985 تعداد محافل 
به 149 محفل افزایش یافتــه وتعداد اعضا به 
1341 تن بالغ گردیده اســت. بنابراین درصد 
حضور زنــان در ســال 1985، 26درصد بوده 
اســت، لذا حضور آن ها نه تنها افزایش نداشته، 

بلکه روند کاهشی داشته است. 
جدول دو مجدداً آمــارى از حضور زنان در 
محافل ملّی بهائیان، بر حســب هــر قاره ارائه 
می کند )تعــداد بین 0 تا 9 تفکیک شــده (. 
)براین اساس در سال 1986، در افریقا 4 محفل 
ملی، در آسیا 5 محفل ملی و در کل جهان 13 
محفل ملی بهائی بدون حضور هرگونه زنی در 
آن تشــکیل شده بود. همچنین در آن سال، از 
مجموع 149 محفل ملی، در 133 محفل، تعداد 

زنان کمتر از تعداد آقایان بوده است: مترجم(

عدم حضور زنان •
زنان در  نباید حضور تدریجــی 
نهادهاى بهائی تعجب برانگیز باشد. 
درواقــع قوانین و مقــررات بهائی 
به صــورت تدریجی و تکاملی به منصه ظهور 
رســیده اند. تحقق اصل تساوى زن و مرد در 
روند توسعه تشکیالت ادارى بهائی نیز از این 
قاعده مستثنی نیست. مفهوم بروز تدریجی 
تعالیم، یک اصل بهائی اســت. بهاءاهلل خود 

چنین توضیح می دهد:
»بدان که در هــردور، نور هدایت الهی به 
تناســب ظرفیت روحانی امت آن ظهور نازل 

می شود... خورشید را درنظر بگیر!«3
بیت العدل جهانــی چگونگي تحقق اصل 
هدایت تکاملی و پیشرو در گذشته و حال و 
اجرا و تحقــق قوانین بهائی، خصوصاً قوانین 
کتاب اقــدس را بیان نموده اســت. رهبران 
اصلی و مرکزى امر، اجراى این قوانین را تنها 
به صورت تدریجی و با توجه به پذیرش جامعه 

بهائی تجویز کرده اند.4
در اظهارنظر مشابهی، عبدالبهاء نیز اعالم 
داشته که زنان عالم به یکباره جایگاه حقیقی 
خــود را در کلیه امور کســب نخواهند کرد. 
درطول تاریخ، زنــان از تحصیل علم محروم 
بوده اند. لذا امکان ندارد بتوانند به سرعت نقش 
برابر در حیات بهائی ایفا کنند. ولی عبدالبهاء 
تأکید می کنــد، زمانی که زنان تحصیالت و 
تجربه کافی کســب کنند، تمامی امتیازات 
جنســیتی از بین خواهد رفت.5 او می گوید: 
عدم پیشرفت و کارآیی زنان ناشی از فقدان 
آمــوزش و فرصــت برابر براى آن هاســت. 
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ماخذ: آمارهاي منتشره از سوی اداره آمارهای 
مرکز جهانی بهائی، برگرفته از نشریه دیالوگ، 

سال اول، شماره 3، پاییز 1986، ص31
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موضع عبدالبهاء 

به روشنی گویای 

این نکته است که 

محرومیت زنان از 

آموزش، موجب 

تنزل جایگاه 

اجتماعی آن ها 

گردیده و اینکه 

با ارائه آموزش 

و کسب تجربه 

ازسوی زنان، 

هرگونه بی عدالتی 

جنسی به تدریج 

مرتفع خواهد 

شد. خط  مشی 

و عملکرد وی 

درمورد خدمت 

زنان در نهادهای 

بهائی انعکاسی 

از این عقیده به 

روش تعدیلی و 

تدریجی است

عبدالبهاء در گفتارى در نیویورک، 
آموزش را تنها راهکار ایجاد عدالت 

براى زنان برمی شمرد:
»اگر زن آمــوزش کامل ببیند و 

کلیه حقوقش به او اعطاء شــود، او توان الزم 
براى پیشرفت هاى چشمگیر و اثبات برابرى با 
مرد را خواهد داشت. او کفو مرد است، مکمّل 
و کمک کار اوســت. هردو انســانند و هردو 
داراى استعداد و دانش بالقوه فراوان و فضایل 
انسانی هستند. در تمام امور و عملکرد انسانی 
آن ها شریک و مساوى هستند. درحال حاضر، 
درحوزه فعالیت انسانی، زنان به خاطر فقدان 
آموزش و فرصت، نمی توانند جوهر ذاتی خود 

را عیان کنند.«6 
او در پاریس می گوید:

»... جنس مؤنث تاکنون همواره تحقیر شده 
و حقوق و امتیازات مســاوى به او داده نشده 
است. این شرایط نه به خاطرشرایط طبیعی او، 
بلکه ناشی از تعلیم و تربیت است. در خلقت 
الهی چنین تفاوتی نیست. نزد خداوند هیچ 
یک از دو جنس را برترى نیست. لذا هیچ یک، 
نباید دیگرى را پایین و پَســت بشمارد... اگر 
زنان هم آموزشــی مشــابه مردان دریافت 
کنند، درنتیجۀ آن، ظرفیت بالقوه هردو براى 

پیشرفت یکسان خواهد بود«.7
در جاى دیگرى او عبارت مشــابهی به کار 

برد:
»تنهــا اختالف موجود بیــن آن ها )زن و 
مرد(، در حال حاضر، فقدان آموزش و تعلیم 
و تربیت براى زنان اســت. اگر به زن فرصت 
مســاوى براى آموزش و تعلیم داده شــود، 

آن گاه اختالف و کاســتی زن هم از 
بین می رود«.8

دوباره می گوید:
»بنابراین، زن باید آموزشی مشابه 
مردان ببیند و تمام بی عدالتی ها برطرف شود. 
آن گاه زن به تمام مراحل پیشــرفت انسانی 
دســت پیدا می کند و زنان همیــار و برابر با 
مردان خواهند شــد. تا زمانی که این عدالت 
برقرار نباشد پیشرفت حقیقی و دستاوردهاى 

نژاد بشرى تحقق نخواهد یافت«.9
موضع عبدالبهاء به روشنی گویاى این نکته 
اســت که محرومیت زنان از آموزش، موجب 
تنزل جایگاه اجتماعی آن ها گردیده و اینکه 
با ارائه آموزش و کســب تجربه ازسوى زنان، 
هرگونه بی عدالتی جنســی به تدریج مرتفع 
خواهد شد. خط  مشی و عملکرد وى درمورد 
خدمت زنان در نهادهاى بهائی انعکاســی از 
این عقیده به روش تعدیلی و تدریجی است. 

اولین نهادهای بهائی •
بررســی تاریخــی تحول و توســعه نظم 
ادارى بهائی حاکی اســت کــه زنان بهائی، 
به صورت تدریجی و براثر توسعه اجتماعی در 
کشورشان، به جایگاه خود در کنار مردان، در 
حوزه خدمت وارد شدند )هرچند این موضوع 
بدون چالش و کشمکش نبوده است(. این امر 
خصوصاً در کشورهاى شرقی بسیار صحیح و 
منطبق بر واقعیت است، زیرا در این کشورها 
زنان به شدت محدود بودند. ولی به طورکلی و 
در سراســر جهان، فقدان آموزش هاى الزم و 
شرایط فرهنگی-اجتماعی، بر مشارکت زنان 
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باجناق عبدالبهاء، 

میرزااسد اهلل 

اصفهانی، یکی از 

مبلغان برجسته 

بهائی در تهران، 

با خواندن کتاب 

اقدس مصمم شد 

که حکم بهاءاهلل 

درمورد تأسیس 

بیت العدل در 

هر شهررا به 

اجرا بگذارد. 

میرزااسد اهلل 

چهره مهمی در 

تاریخ بهائی است. 

در نهادهاى اجتماعی تأثیر گذاشته 
است. 

 بــراى مثال، تمامــی ایادى امر 
منصوب از سوى بهاءاهلل، مرد بودند. 

عبدالبهاء کســی را به عنوان ایادى منصوب 
نکــرد و تنها در زمان تصدى شــوقی افندى 
بود که زنان هم به این سمت منصوب شدند. 
البته فقط زنان غربی واجد کسب این سمت 
بودند. در زمان هاى بعدى، هنگامی که اولین 
هیئت هاى معاونــان براى ایادى امر منصوب 
شدند و سپس هیئت مشاوران قاره اى به صورت 
مشروط تأسیس گردید، زنان هم در آن وارد 
شدند. ولی شرایط به گونه اى بود که اوالً فقط 
زنان غربی در این نهادها منصوب شدند و ثانیاً 
تعداد آن ها بسیار ناچیز و غیرقابل مقایسه با 
تعداد مردان بــود. همان طور که نمودارهاى 
باال نشان می دهد، شرایط خیلی فرقی نکرده 
است. این امر به هیچ روى، ناشی از سیاست 
تبعیض آمیز ازسوى جامعه بهائی نیست، بلکه 
صرفاً بنابر مالحظات و شرایط تاریخی است. 
به تناسب بهبود شرایط زنان، به ویژه در آسیا 
و آفریقا، در زمینه هاى آموزش و کسب تجربه 
و مهارت، می توانیم امیدوار باشیم که شرایط 

به سوى مشارکت بیشتر زنان تغییر باید.
 
بیت العدل تهران •

تالش و مبارزه براى مشــارکت متساوى و 
برابر زنان در تشکیالت بهائی، به ویژه درعرصه 
نهادهاى محلی، سرگذشت دراماتیکی داشته 
است. اولین نهادها در تهران و با ابتکار بهائیان 

اولیه شکل گرفت. 

در ســال 1873 بهــاءاهلل کتاب 
احکام خود، کتاب اقدس، را منتشر 
کــرد. او در ایــن کتاب تأســیس 
بیت عــدل را اعالم داشــت. کتاب 
اقدس مقرر می دارد: »در هر شهر و محله اي 

بیوت عدل تاسیس شود.«10
در همان کتاب نوشته شــده: »اى مردان 
عدل!... در قلمرو الهی چوپان گله گوسفندان 
او دربرابرگرگ هــا باشــید، همان گونه که از 

پسران خود حفاظت و مراقبت می کنید!«11
درکتــاب اقدس مطالب دیگر و اشــارات 
بیشترى درباره بیت عدل یا مّقرالعدل شده، 
که عملکرد و برخی از درآمدهاى آن را تعیین 
می نماید. در بیشــتر موارد، اشارات دقیق و 
خاص نیســت، بلکه به بیت عدل به طورکلّی 

و نه یک نهاد خاص، اشاره می کند. 
بیت العدل جهانــی دراین باره توضیح داده 

است:
»بهاء اهلل در کتــاب اقدس هم بیت العدل 
جهانی و هم بیت العدل محلی را مّقرر فرموده 
اســت. او در بســیارى از موارد به طورساده 
به »بیت العدل« اشــاره می کنــد و این را به 
تصمیم گیرى هــاى بعدى محول می کند که 
این بیت العدل ها در چه سطحی و تحت چه 

قانونی تعریف شوند.«12
اگرچه کتاب اقدس در سال 1873 در عّکا 
نوشته شد، ولی بهاءاهلل آن را مدتی نزد خود 
نگهداشــت تا آنکه آن را در ایران به بهائیان 
عرضه داشــت.13 به نظر می رســد حدوداً در 
سال 1878 بود که بهائیان تهران نسخه هایی 
از این کتاب را دریافت کرده و ســعی کردند 
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میرزااسداهلل 

کسی بود که 

در سال 1878 

اولین بیت العدل 

محلّی را در 

ایران تأسیس 

کرد و با ابتکار 

او 8 نفردیگر از 

مردان فعال بهائی 

دعوت شدند تا 

طبق نص کتاب 

اقدس، بیت عدل 

یا بیت االعظم را 

برپا کنند. تشکیل 

اولین بیت العدل 

حتی از افراد 

مؤمن بهائی هم 

مخفی نگه داشته 

شد و حالت سری 
داشت

احــکام آن را در زندگی فردى خود 
پیاده کنند. 

باجناق عبدالبهاء، میرزااســد اهلل 
اصفهانی، یکی از مبلغان برجســته 

بهائی در تهــران، با خوانــدن کتاب اقدس 
مصمم شد که حکم بهاءاهلل درمورد تأسیس 
بیت العــدل در هر شــهررا به اجــرا بگذارد. 
میرزااســد اهلل چهره مهمی در تاریخ بهائی 
اســت. او بعداً به عنوان یکی از اولین مبلّغان 

بهائی از ســوى عبدالبهاء به 
آمریکا اعزام شد و متعاقباً در 
سفر عبدالبهاء به اروپا همراه او 
بود. به هرصورت، میرزااسداهلل 
کسی بود که در سال 1878 
اولین بیت العدل محلّی را در 
ایران تأسیس کرد و با ابتکار 
او 8 نفردیگر از مردان فعال 
بهائی دعوت شــدند تا طبق 
نص کتاب اقدس، بیت عدل 
یا بیت االعظــم را برپا کنند. 
تشــکیل اولیــن بیت العدل 

حتــی از افراد مؤمن بهائــی هم مخفی نگه 
داشته شد و حالت سرى داشت. 

 جلسات، به طور پراکنده، به مدت 2 سال 
در منزل میرزااســد اهلل برگزار شــد. مردان 
برجســته بهائی پس از مشورت و همفکرى، 
به عنــوان مبلغان و پیشــگامان و به صورت 
انفرادى به پیاده کردن مصوبات می پرداختند. 
حدود ســال 1881 بیت العدل تهران تجدید 
سازمان شد و تعداد اعضاى آن افزایش یافت. 
بیت العدل تهران صاحب اساســنامه شــد و 

تصمیم ها به صــورت هماهنگ ترى 
مقرر  اساســنامه  می شد.  پیگیرى 
می داشــت که جلسات کاماًل سرى 
باشد و پنهان از چشم بهائیان برگزار 
گردد. اساســنامه همچنین مقــرر می دارد 
که اعضاى بیت از آقایان باشــند. با توجه به 
شرایط زمانی آن روز ایران تصمیم اتخاذ شده، 
طبیعی به نظر می رسید. برخی جزئیات این 
اولین بیت العدل هنوز پابرجاســت. آن بیت، 
بیشتر متشکل از مّعمرین و 
فعاالن مذکر بهائی در تهران 
با دعوت قبلی  بود. جلسات 
برگزار می شد و بعضی مواقع 
تعداد اعضــاى آن 14 نفر یا 
سرانجام  می شد.  هم  بیشتر 
این جلسات »مجلس شور« 
نامیده شــد و خانــه اى که 
تشــکیل  آن  در  جلســات 
می شــد، به نــام بیت العدل 
نامیده شد. جلسات به دنبال 
آن بود که از طریق مشورت 
و تبادل نظر، مسائل مختلف بهائیان را مرتفع 
سازد. بیت تهران مبلغانی را به سایر شهرهاى 
ایران فرســتاد تا در آن شــهرها بیت العدل 
برپــا نمایند. در این مــوارد هم تصمیم هاى 
بیت، همواره به صورت فردى پیاده می شد و 

مشورت ها کاماًل سّرى باقی می ماند. 
 بعدها ساختار این تشکیالت با تعارضاتی 
مواجه شد. یکی از مبلغان سرشناس بهائی، 
جمال بروجردى، که بعدها در زمان عبدالبهاء 
از ناقضین و مخالفان بهائیت شــد، به شدت 

جان کول، یکی از نویسندگان مقاله که در شماره 
پیشین به خوانندگان عزیز معرفی گردید
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 وقتی برای 

اولین بار 

مؤسسه های محلّی 

بهائی در آمریکا 

سازماندهی 

می شد، عضویت 

درآن ها منحصر به 

مردان بود. بعدها 

پس از آنکه 

تشکیالت مختلف 

بهائی در سطح 

محلّی عادی شد، 

مردان و زنان، 

هردو در آن ها به 

خدمت پرداختند. 

ولی برداشت و 

تلّقی بهائیان در 

اواخر قرن 19 

و اوایل قرن 

20 این بود که 

نهادهای مشورتی 

در جامعه بهائی 

باید متشکل از 

مردان باشد

نسبت به بیت العدل تهران اعتراض 
کرد. درنتیجــۀ اعتراضات، بهائیان 
دســت اندرکار بیت، براى کســب 
راهنمایی به بهاءاهلل مراجعه کردند. 

بهاءاهلل در جواب، طــی لوحی، بیت العدل را 
تأیید و از اصل مشــورت در بهائیت حمایت 

نمود.14 
ساختار اولیۀ مؤسسه هاى بهائی درآمریکا

 وقتی براى اولین بار مؤسســه هاى محلّی 
بهائی در آمریکا سازماندهی می شد، عضویت 
درآن هــا منحصر به مردان بود. بعدها پس از 
آنکه تشکیالت مختلف بهائی در سطح محلّی 
عادى شــد، مردان و زنان، هــردو در آن ها 
به خدمت پرداختند. ولی برداشــت و تلّقی 
بهائیان در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این 
بود که نهادهاى مشورتی در جامعه بهائی باید 
متشکل از مردان باشد! این تلقی و برداشت 
به شّدت در اصلی ترین مؤسسه هاى بهائی در 
نیویورک، شیکاگو، کنوشــا، و ویسکانسین 
نهادینه شــد و مورد تأیید عبدالبهاء نیز قرار 

گرفت. 
 هنوز جاى یک بررســي تاریخي عالمانه 
از پایه گذارى مؤسســه هاى بهائی در آمریکا 
خالی است. بسیارى از جزئیات این رویدادها 
و اتفاقات باید روشن شود. به نظر می رسد که 
بهائیان آمریکایی، اولین بار در ســال 1900، 
پس از طرد و تکفیــر و اخراج ابراهیم جرج 
خیــراهلل از جامعه بهائی، اقدام به تشــکیل 
شــوراى محلّی نمودند. ابراهیم خیراهلل یک 
مسیحی لبنانی بود که در مصر، تحت تبلیغ 
یک مبلغ ایرانی به نام عبدالکریم تهرانی، به 

بهائیت گرویده بود. او تعالیم بهائی 
را بــه آمریــکا آورد و تا زمان طرد، 
به عنوان رئیس جامعه بهائی درغرب 
عمل کــرد. امتنــاع او از پذیرش 
عبدالبهــاء به عنوان رهبر بهائی و جانشــین 
منتخب پدر، موقتاً باعث اختالف و دودستگی 
در بهائیــان شــد. در پاییــز 1899، ادوارد 
گتسینگر یکی از رهبران بهائیان آمریکا، پنج 
مرد را به عنوان »هیئت مشــورتی« بهائیان 
شمال نیوجرسی منصوب کرد.15 خانم ایزابل 
بریتینگام را هم به عنوان منشــی افتخارى و 
نه عضو هیئت، تعیین کــرد. بعداً، تورنتون 
چیس طی نامه اى بــه تاریخ 1900/3/21 از 
شیکاگو نوشت، »ما یک هیئت مشورتی 10 
نفره تشــکیل داده ایم.« در نامه، چیس نام 9 
تن دیگر از اعضــا را ذکر می کند که همگی 

مرد هستند.16 
در ژوئــن 1900 هیئت شــیکاگو ظاهراً 
تجدید سازمان می شــود. عبدالکریم تهرانی 
به درخواست عبدالبهاء به آمریکا سفر کرده 
و در آخــر ماه مه به شــیکاگو رســیده بود. 
بهائیان شــیکاگو ســریعاً از او خواستند تا 
قوانین و مقررات حاکم بر هیئت مشورتی را 
تهیه و ارائه نماید.17 درنتیجه، تعداد اعضاى 
هیئت مشــورتی به 19 نفر افزایش پیدا کرد 
که برخــی از آن ها زن بودند. بهائیان در یک 
بیانیه مطبوعاتی اعالم کردند که این هیئت 
جایگزیــن ابراهیم خیراهلل می شــود که از 

ریاست بهائیان برکنار شده است.18
گرچه مدت اقامت عبدالکریم در شیکاگو 
بسیار کوتاه بود، ولی ظاهراً هیئت 19 نفره او 
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ابراهیم خیراهلل 

یک مسیحی لبنانی 

بود که در مصر، 

تحت تبلیغ یک 

مبلغ ایرانی به 

نام عبدالکریم 

تهرانی، به بهائیت 

گرویده بود. او 

تعالیم بهائی را 

به آمریکا آورد 

و تا زمان طرد، 

به عنوان رئیس 

جامعه بهائی 

درغرب عمل 

کرد. امتناع او از 

پذیرش عبدالبهاء 

به عنوان رهبر 

بهائی و جانشین 

منتخب پدر، موقتاً 

باعث اختالف و 

دودستگی در 

بهائیان شد

حدود یک سال فعالیت داشته است. 
ســرانجام در تاریــخ 15مه 1901 
یک بیت العدل 9 نفــره، همگی از 
مردان، در شــیکاگو تشــکیل شد 

که جایگزین هیئت 19 نفره پیشین گردید. 
این کار با دســتور میرزااسداهلل اصفهانی، که 
با اشاره عبدالبهاء به آمریکا رفته بود، صورت 
گرفت. بیت شیکاگو در نامه اى به بیت العدل 
نیویورک، که قباًل تشکیل شده بود، می نویسد:

»اخیــراً جنــاب میرزااســداهلل لوحی از 
عبدالبهــاء دریافت کرده کــه در آن وى به 
تشــکیل بیت العدل منتخب ازسوى بهائیان 
در اینجــا، تأکیــد کرده اســت. برطبق این 
اعالم مبارک، پیروان بهائی در اینجا، افرادى 
را که مناســب تشــخیص دادند برگزیدند و 
به این ترتیــب بیت العدل در اینجا تأســیس 

شد.«19
این میرزا اســداهلل بــود که بــه بهائیان 
شیکاگو دســتور داد بیت العدل باید از میان 
مردان انتخاب شــود. به نظر می رســد که او 
و همراهانش بودند کــه بیت العدل 19 نفره 
را غیرقانونی دانســتند، زیرا زنان هم در آن 

عضویت داشتند!
البتــه تغییر هیئت 19 نفره به یک هیئت 
9 نفره کامــاًل مردانه هم بــدون ناراحتی و 
 Fannie( دلخورى نبود. سال ها بعد، فانی لِش
Lesch( که عضو هیئت 19 نفره بود، در نامه اى 

نوشت:
»پس از رفتن دکتر خیراهلل، ما یک هیئت 
مشورتی متشــکل از زنان و مردان داشتیم... 
میرزااســداهلل هیئت ما را نفــی کرد و یک 

بیت العــدل صرفاً مردانه تشــکیل 
داد...«20

تنها چنــدروز پــس از انتخاب 
بیت العدل شــیکاگو و با پیشنهاد 
خانم ها »اال نــاش« و »کوریــن ترو«، یک 
هیئت مســاعدین از میان زنان تشکیل شد. 
این هیئــت بعداً تحت عنوان محفل تبلیغی 
زنان نام گذارى گردید. ظاهراً هیئت مساعدین 
زنان، حتی پس از انتخاب بیت العدل شیکاگو، 
کنترل صندوق مالی جامعه بهائیان شیکاگو را 

در دست داشته است.21

رجال عدل •
این عقیده کــه زنان صالحیت خدمت در 
مؤسسه هاى محلی بهائی را نداشتند، مبتنی 
بر کلمات استفاده شــده در برخی از عبارات 
کتاب اقدس بــود که به بیت العدل اشــاره 
داشت. البته همان طور که قباًل ذکر کردیم در 
این متن ها هیچ تفکیک و تمایز و یا اشاره اى 
به بیت العدل بین المللی نشده است. مؤسسه 
به صورت کلی مورد اشــاره قرار گرفته است. 
بهاء اهلل دوباردر اشاره به اعضاى بیت العدل از 

لغت »رجال« استفاده می کند. 
 »اى رجال عدل، در سرزمین خداوند، گله 

او را شبانی کنید...«22
»ما مقرر کردیم که یک سوم همه جرایم 
به بیت العدل ارسال شود و رجال آن را توصیه 

می کنیم تا عدالت کامل را رعایت کنند...«23
کلمه رجال )مفرد آن رجل( کلمه اى عربی 
و مذکر است. معنی آن مرد، عالیجناب، مرد 
متشخص، مرد شریف و سیاستمدار مرد گفته 
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تنها چندروز 

پس از انتخاب 

بیت العدل 

شیکاگو و با 

پیشنهاد خانم ها 

»اال ناش« و 

»کورین ترو«، یک 

هیئت مساعدین 

از میان زنان 

تشکیل شد. 

این هیئت بعداً 

تحت عنوان 

محفل تبلیغی 

زنان نام گذاری 

گردید. ظاهراً 

هیئت مساعدین 

زنان، حتی پس از 

انتخاب بیت العدل 

شیکاگو، کنترل 

صندوق مالی 

جامعه بهائیان 

شیکاگو را در 

دست داشته 

است

شده است. ازآنجاکه بهاءاهلل اعضاى 
بیت العدل را با این واژه خطاب کرده 
است، به نظر می رسد که تنها مردان 
براى خدمت در چنین مؤسسه هایی 

واجد شرایط باشند. 
از طرف دیگر، بهاءاهلل در آثار خود، به روشنی 
اصل تساوى زنان و مردان را بیان کرده است. 
لذا می توان احتمال داد، هنگامی که او کلمه 
رجــال را به کار برده، شــاید معنی لغوى آن 
موردنظرش نبوده است. اگرچه، در زبان عربی 
کلمه رجــال عمومی ترین کلمه براى آقایان 
)در برابر خانم ها( است ولی در آثار و کلمات 
بهاءاهلل بخش هایی است که ممکن است او در 
آنجا مفهوم دیگرى را ّمدنظر داشته است. در 
این متن ها شاید بتوان زنان را هم در مفهوم 
مردان گنجاند! براى مثال، او می نویسد: »امروز 
زنان بهائی... امروز اماءالرحمن همچون رجال 

درنظرگرفته می شوند. مبارکند آن ها!«24
و در متن دیگرى می خوانیم: »امروز هریک 
از بانوان که به دانش و علم بهائی فائز گردد، در 

کتاب الهی در مقام مردان قرار می گیرد...«25
و در جــاى دیگرى: »چه بســا که مردى 
چشــم انتظار کالم هدایت الهی اســت، ولی 
هنگامی که نور هدایت از مشــرق عالم طالع 
گردد، تنها اندکی به آن اقبال نمایند. هرکس 
از میان زنان که به شــناخت رب االسماء فائز 
گردد، در لوح الهی و بــر قلم اعلی به عنوان 
یکی از آن مردان ثبت و ضبط خواهد شد.«26

عبدالبهاء نیــز در یکی از الواحش به مورد 
مشابهی اشــاره می کند: »بدون شک، از نظر 
بهاءاهلل، زنان همچون مــردان )رجال( تلقی 

می شوند.«27
ولی دراوایــل کار، چه براثرعدم 
اطالع مــردم از وجــود آن ها و یا 
دردسترس نبودن این نصوص، هیچ 
کجا بحثی از آن ها نشــده و جایی به عنوان 
مستند قرار نگرفته است. بدون شک بهائیان 
آمریکایی هیچ گونه دسترســی به این متون 
نداشــته و ناگزیر متکی به تلقی و برداشت 
مبلغان ایرانی بودند که از ســوى عبدالبهاء 

براى راهنمایی آن ها فرستاده می شدند. 

نام ها و واژه شناسی •
 به هرصــورت، بنابر اظهار میرزااســداهلل 
بــه بهائیــان، هــدف او آن بود کــه طبق 
دســتورعبدالبهاء، از بین بهائیان شــیکاگو، 
بیت العدل تشــکیل دهد. به هنگام تشکیل 
بیت العدل تهران، او در مرکز تشــکیالت بود 
و نقش مشابهی در شیکاگو به عهده گرفت. با 
هدایت و دستور او، بهائیان شیکاگو به وسیله 
برگ رأى، 9 نفرمذکر را براى مؤسسه جدید 
انتخاب کردند. انتخاب شدگان عبارت بودند 
از:جرج لِش، چارلز گرین لیف، جان گیلفورد، 
دکتر روفوس بارتلت، تورنتون چیس، چارلز 

ِهسلر، آرتور آگنو، بایرون و هنرى گودال.28
بیت العدل شــیکاگو در اولین جلسه خود 
تصمیم گرفت که تعداد افــراد را به 12 نفر 
برســاند. آن ها 3 مرد دیگــر را براى خدمت 
انتخاب کردند. خالصه مذاکرات جلسه چنین 

است:
پیشنهاد ارائه شد و مقرر داشت که آقایان 
ایواس، پرسلز، و دونی به عنوان اعضاى اضافی 
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کلمه رجال )مفرد 

آن رجل( کلمه ای 

عربی و مذکر 

است. معنی آن 

مرد، عالیجناب، 

مرد متشخص، 

مرد شریف و 

سیاستمدار مرد 

گفته شده است. 

ازآنجاکه بهاءاهلل 

اعضای بیت العدل 

را با این واژه 

خطاب کرده است، 

به نظر می رسد که 

تنها مردان برای 

خدمت در چنین 

مؤسسه هایی 

واجد شرایط 
باشند

این شوراى مشورتی انتخاب گردند. 
پیشنهاد به وســیله هیئت تصویب 
شــده، به منشی دستور داده شد تا 

این 3 نفر را مطلع نماید.29
 بدون شک این اقدام براساس بیان بهاءاهلل 
در کتــاب اقدس صــورت گرفت که حداقل 
اعضاى بیت العدل را 9 نفر دانسته بود: »و اگر 
بیش از این بشــود مشکلی نیست.«30 توجه 
به این نکته مفید و مهم اســت که در اولین 
یادداشت ها، منشــی بیت العدل شیکاگو آن 
را یک »هیئت مشــورتی« می داند. این نکته 
روشــن می ســازد که در آن زمان نام گذارى 
براى جلســات و مؤسسه ها و نهادهاى بهائی 
آزاد و سّیال بوده است. استانداردسازى واژه ها 
و نام هــا براى مؤسســه هاى بهائی تا پس از 
مرگ عبدالبهاء ثابت، یکسان و همگانی نشده 
بود. امروزه مؤسسه هاى انتخابی محلّی و ملّی 
بهائی به عنوان محافل روحانی نامیده می شوند؛ 
درحالی که عبــارت بیت العدل منحصراً براى 
مؤسســه بین المللی حاکم بر بهائیان به کار 
گرفتــه می شــود. در اولین ســال هاى قرن 
بیستم، گرچه عبارت بیت العدل در نصوص و 
در بین بهائیان کاربرد داشت، ولی در معناى 

دیگرى به کار برده می شد. 
عبدالبهاء شــخصاً صّحــت و قانونمندى 
انتخابات اولین بیت العدل شــیکاگو را تأیید 
کرد. حدوداً در سپتامبر 1901 لوحی ازسوى 
عبدالبهاء خطاب به اعضاى بیت العدل شیکاگو، 
خادمان میثاق و عابدان مؤمن آستان مقدس 
ابهي صادر شــد. دو نمونــه از چنین الواحی 
خطاب به بیت العدل شــیکاگو، در مجموعه 

ترجمه شــده الواح عبدالبهاء وجود 
دارد.31

شــوقی افندى، در ســال 1929 
درباره اهمیت این الواح سخن گفته 
است. او می گوید: »محافل روحانیه امروز، در 
طول زمان، به بیت العدل تبدیل خواهند شد، 
آن ها از نظر محتوا و اهداف یکســان بوده و 
داراى هویت و ماهیت جداگانه اى نیستند و 
صراحتاً مورد تأیید عبدالبهاء قرار گرفته اند. 
درحقیقــت او در لوح خود خطاب به اعضاى 
اولین محفل بهائیان شیکاگو، اولین مؤسسه 
منتخب در ایــاالت متحده، آن ها را به عنوان 
اعضاى بیت العدل آن شهر خطاب می کند و 
به این ترتیب، با قلم خود، به دور از هر شــک 
و شــبهه اى، محافل روحانی بهائی فعلی را 
با بیت العدل مذکور در آثار بهاءاهلل یکســان 
می شمارد... به دالیلی که قابل درک است، در 
ابتداى کار این طور تصمیم گرفته می شود که 
مؤسسه هاى انتخابی بهائیان در سراسر جهان 
موقتاً محافل روحانی نامیده شوند، واژه اى که 
در مراحل بعدى، پس از شناخته شدن بهتر 
آیین بهائی و اهدافش و شناســایی و تثبیت 
بهائیان در جهان، با عبارت دائمی و مناسب تر 

بیت العدل جایگزین خواهد شد.32
به نظرمی رســد این نام گــذارى موقت با 
توجه به دســتورعبدالبهاء، حدوداً یک سال 
پس از انتخاب بیت العدل شــیکاگو صورت 
گرفته باشــد. جزئیات صورت جلســه مورخ 
1902/5/10 بیت العدل شیکاگو حاکی است:

آقاى گرین لیف بیان داشت که میرزااسداهلل 
به او دســتور داده تا به اطالع اعضاء برساند 
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در همان زمان، 

و درلوح اصلی 

دریافتی به تاریخ 

سوم ماه مه، 

عبدالبهاء دستور 

داده که نام محفل 

تبلیغی زنان به 

»محفل روحانی« 

تغییر یافته، و در 

هر محل تشکیل 

شود.  اگرچه 

دستور مربوط 

به تغییر نام 

بیت العدل سریعاً 

اجرا شد، ولی 

دستور تغییر نام 

مؤسسه مربوط 

به زنان نادیده 

گرفته شد. این 

شاید بدان سبب 

باشد که ترجمه 

انگلیسی متن 

خیلی ضعیف انجام 

شده و لذا مطلب 

قابل درک و فهم 

نبوده است

تــا اطالع بعدى و بــر طبق لوحی 
که اخیراً از طرف ســرکارآقا واصل 
گردیــده، این نهاد بیــت روحانی 
نامیده می شود. تصویب شد که این 

تغییر نام پیشنهادى ســرکارآقا- که توسط 
میرزااسد اهلل اعالم گردیده - درصورت جلسه 
ثبت شود. همچنین کپی بخشی از نامه که 
حاوى این دســتور است در سوابق نگهدارى 

شود.33
عنــوان ترجمــه لــوح دریافتی توســط 
میرزااســداهلل مقرر می دارد کــه بیت العدل 
شــیکاگو باید »بیت روحانی« و یا به عبارت 
امروزین »محفــل روحانی« خوانده شــود. 
به طور خالصه، هیچ کس نباید به ضعفا ستمی 
وارد کند، زیرا اکنون دور رحمت و بخشش به 

تمام انسان ها است.34
در لوح دوم در این موضوع، عبدالبهاء دلیل 
ایــن تغییر را بیان می کنــد. این لوح بعدها 

ترجمه و منتشر شد:
»امضاى آن مجمع باید »مجمع روحانی« 
باشد تا مأموران دولت از عنوان »بیت العدل« 
تصور نکنند که دادگاهی تشــکیل شــده و 
احیاناً قصد دخالت در امور سیاســی وجود 
دارد. یــا اینکه هرگز قصــد دخالت در امور 
حکومتی وجود دارد... ازاین پس دشمن زیاد 
خواهد بود. آن ها از این موضوع براى مشوب 
کردن فکر حکومت و بدبین ســاختن افکار 
عمومی استفاده خواهند کرد. هدف آن است 
که معلوم شــود این مجمع و بیت روحانی، 
کمتریــن ربطی به امور دنیوى و مادى ندارد 
و اینکه تنها هدف و موضوع بحث و مشورتش 

امور روحانی است. عین این مطلب 
براى محافل ایران هم دستور داده 

شده است.«35
در همان زمــان، و درلوح اصلی 
دریافتی به تاریخ ســوم ماه مــه، عبدالبهاء 
دســتور داده که نام محفل تبلیغی زنان به 
»محفل روحانی« تغییر یافته، و در هر محل 
تشکیل شود.36 اگرچه دستور مربوط به تغییر 
نام بیت العدل ســریعاً اجرا شد، ولی دستور 
تغییر نام مؤسسه مربوط به زنان نادیده گرفته 
شد. این شــاید بدان سبب باشد که ترجمه 
انگلیسی متن خیلی ضعیف انجام شده و لذا 

مطلب قابل درک و فهم نبوده است. 
لذا سه سال بعد در مذاکرات بیت روحانی 

می خوانیم )29 ژوئیه 1905(:
»آقاى وینداست بخش هایی از لوح دریافتی 
از سرکارآقا، به تاریخ مه 1902، را قرائت کرد 
که مبنی بر اجازه براى تغییر نام مؤسســه از 
بیت العدل به »بیت روحانی« بود. همچنین 
بیان شــده که نام »محفل تبلیغی زنان« به 
»محفل روحانی« تغییر یابد. مقرر گردیده بود 
که این موضوع در جلســه مشترکی با گروه 
زنان مورد گفتگــو قرار گیرد که ظاهراً مورد 

غفلت و فراموشی قرار گرفته است.«37
همان طور که در الواح فوق الذکر مالحظه 
می شــود در اولین ســال پس از تشــکیل 
بیت العدل شیکاگو، خود عبدالبهاء آن نهاد را 
با اسامی مختلفی خطاب می کند. الواح نشان 
می دهند که در آن زمان، آن نهاد به ســه نام 
نامیده شده است: بیت العدل، بیت روحانی و 
محفل روحانی. در انتشارات و ترجمه هایی که 
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تشکیل بیت العدل 

در شیکاگو 

به صورتی که همه 

اعضای آن مذکر 

باشند، هرگز 

مورد موافقت 

زنان نبود. یکی 

از مخالفان حذف 

زنان از بیت العدل 

خانم کورین ترو 

بود. بالفاصله او 

اقدام به تشکیل 

مجمع تبلیغات 

بانوان کرد که 

برای مدت بیش از 

یک دهه، در کنار و 

نه لزوماً هماهنگ 

بیت العدل 

فعالیت کرد. 

ازاین گذشته، 

او مستقیماً 

به عبدالبهاء 

متوسل شد و از 

او خواست تا با 

انتخاب خانم ها 

در بیت العدل 

موافقت کند

از آن زمان موجود اســت، مالحظه 
می شود که بیشــتر عبارت »بیت 
روحانی« به کار رفته است. مجمع 
شیکاگو، به هرحال از 1902 به عنوان 

»بیت روحانی« نامگذارى شــد. در آن زمان 
هنوز محفل روحانی اصطالح خاص نشده بود 
و براى جلسات مختلف بهائی به کار می رفت. 
براى مثال، عبدالبهاء خواسته بود که محفل 
روحانی براى گروه مشــورتی بانــوان به کار 
بــرود. درعین حال، در آن زمان، خود بهائیان 
این عبارت را براى جلســات مختلفی به کار 
می بردند. جلســات تبلیغی هفتگی، هر نوع 
جلسه شور و مشورت، یا هر گردهمایی بهائی. 
واژه هاى استفاده شده در متون عبدالبهاء براى 
نام گذارى تشکیالت ادارى محلّی هم متنوع 
و شــناور بود! عالوه بر نام هاى سه گانه فوق، 
به نام هاى زیر هم می توان اشاره کرد: محفل 
شور، محفل شــور روحانی، انجمن )شورا(، 

انجمن عدل و مراکز عدل.38

مبارزه زنان ]با رویکرد مردساالرانه[ •
تشــکیل بیت العدل در شیکاگو به صورتی 
که همه اعضاى آن مذکر باشند، هرگز مورد 
موافقت زنان نبود. یکی از مخالفان حذف زنان 
از بیت العدل خانم کورین ترو بود. بالفاصله او 
اقدام به تشکیل مجمع تبلیغات بانوان کرد که 
براى مدت بیش از یک دهه، در کنار و نه لزوماً 
هماهنگ بیت العدل فعالیت کرد. ازاین گذشته، 
او مســتقیماً به عبدالبهاء متوسل شد و از او 
خواســت تا با انتخاب خانم ها در بیت العدل 
موافقت کند. نامه خانم ترو نشــان می دهد 

که تغییر بیت العدل به مؤسســه اى 
کاماًل متشکل از افراد مذکر، برخی 
کشمکش ها و اختالفات را موجب 

شده بود. او به عبدالبهاء می نویسد:
»درمورد نحوه اداره جامعه بهائی شیکاگو 
تفاوت آرا وجــود دارد. همه مــا مایلیم که 
اوامــر »جمال مبارک« )بهــاءاهلل( را به اجرا 
درآوریــم، ولی می خواهیم کــه از موالیمان 
)عبدالبها( ســؤال کنیم کــه این عوامل چه 
هستند؟ زیرا آن ها به عربی نوشته شده و ما 
عربی نمی دانیم. آیا ممکن اســت که موالى 
ما مســتقیماً از عّکا مطلب را براى خود من 
بنویسد و دیگر از طریق واسطه یا مترجم این 
کار را نکند؟ بسیارى از افراد جامعه ما براین 
عقیده اند که »هیئت رئیسه« باید متشکل از 
مردان و زنان باشــد. در آمریکا زنان در همه 
امور و شئون به خوبی در کارها وارد شده اند و 
به همین دلیل این تمایل وجود دارد که امور 

در دست هردو جنس باشد«.39
زمانی که ســرکار آقا نظر او را تأیید نکرد، 
او دلخور و ناخرســند شد. عبدالبهاء انتخاب 
هیئت رئیسه بهائیان شیکاگو از میان مردان 
را تأیید کرد و از خانم ترو خواست که صبور 
باشد. به نظر می رســد که او پاسخ عبدالبهاء 
را در ژوئــن 1902 دریافــت کرد، ولی آن را 
تا قبــل از پاییز 1902 با بیت شــیکاگو در 
میان نگذاشــت. لوح مذکور مشهور است و 

بخش هایی از آن چنین است:
»بــدان اى کنیز کــه در نظر بهــاء زنان 
همچون مردانند؛ خداوند همه انســان ها را 
به مثل و مانند خویش آفریده اســت. یعنی 
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به هرحال، 

بیت العدل بنابر 

نص صریح قانون 

الهی منحصر به 

مردان است. این 

حکم براساس یک 

حکمت خاص الهی 

است و دلیل آن 

در آینده همچون 

خورشید تابان بر 

همگان روشن و 

مبرهن خواهد 

شد. و اما در 

مورد شما یا سایر 

کنیزان، که شیفته 

رایحه بهشتی 

هستید، مجالس 

زنانه و روحانی 

خود را تشکیل 

دهید، 

اینکه، مــردان و زنان به یکســان 
مظهر و نشان دهنده اسماء و صفات 
اویند؛ از دید روحانی فرقی بین آنان 
نیست. آن کس در نزد خدا مقرب تر 

اســت که مهربان تر و نیکوکارتر باشــد. چه 
بســیار زن و مرد، گرم و شیفته خدمت، که 
در ّظل عنایت بهاء ســرآمد دیگران شــده و 
در سراســر کره ارض گوى سبقت از دیگران 
ربوده اند. ولی به هرحال، بیت العدل بنابر نص 
صریح قانون الهی منحصر به مردان است. این 
حکم براساس یک حکمت خاص الهی است و 
دلیل آن در آینده همچون خورشید تابان بر 
همگان روشن و مبرهن خواهد شد. و اما در 
مورد شما یا سایر کنیزان، که شیفته رایحه 
بهشتی هستید، مجالس زنانه و روحانی خود 
را تشــکیل دهید، چراکه آن جلسات منشاء 
گسترش شهد آزادى الهی، اعتالى کلمۀ اهلل، 
اعتالى نور لطــف او، مروج دیانت او، و مبلغ 
تعالیم او و هرآنچه لطف و رحمت، که برتر و 

مهم تر از آن نباشد، خواهد بود.«40
ازآنجا کــه عبدالبهاء حذف بانــوان را از 
بیت العدل شیکاگو ) که بعداً به بیت روحانی 
و سپس محفل روحانی تغییر نام داد( تأیید 
کرد، این رویه مدتی در شــیکاگو و ســایر 
مناطق ادامه یافت. به نظر می رسد این عقیده 
که زنان براى همیشه از عضویت در تشکیالت 
اجرایی بهائی حذف شــدند، حداقل در نزد 
مردان عمومیت یافت. مقرر شد که زنان در 
تشکل ها و گروه هاى زنانه، که در یکی از الواح 
عبدالبهاء »محافل روحانی« نامیده شد، عضو 

شوند. 

ولی این پایــان ماجرا نبود. زنان 
بهائــی آمریــکا به بحــث و اصرار 
در خصــوص امــکان عضویت در 
هیئت هاى اجرایی و ریاستی بهائیان 
ادامــه دادند؛ البته خانــم کورین ترو در این 
فعالیت نقش برجسته داشت. در سال 1909 
خانم ترو پس از اصرارهــاى زیاد و پیگیرى 
مســتمر، لوحی از عبدالبهاء دریافت کرد که 

در آن آمده است:
»بر طبق احــکام دیانت الهــی، زنان در 
همه حقــوق - به اســتثناى حق عضویت 
در بیت العــدل جهانی عمومی- بــا مردان 
برابرنــد؛ زیرا همان طور کــه در متن کتاب 
]اقدس[ آمده، هم ریاست و هم عضویت در 
بیت العدل مختص مردان است. ولی در سایر 
تشکل ها، از قبیل کمیته ساخت معبد، کمیته 
تبلیغ، انجمن هــاى زنانه )محفل روحانی( و 
انجمن هاى خیریه و علمــی، زنان با مردان 

مساوى اند.«41
ظاهراً این لوح جدیــد عبدالبهاء به خانم 
کورین ترو درباره حقوق زنان، براى عضویت 
در نهادها و مؤسســه هاى بهائی، مباحثی را 
در ســطح ملّی به وجود آورد. استفاده از واژه 
بیت العدل عمومی )بیت العــدل جهانی( در 
این لوح موجب اختالف نظر و سوءتفاهماتی 
شد. کورین ترو و سایر خانم ها گمان کردند 
که منظور عبدالبهاء آن اســت که زنان از آن 
پس مجازند تا در مؤسسه هاى اجرایی بهائی و 
خصوصاً »بیت روحانی شیکاگو« عضو شوند. 
آقــاي تورنتون چیس چند مــاه بعد )19 
ژانویــه1910( طی مکاتبــه اى این بحث و 
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به نظر می رسد 

این عقیده که 

زنان برای همیشه 

از عضویت در 

تشکیالت اجرایی 

بهائی حذف 

شدند، حداقل 

در نزد مردان 

عمومیت یافت. 

مقرر شد که زنان 

در تشکل ها و 

گروه های زنانه، که 

در یکی از الواح 

عبدالبهاء »محافل 

روحانی« نامیده 

شد، عضو شوند

دیدگاه اهالی شیکاگو را تبیین کرد: 
»چندســال پیش بالفاصله پس 
از تشــکیل بیت العدل )که نام آن 
بعدها، آن طــور که عبدالبهاء اعالم 

داشــت بنابر مالحظات سیاسی و پیشگیرى 
از برخــی بدخواهی ها، به بیــت روحانی و یا 
محفل روحانی تغییر یافت( خانم ترو نامه اى 
به عبدالبهاء نوشــت و ســؤال کرد آیا زنان 
نمی توانند به عضویت آن درآیند؟ او صراحتاً 
پاســخ داد که عضویت در آن خاص مردان 
اســت و در این کار حکمتی است. براى آن 
خانم دشوار بود که این حکم را بپذیرد و این 
احساس موجب نوعی خصومت در او نسبت 
به محفل روحانی شــده است که هر ازگاهی 
خود را بروز می دهد... خانم ترو لوحی دریافت 
کــرد کــه در آن )در جواب ســؤال او( بیان 
شــده بود که زنان می توانند در تمام مجامع 
و انجمن هاى روحانی، به استثناى »بیت العدل 
جهانی« عضو شــوند. او از این عبارت نتیجه 
گرفته که زنان مجاز شــده اند تا به عضویت 
محافل روحانی و هیئت هاى مشورتی درآیند. 
زیرا در برخی الواح، بیت العدل محلی هم به نام 
»محفل روحانی« یا »مجمع روحانی« خطاب 
شده بود. ولی بیت روحانی )محفل شیکاگو( 
نمی توانســت این تفسیر از کالم سرکارآقا را 

بپذیرد...42
تفاوت دیدگاه ها البته عمیق و جّدى بود. 
این تفاوت برداشت متعاقباً منجر به تنش هاى 
جنسیتی درجامعه بهائیان آمریکا در آن برهه 
گردید. محفل روحانی شــیکاگو درجلسات 
1909/8/31 و1909/9/7 خــود بــه بحث 

و بررســی درباره لوح صادره براى 
خانــم کورین تــرو پرداخت. چون 
از نظر آن ها روشــن بــوده که لوح 
مذکور مجوزى براى عضویت زنان 
در محفــل روحانی )بیت روحانی( نیســت، 
لذا تصمیم گرفتند در ایــن مورد نامه اى به 
عبدالبهاء بنویســند و درباره نظرش توضیح 

بخواهند.43
 به نظر می رســد که در ســوابق و آرشیو 
»بیت« پاســخی براى این نامه ثبت و ضبط 
نشده است. ولی در عمل، رویه و قاعده عدم 
عضویت زنان تغییر نکرد. مردان بهائی شیکاگو 
بر این بــاور بودند که عبــارت »بیت العدل 
جهانی« در لوح عبدالبهاء به همان مؤسسه 
محلی شیکاگو اشاره دارد. با توجه به اینکه در 
آن زمان اصطالحات و اسامی تفکیک نشده 
بود، چنین برداشت و تصورى منطقی بود. زیرا 
در متن عبارت عبدالبهاء عبارت »بیت العدل 
شــیکاگو« )یا محفل روحانی شیکاگو( بود. 
به نظر می رســد که پاسخ سرکار آقا آن بوده 
که تنها مردان می توانند به عضویت بیت العدل 
)محفل روحانی( شیکاگو درآیند. درعین حال، 
زنان می توانند در ارگان هاى فرعی، همچون 
»محفل تبلیغ« و »ا نجمن مردم دوســتی« 
و غیــره فعالیت نمایند. این تفســیر از لوح 
عبدالبهاء در سال هاى آتی رایج و مورد عمل 

بود. 
 در نامه مــاه می ســال 1910، تورنتون 
چیس، به یکی از بهائیان که دراین مورد سؤال 

کرده، چنین نوشته است:
»درمــورد عضویت زنــان در »بیت« اصاًل 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

174
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

ظاهراً این لوح 

جدید عبدالبهاء 

به خانم کورین 

ترو درباره حقوق 

زنان، برای 

عضویت در نهادها 

و مؤسسه های 

بهائی، مباحثی 

را در سطح ملّی 

به وجود آورد. 

استفاده از واژه 

بیت العدل عمومی 

)بیت العدل 

جهانی( در این لوح 

موجب اختالف نظر 

و سوءتفاهماتی 

شد. کورین ترو 

و سایر خانم ها 

گمان کردند که 

منظور عبدالبهاء 

آن است که زنان 

از آن پس مجازند 

تا در مؤسسه های 

اجرایی بهائی و 

خصوصاً »بیت 

روحانی شیکاگو« 

عضو شوند. 

ندارد. ســال ها پیش  بحثی وجود 
پاسخ عبدالبهاء به خانم ترو بحث را 
پایان داد. بدین معنی که عضویت 
در آن مخصــوص آقایان اســت و 

حکمــت این کار با گذشــت زمان روشــن 
خواهد شد. این پاسخ مســتقیم او به خانم 
ترو بــود. او هرگز این فرمان را تغییر نداده و 
البته نمی تواند تغییر دهد، چراکه این فرمان 
بهاءاهلل اســت که در مورد ارگان هاى اجرایی 
اصلی صادر شــده اســت. ولی عبدالبهاء در 
لوحی به خود من بیان داشــت: »باید محفل 
روحانــی تاآنجاکه می تواند زنان را تشــویق 
کند.« رویه کلی بر این منوال است: »تشویق 
زنان تا حداکثر ممکن!« این چیزى است که 
او گفت و این کارى اســت که ما باید انجام 
دهیم. زنان نمی توانند عضو محفل شوند ولی 
همه کارهایی را که می توانند براى امر بهائی 
انجام دهنــد، می توان به آنان محول کرد. به 
نظر مــن، موضوع عضویت زنــان در محفل 

)بیت( روحانی منتفی است...«44
 بی شک طرز فکر و برداشت تورنتون چیس 
بیانگر و نماینده طرز فکر اکثر بهائیان زمان 
اوســت. براساس این طرز فکر و برداشت بود 
که »بیت روحانی« شــیکاگو و متعاقباً تمام 
هیئت هاى بهائی محلی در سراسر آمریکا تنها 
با عضویت مردان تشکیل شد. این موضوعی 
بود که عبدالبهاء موکداً ابــراز می کرد، ولی 
هیچ گاه به طور کامــل، موردتأیید و پذیرش 

زنان بهائی نبود. 
در شهر کِنوشا که سال ها »هیئت مشورتی« 
مردانه داشت، در سال 1910 و به دنبال لوح 

دریافتی کورین ترو در سال 1909 
درباره بیت العــدل عمومی، دوباره 
بحث راجع بــه خدمت و عضویت 
زنــان در»هیئت« مطرح شــد. در 
1910/7/4 »هیئت مشورتی« کنوشا نامه اى 
به محفل روحانی شــیکاگو نوشت و از آن ها 
سؤال کرد که آیا دستور تازه اى از عبدالبهاء 
دربــاره امکان حضور زنان در مؤسســه هاى 
محلّی صادر شده است؟ آن ها توضیح دادند 
که دو تن از زنان بهائی کنوشا تأکید دارند که 

چنین لوحی وجود دارد.45
پاســخ محفل روحانی شــیکاگو به تاریخ 

1910/7/23 بسیار مفید و آموزنده است:46
»در خصــوص موضوع مورد بحث، محفل 
سه نامه از عبدالبهاء یافته است. یکی نامه اى 
به تاریــخ 1909 به کورین ترو که اســباب 
شروع بحث و مجادله شده و 2 نامه دیگر در 
سال 1910 براى ارائه توضیح و پاسخ سؤاالت 
بوده است. عبدالبهاء در نامه 1910/4/20 به 

لویز وایت دستور داد:
انجمن هاى روحانی که براى تبلیغ و تعلیم 
حقایق تشــکیل شــده، انجمن ها و محافل 
متشــکل از زنان، مردان و یا مختلط، همگی 
مورد تأیید بوده و در گســترش رایحه الهی 

بسیار مؤثرند.47
عبدالبهاء تا آنجا ادامه می دهد که می گوید 
فعاًل زمان تأسیس بیت عدل نرسیده است؛ 
ولي در آن متن او زنان و مردان را به وحدت 

و هماهنگی در فعالیت ها دعوت می کند.48
عبدالبهــاء در نامــه اى به بهائیان ســین 
سیناتی، جایی که بحث درباره مشارکت زنان 
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به نظر می رسد که 

پاسخ سرکار آقا 

آن بوده که تنها 

مردان می توانند 

به عضویت 

بیت العدل 

)محفل روحانی( 

شیکاگو درآیند. 

درعین حال، زنان 

می توانند در 

ارگان های فرعی، 

همچون »محفل 

تبلیغ« و »ا نجمن 

مردم دوستی« 

و غیره فعالیت 

نمایند. این 

تفسیر از لوح 

عبدالبهاء در 

سال های آتی رایج 

و مورد عمل بود. 

در سازمان هاى محلّی مورد سؤال و 
مناقشه بود، مطلب مشابهی نوشت:

بیت العدل  که  نیســت  »ممکن 
را در این روزها تشــکیل داد؛ بلکه 

تشکیل آن پس از اســتقرار امر الهی مقدور 
و ممکــن خواهد بود. اکنون محافل روحانیه 
در اکثر شــهرها منعقد شده و شما نیز باید 
یک محفل روحانی در سین سیناتی تشکیل 
دهید. انتخاب اعضاى محفل روحانی از بین 
زنان و مــردان مجاز اســت و از این طریق 

وحدت بهتر حاصل می شود«.49
بیت روحانی از این عبارت عبدالبهاء نتیجه 
گرفت که: در تشــکیل انجمن هاى روحانی 
شور، بنابر نظر عبدالبهاء، ازاین پس می توان 
زنان و مردان را انتخاب نمود. بدون شــک، 

حکمت این کار اکنون آشکار شده است.50
 تــا آن زمان بهائیــان در مناطق مختلف 
آمریکا »هیئت ها« و »کمیته هاى« مختلفی را 
به عنوان سازمان محلّی تأسیس کرده بودند. 
زنان از ســال 1907 در »کمیته کارى« در 
واشنگتن دى سی مشغول به کار بودند. زنان 
از سال 1908 که »کمیته اجرایی« بوستون 
تأسیس شد، در آن ســهیم بودند. حتی در 
مناطقی که هنوز هیچ تشــکیالتی تأسیس 
نشــده بود، زنان به صورت فردى »متصدى« 
انجام برخی کارها شده بودند. ولی اکثر آن ها 
»موقت« تلقی می شــدند و نه مؤسسه هاى 
رسمی بهائی، که تصور می شد باید منحصراً 

متشکل از مردان باشد. 
نامه ها و الواح عبدالبهاء تمام این تشکیالت 
محلی را به عنوان محافل روحانی )یا انجمن 

روحانی( به رســمیت شــناخت و 
اینکــه از ســال 1910 به بعد، این 
محافــل از زنان و مردان تشــکیل 
می شد. »محفل روحانی« شیکاگو 
کاماًل از این دستور گیج شده بود. اگرچه بیان 
شــده بود که حکمت »محفل مختلط« بعداً 
روشــن خواهد شد. ولی ازآنجاکه این محفل 
می دانست هیئت مشورتی ِکنوشا بر طبق نظر 
پیشین عبدالبهاء، منحصراً متشکل از مردان 
تأســیس شده، عالقه مند شد از آن ها بپرسد 
آیا مایلند تغییــرى در اعضاى خود به وجود 

آورند یا خیر؟51
هیئت مشــورتی کنوشــا قبل از هرگونه 
اقدامی، ترجیــح داد واقعیت موضــوع را از 
عبدالبهاء استفسار کند. تمام اعضاى هیئت 
مشــورتی نامه را امضاء کردند و از محضر آقا 
)عبدالبهاء( درخواست کردند اعالم نماید، آیا 
الزم است آن ها هیئت قبلی را منحل کنند و 
هیئت جدیدى با حضور زنان تأسیس نمایند؟ 
آن ها اضافه کردند که اقدام قبلی هم با نیت 
خالصانه براى خدمت و براســاس نامه اى که 
چند سال پیش ازسوى سرکار آقا صادر شده 

بود، صورت گرفته است.52
البته عبدالبهاء موافق انحالل هیئت تماماً 
مردانه نبــود. نامه او که در تاریخ 1911/3/4 

دریافت شده بیان مي دارد:
محافل روحانی که اکنون تشکیل می شوند 
براى تبلیغ امرالهی اســت. در آن شهر، شما 
یک محفل روحانی مردانه دارید و می توانید 
یک محفل روحانی زنانه هم تشــکیل دهید. 
هردو محفل باید در گســترش رایحه الهی و 
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 بی شک طرز 

فکر و برداشت 

تورنتون چیس 

بیانگر و نماینده 

طرز فکر اکثر 

بهائیان زمان 

اوست. براساس 

این طرز فکر و 

برداشت بود که 

»بیت روحانی« 

شیکاگو و متعاقباً 

تمام هیئت های 

بهائی محلی در 

سراسر آمریکا 

تنها با عضویت 

مردان تشکیل 

شد. این موضوعی 

بود که عبدالبهاء 

موکداً ابراز 

می کرد، ولی 

هیچ گاه به طور 

کامل، موردتأیید 

و پذیرش زنان 

بهائی نبود. 

در خدمت به ســلطنت الهی کوشا 
باشــند. راه حل فوق ظاهراً بهترین 

راه براى حل مشکل بوده است...53
همچون سایر الواح، او بیان داشت 

که هنوز زمان براى تشکیل بیت العدل مناسب 
نیســت و بر وحدت بین زنان و مردان جامعه 
بهائی تاکید کرد. به این ترتیب، در سال1911 
نیز وضعیت همچون سال هاي قبل، آن گونه 
که میرزااسداهلل رقم زده بود، گذشت. در بیشتر 
جوامع بهائی، مؤسسه ها به صورت کاماًل مردانه 
شــکل می گرفت. به موازات آن ها، گروه هاى 
زنانه هم تشکیل می شد. در شهر هاى کوچک تر 
که تعداد بهائیان کمتر بود، گروه هایی متشکل 
از زنان تشکیل شده بود، ولی عموماً بهائیان 
آن ها را گروه هاى غیررسمی تلقی می کردند. 
درحالی که عبدالبهاء اظهار می داشت محافل 
و انجمن هاى روحانی جدید متشکل از زنان 
و مردان خواهند بود، اصرارى بر بازســازى و 
تشکیل مجدد تشکیالت کامالً مردانه قبلی 
نداشــت. ولی زنان بهائی در سراســر آمریکا 
به ابراز خواســت خود براى تغییــرات ادامه 

می دادند. 

تغییرات پدیدار می شود •
در سال 1912، به هنگام بازدید عبدالبهاء 
از آمریــکا بود که ســرانجام تغییر قطعی و 
نهایی صــورت گرفت. هنگامی که عبدالبهاء 
در نیویورک بود پیامی براى »بیت روحانی« 
شیکاگو فرستاد که باید منحل شود و انتخابات 
مجددى برگزار گــردد. او هوارد مک نات، از 
بهائیان فعال بروکلیــن را انتخاب و به عنوان 

نماینده شــخصی خود به شیکاگو 
فرستاد. به مک نات دستور داده شد 
برپایی »مجمع  براى  انتخاباتی  که 
روحانی« )یا محفل روحانی( از میان 
بهائیان شیکاگو برگزار کند و براى اولین بار 
زنان اجــازه یافتند براى عضویت این محفل 

کاندیدا شوند. 
مک نــات در 8 اوت 1912 به شــیکاگو 
رســید. بنابر دســتورعبدالبهاء در تاریخ 10 
اوت ضیافتی در منزل جورج لِش تشــکیل 
و تمام اعضاى جامعه بهائی شیکاگو میهمان 
عبدالبهــاء بودنــد. مک نات پیــام وحدت و 
محبت عبدالبهاء را براى جامعه بهائی قرائت 
کرد. در روز بعد، یازدهم اوت، انتخابات برگزار 
شــد. مجله بهائی نجم باختر گزارشی از این 

انتخابات تاریخی ارائه کرده است:
در غروب یکشنبه یازدهم، جامعه بهائیان 
شیکاگو تشکیل جلســه داده و یک نشست 
روحانی )Spiritual Meeting( متشکل از 9 نفر 
زن و مرد را انتخاب کــرد، که خدمات آنان 

برطبق خواست عبدالبهاء عبارت است از:
1( ترویج تعالیم بهائی،

2( توجه و رسیدگی به سایر امور الزم در 
مورد رفاه مجمع. 

آقاى مک نات هم حاضر بود و ســخنرانی 
جالبی ارائــه نمود. ســرانجام یک چالش و 

مبارزه طوالنی مدت به پایان رسید.54

نهادها و مؤسسه های بهائی در شرق •
از زمان انحالل بیت العدل شیکاگو و انتخابات 
مجدد آن، عضویت و خدمت در مؤسسه هاى 
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ولی در زمان 

انتخاب اعضای 

بیت العدل، تنها 

حق رأی دادن و 

حضور و صدای 

آنان مطرح است. 

نمی توان نادیده 

گرفت که وقتی 

زنان به باالترین 

مرحله رشد و 

پیشرفت برسند، 

آن گاه به اقتضای 

شرایط زمان و 

مکان، و توان 

و ظرفیت باالی 

آنان، آن ها به 

مراحل و مناصب 

و امتیازات باال 

دست خواهند 
یافت

محلّی بهائــی در آمریکا براى زنان 
مجاز بوده اســت. عبدالبهاء کاماًل 
روشن ســاخت که محدودیت هاى 
اعمال شده درباره زنان جنبه موقت 

داشته است. ازآن پس زنان در غرب، در تمام 
مؤسسه هاى بهائی کامالً مشارکت کردند ولی 
در شرق شــرایط به این صورت نبود. در ایران 

شرایط  کشــورها،  سایر  و 
اجتماعی مانــع از افزایش 
و ارتقاى ســطح مشارکت 
زنان در مؤسسه هاى محلّی 
بود. محافل روحانی  بهائی 
محلی و ملّی ایران در تمام 
دوره زعامــت عبدالبهاء و 
اکثــر دوره والیــت امرى 
به  منحصر  شــوقی افندى 
اینجا هم  بــود. در  مردان 
الزم بــود تا اصــل تدریج 
ایفاى نقــش کند. البته در 
آنجا هم همچــون آمریکا 
زنانی بودند که براى کسب 
موقعیــت و نقش بزرگ تر 
کردند.  تــالش  زنان  براى 
براى عضویت  نه تنها  آن ها 

در بیت العدل محلــی تالش می کردند، بلکه 
خواســتار لغو حجاب و سایر محدودیت هاى 
اجتماعی بودند. عبدالبهاء در لوحی خطاب به 
یکــی از این زنان فعال، راهکار تدریجی را به 

وى توصیه کرد:
»تأسیس یک محفل زنانه به منظور تزیید 
معلومــات کامالً قابل قبول اســت، منتهی 

بحث ها باید محدود به امور تعلیم و 
تربیت باشد. باید برنامه ها به نحوى 
باشــد کــه تفاوت هــا و فاصله ها 
روزبه روز، از بین برود، نه آنکه خداى 
نخواسته منجر به کشمکش و مجادالت بین 
زنان و مردان شــود. درخصوص حجاب هم، 
هیچ چیز نباید خالف حکمت انجام شــود... 
امروز جهان زنان باید یک 
معنوى  و  روحانــی  جهان 
باشد؛ نه یک جهان سیاسی. 
زنان ســایر ملل کاماًل در 
امور سیاسی درگیر شده اند. 
فایده این درگیرى چیست 
و چه نفعی براى شما به بار 
خواهــد آورد؟ شــما باید 
تا می توانیــد وقت خود را 
مصروف امور روحانی نمایید 
کــه در اعتال و پیشــبرد 
کلمــۀاهلل و انتشــار رایحه 
کالم الهی مؤثر خواهد بود. 
تالش و فعالیت شــما باید 
منجر به هماهنگی کلّی و 
رفاه کلّی و عمومی شود... 
من با تأییدات و مســاعی 
بهاءاهلل، درتالشــم تا موقعیت زنان را تا حد 
حیرت انگیزى بهبود بخشم. این پیشرفت در 
انسانی  زمینه هاى روحانی، فضایل، کماالت 
و دانــش الهی خواهد بــود. در آمریکا، مهد 
آزادى زنان به خاطر ســتیزه گرى، زنان هنوز 
از ورود به کلیه مؤّسسه هاى سیاسی محروم 

هستند...«55
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زنــان بهائی تــا ســال 1954 
مجــاز بــه خدمــت و عضویت در 
مؤسسه هاى امرى در ایران نبودند. 
ولی محدودیت موقت تلقی می شد 

و همه منتظر بودند تا با تغییر شرایط، جواز 
فعالیت صادر شود. همان طور که جامعه ایران 
به زنان اجــازه حضــور و فعالیت اجتماعی 
بیشــترى داد، به تناسب افزایش آموزش در 
بین زنان بهائی، آنان براى خدمت تشکیالتی 
آماده تر شده، و ممنوعیت ها برداشته می شد. 
ســرانجام ولی امراهلل عضویت و مشــارکت 
زنان در مؤسســه هاى بهائی در شرق را یکی 
از اهداف برنامه جهادى 10 ســاله )1963-

1953( عنوان کــرد. امیدهاى او با عملکرد 
برجســته برخی زنان بهائی، که مناصبی را 
در محافل محلی و ملّی ایران کسب کردند، 

تحقق یافت. 

بیت العدل جهانی •
 تنها نهاد باقی مانده در بهائیت که عضویت 
در آن منحصــر بــه مردان اســت، باالترین 
مؤسســه و نهاد این جامعه، یعنی بیت العدل 
جهانی است. بیت العدل جهانی که اولین بار 
در سال 1963 تأسیس شد، به وسیله اعضاى 
محافل ملّی سراســر جهان انتخاب می شود. 
طبیعتاً جمعی از انتخاب کنندگان زن هستند. 
ولی تمام اعضاى بیت العدل از زمان تأسیس 
تاکنون، همگی مرد بوده اند. شــوقی افندى 
پیش بینی کرده بود که همه اعضاى بیت العدل 
جهانی مرد باشــند؛ گرچه او قبل از تشکیل 
بیت العدل صعود کرد ولی به سؤاالت برخی 

افراد بهائی، پاســخ هایی ازسوى او، 
توسط منشی ها، درباره بیت العدلی 
که قرار است در آینده تأسیس شود، 
داده شده است. براى مثال منشی او 

می نویسد:
»درباره  سؤال شــما درخصوص عضویت 
بیت العدل جهانی، لوحی از عبدالبهاء موجود 
است که در آن به طور مشخص اظهار داشته 
که عضویت در بیت العدل جهانی منحصر به 
مردان است و حکمت این محدودیت هم در 
آینده روشن خواهد شــد. زنان می توانند به 
عضویت بیت العدل هاى محلّی و ملّی درآیند. 
تنهــا در بیت العدل جهانی اســت که آن ها 

نمی توانند انتخاب شوند«.56
و در نامه دیگر:

»دربــاره عضویــت در بیت العدل جهانی، 
عبدالبهاء در لوحی اظهار داشته که عضویت 
در آن منحصر به مردان است و حکمت عدم 
حضور زنان در بیت العــدل جهانی در آینده 
روشن خواهد شــد. ما بیان دیگرى جز این 

نداریم...«5758
و باز نوشــت: »مردم باید بپذیرند که زنان 
جایی در بیت العدل جهانی ندارند. همان طور 
که حضــرت آقا فرمود، حکمت این حکم در 
آینده روشــن خواهد شد، ما فقط باید این را 

بپذیریم و باور کنیم که درست است...«59
مشــابهت متن این نامه ها باید مورد توجه 
قــرار گیرد. گویا در هرمــورد، ولی امراهلل به 
منشــی خود دســتور داده تا به متن لوحی 
که عبدالبهاء در جــواب اصرار خانم کورین 
ترو، براى عضویت زنان در بیت العدل محلی 

مردم باید 

بپذیرند که 

زنان جایی در 

بیت العدل جهانی 

ندارند. همان طور 

که حضرت آقا 

فرمود، حکمت 

این حکم در آینده 

روشن خواهد 

شد، ما فقط باید 

این را بپذیریم 

و باور کنیم که 

درست است



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

179
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

شیکاگو نوشــته، مراجعه کند. این 
لــوح بیان می کند کــه دلیل عدم 
حضــور زنــان موقتی اســت. یک 
محرومیت موقت که بعداً با عضویت 

کامل زنان در بیت العدل شیکاگو مرتفع شد. 
امــروزه جامعه بهائی برکنار ماندن زنان از 
عضویت در بیت العدل جهانــی را عمدتاً در 
اطاعت و انقیاد به ایــن نامه هاى ولی امراهلل 
پذیرفته اند. غالب بهائیان براین عقیده اند که 
قرار بوده ایــن محرومیت موقت و مصلحتی 
باشد. به هرروى، ازآنجاکه دستور ولی امراهلل 
در ارتبــاط تنگاتنگ با معنی یکــی از الواح 
عبدالبهاء اســت که وعــده داده که حکمت 
محرومیت زنان از عضویت، در آینده روشــن 
خواهد شد و معنی دقیق آن لوح این بود که 
زنان موقتاً از بیت العدل شیکاگو کنار گذاشته 
شده اند، لذا این عقیده و تصور که زنان به طور 
دائمی و همیشگی از عضویت در بیت العدل 
جهانی محروم باشــند، می تواند برداشــت 
ناصحیح و ناصوابی باشد. به احتمال زیاد یک 
محدودیت و محرومیت موقتی موردنظر بوده 

است. 
به نظر می رسد پاسخ به این سؤال، همچون 
تمامی سؤاالت و مسایل دیگر جامعه بهائی، 
مستلزم گذشت زمان اســت. تمامی نکات، 
عناصر و معیارهاي کشمکش ها و تأکیداتی 
کــه در تاریخ مشــارکت تدریجــی زنان در 
مؤسسه هاى محلّی بهائی به کار گرفته شده، 
بدون شک مجدداً در آینده مورداستفاده قرار 
خواهد گرفت. تمام این عوامل و معیارها در 

حال حاضر نیز موجود و برقرارند. 

لوح اطمینان بخشی •
عبدالبهاء مرتباً در نوشته هایش به 
زنان بهائی اطمینان می داد که زنان 
در آینده تساوى کامل و همه جانبه 
با مردان کسب خواهند کرد. او در یکی از این 
الواح به ترکیب بیت العدل اشــاره دارد. تاریخ 
این نامه 1913/8/28 اســت و ظاهراً به یک 
زن بهائی در کشــورهاى شرقی نوشته است. 
در آنجا عبدالبهاء وعده  خود را تکرار می کند:

»در این بیان نازله از ســوى بهاءاهلل زنان 
کامالً با مردان برابرند. در هیچ حرکتی آن ها 
عقب نخواهند ماند. حقوق آن ها کاماًل برابر با 
مردان خواهد بود. آن ها در تمام شــاخه هاى 
تشــکیالت و سیاســت گذارى وارد خواهند 
شــد. آن ها به باالترین مدارج بشرى در این 
جهان خواهند رسید و در همه امور مشارکت 
خواهند کرد. مطمئن و خاطرجمع باشــید. 
شــرایط امروز را نبینید. در آینده نه چندان 
دور، جهان نورانی و تابناک خواهد شد، چراکه 
حضرت بهاءاهلل چنین اراده کرده اســت! در 
تمام انتخابات ها هرگز نباید حق زنان را نادیده 
گرفت. ورود زنان به همه مؤسسه ها و ادارات 
بشــرى یک موضوع قطعــی و غیرقابل انکار 
است. هیچ نفســی نمی تواند آن را به تأخیر 

اندازد و یا مانع آن شود...« 
درخصوص تشــکیل بیت العــدل، بهاءاهلل 
مردان را موردخطاب قرار می دهد و می گوید: 

شما اى مردان بیت العدل!
ولی در زمان انتخــاب اعضاى بیت العدل، 
تنها حــق رأى دادن و حضور و صداى آنان 
مطرح است. نمی توان نادیده گرفت که وقتی 

امروزه جامعه 

بهائی برکنار 

ماندن زنان از 

عضویت در 

بیت العدل جهانی 

را عمدتاً در 

اطاعت و انقیاد 

به این نامه های 

ولی امراهلل 

پذیرفته اند. 

غالب بهائیان 

براین عقیده اند 

که قرار بوده این 

محرومیت موقت و 

مصلحتی باشد.
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زنان بــه باالترین مرحله رشــد و 
پیشرفت برسند، آن گاه به اقتضاى 
شــرایط زمان و مــکان، و توان و 
ظرفیت باالى آنان، آن ها به مراحل 

و مناصب و امتیازات باال دست خواهند یافت. 
به آنچه گفته شد، اعتماد کنید. بهاءاهلل توجه 
شــدیدى به امر زنان داشــته است و حقوق 
و امتیازات زنان یکــی از بزرگ ترین تعالیم 

عبدالبهاءست. آسوده باشید.60
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متن کامل نامه ي جناب آقای ایقان شهیدي
از بهائیان ایران به بیت العدل



 اشــاره: چند سال پیش 
نامه اي از جناب آقای ایقان 
شــهیدي یکي از بهائیان فعال ایران خطاب 
به بیت العدل )رهبري بهائیت در اســرائیل( 
در فضاي مجــازي درج گردیــد که حاوي 
مطالب و سؤاالت مهمي درخصوص چگونگي 

مشروعیت رهبري بهائیت مي باشد.
البته عدم مشروعیت بیت العدل بدون حضور 
ولی امراهلل و ابهامات موجود در رهبري بهائیان 
بعد از عبدالبهاء و شوقي افندي مطلب تازه اي 
نیست و در طول زمان از سوي نویسندگان و 
اندیشمندان مختلف بهائي و غیر بهائي به آن 
پرداخته شده است و این موضوع از جمله ي 
این  بهائیت است. ولي طرح  چالش هاي مهم 
موضوع و توجه به ابهامات دقیق آن از سوي 
یک فعــال بهائي آن هم در ســن نوجواني، 
می تواند براي متحریان حقیقت، تأمل برانگیز 
باشــد. به پیوست متن نامه جهت مالحظه ي 

افراد عالقمند تقدیم مي گردد. 

مقـالـه
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خدمت ساحت رفیع بیت العدل اعظم
با تقدیم تحیات ابدع ابهی

این جانب ایقان شهیدى 18 ساله از کرمانشاه ابهاماتی چند در مورد والیت امراهلل 
و بیت العدل برایم وجود داشت که طرح آنان را ضرورى می دانم:

در یادداشــتهاى کتاب اقدس در شــماره 66 آمده است که: »اغصان )جمع 1  
غصن( به معنی شاخه ها است. جمال اقدس ابهی ]=بهاءاهلل[ سالله ى ذکور 

خود را به این کلمه ملقب فرمودند.«
اولین و اساسی ترین سؤال این است که جمال مبارک ]=بهاءاهلل[ در کدام یک از 
آثار خود، ســالله ى ذکورشان را به لقب اغصان مزین نموده اند؟ تا جایی که بنده می دانم ایشان تنها 
پســران خود را به لقب اغصان مزین نموده اند. پنج پسر خود را: عباس )غصن اعظم(، مهدى )غصن 
اطهر(، محمدعلی )غصن اکبر(، بدیع اهلل )غصن ابدع(، ضیاء اهلل )غصن انور( برخالف یادداشت ها که 
بیانگر آن است ایشان سالله ى ذکور خود را غصن نامیدند، تاریخ شاهد آن است که تنها پسران ایشان 

داراى لقب اغصان بوده اند. 
حضرت شوقی افندى نیز این مطلب را در آثار خود بیان نموده اند:

 “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 consid-

 eration 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;”
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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)

شاهدى دیگر براین مدعا آن است که حضرت عبدالبهاء در الواح وصایا، در قسمت سوم دیگر ذکرى 
از اغصان براى توجه به شوقی افندى - برخالف قسمت اول- نمی فرمایند و دلیل آن این است که در 

آن زمان دیگر غصن اطهر شهید و باقی اغصان )پسران حضرت بهاءاهلل( ناقض شده بودند.
»اى یاران باوفاى عبدالبهاء، باید فرع دو شاخه ى مبارکه و ثمره ى دو سدره ى رحمانیه شوقی افندى 
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 شجره ى بارور شود زیرا اوست ولی امراهلل بعد از عبدالبهاء، و جمیع افنان و 

ایادى و احباى الهی باید اطاعت او نمایند و توجه به او کنند.«
همه ى این مطالب داللت بر آن دارد که حضرت بهاءاهلل تنها به پسران خود لقب اغصان را عنایت 

نموده اند و نه حتی به نوه هاى خود و یا سالله ى ذکور خود. 
اولین ســؤال بر همین اساس اســت که جمال مبارک در کدام اثر خود به سالله ى ذکور خودشان 
لقب اغصان داده اند؟ آیا سندى در دسترس می باشد که نشان دهد ایشان به غیر از پسرانشان به فرد 
دیگرى لقب غصن داده اند؟ اگر بیان و یا سندى در این زمینه یافت شود در تعارض با بیانات حضرت 

شوقی افندى نخواهد بود؟

در این قسمت به بررسی لقب »غصن ممتاز« و همچنین بررسی تبعات قبول نظریه ى بیت العدل 2 
در مورد شوقی افندى خواهیم پرداخت:

اگر فرض را بر آن بگذاریم که مطالب بیت العدل در مورد اغصان صحیح می باشد - یعنی اغصان به 
ســالله ى ذکور حضرت بهاءاهلل باید اطالق شود- در این صورت والیت امر شوقی افندى را زیر سؤال 
برده ایم. علت آن است که بیت العدل 1( اغصان را سالله ى ذکور در نظر گرفته است 2( بر لزوم اغصان 

بودن ولی امر تأکید می کند- که از دالیل انقطاع والیت امراهلل را نیز، نبود اغصان منتخبه می داند. 
شــوقی افندى به علت آنکه در ســالله ى ذکور نمی باشد، چون نوه ى دخترى حضرت عبدالبهاء - 
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اصطالحاً حفید- بوده و چون نسبت خونی به سیستم متعارف از طریق پدرى به پسر منتقل می شود 
پس شوقی افندى شــرط اغصان بودن را دارا نمی باشد و چون از شرایط ولی امر بودن، اغصان بودن 
می باشد و چون او داراى شرط غصن بودن نمی باشد- چون در سالله ى ذکور نیست- بنابراین شرایط 

کافی را براى والیت ندارد. 
    اگر قبول کنیم که تنها پســران حضرت بهاءاهلل شــامل اغصان می باشند و نه سالله ى 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 می شود. محتماًل منشاء این تفکر که 
ولی امر می بایست از اغصان باشد، الواح وصایا می باشد. حضرت شوقی افندى به لقب »غصن ممتاز« 
ملقب شــدند ولی این انتساب دال بر اغصان بودن ایشان نمی باشد که همان طور که در قسمت اول 

ثابت شد، اغصان فقط پسران حضرت بهاءاهلل می باشند. 
این لقب )غصن ممتاز(، مثل القاب دیگرى که در الواح وصایا ذکر شده است مثل آیت اهلل، ولی امراهلل 
و... مربوط به والت امراهلل می باشد و ]از[ معناى غصن در اینجا معناى روحانی آن مد نظر است. یعنی 
هرکسی هم بعد از شوقی افندى به والیت امراهلل می رسید غصن ممتاز، آیت اهلل و... می شد. با توجه به 

بیان زیر این مهم آشکار می گردد:
»اى یاران مهربان بعد از مفقودى این مظلوم باید اغصان و افنان سدره مبارکه و ایادى امراهلل واحباى 
جمال ابهی توجه به فرع دو سدره که از دو شجره ى مقدسه ى مبارکه انبات شده و از اقتران دو فرع 
دوحه رحمانیه به وجود آمده، یعنی شوقی افندى نمایند، زیرا آیت اهلل و غصن ممتاز و ولی امراهلل و 
مرجع جمیع اغصان و افنان و ایادى امراهلل و احباءاهلل است و مبین آیات اهلل و من بعده بکرا بعد بکر 

یعنی در سالله او«
احتماالً این گونه به نظر می رسد که اندیشه ى اشتباه اغصان بودن سالله ى ذکور حضرت بهاءاهلل نیز 
از همین جا نشأت می گیرد که شوقی افندى را به علت داشتن لقب غصن ممتاز، از اغصان به حساب 
آورده و بدین جهت نتیجه گیرى کنیم که اغصان سالله ى ذکور است، غافل از آنکه در این برداشت 
اشتباه از غصن ممتاز، اشتباهی بزرگتر که حساب آوردن شوقی افندى در سالله ى ذکور می باشد، رخ 

داده است، کما اینکه ایشان به علت حفید بودن در سالله ى ذکور نیز نمی باشند.
همان طور که اشاره شد، لقب غصن ممتاز و یا غصن منتخب کاًل به والت امر اطالق می شود و دلیل 

بر اغصان بودن نمی باشد.
دلیلی دیگر بر این ادعا آن اســت که در ترجمه ى الواح وصایا توسط حضرت شوقی افندى، غصن 
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منتخب و ممتاز Chosen Branch ترجمه شــده و نــه Chosen Ghosn، در حالی که اغصان 
همان Aghsan ترجمه شده است و نه Branches. همچنین در جایی که می فرمایند »باید غصن 
دیگر را انتخاب نمود«، غصن دیگر را Another Branch ترجمه فرموده اند که این خود دلیلی دیگر 
بر رد فرضیه اغصان بودن ولی امراهلل می باشــد. البته اثبات آنکه اغصان تنها پســران حضرت بهاءاهلل 
می باشند - که در قسمت اول صورت گرفت - خود به تنهایی براى رد این فرضیه کافی بود ولی دالیل 

دیگرى نیز به جهت مزید ایقان ذکر گردید.
در انتهاى قسمت دوم جمع بندى از مطالب قبل انجام می دهیم:
* اغصان فقط پسران حضرت بهاءاهلل می باشند و نه سالله ذکور.

* حضرت شوقی افندى چون از پسران حضرت بهاءاهلل نبودند از اغصان هم نبودند.
* حضرت شوقی افندى در سالله ى ذکور حضرت بهاءاهلل نبودند.

* لقب غصن ممتاز به والت امر اطالق می شود و نه انحصاراً به شوقی افندى.
* استناد به این مطلب که ولی امر باید از اغصان باشد اشتباه می باشد. چون خود شوقی افندى هم 

حائز این شرط نبود.

بنا بر ]بند[ 1 و 2، استدالالتی که بر آنند که، ما دیگر ولی امراهلل نخواهیم داشت به علت آن که 3 
حضرت ولی امراهلل اوالدى از خود باقی نگذاشته اند، یا اغصان عموماً فوت کرده اند و یا به علت بی 

وفایی و عدم اعتقاد به الواح وصایاى حضرت مولی الورى ناقض شده اند اشتباه می باشد.
چون نقض عهد اغصان مدت مدیدى پیش از صعود شوقی افندى، یعنی در زمان حضرت عبدالبهاء 

می باشد 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 می باشند و چون فردى را به خاطر اشتباه 
و نقض عهد پیشینیانش هم ناقض نمی شماریم، در نتیجه مطلبی هم که اغصان ناقض شده اند هم 
اشــتباه می باشد. یعنی اگر این فرض را هم مبنی بر اینکه اغصان سالله ى 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 می باشد. بنابراین اگر می خواهیم به دنبال دلیل براى انقطاع والیت امراهلل باشیم، باید 

دلیل دیگرى را بیابیم.
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یکی از مراحل تشــکیل بیت العدل تشکیل محکمه رسمی بهائی می باشد. در آثار حضرت ولی 4 
امراهلل بر این مسأله تأکید بسیار شده است. نمونه هایی ذکر می گردد:

     To these will be added further functions in course of evolution of

this first embryonic International Institution, marking it's develop-

 ment into officially recognized Baha'i Court, its transformation into

duly elected body, its efflorescence into Universal House of Justice.

Shoghi (Cablegram, January9, 1951)
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, 1952)
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 estab-
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lished, enlarged , and the functions of its members defined.

(4May, 1953)

همچنین:
»... هیأت بین المللی بهائی که مقدمه ى 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 کاماًل تعیین گردید.«
)توقیع مبارک نوروز 110 بدیع(

علت عدم تشــکیل محکمه رســمی بهائی علی رغم ذکر اهمیت تشکیل آن به عنوان مقدمه و مرحله ى 
ضرورى 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 افندى واضح و مبرهن می باشد. این 5 
حق در مورد ایادى هم طبق نص الواح وصایا مجاز می باشد. ولی آیا در هیچ جا اشاره اى به این 
مطلب که بیت العدل بنفسها خود می توانند طرد روحانی نماید، می باشد؟ البته که طرد روحانی براى 
حفظ و صیانت الزم می باشد ولی آیا این حق به بیت العدل داده شده است؟ مثاًل حق تبیین آیات هم 
براى حفظ و صیانت ضرورى می باشد ولی بیت العدل هیچ گاه نمی تواند آن را اختیار کند. چون همان 
طور که حضرت شــوقی افندى در دور بهائی فرموده اند: »هیچ یک از این دو ]مؤسسه والیت و بیت 

العدل[ نمی تواند به حدود دیگرى تجاوز نماید و هرگز نیز تعدى نخواهد نمود« )ص 82(
طرد روحانی نیز از وظایف مختصه ولی امر و ایادى اســت که حضرت ولی امراهلل در زمان حیات 
خویش آن وظیفه را حصر در وظایف خویش نمودند و آن اختیار را از ایادى سلب نمودند. ولی به طور 
کلــی، وظیفه ایادى و ولی امراهلل بود. آیا بیت العدل می تواند 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 می کند. حقوق اهلل نیز طبــق الواح وصایا به ولی امراهلل 

می رسد ولی آیا در هیچ جا مذکور است که این مورد هم می تواند 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 براى این عبد روشن سازند.
با تقدیم تحیات بهائی
پـایـانایقان شهیدى
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 نویسنده : سعیده زرگر آزاد ) نویسنده مسؤول ( : پژوهشگر حوزه دین
هدی تفضلی : دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه مذاهب اسالمی

پژوهش ها



همیشه  پیامبران  دعوت 
همراه با آیات و نشانه هایی 
همراه بوده است. ازجمله این نشانه ها بینه یا 
معجزه است. بینه یا معجزه امری شگفت است 
که فقط فرستادگان الهی، به اذن خدا، قادر به 
ارائه آن هســتند و به واسطه ارائه آن، ارتباط 
با خداوند و صدق گفتارشــان ثابت می شود. 
رهبــران بهائی وقتی در بیــن مردم ادعای 
نبوت کردند، برای اثبــات پیامبری خود، در 
مقابل افرادی که طبق سنت انبیاء پیشین از 
آنان تقاضای بّینه می کردند، از ارائه معجزات 
درخواستی، ســرباز زدند. معجزاتی که اگر 
ارائه می شد، حقانیت ایشان برای مردم عادی 
مبلغان  درعین حال،  می شد.  اثبات  به راحتی 
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 کرده اند. این مقاله ضمن بررسی تطبیقی 
و  ابراهیمی  ادیــان  میان جایگاه معجزه در 
بهائیت، نظرات مبلغان بهائی درمورد معجزات 
انبیای پیشین را مورد نقد و بررسی قرار داده 
است. این مقاله درعین حال به مقاله شماره 19 
جزوه رفع شــبهات با عنوان »معجزه دیانت 

بهائی چیست« نیز پاسخ می دهد. 
کلیــد واژه: بینه، معجــزه، ادعای پیامبری، 

بهائیت، باب، بهاء اهلل 

چکیـده
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این نوشتار، ضمن 

ارائه گزارشی 

از معنا و مفهوم 

و مشخصه های 

اصلی معجزات 

پیامبران، به دنبال 

بیان جایگاه و 

ارزش آن از منظر 

دیانت اسالم 

است. توضیح 

این نکته در این 

مقدمه ضروری 

است که بهائیت، 

آیین اسالم را 

آیینی الهی و 

آسمانی می داند 

و کتاب قرآن 

را نیز، از جانب 

خداوند معرفی 

می کند. لذا مفاد 

این کتاب آسمانی 

درجهت ایجاد 

همدلی و همزبانی 

میان بهائیان 

و مسلمانان، 

سودمند است

مقدمه: •
هــرگاه یک مدعی نبــوت، ادعاى 
پیام آورى از ســوى خداوند را مطرح 
می کند، باید بر صدق ادعاى خود دلیل 

بیاورد تا مردم باور کنند که راست می گوید. یکی 
از قانع کننده تریــن دالیل صدق ادعاى مدعیان 
پیامبرى در طول تاریخ ادیان، معجزات ایشــان 
بوده است. هرچند در میان متکلمان دیدگاه هاى 
متفاوتی درباره داللت عقلی معجزات بر صدق 
ادعــاى نبوت وجود دارد، امــا به عنوان حداقل 
مسئله قابل قبول در میان ایشان، داللت معجزه 
بــر حقانیت مدعی پیامبرى به عنوان یک دلیل 
اقناعــی مورد پذیرش قرار گرفته اســت )فخار 
نوغانی، بررســی و نقد داللت عقلی معجزات بر 
صدق ادعاى نبوت، 6(. این درحالی اســت که 
بسیارى از متکلمان مســلمان، داللت معجزه 
بر صدق ادعاى نبــوت را با دالیلی چون دلیل 
حکمت، دلیل حکم االمثال و دلیل نقض غرض 
اثبات می کنند )خویی، البیان فی تفسیرالقرآن، 

37؛ کریمی، قلمرو داللت معجزه، 55(. 
متألهین مســیحی داللت معجــزه بر وجود 
خداونــد، ادعاى نبوت مدعی پیامبرى و صحت 
تعالیم او را پذیرفته اند، اما فالســفه مســلمان، 
داللت معجزه را تنها براى تصدیق ادعاى مدعی 
پیامبرى به رابطه با خداوند، کافی دانســته اند 
)براتی و جوادى، مدلول معجزه از دیدگاه عالمه 

طباطبایی و سویین برن، 36(. 
معجــزه از ســویی دیگر، وجــه ممیز میان 
مدعیان راستین پیامبرى و دروغ گویانی است که 
به ناحق این صفت را به خود منتسب می کنند. 
همان گونه که ارســال پیامبران ازسوى خداوند 

براى هدایت بشــر، امرى سابقه دار و 
موردقبــول انســان ها در طول تاریخ 
بوده است، سوار شدن بر موج عواطف 
انسانی از طریق پیامبر جلوه دادن خود 
نیز، مسئله اى سابقه دار در تاریخ بشر بوده است. 
لذا مردم چاره اى ندارند تا وسیله اى براى آزمایش 
مدعیان راستین از دروغین برگزینند و باتوجه به 
سنت اکثر رســوالن در ارائه  معجزه، این مالک 
در تشخیص پیامبران راستین موردتوجه عموم 
قرار گرفته است )خویی، البیان فی تفسیرالقرآن، 

 .)37
این نوشــتار، ضمن ارائه گزارشــی از معنا و 
مفهوم و مشخصه هاى اصلی معجزات پیامبران، 
به دنبال بیان جایگاه و ارزش آن از منظر دیانت 
اســالم اســت. توضیح این نکته در این مقدمه 
ضرورى است که بهائیت، آیین اسالم را آیینی 
الهی و آســمانی می داند و کتاب قرآن را نیز، از 
جانب خداوند معرفی می کند. لذا مفاد این کتاب 
آسمانی درجهت ایجاد همدلی و همزبانی میان 
بهائیان و مسلمانان، سودمند است. درعین حال 
بهائیان متــن تورات و انجیــل را نیز از جانب 
خداونــد می دانند و هیچ گونه تحریف لفظی در 
آن را نمی پذیرنــد )بهاءاهلل، ایقان، 57؛ اشــراق 
خــاورى، محاضرات، ج1، صــص 130 و 131؛ 
اصفهانی، بهجت الصدور، 199(. لذا اســتناد به 
متن این دو کتاب، هرچند مورد پذیرش کامل 
مسلمانان نیســت، اما براى خوانندگان بهائی، 

سودمند خواهد بود. 
در ادامه این مقاله به بررسی جایگاه و مفهوم 
معجزه در معتقدات بهائی می پردازیم تا ببینیم 
رهبران و مبلغان بهائی، چگونه این مســئله را 
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معجزه به کار 

خارق العاده ای 

گفته می شود که 

مدعیان نبوت 

برای اثبات مدعای 

خود - که ارتباط با 

عالم غیب و خدای 

عالم هستی بوده 

- انجام می دهند 

و دیگران را 

نیز به مقابله و 

معارضه و آوردن 

مثل آن دعوت 

می کنند)تحّدی(، 

و چون کسی مانند 

آن را نمی تواند 

بیاورد و عاجز از 

انجام آن است، 

بدان معجزه 

می گویند

مــورد توجه قرار می دهند و آیا از این 
طریق، راهی براى اثبات ادعاى نبوت 

جناب باب و بهاءاهلل وجود دارد؟ 
به عنــوان بررســی ســابقه بحث، 

می  توان به کتاب آیت اهلل احمد شــاهرودى با 
عنوان »راهنماى دین« اشاره کرد که فصلی را 
به این موضوع اختصاص داده اند. مقاله ارزشمند 
»نقد شــبهات بهائیت درباره  اعجاز« از ســید 
محمدحسن جواهرى که به بررسی دالیل اعجاز 
قرآن کریم و پاسخ به برخی از شبهات گلپایگانی 
در کتاب فرائد پرداخته، نیز قابل معرفی است. 
هرچند این مقاله به معجزات سایر پیامبران در 
اثبات مدعاى نبوت کمتر پرداخته و تمرکز خود 
را بر جلوه هاى اعجاز قرآن کریم قرار داده است. 
مهدى هادیان نیز در کتاب »مسأله مشروعیت« 
بــه موضوع معجــزه و جایــگاه آن در الهیات 
اسالمی و مقایســه جایگاه آن با دیدگاه دیانت 
بهائی پرداخته است. همچنین بخشی از فصل 
ششم کتاب »درس نامه شناخت بهائیت« تألیف 
حســین رهنمایی به همین موضوع اختصاص 

یافته است. 

1- معجزه و ویژگی های آن •
شایسته اســت در ابتداى این بحث به معرفی 
معجزه، ویژگی هــاى آن در قــرآن و کتب الهی 
پیشین و چگونگی بهره بردارى پیامبران از آن، در 
اثبات نبوت خویش، بررسی مختصرى انجام پذیرد. 

1-1 - تعریف معجزه •
معجزه به کار خارق العاده اى گفته می شــود 
که مدعیان نبوت براى اثبات مدعاى خود - که 

ارتبــاط با عالم غیــب و خداى عالم 
هستی بوده - انجام می دهند و دیگران 
را نیز به مقابله و معارضه و آوردن مثل 
آن دعــوت می کنند)تحّدى(، و چون 
کســی مانند آن را نمی تواند بیــاورد و عاجز از 
انجام آن است، بدان معجزه می گویند )سبحانی، 

منشور جاوید، 334/3(. 
قرآن کریم براى این مفهــوم از واژه »آیت« 
یعنی نشانه و عالمت، و نیز »بینه« و »برهان« 
اســتفاده کرده اســت و در روایات )و فرهنگ 
متکلمان( از آن نظر که این نشانه، ناتوانی سایر 
افراد را در اثبات ادعاى پیامبرى آشکار می سازد، 

به »معجزه« تعبیر شده است. 

1-2- نمونه هایی از اعجاز پیامبران در تورات •
در بخش چهارم از سفر خروج تورات چنین 

می خوانیم: 
»آن گاه موسی به خدا گفت: »اگر بنی اسرائیل 
مرا نپذیرند و ســخنان مرا باور نکنند و بگویند: 
چگونه بدانیم که خدا بر تو ظاهر شــده است؟ 
مــن به آنــان چه جــواب دهــم؟« خداوند از 
موسی پرســید: »در دستت چه دارى؟« جواب 
داد: »عصــا«. خداوند فرمود: »آن را روى زمین 
بینداز!« وقتی موسی عصا را به زمین انداخت، 
ناگهان عصا به مارى تبدیل شد و موسی از آن 
فرار کرد. خداوند فرمود: »دســتت را دراز کن و 
دمش را بگیر.« موســی دست خود را دراز کرد 
و دم مــار را گرفت و مــار دوباره به عصا تبدیل 
شــد. آن گاه خداوند فرمود: »این کار را بکن تا 
ســخنان تو را باور کننــد و بدانند که خداوند، 
خداى اجدادشان ابراهیم، اسحاق و یعقوب بر تو 
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بنابر تصریح 

تورات، خداوند 

این نشانه ها 

را برای اثبات 

حقانیت موسی 

و پذیرش 

بنی اسراییل در 

اختیار او قرار داد 

تا بنی اسرائیل 

با دیدن این 

معجزات، بدانند 

که او در ادعای 

پیامبری و ارتباط 

با خداوند صادق 

است

ظاهر شده است.« 
ادامــه این بخش از تــورات و بیان 
ســایر معجزات موسی مانند یدبیضاء 
و ریختن آب نیــل بر زمین و تبدیل 

شدن آن به خون، خواندنی است. اما آنچه در این 
میان مهم است، آن است که بنابر تصریح تورات، 
خداوند این نشانه ها را براى اثبات حقانیت موسی 
و پذیرش بنی اســراییل در اختیار او قرار داد تا 
بنی اسرائیل با دیدن این معجزات، بدانند که او 
در ادعاى پیامبرى و ارتبــاط با خداوند صادق 
است. شایان ذکر اســت که بیان انجام خوارق 
عادات توسط انبیاى الهی به ویژه حضرت موسی 
علیه السالم در تورات تنها منحصر به این موارد 
نیســت و این یک نمونه به عنوان شاهد مثال از 

تورات بیان شد. 

1-3- معجزات عیسی مسیح به نقل از  •
انجیل

انجیل کتاب مقدس مسیحیان نیز معجزات 
زیادى براى حضرت عیسی نقل کرده است. از آن 
جا که بیان تمام آن ها خارج از حوصله و هدف 
این نوشــتار است، اما به عنوان نمونه می توان از 
خبر دادن عیسی علیه الســالم به یک زن اهل 
سامرى از پنج شــوهر پیشین او و عدم نسبت 
همســرى میان او و مردى که در آن موقعیت با 
او زندگی می  کرد، یاد نمود )انجیل یوحنا، بخش 
چهارم(. اِخبارى که موجب تحیر شدید آن زن 
شــد و باعث شد بالفاصله بعداز آن بگوید: »آقا 
نکند شما پیغمبرید؟!« درواقع اِخبار اعجازگونه 
عیسی را نشانه اى دانست که می  توانست دلیل 
پیامبرى او باشد. این درحالی بود که عیسی در 

آن ماجرا هنــوز خود و مقام الهی اش 
را بــراى آن زن معرفی نکرده بود. در 
بخش پنجم همیــن انجیل ماجراى 
شــفا یافتن افلیجی به دست عیسی 

علیه السالم به طور کامل بیان گردیده است. 
آنچــه در بحث ما از بیان ایــن معجزات در 
انجیل به کار می  آید، تلقی اطرافیان مســیح از 
چرایی بروز این معجزات اســت. به این بخش 
از انجیل که شــرح سرگذشــت عیسی مسیح 
علیه الســالم به بیان یوحنا است، توجه کنید: 
»یک شــب یکی از روحانیون بزرگ یهود براى 
گفت وشنود نزد عیسی آمد. نام او نیفودیموس 
و از فرقه فریسی ها بود. نیفودیموس به عیسی 
گفت: اســتاد، مــا روحانیون این شــهر، همه 
می دانیم که شــما از طرف خــدا براى هدایت 
ما آمده اید، دلیلش نیز معجزات شــما است.« 

)انجیل یوحنا، بخش سوم(. 
مالحظه می  شــود که به بیــان انجیل ارائه 
معجزات بسیار ازسوى عیسی مسیح علیه السالم، 
به عنــوان دلیلی بر حقانیت ایشــان از ســوى 
دانشمندان یهودى پذیرفته شده بود و این خود 
نشان دهنده داللت معجزه بر صدق گفتار مدعی 

پیامبرى در آیین مسیحیت است. 

1-4- مشخصات معجزه با الهام از آیات قرآن  •
کریم

قرآن کریم نقل می کند که مردم هر زمان، از 
پیامبران زمان خویش تقاضاى »آیت« و »دلیل« 
می کردند تا حقانیت دعوت آنان بر ایشان اثبات 
شود. پیامبران نیز به درخواست هایی که معقول 
و منطقی و در راستاى حقیقت جویی بود، پاسخ 
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مثبت می دادند. 
شاهد این مطلب در بین آیات بسیار 
اســت، مثاًل آیه 154 سوره شعراء که 

می فرماید:
َما اَنَْت ااِلَّ بََشــرٌ ِمْثُلَنا َفأِْت بِآيَة اِْن ُکْنَت ِمَن 

ادِقیَن الصَّ
تو جز بشــرى مانند ما ]بیش[ نیستی. اگر 

راست می گویی آیه و نشانه اى بیاور. 
در قرآن این نشــانه هاى پیامبرى به عناوین 
مختلف ذکر شده اســت. در برخی آیات کلمه 
»آیه« به عنوان دلیل پیامبرى بیان شده )االعراف، 
106(، در برخی دیگر، لغت »بینه« ذکر شــده 
)البقره، 87( و در جایی کلمه »سلطان« به کار 

رفته است )ابراهیم، 10(. 
آیات بسیارى در این زمینه است که بررسی 
کامل آن ها در این نوشتار نمی گنجد، اما چیزى 
که مسلم است ادعاى پیامبرى نمی تواند بدون 
نشانه و بینه باشد. این بینات البته انواع مختلف 

دارند. 
یک نوع بینه که بســیار در قرآن ذکر شــده 
اقــدام یا عملی خارق العاده ازطرف نبی اســت 
که ما از آن به »معجــزه« تعبیر می کنیم. این 
معجزات چند خصوصیت دارند که براى توضیح 
هرکدام از آن ها آیاتی از قرآن را شاهد می آوریم:

1-4-1- تنها با اذن و مشــیت الهی صورت 
می گیرد؛ 

ِ )الرعد،  َما کاَن لَِرُسول اَْن یأْتَِی بِآیَۀ ااِلّ بِاْذِن اهللَّ
)38

برعهده رسول نیست که آیه اى بیاورد مگر به 
اذن خدا. 

ِّي َقْد ِجْئُتُكْم بِآيٍَة  َو َرُسوالً إِلى  بَني  إِْسرائیَل أَن

یِن  ـي أَْخُلُق لَُكْم ِمَن الطِّ ِـّ ُِّكْم أَن ِمْن َرب
ْیــِر َفأَنُْفُخ فیِه َفَیُكوُن َطْیراً  َکَهْیَئِة الطَّ

ِ  )آل عمران، 49( بِإِْذِن اهللَّ
علیه الســالم(  )عیســی  مــن  و 
فرستاده اى بر بنی اسرائیل هستم که با آیه اى از 
پروردگارتان به سوى شما آمده ام. من براى شما 
از ِگل شکل پرنده اى را خلق می کنم، سپس در 
آن می دمم، پس به اذن خــدا پرنده ى زنده اى 

می شود. 
1-4-2- همراه با ادعاى پیامبرى است؛ یعنی 
آورنده آن، به عنوان یک ســند زنده، آن را براى 

اثبات رســالت انجام می دهــد و همراه آن نبی 
بودن خود را اعالم می کند. 

َفأَشاَرْت إِلَْیِه قالُوا َکْیَف نَُكلُِّم َمْن کاَن فِي الَْمْهِد 
ا  ِ آتانَِي الِْكتاَب َو َجَعلَني  نَِبیًّ ِّي َعْبُداهللَّ ا. قاَل إِن َصِبیًّ

)مريم، 29 و30( 
مریم به آن کودک اشاره کرد. گفتند: چطور 
ممکن است طفل در گهواره سخن بگوید. عیسی 
در گهواره فرمود: همانا من بنده خدا هستم که 
کتاب به من داده و مرا نبی خود قرار داده است. 
1-4-3- در برخی مواقع بروز معجزه همراه 
با تحدى اســت؛ یعنی فراخواندن به معارضه و 
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یک شب یکی 

از روحانیون 

بزرگ یهود برای 

گفت وشنود نزد 

عیسی آمد. نام او 

نیفودیموس و از 

فرقه فریسی ها 

بود. نیفودیموس 

به عیسی 

گفت: استاد، 

ما روحانیون 

این شهر، همه 

می دانیم که شما 

از طرف خدا 

برای هدایت ما 

آمده اید، دلیلش 

نیز معجزات شما 

است

مقابله به مثل؛ به این ترتیب که از تمام 
انسان ها دعوت کند که اگر می توانند و 

قدرت دارند، مانند آن را بیاورند. 
»ُقْل لَِئــِن اْجَتَمَعِت اْلِنُْس َو الِْجنُّ 

َعلى  أَْن يَأْتُوا بِِمْثِل هــَذا الُْقْرآِن ال يَأْتُوَن بِِمْثلِِه 
)االسراء، 88(

بگو اگر همه انســان ها و جنیان جمع شوند 
که بخواهند مثــل این قرآن را بیاورند، هیچ گاه 

نمی توانند. 
1-4-4- عقل با دیدن آن صادق را از کاذب 

تشخیص می دهد. 
ا َرَءاَها تَهَتزُّ َکأنَّها جآنٌّ  »َو أَْن أَلِْق َعَصاَك َفلَمَّ
ولّى ُمدبًِرا و لَم يَُعقِّب يُموســى اَقِبل َو ال تََخف 
ََّك ِمَن االِمنیَن اْسُلَك يََدَك فى َجیِبَك تَْخرج  اِن
بَْیَضآَء ِمْن َغْیِر ُســوء واْضُمْم اِلَیَك َجَناَحَك ِمَن 
َِّك اِلى فِرعوَن«  ْهــِب َفَذانَِك بُرَهانَاِن ِمــْن َرب الرَّ

)قصص، 31 و 32(
و تو )در این مقام( عصاى خود را بیفکن. چون 
)عصا افکند و( بر آن نگریســت و دید که گویی 
اژدهایی مهیب و سبک خیز است رو به فرار نهاد. 
)در آن حال بدو خطاب شــد( اى موسی پیش 
آى و مترس که تو از ایمنان هستی. دست خود 
را در گریبان کن تا سفید و درخشنده و بی عیب 
بیرون آید و از براى هر هراسی دست را به خود 
بچسبان. پس این دو برهان هایی است از جانب 

پروردگارت به سوى فرعون. 
نمونه دیگر داســتان اقرار ســاحران به الهی 
بودن قدرت حضرت موسی علیه السالم و ایمان 

آوردن ایشان به خداى موسی و هارون است:
َو أَْوَحْینا إِلى  ُموســى  أَْن أَلِْق َعصاَك َفإِذا ِهَي 
تَلَْقُف مــا يَأْفُِكوَن َفَوَقَع الَْحــقُّ َو بََطَل ما کانُوا 

يَْعَمُلوَن َفُغلُِبوا ُهنالَِك َو انَْقلَُبوا صاِغريَن 
َحَرُة ساِجديَن قالُوا آَمنَّا بَِربِّ  َو أُلِْقَي السَّ
الْعالَمیَن َربِّ ُموسى  َو هاُروَن )االعراف، 

117 تا 122(
به موســی وحی کردیم که عصــاى خود را 
بیفکن. پس به ناگاه همه آنچه ساحران به دروغ 
ســاخته بودند بلعید. پس حقیقــت جا افتاد و 
کردار آنان باطل شــد. پس همــه آنان خوار و 
شکست خورده شدند و جادوگران بی اختیار به 
ســجده افتادند و گفتند به پروردگار جهانیان 

ایمان آوردیم، همان پروردگار موسی و هارون. 
مالحظه می  شود که ساحران، با عقل و وجدان 
خود دریافتند که کارى که عصاى موسی با سحر 
آنــان کرد، از جنس کارهاى خودشــان نبود و 
کارى فوق بشرى و خارق العاده بود. لذا دریافتند 
که منشأ چنین قدرتی، جز خداوند متعال نیست 
و موسی و هارون، در گفتار خود دربارۀ رسالت 

ازسوى خداوند، صادق هستند. 

1-5- ویژگی معجزات پیامبران و اولیاء الهی  •
در روایات

در روایات اهل بیت علیهم السالم نیز موضوع 
معجزات پیامبــران مورد توجه قــرار گرفته و 
ویژگی هاى آن بیان شده است. در روایات چرایی 
اعطــاى معجزه به پیامبران مــورد گفتگو قرار 

گرفته است. 

1-5-1 معجزه، نشانه صدق مدعی پیامبری •
عن أبي بصیر قال: قلت البي عبداهلل)ع(: الَي 
علة أعطى اهلل عزوجل أنبیائه و رسله و أعطاکم 
المعجــزة؟ فقال: لیكون دلیــاًل على صدق من 
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ساحران، با عقل 

و وجدان خود 

دریافتند که کاری 

که عصای موسی 

با سحر آنان کرد، 

از جنس کارهای 

خودشان نبود و 

کاری فوق بشری 

و خارق العاده بود. 

لذا دریافتند 

که منشأ چنین 

قدرتی، جز 

خداوند متعال 

نیست و موسی 

و هارون، در 

گفتار خود دربارۀ 

رسالت ازسوی 

خداوند، صادق 
هستند

أتى به، والمعجزة عالمة هلل اليعطیها 
إال أنبیائه و رسله و حججه لیعرف به 
صدق الصادق من کذب الكاذب )ابن 
بابويه، علل الشــرايع، ج1 ص 122؛ 

مجلسى، بحاراالنوار، ج11، ص 71(. 
ابوبصیــر گفت: بــه ابی عبداهلل امــام صادق 
علیه الســالم عرض کردم: بــه چه علتی خداى 
عزوجل معجزه را به انبیاء و رسوالنش اعطا کرد؟ 
حضرت فرمود: براى اینکه دلیلی بر راستی آنچه 
به آن ها داده است باشــد. و معجزه عالمتی از 
خداست که به هیچ کس غیر از انبیاء و رسوالن 
و حجت هایش نمی دهد به این علت که راستی 

صادق از دروغ دروغ گو شناخته شود!

1-5-2- تناسب معجزات پیامبران با احوال  •
قوم خویش

معجزات پیامبران همواره با ویژگی هاى قوم 
ایشان در هر عصر متناسب بوده است. در روایت 
دیگرى به نقل از ابن ســکیت از امام رضا علیه 
السالم از چرایی تفاوت میان معجزات پیامبران 
سؤال شد. چرا معجزه موسی علیه السالم تبدیل 
عصــا به مار و یــد بیضا بود و معجزه عیســی 
علیه السالم، شبیه کارهاى طبیبان بود و معجزه  
رســول اهلل صلی اهلل علیه و آلــه از جنس کالم 
و خطابه بود؟ امام رضا علیه الســالم در پاســخ 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی وقتی موســی 
علیه الّسالم را مبعوث فرمود زمانی بود که اغلب 
مردم در آن عصر ساحر بودند، لذا جناب موسی 
از جانب حّق جلّ وعال نشانه اى آورد که در وسع 
و طاقت مردم نبود و عالوه برآن، سحر ساحران را 
با آن باطل  کرد و بدین وسیله حّجت را بر آن ها 

تمام نمود. 
و هنگامــی کــه جناب عیســی 
علیه الّســالم را به سوى مردم فرستاد، 
عصرى بود که بیمارى زمین گیرى، در 
بین مردم شــیوع داشته الجرم به طب نیازمند 
بودنــد، لذا حضرتش از جانب حــّق عّزوجّل با 
داشــتن طّبی که نظیرش در بیــن مردم نبود 
مبعوث شد، آن جناب مرده را زنده می کرد، کور 
مادرزاد و مبتالیان به پیســی را با اذن خدا شفا 
می داد و بدین وسیله خداوند حّجت را بر مردم 

آن عصر تمام فرمود. 
و در زمانــی که وجود مبــارک خاتم األنبیاء 
صلّی اهللَّ علیه و آله را به پیغمبرى فرستاد، بازار 
ســخنورى و خطبه خوانی و فصاحت و بالغت 
رائج بود )راوى می گوید: گمانم این اســت که 
امام دنبال »کالم و خطب« شعر را نیز آوردند(، 
لذا پیامبر اکرم صلّی اهللَّ علیه و آله از جانب خدا 
قرآن را که مشتمل بر مواعظ و احکام شرع -با 
کالمی درنهایت  فصاحت و بالغت است- آورد و 
بدین ترتیب اقوال و سخنان آنان را باطل نمود و 
حّجت حّق عّزوجّل را بر مردم اثبات فرمود. ابن 
سکیت در پایان از امام رضا علیه السالم پرسید: 
امروز چگونه حجت خدا بر بندگان برپا می شود؟ 
امام فرمودند: به واسطه ى عقل )حجت درونی(؛ 
کــه به وســیله ى آن مدعی راســتین الهی را 
تصدیق و مدعی دروغین را تکذیب نمایی. )ابن 
بابویه، عیون اخبار الرضا، ج2 ص 79؛ مجلسی، 

بحاراالنوار، ج11، ص 70(. 
پس در مجموع دریافتیم معجزه، کار شگفتی 
اســت که پیامبران الهی فراتر از قوانین عادى 
و جارى طبیعــت، به منظور اثبات ادعاى نبوت 
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ازجمله ویژگی های 

معجزه، تحدی، 

عدم معارضه و 

مغلوب نشدن 

و تناسب معجزه 

با موقعیت قوم 

هر پیامبر است 

و هیچ کس غیراز 

فرستادگان الهی 

قدرت انجام آن را 

ندارد و به همین 

دلیل از جایگاه 

باالیی برخوردار 

است، چون باعث 

تشخیص صادق از 

کاذب برای عموم 

انسان ها می شود

خویش انجــام می دهند. کارهایی که 
انســان هاى عادى از انجــام دادن آن 
ویژگی هاى  ازجمله  ناتوان هســتند. 
معجزه، تحدى، عدم معارضه و مغلوب 

نشدن و تناسب معجزه با موقعیت قوم هر پیامبر 
است و هیچ کس غیراز فرستادگان الهی قدرت 
انجــام آن را ندارد و به همیــن دلیل از جایگاه 
باالیی برخوردار اســت، چون باعث تشــخیص 

صادق از کاذب براى عموم انسان ها می شود. 

2- جایگاه معجزه در بهائیت  •
هنگامــی که باب ادعاى قائمیت و در پی آن 
ادعاى نبوت کرد، مردم آن زمان طبق ســنت 
پیشینیان به او ابراز کردند که از طرف پیامبران 
گذشته بشــارتی براى ظهور خود نمایش دهد 
و یا معجزه یا عمــل خارق العاده اى ارائه کند تا 
براى مردم اثبات شود که ایشان از طرف خداوند 
متعال مبعوث شده اند )گلپایگانی، کشف الغطاء، 

202؛ آیتی، الکواکب الدریه، ج1 ص 236(. 
باب در شرایطی مدعی پیامبرى شده بود که 
از دیدگاه مســلمانان، نبوت به حضرت محمد 
صلی اهلل علیه و آله پایان یافته بود و طبیعتاً کتب 
آسمانی پیشین وعده ظهور او را نداده بودند. باب 
عمل خارق العاده اى که طبق سنت پیامبران قبل، 
مطابق شــرایط روز مردم باشد ارائه نکرد. اگر او 
می خواست چنین معجزه اى ارائه کند، الجرم باید 
معجزه اش متناسب با عصر پیشرفت تکنولوژى و 

صنعت می بود )هادیان، مسأله مشروعیت، 98(.
 
2-1- تالش های رهبران بهائی در خروج  •

معجزه از معنای خرق عادت

باب امــا ادعاى جدیــدى کرد. او 
گفت: معجزه من کالم و پیام من است 
و این جمالتی که به زبان می آورم. او 
در کتاب بیان فارسی نوشت: »...نظر 
کنیــد در قرآن، هرگاه خداونــد در مقام اثبات 
رسول خدا به غیر آیات احتجاج فرموده، شما ها 
هم تأمل فرمایید...« )باب، بیان فارسی، 17(. با 
این گفتار، باب عماًل احتجاج به معجزاتی خارج 

از آیات نازله را بی فایده معرفی کرد. 
بعداز او، بهاءاهلل معجزه پیامبران را در کتاب 
ایقــان تأویل و با آن برخورد کرد. در این کتاب 
بهاءاهلل منظور از مار و ثعبان را قدرت موســی 
دانســت و منظور از یدبیضاء را معرفت حضرت 
موسی معرفی کرد )بهاءاهلل، ایقان، 7(. او همچنین 
نار نمرود که می  خواست ابراهیم علیه السالم را با 
آن بسوزاند، به آتش حسد و اعراض و مخالفت 
او تأویل کــرد )همان(. مبلغان بعدى بهائی که 
در تشــریح کتاب ایقان تالش کرده اند، معناى 
ظاهرى این عبارات قرآن و تورات را به کلی منکر 
شده اند و تنها معناى قابل قبول از این معجزات و 
خوارق عادات را همان تأویالت بهاءاهلل دانسته اند 
)اشــراق خاورى، قاموس ایقان، ج1 ص 362 و 
480؛ ج2 ص 1022؛ جمعی از نویســندگان، 

جزوه رفع شبهات، صص 123-119(. 
عبدالبهاء نیز هرچند توانایی پیامبران بر انجام 
امور خارق العاده را انکار نکرده اســت، اما آن را 
نسبت به هدایت انســان ها کم اهمیت دانسته 
اســت. این جمالت از او نشــان دهنده تالش 
رهبران بهائی براى خروج از ظاهر تورات، انجیل 
و قرآن کریم و نشاندن مراد تأویلی خود به جاى 
معناى ظاهرى در آیات الهی است. او می نویسد: 
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بهاءاهلل معجزه 

پیامبران را در 

کتاب ایقان تأویل 

و با آن برخورد 

کرد. در این کتاب 

بهاءاهلل منظور 

از مار و ثعبان 

را قدرت موسی 

دانست و منظور 

از یدبیضاء را 

معرفت حضرت 

موسی معرفی کرد

»مقصد این نیســت که مظاهر ظهور 
)=پیامبران( عاجز از اجراى معجزاتند، 
زیرا قادر هستند. لکن نزدشان بصیرت 
باطنی و گوش روحانی و حیات ابدى 

مقبول و مهم اســت. پس در هرجایی از کتب 
مقدسه که مذکور اســت: »کور بود، بینا شد« 
مقصد این اســت که کور باطن بود، به بصیرت 
روحانی فائز شــد؛ و یا جاهل بود، عالم شــد؛ و 
یا غافل بود، هشــیار گشــت؛ و یا ناسوتی بود، 
ملکوتی شد؛ چون این بصیرت و سمع و حیات 
و شفا ابدى است. لهذا اهمیت دارد و اال حیات و 
قواى حیوانی را چه اهمیت و قدر و حیثیتی؟« 

)عبدالبهاء، مفاوضات، 79(. 
ایــن تأویل و خــروج از ظاهــر، هرچند که 
می توانســت در برخی آیات مورد پذیرش قرار 
گیرد، اما اطالق کلی آن با ظاهر آیات در تعارض 
بود و درصورت تأویل برخی آیات قرآن کریم با 
چنین پیش فرض هایی مفاهیم آن آیات به کلی 
گنگ و ناموجه می نمود. به عنوان نمونه معجزه 
حضرت صالح علیه السالم که بیرون آمدن شتر 
از دل کوه و تعیین روزهــاى مقررى براى آب 
نوشیدن او از رودخانه بود و یا کشته شدن شتر 
توســط مخالفان حضرت صالح )الشعراء، 105؛ 
االعراف، 73 تا 77؛ الشمس، 13( با هیچ تأویلی 
از این جنس، ســازگار نبود. یا آنکه احتجاجات 
حضرت موسی و حضرت عیسی علیهماالسالم 
بــه بینات و آیــات الهی براى اثبــات حقانیت 
دعوت خود، لغو و بیهوده بود، چراکه درصورت 
پذیرش هدایت ازســوى قوم، دیگــر نیازى به 
احتجــاج به آیات نبود و درصورت عدم پذیرش 
هدایت ازسوى قوم، امر هدایت محقق نگردیده 

بود تا نجات بخشی آن وجدانی شود. 
یادآورى این نکته در این بخش خالی 
از لطف نیست که حجیت ظاهر متن 
بنابر سیره عقال و متشرعان از اصحاب 
اهل بیت علیهم السالم اصلی پذیرفته شده است 
)غروى اصفهانی، نهایۀ الدرایۀ فی شرح الکفایۀ 
ج 3 ص 33؛ صــدر، دروس فــی علم االصول، 
ج2 ص 159( و عــدول از معناى ظاهرى بدون 
دلیل، موجه نیست، چراکه الزمه  آن نقض غرض 
خداوند از ارســال آیات قرآن کریم است. بدین 
معنی که ظاهر آیــات قرآن تا آنجا که معارض 
با ظاهر آیات دیگر و یا عقل قرار نگیرد، حجت 
اســت و اگر از معناى ظاهرى صرف نظر شود، 
بدان معنا است که خداوند، آیاتی را فرو فرستاده 
و هزاران سال مردم را با ظاهر آن سرگرم کرده، 
حال آنکه مرادش از ارســال آن آیات، مطلبی 
دیگر بوده و در تمام این مدت، انسان ها را از فهم 

مراد اصلی خویش محروم کرده است. 

2-2- نقد دیدگاه گلپایگانی در پاسخ به  •
چرایی عدم بروز خوارق عادات از باب و بهاءاهلل 

ابوالفضل گلپایگانی از مبلغان بزرگ بهائی در 
یکی از مشهورترین کتاب هاى خود به نام فرائد، 
به توجیه این عقیده در بهائیت پرداخته و دالیل 
بسیارى آورده که چرا رهبران بهائی معجزه اى 

نداشته اند. 
او ابتدا همــان ادعاى باب را تکــرار کرده و 
احتجاج قرآن را فقط به آیات نازل شده ازسوى 
خداوند دانســته و منکر احتجاج قرآن کریم به 
سایر معجزات شــده است. او می نویسد: »و اگر 
نفســی در جمیع قرآن تفحص نماید موضعی 
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را نتوانــد یافت که حضرت رســول 
علیه السالم براى اثبات رسالت خود به 
معجزات احتجاج فرموده باشد. بل در 
اکثر مواضع کثیره به صراحت دلیلیت 

معجزات را رد فرموده... و مقصود خداوند تبارک 
و تعالی این اســت که سبب اینکه ما معجزه اى 
نمی فرستیم و معجزات را دلیل تو قرار نمی دهیم 
این اســت که امم ماضیه مانند عــاد و ثمود و 
غیرهما معجزات انبیاء را تکذیب کردند و آیات 
الهیه را حمل بر سحر و باطل نمودند و ما آن اقوام 
طاغیه را هالک نمودیم و به نزول سخط، ایشان 

را محو و معدوم کردیم، زیراکه ما نمی فرستیم 
معجــزات را اال بــراى اخافت]=ترســاندن[ و 
انذار]=بیــم دادن[ به نزول عــذاب و هالکت. و 
چون وجود مبارک حضرت خاتم االنبیاء، رحمۀ 
للعالمین بود و اراده  الهیه بر این تعلق یافته بود 
که نسل قریش و سایر عرب و قبائل یهود و سایر 
فرق انقراض نیابد و از اعقابشــان اهل ایمان به 
ظهور آید، این بود که از اظهار معجزات و آیات 
قهریه ابا نمود و هالکت ایشــان را روا نداشت و 
حجت را به کتاب کــه رحمت و هدایت در آن 
ودیعه نهاده شده است و احدى مثل آن را نتواند 

آورد، منحصر نمود )گلپایگانی، فرائد، 
صص 80 و 81(. مبلغان بهائی با این 
استدالل به ظاهر قرآنی، کلیه  روایاتی 
را که انجام معجزات اقتراحی توسط 
رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله را تأیید می کند، 
بی اعتبار معرفی می کنند و آن را معارض قرآن 

کریم می خوانند )همان، 89(. 
در پاســخ به این ادعا باید گفت که اوالً، انکار 
معجــزات و ایمان نیاوردن بــه پیامبران، همواره 
موجب نزول بال براى قوم انکارکننده نبوده است. 
به عنــوان نمونه یهودیانی که بــا دیدن معجزات 
حضرت عیسی به او ایمان نیاوردند و براى قتل او 
تالش و برنامه ریزى کردند، پس از اتمام مأموریت 
حضرت عیسی، نابود نشدند و عذابی بر بنی اسرائیل 
فرود نیامد که باعث نابودى تمام منکران عیسی 

شود )هادیان، مسأله مشروعیت، 140(. 
دو دیگــر آنکه به گواه قرآن، انجیل و تورات، 
پیامبران به هنگام ارائه معجزات، آن را دلیل الهی 
بــودن دعوت خود معرفی می کردند و انجام آن 
معجزات را به اذن خداوند می دانســتند. تلقی 
مــردم و اطرافیان پیامبران نیز از ارائه معجزات 
همیــن بود که نمونه هایــی از آن، در صفحات 

پیشین ارائه شد. 
ســوم آنکه هرچنــد قرآن معجــزه جاودان 
و بزرگ ترین نشــانه پیامبــرى حضرت محمد 
صلــی اهلل علیه و آله اســت، اما تنهــا معجزه 
ایشان نیست )خویی، البیان فی تفسیر القرآن، 
107(. پیامبر نیز بعضاً و به ســبب اتمام حجت 
با مخالفان، به انجام معجزات اقتراحی دســت 
یازیده اند. نمونه هایی مانند شــکافته شدن ماه 
)القمر، 1 و قمی، تفســیر قمی، ج2 ص 341( 
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حجیت ظاهر متن 

بنابر سیره عقال 

و متشرعان از 

اصحاب اهل بیت 

علیهم السالم 

اصلی پذیرفته 

شده است و 

عدول از معنای 

ظاهری بدون 

دلیل، موجه 

نیست، چراکه 

الزمه  آن نقض 

غرض خداوند از 

ارسال آیات قرآن 

کریم است

و حرکت درخت در زمین به دســتور 
رسول خدا )سید رضی، نهج البالغه، 
خطبــه 192(. از نمونه هــاى چنین 

معجزاتی است. 
آیه مورد استناد گلپایگانی )االسراء، 59( نیز 
براى این اســتدالل او تکافو نمی کند. متن آیه  

شریفه چنین است: 
َب بَِها  َو ما َمَنَعنا أَْن نُْرِســَل بِاْلياِت إاِلَّ أَْن َکذَّ
اْلَوَّلُوَن َو آتَْینا ثَُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظلَُموا بِها َو ما 

نُْرِسُل بِاْلياِت إاِلَّ تَْخِويفاً. 
ترجمه: و ما را از فرســتادن آیات و معجزات 
)دلخواه آنان( جز تکذیب پیشینیان چیزى مانع 
نبود، و به ثمود )قوم صالح( آن ناقه را که آیتی 
روشــن بود )و همه مشاهده کردند( بدادیم، اما 
درباره آن ظلم کردند )و ناقه را پی نمودند(، و ما 
معجزات و آیات را جز براى آنکه )مردم از خدا( 

بترسند )و هدایت شوند( نمی فرستیم. 
مالحظه می شــود که در این آیه  شــریفه، 
خداوند متعال به عدم ارسال آیات اشاره فرموده 
و آن را با الــف و الم به صورت »اآلیات« به کار 
برده است. منظور از این آیه چنان نبوده است که 
خداوند هیچ آیه و نشانه اى بر حقانیت دراختیار 
رســول اکرم صلی اهلل علیه و آلــه قرار نخواهد 
داد. زیرا مســلمانان و بهائیان هــردو بر اعجاز 
قرآن، اتفاق نظر دارند و چنین برداشتی با اعجاز 
قرآن کریم در تعارض است )خویی، البیان فی 
تفسیر القرآن، 107(. بلکه ادامه  آیه نشان دهنده 
آن اســت که خداوند امتناع از ارســال آیات را 
براى دســته  خاصی از معجزات، یعنی معجزات 
اقتراحــی اختصاص داده و با الــف و الم عهد، 
به آن آیات اشــاره فرموده است. یعنی خداوند 

از ارســال تمام معجــزات اقتراحی و 
مورد درخواست مشرکان مکه امتناع 
فرموده و دلیل آن نیز روشــن است؛ 
چراکه خداوند متعال، ارســال بعضی 
از معجزات مورد درخواست قوم پیامبر را براى 
اثبات حقانیــت دعوت او کافی می دانســته و 
بدین وســیله، از مسخره قرار گرفتن آیات الهی 
و زیاده خواهی مشرکان در انجام هرروزه  معجزه 

جلوگیرى فرموده است. 

2-3- نقدی بر نظریه گلپایگانی دربارۀ عدم  •
داللت معجزات بر الهی بودن دعوت پیامبران

مبلغان بهائی در بخش دیگرى از استدالل هاى 
خود، معجزات را دلیــل صدق ادعاى پیامبرى 
نمی دانند. آنان معتقدند که دلیل حقانیت و الهی 
بودن دعوت هر پیامبر، فقط در مطالبی که بیان 
می کند و کتاب او نهفته است و حتی به فرض 
ارائه کارى خارق العــاده، آن کار دلیلی بر الهی 
بودن دعوت مدعی نیســت. آنان عدم استدالل 
پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله در قرآن کریم 
را شاهدى بر گفتار خود قرار داده اند )گلپایگانی، 
فرائد، 88( و مدعی شده اند که در سرتاسر قرآن 
کریم، خداوند هیچ نشــانه اى به جز قرآن کریم 
را دلیل الهی بودن دعوت پیامبر معرفی نکرده 
اســت )همان(. به بیان این نویسندگان بهائی 
»بین ادعاى پیامبرى با قدرت معجزات ظاهرى، 
منطقاً ارتباطی وجود نــدارد. به این معنی که 
فی المثل از کســی که مدعی پزشــکی است، 
درمان بیمارى ها انتظار می رود، نه اینکه بتواند 
پرواز کند و یا آنکه ســنگ را به ســخن گفتن 
وادارد. چه که حتی اگر چنین کارهایی را بتواند 
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 یعنی خداوند 

از ارسال تمام 

معجزات اقتراحی 

و مورد درخواست 

مشرکان مکه 

امتناع فرموده 

و دلیل آن نیز 

روشن است؛ 

چراکه خداوند 

متعال، ارسال 

بعضی از معجزات 

مورد درخواست 

قوم پیامبر را 

برای اثبات 

حقانیت دعوت او 

کافی می دانسته 

و بدین وسیله، 

از مسخره قرار 

گرفتن آیات الهی 

و زیاده خواهی 

مشرکان در انجام 

هرروزه  معجزه 

جلوگیری فرموده 

است

انجام دهد و باعث تعجب همگان نیز 
بشود، اثبات پزشکی او نخواهد بود.« 
)جمعــی از نویســندگان، جزوه رفع 
شبهات، صص 123 و 124(. بنابر نظر 

این نویسندگان، تنها دلیل و نشانه صدق دعوت 
پیامبران، آثار و کتاب هاى ایشــان است و دلیل 
صدق دعوت باب و بهاءاهلل نیز کتاب ها و تعالیم 

آنان بوده است. 
در بررســی و نقد این استدالل ها نکات ذیل 

قابل توجه است. 
2-3-1- خداوند متعــال در قرآن کریم، به 
معجزات دیگرى از رســول اکرم صلی اهلل علیه 
و آله اشــارت فرمــوده و آن را دلیل الهی بودن 
دعــوت او و آیــه و بینــه اى در جهت تصدیق 
دعــوى او معرفی کرده اســت. به عنوان نمونه، 
آیه شــریفه: »َقْد کاَن لَُكْم آيٌَة في  فَِئَتْیِن الَْتَقتا 
ِ َو أُْخرى  کافَِرٌة يََرْونَُهْم  فَِئٌة تُقاتُِل في  َســبیلِ اهللَّ
ُ يَُؤيُِّد بَِنْصِرهِ َمْن يَشــاُء  ِمْثلَْیِهْم َرأَْي الَْعْیِن َو اهللَّ
إِنَّ في  ذلَِك لَِعْبَرًة ِلُولِي اْلَبْصار: نشــانه و آیتی 
براى شما در این بود که چون دو گروه با یکدیگر 
روبرو شدند )در جنگ بدر(، گروهی در راه خدا 
جهاد می کردند و گروه دیگر کافر بودند، و گروه 
کافر، مؤمنان را دوبرابر خود به چشم می دیدند، 
و خدا توانایی و یــارى دهد به هرکه خواهد، و 
بدین آیت الهی اهل بصیرت عبرت جویند.« )آل 

عمران 13(. 
مالحظه می شود که برخالف نظر گلپایگانی، 
دوبرابر دیده شــدن تعداد ســپاه مسلمانان در 
جنگ بــدر، درنظر کافران - کــه خرق عادتی 
آشکار اســت- به عنوان یک نشــانه براى اهل 

بصیرت بیان شده است. 

2-3-2- بروز نشــانه هایی دال بر 
حقانیت رســول اکرم صلی اهلل علیه 
و آلــه در کنار قرآن کریــم، در آیات 
دیگر قرآن مورداســتناد قرار گرفته 
است )شاهرودى، 41(. به عنوان نمونه می توان 
به این آیه شریفه اشاره کرد: »لقد ارسلنا رسلنا 
بالبینــات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الناس بالقسط: همانا ما پیمبران خود را با ادلّه 
و معجزات فرســتادیم و با ایشان کتاب و میزان 
عدل نازل کردیم تا مردم به راســتی و عدالت 

گرایند.« )آل عمران، 13(. 
در این آیه نیز مالحظــه می گردد که عالوه 
بر نزول کتاب براى پیامبران، آیات و نشانه ها و 
معجزاتی براى ایشان بوده است که قطعاً پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه و آله، از شمول این آیه خارج 
نیست. به نظر می رسد انحصار نشانه پیامبرى در 
کلمات یک پیامبر و کتاب آسمانی او و انتساب 
این اســتدالل به قرآن کریم، انحصارى نابجا و 

مغایر با آیات این کتاب آسمانی باشد. 

3- ارائه معجزات از سوی باب و بهاءاهلل برای  •
اثبات حقانیت

به نظر می رسد تالش هاى گلپایگانی در بی اثر 
دانســتن معجزه در اثبات پیامبــرى مدعیان 
پیامبرى، چندان کارســاز نبوده اســت. چون 
سؤاالت بسیارى را پاســخ گو نبوده و درضمن، 
محتوا و حتی نثر نوشته هاى باب و بهاء اهلل، پر 
از اشکاالتی بود که درنظر بسیارى از مخاطبان، 
هیچ شــباهتی به معجزات فرســتادگان الهی 
نداشت و نوعاً خارق العاده بودن آن کتاب ها محل 

تردید جدى بود. 
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مالحظه می شود 

که برخالف نظر 

گلپایگانی، دوبرابر 

دیده شدن تعداد 

سپاه مسلمانان در 

جنگ بدر، درنظر 

کافران - که خرق 

عادتی آشکار 

است- به عنوان 

یک نشانه برای 

اهل بصیرت بیان 

شده است. 

کار به آنجا رسید که رهبران بهائی 
بدون توجه به این اصل اعتقادى خود 
مبنی بر نداشتن هیچ معجزه اى غیراز 
کالم، براى اثبات حقانیت خود عالوه 

بر محتواى پیام، ادعاى کارهایی خارق العاده براى 
خــود کردند. هرچند در ادامه  مقاله به بررســی 
این معجــزات خواهیم پرداخت، اما یادآورى این 
نکته خالی از لطف نیست که بیان هریک از این 
معجزات و خوارق عادات، به مثابه مثال نقضی بر 
ادعاى عدم لزوم ارائه  معجزه و کارا نبودن معجزات 
در اثبات حقانیت انبیا قابل بحث و بررسی است. 
در ادامه ضمن بررســی مســائل مطرح شده 
به عنوان معجزه از سوى باب و بهاءاهلل، مالحظه 
خواهیم کرد کــه آیا ویژگی هاى یادشــده در 
مقدمه این مقاله در این موارد صادق اســت یا 
آنکه نمی توان با قواعد ارائه شــده، نام معجزه بر 

این موارد نهاد؟

3-1- حجیم نویسی و تندنویسی باب و  •
بهاءاهلل

شوقی افندى می نویسد: »... اعظم و اقدم آن، 
کتاب مستطاب ایقان است که در سنین اخیره 
دورۀ اقامت بغداد )1278 ه. ق. مطابق 1862 م.( 
طی دو شــبانه روز از قلم مبارک نازل گردید...« 

)شوقی افندى، قرن بدیع، 285(. 
شبیه همین ادعا را باب در کتاب بیان کرده 
است. او مدعی است که یکی از دالیل پیامبرى 
من این اســت که پیامبر اسالم قرآن را در طی 
23 ســال عنوان کرد ولی مــن درعرض پنج 
ســاعت 1000 بیت مطلب نازل کــردم و تازه 
رعایت کاتب را می کنم وگرنه تندتر هم می  توانم 

بگویم! )باب، بیان فارسی، ص 17(. 
اصــاًل تندنــگارى و حجیم نگارى 
را یکــی از دالیل صــدق پیام خود 
می دانند. اصل این ادعا شــبیه ادعاى 
انبیاء اســت. آن ها هم کارهایــی خالف عادت 
انجــام می دادند و آن را بینه و نشــانه اى براى 
صدق ادعاى خود معرفی می کردند. اما مسئله 
اینجا اســت که این دو ادعا قابل خدشه است و 
ثانیاً به فرض صحت، دلیل اعجاز نیست. به عنوان 
نمونه باید گفت که از مطالعه متن ایقان به این 
نتیجه می  رســیم که این کتــاب در بازه زمانی 
بیش از یک سال به نگارش درآمده است، چراکه 
بهاءاهلل در جایی از ایقان، می نویسد: بارى هزار 
و دویست و هشتاد ســنه از ظهور نقطه فرقان 
گذشــت و جمیع این همج رعاع در هر صباح 
تالوت فرقان نموده اند و هنوز به حرفی از مقصود 
فائز نشدند. )بهاءاهلل، ایقان، 114(. از این عبارت 
برمی  آید که او این جمالت را در ســال 1280 
قمرى نوشته اســت. اگر هم مبدأ ظهور پیامبر 
را 13 ســال قبل از هجرت، یعنی بعثت، درنظر 
بگیریم، این جمالت در ســال 1267 نوشــته 
شده اســت که با قطعی بودن نگارش ایقان در 
شــهر بغداد قابل جمع نیست. در عین حال در 
جاى دیگــرى از ایقان می  خوانیم: »با اینکه امر 
آن حضرت از صبح تا ظهر بیشتر امتداد نیافت 
ولیکن این انوار مقّدسه هیجده سنه می  گذرد که 
بالیا از جمیع جهات مثل باران بر آن ها بارید.« 
)بهاءاهلل، ایقان، 150(. از این عبارت درمی  یابیم 
که سال نگارش این جمالت، سال 1278 بوده 
که هجده ســال از ادعاى اولیه باب می گذشته 
است. همین دو عبارت نشان دهنده اشتباه بودن 
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اگر باب واقعا 

تمام نوشته هایش 

منطقی و معقول 

می نمود و 

اشکاالت ادبی 

و اغالط محتوایی 

در آثارش نبود، 

می  شد تندگویی و 

زیادگویی را اعجاز 

او به شمار آورد؛ 

اما زیاد گفتن 

و درعین حال 

نابجا گفتن، نه از 

نشانه های یک 

پیامبر الهی، بلکه 

از نشانه های 

نادانی و جهالت 

است

ادعاى شوقی افندى در مورد نزول دو 
روزه  کتاب ایقان است. 

تندگویی و زیادگویی باب نیز خرق 
عادت نیست. به فرض که او در ادعاى 

خود صادق باشد - که منبع مستقل غیربهائی 
چنیــن ادعایی را تأیید نمی کند- نمونه هایی از 
فراموشی آیات نازله )آیتی، الکواکب الدریه، ج1 
صص 235-237( یا وجود اشــتباهات فراوان 
معنایی و شــکلی در آثار او )هادیان، مســأله 
مشــروعیت، صص 102 - 104( و بیان برخی 
عبارات بی معنی در کلماتش، همگی نمونه هایی 
از بطــالن ادعاى اعجاز اســت. اگر بــاب واقعا 
تمام نوشته هایش منطقی و معقول می نمود و 
اشکاالت ادبی و اغالط محتوایی در آثارش نبود، 
می  شد تندگویی و زیادگویی را اعجاز او به شمار 
آورد؛ اما زیاد گفتن و درعین حال نابجا گفتن، نه 
از نشانه هاى یک پیامبر الهی، بلکه از نشانه هاى 

نادانی و جهالت است. به قول نظامی: 
با اینکه سخن به لطف آب است
کم گفتن هر سخن ثواب است

آب ارچه همه زالل خیزد
از خوردن پر، مالل خیزد

کم گوى و گزیده گوى چون در
تا ز اندک تو جهان شود پر

الف از سخن چو در توان زد
آن خشت بود که پر توان زد

3-2- دلیل دانستن خواب برای ایمان  •
به عنوان شــاهد مثال دیگر، می  توان به ایمان 
آوردن برخی چهره هاى شاخص بابی یا بهائی، به 
صرف دیدن یک خواب اشــاره کرد. اکثر حروف 

حی بنابر نقل منابــع بهائی بر مبناى 
خواب و یا به واســطه برخی مشاهدات 
در عالم رؤیا به باب ایمان آورده اند که 
مهم ترین آن ها طاهره قرۀالعین است. او 
در عتبات بود، خوابی دید و در آن خواب جمالتی 
را از ســید بزرگوارى شــنید و آن را دفتر خود 
یادداشت کرد. هنگامی که همان جمله را بعدها 
در کتاب قیوم االســماء دید، به باب ایمان آورد 
)محمدحسینی، حضرت باب، 342. ) نمونه دیگر 
از حروف حی که خواب دیدن در ایمان آوردن او 
مؤثر بوده، مالعلی بسطامی است )گهرریز، حروف 
حی، 48(. مالیوسف اردبیلی از حروف حی نیز بر 
اثر خواب یک شبان متوجه شد که براى پیمودن 
راه صحیح و یافتن قائم موعود باید به شیراز سفر 
کند )همان، 64(. نمونه دیگر درویش هندى است 
که در خواب باب را دید و از او دســتور گرفت تا 
جاه و مقام و ثروت خود رها کند و به سمت باب 
بشتابد. او نیز بعد از دیدن این خواب به سوى باب 

روانه شد )شوقی افندى، قرن بدیع، 74(. 
در نقد این نمونه ها باید گفت که شاید خواب 
و رؤیــاى صادقه براى برخی دلیل حجیت قول 
یک مدعی پیامبرى باشــد، اما بــراى دیگران 
حجــت نیســت و نمی تــوان آن را نمونه اى از 
معجزات به شمار آورد، چراکه ممکن است افراد 
دیگرى خوابی برخالف این خواب ها ببینند و به 
بطالن ادعاى یک مدعی یقین کنند. درعین حال 
خواب دیدن خرق عادت نیست، چراکه بسیارى 
از انسان ها، در خواب مطالب زیادى می  بینند و 
بســیارى از آن مطالب اضغاث و احالم است و 
ارزشی ندارد. حتی به فرض صحت دعوى رؤیت 
خواب هایی این چنینــی، دلیلی وجود ندارد که 
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اگر از معنای 

ظاهری صرف 

نظر شود، بدان 

معنا است که 

خداوند، آیاتی 

را فرو فرستاده 

و هزاران سال 

مردم را با ظاهر 

آن سرگرم 

کرده، حال آنکه 

مرادش از ارسال 

آن آیات، مطلبی 

دیگر بوده و در 

تمام این مدت، 

انسان ها را از 

فهم مراد اصلی 

خویش محروم 

کرده است

خواب هایی از این دســت را از دسته 
خواب هاى بی اعتبار ندانیم. 

3-3- ادعای امی بودن باب و  •
بهاءاهلل 

بهائیان مدعی هســتند که بــاب و بهاءاهلل 
نیز مانند انبیاء گذشــته »امــی« بوده اند. این 
ادعــا را خود باب و بهاءاهلل هــم در کتب خود 
بیان کرده اند. عبدالبهاء بــر این درس ناخوانده 

بودن تأکیــد می کند و 
»نورانیــت  می نویســد: 
بذاتهم  مظاهر مقدســه 
و  باب  حضرت  اســت... 
بهاءاهلل در هیچ مدرسه اى 
)عبدالبهاء  نشدند  داخل 

خطابات بزرگ، ص 7(. 
هرچنــد غیرواقعــی 
بودن ایــن ادعا با توجه 
بــه مطالعــات تاریخی 
مــورد  در  انجام شــده 
تحصیل باب مســئله اى 
)حاج  اســت  ثابت شده 

قربانی، پیامبران درس ناخوانده، سراسر مقاله(؛ 
اما بیان این نمونه، شــاهد مثالی براى تمسک 
مبلغان بهائی به بروز خرق عادت توسط مظاهر 
ظهور اســت که با ادعاى اولیه آنان ســازگارى 

ندارد. 
3-4- ادعای قدرت شفای بیماران •

به هنــگام اقامت باب در قصــر منوچهرخان 
معتمدالدولــه گرجی، مردم براى شــفا یافتن 
بیمارى هایشان به باب مراجعه می  کردند و این 

مســئله اى اســت که در نوشته هاى 
تاریخی بهائی به آن اشاره شده است 
نبیل، 173(.  تاریخ  تلخیص  )شوقی، 
همچنین تاریخ هاى بهائی ادعا کرده اند 
که بهاءاهلل یک بار بیمارى العالج میرزا آقاخان 

نورى را شفا داده است )همان، 485(
در کتب تاریخــی بهائیان آمــده که وقتی 
محمدشــاه بیمار بوده و پاى او مرض العالجی 
داشــته. باب فقط کتابــش را معجزه نمی داند 
که با کتــاب نزد او رفته 
و ادعــاى پیامبرى کند، 
بلکه می گوید من را ببرید 
تا شــاه را ببینم و پاى او 
را شفا دهم تا بفهمد که 
من با بقیه فرق دارم! که 
البته آقاسی مانع این کار 

می شود. )رفرنس؟(

3-5- ادعای معجزه  •
بهاءاهلل در بغداد: 

مواضــع  در  بهــاءاهلل 
که  بود  متعددى خواسته 
شک کنندگان در حقانیت ادعاى او، در جایی جمع 
شــوند و از او بخواهند تا معجزه اى انجام دهد و به 
لوازم انجام آن معجزه پایبند باشند و او را تصدیق 
کنند. به نمونه  ذیل توجه کنید: »شخصی شهیر 
از علما که مسّمی به میرزاحسن عمو بود انتخاب 
کردند، به حضور مبارک فرســتادند و به واســطه 
زین العابدین خان فخرالّدوله مشــّرف شــد. اّول 
سؤاالت علمّیه نمود، جواب هاى کافی شنید. عرض 
نمود که در مسئله  علم مسلّم و محّقق است هیچ 
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علی رغم آنکه 

مبلغان بهائی، 

معجزه و انجام 

کار خارق العاده را 

دلیل پیغمبری یک 

مدعی نمی دانند، 

اما به گفته خود، 

برای انجام آن 

اعالم آمادگی 

کرده اند و آنچه 

که مانع بروز این 

معجزات شده 

است، سستی، 

کم انگاری یا 

ترس مخالفان 

این دیانت از 

بروز معجزه اعالم 

شده که قابل 

تأیید توسط منابع 

مستقل تاریخی 

نیست

کسی حرفی ندارد جمیع علما معترف و 
قانع اند، لکن حضرات علما مرا فرستادند 
که امور خارق العاده ظاهر شود تا سبب 
اطمینان قلب آنان گردد. فرمودند بسیار 

خوب... اّما من مي گویم خیلی خوب ولی شــما ها 
مّتفق شوید و یک مسئله معّین کنید که اگر ظاهر 
شد براى ما شــبهه اى نمی ماند و بنویسید و مهر 
کنید و تســلیم نمایید، آن وقت من یک شخصی 
را مي فرستم تا آن معجزه را ظاهر نماید )خطابات 
مبارکه، ج3، ص 76؛ جمعی از نویسندگان، جزوه 
رفع شبهات، ص 123(. نمونه هاى دیگرى مشابه 
با ایــن در تاریخ بهائیت و کتاب هاى اســتداللی 
ایشــان به چشم می خورد. نکتۀ مهم آن است که 
در هیچ کــدام از این مــوارد، وقوع معجزه محقق 
نشــده و نویســندگان بهائی تصریح می کنند که 
جلســه اى براى ارائه معجزه بهاءاهلل تشکیل نشده 

است )گلپایگانی، فرائد، صص 95-92(. 
آنچه از بیان نمونه هاى فوق مدنظر این پژوهش 
است آن اســت که علی رغم آنکه مبلغان بهائی، 
معجزه و انجام کار خارق العاده را دلیل پیغمبرى 
یک مدعی نمی دانند، اما به گفته خود، براى انجام 
آن اعالم آمادگی کرده اند و آنچه که مانع بروز این 
معجزات شده است، سستی، کم انگارى یا ترس 
مخالفان این دیانت از بروز معجزه اعالم شده که 
قابل تأیید توسط منابع مستقل تاریخی نیست. 
همین اعالم آمادگی نشان می دهد که برخالف 
نظریه گلپایگانی و نویسندگان جزوه رفع شبهات، 
بهاءاهلل نیز اثبات نبوت با ارائه معجزه را پذیرفته 
بود و قصد داشت با انجام آن، الهی بودن دعوت 
خود را آشــکار سازد، اما هیچ گاه زمینه بروز این 

معجزات فراهم نشده است. 

نتایج تحقیق •
1- معجزه انجام عملــی خارق العاده 
اســت که گاهــی با تحــدى همراه 
می  شــود. معجــزه از آن جهــت که 
نشانه اى از ارتباط مدعی پیامبرى با عالم غیب 
اســت، در اقناع مخاطبان یک پیامبر و تصدیق 

الهی بودن دعوت او نقش به سزایی دارد. 
2- تــورات، انجیل و قرآن کریــم، نمونه هاى 
بسیارى از معجزات را براى پیامبران الهی نقل 
کرده اند و ارائه این معجزات را دلیل حقانیت آنان 

ذکر کرده اند. 
3- بهائیان تــالش کرده اند تا خــوارق عادات 
انجام شده توســط انبیاء الهی را فاقد داللت بر 
حقانیت آنان جلوه دهند. در این مســیر گاهی 
از تأویل این معجــزات مدد گرفته اند، اما ظاهر 
بســیارى از آیات قرآن و تورات و انجیل، با این 
تأویالت ســازگارى ندارد و بنابر اصل حجیت 

ظاهر، چنین تأویالتی پذیرفته نیست. 
4- بهائیان مدعی شده اند انجام معجزاتی که با 
ادعاى پیامبران سازگارى نداشته باشد، نمی تواند 
دلیلی بر صدق ادعاى الهی بودن ایشان باشد. اما 
این مسئله با بسیارى از آیات قرآن، و بخش هایی 
از تورات و انجیل درتعارض اســت و نمی تواند 
مورد پذیرش پیروان ادیان ابراهیمی قرار گیرد. 

5- بهائیان تالش کرده اند درعین حال نمونه هایی 
از خرق عادت را در رفتار رهبران خود به نمایش 
بگذارنــد و آن را دلیــل ایمــان آوردن برخی 
چهره هاى بابی یا بهائــی قلمداد کرده اند. حال 
آنکه اوالً، بسیارى از این موارد از شمول معجزه 
و خوارق عادات خارج است و ثانیاً، با ادعاى مورد 

اشاره در بند قبلی نتایج درتعارض است. 
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پژوهش ها

 نویسنده : مریم آگاه : پژوهشگر حوزه دین



به  غیرمتخصص  مراجعه 
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 می شوند تا راهنمای هدایت و 
باشند.  مردم در مسائل دینی شان  جوابگوی 
برهمین مبنا بهائیان هم که خود را معتقد به 
ادیان معرفی می کنند، مبلغانی  اصل وحدت 
برای همین منظــور تربیت می کنند، اما ادعا 
می کنند کــه در دیانت بهائی روحانی و فقیه 
وجود نــدارد و افراد به جای تقلید از دیگران 
در امور مربوط به دین، خود آن امور را کشف 
می کنند و از طریق مشورت و گفتگو، وظیفه 
خود را می یابند. این درحالی است که هم در 
عمل و هم در نصــوص آن ها خالف این ادعا 
را می بینیم. شاید بهتر این باشد که بگوییم 
آن ها برای مبلغان خود لباس خاصی را مثل 
روحانیون مســلمان یا خاخام های یهودی و 
. . . تعریــف نکرده اند. 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 می شود. 
کلیدواژه: بهائیــت، روحانیت، مرجع تقلید، 

جزئیات احکام، تبلیغ

چکیده
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در دنیای امروز، 

حرکت به سمت 

و سوی تخصص، 

شکلی جدی تر 

به خود گرفته 

است. اگر در 

گذشته افرادی 

بودند که در 

بسیاری از علوم، 

به باالترین سطح 

ممکن در دوران 

خود می رسیدند 

و در چندین علم، 

دانشمند محسوب 

می شدند، امروزه 

با گسترش و 

پیشرفت تمامی 

علوم، چنین 

مسئله ای وجود 

ندارد و هرکس 

در یک علم یا 

شاخه ای از یک 

علم، می تواند 

متخصص باشد. 

مقدمه •
لــزوم مراجعه افراد عــادى به 
متخصص در تمامــی علوم، امرى 
پذیرفته شــده و عقالنــی اســت. 

به عنــوان نمونه، مراجعه یــک بیمار که از 
پزشــکی و رازورمز آن چیزى نمی داند، به 
پزشــکی که ســال ها درس طب خوانده و 
در آن متخصص شــده است، امرى بدیهی 
و پذیرفته شــده در میان تمام عقالســت. 
در دنیاى امروز، حرکت به ســمت و سوى 
تخصص، شــکلی جدى تر بــه خود گرفته 
است. اگر در گذشــته افرادى بودند که در 
بســیارى از علوم، به باالترین سطح ممکن 
در دوران خــود می رســیدند و در چندین 
علم، دانشمند محســوب می شدند، امروزه 
با گسترش و پیشرفت تمامی علوم، چنین 
مسئله اى وجود ندارد و هرکس در یک علم 
یا شاخه اى از یک علم، می تواند متخصص 
باشد. علوم دینی نیز از این قاعده مستثنی 

نیست. 
در ادیان الهی نیز مالحظه می کنیم که از 
زمان آغاز دعوت، براى ارشاد و هدایت مردم 
و پاسخ گویی به سؤاالت دینی آن ها، عده اى 
ازسوى پیامبران و حجج الهی آماده و تربیت 
می شدند، چراکه همه مردم نمی توانستند 
به پیشــوایان خود به طور مستقیم مراجعه 
کنند و از طرفــی الزم بود با معارف دین و 
تعالیم آن نیز آشنا شوند. لذا در تمام ادیان 
پیشــین، در هر زمان علما و دانشــمندانی 
بودند که به این مهم رســیدگی می کردند 
و حتی گاهی براى گســترش دین و مبانی 

اعتقادى و پاســخ گویی به مسائل 
دینی مردم، رنج ســفر را بر خود 
هموار می کردند. مــردم نیز بنابر 
همان قاعده عقالیی پیش گفته، به 
این متخصصان مراجعه می کردند و از تعالیم 

دین خود آگاه می شدند. 
در این میان، مبلغان بهائی که مرام خود 
را دینی الهــی و درامتداد ادیان گذشــته 
معرفی می کنند، اصــرار دارند که طبقه اى 
به نام طبقه روحانی در جامعه ایشان وجود 
ندارد و آنان از مرجعی براى آشنایی با تعالیم 
دین خود تقلید نمی کنند و این مســئله را 
از امتیازات آیین خود به حســاب می آورند 
)جزوه رفع شــبهات، 226(. در این نوشتار 
ازســویی به بررسی صحت و سقم این ادعا 
خواهیــم پرداخت و ازســوى دیگر، به این 
پرســش ها پاسخ خواهیم داد که ریشه هاى 
چنین ادعایی در بهائیت در کجاست؟ و آیا 
اساساً فقدان چنین طبقه اى در یک اجتماع، 

براى آن امتیازى محسوب خواهد شد؟

ریشه های قرآنی لزوم رجوع به متخصص  •
در مسائل دینی

در اسالم تقلید در اصول دین جایز نیست 
و تمامی مراجع و فقها در رســالۀ خود این 
مطلب را قید کرده اند. در کلیات فروع دین 
هــم )اصل نمــاز و روزه و. . . ( تقلید جایز 
نیســت، بلکه در جزئیات احکام باید تقلید 
کرد. البته تقلید مخصوص کسانی است که 
در علم دین تخصصی ندارند و اگر کســی 
توانســت احکام دین را از میان منابع اصیل 
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بازگشت به میان 

قوم خود پس 

از یادگیری و 

انذار اطرافیان 

و هم قطاران و 

همشهریان، یکی 

از وظایف کسانی 

است که به مقام 

تفقه در دین 

نائل شده اند و 

البته مقدمه این 

هشدار، یادگیری 

علم دین است، 

که واجبی کفایی 
است

دینی استخراج کند، دیگر نیازى به 
تقلید ندارد. 

درعین حال اســتعدادهاى افراد 
مختلــف و توان فکرى ایشــان و 

البته اقتضائات زندگی بشر چنان است که 
همگان نمی توانند کار و زندگی را رها کنند 
به جستجوى علم دین بپردازند و دقیق ترین 
کوشش هاى فقهی را بیاموزند و به اجتهاد 
خود از نصوص دینی عمــل کنند. چراکه 
زندگی اجتماعی بشر، محتاج تولید است و 
انسان ها باید براى گذران زندگی خود، تالش 
کنند و درعین حال، بخشی از عمر خود را نیز 
به یادگیرى علوم دینی اختصاص دهند. پس 
فرصت کافی و مناســب براى تمامی آن ها 
فراهم نخواهد شد تا این مسیر را بپیمایند 
و تمام احتیاجات خود از دین را از منابع آن 
کشف کنند. با توجه به همین موضوع، قرآن 
کریم یادگیرى علم دین را واجب کفایی قرار 
داده است تا گروهی نسبت به آن اقدام کنند 
و هنگامی که مسائل دینشان را آموختند، به 
دیگران نیز آن را یاد دهند. قرآن می فرماید:

»َفلَْوال نََفــَر ِمْن ُکلِّ فِْرَقــٍة ِمْنُهْم طائَِفٌة 
يِن َو لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم إِذا َرَجُعوا  ُهوا فِي الدِّ لَِیَتَفقَّ
إِلَْیِهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن: پس چرا از هر فرقه اى 
از آنان، دسته اى کوچ نمی کنند تا ]دسته اى 
بماننــد و[ در دین آگاهی پیدا کنند و قوم 
خود را -وقتی به ســوى آنان بازگشــتند 
بیم دهند- باشــد که آنان ]از کیفر الهی [ 

بترسند؟« )122-توبه(. 
مالحظه می شــود که بازگشت به میان 
قوم خود پــس از یادگیرى و انذار اطرافیان 

و هم قطاران و همشهریان، یکی از 
وظایف کسانی اســت که به مقام 
تفقه در دین نائل شــده اند و البته 
مقدمه این هشدار، یادگیرى علم 
دین است، که واجبی کفایی است. بنابراین 
قــرآن کریم، وجود گروهی که در مســائل 
دینی مسلط باشــند و سپس به میان قوم 
خود بروند و اهل قوم خود را نســبت به آن 
مسائل آگاه سازند، به رسمیت شناخته و آن 
را تأیید کرده و به انجام آن دستور داده است. 
تذکر این نکته مهم نیز در اینجا الزم است 
که به باور مســلمانان، دین مجموعه اى از 
اعتقادات، باورها، احکام فردى و اجتماعی و 
بایدها و نبایدهاست که توسط خداوند متعال 
معین شده و در قرآن کریم و روایات پیامبر و 
جانشینان پاک ایشان تجلی یافته است. دین 
امرى مشورتی و به دلخواه انسان ها نیست 
که افــرادى بتوانند، با همفکــرى و تبادل 
نظر، براى احــکام آن تعیین تکلیف کنند. 
بلکه انسان ها موظفند از میان منابع موجود 
و اصیل دینی، بایدهــا و نبایدهاى دین را 
کشــف کنند و به آن عمل کنند. علت این 
مسئله نیز روشــن است. به باور مسلمانان، 
خداوند حکیمی که انسان را آفریده است، به 
مقتضیات زندگی او و برنامه سعادتش آگاه 
است و تنها خداوند است که با شناخت کامل 
از انسان و مسیر نیل او به سعادت، می تواند 
برنامه زندگی او را مشخص کند. انسان اما 
در این میان، با توجه به عدم شناخت نسبت 
به ظرافت هاى خود و محیط پیرامونی اش، از 
تدوین چنین برنامه اى عاجز است و عقل او 
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هرچند بهائیت در 

ظاهر مدعی است 

که طبقه ای به نام 

روحانی ندارد و 

در هیچ مسئله ای 

تقلید نمی کند، اما 

در عمل، خود نیز 

از همان قاعده 

پیش گفته رجوع 

غیرمتخصص به 

متخصص بهره 

می برد

می یابد که صالحیت ورود به چنین 
حیطــه اى را ندارد. چراکه با توجه 
به ناشــناخته هاى بسیار او از خود 
و محیط زندگی و عاقبت خویش، 

تنها راه او براى کشف برنامه سعادت، سعی 
و خطا اســت که روش عاقالنه اى براى نیل 
به سعادت نیست. چراکه عمر آدمی محدود 
است و ممکن اســت هیچ گاه از این مسیر، 
به آن برنامه متعالی متناســب با روحیات 
خویش و اقتضائات زندگی اش دست نیابد. 
اما راه مراجعه به خداوند براى شناخت مسیر 
سعادت، به جهت حکیم بودن خداوند و علم 
او به انســان و نیازهایــش، راهی منطقی و 

عقالئی است. 

دیانت بهائی و مسئله ی وحدت اساس  •
ادیان

یکــی از مفاهیم مهــم در تعالیم بهائی 
مسئله وحدت ادیان و وحدت مظاهر مقدسه 
اســت. در توضیح این تعلیم بیان شده که 
اســاس ادیان الهی یکی است و همگی در 
اصول مشــترکند )یزدانی، نظر اجمالی در 
دیانت بهائی، ص 28(. براساس این تعلیم، 
نباید تفاوت اساســی میان ادیان مختلف و 
اجتماعات انسانی به وجود بیاید و اگر دینی 
مدعی تعالیمی شــد که با اســاس ادیان 
گذشته درتعارض بود، آن دین راه صحیحی 
را نپیمــوده و از جانب خداوند براى هدایت 

انسان ها نیامده است. 
همان گونــه که در مقدمه بیان شــد، در 
تمامی ادیان الهی گذشته، مسئله ى رجوع 

به متخصصــان در امر دین، مورد 
تأییــد بــوده اســت. خاخام هاى 
یهودى و کشیشــان مســیحی و 
روحانیان مسلمان، هریک در طول 
تاریخ ادیان، به وظیفه هدایت دینی جوامع 
خود پرداخته اند و مورد پذیرش دینداران در 
جامعه قرار گرفته اند. باوجود چنین اشتراکی 
میان ادیان الهی پیشــین، انکار لزوم وجود 
چنین طبقه اى نه تنها با سیره عقال درتعارض 
است، بلکه به جهت مخالفت با اساس ادیان 
پیشین، نباید مورد پذیرش تشکیالت بهائی 
قــرار گیرد و درواقع چنیــن ادعایی، نقض 

غرض محسوب می شود. 
آیا در بهائیت طبقه روحانی وجود ندارد؟ 
با دقــت در این جملۀ بهائیــان که ادعا 
می کننــد مرجع تقلید یــا روحانی ندارند، 
سؤاالت زیادى به ذهن پژوهشگران متبادر 

می شود. ازجمله:
چه کســانی بــه فرزندان بهائــی که از 
خردســالی به کالس درس اخالق می روند، 

آموزش می دهند؟
مراجعی که پاسخ هاى سؤاالت بهائیان را 

می دهند، چه شأنی دارند؟
آیا کســانی که به سن تکلیف می رسند، 
خودشــان می توانند آثار پیشوایان بهائی را 

بخوانند و احکام را استخراج کنند؟
 کسانی که می خواهند در بهائیت مطالعه 
کنند و یا کسانی که تازه بهائی می شوند و 
با جمالت دشــوار و مغلق کتاب هاى بهائی 
مواجه می شــوند و نمی توانند معارف بهائی 
و احــکام آن را با مطالعه این کتاب ها درک 
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عباس افندی 

می گوید: »شخص 

مبلّغ باید در 

نهایت تنزیه و 

تقدیس قیام 

نماید تا نََفس 

پاکش در قلوب 

تأئیر کند و جوهر 

خلوصش در انظار 

جلوه نماید. ولی 

مبلّغین که ِحَرف 

و صنایعی ندارند 

و کسب و تجارتی 

نمي نمایند، شب 

و روز به تبلیغ 

مشغولند، یاران 

الهی باید از آنان 

مالحظه نمایند«

کنند، چه وظیفه اى دارند؟
ایــن همه محافــل مختلف در 
سرتاســر دنیا که بهائیان را اداره 
می کنند و پاســخ گوى شبهات و 

سؤاالت احبا هستند چه جایگاهی دارند؟
کالس هاى روحی و اطفال و نسائم تایید 
و. . . را که توســط تیوترها و معلمان بهائی 
براى مخاطبان مختلف اداره می شود، چگونه 

توجیه می کنید؟
کالس هاى تبلیغــی را که در طول هفته 
در نقاط مختلف برگزار می شوند، چه کسانی 

اداره می کنند؟
اعضاى دارالتبلیــغ بین المللی بهائی که 
وظیفه آن تبلیغ بهائیت در سراســر جهان 

است، از چه طبقه اى هستند؟
ایادى امراهلل را که وظیفه نشــر نفحات و 
تربیت نفوس و تعلیــم و تربیت را برعهده 
دارند )دکتر اســلمنت، ظهــور جدید براى 

عصر جدید/282 ( چه می نامید؟
مالحظه می شــود که هرچنــد بهائیت 
در ظاهر مدعی اســت کــه طبقه اى به نام 
روحانــی ندارد و در هیچ مســئله اى تقلید 
نمی کنــد، اما در عمل، خــود نیز از همان 
قاعده پیش گفته رجــوع غیرمتخصص به 
متخصــص بهره می برد. شــاید در بهائیت 
لباس خاصی براى این طبقه درنظر گرفته 
نشــده باشــد - آن چنان که در ادیان الهی 
دیگر، معموالً طبقات روحانی از لباس هاى 
مخصوصی استفاده می کنند- اما آنچه که 
مسلم است، تشکیالت بهائی نیز براى تبلیغ 
مرام خود و پاسخ گویی به سؤاالت دربارۀ این 

آیین، طبقه اى را تربیت کرده است. 
درواقع نــام آن را نمی آورند اما در 

عمل، رسم آن را به جا آورده اند. 
به عنوان نمونه هنگامی که یک 
مبلغ بهائی پاســخ پرسشــی را نمی داند، 
اظهار می کند که »اجازه دهید تا بپرســم و 
پاســخ را بیاورم.« آیا پرسش از دیگرى که 
در مسئله اى متخصص تر از ماست، نشانگر 
وجود طبقه اى روحانی در تشکیالت بهائی 

نیست؟ مسلماً چنین است. 
قرار گرفتن یک ســرگروه در کالس هاى 
تبلیغی بهائیان موسوم به طرح روحی نشان 
می دهد که تشــکیالت بهائی، گســترش 
خود را برعهده گــروه خاصی از بهائیان که 
آشنایی بیشترى با تعالیم بهائی دارند قرار 
داده و هرچند از دیگر بهائیان در پیشــبرد 
فعالیت هاى تبلیغی خــود بهره می برد، اما 
وجود طبقه اى متخصص براى ترویج تعالیم 

بهائی را به رسمیت شناخته است. 
یا مالحظه می کنیم مبلغان مشهورى مانند 
اشراق خاورى و ریاض قدیمی، کتاب هایی 
نظیر »گنجینه  حــدود و احکام« و »گلزار 
تعالیم بهائی« را براى انجام آنچه که بهائیت 
به عنوان احکام دینی مطرح کرده است، به 
رشــته تحریر درآورده اند. عمل به محتواى 
چنیــن کتاب هایی، درواقــع همان تقلید 
کردن از افراد نامبرده اســت، چراکه آنان با 
مطالعه و تفحص در کتاب هاى باب، بهاءاهلل، 
عباس افندى و شوقی به جمع آورى احکام و 
تعالیم بهائی دســت زده اند. مسلم است که 
یافتن احکام بهائیت براى سایر پیروان این 
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مالحظه می شود که 

اساساً ادعای عدم 

تقلید و وجود 

نداشتن طبقه ای 

به نام روحانی در 

بهائیت، ادعایی 

نادرست است و 

نه تنها با سیرۀ 

عقال و ادیان 

گذشته درتعارض 

است، بلکه با 

واقعیت خارجی 

موجود در بهائیت 

نیز سازگاری 

ندارد. 

آیین کارى تقریبا غیرممکن است، 
چراکه نه تمــام منابع را دراختیار 
دارند و نه فرصت و توانایی مطالعه  
تمام آثار رهبران بهائی را دارند. لذا 

ترجیح می دهنــد به یافته هاى متخصصان 
بهائــی اعتمــاد کنند و دســتورات دیانت 
بهائی را همانند آنچه که اشــراق خاورى یا 
ریاض قدیمی در کتاب هاى خود جمع آورى 
کرده اند به جا بیاورند و درواقع از آنان تقلید 

کنند. 
مالحظه  دو ســند ذیل در همین بحث 

خالی از لطف نیست:
باب چهارم کتاب گنجینه حدود و احکام 
)در وجوب اطاعــت از اوامر مصوبه محافل 
مقدسه روحانیه قبل از تشکیل بیت العدل 
اعظم( نشــان می دهد که بهائیان پیش از 
تشــکیل بیت العدل اعظم باید به طور کامل 
از اوامــر محفل روحانی منطقه خود پیروى 
کنند. بعد از تشــکیل بیت العدل اعظم نیز 
تکلیف آنان روشن است و باید بی چون وچرا 
و حتی بــدون آنکه علت تمام دســتورات 
بیت العدل را بدانند، از آن تبعیت کنند که 

همان مفهوم تقلید کردن است. 
عباس افنــدى می گوید: »شــخص مبلّغ 
باید در نهایــت تنزیه و تقدیس قیام نماید 
تــا نََفس پاکش در قلوب تأئیر کند و جوهر 
خلوصش در انظار جلوه نماید. ولی مبلّغین 
که ِحَرف و صنایعی ندارند و کسب و تجارتی 
نمي نمایند، شــب و روز به تبلیغ مشغولند، 
یــاران الهی باید از آنــان مالحظه نمایند« 
)اشــراق خاورى، گنجینه حدود و احکام، 

ص249(. بنابرایــن هزینه زندگی 
مبلغــان بهائی که شــغلی ندارند 
برعهده  پیروان بهائیت است و این 
بسیار شبیه همان چیزى است که 
در طبقه  روحانی در ادیان دیگر وجود دارد. 
در معرفی آیین بهائی در یکی از جزوات 
داخلی بهائیان، عباراتی جلب توجه می کند 
که نشــان می دهد وظایف طبقه روحانی، 
به رسمیت شناخته شده و البته به محفل 
محلی واگذار شــده اســت. در ذیل محفل 
روحانــی محلــی در یکی از ایــن جزوات 

می خوانیم:
»این محفل نزدیک ترین واحد تشکیالتی 
به افراد بهائی اســت. همان طــور که ذکر 
شــد حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدس از آن 
به عنــوان بیت العدل محلی نام می برند ولی 
فعاًل به نام محفل روحانی شناخته می شود و 
از آنجایی که در دیانت بهائی طبقه  کشیش 
و مال وجود ندارد، محافل محلی وظایفی را 
که در ادیان قبل، این طبقه برعهده داشتند، 
انجام می دهند. حضــرت عبدالبهاء درباره 
این محافل می فرمایند: »از آن ها چشــمه 
حیات به هرسو جارى می شود. آن ها منبع 
پیشرفت و ترقی بشر در هر زمان و تحت هر 
شرایطی به شمار می روند.« مسئولیت رشد 
روحانی هر جامعــه برعهده محافل گذارده 
شــده است. رشــد روحانی عبارت است از 
امور مربوط به تبلیغ، تعلیم و تربیت اطفال 
و بزرگساالن، ازدواج، طالق، مراسم تدفین 
و برگزارى جلســات ضیافات نوزده روزه و 
ایام متبرکه. حضرت ولی امراهلل می فرمایند: 
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مخالفت علما با 

باب و بهاءاهلل، 

مخالفتی عالمانه 

و دلسوزانه بود، 

چراکه آنان با 

تسلط بر آیات 

قرآن و روایات 

معصومان 

علیهم السالم، 

دریافته بودند 

که ادعاهای باب 

و بهاءاهلل، ادعایی 

گزاف است و 

آنان نمی توانند، 

فرستادگانی الهی 

باشند. بدیهی 

بود که روحانیت 

شیعه، همین 

مطالب دریافتی 

خود را در اختیار 

عموم جامعه 

قرار می داد و 

به همین دلیل، 

تنفری تاریخی از 

روحانیت شیعه 

در دل بهاءاهلل و 

پیروان او شکل 
گرفت

»رابطه احبــا با محفل محلی باید 
مثــل رابطــه فرزند بــا پدرومادر 

باشد.« )روزنه هاى یاد، ص41(. 
دقت در این مطلب بنابه اذعان 

کتاب تبلیغی بهائیان این اســت که وظیفه 
کشــیش و مــال را محافل محلــی انجام 
می دهنــد. پس چرا بهائیــان می گویند ما 
روحانی و مال نداریم؟ آیا با عوض کردن نام 

صورت مسئله پاک می شود؟ 
در همان منبع پیشین و چند سطر جلوتر 
چنین می خوانیم: »هیچ فرد بهائی نباید و 
نمی تواند خود را برتر از مقام محفل محلی 
بداند و هیچ عذرى براى عدم اطاعت از اوامر 

محفل قابل قبول نیست.« )همان(. 
مالحظه می شــود که اساساً ادعاى عدم 
تقلید و وجود نداشتن طبقه اى به نام روحانی 
در بهائیت، ادعایی نادرست است و نه تنها با 
سیرۀ عقال و ادیان گذشته درتعارض است، 
بلکه با واقعیت خارجی موجود در بهائیت نیز 

سازگارى ندارد. 
چرا بهائیت بــا طبقه روحانی ســازگار 

نیست؟
دانشمندان و علماى شیعه، بعد از ادعاى 
باب، به مخالفت علمی با او پرداختند و با 
استفاده از امکانات تبلیغی خود نظیر منابر 
و خطبه هــاى نماز جمعه، بــا باب مقابله 
کردند. یکی از مهم ترین دانشــمندانی که 
با باب به مخالفت پرداخت، مال محمدتقی 
قزوینی برغانی بود. مال محمدتقی مجتهد 
مشهور شهر قزوین و از بزرگ ترین علماى 
عصــر خویش بــود که به دلیــل همین 

مخالفت ها، توسط طرفداران باب 
در محراب عبادت ترور شــد و به 
شهادت رسید. نام قاتل، مالعبداهلل 
شیرازي ذکر شده است؛ در کتاب 
کشف الغطاء )ص 108( از جواني شیرازي 
به نام میرزاصالح نام برده شــده که اقدام 
و اعتراف به قتل کرده اســت. - ) اشــراق 
خاورى، تلخیص تاریخ نبیل ص269( و به 
همین دلیل مالمحمدتقی را شهید ثالث 

نامیده اند. 
مخالفت روحانیت شیعه با تبلیغات باب و 
بهاءاهلل به همین جا ختم نشد. علماى شیعی 
و شــیخی، بارها در اصفهان و تبریز با باب 
مناظره کردند که شرح برخی از مناظره هاى 
آنان با باب در کتب تاریخی و بهائی موجود 
است )گلپایگانی، کشــف الغطاء، 200(. در 
یکی از مشهورترین مناظره هاى انجام شده 
میان ایشــان و باب در مجلس ناصرالدین 
شــاه، آن چنان از لحاظ محتــوا و ادبیات 
عرب، بر باب تاختند کــه براى ناصرالدین 
میرزا - کــه در آن زمان ولیعهد ایران بود- 
بطالن دعاوى بــاب محرز گردید و به بیان 
گلپایگانی: »چون مجلس گفت وگو تمام شد 
جناب شیخ االســالم را احضار کرده باب را 
چوب مضبوط زده تنبیه معقول نمود و توبه 
و بازگشت و از غلط هاى خود انابه و استغفار 
کرد و التزام پابه مهر سپرده که دیگر از این 

غلط ها نکند.« )همان، 204(. 
مخالفــت علما با باب و بهاءاهلل، مخالفتی 
عالمانه و دلسوزانه بود، چراکه آنان با تسلط بر 
آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السالم، 
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ریشه اصلی 

مخالفت با 

روحانیت و 

مراجع تقلید در 

کتاب های بهاءاهلل 

نظیر ایقان، کینه  

عمیقی است 

که به دلیل 

روشنگری های 

روحانیت شیعه 

در مورد باب 

و بهاءاهلل 

انجام داده اند؛ 

روشنگری هایی 

که بی هزینه نیز 

نبوده و برخی از 

روحانیون شیعه، 

توسط هواداران 

باب، به شهادت 

رسیده اند. 

دریافتــه بودند کــه ادعاهاى باب 
و بهــاءاهلل، ادعایی گزاف اســت و 
آنان نمی توانند، فرستادگانی الهی 
باشــند. بدیهی بود که روحانیت 

شــیعه، همین مطالب دریافتی خود را در 
اختیار عموم جامعه قرار می داد و به همین 
دلیل، تنفرى تاریخی از روحانیت شیعه در 
دل بهاءاهلل و پیروان او شکل گرفت. این تنفر 
تاریخی در بسیارى از نوشته هاى بهاءاهلل و 
پیروان او بروز و ظهور یافته است. به عنوان 
نمونه، بهائیــان مرحوم شــیخ محمدباقر 
نجفی را که با ایشــان مخالفت می ورزید، 
گرگ)ذئب( نامیدند و فرزند او را ابن الذئب 
نام نهادند و بهاءاهلل براى او نامه اى نوشــت 
کــه در میان بهائیان به لــوح »ابن الذئب« 
نامور گردید )قدس جورابچی، بهاءاهلل موعود 
کتابهاى آســمانی، 259؛ چمــن خواه، دو 
مکتوب تاریخی، 58(. به عنوان نمونه دیگر، 
در کتاب ایقان، بهاءاهلل مکرراً مخاطبان خود 
را از مراجعه به علما براى ســنجیدن میزان 
صحت دعاوى باب بــر حذر می دارد و آنان 
را عامل اصلی بدبختی مردم معرفی می کند. 
و در برخی مــوارد توهین به علماء می کند 

ازجمله :
ایشــان را »َهَمٌج رِعاٌع«ـ  حشراتي که به 
ِگرد سِر حیوانات درگردش اندـ  و »َخراطین 
ارض«ـ  کرم هــاي زیرزمینــيـ  مي خواند. 

)بهاء اهلل، ایقان ص67 و 191(
 بدیهی اســت که چنین کینه اى تنها به 
دلیل همان تقابل عالمانه و افشاگرى هایی 
است که بعضا با سرنیزه ترور توسط پیروان 

باب خاموش شده است. 

نتایج •
با عنایت به نکات مطرح شــده 
در این نوشتار، نتایج ذیل قابل بهره بردارى 

است:
اصــل لزوم مراجعه به متخصص در کلیه  
علوم، از جمله در علم دین، اصلی پذیرفته 
شــده در میان تمام عقالســت و انکار آن، 

مستلزم تردید در مبانی عقلی است. 
در تمامی ادیان الهی گذشته، پیامبران و 
حجج الهی، افرادى را براى رساندن پیام خود 
به عموم جامعه تربیت می کرده اند و انجام این 
کار در اسالم، ریشه در دستور صریح قرآن 
کریم دارد. بهائیت با وجود دســتور وحدت 
اساس ادیان و اشتراک تمامی ادیان گذشته، 
در وجود افرادى براى قرارگیرى در جایگاه 
مرجع فکرى و دینــی جامعه، نمی تواند به 

انکار این اصل مسلم بپردازد. 
علی رغم ادعاى بهائیت درمورد نداشــتن 
طبقه  روحانی و مرجع تقلید، تشــکیالت 
بهائی دقیقاً افرادى را به همین منظور تربیت 
می کند و بهائیان نیز در احکام و امور فردى 

و اجتماعی مقلد هستند. 
ریشه اصلی مخالفت با روحانیت و مراجع 
تقلید در کتاب هاى بهاءاهلل نظیر ایقان، کینه  
عمیقی اســت که به دلیل روشنگرى هاى 
روحانیت شیعه در مورد باب و بهاءاهلل انجام 
داده اند؛ روشــنگرى هایی که بی هزینه نیز 
نبوده و برخی از روحانیون شــیعه، توسط 

هواداران باب، به شهادت رسیده اند. 
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برگی از تاریخ

 نویسنده : سیّد مقداد نبوی رضوی
کارشناس ارشد تاریخ اسالم از دانشگاه شهید بهشتی



دعوت  آشکارشــدن  با 
و  حســینی  رجعــت 
بهاءاهلل،  حســینعلی  میرزا  من یظهره اللهی 
گروهی از بزرگان بابیــان او را برنتافته و به 
مخالفت با او روی آوردند. در این میان، برخی 
از ایشان کشته شده و از صحنه ی کارزار ازلی 
ـ بهائی کنار گذاشته شدند. ازلیان آن قتل ها را 
به پای بهائیان گذاشته و دستور آن ها را نیز از 
سوی بهاءاهلل دانسته اند. برخی از آن قتل ها از 
سوی بهائیان پذیرفته شده، اما دخالت بهاءاهلل 
در آن ها 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 نتیجه گیری نزدیک شود.

مقـالـه



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

220
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

بدیعه مرآتی نوری 

نیزـ  که نوه ی 

برادر بهاءاهلل 

بودـ  تعدادی از 

بزرگان ازلی را 

یاد کرده و سپس 

به بهائیان طعن 

زده و نوشته 

که در برابر این 

بزرگان، »باشی ها 

مانند دالک باشی 

و سقاباشی و 

صابونچی« به 

بهاءاهلل پیوستند

مخالفان ازلی برجسته ی میرزا  •
حسینعلی بهاءاهلل

ادعاى ازلیانـ  که میزان درســتی 
آن باید ســنجیده شــودـ  آن است 

که نخســتین پیروان بهاءاهلل اغلــب از بابیان 
برجسته نبودند و بیشتر در میان طبقه ى ناآگاه 
آن طایفه جاى داشــتند. به عنوان نمونه، میرزا 
محّمدحسین متولی باشی قمیـ  که از مخالفان 
مهم بهاءاهلل بود و در ادامه شناسانده شده ـ در 
نوشته اى پیروان بهاءاهلل را جمعی »خیاط باشی« 

و  »دالک باشــی«  و 
»رنگرزباشی« و »نجارباشی« 
نامیده و نوشــته: »کم أذکر 
بباشــی  المؤمنین  من  لکم 
این  از  باشــی؟« )چه تعداد 
مؤمنان ]به میرزا حسینعلی[ 
را براى شما با ویژگی »باشی 
باشــی« یاد کنــم؟(  بدیعه 
مرآتی نــورى نیزـ  که نوه ى 
برادر بهاءاهلل بــود ـ تعدادى 
از بــزرگان ازلی را یاد کرده و 
سپس به بهائیان طعن زده و 
نوشته که در برابر این بزرگان، 
»باشی ها مانند دالک باشی و 
به  صابونچی«  و  سقاباشــی 

بهاءاهلل پیوســتند.  در میان بابیان برجسته اى 
که به مخالفت جدى با بهاءاهلل پرداختند، این 

کسان را می توان نام برد:

حاج سّید محّمد اصفهانی )د.1288 ق.(
این شخص در میان برجســته ترین بابیان 

در زمــان رهبرى صبــح ازل جاى 
داشــت  و به روایت بهائیان، »اولین 
پنــاه ازلّیه« بــود.  وى پیش از بروز 
دعوت جدید بهاءاهلل به شدت به وى 
بدبین بود  و پس از آشــکار شدن دعوتش نیز 
در جرگــه ى مخالفان بزرگ او قرار گرفت. این 
مخالفت تا آن جا بود کــه بهاءاهلل در آثار خود 
مدعی شد که وى سبب ساز مخالفت صبح ازل 
بوده اســت.  روایت ازلیان آن است که بهاءاهلل 
پیش از آشکارکردن دعوت خود ـ چون هنوز 
پایه هاى کار را محکم نکرده 
بود ـ تا جایی که می توانست 
او را محتــرم می داشــت. اما 
پس از محکم کردن پایه هاى 
ناراحتی  خویــش،  دعــوت 
درونی خود را از او آشکار کرد.  
حاج ســّید محّمد اصفهانی 
در آثــار رهبــران بهائــی با 
عنوان هایی چون »سامرى«،  
»خبیث«،  »لئیــم«  و... یاد 
شده و جایگاهش در »أسفل 
الجحیم« دانسته شده است.  
او رســاله اى نیز در رد دعوت 

بهاءاهلل نگاشت.  

میرزا محّمدهادی قزوینی
این شــخص به روایت بهائیان از هجده نفر 
پیروان نخســتین باب )حروف حــی( بود  و 
در زمــان اقامت مخفی صبــح ازل در بغداد از 
ســوى او در میان شهداء بیان قرار داده شد  و 
سرپرســتی بابیان قزوین را به عهده گرفت. به 

محمد  سید  حاج  راست  سمت  در  نشسته  شخص 
میرزا  مخفیانه  اقامت  زمان  در  که  است  اصفهانی 
یحیی صبح ازل در بغداد برترین شهید بیان بود و با 
میرزا حسینعلی بهاء اهلل مخالفت داشت. او سرانجام 
در عکا با دستور بهاء اهلل کشته شد. روایت ازلیان به 
نقل از همسر صبح ازل آن است که عباس افندی 

خود او را کشت.
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روایت ازلیان، بهاءاهلل پیش از محکم 
کردن پایه هــاى کار خویش، همواره 
احترام قزوینی را در نظر داشــت  اما 
او چون از تکاپوهاى مخفی بهاءاهلل تا 

اندازه اى آگاه شده بود، به وى بدبین بود و گاه 
اعتراض خویش را نشــان می داد.  با این حال، 
بهاءاهلل وقتی دعوت خویش را آشــکار کرد و 
با مخالفت قزوینی روبرو شــد، با القاب سختی 

یادش کرد. 

مال محّمدجعفر نراقی )د. 1286 ق.(
این شخص نیز یکی از برجسته ترین بابیان در 
زمان اقامت مخفی صبح ازل در بغداد بود و از 
سوى او، به عنوان شهید بیان در کاشان برگزیده 
شــده بود.  نراقی از همان سال هاى نخستین 
اقامت صبح ازل در بغداد به بهاءاهلل بدبین شده 
و بــه او معترض بود. بهــاءاهلل نیز تا جایی که 
می توانســت احترام وى را نگاه می داشت 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 راـ  چون لنگی 
محسوسی داشتـ  »اعرج« نامید.  ازلیان کتاب 
نراقی را یکی از مهم ترین آثار نگاشته شــده ى 

خود در برابر بهاءاهلل یاد کرده اند. 

میرزا محّمدحسین متولی باشی قمی
این شــخصـ  کــه پیش از این یاد شــدـ  
یکــی از بزرگان بابیان بود کــه به روایت یکی 
از هم کیشــانش مورد توجه باب قرار داشت.  
متولی باشــی قمی از همان زمــان تکاپوهاى 

مخفی بهــاءاهلل بــراى زمینه چینی 
دعوت جدیدش در زمره ى مخالفان 
او بــود  و ایــن مخالفــت را پس از 
آشکارشــدن دعوت جدیــد نیز پی 
گرفت. میرزا موســی )برادر بهاءاهلل( نامه اى به 
وى نگاشت و به تعالیم بهاءاهلل دعوتش کرد. از 
او پاسخی به این نامه باقی مانده  که ازلیان آن 
را در شمار آثار اشخاص وفادار به صبح ازل در 

رد دعوت بهاءاهلل یاد کرده اند. 

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 به شمار می آمد.  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 

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

دستور بهاء اهلل کشته شد.
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رد وى نگاشت.  نسخه اى از آن کتاب 
ـ که به خط میرزا مصطفی کاتب )از 
فراهم آورندگان کتاب تنبیه النائمین( 
اســتـ  از سوى ادوارد براون »کتاب 

مال رجبعلی قهیر« نام گرفته و در مجموعه ى 
اسناد او نگهدارى می شود. 

مال علی محّمد سراج )د. 1284 ق.(
این شــخص نیز برادر همسر دوم باب بود و 
سپس از سوى صبح ازل در میان شهداء بیان 

قرار داده شد.  او نیز پس از آشکارشدن دعوت 
بهاءاهلل رســاله اى در ردش نگاشــت.  مکتوبی 
طوالنی از بهاءاهلل در پاسخ پرسش هاى وى نیز 

در دست است. 

میرزا هادی دولت آبادی )د. 1326 ق.(
این شخص در نســل پس از بابیان یادشده 

در بــاال، بیش از همه مــورد توجه 
صبح ازل قرار داشــت و باید پس از 
درگذشت صبح ازل ریاست بابیان را 
در دست می گرفت، اما پیش از صبح 
ازل درگذشــت. یکی از آثار دولت آبادى کتابی 
با نام فصل الکالم اســت  که نسخه ى اصلش 
را براى بهاءاهلل فرســتاد.  او در این کتاب بر آن 
است تا تنها با بهره گیرى از کتاب بیان فارسی 
)اثر مشهور باب( نشان دهد بهاءاهلل موعود باب 
و صاحب دین پس از آیین او نمی تواند باشــد. 
دولت آبادى یکی از بابیانی بود که مورد غضب 
و نفرت زیاد بهاءاهلل قرار داشــت و از ســوى او 
با عنوان هایی چون »غافل«، »ِگل پار«، »جوهر 

ضالل« و ... یاد می شد. 
گذشته از کسان یادشده، ازلیانی چون حاج 
شــیخ هادى نجم آبادى )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 )د. 1314 
ق.(، شیخ مهدى بحرالعلوم کرمانی )د. 1336 
ق.(، عبدالخالق ســه دهی اصفهانی و... نیز در 

سال هاى بعد آثارى در رد بهاءاهلل نگاشتند.
حاج شیخ هادى نجم آبادى )از شهداء بیان( 
در کتاب تحریر العقالء به نقد تفصیلی بهاءاهلل 
پرداخته است.  میرزا مصطفی کاتب دو رساله 
در این زمینه نگاشــته اســت.  از حاج میرزا 
احمد کرمانی دو نوشته ى ردیه در پایان کتاب 
تنبیه النائمین جاى داده شــده اســت.  میرزا 
آقاخان کرمانی و شــیخ احمد روحی در کتاب 
هشت بهشــت با ادبیاتی سخت به نقد بهاءاهلل 
پرداخته انــد.  عبدالخالق ســه دهی اصفهانی 

حاج میرزا هادی دولت آبادیـ  که در سه دهه پایانی حیات صبح ازل 
برترین شهید بیان بودـ  در این کتاب بر آن است تا با بهره گیزی از 
کتاب بیان فارسی )نوشته سید علی محمد باب( نشان دهد بهاء اهلل من 
یظهره اهلل نیست. او نسخه اصل این کتاب را برای بهاء اهلل فرستاد.
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نراقی از همان 

سال های نخستین 

اقامت صبح 

ازل در بغداد 

به بهاءاهلل 

بدبین شده و 

به او معترض 

بود. بهاءاهلل 

نیز تا جایی که 

می توانست 

احترام وی را 

نگاه می داشت تا 

با مخالفتش روبه 

رو نشود.  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 راـ  چون 

لنگی محسوسی 

داشتـ  »اعرج« 
نامید

وصیتنامه ى خود را به نقدى طوالنی 
بر بهاءاهلل مبدل کرده اســت.  سّید 
مهدى سرلتی هم ـ که پس از حاج 
میرزا هادى دولت آبادى بزرگ ازلیان 
اصفهان بودـ  مانند سه دهی است.  

روایت ازلیان از کشته شدن برخی بزرگان  •
بابی توسط بهائیان

فهرست کشته شدگان ازلی به روایت ازلیان
در منابع ازلی از کشته شدن جمعی از پیروان 

صبــح ازل توســط بهائیان 
ســخن گفته شــده اســت. 
ازلیانی چون مال محّمدجعفر 
نراقی )از بزرگ ترین شهداء 
بیــان(،  عزیه خانــم )خواهر 
بهاءاهلل(،  فاطمه خانم )همسر 
دوم باب(،  حاج میرزا هادى 
دولت آبادى،  میــرزا آقاخان 
کرمانی و شیخ احمد روحی  
دستورهاى کشتن را از جانب 

بهاءاهلل دانسته اند.
از  فهرســتی  دولت آبادى 
توســط  کشته شــده  بابیان 
قــرار آورده  را بدین  بهائیان 
اســت: آقا ابوالقاسم کاشانی، 

میرزا محّمدرضــا اصفهانی، مال رجبعلی قهیر، 
مال علی محّمد سراج، حاج میرزا احمد کاشانی، 
میرزا بزرگ کرمانشاهی، سّید اسماعیل زواره اى، 
ســّید علی عرب، حاج سّید محّمد اصفهانی و 
آقاجان کج کاله. وى سپس، ناصر عرب و محّمد 
مصطفی بغدادى را کشــنده ى برخی از کسان 

یادشــده دانسته و نوشته که آن دو با 
دســتور بهاءاهلل به آن قتل ها دست 
زدند.  روایت ازلیان آن است که برخی 
بهائیان می خواستند مال محّمدجعفر 
نراقــی )از شــهداء بیان و مخالف سرســخت 
بهاءاهلل( و نیز پسرش، شیخ محّمدمهدى شریف 

کاشانی را بکشند اما موفق نشدند. 

ردیه نویسی: سبب کشته شدن
ردیه نویسان ازلی )به روایت ازلیان(

در میان نام بــردگان باال، 
حاج سّید محّمد اصفهانی، مال 
رجبعلی قهیر، مال علی محّمد 
سراج و مال محّمدجعفر نراقی 
بابیان برجســته اى بودند که 
به مقاومت جــدى با بهاءاهلل 
پرداختند و رســاله هایی در 
رد دعوت او نگاشتند. ازلیان 
کشته شدن ســراج )1284 
ق.( و قهیــر )1286 ق.( را 
به سبب نگاشتن آن رساله ها 
یاد کــرده و نوشــته اند که 
سراج اندکی پس از نگاشتن 
رســاله ى خود کشــته شد.  
ناصر عرب  ایشان همچنین، 
راـ  که در ادامه یاد شــدهـ  کشنده ى قهیر در 
کربال یاد کرده و شــخصی با نام عبدالکریم را 
کشنده ى سراج در بغداد گفته اند.  همان گونه 
که در ادامه آمده، اصل ارتکاب به قتل اشخاص 
توسط این دو مورد تأیید بهائیان نیز هست. به 
روایت ایشان، ناصر عرب قاتل حاج میرزا احمد 

صحفه نخست از کتاب تذکرة الغافلین )مجموعه 
ادوارد براون در کتابخانه دانشگاه کیمبریج( مال 

محمدجعفر نراقی )از برترین شهداء بیان( این کتاب 
را در همان ابتدای دعوت من یظهره اللهی بهاء اهلل 

در ردش نگاشت. روایت ازلیان آن است که بهائیان 
می خواستند او را بکشند اما موفق نشدند.
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در منابع ازلی 

از کشته شدن 

جمعی از پیروان 

صبح ازل توسط 

بهائیان سخن 

گفته شده است. 

ازلیانی چون 

مال محّمدجعفر 

نراقی )از بزرگ 

ترین شهداء 

بیان(،  عزیه خانم 

)خواهر بهاءاهلل(،  

فاطمه خانم 

)همسر دوم 

باب(،  حاج میرزا 

هادی دولت آبادی،  

میرزا آقاخان 

کرمانی و شیخ 

احمد روحی  

دستورهای کشتن 

را از جانب بهاءاهلل 

دانسته اند

کاشــانی و عبدالکریم، به احتمال، از 
قاتالن حاج سّید محّمد اصفهانی بود. 
کتاب  نراقــی  محّمدجعفر  مــال 
تذکرة الغافلین را به سال 1284 ق. 

نگاشــت؛  با این حال، روایت ازلیان آن است 
که پیش از آشــکارى دعوت بهاءاهلل که نراقی 
در بغداد زمزمه هاى آن را می شنید و به ردش 
می پرداخت، برخی اتباع بهاءاهلل به کشــتن او 
روى آوردنــد ولی بهــاءاهلل جلوگیرى کرد و با 
این حال، نراقی و شریف کاشانی تا زمان خروج 
بهاءاهلل از بغداد )پایان سال 1279 ق.( از اتباع 

او نگران بودند. 

روایت ازلیان از سبب کشته شدن
دیگر مخالفان ازلی بهاءاهلل

به روایت حــاج میرزا هادى دولت آبادى، آقا 
ابوالقاســم کاشانی کسی بود که صبح ازل را از 
تکاپوهاى مخفیانه ى بهاءاهلل بر ضدش آگاه کرد 
و در پــی این آگاهی، صبح ازل به طرد بهاءاهلل 
روى آورد و او به کردستان رفت.  میرزا محّمدرضا 
اصفهانی دایی حاج ســّید محّمد اصفهانی )از 
شــهداء بیان( بود  و در میان مخالفان بهاءاهلل 
از زمان پیش از دعوتش جاى داشــت.  همسر 
دوم باب، کشته شــدن او را به سبب دشمنی 
بهاءاهلل با حاج سّید محّمد )خواهرزاده اش( یاد 
کرده و او را نخستین بابی کشته شده در بغداد 
به دســت اتباع بهاءاهلل دانسته است.  آن گونه 
که دولت آبادى نوشته، حاج میرزا احمد کاشانی 
پس از آشــکار شــدن دعوت جدید، در بغداد 
گروهی را از پیروى بهاءاهلل برگرداند و به همین 
دلیل کشته شد.  میرزا بزرگ کرمانشاهی نیز 

از مخالفان بهــاءاهلل از زمان پیش از 
دعوتش بــود.  دولت آبادى قتل او را 
به ســبب بدگویی اش از بهــاءاهلل یاد 
کرده اســت.  او همچنیــن، مدعی 
است سّید اســماعیل زواره اى را اتباع بهاءاهلل 
کشــتند و بعد چنان وانمود کردنــد که او ـ 
چون نتوانسته بود عظمت امر بهاءاهلل را تحمل 
کند ـ خودکشــی کرد.  آقاجان کج کاله نیز ـ 
همان گونه که خواهــد آمد ـ از همراهان حاج 
سّید محّمد اصفهانی بود که به سال 1288 ق. 

در عکا کشته شد. 

روایت بهائیان از کشته شدن بابیان توسط  •
اتباع بهاءاهلل

کشته شــدن برخی از این کسان، گذشته از 
آثار ازلیان، در مکتوبات بهائیان نیز آمده است. 

ایشان بدین قرارند:

حاج سّید محّمد اصفهانی و سه ازلی دیگر 
زمانــی که بهاءاهلل در ادرنه دعوت خود را به 
طور کامل آشکار کرد )اواخر سال 1283 ق.(،  
حاج سّید محّمد اصفهانیـ  که پیشتر به عنوان 
یکی از شهداء بیان یاد شدـ  اصلی ترین 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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میرزا بزرگ 

کرمانشاهی نیز از 

مخالفان بهاءاهلل 

از زمان پیش 

از دعوتش بود.  

دولت آبادی قتل 

او را به سبب 

بدگویی اش 

از بهاءاهلل یاد 

کرده است.  او 

همچنین، مدعی 

است سّید 

اسماعیل زواره ای 

را اتباع بهاءاهلل 

کشتند و بعد 

چنان وانمود 

کردند که اوـ  

چون نتوانسته 

بود عظمت امر 

بهاءاهلل را تحمل 

کندـ  خودکشی 
کرد

در عــکا گروهی از بهائیان و از جمله 
عبــاس افندى با دســتور بهاءاهلل به 
منزل ســه نفر دیگر رفته و همه را 
کشــتند.  ادعاى ازلیان آن است که 

یکی از همسران صبح ازل )بدرجهان خانم( ـ 
که خواهر آن دو برادر تفرشــی بود ـ در زمان 
کشتن ایشــان حضور داشته و قتل حاج سّید 
محّمد اصفهانی توسط عباس افندى را گزارش 
کرده است.  )بهائیان به حضور بدرجهان خانم 
در آن زمان در عکا گواهی داده اند.(  همســر 
دوم بابـ  که به دســتور صبح ازل در بغداد به 
ازدواج حاج ســّید محّمد درآمده بود ـ مدعی 
است که دشــمنی بهاءاهلل با حاج سّید محّمد 

به سبب ناکامی اش در ازدواج با وى آغاز شد. 
بهائیان کشته شــدن این سه نفر به دست 
پیروان بهــاءاهلل را پذیرفته اند با این تفاوت که 
عباس افندى را در میان ایشان یاد نکرده و نیز 
آن را برخالف نظر بهاءاهلل دانســته اند. روایت 
ایشان آن اســت که چون حاج سّید محّمد و 
همراهانش به آزار بهائیان عکا می پرداختند، صبر 
گروهی از بهائیان تمام شد و به کشتن ایشان 
اقدام کردند. به روایت اسداهلل فاضل مازندرانی 
)نویسنده ى برجسته ى بهائی(، آن ازلیان ـ که 
در دشمنی با بهاءاهلل هیچ وسیله اى را فروگذار 
نکرده بودندـ  به سال 1288 ق. در عکا »به قهر 
الهی دچار و به دست هفت تن ]از بهائیان[ بدین 
اسامی: محّمدعلی سلمانی اصفهانی، عبدالکریم 
خّراط اصفهانی، آقا احمد کاشی و دو پسرش، 
حسن و حسین و نیز آقا حسین آشچی کاشی 
و محّمدجعفر یزدى هالک شدند.«  )پیش از 
این گذشت که به ادعاى ازلیان، عبدالکریمـ  که 

به احتمال همین شخص است ـ در 
گذشته مال علی محّمد سراج را کشته 

بود.( 
سّید مهدى دهجی ـ که در زمان 
حیات بهاءاهلل از بزرگان بهائیان بودـ  نوشته که 
آن ازلیان دروغ ها و جسارت هایی از قول بهاءاهلل 
نسبت به رسوالن الهی منتشر می کردند. برخی 
بهائیان به کشتن آنها مصمم شدند اما بهاءاهلل 
ایشان را مانع شد. با این حال، گروهی از ایشان 
به دستور بهاءاهلل عمل نکرده و آنان را کشتند.  
پس از کشته شدن ایشان، حکومت عکا گذشته 
از آن هفت نفر، اغلب اتباع بهاءاهلل را دســتگیر 
کرد. بهاءاهلل و عباس افندى نیز سه شب را در 
زندان ســر کردند  اما مدتــی بعد همگی آزاد 
شــدند و در نتیجه، »هر خار و خسی در عکا 
از جلوى پاى احباء برچیــده و موانع و عوانق 

حاضره مرتفع گردید.« 

حاج میرزا احمد کاشانی
حــاج میرزا احمد کاشــانی بــرادر یکی از 
بابیان معروف به نام حاج میرزا جانی کاشــانی 
ـ که برخی او را نویســنده ى نخســتین تاریخ 
بابی )نقطۀ الــکاف( می دانندـ  بود.  بهائیان او 
را از مخالفان بهاءاهلل از زمان پیش از آشکارى 
دعــوت جدید یاد کرده اند.  بــه روایت ازلیان، 
زمانی که بهــاءاهلل در ادرنه دعوت جدید خود 
را به طور کامل آشکار کرد، حاج میرزا احمد از 
سوى صبح ازل مأمور شد تا به بغداد بازگشته 
و بابیــان را از گرویدن به بهاءاهلل مانع شــود.  
پیش از این گذشــت که وى توانست برخی را 
از پیروى بهاءاهلل بازگرداند. در میان ازلیان، شیخ 
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در عکا گروهی از 

بهائیان و از جمله 

عباس افندی با 

دستور بهاءاهلل 

به منزل سه نفر 

دیگر رفته و 

همه را کشتند.  

ادعای ازلیان آن 

است که یکی از 

همسران صبح 

ازل )بدرجهان 

خانم(ـ  که خواهر 

آن دو برادر 

تفرشی بودـ  

در زمان کشتن 

ایشان حضور 

داشته و قتل 

حاج سّید محّمد 

اصفهانی توسط 

عباس افندی را 

گزارش کرده 

است

محّمدمهدى شــریف کاشانی ـ که 
اندک زمانی پیش از کشته شدن حاج 
میرزا احمد همراه او بود ـ چگونگی 
قتلش را به تفصیل نوشته و قاتل او 

را یکــی از پیروان بهاءاهلل به نام ناصر عرب یاد 
کرده اســت. او نوشته که ناصر پیش از آن نیز 
چندتن را کشــته بود.  )دانسته شد که ازلیان 
مدعــی بودند که ناصر عرب مال رجبعلی قهیر 
را نیز کشــت.( فاضل مازندرانی همین روایت 
را به اختصار آورده و از کشته شــدن حاج میرزا 
احمد با گلوله ى »ناصر، جوان شجاع بغدادى« 
سخن گفته است. البته، وى کار کسانی چون 
ناصر را خودسرانه و بدون اذن بهاءاهلل یاد کرده 

است. 

سّید علی عرب
ســّید علی عرب از مدعیانی بود که پس از 
مرگ باب خود را صاحب مقام می دانست. به نظر 
می رسد که وى در زمان دعوت جدید بهاءاهلل در 
میان طرفداران صبح ازل جاى داشته است. این 
از آن روست که به نوشته ى بهائیان، او آن زمان 
در تبریز »ادعاى مقام والیت و درجات معنویه 
و تصرفات باطنیه و کرامات و خوارق عادات و 
عمل اکسیر و قوه ى تسخیر ارواح نموده، جمعی 
را بفریفت« اما »ترویج بابیت و توهین بهائیت« 
می کرد. ســه تن از مبلغان بهائی با او روبه  رو 
شده و پس از بحث و گفتگو، از او خواستند تا 
به مباهله با ایشــان تن در دهد. او نیز پذیرفت 
و آن مباهلــه صورت گرفت. به روایت بهائیان، 
»در نیمه شب دوم مباهله، سّید در خانه اش... در 
بستر خویش به دست انتقام مخنوق و هالک 

شــد.« دوســتداران او آن سه بهائی 
را قاتل دانســته و به حکومت تبریز 
شکایت بردند. این جریان در نهایت 
به کشته شدن آن سه بهائی انجامید. 
یکی از آن سه تن میرزا مصطفی نراقی بود  که 
در میان نخستین داعیان بهاءاهلل جاى داشت.  

با این حال، یکی از بهائیان برجسته، چگونگی 
قتل عرب را این گونه نوشته: »در بین صحبت، 
نسبت به جمال مبارک، ســّید علی عرب بد 
می گوید؛ این سه نفر ]از جمله میرزا مصطفی 
نراقی[ پا شــده، شــال او را بــاز می کنند، به 
گردنش انداخته، خفه کرده، می روند.«  مدتی 
پس از کشــته شــدن »میرزا مصطفی شهید 
نراقی«، میرزا آقاجان کاشانی )خادم اهلل: کاتب 
وحی بهاءاهلل( به دســتور بهاءاهلل با همسر وى 

ازدواج کرد. 
ازلیان، سّید علی عرب را از نخستین پیروان 
باب یاد کرده و نوشته اند که به دست »بالعمه« 
)بهائیان( کشته شــد.  ایشان همچنین، میرزا 
مصطفی نراقی و یکی دیگر از بهائیان را قاتل او 
دانسته اند.  به روایت ایشان، پس از کشته شدن 
عرب، صبح ازل برایش زیارت نامه اى نوشــت و 

مقامش را بسیار ستود.  

ارتکاب به خشونت و قتل توسط اتباع  •
بهاءاهلل در بغداد، و واکنش او

در کتاب تنبیه النائمین ـ که کارى گروهی 
از ســوى ازلیان استـ  درباره ى به تنگ آمدن 
»قاطبه ى اهالِی« بغداد و »کلیه ى والت دولت 
روم« از »شــرارت و جهالــت« برخــی اتباع 
بهاءاهلل ـ که »غوالن آدم کش« و »خون خواران 
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پس از 

کشته شدن 

ایشان، حکومت 

عکا گذشته از آن 

هفت نفر، اغلب 

اتباع بهاءاهلل را 

دستگیر کرد. 

بهاءاهلل و عباس 

افندی نیز سه 

شب را در زندان 

سر کردند  اما 

مدتی بعد همگی 

آزاد شدند و در 

نتیجه، »هر خار و 

خسی در عکا از 

جلوی پای احباء 

برچیده و موانع 

و عوانق حاضره 

مرتفع گردید.« 

انســان کش« یاد شــده اند ـ سخن 
به میان آمده اســت.  همچنین، به 
مناسبت یادکرد قتل هاى برخی اتباع 
بهاءاهلل و منســوب کردن آن قتل ها 

به او، گفته شــده که آن مریــدان »بعضی را 
روز روشــن در میان بازار حراج با خنجر و قمه 
پاره پاره کردند.«  ردپاى درســتی این دعوى 
را نیــز در آثار بهائیان می توان یافت. در روایت 
ایشــان، نمونه هایی از توهین و درشتی برخی 
اتباع بهاءاهلل در بغداد نسبت به دیگران و حتی 
کشتن ایشان، به ســال هاى پیش از آشکارى 

دعوت جدید او، آمده است: 
نمونه ى نخست آن است که یکی از »مشایخ 
اکراد شیعه«ـ  که »عارف« اما »متعصب« بود و 
مورد وثوق و اطمینان کردها قرار داشت ـ »در 
غایت بغض و عناد به ســب و لعن و دشمنام 
و تحریک اراذل« بر ضــد بابیان می پرداخت. 
او یک بار شــخصی را برانگیخت تا هنگام عبور 
بهــاءاهلل از مکانی عمومی بــه او توهین کند. 
بهــاءاهلل نیز به یکی از بابیان دســتور داد تا به 
تنبیه او بپــردازد. آن بابی هم وى را »ضرب و 

تأدیب کامل کرد.« 
خبر این واکنش به گوش آن کرد صاحب نفوذ 
رسید. او شخص بابی ضارب را نزد عموم عتاب 
کرد اما ضارب بــه او نیز حمله کرد و »به نوع 
اکمــل ضرب و تنبیه نمود.« او هم داد و فریاد 
کنان ـ در حالی که از جسارت بابیان و جرأت 
پیدا کردن ایشان سخن می گفت ـ نزد بهاءاهلل 
رفت. بهاءاهلل به او گفت که افرادى را می فرستد 
تا واقعه را بسنجند و سپس خود به تنبیه مقصر 

خواهد پرداخت. 

شــخص مضروب کــه از تصمیم 
اســتقاللی بهــاءاهلل در تنبیه و عدم 
مراجعــه ى او به کنســولگرى ایران 
ناراحــت شــده و آن را عالمتــی بر 
جســارت او می دانســت، به کنسولگرى رفت 
و شــکایت کرد. از طرف کنسولگرى کسی به 
خانه ى بهاءاهلل آمد و موضــوع را از چندتن از 
بابیان پرســید. ایشــان نیز به او گفتند: »اگر 
متجاسرین ترک سوء ادب و بدگویی ننمایند، 
در سر جســر ـ که محل عبور عامه است ـ به 
جزاى شــان خواهند رســید تا موجب تنبیه 

دیگران شود!«
کنسولگرى شخص صاحب نفوذ و نیز ضارب 
را دستگیر و زندانی کرد، اما بهاءاهلل ایشان را رها 
ساخت.  این رویداد ذیل واقعات سال 1273 ق. 
)ده سال پیش از آشکارى کامل دعوت بهاءاهلل( 
ثبت شده و »آغاز هیجان و فتن در بغداد« نام 

گرفته است. 
نمونه ى دوم، ناصر عرب است که در روایات 
ازلیان و بهائیان به عنوان کشنده ى حاج میرزا 
احمد کاشــانی یاد شــده و در روایات ازلیان 
کشنده ى مال رجبعلی قهیر و بسیارى دیگر از 
مقتوالن ازلی نیز گفته شده است. پیش از این 
گذشت که شــریف کاشانی در شرح چگونگی 
کشته شــدن حاج میرزا احمد نوشــته بود که 
ناصر عرب پیش از آن نیز کسانی را کشته بود. 
نمودى از درستی سخن او را در روایت بهائیان 
می توان دید. گفتار ایشان آن است که یکی از 
نزدیکان برجســته ى بهاءاهلل به »ناصر )جوان 
دلیر عرب(« دســتور داد تا یکــی از خدمت 
کاران بهاءاهلل را ـ که زمانی می خواســت او را 
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در کتاب تنبیه 

النائمینـ  که 

کاری گروهی 

از سوی ازلیان 

استـ  درباره ی 

به تنگ آمدن 

»قاطبه ی اهالِی« 

بغداد و »کلیه ی 

والت دولت روم« 

از »شرارت و 

جهالت« برخی 

اتباع بهاءاهللـ  که 

»غوالن آدم کش« 

و »خون خواران 

انسان کش« یاد 

شده اندـ  سخن 

به میان آمده 

است.  

بکشد ـ از بغداد بیرون کند. ناصر در 
بــازار او و یکی از همراهانش را یافت 
و »به شــّدت غیرت« یکی از آن دو 
را شمشیر زد و دیگرى را با طپانچه 

کشــت! پس از آن، به منزلــی نزدیک خانه ى 
بهاءاهلل رفت و شمشــیرش را شست و سپس 
بــه طبقه ى باالى آن خانه رفــت و »به تناول 
خرما و صرف قلیان« مشغول شد. بهاءاهلل هم 
بــه مؤاخذه ى ناصر نپرداخت. این رویداد، ذیل 
واقعات سال 1274 ق. )نه سال پیش از آشکارى 

کامل دعوت بهاءاهلل( آورده شده است.  
نمونه ى سوم، ضرب یکی از شیخیان با قمه 
توســط یکی از اتباع بهاءاهلل است. آن شخص 
شــیخی که پیش تر مورد تبلیــغ ضارب قرار 
گرفته بود، نزد عموم به بی ادبی و بی احترامی 
می پرداخــت. البته باید گفت کــه بهاءاهلل به 
مؤاخــذه ى ضارب پرداخت. ایــن رویداد ذیل 
واقعات ســال 1275 ق. )هشت سال پیش از 
آشکارى کامل دعوت بهاءاهلل( آورده شده است. 
نمونه ى چهارم آن است که یکی از بابیان به 
یکی از زائران کربال »سخنان نامناسبی« گفت. 
بهاءاهلل از کار او ناراحت شــد و دســتور داد تا 
بابیان پراکنده شوند. لذا گروهی از ایشان بغداد 
را ترک کردند. این رویداد ذیل واقعات ســال 
1275 ق. )هشت سال پیش از آشکارى کامل 

دعوت بهاءاهلل( آورده شده است. 
نمونه ى پنجم آن اســت که کنســولگرى 
ایران در بغداد یکی از کاســبان بابی را به جرم 
ناسزاگویی به خریدارش ـ که شاهزاده خانمی 
ایرانی بود ـ دســتگیر کرد. بهــاءاهلل به بابیان 
دستور داد تا دکان هاى خود را باز نکنند. سپس 

به کنســول ایران پیغام داد که اگر او 
را آزاد نکند، آنچه بر سرش آید خود 

سبب شده است! 
کنســول چنان وحشت کرد که از 
بغداد به کاظمین رفت و اختیار را به شخصی 
دیگر داد و او نیز بابی زندانی را آزاد کرد. پس از 
این واقعه، کنسول به تهران نوشت که کار بابیان 
به جایی رسیده که یک مجرم را نمی تواند نگاه 
دارد. بعد از آن بــود که حکم عزلش از تهران 
رســید. این رویداد ضمن واقعات سال 1279 
ق. )ســال آغاز آشکار اما محدود دعوت جدید 
بهاءاهلل و چهارســال پیش از آشــکارى کامل 

دعوت او( آورده شده است. 
بنابراین، دانســته می شــود که ارتکاب به 
خشــونت و حتی قتل و کشتن در میان اتباع 
بهــاءاهلل از همان زمان اقامــت در بغداد دیده 
می شده و گاه با حمایت او نیز همراه بوده است.

دخالت بهاءاهلل در کشتن بزرگان بابی •
شــرحی که فاضل مازندرانی از کشته شدن 
حاج سّید محّمد اصفهانی و دو ازلی دیگر عکا 
آورده، چنین می نمایاند که پس از دچار شدن 
»آن ســه نفر ُمعرض« به »قهر و عذاب الهی«، 
بهاءاهلل گفت: »اعمال آنها به مقامی رسیده بود 
که هوا و تراب آنها را بــه امر رب االرباب اخذ 
نمود و دســت انتقام حق آنها را هالک کرد.«  
بهــاءاهلل همچنین، در لوحی خطاب به ســّید 

مهدى دهجی چنین گفت:
...إنا نهینا الكل عن سفك الدماء. بذلك يشهد 
کل اللواح و کنت من العالِمین. قد بلغت الشقاوة 
إلى مقام نطق بغتًة قلم العلى بأعلى النداء بین 
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نمونه ی نخست 

آن است که 

یکی از »مشایخ 

اکراد شیعه«ـ  

که »عارف« اما 

»متعصب« بود 

و مورد وثوق و 

اطمینان کردها 

قرار داشت ـ »در 

غایت بغض و عناد 

به سب و لعن و 

دشمنام و تحریک 

اراذل« بر ضد 

بابیان می پرداخت. 

او یک بار شخصی 

را برانگیخت 

تا هنگام عبور 

بهاءاهلل از مکانی 

عمومی به او 

توهین کند. 

بهاءاهلل نیز به 

یکی از بابیان 

دستور داد تا به 

تنبیه او بپردازد. 

آن بابی هم وی را 

»ضرب و تأدیب 

کامل کرد

الرض و السماء بعد الذى سّدت على 
وجهه أبواب اللقاء: »قد طالت العناق 
بالنفاق! بّین أسیاف انتقامك يا مهلك 
العالمین!« فلما نزلت اليات، اضطرب 

الشیاء؛ لذا اخترنا زمام القهر بسلطان من عندنا 
و لكن رشح ما رشــح و ظهر ما ظهر؛ قل لك 

الحمد يا من قبضة قدرتك زمام العالمین!
جمیع ناس را از این گونه امورات نهی نمودیم. 
به قسمی نار شقاوت مشتعل که وارد شد آنچه 
وارد شد. در سنین معدودات، آن نفوس خبیثه 
را تحت رداء حفظ محفوظ داشتیم و مع ذلک، 
آرام نگرفته و در هر یوم نارى و فتنه هایی ظاهر. 
امر به مقامی رســید که از کل عزلت گرفته و 
ابواب معاشرت را سد نمودیم. قد أخذتهم زبانیة 
القهر و جعلهم عبرة للعالمین. مارحم الرحمن 
تــراب قبورهم! و اين امر بغتًة واقع شــده، اگر 
تفصیل را استماع نمائید، شهادت می دهید که 
دست قدرت حق اخذ نموده، دخلی به احدى 

نداشته و ندارد.... 
بهاءاهلل در بخش عربی گفتار باال بر آن است 
که دستور او عدم خونریزى است اما شقاوت آن 
ازلیان به انــدازه اى بود که »قلم اعلی« پس از 
آن کــه هرگونه مالقات با خود را ممنوع کرده 
بود، ناگهان با ندایی بلند بانگ برآورد که »نفاق 
به باالترین درجه ى خود رسیده است؛ پس اى 
نابودکننده ى جهانیان! شمشــیر انتقام خود را 
آشــکار کن!« با این ندا بود که بهاءاهلل »زمام 
قهر« را با »ســلطانی که نزد او بود« به دست 

گرفت ولی ظاهر شد آنچه ظاهر شد. 
وى در قسمت فارسی گفتار خود، مضمون 
بخش عربی را تکرار کرده اما از ممنوع  کردن 

مالقات با خود و نه قلم اعلی ســخن 
گفته است. ســپس نوشته که آتش 
قهر آن کســان را فرا گرفت و عبرتی 
بر جهانیان قرارشان داد. در پایان نیز 
گفته که »دست قدرت حق« آنان را کشت نه 

کسی دیگر!
بهاءاهلل بعدها در گفتــارى خطاب به صبح 
ازل چنین آورد که خداوند از حاج سّید محّمد 
اصفهانــی انتقام گرفت و او را کشــت.  عباس 
افندى )عبدالبهاء( دربــاره ى یکی دیگر از آن 
ازلیان کشته شده در عکا گفته که او جمعی را 
برانگیخته بود تا بهاءاهلل را بکشند اما هنگامی 
که »به غایت درجه ى جســارت رسیدند، خدا 

آنها را با شش تن به قتل آورد.« 
گفتار نخســت بهاءاهللـ  که داراى دو بخش 
عربی و فارسی است ـ براى تحلیل این بخش 
کارگشاســت. او در هردو بخش از نادرســتی 
خونریزى ســخن گفته و همچنیــن، افزایش 
بســیار زیاد نفاق آن ازلیان را یاد کرده است. 
در بخش عربــی از عزلت »قلــم اعلی« و در 
بخش فارسی از عزلت خود سخن گفته است. 
در بخش عربی از نداى بلند »قلم اعلی« براى 
نابودى ایشان یاد کرده و نوشته که خود »زمام 
قهر« را برگزید ولی ظاهر شد آنچه ظاهر شد؛ 
و در بخش فارســی نیز از فروزش آتش قهر بر 
ایشان و کشته شدن شان به »دست قدرت حق« 

سخن گفته نه کس دیگر! 
باید دانست که در ادبیات بهاءاهلل و پیروانش 
»قلم اعلی« به گفتارها و نوشــته هاى اوـ  که 
وحی آسمانی استـ  گفته می شود. به عنوان 
نمونــه، بهاءاهلل در یکی از آثار خود نوشــته: 
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با تحلیل گفتار 

بهاءاهللـ  که 

در واقع تنها 

فاصله ای بسیار 

اندک از صراحت 

و آشکارگویی 

داردـ  باید 

پذیرفت که او 

به واقع به کشتن 

ازلیان عکا دستور 

داده بود. بر 

همین اساس 

است که احتمال 

کشته شدن دیگر 

ازلیان به دستور 

او نیز قابل طرح 

است

»لعمــر اهلّل، اگر معــدودى به آنچه 
حق اراده نموده عمل مي نمودند، هر 
آینه انوار آثار قلم اعلی عالم را احاطه 
مي نمــود.«  در ادامه نیز خداوند را 

چنین خطاب کرده: »إلهى إلهى! أيّد عبادك 
على الرجوع إلیك و المشاهدة فى آثار قلمك 
العلى بعینك.«  همچنین، پیغام هاى انذارى 
خــود به حاج میــرزا هــادى دولت آبادى را 
»نصایح قلــم اعلی« خوانده اســت: »هادى 
دولت آبادى را به نصایح مشــفقانه و مواعظ 
حکیمانه نصیحت نمودیم که شاید از شمال 
وهم به یمین یقین توجه کند و از موهوم به 
شطر قّیوم اقبال نماید و به انوار حضرت معلوم 
فائز شــود؛ نصایح قلم اعلی در صخره ى صّما 
اثر ننمود و ثمره اى ظاهــر نه.«  بهائیان نیز 
مجموعه اى از آثار بهاءاهلل را تحت عنوان کلی 
»آثار قلم اعلی« به چاپ رساندند. پیش از این 
نیز دیده شد که به روایت ایشان، لوح بهاءاهلل 
در پاسخ به مال علی محّمد سراج »از قلم اعلی 

نازل گشت.« 
با این ترتیب، باید گفت که بهاءاهلل از دستور 
خود براى کشــتن این کسان سخن گفته اما 
به نهی از قتل نیز پرداخته و نخواســته آشکار 
بنویسد. بر همین اساس است که سخنان دیگر 
او و نیز گفتار پسرش، عباس افندى )عبدالبهاء(، 
درباره ى کشته شدن آن ازلیان به دست خداوند 

نیز بر همین مسیر باید معنی شود. 
در این میان، به سخن نویسندگان بهائی نیز 
باید توجه داشت. پیش از این گذشت که فاضل 
مازندرانی در شــرح قتل ازلیان عکا نوشت که 
ایشان »به قهر الهى دچار« و به دست چندتن 

از بهائیان کشته شدند.  وى در بیان 
قتل حاج میرزا احمد کاشانی، هرچند 
از عدم دخالت بهاءاهلل سخن گفته، اما 
قاتل را »جوان شجاع« یاد کرده است.  
با توجه به آنچه از گفتار بهاءاهلل آمد، سخن این 
نویسنده ى برجسته ى بهائی نیز باید بر همان 

مسیر معنی شود. 
در این میان، باید دانســت کــه بهاءاهلل در 
ســال هاى بعد نیز به آن دستور خود یا مانند 
آنـ  کــه از »قلم اعلی نازل شــد«ـ  پرداخته 
اما »ظاهرش« را »مخالف امر جدید« دانســته 

است: 
اگرچه در اول ایام از قلم اعلی نازل شد آنچه 
که ظاهرش مخالف امر جدید الهی اســت، از 
جمله امثال این فقرات نازل: »قد طالت العناق 
بالنفاق! أين أسیاف قدرتك يا قّهار العالمین؟«، 
و لکن مقصود از آن نزاع و فســاد نبوده، بلکه 
مقصود اظهــار مراتب ظلم ظالمیــن بوده و 
شقاوت مشرکین تا کل بدانند که ظلم فراعنه ى 
ارض به مقامی رسیده که از قلم اعلی امثال این 

آیه نازل! 
و حــال، وصیت مي نمائیم عباد اهلل را که از 
بعد به بعضی بیانات تمسک ننمایند و سبب 
ضر عباد نشــوند! نصرت در این ظهور اعظم 
منحصر اســت به حکمت و بیــان جند اهلل. 
اعمال طیبه ى طاهره و اخالق مقدسه مرضیه 
بوده و هســت و ســردار این جنود تقوى اهلل. 
مكرر اين بیان در صحف و کتب و الواح نازل: 
خذوا يا قوم ما اُمرتم به من لدى اهلل المهیمن 
القّیوم! إنّه يأمرکم بما يحفظكم و ينفعكم إنه 

هو الفضال الكريم. 
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 نتیجه گیری •
میرزا حسینعلی بهاءاهلل به مدت 
ده سال در بغداد نقش واسطه میان 
بابیان و رهبر مخفی شده شان، میرزا 

یحیی صبح ازل، را بر عهده داشت. وى در 
تمام این مدت به تکاپوهاى مخفیانه اى براى 
نشر دعوت جدید خود به عنوان موعود باب 
و صاحب دین بعــد از آیین او می پرداخت 
اما در ظاهر مطیع تام و تمام صبح ازل بود. 
پــس از آن که او دعــوت جدید خویش را 
آشکار کرد، برخی از بزرگان بابی به مخالفت 
پرداختند. در این میان، بعضی از ایشــان 
توســط هواداران بهاءاهلل کشــته شدند. به 
روایت ازلیان و بهائیان، آزار مخالفان و حتی 
کشتن ایشــان در میان اتباع بهاءاهلل سابقه 
داشت. در این میان، طرفداران صبح ازل قتل 
مخالفان بهاءاهلل را به دستور او دانسته اند اما 
بهائیان در آثار خود با این موضوع مخالفند. 
در گام نخست، با توجه به نقل هایی که هم 
ازلیان و هم بهائیان درباره ى کشته شــدن 
برخــی از بزرگان ازلی آورده اند، با احتمالی 
قریــب به یقین باید پذیرفت که قتل دیگر 
بزرگان ازلی مخالف بهاءاهللـ  که تنها توسط 
ازلیان گزارش شــدهـ  نیز کار بهائیان بوده 
اســت. در گام دوم، با تحلیل گفتار بهاءاهلل 
ـ که در واقع تنها فاصله اى بســیار اندک از 
صراحت و آشکارگویی دارد ـ باید پذیرفت 
که او به واقع به کشــتن ازلیان عکا دستور 
داده بود. بر همین اساس است که احتمال 
کشته شــدن دیگر ازلیان به دستور او نیز 

قابل طرح است.

پی نوشت ها:
. این مقاله پیشــتر به عنوان پیوســت 1

چهارم کتاب تنبیه النائمین )نوشــته ى 
عزیه خانم نــورى و همکاران( ـــکه با 
کوشــش نگارنده، از سوى نشر نگاه معاصر در سال 
1394 ش. به چاپ رســیدـ آمده بود؛ با این حال، 
به ســبب اهمیت تاریخی موضوع آن در این شماره 
از فصلنامه ى بهائی شناسی نیز با اندکی تغییر آورده 

می شود.
. میرزا محّمدحســین متولی باشــی قمی، جواب 2

جناب متولی باشی قمی به آمیرزا موسی، ص 7.
. بدیعه مرآتی نورى، وقایع راســتین تاکر نور، ص 3

.58
. مال محمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 4.24
. ]نویسنده اى ناشناخته[، تاریخ امر، ص 5.115
. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 4، 6

ص 181.
. اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، ج 7

1، ص 151.
. میرزا مصطفی کاتب، جــواب لوح جناب عباس 8

افندى، نسخه ى مجموعه ى ویلیام میلر، صص 48 
و 49.

. گفتار میرزا حسینعلی بهاءاهلل مندرج در: اسداهلل 9
فاضل مازندرانی، اســرار اآلثار خصوصی، ج 4، صص 

100 و 101.
. گفتــار میرزا حســینعلی بهاءاهلل منــدرج در: 10

عبدالحمید اشــراق خاورى، مائده ى آسمانی، ج 8، 
ص 150.

. شــوقی ربانی، توقیعات مبارکه )لوح قرن احباء 11
شرق(، ص 61.

. گفتــار میرزا حســینعلی بهاءاهلل منــدرج در: 12
عبدالحمید اشــراق خاورى، مائده ى آسمانی، ج 8، 

ص 150.
. نســخه اى از این رساله با شــماره ى 242 در 13

مجموعه ى ویلیــام میلر در کتابخانه ى دانشــگاه 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

232
  شمـاره پنــج    زمستـان 96

پرینستون نگهدارى می شود.
. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور 14

الحق، ج 3، صص 304 تا 306.
. اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار 15

خصوصی، ج 5، صص 251 و 312.
. حاج میرزا هادى دولت آبادى، فصل الکالم، ص 16
.48
. اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، ج 17

5، صص 251 و 312.
. پیشین ج 5، ص 18.252
. سّید مهدى دهجی، رساله، ص 19.61
. اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، ج 20

5، صص 312 تا 344.
. نسخه اى از این کتاب ـ که در این پژوهش نیز 21

  F.63(9)مورد اســتناد قرار گرفتهـ  با شــماره ى
در مجموعه ى ادوارد براون در کتابخانه ى دانشــگاه 

کیمبریج نگهدارى می شود.
. اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، 22

ج 1، ص 150.
. ]ناصر دولت آبادى[، مقدمه ى نســخه ى چاپی 23

تنبیه النائمین، ص 3.
. مال محّمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 24.24
. اســداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 25

4، ص 181.
. نســخه اى از این نوشتهـ  که در پژوهش حاضر 26

  F.25نیز مورد استناد قرار گرفتهـ   ضمن کتابچه ى
در مجموعه ى ادوارد براون در کتابخانه ى دانشــگاه 

کیمبریج نگهدارى می شود.
. ]ناصر دولت آبادى[، مقدمه ى نســخه ى چاپی 27

تنبیه النائمین، ص 4.
. مال محّمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 28.24
. اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، 29

ج 4، ص 7.
. اســداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 30

4، ص 154.

. میــرزا ابوالفضل گلپایگانی و ســّید 31
مهدى گلپایگانی، کشف الغطاء عن حیل 

األعداء، ص 266.
. نســخه اى خطــی از این رســاله با 32

شــماره ى F.24(9) در مجموعه ى ادوارد براون در 
کتابخانه ى دانشگاه کیمبریج نگهدارى می شود.

. اســداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 33
4، ص 154.

. نسخه اى عکسی از این رساله با خط محّمدصادق 34
ابراهیمی )از شــهداء بیان( در دست است و در این 
پژوهش با عنوان کتاب سراج مورد استفاده قرار گرفته 

است.
. این رســاله با شماره ى 76 در میان نسخه هاى 35

چاپ عکسی آرشیو ملی بهائی ایران(INBA)  قرار 
داده شده است. معرفی این رساله چنین است: »علی 
محّمد معروف به ســراج الذاکرین ـ که برادر حرم 
ثانی حضرت نقطه ى اولی جــل ذکره األعلی بود ـ 
عریضه اى به ساحت اقدس جمال قدمـ  جل جاللهـ  
معروض داشته و این لوح در جواب اسئله ى او از قلم 

اعلی نازل گشته است.«
. اســداهلل فاضل مازندرانــی، تاریخ ظهور الحق، 36

بخش نخست، ج 8، ص 506.
. محّمد قزوینی، یادداشــت هاى قزوینی، ج 8، 37

صص 259 و 260.
. ]ناصر دولت آبادى[، مقدمه ى نســخه ى چاپی 38

تنبیه النائمین، ص 4.
. براى آگاهی بیشــتر درباره ى حاج میرزا هادى 39

دولت آبــادى، نــک.: ســّید مقداد نبــوى رضوى، 
دولت آبادى، هادى.

. نک.: سّید مقداد نبوى رضوى، رویکرد اعتقادى 40
حاج شیخ هادى نجم آبادى در پاسخ به بهائیان.

. ســّید مقداد نبوى رضوى، دیباچه اى بر تنبیه 41
النائمین، صص 76 و 77.

. پیشین، صص 68 تا 42.74
. میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، هشت 43
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بهشت، صص 312 تا 330.
. نسخه اى از این رساله با شماره ى 230 44

در مجموعه ى ویلیام میلر در کتابخانه ى 
دانشگاه پرینستون نگهدارى می شود.

. نک.: سّید مهدى ســرلتی، وصیتنامه، بیشتر 45
صفحات.

. مال محّمدجعفر نراقی، گلزار قدسی، صص 12 46
تا 19: بخش »تبرى نامه از میرزا حسینعلی بهاء من 

کالم شهباز ازل جعفر 353«.
. عزیه خانم نورى و همــکاران، تنبیه النائمین. 47

صص 172، 213 و 214.
. رونوشــت از زندگی نامه ى خودنوشــت فاطمه 48

 خانم، منــدرج در: میرزا مصطفی کاتب، جواب لوح 
جناب عباس افندى، نسخه ى مجموعه ى ویلیام میلر، 

صص 58 و 59.
. حاج میرزا هادى دولت آبادى، فصل الکالم، ص 49
.65
. میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، هشت 50

بهشت، ص 304.
. حاج میرزا هادى دولت آبادى، فصل الکالم، صص 51

65 تا 68.
. شــیخ محّمدمهدى شــریف کاشــانی، تاریخ 52

جعفرى، صص 52 و 54.
. ]ناصر دولت آبادى[، مقدمه ى نســخه ى چاپی 53

تنبیه النائمین، صص 2 و 3.
. میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، هشت 54

بهشت، ص 308.
. مال محّمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 55.76
. شیخ محمدمهدى شریف کاشانی، تاریخ جعفرى، 56

صص 48 تا 50.
. حاج میرزا هادى دولت آبادى، فصل الکالم، ص 57
.66
. پیشین، ص 58.66
. میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، هشت 59

بهشت، ص 304.

. رونوشت از زندگی نامه ى خودنوشت 60
فاطمه خانم، منــدرج در: میرزا مصطفی 
کاتب، جواب لــوح جناب عباس افندى، 

نسخه ى مجموعه ى ویلیام میلر، ص 58.
. حاج میرزا هادى دولت آبادى، فصل الکالم، ص 61
.67
. میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، هشت 62

بهشت، ص 304.
. حاج میرزا هادى دولت آبادى، فصل الکالم، ص 63
.67
. پیشــین، ص 67. روایــت بهائیــان درباره ى 64

خودکشی سّید اســماعیل زواره اى )به سال 1275 
ق.( آن است که »از مشاهده ى احوال و آثار مبارکه، 
حالت عشــق و جذبه به او دست داد« و عاقبت »به 
کنار دجله، عقب تکیه ى بکتاش رفته، در آن موقع 
که مردم ذهاب و ایاب می کردند، روى به بیت ابهی 
نشسته، حلقوم خویش را با تیغ برید و خون در داخل 
دجله ریخت ...« )نک.: اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ 

ظهور الحق، ج 4، صص 191 و 192(
. سّید مهدى دهجی، رساله، ص 65.36
. اســداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 66

5، ص 5.
. او، میرزا نصراهلل تفرشی )برادر همسر صبح ازل( 67

بود. )نک.: میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، 
هشت بهشت، ص 306(

. حاج میرزا هادى دولت آبادى، فصل الکالم، صص 68
67 و 68.

. آن زن، بدرجهان خانم بود. )حاشیه بر ترجمهی 69
تاریخ بــاب از زبان روســی، ص 117( او بعدها مادر 
همسران میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی شد. 

)نک.: عطیه روحی، شجره نامه ى نوادگان صبح ازل(
. اســداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 70

5، ص 207.
. رونوشــت از زندگی نامه ى خودنوشــت فاطمه 71

خانم، منــدرج در: میرزا مصطفی کاتب، جواب لوح 
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جناب عباس افندى، نسخه ى مجموعه ى 
ویلیام میلر، ص 58. به روایت بهائیان، این 
زن از ازلیان بود و مورد نفرت بهاءاهلل قرار 
داشت )اســداهلل فاضل مازندرانی، اسرار 

اآلثار خصوصی، ج 3، صص 234 و 235( و در شمار 
حامیان بزرگ صبح ازل به شــمار می رفت. )اسداهلل 

فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 5، ص 495(
. اســداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 72

5، ص 163.
. سّید مهدى دهجی، رساله، صص 286 و 73.287
. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 5، 74

صص 163 تا 167.
. پیشین، ج 5، صص 204، 206 و 75.207
. به عنوان نمونه، نک.: حاجی میرزا جانی کاشانی، 76

نقطۀ الکاف، مقدمه ى ادوارد براون، صص یب تا یو.
. اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، 77

ج 5، ص 106.
. اســداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 78

4، ص 181.
. شــیخ محّمدمهدى شــریف کاشــانی، تاریخ 79

جعفرى، ص 61.
. پیشین، ص 80.61
. اســداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 81

5، ص 9.
. پیشین، ج 5، صص 10 تا 82.16
. عباس افندى در رساله اى که درباره ى پیشگامان 83

آیین بهائی نگاشــته، میرزا مصطفی را »از جمله ى 
نفوس طیبه ى طاهــره« و »از قدماى احباء اهلل« یاد 
کرده و خالصه اى از کوشــش هاى او در رواج تعالیم 
بهاءاهلل را آورده است. )]عباس عبدالبهاء[، تذکرة الوفاء 

فی ترجمۀ حیاۀ قدماء األحباء، صص 227 تا 230(
. میرزا حیدرعلی اسکویی، تاریخ نفوس مهمه اى 84

که در آذربایجان در یوم ظهور پیدا شده اند، ص 31.
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. پیشین، ص 87.282
. حاج میرزا هادى دولت آبادى، فصل 88
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از شخصی بی امضاست.
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