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 نویسنده : عبدالحسین فخاری



مـهم تـــرین  از  یکــی 
موضوعات درباره ی منجی 
وعده داده شده، حکومتی است که قرار است 
ایشــان برپا نمایند. روایاتی که به ما رسیده 
اســت خصوصیات مختلفی را بــرای زمان 
حکومت ایشان، برشــمرده اند. برخی از این 
ویژگی ها درباره ی حکومت ایشــان است و 
برخی نیز وضعیت مردم و جهان را در آن زمان 
به تصویر کشیده اند. در این مقاله ویژگی هایی 
از قبیل دولت کریمــه، دولت عدالت، دولت 
جهانــی، دولت علم، دولــت توحید، دولت 

مدرن،... با توجه به روایات ارائه شده است.

چکیـده
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دولت به معنای 

حکومت و 

نظام قدرت و 

حاکمّیت است 

و دولت کریمه، 

دولتی است که 

محورش کرامت 

و شایستگی 

و شرافت و 

بزرگواری و خوبی 

است

مقدمه •
فصلنامه ی  پیشین  شماره های  در 
مباحث  در  مقاالتی  بهائی شناســی، 
معرفی امامت و مهدویت ارائه شــد. 

در ادامه ی آن سلســله مقاالت، در این شماره 
به معرفــی ویژگی های دولت آن منجی موعود 
پرداخته ایم. الزم به ذکر است که در این زمینه 
کارهای خوب و مفیدی انجام شــده است. در 
این مقاله ســعی شده است تا از دیدگاه روایات 
رســیده از معصومان علیهم الســالم برخی از 
ویژگی ها را دســته بندی کنیم. امید است که 
با ظهور آن امام پرده نشین و تحقق پیش بینی 
الهی در نیک ســرانجامی جهــان، مفاد روایات 
مطرح شده در این بخش، هرچه سریع تر جامه ی 
عمل بپوشد و جامعه ی جهانی از مواهب دولت 

مهدوی بهره مند گردد.
دولت کریمه •

یكــی از عباراتی که دربــاره ی دوران ظهور 
امام عصر ارواحنافداه به کار رفته اســت، عبارت 
»دولت كريمه« اســت. در قســمتی از دعای 
افتتاح آمده اســت: »اللهــم انّا نرغب اليك فی 
دولة كريمة« )خدایا، ما مشتاق دولت کریمه از 
جانب تو هستیم(. برای اینكه معناي این عبارت 
را متوجه شــویم، الزم اســت قدری درباره ی 
آن کنكاش کنیــم. دولت به معنای حكومت و 
نظام قدرت و حاکمّیت اســت و دولت کریمه، 
دولتی است که محورش کرامت و شایستگی و 
شرافت و بزرگواری و خوبی است. ما چشم انتظار 
چنین دولتی هستیم. حاکمّیتی که انسان در 
آن ارزشمند اســت و با او کریمانه و بزرگوارانه 
برخورد می شود و با کسي هم که بخواهد مانع 

این هــدف شــود و مزاحمتی برای 
انســان ها فراهم آورد، برخورد قاطع 
می شود. انســان مؤمن در این دولت 
عزیز اســت و گرامی؛ و با او برخورد 
کریمانه می شود و با شرافت و شایستگی زندگی 

می کند. 
شوق رسیدن به چنین دولتی، انسان را بی تاب 
می کند؛ همه ی بشریّت خسته و مانده و افسرده 
و رنجدیده و شالق خورده از حكومت های جور، 
مشتاق چنین دولتی هستند که دولت کریمه نام 
گرفته است. آری، نه فقط ما می گوییم: »اللهم إنّا 
نرغب اليك فی دولة كريمة«، بلكه این سخن 
و آرزو و ندای قلبی همه ی انسان هاست. دعای 
افتتاح در قالب دعا، درواقع فلســفه ی سیاسی 
امامت را مطرح می کند؛ زیرا امام، آن شخصّیتی 
اســت که در دولت کریمــه اش، به فرموده امام 

صادق علیه السالم:
َماَء َو يُْصلُِح بِِه َذاَت  ُ َعزَّ َو َجلَّ بِِه الدِّ يَْحُقُن اللَّ
ْدَع َو يَْكُسو  ْعَث َو يَْشَعُب بِِه الصَّ الَْبْيِن َو يَُلمُّ بِِه الشَّ
بِهِ  الَْعارِيَ  َو يُْشِبعُ  بِهِ  الَْجائِعَ  َو يُْؤِمُن بِِه الَْخائَِف: 
خدای عزوجل به وسیله او، جان و خون انسان ها 
را حفظ می کند، اختالف ها را برطرف می سازد، 
پریشــانی ها را می زداید، شكستگی ها را التیام 
می بخشد، برهنگان را می پوشاند، گرسنگان را 
سیر می کند و خائفان را ایمن می دارد )کلینی، 

الكافی، ج1، ص٣14(.
منتظــران حضرت ولی عصر علیه الســالم، 
چشم به راه اند تا در عصر ظهور، تحّوالت وسیع و 
عمیق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 
رخ دهد، به گونه ای که نه فقط پایه و اساس ظلم 
و ســتم، ویران گردد، بلكه حّتــی موارد نادر و 

حذف تشدید و فتحه اضافه در کلمة «الله»
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در آن عصر 

خونریزی وجود 

ندارد و امنّیت و 

آسایش چندان 

فراگیر می شود 

که حّتی مزاحم 

»خواب« کسی هم 

نمی شوند

معدود ظلم و تعّدی هم اتّفاق نیفتد و 
»هیچ اثری« از ظلم دیده نشود!

»الیــری اثراً من الظلــم« )صافی 
گلپایگانی، منتخب االثر، ص470(. 

در آن عصر خونریزی وجود ندارد و امنّیت و 
آسایش چندان فراگیر می شود که حّتی مزاحم 

»خواب« کسی هم نمی شوند: 
»الیوقظ نائماً« )همان، ص478(. 

مفاســد فرهنگــی و اقتصــادی از قبیــل 
می گســاری، زنا و ربا ریشه کن شده و مردم با 
رغبت و اشــتیاق به دیانت الهی و بندگی خدا 

روی می آورند: 
»يذهب الزنا و شــرب الخمر و يذهب الربا، 
و يقبل الناس علی العبادات والشــرع والديانة« 

)همان، ص474(. 
در آن جامعه راســتی و راست گویی فراگیر 
می شــود، دروغی گفته و شــنیده نمی شود. 
»یمحــق اهلل الكذب« )مجلســی، بحاراالنوار، 

ج51، ص75(.
 ازاین رو، به شــكل رســمی  یا غیررسمی، 
هیچ کس سخن دیگری را »تكذیب« نمی کند، 
تا چه رســد به آنكه دروغ نردبان رشد و ترّقی 

باشد!
پایــه و اســاس ایــن تحــّوالت فرهنگی و 
اجتماعی و سیاسی، تحّولی است که در دولت 
رخ می دهد، ازاین رو همه چیز با »تأسیس دولت 
کریمه« آغاز می شــود: ابتدا ظلم در سیســتم 
حكومتی و از ســوی کارگزاران دولت کریمه و 
سپس در »جامعه« از بین می رود؛ ابتدا امنّیت و 
آسایش شهروندان از سوی مأموران »حكومت« 
حفظ می شــود و سپس تعّدی »مردم« نسبت 

به یكدیگر منتفی می گردد؛ ابتدا دروغ 
و خالف گویــی از»ســطح باال« پاک 
می شود و سپس این پاکی در »سطح 
جامعه« گسترده می شود و همین طور 
سایر امور. با این اوصاف، کیست که مشتاق این 
دولت کریمه نباشــد؟! اللهم انا نرغب اليك فی 

دولة كريمة... .
دولت عدالت •

فریاد از بیداد! این صدایی است که همه زمان 
و با هر زبان و در هر نقطه ی جهان، طنین انداز 
اســت و در همــه ی اعتراض هــا و تظاهرات و 
انقالب ها و اصالحات، به گوش می رســد. همه 
خواهان داد و عدالت اند. امان از ســتم! امان از 
تبعیض! امان از جفا و غــدر!... نبود عدالت در 
یک جامعه، روح انسان را آزار می دهد، بیشترین 
آالم و دردهای جوامع انسانی، فقدان عدالت و 
اِعمال ظلم و ستم نسبت به فرد یا جامعه است. 
حجم عظیمی از فرهنــگ و ادبیات و هنر هر 
قومی چه در شــعر یا نثر یا اثر هنری )نمایش، 
فیلم، گرافیک و...( را مطالبه عدالت با بیان هاي 
متفاوت، تشكیل داده و می دهد. آری این شعار 
فراگیر انسان هاست: درود به داد و فریاد از بیداد!

 گم گشته ی بشریت در طول تاریخ، »عدالت« 
اســت. عدالت از نخستین اموری است که فهم 
و عقل انسان ها، به آن دســت می یابد و آن را 
مطالبــه می کنــد. حتی پیش از ســن تمیز، 
خردساالن مطالبه گر عدالت می شوند. اگر قرار 
باشد شــما یک جعبه شیرینی را بین کودکان 
توزیع کنید، چنانچه بــه بعضی کمتر بدهید، 
مورد اعتــراض آنان قرار می گیرید و از شــما 
می خواهند به آن ها هم به اندازه ی بقیه بدهید. 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

8
  شماره 6    تابستان 97

در پیشانی دولت 

مهدوی، »عدالت« 

نقش بسته است. 

مشهورترین 

توصیفی که پیامبر 

اکرم  صلی اهلل 

علیه و آله درمورد 

حضرت مهدی 

علیه السالم 

فرموده اند، بعد 

از ذکر هم نامی 

با خود، ویژگی 

پرکردن زمین 

از عدل و داد 

است پس از آنکه 

از ظلم و ستم 

انباشته شده 

باشد

هرچه بر عمر انسان افزوده می شود، 
بیشتر طالب عدالت می شود و آن گاه 
کــه به عنوان عضــوی از جامعه وارد 
اجتماع می شود، به دنبال انواع عدالت 

است: عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت 
فرهنگی، عدالت سیاسی و... .

در پیشــانی دولت مهدوی، »عدالت« نقش 
بسته است. مشــهورترین توصیفی که پیامبر 
اکرم  صلی اهلل علیه و آله درمورد حضرت مهدی 
علیه الســالم فرموده اند، بعد از ذکر هم نامی با 
خود، ویژگی پرکردن زمین از عدل و داد است 

پس از آنكه از ظلم و ستم انباشته شده باشد:
»يمأل األرض قسطاً و عدالً كما ملئت جوراً و 
ظلمــاً« )خزاز رازی، کفایة االثر، ص 47؛ اثبات 

الهداة، ج 2، ص: 120(.
 فقط در حــوزه ی عدالت اقتصادی در زمان 
آن بزرگوار، احادیث فراوانی نقل شده است. برای 
نمونه چند روایت در موضوع عدالت ایشان ذکر 

می شود: 
]1[ خــدای عزوجل در آن هنگام، مهدی ما 
ِعيَِّة َو  را با این ویژگی می فرستد: »أَْرَحُمُهمْ  بِالرَّ
ِويَّة: او از همه بیشتر به مردم مهربان  أَْعَدلُُهمْ  بِالسَّ
بوده و از همه بیشــتر به طور مساوات عدالت را 
اجرا می کند.« )خزاز رازی، کفایة األثر، ص64(. 
]2[ در حدیثی دیگر آمده است: »إَِذا َقاَم َقائُِم 
ِعيَّة: چون  ِويَِّة َو َعَدلَ  فِي  الرَّ أَْهِل الَْبْيِت َقَسمَ  بِالسَّ
قائم اهل بیت قیام کند، به طور مســاوی بودجه 
را تقســیم کرده و در بین مردم به عدالت رفتار 
خواهد نمــود.« )ابن ابی زینب، الغیبة للنعمانی، 

ص2٣7(. 
]٣[ عدالــت مهــدوی، منحصر بــه عدالت 

اقتصادی نیســت، حضــرت مهدی 
عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف به 
کارگزارانش در ســائر سرزمین ها، به 
عــدل میان مردم  فرمــان می دهند. 
»یبعث  المهدي  إلی  أمرائه  لسائر األمصار بالعدل 
بین الناس: او همه ی کارگزاران و فرماندارانش 
را در همه جا به اجرای عدالت فرمان می دهد« 

)یزدی، الزام الناصب ج2 ص 247(.
]4[ ایشــان عدالت را به یک فرهنگ تبدیل 
می فرمایند، به طوری که جزو اندیشه و سجّیه و 
منش افراد شود و با آن زندگی کنند. از پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه و آله نقل شده است: »يَْمأَل 
ُقُلوبَ  ِعَبــاِدِه  ِعَباَدًة َو يََســُعُهمْ  َعْدلُُه: حضرت 
مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف، دل های 
بندگان را پــر از عطر عبادت و بندگی می کند 
و عدلش فراگیر می شود« )طوسی، الغیبه، ص 

.)179
 ِ ]5[ در حدیثی دیگر آمده اســت: »أََما َو اللَّ
لََيْدُخلَنَّ َعلَْيِهْم َعْدلُُه َجْوفَ  بُُيوتِِهمْ  َكَما يَْدُخلُ  
الَْحرُّ َو الُْقرُّ: آگاه باشــید! به خدا سوگند به طور 
حتــم، عدالت او داخل خانه هــای آنان خواهد 
رفت، همان گونه که گرما و سرما، به خانه های 
آن ها وارد خواهد شــد.« )ابن ابی زینب، الغیبه 

للنعمانی ص297(.
دولت جهانی •

 سؤال این است: آیا در شرایط فعلی جهان با 
حدود دویست کشور و رژیم حكومتی و صدها 
سلیقه و زبان و عقیده و تفكر متفاوت و مرزهای 
کوچک و بزرگ جغرافیایی و تنّوع نژاد و رنگ 
و فرهنــگ، تصّور یک دولــت فراگیر در حكم 
محاالت نیست؟! در شــرایطی که گاهی ده ها 

ة

ة

ة

ة

حذف تشدید و فتحه اضافه در کلمة «الله»
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اینکه چگونه این 

دولت بر جهان 

حاکم خواهد شد 

اکنون مورد بحث 

ما نیست، اما 

وقتی با اراده ی 

الهی چنین دولتی 

به طور فراگیر 

تشکیل شود، 

آرزوی دیرینه ی 

بشریت و وعده ی 

الهی تحقق خواهد 
یافت

سال کشورها نسبت به مرزهای خود 
با یكدیگر منازعه و جنگ و کشــتار 
کرده انــد، آیا حاضرند دســت از این 
نزاع ها بكشــند و زیر یک حكومت و 

پرچم درآیند؟ در شرایطی که حتی پیمان های 
منطقه ای و جهانی چون غیرمتعهد ها و سازمان 
ملل نیز ناپایدار و شكننده و بی خاصیت شده اند، 
آیا تصــور یک دولت جهانی، شــبیه یک رؤیا 

نیست؟!
 بله، به حســاب ما انسان ها این چنین است؛ 
اما اراده الهی، چیز دیگری اســت. خداوند اراده 
فرموده به دســت ولّیش، ایــن دولت را تحّقق 
بخشد، حتی اگر منكران و معاندان نخواهند و 
با آن بستیزند. دولت کریمه و عدالت محور امام 
عصر ارواحنا فداه، فراگیر و جهانی خواهد بود. 
حدود و مرزهای جغرافیایی آن، تمام »زمین« 
اســت که براســاس وعده خداوند، در اختیار 
صالحان قرار خواهــد گرفت. »أّن االرض یرثها 
عبادی الصالحون« )سوره ی انبیاء: 105( همانا 
زمین به بندگان نیكوکار مــن به ارث خواهد 

رسید.
یک حكومت واحد جهانی تشكیل خواهد شد 
که در رأس آن، صالح ترین و شایسته ترین بنده 
خدا، قرار خواهد گرفت. انسان ها در این دولت، 
بدون ترس و بیم از فشار سیاست ها، به آغوش 
همدیگــر بازمی گردند و مهربان و برادرگونه در 
کنار یكدیگر زندگی کنند؛ نور او زمین را تابناک 
و سلطنت و قدرت او شرق و غرب را فرا خواهد 
گرفت. پیامبر  اکرم صلی اهلل علیه و آله، این گونه 

به آن دولت جهانی نوید فرمود:
 »ســوگند به آن خدایی که مرا به پیامبری 

مبعوث کرده است، اگر جز یک روز از 
عمر دنیا باقی نماند، خداوند آن روز را 
به اندازه ای طوالنی خواهد ساخت که 
مهدی قیام کند و حكومت او شرق و 
غرب عالم را فرا گیرد« )ابن بابویه، کمال الدین، 
ج1، ص280؛ مجلسی، بحاراالنوار ج51 ص71 

ح12(.
اینكه چگونه این دولت بر جهان حاکم خواهد 
شــد اکنون مورد بحث ما نیســت، اما وقتی با 
اراده ی الهی چنین دولتی به طور فراگیر تشكیل 
شــود، آرزوی دیرینه ی بشریت و وعده ی الهی 
تحقق خواهد یافت. همان وعده ای که در زبور و 
پیش از آن در ذکر، هم آمده است: »و لََقد َكَتبنا 
فِی الزبورِ ِمن بَعد الِذكِر أّن االَرَض يَرثُها ِعبادَی 
الصالِحُون.« )انبیاء: 105( و در زبور پس از ذکر 
نوشته ایم که همانا زمین به بندگان نیكوکار من 

به ارث خواهد رسید.
 امام باقر علیه الســالم در مــورد این دولت 

می فرمایند: 
گویا اصحاب قائم علیه السالم را می بینم که 
به مشــرق تا مغرب احاطه پیدا کرده اند و هر 
چیزی حّتی درندگان  و پرندگان  وحشی  مطیع 
آن ها باشند و خشــنودی آن ها را طلب کنند 
تا به غایتی کــه زمینی بر زمینی دیگر ببالد و 
بگوید: امروز یكی از یاران قائم علیه الســالم بر 
من گذشــت )ابن بابویه، کمال الدین، ج 2، ص: 

67٣، ح26(.
و چنین می شــود که زمین قابل ســكونت 
می گــردد و جهــان، دلپذیر و نورانــی و الهی 
می شود: »و أشرقت االرض بنور ربّها: و زمین به 

نور پروردگارش روشن شد« )زمر: 69(.
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دولت کریمه 

مهدوی، دوران 

گسترش بی نظیر 

علم و دانش 

است. در این 

دوران، بیش از 

دوازده برابر آنچه 

از ابتدای تاریخ 

تا به حال، دانش 

رشد نموده، رشد 

علمی  ایجاد خواهد 

شد

چه کسي مشــتاق زیستن در این 
دولت کریمه نیست؟! امیرمؤمنان علی 
علیه السالم، در توصیف دولت جهانی 

مهدوی می فرمایند: 
خداوند او را با فرشــتگانش یاری می کند و 
یارانش را نگاه می دارد و با آیات خود او را یاری 
نموده بر اهل زمین پیروزش می نماید؛ تا از روی 
رغبت یا تســلیم، به دین حق بگروند و زمین 
را پــر از عدل و داد و برهــان می کند. طول و 
عرض شهرها به طاعت او درآمده، کافری باقی 
نمی ماند مگر اینكه ایمان مــی آورد و فاجری 
نمی ماند مگــر اینكه به صالح می گــرود. در 
حكومت او درندگان از درِ ســازش درمی آیند، 
زمین برکات خود را آشــكار نموده و آســمان 
برکت خود را نازل می کند. گنج ها برایش آشكار 
می شود... )طبرسی، احتجاج ج1، صص 290-

291؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج52، ص280(.
دولت علم •

 دولــت کریمــه مهدوی، دوران گســترش 
بی نظیر علم و دانش است. در این دوران، بیش 
از دوازده برابر آنچــه از ابتدای تاریخ تا به حال، 
دانش رشد نموده، رشد علمی  ایجاد خواهد شد. 
به این فرموده امام صادق ســالم اهلل علیه دقت 

کنیم: 
»دانش 27 حرف است، تمام آنچه پیامبران 
الهی به بشر عرضه کرده اند تنها دو بخش از این 
27 بخش علم است و مردم از اّول خلقت تا به 
امروز تنها با دو بخش از علوم آشــنایی دارند. 
هنگامی که قائم ما قیــام کند 25 بخش دیگر 
علم را بر مردم عرضه می کند و آن را گسترش 

می دهد« )مجلسی، بحاراالنوارج52، ص٣٣6(.

بنابراین پیشرفت های مهم علمی  و 
همین طور پیشرفت های دیگری که تا 
زمان ظهور آن حضرت تحقق خواهد 
یافت، در مقابل رشــد علوم در زمان 
حكومت حضــرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه 
بســیار ناچیز خواهد بود. به خاطر این ویژگی، 
می توان این دولت را »دولت علم« نامید. ظهور 
این دانش عظیم، موجب شكوفایی و درخشش 
تمدن و فرهنگی بی سابقه در تاریخ خواهد شد.

یكی از جهاتی که موجب این رشــد علمی 
بزرگ است، تكامل عقول انسان هاست. هرچقدر 
عقل انســان کامل تر شــود، او بیشتر به سوی 
علــم و دانش خواهد رفت. نورانیت عقل، راهبر 
انســان به سوی کشف مجهوالت و یافتن پاسخ 
برای پرسش هاي گوناگون است و این تالش و 
کوشش به رشد علمی خواهد انجامید. در دولت 
مهدوی، به خاطر نعمت وجود امام عصر ارواحنا 
فداه عقول انســان ها رشــد و تكامل بی سابقه 

خواهند یافت. 
در روایت است که:

 آن حضرت، دست مبارکش را بر سر انسان ها 
خواهــد نهاد که بر اثر آن عقل آن ها مجتمع و 
کامل خواهد گردید )قزوینی، صافی در شــرح 

کافی، ج1، ص 259(.
 این عنایت مهدوی، چنان بر قدرت درک و 
فهم افراد خواهد افــزود که جز با علم و دانش 
حقیقی سیراب نخواهند شد و دائماً براي افزونی 

دانش خویش تالش خواهند نمود.
 عامل دیگر رشد علم در دولت کریمه مهدوی، 
وجود مظهر علم الهی یعنی ولّی خداســت که 
ابواب علوم الهی را که تا آن زمان به خاطر جهات 
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عامل دیگر رشد 

علم در دولت 

کریمه مهدوی، 

وجود مظهر علم 

الهی یعنی ولّی 

خداست که ابواب 

علوم الهی را که تا 

آن زمان به خاطر 

جهات گوناگون 

و موانع متعدد، 

مکتوم مانده، 

آشکار و تبیین 

می نماید. 

گوناگون و موانع متعدد، مكتوم مانده، 
آشــكار و تبیین می نماید. در دوره ی 
امامان گذشته، دولت های جائر، مانع 
گسترش مدرسه علمی امامان بودند 

و نمی گذاشتند مردم از افاضات علمی آنان بهره 
ببرند؛ چنان که دعبل خزاعی در قصیده مشهور 
خویــش »مدارس آياٍت خلت من تالوة« یعنی 
مجالس علمی شما، مهجور و خالی از خوانش 
ماند، به آن اشاره نمود )ابن حیون، شرح األخبار، 

ج ٣، ص 17٣(.
محدودیت هــاي ظالمانــه ی حاکمان اموی 
و عباسی نگذاشــت امامان علوم الهی را آشكار 
کنند، طبیعتاً در دولت مهدوی چنین موانع و 
محدودیت هایی نخواهد بود و امام با آزادی کامل، 
علوم الهی خویش را در دسترس عالقه مندان و 
هوشمندان امت خواهد نهاد، آن هم علومی که 

ذره ای از آن تا به آن زمان آشكار نبوده است.
عامل دیگر رشــد علم در دولــت مهدوی، 
دگرگون شدن مدل ها و شیوه های علمی در آن 
روزگاران است. روش هاي علمی موجود مبتنی 
بر فرضیه و آزمون و سعی و خطاست و چاره ای 
هم جز آن نبوده اســت، لذا تا سال ها براساس 
یک فرضیه به چیزی گمــان می بردند و آن را 
علمی می شــمردند که قرن ها بعد بطالن آن 
فرضیه اثبات می گردید و معلوم می شــد آنچه 
باور داشتند جهل بوده است و نه علم )همچون 
هیأت بطلمیوســی در نجوم که مدت ها علمی 
شمرده می شــد در حالي که علمی نبود(؛ اما با 
وجود ولّی خدا و دانای علوم الهی در ایام ظهور، 
این شــیوه ها از بین خواهد رفت و با استفاده از 
محضر علمی امام، دانش ناب به دور از فرضیه 

و گمــان و اوهــام و ســعی و خطا، 
در دســترس قرار می گیــرد و وقت 
بیهوده  موضوعات  برای  اندیشمندان 
صرف نخواهد شد و آن ها علوم واقعی 
را از سرچشــمه ی زالل علوم و معارف مهدوی 

خواهند نوشید.
دولت اخالق •

مگر مهم تریــن کارکرد اعتقاد دینی، اصالح 
اخالق انســان ها نیســت؟ در ســایه ی باور به 
خداســت که کینه ها به محبت تبدیل شده، و 
الفت و مهربانی ایجاد شــده و افراد با یكدیگر 

برادر می شوند. خداوند در قرآن می فرماید:
ُقوا  ِ َجِميًعــا َواَل تََفَرّ  »َواْعَتِصُمــوا بَِحْبِل الَلّ
ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف  َواْذُكُروا نِْعَمــَت الَلّ
بَْيــَن ُقُلوبُِكْم َفأَْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتــِه إِْخَوانًا َوُكْنُتْم 
ارِ َفأَنَْقَذُكْم ِمْنَها: همگی  َعلَی َشَفا ُحْفَرةٍ ِمَن الَنّ
به حبل الهی چنگ زده و بــه راه های متفّرق 
نرویــد و به یاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که 
شما باهم دشمن بودید و خدا در دل های شما 
الفت و مهربانی انداخت و به لطف و نعمت خدا 
همه برادر دینی یكدیگر شدید و در پرتگاه آتش 
بودید، خدا شــما را نجــات داد.« )آل عمران: 

.)10٣
پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله نیز فرمود: 

»انما بعثــت التمم مكارم االخالق: من برای 
تكمیل مكارم اخالقی مبعوث شدم« )مجلسی، 

بحاراالنوار، ج67، ص٣72(.
 بنابراین وقتی دولت مهدوی نیز مستقر شود، 
ســجایای اخالقی شكوفا شده و رذایل اخالقی 
از جامعــه رخت برخواهد بســت و به فرموده 

امیرمؤمنان:

حذف تشدید اضافه در کلمة «الله»

حذف تشدید اضافه در کلمة «الله»
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آری منش اخالقی 

مهدوی همان 

منش نبوی است 

که در قرآن با 

عنوان اسوة 

حسنه معرفی 

شده است: »او 

شیوه و روش 

پیامبر خدا را در 

پیش می گیرد و 

شما را از کوری، 

کری و گنگی نجات 

می دهد« 

»وقتــی قائــم آل محمد  صلی اهلل 
علیــه و آله قیام کند، کینه و عداوت 
از دل انسان ها پاک خواهد شد و آن ها 
چون برادران صمیمی  با کمال آرامش 

و امنّیت و صفا و صمیمّیــت در کنار یكدیگر 
زندگی خواهند کرد.« )علم الهدی، کمال هستی 
در عصر ظهــور، صص 10٣-108 بخش دهم، 

زوال کینه از دل ها(
 براساس روایات:

َمــاِن يَُقوُم َقائُِمَنا َو  »الَْخْيُر ُكُلُّه فِی َذلَِك الَزّ
يَْدَفُع َذلَِك ُكلَّه : همــه ی نیكی ها در آن زمان 
اســت که قائم ما قیام می کند و زشتی ها را از 
میان برمی دارد )ابن ابی زینب، الغیبه للنعمانی، 

ص 206(.
ًة بَْعَد َفَساِدَها: و خداوند می تواند  »أَْن يُْصلَِح أَُمّ
امتی را پس از آنكه فاسد شدند، اصالح  نماید« 

)اربلی، کشف الغمه، ج2، ص47٣(.
امام هادی   علیه السالم نیز می فرماید: 

خداوند حق را به دســت او تحّقق می بخشد 
و باطــل را نابود می کند )کمال الدین ترجمه ی 

پهلوان، ج 2، ص: 79-80 روایت 9و10(.
 نیز از امام باقر   علیه السالم نقل شده:

آن هنگام کــه امام قیام کند، دوران مزامله و 
برابری فرا می رســد و مرد از جیب برادر دینی 
خود به قدر نیازش برمی دارد و او مانع نمی شود 

)مجلسی، بحاراالنوار، ج52 ص٣72(. 
از دیگــر ویژگی های عصر ظهور، زنگارزدایی 
از دل مــردم و کنار رفتن قهر و کینه  هاســت 
که هم ســبب اتحاد و دوستی فراگیر می شود 
و هــم زمینه ســاز پیدایش برخــی از فضایل 
اجتماعــی مانند نوع دوســتی، ایثــار و انفاق 

می گردد؛ در حدیثی آمده اســت: او 
قلعه  هــای گمراهی را می گشــاید و 
زنگار از دل  های الیه بسته برمی گیرد 
)مجلسی، بحاراالنوار، ج٣6، ص ٣08(. 

پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله نیز فرمود: 
»با ظهور مهدی، کشمكش ها و کینه ورزی ها 
از بین خواهد رفت« )مجلسی، بحاراالنوار، ج52، 

ص ٣8٣ پاورقی(.
و یا در ســخنی مشــابه از حضــرت علی  

 علیه السالم: 
»اگر قائم ما قیام کند، ... کینه ها و ناراحتی ها 
از دل های بندگان خدا زایل می گردد.« )همان، 

ص٣16(
آری منش اخالقی مهدوی همان منش نبوی 
است که در قرآن با عنوان اسوة حسنه معرفی 
شده اســت: »او شیوه و روش پیامبر خدا را در 
پیش می گیرد و شما را از کوری، کری و گنگی 

نجات می دهد« )کلینی، الكافی ج8، ص 66(.
 دل ها در چنین دولتی، چنان مهربان و الهی 
می شــود که همه ی رذایل اخالقی جایشان را 
به فضائل اخالقی خواهند داد و صمیمی ترین 
رفتارها بین انسان ها برقرار خواهد گشت و این 
به برکت آن وجود مســعود اســت که دل ها از 
کینه و خشم پاک و نورانی می شود؛ چنانچه در 

دعای افتتاح می خوانیم: 
»إشــِف بِِه ُصدوَرنا و أذِهــب بِِه غيَظ قلوبِنا: 
خدایا به برکت امام زمان علیه الســالم دردهای 
باطنی ما را شــفا بخش و خشم دل های ما را 

فرو بنشان«.
دولت قانون •

در دولت جهانی حضرت مهدي ســالم اهلل 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

13
  شماره 6    تابستان 97

پس از ظهور 

مهدی )عج( هیچ 

حّقی از کسی 

برعهده دیگری 

نخواهد ماند مگر 

آنکه آن  حضرت 

آن را بازستانده، 

به صاحبش 

خواهد داد

علیه، محــور و رکن اصلــی تمامی  
قانون گذاری هــا و وضع مقررات، آراء 
و تصمیم گیری ها، احكام الهی، وحی، 
قــرآن و آموزه های متعالی آن بوده و 

همه ی قوانین و مقررات به قرآن عرضه خواهد 
شد. این قوانین درصورتی قابل پذیرش خواهند 
بود که مطابق و هماهنگ با قرآن و سنت پیامبر 
و ائمه ی معصومین باشند. البته ظاهراً این غیر 
از قوانین و دستورات نوینی است که خود امام 
مهدی عجل اهلل فرجه مــی آورد و یا مقررات و 
احكام ثانوی است که ایشــان، آن ها را وضع و 
به مــردم و کارگزاران ابــالغ می نماید. در این 
دولت، همه در برابر قانون یكسانند. در یک نظام 
الهی، فرزند نوح هم که باشــی اگر تمرد کنی، 
از مجازات مصون نیستی. اصول قانون اساسی 
دولت آن حضرت که از سرچشمه وحی جاری 
گشته اســت، هم نوید عدل می دهد و هم مژده 
تقویِت نهاِد دین در همه زوایای زندگی فردی و 
اجتماعی و حاکمّیت خدا در زندگی انسان. در 
این دوره به علت استفاده از ابزارهای پیشرفته 
علمــی  و بــه کار گرفتن افراد امیــن و توانا در 
پست های قضایی، حدود الهی به طور کامل اجرا 
خواهد شد و به اندازه ی سر سوزنی به کسی ظلم 

نخواهد شد و حق کسی ضایع نخواهد گشت. 
امام صادق  علیه السالم در این باره می فرمایند:

»پــس از ظهور مهدی )عــج( هیچ حّقی از 
کســی برعهده دیگری نخواهد ماند مگر آنكه 
آن  حضرت آن را بازستانده، به صاحبش خواهد 
داد.« )برنجیان، فرهنگ و تمدن جهان در عصر 
موعود، ص200 به نقل از مجلسی، بحاراالنوار 

ج52، ص٣20(.

 دسترســی مردم بــه قانون الهی 
و آموزه های دینــی به راحتی فراهم 
می شود و ســطح فهم و درک آن ها 
چنان باال خواهد رفت که خودبه خود 

مجری قانون خواهند بود.
آن حضرت شیوه درست بهره برداری از احكام 
و قوانین را به مــردم می آموزند و آن بخش از 
کتاب و سنت را که متروک و منزوی شده، زنده 

می نمایند. 
امام صادق علیه السالم در این باره می فرمایند: 
»خداوند اســالم را پس از خوار شــدن، به 
دست او عّزت خواهد بخشید و پس از متروک 
ماندن احكام اهلل و قوانین آن، دوباره آن را زنده 
می کنــد و هرگونه بدعتی را به دســت مهدی 
عجــل اهلل فرجه از بین خواهد برد و گمراهی را 
نابود و سنت های اصیل را زنده خواهد ساخت« 

)کاظمی، بشارة االسالم، ص 297(.
در ایــن روزگار کارگزاران دولــت، مردم را 
به خیــر و تقوا و رعایت قانــون دعوت نموده، 
خودشــان نیز اهل عمل به آن ها خواهند بود. 
امام صادق علیه السالم درباره ی دولت حضرت 
مهدی علیه السالم فرمود: »یشیر بالتقی و یعمل 
بالهدی« آن حضرت به تقوا فرامی خواند و خود 
نیز بر اساس هدایت، عمل می نماید )مجلسی، 

بحاراالنوار، ج52، ص269(. 
همچنیــن در عبارتــی از دعــاي افتتــاح 
می خوانیم: خدایا به دست او، دین خود و سّنت 
پیامبرت را آشــكار ساز، به طوری که چیزی از 
حق نماند که ناچار باشد از ترس مردم پنهانش 
َه نَِبِيَّك َحّتی  کند: »َاللُّهَمّ اَْظِهْر بِِه ديَنَك َوُســَنّ
ال يَْسَتْخِفی بَِشــیءٍ ِمَن الَْحِقّ َمخاَفَه اََحٍد ِمَن 
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 ره آورد این 

مساوات و اجرای 

چنین راهبرد 

اقتصادی در سطح 

جامعه آن است که 

فقر و ُتهی دستی 

ریشه کن گردیده 

و فاصله های 

طبقاتی برچیده 

می شود به طوری 

که هیچ فرد 

نیازمندی باقی 

نمی ماند که محتاج 

دریافت صدقات 

و زکوات باشد

الَْخلِْق«.
یعنی در دولت مهدوی همه قوانین 
و احكام الهی که در طول سالیان براثر 
انحــراف دولت ها، متــروک مانده به 

دست آن حضرت، آشكار و بدان عمل می شود و 
هیچ چیز از دین مخفی نمی ماند. کسي بر قانون 
الهی، تفوق نخواهد داشــت و همه در برابر آن، 

مساوی خواهند بود.
دولت مساوات •

بســیاری از رنج هاي انســان ها در زندگی از 
وجود تبعیض هــا، نابرابری ها و بی عدالتی هایی 
اســت که حاکمّیت ها اعمال می کنند. تقسیم 
ناعادالنه بیت المال و منابع عمومی کشــورها، 
تبعیض نسبت به افراد و خاصه خواری ها، انباشته 
شــدن ثروت نزد عده ای خاص و بی توجهی به 
حقوق اقشــار ضعیف و نیازمنــد و حادثه دیده 
و محــروم، امتیاز دهی نابجــا از ثروت عمومی 
 در جهــت منافع شــخصی و گروهی، زندگی 
اجتماعی را تلخ و غیرقابل تحّمل می ســازد. از 
برنامه هــای دولت مهدوی اجــرای کامل اصل 
مساوات است که به برکت آن، زمینه ی تعدیل 
ثروت ها فراهم می شود و منابع عمومی به صورت 
عادالنــه در بین همه ی افراد به طور مســاوی 
تقسیم خواهد شــد و از تراکم ثروت و احتكار 
جلوگیری می شود. در پی اجرای این برنامه هیچ 
فرد محتاج و تهی دســت و محرومی در جامعه 

باقی نخواهد ماند.
امام باقر علیه السالم فرمود: 

وية َو َعَدَل  َم بِالَسّ »اِذا قاَم قائُم اَْهِل الَْبيِت َقَسّ
ِعيِة: وقتی قائم خاندان پیامبر صلی اهلل علیه  فِی الَرّ
و آله قیام کند اموال عمومی را به طور مســاوی 

تقســیم می کند و در میان خلق به 
عدالت رفتــار می نمایــد« )ابن ابی 

زينب، الغيبة للنعمانی ص 2٣7(.
در زمان آن حضرت اصل مساوات 
و برابــری به اجرا در می آید و همگان از حقوق 

انسانی و الهی خود بهره مند می شوند.
 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نیز فرمود: 

شما را به مهدی بشارت می دهم که در اّمت 
من برانگیخته خواهد شد... او اموال را به درستی 
تقسیم می کند. کسی پرســید: مراد چیست؟ 
فرمود: یعنی بین مردم مساوات را اجرا خواهد 

کرد )اربلی، کشف الغمة، ج 2، ص471(.
 آری، او ثروت همگانی را در اختیار همگان 
خواهد گذاشت و عدالت علوی را به همه نشان 

خواهد داد.
 ره آورد این مســاوات و اجرای چنین راهبرد 
اقتصادی در ســطح جامعه آن است که فقر و 
تُهی دســتی ریشــه کن گردیده و فاصله های 
طبقاتی برچیده می شود به طوری که هیچ فرد 
نیازمندی باقی نمی ماند کــه محتاج دریافت 

صدقات و زکوات باشد. 
امام باقر علیه السالم فرمود: 

امام مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف، 
میان مردم به مساوات رفتار می کند به گونه ای 
که کسی پیدا نشود که نیازمند دریافت زکات 

باشد )طبرسی، اعالم الوری، ص 464(.
از طرفی چون خوی زیاده خواهی افراد نیز بر 
اثر رشد اخالقی و تربیتی، مهار می شود، حرصی 
بــرای زراندوزی و تكاثر اموال و تفاخر و اخالق 
قارونی، وجود نخواهد داشت تا آثار سوء آن، که 
زیاده خواهی باشد، دامنگیر جامعه شود؛ لذا افراد 

ة
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امام چون قیام 

فرمایند همه ی 

عوامل ناامنی 

را می زدایند و 

یک جامعه  ی کامالً 

آسوده و امن و 

توأم با عدالت و 

فضایل اخالقی 

ایجاد می نمایند. 

این امنّیت از 

طرفی فراگیر 

است و از طرف 

دیگر همه ی انواع 

آن؛ یعنی امنّیت 

جانی، امنّیت 

شغلی، امنّیت 

اقتصادی و امنّیت 

اجتماعی را شامل 
می شود

از قناعت و مناعت طبع برخوردارند.
وقتی دارایی ها در اختیار امام زمان 
قرار گیرد، پس از تقسیم بالسویه باز 
اگر کســي به لحاظ شــرایط خاص، 

نیازمند باشــد، آن حضرت از اختیارات خاص 
خود اســتفاده نموده به او خواهند بخشید و او 
را بی نیاز خواهند نمود. نكته ی جالب دیگر در 
دولت کریمه ی مهدوی این است که آن حضرت 
ریشه ی بســیاری از نزاع ها و دشمنی ها را که 

مسائل اقتصادی است، می خشكانند. 
امام باقر علیه السالم می فرمایند: 

»هنگامی که قائم اهل بیت قیام کند، بیت المال 
را یكسان و عادالنه در میان مردم قسمت خواهد 
کرد و به مردم خواهد فرمود: بیایید از این اموال 
به میزانی کــه نیاز دارید برداریــد! این همان 
چیزی اســت که برای آن پیوند خویشاوندی 
را قطــع می کردید و برای به دســت آوردن آن 
مرتكب گناه شــده، حتی به خون ریزی و قتل 
و جنایت دســت می زدیــد ... او به گونه ای در 
بخشش اموال ســعه ی صدر و بزرگواری نشان 
خواهد داد که تا به آن روز کسی چنان رفتاری 
نداشته  است.« )برنجیان، فرهنگ و تمدن جهان 
در عصر موعود، ص178 به نقل از منتخب االثر، 

ص٣10(.
دولت امنّیت •

قدر امنّیت کسی داند که در شرایط خوف و 
هراس و آشــوب و نزاع و کشتار و ... قرار گرفته 
باشــد. ناامنی، مصیبتی عظیم است و امنّیت، 
نعمتی سترگ. بجا و صحیح گفته اند که: »قدر 
امنّیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید« 

و یا:

نعمــت،  دو  اهمیــت  و  »قــدر 
ناشناخته است، سالمتی و امنّیت«!) 
سلیمانی آشتیانی، مهدی و درایتی، 
محمدحســین ، مجموعه رسائل در 
شرح احادیثی از کافی، ج 2، ص: 254 نعمتان 

مجهولتان، الصحة و االمان(. 
شــرایط دردناک کســانی را تصور کنید که 
در تهدید یک حمله هوایــی، بمباران و مرگ 
و ویرانــی، یک حرکت انتحــاری، یک زلزله ی 
ناگهانــی و... قرار گرفته اند و قدرت مقابله و راه 
نجات هم ندارند. خدای متعال نوید داده  است 
که در دولت مهدوی، امنّیتی فراگیر برقرار شود 
و همه خوف هــا و هراس ها به آرامش و امنّیت 
تبدیل شــود. این وعده ی الهی در قرآن کریم 

این گونه بیان شده است:
 »َو لَُيبّدلَنهم من بعد خوفهم امناً«)نور: 55(: 
ما محققاً خوف و ترس آن ها را به امنّیت مبّدل 

سازیم. 
حضــرت مهدی )عج( در مدت کوتاهی پس 
از ظهور، از طریــق اجرای عدالت، امنّیت را در 
سرتاسر جهان حاکمّیت خواهد بخشید. وقتی 
که زمین از لوث وجود ســتمگران و جائران و 
مفسدان که منشأ ناامنی و خوف و هراس مردم 
هستند، پاک سازی شــود زمینه امنّیت فراهم 
می گردد. شــاید برخی از روی ســاده لوحی و 
ظاهر بینی، از شــّدت عمل آن حضرت نسبت 
به مفســدان تعجب کنند؛ امــا باید بدانند که 
بدون از بیــن رفتن آن ها عدل و داد در جامعه 
حاکمّیت پیدا نمی کند و امنّیت ایجاد نمی شود. 
به عبارت دیگر، مبــارزه ی بی امان و قاطع آن 
حضرت با افراد متجاوز و ستمگر همانند انجام 
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کمال انسان در 

رسیدن به علم 

و معرفت است: 

خود را بشناسد؛ 

پدیدآورنده ی 

خویش و جهان را 

بشناسد و بداند 

از کجا آمده و به 

کجا روان است

دادن یــک عمل جراحی برای بیرون 
آوردن غده ی خطرناک ســرطانی در 
بدن است که فقط از این طریق امكان 
پاک سازی همه جانبه ی جامعه فراهم 

می آید و آرامش و امنّیت در سراسر جهان برقرار 
می گردد.

چنانكه شاهد هستیم پیش از ظهور حضرت 
مهدی علیه السالم، ظلم و جور و توّحش بر جهان 
حاکم اســت و امنّیت مــردم در نقاط مختلف 
بازیچه ی اهداف شوم ظالمان و مفسدان است 
که هرلحظه بخواهند جایی از جهان را به خاک 
و خون کشیده و ویران می سازند. امام چون قیام 
فرمایند همه ی عوامل ناامنی را می زدایند و یک 
جامعه  ی کاماًل آســوده و امن و توأم با عدالت و 
فضایــل اخالقی ایجاد می نمایند. این امنّیت از 
طرفی فراگیر است و از طرف دیگر همه ی انواع 
آن؛ یعنی امنّیت جانی، امنّیت شــغلی، امنّیت 
اقتصادی و امنّیت اجتماعی را شامل می شود. 
امیرمؤمنان حضرت علی علیه السالم در اشاره به 

این واقعّیت می فرمایند: 
چون قائم ما قیام کند هر زن در آن زمان، با 
همه ی زیب و زیورِ خویش، فاصله عراق تا شام 
را بدون کوچک ترین ترســی به تنهایی خواهد 
پیمــود )برنجیان، فرهنــگ و تمدن جهان در 
عصر موعود، ص 170 بــه نقل از خصال، ج2، 

ص 626(.
این امنّیت، فقط برای انسان ها نخواهد بود، 
بلكه حتی حیوانات و وحوش را هم دربر خواهد 
گرفــت و چنانكه نویــد داده اند: گرگ و میش 
در کنار هم با آرامش و امنّیت خواهند زیســت 
)برنجیــان، فرهنگ و تمدن جهــان در عصر 

موعود، ص 167 به نقل از عقدالدرر، 
باب9، ح٣69( و از یک آبشخور، آب 

خواهند نوشید.
همه ی این هــا ثمره ی وجودی آن 
امام مهربان است که با وعده ی الهی جامعه ای 
برین را خواهد ســاخت که نمونه اش را در این 
وسعت و ابعاد، در هیچ برهه ای از تاریخ ندیده ایم 

و در هیچ کتابی نخوانده ایم. 
با دعا براي ظهور موفورالسرورش، تعجیل در 
برپایی آن جامعه ی امن را از خداوند درخواست 

کنیم.
دولت توحید •

کمال انســان در رســیدن به علم و معرفت 
است: خود را بشناسد؛ پدیدآورنده ی خویش و 
جهان را بشناسد و بداند از کجا آمده و به کجا 
روان است. این شناخت ها که به مدد عقالنّیت 
او به دســت می آید، از انســان یک آگاهِ واقعی 
می سازد که او را به سوی سفیران الهی رهنمون 
می شــود و با هدایــت آن راهنمایان، خضوع و 
خشوعی کامل نســبت به خالقش می یابد که 
معنایش همان عبودیت و بندگی است. این سیر 
کمال، عموماً با موانعی چون هواهای نفسانی و 
اضالالت شیطانی روبرو می شود و ناقص می ماند 
یا بــه بیراهه می رود. مجمــوع کارکرد عقل و 
راهنمایان الهی می تواند انســان را به آن کمال 
یعنی معرفت و عبودیت، رهنمون شود. پیروزان 
در این سیر همان انسان هاي قدرشناس و شاکر 
و سپاسگزار الهی هستند که به کمال رسیده اند؛ 

اگرچه تعداد آن ها کم باشد:
َو َقليل ِمن ِعبادی الَشكور )سبأ: 18( و تعداد 

کمی از بندگان من شكرگزار هستند.
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 تصّور کنید 

روزگاری را که 

حجت خدا، حضرت 

مهدی سالم اهلل 

علیه ظهور فرموده 

و همه جهان را 

با نور خویش 

منّور کرده باشند 

و مردم از همه 

رسانه های روز، 

تفسیر نورانی 

قرآن و معارف 

مبدئی و معادی 

را از آن حضرت 

بشنوند  درحالي که 

عقولشان هم 

کامل شده و 

موانع هدایت هم 

مرتفع شده باشد

این اقلّیت به کمال رسیده، در همه ی 
دوره هــاي تاریخی بوده انــد و براثر 
ستم های جائران و ظالمان، تلخی ها 
و ســختی هایی را تحّمــل نموده اند، 

اما خداوند نوید داده اســت کــه آن موانع در 
واپسین دوره ی تاریخ، توسط حّجت برگزیده اش 
حضرت مهدی ســالم اهلل علیه برطرف شود و 
زمینه ی کمال بدون موانعی که پیشاروی انسان 
بوده اند، فراهم شــده و آن ها بتوانند به راحتی 
و بدون تحّمل ســختی و مرارت و خوف، این 
مســیر کمال را طی نمایند و به آئینی که خدا 
برایشان پسندیده، بگروند و هراسشان به امنّیت 
تبدیل شود و جز خدا را نپرستند و نسبت به او 

هیچ گونه شرک نورزند:
َولُيَمِكَنــَن لَُهم ديَنُهُم الــذی ارتَضی لَُهم َو 
لَُيَبِدلََنُهــم ِمن بَعِد َخوفِِهم اَمنــاً يَعُبدونَنی ال 
يُشِركوَن بی َشــيئاً: و آن دینی را که برایشان 
پسندیده اســت به سودشان مســتقر کند، و 
بیمشــان را به ایمنی مبدل گردانــد، ]تا[ مرا 
عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند 

)نور:55(.
 طبیعی اســت وقتی موانــع هدایت از بین 
برود، انســان ها به فطرت الهی خود، رو کنند و 
خداباور شوند و به شریعت اسالم درآیند و دیگر 
جایی نخواهد ماند که ندای شهادت بر توحید و 

رسالت نبوی از آن بلند نشود. 
امام جعفر صادق  علیه السالم فرمودند:

 » إَِذا َقاَم الَْقائُِم اَل يَْبَقی أَْرٌض إاَِلّ نُوِدَي فِيَها 
 :ِ داً َرُسولُ الَلّ ُ َو أََنّ ُمَحَمّ الَلّ َشــَهاَدُة أَْن اَلإِلََه إاَِلّ
زمانی که حضرت قائم، قیام فرماید، سرزمینی 
باقی نمی ماند مگر اینكه ندای شهادتین »الاله 

االالل و محمــد رســول الل)صلی الل 
عليه و آله(« از آن برخواهد خاســت 
)مجلسی، بحاراالنوار، ج52، ص٣40(. 
دیگر کفــر و مظاهــر آن، وجود 
نخواهد داشت و زمین به نور توحید الهی تابناک 

خواهد شد.
»و أشــرقت االرض بنور ربّها: و زمین به نور 

پروردگارش روشن شد.« )زمر: 69(.
 امام محمد باقر علیه الســالم، در تفسیر این 
آیه که »خداوند زمین را بعد از مردنش دوباره 

زنده می نماید« )حدید: 17( فرمودند:
 منظور آن اســت کــه خداوند به وســیله 
حضرت قائم علیه الســالم زمین را که به خاطر 
کفر و استكبار مردم، مرده  است با توحید زنده 
شــرح  نعمان بن محمد،  )ابن حیون،  می نماید. 
األخبار في فضائل األئمة األطهار علیهم السالم، 

ج ٣، ص٣56 (. 
 تصّور کنیــد روزگاری را کــه حجت خدا، 
حضرت مهدی ســالم اهلل علیه ظهور فرموده و 
همه جهان را با نور خویش منّور کرده باشــند 
و مردم از همه رســانه های روز، تفسیر نورانی 
قرآن و معارف مبدئی و معادی را از آن حضرت 
بشــنوند  درحالي که عقولشان هم کامل شده و 
موانع هدایت هم مرتفع شــده باشد، آیا جایی 
برای کفر و شــرک باقــی می ماند؟ تأثیر کالم 
و ســخن امام که با فطرت الهی آن ها سازگار 
است، چنان در قلب ها تأثیرگذار خواهد بود که 
پرده ی اوهام و شكوک و شبهات را زائل نموده 
و با رضا و رغبت، موّحد شده و عبودیت خدا را 
خواهند گزید. به راستی دیدن چنین جامعه ی 
توحیدی، آرزوی همه خداباوران منتظر است، 

ة

حذف تشدید اضافه در کلمة «الله»

حذف تشدید اضافه در کلمة «الله»
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امت من در زمان 

ظهور مهدي، به 

نعمت هایي دست 

مي یابند که پیش 

از آن، در هیچ 

دوره اي دست 

نیافته بودند. در 

آن روزگار آسمان 

باران فراوان 

دهد و زمین هیچ 

روئیدني را در دل 

خود نگاه ندارد

پس دعا کنیم بــرای دیدارش: اللهم 
عّجل لولّیک الفرج.

دولت رفاه •
همه می دانیم فقــر و گرفتاری و 

قرض داری و درگیری با مشــكالت معیشتی، 
روح انسان ها را خســته و پریشان نموده و گاه 
اجازه رشــد و تعالی معنوی را از افراد ســلب 
کرده، چه بسا کسانی را هم به بی اعتقادی و کفر 

بكشاند:
»كاد الفقر أن يكون كفراً: نزدیک اســت که 
فقــر به کفر بینجامد« )کلینی، کافی، ج2، ص 

.)٣07
این آفت، به کلی در دولت مهدوی ریشه کن 
خواهد شد و انسان ها در رفاه و آرامش و آسایش 
عمومی خواهند زیست و این امر زمینه ی رشد 
و تعالی معنــوی و فكری افراد را فراهم خواهد 

ساخت. 
از امام باقر  علیه السالم نقل شده: 

»همه ی اموال جهان در نزد مهدي گرد آید، 
آنچه در دل زمین اســت و آنچه بر روي زمین، 
آنگاه حضرت مهدي بــه مردم بگوید: بیایید و 
این امــوال را بگیرید. این هــا همان چیزهایي 
است که براي به دســت آوردن آن، قطع رحم 
کردیــد و نزدیكانتــان را رنجاندید، خون هاي 
به ناحق ریختید و مرتكب گناهان شدید، بیائید 
و بگیرید.« )برنجیان، فرهنگ و تمدن جهان در 
عصــر موعود، ص 178 به نقل از منتخب االثر، 

ص٣10(. 
در توصیف دولت مهدوی آمده است:

یرضی فی خالفته اهل االرض و اهل السماء و 
الطیر فی الجّو: در روزهای خالفتش، اهل زمین 

و آســمان و پرندگان هوا، خشــنود 
خواهند شد )اربلی، کشف الغمه، ج2، 

ص469(.
کشــاورزي  محصوالت  ازآنجاکه   
عمده ترین عنصر در رونق اقتصاد جوامع بشري 
به شمار می رود و آن وابسته به نزوالت آسماني 
و باران هاي مناسب است، در آن دوران این امر 

تحقق می یابد. پیامبر گرامي اسالم فرمود:
 »امــت مــن در زمــان ظهور مهــدي، به 
نعمت هایي دســت مي یابند که پیش از آن، در 
هیچ دوره اي دست نیافته بودند. در آن روزگار 
آسمان باران فراوان دهد و زمین هیچ روئیدني 
را در دل خــود نگاه ندارد.« )برنجیان، فرهنگ 
و تمــدن جهان در عصر موعود: 178 به نقل از 
کشــف الغمه، ج2، ص 47٣؛ خصال، ج2، ص 

.)626
 البته این می تواند نتیجه ی همان روح ایمان 
و عبودیتی باشــد که افــراد در آن زمان پیدا 

کرده اند، چنانچه قرآن فرماید:
 »اگر مردم آبادي ها، ایمان آورده و تقوا پیشه 
ساخته بودند، برکات آسمان و زمین را به روي 

ایشان می  گشودیم.«)اعراف: 96(. 
در توصیف دیگــری از پیامبر اکرم  صلی اهلل 

علیه و آله مي خوانیم:
 »در آخرالزمــان در میان امتم، مهدي قیام 
مي کنــد، خداوند کران تا کران قلمرو حكومت 
جهاني او را توســط باران، ســیراب مي سازد، 
زمین، گیاه و نبــات خود را مي رویاند، او اموال 
را عادالنه به مــردم اعطا مي کند و به دامداري 
و دامپروري و رونق اقتصادي اهمیت می دهد و 
امت را عظمت می بخشد« )کلینی، کافی، ج1، 
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سهم زمین نیز در 

این آبادانی بسیار 

مهم است. زمین 

نیز در این دوران، 

برکات )منابع و 

ذخایر( خود را 

بدون هیچ گونه 

امساکي عرضه 

خواهد کرد. آنچه 

بکارند، ده ها برابر 

خواهد رویاند و 

از طرف دیگر با 

پیشرفت علوم و 

فنون، کشاورزي 

و دامداري نیز 

رونق گرفته و 

محصوالت چندین 

برابر خواهد شد

ص214(.
و نیز فرموده اند:

فراوان  »آب ها در دولت مهــدي، 
می  شود و زمین برکات خود را چندین 

برابر می  کند« )برنجیان، فرهنگ و تمدن جهان 
در عصر موعــود، ص 20٣ به نقــل از ینابیع 

المودة، ص 467(.
امــام علي  علیه الســالم نیز راجــع به رونق 
اقتصادي در عصر ظهور و نزول برکات آسماني 

در آن دوره ی طالیي می  فرماید: 
»چون قائم قیام کند، آسمان چنان  که باید، 
ببارد و زمین گیاه رویاند.« )ابن بابویه ملقب به 

صدوق، خصال، ج2، ص 626(.
عالوه بر همه ی این ها چنانچه کســی هنوز 
نیازمند باقی بماند، از عطا و بخشــش مهدوی 
بهره مند خواهد شد؛ چنانچه امام باقر علیه السالم 

فرمود:
 »مهدي  علیه السالم، در سال دوبار به مردم، 
اموال می بخشد و در ماه دوبار امور معیشت بر 
آنان عطــا فرماید ... تا نیازمندي به زکات باقي 
نماند و صاحبان زکات، زکاتشان را نزد محتاجان 
آورند و ایشان نپذیرند، پس آنان زکات خـویش 
در کیســه ها نهاده در اطــراف منازل و خانه ها 
بگردند تا محتاجي را پیدا کنند و مردم بیرون 
آیند و گویند: ما را نیازي به پول شما نیست ... 
پس دســت بخشش گشاید چنان که تا آن روز 
کســي آن چنان بخشــش اموال نكرده باشد.« 
)مجلسی، بحاراالنوار، ج52، صص ٣90-٣91، 

ح 212(.
دولت آبادانی •

تمام ویرانی های ناشی از حاکمّیت ستمگران 

و مفســدان، در دولت مهــدوی آباد 
می شود و اثری از خرابی و ویرانی باقی 
نخواهد ماند. راه ها و جاده ها گسترش 
یافته و مقررات خاص در این باره وضع 
خواهد شــد. در روایتی از امام باقر علیه السالم 

نقل شده است که:
َر: در زمان  »َفاليْبقی فِی األْرِض َخراٌب ااِلّ ُعِمّ
حكومت حضرت مهدی)عــج( در روی زمین 
هیچ ویرانی ای نمی ماند مگر آنكه آباد می شود.« 

)مجلسی، بحاراالنوار، ج52، ص191(. 
همچنین در روایت دیگری آمده  است که:

»در آن هنگام راه های اصلی را بیش از پیش 
گســترش خواهند داد.« )برنجیان، فرهنگ و 
تمدن جهان در عصر موعود، ص 169 به نقل از 

االرشاد، ج2، ص ٣85(.
 استفاده ی ناصحیح از منابع طبیعی و محیط 
زیســت متوقف شــده از تمــام ظرفیت آب و 
خاک و طبیعت اســتفاده خواهد شد. به برکت 
امام ســالم اهلل علیه و دولت َحّقه ی او، آسمان 
سخاوتمندانه می بارد و زمین بی دریغ می رویاند 

و بار می دهد. 
در حكومت های بشــری فقــط بخش هایی 
از محیط زیســت، آباد می شود که به نحوی در 
ارتباط با حاکمان و اطرافیان و همفكران ایشان 
و یا طبقه اشراف و بزرگان و صاحب نفوذهاست 
و بقیه ی طبقــات و دیگر نقاط زمین فراموش 
می شوند؛ ولی در دولت مهدوی که امر عمران و 
تولید و توزیع ساماندهی می شود و موانع آبادانی 
برطرف شده نزوالت آسمانی هم فراوان می شود، 
همه جا به نعمت و آبادانی می رسد. جالب است 
کــه در توصیف جهان در آن دولت تعابیری به 
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حکومت او شرق و 

غرب جهان را فرا 

می  گیرد و گنج هاي 

زمین، براي او 

ظاهر می  شود و 

در سرتاسر جهان 

جاي ویراني باقي 

نخواهد ماند، مگر 

اینکه آن را آباد 

خواهد ساخت

کار رفته اســت که نشان می دهد آن 
دوران را باید دوران سرسبزی نامید. 
در روایتی از امیرمؤمنان علیه السالم 

می خوانیم: 
 »چــون قائم قیام کند، ... زنی از عراق برون 
آید و تا شام برود و جز بر زمین های سرسبز گام 
ننهد..« )ابن بابویه ملقب به صدوق، خصال، ج2، 

ص 626(.
 سهم زمین نیز در این آبادانی بسیار مهم است. 
زمین نیز در این دوران، برکات )منابع و ذخایر( 
خود را بدون هیچ گونه امســاکي عرضه خواهد 
کرد. آنچه بكارند، ده ها برابر خواهد رویاند و از 
طرف دیگر با پیشرفت علوم و فنون، کشاورزي 
و دامداري نیز رونق گرفته و محصوالت چندین 
برابر خواهد شد. با توسعه ی علم و دانش، تمامي 
منابع و ذخایر روزمیني و زیرزمیني، شناسایي و 
کشف شده همه وهمه دست به دست هم خواهند 
داد و در جهت تأمین رفاه و آسایش انسان، در 
آن عصر طالیي نقش آفرینی خواهند نمود. در 

حدیثي راجع به عصر ظهور می  خوانیم: 
»انســان در عصر حاکمّیت جهاني حضرت 
مهــدي، هرآنچــه از انواع دانه هــاي زراعي بر 
زمین بیفشاند، هفتصدبرابر، برداشت می کند.« 

)عقدالدرر، باب 7، ص211(.
 همان گونــه که خداي متعال در قرآن کریم 

فرموده است: 
»مثل آنان که مالشــان را در راه خدا انفاق 
کنند، به مانند دانه اي است که از یک دانه، هفت 
خوشــه بروید و در هر خوشه اي صد دانه باشد 
و خداوند براي هرکس که بخواهد، می  افزاید.« 

)بقره: 261(.

 در روایات دیگری می خوانیم:
 »حكومت او شــرق و غرب جهان 
را فرا می  گیرد و گنج هاي زمین، براي 
او ظاهر می  شود و در سرتاسر جهان 
جاي ویراني باقي نخواهد ماند، مگر اینكه آن را 
آباد خواهد ساخت.« )علم الهدی، کمال هستی 
در عصر ظهــور، صص 62-6٣ بخش ســوم: 
ظاهرشدن معادن... به نقل از بحاراالنوار، ج52، 

ص ٣2٣(.
همچنین با کشــف منابع و ذخایر زمیني و 
توزیع عادالنه ی آن، درآمد سرانه آحاد جامعه، 
باال رفته و با رفع نیازهاي افراد، فقر و تهیدستي، 
از کل جهان، رخت برمی بندد و غنا و بي نیازي 

تحقق عیني پیدا خواهدکرد. 
حضرت امیرمؤمنان علیه السالم فرموده اند:

 »زمین آنچه در اعماق خویش دارد، براي او 
بیــرون دهد و همه ی امكانات و برکات خویش 
را در اختیار او گذارد.« )مجلســی، بحاراالنوار، 

ج52، ص280: تظهر له الكنوز(.
امام باقر علیه السالم نیز می  فرمایند: 

»زمین براي قائم ما درهم پیچیده می  شــود 
)یعنی طی االرض خواهند نمــود(... و در روي 
زمین جاي ناآبادی باقي نمی  ماند.« )ابن بابویه، 
شــیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج 1، 

ص: ٣٣1 باب٣2(.
دولت مستضعفان •

هرکس را که از حق خویش محروم شده و در 
سیطره ی ظالمان، به ضعف کشانده شده و در 
زنجیر ظلم قرار داده شده باشد، »مستضعف« 
گویند. هرگونه محرومیت و استضعاف در مورد 
هر فردی نكوهیده  اســت ولی در مورد کسی 

ة
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دولت 

مستضعفان، همان 

دولت اهل البیت 

علیهم السالم 

است که در طول 

حیات خود از حق 

خویش محروم 

ماندند و مورد 

ظلم واقع شدند

همچون پیشــوای الهی مردم که از 
حق بیشتری برخوردار بوده و دارای 
نقش بیشــتر و مؤثرتــری در اصالح 
جامعه باشــد، اگر او را به استضعاف 

کشند و تحت اســتیال و زندان و تبعید و ظلم 
قرار دهند، مصیبت افزون تر و عواقب آن شوم تر 
و آثار تخریبی اش بیشتر خواهد بود. دوازده  امام 
ما را از حق خویش محــروم نمودند و ضعیف 
نگه داشتند، اما خداوند وعده داده و اراده نموده 
که ســرانجام این مســتضعفان را پیشوایان و 

وارثان زمین گرداند:
»َو نُريُد اَن نَُمَنّ َعلَی الَذيَن اســُتضِعفوا فِی 
االَرِض َو نَجَعلَُهم اَئَِمًة َو نَجَعلَُهُم الوارِثيَن: ما اراده 
کرده ایم که بر مســتضعفان مّنت نهاده، آنان را 
پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم.« )قصص:5(.

این آیه به صراحت، از امامت فرودســتان و 
مستضعفان ســخن گفته و آنان را میراث بران 
زمین معرفی نموده است. این وعده ی خدایی با 
ظهور و قیام مهدی آل محمد  صلوات اهلل علیهم 

به دست آن منجی بزرگ تحقق می پذیرد. 
امیرمؤمنان  علیه الســالم در تفسیر این آیه 

فرموده اند:
»ُهم آُل ُمَحَمــد، يَبَعــَث الّلُ َمهديِّهم بَعَد 
جهِدِهــم، َفيعّزُهم َو يذل َعُدوُهم: اینان )یعنی 
این مستضعفان که پیشــوایان و وارثان زمین 
خواهند شد(، همان خاندان پیامبرند که خداوند 
پس از سختي ها، مهدی ایشان را برانگیزد و به 
آنان عّزت بخشد و دشمنانشان را خوار نماید.« 

)غیبت شیخ طوسی، ص184(. 
بنابرایــن دولت مســتضعفان، همان دولت 
اهل البیت علیهم السالم است که در طول حیات 

خود از حق خویش محروم ماندند و 
مورد ظلم واقع شدند.

همچنین آن حضرت روزی خطاب 
به مردم فرمود:

»لَتعطَفَنّ الّدنیا َعلَینا بَعَد شماِســها َعطف 
الّضروس َعلی ولدها: قطعــاً و یقیناً روزگاری، 
دنیا پس از چموشــی و روگردانی، همانند شتر 
تندخویی که از دادن شــیر به دوشــنده اش، 
خــودداری کــرده و آن را برای بچــه اش نگاه 
می دارد، به سوی ما روی می آورد و به ما مهربان 
می شود.« سپس این آیه را تالوت فرمودند: »و 
نُريُد اَن نَُمّن َعلی الّذين اســُتضِعُفوا فِی االرِض 
َو نَجَعلَُهم ائّمًه و نَجَعلَُهــُم الوارِثيَن: اراده ما بر 
این قرار گرفته است که به مستضعفان )جهان( 
مّنت )نعمت کامل( بخشیم و آنان را پیشوایان 
و وارثین روی زمین قرار دهیم.« )نهج البالغه، 

ص 506(.
دولت مهدوی، دولت الهی أئمه است که در 
طول زندگیشان یا خانه نشینی بر آن ها تحمیل 
شــد یا غیبت. بر یازده امام خانه نشــینی و بر 
آخریــن امام، غیبت و زیســت پنهانی. در این 
دوران ها شیعیان آن ها هم در استضعاف کامل 
به سر برده و تحت ظلم اکثریت یا حكومت هاي 
فاسق و فاجر بوده و هستند. استضعاف اینان نیز 
در دولت مهدوی مرتفع خواهد شد و به عنوان 
کارگــزاران دولت جهانی به خدمت مشــغول 
خواهند شد. دیگر محرومان و مستضعفان نیز 
از قید و بند ظالمان رها خواهند شد و آزادانه و 
با اراده ی خویش، دین الهی را انتخاب خواهند 
نمود و در حریت کامل و با عزت زندگی خواهند 
نمود و مالک سرنوشــت خویش خواهند شد. 

حذف تشدید و فتحه اضافه در کلمة «الله»
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در زمان قائم  

علیه السالم 

خداوند شنوایی 

گوش ها و بینایی 

چشم های شیعیان 

را به گونه ای 

زیاد می کند که 

دیگر بین آن ها 

و امام، پیک و 

ُپست نخواهد 

بود. او از فاصله 

دور با پیروان 

سخن می گوید 

و آنان سخنش 

را می شنوند 

و حضرت را 

می بینند

بدین گونه اســت که بــا اراده الهی، 
پیچیده  درهــم  اســتضعاف  طومار 

می شود و روزگارِ آزادی خواهد آمد.
دولت مدرن •

در پرتو دولت مهدوی، دانش، تكنیک و اقتصاد 
پیشــرفت حیرت انگیزی خواهند داشت. رشد 
بی ســابقه ی عقول، خارج ساختن علم و دانش 
از تیول افراد خاص و ورود همه ی اســتعدادها 
به حیطــه ی پژوهش و ابتكار و خالقیت و رفع 
محدودیت های اقتصادی که مانع رشــد علم و 
فناوری بودند و نیز درک حضور امام که مظهر 
علم الهی است ابعاد جدیدی از زندگی نوین و 

خارق العاده را رقم خواهد زد.
در زمان قائم  علیه الســالم خداوند شنوایی 
گوش ها و بینایی چشم های شیعیان را به گونه ای 
زیاد می کند که دیگر بیــن آن ها و امام، پیک 
و پُســت نخواهد بود. او از فاصله دور با پیروان 
ســخن می گوید و آنان سخنش را می شنوند و 
حضرت را می بینند؛ یعنی آن ها مستقیماً در هر 

کجا باشند با امام علیه السالم تماس می گیرند:
ُ َعزَّوَجلَّ لِِشيَعِتَنا فِي   »إِنَّ َقائَِمَنا إَِذا َقاَم َمدَّ اللَّ
أَْسَماِعِهْم َو أَبَْصارِِهْم َحتَّی اَليَُكوَن بَْيَنُهمْ  َو بَْينَ  
الَْقائِمِ  بَِريٌد يَُكلُِّمُهُم َفَيْسَمُعوَن َو يَْنُظُروَن إِلَْيِه َو 
ُهَو فِي َمَكانِــِه« )کلینی، روضه کافی، ج8، ص 

241، بحاراالنوار، ج52، ص ٣٣6(.
پیامبر اکرم  صلی اهلل علیه و آله نیز می فرمایند: 
»در آن هنگام زمین در کمتر از یک چشــم 
برهم زدن پیموده می شــود؛ به گونه ای که اگر 
کسی از آنان بخواهد شرق یا غرب زمین را در 
ساعتی بپیماید این کار در کمترین زمان ممكن 
میسر خواهد بود.« )مجلسی، بحاراالنوار، ج52، 

ص 280(.
 چنانكه پیشــتر گفته شــد طبق 
روایات، علم 27 شاخه دارد که تنها دو 
شــاخه از آن تا زمان ظهور برای بشر 
آشكار شده و 25 شاخه ی دیگر در زمان دولت 
آرمانی امام موعود آشــكار می شود )مجلسی، 
بحاراالنوار، ج52، ص٣٣6(. ازسوی دیگر عقل 
بشــر در زمان ظهور حضرت کامل خواهد شد 
و راه اندیشیدن و خردورزی و شكوفایی دانش 
و بســتر کمال برای انسان هموار گشته و امام 
مهدی  علیه الســالم، جهل و نادانی را از ساحت 
فكر و اندیشــه بشــر خواهد زدود )مجلسی، 
بحاراالنوار، ج52، ص ٣٣6(. بی شک، تكنولوژی 
در زمان حضرت بســیار متفــاوت با فن آوری 

امروزی بشر خواهد بود که قابل تصور نیست. 
البته همه این پیشرفت های بزرگ از طریق 
اعجاز صورت نمی گیرد، بلكه این پیشــرفت ها 
محصول تكامل علمی واقعی  عصر بعد از ظهور 
اســت که قفل و بند از پای عقل و علم گشوده 
شده و خالقیت و رشد به اوج می رسد؛ اعجاز آن 

حضرت خود مقوله ی دیگری خواهد بود.
گرایــش دینــی و معنــوی و عبودیتی در 
انســان ها در دولت مهدوی، همراه و هم زمان با 
علم می گسترد و انسان آن عصر، دین داری را با 
پیشرفت و صنعت و فن آ وری ناسازگار نمی بیند. 
بنابر روایات، اســتفاده از انرژی خورشــیدی و 
غیرخورشیدی، وسایل سریع السیر، صدا و تصویر 
به گونه ای شهودی و حضوری در گستره ی عالم 
هستی، وســائل ارتباطی و رســانه ای کارآمد 
خواهند شد و همه چیز مانند کف دست، پیش 
روی خواهد بود )ابن بابویه، شیخ صدوق، کمال 
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آغاز قیام مهدوی 

با مشارکت 

ذخیره ای از 

پیامبران الهی 

یعنی جناب 

عیسوی همراه 

خواهد بود تا 

نشان دهد که 

دولت مهدوی، 

همان دولت الهی 

است که مطلوب 

همه ی انبیاء و 

رسوالن و اولیاء 

و امامان در طول 

تاریخ بوده و اگر 

همه ی آن ها حاضر 

باشند با او در این 

نهضت مشارکت 
می کنند

الدیــن، ج2، ص674(. بــا توجه به 
وجود امنّیت کامل و رشــد اقتصادی 
باال، مانعی برای ارتقــای افراد وجود 

نخواهد داشت.
در روایات آمده  است که در عصر ظهور ـ به 
دلیل وجود وســایل مدرنـ  سفر کردن در هوا 

امری عادی خواهد بود:
ابَ   ــحَ ِّلَنَّ لَُه السَّ َرنَّ لَُه الرِّيَاَح َو أَلَُذل »أَلَُســخِّ
اب« )مجلســی،  َعاَب َو أَلَُرقَِّينَُّه فِي اأْلَْســبَ الصِّ

بحاراالنوار، ج52، ص٣12(.
البته از صنایع تخریبی و ویرانگر در آن دولت 
که دولت صلح و امنّیت و رشــد و ایمان است 
خبری نخواهد بود؛ زیرا فــنّ آوری در خدمت 
بشر و عدالت و امنّیت و آسایش و آزادی به کار 
می رود. برای نمونه به ایــن روایت امام صادق  

علیه السالم می نگریم که فرمود:
»اِن الُمؤِمَن فی َزماِن القائِِم و ُهَو بِالَمشــِرِق 
يَری اَخــاُه بِالَمغِرِب َو َكَذا الَــذی فِی الَمغِرِب 
يَری اَخاُه بِالَمشِرِق: وقتی که قائم ما قیام کند، 
مؤمنی که در شــرق جهان اســت برادرش را 
که در غرب جهان اســت می بیند و به عكس، 
مؤمنی که در غرب جهان اســت برادرش را که 
در شرق جهان است می بیند.« )بهاءالدین نیلی 
نجفی، علی بن عبدالكریم ، سرور أهل اإلیمان في 

عالمات ظهور صاحب الزمان، ص115(. 
دولت مشارکت •

آغاز قیام مهدوی با مشــارکت ذخیره ای از 
پیامبــران الهی یعنی جناب عیســوی همراه 
خواهد بود تا نشــان دهد کــه دولت مهدوی، 
همان دولت الهی است که مطلوب همه ی انبیاء 
و رســوالن و اولیاء و امامان در طول تاریخ بوده 

و اگر همه ی آن ها حاضر باشــند با او 
این نهضت مشــارکت می کنند.  در 
علیه السالم  حضرت عیسی مســیح 
که به تعبیر قرآن کریم )نساء: 157( 
مصلوب و کشــته نشد و به آسمان عروج نمود 
)درحالي که فرد دیگری که شبیه او بود مصلوب 
شد و مسیحیان به اشتباه افتادند و گمان بردند 
عیسی مصلوب شد و پس از مرگ، عروج نمود( 
توســط خداوند ذخیره گردید تــا هنگام قیام 
حضرت مهدی علیه السالم، به نصرت او آید و با 
همكاری او دولت مهدوی شكل گیرد و همه ی 
مسیحیان جهان با دیدن مشــارکت او با امام 
زمــان، به حقانیت امام و اســالم یقین کنند و 

ایمان آورند و همراه نهضت شوند.
اگر همه ی پیامبــران و حجت های الهی در 
یک زمان مجتمع شــوند، ذره ای اختالف بین 
آن ها نخواهد افتاد و همگی با مشارکت یكدیگر 
مأموریــت هدایت خلق را پیــش خواهند برد. 
این بدان خاطر اســت که آن ها از هوای نفس 
و ریاســت به دورند و جز به مأموریت خود که 
هدایت مردم است نمی اندیشند. به تعبیر قرآن:

ُسوُل بَِما أُنِْزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنوَن  »آَمَن الَرّ
ُق بَْيَن  ِ َوَماَلئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه اَل نَُفِرّ ُكٌلّ آَمَن بِالَلّ
أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه َو َقالُوا َسِمْعَنا َو أََطْعَنا ُغْفَرانََك َربََّنا 
َوإِلَْيَك الَْمِصيُر: این رسول به آنچه خدا بر او نازل 
کــرده ایمان آورده و مؤمنان نیز همه به خدا و 
فرشــتگان خدا و کتب و پیغمبران خدا ایمان 
آوردند ]و گفتند[ ما میان هیچ یک از پیغمبران 
خدا فرق نگذاریــم و ]همه یک زبان و یكدل[ 
گفتند که ما ]فرمان خدارا[ شــنیده و اطاعت 
کردیم، پروردگارا، ما آمــرزش تو را خواهیم و 
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دولت پیروز و 

آرمانی مهدوی 

در همه ی 

زمینه ها، دولت 

شگفتی هاست؛ 

شگفتی در 

برقراری عدالت 

واقعی و فراگیر 

فردی و اجتماعی، 

وفور نعمت ها، 

آبادانی و 

سرسبزی طبیعت 

و محیط زیست، 

فقرزدایی، 

مهربانی، وحدت 

و همگرایی، 

خدامحوری، 

قضاوت حق محور، 

امنّیت فراگیر، 

رشد عقالنی، 

گسترش علوم 

و... که نمایی زیبا 

از جامعه برین 

دنیوی است

بازگشت همه به سوی توست.« )بقره: 
.)285

پیامبــر اکرم صلــی اهلل علیه و آله 
فرمود: 

»ِمــْن ُذِرّيَِّتــَي الَْمْهــِدُيّ إَذا َخــَرَج نَــَزَل 
َمُه َو َصلَّی َخلَْفُه:  عيَســی بْنُ َمْريََم لُِنْصَرتِِه َفَقَدّ
مهدی علیه السالم از فرزندان من است، زمانی 
که قیام می کند عیسی بن مریم علیه السالم برای 
نصرت و یاری او )از آســمان( فــرود می آید و 
حضرتش را برای نماز مقّدم می دارد و به او اقتدا 
می نماید.« )امالی صدوق، ص 218، مجلس٣9(.

 این مشــارکت موجب ایمان آوردن مسیحیان 
به مقام مهدوی می  شود و پیروزی ایشان سریع تر، 
آسان تر و بدون خونریزی اتفاق خواهد افتاد. با نزول 
عیسی از آسمان و دیدن این معجزه توسط مسیحیان 
که بخش عظیمی از جهان را تشكیل می دهند و به 
جهت پیــروی و اقتدای او به حضرت مهدی، آن ها 
نیز گردن می نهند و بدون جنگ و خونریزی بخش 
عظیمی از عالم تحــت اختیار حضرت قرار خواهد 
گرفت. حضرت عیسی  علیه الســالم از بزرگ  ترین 
یاران امام خواهــد بود که نقش وزیر اول را خواهد 
داشــت. بنابه بعضی روایات، دّجــال و فتنه ی او را 

حضرت عیسی از بین خواهد برد. 
 علی علیه الّســالم، در توصیــف آن روزگار 

فرمود:
 »... روز جمعه فرارســد و نماز اقامه شــود، 
عیسی علیه الّسالم با دو جامه ی درخشان قرمز 
فرود می آید، گویی که از سر او روغن می چكد، 
موهای سر او صاف، چهره اش زیبا و شبیه ترین 
خلق خدا به پدرتان ابراهیم خلیل الّرحمان است. 
مهدی، عیسی را می بیند و به عیسی گوید: ای 

فرزند بتول با مردم نماز گزار. عیسی 
گوید: نماز برای تو به پا شــده  است. 
پس مهدی علیه الّسالم پیش آمده با 
مردم نماز می گزارد و عیسی در پشت 
سر او نماز خوانده و با او بیعت نماید.« )بحرانی، 
سیدهاشم ، حلية األبرار في أحوال محمد و آله 

األطهار علیهم السالم، ج 6، ص٣05، باب٣٣ (.
در روایاتی دیگر از رجعت و مشــارکت انبیاء 
دیگری چون الیاس، دانیال و یونس نیز صحبت 
شده  است. همچنین مشارکت فرشتگان الهی، 
یــاران درگذشــته در دوران غیبت که هنگام 
ظهور، رجعت می نمایند و افراد شــاخص دیگر 

هم از موضوعات قطعی دولت مهدوی است.
دولت شگفت •

دولت پیــروز و آرمانی مهــدوی در همه ی 
زمینه ها، دولت شگفتی هاســت؛ شــگفتی در 
برقــراری عدالــت واقعــی و فراگیــر فردی و 
اجتماعی، وفور نعمت ها، آبادانی و سرســبزی 
طبیعت و محیط زیســت، فقرزدایی، مهربانی، 
وحــدت و همگرایــی، خدامحــوری، قضاوت 
حق محور، امنّیت فراگیر، رشد عقالنی، گسترش 
علــوم و... که نمایی زیبا از جامعه برین دنیوی 
اســت. از دیگر شــگفتی های این دولت، رشد 
فن آوری و دانش اســت تاآنجاکــه در مخّیله 

انسان های امروزی هم نگنجد. 
در روایتی از امام صادق علیه الســالم چنین 

نقل شده:
»اِّن قائَِمنا اِذا قاَم اَشــَرَقِت االَرُض بِنورِ َربِّها َو 
اسَتغَني الِعباُد ِمن َضوءِ الّشمس: هنگامی  که قائم 
ما قیام کند، زمین به نور پروردگارش روشــن 
می  شود، آن چنان که بندگان خدا از نور آفتاب 
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»خدایا پریشانی  ما 

را به یاری او جمع 

کن، پراکندگی ما 

را به او وحدت 

بخش، گسیختگی 

ما را با او پیوند 

ده، اندک ما را به 

او زیاد فرما، ذلّت 

ما را به او عّزت 

ده،  تنگدستی ما 

را به او توانگری 

ببخش، بدهی ما 

را از برکت او 
ادا کن

بي نیاز می  شوند.« )اعالم الوری: 464(.
 این به معنای دستیابی و کشف نور 
و انرژی های جدیدی است که حتی 
نور خورشید شود  می تواند جانشین 

که بسیار فراتر از انرژی های اتمی است.
تكامل علوم و صنایــع در آن دوران به حّدي 
خواهد رســید که مردم دانشمند با رهبري آن 
امام بزرگ، قادر به کشف های مهمی در طبیعت 
شــوند. ابوبصیر از امام صادق علیه السالم نقل 

می نماید: 
ـُه إَِذا تََناَهِت اأْلُُموُر إِلَی َصاِحِب َهَذا اأْلَْمِر  َـّ »إِن
َرَفَع اللُ تََباَرَك َو تََعالَی ُكلَ  ُمْنَخِفٍض  ِمنَ  اأْلَْرِض  
نَْيا  َو َخفَّــَض لَُه ُكلَّ ُمْرتَِفٍع ِمْنَها َحتَّی تَُكوَن الدُّ
ِعْنَدُه بَِمْنِزلَِة َراَحِتــِه َفأَيُُّكْم لَْو َكانَْت فِي َراَحِتِه 
َشْعَرٌة لَْم يُْبِصْرَها: هنگامی  که کارها به صاحب 
اصلي والیت )مهدي علیه السالم( برسد، خداوند 
هر نقطه ی فرورفته اي از زمین را براي او مرتفع 
و هر نقطه ی مرتفعي را پایین می  برد آن چنان 
که تمــام دنیا نزد او به منزله ی کف دســتش 
خواهد بود! کدام یک از شما اگر در کف دستش 
موئي باشد آن را نمی  بیند؟!« )ابن بابویه، شیخ 

صدوق، کمال الدین، ج2، ص674، باب 58(.
امروزه با نصب فرســتنده ها بر فراز کوه ها و 
نقاط مرتفع، به انتقال تصاویر به نقاط مختلفي 
از جهان کمک مي کننــد و حّتي از ماهواره ها 
نیز اســتفاده کرده تا مناطق وسیع تري را زیر 
پوشش انتقال تصاویر قرار دهند به این منظور 
که همه ی کســاني که دســتگاه هاي گیرنده 
دراختیار دارند بتوانند از آن اســتفاده کنند. از 
حدیث فوق چنیــن برمی  آید که در عصر قیام 
حضرت مهدي علیه السالم یک سیستم نیرومند 

و مجّهز براي انتقال تصویرها به شكل 
دوطرفــه به وجود می  آید که شــاید 
تصّور آن هم امروز براي ما مشــكل 
باشد، آن چنان که تمام جهان به منزله 
کف دست می شــود که جزئی ترین چیزها در 
آن قابل مشــاهده خواهد بود. نه موانع مرتفع 
و نه پســتی و بلندی های زمین، مانع از رؤیت 
موجودات روي آن نبوده و همه چیز برای همه 
آشكار خواهد بود، بسان مویی که در کف دست 

قابل مشاهده است.
 یكی دیگر از شگفتی ها را امام باقر علیه السالم 

این گونه تشریح می فرمایند: 
»برای صاحب شــما )مهدي علیه الســالم( 
آن وسیله ی ســرکش ذخیره شده است. گفتم: 
منظور از وســیله سرکش چیست؟ امام فرمود: 
ابري است که در آن غرش رعد و شّدت صاعقه 
یا برق اســت؛ او بر این وســیله سوار می  شود. 
آگاه باشــید او به زودي بر ابرها ســوار می شود 
و به آســمان ها و زمین هاي هفت گانه ســفر 
می کند.« )برنجیان، فرهنگ و تمدن جهان در 
عصر موعود، ص 158 به نقل از بصائر الدرجات، 

صص 429-428(.
به نظر می رســد منظــور از ابر، وســیله ی 
فوق العاده سریع الّسیري اســت که در آسمان 
به صورت توده اي فشــرده از ابر به نظر می  رسد؛ 
غّرشــي همانند رعد و قدرت و شّدتي همچون 
صاعقــه و بــرق دارد و به هنــگام حرکت، دل 
آســمان را با نیروي فوق العاده خود می  شكافد 
و به پیش مــی  رود و می  تواند به هر نقطه اي از 
آسمان حرکت کند. وسیله ای مافوق مدرن که 
فعاًل تصور آن ساده نیست. شگفتی های دیگری 
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تنها او )مهدی 

علیه السالم( 

است که پس از 

دوران های طوالنی 

بالخیز و تنگناهای 

طاقت فرسا، غم ها 

و گرفتاری ها را 

از دل شیعیانش 

برطرف می نماید

نیز درباره ی آن دولت ذکر شــده که 
فعاًل به همین مقدار بسنده می کنیم.

دولت نجات •
در یک کلمه، دولت مهدوی، دولت 

نجات و سعادت اســت؛ نجات از همه تنگناها و 
مشــكالت و وصول به سعادت حقیقی در دنیا و 
آخرت. اگر به این قســمت از دعاي افتتاح دّقت 
کنیم نجات از مشــكالت به دست با کفایت او را 

مشاهده می کنیم: 
»خدایا پریشــانی  ما را به یــاری او جمع کن، 
پراکندگی ما را به او وحدت بخش، گسیختگی ما 
را با او پیونــد ده، اندک ما را به او زیاد فرما، ذلّت 
ما را به او عّزت ده،  تنگدســتی ما را به او توانگری 
ببخش، بدهی مــا را از برکت او ادا کن، فقر ما را 
به مدد او جبران فرما، جدایی و دودســتگی ما را 
به او برطرف کن، دشــواری کار ما را به او آســان 
گردان، روی ما را به دیدار او سپید کن، اسیران ما 
را به یاری او آزاد گردان، خواسته های ما را به لطف 
او بــرآور، وعده های ما را به ظهور او تحقق بخش،  
دعایمان را به کمک او اجابت کن، حاجت هامان را 
به حق او عطا فرما، ما را به یاری او به آرزوهای دنیا 
و آخرتمان برســان و به لطف او باالتر از آرزویمان  
به ما اعطا کــن، ای بهترین خواسته شــدگان و 

گشاده  دست ترین بخشندگان... «.
امام صادق  علیه السالم فرمودند:

ُج لِلَْكْرِب َعْن ِشــيَعِتِه بَْعَد َضْنٍك  »ُهَو الُْمَفِرّ
َشِديٍد َو باََلءٍ َطِويل: تنها او )مهدی علیه السالم( 
اســت که پس از دوران های طوالنی بالخیز و 
تنگناهای طاقت فرســا، غم ها و گرفتاری ها را 
از دل شــیعیانش برطــرف می نماید.« )غیبت 

نعمانی، ص 91، باب 4(. 

بالهــا،  هراس هــا،  آن  همــه ی 
سختی ها و مظلمه ها برطرف شده و 
دوران رهایی و آزادی و شــادمانی فرا 
می رسد. آن روزگاران، آفات و بالها از 
بین خواهد رفت و دوران ضعف به پایان رسیده 
و افراد، توانمند و پرنیرو می شوند و به تعبیر امام 
سجاد علیه السالم، هریک از یاران امام، نیروی 

چهل مرد خواهد داشت : 
»زمانــی که قائــم ما قیــام می کند خدای 
متعــال آفت هــا را از میان شــیعیان برطرف 
می کند و دل هایشان را )در استقامت( همانند 
فوالد آب دیده قــرار می دهد که قّوت یک مرد 
آنان برابر قّوت چهل مرد خواهد بود.« )غیبت 
نعمانی، ص٣10، باب 19، ح5 و نیز الكافي )ط 

- اإلسالمية(، ج 8، ص294، ح449(.
انــدک زمانی پــس از ظهور و قیــام امام، 
مقاومت های مذبوحانه ی مستكبران در گوشه 
و کنار عالم، درهم شكســته می شود و سراسر 
ســرزمین ها از ســلطه ی آنان خارج شده و در 
اختیــار موّحدان قرار می گیــرد. این آغاز یک 

زندگی نوین براي بشریّت خواهد بود. 
امام باقر علیه الســالم دربــاره ی آن دوران 

فرمودند:
»َكأَنِّي بِأَْصَحــاِب الَْقائِِم عليه الســالم َو َقْد 
أََحاُطوا بَِما بَْيَن الَْخافَِقْيِن َفلَْيَس ِمْن َشيْ ءٍ إاَِلّ َو 
ُهَو ُمِطيٌع لَُهم:  گویا یاران حضرت قائم )عج( را 
می بینم که بر شرق و غرب عالم ُسلطه یافته اند 
و دیگر چیزی وجود نــدارد مگر آنكه مطیع و 
تحت فرمان آنان باشــد.« )ابن بابویه، شــیخ 

صدوق، کمال الدین، ج2، ص67٣، باب58(.
از همین روست که در روزگاران فراق، با تمامی 
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پـایـان

وجــود او را فریاد می کنیم و با کلمات 
دعای ندبه او را مخاطب می ســازیم و 

می گوییم:
»چه زمان خواهد بود که با تو صبح 

و شام کنیم، تا دیده از این کار روشن نماییم؟ 
چه زمان خواهد آمــد که ما را ببینی و ما تو را 
ببینیم، درحالی که پرچم پیروزی را گسترده ای؟ 
آیا آن روز فرا می رسد که ما را ببینی درحالي که 
تو را احاطه کرده باشــیم و تو جامعه ی جهانی 
را پیشــوا شــوی در شــرایطی که زمین را از 
عدالت انباشته ای و دشمنانت را خواری و کیفر 
چشــانده ای و متكّبران و منكران حق را نابود 
کرده ای و ریشــه ی سرکشان را قطع نموده ای 
و بیخ و بن ستمكاران را برکنده ای؟ و ما در آن 
هنگام خواهیم گفت: الحمد هلل رّب العالمین«. 

فهرست منابع: .....................................................
1- قرآن کریم.

2- ابن ابی زینــب محمدبن ابراهیــم، الغیبــة 
للنعمانی، 1٣97 ق، تهران: نشر صدوق.

٣- ابن بابویــه محمدبن علــی، کمال الدیــن و 
تمام النعمــة، 1٣59ش، تهــران: دارالكتــب 

االسالمیه.
4- ابن حیون نعمان بن محمد، شرح االخبار فی 
فضائل االئمة االطهار علیهم الســالم، 1409 ق، 

قم: جامعه مدرسین.
5- برنجیــان جالل، فرهنگ و تمدن جهان در 

عصر موعود، 1٣8٣ش، تهران: طور.
6- خزاز رازی علی بن محمــد، كفاية االثر فی 
النص علی االئمة االثنی عشــر، 1401 ق، قم: 

بیدار.

7- شیخ حر عاملی محمدبن حسن، 
اثبات الهــداة بالنصوص و المعجزات، 

1425ق، بیروت: اعلمی
8- صافــی گلپایگانــی لطــف اهلل، 
منتخب االثر فی االمام الثانی عشر، 1٣80 ش، 
قم: مكتبة آيةالل العظمی الصافي الگلپایگاني، 

وحدة النشر العالمیة.
9- طبرسی احمدبن علی، االحتجاج علی اهل 

اللجاج، 140٣ ق، مشهد: نشر مرتضی.
10- طبرسی فضل بن حسن، اعالم الوری باعالم 

الهدی، 1٣90ق، تهران: اسالمیه.
11- طوسی محمدبن حسن، الغيبة، 1425ق، 

قم: مؤسسة المعارف االسالمية.
12- علــم الهدی محمد باقرـ  برنجیان جالل، 
کمال هستی در عصر ظهور، 1٣79ش، تهران: 

میقات.
1٣- قزوینی مالخلیل  بن غازی، صافی در شرح 

کافی، 1429 ق، قم: دارالحدیث.
14- کاظمی مصطفی بن ابراهیم، بشارة االسالم 
فی عالمــات المهــدی )ع(، 1428ق، بیروت: 

مؤسسة البالغ.
15- کلینی محمدبن یعقوب، الكافی، 1407 ق، 

تهران: دارالكتب االسالمية.
16- مجلسی محمدباقر، بحاراالنوار، 140٣ق، 

بیروت: دار احیاء التراث العربی.
17- مقدسي شــافعي سلمي یوسف بن یحیي، 
عقد الــدرر في اخبار المنتظــر، 1424ق، قم: 

مسجد مقدس جمكران.
18- یــزدی حائــری علی، إلــزام الناصب في 
إثبات الحجة الغائب ، 1422ق، بيروت: مؤسسة 

االعلمی.

ة

ة

ة

ة

5- ابنبابویه محمدبنعلی، الخصال، 1362 ش، قم: جامعه مدرسين. 
6- ابنبابویه محمدبنعلی، الامالی (للصدوق)، 1376 ش، تهران، كتابچى.
7-

4-

2- نهج البلاغه.
3- 

8- اربلی، على بن عيسى، کشف الغمة في معرفة الأئمة، 1381 ق، تبريز: بنى هاشمى.
9- بحرانى، سيدهاشم، حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهمالسلام، 1411 ق، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.
10- 


11- بهاءالدين نيلى نجفى، علىبنعبدالكريم، سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحبالزمان عج، 1426 ق، قم: دليل ما.
12- 

13- سليمانى آشتيانى، مهدى و درايتى، محمدحسين، مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى، 1387 ش، قم: دار الحديث.
14-

24- 

21-

17-

19-

20-

22-

23-

18-

16- 

25-

15-
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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

ارائه و تحلیل
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آزاداندیشی یا بزرگ نمایی
در شخصیـت طاهره قـرةالعین

برنامه ی پرگار در تلویزیون فارسی بی بی سی، 
برنامه ای است چالشی که هر هفته با موضوعاتی 
اندیشــه محور، با حضور صاحب نظران برگزار 
می شود و مدعی اســت در بررسی موضوعات 
به صورت مســتقل تالش می کند. اگر شما از 
مخاطبان و دنبال کننــدگان بحث ها درباره ی 
باور بهائی باشید، حتماً در شبكه های اجتماعی 
از مناظره ی برگزارشــده در ایــن برنامه، بین 
خانم دکتر مینا یزدانــی و آقای دکتر مجید 
تفرشی، باخبر شده اید. این گفت وگو با موضوع 
شخصیت و اثرگذاری طاهره قرةالعين در تاریخ 
بابیت، زمینه ساز گفت وگویی تاریخی و چالشی 
و صحبت هایی کم نظیر شــد که حتی پس از 
پایان برنامه، واکنش های متفاوت اندیشمندان 
و مورخــان معاصر مســلمان و نیــز برخی 

حذف
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چهره های اثرگذار جامعه ی بهائی را برانگیخت. 
در این نوشتار به بررسی برخی از پرسش ها و 
واکنش ها درباره ی شخصیت قرةالعين در این 

گفت وگو می پردازیم.
در ابتدای سخن الزم است موضوعات مطرح 
درباره ی شــخصیت طاهره طبقه بندی شوند. 
آنچــه در برنامه ی پرگار مطرح شــد، هجرت 
طاهــره و تــرک خانــواده در راه اعتقاداتش، 
اقدامات اجتماعــی او بعد از ایمــان به باب، 
چگونگی و علت کشــف برقــع و کاربردهای 

تاریخی شخصیت طاهره در بهائیت است. 
الزم به ذکر است که این نوشتار، با توجه به 
صحبت دقیق خانم یزدانی که گفتند طاهره را 
به گونه ای ببینیم که خود او دیده است، با الهام 
از آموزه ها و نوشته هایی که قرة العين به آن ها 
ایمان داشته و یا از او به جای مانده، به رشته ی 
تحریر درآمده است و نگارنده تالش می کنداز 
»واقعیت های مســلم تاریخی« برای روشــن 

شدن اذهان مخاطبان گرانقدر بهره گیرد. 
1-توجه دکتر مجید تفرشی به این نكته که 

مرگ قرةالعين پیش از آغاز ادعای بهاءاهلل بوده 
و او بر آیین باب زیست نموده و به تعالیم باب 
معتقد بوده و بر سر همان آیین نیز جان باخته، 
بسیار مهم است. جداسازی بابیان و اعتقادات و 
سلوک ایشان از بهائیت، امری حیاتی و بسیار 
مهم است. این مسأله حداقل از دو حیث قابل 
توجه اســت: اول آنكه بهائیان تنها کســانی 
نیستند که باب و پیروان او را تمجید می کنند، 
بلكه ازلی هــا که دشــمنی غیرقابل انكاری با 
بهائیت دارند نیز باب و پیروان او نظیر قرةالعين 
را متعلــق به خود می دانند و مصادره ی باب و 
بابیان را توسط بهائیان برنمی تابند. موضوعی که 
دکتر تفرشی به آن اشاره کرد و مینا یزدانی را 
برانگیخت و او را تا نفی تمام آثار منتشرشده ی 
ازلی ها پیش برد؛ اقدامی که از یک پژوهشگر 
بی طرف بسیار بعید است و شائبه ی تعصب در 
یزدانی را بیش ازپیــش تقویت کرد. دوم آنكه 
تفــاوت میان تعالیم و اعتقادات باب و بهاءاهلل، 
حداقل در ظاهر، بسیار زیاد و غیرقابل کتمان 
است. نمی توان برخی اقدامات قرةالعين نظیر 

از خود دانستن و مصادرهی

برقع (نقاب، رویبند)
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برداشتن برقع یا روبنده را تمجید کرد و چون 
مطابق تعلیمات فعلی آیین بهائی است مرتباً از 
آن ســخن گفت و به همین علت او را الگویی 
بــرای زن ایرانــی امروز و حتــی »تمام زنان 
عالم« معرفی کرد و درعین حال، به پیشینه ی 
خشونت بار رفتار و اعتقادات قرةالعين اشاره ای 

نكــرد و با تأویــل و توجیه، 
از روی آن به ســادگی عبور 
کرد. بایســته ی هر پژوهش 
غیرترویجــی  و  منصفانــه 
به  توجه  قرةالعين،  درباره ی 
بســتر فكری بــروز و ظهور 
پدیده ی بابیه و تمام زوایای 
وجود و اندیشه ی اوست و این 

بستِر بروز و ظهور و این زوایای وجودی، هرچه 
باشند، ابداً ربطی به بهائیت  پیدا نمی کنند.

درباره ی افكار طاهره، مناســب ترین منبع 
تاریخی، رجوع به آن چیزی اســت که طاهره 
آموخته است و به گواه تاریخ، خود مدرس این 
آموخته ها به دیگران بوده است. آنچه که او به 

موجب آن به باب ایمان آورده اســت؛ »تفسیر 
سوره ی یوســف« یا »قیوم االســماء« است 
)گلپایگانی، کشــف الغطا، ؛ محمدحســینی، 
حضــرت طاهــره، ص189(. هرچند چرایی 
پرداختن به »قیوم االسماء« به عنوان مانیفست 
ادعاهای نخستین باب نیازی به توضیح ندارد، 
اما ذکر این نكته خالی از لطف 
نیست که بسیاری از بابیان تا 
پایان عمر، کتاب های مؤخر 
بیان فارسی و  باب همچون 
بودند.  نكرده  را رؤیت  عربی 
این مســأله بدین علت بود 
که اوالً، به هنگام مرگ باب، 
نگارش هیچ یــک از این دو 
کتاب که قرار بود در نوزده واحد و هرکدام در 
نوزده باب انجام پذیرد، به اتمام نرسیده بود و 
باب جانشین خود را مأمور تكمیل آن ها کرده 
بود. بدیهی است کتابی که نگارشش هنوز به 
اتمام نرسیده باشــد، نمی تواند به طور عمده، 
در اختیار مریدان باب قرار گرفته باشــد. ثانیاً، 

2- 

زیر نویس عکس: دکتر سید مجید تفرشی
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نحوه ی انتشــار مطالب در دوران محمدشــاه 
قاجار و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه، به گونه ای 
نبود که در اندک زمانی، مطالبی از این دست 
در سطحی گســترده توزیع شود. مالحظات 
آن دوره ی تاریخــی بــرای انتشــار مطالبی 
این چنین، به هیچ روی با روش های موجود در 

روزگار حاضر که عصر انفجار 
اطالعات است، قابل مقایسه 
نیست. لذا طبیعی است که 
مهم ترین کتاب های باب که 
در اختیــار مریــدان او قرار 
داشــت و افــرادی احیاناً به 
مطالب  مطالعه ی  واسطه ی 
آن به باب ایمان می آوردند، 

کتاب های مقدم او در تفسیر سور مختلف قرآن 
کریم بود که مهم ترین و مفصل ترین آن ها، دو 
تفســیر سوره ی یوســف یا »قیوم االسماء« و 
تفسیر سوره ی کوثر است )شوقی، قرن بدیع، 
صص45 و55(. شوقی همچنین قیوم االسماء را 
اول و اعظم و اکبر کتاب های باب معرفی کرده 

است )همان، ص45(. شوقی در همین کتاب، 
طاهره را مفســر و مدرس دو تفسیر سوره ی 
یوســف و ســوره ی کوثر معرفی کرده و وجه 
احتجاج او با شاهزادگان قاجاری و دیگر مردم 
را مطالب همین دو کتاب دانسته است )همان، 
صــص 17٣ و 174(. هرچند که خانم یزدانی 
که  نوشته ای  در  کوشیده اند 
پس از این مناظره منتشــر 
ترجمه  از وجــود  کردنــد، 
قیوم االســماء توسط طاهره 
ابراز بی اطالعــی کنند و بر 
فرض وجــود، تنهــا آن را 
بازگو کننده ی عقاید صاحب 
اصلی نوشــته ـ و نه اعتقاد 
قرةالعين به آن نوشتهـ  ارزیابی کنند، اما دیگر 
مورخان بهائی، ضمن تأیید نگارش ترجمه ی 
قیوم االسماء توســط قرةالعين، آن را ماده ی 
اولیــه ی تدریس و تبلیغ او در ایام اقامتش در 
کربال معرفی کرده اند )محمدحسینی، حضرت 
طاهره، 189(. بدیهی است که ترجمه ی اثری 

زیرنویس عکس: دکتر مینا یزدانی
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که دستمایه ی ایمان قرةالعين به باب معرفی 
شده و همچنین تفسیر و تدریس آن، به معنی 

تأیید محتوای آن توسط قرةالعين است. 
در ادامه به برخی جمالت خشونت آمیز باب 
در این کتاب اشــاره خواهیم کرد تا مشخص 
شــود که پیروان نخســتین بــاب از جمله 
قرةالعيــن، با چه ایده و مالکی به دنبال اثبات 
حقانیت باورهای خود بودند و چه مســیری را 
برای رسیدن به مقصود خود دنبال می کردند. 
این مدارک را باید از جمله ی همان »فكت های 
مســلم تاریخی« دانســت که برای بازخوانی 
شخصیت قرة العين، باید مورد توجه و بررسی 

قرار گیرد:
2-1- بابیان و به تبع آنان قرةالعين معتقد 
بودند که بر مبناي فرمان باب :»کیفر کساني 
که از باب اعراض کردند و بر وي کفر ورزیدند 
کشته شــدن اســت. زیرا نتیجه ی اعراض از 
کلمه ی الهي و روي گردان شــدن از باب که 
جواني از نژاد عرب است، اعدام و کشته شدن 

با شمشیر است.« 

باب می نویسد: »و انّا نحن ان شاءالل فی يوم 
الّذكر لننّزل علی سرآئر حمرآء و نقّتلكم باذن 
الل باسيافنا علی الحّق كما تكفرون و تعرضون 
عن كلمتنا االكبر هــذا الفتی العربّی الّذی قد 
كان فــی اّم الكتاب علّيا حكيماً: و همانا ما اگر 
خدا بخواهــد در روز ذکر حتما نازل خواهیم 
شــد بر تخت های قرمز و با شما به إذن خدا 
با شمشیرهایمان برحق می جنگیم، همان طور 
که کفر ورزیدید و از کلمه ی اکبر ما، این جوان 
عربی که در ام الكتاب علی حكیم بوده اســت، 
روی گرداندید )قیوم االســماء، سورةاالشــارة 

.)٣4
نمی تــوان پذیرفت که قرة العيــن، مروج و 
مبلــغ کتابی با مضامین این چنینی باشــد و 
درعین حال نســبت به خرید سالح یا اعمال 
خشونت، بی تفاوت باشد. طرفه آنكه استفاده ی 
او از شمشــیر نیز موردتوجه داریوش کریمی، 
مجری برنامه ی پرگار قــرار گرفت. جایی که 
او بــا رادیكال خواندن طاهره به نقل احتمالی 
از تاریخ نبیل گفت: »در بدشــت وقتی طاهره 

طرفه و شگفت آور

مبلّغ (تشدید گذاشته شود)
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وارد اتاق شــد، با شمشــیر وارد شد. در واقع 
او را ســمبل برکشیدن شمشــیر و خشونت 
می کند.« این ماجرا البتــه در تاریخ نبیل به 
این شــكل نقل نشده اســت اما نقل مشابهی 
در صفحات ٣25 و ٣26 از بخش ســوم کتاب 
تاریخ ظهورالحق، نوشته ی مبلغ بهائی فاضل 
مازندرانی به چشم می خورد که آن نقل از منظر 
خوانندگان محترم می گذرد: »در ایام بدشت، 
حضرت قدوس، در وقت فریضه ی صلوة سجاده 
گســترده، با کمال آداب و روحانیت و التجا و 
تمام انجذاب و قربیت و حسن ادا به فریضه و 
نافلــه و اوراد می پرداخت و در آن حال ناگهان 
جناب طاهره شمشــیر برهنه در دست حاضر 
شــد و با فصاحت و شجاعت و اقتداری که به 
وی اختصاص داشت، خطاب نموده می گفت: 
این بساط را درهم پیچ که دور اوراد و سجاده 
سپری شــد و باید به میدان عشق و وفا آماده 
گشــت... و نیز در یومــی از آن ایام، بی پرده و 
نقاب، ســوار بر اسب از باغ مسكونه اش بیرون 
رانــد و در آن حال کلیجــه ی ترمه که جمال 

اقدس ابهی برایش فرســتادند دربر داشــت و 
شمشیر برهنه در دست، توسن دوانده، سیف 
را گردانده گفت: اَیَن َســعیُد الُعلَماءِ َو اَتباَعُه؟ 
و احبــاب حاضرین به یک صدا جواب گفتند: 
ُکُلُهم ماتُوا. باز گفت: اَیَن اَشــَقی االَشــِقیاءِ َو 

اَشیاَعُه؟ و آنان جواب دادند: ُکُلُهم فاتوا...«.
مالحظه می شود که قرةالعين نه تنها معتقد 
بــه آثار باب بود و در ایــن آثار خرید و حمل 
سالح و آمادگی برای جنگ و کشتن مخالفان 
باب، از لوازم اعتقادات بود، بلكه در میدان عمل 
نیز، با آنكه زن بود، از شمشیر برهنه غافل نبود 
و عبارات بســیار محرکی را بــه زبان می آورد 
کــه ثمــره ی آن، تحریک بابیان به کشــتن 
سعیدالعلمای مازندارنی به جرم مخالفت با باب 

بود.
2-2- بــاب و مروجان اندیشــه ی او نظیر 
قرةالعين، مكرراً بابیان را به کشــتن مخالفان 
خود تحریک می کنند. به عنوان نمونه باب در 
قیوم االسماء می نویسد: »يا ايّها الحبيب حّرض 
المؤمنين علی القتال ان يكن منكم عشر رجال  

او بود،
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صابرون يغلبوا باذن الل الفاً. و اّن الل قد يقّويهم 
بدعآئنا قّوة علــی الحّق بالحّق من لدی الباب 
عظيماً. اولئك الّذين قد خلق الل قلوبهم من زبر 
الحديد و ما من نفس ااّل و قد جعل الل فيه قّوة 
من اربعين رجل الّذين هم قد كانوا علی االرض 
شــجاعاً و علی الحّق قويّا. اصبروا يا اهل الصّبر 
فاّن الل قد كان معكم فی ذلك الباب علی الحّق 
بالحّق رقيباً. لن تنالوا البّر حّتی تنفقوا انفسكم 
النفسنا فی سبيل الل العلّی علی الحّق القوّی 
انفاقاً« )تفسیر سوره یوسف سورة القتال 97(. 

ترجمــه: »ای حبیب! مؤمنــان را به جنگ 
تشویق کن که اگر در میان شما ده فرد صبور 
باشــند توانایی تقابل و پیروزی بر هزار نفر را 
دارنــد و خداوند آنان را به واســطه ی دعای ما 
برحق تقویت می کند و از سوی باب بزرگ، به 
آنان عنایت خواهد کرد. آنان کســانی هستند 
کــه خداوند قلب هایشــان را از آهن آفریده و 
برای هریک از آنان نیــروی چهل مرد را قرار 
داده و آنان انســان های شجاعی بر روی زمین 
هستند که بر مسیر حق گام نهاده اند. ای اهل 

بردباری، صبر پیشه کنید که خداوند در این راه 
با شما همراه است و در راه حق از شما مراقبت 
می کند. هرگز به نیكــی عمل نكرده اید تا آن 
زمان که جان هایتان را در راه جان ما و در راه 

خدا و مسیر حق به نیكویی انفاق کنید....«.
اولین نكته ی مهم در این بخش از قیوم االسماء 
آن اســت که در این سوره و سوره های بعد از 
آن، باب تحت عنوان ســوره های جهاد و قتال 
)که البته دو ســوره به نام »سورة القتال« و دو 
سوره به نام »ســورة الجهاد« در قیوم االسماء 
وجود دارد(، مرتباً پیــروان خود را با عباراتی 
مشابه همین عبارات به قتل و کشتار مخالفان 
دعوت خود فرا می خواند. مسأله ای که می توان 
آن را به پیروان او نظیر قرةالعين نیز تسری داد.

نكته ی دوم، گرته برداری های مشخصی است 
که در این بخش از قیوم االسماء از قرآن کریم 
به چشم می خورد. بی گمان باب این عبارات را 
با الهام از آیات 65 و 66 ســوره ی انفال نوشته 
است. در این آیات نیز قرآن کریم مسلمانان را 
به نبرد با کافران تشویق می کند و قدرت هر 

ة

حذف
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فرد را معادل ده نفر می داند و البته در هنگام 
ضعف، قدرت هر مســلمان را با دو کافر برابر 
می داند. باب در این بخش نوآوری به خرج داده 
و عدد ده را به چهل افزایش داده اســت. شاید 
همین آیات باعث شده باشد که جمعیت اندک 
بابیــان در قلعه ی طبرســی در برابر نیروهای 
مردمــی و دولتی مقابل خود کــه ده ها برابر 
بیشتر بودند، مدت ها به امید پیروزی مقاومت 
کنند. اما اگر بخواهیــم در موضوع مناظره ی 
دکتر تفرشــی و دکتر یزدانــی باقی بمانیم، 
باید اشاره کنیم که بی گمان چنین اعالم های 
صریحی برای قتال و کشتار مخالفان، یكسره از 
سوی بابیان و به ویژه قرةالعين تبلیغ می شده 
است. جنگ های سه گانه ی داخلی در مازندران، 
نیریز و زنجان نیز مؤیــدی بر همین موضوع 
است. از »فكت های مسلم تاریخی« که دکتر 
تفرشی در این مناظره بارها به آن اشاره کرد، 
وقوع همین جنگ ها است. اگر هیچ دلیلی جز 
وقوع این درگیری های خونین و ترورهای کور 
را در بابیه سراغ نداشتیم، برای حكم کردن به 

خشونت آمیز بودن این آیین و رفتار پیروان آن 
نظیر قرةالعين کافی بود. 

2-٣- تشــویق های دیگر قیوم االســماء به 
جنگ و قتال با مخالفــان باب تكرار مكررات 
اســت. بااین حال نقل برخی از عبارات باب در 
این کتاب خالی از لطف نیست تا دانسته شود 
که قرةالعين واقعاً به چه چیزی باور داشت و با 
چه اعتقادی اعدام شد. باب در قیوم االسماء با 
عباراتی نظیر » تقاتلوا مع المشركين فی سبيل 
الل«، »يا ايّها المؤمنــون جاهدوا فی الل حّق 
جهاده« و »كفــی الل المؤمنين القتال و كان 
الل بانفسهم فيما اكتســبتم« در سوره 97 یا 
همان سوره ی قتال، بابیان را به قتل و کشتار 
دیگراندیشــان دعوت می کند. این البته تمام 
ســخنان باب در ترویج قتال و جنگ نیست. 
باب در همان سوره، بابیان را به تسخیر برخی 
بالد و اجبار اهالی آن به ایمان آوردن به آیین 
بیان دعوت می کند. او حتی بابیان را از پذیرش 
جزیه یا مالیات از غیر بابیان برحذر می دارد و 
فاصله ی خود را حتی با تساهل و تسامح موجود 
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در اســالم نشــان می دهد. او در قیوم االسماء 
می نویسد: »یا معشر المؤمنین فاسخروا البالد 
و اهلها لدین اهلل الخالص و التقبلوا من الكّفار 
جزية.« خرید اسلحه و آماده شدن برای جنگ 
به محض دریافت قیوم االسماء، از دیگر مفاد این 
کتاب اســت. باب در قیوم االسماء می نویسد: 
»يا ايّهاالمؤمنيــن اذا جآئكم الكتاب من عند 
الّذكر فانقطعوا الی الل الحّق و اشتروا االسلحة 
النفسكم ليوم الجمع فاّن القتال علی المؤمنين 
قــد كان باذن الل فی كتابــه االكبر هذا علی 
الحّق بالحّق موقوفــاً: ای مؤمنان، هنگامی که 
کتاب از سوی ذکر )یعنی باب( به شما رسید، 
در راه خــدا با همه کس قطــع رابطه کنید و 
برای خود سالح بخرید تا در روزی که همگی 
جمع می شوید از آن استفاده کنید که جنگ و 
قتال به اذن پروردگار در این کتاب بزرگ او بر 

مؤمنان واجب شده است«.
ذکر این واقعه ی مهم تاریخی به نقل از منابع 
بهائی در درک اینكــه چگونه طاهره بابیان را 
به خشــونت دعوت می کرد، خالــی از لطف 

نیســت. نقل است که زمانی مالیحیی دارابی، 
سرکرده ی بابیان در نبرد داخلی نیریز، مشغول 
سخن گفتن از تعالیم باب بود. ناگهان »طاهره 
به هیجان آمــد گفت: یا یحیی فأت بعمل ان 
کنت ذا علم رشــید. حاال وقــت نقل روایات 
نیست. وقت آیات بینات است. وقت استقامت 
است. وقت هتک استار اوهام است. وقت اعالء 
كلمةالل اســت. وقت جانفشانی در سبیل اهلل 
است. عمل الزم است، عمل.« )نقبائی، طاهره 
الوفا،  قرةالعيــن، ص23، عبدالبهاء، تذکــرة 

ص٣06(.
تردیدی نیســت که باب بر خالف تبلیغات 
امروزین بهائیان، قصد داشــته تــا با پیروزی 
نظامی، تفكر مهدویت در شــیعه را ســامان 
بخشــد و مطابق با روایات اسالمی، با پیروزی 
در جهاد، تا آنجا که می تواند بر سرزمین های 
مختلف مســلط شود و بدین وســیله، یادآور 
پرچم پیروز مهدی در روایات اســالمی باشد. 
شــاید از همین روست که باب، راه تساهل بر 
غیر بابیان را کاماًل می بندد و چهره ای رادیكال 

ة

به خط بعد منتقل شود.
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از خود به یادگار می گذارد. همه ی این ها البته، 
آن گونه که شوقی تأکید کرده، مفاد تبلیغات 
قرةالعين و اعتقــادات او بوده و ثمرات زیانبار 
خود را در تاریخ ایران به نمایش گذاشته است. 
٣- به نظر می رسد اســتدالل خانم یزدانی 
و ســایر بهائیان که »باب اجرای این تعالیم را 
منوط به اذن اختصاصی خود کرده بود و چون 
چنین اذنی را صادر نكرده بود، وجود خشونت 
در باور بابی منتفی اســت« را با توجه به وقوع 
جنگ های داخلــی پیش گفته نتوان پذیرفت. 
چراکه اوالً نمی تــوان باور کرد که باب چنین 
حجمی از تعالیم خشونت آمیز را در کتاب های 
خود گنجانده باشــد و درعین حال، بابیان را از 
جنگیدن منع کرده باشد. چون دراین صورت، 
بیان چنین مطالبی عبث و بیهوده خواهد بود. 
کالم اگر االهی باشــد، برای عمل کردن نازل 
می شــود نه برای پر کردن و حجم بخشیدن 
به کتاب. به ویژه آنكه این همه تأکید بر جهاد 
و کشــتار غیر بابیان و جزئیات مربوط به آن 
در قیوم االســماء به چشــم می خورد. دو دیگر 

آنكه بــروز همین جنگ ها و کشــتار مفصل 
بابیان از مسلمانان نشان می دهد که یا بابیان 
خود را معطل اجازه ی باب نكرده اند و یا آنكه 
اجازه های الزم برای جهاد را داشــته اند که در 
هر دو صورت، استدالل خانم یزدانی مخدوش 
خواهد بود. به نظر می رســد ریشه ی استدالل 
خانم یزدانی و سایر مبلغان بهائی این عبارت 
از قیوم االسماء باشد که »ياايّها المؤمنون طّهروا 
من االرض المقّدســة خبائثها فانّها قد كانت 
خالصة لل من دون الّناس و اقتلوا المشــركين 
حيث وجدتموهم باذن الّذكر« که تصریح دارد 
هرجا کــه کافران را یافتید، آنان را با اذن ذکر 
یعنی باب بكشید. این درحالی است که استناد 
به جمالتی از این دســت قابل خدشه است، 
چراکه اوالً قتل مشرکان در هر مكان )ولو خارج 
از محیط جنگ( را به اذن باب مشروط می کند 
و نه موضوع جهاد در میدان جنگ و ثانیاً همین 
عبارت را می توان بدان معنا نیز دانســت که با 
این جمله، باب اذن کلــی را صادر کرده و به 
بابیان برای قتل مخالفان اذن داده است. درواقع 

ثانیاً
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جمله، جمله ای دوپهلو است و مفهومی که خانم 
یزدانی از جمالتی نظیر این جمله برداشــت 
می کند، تنها یكی از برداشــت های ممكن از 
آن اســت. برعكس برداشت و تفسیر ایشان از 
چنین جمالتی، به نظر می رسد برداشت دوم، 
یعنــی اراده ی اذن بــرای انجام قتل توســط 

بابیــان از ایــن جمالت 
محتمل تر باشد، چرا که 
باب پیش تر، دســتورات 
کلی تری را برای جهاد و 
کشتار مخالفان خود، آن 
هم بدون لــزوم دریافت 
اذن از او صادر کرده است 
و در اینجا درواقع در مقام 

صدور آن اذن است و نه مشروط کردن جهاد و 
قتال به اذن خود. درواقع باب در مقام بیان این 
سخن است که اکنون با اذن ذکر، مخالفان من 
را هرجا که یافتید به قتل برسانید. این احتمال 
بــر رفتار پیروان او نظیــر قرةالعين و اصحاب 
قلعه ی طبرسی قابل تطبیق تر و با مفاد سایر 

نوشته های او در همین کتاب سازگارتر است. 
4- خشونت آمیزبودن اعتقادات قرةالعين و 
احكام باب فقط در عبارات قیوم االســماء قابل 
کاوش نیست. ازنظر رهبران و مبلغان بهائی نیز، 
احكام باب، احكامی خشونت بار و مشمئزکننده 
بود که قابلیت اجرا نداشت. برای همین افتخار 
بهائیــت آن اســت که 
بهــاءاهلل، این احــكام را 
منسوخ کرد و حكم جهاد 
را برداشت و صلح عمومی 
و وحدت عالم انسانی را 
به جای قتــل و غارت در 
معتقدات بابیه جایگزین 
کرد. البتــه در آن زمان 
قرةالعين دیگر مرده بــود و امكان موافقت یا 
مخالفت با نســخه ی بهاءاهلل برای بشــریت را 
نداشــت. اما مالحظه ی این دو سند، می تواند 
تفاوت دیدگاه رهبران و مبلغان پیشین بهائی 
بــا نظر خانم مینا یزدانــی در صلح آمیز بودن 
معتقدات و ســلوک قرةالعين و سایر بابی ها را 

زیرنویس عکس: بخشی از سورة الجهاد کتاب قیوم الأسماء
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بیشتر مشخص سازد: 
4-1- جناب عباس افندی در یكی از نامه های 
خود می نویسد: »و در یوم ظهور حضرت اعلی، 
منطوق بیان، ضرِب اعناق و حرق کتب و اوراق 
ق  و هدم بقــاع و قتل عام ااّل َمــن اَمَن َو َصدَّ
بود، اما در این دور بدیع و قرن جلیل اســاس 
دین اهلل و موضوع شریعت اهلل، رأفت کبری و 
رحمت عظمی و الفت با جمیع ملل و صداقت و 
امانت و مهربانی صمیمی قلبی با جمیع طوائف 
و نحل و اعالن وحدت عالم انســان اســت« 
)عبدالبهاء، مكاتیب، ج2، ص266( توضیحاتی 
کــه در ادامه می آید، بــرای درک بهتر کالم 

عباس افندی، ضروری به نظر می رسد: 
مراد از حضرت اعلی همــان باب و منظور 
از بیان، آیین باب اســت. مفهــوم و منطوق، 
یكی از مباحث مربوط به داللت الفاظ اســت. 
»منطوق« عبارت است از معنایي که مستقیماً 
از کالم فهمیده مي شود و موضوع آن در جمله 
ذکر شــده است و در مقابل، »مفهوم« عبارت 
است از معنایي که در کالم بیان نشده، ولي با 

توجه به ساختمان ترکیبي آن فهمیده مي شود 
و موضوع آن نیز در جمله ذکر نشــده اســت. 
مالحظه می شود که عبدالبهاء، صراحت موجود 
در احكام باب برای زدن گردن مخالفان )ضرب 
اعناق(، تخریب تمامی آرامگاه ها و مكان های 
مقدس )هدم بقاع(، سوزاندن تمامی کتاب هایی 
که در تأیید آیین باب نیســت )حرق کتب و 
اوراق( و کشــتار تمام غیر بابیان )قتل عام اال 
من آمن و صــّدق( را از احكام غیرقابل اجرایی 

می داند که توسط بهاءاهلل تغییر کرده است. 
4-2- نمونــه ی دوم، مطالبــی اســت که 
ابوالفضل گلپایگانی در کتاب کشف الغطاء در 
پاسخ به ادوارد براون به رشته ی تحریر درآورده 
است. این مبلغ بهائی در این کتاب می نویسد: 
»آیا مستر برون می خواهد که بهاءاهلل هم مثل 
بــاب حكم به ِاِحراق جمیــع کتب نماید؟ آیا 
مستر برون می خواهد که بهاء اهلل هم مثل باب 
حكم به تخریب و َهدم جمیع َهیاکل و َکنائِس 
و مساجد و َمشاهد و بِقاع و ُقباب نماید و مّكه و 
بیت المقّدس و هرچه کنیسه و هرچه مسجد و 

حذف

که با توجه به غیر انسانی بودن آن، توسط 
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هرچه تربت است بابی ها بریزند و خراب کنند؟ 
... آیا اساس مدنّیت امروزه عالم که ندای صلح و 
سالم عمومی از اَقطار و اَکناف بلند است، به این 
تعلیمات پیش می رود؟ ما بهائیان می گوییم که 
مقتضای وقت همین است که این احكام تغییر 
داده شود و به جای حرق کتب و هدم کّل بقاع 
و قتل نفوس و َســّب و لعن اشخاص، صلح و 
سلم و وفا مقّرر شود، آیا این گونه بهتر نیست؟ 
امروز مقتضای وقت و مصلحت اهل علم عموماً 
و ایرانیان خصوصاً نیســت که َعبوس و نَفور 
باشــند و هرکس با ایشان مخالفت کرد، کافر 
و ملعون بخوانند و هرچه کلیســا و مسجد و 
تربت و مشَهد است خراب کنند و هرچه کتاب 
غیر بیان است بسوزانند، خدا را و هر منصفی 
که در عالم هســت بشهادت می طلبم که این 
احكام امروزه مقتضای مصلحت وقت نیســت 
و مصلحت اهــل عالم در این ها نمی باشــد« 
)گلپایگانی، کشف الغطاء، صص ٣67 و ٣68(. 
او در جای دیگر می نویســد: » عقالی عالم ... 
می خندند بر کسانی که در این دوره ی علم و 

تمّدن می خواهند دینی را که اســاس آن قتِل 
نفوس و محِو کتب و هدِم بِقاع و تخریب معابد 
و مساجد است در عالم جاری کنند« )همان، 
صص 252-25٣(. در جای دیگر: »بنیان دین 
بیان کــه اکنون معتقد ازلیان و دوســتداران 
جناب برون می باشــد، بر محو و اتالف جمیع 
کتبي که در غیر دین بیان نوشته شده1 و هدم 
و تخریب کل مشــاهد و معابد و بقاع و مقابر2 
و قتل نفوس٣ و اباحــه ي اعراض و ناموس4 و 
خالصه افناء  کل من لــم یتدیّن بدین البیان 
و محو آثار ایشــان است5« )همان، ص 166(. 
عالوه بر این ها در آن کتاب آمده است که اموال 
غیر بابیان نیز الزم است مصادره شود تا زمانی 
کــه به باب ایمان بیاورند: »و از طرف دیگر در 
بــاب خامس از واحد خامــس بیان می خواند 
آنچه خالصه آن این اســت که نفس کشیدن 
غیر مؤمن به بیان بر او حرام است، تا چه رسد 
بــه اموال او و لذا بر اولی القوة الزم اســت که 
امــوال ناس را بگیرند و به آن ها رد نكنند مگر 
وقتی که ایمان به صاحب بیان بیاورند« )همان، 

عالم

باید

حذف



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

42
  شماره 6    تابستان 97

ص 1٣0(.
این مدارک نشــان می دهد کــه برخالف 
نظریه ی خانم یزدانی، باب، قرةالعين و ســایر 
بابیان، به رفتارهای رادیكال و خشــونت باری 
معتقــد بودند که حتی از نظــر عباس افندی 
و مبلغانی چــون گلپایگانی نیــز قابل قبول 
نمی نمــود. پژوهش بی طرفانــه و نه مؤمنانه، 
می طلبد که خانم یزدانی بیش از پیش به این 
منابع و مدارک توجه کنند و به جای خوانش 
تاریخ مطابق انتظارات خود از عقاید بهائی، به 

»فكت های مسلم تاریخی« بپردازند. 
5- از دیگــر نكاتــی که در ایــن مناظره 
تلویزیونی دکتر تفرشــی مطرح کرد و خانم 
دکتر یزدانی ترجیــح داد به جای پرداختن به 
آن، از روی آن عبور کند و البته مجری برنامه 
نیز بــدون رعایت بی طرفی در اینجا به کمک 
ایشان آمد، چرایی برداشتن برقع توسط طاهره 
در ماجرای بدشــت است. دکتر تفرشی اشاره 
کرد که بدشــت، با هدف نســخ اسالم توسط 
بهاءاهلل شكل گرفت و برداشتن روبنده توسط 

طاهره، به هیچ وجه با هــدف ایجاد الگو برای 
آزادی زنان نبود. مسأله ای که از آغاز گفت وگو 
توسط خانم یزدانی تعقیب می شد. به باور دکتر 
تفرشــی، طاهره حجاب را برداشت تا اسالم را 
منسوخ اعالم کند، کمااینكه به برگزاری نماز 
توســط قدوس اعتراض کرد و از او خواست تا 
سجاده ی نماز را جمع کند )فاضل مازندرانی، 
تاریــخ ظهــور الحــق، ج٣ ص ٣25(. طاهره 
مخالف ادامه ی اجرای احكام شــریعت اسالم 
بود و برداشــتن روبنده را در همین بستر باید 
مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. رویدادهای مسلم 
تاریخی نزد بهائیان البته در اینجا با تعارض های 
جدی مواجه است. منابع تاریخی بهائی از یک 
ســو به مخالفت ظاهری قدوس با نسخ اسالم 
توســط قرةالعين اصرار دارند و نسخ اسالم را 
نقشه ای طراحی شده و حاصل جلسات شبانه 
بهاءاهلل با قدوس و قرةالعين در دشــت بدشت 
می دانند. آنان تصریح می کنند که قرار شــد 
اعالم نســخ اسالم توسط قرةالعين انجام شود 
تا درصورت عدم پذیرش سایر بابیان، با بهانه ی 

نیست.

خشونتباری
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زن بودن طاهره، او از مجازات ارتداد رهایی یابد 
و بعداً توبه کند و اگر بخشی از بابیان با او همراه 
شــدند، قدوس نمایندگی مخالفان را برعهده 
بگیرد و در این میان، بهاءاهلل میانجیگری کند و 
غائله را به سود قرةالعين و یارانش فیصله دهد 
)محمدحسینی، حضرت طاهره، ص 275(. به 
باور این منابع بهائی، بعد از احتفال بدشــت، 
»جا نمازها که همیشــه مبســوط بود، چنان 
برچیده شد که دیگر مبسوط نگردید و مهرها 
که برای نماز تا آن روز روی هم می گذاشتند، 
شكسته شد و اسمش را بت گذاشتند.« )فاضل 
مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج٣، ص 111(. 
همچنین »از آن پس در حرکات و ســكنات و 
شؤون و آداب و انجام فرائض مذهبی تابعان که 
کّل از حامیان و مدافعان غیور شریعت محّمدیّه 
محسوب ]می شدند[، انقالب شدید رخ گشود و 
احكام و سنن قدیمه متروک گردید« )شوقی، 
قــرن بدیــع، ص265( و »از اجتماع یاران در 
بدشت مقصود اصلی ـ که اعالن استقالل امر 
مبارک و آغاز نظام جدید بود ـ حاصل شــد. 

آن روز به منزله ی نفخ صور بود احكام و قواعد 
جدیده اعالن گشت« )اشراق خاوری، تلخیص 

تاریخ نبیل، ص265(.
این قرائت اما از ســوی دیگر، با »فكت های 
مســلم تاریخی« در تعارض اســت. مخالفت 
قدوس با قرةالعين در بدشــت، جدی تر از یک 
مخالفت صوری به نظر می رســد. در تلخیص 
تاریخ نبیل، دامنه ی اختالفات چندروزه است 
و آن چنان که مجید تفرشی در این گفت وگوی 
تلویزیونی اشاره کرد، مالحسین بشرویی اولین 
ایمان آورنده ی به بــاب و ملقب به باب الباب، 
گفته بود که »اگر من در بدشت بودم، اصحاب 
آنجا را با شمشــیر کیفر می نمــودم« )فاضل 

مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج٣، ص110(. 
مخالفت مالحسین بشرویی و مالمحمدعلی 
بارفروشــی ملقب به قدوس بــا نتایج احتفال 
بدشت، به این رویدادها خالصه نمی شود. چند 
ماه بعد از حادثه ی بدشت )در شعبان 1264(، 
جنگ قلعه ی طبرسی میان نیروهای مردمی 
و دولتی با بابیان )در محرم 1265( شــعله ور 

(خط بعد)
- «از

- «از

بدشت:

- «جانمازها
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می شود. در اثنای این جنگ، مالحسین بشرویی 
و قدوس، به تمام احكام شریعت اسالمی عمل 
می کرده اند. به عنوان نمونه »جناب ماّلحسین 
وقتي کــه از راه مخصوص مازندران به ســیر 
خود ادامه دادند، بعد از نماز صبح، به اصحاب 
و همراهان اعــالن فرمودند که هر چه از مال 
دنیا با خــود دارند در میان بیابان بیندازند. به 
آن ها فرمود فقط اسب و شمشیر خود را نگاه 
دارید.« )اشــراق خاوری، تلخیص تاریخ نبیل، 
ص 295(؛ یا مالحسین در برابر مردم بارفروش 
]=بابل[ که به ایشان حمله کرده بودند، گفت: 
»شــما عملی منافی با دیانت مقّدس اسالم از 
ما مشــاهده کردید که به مــا هجوم و حمله 
نمودید؟« )همان، ص ٣02(؛ یا آنكه اصحاب 
مالحسین، به سنت مسلمانی اذان می گفتند 
)همان، ص٣0٣( و با آنكــه نماز جماعت در 
آیین باب حرام بود و مطابق قرائت رسمی، در 
بدشت، جانمازها برای همیشه برچیده شده بود 
و احكام اسالم منسوخ شده بود، مالحسین نماز 
صبحش را در قلعه ی طبرسی به جماعت و به 

همراه اصحابش می خوانــد )همان، ص٣11( 
و حتــی پس از مــرگ او که زعامــت بابیان 
برعهده ی قدوس بود، صــدای تالوت قرآن از 
اردوگاه بابیان قطع نمی شد )همان، ص٣58(. 
این ها نشــانه هایی است که در تلخیص تاریخ 
نبیل وجود دارد و هریک به تنهایی برای اثبات 
ادامه ی سلوک مسلمانی قدوس و سایر بابیان 
قلعه ی طبرسی کافی است. سلوکی که یكسره 
با منویات قرةالعين در تعارض اســت و نشان 
می دهد ایده ی او مورد قبول بابیان نخســتین 

قرار نگرفته است. 
البته نشانه های دیگری نیز از زّی مسلمانی 
قدوس و مالحسین و اصحاب قلعه ی طبرسی 
از سایر منابع تاریخی در دست است. نشانه هایی 
که هریک به عنوان یک »فكت مسلم تاریخی« 
می توانــد بیانگر تأیید نظریــه ی دکتر مجید 
تفرشــی در مخالفــت بســیاری از بابیان با 
هنجارشــكنی های قرةالعين باشــد. به عنوان 
نمونه: »...پس قــدوس فرمان داد که زودتر از 
شب های دیگر به اذان و مناجات و تالوت قرآن 
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بپردازند، چه که عادت هر شبه ی ایشان بر آن 
بود که قبل از صبح کاًل برخاسته با صدای بلند 
به تالوت قــرآن و دعا می پرداختند...« )آیتی، 
الكواکب الدریــه، ج1، ص16٣(. یكی دیگر از 
منابعی که به طور قطع نشان می دهد مبارزان 
قلعه ی طبرسی، اهل وضو و نماز و اذان بوده اند 
و درواقع بعد از اجتماع بدشــت، جا نمازها را 
جمع نكرده اند، کتاب تاریخ شهدای امر است. 
این منبع تصریح می کند که برخی جنگجویان 
در آســتانه ی ورود به قلعه ی طبرســی، نماز 
می خوانده اند. به این بخش از این کتاب توجه 
کنید: »آقا ســیدعلی که بزرگ ایشان بود از 
اسب پیاده شــدند ]و[ فرمودند پیاده شوید، 
بارهای ما به منزل رســید. خسرو ]برای ادامه 
دادن به راه[ اصرار کرد، قبول نكردند. در همان 
صحرا ماندند و ما هم با آن جمعیت در صحرا 
ماندیم و شــب بود. بعد یک نفــر از آنان آمد. 
گفت اینجا آب کجا اســت که مــا برداریم از 
برای وضو و نماز؟ نشــان دادیم ]و او[ رفت...« 
)ملک خسروی، تاریخ شهدای امر، ص167(. 

همچنین در همان کتاب، در مورد ماجراهای 
پس از ورود قدوس به قلعه ی طبرســی ـ که 
قاعدتــاً باید باب الباب و ســایر جنگجویان را 
از ماجرای بدشــت آگاه کرده باشــدـ  چنین 
می خوانیم: »بعد کم کــم مردم برای فحص و 
تحقیق به قلعه شتافته و از مهر بابی ها و الطاف 
حضرت قدوس و جناب باب الباب می فهمیدند 
که موضوع انقالب در کار نیســت )چون قباًل 
شــهرت داده بودند که این ها جمعیت اراذل و 
اوباش اند و این موقع که شــاه فوت کرده برای 
جمع زخارف دنیوی آمده  اند( به خالف است. 
بلكه این عده قولشان و فعلشان مطابق شریعت 
محمدیــه و آنی از ذکر خدا غافل نیســتند و 
موضوع دیانت در پیش اســت« )همان، صص 

20٣ و 204(.
 مهجــور زواره ای نیــز در تاریــخ میمیه، 
نمونه هایی از سلوک مسلمانی اصحاب قلعه ی 
طبرســی را نمایش داده است. او در صفحه ی 
50 این کتاب می نویســد: »پس حضرت قائم 
جیالنــی ]=قــدوس[ اصحاب را امــر به نماز 
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جماعت فرمودند و اصحاب را فرمودند دو نصف 
شــوند. نصفی یراق پوشیده و در دور قلعه راه 
بروند و نصف دیگر نماز کنند و چهار پیش نماز 
قرار فرمودند: یكی جناب میرزاحسن الرضوی 
الخراســانی و یكی مالمحمدصادق خراسانی 
مشــهور به مقدس و یكی جنــاب جناب مال 
میرزامحمــد محوالتی و یكــی )جناب( مال 
آقابابای میامیی.« نمونــه دیگر، نماز خواندن 
قدوس و اصحاب قلعه پس از تســلیم شدن و 
پیش از اعدام است. به گفته ی مهجور زواره ای، 
اصحاب قلعه طبرسی همگی تا پیش از اعدام، 
تمــام نمازهای خود را به جا می آوردند و حتی 
زمانی کــه آب برای وضو گرفتــن در اختیار 
نداشتند، تیمم می کردند و در لحظات مرگ، 
شهادتین بر زبان جاری می ساختند و با اعتقاد 
مسلمانی کشته شــدند )همان، صص110-

.)112
این نمونه های تاریخی بیانگر آن اســت که 
شخصیتی مانند قدوس و مالحسین بشرویی، 
تــا آخرین لحظات زندگی، به نســخ اســالم 

توسط باب اعتقادی نداشتند و او را همچنان 
همان رکن رابــع ایمان و باب حضرت مهدی 
علیه السالم می دانستند و شیخی مسلک بودند. 
به باور ایشان، باب جانشین سیدکاظم رشتی 
و نایــب امام زمان علیه الســالم بود و قرار بود 
با تالش ایشــان، زمینه های الزم برای ظهور 
امــام عصر علیه الســالم فراهم شــود. به باور 
شیخیان، ظهور امام زمان علیه السالم موجب 
تجدید احكام اسالم و احیای قرآن بود و هرگز 
مفهومی از نسخ شریعت در اذهان آنان شكل 
نگرفته بود. ایــن درحالی بود کــه بهاءاهلل و 
قرةالعين می کوشیدند احكام اسالمی را نسخ 
کنند و ردای قائمیت بر قامت باب بپوشــانند. 
عدم حضور بهــاءاهلل در میان اصحاب قلعه ی 
طبرسی را نیز می توان در همین راستا ارزیابی 

کرد.
بهاءاهلل، اصالتــًا مازندارنی و اهل نور بوده و 
در زمــان بروز این حادثه، در مازندران زندگی 
می کرده اســت. منابع بهائــی از مالقات او با 
مالحسین و قدوس، پیش از آغاز نبرد قلعه ی 

حذف
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طبرســی خبر می دهنــد، زمانی که اصحاب 
قلعه ی طبرســی به دنبال تجهیز سپاه خود 
و ایجاد اســتحكاماتی برای تقابل با نیروهای 
مردمــی و دولتی در اطراف قلعــه بودند. اما 
به ناگاه بهاءاهلل از آنان جدا می شــود و سپس 
به هنگام بازگشت به قلعه شناسایی و بازداشت 
می شود و به هرحال در این کارزار حضور ندارد. 
هنگامی که ایــن رویدادهــای تاریخی را که 
همگی فقط در منابع بهائی نقل شــده است، 
در کنار هم قرار می دهیم، اخراج بهاءاهلل از قلعه 
توســط مالحسین و قدوس، محتمل تر به نظر 
می رسد، چراکه آنان با نظریه ی قرةالعين مبنی 
بر نسخ اسالم و مماشــات و همراهی بهاءاهلل 
با او خرســند نبودند و چیزی نمانده بود که 
مالحسین، اصحاب بدشت را با شمشیر کیفر 
کند. ایــن درحالی بود که صحنه گردان اصلی 
بدشــت، بهاءاهلل و قرةالعين بودنــد. بنابراین 
تحلیل دقیق تر تاریخی را باید براساس جدایی 
قدوس از قرةالعين و بهاءاهلل و پیوســتن او به 
مالحسین به نیت زمینه سازی برای ظهور قائم 

منتظر، حضرت مهدی علیه الســالم بازخوانی 
کرد. تحلیلی که شــاید جناب تفرشی فرصت 
نیافت بیش از آنچه که مجری بی بی سی اجازه 

داد، به آن بپردازد.
6- از نــگاه یک بهائی معتقــد مانند خانم 
دکتر یزدانی که دوســت دارد تاریخ را مطابق 
ایدئولوژی خود قرائت کند، میرزایحیی صبح 
ازل شخصیتی سراســر تاریک است که نباید 
هیچ ویژگی مثبتی را به او نسبت داد؛ چراکه 
بعد از ادعای بهاءاهلل، آن را نپذیرفته و در برابر 
او ایستاده اســت. نتیجه ی این طرز تفكر آن 
است که تمام خدمات ازل برای پیشرفت بابیه 
باید زیر پرده ی سانسور مدفون شود، هیچ گاه 
نباید از او ســخن گفت و تمام روایت های او از 
تاریخ بابیه، غیرقابل پذیرش برای بهائیان است. 
اما واقعیت چیز دیگری اســت. ازل و بهاءاهلل 
به عنوان دو برادر در سال های حضور در ایران، 
باالترین سطح همكاری را داشتند و به یكدیگر، 
بســیار کمک می کردند. آنان هر دو مرید باب 
بودند و برای پیشبرد آیین او تالش می کردند. 
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جدایی ازل از بهاءاهلل مربوط به ســال های بعد 
و در بغداد اســت. در زمان حیات طاهره هم، 
روابط این دو بســیار حسنه بوده و لذا تجلیل 
طاهره از هر دو برادر، دور از انتظار نیست. برای 
شناخت دیدگاه طاهره، نسبت به یحیی صبح 
ازل و بهاءاهلل، نیكو آن اســت که نوشــته ها و 
شعرهای باقی مانده از خود او را بازخوانی کنیم.

در صفحــه 11 رســاله ای که به مناســبت 
صدمین سال وفات قرةالعين منتشر شده است، 
ارتباط و ارادت طاهره به جناب صبح ازل بیان 
شده است. در ذیل نمونه ای از اشعار طاهره در 

وصف صبح ازل را می خوانید: 
به غمدیدگان ده تو جام صفا

به عشاق دلخسته برزن صال
که عین ظهور ازل آمده

جمال خدایی هویدا شده 
به این مژده گر جانفشانم رواست

از این مژده خوشوقت رب اعلی است
زحق جلوه گر آمده نور او

سراسر جهانی شده طور او

یكی جام می در دهم این زمان
که در مدح این شه گشایم زبان

و همچنین صبــح ازل را مانع نابودی آیین 
بابی )بیانی( می داند:

نبودی ار وجودت، نبودی بیان
نبودی در عالم ز ایمان نشان

برای نگاه پژوهشــگرانه و نقادانه به زندگی 
طاهره الزم اســت تمام ابعاد زندگی او از تمام 
منابع تاریخی مورد توجه قرار گیرد. این همان 
مطلبی است که دکتر مجید تفرشی در سراسر 

مناظره بر آن اصرار داشت. 
در ادامه به بیان دیدگاه بهاءاهلل و عبدالبهاء 
به عنوان بزرگ ترین رهبران آیین بهائی، نسبت 
به شــخصیت طاهره می پردازیــم. با ذکر این 
نكته که شایسته نیست شخصیت طاهره را از 
دیانتش جــدا بدانیم و همان طور که در تاریخ 
هویدا و عیان است، طاهره به بابیت پیوست و 
با همین اعتقاد قبل اظهار امر بهاءاهلل )در سال 
1278 قمــری( در ســال 1268 قمری وفات 
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یافت. 
6-1 دیدگاه بهاءاهلل نسبت به طاهره: •

همان طور که می دانید بهاءاهلل از پیروان باب 
و نیــز از همراهان طاهره در واقعه ی بدشــت 
بود، اما چرا بعدها پیروان آیینی را که خودش 
سال ها به تبلیغ آن پرداخته بود و در مواردی 
خود را خادم باب معرفی کرده بود، یعنی بابیان 
را شماتت می کند؟ این نكته ای بس قابل تأمل 

است که در این مقال نمی گنجد.
در مجموعه ی الــواح مبارکه بهاءاهلل، نزاع و 
جدال را شأن درندگان معرفی نموده و بالفاصله 
در جمله ی بعد می گوید که شمشیرهای بابیان 
جای خود را به گفتار نیک و کردار پســندیده 
داده اســت. بنابراین می تــوان نتیجه گرفت 
که ازنظر بهاءاهلل، طرفــداران باب »درنده های 
ارض« بوده اند که به جای گفتار و کردار نیک، 
با شمشــیرهای برنده عمل می کردند و البته 

طاهره نیز از بین آنان استثناء نشده است: 
»بگو اي دوستان ترس از براي چه و بیم از که 
* گلپارهاي عالم باندک رطوبتي متالشي شده 

و مي شوند * نفس اجتماع سبب تفریق نفوس 
موهومه اســت * نزاع و جدال شأن درندهاي 
ارض * به یاري باري شمشیرهاي برنده حزب 
بابي به گفتار نیک و کردار پسندیده به غالف 
راجــع، الزال اخیار به گفتــار حدائق وجود را 
تصرف نمودند« )بهــاءاهلل، الواح مبارکه چاپ 

مصر، ص 287(.
همچنین در کتاب »مجموعــه ای از الواح 
جمــال اقدس ابهی که پــس از کتاب اقدس 
نازل شده« تفكرات طرفداران باب، که طبعاً از 
جمله ی آنان طاهره است، متهجرانه توصیف 

شده است: 
»یوم قبل مخصــوص از براي یكي از اولیاء 
ایــن کلمه ی علیا از قلم اعلي نازل که شــاید 
اهل اعراض بــه اقبال فائز گردند و به غوامض 
مســائل اصــول الهیه پي برند و آگاه شــوند. 
معرضین و منكرین به چهار کلمه متمســک 
اول کلمــه فضرب الرقاب ]گردن زدن[ و ثاني 
حرق کتب ]سوزاندن کتاب ها[ و ثالث اجتناب 
از ملل اخري و رابع فناي احزاب. حال از فضل 

متحجرانه
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و اقتدار کلمه ی الهي این چهار ســد عظیم از 
میان برداشته شد و این چهار امر مبین از لوح 
محو گشت و صفات سُبعي را به صفات روحاني 
تبدیل نمود« )بهاءاهلل- مجموعــه ای از الواح 
جمال اقدس ابهی که پس از کتاب اقدس نازل 

شده- ص 5٣(. 
همان طور که در این سخن بهاءاهلل مشخص 
اســت: 1( از جمله دســتورات آییــن باب و 
درنتیجه باور طاهره ضرب الرقاب، یعنی زدن 
گردن انسان ها است. 2( همچنین، حرق کتب 
یا سوزاندن کتاب ها از جمله اعمال پیروان آن 
بوده اســت. ٣( به عالوه، گوشــه گیری و عدم 
معاشرت با اقوام و ملل دیگر از جمله دستورات 
و باور طاهره است. 4( فنای احزاب، یا قتل عام 
اقوام و احزاب، امر دیگر در چنین باوری است.

مدرک دیگــری که در آثار بهــاءاهلل با آن 
روبه رو می شــویم و مربوط به طاهره اســت، 
مطلبی است که در کتاب مائده آسمانی، ج8، 
ص186 آمده است. می دانیم که وقتی طاهره 
در کربال به آیین باب گروید، در روز اول محرم 

به جای اینكه برای امام حسین علیه السالم به 
عــزاداری بپردازد، به دلیــل اینكه جناب باب 
در شــب اول محرم به دنیا آمده بود، تولد او را 
جشــن گرفت و حنابندان کرده و لباس های 
رنگین پوشید )محمدحسینی، حضرت طاهره، 
ص190-191(. این اتفاق در جامعه ای شیعه 
اتفاق افتاد که عزادار ســاالر شهیدان حضرت 
امام حسین علیه الســالم بودند. طبیعی است 
کــه واکنش هایی نیز از طــرف جامعه به این 
هنجارشــكنی طاهره و کسانی که جشن برپا 
کردند ابرازشود. بهاءاهلل درمورد آن رفتار طاهره 

چنین می نویسد:
اول فتنه در عراق ظاهر، چه که در اول یوم 
عاشــورا مقام حزن سرور ظاهر، و مقام صمت 
صوت تصنیف مرتفع. باری این حرکت سبب 
اعالء کلمه ی نفوس خبیثه شد )مائده آسمانی، 

ج8، ص186(.
این مدرک نشان می دهد که حتی به نظر 
بهاءاهلل هم کاری که طاهره در آن روز انجام داد 
کاری نادرست و فتنه برانگیز بوده است و بهاءاهلل 
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هم آن روز را مقام حزن و مقام صمت )جایگاه 
اندوه و جایگاه ســكوت( می شمرد، نه جایگاه 

سرور و صوت تصنیف )صدای آوازه خوانی(!
6-2- دیدگاه عبدالبهاء نسبت به طاهره: •

ابتدا به سندی از کتاب »کشف الغطاء« رجوع 
می کنیم. کتابی که به سفارش عبدالبهاء نوشته 
شد و پس از اتمام مؤید به تأیید عبدالبهاء شد. 
در جایــی از کتاب )همان طور که در صفحات 
قبل هم تكرار شد(، گلپایگانی، گلپایگانی باور 
طاهره را باعث سوزاندن کل کتب غیر بابی و 
تخریب و نابودی همه هیاکل و مجســمه ها و 
آثار هنری می داند؛ چیزی که در دوران معاصر 
همگان را بی اختیار، به اندیشــه های ناصواب 

داعشی سوق می دهد.
»آیا مســتر برون می خواهد که بهاءاهلل هم 
مثل باب حكم به اِحراق جمیع کتب نماید؟ آیا 
مستر برون می خواهد که بهاءاهلل هم مثل باب 
حكم به تخریب و َهدم جمیع َهیاکل و َکنائِس 
و مساجد و َمشاهد و بِقاع و ُقباب نماید و مّكه و 
بیت المقّدس و هرچه کنیسه و هرچه مسجد و 

هرچه تربت است بابی ها بریزند و خراب کنند؟ 
... آیا اساس مدنّیت امروزه ی عالم که ندای صلح 
و سالم عمومی از اَقطار و اَکناف بلند است، به 
این تعلیمات پیش می رود؟ ما بهائیان می گوییم 
که مقتضای وقت همین اســت که این احكام 
تغییر داده شــود و به جای حرق کتب و هدم 
کّل بقاع و قتل نفوس و َسّب و لعن اشخاص، 
صلح و سلم و وفا مقّرر شود، آیا این گونه بهتر 
نیست؟ ... امروز مقتضای وقت و مصلحت اهل 
علم عموماً و ایرانیان خصوصاً نیست که َعبوس 
و نَفور باشند و هرکس با ایشان مخالفت کرد، 
کافر و ملعون بخوانند و هرچه کلیسا و مسجد و 
تربت و مشَهد است خراب کنند و هرچه کتاب 
غیر بیان است بسوزانند، خدا را و هر منصفی 
که در عالم هست به شهادت می طلبم که این 
احكام امروزه مقتضای مصلحت وقت نیســت 
و مصلحت اهــل عالم در این ها نمی باشــد« 

)گلپایگانی، کشف الغطاء، صص ٣67-٣68(.
به عــالوه در مكاتیب عبدالبهاء، مكتب باب 
که طاهره نیــز از آن پیروی می کرد، به عنوان 

همان طور که در صفحات قبل ذکر شد، در جایی از این کتاب، 

. به دلیل اهمیت موضوع، مدرک را دوباره در اینجا ذکر میکنیم.

عالم
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مكتبی خون ریز، این گونه معرفی شده است:
»در یوم ظهــور حضرت اعلی منطوق بیان 
ضرب اعناق و حرق کتب و اوراق و هدم بقاع و 
قتل عام ااّل من آمن و صّدق بود...« )عبدالبهاء- 

مكاتیب- ج 2- ص266(.
7- نقطه ی عطف زندگی طاهره بدون شک 
واقعه ی بدشت بوده است که عده ای می گویند 
که طاهره در آن واقعه به عنوان پیشگام در آزادی 
زنان یا نسخ شریعت پیشین )اسالم( اقدام به 
کشف حجاب کرده است. بحث در علت حرکت 
طاهره براساس مستندات تاریخی معاصر، بحث 
مفصلی می طلبد تا به ابعــاد این اقدام به طور 
کامل پرداخته شود. در اینجا درباره ی سندی 
که در صحبت های جناب تفرشــی هم به آن 
اشاره شد، بحث می کنیم. این سند، منقول از 
پروفسور براون است که جناب محمدحسینی 
در کتاب »شــرح حیات و آثار منظوم و منثور 
قّرة العين« به آن اشــاره می کند. الزم به ذکر 
اســت که »نصرت اهلل محمدحسیني« کسي 
است که در مقدمه کتابش »حضرت طاهره«، 

که به مناسب یكصدوپنجاهمین سالگرد واقعه 
بدشت نوشــته است، از طاهره به عنوان کسي 
یاد مي کند که در سراســر زندگیش شیفته 
شخصیت او بوده و همواره او را ستایش  کرده 

است.
»طاهره هرگز کشف حجاب کامل نكرده و 
گاه که هنگام ادای ســخن حجابش را به کنار 
می زده پس از لحظاتی مجدداً صورت خود را 
می پوشیده است« )محمدحسیني، شرح حیات 

و آثار منظوم و منثور قّرة العين، ص 212(.
این نوشته به وضوح و صراحت نشان می دهد 
آن گونه که بهائیان ادعا می کنند، طاهره کشف 
حجاب نكرده است، بلكه گاهی نقاب و روبنده 
را از چهره برمی داشــت و دوبــاره صورتش را 

می پوشاند. 
شاهد دیگری است که نشان می دهد طاهره 
به طور کامل کشف حجاب نكرد، و فقط نقاب 
و پوشــیه را از روی صورتش برمی داشــت: 
»قرةالعيــن در مجلس درس نزد تالمذه نقاب 
نمی پوشید و مكشوف الوجه در مجلس درس 
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جالس می شد ولكن در مجالس اُخری و حضور 
سائر علما از پشت پرده با آن ها تكلم می نمود 
و جمعی از علما این نپوشیدن نقاب را کشف 
حجاب دانستند و آن را خرق اجماع و مخالف 
)محمدحسینی،  شــمردند.«  اســالم  احكام 

حضرت طاهره، ص190(.
این مطلب نشان می دهد که او فقط صورتش 
را ظاهر می کرد و از حجاب بیرون می آورد، آن 
هم نه در همه جا، بلكه در مجلس درس و نزد 
شاگردان خویش، وگرنه در مجالس دیگر و در 
مجالســی که علما حاضر بودند، نه تنها چنین 
نمی کرد، بلكه در پشت پرده قرار می گرفت و از 

پشت پرده با آنان سخن می گفت.
توجه به مدارک دیگر نیز، روشــن می کند 
که حجاب داشــتن و چادر پوشیدن طاهره تا 
آخر عمر ادامه داشــته است. کاظم سمندر در 
کتاب تاریخ خود می نویسد: »در باغ ایلخانی و 
یا الله زار خواستند چادر را از سر وی بردارند و 
خفه نمایند، راضی نشد و همان از روی چادر 
خفه نموده، به چاه انداختند.« )تاریخ سمندر، 

ص٣68(. این نوشته نیز به وضوح نشان می دهد 
که طاهره نه تنها حجاب داشــت، بلكه حتی 
زمانی که او را می خواســتند به قتل برسانند، 
حاضر نشد که چادر را از سرش بردارند و ناچار 

از روی چادر او را خفه کردند.
8- نكته ی جالب توجه دیگری که آقای دکتر 
تفرشی به آن اشاره کردند، انگ بهائی ستیزی 
زدن به هرآن کسی است که مطالبی انتقادی 
نســبت به آیین بهائی مطرح کند. این مسأله 
معمــوالً به صورت گســترده در مواجهه با هر 
گوینده و نویسنده ای که اشكالی را بیان کند 
مورداستفاده قرار گرفته و می گیرد. بهائیان با 
اســتفاده از این روش، خود را از پاســخ دادن 
به اشــكاالت و انتقادات مطرح شده رها کرده 
و به جای پاســخ گویی علمی به آن ها، با زدن 
چنین برچسبی به صورتی فرافكنانه از آن فرار 
می کنند و ادعای دادن پاسخ هم به آن مطالب 
می کنند. البتــه این روش کارکرد دیگری هم 
دارد و آن اینكه بهائیــان معمولی را از اینكه 
چنان مطالب انتقادی را بشنوند یا بخوانند دور 
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می کنند. 
شــاید در گذشته بیشــتر و در حال حاضر 
هــم تاحدی این روش برای این هدف کارکرد 
داشته باشد، اما اینان باید بدانند که این روش 
دیگر برای بســیاری از بهائیان آزاده و متحری 
حقیقت فائده ای ندارد و در عصری که اطالعات 
به راحتی در دســترس همگان قرار دارد، قّوت 
و استحكام استدالل و مطالب علمی است که 
بیشتر اثر می کند تا برچسب بهائی ستیزی زدن 

به افراد مختلف. 
البته بهائی پژوهی هم از این تهمت بی نصیب 
نمانده اســت. بــا اینكه از ابتــدا در تاالرها و 
فروم های خــود به صورتی دوطرفه امكان ابراز 
نظر بهائیان را در سایت بهائی پژوهی فراهم کرد 
و بسیاری از بهائیان مطالب گوناگونی نوشتند 
و گفتگوهای دوطرفه فراوانی انجام شــد، اما 
هنگامی که ضعف بهائیان در دالیل خود برای 
نشان دادن حقانیت آیین خویش روشن شد، 
سایت بهائی پژوهی را بارها و بارها بهائی ستیز 
خوانــده و به گفته ی برخــی از اعضای بهائی 

سایت، آن را تحریم کردند. این روند همچنان 
پس از آن هم ادامه داشــت و انتشارات گوی 
را که کتاب هایی از مؤسســه ی بهائی پژوهی 
را منتشــر می کرد، بهائی ستیز خطاب کردند، 
کتاب هایی که با استفاده از مراجع موردقبول 
بهائیان و در بسیاری از موارد با استناد به آثار 
رهبران بهائی نوشــته شده اســت. پس از آن 
هم که فصلنامه ی بهائی شناسی پا به عرصه ی 
وجود نهاد، آن را نیز بهائی ستیز معرفی کردند. 
در اینجا اعالم می کنیم که ما به واقع ستیزی 
با بهائیان نداریم و بســیاری از آنان را افرادی 
می دانیم که با حقایق موجود در کتب خودشان 
و »فكت های مسلم تاریخی« ناآشنا هستند و 
آرزوی آشــنایی آنان را بــا آن حقایق داریم. 
بهائی ستیز خواندن و برچسب های مشابه زدن 
)همچون وابســتگی به حكومت و ...( به ما و 
یا هرکســی که انتقادی مطرح کند، پاسخی 
قانع کننده نســبت به اشــكاالت و انتقادات 
واردشــده نیســت و فقط برای افراد ساده ای 
که نمی خواهند خودشــان مطالب را ببینند 
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و پاســخ دهند، می تواند کاربرد داشته باشد. 
در اینجا الزم اســت از آقای دکتر تفرشی هم 
بابت اشاره ای که به مؤسسه ی بهائی پژوهی و 

استقالل آن کردند، تشكر کنیم.
9- نكتــه ي دیگری کــه در پایان برنامه ی 
گفت وگوي بانو یزداني و جناب تفرشي رخ داد 
که بیننده ی پژوهشگر و آشنا به ادبیات را فارغ 
از هرنوع نگاه دیني، با چالشــي عمیق روبه رو 
مي کند، فراموش شدن سیاست هاي تلویزیون 
بي بي ســي در اعالن بي طرفي و بیان حقایق 
است که چه ســاده به فراموشي سپرده شد و 
تصنیفي که بارها در مجالت و رسانه ها و حتي 
کتب بهائیان عنوان شده است که انتسابش به 
طاهره قرةالعين اشتباهي بیش نیست، مجدداً 
در این برنامه به عنوان شــعري منتســب به 

طاهره پخش  شد. 
در ایــن قســمت، از مقالــه ي اخیر جناب 
شــهبازي، مورخ معاصر، وام مي گیریم که در 
نقد این قسمت برنامه مستنداتي ارائه کرده اند:

»... از نظــر اخالقــی، پایان برنامه بســیار 

تأســف انگیز بود. تهیه کنندگان برنامه، برای 
تكمیل پروپاگانــدای خــود و حداکثر تأثیر 
روانی بر بیننده ی بی اطــالع، آهنگ معروف 
»چهره به چهــره روبه رو«، با اجرای دو چهره ی 
نامدار موسیقی ایران، آقای محمدرضا شجریان 
و مرحــوم محمدرضا لطفی )1٣56( را پخش 
کردند و این شعر را به قرةالعين منتسب کردند.

کتاب خوان ها و محققین باسواد، حداقل از 
زمان انتشار مقاله ی مرحوم محیط طباطبایی 
در شماره ی اول مجله محیط )شهریور 1٣21( 
و نیز مقالــه دیگر محیط طباطبایی در مجله 
گوهر )آبان 1٣56(، می دانند که انتساب شعر 
اعجاب انگیز فوق به طاهــره قرةالعين جعلی 
زشت و عمدی اســت و این شعر به شاه طاهر 
کاشــانی دکنــی )نیمه ی اول ســده ی دهم 
هجری( تعلق دارد. ولی جاعالن دســت بردار 
نیستند و هنوز نیز این شــعر را، مانند اشعار 
زیبای صحبت الری و ام هانی یزدی و دیگران، 

به قرةالعين منسوب می کنند. 
مرحوم محیط طباطبایــی درباره تأثیرات 
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مقالــه ســال 1٣21 خــود در مجلــه گوهر 
می نویسد:

»تأثیر ایــن مقاله به درجه ای رســید که 
وقتی دسته ی ازلی از بابیان خواستند دفتری 
به یادبود ســال 1268 هجری، که سال مرگ 
قرةالعين بوده، انتشــار بدهند، این غزل را از 
مجموعه ی اشــعار منتسب به او حذف کردند 
ولی دسته دیگر از بابیان )بهائی( آن را هنوز به 
نام قرةالعين در هند و ایران تبلیغ می کنند...« 
) محیط طباطبایی، »طاهرا یا طاهره؟«، گوهر، 

شماره 56، آبان 1٣56، صص 581- 588(. 
10- آخرین نكته ای که باز بی طرفی شبكه ی 
بی بی سی را مورد سؤال جدی قرار می دهد، 
این است که به طور یكسان با میهمانان برنامه 
برخورد نشــد. نه تنها افرادی که کار رسانه ای 
کرده انــد متوجــه ایــن عدم رفتار یكســان 
می شــوند، بلكه افراد دقیقی هم که منصفانه 
برنامه را مشاهده کرده اند، این موضوع را تأیید 
می کنند. قطع کردن های پیاپی صحبت های 
دکتر تفرشی یكی از رفتارهای نابرابری بود که 

طبعاً می توانست باعث گسیختگی زنجیره ی 
فكری ایشان شــود و آنچه را که می خواهند 
بیــان کنند، نتوانند به طور مطلوب ابراز کنند. 
نكته ی دیگری هم که شــاهد آن بودیم اینكه 
مــدت زمانی هم که به صحبت های ایشــان 
اختصاص داده شــد، کمتر از مدت زمانی بود 
که به صحبت های خانم دکتر یزدانی داده شد. 
طبــق برآورد تقریبی که انجام شــد، به آقای 
دکتر تفرشی حدود 6 دقیقه کمتر وقت داده 
شد و این در مقایســه با زمان نیم ساعتی که 
هرکدام از میهمانان برای ســخن گفتن باید 

می داشتند، بسیار قابل توجه است. 
نتیجه گیری  •

در فضاي رســانه اي امروز که کوچک ترین 
اشــتباه یا عمل نیكویي به ســرعت در فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود 
و رسانه ها بهترین آینه براي سنجش صداقت و 
بي صداقتي هستند، نیک آن است که عزیزان 
بهائي با درنظرگرفتن مستندات و »فكت های 
مسلم تاریخي« در پیشگاه پژوهشگران بي طرف 
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حاضر شــوند، چراکه همه ی ما مي دانیم آنچه 
حق اســت، به پشتوانه اي براساس علم و عقل 
دلگرم است و با »خودمدرک پنداري« عزیزان 
بهائي که هرچه ایشان مي گویند حتماً حقیقت 
است و الغیر، حق پوشانده نمي شود و با اتهام 
»بهائي ســتیزي« نیز نمي توان از ارائه ي پاسخ 

گریخت. 
همان طور که در موارد باال آمد، نسبت »تفكر 
داعشــي« به گفته ي جناب تفرشــي محدود 
نبوده و بهــاءاهلل و عبدالبهاء بارها پیروان باب 
را کــه طاهره نیز از آنان بود، این گونه توصیف 
کرده اند. »ترویج خشونت« و »دستور جهاد« را 
نیز، برخالف گفته ي بانو یزداني، باب به بابیان 
کــه در آن زمان بهاءاهلل نیــز ازجمله ی آن ها 
بوده، ابالغ کرده اســت و ایشان نیز در اطاعت 
از دســتور باب، با توجه به مستندات تاریخي، 

اهتمام کامل داشته اند. 
ابتداي ســخن را با صحبت بانو یزداني در 
چگونگي شــناخت طاهره، آغاز کردیم، لذا در 
پایــان با صحبتي از جناب تفرشــي به اتمام 

مي رســانم  که ایشــان بیان کردند: »نكته ای 
که اینجا وجود دارد که بسیار مهم است و در 
مســائل امروز ما هم در دعواهای بین ادیان و 
بیــن اعتقادات وجود دارد، این تســری دادن 
مظلومیت هســت به حقانیت«. همان طور که 
اشاره کرده اند، باید به این نكته توجه کرد که 
برفرض، اگر فردی مظلوم هم واقع شود،  دلیلی 
بر درستی و صحت اعتقادات و آیین او نیست.

پاورقی ها: ...................................................................... 
. نظر کن در باب ســادس از واحد سادس از 1

بیان.
. نظر کن در باب ثانی عشر از واحد رابع از بیان.2
. نظر کن در باب ســادس عشر از واحد سابع ٣

از بیان.
. نظر کن در بــاب خامس از واحد خامس از 4

بیان.
. نظر کن در باب ثانی عشر از واحد رابع و باب 5

سابع عشر از واحد رابع از بیان.

میرسانیم



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

58
  شماره 6    تابستان 97

شرکت در سي ویكمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
نمایشگاهی پرتوفیق!

خوشــبختانه امســال، انتشــارات گوی )ناشر 
پژوهش ها و کتاب های تخصصی “بهائی پژوهی”( و 
پایگاه خبری بهائی پژوهی در سي ویكمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران شــرکت کردنــد. از همان 
ساعات اولیه ی گشایش نمایشگاه کتاب تا روز پایانی، 
هر روز افراد بســیاری از این دو غرفه دیدن کردند 
و با پژوهش های ارائه شده در زمینه ی بهائیت آشنا 
شدند. سي ویكمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
در ســاعات پایانی روز بیست و دوم اردیبهشت 97 
درحالي به پایان رســید که هنــوز عطش دیدار در 
مردم مشتاق ، زبانه می کشید و نشان داد که ده روز 
مداوم از ساعت 10تا 20 )که روزهاي آخر به دلیل 
استقبال شدید یک ساعت افزایش یافته بود( براي 

این پدیده ی بزرگ فرهنگی، کافی نبوده است.
دوســتان جوانی که غرفه ی نشــر گوی و پایگاه 
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خبری بهائی پژوهی را میزبانی می کردند، همه گونه 
مهمانی داشتند: دانشگاهی، روحانی، جوان، سالمند، 
دانشجو، استاد، پژوهشگر، مسلمان، بهائی، خانه دار، 
کارمند، ایرانــی، غیرایرانی، معتقــد، دگراندیش و 
خالصه همه نوع باور و سلیقه. خستگی ها وقتی ذوب 
می شد که عالقه ی وافر همه نوع سلیقه به شعار ما 
یعنی “گفتمان برتر” را در ســخن و نوشتار و ادب 
حضور و لبخند و مهربانی می دیدند و آن را بهترین 

شیوه ی گفتمان دینی و اندیشگی می شمردند.
یكی از توفیقاتی که در آن زمان دست داد، انتشار 
پنجمین شماره ی بهائی شناســي با حدود سیصد 
صفحــه مطالب ناب و علمی بود که به نمایشــگاه 
رسید و بســیار موردتوجه قرار گرفت. مجموعه ی 
شش جلدی “مرزبانی مهدوی” نیز برای نخستین بار 
رونمائی شد و این طرحواره نوین با بیش از هفتصد 
نكته ی امروزیــن در موضوع مهدویت، در صدر آثار 
مهدوی چند دهه ی گذشــته قرار گرفت. آثاری از 
موسســه ی بهائی پژوهی نیز به چاپ دوم رســید و 
بسیاری با ارائه ی نشانی، خواستار اشتراک آثار شدند. 
بسیاری هم در غرفه نشستند و پاسخ سؤاالت خود 

درباره ی آیین بهائی را در محیطی آرام و دوســتانه، 
به صورتی علمی و به دور از هرگونه هیاهوی تبلیغاتی 

شنیدند.  
سخنی با خبرگزاری هرانا •

از اخباری که درباره ی نمایشگاه و در زمان برپایی 
آن منتشر می شد، خبری نیز در مورد غرفه ی ما بود، 
اما نه خبری بی طرفانه، بلكه خبری با چندین خطای 
بــزرگ. خبرگزاری هرانا که خــود را ارگان خبری 
فعاالن حقوق بشر در ایران معرفی می کند با ارائه ی 
تصویری از غرفه ی “نشر گوی”ـ  که ناشر مجموعه ی 
پژوهش ها و کتاب های تخصصی “بهائی پژوهی” است 
ـ در کنار عكس بعضی ناشران دولتی در سی ویكمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با قضاوتی عجوالنه، 
غیرحرفه ای و ضد حقوق بشــری دو اتهام را به این 
موسسه وارد نموده است. نخست آنكه آثار چاپ شده 
را در راســتای نفرت پراکنی و ترویج خشونت علیه 
بهائیت معرفی نمــوده و دوم اینكه بهائی پژوهی را 
مؤسسه ای دولتی دانســته که با بودجه های کالن 

دولت اداره می شود!
این گونه فضاسازی ازسوی یک خبرگزاری خارج 
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از ایــران که حتی الی یكــی از کتاب های ما را هم 
نگشوده و گفت وگوئی هم با دست اندرکاران ننموده 
اســت، کاری غیرحرفه ای است، به ویژه آنكه عنوان 
ارگان خبری حقوق بشــر را هم یدک بكشد. اوالً به 
اطالع هرانا می رساند که پایگاه خبری بهائی پژوهی 
یک مرکز مستقل مردم نهاد است که به هیچ ارگان 
دولتی و غیردولتی وابسته نیست و از طریق فروش 
آثار مكتوب خود که توسط پژوهشگرانی اندیشمند 
به رشته ی تحریر درمی آید، اداره می شود و هم وطنان 
بهائی که سال هاست با وب سایت و آثار این مؤسسه 
آشنا هســتند به این امر واقف هستند. ثانیاً شعار و 
ابتكار این مؤسســه از ده ســال قبل، گفت وگوی 
دوســتانه و علمی و پژوهشي بوده و این را در عمل 

نشان داده است.
داراي  بهائی پژوهــی  مؤسســه ی  ســایت  وب 
تاالرهای گفت وگوی زنده دوطرفه بوده که شبانه روز 
گفت وگوهــاي دوطرفــه ی بهائیــان و غیربهائیان 
را پوشــش داده اســت. در آن ســایت بیش از صد 
تاالر گفت وگــو در موضوعات مختلف ثبت و ضبط 
شــده اســت. آثار مكتوب مؤسســه هم که کاماًل 

علمی و پژوهشی اســت، بدون هیچ تنشی تاکنون 
مورداستقبال بهائی پژوهان در داخل و خارج کشور 

بوده است.
آیا گشــودن باب گفت وگــوی پژوهش محور در 
فضای آرامش و علمی و مردمی، ترویج خشــونت و 
ستیز است؟ از این خبرگزاری دعوت می کنیم نگاهی 
به منشورات مؤسسه و نشریه “بهائی شناسی” که در 
فضای مجازی هم قابل دسترسی است بیندازد و یا 
مصاحبه ای را با پژوهشگران مؤسسه در فضای سایبر 
ترتیب دهد و در قضاوت خویش تجدیدنظر نماید تا 
موجب رنجش کسانی که مروج گفت وگو و پژوهش 
هستند، نگردد و زحمات چندین ساله ی آن ها را در 
گشــودن این باب، زیر ســؤال نبرد که البته نه تنها 
با حقوق بشــر سازگار نیســت، که با اصول اولیه ی 

رفتارهای انسانی نیز متعارض است.
از اتفاقات ناگواری کــه در ماه های اخیر رخ داد، 
تصمیم سران کشور آمریكا برای انتقال سفارت آن 
کشور از شهری به شــهری دیگر در سرزمین های 
اشغالی فلســطین بود. رژیم کودک کش اسرائیل به 
بهانه ی انتقال غیرقانونی یک ســفارت، چنان حمام 

البته این رفتار دور از انصاف آن خبرگزاری نهتنها
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خونی به راه انداخت که دل همه ی انسان های آزاده 
را به درد آورده است. حتی یهودیان امریكا نیز ساکت 
ننشسته و به این کشتارها اعتراض کردند. دبیرکل 
ســازمان ملل، اتحادیه اروپا، دولت فرانســه و ده ها 
کشور و بیشتر اعضاي شورای امنیت نیز این فاجعه را 
محكوم کردند. شگفتی از مدعیان وحدت عالم انسانی 

و حقوق بشــر همچــون 
بهائی  تشكیالت  رهبری 
)بیت العدل( و رســانه ها 
و ســایت هاي وابسته به 
آن اســت کــه در مقابل 
این کشتار وحشیانه، مهر 
ســكوت بر لــب زدند و 
چیزی نگفتند تا چه بسا 

رژیم تل آویو را ناخشنود کرده باشند.
واقعاً ســؤال می کنیم چرا خبرگزاری هرانا که از 
ارائه ی چند کتــاب تحقیقی درمورد آئین بهائی در 
نمایشگاه کتاب آزرده شده و بیانیه غائبانه می دهد 
و حاضر به درج جوابیه هم نیســت و به حضور یكي 
دو غرفه ی پژوهشی در نقد باورهاي بهائیت در میان 

دوهزار غرفه ی نمایشگاه بین المللی کتاب، معترض 
شده و آن را خالف حقوق بشر شمرده است، در برابر 
کشتار وحشیانه در روز نكبت، سكوت اختیار کرده و 
از حقوق بشر سخنی نمی گوید؟ آیا منتظر اجازه ی 
نتانیاهو یا ترامپ هســتند؟! آیا نگران اند که سران 
آن کشــورها را خوش نیاید، یا از چنان کشتارهایی 
راضی هستند؟ آیا از نظر 
آنان اگر فلســطینیان به 
خــاک و خون کشــیده 
ندارد،  اشــكالی  شــوند 
اما بررســی های علمی و 
مســتدل یک مؤسسه ی 
کوچک مستقل، پیرامون 
به  اگر منجر  بهائی  آیین 
ایجاد اشكالی در باورهای بهائیان گردد قابل تحمل 

نیست؟!
دردا که حقوق بشر نیز براي بسیاری، تنها همان 
دســتاویز کهنه اســت که وقتی حقوق بشر را زیرپا 
می گذارند، شعار حقوق بشر می دهند و می گویند: ای 

وای حقوق بشر!
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ستیز با کتاب و نقد •
بعــد از خبرگــزاری هرانا، جناب آقــای ثابتان 
)ســخنگوی بیت العدل( و جناب آقــای رضائی )از 
مدیران ســابق بهائیان ایران( هم به بحث نمایشگاه 
بین المللــی کتــاب، ورود کردنــد و وجــود غرفه 
بهائی پژوهی در میان دوهزار غرفه ی ناشــران کتاب 

را خالف حقوق بشر و حتی قانون اساسی شمردند!
واقعاً جای تعجب دارد جامعه ای که شــعارش را 
صلح جهانی و وحدت عالم انسانی و ترک تعصبات و 
... قرار داده از وجود چند کتاب نقد آموزه هایش این 
چنین برآشوبد و فریاد »وا حقوق بشرا«)!( سر دهد. 
یعنی این مقدار سماحت و سعه ی صدر در جنابان 
ثابتان و رضائی و دوستانشــان وجــود ندارد که به 
چند نقد که در کتاب های این مؤسسه است، اگرچه 
به فرض ناوارد باشند، گوش دهند و به جای زدن انگ 

ستیز، پاسخ معقول و علمی دهند؟!
این طور که پیداست اصوالً آقایان با کتاب و نقد سر 
ستیز دارند. اینجاست که به یاد فتوای کتاب سوزی 
جناب ســید باب می افتیم که دستور سوزاندن هر 
کتاب به جز بیــان و کتاب های مربوط به آیین باب 

را داد و نیز فتوای قتل هر دگراندیش غیربابی )قتل 
عام االّ من آمن و صّدق( و تخریب همه بقاع و معابد 
را صــادر کردـ  همان طور که جناب عبدالبهاء برآن 
تأکید نموده اســت. گویا باید یقین کنیم از فتوای 
کتاب ســوزی جناب باب تا مخالفت با ارائه ی کتب 
نقد در نمایشگاه تهران، قرابتی وجود دارد! ظاهراً از 
دیدگاه آقایان، ناقدان و دگراندیشان را باید به فتوای 
جناب باب کشت و کتاب هایشان را باید سوزاند، البته 

با شعار حقوق بشر!
راستی اسم حقوق بشــر آمد، چرا جنابان ثابتان 
و رضائــی و بیت العدل در برابر نقض حقوق بشــر و 
کشتار فلسطینیان در سرزمین های اشغالی در روز 
نكبت و افتتاح غیرقانونی ســفارت امریكا در قدس، 
ســاکت اند و به یاد حقوق بشر نمی افتند و بیانیه اي 
صــادر نمی فرمایند؟! بهتر نبود ایــن دو جناب به 
همراهی رهبری بیت العدل به جنایت اخیر در غزه 
اعتراض می کردند )که تنها حدود 100 نفر کودک 
و جوان و پیر و میانســال در این درگیری ها کشته 
شــدند( و بیانیه ای می دادند و اســرائیل را به خاطر 
این جنایات محكوم می کردند، نه اینكه به مناسبت 
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انتخابات صوری و نمایشی و ازپیش معلوم بیت العدل 
در اسرائیل، به جشن و پایكوبی مشغول شوند.

ای کاش مدیــران بهائــی به جــای اعتراض به 
عرضه ی دانش در نمایشــگاه کتاب، حداقل مانند 
تعدادی از بهائیان به نمایشــگاه مراجعه می کردند 
و به جای گرفتن عكــس پنهانی از کتاب ها  با ما از 

نزدیــک مذاکــره می کردند و 
می فهمیدند که موسســه ی ما 
وابسته به هیچ نهاد و موسسه ی 
دولتی نبوده و به عنوان ناشری از 
بخش خصوصی با رعایت ضوابط 
وزارت فرهنگ و ارشاد توانسته 

است در نمایشگاه شرکت کند.
ای کاش این مدیران از نزدیک 

محتوای کتاب هــا را می دیدند و فرق بین پژوهش 
و ســتیزه را می فهمیدند. سؤال می کنیم آیا تبلیغ 
تهاجمی و پنهانی و دزدانه ی بهائیت برای مسلمانان 
و ستیز با معتقدات اســالمی آن ها، انسان دوستانه 
و مطابق با حقوق بشــر اســت یا عرضه ی عمومی 
چند کتاب بــرای مراجعه کنندگان عاقل و متحری 

حقیقت؟ بد نیست به پاس فتوای جناب باب در محو 
کتب غیربابیان، آقای ثابتان و آقاي رضائی پیشنهاد 
فرمایند ســال بعد جشن کتاب سوزی در نمایشگاه 
کتاب برگزار شــود و ناقدان هم کنار کتاب هاشان 

اعدام شوند!
آری، بگذریــم. به  هرحــال، خداونــد متعال را 
شــكرگزاریم که امــروز نام این 
پایــگاه مســتقل و مردم نهــاد 
به عنــوان یــک مرکــز علمی 
پژوهشگران  برای  گفتمان محور 
داخل و خــارج کشــور، نامی 
آشناســت و علي رغم برخی از 
بداندیشــان مغرض و جهت دار 
مثل خبرگــزاری هرانــا که با 
سیاه نمایی غائبانه حتی حاضر نشد جوابیه ی ما را در 
سایتش درج کند، همه از این حضور خرسند بودند 
و ما خرسندتر! امید ما این است که خداوند متعال 
هم از کارهای ما خرسند و خوشنود باشد. از همه ی 
آنان که جوانان پایگاه را در این اقدام فرهنگی تشویق 

کردند و مهر ورزیدند صمیمانه سپاسگزاریم.
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همراهی بهائیان با دشمنان ایران:
مرگ مک کین و عكس کاویان صادق زاده با او

خبر مرگ ســناتور جان مک کین در تاریخ 
14 مرداد 1٣97، ســر فصل خبر بســیاری از 
نشــریات مهم دنیا بود. عده ای همچون کاویان 
صادق زاده میالنــی، مبلغ فعال بهائی، با اظهار 
تأسف از مرگش، او را جمهوری خواه اخالق مدار 

و انسانی وطن دوست معرفی کردند. 
این درحالی است که عموم کسانی که وی 
را می شناســند، او را  بی رحم، جنگ طلب، 
دالل اسلحه و تندروترین سناتور ضد ایرانی، 
خواندند. در انتخابات ریاست جمهوری  2008 
امریكا، زمانی که در مقابل دوربین تلویزیون از 
سناتور مک کین، کاندیدای ریاست جمهوری 
و رقیب باراک اوباما پرسیدند درصورت پیروزی 
در انتخابــات با ایران چه می کنی؟ یک باره با 
لبخندی بــه پهنای صورتش زیر آواز زد که : 

خبری از بهائیان آمریکا:
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“بوم، بوم، بوم” یعنی: جنگ و بمباران ایران! 
گرچه مرگ سناتور آمریكائی واقعه ی مهمی 
در مطالعات بهائی شناسی نیست، ولی مطلب 
حائــز اهمیت اظهار عالقــه ی جناب کاویان 
صادق زاده، مبلغ فعــال بهائی و رابط ویژه ی 
بیت العدل اســت که بــدون رعایت حكمت، 

و  شــده  ذوق زده 
عكــس یــادگاری 
خــودش را با مک 
کیــن در صفحه ی 
فیس بوک قرار داده 
و در مرگ او شیون 
کرده است. این کار 
او یادآور آن اســت 
ســتیزه جویان  که 
سلفی - وهابی نیز 
در سفر محرمانه ی 
بــه  مــک کیــن 
او عكس  با  سوریه، 
یــادگاری گرفتــه 

و منتشــر کردند. ازآنجاکــه کاویان میالنی 
چهــره ی شناخته شــده ای از بهائیــان و از 
نزدیكان بیت العدل و مبلغان فعال است، اقدام 
او می تواند قرینه ای بر وابستگی و هماهنگی 
تشــكیالت رهبری و فعال بهائی با دشمنان 
قسم خورده ی ایران باشد. اقدام جناب میالنی 
خط بطالنی بر این 
عبــارت منافقانــه 
فریب کارانــه ی  و 
 ، ی فند قی ا شــو
بهائی  آخرین رهبر 
اســت که گفت: “ 
نگذارید گمان کنند 
که بهائیان تعلق به 
وطن خویش ندارند، 
بلكه براستی بدانند 
و یقین نمایند که از 
همه بیشتر و از همه 
مخلص تر و از همه 

ثابت ترند!!”

از فعالان تشکیلاتی

زیرنویس عکس: کاویان صادق زاده میلانی به همراه جان مک کین

حذف

می تواند باشد
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گزارش نمایشگاه ارومیه

بین المللی  نمایشــگاه  سیصدوپنجاهمین 
کتاب اســتانی در تاریخ 20 تا 25 شــهریور 
ســال 1٣97 در ارومیه برگزار شد. انتشارات 
گوی با نشریات خود همراه با کسب نمایندگی 
انتشــارات منیر در این نمایشگاه حضور پیدا 
کرد. این اولین تجربه نمایشــگاهی انتشارات 

گوی در ارومیه بود. 
از نكات بارز این نمایشگاه می توان به حضور 
انتشاراتی ها و بازدیدکنندگان اهل تسّنن اشاره 
کرد. بازدیدکنندگان طیف وســیعی از پیر و 
جوان، کارمند و بازنشســته و مغازه دار، طلبه 
و روحانی، اســتاد و دانشجو و حتی مسئوالن 
رده باالی ســازمان ارشاد را تشكیل می دادند. 
افراد مختلف دیدگاه هــای گوناگونی درباره ی 
بهائیان داشــتند. بعضی معتقد بودند که الزم 

با قبلی جایش عوض شود.

حذف
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است با شدت عمل بیشتری با بهائیان برخورد 
شود و بعضی دیگر به فكر حقوق پایمال شده ی 

بهائیان بودند.
 برخی که قباًل فصلنامــه را دیده بودند، از 
کار وزیــن و دقیق علمی صورت گرفته تعریف 
و تمجید کردند. بســیاری هم به دنبال آگاهی 
بیشتر در مورد آیین بهائی و بهائیان بودند. در 

این میان البته بعضی به جای کار نگارشــی، 
روش هــای دیگر در ارائــه ی مطالب را مفید 
می دانستند و سلیقه ی آنان با کارهای هنری 

بیشتر موافق بود.
امیدواریم توانسته باشیم قدمی در راه ارائه ی 
کارهای علمی مؤسسه ی بهائی پژوهی و رساندن 
مطالب موردنظرافراد عالقه مند برداشته باشیم.
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همراهی بهائیان با دشمنان ایران
راندولف دابز

در برنامه ی میهمانی شــام و ســخنرانی 
مایک پمپئو وزیر ایران ستیز امور خارجه ی 
امریــكا با گروه های مخالــف دولت ایران و 
ضدانقالب ایرانــی، در 22 جوالی 2018، 
مطابق با ٣1 تیر 1٣97 در کالیفرنیا، در محل 
کتابخانه ی رونالد ریگان تعدادی از بهائیان 
ایرانی و امریكائی نیز حضور داشتند. راندلف 
دابز )Randolph Dobbs( یكی از بهائیان 
بانفوذ امریكایی اســت که در این میهمانی 
حاضر بود. او در اواسط دهه ی 90 میالدی 
برای محفل روحانــی بهائیان لوس آنجلس 
انتخاب و به عنوان منشی تمام وقت در آنجا 
مشغول شد. ایشــان مدیر مذهبی در دفتر 
زندگی مذهبی است، در جامعه ی مذهبی 
بسیار فعال است، برای توسعه بهاییت تالش 

خبری از بهائیان آمریکا:
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می کند و نفــوذ زیــادی دارد. مطلب زیر 
نوشته ی او درباره ی میهمانی مذکور است.

راندولف دابز: پمپئو در سخنان خود اعالم 
کرد وزارت امــور خارجه امریكا برنامه های 
فارسی زبان منظم و گسترده ای با استفاده 
از تمام رســانه های اجتماعی و دیجیتال و 
رادیو و تلویزیون برای تأثیرگذاری بر افكار 

عمومی مــردم ایران خواهد داشــت. پس 
از ســخنرانی پمپئو، در سر شام من هم بر 
ســر میز او نشستم و از او درباره بهائیان در 
یمن پرسیدم، او گفت که وزارت امور خارجه 
امریكا به دنبال برگزاری جلســاتی در این 
زمینه اســت و بهائیان حتماً بخشی از این 

اقدام خواهند بود!
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توضیح و تحلیل: •
این مطلــب و صدها مطلب مشــابه آن 
گویای آن است که شــعار عدم دخالت در 
سیاست و اطاعت بهائیان از حكومت فریبی 
بیش نیســت و بهائیان هر زمان و هرکجا 
که بتوانند، از هیــچ اقدامی برای مخالفت 
و ضدیت با حكومتی که موافق خواســته و 
تمایل آن ها حرکت نكند، کوتاهی نخواهند 

کرد.
گــزارش راندولف دابــز از حضور آنان در 
نشســت مذکور و صحبتش با پمپئو برای 
فشــار بر دولــت یمن، به ســبب مخالفت 
دولت یمن با فعالیت تبلیغی بهائیان ایرانی 
در آن کشــور و تالش آن ها بــرای بهائی 
کردن کودکان و فرزندان یمنی اســت، این 
درحالی است که فقط در سال 2018  یک 
میلیون وهشتصد هزار کودک یمنی ازسوء 
تغذیه شــدید رنج برده اند که از این میان، 
چهارصد هزار کودک در آستانه ی مرگ قرار 
دارند و بهائیان کمتریــن اعتراضی به این 

وضع در یمن نداشته اند.
بســیار جای تأســف و اندوه اســت که 
بهائیــان، علی رغــم شــعارهای فریبنده و 
دروغیــن همچون وحدت عالم انســانی و 
تــالش برای صلح جهانــی، در گفت وگو با 
وزیر امورخارجه ی امریكا، به جای درخواست 
از وی در جهــت تالش برای قطع حمالت 
نظامی و تأمین کمک های انسان دوســتانه 
بــه میلیون ها کودک و تبعــه ی یمنی، که 
در وضعیــت بحرانی به ســر می برند، فقط 
خواستار فشــار بیشتر امریكا بر یمن، برای 
کسب اجازه ی فعالیت تبلیغی و بهائی سازی 
کودکان مسلمان آن کشور، توسط مبلغان 
مهاجر بهائی هســتند. عملكــرد جامعه ی 
بین المللی بهائــی در دوران پس از پیروزی 
انقــالب ایران و قرار گرفتــن در کنار و در 
جبهه ی معانــدان و زیر چتر حمایتی دول 
متخاصم با ایران، به روشــنی یادآور نقش و 
جایگاه و موضع گیری آن ها در اوان پیدایش 

گروه بابیـ  بهائی در دوران قاجار است.

حذف

شعار بهائیان مبنی بر عدم
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معمای یارشاطر

در نیمه شــهریورماه خبر درگذشت احسان 
یارشاطر تیتر بعضی از رسانه های داخلی و خارجی 
شد. مردی که نامش با شناساندن فرهنگ ایران 
به غرب و شناساندن فرهنگ غرب به ایرانی گره 
خورده است: از بنگاه ترجمه و نشر کتاب براي 
ترجمه ی آثار ادبی غربیان تا دانشــنامه ی ایران 
و اســالم و تا ترجمه ی آثار کالسیک فارسی به 
زبان هــای دیگر و آخرین و بزرگ ترین اثرش به 
نام دائرةالمعارف ایرانیكا. مردی که به توصیه و 
تأثیرپذیری از یكی از دوستان پدرش که زن ستیز 
بود سال ها زن نگرفت و وقتی هم که زن گرفت 
زیر بار بچه دار شدن نرفت، زیرا ایرانیكا را بچه ی 
خود می دانست )1(. او درمورد خاستگاه فكری 
خانــواده اش در مصاحبه هــا صحبتی نكرد جز 
اینكه گفت مادرش صدای خوشی داشت )2(. او 

ة
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مردی بود که در سن نودسالگی هم روزی هشت 
ســاعت کار می کرد و بسیاری از نویسندگان و 
مترجمان و ویراستاران را با افكار و تخصص های 

متفاوت به کار می گرفت.
جالب است که قضاوت های متفاوتی در مورد 
او شد، از مدح و تمجید و ستایش تا رّد و تقبیح 
و نكوهش. او را ســتودند چــون از چهره هاي 
مطرح فرهنگی بود که مؤسسات تأثیرگذاری را 
بنیان نهاد و آثار بســیاری را پدید آورد و خود 
را وقــف معرفی ایران به غربی ها نمــود و ... او 

را تقبیح کردند چون براساس اسناد اسماعیل 
رائین در جلد دوم فراماسونری در ایران جزو لژ 
مهر فراماسونری بود )٣( و مثل آتاتورک معتقد 
به حذف خط عربی و قرآنی بود و می گفت باید 
خط فارسی را به التین نوشت )4( و معتقد بود 
هرجا واژه ی معشــوق در شــعر فارسی هست 
منظور معشوق مرد بوده است )5( و انصاف را در 
ایرانیكا رعایت نكرده درمورد امامان شیعی تنها 
سه ستون اما درمورد رهبر بهائیان بیست وپنج 
صفحه مطلب آورده اســت که در این موضوع 

زیرنویس عکس: احسان یارشاطر
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سخن بسیار است.
معمای یارشاطر با موضوع بهائیت پیچیده تر 
می شــود، زیرا بهائیان او را منتسب به خود 
نموده و از او تجلیل کرده و مرگ او را ضایعه 
فرهنگــی خواندند و تســلیت ها گفتند، اما 
مشهور است که او به خاطر مسافرت به امریكا 
و اینكه در وقتی که  شوقی  مسافرت به امریكا 
را ممنوع کرده بود به دســتور او عمل نكرد 
و به امریكا رفت، طرد شــد )6(. این مطلب 
به نظــر صحیح می آید زیــرا به تصریح احمد 
اشــرف سرویراستار ایرانیكا، هرگز ارتباطی با 
تشكیالت بهائی نداشت )7( و نامش در ویكی 
پدیا جزو کسانی چون دنیس مک اوئن و فوبث 
هیرست و آلدن پنر جزو بهائیان بازگشته آمده 
است )8(. اگر یارشاطر بهائی بود چرا تشكیالت 
بهائی )بیت العدل( و جامعه ی بهائیان امریكا 
پیام رســمی ندادند و برایش مجلس یادبود 
نگرفتند و اگر مطرود بود و غیر بهائی، چطور 
در بسیاری از تجمعات بهائی مثل کنفرانس 
شیكاگو دیده شــد؟ مگر ارتباط با مطرودین 

خط قرمز آن ها نیست؟ شاید هم بیت العدل 
قوانین بهائی را عــوض نموده و دیگر ارتباط 
با مطرودین خط قرمز نیست و یا بهائیان هم 
دیگر به آموزه ی غیر انسانی »طرد« اعتقادی 

ندارند...؟! 
این معمایی اســت که با درگذشت یارشاطر 

پیچیده تر شد.
پاورقی ها : ............................................................

)1( مصاحبه یار شــاطر با رادیو امریكا.یوتیوب 
https://youtu.be/VWCx0TrOncM

)2(همان.
)٣( فراماسونري در ایران،ج2،فهرست لژ مهر.

http://youtu. یوتیوب .BBC 4( مصاحبه با(
be/FKbB1GtMrQY

)5( همان.
http://bahaism.blogspot.com )6(

https://iranian.com/News/2007/  )7(
April/Images/ReplyToAP.pdf

https://en.m.wikipedia.org/wiki/  )8(
List_of_former_Bahá%27%C3%Ads

بیت العدل در مورد او سخن نگفت

حذف
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شاربروت1  اولیور  پرفســور 
آلمانی االصل و استاد مطالعات 
اسالمی در دانشــکده ی ادیان و مذاهب دانشگاه 
بیرمنگام انگلیس اســت. وی حدود 12سال پیش 
با یک بانوی فلسطینی االصل ساکن لندن ازدواج 
نموده و مســلمان می شــود. در زمانی  که دوران 
تحصیلی دکتــرای تخصصی اش در کالج مطالعات 
شــرقی و آفریقایی ـ ســواس2ـ را می گذرانده، 
موضوع »مقایسه ی محمد عبده، اسالم گرای مصری 
با عباس عبدالبهاء رهبــر دوم بهائیت در ارتباط 
با رفورم اســالمی« را به عنوان رساله دکتری اش 
انتخاب می کند. این رساله بعد از پذیرش، در سال 
2008 تحت عنوان: اسالم و آیین بهائی: مقایسه ی 
محمد عبده و عباس عبدالبها3 توســط انتشارات 
روتلیج4 به چاپ می رسد.  اگرچه در تهیه ی مطالب 
این رساله، بهائیان کمک زیادی به شاربروت کردند، 
ولی بعد از چاپ مورد استقبال بهائیان قرار نگرفت 
و بر آن نقدهایی نوشته شــد. عالوه برآن بعضی 
نویسندگان غربی آشنا با بهائیت به نقد و بررسی آن 
پرداخته اند. دنیس مک اوئن ازجمله ی این اساتید 
است که نقد وی بر آن کتاب در سایت بهائی پژوهی 
منتشر گردید. شاربروت اولین مرکز مطالعات ادیان 
در ایرلند5 را در دانشگاه کورک ایجاد نموده و مدیر 
مؤســس مرکز تحقیقات اسالمی دانشگاه چستر 
انگلیس بوده است.6  ایشان همچنین عضو انجمن 
بریتانیایی مطالعات اسالمی 7 و نویسنده ی دو کتاب 

زیر است:
Muslims in Ireland: past and present

 Yearbook of Muslims in Europe, Volume 7

وی مقاله ای درباره ی رساله ی مدنیه ی عبدالبهاء نیز 
نگاشته است.

مقـدمـه

اردنی
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فعالیت مرکز 

بهائی پژوهی بر 

محور یک وبگاه 

اینترنتی به نام 

»بهائی پژوهی« 

استوار است. 

این وبگاه حدود 

12 سال قبل 

فعالیتش را 

شروع کرده و 

در این مدت 

حدود یک میلیون 

بازدیدکننده 

داشته است

به منظور آشــنایی بیشتر، در جریان 
سفر دکتر شاربوت به ایران مصاحبه ای 
با ایشــان به عمل آمد کــه ترجمه ی 
فارســی آن از نظر خواننــدگان فهیم 

بهائی شناسی می گذرد. 
را «« ما  اینکه دعوت  از  خیلی خوش آمدید. 

پذیرفتید متشکریم. حال خانواده شما چطور 
است؟ چند فرزند دارید؟

من هــم از دعوت شــما متشــكرم. امیدوارم 
گفت وگوی خوبی داشته باشیم. دو فرزند دارم، به 

نام های هادی 11 ساله و لیال 9 ساله.
آیا به مدارس اسالمی در انگلیس می روند؟««

خیــر. آن ها به مدارس دولتی می روند. واقعیت 
این است که کیفیت آموزشــی مدارس اسالمی 
خوب نیست و بعضی مسائل سیاسی و قومیتی بر 
آن ها حاکم است. البته در بیرمنگام یک جامعه ی 

اسالمی قوی و فعال وجود دارد.
مؤسسه ی «« درباره ی  چنانچه  ابتدا  در 

شما  خدمت  در  دارید،  سؤالی  بهائی پژوهی 
هستیم.

ممكن است درمورد این مرکز تحقیقات بهائیت 
توضیحاتی بدهید؟

فعالیت این مرکز بر محور یک وبگاه اینترنتی ««
به نام »بهائی پژوهی« استوار است. این وبگاه 
حدود 12 سال قبل فعالیتش را شروع کرده و 
در این مدت حدود یک میلیون بازدیدکننده 
داشته است. بیشترین فعالیت و مراجعه مربوط 
به زبان فارسی است و درعین حال صفحه ی 
انگلیسی و عربی آن هم فعال است. اخیراً در 
وبگاه، مقاله ای از آقای دنیس مک اوئن در نقد 
و بررسی کتاب شما منتشر شده است. آیا آن 

را مطالعه کرده اید؟
خیر به سایت مراجعه ای نداشته ام اما 
مراجعه خواهم کرد و مطالعه می کنم. 
بلــه مک اوئن آدم انتقادگری اســت و 
حدود ده سال قبل هم نقدی بر کتاب من نوشت. 
شــاید این همان مقاله یا مقاله ی دیگری باشد. او 
یكی از کارشناسان و متخصصان در بهائیت است.

بله همین طور است. سال 2014 هم مقاله ای ««
انتقادی نگاشته است. در این وبگاه همچنین 
مقاالتی از دانشمندان و اساتید غربی منتقد 
بهائیت نظیر دکتر جان کول، استدسون و....
درج شده است. بهائی پژوهی از سال قبل یک 
عنوان  تحت  آکادمیک  و  علمی  فصلنامه ی 
تاکنون 5  که  نموده  منتشر  »بهائی شناسی« 
شماره ی آن منتشر شده است که تقدیم شما 
می گردد. خالصه ی مقاالت به زبان انگلیسی هم 
در انتهای فصلنامه قرار دارد. این پنج شماره 
را مالحظه نمایید. عکس روی جلد شماره ی 
یک مربوط به آقای فرانچسکو فیچیکیا منتقد 
نشریه  جلد  روی  عکس  و  بهائیت  آلمانی 
جان  دکتر  آقای  به  مربوط  چهار  شماره ی 
کول تاریخ شناس و محقق معروف آمریکایی 
دکتر  به  مربوط  هم  دیگر  عکس  آن  است. 
رسول جعفریان است. عکس آخرین شماره 
یعنی شماره پنج نیز به دکتر مجید تفرشی 

اختصاص دارد.
بله این افراد را می شناســم. ممنون از هدیه ی 
شــما. من تا اندازه ای فارســی می دانم و ســعی 

می کنم آن ها را مطالعه کنم.
براساس «« فصلنامه  این  و  وبگاه  این  مبنای 

تحقیقات علمی و تاریخی با رویکرد دانشگاهی، 

از خانوادهی خود بگویید و این که

بفرمایید.

ده

تحقیقاتی
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مشکل در این 

بوده و هست که 

بسیاری تحقیقات 

درمورد بهائیت 

به ویژه به زبان 

انگلیسی را 

خود بهائی ها 

نوشته اند. 

منتقدان بهائیت 

دارند یک حرکت 

نوسازی و بازنگری 

قرائت رسمی از 

تاریخ بهائیت  را 

انجام می دهند 

و این حرکت 

با چالش جدی 

بهائیان روبرو 

شده است

بدون درگیر شدن با مسائل حقوق 
ما  است.  ایدئولوژیک  و  بشری 
جنجال برانگیز  مسائل  معتقدیم 
تعصبات  بر  تکیه  و  بشری  حقوق 

عقیدتی نباید مانع تحقیقات علمی درباره ی 
بهائیت شود. این تعصبات و پیش داوری ها، مانع 
روشن شدن چهره ی واقعی بهائیت شده است. 
بله درســت است. مشكل در این بوده و هست 
که بســیاری تحقیقات درمورد بهائیت به ویژه به 
زبان انگلیسی را خود بهائی ها نوشته اند. منتقدان 
بهائیت دارند یک حرکت نوسازی و بازنگری قرائت 
رســمی از تاریخ بهائیت8 را انجام می دهند و این 
حرکت با چالش جدی بهائیان روبرو شــده است. 
افرادی همچون جان کــول و مک اوئن با چالش 
قرائت رســمی بهائیان از تاریخ خودشان روبه رو 
شــدند و با آن مقابله کردند. این شخصیت ها به 
عمق واقعیت های تاریخی بهائیت، خارج از قرائت 
رســمی بهائیت، ورود پیدا کردند و متأســفانه با 
چالش ازســوی بهائیت روبه رو شدند. برای مثال 
نگاه کنید به نقد دنیس مک اوئن از کتاب من که 

با نگاه مثبت به آن نگاه کرده 
و شــخصی بهائی به نام مینا 
یزدانــی انتقادی خیلی خیلی 
تند و منفی علیــه این کتاب 
نوشته و انگار که هیچ جنبه ی 
مثبتی در کتاب ندیده اســت. 

این خیلی واضح است. 
من وقتی آن را به همكاران 
دانشگاهی ام نشان دادند گفتند 
این یک مقابله ی عقیدتی است. 
به هرحال او یک بهائی است و 

دوســت ندارد آنچه مــن نتیجه گیری 
علمی کرده ام خالف عقیده ی او باشــد 
و تالش می کنــد دیگران آن را مطالعه 

نكنند.
آثار «« و  کتاب  آیا شما  کتاب،  این  بر  عالوه 

دیگری دربارۀ بهائیت نگاشته اید؟
البته من بیش از این ها تحقیق کرده ام، اما اگر 
شــما بخواهید برای باال بردن اعتبار علمی تان در 
اروپا یک کار آکادمیک و علمی انجام دهید، خیلی 
مناسب و مفید نیست که درمورد بهائیت تحقیق 
کنیــد. چون بهائیت به عنوان یــک موضوع قابل 
اهمیت، در محافل دانشــگاهی اروپا، مورد توجه 
نیست. درواقع من عالقه مند به تحقیق دربارة آراء 
و افكار »محمد عبده« شــده بــودم و ارتباط وی 
با عباس افندی بعداً به تحقیق من اضافه شــد که 

توضیح آن را در کتابم داده ام. 
درهرحال اگر شــما قصد داشــته باشــید در 
حوز ه ی مطالعات شرق شناسی یا اسالم شناسی کار 
کنید، کار روی بهائیت چندان جذاب و کاربردی 
نیست، چون در مجامع علمی به عنوان یک موضوع 
قابل توجه مطرح نیســت. اگر 
بخواهم کتاب جدیدی بنویسم، 
ده ها موضوع جالب توجه دیگر 
اینجاست  مشكل  دارد.  وجود 
که بهائیان هر کار تحقیقی را 
که در جهت عقایدشان نیست 
و قرائت رسمی از آیین شان را 
زیر سؤال می برد، رد می کنند.

بهائیان «« می کنیم  فکر  ما 
برای بهائی نمودن غیربهائی ها 
)پروسیتالیزاسیون( بر مسأله ی 

هی

دادم

زیرنویس عکس: رساله دکتری پرفسور شاربروت



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

78
  شماره 6    تابستان 97

مشکل اینجاست 

که بهائیان هر 

کار تحقیقی را 

که در جهت 

عقایدشان نیست 

و قرائت رسمی از 

آیین شان را زیر 

سؤال می برد، رد 

می کنند

تبلیغ و تبلیغات خیلی اصرار دارند.
بهائیت یک مذهب  اســت.  درست 
جدید است. آن ها می خواهند طرفداران 
خــود را حفظ کــرده و پیروان بهائیت 

را افزایش دهند. این معمول اســت و کار عجیبی 
نیست.
در بعضی کشورهای اروپایی شاهد بوده ایم ««

به تبلیغات مذهبی عالقه ای  که مردم اصوالً 
ندارند و از اینکه کسی بخواهد با زوِر تبلیغات 
آن ها را جذب کند یا دین آن ها را تغییر دهد، 

متنفر هستند. 
مشاهدات شــما کاماًل صحیح است. البته این 
یک مفهوم کلی است که هرگونه تالش برای تبلیغ 
دین توسط دیگران خیلی مورد استقبال اروپاییان 
قرار نمی گیرد. البتــه یک واقعیت پیچیده وجود 
دارد که بســیاری از مردم اروپا ســكوالر شده اند 
ولی هــر گروهی به دنبال یــک حقیقت معنوی 
گم شده است و به همین دلیل بعضی ها بودایی یا 
مسلمان یا بهائی یا پیرو مكاتب یوگایی شده و یا 

به صوفیگری تمایل پیدا کرده اند. 
شما «« مذهب  یا  و  عقیده  پرفسور  جناب 

چیست؟
من از حدود 12 سال قبل مسلمان هستم. 

انگیزه ی شما برای انتخاب موضوع مرتبط با ««
بهائیت چه بود؟

مــن در دوران فوق لیســانس چند دوســت 
بهائی داشــتم. زمانی که در کالج ســواس دوره ی 
فوق لیســانس را طی می کردم، کالســی دربارة 
محمد عبده داشــتیم و همه ی افــراد در کالس 
درباره ی شــخصیت وی صحبت می کردند. یک 
نفر بهائی گفت او دوســت عباس عبدالبهاء بوده 

و مذاکراتی داشته اند. آن موضوع برای 
مــن جالب توجه بود که چگونه محمد 
عبده با عباس عبدالبهاء ارتباط داشته 
اســت. این ارتباط برای من یک مقدار 
غیرمعمول به نظر می رســید، چــون عبده یک 
اصالح گر و تجدیدنظرطلب مســلمان محسوب 

می شد.
آن دوست بهائی شما چه شخصی بود؟««

شخصی بهائی بود به نام نجاتی الكان که درحال 
تحقیق درباره ی ارتباط میان اصالح طلبان عثمانی 

با بهائیت بود.
مطالعات ما نشان می دهد که میرزاحسین  ««

علی بهاء و عبدالبهاء در دورانی که در استانبول 
یا  بابی  را  اینکه خود  از  بودند  و سپس عکا 
بهائی معرفی کنند، استنکاف می نمودند و تا 
آخرین روزهای عمرشان واقعیت عقاید مذهبی 
به طوری  بودند.  نکرده  آشکار  را  خودشان 
مسلمان  یک  را  آن ها  مردم  از  بسیاری  که 

می دانستند.
بله درست است. آنچه شما گفتید یک واقعیت 
است. من در کتابم به آن اشاره کرده ام که چگونه 
در مالءعام خود را نشــان می دادنــد. آن ها تقیه 
می کردند. مثاًل عبدالبها در ســال 1921 با یک 
ناشــر بهائی مصری به نام کردی مكاتبه کرد و به 
وی متذکر شد زمانی که با افراد فرهیخته روبه رو 

می شوی، الزم است تقیه کنی. 
خــود بهاءاهلل آدم گوشــه گیری بود و با دنیای 
خــارج از خــودش ارتبــاط زیادی نداشــت. اما 
عباس افندی ارتباطات قوی داشــت و فرد فعالی 
بود. از طرف دیگر وقتی به نوشته های عبده و یكی 
از تابعینش به نام رشــید رضا مراجعه می کنیم، 

هی
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من در کتابم به 

آن اشاره کرده ام 

که چگونه در 

مالءعام خود را 

نشان می دادند. 

آن ها تقیه 

می کردند. مثالً 

عبدالبها در سال 

1921 با یک 

ناشر بهائی مصری 

به نام کردی 

مکاتبه کرد و به 

وی متذکر شد 

زمانی که با افراد 

فرهیخته روبه رو 

می شوی، الزم 

است تقیه کنی.

زیرنویس عکس: آقای دکتر اولیور شاربروت
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متوجه می شــویم که آن ها به ماورای 
افكار و عقاید این دونفر پی برده بودند. 

رشــید رضا به عبده یادآور شده بود 
که بهــاءاهلل ادعای پیامبری هم کرده و 

دین جدیدی آورده است. نوشته های بعدی عبده 
نشــان می دهد او به خوبی از ماهیت بهائیت آگاه 

بوده است. 
در اوائل دهه 1890 میالدی مقاله ای در روزنامه 
االهرام تحت عنوان »القضیة البابیه« به چاپ رسید 
که در کتابم به آن اشاره کرده ام. من به احتمال زیاد 

فكر می کنم آن مقاله، نوشته ی عبده است؛ اگرچه 
کامال مطمئن نیستم. اگر مقاله را بخوانید، متوجه 
اطالع کامل نویسنده از بهائیت و انشعابات ازلی ها 

و بابی ها و انشعابات و عقایدشان می شوید. 
همان گونه کــه گفتم، نجاتــی ارکان درمورد 
اصالح طلبان عثمانی و دیدگاه هایشــان تحقیق 
کرده اســت. وقتی با بهائیــان صحبت می کردند 
ســخنانی دربارة اصالح و تقریــب بین مذاهب و 
طریقت و ... می شــنیدند ولــی من فكر می کنم 
مردم می دانستند که یک چیزهایی پشت قضیه 

بهائیت اســت و موضوع دین جدید در 
میان است. 

قضیه مقــداری پیچیده اســت. در 
برخی موارد، مســلمانان اصالح طلب و 
فرهیختگانی که با بهائی ها در تماس بودند، کامال 
از کنه واقعیت بهائیت بی خبر بودند، چون واقعیت 

ادعاهای آنان روشن و مشخص نبود. 
بهائی ها در مباحثات خودشان مطالب متفرقه و 
ناواضحی مطرح می کردند و نوعاً به موضوع دین 
جدید نمی پرداختند. در اینكه آن ها به طور آشكار 
از بهائیت سخن نمی راندند، کاماًل حق با شماست.

آیا به نظر شما، حرکات عبدالبهاء یک نوع ««
مطرح  زمانی  تقیه  نیست؟  دورویی  و  نفاق 
می شود که جان شما در خطر باشد. زمانی که 
با  مباحثه ی مسالمت آمیز  در  او  فردی چون 
عبده شرکت می کند، به راحتی می تواند خود 
را بهائی معرفی کند و لزومی ندارد خود را در 

قالب یک شیعه ی اصالح طلب قلمداد نماید. 
درست اســت، اما نزدیک شدن به این موضوع 
و نتیجه گرفتن آن سخت است. عالقه و زمینه ی 
کار من، آکادمیک است. من می خواستم رابطه ی 
میان آن دونفر را کشــف کنم. زیرا آن رابطه برای 

من عجیب بود.
شما چگونه به رابطه ی میان عبدالبها و محمد ««

عبده پی بردید؟
سؤال خوبی مطرح کردید. قطعاً آن دو نفر یک 
مالقات حضوری در بیروت داشــتند و بعد از آن 
روابطی به شــكل تبادل نامه صورت گرفته است. 
من در ادامه ی کار پژوهشی ام درمورد این نامه ها 
به حیفا )بیت العدل( نامه نوشته و تقاضای کمک 
برای دسترسی به این نامه ها را نمودم؛ ولی جوابی 

هی

ة
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مطالعات ما نشان 

می دهد که 

میرزاحسینعلی 

بهاء و عبدالبهاء 

در دورانی که در 

استانبول و سپس 

عکا بودند از 

اینکه خود را بابی 

یا بهائی معرفی 

کنند، استنکاف 

می نمودند و تا 

آخرین روزهای 

عمرشان واقعیت 

عقاید مذهبی 

خودشان را 

آشکار نکرده 

بودند. به طوری 

که بسیاری از 

مردم آنها را 

یک مسلمان 

می دانستند

نگرفتم. البته من آن کتاب را ســالیان 
قبل نگاشته ام، ولی در خاطرم است که 
در مدرکی نشــان داده ام که عبدالبهاء 
درباره ی رابطــه اش با عبده و مكاتبات 

با یكدیگر اشــاراتی داشته است. من در کتابم به 
وجود یكی دو نامه اشاره کرده ام. عباس در نامه اش 
نسبت به مشــكالتی که عبده با آن روبه رو بوده، 
دلجویی کــرده و ادعا کرده که قصد داشــته در 
بیروت به او کمک نماید. اینكه این مسائل درست 

است یا داستان پردازی، قابل بررسی است.
عبده در آن زمان در بیروت درحال تبعید ««

بوده است. 
بله. همین طور است و مشكالتی داشته و مورد 

طعنه و مخالفت مردم هم بوده است.
اما به نظر نمی رسد که عباس تأثیری روی ««

افکار عبده داشته است. چون عباس یک فرد 
نبوده  فرهیخته  و  کالسیک  تحصیل کرده ی 

است. 
من دقیقا نمی دانم. اما به هرحال او کسی بوده 
که با فرهنگ اســالم تربیت و بزرگ شــده بود و 
در شعر و ادبیات دستی داشته است. وی در یک 
خانواده ی اشرافی و درباری بزرگ شده بود. به نظرم 
یک نوع تحصیالت کالسیک اما غیر سیستماتیک 
داشته اســت. اما مثاًل تحصیالت حوزوی نداشته 
است. شما درست می گویید، اما اگر به نامه ی عبده 
به عبدالبهاء توجه کنید، متوجه می شــوید که از 
او تمجید کرده اســت. عبدالبهاء یک شخصیت 

کاریزماتیک داشته است.
شما در کتابتان درمورد جنبش های موعودگرا ««

)مسیانیک9( درباره ی بهااهلل و عبدالبهاء بیان 
مهدویت  ختم  به  معتقد  آن ها  که  کرده اید 

در  می کنم  فکر  من  بوده اند.  اسالمی 
آن زمان و مالقات، عباس صحبتی از 
عبده  محمد  با  آن  امثال  و  مهدویت 
نکرده باشد که با مخالفت احتمالی وی 
روبه رو شده باشد. به هرحال عبده یک عالم 

سنی بوده است. 
بله درســت اســت. در مفهوم کلی دراین باره 
صحبت نكرده اند. کاماًل موافق نظر شــما هستم. 
احتماالً شاید یک اســتراتژی از سوی عبدالبهاء 
بوده که مواظــب بوده دارد بــا یک اصالح طلب 
تندروی مسلمان صحبت می کند. اما در آن زمان 
مردم اطالع داشتند که ادعاهایی ازسوی باب شده 
است و فردی مانند عبده که اهل مطالعه ی تاریخ 
بوده، قطعاً بی اطالع نبوده است. درهرحال از کنه 
ســخنان این دو نفر )در مالقــات حضوری( خبر 

نداریم. 
به نظر می رسد هیچ مورخ و فرد دانشگاهی، ««

عبدالبهاء را به عنوان یک رفورمیست شیعه 
بیانات قابل  نمی شناسد. چون وی جمالت و 
توجهی درمورد رفورم و اصالحات ندارد. فقط 
در جریان سفرهایش به اروپا و آمریکا سخنانی 

به ظاهر زیبا گفته است.
بله بله. اما روابط عمومی او خوب بوده اســت. 
به نظرم او دارای یک شخصیت جذاب بوده است. 
این را کسانی که با او مالقات کرده اند و خود عبده 
اعتراف کرده اند. او در هنــر خوب معرفی کردن 
خودش استاد بوده است. منظور من از آن تحقیق 
این بود که در آن زمان بهاءاهلل و عبدالبهاء به ناچار 
درگیر مباحــث اصالح طلبی اســالمی آن دوره 
بوده اند و در نوشته هایشان درمورد شورا و تمدن و 

امثال این ها صحبت کرده اند. 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

82
  شماره 6    تابستان 97

قطعاً آن دو 

نفر یک مالقات 

حضوری در 

بیروت داشتند 

و بعد از آن 

روابطی به شکل 

تبادل نامه صورت 

گرفته است. 

من در ادامه ی 

کار پژوهشی ام 

درمورد این 

نامه ها به حیفا 

)بیت العدل( 

نامه نوشته و 

تقاضای کمک 

برای دسترسی 

به این نامه ها را 

نمودم؛ ولی جوابی 

نگرفتم

قطعاً این دونفر در عكا با اصالح طلبان 
و تجدیدنظرطلبــان عثمانی در تماس 
بوده و حرف های آنان برایشــان دارای 
ایده های جذابی بوده و بدشان نمی آمد 

این مفاهیم جذاب را در مذهب جدیدشــان وارد 
کنند.
عبدالصاحب «« از  مکتوبی  سند  هرگونه  آیا 

درمورد این مکتوبات و نوشته های رشید رضا 
و یا محتوای مباحثه ها دارید؟

خیر ندارم. به نظر من دستیابی به آن ها مشكل 
است. من معتقدم نامه های دیگر محمد عبده در 
حیفا وجود دارد. آیا شما  کسی را می شناسید که 

امكان دسترسی به آن ها را داشته باشد؟
خیر، درحال حاضر امکانی را سراغ نداریم. ««

عبده  که  می کنند  تبلیغ  بهائی  نویسندگان 
احترام زیادی برای عبدالبهاء قائل بوده است. 
اگر شما به تاریخ مراجعه کنید، متوجه می شوید 
که درمورد بهائیت صحبت نكرده اند. آن ها حتماً 
تقیه می کردند. آن هــا درباره ی تقریب مذاهب و 
رفورم و امثــال این ها صحبت می کنند. تاآنجاکه 
به خاطر دارم عبده گفته است که با عباس افندی 
مالقات کردم و او را فردی فرهنگی و تحصیل کرده 
دیدم و بهائیان را افرادی مدرن و تحصیل کرده و 

زبان دان می داند.
ما اسنادی داریم که عبده درباره ی افرادی که 
مالقات داشــته از عبارت عرش العظیم یاد کرده 
که شاید مقصودش عباس افندی بوده است. رشید 
رضــا در بیوگرافی عبده به ارتبــاط او با بهائیت 
اشاره داشــته و به نظر می رسد، هدفش یک نوع 
کســب اطالع از بهائیت بوده اســت. عبده گفته 
اســت که نمی دانسته عباس چه عقیده ای داشته 

اســت و شاید تقیه می کرده است. تنها 
مدرکــی که ما داریم، یک نامه از عبده 
به عبدالبهاء است. در نامه نگاری عرب ها 
و زبان عربی معموالً از مبالغه و مجامله 
و تعارفات استفاده می شود و این روش در نامه ی 

عبده متجلی است.
به نظر می رسد در آن زمان بهائیت یک مکتب ««

شناخته شده و مشهور نبود.
بله همین طور است.

شما هم فرمودید که خود بهااهلل فردی منزوی ««
و کم ارتباط بوده است. 

صحیح است.
با «« منازعه  درگیر  که  هم  عبدالبهاء  خود 

بهاءاهلل  بر سر جانشینی  برادرش محمدعلی 
بود و کالً اختالفات خانوادگی در خاندان بهاءاهلل 

پیش آمده بود.
درست است. 

درواقع شوقی، بنیان گذار یک نوع ساماندهی ««
برای بهائیت شد. در دوران بهاءاهلل و عبدالبهاء 
آمده  به وجود  فرقه ی خانوادگی  درواقع یک 
بود که همه باهم خویشاوند بودند که بر سر 
و  می جنگیدند  یکدیگر  با  رهبری  و  قدرت 

منازعه داشتند. 
بله کاماًل همین طور بوده است. ممكن است من 
اشتباه  کنم و شــاید با کسی دراین مورد مباحثه 
کنــم. واقعاً یک جنگ قــدرت10 درمورد رهبری 
بهائیت بعد از بهاءاهلل بود و شــاید هم یک مبارزه 

برای مسیر و جهت گیری آینده ی بهائیت بود. 
به نظر من محمدعلی به بازگشــت به ســوی 
اسالم گرایش داشــت. ولی عبدالبهاء به دنبال راه 
جدید و مستقل از اســالم بود. یعنی اینكه فقط 

بهاءالله
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منازعه بر سر قدرت نبود، بلكه نحوه ی 
ارتباط بهائیت و اســالم هم مطرح بود. 
برای ادعاهــای بهــاءاهلل و حتی باب، 
ادعاهای مشابهی در تاریخ اسالم داریم. 

جنبش های زیــادی همین ادعاها را داشــتند و 
این جنبش ها محو شــدند، اما پیروان آن ها اصرار 
داشــتند که این ســخنان درمورد رهبران آن ها 
مبالغه آمیز و گزافه گویی و برای فریب مردم است. 
مثل شطحیات که نزد صوفی ها رواج داشته است. 
این جنبش های محوشده یک حالت اورتودوکسی 
پیدا می کنند و فرقه ها به وجود می آیند. کمااینكه 
در بین شــیعیان هم بوده اســت. در ایران رهبر 
نعمت اللهی ها گفت نایب ابن العسكری است، یعنی 
باب و نماینده ی امام زمان اســت. بهاءاهلل با یک 
مشرب صوفیانه حرکت کرد، اما جنبش او توسط 
غرب به سوی غربی شــدن تغییر جهت داد. اگر 
شــما به جنبش غالم احمد قادیانی نگاه کنید، او 
هم چنین ادعاهایی مطرح می کرد، اما با هجمه ی 
کفرآمیز بودن روبه رو شد. حرکت غالم احمد مثل 
فرقه ی پنجابی صوفی شد که ابتدا دارای زیارات 
و عبادات بود ولی بعداً در ظرف و محتوای مدرن 
قرار گرفت. به علت حرکات استعماری، غرب به این 

جنبش ها اجازه ی رشد می دهد.
کتابتان «« محتویات  در  بازنگری  قصد  آیا 

ندارید؟
این کتاب مربوط به حدود پانزده سال قبل است 
و قصد دارم در موضوعات جدید و مفید پژوهش 
نمایم. اآلن اگر از محافل دانشگاهی بخواهید مجوز 
تحقیق درمورد بهائیت بگیرید، به شما می گویند 
چرا به موضوعات مهم تــر توجه نمی کنی و چرا 

داری وقتت را تلف می کنی؟

بعضی «« بازنگری  به  ما  موافقید  آیا 
مطالب بپردازیم؟ 

شابروت: اشكالی ندارد ولی بهتر است 
قباًل با من مشــورت کنید و یا ممكن 

است منابع جدیدی را پیدا کنید. 
این حجم زیاد منابع را بهائی ها در اختیار ««

شما قرار دادند؟
من ســعی کردم تا آنجا که می توانستم خودم 
منابع را جمع آوری کنم. البته بعضی بهائی ها قباًل 

عالقه مند بودند که منابع را در اختیارم بگذارند.

 شما از افرادی مثل میثاقی مقدم و ایرج ایمن ««
بهره برده اید و در سال 2003 به مصر رفتید و با 

وحید دهدشت آشنا شدید. 
او تنها بهائی ای بود که با عالقه و جدیت به من 

کمک می کرد.
آرمین «« و  اقبال  کامران  نظیر  بهائیان  دیگر 

اشراقیان چطور؟ 
بله او کسی بود که درمورد تقیه ی باب به زبان 
آلمانی مقاله ای نوشته اســت. بدون تعارف اکثر 
منابعی که من اســتفاده کردم با رجوع و استفاده 

حذف

ارتدکسی

عکس این صفحه حذف شود و به جای آن یکی دیگر از عکس های شاربروت قرار بگیرد، ترجیحا آن عکسی که فصلنامه های قبلی جلوی او است.
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برخی معتقدند 

چنانچه آمارهای 

تفکیکی هر کشور 

را جمع بندی کنید، 

تعداد بهائیان 

عالم کمتر از یک 

میلیون نفر است. 

مثالً تعداد رسمی 

بهائیان آمریکا با 

سابقه بیش از 

یک قرن حضور 

بهائیت در آن 

کشور در حدود 

صدوچهل هزار 

نفر است و گفته 

می شود که آمار 

بهائیان انگلیس 

کمتر از پنج هزار 

نفر است. 

از ســایت »اچ بهائی« دکتر جان کول 
بود. دوره ی دکتری من پژوهشــی بود. 
ابتدا درمورد تقیه تحقیق می کردم ولی 
به آن توجه آکادمیک نشــد و لذا من 

این موضوع را انتخاب کردم زیرا تاکنون کســی 
درمورد آن کار نكرده بود. البته دانشگاهیان بهائی 

عكس العملشان خیلی منفی بود.
مورد «« خیلی  شما  کتاب  می کنم  فکر  من 

انتظار  نگرفت، چون  قرار  ها  بهائی  استقبال 
چنین نتیجه گیری را نداشتند.

نه، من چنیــن تعبیری را قبول نــدارم. برای 
بعضی هــا اســتقبال مثبت بــود. البتــه بعضی 
دانشــگاهیان بهائــی نظیر خانم یزدانی ســعی 
می کردند که با نگارش مقاالت به اصطالح علمی 
این کتاب را منزوی کنند و نشان دهند که کتاب 

مفیدی نیست و دارای عیوب است.
مباحثاتی «« هم  مومن  موژان  دکتر  با  آیا 

داشته اید؟
نــه آن چنان زیاد. او یک بهائی ایرانی ســاکن 

انگلستان است. 
 آیا با مدارکی مواجه شده اید که اثبات کند ««

ازنظر بهائیت تقیه، ممنوع و حرام است؟
بله مواردی وجود دارد. از بهاءاهلل مدرکی وجود 
دارد. در نامــه اش به صراحت می گوید امر به تقیه 
نازل شد. فرج اهلل کردی که یک ناشر مصری است، 
معتقد است آن امر یک پیش نیاز بوده و الزم است 
تحقیق شــود که چرا بهاءاهلل به ایرانیان گفت که 
تقیه حرام اســت. من فكر می کنم یک مشــكل 
عمده در مورخان و دانشگاهیان بهائی وجود دارد 
که تفكراتشان براساس دکترین بهائیتی خودشان 
شكل گرفته است و غیر آن را قبول ندارند. شوقی 

امر به عدم تقیه کرد و از بهائیان خواست 
تا در سیاست دخالت نكنند. درحالی که 
نامه ای از عبدالبهاء موجود اســت که 
در جریان مشروطیت، خواهان حضور 
نماینده ی بهائیت در مجلس شورا بوده است. تقیه 

یک موضوع پیچیده است.
جناب دکتر به نظر می رسد یک نوع ناآگاهی ««

در میان غربی ها نسبت به محتویات کتب باب و 
بهاءاهلل وجود دارد. به نظر شما چگونه می توانیم 

دراین مورد آگاه سازی کنیم. 
بله همین طور است. مخصوصاً این عدم اطالع 
درمورد کتاب های باب بیشــتر است. سؤال شما 
سؤال خوبی اســت ولی اجرای آن مشكل است. 
هرچه بگویید، چون از ایران نشأت گرفته، موردقبول 
غربی ها قرار نمی گیرد مگر اینكه حرفتان را در یک 
روند و حرکت آکادمیک و دانشگاهی مطرح کنید. 
چه خوب است جوانان عالقه مند ایرانی شیعه وارد 
دانشگاه های غربی شوند و تا حد دکترا پیش بروند 
و از جایگاه علمی شان به آگاه سازی درمورد مسأله 

بهائیت بپردازند.
»» ، ن یا متبر مل  شا ی  د یا ز ن  ئیا بها

و....جود دارند که  پشیمان شدگان، مطرودان 
حرف های زیادی برای گفتن و افشاگری دارند.

 بله همین طور است. ممكن است شما بتوانید با 
آن ها ارتباط برقرار کنید.

یک «« و  نیست  دین  بهائیت  برخی،  باور  به 
فرقه ی  یک  تاریخی  ازنظر  و  است  فرقه 
به  می توان  چگونه  است.  استعمارساخته 
جامعه ی غربی و رسانه ها این موضوع را اثبات 

و تفهیم کرد.
کار مشكلی است چون شما با عقبه و سابقه ی 

و ... وجود

امر تقیه

حذف
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پـایـان

اســالمی تان با آن برخورد می کنید و 
مفهوم مذهب یا دین نزد شما با غربی ها 
متفــاوت اســت. از نظــر غربی ها، هر 
گروهی که آمد و گفت من یک مذهب 

و یا دین هستم قبول می کنند. فرقه ساینتولوژی، 
یک فرقه و تجارت اســت ولی خــود را در غرب 
به عنوان »دین« مطــرح می کند. اما من معتقدم 
که تحقیقات علمی انجام نشــده ی زیادی درمورد 
بهائیت و به خصوص بابیت وجود دارد که می تواند 

در روشنگری بهائیت کمک کند.
تعداد بهائیان انگلیس رقم باالیی نیست. ««

بله زیاد نیســتند. چندهزار نفری هستند که 
تعــدادی ایرانی و یا ایرانی االصــل در میان آن ها 

است.
بارها از جامعه بهائیت سؤال شده که چرا آمار ««

رسمی تعداد بهائیان دنیا را به تفکیک کشورها 
منتشر نمی کنید. آن ها نمی توانند آماری ارائه 
دهند چون بهائیت درحال رکود و کسادی است. 
برخــی معتقدند چنانچه آمارهای تفكیكی هر 
کشور را جمع بندی کنید، تعداد بهائیان عالم کمتر 
از یک میلیون نفر است. مثاًل تعداد رسمی بهائیان 
آمریكا با ســابقه بیش از یک قرن حضور بهائیت 
در آن کشور در حدود صدوچهل هزار نفر است و 
گفته می شود که آمار بهائیان انگلیس کمتر از پنج 

هزار نفر است. 
جناب آقای دکتر شاربروت از اینکه وقتتان ««

متشکریم.  دادید  اختصاص  گفت وگو  به  را 
میزبان شما  نیز  آتی  امیدواریم در سفرهای 

باشیم. 
من هم از شــما متشــكرم و برای شما آرزوی 

موفقیت می کنم.

1 Oliver Scharbrodt

2 School of Oriental and African 

Studies

٣ Islam and the Baha’i Faith: A 

Comparative Study of Muham-

mad ‘Abduh and ‘Abdul-Baha 

‘Abbas

4 Routledge

5 Study of Religions Department 

in the Republic of Ireland at 

University College Cork

6 (The) Chester Centre for Is-

lamic Studies at the University 

of Chester

7 The council of the British 

Association for Islamic Studies 

(BRAIS),

8 Renovation of the official ver-

sion of the history

9 messianic

10 Power Struggle

پاورقی ها: .............................................................

شماره ها انگلیسی شود
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حذف



با  بهائی        شناسی  آشنایی 
با  مادرشان  و  ثمالی  خانم 
معرفی مرکز تخصصــی مهدویت در حوزه ی 
علمیه ی قم انجام شد. این دو بانو آن چنان که 
به تفصیل در مصاحبه خواهــد آمد، از آیین 
بهائی بازگشته اند و به اسالم مشرف شده اند.
خواهر  )محمد حسیني(  ثمالي  عهدیه  خانم 
آقاي نصرت اهلل محمد حســیني، از مبلغان 
و نویسندگان بهائي، هستند که به تازگي به 
آیین اسالم مشــرف شده اند. ازآنجاکه علت 
بازگشــت ایشــان از بهائیت می تواند برای 
خوانندگان فرهیخته ی بهائی شناســی قابل 
توجه باشد، مصاحبه ای با این دو بانو ترتیب 
داده شد و نظرات آنان دراین باره ثبت گردید. 
یادآوری این نکته مهم است که بهائی        شناسی 
در مســلمان شــدن این دو بانو، نقشی ایفا 
نکرده است و فقط در این مصاحبه، به انعکاس 
نگاه ایشان از درون جامعه ی بهائی و چرایی 
اینجا  مسلمان شدن آنان پرداخته است. در 
الزم اســت از حجت االســالم و المسلمین 
نصوری، برای ایجاد آشــنایی با این دو بانو 

تشکر کنیم.

اشـاره

خانواده
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در خدمت دو 

بانوی فرهیخته 

هستیم که 

براثر پژوهش ها 

و تحقیقات و 

کنکاش های 

خودشان، لطف 

الهی شامل 

حالشان شد، به 

اسالم مشرف 

شدند و نعمت 

هدایت را با تمام 

وجود یافتند. 

هدایت «« نعمت  با  نعمتی  هیچ 
اگر  ما  بنابراین  نمی کند،  برابری 
بر نعمت هدایت  هر روز خدای را 
را  بسیار  از  اندکی  کنیم،  سپاس 

به جا آورده ایم. الحمدهلل الذی هدانا لهذا و ما 
کنا لنهتدی لوال ان هدینا اهلل.

در خدمت دو بانوی فرهیخته هستیم که براثر 
پژوهش ها و تحقیقات و کنكاش های خودشان، 
لطف الهی شامل حالشان شد، به اسالم مشرف 
شــدند و نعمت هدایت را با تمام وجود یافتند. 
ای بسا که انسان به حال چنین اشخاصی غبطه 
می خــورد. ما که درون این دریا هســتیم، قدر 
آب را نمی دانیم و کســانی که بیــرون بودند و 
نعمت هدایت را نداشــتند و بعداً پیدا کردند، به 
گوهرهایی دست می یابند که نصیب ما نمی شود. 
می بینیم کســی مثل سلمان فارسی از اصفهان 
یا شــیراز، به دنبال پیدا کردن حقیقت حرکت 
می کند و سرانجام خدمت پیامبر می رسد و ایمان 
می آورد. افراد بسیاری در خدمت پیامبر بودند، 
اصحابی اطراف ایشــان بودند، اما پیامبر اسالم 
تعبیر »مّنا اهل البیت« را فقط برای سلمان به کار 
بردند و او به مقامی رسید که دیگران به آن دست 
نیافتند. مقام سلمان که قباًل مسلمان نبوده، به 
جایی می رســد کــه پیامبر او را از خودشــان 
می دانند، درحالی که این تعبیر درباره ی دیگران 
به کار نرفته اســت. مقدمه را طوالنی نمی کنم و 
صحبت را به خانم ثمالی می سپارم، که خودشان 

بگویند که چگونه نعمت هدایت را یافتند؟
زینب ثمالی: بســم اهلل الرحمــن الرحیم. در 
حقیقت اسالم من را به خود آورد و وقتی انسان 
به خود بیاید، قطعاً راه درســت را می تواند پیدا 

کند، این فقط لطف الهی است و هذا 
من فضل ربی. تمام کسانی که نعمت 
هدایت نصیبشان شده، دستی از غیب 
برون آمده و آن ها را به آنجایی که باید 

برسند، رسانیده است. 
ممکن است خودتان را معرفی بفرمایید؟««

زینب ثمالی: من زینب ثمالی هستم، البته در 
شناسنامه سوزان هستم.

شما چند سال دارید و از چه زمانی ارتباط ««
خود را با جامعه ی بهائی قطع کردید و مسلمان 

شدید؟
زینب ثمالی: من متولد ســال 1٣45 هستم 
و ســال 1٣76 مسلمان شدم. آن موقع ٣1ساله 
بودم. البته از 25ســالگی ارتباطم را با جامعه ی 
بهائی قطع کردم. آن موقع در اوج تمســک بودم 
و به این خاطر ارتباطم را قطع کردم که با خودم 
می گفتم اطرافیان من بهائی نیستند. یک بهائی 
واقعی که این جوری نباید باشــد. چون احساس 
می کردم بســیاری از رفتارهــا و عقاید آنان، با 
فطرت انســان در تضاد بود. بعدها فهمیدم که 
آن ها بهائی واقعی هســتند و من بهائی واقعی 
نبودم. اما آن موقع در رؤیاهای خودم می گفتم به 
این ها نگاه نكن، این ها بهائی نیستند. ابوالفضائل 
بهائی واقعی است. از ابوالفضل گلپایگانی در ذهنم 
بتی ساخته بودم که نورچشم عبدالبهاء است. تا 
برحسب اتفاق خواهرم کتابی را آورد که عكس 

ابوالفضل را دیدم.
عکس ابوالفضل چه نکته ای داشت؟««

زینب ثمالی: خیلی تعجب کــردم. با خودم 
گفتــم: این قیافه که کاماًل موذیانه اســت، جز 
تزویر در او ندیدم. با خودم گفتم: این نورچشــم 
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عبدالبهاء است؟! 
بهائی شناسی: روی ظاهر انسان ها ««

که نمی شود قضاوت کرد. 
زینــب ثمالی: بله قبــول دارم. اما 

به هرحال با دیدن عكس ابوالفضائل، حالت خوبی 
به من دســت نداد. البته آن چیزهایی که باعث 
شد نهایتاً آیین خود را تغییر دهم، مسائل بسیار 
مهم تری بود. یادم است در 25 سالگی که از جامعه 
کنار کشیدم، جایی در منطقه ی لواسانات تهران 
را اجــاره کرده بودیم که یک آپارتمان دوبلكس 
بود. بین مــا و صاحب خانه یک در شیشــه ای 
بــود. آخرین باری که اول و دوم محرم جشــن 
گرفته بودیم، یک پیرهن بنفش پوشــیده بودم. 
سال های قبل از آن بر خودم حرام می دانستم که 
اول محرم تلویزیون روشن کنم. چون تلویزیون 

از ابتدای محرم برنامه هایی مرتبط با 
ســوگواری امام حســین علیه السالم 
را پخش می کرد. تماشــای عزاداری 
با جشــن های بهائی متناســب نبود. 
بهائی ها اول و دوم محرم را به مناســبت میالد 
باب و بهاء جشــن می گیرند؛ ولی در آن ســال 
من برنامه های تلویزیون را دیدم. در آن آپارتمان 
یک اتاق بود که کمدی قدیمی داشت، من آنجا 
کتاب ادعیه ی محبوب را که در دستم بود، زمین 
انداختم و در دلم گفتم: خدایا تو شــاهد باش! 
من با این عزادارهای امام حســینم! خواهرم که 
از همه جا بی خبر بود، فردا صبح گفت: ببین چه 
خوابی دیدم! خواب دیدم مسابقه ای بود و برنده 
شــدی و جایزه ات هم سفر مكه است و توی آن 
سالن انتظار من هم کنارت نشسته بودم. به همین 

پیراهن
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این درحالی است 

 که در بهائیت 

امربه معروف و 

نهی ازمنکر نیست، 

ولی برعکس آن 

الی ماشاءاهلل 

هست؛ یعنی 

امربه منکر و 

نهی ازمعروف!

خاطــر خیلی  به خواهــرم امیدوارم. 
من هم خواب هــای این چنینی برای 
خواهرم دیده ام. همین دیروز، یک روز 
بعد از شــهادت امام صادق، به ایشان 

گفتم یا امام صادق! خواهرم را به من بشناسان. 
آدم که با ائمه صحبت می کند، خوب آن ها پاسخ 
می دهند. همیشه پاسخ ها ملموس نیست، ولی 
این دفعه ملموس بود. خــواب خواهرم را دیدم 
که با من تلفنی صحبت کرد، در پایانش گفت: 
خواهرجان! یادم رفت بگویم. چقدر علیه بهائیت 
قشــنگ صحبت کردی! یعنی شاید او آینده را 
امروز دید. من مطمئن هستم که این اتفاق زیبا 
خواهد افتاد و یقین دارم. به همین خاطر هم بود 
که اسم او را آوردم چون همدلی ایجاد می کند. 

شما طبیعتاً تأمالتی داشته اید تا به اینجا ««
در  که  را  سالیانی  به هر حال  اما  رسیده اید؛ 
آیین دیگر بودید، در چند جمله توصیف کنید. 
زینــب ثمالی: به یاد کالمــی از حضرت علی 
علیه الســالم افتادم کــه ایشــان فرمودند: در 
آخرالزمان گروهــی خواهند آمد که باطل خود 
را توســط آیات قرآن، حق جلوه خواهند داد و 
وقتی از ایشان ســؤال شد چگونه؟ می فرمایند: 
مانند مسی که روکشــی از آب طال روی آن را 
گرفته باشد. چندی پیش با خودم فكر می کردم 
که بهائیت مانند یک کاالی قاچاق اعتقادی است 
که اعتقاداتی را به طور قاچاق وارد کرد و به اذهان 

تلقین کرد. 
یعنی در طول آن سالیان کاالیی را به عنوان ««

یک کاالی درست و حقیقی تبلیغ می کردند و 
وقتی شما پژوهش کردید، دیدید که این کاال 
واقعی نیست و نه به شما، بلکه به بسیاری از 

دیگران هم یک کاالی تقلبی عرضه 
کرده اند. ممکن است شما چند نمونه  را 
بیان کنید که آنجا بود و اآلن که شما به 
آن ها نگاه می کنید، احساس می کنید 

که چه مطالب نادرستی بوده؟
زینب ثمالی: تا وقتــی آدم داخل آن جریان 
هســت، شاید خیلی متوجه آن نباشد. من یادم 
هســت که بــه مجموعه ی روایــت فتح خیلی 
عالقه داشــتم و نگاه می کردم. بهائی ها تعجب 
می کردند و به  من می گفتند: شــما پای روایت 
فتح می نشــینید؟ یا من روزشــماری می کردم 
که پنجشــنبه بیاید و صحبت های آقای قرائتی 
را بشــنوم. این ها را که می دیــدم، حال وهوا و 
فضایی داشــت که بسیار متفاوت از بهائیت بود 
و من احســاس می کردم جزء همین ها هستم. 
انگار من از طایفه ی اسالم هستم. صدای اذان که 
کشش خاصی داشت، یا در دوران مدرسه، زنگ 
دینی برایم دل نشین بود. ولی کالس های درس 
اخالق را کشان کشان می رفتم. هر چند آنجا هم 
خوش می درخشــیدم و آن ها به  من می گفتند 
شــما می توانید خیلی درخشان شوید، ولی چرا 
کم کار می کنید؟ یک حس درونی به لطف خدا 
من را از اینكه با آن ها حشرونشر داشته باشم و 
فعالیت های تشكیالتی و امری بكنم، مانع می شد.

در «« که  می کنیم  صحبت  آیینی  از  ما 
تعالیم خود تأکید می کند که امر به معروف و 
نهی ازمنکر را کنار گذاشته است و این کار، 
جایی در آیین بهائی ندارد. شما که سال ها 
بهائی بوده اید، آیا این ادعا را تأیید می کنید؟

زینب ثمالی: مسلماً پاسخ منفی است. یعنی 
در بهائیت اگر کسی گردنبند »اهلل« بیندازد، همه 

صادق (علیه السلام)، 
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به قول بزرگی، 

بهائیت دین 

کشورهای جهان 

سوم است. 

کسانی که 

مبلغ هستند و 

مهاجرت  می  کنند، 

جاهایی را رصد 

 می کنند که 

به لحاظ فرهنگی 

و اقتصادی در 

فقر هستند. از 

فقر آن ها نهایت 

سوءاستفاده را 
می کنند

با حالت تعجــب به او نگاه می کنند و 
به او مســلماً تذکر خواهند داد. چون 
این کار مطابق فرهنگ اسالمی است. 
ایــن درحالی اســت  کــه در بهائیت 

امربه معروف و نهی ازمنكر نیســت، ولی برعكس 
آن الی ماشــاءاهلل هســت؛ یعنــی امربه منكر و 

نهی ازمعروف!
یادم آمد خیلی ســال قبل کــه حالت تقیه 
داشــتم و خواهرم نمی دانست که من به اسالم 
گرایش دارم، یک روز ایشــان گفتند در یكی از 
مجالس تذکر )بهائیان به مجلس ختم، مجلس 
تذکر می گویند( چندتا از خانم های بهائی روسری 
به   سر کرده بودند. بالفاصله به ایشان تذکر داده 
بودند که این کار شما با فرهنگ بهائی هم سویی 
ندارد و درواقع آن ها را امربه منكر کرده بودند. از 
آن طرف در مجالس بهائی ها برخی خانم ها واقعاً 
لباس مبتذل می پوشند و این را بهائی هایی که 
صدای من را بشنوند تأیید می کنند و هیچ کس 
حق نــدارد به این ها تذکری بدهد. اگر کســی 
هم این کار را بكنــد، به او تذکر می دهند که ما 

نهی ازمنكر نداریم.
واقعیت این است که بسیاری از کسانی که ««

به بهائیت گرایش پیدا کرده اند، مخصوصاً در 
و مطالب درون  از حقیقت  از کشور،  خارج 
نخوانده اند. متون  و  نیستند  کتاب  ها مطلع 
بهائی فارسی و عربی است. شما تصور کنید 
یک آفریقایی که بهائی می شود، آیا می تواند 
اقدس و ایقان را بخواند و بفهمد؟ ولی تنها 
شعارهای  می شود  القا  آن ها  به  که  چیزی 
دنبال  اصلی  کتاب های  در  اگر  که  زیباست 
آن هاست.  خالف  که  دید  خواهند  کنند، 

مثالً در کتاب بدیع، میرزاحسین علی 
نوری، دشنام بسیاری به علما می دهد 
و بعضی شان را ابن الذئب )بچه گرگ( 
می نامد، در حالی که در بیرون در تعالیم 
بهائی مطرح می کنند ادب و متانت پیراهن 
ماست )االدب قمیصی(. در کتاب ها که نگاه 
می کنیم، برادرها به همدیگر دشنام ها دادند 
مثالً همین آقای بهاءاهلل به برادرش ازل، یا 
عبدالبهاء به محمدعلی. اما کسی این  ها را 
نمی داند. چرا بهائی ها را از متون اصلی نا آگاه 

نگاه می دارند؟
زینب ثمالی: دلیلش واضح است. اگر با درون 
این ها آشنا شوند، مسلّماً رفتارشان تفاوت پیدا 
خواهد کرد. جالب اســت که مثالی از خواهرم 
بزنم؛ چون امیدوارم ایشان هم روزی در جایگاه 
مــن قرار بگیرد. با ایشــان صحبــت می  کردم. 
می گفت: اصاًل در اینجا ) ایشــان خارج از ایران 
هســتند( کســی کتاب ها را نمی خواند. شــما 
هستید که این مطلب را زیر ذّره بین می گذارید. 
همین قدر که می بینند کســی آمــده و از صلح 
می گوید، از محبت می گوید، جذب می  شــوند. 
به قــول بزرگی، بهائیت دین کشــورهای جهان 
سوم است. کسانی که مبلغ هستند و مهاجرت 
 می  کننــد، جاهایی را رصد  می کنند که به لحاظ 
فرهنگی و اقتصادی در فقر هستند. از فقر آن ها 
نهایت سوءاستفاده را می کنند. بهائی هایی که از 
آنجا آمده بودند از ساده دلی افریقایی ها تمجید 
می کردند و می گفتند ما در افریقا وارد روستایی 
شدیم، به قدری آن ها خوش قلب و مهربان بودند، 
بدون اینكه ما به آن ها پولی بدهیم، بهائی شدند. 

یعنی اعتراف کردند که آن ها پول می دادند ««
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واقعاً چقدر باید 

افق نگاه یک 

فرد پایین باشد 

که حریت را در 

نداشتن حجاب 

بداند؟ ضمن 

اینکه در قرن 

21، خانم هایی که 

در غرب مسلمان 

می شوند و محّجبه 

می مانند، همه این 

را می گویند که 

این پوشش به ما 

حرّیت می دهد، 

شخصیت می دهد. 

و بهائی می شدند.
زینــب ثمالــی: االن در ایران هم 
همین  کار را می کنند. روستایی هایی 
که اطراف شــهرها هستند و فقیرند، 

مخصوصاً در شیراز، می رفتند و با انجام کارهایی 
مثل جمع کــردن زباله، پاک ســازی محیط و 
رسیدگی به خانواده هایی که مشكالتی داشتند، 
تبلیغ می کردند؛ بدون اینكه خودشان را معرفی 
کنند. بعد از اینكه مردم جذب این ها می شدند، 
خودشــان را معرفی می   کردنــد. یکCD چند 
سال پیش دیدم که این واقعیت را نشان می داد. 
متأســف شــدم برای بهائی هایی که به نحوی 
خودشان را به خواب زده اند و یا دوست دارند در 

خواب بمانند. 
نهایت رشــد برای کسی که بهائیت را تبلیغ 
می کند، این است که افراد مسلمان را بی بندوبار 
کند. خانمی گفته بود این علی کوچولو اوایل که با 
ما آشنا شده  بود، خودش را قایم می کرد، اما حاال 
با ما دست می دهد و روبوسی می کند. این نهایت 
رشد علی کوچولوســت برای این ها. خانواده های 
مسلمانی هم که آگاهی چندانی از اسالم ندارند، 
جذب این ها می شوند؛ چون اعتقادشان ریشه دار 
نیست. همه ی این ها هدایت الهی است: یُِضّل َمن 
یَشاء و یَهدی َمن یَشاُء. کسانی که جذب این ها 
می شوند باید در زندگی شان جست و جو کنند که 
کجا مرتكب خطا شده اند و چه مشكلی در باورها 

و روابط اجتماعی شان بوده که بهائی شده اند. 
من همین جا که شما ویژگی هایی از بعضی ««

هم کیشان سابق بهائی را گفتید، سؤالی کنم 
درباره ی زرین تاج که به او قرةالعین می گویند. 
بهائی ها او را به عنوان یک زن امروزی مطرح 

چه  او  می پرسیم  وقتی  و  می کنند 
کرد؟ می گویند او در صحرای بدشت، 
روبنده از صورت خود برداشت و ادعا 
کرد که دیگر دوره ی اسالم تمام شده 
و منسوخ شده است. بهائی ها او را به عنوان 
یک الگو برای زنان امروزی می دانند. لطفاً در 

این زمینه توضیح بفرمایید. 
زینب ثمالی: یكــی از گویندگان بهائی به نام 
خانم شــكوه با صدای دل نشینی که دارندـ  که 
امیدوارم روزی صدای خوب ایشــان در راستای 
اســالم عزیز اســتفاده شــود و در وصف خانم 
فاطمه ی  زهرا صحبت کننــد ـ از طاهره چنان 
تعریف کرده که طاهره با برداشتن حجاب، حتی 
زنــان غرب را هم آزاد کرده اســت. واقعاً چقدر 
باید افق نگاه یک فرد پایین باشــد که حریت را 
در نداشــتن حجاب بداند؟ ضمن اینكه در قرن 
21، خانم هایی که در غرب مسلمان می شوند و 
محّجبه می مانند، همه این را می گویند که این 
پوشش به ما حریّت می دهد، شخصیت می دهد. 
ما ایرانی ها به اشتباه می گوییم حجاب. بزرگواری 
می گفت در پمپ بنزین ها می نویسند: استعمال 
دخانیات اکیداً ممنــوع. عربی گفته بود اگرچه 
تک تــک این کلمات عربی هســتند، ولی عرب 
وقتی می خواهد این مفهوم را برساند، این جمله 
را اســتفاده نمی کند. یكی از این واژه ها حجاب 
اســت که ما ایرانی ها درست به کارش نمی بریم. 
در قرآن 7 بار به کار برده شده و هرگز به معنای 
پوشش بانوان نیست. برای پوشش بانوان کلماتی 

مانند جلباب، ِخمار و امثال این هاست.
متأسفانه در واقعه ی بدشت، از کلمه ی حجاب 
نهایت سوء استفاده شد و تحریف معنوی صورت 
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گرفت. در آموزه هــای دینی داریم در 
قیامــت مؤمن از پشــت 70 حجاب 
نورانــی و کافر از پشــت 70 حجاب 
ظلمانی بــا خداوند مالقــات خواهد 

داشــت. بهائی ها از این گونه روایات سوءاستفاده 
کرده اند. وقتی زرین تاج پوشــش متداول را در 
بدشــت کنار می زند و به او اعتراض می کنند، با 
لحنی پرخاش گونــه و طلبكارانه می گوید: مگر 
نخوانده اید که در قیامت حضرت فاطمه ی زهرا 
بدون حجاب در برابر خداوند ظاهر می شــود1؟ 
من نمی دانم این را چه بنامم؟ این بسیار فراتر از 
کفر و شرک است و این ها چگونه فردای قیامت 
پاسخ گو خواهند بود؟ جالب است که منظره ی 
ورود خانم فاطمه زهرا به محشــر را اگر بهائیان 
بخوانند، خودشــان خجالت خواهند کشید. در 
احادیث آمده اســت کــه در آن هنگام به اهل 
محشر دستور داده می شود که سرهای خود را 
پایین بیندازند و چشــمان خود را فرو بندند، تا 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها وارد محشر شوند.2 
علت اصلی که بهائی ها در مسیر این راه اشتباه 
قرار گرفتند، عدم آگاهی از تعالیم زیبای اسالم 
اســت. حجاب های الهی را با پوشش زن خلط 
کرده اند و روز بدشت را هم روز قیامت گرفته اند و 
لقاء حضرت زهرا با خداوند بدون حجاب الهی را 
به برداشتن روبنده و روسری تفسیر کرده اند و از 
همه بدتر آنكه خود را مساوی حضرت فاطمه ی 

زهرا سالم اهلل علیها دانسته اند.
ثمالی «« عهدیه  خانم  با  قسمت  این  در 

گفت و گو می کنیم. ایشان بعد از تحقیقاتی 
که کردند، مشرف به اسالم شدند و نوشته های 
خیلی زیبایی نوشته اند که در آنجا توضیح 

تأمالتشان  که  شد  چه  که  داده اند 
دامان  به  و  انجامید  بهائیت  ترک  به 
صحبت های  شدند؛  مشرف  اسالم 
ایشان شیرین و عاطفی است. وقتی 
نوشته هایشان را می خوانیم، احساس می کنیم 
که از دل سخن می گویند و طبیعتاً با سّنی 
هم که دارند، جوهره ی تجربیات انسانی را 
دراختیار دیگران می گذارند و دوست دارند 

دیگران هم با این گوهر آشنا شوند. 
عهدیه  ثمالی: عهدیه ثمالی هستم، بهائی زاده 

و مسلمان. 
بــه اراده ی الهی بود که من در این وادی قدم 
گذاشــتم. خیلی خوشــحالم. خیلی دیر خدا را 
شناختم، ولی خوشحالم که شناختم. از بچگی 
خیلی بی قرار بودم، نمی دانستم چرا این حالت در 
من هست. احساسم این بود که گمشده ای دارم. 
همیشه گریه می کردم و از خدا می خواستم این 
حالت من را از من بگیرد. من چقدر باید بی قرار 
باشــم؟ تا اینكه لطفش شــامل حالم شد و من 
را عاشــق خودش کرد. در آن آیین )بهائی( من 
عاشق مؤسس آیین بهائی بودم، واقعاً عاشق بودم. 
تصورم این است که خداوند سبحان می دید من 
عاشــق اویم، گفت چرا او را عاشق خودم نكنم؟ 
و اآلن خوشــحالم که در این وادی هستم. البته 
نمی توانم بگویم بی قرار نیستم. اآلن هم بی قرارم؛ 
ولی با گذشــته فرق می کند. بی قراری اآلنم این 
است که بتوانم هم کیشان خوب سابقم را در این 
وادی وارد کنم. همیشــه از خدا هدایت آن ها را 
می خواهم و اینكه آن ها متوجه شوند. اگر آن ها 
کتاب ها را با دقت بخوانند، متوجه خواهند شد. 
همان اشكاالتی که من همیشه داشتم و در چند 

وقتي بهائي 

بودم خدا درنظر 

من مثل یک 

امامزاده ی کوچک 

بود. جایگاه مهمي 

براي من نداشت. 

وقتي نماز بهائی 

مي خواندم، 

مي گفتم: یا جمال 

مبارک! کمکم 

کن! نماز به طرف 
عکا بود. 
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در بهائیت به 

ما گفته بودند 

ردیه ها را 

نخوانید، وقت 

خود را صرف این 

مطالب نکنید. 

شما کارهاي 

مهم تر دارید! حاال 

متوجه مي شوم 

که چرا ما را از 

خواندن آن ها 

منع مي کردند، 

چون اذهان 

آگاه مي شوند، 

به مطالبي 

برمي خورند که 

تصورش را 

نمي توانند بکنند. 

نامه برای شما هم نوشتم. وقتی کتب 
امری را می خواندم، با خودم مي گفتم: 
این از نافهمي من اســت، من لیاقت 
درک این ها را نــدارم!  کم کم ایرادات 

و اشكاالت من زیادتر و زیادتر شد و نمي دانستم 
چه کار باید بكنم. تا اینكه یک دوســت خوبي 
کتابي به من داد در نقد آئین بابي و بهائي. البته 
تمایلي به خواندن آن کتاب نداشتم؛ چون یک 
بهائــی واقعی بودم، اما باألخــره تعصب را کنار 
گذاشــتم و خواندم آن  را. در بهائیت به ما گفته 
بودند ردیه ها را نخوانید، وقت خود را صرف این 
مطالب نكنید. شــما کارهاي مهم تر دارید! حاال 
متوجه مي شوم که چرا ما را از خواندن آن ها منع 
مي کردند، چون اذهان آگاه مي شوند، به مطالبي 
برمي خورند که تصورش را نمي توانند بكنند. اآلن 
واقعاً خدا را شــاکرم که هدایت شــدم و خیلي 
خوشحالم و از خدا مي خواهم که بهائیان همه جا 
روشن شوند. برنامه شان فقط تشكیالت نباشد. 
تشــكیالت آن قدر آن ها را سرگرم مي کند، که 
متوجه مسائل دیگر نمي شوند. ولي اگر مطالعه 

کنند، حتماً متوجه مطالب مي شوند.
من در این نوشته ی حکیمانه و عالي شما ««

ما  که  کردید  بحث خدا  به  اشاره  که  دیدم 
در آن آیین بحث خدا نداشتیم، هرچه بود 
جمال مبارک بود، مظهر خدا بود و همیشه 
نه  و  ارجاع مي دادند  به جمال مبارک  را  ما 
به خدا. در سویداي دل، ما را هرگز به خدا 

ارجاع نمي دادند.
عهدیه ثمالی: بله، همین طور بود. وقتي بهائي 
بودم خدا درنظر من مثل یک امامزاده ی کوچک 
بود. جایگاه مهمي براي من نداشت. وقتي نماز 

بهائی مي خواندم، مي گفتم: یا جمال 
مبارک! کمكم کن! نماز به طرف عكا 
بود. متوجه شدم چرا من به سوي عكا 
نمــاز بخوانم؟ پیروان ادیان به ســوي 
خداوند نماز مي خوانند و فكر نمي کنم کســي 

به سوي قبر پیامبرش نماز بخواند.
بله، همین طور است. در گنجینه ی حدود و ««

احکام هست که از بهاءاهلل مي پرسند به چه 
به  تا هستم  بخوانیم؟ مي گوید  نماز  سمتي 
سمت من و وقتي هم ُمردم به سمت قبر من 
بخوانید. اصالً خدا مطرح نیست. شما تصور 
کنید تا وقتي زنده است، مردم چطور محل او 
را پیدا کنند؟ با قطب نما؟ خداـ  همان طور که 
ـ در تعالیم آن ها مطرح نیست. بحث  فرمودید 
بعدي در نوشته هایتان این است که بهائی ها 
مدعي اند از طرف خدا احکامي آورده اند و شما 
به بعضي از آن ها اشاره کرده اید. مثالً کسي که 
دزدي مي کند، یک اثر روي پیشانیش بگذارند 
که همه بفهمند او دزد است. چرا این تعالیم و 

احکام به نظرتان نادرست می آمد؟
عهدیــه ثمالی: قباًل نوشــته ام؛ باز هم عرض 
می کنم. یكی حكم مجازات دزد در بهائیت است 
که در مرحله ی اول تبعیدش کنند، مرحله ی دوم 
مهر بر پیشــانی او بزنند. خوب اگر شما دزدی 
را تبعیــد کردید، برایش بهتر می شــود. چون 
آنجا شناخته شده نیست و در تبعید هم ممكن 
است راحت تر دزدی بكند. کارش این است. بعد 
هــم جزئیات محل تبعید معلوم نیســت. جای 
بدآب و هوا باشد؟ دور باشد؟ یعنی ابهامات احكام 
بهائی خیلی زیاد اســت. اجرایی نیست و تا اآلن 
هم اجرا نشــده است. مرحله ی دوم آن است که 
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گفتند مهر بزنند بر پیشانی اش. خب 
االن با جراحی پالســتیک می توانند 
به راحتی آن را از بین ببرند. این احكام، 
با دوراندیشــی تعیین نشده و اجرایی 

نیست.
حتی مشخصات و نوع دزدی نیز در این حكم 
مشخص نشده است. اینكه دزدی چقدر باشد تا 
فردی را تبعید کنند؟ کوچک باشد، بزرگ باشد؟ 
از روی نداری و فقر باشــد یا در عین توانایی و 
ثروت؟ و ... به این ها اشــاره ای نشده است. برای 
من مســائل مهم تری هم بود کــه بغرنج بود و 
نمی دانستم چه کار باید بكنم و خالصه تصمیم 

گرفتم فرار را بر قرار ترجیح دهم!
بهائی شناسی: و البته »فرّوا الی اهلل« شما ««

سمت خداوند فرار کردید.

عهدیه ثمالی: بلــه، همان طور که 
خداوند فرمود: اگر آیینی االهی باشد، 

نقصی در آن نیست. 
برادرتان، «« برای خویشاوندان شما؛ 

بهائی  که  دیگرتان  برادرزاده هایتان، دختر 
هستند، چه پیامی برای آن ها دارید؟ 

عهدیــه ثمالی: من بــه آن دخترم گفتم که 
مسلمان شــدم و او خیلی ناراحت شد. بهائی ها 
خیلی تعصب دارند و همه ی آن ها عاشق جمال 
مبارک هستند و اصاًل نمی توانند تصور کنند که 
این آیین االهی نیســت، کــه اگر چنین کنند، 
آن ها هم مسلمان خواهند شد. جدیداً برای آن ها 
نامه ای نوشــتم و منویات قلبی ام را در ارتباط با 
اشــكاالتی که در این آیین دیدم، توضیح دادم. 
امیدم به خداســت؛ ولی من رسالتی دارم و باید 
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جدیداً برای آن ها 

نامه ای نوشتم و 

منویات قلبی ام 

را در ارتباط با 

اشکاالتی که 

در این آیین 

دیدم، توضیح 

دادم. امیدم به 

خداست؛ ولی من 

رسالتی دارم و 

باید این پیام را 

به آن ها برسانم. 

چون من مسؤول 

هستم

این پیام را به آن ها برسانم. چون من 
مسؤول هستم. یک بار به دخترم گفتم. 
گفت: بله من در آن دنیا می گویم که 
مامان به من اطالع داد و من متشكرم؛ 

این بود که من زیادتر از آن کاری نكردم. در خانه 
اگر کس است، یک حرف بس است. 

من احساس می کنم که اصل نکته را، هم ««
شما و هم دخترتان گفتید و آن اینکه آن ها 
عاشق جمال مبارک هستند که حاضر نیستند 
چیز دیگری را بشنوند. همین سؤال را داریم 
که چرا وقتی دو تعلیم هست: یکی تحری 
حقیقت و دیگری ترک تعصبات که هادم بنیان 
انسانی است، چرا این ها عمل نمی کنند؟ خوب 
چرا اجازه نمی دهند کتابی را که در نقد بهائیت 
دریچه ی  چرا  بخواند؟  کسی  شده،  نوشته 
قلبشان را روی حرف های او بسته اند؟ و از 
است،  ردیه  این  که  پیش محکوم می کنند 
ستیزگراست. چرا تحری حقیقت نمی کنند؟ 
با هم کیشان  می کند  مادری صحبت  وقتی 
که شما جواب  دارم  من سؤاالتی  که  خود 
ندادید، چرا گوش قلبتان را به روی سخنان 
من بسته اید؟ مادری مثل شما که عاشق جمال 
مبارک بودید و به حقایقی رسیدید، چرا حرف 
شما را گوش نمی کنند؟ چرا تأمل نمی کنند؟ 
این دور از انصاف است که به سخنان آدمی 
که سالیانی باهم بوده اند و پیامی خیرخواهانه 
آن ها  از  شما  مگر  نمی کنند؟  توجه  دارد، 
چه خواسته اید؟ شما گفته اید دیانت بهائی 
ادعا دارد که با خدا ارتباط دارد، من به  شما 
می گویم که آیا شما واقعاً با خدا ارتباط دارید 
انسانی  ارتباط دارید که  با جمال مبارک  یا 

است مثل همه ی ما که مریض می شود 
و می میرد و... مثل همه ی ماست. آیا 
فکر  می دانستید؟  را خدای خود  او 
می کنم این توصیه ی شما که خیلی 
مهربانانه و دوستانه است و با هم کیشان خود 
مطرح می کنید سّر گفت و گوهای ما با آن ها 
شما  خیرخواهانه ی  دعوت  باشد.  می تواند 
.... می تواند راه را  و  به مطالعه، تأمل کردن 
برای آن ها باز کند. در اینجا به زینب خانم 
برمی گردیم. شما از احادیث امیرالمؤمنین و 
ائمه ی اطهار علیهم السالم زیاد یاد می کنید. 
گویی گنجینه های گهرباری اند که شما اخیراً 
کشف شان کرده اید. در این زمینه بفرمایید. 

زینب ثمالی: امام رضا علیه السالم می فرمایند: 
اگر مردم زیبایی های کالم ما را بدانند، جذب ما 
خواهند شد.٣ مشكل بزرگ بهائی ها هم همین 
اســت و علت دور ماندن آن ها همین است. در 
بهائیت قانون کلی صادر شده که روایات و احادیث 
اعتبار ندارد. درحالی که زمان پیامبر اسالم، برخی 
با وجودی که ایشــان زنده بودنــد، کارخانه ی 
حدیث سازی داشتند. در زمان امام جعفر صادق 
علیه السالم هم افراد دیگری بودند که همین کار 
را می کردند، اصحاب به آن حضرت عرض کردند: 
ما چگونه می توانیم حق را از باطل تشــخیص 
دهیم؟ می فرمایند: اگر حدیث با سه چیز مطابق 
باشد، حدیث ماست. اول فصاحت و بالغت کالم 
ماســت که کالم ائمه از فصاحت برخوردار است 
که فرمودند پایین تر از کالم خداوند است و باالتر 
از کالم بشر. دوم هم سو با قرآن و عقل باشد و با 
علم. جالب است که آقا رسول اهلل می فرمایند اگر 
چیزی از من شنیدید که با علم در تضاد بود، آن 
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اولین اشکال من 

همین بود که 

مرا منقلب کرد. 

مؤسس بهائیت 

الواحی نوشته 

بودند و بعد به 

کاتبشان اشاره 

می کنند که مردم 

عاجز از درک این 

الواح اند، پس 

این ها را در شط 

بریزید. من خیلی 

ناراحت شدم. 

را پاره کنید. درحالی که جناب بهاءاهلل 
می گوید علم را رهــا کنید و آنچه را 
من می گویم بپذیرید. علی رغم شــعار 
دین باید مطابق علم و عقل باشد، در 

بن بست ها به راحتی این استدالل ها رخ می گشاید 
که علم را رها کنیــد. مثاًل درمورد صرف و نحو 
که علم است، به راحتی می گویند بشر باید با علم 
االهــی خودش را تطبیق دهد و نه علم االهی با 
بشر. همین نشــان می دهد که جناب بهاءاهلل با 

انبیا و سیره ی  قرآن، روش 
معصومین بیگانه بوده است. 
در قــرآن تلویحاً می فرماید 
زبان ســاخته خداســت4 و 
دانشــمندان اخیــراً به این 
نتیجه رسیده اند که زبان های 
متعدد ساخته ی بشر نیست. 
اینكه جناب بهاءاهلل اشــاره 
کرده که این عربی هایی که 
باب گفتــه یا من می گویم، 
نه آنچه شما  درست است، 
می گوییــد، درواقــع نوعی 

پشــت پا زدن به علم است. عرب زبانان هم فارغ 
از عقیده و اعتقادشــان، روش ایشان در سخن 
گفتن را نپسندیده اند و به همان روشی که پیش 
از این سخن می گفتند که زبان قرآن است، اکتفا 

کردند.
من سؤالی از مادر کنم. شما مطالب جالبی ««

نوشته اید که در متون بهائی هست که جناب 
بهاءاهلل مطالبی را می نوشتند و آن ها را در 

شط می ریختند.
عهدیه ثمالی: اولین اشكال من همین بود که 

مرا منقلب کرد. مؤسس بهائیت الواحی 
نوشــته بودند و بعد به کاتبشان اشاره 
می کنند که مــردم عاجز از درک این 
الواح اند، پس این ها را در شط بریزید. 
من خیلی ناراحت شدم. با خودم گفتم: اگر این ها 
از جانب خداوند بود که ایشان نمی بایست آن ها 
را دور بریزد. اگر از جانب خودشان هست، ایشان 
که پیغمبر هســتند چرا نمی دانستند که خلق 
نمی توانند این ها را درک کنند؟ کلی وقت صرف 
شد و این مطالب را نوشتند؛ 
ولی بعداً ایشــان متوجه شد 
که خلق عاجــز از درک این 
مطالب اســت؟ مــن از یک 
نفر ســؤال کردم. گفت: این 
سمبلیک است. گفتم هرچه 
من سؤال می کنم، می گویید 
سمبلیک اســت، پس تاریخ 
امــراهلل همه اش ســمبلیک 

است!
که «« نکات دیگری  از  یکی 

که  است  این  است،  مطرح 
می گوید،  جانشین خودش  درمورد  بهاءاهلل 
اول غصن اعظم باشد که عباس افندی است و 
دوم محمد علی باشد5. عبدالبهاء که جای پدر 
را می گیرد، برادرش را کنار می زند و می گوید 
نباید جانشین باشد.  از راه منحرف شده و 
جانشینش  درمورد  بهاءاهلل  نص  درحالی که 
محمدعلی.  بعد  و  بوده  اعظم  غصن  اول 
نکته اینجاست که آیا بهاءاهلل می دانسته که 
محمدعلی منحرف خواهد شد یا نمی دانسته 
خواهد  منحرف  که  می دانسته  اگر  است؟ 

زیرنویس عکس: نامه خانم محمدحسینی به بهائیان
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اگر  و  کرد  تعیین  را  او  چرا  شد، 
نمی دانسته، این چه پیامبری است 
که خبر نداشته جانشینش منحرف 

خواهد شد؟!
عهدیه ثمالی: از این چراها بســیار زیاد است، 
بعضی اهمیت می دهند و بعضی می گویند حتماً 
باید همین طور باشد که این ناراحت کننده است 
که چرا بهائی ها اهمیــت نمی دهند؟ تصور من 
این است که نمی توانند بپذیرند این آیین الهی 

نیست.
نقش تشکیالت در این زمینه چقدر است؟««

عهدیه ثمالی: خیلی زیاد است. تشكیالت برای 
بهائی ها مهم اســت. ممكن است که برنامه های 
دیگر تعطیل شود ولی تشكیالت نه. من خودم 
از بچگی هم تشكیالت را دوست نداشتم. درس 

اخالق می رفتــم ولی با میــل نبود. 
ضیافت 19 روزه شرکت می کردم، ولی 
در قلبم مایل نبودم و تمایلی نداشتم. 

درباره ی این تشکیالت و رأس آن، ««
صحبت  زیادی  افراد  است،  بیت العدل  که 
کرده اند، همان طور که شما هم می فرمایید، 
بهائیت به شکل یک سازمان یا کالت یا حزب 
است و از صورت دین خارج شده است.  نه نفر 
آدم معمولی دور هم جمع می شوند و می گویند 
مصون از خطایند به عصمت الهی. این افراد 
بدهد،  رأی  آن ها  به  اینکه کسی  از  قبل  تا 
افراد عادی بودند، حاال که عضو بیت العدل 
شدند، یک دفعه مصون اند به عصمت الهی؟ 
از ابتدا هم بهائیانی به نام بهائیان ارتدکس با 
این ها مخالفت کردند و معتقدند بیت العدل 
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تقلبی  بیت العدل  است،  جعلی 
است، بیت العدلی درست است که 
بعد  باشد.  باالی سرش  ولی امراهلل 
از شوقی که ولی امراللهی نبود، این 

بیت العدل بدلی است. بهائیان ارتدوکس هم 
سایت و تشکیالتی دارند و پیروانی. شما هم 
افراد  که  است  این تشکیالت  که  فرمودید 
را نگه داشته است؛ آن ها را هدایت می کند 
بروید،  بروید، ضیافت  باید درس اخالق  که 
مهاجرت کنید یا نکنید، االن رأی دهید یا 
ندهید. مثل یک حزب، بهائی ها را تحت فشار 
قرار می دهد و نمی گذارد تکان بخورند و غیر از 
آن کاری بکنند. به هر حال این تشکیالت دینی 
نیست. پیامبران به مردم می گویند: إنّا هدیناه 
السبیل إّما شاکراً و إّما کفوراً. ما راه را نشان 
می دهیم، خواستید بیایید، خواستید نیایید. 
اّما اگر یک بهائی بگوید من نمی خواهم فالن 
دستور شما را گوش کنم، بیانیه ی شما درمورد 
جشن دویستمین سال باب را نمی خواهم اجرا 
کنم، آیا می گویند اشکالی ندارد یا بالفاصله 
به قول شما  می شود؟  او شروع  از  سؤال ها 
توبیخ می کنند، و بعد هم طرد و ...خانم ثمالی، 
درمورد احکام بهائی نکات دیگری را هم در 
دوست  اگر  کرده اید.  مطرح  نوشته هایتان 

دارید، به آن ها هم اشاره کنید.
عهدیه ثمالی: یكی دیگر از مسائل بغرنج، حمل 
جنازه در آیین بهائی است. مطابق احكام بهائی 
حمل جنازه نباید بیشــتر از یک ســاعت طول 
بكشــد. از وقتی جنازه را برداشتند تا زمانی که 
به محل دفن برســند، یک ساعت یا کمتر از آن 
باید طول بكشد. فقط یک ساعت وقت است که 

او را دفن کنند. با خودم می گفتم با این 
همه ترافیک که در شهرها هست، واقعاً 
امكان پذیر نیست که میت را سر یک 
ساعت به محل دفن حمل کنند. این 
برای من مسأله بود که فكرم را پریشان می کرد.

به خصوص که با خود این آیین هم تناقض ««
تبریز  در  باب  اعدام  از  بعد  ببینید  دارد. 
به دستور امیرکبیر و مقامات حکومت ایران 
و  دلیل جنگ های طبرسی  به  آن هم  که  ـ 
نی ریز بود ـ می گویند او را به عکا بردند و 
آنجا دفن کردند که خوب معلوم است فاصله 
بسیار زیاد است. خانم ثمالی، لطفاً درمورد 
نگاه بهائی ها به مسلمانان بفرمایید که چگونه 
است؟ چرا بهائی ها حرف های دیگران را گوش 
نمی کنند تحت عنوان ردیه و منع می کنند از 
خواندن آن ها و می گویند باید اعراض کرد. 
شما فرمودید علتش این است که خودشان 
را باال می بینند و دیگران را تحقیر می کنند. 

زینب ثمالی: معروف است که هرچه بار درخت 
بیشتر است، افتاده تر است. رسول گرامی اسالم با 
آن مقام عظیمی که دارند، می فرمایند من نسبت 
به پیامبران سابق، مثل عمارتی هستم که همه ی 
اجزایش ساخته شــده و تنها یک آجر آن باقی 
مانده و من آن آجرم. این را مقایسه کنید با جناب 
بهاء که گفته اســت جمیع ادیان، به مثابه قطره 
است و آیین من دریاست. هر شنونده ای مشتاق 
می شــود که با این دریا آشنا شود. وقتی در این 
وادی قدم می گذارد، به او می گویند بســیاری از 
این آیات، کیسه کیسه در شط ریخته شد، چون 
خلق آن هــا را نمی فهمیدند. این جمله معروف 
اســت که یک نویسنده ی خوب کسی است که 

وقتی صحبت 

از نماز می شود، 

می گویند نماز 

نه رکعتی را 

دزدیدند! شما 

تصور کنید وارد 

جمعی می شوید و 

به شما می گویند 

ما برای شما 

خیلی تدارک 

دیده بودیم، ولی 

احساس کردیم 

شاید این ها برای 

شما بد باشد، 

همه را جمع 
کردیم
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وقتی در این 

وادی قدم 

می گذارد، به او 

می گویند بسیاری 

از این آیات، 

کیسه کیسه در 

شط ریخته شد، 

چون خلق آن ها را 

نمی فهمیدند. 

ســخنانش عوام فهم و خواص پســند 
باشــد. اینكه کســی مطلبی بگوید 
که کســی نفهمد، یک نكته ی منفی 
اســت. وقتی صحبت از نماز می شود، 

می گویند نماز نه رکعتی را دزدیدند! شما تصور 
کنید وارد جمعی می شوید و به شما می گویند 
ما برای شــما خیلی تدارک دیــده بودیم، ولی 
احساس کردیم شاید این ها برای شما بد باشد، 
همه را جمع کردیم. این حرف محكمه پســند 
نیست، به طنز شبیه است. من بهائیان را دعوت 

می کنم که تحری حقیقت کنند. 
جدای از مقوله کیفیت به لحاظ کمی ببینید 
ســخنان جناب بهاء چقدر است. حضرت علی 
علیه السالم بالغ بر 5000 کلمات قصار دارند که 
هرکدامش دنیایی است. درحالی که هنوز برایم 
سؤال است کجای این کلمات جناب بهاء مكنونه 
هست؟ وقتی شــما کلمات مكنونه را بخوانید، 
متوجه می شــوید که هیچ چیــز مكنونه ای در 
این ها نیست. شــاید این ها می خواهند این جور 
جلوه دهند که گنجی درون این ها هست. یا مثاًل 
صحیفه سجادیه که مطمئن هستم کمتر بهائی 
حتی اســم آن را هم شنیده باشد که به زبور آل 
محمد علیهم الســالم معروف است، حضرت در 
قالب دعا، مطالب عمیق خداشناسی، حكمت ها و 
نكات اقتصادی و فرهنگی را بیان کرده اند. به قول 
بزرگواری خود این کتاب یک دانشگاه است. سایر 
فرمایش  های ائمه اطهار هم همین طور است. در 
اسالم طب االئمه و طب الرضا هست و در آیین 
بهائی تنها یک لوح طب است در حد یک صفحه. 
درحالی که اگر با طب االئمه آشنا شوند، خواهند 
دید یک اقیانوس بی کران است. این ها را در یک 

کفه ی ترازو قرار دهند و بعد ببینند در 
بهائیت مقابلش چه دارند؟ 

متأسفانه در بهائیت بی انصافی بیداد 
می کند. مادرم گفتند که بهائی ها عاشق 
هستند، واقعاً همین طور اســت. برخی از آن ها 
عاشق هستند و اتفاقاً خداوند دست آن ها را که 
خالصانه عاشق هستند می گیرد. خدا می فرماید 
این ها عاشق یک مسیر باطل اند، اگر حقیقت را 
بشناسند چه خواهند کرد؟ قریب به اتفاق بهائی ها، 
به این جهت بهائی هستند که اسالم را یک آیین 
تاریخ مصرف گذشــته ـ العیاذبــاهلل ـ می دانند، 
علی رغم اینكه در ظاهر عالقه نســبت به اسالم 
وجود دارد، وقتی که تأمــل کنیم می بینیم که 
این یک ارادت حقیقی نیســت و در بسیاری از 
موارد خالف آن دیده می شــود. اگر جناب بهاء 
خودشان را از جانب خدا می دانند، باید نسبت به 
اسالم که غریب واقع شده، روشنگری می کردند. 
دشمنان اسالم می گویند اسالم به زور شمشیر 
پیش رفــت، درحالی که دکتــر زرین کوب در 
کتاب ارزشــمند کارنامه اسالم، آنالیز کردند که 
گرچه لشگرکشــی هایی بوده، آن هم نه توسط 
پیامبر و ائمه که توســط دیگران، اّما روی عقاید 
مردم شمشــیر کشــیده نشــده. نهایت تأسف 
اســت که عباس افندی به جای اینكه از اســالم 
دفاع کند، می گوید ما هم اگر می خواســتیم با 
شمشــیر عقایدمان را پیش ببریم خیلی زودتر 
و بیشتر پیشــرفت می کردیم. این جای تأسف 
اســت و نهایت بی انصافی اســت. یا جای دیگر 
جناب قدوس که از چهره های شــاخص است، 
در واقعه ی قلعه ی طبرســی اشاره می کند که 
اگر ما هم مانند حضرت رســول می خواســتیم 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

101
  شماره 6    تابستان 97

نهایت تأسف است 

که عباس افندی 

به جای اینکه از 

اسالم دفاع کند، 

می گوید ما هم 

اگر می خواستیم با 

شمشیر عقایدمان 

را پیش ببریم 

خیلی زودتر و 

بیشتر پیشرفت 

می کردیم

شمشیر بكشــیم و دشمنان را مجبور 
به پذیرش اسالم کنیم، می توانستیم و 
این نهایت بی انصافی و کذب است که 
کسی حضرت رسول را متهم کند به 

این امر. به این جهت بهائی ها احساس قشنگی 
نسبت به اســالم ندارند و چون این احساس را 
ندارند، با خودشــان می گویند: ممكن است این 
آیین پوشالی باشد یا آنكه مخصوص انسان های 
جاهل و عرب دوران پیامبر است؛ پس بهتر است 
خودمان را به خواب بزنیم. عدم اعتقاد به آخرت و 
عدم شناخت اسالم باعث می شود آنچه  که باید، 

تحقق پیدا نكند. 
اجازه بدهیــد چند نمونه دیگر برای شــما 
عرض کنــم. بهائی ها خیلی افتخار می کنند که 
از تعالیمشــان این اســت که آدم روی مبل یا 
صندلی بنشیند و روی زمین ننشیند. روی زمین 
نشســتن را مخصوص عرب های دوره ی پیغمبر 
می دانند. برای آن ها خیلی ثقیل است که روی 
زمین بنشینند. ما هم هنوز مبل داریم. ولی من 
در اتاقم بســاط نشستن روی زمین برای خودم 
جور کرده ام. حضرت رســول می فرمایند: وقتی 
خشمگین شدی بنشین روی زمین. انگار زمین 
یک ویژگی خاصی دارد. من ســال ها پیش در 
مقالــه ای در یكی از مجالت خارجی خواندم که 
اروپایی ها روزهای تعطیل دوســت دارند خارج 
از شهر بروند و روی زمین بنشینند. اما بهائی ها 
همه ی این ها را به چشم حقارت نگاه می کنند. 
می گویند خوب این ها مسلمان ها هستند دیگر! 
جهان سومی اند، کفش درمی آورند، روی زمین 
می نشــینند و... این آداب و رسوم و سنت ها را 

عقب افتادگی تلقی می کنند. 

یک نمونه ی دیگر عرض کنم: آقای 
دام پزشــكی تعریف می کرد که برای 
دوره ای به ژاپن رفته بود. آن پانسیونی 
که گرفته بود، خانمی که راهنمایی اش 
می کرد تا دم در رسید گفت: لطفاً کفش هایتان 
را درآورید. ژاپنی ها که اوج پیشــرفت اند، روی 
زمین می نشینند. باید این حرف ها را به بهائی ها 
بگوییم. تعلیم و الزام روی مبل نشســتن و روی 
زمین ننشستن، نشانه ی پیشرفت و مدرن بودن 

نیست. 
یا مثاًل شستن پا با آب سرد، که بهاءاهلل خواسته 
خودش را دایه ی دلســوزتر از مادر نشان بدهد، 
گفته در اسالم شست وشو با آب سرد است، من 
برای اینكه خودم را مهربان جلوه دهم، می گویم 
برای این کار از آب نیم گرم استفاده کنیم. خود 
من قبالً فكر می کردم چقدر همه چیز این آیین 
مالیم اســت! اما بعداً متوجه شدم شست وشو با 
آب سرد نه تنها نشان خشونت یا عقب افتادگی 
نیست، بلكه برای خودش فلسفه ای دارد. هنگامی 
کــه حضرت ایوب به آن بیماری مبتال شــدند، 
خداونــد فرمود: پایت را در این چشــمه ی آب 
سرد بگذار. آب سرد برای دفع برخی بیماری ها و 
تنش ها خیلی مؤثر است. در مسائل طبی و حتی 
خوراک و پوشاک نیز اسالم، تعالیم پیشرفته تری 
نسبت بهائیت دارد. مثاًل درمورد تغذیه، صبحانه 
جایگاه مهم تری نسبت به سایر وعده های غذایی 
دارد. میرزاحسین علی نوری در جایی گفته است 
صبحانه کم بخورید6. در این موارد، تعالیم بهاء با 
اسالم ضدیت دارد. باید از آن ها بپرسیم آیا دوران 

صبحانه ی کامل خوردن هم گذشته است؟
من در عمرم تنها یک بار شكوه کردم که خدا 

نسبت به بهائیت
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در مسائل طبی 

و حتی خوراک 

و پوشاک نیز 

اسالم، تعالیم 

پیشرفته تری 

نسبت بهائیت 

دارد. مثالً درمورد 

تغذیه، صبحانه 

جایگاه مهم تری 

نسبت به سایر 

وعده های غذایی 

دارد

را شكر آن هم باطل از آب درآمد. آن 
موقع کــه بهائی بودم بــه محضر خدا 
عرض کردم خدایا! اسالم دینی به این 
قشنگی! چرا بعد از اسالم دین دیگری 

فرســتادی؟! بعد هم فهمیدم که شكوه ام باطل 
بود!
الهی، «« ادیان  از مهم ترین مسائل در  یکی 

پروردگار است. در دیانت  با  ارتباط  نحوه ی 
اسالم، یکی از مهم ترین شکل های این رابطه، 
استغفار و طلب بخشش از خداوند در قبال 
اشتباهات و گناهان است. آیا در سلوک یک 

بهائی، چنین مسائلی وجود دارد؟
زینب ثمالی: استغفار که اصاًل در این ها نیست. 
یادم هســت درس اخالق کــه می رفتم، مربی 
به عنوان افتخار می گفت در آیین های شــرقی، 
انسان ها را ذلیل می کنند تا نسبت به گناهانشان 
در برابــر خدا یا در برابر کشــیش اعتراف کنند 
و... ولی در این آیین )بهائی( بشــر کرامت دارد. 
یعنی فكر می کردند که استغفار یعنی حقارت و 
نمی دانند که استغفار یک بنده، به خاک افتادن 
پیش خداســت. اســتغفار، اوج عزت و کرامت 
انسان است، چون در معرض توجه خداوند قرار 
می گیرد. استغفار، عبور از منیت ها است. توجه 
به قدرت الیزال االهی است. علت اینكه استغفار 
در بهائیت کم رنگ است، این است که توجه به 
خــدا در این آیین وجود نــدارد. پیامبران الهی 
معــروف بودند به رازونیازهای عاشــقانه با خدا. 
شــما به بهائی ها بگویید چرا هیچ جا نداریم که 
بهاءاهلل در حال مناجات و نماز باشــد. من یادم 
آمد در زمان طاغوت که بــت ما در آن زمان ها 
متأســفانه خواننده ها بودند، مناجات هایی که با 

صدای عهدیه بود اوج معنویت ما بود. 
چون قرآن را نشنیده بودم، مداحی را 
نشنیده بودم، در مقایسه با آهنگ های 
مبتذلی که خواننده هــا می خواندند، 
ایــن را که گوش می کــردم، یک حالت معنوی 
در من پیدا می شد و گاهی اشک هم می ریختم. 
فقط آن نــوار در اختیارم بود. به قول حافظ: گل 
پیش تو رونق گیاه ندارد. می گوید گل، آن ها که 
خار هم نبودند! وقتی کسی با حقیقت معنویت 
آشنا شد، آن وقت از معنویت های ساختگی که 
در بهائیت هســت، اصالً آدم خنده اش می گیرد! 
دقیقاً مشكل این ها همین است. رضاشاه، که خدا 
لعنتش کند، مجالس حضرت اباعبداهلل را قدغن 
کرد، می دانست این مجالس یک سره شور است و 
نور است و شعور و کسی که در این مجلس برود، 
زیر بار زور نمی رود. یادم هست که آن موقع ها به 
ما می گفتند که شوقی گفته، شرکت نكردن در 
مجلس امام حسین احسن و اولی است7. خوب 
این از صدتا بی ارادتی به آن مجالس بدتر است. 
از آن طرف بیت العدل برای جشــن 2500 ساله 
گفته بود بهائی ها به بهترین وجه ممكن در این 
جشن ها شرکت کنند. اما من به این دستور عمل 
نكردم. روز اول محرم، دلم برای امام حســین و 
عزاداری آن حضرت پر کشــید. صدای عزاداری 
را شنیدم و منقلب شدم. این فقط مخصوص به 
من نیست. بهائی های دیگری هم در مجالس امام 
حسین شــرکت می کنند. اوائل که ما به مشهد 
آمده بودیم. با یــک روحانی صحبت می کردم، 
او گفت جوان های بهائی بــه مجلس اباعبداهلل 
می آیند. می گفت ما نمی دانیم اســتكان چای 
این ها را جدا بشــوریم یا نــه؟ در اینكه برخی 

در سوتیتر، «نسبت بهائیت» تبدیل شود به «نسبت به بهائیت»

حذف
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عکس این صفحه حذف شود و به جای آن عکس somali 3 قرار گیرد.
زیرنویس آن عکس: نامهی دیگری از خانم محمدحسینی به بهائیان
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یادم هست که 

آن موقع ها به 

ما می گفتند که 

شوقی گفته، 

شرکت نکردن 

در مجلس امام 

حسین احسن و 

اولی است

بهائی های پاکدل به مجالس عزاداری 
امام حسین می آیند، تردیدی نبود.

پس در بهائیت استغفار نیست؟ ««
یعنی، در برابر خدا نه مخلوق خدا! 

یعنی وقتی من در حق خدا جفا می کنم، باید 
در محضر خدا از خدا عذر بخواهم. من فکر 
مسلمان  که  بهائی ها  مشکل  یک  می کنم 
بابت  نمی شوند این است که این ها از خدا، 
اشتباهاتی که کردند، عذرخواهی نمی کنند؛ 
را  هدایت  باب  کنند، خدا  استغفار  اگر  که 
برای آن ها باز می کند. در اسالم حتی برای 
انجام  اطرافیانمان  به  نسبت  که  خطاهایی 
می دهیم، باید ضمن عذرخواهی از ایشان، به 
درگاه خدا نیز مراجعه کنیم و طلب مغفرت 

کنیم.
زینب ثمالی: تا آنجا که یادم می آید، استغفار 
آن ها موقعی اســت که یک نفر به بیت العدل یا 
این 4 نفر اعتراضی کرده باشد. استغفار آن ها، در 
این جور مواقع است. حتی جایی گفته شده کافر 
و مؤمن در این آیین مثل هم اند، فقط کسی که 
به بیت العدل و مقام شامخ آن 4 نفر تعدی بورزد، 
او گنهكار اســت و الزم است استغفار کند. البته 
تصور کاملی درمورد استغفار در میان مسلمانان 
هم وجود ندارد. من مسلمانانی را دیده ام که فكر 
می کنند اســتغفار، وقتی است که گناهی کرده 
باشند، درحالی که آیاتی در قرآن هست که نشان 
می دهد استغفار باران رحمت است و شامل حال 
مؤمنان می شود. انسان باید ابتدائاً استغفار کند 
و این گره گشاســت. استغفار طلب غفران است 
که هرچقدر به خدا نزدیک تر باشــد، خودش را 
خطاکارتر می بیند. این ارتباطات و رازونیازها اصاًل 

در بهائیت نیست.
عهدیــه ثمالی: اجــازه بدهید من 
حرف زینــب را این طور تكمیل کنم. 
در بهائیت، توجه کلی، به سمت جمال 
مبارک ]=بهاءاهلل[ است. خانمی برای من تعریف 
می کرد کــه مزرعه ی من را آتــش زدند. پدرم 
می گفت: امیدوارم جمال مبارک قبول کند! یعنی 
طرف قبول یا رد اعمال و حتی صبر بر گرفتاری ها 
و مصیبت ها، خداوند نیست. خدا نیست که باید 
از یک بهائــی اعمالش را بپذیرد، جمال مبارک 
باید اعمال را قبول کند. درمورد استغفار هم من 
یک جمله اضافه کنم. وقتی زینب مسلمان شد، 
من هنوز تا سال ها بهائی بودم. من تازه مسلمان 
شده ام. در فاصله ای که زینب مسلمان شده بود و 
به بهاءاهلل ایمان نداشت، من خیلی ناراحت بودم. 
دائماً می گفتم یا بهاءاهلل! او را ببخشید! او نمی داند 
چه می گوید! ولی االن از آن حالت خودم ناراحتم. 
به هرحال، طرف اســتغفار هم بهاءاهلل است و نه 
خداوند. موضوع استغفار هم انكار جمال مبارک 

است و نه چیز دیگر. 
دیگر «« برای  شما  فرمایش  این  ان شاءاهلل 

هم کیشان سابق شما، دوستان، آشنایان که 
در راه تحری حقیقت هستند، سودمند باشد 
و دعا می کنیم خداوند همه را از نعمت  هدایت 

بهره مند فرماید و دل ها را آگاه کند.
سؤال دیگری دارم. وقتی شما تصمیم گرفتید 
مسلمان شوید، حتماً لحظه ی سختی را تجربه 
کرده اید. بر سر دوراهی قرار گرفتید که اطالعاتی 
از ایــن طرف داشــتید و جاذبه هایی هم به آن 
طرف، دلتان چیزی می گفت و... در آن لحظه چه 
چیز به شما کمک کرد که بتوانید عقاید قبلی را 

نفر (باب، بهاءالله، عبدالبهاء، شوقی)
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کنار بگذارید؟
زینب ثمالی: گاهی یاد مرگ، باعث 
می شــود، انسان تصمیم بگیرد برخی 
کارهــای عقب افتاده و مهــم خود را 

زودتر انجام دهد. شــاید حدود 20 سال پیش 
بود که خورشیدگرفتگی عظیمی اتفاق افتاد که 
عده ای می گفتند شاید دنیا به آخر رسیده و همه 
 چیز به پایان برســد. اینكه انسان بخواهد همه  
چیز را پایان یافته اعالم کند، شــجاعت خاصی 
می خواهد. در آن خورشیدگرفتگی گرچه هنوز 
به اسالم کاماًل مشرف نشده بودم، ولی نماز آیات 
برایم جالب بود که در آن 5 رکوع است و عظمت 
خداوند را انســان به یاد مــی آورد. اّما در بهائیت 
جمله ای در حد نیم خط اســت که به تقلید از 
اسالم شاید باشد، که مواقع این چنینی بخوانند. 
آن را رها کردم و از مادرم خواستم که نماز آیات 
را بخوانند که البته ایشــان هم خواندند. اینكه 
شجاعت ابراز را به من داد این بود که گفتم شاید 
دنیا به آخر برسد، پس سّر درونم را بگشایم و این 

شهامت را من از آنجا دارم. 
خداوند این شجاعت را از شما قبول کند ««

و به سایر دوستان و هم کیشان هم بدهد که 
ان شاءاهلل به این نور حقیقت که شما رسیدید 
آن ها هم برسند. یکی از مشکالت بهائی هایی 
که می خواهند مسلمان شوند، ترس از طرد 
خاطرات  است.  خانواده  دادن  دست  از  و 
صبحی، فضای عجیبی را در این زمینه نشان 
می دهد. او می گوید: روزی که من به برخی 
مسائل اعتراض  کردم و آگاه شدم و بهائیت 
را کنار گذاشتم، شب به خانه ی پدرم رفتم. 
گریه  چرا  گفتم  می کند.  گریه  پدرم  دیدم 

می کنید؟ گفت: پسرم! به من گفته اند 
که دیگر تو را در خانه راه ندهم و این 
برای من سخت است، اما چون به من 
دستور داده اند برو بیرون. گفت: پدرم 
خیلی ناراحت بود و گریه می کرد و من هم 
کنم.  رفتار  ایشان  میل  نمی خواستم خالف 
هیچ جایی  درحالی که  آمدم  بیرون  خانه  از 
نداشتم که بروم. سرگردان در خیابان قدم 
می زدم. هوا هم سرد بود و گرسنه هم بودم و 
هیچ  چیز هم برای خوردن نداشتم. همین طور 
مردم  که  زباله ای  سطل  کنار  می رفتم،  که 
می گذاشتند رسیدم، داخلش دنبال چیزی 
خوراکی می گشتم. به تمام بهائی ها هم گفته 
بودند به او توجه نکنید، کار ندهید، تا خائبًا 
کاسراً بمیرد و ... صبحی این ها را در کتابش 
چه  مطرود  یک  با  آن ها  که  می دهد  شرح 
می کنند. در خانواده خواهر، شوهر، همسر 
نباید با او سالم و کالم کنند. این ها کسانی 
را که مطرود می شوند، خیلی اذیت می کنند. 
عهدیه ثمالی: وقتی پدرم تبری نامه نوشت، از 
طرف محفل آمــده بودند و خیلی با او صحبت 
کردند و او را تحت فشار گذاشتند که بیا و توبه 
کن. پدرم خیلی تحت فشار قرار گرفت و گفت: 
به خاطر شما توبه می کنم ولی قلب من با بهائی ها 
نیست! ولی به خاطر شما که این قدر جزع و فزع 
می کنید، می گویم، اشتباه کردم که گفتم بهائی 
نیســتم. بهائی هستم ولی قلباً به همان که قباًل 

گفته بودم، ایمان داشتم.
ارواحنا فداه «« امام عصر  به  پایان سخن را 

بکشانم. دشمنی بهائیت با اصل مهدویت از 
آنجا شروع شد که این اعتقاد را خدشه دار 

یعنی فکر 

می کردند 

که استغفار 

یعنی حقارت و 

نمی دانند که 

استغفار یک بنده، 

به خاک افتادن 

پیش خداست. 

استغفار، اوج 

عزت و کرامت 

انسان است، چون 

در معرض توجه 

خداوند قرار 

می گیرد. استغفار، 

عبور از منیت ها 

است. توجه به 

قدرت الیزال 

االهی است
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بکنند و باب را به عنوان امام زمان 
مطرح کنند و این اعتقاد مهدویت 
ببرند. یکصد و هفتاد و  بین  از  را 
پنج سال از عمر آیین بابی و حدود 

صد و پنجاه سال از دیانت بهائی می گذرد و 
از حرف هایی که می زنند،  دیدند هیچ کدام 
عملی نشد. قرار بود با ظهور مهدی، صلح و 
صفا و صمیمیت در دنیا ایجاد شود، اما بعد از 
این آیین، این همه کشت وکشتار و جنگ راه 
افتاد، جنگ جهانی اول و دوم و جنگ های 

منطقه ای در دنیا و هر روز هم در گوشه ای 
بلوایی است. پیامبر اسالم از همان روز اول 
فرمود اگر از عمر دنیا یک روز هم باقی نمانده 
باشد، خداوند آن روز را چنان طوالنی می کند 
که فردی از خاندان من را خواهد برانگیخت که 
دنیا را پر از عدل و داد کند. این انتظار، روح 
حرکت مردم بوده و روزبه روز هم این اعتقاد 
که نقشه الهی می تواند دنیا را نجات دهد و نه 
نقشه  های بشری، مستحکم تر می شود. این 
اراده ی خدا است که می فرماید »َو نُریُد اَن 

نَُمَن َعلی الذیَن اسُتضِعفُوا ِفی االَرِض 
َو نَجَعَلُهم اَئَِمة َو نَجَعَلُهُم الواِرثیَن.«8 
خدا ذخیره ی االهی راـ  که امام عصر 
نگه  برای جهان  ارواحنافداه است ـ 
این اعتقاد مهدوی  بهائیت،  اما در  می دارد. 
و انتظار جگرگوشه ی رسول خدا برای نجات 
بشر را می خواهند از ما بگیرند و از بین ببرند. 
تجربه نشان می دهد که تمام ادعاهای ایشان 
و صلح  رفت  باد  بر  اسالم  منجی  در ظهور 
و آرامش حقیقی با ظهور باب و بهاءاهلل در 
گیتی حاکم نشد. حال وهوای شما در ارتباط 
با امام زمان چگونه است؟ شما چقدر با امام 
عصر صحبت می کنید و اعتقادتان را نشان 

می دهید؟
زینب ثمالی: من کم لیاقت تر از آن هستم که 
مؤانســت خوبی با آن حضرت داشته باشم ولی 
همین که ارادت به ایشان دارم و سره را از ناسره 
تشــخیص دهم و همین  که توانستم به این باور 
برســم که باب هرگز به غبــار راه امام زمان هم 
نخواهد رسید، بسیار ارزشمند است. ضمن اینكه 
ما در فرمایش حضرت رســول داریم که ظهور 
امام زمان آن قدر به تأخیر می افتد و دوران غیبت 
آن قدر به درازا می کشد که ممكن است عده ای 
منكر آن حضرت بشــوند. بهائی هــا از این آب 
گل آلود ماهی گرفتند. مثل اینكه کسی با جایی 
کار دارد، شماره تلفنی را می گیرد که مرتب اشغال 
است. کسی به او می گوید: خوب اگر این شماره 
را برنداشتند یا اشغال بود، شماره ی دیگر را بگیر. 
ممكن است شماره ی دیگری را بگیریم، گوشی 
را بردارند، اما احتماالً محل دیگری را گرفته ایم و 
باز هم به مقصود نرسیده ایم. دقیقاً این ها انتظار 

حاشیه سمت چپ عکس بالا مقداری حذف شود تا عکس روی دیوار حذف شود.

ة

زیرنویس عکس: خانواده مسلمان شدهی ثمالی
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پـایـان

امام زمان را جهت دهی دیگری کردند 
و باب را َعلَم کردند که البته تاریخ پرده 

از روی حقایق برداشت.
اینکه «« از  خیلی تشکر می کنیم 

و  دادید  قرار  ما  اختیار  در  را  خود  وقت 
راه کسب رضایت  امیدواریم که همواره در 
خداوند متعال موفق باشید و افراد دیگری نیز 
توسط شما به راه حق و حقیقت هدایت گردند.

پاورقی ها : ............................................................
 به نظر می رســد این تفكر نادرســت به دلیل 1

روایتــی در این موضوع اســت که گفته شــده: 
وا  إَِذا َكاَن يَــْوُم الِْقَياَمِة قِيَل يَا أَْهــَل الَْجْمِع ُغضُّ
ِ َفَتُمرُّ َو َعلَْيَها  أَبَْصاَرُكْم تَُمرَّ َفاِطَمةُ بِْنتُ َرُسوِل اللَّ
َريَْطَتاِن َحْمــَراَواِن. )بحاراألنوار ط: بیروت، ج 4٣، 
ص: 221( ترجمه: هنگامی که روز قیامت شــود، 
ندا داده می شــود: ای اهل جمع )اهل محشــر( 
ببندید چشمانتان را، )زیرا( فاطمه دختر رسول 
ُ َعلَْيِه َو آلِه عبور می کند، پس عبور  خدا َصلَّی اللَّ

می کند درحالی که دو چادر قرمز بر سر اوست.
در این روایت می بینیم که ایشــان بدون حجاب 
نیستند و چادر به سر دارند. به نظر می رسد دلیلی 
که برای پایین انداختن ســر و بســتن چشمان 

انسان ها در محشر گفته شده است و در 
این زمینه سادات هم استثنا نشده اند، 
آن گونه که برخی گفته اند این باشد که 
در آنجا ایشان چون خورشیدی خواهند 
بود که نور فوق العاده ی ایشــان چشم ها را نابود 

خواهد کرد.
  ابن بابویه، عیون اخبارالرضا، ج2 ص٣٣؛ مسائل 2

علی بن جعفر، ص ٣25.
  ابن بابویه، معانی االخبار، ص 180.٣
 اشــاره به آیه ی 22 ســوره ی روم: َو ِمْن آياتِِه 4

ــماواِت َو اأْلَْرِض َو اْخِتالُف أَلِْسَنِتُكْم َو  َخلُْق السَّ
أَلْوانُِكْم. ترجمه: و از نشانه های ]قدرت [ او آفرینش 
آســمان ها و زمین و اختالف زبان های شــما و 

رنگ های شماست.
 مقصود از این آیه ی مبارکه غصن أعظم بوده * 5

... قد قّدر الّل مقام الغصن األكبر بعد مقامه انّه هو 
اآلمر الحكيم * قد اصطفينا األكبر بعد األعظم أمراً 
من لدن عليم خبير * )بهاءاهلل، الواح مبارکه چاپ 

مصر، کتاب عهدی، ص402(.
 مجموعه الــواح مبارکه )چاپ مصر(، ص224: 6

باح انّه للبدن ِمصباح. أکل القلیل فی الصَّ
 مائده آسمانی، ج٣، ص10: حضرت ولی امراهلّل 7

در لوح جمشید رستم جمشیدی موّرخه 8 شهر 
القدرة ســنه 92 - 11 نوامبر 19٣5 مي فرمایند 
قولــه العزیز: “درخصوص حاضر شــدن بهائیان 
در مجامع روضه خوانی و جشــن های خصوصی 
زردشتیان و اسالم سؤال نموده بودید که چگونه 
است. فرمودند بنویس:”عدم حضور انسب و اولی 
ولی نوعی سلوک نمایند که اسباب تكّدر و تعّرض 

آنان نگردد”.
. سوره قصص آیه 8.5

ة

حذف تشدید و فتحه اضافه در کلمة «الله»

حذف تشدید و فتحه اضافه در کلمة «الله»

حذف تشدید اضافه در کلمة «الله»

حذف تشدید و فتحه اضافه در کلمة «الله»
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کالم محکم عدل
به محضر عدالت محض، موالیم: حضرت علی علیه السالم

علی یعنی که حرف اول عدل
و یعنی:

حرکتی از جنس یک فتح  
علی یعنی:

که فتح قله ی عدل ...  
...

و یعنی،
مایه ی دل گرمِی عدل  

ولی بگذار تا بهتر بگویم:
علی

یعنی  
که »عین« معنِی عدل ...



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

109
  شماره 6    تابستان 97

گلگشت نور
به مناسبت شکفتن نوگل معصومیت: حضرت معصومه سالم اهلل علیها

در حریم نور معصومّیتت
باز هم، 

»پروانه« گشتن های ما  
گل کرده است ...

باز هم،
گل کاشت  

عطر گنبدت،
در صحن دل ...  

...
اشک شوقم

مثل »شبنم«  
همدم گلدسته های مقدمت
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خط مقدم نور
به محضر آقا امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف

عهد بستم با گل نرگس
که تا پایاِن ابر  
دوره ی تفسیر نامت را

مثال شاپرک ها، طی کنم ...  
عهد بستم با گل نرگس 
که مثل پنجره   

چارچوب انتظارت
دیدگاه خطه ی قلبم شود  

***
جان زهرا

اشک ما را  
از ردیف راهیانت، خط نزن
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انتظار خوانا
تقدیم به تو، که فراخوان انتظارت را نانوشته برای دل ها، فرستادی

با سرانگشت کلید
خواستم روی درخت  

یادگاری بنویسم؛ مهدی
تا که شاید روزی

انتظارم به ثمر بنشیند  
تا که شاید دِر این دل

به صدای قدمش باز شود ...  
*** 

ناگهان از باال
سایه سار یک برگ  

یادم انداخت:
که بی آزاری، انتظاریست که آن سبزترین یار بهار  

از من و 
از همه ی منتظرانش دارد ...  

***
و به گرمِی نوازش کردن

-با سرانگشت دعا-
روی یک برگ

که از بام خزان، افتادست  
می نویسم: مهدی
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قلب هر پروانه ای، تا اوج نرگس پرگشود ...
تقدیم به حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف

)به بهانه ی نهم ربیع االول، آغاز امامت آن حضرت(

اینچنین که
بوی نرگس  

در فضای باِز دل
گل کرده است  

حتم دارم
بذر ایمان را  

به شکل نام مهدی
در ضمیر قلبها  

پاشیده اند ...
***

شاپرک
این را سرود ...  

بعد از آن 
جستی زد و  

با عطر نرگس
پرگشود ...
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معاهده ی گل نرگس ...
تقدیم به پیشگاه امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف

خط به خط
در نگاِه دلشکسته ی کبوترها  

می توان سطر سطر دعای فرج را
»خواند« ...  

... و از طنین سکوت پرستوها
صدای دعای ندبه می خیزد ...  

***
سوگند به دعای عهد

که بهار
معاهده ی عدل را  

به اعتبار گل نرگس
به ثبت رسانده است ...  
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یکی بود یکی نبود، زیر گنبد طال ...

ساده تر از جست و خیز کودکی بی ادعا
قلب من از شوق این گنبد، کبوتر می شود

لحظه ای پر می کشد تا اوج تا بام »رضا«
لحظه ای دیگر، فقط مبهوت این در می شود

در شگفتم؛ با مرور صفحه ای از راه او
درسهای بندگی را عاشق از بر می شود

هر که از دل، زائرش گردد، گران اش می خرد
ذره های خاک هم از مهر او زر می شود

********

یک سالم و یک ارادت از پس گلدسته ها
لحظه هامان تا به مدتها، معطر می شود

بس که بر دلها، حریم این حرم چسبیده است
لحظه ی دل کندنش، صد بار پرپر می شود
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یکسره، گل می دهد ...
)در سالگشت شهید محسن حججی؛ که سرآمد مدافعان حرم گردید ... (

سرگذشتش مثل شمع
شرحه شرحه دیدنی ست  

برگ برگ سرنوشتش
مثل گل، بوئیدنی ست  

...
آن زمان که با تبسم

لحظه لحظه  
از سر دنیا گذشت؛

شاپرک ها شاهدند،  
- که میان آن همه تنهایی اش - 

بر سر او
چی گذشت ...  

***  
سرگذشت این شقایق

خواندنی ست ...  
جایگاه »سر به راهش«

تا همیشه  
سروری ست ...   
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درباره ی مقاله ی شورش بابیان در زنجان

شورش بابیان در زنجان

 نویسنده: جان والبریج    ،   مترجم: حمید فرناق
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کلا این مقاله حذف شود  و به جای آن مقاله سن مک گلن قرار گبرد.



توضیــح بهائی پژوهــی 
شورش  مقاله ی  درباره ی 
بابیان در زنجان : اگرچه در منابع تاریخ رسمی 
معاصــر ایران و نیز در البه الی نوشــته های 
بهائیان،  و  بابیان  توسط  منتشرشده  تاریخی 
مطالب و نوشــته های کافی در بیان و اثبات 
اقدامات مسلحانه و تروریستی بابیان در آغاز 
پیدایش این گروه وجــود دارد ولی بهائیان 
هرازگاهی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی 
و تهییــج اعضای جامعه ی خــود، مطالب و 
کتاب هایی درباره ی تحریکات نظامی و اقدامات 
خصمانه و تروریستی خود علیه مردم بی گناه 
و دولت و قوای نظامی مّلی وقت منتشر و آن 
را در پوشش اقدامات دفاعی توجیه می  کنند. 
حتی نام کشته های بابی را به عنوان شهیدان 
بهائی در آثار خود رقم می  زنند و درعین حال، 
خود را طرفدار صلح و خیرخواه ملک و مّلت 

معرفی می  نمایند.

توضـیح

بولد شود
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در مقاله ی 

حاضر، دکتر جان 

والبریج به بررسی 

شورش بابیان در 

زنجان پرداخته 

و به روشنی 

نشان داده که 

علت درگیری و 

خشونت دولت 

قاجار با بابیان 

در زنجان، نه 

عقاید و باور و 

دیدگاه و مشرب 

آن ها، بلکه صرفاً 

اقدامات افراطی 

تروریستی و قیام 

مسلحانه آنان 

بوده است

در مقالــه ی حاضــر، دکتر جان 
والبریج، که سابقه ی علمی و تخصص 
کافی برای مطالعه و بررســی تاریخ 
معاصر ایران و خاورمیانــه را دارد و 

در زمان نــگارش این مقاله، خود فردی بهائی 
بوده است، به بررسی شورش بابیان در زنجان 
پرداختــه و به روشــنی نشــان داده که علت 
درگیری و خشــونت دولت قاجار با بابیان در 
زنجان، نه عقاید و باور و دیدگاه و مشرب آن ها، 
بلكه صرفاً اقدامات افراطی تروریســتی و قیام 

مسلحانه آنان بوده است. 
به عبــارت دیگــر، اگر 
بابیان اقدام به قیام مسلحانه 
اســلحه خانه  تصــرف  و 
نمی کردنــد،  حكومتــی 
حكومت مرکزی و حكومت 
محلّی زنجــان ممانعت و 
مشــكلی با عقاید متفاوت 
نداشت  بدعت آمیز آن ها  و 
و آن را تحمــل می  کــرد؛ 
ولی ازآنجاکه بابیان، تحت 

تأثیر اندیشه های باب، درصدد کسب قدرت و 
تشــكیل حكومت بابی در ایران، به هر قیمت، 
بودند و درواقع حاکمیت ملی و امنیت کشور را 
هدف گرفته بودند، حكومت مرکزی به مقابله و 
سرکوب آن ها برخاست و این اقدامی مشروع و 
پذیرفته شده در همه  ی کشورها و تحت همه ی 

قوانین است.
به این ترتیب، تا زمانی که بهائیان به تكریم 
شورشــیان مســلح بابی پرداخته و از آن ها با 
عنوان شهدای خود یاد کنند، به لحاظ تاریخی 

و حقوقی، خــود را در مقابل مردم و 
نظامات اجتماعی و قانونی کشور قرار 
داده و باید پیامدهــای این حمایت 
در تخریب اعتماد عمومی به خود را 

پذیرا باشند.
نكته ی مهم قابل ذکر پیــش از ارائه ی این 
مقاله آن است که مبلغان و نویسندگان بهائی 
در طــول تاریخ، همواره تــالش کرده اند تا با 
تخریب علمای دینی و روحانیان، آنان را افرادی 
سطحی نگر، ریاکار، حسود و احیاناً منفعت طلب 
معرفــی کننــد. علل این 
تخریب هــای شــخصی و 
شخصیتی، باید در مقاله ای 
قرار  بررسی  جداگانه مورد 
گیرد و نمونه های مختلف 
آن بازتاب یابد؛ اما شــاید 
مبلغان  هــدف  مهم ترین 
نفرت پراکنــی  از  بهائــی 
علیــه روحانیان شــیعه و 
آن  دینــی،  دانشــمندان 
باشــد که مهم ترین ســد 
مقاومت در برابر شبهه افكنی مبلغان بهائی در 
جامعه ی ایران، روحانیــان بوده اند که با نیت 
هدایت مردم و حفظ اصل و اساس دین اسالم، 
بــه مقابله ی فكری و بعضــاً مقابله ی فیزیكی 
بــا بهائیان پرداخته اند و با روشــنگری جامعه 
نسبت به تبلیغات بهائیان، از گسترش و نفوذ 
آن در جامعــه ی دینی ایران به ویژه در دوره ی 
قاجاریه جلوگیری کرده اند. بدیهی است که این 
اقدامات فرهنگــی، بذر کینه از روحانیت را در 
دل رهبران، مبلغان و نویسندگان بهائی پرورش 

زیرنویس عکس: دکتر جان والبریج



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

119
  شماره 6    تابستان 97

به این ترتیب، 

تا زمانی که 

بهائیان به تکریم 

شورشیان مسلح 

بابی پرداخته و 

از آن ها با عنوان 

شهدای خود یاد 

کنند، به لحاظ 

تاریخی و حقوقی، 

خود را در مقابل 

مردم و نظامات 

اجتماعی و قانونی 

کشور قرار داده 

و باید پیامدهای 

این حمایت در 

تخریب اعتماد 

عمومی به خود را 

پذیرا باشند

داده و در نوشته های آنان، بروز یافته 
اســت. این مقاله نیز که به قلم یک 
بهائــی و با اســتفاده از منابع بهائی 
نگارش یافته، از این مسأله مستثنی 

نیست. اما باید دانست که اتكا به نقل قول های 
منابع بابی یا بهائی برای یک بررسی تاریخی، 
روش مقبولی نیســت و بسیاری از تهمت ها و 
افترائات علیه روحانیان در این مقاله را در همان 

قالب پیش گفته باید ارزیابی نمود. 

آشنایی با دکتر جان والبریج  •
تحصیالت: فارغ التحصیــل دوره ی دکترای 
دانشــگاه هاروارد آمریكا )198٣( در رشته ی 

زبان های خاورمیانه.
حوزه های موردعالقه و مطالعه: فلســفه ی 
اســالمی؛ تاریخ و مطالعات اسالمی؛ مطالعات 
بهائی؛ حوزه ی تاریخ اندیشه اسالمی، با تاکید 

بر نقش فرهنگی علم و فلسفه.
شغل: اســتاد رشته ی فرهنگ ها و زبان های 
خاورمیانه در دانشــگاه ایندیانــا، مدیر بخش 
مطالعات کارشناســی ارشد در بخش آموزش 

زبان ها و فرهنگ خاورمیانه.
درس هایی که اخیراً تدریس کرده: فلسفه ی 
تاریــخ نظامی  قرآنی؛  اســالمی؛ مطالعــات 

خاورمیانه؛ مطالعات ادبیات کالسیک عربی. 
دکتر والبریج در اواســط دهه 1980، در پی 
عالقه به فراگیری و مطالعه ی عرفان اســالمی 
و تاریخ اجتماعــی خاورمیانه معاصر، به آثار و 
تعالیم و باور بهائی گرایش پیدا کرد و به همراه 

همسر خود، دکتر لیندا والبریج، بهائی شد. 
از آنجا که رویكرد او به حوزه ی دین و مطالعات 

دینی، توأم با نگاه علمی و آزاداندیشی 
و حقیقت جویی و فارغ از اندیشه های 
جزم گرایانه و فرقه گرایانه بود، بین او 
و مسؤوالن تشكیالتی و اداری بهائی 
و نیز بهائیان فعال و متعصب، اختالف هایی بروز 
کرد. او در ســال 1994 به  منظور گفت وگو در 
حوزه ی مباحث جامعه شناسی و امور اجتماعی 
آییــن بهائی، یک گروه اینترنتی در دانشــگاه 
ایندیانا تأسیس کرد و نام تالیسمان بر آن نهاد. 
مسؤوالن انتصابی و تشكیالتی جامعه ی بهائی 
آمریــكا و حیفا، پس از اطالع از تشــكیل این 
گروه و مطالب منتشــره در آن، که متفاوت از 
دیدگاه ها و نظرات مرسوم تشكیالت بهائی بود، 
به مخالفت با آن برخاستند و اعضای گروه را به 
طرد و تكفیر و اخراج از جامعه ی بهائی تهدید 
کردند. این تهدیدها سرانجام موجب شد تا دکتر 
جان والبریج، به همراه همسرش، لیندا والبریج 
و عده ی دیگری از روشنفكران بهائی، به صورت 

داوطلبانه از جامعه ی بهائی کناره گیری کنند.
برخی از تألیفات نام برده به شرح زیر است:

خدا و عقل در اســالم: خالفت عقل. کمبریج: 
انتشارات دانشگاه کمبریج )2011(

مقاالت و یادداشــت هایی درباره ی تاریخ بابی 
و بهائــی. مقاالت پراکنده در حوزه ی مطالعات 
شــیخی، بابی و بهائی. ســال ششم، شماره 1 

)2002(
حكمت و خرد در عرفان شــرقی: ســهروردی 
و اشــراق افالطونی. آلبانی )آمریكا(، انتشارات 

سانی )2001(
دانش و اشراق: تحقیق درباره ی حكمت االشراق 
سهروردی )همراه حســین ضیایی( انتشارات 
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مسؤوالن انتصابی 

و تشکیالتی 

جامعه ی بهائی 

آمریکا و حیفا، 

پس از اطالع از 

تشکیل این گروه 

و مطالب منتشره 

در آن، که متفاوت 

از دیدگاه ها و 

نظرات مرسوم 

تشکیالت بهائی 

بود، به مخالفت 

با آن برخاستند 

و اعضای گروه را 

به طرد و تکفیر و 

اخراج از جامعه ی 

بهائی تهدید 

کردند

دانشگاه یانگ بریگام )1999(
اعمال مقــدس، زمان مقدس، مكان 
مقدس: مقاالتی درباره احكام و تاریخ 
بهائی. آکسفورد انتشارات جرج رونالد 

)1996(
ترجمه: محبوب من: در صراط عشــق. نوشته 
جبران خلیل جبران. انتشــارات ابر ســفید. 

)1997(
ترجمه: طوفان؛ شعر و نثر و داستانک، نوشته 
جبران خلیل جبران. اَشــلند یا انتشــارات ابر 

سفید )199٣(
علم انوار عرفان: قطب الدین شــیرازی و سنت 
اشــراقیون در فلســفه ی اســالمی. کمبریج، 
ماساچوســت: مرکز مطالعــات خاورمیانه ای 

دانشگاه هاروارد )1992(
شورش بابیان در زنجان •

دکتر جان والبریج، نشــریه مطالعات ایران، 
سال 29 )پاییز و زمستان 1996(

بابیان زنجان در تاریخ 5 مه 1850 مبادرت 
بــه قیام مســلحانه علیه فرمانــدار )قاجاری( 
شــهر کردند. 2000 جنگجوی بابی، به همراه 
خانواده های خود، با رهبری یک روحانی متنفذ 
بابی، معروف به حّجت زنجانی، در بخشــی از 
شهر سنگربندی کرده و خود را برای مقابله با 
نیروهای دولتی، کــه جمعیتی بیش از بابیان 
داشتند، آماده ساختند. نه ماه بعد، هنگامی که 
نیروهای ارتش، آخرین خانه های مخروبه ی در 
اشغال بابیان را تصرف کردند، تعداد جنگجویان 
بابی باقی مانده در آنجا، کمتر از یكصد نفر بود، 
که دســتگیر شــدند تا به مجازات عمل خود 

برسند. 

هیچ گاه برای وقوع حوادث تاریخی، 
تنها یک علــت و دلیل قطعی وجود 
نــدارد. یافتــن دلیل و علــت بروز 
واقعه، زمانی مشــكل تر می  شود که 
اطالعــات اصلی، ناکافی و ناقص بوده باشــد. 
به ویــژه، هنگامی که عناصر شــرکت کننده و 
مؤثر در آن رویداد، دیدگاه های عمیقاً متفاوتی 
درباره ی مفهوم و ابعاد آن رخداد داشته باشند. 
دو شــورش بزرگ بابی دیگر )قلعه طبرســی 
مازندران، 49-1848 و نیریز فارس 1850( رخ 
داده و حداقل 4 شورش کم اهمیت تر بابی را هم 
می  توان در شــیراز، قزوین و اصفهان، در سال 
1846 و تهران در سال 1852، ذکر کرد. البته 
طی آن سال ها، ناآرامی های کوچک و بزرگی، 
در مناطق شــهری ایران، به وقوع پیوسته ولی 

بابیان، در آن ها دخالت مستقیم نداشته اند. 
برای آنكه پاســخ مناســبی به علت وقوع 
شورش ها بدهیم، باید از خود بپرسیم اساساً چرا 
شورش های بابی اتفاق افتاد؟ چرا این شورش ها 
در بعضی شهرها و مناطق روی داد و در برخی 
دیگر نه؟ چه تفاوت هایی در شورش های بابی 
مناطق مختلف وجود داشــت؟ چه سلســله 
اتفاقاتی می  تواند منجر به چنین شورش هایی در 
شهرهای کوچک شود؟ چگونه بابیان توانستند 
به صورت گروه متحد و منسجم نظامی درآیند 
و به هجوم و رویارویی با نیروها و قشون منظم 
حكومتی، با نفرات بیشتر و تجهیزات باالتر از 
بابیان برخیزند؟ چه پیش زمینه های ساختاری، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود داشت که 
اجازه داد شهر، به طور ناگهانی و قطعی، به دو 
بخش تقسیم شود؟ چه تفكراتی زمینه ساز عمل 
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برای آنکه پاسخ 

مناسبی به علت 

وقوع شورش ها 

بدهیم، باید از 

خود بپرسیم 

اساساً چرا 

شورش های بابی 

اتفاق افتاد؟ 

بازیگران مختلف این کارزار بود؟ زیرا 
در زنجــان، حداقل پنج بازیگر نقش 
داشتند: بابیان، نهاد روحانیت زنجان، 
حكومت، قشــون و ارتــش دولتی و 

گروه ها و دستجات باجگیر محلّی. 
اقدامات هریک از این پنج گروه، متناســب 
با منافع سیاســی، آرای دینی، ساختار فكری 
و نــگاه و برداشــت آن ها از اتفاقــات، تنظیم 
شده بود. ســرانجام اینكه تأثیرات و نتایج این 

زنجان  در  سلسله جنگ ها، 
و ســایر مناطق، بر بابیان، 
بر شهرها، بر حكومت و بر 
نهاد روحانیت شــیعی چه 

بود؟
 بابیان و زنجان  •

جنبش بابی را یک جوان 
تاجرپیشه ی شــیرازی در 
سال 1844 )1260 قمری( 
تأســیس کرد و به سرعت 
شــهرهای  و  ایــران  در 
مذهبی عراق مطرح شد و 
طرفدارانی یافت. مؤســس 

آن، علی محمد شــیرازی، براساس تمایالت و 
تفكرات شــیخی خود، مدعی شد که باب امام 
زمان، حضرت حجت بن الحسن )امام دوازدهم 
شــیعیان( اســت و این را مقامی اعطاشده از 
جانب خداوند برای خــود اعالم کرد. ادعای او 
موجب ابراز مخالفت رهبران دینی شــیعی و 
سپس حكومت ایران شد. طرفداران او، عمدتاً 
افــرادی منزوی و غالباً از میــان پیروان تفكر 
شــیخی بودند )یک فرقه ی تأویل گرای نسبتاً 

مخفی، در درون جامعه ی شــیعه ی 
اثنی عشری(. در چند شهر، پیوستن 
یــک روحانی محلی به بــاب، باعث 
شــد تعداد گروندگان به او افزایش 
یابد. یكی از این شهرها زنجان بود، که یكی از 
روحانیان شهر بابی شد و ظرف مدت کوتاهی، 
چندهزار تن از پیروان او هم بابی شــدند. خود 
باب، در سال 1847، در زندان چهریق، در شهر 

ماکوی آذربایجان، زندانی بود. 
اولین جنگ و رویارویی 
آشــكار، در ســال 1848 
که  هنگامی  افتــاد؛  اتفاق 
چنــد صد بابی مســلح از 
خراســان، به ســوی غرب 
حرکت کردنــد و در محّل 
مقبره شــیخ طبرسی، در 
مازنــدران، موضع گرفتند 
و ســپس محاصره شدند. 
پس از آن، سه مورد دیگر 
از شــورش بابیان و سپس 
محاصره اتفــاق افتاد؛ یک 
بار در زنجــان و دو بار در 
نیریز فارس. باب در سال 1850 اعدام شد. در 
ســال 1852، پس از اقدام گروهی از بابیان به 
ترور ناصرالدین شاه قاجار، در حومه ی تهران، 
اکثریت باقیمانده رهبران بابی نیز دســتگیر، 

محاکمه و کشته شدند. 
بــاب در اواخر عمر خــود ادعای پیامبری و 
آوردن شــریعت جدیدی نمود و دین اسالم و 
احكام آن را نسخ شده اعالم کرد! شورش بابیان 
مثــال و نمونه ی اســف باری از اقدامات تند و 
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شورش بابیان 

مثال و نمونه ی 

اسف باری از 

اقدامات تند و 

خشونت آمیز، در 

چارچوب تعارضات 

دینی در ایران 

است، که خارج از 

قواعد و چارچوب 

شناخته شده برای 

چالش های دینی 

درغرب است 

خشونت آمیز، در چارچوب تعارضات 
دینی در ایران اســت، کــه خارج از 
قواعد و چارچوب شناخته شده برای 
چالش هــای دینــی درغرب اســت 

 & Revival عباس امانت، قیام و تجدید حیات(
 .)Resurrection

زنجان شــهر کوچكی، در بیــن راه تهران 
و تبریز، در شــمال ایران بود؛ مرکز منطقه ای 
که قباًل به خمســه معروف بود و امروزه استان 
زنجان اســت. جمعیت استان زنجان مرکب از 
چند طایفه است که بزرگ ترین آن ها از طایفه 
ترک زبان افشار هستند. در اواسط قرن نوزدهم، 
زنجان دارای حصار اطراف شهر بود و جمعیتی 
حدود 8000 نفر داشت. اطالعات قابل توجهی 
دربــاره ی طغیان بابیــان و محاصره ی زنجان 
موجود اســت. احتماالً این بزرگ ترین نبرد و 
رویارویی بابیان و قوای دولتی بوده اســت که 
در آن حدود دوهزار جنگجوی مســلح بابی و 
بیست هزار نیروی منظم و موقت دولتی درگیر 

شــدند. دیگر آنكه جــاده ی اصلی 
بین تهران و تبریــز که از مهم ترین 
راه های کشــور ایران بــود، از میان 
منطقه ی بابیان می  گذشت؛ لذا قضیه 

به هیچ روی قابل نادیده گرفتن نبود. 
هفت یا هشــت روایت بابــی از این ماجرا، 
فصل هایی از کتب تاریخی مربوط به آن مقطع 
زمانی و منابع و رفرنس هایی در کتب و منابع 
معاصر وجود دارد. شرح حوادث و وقایع نگاری 
براســاس گزارش و روایت دولتیان را می  توان 
در کتب تاریخی رســمی )به ویژه تاریخ سپهر( 
مالحظه کرد. دیدگاه هــا و نظرات بابیان، هم 
در وقایع نگاری بابیان و هم بهائیان عرضه شده 
است. لذا، به نظر می  رسد اطالعات نسبتاً کافی 
برای بررسی این رویداد قرن نوزدهمی ایران، در 

دسترس باشد.1
رمزگشایی از مباحث دینی، مشكالت خاص 
خود را دارد. دیدگاه عقیدتی بابیان، که دسترسی 
اندک و ناچیزی به باب و نوشته های او داشتند؛ 
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هفت یا هشت 

روایت بابی از این 

ماجرا، فصل هایی 

از کتب تاریخی 

مربوط به آن مقطع 

زمانی و منابع 

و رفرنس هایی 

در کتب و منابع 

معاصر وجود دارد

در آن دوره، که گروهی متشــكل از 
افراد نامتجانــس و در معرض تحول 
و تغییرات ســریع بودنــد، متفاوت 
می  نمــود. درمورد قضیــه ی زنجان 

موضوع دشوارتر است، زیرا حجت، در دورانی که 
به عنوان فردی بابی زندگی کرده، هیچ نوشته ای 
از خود به جا نگذاشته است. زمانی که بابی ها و 
بهائی ها تصمیم به نوشتن تاریخ وقایع زنجان 
گرفتند، یک نسل گذشته بود و شرایط اعتقادی 
بابیان دچار تغییرات عمیق و شدیدی شده بود 
و این نویسندگان نمی دانستند که بابیان زنجان 
چه عقیده و اعتقادی داشتند! اگرچه تاریخ ها 
و گزارش های نوشته شده توسط مسلمانان، در 
مجموع، اطالعات اندک ولی صحیحی، درباره ی 

عقاید دینی بابیان دربر دارد. 
اختالفات دینی در زنجان، قبل از بابیان •

ازجمله ی علمای محترم زنجــان، در اوایل 
قرن نوزدهم، آخونــد مالعبدالرحیم بود. وی 
پیش نماز مســجد بود و به لحاظ تقوا و ریاضت 
و علم، در میان مردم، مورد احترام بود. برخی 
هــم کرامت هایی بــه او نســبت می  دادند. او 
فرزندی داشت به نام محمدعلی، که حدوداً در 
سال 1812 متولد شده بود. پدر با مشاهده ی 
برخی شایستگی ها در پسرش، او را برای ادامه 
تحصیل به عتبات عالیات فرســتاد، جایی که 
او به جلسات درسی شریف العلمای مازندرانی، 
یكی از مدرسان برجســته وقت وارد شد ولی 
درس و تحصیل او با مرگ اســتادش و شروع 
بیماری همه گیر و تعطیلــی درس های حوزه 
در عتبات، در سال 18٣1، متوقف ماند و او به 
ایران بازگشت و در همدان اقامت گزید.2 وقتی 

پدر وی فوت کــرد، گروهی از مردم 
مســلمان زنجان به دیدار وی آمدند 
و از او تقاضا کردند تا جانشــین پدر 
شود و پیش نمازی مسجد را بپذیرد. 
لــذا او به زنجان رفت و در مســجد قدیمی به 
پیش نمازی و ارشاد مردم پرداخت. )منابع بابی 
و غیربابی درباره ی شخصیت او اتفاق نظر دارند. 
نگاه کنید به: زنجانی، وقایع صص 4-٣؛ تاریخ 
نبیل، ص 529؛ عبداالحد، خاطرات... ، 770؛ 
و اطالعات. درباره ی بازگشــت او نگاه کنید به 
تاریخ نبیــل 529، هدایت، روضه ج 10: صص 
448-447؛ سپهر، ناســخ التواریخ، ج ٣: ص 
89. فقط زنجانــی در وقایع و نبیل، ص 529 
به اقامت در همدان اشــاره دارند و نبیل آن را 
با هشــدار پدر محمدعلی از خطر دشمنان در 
زنجان مرتبط می  کند. اگر این مطلب درســت 
باشــد، باید بپذیریم که آن ها، هر دو اخباری 

بوده اند(.
پس از بازگشــت محمدعلی به زنجان، به او 
عنوان حجت االســالم دادند؛ عنوانی که برای 
روحانیون متعارف اســت و به حجت زنجانی 
نامور شد. به نظر می  رســد که او خیلی زود با 
علمای سرشــناس شــهر دچار اختالف شد. 
قطعاً حســادت، بخشــی از علت این اختالف 
بوده اســت. او فردی خوش بیان و پرخاشگر و 
ســخنرانی جذاب بود و به ســرعت طرفداران 
زیــادی پیدا کرد. بازار بقیــه ی علما از رونق و 
مشتری افتاد. )زنجانی وقایع، ص 5-4(٣ منشأ 
همه ی بحث ها و رقابت های علما، یک موضوع 
دینی بود و آن اینكه، حجت همچون پدرش، 
تفكر اخباری داشت )همدانی، تاریخ جدید، ص 
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او تا آنجا پیش 

رفت که »مقام 

و منزلت همه ی 

روحانیان، از نواب 

اربعه )4 نایب 

خاص امام زمان 

علیه السالم در 

دوره 70 ساله ی 

غیبت صغری( تا 

روحانیون معاصر 

خود را تکذیب 

کرد و مورد حمله 

قرار داد

1٣5. نبیل 178. زنجانی وقایع، ص 
٣(.  اخباری ها مخالف نقش روزافزون 
عقل گرایی در اجتهاد بودند. نام تفكر 
ایشان، متأثر از اتكای بیشتر آن ها بر 

اخبار و احادیث معصومین علیهم السالم است. 
رقبای آن ها هم اصولی خوانده می شــدند که 
این عنــوان هم به دلیل اتكای بیشــتر آن ها 
بر اصول عقلی اســت. اصولیان عقیده داشتند 
که در زمان غیبت امام علیه الســالم، درصورت 
فقدان حكم صریح، علما و فقهای واجد شرایط، 
مجاز به بررســی مسائل شرعی و صدور فتوا و 
پاسخ به ســؤاالت دینی هستند )اجتهاد(. این 
علما، مجتهد خوانده می  شــدند و سایر افرادی 
کــه در این حــد از احاطه و شــناخت علمی 
نبودنــد، می  باید از نظــرات علمی مجتهدان 
پیروی کنند که به آن ها مقلد گفته می  شد. این 
مطلب اساس زعامت علما و فقهای اصولی بود. 
اخباری ها جــز برای امامان معصوم، صالحیت 
اجتهاد مستقل قائل نبودند. این اختالف نظر، 
تقریباً در سراسر قرن هجدهم، میان جامعه ی 
علمای شیعی حاکم بود و در اوایل قرن نوزدهم، 
با شكست کامل دیدگاه اخباری ها، پایان یافت. 
از آن زمــان، ادعای حاکمیت علمــا در امور 
غیردینی هم افزایش یافت )برای اطالع بیشتر 
از این مباحث، نگاه کنید به کتاب موژان مومن، 
درآمدی درباره ی شــیعه ی اثنی عشری، صص 

118-117 و 222-225(.4
حجت جوان با این ادعاها به مقابله برخاست. 
او برای خود فكری مســتقل داشت و فارغ از 
هرگونه قاعده و محدودیت سنتی بود! هرگونه 
مقــام و منصب و منزلت را بــرای روحانیان و 

سازمان دینی روحانیت ایران تقبیح 
و تكذیــب کرد. او تا آنجا پیش رفت 
که »مقام و منزلت همه ی روحانیان، 
از نواب اربعه )4 نایب خاص امام زمان 
علیه السالم در دوره 70 ساله ی غیبت صغری( 
تا روحانیون معاصر خود را تكذیب کرد و مورد 
حمله قــرار داد. او به تحقیر شــخصیت آنان 
پرداخت و تن پروری آن ها را اســباب انحطاط 
دانست و فساد و فســق و فجور آن ها را مورد 
ســرزنش و ناسزا قرار داد.« )اشــراق خاوری، 

تلخیص تاریخ نبیل، ص 178(.5
از دیدگاه بابیان، مخالفت و کشــمكش او با 
ســایر روحانیان و علمای شــهر، به عنوان یک 
واعظ اخباری، را می توان به شــرح زیر خالصه 

کرد: 

او منكــر مقام و منزلت علما و مجتهدان 1 
بود و به دنبال آن، سلســله مراتب سنتی 

علما و روحانیان را هم بی اعتبار می  دانست.

او به تقبیح و تضعیف شخصیت سایر علما 2 
می  پرداخت. 

او مخالــف برخــی سوءاســتفاده های ٣  
حكومتی بود که از سوی علماء، با عنوان 
امتناع از موشكافی، مورد اغماض قرار می  گرفت. 

او احكامی از خود صادر می  کرد که با فتاوا 4 
و احكام متعارف، کاماًل مغایر و متنافر بود.

او احكام نظــارت و مراقبت خاصی برای 5 
پیروان خود صادر کرده بود. 

او به علت حاضرجوابی، خوش صحبتی و 6 
طرفداران قابل توجهی که داشــت، مورد 

حسادت سایر علماء بود. 
اینكه او اســاس مشــروعیت روحانیون را 
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آخوند مال 

محمدعلی 

)حجت(... باالی 

منبر رفت..... و 

در اثنای سخنانش 

همه ی روحانیون 

دوازده امامی را 

مورد لعن و نفرین 

قرار داد و به 

تکذیب و انکار 

بحث اجتهاد و 

تقلید پرداخت

مــورد چالش قرار داده بــود، از یک 
نوشــته ی مربوط به آن دوره، ســال 
1847، در رد و تكذیــب حجــت، 
روشــن می  گردد. گرچه این نوشته 

مربوط به دوره ی پس از بابی شدن او است ولی 
اتهامات انتســابی به او، به سخنان و منبرهای 
پیشــین او باز می  گردد. یكی از کســانی که 
اعالمیه را امضاء کرده، نوشته است: آخوند مال 
محمدعلی )حجت(... باالی منبر رفت..... و در 
اثنای سخنانش همه ی روحانیون دوازده امامی 
را مــورد لعن و نفرین قــرار داد و به تكذیب و 
انكار بحث اجتهاد و تقلید پرداخت. او به عنوان 
شاهدی برای انكار مجتهدان ـ کثراهلل امثالهم 
ـ بــه قرائت این آیه قرآن کریم پرداخت: »انما 
ولیكم اهلل و رسوله...« )سپس ادامه داد( این آیه 
را مالحظه کنید، آیا در آن ذکری از مجتهدین 
شده است؟ هیچ خشــک و تری نیست، مگر 
آنكه حكم آن در کتاب خدا آمده است. اگر قرار 
بود مجتهدان، راهنمایان دینی باشــند، حتماً 

دراین مورد مطلبی در کتاب خدا آمده بود!
سایر کســانی هم که مطلبی در این بیانیه 
نوشــته اند: »به تكذیب مقام مجتهدان توسط 
او و عــادت وی به تكذیــب و تحقیر علما بر 
روی منبر« پرداخته اند. منابع بهائی اشــاره ای 
به تكذیب موضوع »اجتهاد و تقلید« توسط او 
نكرده اند، شاید به این خاطر که به مبانی الهیاتی 

این بحث واقف نیستند!
مورخان بابی و بهائی، از حمالت او به موارد 
عدم رعایــت اخالقیات، به ویژه، با توســل به 
توجیهات قانونی )کاله شرعی( نوشته اند. برای 
مثال، یک کاروانســرای قدیمی بود، که محلی 

برای انجام ازدواج های موقت شــده 
بود. یک روحانی محلی عقد موقت را 
جایز اعــالم کرده بود و بدین ترتیب 
کسی نمی توانست به عنوان زنا کاری، 
جلوی ایــن لذت جویی های موقــت را بگیرد. 
البتــه، آخوند محل هم از این منافع بی نصیب 
نمی ماند! حجت عقد موقت )صیغه( را بی اعتبار 
دانست و جلوی این کار را گرفت. در آن زمان 
پیاله فروشــی ها و میخانه ها، ظاهراً در مالكیت 
مســیحیان و ارامنه بود و لــذا روحانیون مانع 
کارآن ها نمی شــدند، ولی حجت میخانه های 
محلی را تعطیل کرد و بســت. گفته شده که 
او همچنین علما را به خاطر دریافت رشوه مورد 
انتقــاد و نكوهش قرار داده بود )زنجانی وقایع، 
صــص 5-4، خاطرات عبداالحــد، ص 770، 

6.)786
حجت به خاطر عادت به ارائه ی فتاوا و نظراتی 
کاماًل شاذ و مغایر با عرف و نظرات رایج علما، 
بسیار بدنام بود. معروف ترین این موارد، موضوع 
تعیین شــروع ماه رمضان بود. دراین مورد هم 
حجت نظر کاماًل خاص و غیرعادی داشــت. با 
اســتناد به روایتی مبنی بر اینكه ماه رمضان 
کامل اســت )یعنی ٣0 روز است( بعضاً دیده 
می  شــد که طرفداران او، روز عید فطر را روزه 
می  گرفتند؛ که البتــه روزه گرفتن در آن روز 
حرام و ممنوع اســت. متقاباًل، در ماه رمضان 
ســال 1846؛1262، علمای به خشــم آمده ی 
زنجان، مشاهده کردند که پیروان حجت، سه 
روز قبل از پایان یافتن ماه رمضان، روزه گرفتن 
را ترک کرده اند )ســپهر، ناسخ التواریخ، ج 1٣ 

ص ٣9(.7

سال 1846 م (1262 ق)،
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موضوع اختالفی دیگر، بحث وضو 
بود؛ امری که علما ظرف چندین قرن، 
روش انجام آن را به مسلمانان آموخته 
بودنــد. آن ها مقررات زیــادی برای 

صحت آن درنظر می  گرفتند، زیرا بطالن وضو، 
موجب بطالن نماز می  شد. حجت ضمن تأکید 
بــر انجام آن، مطالبــی از آن مقررات را حذف 
کرده بود. حجت از طرفدارانش خواست که هر 
روز دســت و روی خود را با آب تازه بشــویند. 
استشهادیه ای که در سال 1847 علیه او، توسط 
علما منتشر شده، اِشعار می  دارد که او رطوبت 

اهل کتاب را پاک می  داند؛ ادرار خشک شده را 
پاک می  داند و عقیــده دارد که فضله ی موش 
برخی از انواع آب را نجس نمی کند )اطالعات؛ 
زنجانی وقایع ص 28(. شیعیان عقیده احتیاطی 
داشــتند که یهود و نصارا ناپاک بوده و لمس 
آن هــا در روز بارانی، موجب انتقال این ناپاکی 
به فرد مسلمان می  شود. یكی از امضاکنندگان 
اعالمیه اضافه کرده که حجت هم غذا شدن با 
اهــل کتاب را جایز می  داند؛ این نكته از جهت 
همخوانی با نظرات بعدی بابیان و بهائیان جالب 

به نظر می رسد. 
بحثی هم درباره ی ماهیت جسم 
و بــدن امــام بین آن ها بــود. بحث 
جالبــی کــه بین حجــت و یكی از 
علمای سرشناس شهر مبادله شد، ثبت و ضبط 

گردیده است. 
روزی مرحوم ســید مجتهــد و حجت، در 
یک جلسه حضور داشــتند. او احترامی را که 
به حجت می  گذاشتند مالحظه کرد و تصمیم 
گرفــت با او وارد بحث شــود. صحبت خود را 
این گونه شروع کرد: چگونه است حال شخصی 
که آغازش خون حیض است و انتهایش جسد 
بی جان؟ حجت پاسخ را با هوشیاری داد: »اوالً 
طفل در رحم، خون نمی نوشد، بلكه عصاره ی 
خون می  نوشــد، زیرا اگر قرار بود خون بخورد، 
می  مرد و درصورت خوردن خون، دارای ادرار و 
مدفوع  می شد. لذا خون تبدیل به جفت می  شود 
و عصاره ی خون، اندک اندک، تبدیل به جنین 
می  شود.« سید مجتهد گفت: دراین صورت حال 
پیامبران و امامان چگونه است؟ او پاسخ داد: »از 
حیث جســم و بدن، آن ها همچون ما هستند 
ولــی از حیــث مراتب روحانی، پــاک و منزه 
هستند و به ما انسان ها حیات تازه می  بخشند.« 
گفت وگو و بحث همین طور ادامه یافت و اندکی 
جدی و تلخ شــد. آن ها شروع به دروغ پردازی 
کردند و مدعی شدند که حجت زنجانی گفته 
است: امام شخصی است همچون من! )زنجانی 

وقایع، 6-5. پاورقی اطالعات(.
موضوع مورد بحث این است که امامی که در 
حالت جنینی از خون تغذیه می  کند - که ناپاک 
اســت - و سپس به هنگام فوت، بدن او ناپاک 
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با خواندن نامه، 

کامالً مشخص بود 

که حجت آشفته 

و بی قرار شده 

است. او بالفاصله 

کالس را تعطیل 

کرد، عمامه از سر 

برداشت و از یکی 

از حاضران که 

کاله پوست بره ای 

بر سر داشت، کاله 

را گرفت و بر سر 

خود گذاشت. 

می  گــردد، می  تواند از ازل تا ابد پاک 
و مطهر باشد؟ حجت پاسخ می  دهد 
که جنین از خون تغذیه نمی کند که 
نجس باشد. سپس مجتهد درباره ی 

ویژگی پیامبــران و امامان پرســش می  کند. 
زیرا شــیعیان صفــات و ویژگی های قدســی 
و ماوراءالطبیعــی برای آن ها قائل هســتند، 
هم به لحاظ جســمانی و هــم روحانی. حجت 
معجزه آمیز بودن جسم انبیا و امامان را تكذیب 
می  کنــد. قطعاً این مؤید و پیش زمینه ای برای 
پذیرش معاد جســمانی است، آن گونه که باب 

هم عقیده داشته است. 
نظرات و دیدگاه متفاوت حجت، او را به شدت 
مشهور ســاخت. حتی پس از آنكه مریدانش، 
مسجد جدیدی در کنار مسجد قدیمی پدرش 
ساختند، هنوز تعداد مریدانش چنان زیاد بود 
که برخــی از آن ها نماز را در حیاط مســجد 
می خواندند )زنجانی وقایع، 8. عبداالحد، 779. 
نبیل ٣1-5٣(. مخالفانش ادعا کردند که در ماه 
رمضان ســال 1846 ]1262 قمری[، نیمی از 
مردم شهر، بنابر نظر حجت، روز 27 ماه رمضان 

افطار کردند و عید گرفتند!
سرانجام یكی از گالیه ها و شكایات مخالفان 
او، باعث شــد که حجت به تهران احضار شود. 
ولی انتقاد صریح او از روحانیان باعث مّســرت 
و خنده ی محمدشــاه گردید و او با احترام از 
مجلس دربار بیرون آمد! )زنجانی وقایع...، ص 
7-6؛ کتاب ریحانه الصدور نوشــته ی حجت، 
در بحث مدت زمان ماه رمضان، که در ســال 
184٣ برای محمدشاه نوشته شده است و این 
به احتمال زیاد مربوط به همان زمانی است که 

او به تهران احضار شــده بود. از این 
نوشته دو نســخه موجود است یكی 
در کتابخانه ملی به شــماره 898 و 
دیگــری در کتابخانه سپهســاالر به 
شماره 25٣6، که نسخه ی اخیر، به خط خود 

حجت است(.
تغییر کیش حجت و گسترش بابیت در  •

زنجان 
هنگامی که اخبــار مربوط به ادعای باب در 
ایران منتشر شــد، حجت یكی از مریدانش را 
به سوی او فرســتاد تا دراین خصوص بررسی و 
تحقیق کند. آن مرد، سرانجام با نامه ای از سوی 
باب بازگشت. آن شخص زمانی به حجت رسید 
که او آماده می  شــد تا پس از نماز جماعت، به 
کالس درس بــرود. بــا خواندن نامــه، کاماًل 
مشــخص بود که حجت آشفته و بی قرار شده 
است. او بالفاصله کالس را تعطیل کرد، عمامه 
از سر برداشــت و از یكی از حاضران که کاله 
پوست بره ای بر سر داشت، کاله را گرفت و بر 

سر خود گذاشت. با این کار، او بابی شده بود. 
در اینجــا دو نكته وجود دارد. اوالً با تعویض 
عمامه با کاله فرد عادی، او نشان داد که در برابر 
مقــام و دانش باب، هیچ ادعایی ندارد. ثانیاً آن 
کاله سمبل منزلت ایرانی بود. در شعر و ادبیات 
پارسی، عاشق برای معشوق خود، ابراز شیدایی و 
از خودبی خود شدن می  کند. عمامه از کف دادن، 
نوعی نشانه ی صدق ادعای درستی و دلباختگی 
او بود و قباحتی نداشت! )شرح بابیان از تغییر 
اعتقاد حجت، در جزئیات، اندکی متفاوت است؛ 
ولی همه ی آن ها دریافت دراماتیک نامه و کنار 
گذاشــتن عمامه را ذکر کرده اند. نگاه کنید به 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

128
  شماره 6    تابستان 97

علی ر غم این 

احتمال که درصد 

قابل توجهی از 

جمعیت زنجان، یا 

حداقل مریدان 

شخصی حجت، 

خیلی زود به 

عقیده ی باب 

متمایل شدند، 

ولی اطالع و آگاهی 

از مفاد ادعای 

باب کامالً تدریجی 

بود و همه ی ابعاد 

عقاید باب علنی 

مطرح نمی شد 

عبداالحد، خاطرات و یادداشــت ها، 
7٣-771؛ زنجانــی وقایــع، 10-9؛ 
نبیل، 9-178؛ همدانی، تاریخ جدید، 
7-1٣6؛ شرح ها و نوشته های غیربابی 

نیز تأیید می کنند که تغییر عقیده ی او متأثر 
از نامه ی باب بــوده ولی تاریخ تغییر عقیده او 
را عقب تر، در سال 1848 می دانند. نگاه کنید 
به اعتضادالســلطنه، فتنه باب، ص 61؛ سپهر، 
ناســخ التواریخ، ج ٣:89؛ هدایت، روضات، ص 

10؛ دوایی، سندی، ص 16٣(..
علی ر غم این احتمال که درصد قابل توجهی 
از جمعیت زنجان، یا حداقل مریدان شخصی 
حجــت، خیلی زود به عقیــده ی باب متمایل 
شــدند، ولی اطالع و آگاهی از مفاد ادعای باب 
کاماًل تدریجی بود و همــه ی ابعاد عقاید باب 
علنی مطرح نمی شد )عبداالحد، خاطرات،ص 

6-775؛ همدانی، تاریخ جدید، ص1٣7(. 
پس از اولین اتفاق در مسجد، حجت، به طور 
سربســته، مردم را به پذیرش عقاید و نظرات 
جدید، که خود مخفیانه آن ها را دریافت داشته 
و هرازگاهی برخی از آن ها را آشــكار می  کرد، 
دعوت می  نمود. بعضاً می  گفت: نویسنده ی این 
مطلب مدعی است که باب است. همان طور که 
در حدیث داریم، »من شهر علم هستم و علی 
باب آن است.« )همدانی، تاریخ جدید 1٣6-7(. 
در منبع دیگری می  خوانیم که »هرکس، نظر و 
دیدگاه خاص خود را درباره ی امر باب داشت: 
برخی او را باب والیت تصور کردند. برخی گمان 
کردند که او باب قائم موعود است. برخی نفوس 
پنداشــتند که او قائم آل محمد است و عده ی 
قلیلی نیز او را باب ظهور اعظم تصور می  کردند؛ 

البته در صداقت او همه هم صدا بودند 
و بحثی نبود.« )زنجانی وقایع، 11(. 

حجت مكاتبه با بــاب را آغاز کرد 
)عبداالحد، خاطرات، 775؛ ســپهر، 
ناســخ التواریخ ٣89: ٣؛ هدایــت، روضة الصفا 
448: 10؛ اعتضادالسلطنه، فتنه باب،ص 61(. 
نبیل می  گوید که در یكی از اولین پیام ها باب 
به او لقب حجت را داد؛ لقبی که یكی از القاب 
خــود باب بود و به او تأکید کرد تا تعالیم بابی 
را آشــكارا تبلیغ کند. )نبیــل، ٣٣-5٣2. باب 
به تدریج که ادعای خود را باالتر می  برد، القاب و 
عناوین قبلی خود را به مریدان برجسته ی خود 
می  داد!( یک سخنرانی منتسب به حجت، شاید 

بتواند حال و احساس او را بازگو نماید:
“ای مــردم! تمنای جهان پــرده برانداخته 
است. خورشید حقیقت تابان گردیده است. انوار 
تخّیل و تقلید کورکورانه به کناری رفته است. 
پس نه به من، که یكی از خادمان او هســتم، 
بلكه به امــر ]او[ روی بگردانید. دانش من، در 
برابر دانش او، همچون چراغ خاموشی در برابر 
خورشــید است. خدا را به خدا و خورشید را با 
انوارش بشناسید. امروز ولی عصر آشكار شده و 
پادشاه ممكنات قدم در عالم وجود دارد. امروز 
مرید و مرشد در حال پرستش بت ها هستند و 
نه پرستش خداوند! امروز مردم گرفتار جاهلیت 
دیگری شده اند!« )زنجانی وقایع، ص 11-1٣. 
این خطبه و برخی خطبه های دیگر منتسب به 
حجت، احتماالً از آخرین مجموعه نوشته های 
او تحت  عنوان »صاعقه« باشــد. نگاه کنید به 

اطالعات و عبداالحد، خاطرات،ص 825-6 (. 
در زنجان نیز، همچون سایر شهرها، ممنوعیت 

بولد شود

ة
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هنگامی که باب 

در نامه ای به او 

نوشت که نماز 

جمعه را برپا 

کند، بابیان هم 

به نماز جمعه 

رفتند. درگیری 

شدیدی بین 

بابیان و مریدان 

امام جمعه زنجان 
رخ داد

استفاده از دخانیات، مهم ترین ویژگی 
و مشخصه بابیان بود. در مجلسی که 
حجت )نامه باب را دریافت کرد و بابی 
شــد( او چپق را در دستش گرفت و 

شكست. پس از آن مریدان هم، به تقلید از او، 
چپق ها و قلیان های خود را شكستند و تنباکوی 
خود را آتش زدند و از خرید و فروش آن امتناع 
کردند... حجــت، مردم را از برخــی احكام و 
محرّمات ســید باب مطلع ســاخت )زنجانی، 
وقایع، ص 11(. نوشــته های باب نیز به صورت 
علنی خوانده می  شد )عبداالحد، خاطرات،ص 

 .)775
برخی منابع بابی و بهائی، به بحث و مناقشه ای 
درباره ی نماز جماعت هم اشــاره می  کنند. در 
اســالم، خواندن نماز به جماعــت، درصورت 
امكان، ســفارش شده است و تنها اقامه ی نماز 
»ظهــر جمعه« بــه جماعت، الزامی اســت و 
بزرگ ترین مسجد شــهر، مسجد جامع، برای 
این کار درنظر گرفته می  شــود. در کشورهای 
مختلف، از جمله در ایــران قرن نوزدهم، امام 
جمعهـ  فــرد روحانی که نماز را اقامه می  کند 
و خطبه های وعظ و هدایــت را برپا می  دارد ـ 
یكی از روحانیون بانفوذ شــهر بود، که از سوی 
حكومــت منصوب و حقــوق دریافت می  کرد. 
سنت بر این بود که در نماز جمعه برای پادشاه 
دعــا کنند و اگر این کار صــورت نمی گرفت، 
نشانه ی طغیان علیه پادشاه تلقی می  شد. البته 
ازنظر فقه شیعه نكته ی دیگری هم وجود دارد. 
منصب نماز جمعه متعلق به پیامبر ]صلی اهلل 
علیه و آله[ اســت و در غیــاب وی، فردی که 
از جانب او تعیین گردیده اســت، عهده دار این 

مسؤولیت خواهد بود. پس از پیامبر، 
این منصب متعلق به امام است. امام به 
معنای پیشوا است. البته برای دوره ی 
غیبت کبری ترتیباتی اندیشیده شده 
ولی درصورت ظهور و بازگشت امام ]عجل اهلل 
تعالی فرجه[ این مســئولیت مجدداً در اختیار 

ایشان است. 
حجت، پس از بابی شــدن، از خواندن نماز 
جماعت خودداری کرد، زیرا شنیده بود که باب 
آن را مجاز ندانسته است مگر با اجازه ی صریح 
او. هنگامی که باب در نامه ای به او نوشــت که 
نماز جمعه را برپا کند، بابیان هم به نماز جمعه 
رفتند. درگیری شدیدی بین بابیان و مریدان 
امام جمعه زنجان رخ داد. درنهایت، بابیان پیروز 
شدند و حجت نماز جمعه را برگزار و خطبه ها 
را خوانــد. )همدانی، تاریخ جدیــد، 2-٣71؛ 
نبیل، 5٣٣؛ نیكوال، علی محمد، ٣٣5، به نقل از 
زنجانی وقایع، ص 11 می گوید آنچه که اتفاق 
افتاد این بود که حجت نمازجماعت معمولی را 
به صورت نماز جمعه برپا کرد؛ درحالی که طبق 
احكام شرعی، نماز جمعه، جایگزین نماز ظهر 

روز جمعه می  شود(.
این حادثه نشان می  دهد که بابیان، ناگزیر، 
تهدیدی برای مقامات و مســؤوالن شــهری 
محســوب می  شدند. نظام سیاســی حاکم در 
ســرزمین شــیعی، تنها در زمان غیبت امام 
معصوم ]علیه السالم[، مجاز است. با حضور امامـ  
آن طور که ادعای باب در نزد بابیان تلقی می  شد 
ـ باید همه ی امور بنابر نظر او )باب( باشد! وقتی 
احــكام و فرمان های او با نظم و مقررات جاری 
تعــارض پیدا می  کرد، بابیان بی هیچ شــک و 

جمعه 2 رکعت با خطبه،

نیکولا، علیمحمد باب،
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مقامات محلی به 

ماهیت شورشی 

و پیکارجویانه ی 

ادعاهای باب 

پی بردند و 

عکس العمل نشان 

دادند. 

تردیدی دستور او را باالتر از احكام و 
دستورهای پادشاه و علما می  دانستند. 
مقامات محلی به ماهیت شورشی و 
پیكارجویانه ی ادعاهای باب پی بردند 

و عكس العمل نشان دادند. 
بابی شــدن حجت احتماالً در سال 1846 
بوده است. منابع بابی اتفاق نظر دارند که یكی 
از مریــدان حجت، باب را در شــیراز مالقات 
کرده اســت. بنابراین، این امر باید بین جوالی 
1845 تا ســپتامبر 1846 بوده باشد. قرار شد 
اوایل تابستان بعد، خود باب به زنجان برود ولی 
در 2٣ ســپتامبر 1846، به دستور مقامات، از 
شهر شیراز اخراج و تبعید شد. باب پس از آنكه 
چند مــاه در اصفهان، در تحت حمایت حاکم 
آن والیت قرار داشت، به تهران احضار شد. شاه 
کنجكاو بود او را ببیند. حاجی میرزاآقاســی، 
نخست وزیر وقت، شخصیتی مخوف، همچون 
راســپوتین در دربار تزاری، داشت. پیرمردی 
درویش مسلک، که منصب خود را از بابت مراد 

شاه بودن، کسب کرده بود. 
به نظر می  رسد میرزاآقاسی نگران بود مبادا 
شاه تحت نفوذ باب قرار گیرد. لذا سرانجام مقرر 
شد باب به خانه ی آقاســی در ماکو، دورترین 
شهر ایران در شمال غرب کشور، منتقل شود. 
حضور چند هفته ای باب در بیرون تهران و خبر 
مقصد نهایی او در ماکو، بــه اطالع مریدانش 
رسید. اگرچه به گروه محافظ باب دستور داده 
شده بود فقط از شــهرهای بزرگ و از جاده ی 
اصلی حرکت کنند؛ بااین حال در اثنای ســفر، 
بابیان به مالقات و دیدار وی می  آمدند. مشهور 
بود که در زنجان، بابیان جامعه ی بزرگی تشكیل 

داده و نظم و تشــكیالت قدرتمندی 
دارنــد و در رأس آن هــا رهبری بود 
که در گذشــته ی ایام، هیچ گاه برای 
ایجاد مشكل و درگیری، تردیدی به 
خود راه نداده است. حداقل آنكه از آن ها انتظار 

تظاهرات عمومی می  رفت. 
هنگامی که موضوع انتقــال باب به ماکو، به 
گوش حجت رسید، او پیک خود را فرستاد تا 
باب را در ســلطانیه، محلی در نزدیكی زنجان، 
مالقات کند و پیشنهاد برنامه ی فرار و نجات او 
را عرضه کند. آن مرد پیک، با ســبدی از خیار 
ـ که پیام حجت در داخل یكی از خیارها قرار 
داشتـ  به اقامتگاه آن ها رسید. باب در پاسخ به 
او نوشت: »برنامه ی تو به مصلحت نیست. زیرا 
امروز را این تالش نشاید. عالوه براین، آن ها تو را 
به تهران احضار کرده اند و حاکم شهر سوارانی 
را آماده کرده، تا تــو را اعزام کند.« )همدانی، 
تاریخ جدید، 1٣8-1٣7 و220-219، براساس 
گزارش سفر محمدبیگ چارپارچی، سردسته ی 
مأمــوران محافظ، که چندی بعد بابی شــد و 
به آن ها پیوســت. عبداالحد، یادداشــت ها و 

خاطرات، 775(.
دستورهای صادره ازســوی باب هرچه بود، 
هنگام رسیدن او به شهر، التهاب زیادی بر شهر 
حاکم بود. حاکم شهر نامه ای برای محمدبیگ 
چاپارچی، ســرکرده ی مراقبان او فرســتاد و 
اعالم کرد که عالقه مند اســت باب را مالقات 
کند. جمعیت زیادی هم در کاروان ســرایی که 
محل اتراق موقت محافظان بود، جمع شــده 
بودند. یک درآمد قابل توجه محافظان این بود 
که رشــوه ای بگیرند و اجازه دهند بابیان، باب 
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در همان شب 

حجت بازداشت 

شد. دو عامل 

در بازداشت او 

دخیل بود. عامل 

اول احتمال اقدام 

او برای فرار باب 

و دوم، شورش و 

اخالل بابیان در 
زنجان

را ببینند! ناگهان حاکم متوجه خطر 
شد و ســریعاً دو مأمور، از پی مأمور 
قبلی، فرستاد و به چاپارچی دستور 
داد زنجــان را به ســرعت ترک کند. 

چاپارچی هم چاره ای نداشت جز آنكه آن شب 
را در محل دورتری اتراق کند. 

در همان شب حجت بازداشت شد. دو عامل 
در بازداشــت او دخیل بود. عامل اول احتمال 
اقدام او برای فرار باب و دوم، شــورش و اخالل 
بابیان در زنجان. باید درنظر داشــت که در مه 
1847 ]جمادی الثانی 126٣ قمری[ موقعیت 
پایتخت نشــین چندان  برای مقامات  بابی ها، 
اهمیت نداشــت، که سه سال بعد، مورد توجه 
قرارگرفت. تا آن زمان، مشــكلی که ازســوی 
بابی ها ایجاد شده بود بحث و شلوغ کاری آن ها 
بــرای علماء بود و اخاللــی در امور حاکمیتی 
نداشتند. حتی در شهر زنجان هم، دلیلی وجود 
ندارد که نشان دهد مقامات غیرمذهبی شهر، 
توجه خاصی به بابی ها داشــته باشند. از دید 
آن ها، اعزام حجت به تهران، یک اقدام احتیاطی 
معقول برای پیشــگیری از آشوب و اغتشاش 
محلی بود. اینكه آن ها احتمال اقدام بابیان برای 
فرار دادن باب را می  دادند، از انتخاب زمان خاص 
برای دستگیری حجت روشن می  شود. )نكته ی 
دیگر اینكه تقریباً در همان ایام، زنجانی ها حاکم 
شهر را اخراج کردند. رابطه ی بین این دو رویداد 

روشن نیست(. 
عامل دوم اینكه خشــم و ناراحتی علما باید 
مورد توجه قرار می  گرفت. هرکجا تاریخ نویسان 
بابی و بهائی بر توجه مقامات غیردینی شــهر 
به احتمال فــراری دادن باب تأکید می  کنند؛ 

مورخان مســلمان هم بــر بحث و 
اختالف دینی حجت با علمای شهر 
تأکید می  ورزند )اعتضادالسلطنه، فتنه 
باب، 61؛ هدایــت، روضه، 447:10؛ 
سپهر، ناســخ التواریخ، ٣:89(. این برداشت و 
تفسیر، با یک ســند از آن دوره )استشهادیه و 
اعالمیه علمای دینی شــهر، که در باال به آن 
اشاره شد( تأیید می  شود. اعالمیه توسط یكی از 
علما تهیه گردیده و حاوی شكایات و گالیه های 
هجده تن از علمای زنجان، درباره ی بدعت های 
حجت بــود. این اعالمیه در تاریخ اول جمادی 
االولی 126٣؛17 آوریل نوشته شده است. )16 
مــه 1847، عبور باب از زنجان و دســتگیری 
حجت اســت(. اینكه آیا ایــن اعالمیه یكی از 
نامه هایی بوده که از ســوی علما ارسال شده و 
زمینه ی دستگیری حجت را فراهم ساخته و یا 
اینكه تنها نامه دراین خصوص بوده و بالفاصله 
پس از دستگیری او تنظیم و به پایتخت ارسال 
شده، تا زمینه ی تشكیل پرونده علیه او گردد، 

برای ما روشن و قطعی نیست. 
نكته ی قابل توجه این است که در این نامه 
هیچ اشاره ی خاصی به بابی بودن حجت نشده 
است، گرچه نكات و اشاراتی به »بدعت گذاری 
او در دین« و یا ابداع یک فرقه ی جعلی شــده 
است. تقریباً همه ی اتهامات به تكذیب اختیارات 
علمای شیعه و احكام و فتاوای ناصحیح حجت 
باز می  گردد و اشارات روشنی به برخی حرف ها 
و اقدامات او، قبل از بابی شــدن دارد. روشــن 
اســت که علمای زنجان هنوز عالیم و نشانه ها 
و ادعاهای بابیان را نمی شناختند و همچنین 
بین رفتارهای بدعت آمیز »اخباری« و »بابی« 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

132
  شماره 6    تابستان 97

تا زمانی که حجت 

دستگیر و به 

تهران اعزام شد، 

اصوالً بابی ها 

چندان دغدغه ی 

خاطر حکومت 

نبودند. آن ها 

مسؤول و منشأ 

اندکی آشوب 

و اغتشاش در 

مناطق جنوب 

کشور و تهدید 

بسیار ناچیزی 

علیه تفوق فکری 

و روحی صدراعظم 

)میرزا آقاسی( 

روی شاه بودند

نبودند. شــاید  حجت، تفاوتی قائل 
هنوز هم حجت تعالیم و عقاید بابی 
را با احتیاط و مخفیانه تبلیغ می  کرده 

است )نبیل 4-5٣٣(. 
الزم به یادآوری اســت که در روایات تبعید 
حجت به تهران، تفاوت هایــی وجود دارد. در 
11 شعبان 126٣؛ 25 ژوئیه 1847، بلوایی در 
زنجان ایجاد شد، که با ربایش و تجاوز حاکم شهر 
به یک زن محلی، هم زمان گردیده بود )سپهر، 
ناســخ التواریــخ، 7-2:206(. بنابر مندرجات 
اطالعات، که به طور مشخص، از منبع دیگری 
اســتفاده کرده )که ما از آن بی اطالع هستیم( 
گروهی از مردم حاکم را به خارج از شهر برده، 
صورتش را ســیاه کردنــد و کاله دلقكی روی 
سرش گذاشتند و او را پشت به جلو بر چهارپای 
بدون زین ســوارکردند. حجت و روحانی ارشد 
رقیب او، هر دو، با صدور فتواهایی، اقدام مردم 
را تأیید نمودند. لذا هر دوی آن ها به تهران اعزام 
شدند. ازنظر تاریخی، مشكل بتوان حجت را با 
این وقایع مرتبط ساخت ولی روحیات او با این 

اقدامات سازگاری داشته است. 
در تهران، حجت به حضور شــاه برده شد و 
او حجت را »به خاطر تمایل برای دنباله روی از 
باب شــیرازی نادان، سرزنش و نكوهش کرد.« 
)سپهر، ناسخ التواریخ و سایر منابع مسلمانان، 
قطعاً به اشــتباه، تاریخ بابی شــدن حجت را، 
همیــن تبعید او به تهــران می  دانند(. حجت 
بر عقیده ی خود اصرار کــرد و لذا برای مدت 
یک سال در حصر خانگی نیم بندی ماند. در این 
مدت او با باب مكاتبه داشت و بعضاً با برخی از 
بابیان تهران دیدار می  کرد و به بحث و مناظره 

با علما می  پرداخت. 
تا زمانی که حجت دســتگیر و به 
تهران اعزام شد، اصوالً بابی ها چندان 
دغدغه ی خاطر حكومت نبودند. آن ها 
مسؤول و منشــأ اندکی آشوب و اغتشاش در 
مناطق جنوب کشــور و تهدید بسیار ناچیزی 
علیه تفوق فكری و روحــی صدراعظم )میرزا 
آقاسی( روی شاه بودند. ولی یک سال ونیم بعد 
شرایط کاماًل تغییر کرد. بنابر اصرار وزیر روس، 
باب از ماکو به منطقه ی چهریق منتقل شد؛ زیرا 
مقام روسی نگران بود که باب بر اتباع مناطق 
قفقاز روسیه، هم جوار ایران، تأثیر سوئی بگذارد 

)مومن، بابی، 72(. 
باب در حضور ولی عهد، در تبریز محاکمه و 
بازخواست شد. او در برابر علمای برجسته تبریز 
بر عقایدش اصرار ورزید8. در تابســتان 1848 
]126٣ قمری[، بابی ها شورش و ناآرامی هایی 
در مشــهد به پا کردند. در پاییز همان ســال، 
یک گروه مسلح از بابیان، با تقلید و برافراشتن 
پرچم های ســیاهی که نشان قیام آخرالزمانی 
شیعیان اســت، جنگ و پیكار را آغاز کردند و 
از طریق مازندران، به سوی غرب کشور حرکت 
کردند. شــایعاتی در میان بابیان تهران انتشار 
یافت که آن ها هــم باید به این گروه بپیوندند 
و بر طبق احادیث شیعی، به جنگ با شرک و 
بی دینی بپردازند. بابیان در نزدیكی بابل توقف 
کردند و بر ســر مقبره ی شیخ طبرسی، برای 
خود اســتحكامات دفاعی بنــا کردند. تا پایان 
بهار ســال بعد طول کشید تا نیروهای نظامی 
حكومتی بتواننــد آن ها را از آنجا بیرون کنند. 
در زمانی که این حادثه ی غم بار رو به پایان بود، 
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بسیار واضح و 

روشن است که 

بابی ها، در خیلی 

از امور، تفاوت 

زیادی با مسلمانان 

نداشتند. نظر 

آن ها در بسیاری 

از امور اعتقادی 

و کالمی همچون 

شیعیان بود. تنها 

فرق آن ها این بود 

که آن ها به باب 

عقیده داشتند. 

تمام آداب و سنن 

و عبادات آن ها 

شیعی و اسالمی 
بود

محمدشاه پیر درگذشت.9 ناصرالدین 
میرزا، به شــاهی رسید و از تبریز، به 
همراه وزیر مقتدر و کارآزموده و مدبر 

خود، راهی تهران شد. 
شایعاتی به گوش حجت رسید که صدراعظم 
جدیــد قصد کشــتن او را دارد، لــذا با لباس 
مبدل یک سرباز از تهران گریخت و به زنجان 
بازگشت. مریدانش او را با استقبال گرمی پذیرا 
شدند. فرماندار جدید جرأت اقدام علیه حجت 
را نداشت و تنها به گوشمالی دو نفری پرداخت 
که برگشت حجت را به او اطالع دادند! هجده 

ماه بعد، جنگ شهری در زنجان اتفاق افتاد.
قبل از شــكاف و دســته بندی بین بابیان و 
مسلمانان شــهر، جدایی و انشقاق دیگری در 
شهر وجود داشــت. حجت قبل از بابی شدن، 
رهبــر گروه اخباری شــهر بــود؛ گروهی که 
عقایدی متفاوت از بقیه مردم شــهر داشتند و 
محل ســكونت آن ها نیز تقریباً مجزا از بقیه ی 
مردم شهر بود. آن ها در همسایگی و مجاورت 
هم زندگی می  کردنــد و به هنگام بروز جنگ 
بابی ها، محله ی آن ها محل استحكامات آن ها 
شــد. وقتی حجت بابی شد، آن مردم هم از او 
تبعیت کردند. البته هنوز خط کشــی ها کاماًل 
شاخص و برجسته نبود. وقتی جنگ آغاز شد، 
بســتگان و فامیل ازهم جدا شدند و بین آن ها 
خط کشــی صورت گرفت. بســیاری از مردم، 
خصوصاً کســانی که اموالی بــرای محافظت 
داشتند، با نزدیک شدن خطر جنگ، مجبور به 

ترک خانه های خود شدند. 
بســیار واضح و روشــن اســت که بابی ها، 
در خیلی از امور، تفاوت زیادی با مســلمانان 

نداشتند. نظر آن ها در بسیاری از امور 
اعتقادی و کالمی همچون شــیعیان 
بود. تنها فرق آن ها این بود که آن ها 
بــه باب عقیده داشــتند. تمام آداب 
و ســنن و عبادات آن ها شیعی و اسالمی بود. 
روشن است که آن ها نظرات اخباری را که قباًل 
حجت به آن ها تعلیم داده بود، همچنان به کار 
می  بردند. تنها چند ویژگی و خصیصه ی بابی ها، 
که تقریباً از اولین آثار باب استخراج کرده بودند 
به آن ها اضافه شــده بود مانند منع استعمال 
تنباکو و یا مثالً قرائت نوشــته های باب. هیچ 
نشــانه ای از پیاده سازی و رفتار بر طبق بیانـ  
کتاب اصلی اعتقادی و حاوی احكام باب، که در 

سال 1848 تدوین شد10ـ وجود ندارد. 
اینكه در آن زمان، چه میزان و ســطحی از 
احكام بابی در آن مقطع زمانی انجام می  شده، 
قابل تشــخیص نیســت. احتماالً از زمان بابی 
شدن حجت، تا دســتگیری و زندانی شدن او 
در تهران، یک ســال یا کمتر فاصله بوده است 
و بســیار بعید اســت که مقدار زیادی از روند 
آمــوزش و اجرایی کردن احكام بابی، تا قبل از 
انتقال او به تهران، در تابستان 1847، صورت 
گرفته باشد. لذا، بابیان زنجان نماینده ای به سوی 
حجت فرستادند و خواستار دستور او برای انجام 
فرایض، طبق سنت بابی شدند )نبیل، 5٣8-9(. 
نویسندگان مسلمان اشاره می  کنند که حجت 
احكام و دستورها و محرمات جدیدی را به آن ها 
تعلیم کرده است. یكی از منابع به دستورهای 
مغایر با احكام اسالمی اشاره دارد و تا آنجا پیش 
می  رود که اتهام شــایع و رایج، مبنی بر رفتار 
اشــتراکی در قبال اموال و همسران را متوجه 
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در زنجان بابیان 

شیخی نیز وجود 

داشتنددر طول 

جنگ زنجان هم 

آن ها گروه بندی 

مستقلی برای 

خود داشتند و 

آن طور که بقیه ی 

بابیان زنجان 

مطیع و وابسته 

به حجت بودند، 

آنان وابسته به او 

نبودند

آن ها می  کند. ولی بســیار محتمل 
است که او »سالم« مرسوم مسلمانان 
را با »تكبیر« بابیان عوض کرده باشد 
)سپهر، ناســخ التواریخ، 90-٣:89 ؛ 

هدایت، روضه، 10:448؛ اعتضادالسلطنه، فتنه 
باب، ص 61(. 

در زنجان بابیان شــیخی نیز وجود داشتند، 
که پیروان یک فرقه عرفان گرای شیعی بودند 
و در سایر مناطق ایران، اکثریت بابیان، از این 
گروه بودند. در طول جنــگ زنجان هم آن ها 
گروه بندی مستقلی برای خود داشتند و آن طور 
که بقیــه ی بابیان زنجان مطیع و وابســته به 
حجت بودند، آنان وابســته به او نبودند. آن ها 
چنان از دیگر بابی ها متمایز بودند که مقامات و 
مسؤوالن شهری تالش کردند آن ها را به خیانت 
نسبت به بقیه ی بابیان ترغیب و تشویق کنند. 
شــیخیان، مریدان شیخ احمد احسایی بودند. 
خود باب شــاگرد و طلبه جانشــین احسایی 
)سیدکاظم رشتی( بود. تفسیرهای استعاری و 
رمــزی آن ها از آیات قرآنی و روایت شــیعی و 
انتظار آن ها برای بازگشت و ظهور قریب الوقوع 
امام غایب، آن ها را مستعد پذیرش و استقبال از 
پیام باب کرده بود. حجت، خود تا قبل از بابی 
شدن، با شیخیان مخالفت و خصومت می ورزید 

)زنجانی وقایع؛ ٣-42، 6-45 ؛ نبیل، 178(.
شروع نبرد و عوامل بروز آن •

بابیان زنجان به تدریج مورد توجه قرار گرفتند. 
پرنس دالگوروکی، سفیر و نماینده ی روسیه در 
تهران، در تاریخ 4 مارس 1849 چنین گزارشی 
مخابره کرده اســت: »در حقیقت، شایعاتی بر 
سر زبان ها اســت که بابی ها در زنجان با 800 

نیروی ورزیده ظاهر شده اند و با این 
حضور، آن ها تهدیدی برای برهم زدن 
نظم عمومی شده اند.« یک سال بعد 
در 14 مارس 1850 گزارش او چنین 
اســت: »تعداد بابیان در زنجان به 2000 نفر 
رسیده و مطالبی که آن ها در میان مردم منتشر 
می ســازند موجب تحریک نارضایتی عمومی 

می گردد.« )موژان مومن، بابیان، ص 114(. 
تاریخ نگاران مسلمان، که بابی شدن حجت 
را حــدود ســال های 48-1847 و در تهران 
نوشــته اند، ابتدای ایجاد جامعه ی بابی زنجان 
را از ایــن زمان می دانند و می گویند که تا بهار 
1850، تعداد بابیان در منطقه به حدود 15000 
نفر بالغ گردید. هرچه بر تعــداد آن ها افزوده 
می شــد، آن ها با گستاخی و جسارت بیشتری 
رفتار می  کردند. حتی قبل از بازگشت حجت، 
تعدادی از بابیان زنجــان به پیكارجویان بابی 
در قلعه ی طبرســی پیوستند. در یک گزارش 
اشاره شده که 10 تن از بابیان زنجانی به قلعه ی 
طبرسی رفته اند و در آنجا کشته شده اند )ملک 
خسروی، تاریخ(. برخی دیگر از بابیان، با عقیده 
بر اینكه در زنجان هم جنگ و درگیری پیش 
خواهد آمد، مخفیانه به تهیه سالح و تمرین و 
آموزش جنگی پرداختند )زنجانی، وقایع، 18-

17؛ همدانــی تاریخ جدید، 142؛ نبیل، 5٣9؛ 
هدایت، روضــه، 10:448(. هنگامی که حجت 
برای اقامه ی نماز جمعه به ســوی مسجد خود 
حرکت کرد، ٣00 تــا 400 تن از مریدانش او 
را همراهی می  کردند و جمعیت زیادی در آنجا 
حضور می  یافت که صحن و شبستان پر می شد 
و مردم در حیاط مســجد به نماز می  ایستادند 
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این فعالیت 

بابیان در منطقه ی 

استراتژیکی 

همچون زنجان، 

زنگ خطر را برای 

مقامات کشوری 

به صدا درآورد. 

امیر اصالن خان، 

یکی از دایی های 

شاه، به عنوان 

حاکم جدید زنجان 

تعیین و مأمور شد 

حجت را دستگیر 

و به تهران گسیل 
دارد

)عبداالحد، خاطرات،ص 779-80(.
بابیــان در منطقه ی  این فعالیت 
اســتراتژیكی همچون زنجان، زنگ 
خطر را برای مقامات کشوری به صدا 

درآورد. امیر اصالن خان، یكی از دایی های شاه، 
به عنوان حاکم جدید زنجان تعیین و مأمور شد 
حجت را دستگیر و به تهران گسیل دارد. حجت 
از این مطلب آگاهی یافت، لذا از آن پس هرگز 
بدون محافظان مسلح از منزل خارج نشد. گرچه 
جنگ بابیان در مازندران، علی القاعده مسؤوالن 
را هوشــیار کرده بود ولی حاکــم جدید کار 
چندانی نتوانست انجام دهد. حكومت همه ی 
نیروهای مسلح خود را به خراسان، در منتهی 
الیه شمال شرقی کشور، اعزام کرده بود تا جلوی 
قیام بزرگی علیه شاه جدید را بگیرد، لذا برای 
مقابله با تهدید بالقوه ی بابیان زنجان، تا قبل از 
شدت یافتن و جدی شدن آن، حكومت برنامه 
خاصی نمی توانست داشته باشد. عجیب آنكه 
منابع مسلمان، اگرچه حجت را به قدرت طلبی 
و جنگ برای کسب حاکمیت متهم می کنند، 
می  گویند حكومت، به ویژه شخص صدراعظم، 
امیرکبیر، حتی قبل از وقوع اولین درگیری بین 
بابیان و نیروهای دولتی، قصد بازداشت حجت 
را داشــته است. ولی منابع بابی و بهائی بر این 
عقیده اند که تصمیم به بازداشــت حجت براثر 
وقوع درگیری ها و شورش ها گرفته شده است 
)سپهر، ناســخ التواریخ، ٣:90؛ هدایت، روضه، 

.)10:448
در این اوضاع و احــوال، تنش بین بابیان و 
مســلمانان زنجان باال گرفت. روحانیان دوباره 
گله و شــكایت خود را با دارالســلطنه تهران 

درمیان گذاشتند. حاکم زنجان، که 
قادر به حل و فصل شرایط با نیروی 
مسلح نبود، حجت را برای گفت وگو 
و مناظره به محل دارالحكومه زنجان 
دعوت کرد. حجت، به همراه 200 تن از مریدان 
مسلح خودـ  که با آرایش خاص در اطراف محل 
موضع گرفتندـ  به آنجا رفت. او و حاکم زنجان 
توافق کردند که حجت سخنرانی و اقامه نماز در 
مسجد را متوقف سازد و بابیان پرداخت مالیات 
را افزایش دهند؛ در مقابل، مأموران حكومتی 
کاری به بابیان نداشــته باشند و درصورتی که 
هریک از بابیان مرتكب جرمی شد، خود حجت 
به وضع آن ها رسیدگی کند. حاکم می توانست 
به تهران گــزارش کند که توافق و سازشــی 
صورت گرفته اســت. حجــت مدتی در منزل 
خود بــه نماز و وعظ پرداخت. هنگامی که یک 
فــرد بابیـ  پس از آنكه با صدای بلند به انتقاد 
از روحانیان پرداخته و صدایش از بیرون منزل 
شنیده می  شدـ  در منزل خود مورد حمله قرار 
گرفت؛ بابیان نزد حجت رفتند و گالیه کردند 
که مماشات او باعث تجّری و جسارت دشمنان 
آن ها شده است. حجت برای نماز و موعظه به 
مسجد خود بازگشــت. این توافق نامه را فقط 
فرد مطلع و موثــق، حیدربیگ، گزارش کرده 
اســت؛ اگرچه اتفاق ها و رویدادهای پس از آن 
هم منطقی به نظر می رسد. علت عدم درج این 
توافق نامه در روایات تاریخی مسلمانان می تواند 
این باشــد کــه حاکم وقت مطلــب را پنهان 
نگهداشته، تا مالیات اضافی دریافتی را خودش 

بردارد! )همدانی، تاریخ جدید، 140-2(. 
حادثه ای که موجب بروز نزاع و درگیری شد، 
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او همچون 

شهیدان، با لباس 

کامل و شمشیر 

حمایل شده و 

به طور کامالً 

محرمانه، در 

منزل خود دفن 

گردیددر آن 

هنگام روحیه ی 

جنگجویان بابی 

شکسته شد و 

هنگامی که فرمان 

عفو و آتش بس 

ازسوی فرمانده 

نیروهای دولتی 

رسید، بابیان خود 

را تسلیم کردند. 

شاید حدود 

یکصد بابی، از 

محاصره جان به در 

بردند 

برخورد بین یک جوان بابی و یک فرد 
مســلمان بود، که در آن برخورد فرد 
مسلمان مجروح شد. فرد ضارب بابی 
گریخت ولی بابی دیگری که همراه او 

بود، دستگیر و زندانی شد. حجت به طرفداری 
از فرد بابی دخالت کرد و حاضر شد برای رهایی 
او رشــوه ای بپردازد ولی حكومت از آزاد کردن 
فرد بابی خودداری نمود. حجت از نقض توافق 
عصبانی شد و یک گروه نظامی و مسلح را برای 
آزاد کردن آن فرد فرستاد )نیكوال، علی محمد 
باب؛ 40-٣٣8، شرح شاهد عینیـ  همان جوان 
بابی کــه از صحنه گریخت ـ را آورده اســت. 
زنجانی وقایع، 19-18؛ سپهر، ناسخ التواریخ، 
٣:90؛ عبداالحد، خاطرات، صص ٣-781؛ نبیل 

41-540؛ هدایت، روضه، 448:10(.
روز بعد، در پاســخ به ایــن اقدام، حكومت 
یک گروه از لوطیان را برای دستگیری حجت، 
هنگامــی که او مشــغول نماز بود، فرســتاد. 
محافظــان بابی حمله ی آنــان را دفع کرده و 
سردســته ی آن ها را مجــروح کردند. یكی از 
محافظان بابی هم مجروح و دســتگیر شد. او 
را نزد حاکم بردند، که در آنجا دو تن از علمای 
مخالف بابیان هم حضور داشتند و سریعاً اجازه 
اعدام او را صادر کردند. امیر اصالن خان، حاکم 
وقت، با لحن زننده ای با او صحبت کرد و سپس 
گفت: »اگر تو به مؤسس دینت و به محمدعلی 
)حجت( نفرین کنی، من از اعدام تو صرف نظر 
خواهم کرد!« فرد بابی به او جواب داد: »نفرین 
و لعنت به تو آدم پست و هفتاد جد و آبائت! که 
باعث به وجود آمدن حرام زاده ای مثل تو شده اند، 
که این قدر مشكل و زحمت درست کرده ای!« 

امیر اصالن خان، که به شدت عصبانی 
شده بود، شمشیر از غالف کشید و به 
دهان فرد بابــی کوبید و صورت وی 
را مجروح کرد. سپس به اطرافیانش 
دســتور داد تا به آن فرد حمله کنند. یكی از 
مجتهدینی که آنجا ایستاده بود چنان عصبانی 
شد که با چاقوی قلم تراشی که در دست داشت 
ضربه ای به شــكم فرد بابی زد و با صدای بلند 
به حاضران گفت: »مســلمانان! این یک جهاد 
اســت!« دیگران هم با هرچه دم دستشان بود 
به فرد بابی حمله کردند. پس از آنكه فرد بابی 
جان داد، جســد برهنه اش در میدان عمومی 
شــهر، در بیرون از داراالماره، قــرار گرفت. او 
اولین فرد بابی کشته شــده در زنجان بود. در 
درگیری هــا و نزاع های آن روز، پســر یكی از 
علمای مسلمان با شلیک گلوله به قتل رسید و 
40 تن دیگر مجروح و مصدوم شدند.11 آن روز، 
جمعه، پنجم رجــب 1267؛17 مارس 1850 
بود. فردای آن روز جنگ و نبرد به صورت جدی 
و سنگین آغاز شد. جزئیات مطالب نوشته شده 
در منابع بابی و بهائی، درخصوص رویدادهای 
این روز، متفاوت است. ولی سیر کلی وقایع را 
یكسان نوشته اند. )نبیل، 54٣-541. عبداالحد، 
یادداشــت ها و خاطرات، 7844-78٣ و 795-

792. آمار مجروحان از ناســخ التواریخ سپهر، 
90-٣، زنجانی وقایع، ٣-22 نقل شده است(.

شک نیست که عوامل و انگیزه های مهم تری 
پشت این درگیری ها وجود داشته است. حاکم 
زنجــان، امیر اصالن خــان مجدالدوله، یكی از 
افراد حاضر در مجلس محاکمه ی باب در تبریز 
بود. مردی جدی، بی رحم و زودخشــم بود. او 
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از امیرکبیر مأموریت داشت تا حجت 
را به تهران اعزام کند. به طور خالصه، 
می توان گفت کــه حاکم، مدت یک 
سال انتظار کشــید تا فرصتی برای 

دســتگیری حجــت و توقیف بابیــان زنجان 
بیابد.12 لذا اهداف حكومتی ها از جنگ روشن 
اســت. آن ها می خواســتند مطمئن شوند که 
دیگر شــورش و درگیری هایی، شبیه آنچه در 
مازندران اتفاق افتــاد و حكومت را به زحمت 
انداخت، روی ندهد )ســپهر، ناســخ التواریخ، 
٣:90؛ همدانی، تاریخ جدیــد، 141؛ ضیائی، 
سندی، 4-16٣(. روحانیون نیز چند سالی به 
تحریک و تهییج علیه حجت پرداختند و توقف 
اقدامات بابیان را در جهت حمایت از اســالم و 

جایگاه خود الزم دانستند. 
تاریخ نویســان بابی، شروع جنگ را به وقایع 
اولیه ای که شــرح آن گذشــت و به حسادت، 
خشم، عدم صالحیت و ناشایستگی حاکم وقت 
زنجان و علما نسبت می دهند. لذا، اهداف بابیان 
از جنگ هم نســبتاً مبهم اســت. آن ها انتظار 
جنگ و لزوم شــرکت در جنگ را حس کرده 
بودند ولی فكر نمی کردند که شروع کننده ی آن 
باشــند. )همدانی، تاریخ جدید، 142؛ زنجانی 

وقایع، 17-18(. 
بابیــان اولیه، بر طبق فقه شــیعی، عقیده 
داشــتند که با حضــور امام معصــوم، تنها او 
می تواند اجازه شروع جهاد را صادر کند. جنگ 
دفاعی را هر زمان می توان انجام داد؛ ولی جهاد 
تهاجمی تنها با دســتور صریح امام جایز است 
)در مورد بابیان، اجازه ی شخص باب الزم بود(. 
از اولین روزهای شــروع حرکــت بابی، بابیان 

انتظار رســیدن چنین دســتوری را 
داشتند. قرار بود که امام غایب جنگ 
را آغاز کند و دشمنان دین را شكست 
دهد. بابیان نیز انتظار داشتند تا وارد 
این جنگ شوند و شرک و بی ایمانی را از جهان 
براندازند! بابیــان زنجان آماده بودند ولی هنوز 
دســتوری صادر نشده بود.  گفته شده که سه 
سال قبل از آن، زمانی که باب از مسیر زنجان، 
به سوی تبریز انتقال می  یافت، به حّجت گفته 
بود که از نیروی نظامی استفاده نكند. لذا، این 
جنگ بخشی از جهاد آخرالزمانی نبود؛ گرچه، 

اگر دستوری از جانب باب می رسید، می توانست 
جزئی از آن باشد! در طول جنگ زنجان، حّجت 
از بابت رعایت این اصل، خســارات و مشكالت 
تاکتیكی زیــادی برای بابیان به وجــود آورد. 
)نگاه کنید به دنیس مک اوئن، »جهاد و جنگ 
مقدس«، خصوصاً صفحات 101-98 و 120-

118 گرچه شــرح و نقل او از قضایای زنجان 
غلط انداز اســت، شــاهدی برای اعالم »جهاد 
دفاعی« در زنجان نداریم. نویسندگان بابی بر 
این نظرند که بابیان زنجانی اعالم جهاد نكردند، 
بلكه خــود را در حالت تدافعی می دانســتند! 
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دو ماه پس از آغاز 

جنگ، خبر رسید 

که باب، در میدان 

تیر تبریز، با 

دستور امیرکبیر، 

کشته شده است. 

با مرگ باب دیگر 

امکان جهاد برای 

بابیان نبود

)زنجانی وقایع، 28 و ٣7-٣6. نبیل، 
تاریــخ  ص 546، 55٣. همدانــی، 
جدید، 1٣8-1٣7 و 145. عبداالحد، 
در  و 810-811(.  خاطــرات، 791 

غالب کتب علما و دانشــمندان شیعه نیز ذکر 
شده که در زمان غیبت امام ]علیه السالم[ جهاد 
ابتدایی به صورت تعلیــق درمی آید، اگرچه در 
نیمه ی اول قرن نوزدهم »علمای شیعه« چند 
بار اعالم جهاد دفاعی کرده اند؛ که زنجان یكی 
از آن موارد است. )نگاه کنید به ضیائی، سندی، 
4-16٣؛زنجانی وقایــع، 28؛ حجت، به عنوان 
یک اخبــاری، این وضعیت را کاماًل بدعت آمیز 

می دانست.(
دو مــاه پس از آغاز جنگ، خبر رســید که 
باب، در میدان تیر تبریز، با دســتور امیرکبیر، 
کشته شده است. با مرگ باب دیگر امكان جهاد 
برای بابیان نبود. گمانه زنی هایی وجود دارد که 
در زنجان، پس از مرگ باب، سیاســت بابیان 
درباره ی جهــاد تغییر کرد. ازاین رو، در آخرین 
مراحل شــورش، بابیان شیوه های مختلفی را 
برگزیدنــد. گرچه دیگر فرصت اینكه هریک از 
این شیوه ها تأثیر جدی در نتیجه ی کار داشته 
باشد، سپری شده بود )زنجانی وقایع، 62-60؛ 

عبداالحد، یادداشت ها، 800 و 812(.
ازسوی دیگر، می توانســتند امیدوار باشند 
که بــا توافقی، صلح در زنجان اســتقرار یابد. 
درآن صــورت، بابیان می توانســتند به خانه ها 
بازگردند و زندگی عادی را از سر بگیرند. عماًل 
هــم مذاکرات پراکنده ای صــورت گرفت ولی 
نتیجه ی مشخصی از آن گفت وگوها به دست 
نیامد. در جبهه ی دولتی ها، مقامات و افسران 

عالی رتبه نمی توانستند با بابی ها جز 
به عنوان گروهی شورشــی و فرقه ای 
بدعت گذار معامله نمایند. در مقابل، 
بابی ها نیز حاکمیــت و مقام باب را 
باالتــر از صالحیت و مقــام حكومت و دولت 
ایران می دانستند. لذا تعجبی ندارد که افسران و 
مقامات دولتی، این نگرش را توهم و جاه طلبی 
جاهالنه و بنیادگرایانه و شورش علیه حكومت 
تلقی می  کردند. بابی ها نســبت به حسن نیت 
نمایندگان دولتی تردید داشتند. بابیان زنجان 
به خوبی آگاهی داشــتند کــه جنگ مازندران 
)قلعه ی شیخ طبرسی( با یک آتش بس موقت 
متوقف شــد که نیروهای ارتشی با نیرنگ آن 
را نقــض کردند. هنگامی کــه در زنجان، یک 
گروه بابی، متشــكل از چند پسر جوان و چند 
پیرمرد، مورد ربایش و بدرفتاری قرار گرفتند، 
هرگونه امــكان پذیرش پیشــنهادهای صلح 
دولتی، از سوی بابیان منتفی شد. به این ترتیب، 
از نظر بابیان، نتیجه ی نهایی جنگ، چیزی جز 
پیمودن راه امام حسین ]علیه السالم[ و اصحاب 
قهرمانش نبود! بابی ها چاره ای جز جنگ، برای 
حفظ آبروی خود در نزد پروردگار نداشــتند! 
هیچ راه حل دیگری وجود نداشــت، نه امید به 
پیروزی و نه تسلیم احترام آمیز )هدایت، روضه 
54-10:449. ســپهر، ناســخ التواریخ، 9٣:٣. 
مومن، بابی ها، 19-116. زنجانی وقایع، 57-8. 
همدانی،  یادداشــت ها، 809-11.  عبداالحد، 

تاریخ جدید، ٣-٣72. نبیل 554(.
پــس از آزادی بابیان زندانی، حاکم شــهر 
دستور داد تا مناطق مسلمان نشین و بابی نشین 
شهر جداســازی شــود و این مقدمه ای برای 
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تخریب منطقه ی بابی ها بود )زنجانی 
وقایع، 4-2٣؛ همدانی، تاریخ جدید. 
4-14٣؛ عبداالحــد، یادداشــت ها، 
787؛ نبیل، 4-54٣؛ ســپهر، ناسخ 

التواریخ، ٣:90؛ هدایت، روضه، 10:449(. 
در آن ایــام، دورتادور شــهر زنجــان دیوار 
بلندی، به ارتفــاع 6 متر، با لبه های کنگره دار، 
ساخته شــده از خشت، قرار داشــت. جاده ی 
اصلی، از کنار شــهر به موازات رودخانه عبور 
می  کرد. لذا طول شهر، در مسیر شرقیـ  غربی، 
بلندتر از ضلع شمالی ـ جنوبی آن بود. بابی ها 
عمدتاً در منطقه ی شرقی شهر ساکن بودند. در 
روز پس از اولین جنگ و نزاع، حجت، با اصرار 
دســتیاران نظامی اش، دســتور اشغال قلعه ی 
علیمردان خان ـ از استحكامات اصلی شهر، که 
مسلط بر منطقه مرزی بین بخش های مسلمان 
و بابی نشــین بود ـ  را صادر کرد. انبار بزرگی 
از تجهیزات و ســالح دولتیان هم در آن قلعه 
به تصرف بابیان درآمد )همدانی، تاریخ جدید، 
6-145؛ زنجانی وقایع، 7-٣6؛ ســپهر، ناسخ 
التواریخ، 91-٣0(. بنابر وقایع نگاری رسمی، روز 
بعد، یكشنبه، 19 مه 1850، بابیان به خانه ی 
حاکم شهر حمله کردند ولی عقب رانده شدند 

)سپهر، ناسخ التواریخ، 91:٣(. 
پــس از آن، آرامش چندروزه ای اتفاق افتاد، 
که طی آن هر دو جناح به آماده ســازی برای 
جنگ بعدی پرداختنــد. بابی ها کنترل تمام 
بخش شرقی شهر را به دست گرفتند و همه ی 
خیابان های منتهی به خط مرزی را مانع گذاری 
و سنگربندی کردند. برای هر سنگرـ  که بیش 
از 40 مورد بودـ  افســری تعیین شد که چند 

نفر تحت امر او قرار داشتند. برای هر 
ســنگر هم یک اسم رمز، که معموالً 
یكی از اســماء جالله بــود، تعیین 
گردیــد، تا اگر موقعیــت هریک به 
خطر افتاد، به دیگران اطالع رســانی کنند. در 
پشت هر سنگر هم، مقرهای ثانویه پیش بینی 
شده بود، تا اگر ســنگر اول اشغال شد، آن ها 
بتوانند سنگربندی و خط دفاعی بعدی داشته 
باشــند. آذوقه ها هم در قلعه ذخیره سازی شد. 
در جریان شــورش، بابیان بــرای خود باروت 
و حتی چنــد ارابه توپ ســاختند. در ابتدای 
شــورش، احتماالً حــدود 1800 جنگجو در 
بخــش بابی ها بودند، با تعــدادی بیش از این 
رقم زن و بچه )زنجانــی وقایع، ٣2-٣0، ٣9-

٣8، 52-51، 62-66. همدانــی، تاریخ جدید، 
14٣. سپهر، ناسخ التواریخ، 9٣- ٣:90. هدایت 
روضه، 10:449. نیكوال، علی محمد باب، ٣4٣. 
عبداالحد، خاطــرات، 774، 809، 818-19. 
اعتضادالسلطنه، فتنه باب، 5-264. مومن، بابی، 

.)117-18
در بخش مســلمانان، درخواست های کمک 
برای مقامات مرکزی ارسال شد و از روستاهای 
اطراف، افراد شــبه نظامی بــه منطقه آمدند. 
حكومت مرکزی فوراً پاسخ داد. سفیر بریتانیا 
می  نویســد: دولت مرکزی، 5 ســاعت پس از 
دریافــت )خبر وقوع جنــگ در زنجان(، یک 
گردان پیاده نظام، 400 سواره و سه قبضه توپ 
را به ســمت زنجان روانه کــرد. این یک مورد 
استثنایی از سرعت عمل نظامی در ایران است 
که شاید در بسیاری از کشورهای اروپایی نتوان 
مشابه آن را یافت )گزارش شیل به پالمرستون، 

بابی ها کنترل 

تمام بخش شرقی 

شهر را به دست 

گرفتند و همه ی 

خیابان های منتهی 

به خط مرزی را 

مانع گذاری و 

سنگربندی کردند
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عدم امکان حمله ی 

دولتیان ازآن جهت 

بود که بابیان 

بسیار هوشیار 

و آماده بودند 

و در وضعیت 

دفاعی شدیدی 

قرار داشتند. 

شهر، شبکه ای 

بود از خیابان های 

باریک و خانه هایی 

چسبیده به 

یکدیگر و آماده ی 

دفاع؛ لذا اشغال 

آن توسط پیاده 

نظام، بدون تلفات 

سنگین، غیرممکن 

بود

شــماره 64، 25 مه 1850: 60151 
بابیــان، ص 115(.  مومــن،  و   5F

مقامات کشوری کاماًل احساس خطر 
می  کردند. 

اولین گروه از نیروهای منظم قشون کشوری 
روز اول ژوئن به شــهر رسید. نیروهای دیگری 
هــم در روزهــای 1٣ و 16 ژوئن بــه زنجان 
رســیدند. در این زمان، شــاید حدود 6000 
نیروی دولتی، به همراه تعــدادی از نیروهای 
مردمی نامنظم، در شــهر بودند )موژان مومن، 
بابیــان، 16- 115(. گرچه قبــل از آن جنگ 
شروع شــده بود ولی اولین حمله ی نیروهای 
دولتی علیه بابیان در روز اول ژوئیه 1850 بود. 
قبل از آن هم تالش شده بود که یكی از موانع 
و سنگرهای بابیان را با مین منفجر کنند. حمله 
ناموفــق بود و پس از آن چنــد روزی آرامش 
برقرار شد )سپهر، ناســخ التواریخ، 2- 91:٣(. 
بنابر منابع بهائی، اولین فرمانده ارشد نیروهای 
دولتی، ســیدعلی خان فیروزکوهی، نسبت به 
بابیان تمایل و جانبداری داشــت، لذا از سمت 
خود برکنار و تنزل رتبه یافت )همدانی، تاریخ 
جدید، 4٣-140، 157، ٣72؛ نبیل، 7-556؛ 
هدایت، روضه، 50-10:449؛ ســپهر، ناســخ 

التواریخ، 4-9٣:٣(.
طــرح جدیدی مطرح شــد: واحد جدید و 
فرمانده جدیدی بیاید، حمله شــدیدی بكند 
کــه نیروهای پیشــین هم تاحــدی از آن ها 
حمایت و پشــتیبانی کنند، تا مگر دستاورد و 
توفیقی کســب شود. لذا قرار شد واحد جدید، 
بی سروصدا، در بیرون شهر اردو بزند و اوضاع در 
وضعیت آتش بس غیررسمی باشد، تا نیروهای 

تازه نفس، به همراه یک فرمانده ارشد 
برسند. 

عــدم امــكان حملــه ی دولتیان 
ازآن جهت بود که بابیان بسیار هوشیار 
و آماده بودند و در وضعیت دفاعی شدیدی قرار 
داشتند. شــهر، شــبكه ای بود از خیابان های 
باریک و خانه هایی چســبیده بــه یكدیگر و 
آماده ی دفاع؛ لذا اشغال آن توسط پیاده نظام، 
بدون تلفات ســنگین، غیرممكن بود. گرچه 
نیروهای دولتی توپخانه داشتند، ولی توپخانه ی 
آن ها ضعیف بود و بــرای جنگ در میدان باز 
مناسب بود و نه مناطق صخره ای. وقتی گلوله 
توپ به ســنگ و خشــت دیوارهای دفاعی یا 
سنگرهای بابیان می  خورد، گردوخاکی به هوا 
بلند می شد و قسمت های باالی دیوارها تخریب 
می شد ولی بابیان از پشت دیوار، به راحتی آن 
را تعمیر می  کردند! خمپاره هایی هم که به آن 
سوی دیوارها پرتاپ می شد جراحاتی به زنان و 
کودکان وارد می کرد ولی گزارشــی از مجروح 
شدن جدی پیكارجویان بابی در دست نیست. 
شــاید حمل و انتقال باروت و گلوله ی توپ از 
تهران و تبریز به آن منطقه عملی نبوده است 
که نیروهای ارتشــی بتوانند حمله ی مؤثری 
انجام دهند. سرانجام، توپخانه های سنگین تری 
به منطقه اعزام شد و شلیک آن ها بابیان را وادار 

به عقب نشینی کرد. 
نكته دیگر اینكــه در میان نیروهای دولتی 
و حتی در میان افســران آن ها، برخی هوادار 
بابیان بودند. بسیاری از افسران از اینكه مجبور 
به جنگ علیه غیرنظامیان )بابی( شده بودند، 
علما را سرزنش می کردند! منابع بابی گزارش 
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نکته دیگر اینکه 

در میان نیروهای 

دولتی و حتی در 

میان افسران 

آن ها، برخی 

هوادار بابیان 

بودند. بسیاری 

از افسران از 

اینکه مجبور 

به جنگ علیه 

غیرنظامیان )بابی( 

شده بودند، 

علما را سرزنش 

می کردند

می  کنند که برخی واحدهای نظامی، 
خصوصاً دو واحد علی اللهی )اهل حق( 
با بابیان ابراز همدردی می  کردند و به 
همین علت از میــدان جنگ عقب 

کشیده شدند )همدانی، تاریخ جدید، 2-141 و 
157، ٣72(. از این گذشته، سربازان با داستان 
قهرمانی های لشكر امام حسین و وحشیگری 
سپاه یزید و همچنین پیشــگویی ها درباره ی 
یاران و لشــگریان امام عصــر ]عجل اهلل تعالی 
فرجه[ پرورش یافته بودند. قاعدتاً بســیاری از 
آن ها، می  باید درباره ی مشروعیت اعمال خود، 

دچار تردید می  بودند. 
زنان هم در زمینه ی تحریک و تشویق مردان 
ایفای نقش می  کردند. به نظر می رسد بیش از 
٣000 زن و فرزند بابی در درون حصار دفاعی 
بودند. بابیان به خوبی ســازماندهی شده بودند. 
خانم ها کار خیاطی، نانوایی، پرستاری و مراقبت 
از مجروحان و ساخت و تعمیر سنگر و خطوط 
دفاعی و جمــع آوری پوکه ی گلوله ی تفنگ و 
توپ را برای استفاده ی مجدد به عهده داشتند. 
بچه ها هم کمک های مشابهی ارائه می  کردند. 
بعضی اوقات نیز خانم ها با آماده نگهداشــتن 
پتوی خیس، گلوله توپی را که شلیک می شد و 
عمل نمی کرد، با سرد کردن، از کار می  انداختند 
)زنجانی وقایع، 50-49؛ نبیل، 56٣؛ عبداالحد، 
خاطرات، 769(. زن ها، عموماً در جنگ شرکت 
نكردند و لذا همه ی آن ها پس از پایان محاصره 

زنده ماندند، به جز یک مورد استثناء. 
مسئوالن دولتی و علماء مشترکاً نامه ای به 
حضور شاه نوشــته و دالیل ناکامی خود را در 

شكست بابیان چنین برشمردند: 

»چهــارم: یک گــروه از دختران 
باکره ی بابی تشكیل شده است. بابیان 
به عشق آن ها و برای وصال به آن ها 
می  جنگیدند. آن ها مطالب زیادی در 
این زمینه نوشتند و آن را برای شاه فرستادند.«

این قصه خیلی میان مردم مشهور شد ولی 
حقیقت داستان دختر باکره این است: پیرمردی 
از طرفداران حجت، در شهر، درگذشته بود. دو 
دختر از او به یادگار مانده بودند به  نام های زینب 
و شاه صنم. هنگامی که سنگرها برپا شد و جنگ 
آغاز گردید، زینب به نزد حجت رفت و چنین 
گفــت: »من پدر و برادری ندارم که در راه خدا 
بجنگند. به من اجازه بده که به خط مقدم برای 
جنگ بروم.« حجت پاســخ داد: »جهاد برای 
زنان ممنوع است.« او گفت: »ولی در این دوره 
دیگر اوهام و حجاب های گذشته برداشته شده 
اســت! حكم و فرمان خــود را دراین باره اعالم 
کن!« حجت نام آن دختر را رستم علی گذاشت. 
او لباس مردانه پوشید و در یكی از سنگرها، در 
کنار ســایر بابیان وفادار به نبرد برخاست. یک 
روز سربازان به ســنگر آن ها حمله کردند. آن 
شیرزن ابیات حماسی را با صدای بلند می  خواند 

و با آن ها می  جنگید.
رستم علی که اشعار را فریاد می  کرد، از روی 
ســنگر خود را به زیر انداخت و به سوی گروه 
سربازان دشمن رفت! آن ها به تصور اینكه گروه 
بزرگی از بابیان هم پشت سر او هستند پابه فرار 
گذاشتند. بابیان از پشت سنگر او را صدا زدند 
که برگردد. به هنگام بازگشت او، یكی از مردم 
شهر گلوله ای شلیک کرد که به او اصابت کرد 
و موجب مرگش شــد. )زنجانی وقایع، 55-56 
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؛ همچنین عبداالحد، یادداشــت ها، 
٣-802؛ نبیــل، 52-549؛ ســپهر، 
ناسخ التواریخ، ٣:94؛ همچنین یكی 
از مجتهدان محلــی )بابی( در آنجا 

حكم داد که جهاد جنبه ی عینی فردی دارد، 
لذا بر هر مرد و زن واجب اســت! او گفته بود 
که زنان می توانند، بدون اجازه ی شوهرانشان، 
در جنگ شــرکت کنند. نگاه کنید به ضیائی، 

َسَندی(.
در طول تابســتان و پاییز، بابیان مســتمراً 
نیروهای زن و مرد خود را از دســت می دادند 

و ناچاًر به محل های مستحكم تر، عقب نشینی 
می  کردنــد؛ هرچند طی ایــن ماه ها نیروهای 
دولتی هم پیروزی قاطعی کسب نكرده بودند. 
در اواخر پاییز نشانه های شكست مقاومت بابیان 
هویدا شــد. بابیان به مقدار زیادی از دیوارها و 
حصارهای شــهر عقب نشســته بودند. قلعه 
علیمردان خان، که بیشــتر ذخایر و تسلیحات 
بابیــان از آنجا بود، مدتی بود که از دســترس 
آن ها خارج شــده بود. گرچه براثر ضدحمله ی 
بابیان، راهی به ســوی قلعه باز شد؛ ولی نهایتاً 
براثر یک حمله ی عمومی در اوایل زمســتان، 

سرانجام قلعه به دست هنگ گروس 
افتاد. با ســقوط قلعه، شرایط بابیان 
آسیب پذیر شــد )زنجانی وقایع، ص 
49 تــا 60؛ همدانــی، تاریخ جدید، 

9-158؛ سپهر، ناسخ التواریخ، 95:٣(. 
در آن زمــان بــود که حجت بــه مردم و 
مریدانش گفت اگر راهی برای گریز و خروج 
یافتند، می توانند بروند. تعدادی چنین کردند 
ولی خیلی زود بازداشت شدند. بقایای بابیان، 
اطراف خانه ی حجت تجمع کردند و در مقابل 
حمالت نیروهای دولتی و شلیک توپخانه دفاع 
می  کردند. درمیان گروهی از جوانان بابی این 
مطلب مطرح شد که زنان بابی را بكشند تا به 
دست نیروهای دشمن نیفتند ولی برخی که 
عاقل تر بودند، مانع از این کار شدند )زنجانی 

وقایع، 62-4(.
کمی پس از آن، حجت به هنگام بازدید از 
خطوط دفاعی، از ناحیه بازوی دســت راست 
مجروح شــد. او را به منزلــش بردند و چند 
روزی در آنجا اســتراحت کرد. مجروح شدن 
او از دشــمن و حتی از بســیاری از نیروهای 
بابی هم، مخفی نگه داشــته شــد. او حدود 
٣0 دســامبر 1850 درگذشت، درحالی که از 
مریدانش خواست سه روز دیگر مقاومت کنند. 
شاید توضیح این مطلب آن باشد که او امیدوار 
بود نیروهای دولتی، براثر ســرمای زمستان 
دست از محاصره بردارند. او همچون شهیدان، 
با لباس کامل و شمشیر حمایل شده و به طور 
کاماًل محرمانه، در منــزل خود دفن گردید. 
دیوارهای اتاق و خانــه را هم بر روی قبرش 
خراب کردند، تا قبر وی مخفی بماند. در آن 

به ناچار 
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وقایع زنجان یک 

شکست و مصیبت 

کامل برای بابیان 

بود. هیچ رهبری 

از آن ها باقی 

نماند. فقط چند 

پیکارجوی آن ها 

زنده ماندند. زنان 

و کودکان هم 

زنده ماندند و 

بیشتر آن ها هم 

به خانواده هایشان 

تحویل شدند که 

عمدتاً مسلمان 
بودند

بابی  هنگام روحیــه ی جنگجویان 
شكسته شــد و هنگامی که فرمان 
عفــو و آتش بس ازســوی فرمانده 
نیروهای دولتی رســید، بابیان خود 

را تســلیم کردند. شاید حدود یكصد بابی، از 
محاصره جان به در بردند )زنجانی، وقایع، 72 
-71، 5-64، 62-60؛ همدانی، تاریخ جدید، 
٣7٣ و 291 و68-161؛ نبیــل، 577 و 57٣؛ 
عبداالحد، یادداشــت ها، 821-818 و 812، 
769-768؛ سپهر، ناسخ التواریخ، 7- ٣:96؛ 
ضیائی، َســَندی، 164؛ مومــن، بابیان، ص 

.)122
پایان و نتیجه کار  •

پس از تســلیم بابیان، بقایای بخش تحت 
اشــغال آن ها مورد هجــوم و غارت نیروهای 
دولتی قــرار گرفت. مــردان بابی تحت نظر 
قــرار گرفتند و زنــان و کــودکان به منزل 
سیدابوالقاسم، مجتهد اول شهر، منتقل شدند. 
آن ها مدت چهل روز در اصطبل منزل ایشان 
نگهداری شده و پس از آن آزاد شدند )زنجانی 
وقایع، 7٣-66؛ نبیل، 70؛569(. روشن نیست 
که آیا زنان در آنجا حالت بازداشــت و زندانی 
داشــتند یا صرفــاً نگهداری می شــدند تا از 
دســت اندازی و آزار نیروهای دولتی در امان 
باشــند یا چیزی بین این دو مورد! بین مردم 
شهر و سپاهیان دولتی اختالف نظری بروز کرد 
که کدام یک باید حضانت زنان بابی را برعهده 
بگیرند. مردم شــهر زنجــان، هیچ عالقه ای 
به ســپردن زنان شهرشــان به قشون دولتی 
نداشتند، هرچند آن زنان بابی باشند! ولی در 
مجموع، با زنان با  شدت رفتار شد و برخی از 

کودکان هم جان سپردند. 
ســه روز پس از تســلیم بابیان، 
شصت وشش نفر از زندانیان مرد به 
میدان اصلی شهر، مقابل خانه حاکم، 
منتقل و با ســرنیزه ی قشــون دولتی کشته 
شدند. پسر جوان حجت مجبور شد که جای 
دفن پدرش را نشــان دهد. جسد او را از گور 
خارج و دور شهر گرداندند. چهل وچهار بابی 
دیگر، به همراه قشون دولتی، به تهران اعزام 
شدند، که چهار نفر از آن ها، در آنجا، در تاریخ 
2مارس1851، به دار آویخته شــدند. بقیه ی 
آن ها را به مناطق مختلف ایران فرســتادند. 
بقیه ی زندانیان در زنجــان، که افراد مهمی 
نبودند، با ضمانت بستگان و دوستان خویش 
آزاد شــدند )زنجانی وقایع، 76-7٣؛ سپهر، 
ناســخ التواریخ، 97-٣:96؛ نبیــل 4-12٣؛ 
همدانی، تاریــخ جدید، 68-165؛ عبداالحد، 

یادداشت ها، 81٣، 817، 819(.
وقایع زنجان یک شكست و مصیبت کامل 
بــرای بابیان بود. هیچ رهبــری از آن ها باقی 
نماند. فقط چند پیكارجوی آن ها زنده ماندند. 
زنان و کودکان هم زنده ماندند و بیشتر آن ها 
هم به خانواده هایشان تحویل شدند که عمدتاً 
مسلمان بودند. بابیان به حیات خود در زنجان 
ادامه دادند ولی تا قبل از پایان دهه ی 1860، 
که کودکان بابیان کشته شده، بزرگ و جوان 
شــدند، گروه و جمعیتی نداشتند. پس از آن 
هــم، آن ها به دو گروه ازلی و بهائی تقســیم 
شــدند. از آن به بعد، دیگــر مطلبی درمورد 
ســخت گیری و آزار نسبت به آن ها نیست، تا 
آنكه در ســال 1867، سه جوان بهائی کشته 
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می شوند و این اخبار درباره ی آن ها، 
کم وبیش تا دهه 1890 ادامه دارد. 
حتی در آن زمــان هم گویا زنجان 
جای خطرناکی بــرای بهائیان بوده 

است!
احتماالً تعداد اعضای جامعه ی بهائی زنجان، 
امروزه کمتر از تعداد بابیان ســال 1850 آن 

شهر باشد.
علل حادثه و نتیجه آن  •

بــا مالحظه ی عوامــل اجتماعــی تاریخ 
آشفته ی شهرهای ایران، در دوره پیشامدرن، 
ناظر خارجی گیج و سردرگم می ماند که چرا 
شورش شهری در آنجا رخ نمی داده است. در 
ایران قرن نوزدهم، شهرهای مختلف، گرفتار 
رقابت های حیدری ـ نعمتی مختلفی بودند، 
که گروه گروه بخش هایی از مردم را در مقابل 
بخشــی دیگر، به رقابت و چشم وهمچشمی 
وامی داشــت. علل این دســته بندی ها ـ که 
شــروع آن در دوران جدید، به دوره ی صفویه 
باز می  گردد ـ ظاهــراً برای خود ایرانی ها هم 
نامشخص و مبهم است. شاید نوعی لجبازی و 
کج سلیقگی بشری، مثل دوست داشتن رنگ 
آبی و دشمنی با رنگ ســبز عامل آن باشد! 
)میرجعفری، حیدری(. البته اختالفات جزئی 
و کوچک کاماًل عادی هستند. در سال 1847، 
حاکم زنجان، به علت سوءاســتفاده و تجاوز 
به یک زن، از شــهر اخراج شد. حادثه ای که 
حجــت در آن احتماالً دخیل بود. در مقیاس 
بزرگ تر، مشاهده می  کنیم که در سال 184٣، 
مردم کربــال، که عمدتاً ایرانــی بودند، علیه 
مقامات عثمانی شهر شورش و قیام کردند که 

درنهایت همه ی آن ها، حتی کسانی 
کــه به حرم های شــریف پناه برده 
بودند، قتل عام شــدند )خوان کول 
و موژان مومن، مافیا(. این اتفاق هم 
خیلی متفاوت از شورش بابیان نبود و اینكه، 
نقش ناآرامی ها و شــورش های شهری، در دو 
انقالب بزرگ قرن بیستم ایران، کاماًل مشخص 

و روشن است. 
بابی  ســاختار و ترکیب بندی جامعــه ی 
زنجان به قدر کافی روشن نیست و یا درباره ی 
جمعیت کل زنجان در ســال 1850، دقیق 
نمی دانیم، تا بتوانیم تحلیل بسیار عمیق ابعاد 
اجتماعی و اقتصادی این جنگ را ارائه کنیم. 
از جناح بندی هــای حیدریـ  نعمتی در آنجا 
سخنی به میان نیاوردیم ولی به احتمال زیاد 
بایستی در آنجا وجود داشته باشد. هیچ یک از 
منابع تاریخ نگاری بابی و مسلمان، اطالعاتی 
درباره ی وضعیت و جایگاه اقتصادی طرف های 
درگیر زنجــان به ما نمی دهنــد؛ زیرا تصور 
نمی کردنــد که این اطالعات، به موضوع ربط 

داشته باشد. 
واقعیــت  بدیهی تریــن  و  روشــن ترین 
جامعه شناســانه ی جامعه ی بابی زنجان آن 
اســت که آن ها گروهی ازقبل شــكل یافته و 
متشكل بودند؛ به نظر می رسد مریدان حجت، 
که تقریباً به طور دســته جمعی بابی شــدند 
ـ گرچه صددرصد قطعی نیســت ـ گروهی 
اخبــاری و مرید پدر حجــت بودند. اکثریت 
آن ها در بخش شــرقی شهر اقامت داشتند و 
آشكارا، اکثریت جمعیت آن بخش را تشكیل 
می دادند. آن ها، همچنین، از بابیان شــیخی 

وقایع زنجان یک 

شکست و مصیبت 

کامل برای بابیان 

بود. هیچ رهبری 

از آن ها باقی 

نماند. فقط چند 

پیکارجوی آن ها 

زنده ماندند. زنان 

و کودکان هم 

زنده ماندند و 

بیشتر آن ها هم 

به خانواده هایشان 

تحویل شدند که 

عمدتاً مسلمان 

بودند
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روشن ترین 

و بدیهی ترین 

واقعیت 

جامعه شناسانه ی 

جامعه ی بابی 

زنجان آن است 

که آن ها گروهی 

ازقبل شکل یافته 

و متشکل بودند؛ 

به نظر می رسد 

مریدان حجت، 

که تقریباً به طور 

دسته جمعی بابی 

شدندـ  گرچه 

صددرصد قطعی 

نیستـ  گروهی 

اخباری و مرید 

پدر حجت بودند

زنجان متمایز بودند. برخی از آن ها 
از روستاهای اطراف آمده بودند ـ به 
احتمال زیاد، از روستاهای نزدیكی 
که رابطه ی خویشــاوندی با بابیان 

اخباری شــهر داشــتند. به این ترتیب، بابیان 
نه یک گــروه و طبقه ی اقتصــادی جامعه، 
بلكه بخشــی و قسمتی از جامعه، با عالیق و 
وابســتگی به رهبر دینی خاصی بودند. هیچ 
شاهد و نشــانه ای مبنی بر هویت قبیله ای ـ 
نژادی خاص این گروه یــا تفاوت قبیله ای ـ 
نژادی آن ها با بقیه ی مردم شهر وجود ندارد. 

تاریخ نگاران بابی و بهائی متذکر شــده اند 
هنگامی کــه جنــگ و درگیری آغاز شــد و 
شــدت گرفت، اعضای پولدارتر و ثروتمندتر 
جامعه ی بابی، آمادگی بیشتری برای خروج 
از میان آن ها داشــتند. افرادی که در میدان 
کارزار خودی نشــان دادند و شاخص شدند و 
رهبری را به دست گرفتند، از طبقه ی سنتی 
باالی جامعه نبودند. بیشــتر به نظر می رسد 
که کسبه ی جزء، نظامیان بازنشسته و از این 
قبیل افــراد، در میانه ی بحران، فرصتی برای 
ابراز شایســتگی خود یافتند )زنجانی وقایع، 
25-24، 4٣-40؛ عبداالحد، خاطرات، 779؛ 

عباس امانت، رستاخیز، ٣58(.
کاماًل روشــن است که حجت و مریدانش، 
حتی قبل از بابی شدن، به طور جدی منتقد 
روحانیون و رهبری سیاسی کشور بودند. لذا 
بسیار محتمل است که تمایل بابیان به جنگ 
و مبارزه، ناشــی از نارضایتی و خشم آن ها از 
بی کفایتی و فســاد رهبری نظام موجود بوده 
باشــد. با فرض اینكه آگاهی اندکی درباره ی 

افراد بابــی زنجان داریــم و حتی 
اطالعات ناچیزتری درباره ی مخالفان 
بابی در شهر و یا کسانی که بی طرف 
بودنــد داریم، لذا چیز بیشــتری را 
نمی توان با قاطعیت درباره ی مبانی اجتماعی 
و اقتصادی جامعــه ی بابی زنجان یا درباره ی 
علل و عوامل اجتماعی و اقتصادی، که آن ها 
را وادار به جنگ و مقاومت مسلحانه در برابر 

قوای حكومتی نمود، بیان داشت. 
ساختارهای ذهنی  •

مطالب جالب تری می توان درباره ی ساختار 
ذهنــی و مفهومی، که زمینه ســاز اقدام های 
طرف های مختلف این رویداد بود، بیان کرد. 
چهار نكته ی مهم قابل توجه است: بازگشت 
امــام دوازدهم، الگوی کربــال، تغییرناپذیری 
احكام و قوانین اســالمی و مدل اصالحات و 

رفورم حكومتی عصر قاجار. 
شــیعیان عقیده دارند که پیامبر اســالم 
مقام وصایت و جانشــینی دنیوی و روحانی 
خود را به سلسله ی جانشــینانش، از امامان 
]علیهم السالم[، تفویض کرده است. آن ها بر 
این باورند که این مقام جانشــینی امروز در 
اختیار دوازدهمین فرد از سلسله ی جانشینان 
او اســت که در شهرهای افســانه ای)خیالی( 

زیرزمینی جابلقا و جابلسا زندگی می کند!1٣
ازآنجاکه امروزه امام شــخصاً حضور ندارد تا 
اختیارات و فرمان های خود را به اجرا بگذارد، لذا 
موقتاً اختیاراتش را به دست مقامات کشورهای 
مســلمان و روحانیان شیعه سپرده است؛ ولی 
هنگامی که بازگردد، اختیار فرمانروایی بر جهان 
را خود راســاً در دســت خواهد گرفت. بابیان 
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تعارض و درگیری 

زمانی آغاز 

می  شود که احکام 

و فرمان های باب 

در تعارض با 

احکام و قوانین 

حاکمیت مستقر 

در کشور باشد. 

این تعارض، 

به خوبی مورد 

توجه مقامات 

کشوری هم قرار 

گرفته بود

کم وبیــش عقیده داشــتند که باب 
همان امام غایب اســت که بازگشته 
اســت. این مطلب ساده به یک مانع 
برای هرگونه همزیستی بین  دائمی 

بابیان و حكومت ها تبدیل شده است. هرچند 
باب هنــوز تصمیم به اعالم عدم مشــروعیت 
ســاختارهای جامعه ی غیردینی نگرفته باشد؛ 
ولی ممكن است هر زمان، به این کار مبادرت 
نماید. بابیان زنجان و ســایر مناطق، تا زمانی 
مشروعیت نظم موجود را می  پذیرند که باب آن 
را رد نكرده باشد! تعارض و درگیری زمانی آغاز 
می  شود که احكام و فرمان های باب در تعارض 
با احكام و قوانین حاکمیت مســتقر در کشور 
باشد. این تعارض، به خوبی مورد توجه مقامات 
کشوری هم قرار گرفته بود. هنگامی که ماهیت 
گروه و حرکت بابیان شناخته شد، حكومت نیز 
به طور جدی و سیستماتیک اقدام به قلع وقمع 
آن ها کرد. عالوه براین، پیش گویی های مذکور 
در احادیث شــیعه، از جنگ بزرگی بین امام و 
اصحاب خاص ایشان، برای براندازی مشرکان 
و نیروهای اهریمنی جهان خبر می دهد. بابیان، 
انتظار داشــتند که برای شــرکت در این نبرد 
فرا خوانده شــوند! جالب تر آنكه، آن ها جنگ 
مازندران )قلعه ی شیخ طبرسی( را طلیعه ی این 
کارزار تلقی می  کردند. باب، قطعاً در نوشته های 
خود از جنگ و جهاد فراوان سخن گفته است. 
گرچه او هیچ گاه دعوت و فراخوانی برای جنگ 
بــزرگ آخرالزمانی برای مقابله با مشــرکان و 
اشرار نداد؛ ولی بابی ها و مقامات حكومتی شک 
نداشــتند که او این کار را شروع خواهد کرد؛ 
که در آن مرحله هم، هــر دو طرف، جنگ را 

اجتناب ناپذیر می  دانستند.
چارچــوب مفهومــی دوم، الگوی 
کربال اســت، که در آن، بســیاری از 
مردم کوفه، امام حسین ]علیه السالم[ 
را تنها گذاشــتند و آن حضرت با تعداد اندکی 
از اصحاب خویش تنها ماندند، تا آنكه تک تک 
آن ها توسط لشكریان فاسد و بی دین حكومتی 
کشــته شــدند. اگرچه ماجرای کربال و جنگ 
امــام دوازدهــم، از یک جهت باهــم متضاد 
هســتندـ  چراکه عاقبت جنگ کربال شكست 
بود و سرانجام نهایی جنگ امام زمان، پیروزی 
قطعی اســتـ  ولی هنگامی که جنگ و کارزار 
در زنجان شــروع شد، گویا فكر و ذهن بابیان، 
درمورد این دو جنگ مخلوط شد! هنگامی که 
خبر کشته شــدن باب به آن ها رسید، وجهه 
و انگیزه ی کربالیی برتری گرفت. سمبل های 
جنگ و شهادت کربال، الگوها و نگرش بابیان را 
برای مبارزه رقم زد و به آن جنبه نمادین داد و 
آن ها را برای مرگ و شكست محتوم خود آماده 
ساخت. زنانی که در اصطبل منزل مجتهد شهر 
زندانی شدند خود را همچون زنانی می  دیدند 
که به صورت اســیر، به شام ناپاک برده شدند. 
گویا مخالفان بابیان هم به این مقایسه ها توجه 
داشتند! یكی از علل طوالنی شدن جنگ، عدم 
میل و رغبت قشون حكومتی بود. آن ها هم با 
عشق به داســتان کربال بزرگ شده و پرورش 
یافته بودنــد. آن ها گرچه خود را هیچ گاه بابی 
تصور نمی کردند ولی هرگــز مایل نبودند در 
تراژدی کربال، بخشــی از ســپاه یزید از خدا 

بی خبر باشند! 
اقدام جنــاح روحانی معرکه هم براســاس 
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یکی از علل 

طوالنی شدن 

جنگ، عدم میل 

و رغبت قشون 

حکومتی بود. 

آن ها هم با عشق 

به داستان کربال 

بزرگ شده و 

پرورش یافته 

بودند. آن ها 

گرچه خود را 

هیچ گاه بابی تصور 

نمی کردند ولی 

هرگز مایل نبودند 

در تراژدی کربال، 

بخشی از سپاه 

یزید از خدا 

بی خبر باشند! 

چارچــوب و مفهوم دیگری شــكل 
گرفته بــود، تغییرناپذیری احكام و 
قوانین اسالمی. ادعاهای باب، مبنی بر 
دریافت هدایت الهی، گرچه براساس 

اعتقادات شیعه، کامالً بی اساس بود؛ ولی منشأ 
اصلی خشم جامعه روحانیت شیعی نسبت به 
بابیان، صدور فتــاوا و اعالم نظرات بدعت آمیز 
باب و بابیان بود. این مطلب را می توان به وضوح 
و صراحت، در بیانیه و عریضه ی علمای زنجان 
علیه حجت، کــه در آن، تغییرات ارائه شــده 
ازســوی حجت، نســبت به احــكام و فتاوای 

اجماعی شیعی را، خطری 
جدی برای کیــان دین و 
کشــور ارزیابــی کرده اند، 
مشــاهده کــرد. روحانیان 
طرفــداران  و  مریــدان  و 
آن ها، می توانستند رفتارها 
و عملكــرد مقدس مآبانــه 
ولــی  کننــد  تحمــل  را 
نمی توانستند نسبت به نسخ 
بی تفاوت  اســالمی  احكام 

بمانند. 
چهارمیــن دیدگاه فكری مؤثر در شــورش 
بابی ها، تفكر مقامات کشوری، به ویژه امیرکبیر 
و دســت پرورده اش، ناصرالدین شاه جوان بود 
که تصمیم گرفتند بابیان را ســرکوب کنند و 
خود باب را به اشد مجازات برسانند. امیرکبیر، 
همچون بسیاری دیگر از متفكران، اندیشمندان 
و دلســوزان طبقه ی حاکمه ی ایــران آن روز، 
دریافته بود که کشور در شرایط سخت و بحرانی 
قــرار دارد و پیش از آنكه بر اثر نفوذ و دخالت 

بیگانــگان اروپایی دچار اضمحالل و 
فروپاشی شود، باید تحوالت و توسعه 
در حكومت و جامعه ایجاد گردد. فقط 
دولتی قدرتمند و محكم می توانست 
چنین اصالحاتــی را به اجرا بگــذارد. حضور، 
توسعه و عملكرد دین می توانست در حوزه های 
خاصی مفید باشد ولی پادشاه باید از قدرت و 
اقتدار کامل برخوردار می  بود. عملكرد و اقدامات 
تروریستی جنبش بابی علیه حاکمیت و مردم 
و رهبران دینی، صرف نظــر از صداقت یا عدم 
صداقت بابیان و یا میزان مشروعیت اعتراضات 
و  اختــالل  نوعی  آن هــا، 
که  بود  انحرافــی  عملكرد 
باید به آن پایان داده می شد 
تا حكومــت بتواند تفكر و 
تالش خود را بر مســائل و 
مشــكالت حــاد و بحرانی 
متمرکز ســازد. لذا عبارت 
نبیل، تاریخ نــگار بهائی، را 
که اعدام باب را به امیرکبیر 
به ســختی  داده،  نســبت 
می توان پذیرفت و باور کرد؛ هرچند آن عبارت، 
بیانگر شرایط و مشــاهدات نبیل بوده باشد: [

بی گناهی باب] به هیچ وجه ربطی به شــرایط 
پیش آمده ندارد. منافع حكومت در خطر است 
و مــا نمی توانیم هرچند وقت یک بار، شــاهد 
التهابات و شورش های آنان باشیم.... هیچ چیز، 
جز راه حلی که موردنظر من اســت نمی تواند 
این شــّر را ریشــه کن کند و صلحی را که ما 
مدت طوالنی چشم انتظار آن بودیم، برایمان به 

ارمغان آورد )نبیل، 502(.
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چرا زنجان؟ •
چرا این جنگ و درگیری آشــكار، 
در ســایر مناطق و شــهرهایی که 
شــورش ها و اغتشــاش های بابی، از 

حجم و گستردگی کمتری برخوردار بود، اتفاق 
نیفتاد؟ برای مثال، می توان به شــهر شــیراز، 
پس از مراجعت باب، در سال های 1845-46، 
اصفهان، در زمان تبعید باب به آن شهر، قزوین، 
در زمان حضور طاهره و تهران در سال 1852، 
زمانی که تعدادی از بابی ها برای ترور ناصرالدین 

شاه قاجار اقدام کردند، اشاره نمود. 

اولین پاسخ محتمل این است که بابیان در 
آن مناطق، گروهی بزرگ و منســجم نبودند 
که بتوانند برای مبارزه و جنگ تدارک ببینند. 
در زنجــان و نی ریز، بابیــان، جامعه  ای ازقبل 
استقراریافته و منســجم و موجود بودند. در 
جنــگ قلعه ی شــیخ طبرســی، بابیان یک 
ارتش کوچک درحــال حرکت و عبور بودند. 
در سایر شهرها، بابی ها هنوز جامعه ی بزرگ 
و متشــكلی نشده بودند؛ بلكه گروهی از افراد 
دارای پیوندهای اندک و ضعیف بودند، که از 
گروه ها و دســته های شیخی جدا شده بودند. 

بابیان ساکن تهران، عمدتاً، مهاجران 
یا پناه جویانی از سایر مناطق بودند، 
که به صورت گروه های کوچكی کنار 
هم قرار گرفتنــد که پیوند عمیقی 
بین آن ها وجود نداشــت. ثانیاً جز در تهران، 
اغتشاشات و شورش های نافرجام ایجادشده در 
مرحله ی اولیه ی بابی، قبــل از آن بود که دو 
طرف ـ بابی ها و دولــت ـ به این جمع بندی 
و نتیجه برسند که خشــونت و توسل به زور 
اجتناب ناپذیر است. نكته ی سوم اینكه همه ی 
شــهرهای فوق الذکر، به ویــژه تهران، مناطق 
استراتژیک تلقی می شدند و به شدت حفاظت 
می شدند، نه مثل شــهرهایی چون زنجان و 
نی ریز، که از درجه ی اهمیت کمتری برخوردار 
بودند. در تهران، مقامات مسؤول، به دقت و از 
نزدیک، شــبكه های بابی را زیرنظر داشتند و 
عنداللزوم آن هــا را به حبس و تبعید و بعضاً 
سران آن ها را به اعدام محكوم می  کردند، لذا 
وقتی تعدادی از بابیان برای سرنگونی حكومت 
برنامه ریزی و اقدام به ترور کردند، متالشــی 
کردن آن ها به طور جّدی و مؤثر انجام شــد. 
نكته ی آخر آنكه بابیان هیچ دســتور و حكم 
روشــنی ازســوی رهبر خود برای راه اندازی 
جنگ و آشوب نداشتند.14 بنابراین، جز درمورد 
جنگ قلعه ی طبرسی، جنگ رودررو، کم وبیش 
به صــورت تصادفی بروز کرد. در شــهرهایی 
همچون شیراز و تهران، که رهبران بابی آماده 
و مســتعد همزیســتی و رفتار مسالمت آمیز 

بودند، احتمال بروز مشكل بسیار کمتر بود. 
اتفاقات و حوادث زنجان بســیار شــبیه به 
رویدادهای نی ریز بود. در نی ریز هم یک گروه، 
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اتفاقات و 

حوادث زنجان 

بسیار شبیه به 

رویدادهای نی ریز 

بود. در نی ریز هم 

یک گروه، که از 

قبل برای خود، 

جامعه ی متشکل و 

خاصی داشتند و 

تحت تأثیر و نفوذ 

یک طلبه ی بابی، 

که خانواده اش 

قبالً در شهر 

دارای احترام 

بود، به صورت 

دسته جمعی، بابی 
شدند

که از قبل برای خود، جامعه ی متشكل 
و خاصی داشتند و تحت تأثیر و نفوذ 
یک طلبه ی بابی، که خانواده اش قباًل 
در شهر دارای احترام بود، به صورت 

دسته جمعی، بابی شدند. بابیان همگی از قبل، 
در بخش خاصی از شــهر زندگی می  کردند و 
رهبــری و اتحاد و پیوند گروهی خاصی میان 
خود داشــتند. هنگامی که چالش ظاهر شد، 
آن ها سریعاً به موضع اقدام و مقاومت مسلحانه 
درآمدند. این واقعیت که هیچ یک از این شهرها 
از چنان اهمیتی برخوردار نبود که موردتوجه 
و کنترل دقیق حكومت مرکزی باشد، احتماالً 
گویای آن است که پیش از آن هم مقاومت های 
موفقیت آمیزی در برابــر حاکمان محلی، در 
آنجاها صورت پذیرفته است. نی ریز و زنجان، از 
جهتی کاماًل متفاوت از قلعه ی شیخ طبرسی 
)جایی که اولین و مشــهورترین نبرد و کارزار 
بین بابیان و دولتیان رقم خورد( هستند. بابیان 
در شیخ طبرسی، یک گروه با سابقه ی زیست 
طوالنی در آنجا نبودند؛ بلكه گروهی مذهبی 
خودشیفته و آرزومند و تازه تأسیس بودند، که 
برای رسیدن به هدفی خاص، بر گرد رهبری 
کاریزماتیک مالحسین بشرویی و قّدوس حلقه 
زدند. تنها عامل وحدت و اتحاد آن ها انگیزه ی 
فرقه ای و عقیدتی آن ها بود و نبردشان بیشتر 

ماهیت و وجهه نمادین داشت! 
به طور خالصه، طرح شورش ها و جنگ های 
بابیان را این گونه می توان توضیح داد: منطق و 
مواضــع دو طرف )بابیان و حكومت( تعارض و 
برخــورد را اجتناب ناپذیر کرده بود. در مناطق 
و شهرهایی که بابیان متشكل و سازمان یافته 

ولی از نظــر نیرو و نفــرات ناکافی 
بودند، جنگیدند، شكست خوردند و 
عقب نشستند ولی در سایر مناطق، 
که چنیــن رویكــردی نداشــتند، 
نهان زیســتی را برگزیدند یا به شهرهای دیگر 

مهاجرت کردند. 
اهداف و نتایج  •

ســرانجام به هدف بابیان زنجان و مخالفان 
آن هــا از جنــگ و کارزار و نتایــج درازمدت 
اقدام های آنان بپردازیم. با توجه به اینكه دستور 
جهادی ازسوی باب صادر نشده بود، بابیان به 
نوعی جهاد تدافعی متوسل می شدند؛ و اگر در 
این مهم موفق نمی شدند، ترجیح می دادند با 
الگوگیری از شهادت امام حسین ]علیه السالم[ 
و یارانش، در دفاع از بــاور و عقیده ی خود به 
شهادت برسند! هدف قشون دولتی در جنگ 
ملموس تــر بود: پایــان دادن به تهدید نظامی 

بابیان در مسیر تهرانـ  تبریز. 
هریــک از دو طرف، در اقــدام خود موفق 
عمل کردند! بابیان چون نتوانستند با دولتیان 
به توافق مناســبی دســت پیدا کنند، آن قدر 
جنگیدند تا درنهایت فقــط حدود یكصد نفر 
از نیروهای مســلح آن ها خود را تسلیم کردند. 
احتمــاالً برخــی از آن هــا در هفته های آخر 
محاصــره ی آوردگاه، از آنجا گریختند ولی در 
مجموع، آن ها در پیروی از الگوی شهادت کربال 
صداقت داشتند! در جناح دولتی ها، آن ها نسبتاً 
در دفع خطر جامعه ی بابی زنجان موفق شدند 
و تا قبل از بزرگ شدن فرزندان بابیان زنجان، 
دیگر جامعه ی بابِی پیكارجوی فعال و خطرناکی 
در زنجان شكل نگرفت. ضمن آنكه پس از آن 
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تأثیر این نبرد 

بر مردم شهر 

و دولتیان نیز 

ملموس بود. اوالً، 

بخش بزرگی از 

شهر ویرانه شد. 

زمانی که ادوارد 

براون، سی سال 

پس از آن جنگ 

و کارزار، از آنجا 

بازدید کرد، هنوز 

خرابی ها، به طور 

کامل، بازسازی 

نشده بود. 

ثانیاً این حادثه 

به شدت ترسناک 

و مهیب بود

دیگر بابیان مشكلی در زنجان ایجاد 
نكردند. 

زنجان نقش کوچكی در خاطرات 
تاریخی مریدان بعدی باب ایفا کرد. 

گرچه زنجان، بزرگ ترین قیام و شورش بابیان 
بود و کشته شــدگان بابی آن رویــداد، تقریباً 
نیمی از کشته شــدگان بابی را از ابتدا تا کنون 
تشــكیل می  دهند ولی در مجموع، حادثه ای 
کامالً جدا و مستقل از حیات و عملكرد جریان 
اصلی بابیان ایران بود. حجت و دســتیارانش، 
هیچ کدام، عضوی از شبكه ی شیخیان نبودند 
که رهبران بعدی بابی از میان آن ها برخاستند. 
تعداد بســیار محدودی از رهبران بابی، حجت 
را می  شــناختند. حجت با باب مكاتبه می  کرد 
و با بهاءاهلل ـ هنگامی که در تهران بود ـ تماس 
و ارتباط داشــت؛ ولی با همــه ی این احوال، 
جامعــه ی بابی زنجــان، جامعــه ای ایزوله و 
جداافتاده بود. ازاین رو، زنجان هیچ گاه اهمیت 
و جایــگاه نمادین قلعه ی شــیخ طبرســی را 
در پنداره هــا و تخیل پردازی های آتی بهائیان 
نداشت. البته، بزرگ ترین تأثیر شورش زنجان، 
بر بابیان، غیرمســتقیم بود: جنــگ و کارزار 
زنجان، امیرکبیر، صدراعظم ایران را برای کیفر 

و اعدام باب، مصمم ساخت. 
از منظر روحانیون، می توان گفت که شورش 
زنجان، حداقل در چهارچوب چالش کلی بابیان، 
آن ها را وادار ساخت تا موضع سخت تری در برابر 
بدعت و کژاندیشی اتخاذ نمایند. آن ها به نظم و 
تقویت و همبستگی سازمان خود پرداختند و به 
تبعیت از مرجع تقلید اعلم توجه بیشتری نشان 
داده و در پیشــگیری و دفع بدعت های داخلی 

حساس تر شدند. 
تأثیر ایــن نبرد بر مردم شــهر و 
دولتیان نیز ملموس بود. اوالً، بخش 
بزرگی از شــهر ویرانه شد. زمانی که 
ادوارد براون، ســی ســال پس از آن جنگ و 
کارزار، از آنجــا بازدید کرد، هنــوز خرابی ها، 
به طور کامل، بازسازی نشده بود. ثانیاً این حادثه 
به شدت ترسناک و مهیب بود. زنجان، همچون 
شیخ طبرسی یا نی ریز، نقطه دوردستی نبود؛ 
هــر ایرانی، که بــه تهران و تبریز مســافرت 
می  کرد، حتماً شــبی در زنجان می  ماند. برای 
چند دهه، مسافران و مسؤوالنی که از آن محل 
می  گذشــتند، مطالب اغراق آمیز و افســانه ای 
درباره ی شــجاعت یا شــرارت حجت و بابیان 
زنجان می  شنیدند. موفقیت بابی ها، کمبودهای 
قشــون و ارتش ایران و آسیب پذیری حكومت 
ایران در برابر قیام ها و شــورش های مردمی و 
نامنظم را برمال ساخت. نتیجه ی کار هم سخت 
شدن موضع دولت ایران در برابر بابیان، در سایر 
مناطق و نگاه مشابه، به جنبش های مردمی بود. 

آخرین جمله را از کتاب تاریخ نبیل می  آورم:
من این توفیق را داشــتم که 9 ســال پس 
از خاتمــه ی آن کارزار به یادماندنی، از زنجان 
بازدیدی داشــته و شــاهد صحنه هــای آن 
کشــتارهای تلخ باشــم. من با تأثر و ترس، از 
ویرانه های قلعه ی علیمردان خان بازدید کردم 
و بــر روی زمین هایی کــه خون ها بر روی آن 
ریخته شده بود، قدم زدم. می توانستم بر روی 
دروازه ها و دیوارهای آن و همچنین ستون ها و 
سنگ های سنگرها، آثار خون های ریخته شده 

در آن حوالی را شاهد باشم )نبیل ، 579(. 
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پاورقی ها : ...........................................

. از منابع دست اول بابی، دو منبع 1
موجــود اســت: اول، تاریــخ وقایع 

زنجان، نوشته ی میرزاحسین زنجانی، فردی 
بهائــی، که در حدود ســال 1880 ازســوی 
بهاءاهلل، رهبر بهائیان، مأمور نوشتن گزارشی 
از وقایع و درگیری های زنجان شــد. دیگری، 
ملحقات نسخه ی دست نویس تاریخ جدید باب 
)حســین همدانی، تاریخ جدید، 1٣9-168( 
در لندن، که حاوی شرح وقایع زنجان از زبان 
فــردی به نام حیدربیگ، فرزند دین محمد، از 
فرماندهان نظامی گروه حجت اســت. روایت 
بابیـ  بهائی قابل توجه دیگر، تاریخ نبیل است، 
روایت سانسورشــده و تحریف شده ی بهائیان 
از تاریخ وقایع زنجان میرزاحسین زنجانی که 
برخی مطالب برگرفته از بهائیان زنجانی دهه 
1860 هم به آن اضافه شده است؛ »خاطرات 
و یادداشت های شخصی عبداالحد«، یک فرد 
ازلــی، که در زمان درگیری هــا و محاصره ی 
زنجان کودکی بیش نبوده اســت؛ روایت آقا 
نقدعلی، بــرادر عبداالحد، که در کتاب »علی 
محمد« نوشــته نیكوالی فرانســوی آورده 
شــده )صفحات ٣٣2 و 40-٣٣8( که ظاهراً 
االن مفقود گردیده اســت. ظهورالحق فاضل 
مازندرانــی، جلــد٣ ص 85-175، حــاوی 
بیوگرافی سران بابی زنجان، مخصوصاً حجت، 

با اطالعاتی که در جای دیگر موجود نیست. 
آنچه که درباره ی ماجــرای درگیری زنجان، 
در ناسخ التواریخ سپهرآمده، به عنوان شرح و 
گزارش رسمی تاریخی، به نظر می رسد براساس 

گزارش های رســمی نظامی تنظیم 
شده اســت. روضة الصفای هدایت، 
قابل استناد نیســت. شرح و نوشته 
گوبینو، کتاب »من، اعتضاد السلطنه« 
و البته اغلب نویسندگان متأخر مسلمان، عمدتاً 
به نوشــته ی میرزا تقی خان ســپهر استناد 
کرده انــد. گزارش های دیپلماتیک معاصر آن 
زمان هم در کتاب »بابی« موژان مومن، صص 
127-114 آورده شــده است. نوشته ای هم 
علیه حجت وجود دارد که در روزنامه اطالعات 

تجدید چاپ شده است. 
دو منبع مهم دیگر هم وجود دارد که اجازه ی 

دسترسی به آن ها را به من ندادند.
 منبع اول اسناد و یادداشت های میرزا ابوالقاسم 
زنجانی، معروف به ســید مجتهد، از رهبران 
روحانی زنجان در آن دوره اســت، که شامل 
چند مقاله و مطلب در رد و تكذیب بابیان است. 
این نوشته ها در دست یكی از فرزندان ایشان 
است. منبع دوم هم روزشمار وقایع زنجان، در 
جلد دوم ظهورالحق فاضل مازندرانی است که 
در مرکز جهانی بهائی، حیفا، نگهداری می  شود.

. در این زمــان محمدعلی یا همان حجت، 2
جوانی بیست ساله بوده است. بدیهی است که 
او نمی توانسته در آن سن وسال، در قالب یک 
عالم طراز اول و در مقابل ســایر دانشمندان 
دینی عرض اندامی داشــته باشد. این مسأله 
از آن جهت قابل توجه اســت که نویسنده در 
ادامه، حسادت به مقام علمی و شیوایی بیان و 
تعداد زیاد مریدان را سبب اختالفات علما با او 
معرفی می کند. حال آنكه او مدت کوتاهی در 
عتبات تحصیل کرده بود و در چنین جایگاهی 

ة

پاورقیها : (توضیحات مترجم)

عبارت [مترجم] از انتهای پاورقی های 2 و 3 و ... حذف شود.
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قرار نداشت. ]مترجم[
. این قرائت البته از سوی بابیان و ٣

بهائیان ارائه شــده و طبیعتاً علمای 
دینی، درصورت بروز چهره های جوان، 

بیشتر به تشویق و کمک به آنان می پردازند تا 
بخواهنــد به فرد جوانی که تحصیالت زیادی 
هم نداشته است، حسادت کنند. ممكن است 
همین مطالعات کــم و دوره ی کوتاه حضور 
حجت در حوزه ی عتبات باعث شده باشد که 
او در بیان مسائل، دچار اشتباهات و اشكاالتی 
باشد و روحانیان ازاین رو با او درگیر شده باشند؛ 
و اال آگاهی از حســادت دیگران به یک فرد، 
مستلزم آگاهی به منویات درونی ایشان است 

که در اینجا بعید به نظر می  رسد. ]مترجم[
. این اطالعات درباره ی اخباریگری و تقابل 4

آنان با اصولیان کامل نیست و برای مطالعه ی 
بیشتر، منابع بسیار متقن تری به زبان فارسی 
در دسترس است. با این حال به جهت رعایت 
امانت، این قسمت ترجمه شده است. ]مترجم[

. بیان چنین عباراتــی در تقبیح روحانیان 5
از سوی فردی چون شــوقی در کتاب تاریخ 
منسوب به نبیل زرندی چندان عجیب نیست 
و نشان دهنده ی عمق کینه و عصبانیت رهبران 

بهائی از روحانیان است. ]مترجم[
. در فقه شــیعه، جواز ازدواج موقت و متعه 6

از مطالب مشهور است که هیچ یک از علمای 
اخباری نیز منكر آن نشده اند. اگر بخواهیم وجه 
صحتی برای قول نویسنده مقاله درنظر بگیریم، 
باید مخالفت حجت زنجانی را برای اختصاص 
مكانی خاص برای این مسأله و یا رعایت نشدن 
برخی قواعد مهم در این نوع ازدواج بدانیم. در 

غیراین صورت مخالفت با اصل متعه، 
نشان از بدعت گذاری توسط حجت 
زنجانی خواهد بود. بهره مندی علما 
از سوءاستفاده های انجام شده از این 
حكم شرعی را نیز باید به حساب تهمت های 
ناروا به ایشــان محســوب کرد کــه از یک 
نویســنده ی بابی/ بهائی انتظار می  رود و قابل 
اثبات از طریق منابع مستقل تاریخی نیست. 

]مترجم[
. هرچنــد اختالف در روز عیــد فطر بر اثر 7

اختــالف در رؤیت هالل ماه همچنان یكی از 
مشكالت شیعیان محسوب می  شود، اما روزه 
گرفتن روز عید فطر با وجود رؤیت هالل ماه 
و با اســتناد به روایات سی روزه بودن رمضان، 
نشــان از تفكر اخباری حجــت زنجانی دارد. 
درعین حــال، اختالف ســه روزه در عید فطر 
غیرممكن می نماید و در این مورد یا اغراق شده 
است و یا آنكه از لجبازی این روحانی جوان با 
سایر علما و عموم مؤمنان نشان دارد.]مترجم[

. الزم به ذکر اســت کــه او در آن مجلس با 8
اندک تنبیهی که شد، بدون هیچ گونه استقامتی 
از ادعاهــای خویش بازگشــت. برای مطالعه 
بیشتر ر.ک. نرگس حاج قربانی، بررسی دالیل 
حقانیت باب و بهاءاهلل، فصلنامه بهائی شناسی، 

تابستان 1٣96 ش، ص169.
. از منظــر تاریخی این جمله صحیح به نظر 9

نمی رســد. بابیان تا زمان مرگ محمدشاه، از 
ورود به مازندران امتناع کردند و مالحســین 
بشــرویی زمانی وارد قلعه ی طبرسی شد که 
محمدشاه درگذشــته بود. مرگ محمدشاه 
را ششــم شــوال 1264 و آغاز نبرد قلعه ی 
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پـایـان

طبرسی را 12 ذی القعده 1264 ذکر 
کرده اند )تلخیص تاریخ نبیل، نسخه 
دیجیتال، ص ٣48(. هرچند که نبیل 
ورود یاران مالحسین به قلعه را 14 

ذی القعــده یعنی دو روز پس از آغاز نبرد ذکر 
می کند! )تلخیص تاریخ نبیل، نسخه دیجیتال، 
ص٣10(. احتمال آنكه بابیان خواسته باشند 
بالفاصله بعد از مرگ شــاه، شورش خود را به 
نتیجه برسانند و بخش هایی از کشور را تصرف 
کنند تا زمینه ی قیام امام زمان را فراهم کنند، 

منتفی نیست.  ]مترجم[
. باب می خواست کتاب بیان را در 19 باب و 10

هر باب را در 19 فصل ساماندهی کند، اما اجل 
به او مهلت نداد و او مقرر کرد که جانشینش 
این کتاب را تكمیل نماید. بدیهی اســت که 
کتابــی که در زمان مرگ نویســنده تكمیل 
نشده است، به دســت مریدان و عالقه مندان 
او نیز نرســیده و بابیان از دسترسی به کتاب 
بیان محروم بوده اند. بااین وجود ممكن اســت 
برخی دستورات شفاهی یا کتبی باب به دست 
ایشان رسیده باشد. آنچه که مسلم است، باب تا 
پیش از احتفال بدشت در سال 1264، ادعای 
نسخ اسالم و قائمیت نداشته و تمامی احكام 
اسالمی را الزم االجرا می دانسته است )قندی، 

آسیب شناسی موعودگرایی، 128(.
 . مالحظه می شود که نویسندگان بهائی 11

بــه هنگام نقــل جنایات بابیــان با کمترین 
عبارت های ممكن از کنار مسأله می گذرند و 
آن را کم اهمیــت جلوه می دهند، اما هنگامی 
که به مصائب واردشــده به بابیان می رسند، 
با چه آب وتاب و بیان چه جزئیاتی به مســأله 

می پردازند. ]مترجم[
. یا آنكه حاکم به مدت یک سال 12

با او مماشات کرد تا بتواند از درگیری 
و نزاع جلوگیری کند. ]مترجم[

. باور به عالم هورقلیا و شهرهای جابلقا 1٣
و جابلسا برای زیستگاه امام عصر عجل اهلل 
تعالی فرجه هیچ گاه در آیات قرانی و روایات 
معصومین علیهم الســالم نبوده و انتساب 
آن به شــیعیان ناصحیح است. شیخ احمد 
احسایی و تابعین وی )گروه شیخیه( برای 
توجیه کیفیــت زندگانی امام عصر و بحث 
معاد جسمانی به این فرضیه متوسل شده اند 
که نادرســت و خالف عقیده ی شــیعیان 
است )رهنمایی، حسین، درسنامه شناخت 
بهائیت، ص40؛ انتشــارات گــوی، 1٣95، 

تهران (. ]مترجم[
. درست است که باب نتوانست پیروان خود 14

را برای انجام جنگ های مختلف سازماندهی 
کند و دستورات صریحی برای چگونگی نبرد 
برای یاران خود صادر نكرده بود، اما نوشته های 
او ماالمال از دســتور به قیام برای اطرافیانش 
بود. او مكرراً در نوشــته های خود دستور قیام 
و قتل و کشــتار مشرکان )غیر بابیان( را داده 
بود و معتقد بود غیر از کسانی که به او ایمان 
آورده اند، باید تمامی انسان ها گردن زده شوند. 
حتــی عباس افندی به ایــن واقعیت تاریخی 
اشــاره ی تلخی دارد. او می نویســد: و در یوم 
ظهور حضرت اعلی منطوق بیان ضرِب اعناق 
و حرق کتب و اوراق و هدم بقاع و قتل عام ااّل 
ق بود )همو، مكاتیب، ج2 ص  َمــن اَمَن َو َصدَّ

266(. ]مترجم[
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 نویسنده: مریم آگاه ، پژوهشگر حوزه دین



وصّی  و  جانشین  انتخاب 
و  اهداف  دادن  ادامه  برای 
راه پیشوایان در ادیان الهی مرسوم بوده است. 
پیامبران در زمان حیات خود به فرمان خداوند 
وصّی خویش را به مردم معرفی می کردند. در 
آیین بهائی نیز با وجود انتخاب وصّی از جانب 
پیشوایان، افراد دیگری خود را به این عنوان 
جا زده و پیروان هم زیر بار پیشــوای جدید 
رفته اند. از جمله اوصیائی  که کنار گذاشــته 
شدند یحیی صبح ازل وصّی باب و محمدعلی 
افندی وصّی دوم بهاءاهلل بوده است. همچنین 
ادامه ی  عبدالبهاء،  وصایای  الواح  تأکید  بنابر 
سلســله ی والیت امراهلل می بایست از نسل 
پسران شوقی باشــد که با توجه به اینکه او 
عقیم بود و نســلی از خود برجای نگذاشت، 
رهبری جامعه  ی بهائی بعد از او در هاله ای از 

ابهام فرو رفته است.  

کلید واژه •
وصّیت، وصّی، بهائی، سلســله ی ولی امراهلل، 

محمدعلی افندی

چکیـده
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شریعت هر 

پیامبر و تعالیم و 

دستاوردهای او 

نیز از این قاعده ی 

عقلی مستثنی 

نیست و حفظ و 

پاسداشت دین 

و عقیده، از هر 

جهت بر مال و 

منال برتری دارد 

و برای تعیین 

تکلیف شایسته تر 

است

مقدمه •
از امور بدیهی ای کــه عقالی عالم 
آن را تأییــد و بدان عمــل می کنند، 
وصّیت  کردن اســت. یک خردمند از 

هر دین و مسلكی باشد، تالش می کند تا قبل از 
درگذشتش، درباره ی آنچه از خود باقی می گذارد، 
سفارش کند و حفظ و صیانت اموال و دارایی خود 
را پس از مرگ خویش، به فردی مطمئن واگذارد.  
هر انسانی عالقه مند است که امورش را مطابق 
نظریــه و صالحدید خود انجــام دهد و همه ی 
شــؤون و امور مربوط به  خود را مراقبت کند، تا 
مطابق نظرش انجام شود. حكم فطری و غریزه ی 
الهی این اســت که انســان هیچ گاه نمی خواهد 
اختیار کارهایش از دستش بیرون برود و به دست 
شخصی بیگانه سپرده شود و همان طور که به آثار 
و افكار خود عالقه دارد، از تصّرف و تغییر و تبدیل 
در آن ها به دست دیگران نیز ناراضی خواهد بود. 
این عالقه نه تنها در زمان حیات شخص، بلكه بعد 
از مرگ هم تا وقتی آثار او باقی است، وجود دارد. 
لذا انســان در دوران زندگی اش، باید با بینشــی 
دقیق، مسائل بعد از خود را تا افقی بسیار وسیع 
نگریسته و برای حفظ و مصونیت آثار خود، اعم 
از  کتاب ها، نوشته ها، اموال  و...، اظهار نظر  کند 
و با نهایت توان برای تحقق آن در خارج بكوشد. 
شریعت هر پیامبر و تعالیم و دستاوردهای او 
نیز از این قاعده ی عقلی مستثنی نیست و حفظ 
و پاسداشــت دین و عقیده، از هر جهت بر مال و 
منال برتری دارد و برای تعیین تكلیف شایسته تر 
است. پیامبران نیز که تالش بسیاری برای تبلیغ 
امر الهی در جوامع بشــری داشته اند، این تالش 
را مهمــل رها نكرده، به امر خداوند به این حكم 

عقلی عمل کرده، وصّي و جانشین خود 
را به مردم معرفــی می کردند تا پس 
از خودشان، راهشــان را ادامه دهند؛ 
دین الهــي را از تحریف حفظ کنند و 
راهنماي مردم و رافع اختالف های آنان باشند. در 
این مقاله به مســأله ی وصایت در قرآن و روایات 
می پردازیم و سپس وصایت را در میان پیشوایان 
دیانت بهائی با توجه به جزوه پاسخ به شبهات ـ 

شماره 69ـ  بررسی می کنیم.
وصّی در لغت •

وصــّی در لغــت بــه معنــای: اندرزدهنده، 
وصّیت کننده و ســفارش کننده آمده  اســت و 
در اصطالح فقه به کســی که موافق سفارش و 
وصّیت کســی پس از مرگ وی در امور و اموال 
وی دخالت و تصّرف کند، وصّی گفته می شود. به 
بیان دیگر، وصّی به کســی می گویند که بعد از 
مرگ وصّیت کننده، طبق وصیتّ نامه، حق دخل 
و تصــرف در امور و اموال میت را دارد. همچنین 
به امام علی )ع( به عنوان جانشــین پیامبر )ص( 
وصی آن حضرت گفته می شود )معین، محمد، 
فرهنگ معین، واژه »وصی«، تک جلدی، تهران، 

نشر سرایش، چاپ 4، 1٣81(. 
وصایت و جانشینی در متون دینی •

 از ابتــدای آفرینــش، خداوند بــرای هدایت 
انســان ها پیامبرانی را فرستاده است و برای این 
پیامبران در زمان حیاتشان اوصیایی را انتخاب و 
معّرفی آن ها به اّمت را به ایشان تأکید کرده است؛ 
تا بعد از مرگشــان هدایت آنان استمرار داشته 
باشــد.  این ســنت الهی در میان تمامی انبیاء 
علیهم الســالم جاری بود. اولین پیامبر، حضرت 
آدم علیه الســالم؛ به فرمان خداونــد فرزندش 
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بر شما مقرر 

شده است که 

چون یکی از 

شما را مرگ فرا 

رسد، اگر مالی 

بر جای گذارد، 

برای پدر و مادر 

و خویشاوندان 

]خود[ به طور 

پسندیده وصیت 

کند؛ ]این کار[ 

حقی است بر 

پرهیزگاران

شیث )هبةاهلل( را به جانشینی خویش 
معرفی کــرد. حضرت نوح ســام را و 
به عنوان  را  حضرت ابراهیم، اســحاق 
جانشــین معرفی فرمودنــد. حضرت 

عیسی، شــمعون و  حضرت  موسی، یوشــع و 
ســرانجام، پیامبر اکــرم صلّی اهلل  علیــه  و آله ، 
فرزند معصومشــان  یازده  و  علی علیه الســالم 
را به عنوان وصــّی از طرف خدا  به مردم معرفی 

کردند.
وصایت در قرآن •

در قــرآن کریم، امر وصّیت بــرای همه مورد 
تأکید قرار گرفته است: 

ُكِتَب َعلَْيُكْم إِذا َحَضَر أََحَدُكُم الَْمْوُت إِْن تََرَك 
ا  َخْيــراً الَْوِصيَُّة لِلْوالَِديِْن َو اأْلَْقَربيَن بِالَْمْعُروِف َحقًّ

َعلَی الُْمتَّقيَن )بقره/ 180(
ترجمه: بر شما مقرر شده است که چون یكی 
از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی بر جای گذارد، 
بــرای پدر و مادر و خویشــاوندان ]خود[ به طور 
پســندیده وصیت کند؛ ]این کار[ حقی است بر 

پرهیزگاران.
وصّیت، از جمله سفارشــات مؤّکد خداوندی 
اســت که تغییر دادن آن توسط دیگران، گناهی 

بزرگ و نابخشودنی است:
َّما إِثُْمهُ  َعلَی الَّذيَن  لَُه بَْعَد ما َسِمَعُه َفإِن َفَمْن بَدَّ

َ َسميٌع َعليٌم )181بقره( لُونَُه إِنَّ اللَّ يَُبدِّ
ترجمــه: پس هرکس آن ]وصیــت [ را بعد از 
شــنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر ]گردن [ 
کسانی است که آن را تغییر می دهند. آری، خدا 

شنوای داناست.
ویژگی وّصیت این اســت کــه مطابق با عقل 
و شرع بوده و انســان عاقل آن را می پذیرد؛ لذا 

احتــرام به وصّیتی کــه مطابق با این 
شــرایط باشد، واجب است و کسی که 
کوچک ترین تغییــری در آن به وجود 
آورد، برای او گناه محســوب می شود 

)مكارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، ص616(.
وصّی پیامبران در قرآن •

مسأله وصایت پیامبران در قرآن کریم نیز مورد 
توجه قرار گرفته اســت. نمونه ی ذیل، مؤید این 

مطلب است:
َو قاَل ُموسی  أِلَخيِه هاُروَن اْخُلْفني  في  َقْومي  َو 

أَْصلِْح َو ال تَتَِّبْع َسبيَل الُْمْفِسديَن  )اعراف/142(
ترجمه: و موسی ]هنگام رفتن به طور سینا[ به 
برادرش هارون گفت: »در میان قوم من جانشینم 
باش، و ]کار آنان را[ اصالح کن، و راه فسادگران 

را پیروی مكن.«
موســی کلیم اهلل در غیبت چهل روزه امر اّمت 
را به خودشان وانگذاشــت و هارون را که افضل 
از همه ی بنی اســرائیل بود، خلیفه و وصّی خود 
قرار داد تا جریان امور درغیبت او مختل نگردد. 
این مسأله نشان می دهد که وقتی پیامبری الهی 
مدتی از امت خویش دور می شــود به طوری که 
دسترسی به او ندارند، آنان را رها نكرده و خلیفه 
و جانشیی برای خویش مشخص می کند، پس 
چطور می توان پذیرفت که پیامبران پیش از مرگ 
خویش، بدون مشخص کردن وصی و جانشین، 

امت خویش را رها کنند؟
پیامبران گذشته هرگز امر جانشین و انتخاب 
وصی را به مردم نســپردند، حتی خودشان هم 
نمی توانستند جانشــین انتخاب کنند و تمامی 
 اوصیــای پیامبران به امر خدا تعیین و توســط 
پیامبران معرفی می شــدند. مســئله ی رهبری 

ة
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این مسأله نشان 

می دهد که 

وقتی پیامبری 

الهی مدتی از 

امت خویش دور 

می شود به طوری 

که دسترسی به 

او ندارند، آنان 

را رها نکرده و 

خلیفه و جانشیی 

برای خویش 

مشخص می 

کند، پس چطور 

می توان پذیرفت 

که پیامبران پیش 

از مرگ خویش، 

بدون مشخص 

کردن وصی و 

جانشین، امت 

خویش را رها 

کنند؟

در امت های پیشــین به صورت وراثت 
در خانواده های پیامبران بوده اســت و 
فرزندان صالح پیامبران مقام رهبری را 
از آنان به ارث می بردند. این مسئله در 

برخی آیات به خوبی مشخص است:
خداوند متعال درباره ی کیفیت انتخاب حضرت 
یوسف )علیه الســالم( به عنوان جانشین حضرت 

یعقوب و پیامبری برای بنی اسرائیل می فرماید:
و َكذلَِك يَْجَتِبيــَك َربَُّك َو يَُعلُِّمَك ِمْن تَأوِيِل 
ااْلَحاِديِث َويُِتُمّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلی آِل يَْعُقوَب َكما 
ها َعلی أَبََويَْك ِمْن َقْبُل إِبْراِهيَم َو إِْســحاَق إَِنّ  أَتََمّ

َربََّك َعلِيٌم َحِكيٌم« )يوسف12(
ترجمــه: »و این گونــه پــروردگارت تــو را 
برمی گزینــد، و از تعبیر خواب ها به تو می آموزد، 
و نعمتش را بر تو و خاندان یعقوب تمام و کامل 
می کند، همان گونه کــه پیش از این، بر پدرانت 
ابراهیم و اسحاق تمام کرد، به یقین، پروردگار تو 

دانا و حكیم است«
وصی در روایات •

در کتاب های مختلف روایی و کالمی، در شیعه 
و در اهل سنت، روایات زیادی داّل بر تعیین وصی 
موجود است. نمونه های ذیل، شاهدی بر این مدعا 

است: 
ِ تََعالَی ِمائََة أَلِْف نَِبيٍّ َو  ِ:  إِنَّ لِلَّ َقاَل َرُســوُل اللَّ
أَْربََعًة َو ِعْشــِريَن أَلَْف نَِبيٍّ أَنَا َسيُِّدُهْم َو أَْفَضُلُهْم 
لِّ نَِبيٍ  َوِصيٌ   ِ َعزَّ وَ  َجلَّ َو لِــكُ َو أَْكَرُمُهــْم َعلَی اللَّ
ِ تََعالَی ِذْكــُرُه َو إِنَّ َوِصيِّي  أَْوَصی إِلَْيِه بِأَْمــِر اللَّ
َعلِيَّ بْنَ أَبِي َطالٍِب لََســيُِّدُهْم َو أَْفَضُلُهْم َو أَْكَرُمُهْم 

. ِ َعزَّ َو َجلَّ َعلَی اللَّ
ُ َعلَْيِه َو آلِِه(: أَيَُّها النَّاُس،  ثُمَّ َقاَل النَِّبيُّ )َصلَّی اللَّ
 ، َ بََعَث أَْربعه آالِف نَِبيٍّ اْسَمُعوا َقْوَل نَِبيُِّكْم، إِنَّ اللَّ

لُِكلِّ نَِبيٍ  َوِصيٌ ، َو أَنَا َخْيــُر اأْلَنِْبَياءِ، َو 
َوِصيِّي َخْيُر اأْلَْوِصَياء.

ترجمه: پیامبر اکرم صلّی  اهلل  علیه 
 و آله فرمود: خداونــد تبارک و تعالی 
صدوبیســت وچهارهزار پیامبر فرستاد و من آقا 
و برتــر و گرامی ترین آن ها هســتم و برای هر 
نبی وصی ای به امر خــودش قرار داد، وصّی من 
علی بن ابی  طالب است که آقا و برتر و گرامی ترین 
نزد خداوند عزوجل است. سپس فرمودند مردم 
گفتار پیامبرتان را بشــنوید که بــرای هر نبی 
وصی ای است و من بهترین انبیاء و وصیم بهترین 
اوصیاء اســت )صدوق، من الیحضره الفقیه، ج 4، 

ص180(.
شیعه و سنی از سلمان فارسی نقل کرده اند:

ِ لُِكلِّ نَِبــیٍّ َوِصیٌّ َفَمْن  »قلــت يا َرُســوَل اللَّ
َوِصيَُّك؟ قال فإّن وصّيی َو َمْوِضُع ِســرِّی َو َخْيُر 
من أَتُْرُك بَْعِدی َو يُْنِجــُز ِعَدتِی َو يَْقِضی َديِْنی 

َعلِیُّ بن أبی َطالٍِب.«  
ترجمــه: عرض کردم یا رســول اهلل! برای هر 
پیامبری وصی و جانشینی است، وصی و جانشین 
شــما کیســت؟ پیامبر اکرم صلّی  اهلل  علیه  و آله 
فرمودنــد: همانا وصی من و محل اســرار من و 
بهترین کســی که بعد از من باقی می ماند و آن 
کس که وعده های مرا عملی می کند و دیون مرا 
پرداخت می کند، علی بن ابی طالب است )طبرانی، 
المعجم الكبیر، ج6، ص221؛ ابن  حنبل، فضائل 
الصحابــة ج 2، ص 615؛  هیثمی، مجمع الزوائد، 
ج 9، ص11٣؛  العالمة الحلي، کشف الیقین في 
فضائل أمیرالمؤمنین علیه الســالم، المبحث ص 

.)254
»لــكّل نبٍی وصــٌی و وارٌث و إّن علياً وصّيی و 

ة

ة
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»لکّل نبٍی وصٌی 

و وارٌث و إّن علیاً 

وصّیی و وارثی«. 

ترجمه: برای هر 

پیامبری وصی 

و وارثی است. 

وصی و وارث 

من هم علی بن 

 ابی طالب است

وارثی«. 
ترجمــه: برای هــر پیامبری وصی 
و وارثــی اســت. وصــی و وارث من 
است )ابن عساکر،  هم علی بن ابی طالب 

تاریخ مدینه  دمشق، ج 42، ص٣92 و الخوارزمی، 
الموفق، المناقب، ص 85 و ابن المغازلی، مناقب 

علی بن أبی طالب علیه السالم ص167(. 
وصایت در کتاب مقدس •

مســأله وصایــت در کتاب مقــدس )تورات 
و انجیــل( نیز موردتوجــه قرار گرفته اســت. 
کتاب عهدین درمورد یوشــع بن نون می گوید: و 
گفــت :  کــرده ،  موســي  به خداوند عرض  
ارواح  تمامي  بشــر،  خداي   ملتمس  اینكه  یهوه  
کســي  را بــر ایــن  جماعــت  بگمارد که  پیش  
روي  ایشان  بیرون  رود، و پیش  روی ایشان داخل  
شــود و ایشان  را بیرون  برد و ایشــان  را درآورد، 
تا جماعت  خداوند مثل  گوســفندان  بي شــبان  
نباشند و خداوند  به  موسي  گفت: یوشع بن  نون  
را که مردي  صاحب  روح  است  گرفته ، دست  خود 
را بر او بگــذار و او را به  حضور اَلِعازار کاهن  و به  
حضور تمامي  جماعت  برپا داشته ، در نظر ایشان  
به  وي  وصیت  نما و از عــزت  خود بر او بگذار تا 
تمامي  جماعت  بني اسرائیل  او را اطاعت  نمایند. 
او به  حضور العازار کاهن  بایســتد تــا از براي  او 
نماید، و  به حكم  آوریم  به  حضور خداوند سئوال  
به  فرمان  وي ، او و تمامي  بني اســرائیل  با وي  و 
تمامي  جماعت  بیــرون  روند، و بــه  فرمان  وي  
داخل  شوند.  موسي  به  نوعي  که خداوند او را امر 
فرموده  بود عمل  نموده ، یوشع  را گرفت  و او را به  
حضور العــازار کاهن  و به  حضور تمامي  جماعت  
برپا داشت، دست هاي  خود را بر او گذاشته ، او را 

به  طوری که خداوند به واسطه  ی موسي  
گفته  بود، وصیــت  نمود )عهد عتیق، 

سفراعداد، باب27، صص 16-2٣(. 
وصیت حضرت داوود علیه السالم به 

فرزندش حضرت سلیمان علیه السالم:
»و چون ایام وفات داوود نزدیک شــد، پســر 
خود سلیمان را وصیت فرموده، گفت: من به راه 
تمامی اهل زمین می روم. پــس تو قوی و دلیر 
باش. وصایای یهوه، خدای خود را نگاه داشــته، 
به طریق های وی ســلوک نما، و فرایض و اوامر 
و احكام و شــهادات وی را به نوعی که در تورات 
موسی مكتوب است، محافظت نما تا در هرکاری 
که کنی و به هرجایی که توجه نمایی، برخوردار 
باشی.« )عهد عتیق؛ کتاب اول پادشاهان، باب 2 

.)٣-1 ،
وصی در میان پیشوایان بهائی

وصی باب •
در باور ازلیان ، میرزایحیی در سن 19سالگی، 
در سال 1265 ق. برای باب نوشته ای فرستاد که 
مورد توجه ویژه ی او قرار گرفت. ســپس طلوع 
صبح ازل در ســال 1266 ق. روی داد و او مرآت 
خوانده شد و از جانب باب دستور یافت تا کتاب 
بیان را کامل کرده و آیین او را حفظ کند. )نبوی، 
فصلنامه بهائی شناسی، ســال اول شماره 2 و ٣ 
پاییز و زمســتان 95ص64 ، به نقل از اســداهلل 
فاضل مازندرانی، به نقل از عطیه روحی، شــرح 
حال مختصــری از زندگانی حضرت ثمره )صبح 

ازل( ص4(.
 متن وصیت باب به این شــرح اســت: » هذا 
ِكتاٌب ِمن َعلِيِّ َقبِل نَبيل... إلي َمن يَعِدُل اســُمُه 
اســَم الَوحيد... أن يا اسَم الَوحيَد َفاحَفظ ما نُزَِّل 
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بدین ترتیب 

پس از مرگ باب، 

جانشیني او به 

میرزایحیي نوري 

معروف به صبح 

ازل رسید. اما 

بهاءاهلل، برادر 

بزرگ تر صبح 

ازل، جانشین 

رسمی باب را 

کنار گذاشت. 

او اعالم کرد که 

وصایت صبح 

ازل بي اساس 

است و ادعای من 

یظهره اللهی خود را 

آشکار کرد

فِي الَبيــاِن و أُمر بِِه َفإنََّك لَِصراُط َحقٍّ 
َعظيٍم« 

ترجمه: این مكتوبي است از جانب 
علي قبل نبیل )علي محمد(...به سوي 

آن  که نامش با نام وحید معادل اســت )یحیی 
صبح ازل( اي وحید آنچه را در بیان نازل شــده 
نگهداري کن و به آن امــر نما پس همانا تو راه 

حقیقت بزرگي هستي. 
عین دستخط جناب باب به میرزایحیي در آغاز 
کتاب »قســمتي از الواح نقطه اولی« آمده است. 
بدین ترتیب پس از مرگ باب، جانشــیني او به 
میرزایحیي نوري معروف به صبح ازل رسید. اما 
بهاءاهلل، برادر بزرگ تر صبح ازل، جانشین رسمی 
باب را کنار گذاشــت. او اعــالم کرد که وصایت 
صبح ازل بي اساس است و ادعای من یظهره اللهی 
خود را آشــكار کرد. بهائیان معتقدند که بهاءاهلل 
با میرزاعبدالكریم قزویني کاتب، طرحی را برای 
حفظ جان خود کشــید و صبح ازل را سپر بالی 
خود قــرار داد. عبدالبهــاء دراین مورد می گوید: 
»چون از برای بهاء اهلل در طهران شهرت عظیمه... 
با مالعبدالكریم دراین  خصوص مصلحت دیدند... 
که افكار متوجه شخص غایبي شود و به این وسیله 
بهــاءاهلل محفوظ از تعرض ناس مانَد و چون نظر 
به بعضي مالحظات، شخص خارجي را مصلحت 
ندانستند، قرعه ی این فال را به نام برادر بهاءاهلل، 
میرزایحیــي زدند. باري به تأیید و تعلیم بهاءاهلل 
او را مشــهور و در لسان آشــنا و بیگانه معروف 
نمودند.« )عبدالبهاء، مقاله ی شخصی سیاح: ص 
67 تا 69(. گروهــي از بزرگان بابیه صبح ازل را 
وصي باب دانستند و پیروي اش را الزم شمردند 
و نام »ازلــي« گرفتند. جمعــي دیگر داعیه ی 

میرزاحســین علي را پذیرفته خود را 
»بهائــي« نامیدند. گروهــي به دنبال 
ـّــانّیه«  میرزااسداهلل دیان رفتند و »دی
خوانده شدند )مازندرانی، فاضل، تاریخ 
ظهورالحق، بخش سوم ص66(. گروهي زرین تاج 
را به پیشــوایي برگزیده و لقب »قــّرة العیني« 
گرفتند )اشراق خاوری، عبدالحمید، رحیق مختوم 
ص 1149(. برخي دیگر مالمحمدعلي بارفروشي 
را برتر از دیگران پنداشتند که ایشان را » قدوسي 
« مي نامند )همان(. آن قدر دودستگي و کشمكش 
بین دو برادر زیاد شد که دولت عثماني آنان را از 
هم جدا کرد و ازلیان را به ماغوســا یا ماگوستیا 
در خــاک قبرس و بهائیــان را به قلعه ی عّكا در 
خاک فلسطین فرستاد. به هرحال وصیت جناب 
باب درمورد صبح ازل توسط بهائیان پذیرفته نشد 

و بهاءاهلل خود را پیشوای بهائیان قرار داد.
وصی بهاءاهلل •

در لوح عهدي که به منزله ی وصیت نامه بهاءاهلل 
است، آمده است: »لسان از براي ذکر خیر است او 
را به گفتار زشت میاالیید... مذهب الهي از براي 
محبت و اتحاد است او را سبب عداوت و اختالف 
ننمایید... وصیة اهلل آن کــه باید اغصان و افنان 
و منتســبین، طراً بغصن اعظم ناظر باشند... َقد 
َُّه ُهَو اآلِمُر  َر اللُ َمقاَم الُغصِن األكَبَر بَعَد َمقاِمِه إن َقدَّ
الَحكيُم َقِد اصَطَفيَنا األكَبَر بَعَد األعَظم... محبت 
اغصان بر کل الزم... احترام و مالحظه اغصان بر 
کل الزم« )بهاءاهلل، مجموعه ای از الواح ص1٣6(. 
یعنی: خــدا مقام غصن اکبر )محمدعلی( را بعد 
از مقام غصــن اعظم )عباس افنــدی( قرار داده 
اســت. بنابراین پس از بهــاءاهلل، عباس و بعد از 
او، محمدعلی جانشــینش خواهند بود. )افنان 

ة

ة
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آن قدر دودستگي 

و کشمکش بین 

دو برادر زیاد شد 

که دولت عثماني 

آنان را از هم 

جدا کرد و ازلیان 

را به ماغوسا یا 

ماگوستیا در خاک 

قبرس و بهائیان 

را به قلعه ی عّکا 

در خاک فلسطین 
فرستاد

لقب خویشــاوندان باب و اغصان لقب 
خویشــاوندان بهاءاهلل است(. بنابر لوح 
عهدي قرار بود پس از درگذشت بهاءاهلل 
ابتدا عباس و سپس محمدعلي پیشوای 

بهائیان باشند. اما پس از مرگ پدر، میان فرزندان 
جدایي افتاد. جناب عبدالبهاء به وصیت پدر عمل 
نكــرد و در زمان حیات خــودش درگیری های 
زیادی با غصن اکبر یعنی محمدعلی افندی پیدا 
کرد. محمدعلي با دو برادر دیگرش و نیز دو تن از 
زنان میرزاحسین علي و با خواهران و پسرعموها بر 
عبدالبهاء شوریدند و علی رغم تأکیدی که در لوح 
عهدي بود که اختالف و نزاع بین خانواده ایجاد 
نشــود و احترام و دوستي میان بستگان مراعات 

شود، دودستگي میان دو برادر اوج گرفت. 
وصی عبدالبهاء •

عباس افندي هنگام مرگ فرزند پسر نداشت و 
با آنكه برادرش محمدعلی ـ غصن اکبر ـ  وصی 
دوم بهاءاهلل زنده بود، الواح وصایاي خود را نوشت 
و براي رهبري و ریاســت بهائیــان، قرار تازه اي 
گذاشت؛ او سلســله ی والیت امراهلل را تأسیس 
کرد. عبارات ذیل در الواح وصایای وی آمده است:

»اي یاران مهربان، بعد از مفقودي این مظلوم 
باید اغصان و افنان سدره ي مبارکه و ایادي امراهلل 
و احباي جمال ابهي توجه به فرع دو ســدره که 
از دو شجره ي مقدسه ي مبارکه، انبات شده و از 
اقتران دو فرع دوحــه ي رحمانیه به وجود آمده، 
یعنی )شوقی افندی( نمایند؛ زیرا آیت اهلل و غصن 
ممتاز و ولي امر اهلل و مرجع جمیع اغصان و افنان 
و ایادي امراهلل و احباء اهلل است و مبّین آیات اهلل. 
و من بعده بِكراً بعد بِكٍر یعني در ســالله ي او و 
فرع مقــدس... اي احباي االهي، باید ولي امر اهلل 

در زمان حیات خویش من هو بعده را 
تعیین نماید تا بعد از صعودش اختالف 
حاصــل نگردد و شــخص معین باید 
مظهر تقدیس و تنزیه و تقوای االهی 
و علم و فضل و کمال باشد )عبدالبهاء،الواح وصایا، 
ص11 تا 1٣؛  اســلمنت، بهاءاهلل و عصر جدید، 
ص298 و 299، یزدانــی، احمد، نظر اجمالي در 

دیانت بهایی، نشر سوم، ص66 تا 68 (.
در اینجا جناب عبدالبهاء جانشینی در دیانت 
بهائی بعد از شــوقی را در نســل پسرانش ادامه 
می دهد و تأکید می کند که همه پیروان باید اوامر 
ولی امــراهلل را تمكین کنند؛ و در جهت اهمیت 
وصی تأکید می کند که ولی امراهلل باید وصی خود 
را در زمان حیــات خویش تعیین کند تا بعد از 

مرگش اختالف میان احباء پیش نیاید.
وصی شوقی •

پیش گویي و پیش بینی حضــرت عبدالبهاء 
درست از آب در نیامد و جناب شوقي عقیم بود. 
او هم برای خود جانشــین انتخاب نكرد و با این 
همه تأکید جناب عبدالبهاء در تعیین و معرفی 

جانشین، این وصیت عملی نشد.
شوقی به دستور عبدالبهاء باید وصی خود را از 
میان فرزندانش در زمان حیات  معین می کرد اما 
او عقیم بود و فرزند نداشت و هیچ وصی دیگری 

هم انتخاب نكرد و به مرگ ناگهانی درگذشت.
پیش گویی جناب عبدالبهاء در مورد تعداد  •

اوصیاء در دیانت بهائی
ایشان در بخشی از تفســیر باب یازدهم از 
مكاشفات یوحنا می گوید: »و این وای سوم روز 
ظهور جمال مبارک است... و آن بیست وچهار 
پیر کــه در حضــور خدا بر تخت هــای خود 

جناب
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بنابر لوح عهدي 

قرار بود پس از 

درگذشت بهاءاهلل 

ابتدا عباس و 

سپس محمدعلي 

پیشوای بهائیان 

باشند. اما پس از 

مرگ پدر، میان 

فرزندان جدایي 

افتاد

نشســته اند به روی درافتاده خدا را 
سجده کردند... و در هر دوری اوصیا 
و اصفیــا دوازده نفر بودنــد؛ در ایّام 
حضرت یعقوب دوازده پسر بودند و در 

ایّام حضرت موسی دوازده نقیب رؤسای اسباط 
بودند و در ایّام حضرت مســیح دوازده حواری 
بودنــد و در ایّام حضرت محّمــد دوازده امام 
بودند و لكن در این ظهور اعظم بیســت وچهار 
نفر هســتند دو برابر جمیع؛ زیرا عظمت این 
ظهور چنین اقتضا نماید. این نفوس مقّدسه در 
حضور خدا بر تخت های خود نشسته اند؛ یعنی 
ســلطنت ابدیّه مي کنند و این بیســت وچهار 
نفوس بزرگوار هرچند بر ســریر سلطنت ابدیّه 
اســتقرار دارند باوجوداین به آن مظهر ظهور 
کلّی ســاجدند و خاضع و خاشع و گویند که 
تو را شكر مي کنیم »ای خداوند قادر مطلق که 
بودی و هســتی و خواهی آمد زیرا قّوت عظیم 
خود را به دســت گرفته به سلطنت پرداختی« 
یعنی تعلیمات خود را بتمامه اجرا خواهی کرد 
و جمیــع من علــی االرض را در ظّل خویش 
جمع خواهی نمود و تمام بشــر را در سایه ی 
یــک خیمه خواهی آورد. و هرچند ســلطنت 
دائماً هلّل بوده و همیشــه خدا سلطنت داشته 
و دارد ولكن در اینجا مقصد، ســلطنت مظهر 
نفس اوست که جمیع احكام و تعالیمی که روح 
عالم انســانی و حیات ابدي است اجرا خواهد 
کرد )عبدالبهاء، مفاوضات : 44 – 46؛ اشــراق 

خاوری، عبدالحمید، پیام ملكوت ص 440(.
دیدیم که جناب عبدالبهاء به 12 نفر اوصیا و 
اصفیا و امامان اشاره و تأکید می کند که به جهت 
عظمت این ظهور  )ظهور جناب بهاءاهلل( اوصیاء 

ایشــان 24 نفر هســتند. اکنون، این 
سؤاالت برای هر بهائی و هر پژوهشگر 

منصفی پیش می آید:
1- این 24 صفــی و وصی که جناب 
عبدالبهاء گفتند، در این ظهور اعظم چه کسانی 

هستند؟
2- اوصیای جناب بهاءاهلل چه کسانی هستند؟

پاسخ بهائیان به ابهامات پیرامون 24 وصی •
مبلغان و نویسندگان بهائی تالش کرده اند به 
دو ســؤال فوق پاسخ دهند و 24 وصی را معرفی 
کنند. در ادامه پاسخ ایشان و نقدهای وارد به این 

پاسخ از منظر خوانندگان عزیز می گذرد.
پاسخ و توجیه مبلغان بهائی: •

»برخي بــه این مطلب معترضنــد که چرا 
تابه حال تنها ســه نفــر از 24 نفرامامان  یعني 
عباس افندي، شــوقي افندي و باب آمده اند، اما 
مطلب اینجاســت که دیانــت بهائي حتي یک 
امام هم ندارد، چه رســد به 24 امام! تنها چیز 
مشابهي که در آثار حضرت عبدالبهاء با اشاره به 
عدد 24 ذکر گردیده، 24 پیر است که توضیح 
زیادي هم درمورد آن داده نشده و به هریک از 
بزرگاني که نقش برجســته اي در پیشبرد آئین 
الهي داشــته اند اطالق گردیــده، که ازجمله ی 
آن ها حروف حي هستند و تعدادي دیگر نیز در 
آینده مشخص مي گردد. در بیان دیگری جناب 
عبدالبهاء 19 نفر از 24 نفر وصی را مشــخص 
می کند: »و خطاب به محمد عطار بندرجز قوله 
العزیز: هواهلل، ای مهتــدی به نور هدی نامه ی 
شما رسید هرچند من فرصت ندارم ولی جواب 
می نگارم. بیست وچهار نفس مبارک که آالء اسم 
اعظم اند، نوزده نفس عدد حروف حی. احد است 

جناب
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درحالی که اگر 

بخواهیم بین 

جمالت جناب 

عبدالبهاء جمع 

کنیم، پیر و اصفیا 

و اوصیا به یک 

معنی یعنی وصی 

به کار رفته است، 

چراکه به صراحت، 

مسأله ی اوصیا و 

اصفیا را در میان 

پیامبران پیشین 

نقل می کند و 

نتیجه می گیرد 

که در این ظهور، 

جانشینان و اصفیا 

دوبرابر هستند

کــه حضرت نقطه ی اولــی روحی له 
الفداء و هیجده حروف حی باشند، پنج 
دیگر در ملكوت اسرار الی االن مكتوم، 
حكمت االن اقتضاء ننماید، لكن من 

بعد ذکر خواهد شــد.« )مازندرانی، فاضل، امر و 
خلق جلد 2 صفحه  224(. 

»...حضرت عبدالبهاء صراحتاً نوزده نفس از آن 
نفوس اوصیا و اصفیــا را در لوح احّباي بادکوبه 
مشخص فرموده اند. ایشان مي فرمایند: »...ولي در 
این ظهــور اعظم دوبرابر آنانند. در این دور بدیع 
هیجده حروف حي و ذات مقّدس حضرت اعلي 
که جمعاً نوزده نفر مي گردد و همچنین پنج نفس 
مقّدس مبارک دیگر که حال ذکر ایشان حكمت 
اقتضا ننماید بعداً ظاهر و آشــكار شود.« پس در 
ایــن لوح مبارک، نوزده نفر از آن بیســت وچهار 
نفر مشــخص شــده اند. اما ذکر پنج نفس دیگر 
را بــه آینده موکول مي فرمایند. یكي دیگر از آن 
پنج نفس را هم در لوح مرحوم ناطق نیســتاني 
مشخص مي فرمایند: »از نفوس مبارکه اشخاص 
خمسه سؤال نموده بودي یكي از آن ها حضرت 
متصاعد الي اهلل حاجي میــرزا محّمدتقي افنان 
است. بنابراین جمعا 20 نفس مبارک از 24 نفر 
تابه حال مشــخص شده اند که هیچ کدام ولي امر 

نبوده اند!« )جزوه پاسخ به رفع شبهات، 69(.
نقد و بررسی پاسخ بهائیان  •

1- همان طور که در متن باال نیز اشــاره شده 
اســت، در کتاب مفاوضــات به صراحت جناب 
عبدالبهــاء از کلمه ی اوصیــاء و اصفیا یاد کرده 
و در قســمت قبلی به مســئله »پیر« پرداخته 
است. ارتباط بین پیر و اصفیاء را عدد 24، و »بر 
تخت های خود نشســته اند یعنی سلطنت ابدیه 

می کنند«، بیان کرده است. در جزوه ی 
رفع شــبهات، نگارنده دّقــت الزم را 
نكرده و فقط مسئله ی »پیر« را درنظر 
گرفته اســت. درحالی که اگر بخواهیم 
بین جمالت جنــاب عبدالبهاء جمع کنیم، پیر 
و اصفیــا و اوصیا به یک معنی یعنی وصی به کار 
رفته اســت، چراکه به صراحت، مسأله ی اوصیا و 
اصفیا را در میان پیامبران پیشــین نقل می کند 
و نتیجه می گیرد که در این ظهور، جانشــینان 
و اصفیا دوبرابر هســتند. این درحالی است که 
حروف حی را نمی توان از اوصیاء بهاءاهلل به شمار 
آورد، چراکه برخی از آنان اصاًل به بهاءاهلل ایمان 
نیاوردند و به اســالم بازگشتند و برخی به صبح 
ازل پیوستند و بعضی دیگر از آنان، بعد از مرگ 
بهاءاهلل زنده نبودند که بخواهند وصی او باشند و 
دین او را حفظ کنند. بدیهی است کسانی که به 
اصل دعوت بهاءاهلل ایمان نیاورده اند، یا پس از او 
زنده نبوده اند، نمی توانند وصی او و حافظ دیانت 
او باشند. نمونه های ذیل موید این مطلب هستند: 
* مالحسن بجستانی: »مالحسن بجستانی از 
حروف حی بود و در آغاز، قیام بر هدایت نفوس 
نمود ولكن چون سیل بالیا سرازیر و عظمت مقام 
حضرت باب مكشوف گشت، در عرفانش تزلزلی 
حاصل شد و خصوصاً پس از شهادت آن حضرت 
از صراط مستقیم بیان منحرف شد. چند سال بعد 
از شهادت حضرت باب در عراق به حضور جمال 
ابهی رسید و شــبهات خود را معروض داشت و 
لكن توفیق هدایــت نیافت.« )مازندرانی، فاضل، 
امــر و خلــق ج 2 ص226 و 227 ذیل انحراف 
مالحســن بجســتانی از حروف حــیـ  محمد 

حسینی ، حضرت باب ص487(. 
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اما به هرحال 

شوقی افندی 

در زمان زنده 

بودنش کسی را 

به عنوان جانشین 

خویش معرفی 

نکرد. همین 

مسأله باعث شد 

تا پس از فوت 

او اختالف های 

دامنه داری در 

میان بهائیان 

به وجود آید و 

فرقه های مختلفی 

ایجاد شوند

* »و میرزا محمد روضه خوان یزدی 
از بابیت برگشــتند و به جناب بها اهلل 
هم ایمان نیاوردند.« گهرریز، هوشنگ، 

حروف حی، ص85و 86(. 
2- شــوقی افندی در ترجمه ی انگلیسی این 
guard- )بخش از کتاب مفاوضات، از کلمه وصی 

ian( استفاده می کند و می نویسد: که عده صفی 

و عــده وصی که البته بــه قرائن قبلی همگی 
وصی بوده اند و طبیعتاً برگزیــده هم بوده اند، 

بیست وچهار بوده است:
 i-In each cycle the guardians and

holy souls have been twelve.

 “Saying, We give Thee thanks, O

 Lord God Almighty, Which art, and

 wast, and art to come; because Thou

 hast taken to Thee Thy great power,

 and hast reigned.”

Ineach cycle the guarians and hol

 y souls have been twelve. So Jacob

had twelve sons; in the time of Mo-

 ses there were twelve heads or chiefs

 of the tribes; in the time of Christ

 there were twelve Apostles; and in

 the time of Muhammad there were

 twelve Imáms. But in this glorious

 manifestation there are twenty-four,

 double the number of all the others,

for the greatness of this manifesta-

 tion requires it. These holy souls are

 in the presence of God seated on

 their own thrones, meaning that they

reign eternally.

(Some Answered Ques-

tions. Page 57)

با این توصیف، حتی با تفسیر شوقی 
از بیان عبدالبهــاء، اوالً نمی توان واژه ی پیر را از 
اصفیــا و اوصیا جدا نمود و ثانیاً نمی توان حروف 
حی و بابیان اولیه را از اوصیاء بهاءاهلل به شمار آورد 
و این انتساب، انتسابی ناشایسته و علی رغم میل 

حروف حی است.
٣- بــه فرض پذیــرش تفســیر عبدالبهاء از 
بیســت وچهار پیر یا وصی، سؤاالت مهم دیگری 
قابل طرح است که با این تفسیر قابل پاسخ گویی 
نیســت. از آن جمله اینكه چرا عبدالبهاء خود و 
شــوقی را در عده ی اصفیا نیاورده است؟ و چرا 
سایر اصفیاء به پیروان بهائیت معرفی نشده اند؟ 
آیا اوصیائی که ذکر نشــده اند، متولد شده اند یا 
در آینده متولد می شــوند؟ اگر در آینده متولد 
می شــوند، بهائیان با چه نشانه هایی باید آنان را 

بشناسند و از آنان تبعیت کنند؟ 
رهبری پس از شوقی •

باوجــود اینكه عبدالبهاء تأکید کرده بود که 
»اي احبــاي االهي، باید ولــي امر اهلل در زمان 
حیــات خویش من هو بعــده را تعیین نماید 
تــا بعد از صعــودش اختالف حاصــل نگردد 
)عبدالبهاء، الواح وصایا، ص 1٣(«، اما به هرحال 
شــوقی افندی در زمان زنده بودنش کســی را 
به عنوان جانشین خویش معرفی نكرد. همین 
مسأله باعث شد تا پس از فوت او اختالف های 
دامنــه داری در میان بهائیــان به وجود آید و 
فرقه های مختلفی ایجاد شــوند. مسئوالن رده 
باالی بهائی، برای جلوگیــری از اختالف های 
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پـایـان

بیشــتر، در پایان نقشــه ی ده ساله 
طی انتخاباتی در لندن اعضای اولین 
بیت العدل را تعیین و در حیفا مستقر 
نمودند. به این ترتیب اکثر بهائیان پیرو 

بیت العدلی شدند که البته ولی امر و جانشینی 
از بهاءاهلل در آن حضور ندارد و به همین علت، از 
دیدگاه رهبران بهائی دارای مشروعیت نیست، 

چراکه عبدالبهاء تأکید کرده است:
»ولی امراهلل رئیس مقدس این مجلس و عضو 
اعظم ممتاز الینعزل و اگر در اجتماعات بالذات 
حاضر نشــود، نائب و وکیلی تعییــن فرماید.« 

)عبدالبهاء، الواح وصایا، ص 16(.
نتیجه گیری •

بنابر عقل و فطــرت و نصوص، انتخاب وصی 
برای هرکس الزم اســت. این ضــرورت درمورد 
پیشــوایان دینی مردم جدی تر است، زیرا آن ها 
اساسی را بنیان می نهند که در حیات خود فرصت 
رســیدن به همه ی اهداف آن را نخواهند داشت 
و ادامه راهشان برعهده ی جانشینان شان خواهد 
بود. انتخاب وصی همه ی پیامبران االهی از طرف 
خداوند صورت گرفته و بر پیامبران واجب بوده که 

آن ها را به پیروان خود معرفی کنند. 
در آییــن بهائیــت مقــرر بــوده اســت که 
بیست وچهار پیر/وصی/صفی برای حفظ دیانت و 
انجام ســلطنت االهی و دائمی و رهبری جامعه 
ظهور کنند. رهبران بهائی در معرفی این افراد به 
جامعه ی بهائی دچار مشكل شدند و افراد متقدم 
بر بهاءاهلل و ایمان آورندگان نخســتین به باب را 
به عنوان بخشی از اصفیا و اوصیا معرفی کرده اند. 
این معرفی از آن جهت که برخی از این افراد اصاًل 
بهائــی نبوده اند و یا پیش از مرگ بهاءاهلل از دنیا 

رفته اند، قابل پذیرش نیست و بر مفهوم 
وصایت منطبق نمی شود. همچنین این 
افراد نوزده نفرند و نام ســایر اوصیا در 
نصوص بهائی مشــخص نشده است. 
مســأله ای که ابهام ها دربــاره ی اوصیاء رهبران 
این کیش را بیش ازپیــش می کند و با صراحت 
ادیان پیشین، در معرفی اوصیاء و نجات مردم از 
سردرگمی بعد از وفات پیامبران، در تعارض است.

منابع : .....................................................................
1- قرآن کریم.

2- ابن عساکر، تاریخ مدینه  دمشق، ج 92. 
٣- ابن المغازلــی، مناقب علی بن أبی طالب )علیه 

السالم(. 
4- ابن حنبل، فضائل الصحابة.

5- اسلمنت، بهاءاهلل و عصر جدید. 
6- اشراق خاوری، عبدالحمید، پیام ملكوت.

7- اشراق خاوری، عبدالحمید، رحیق مختوم.
8- بهاء اهلل، مجموعه ای از  الواح که بعد از کتاب 
اقدس نازل شــده؛ لجنه نشر آثار امری بلسان 
فارســی و عربی، النگنهاین؛ آلمان، نشــر اول؛ 

1٣7 بدیع.
9- جزوه پاسخ به رفع شبهات.

10- الحلي، کشف الیقین في فضائل أمیرالمؤمنین 
علیه السالم. 

11-  الخوارزمی، المناقب. 
12- دهخدا، لغت نامه.

1٣- گهرریز، هوشنگ، حروف حی.
14- مازندرانی، فاضل، امر و خلق ج2.

15- محمدحسینی، نصرت اهلل، حضرت باب، 
152 بدیع

ة
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پیروان آیین بهائی اعتقاد 
به وحــدت و  یکپارچگی 
و دوستی با ســایر ادیان دارند و به  وسیله ی 
این اعتقاد و شعار زیبا، زمینه ی تبلیغ آئین 
بهائی را فراهم می کنند.  یکی از مسائلی که 
می توان در این آئین مورد بررســی قرار داد 
این است که آیا در بهائیت این  یکپارچگی و 
اتحاد و عدم تفرقــه وجود دارد؟ با مطالعه ی 
آثار امری می بینیم که آیین بهائی انشعابات 
مختلفی دارد که هرکدام خود را دین درست 
می دانند. حقیقت این است که در بازه ی زمانی 
کوتاه 170 سال، دو آیین بابی و بهائی بیش از 
هر دین دیگری انشعاب هایی داشته اند که بر 
سر جانشــینی رهبران این گروه،  یعنی باب، 
بهاءاهلل، عبدالبهاء و شــوقی، رخ داده است. 
ناگزیر  نتایج  به نظر می رسد این انشعاب ها و 
خشونت بار آن، با ادعای وحدت عالم انسانی 
و صلح عمومی ناســازگار است و رهبران این 
آیین نتوانســته اند تعالیمی را که به خداوند 

منتسب می کنند، اجرایی نمایند.

کلید واژه •
بهائیت، انشــعاب، تفرقه، باب، صبح ازل، 

بهاءاهلل، عبدالبهاء، شوقی.

چکیـده
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برخی رهبران 

این آیین، منکر 

وجود تحزب و 

گروه بندی در 

دیانت بهائی 

شده اند و 

سعی در کتمان 

اختالفات موجود 

در بهائیت 

داشته اند، اما 

برخالف سخنان 

رهبران بهائیت 

که در طول 

مقاله به آن 

پرداخته خواهد 

شد، انشعاب 

و دسته بندی 

از آغاز، جزئی 

تفکیک ناپذیر، از 

بابیت و بهائیت 

بوده است

مقدمه  •
از جریان هــای فكری و  یكــی 
عقیدتــی که در ســال های اخیر و 
دوره ی معاصر به وجود آمده، جریان 

بابیت و بهائیت اســت که در بســتر ادعای 
مهدویت شكل گرفته است. بهائیان عقاید و 
آراء مختلفی دارند که با توجه به آن ها آیین 
خــود را تبلیغ کرده و معرفی می کنند. یكی 
از ســخنانی که بهائیان در معرفی و توضیح 
آییــن خود می گویند این اســت که در این 

آیین جدید تفرقه و دوگانگی 
وجود نــدارد و همه چیز بر 
مبنای اتحاد و دوستی برقرار 
اســت )برای مثال: بهاءاهلل، 
آثــار حضرت  از  منتخباتی 

بهاءاهلل، ص142-14٣(.
در جزوه ی رفع شــبهات، 
از  جمعــی  نوشــته ی 
آمده  بهائــی  نویســندگان 
است: »مدتي است که برخي 
مخالفان آئیــن بهائي براي 

ایجاد تفرقه میان بهائیان و خدشه دار کردن 
اعتبار حضــرت ولي امراهلل  یعنی شــوقی و 
اعظم االهی، مرکز تصمیم گیری  بیت العدل 
در بهائیت، دست به انتشار ادعاهاي توخالي 
میســن ریمي -رهبر گــروه ریمی ها و  یكی 
از شــعبه های بهائیت- درمورد ادعاي والیت 

امري کرده اند ]زده اند.[« )ص 162(
صرف نظر از درســتی یا نادرســتی ادعای 
میســن ریمی   درباره ی والیــت امری، این 
نكتــه قابل توجه اســت که »انشــعاب« و 

»گروه بندی هایــی« که در بهائیت 
به وجــود آمده، با برخی ســخنان 
رهبران این گروه در تعارض است. 
برخی رهبران این آیین، منكر وجود 
تحزب و گروه بندی در دیانت بهائی شده اند و 
سعی در کتمان اختالفات موجود در بهائیت 
داشته اند، اما برخالف سخنان رهبران بهائیت 
که در طــول مقاله بــه آن پرداخته خواهد 
شد، انشــعاب و دســته بندی از آغاز، جزئی 

تفكیک ناپذیر، از بابیت و بهائیت بوده است. 
مســأله ی جانشینی باب 
و جدایــی دو بــرادر،  یعنی 
میرزاحســین علی بهــاءاهلل 
و میرزا یحیی صبــح ازل از  
یكدیگر و انشــعاب هر دوی 
آن ها از بابی گری را می توان 
اولیــن اختالف جــدی در 
این گــروه ارزیابی کرد و در 
ادامه پس از مرگ هریک از 
رهبران بهائی،  یعنی بهاءاهلل، 
فرزندش عبدالبهاء و پس از 
او شوقی افندی، اختالف ها و دگرگونی هایی 
در بهائیــت به وجود آمد که در جای خود به 

هر یک پرداخته خواهد شد. 
بدیهی اســت بــرای ارزیابــی رویدادها و 
برخوردهــا و انشــعاب ها در هــر گروهی، 
نخست باید خود آن آئین را شناخت؛ لذا به 
خواننده ی محترم توصیه می شــود، چنانچه 
آشــنایی با تاریخچه ی بابیت و بهائیت ندارد 
به منابعی که دراین باره نوشــته شده است، 
مراجعه فرمایند. در موضــوع تاریخ بابیت و 

این عکس به صفحه 171 (3 صفحه بعد) منتقل شود.
زیرنویس عکس: میرزا یحیی صبح ازل
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حال این سؤال 

پیش می آید که 

آیا به راستي هیچ 

اختالف و نزاعي 

بین پیروان باب و 

بهاءاهلل و دیگران 

نبوده و نیست؟ 

براي پاسخ به این 

سؤال  حوادث 

و رویدادهایي 

که پس از باب 

تاکنون رخ داده 

است، با استناد 

به منابع خود آنان، 

به طور خالصه 

بررسي مي شود.

بهائیت کتاب های بســیاری نوشته 
شده است که از آن جمله می توان 
به »تاریخ جامع بهائیت« نوشته ی 
بهرام افراسیابی و »نگاهی تاریخی 

به آیین بهائی« نوشته ی مهدی حبیبی و نیز 
»درس نامه  شناخت بهائیت« نوشته ی حسین 

رهنمایی اشاره کرد.
1- ادعای عدم تفرقه در بهائیت •

یكي از ادعاهــاي بهائیان عــدم تفرقه و 
جدایي و انكار وجود انشــعاب در میان آنان 
است. بهائیان این امر را فضیلت آیین خود بر 

سایر شرایع مقدس گذشته مي دانند.
یكي از نویســندگان بهائي در این زمینه 
مي نویسد: »در دیانت مقدسه بهائي راه تفرق 
و پیدایش مذاهب به کلي مســدود اســت.« 

)روحاني، برهان واضح، ص94(.
همچنین رهبــران بهائــی در این زمینه 
ســخنانی را بیان داشــته اند. به عنوان نمونه 

بهاءاهلل دراین باره مي نویسد:
»اي اهل عالــم! فضل این ظهور اعظم آن 
 که آنچه سبب اختالف و فساد و نفاق است از 
کتاب محو نمودیم و آنچه علت الفت و اتحاد 
و اتفاق است، ثبت فرمودیم؛ نعیماً للعالمین«. 
طبــق این بیان مبارک جمیع ابواب اختالف 
و انشــعاب دین و پیدایش مذاهب فرعیه در 
دیانت بهائی مســدود و از هر حیث موجبات 
الفت و محبت بشــر در جمیع مراحل دینی 
و اجتماعــی فراهم و وحــدت کلمه و حفظ 
حصن امراهلل تأمین گشته است )یزدانی، نظر 
اجمالی، ص ٣0. مجموعه الواح مبارکه چاپ 

مصر، ص 297(.

یكي دیگــر از ادعاهای بهائیت، 
ســازگاري و عدم نــزاع و جدال با 
سایرین است. بهاءاهلل در این زمینه 
مي گوید: »فســاد و نــزاع و قتل و 
غارت شأن درندگان ارض است« )اشراقات و 

چند لوح دیگر، ص14(.
حال این سؤال پیش می آید که آیا به راستي 
هیچ اختالف و نزاعي بین پیروان باب و بهاءاهلل 
و دیگران نبوده و نیســت؟ براي پاسخ به این 
ســؤال  حوادث و رویدادهایي که پس از باب 
تاکنون رخ داده است، با استناد به منابع خود 

آنان، به طور خالصه بررسي مي شود.
2- اولین اختالف بعد از ادعای قائمیت  •

باب
میرزا علی محمد شیرازی ملقب به باب یک 
از مریدان سیدکاظم رشتی رهبر شیخیه بود. 
هنگامی که سیدکاظم رشتی در سال 1259 
قمری/1844 میالدی وفات کرد، چهار نفر از 

مریدانش ادعای جانشینی او را کردند:
میرزا علی محمد شیرازی،
حاجی محمدکریم خان،

میرزا شفیع تبریزی،
میرزا حكاک اصفهانی.

میرزا علی محمد شیرازی در ابتدا اعالم کرد 
که باب امام زمان علیه السالم است و در ادامه 
ادعاهای خــود را تغییر داد تا جایی که خود 
را قائم موعود، سپس پیامبری جدید معرفی 
کــرد و ادعای الوهیت نیز در کارنامة خویش 

دارد.
شــاید بتــوان اولین اختالف و انشــعاب 
در بابیــت و بــه دنبــال آن در بهائیت را به 
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شاید بتوان 

اولین اختالف 

و انشعاب در 

بابیت و به دنبال 

آن در بهائیت را 

به روی گردانی 

گروهی از مریدان 

باب پس از 

ادعای قائمیت او 

دانست.

به دنبال دعوي 

قائمیت باب، 

گروهي از 

مریدانش از 

او روي گردان 

مي شوند؛ مانند 

مالعبدالخالق 

یزدي

روی گردانی گروهی از مریدان باب 
پس از ادعای قائمیت او دانست.

بــه دنبال دعــوي قائمیت باب، 
گروهي از مریدانش از او روي گردان 

مي شوند؛ مانند مالعبدالخالق یزدي. بهاءاهلل 
در یكــي از آثار خود چنیــن بیان مي کند: 
»مالعبدالخالق از مشــایخ شــیخیه بود. در 
اول امــر که نقطه ی اولي روح ماســواه فداه 
در قمیص بابیت ظاهر، اقبال نمود و عریضه 
معروض داشت. از مصدر عنایت کبري ذکرش 
نازل و برحسب ظاهر کمال عنایت نسبت به 
او مشهود، تا آنكه لوحي مخصوص او ارسال 
فرمودند. در او این کلمــه ی علیا نازل: َقولُُه 
تَعالي: إنَّني أنَا القائُِم الَحقُّ الَّذي أنُتم بُِظُهورِِه 
تُوَعُدون، بعد از قرائت، صیحه زد و به اعراض 
تام قیام نمود و جمعي در ارض طاء )طهران( 
به سبب او اعراض نمودند« )فاضل مازندرانی، 
ظهورالحق، صص 17٣ و 174(. مالعبدالخالق 
چنان به باب به عنوان رکن رابع ایمان داشت 
که فرزندش را نیز در راه باب از دســت داده 
بــود، اما بعد از مطالعه ی این لوح مخصوص، 
گفت: »ای وای! فرزندم به ناحق کشته شد.« 
)اشــراق خاوری، قاموس ایقــان، ج2، صص 

1002و100٣(.
مالعبدالخالق در میان بابیه مقامي رفیع و 
ارجمند داشــت، چراکه کسي بود که باب او 
را شــاهد حقانیت خود مي دانست. چنان که 
بهاءاهلل می گوید: »حضرت اعلي روح ماسویه 
فداه، بر اثبات حقیتشــان در آخر تفسیر  هاء 
بــه شــهادت دو عالم اســتدالل فرموده اند: 
مالعبدالخالــق و حاج محمدعلــي برقاني 

 : قزویني. مي فرمایند: َقولُُه َجلَّ َو َعزَّ
َو َكفي بَِشــهاَدتِِهما في َحّقي َعلي 
ذلَِك األمِر َشــهيداً. انتهي. مع آنكه 
بعد از مالحظه ی لــوح مبارک که 
مي فرمایند: إنَّني أنَا القائُِم الَّذي أنُتم بُِظُهورِِه 
تُوَعُدون، نفس اول اعراض نمود اعراض شدید 
و نفــس ثاني هم من بعد اقبــال ننمود و با 
احدي تقرب نجست« )اشراق خاوری، مائده 

آسمانی، ج7، ص245(. 
درواقــع در زمــان باب عموم شــیخیان 
متشــرعی که به باب ایمان آورده بودند، وي 
را در مقام نیابت حضرت بقیة اهلل علیه السالم 
مي شــناختند و پــس از آگاهــی از دعوي 
مهدویت باب، ادعای وي را نپذیرفتند و از او 
رویگردان شدند و به این ترتیب اولین جدایی 

و تفرقه در بین پیروان این آیین پدید آمد.
نمود بارزتر اختــالف در میان پیروان باب 
در حادثه ی بدشــت قابل مالحظه است. در 
واقعه ی بدشــت که در سال 1264 قمری و 
چنــد ماه قبل از اعــالن ادعای قائمیت باب 
صــورت پذیرفت، برخی پیــروان باب مانند 
قرة العين و بهاءاهلل، عقاید و احكام اســالمی 
را منسوخ دانستند و ظهور باب را ظهور دینی 
جدیــد معرفی کردند. حاضــران در واقعه ی 
بدشت به دو دسته تقســیم شدند. گروهی 
این ادعا را پذیرفتند و گروهی مانند قدوس 
)از حروف حــی و نزدیكان باب( در برابر این 
ادعا مقاومت کردند و هرگز در برابر این ادعا، 
تسلیم نشــدند و تا آخرین لحظه حیات، به 
احكام اسالمی عمل کردند. )زواره ای، تاریخ 
میمیه، ص111(. نقل اســت که مالحسین 

ة
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بعد از قتل باب 

عالوه بر اینکه 

بر سر جانشینی 

او بین دو برادر 

یعنی صبح ازل و 

بهاءاهلل اختالف 

شدیدی ایجاد 

 شد، در بین دیگر 

پیروانش درمورد 

من  یظهره اهلل نیز 

کشمکش به وجود 

آمد و این مقام 

مدعیان بسیاري 

پیدا کرد.

بشرویی وقتی خبر اجتماع بدشت 
را شــنید گفت: اگر در آنجا بودم، 
اصحاب بدشــت را با شمشیر کیفر 
می کردم )فاضــل مازندرانی، تاریخ 

ظهور الحق، بخش ٣، ص 110(. از میان این 
گروه می توان به عبدالخالق اصفهانی اشــاره 
کرد که براساس منابع تاریخی بهائی، بعد از 
مشاهده ی کشف حجاب از قرة العين، گلوی 
خود را با چاقو چاک داد و درحالی که خون از 
او ســرازیر بود، از آن صحنه دور شد )شوقی، 
قرن بدیــع، 95(. اما گــروه دوم به رهبری 

بهاءاهلل، به ادعای نسخ احكام 
و عقاید اسالمی دامن زدند و 
از قضا همین گروه را بعدها 
باب تأیید کرد )شوقی، قرن 

بدیع، 97(.
3- اختالف بعد از مرگ  •

باب
بعد از قتــل باب عالوه بر 
اینكه بر سر جانشینی او بین 
دو برادر یعنــی صبح ازل و 

بهاءاهلل اختالف شــدیدی ایجاد  شد، در بین 
دیگــر پیروانش درمورد مــن  یظهره اهلل نیز 
کشــمكش به وجود آمد و این مقام مدعیان 

بسیاري پیدا کرد.
باب در مواضع متعددي، مریدان خود را به 
آمدن شخصي به نام »من یظهره اهلل« بشارت 
داده بود. باب ایمان آوردن به وي و اطاعت از 
دستوراتش را بر پیروانش واجب می دانست. او 

در آثارش گفته بود: 
»من یظهره اهلل کتاب ناطق اســت وقت 

ظهــور او ایمــان جمیــع منقطع 
مي شود مگر کساني که به او ایمان 
آورند« )باب، بیان فارسي، باب سوم 

از واحد دوم، ص2٣(.
براســاس این پیشــگویی مدعیان زیادي 
پیدا شــدند و بیست وپنج نفر از بابیه خود را 
من یظهراهلل خواندنــد. هرکدام افرادي را دور 
خود جمع کرده و فرقه اي را تشــكیل دادند. 
مانند میرزااســداهلل دیان و میرزامحمد نبیل 
زرندي و میرزاغوغاي درویش و ســید بصیر 
هندي و برخي دیگــر )فیضی، حضرت بهاء 

اهلل، ص 10٣(. 
4- اختالف صبح ازل با  •

بهاءاهلل
پس از باب، جانشــیني او 
به میرزایحیي نــوري برادر 
میرزاحسین علي  کوچک تر 
رسید. شواهدي در میان آثار 
باب وجود دارد که حاکي از 
وصایت او به صبح ازل است؛ 
ازجمله در آغاز کتاب نقطة 
الكاف، عین دستخط سید باب به میرزایحیي 

گراور شده است که در آن مي نویسد: 
»هذا ِکتاٌب ِمن َعلِيٍّ َقبَل نَبیل ... إلي َمن 
یَعِدُل اسُمُه اسَم الَوحید ... أن یا اسَم الَوحیَد 
َفاحَفظ ما نُزَِّل فِي الَبیاِن و أُمر بِِه َفإنََّک لَِصراُط 
َحقٍّ َعظیٍم « این مكتوبي است از جانب علي 
قبل نبیل )علي محمد( به سوي آن که نامش 
با نام وحید معادل اســت -وحید در عدد با 
یحیی برابر اســت-  اي وحید آنچه در بیان 
نازل شده نگهداري کن و به آن امر نما پس 

ة

این عکس به ص 178 (7 صفحه بعد) منتقل شود.
زیرنویس عکس: میسون ریمی
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توجه به 

درگیری های 

متعدد بابیان با 

شیعیان در بغداد 

و اعتاب مقدسه، 

حکومت عثمانی 

مجبور به مداخله 

شد و بابیان را از 

عراق به ادرنه در 

ترکیه تبعید کرد. 

اختالفات در ادرنه 

نیز ادامه یافت 

و تعداد زیادی از 

طرفداران ازل و 

بهاءاهلل به دست 

رقیب کشته 

شدند 

همانا تو راه حقیقت بزرگي هستي 
)نقطة الكاف، مقدمه کتاب، ص19(.

واضــح  اعــالم  برخــالف 
نصــب  بــرای  میرزاعلی محمــد 

میرزایحیی به عنوان جانشــین خود، تعداد 
اندک دیگری با ادعای جانشــینی او بعد از 
مرگش سر بلند کردند و دعوای شدیدی میان 
بابیان شایع شد و علناً شروع به کشتن یكدیگر 
کردند. در نهایت میرزایحیی گوشه نشین شد 
و میرزاحسین علی، یعنی برادر بزرگ تر، رهبر 

بهائیان شد.
چون میــان اصحاب باب 
پیدا  تــازه  دعاوي  زمزمه ی 
شده بود و میرزاحسین علي 
نیز خود چنیــن خیالي در 
سر داشت، سخت به کوبیدن 
رقیبان پرداخت و بازار آشوب 
و آدم کشــي را رونــق داد و 
این رفتار سبب شد تا فساد 
و هرج ومــرج در میان بابیان 
باال بگیرد )شوقی، قرن بدیع، 

جلد دوم، ص 122، چاپ 120 بدیع )در جلد 
دوم چاپ بعد این مطلب حذف شده است((.

به هرحال، بهاء اهلل به طور غیر مســتقیم، 
صبح ازل را به کناري زده خود حاکم مطلق 
شــده بود. بعضي هوشمندان از کبار بابیه به 
اشــاره و کنایه به صبح ازل مطلب را حالي 
کردنــد و او بر برادر غضب نمــود و وي را از 
خــود راند و میرزاحســین علي ناچار به طور 
پنهانــي و بي خبر، از بغداد خارج شــد و به 
کوه هاي ســلیمانیه نزدیک موصــل به نزد 

دراویش نقشبندیه و قادریه رفت. او 
دو سال تمام در آن نواحي با لباس 
و کشــكول درویشي با نام دروغین 
درویش محمد به مطالعات عرفاني 
و عملیات کیمیاگري پرداخت )شوقی، قرن 

بدیع، جلد دوم، ص 112(.
پس از گذشت دو سال چون در سلیمانیه 
هم کار بر او ســخت شد و از خانقاه دراویش 
اخراج گردید ناچار شــد با نوشتن نامه هاي 
التماس آمیز و عبارات ترحم انگیز، برادر را بر 
ســر مهر آورد و خود را دوباره به مقام سابق 
برساند )اشراق خاوری، رحیق 

مختوم، ج1، ص ٣41(.
صبــح ازل به وي اجازه ی 
بازگشــت داد و او به بغداد 
بهــاءاهلل  مراجعــت کــرد. 
دراین باره می نویسد: »باري، 
تا آنكه از مصــدر امر حكم 
رجــوع صادر شــد. البــّداً 
تسلیم نمودم و راجع شدم« 

)بهاءاهلل، ایقان، ص 167(.
پس از بازگشت بهاءاهلل به بغداد، درگیری 
او با مریدان ازل ادامه داشت تا آنكه در سال 
1279 در باغ نجیب پاشا در بغداد، اعالم کرد 
که او همان »من یظهره اهلل« است. این ادعا 
آتش اختالف را شعله ورتر ساخت و با توجه به 
درگیری های متعدد بابیان با شیعیان در بغداد 
و اعتاب مقدسه، حكومت عثمانی مجبور به 
مداخله شــد و بابیان را از عــراق به ادرنه در 
ترکیه تبعید کرد. اختالفات در ادرنه نیز ادامه 
یافت و تعداد زیادی از طرفداران ازل و بهاءاهلل 

ة

این عکس به ص 179 (7 صفحه بعد) منتقل شود.
زیرنویس عکس: جوئل بی مارانجلا
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چون دامنه ی 

دودستگي باال 

گرفت و کار به 

جنگ وکشتار 

رسید، دولت 

عثماني به ناچار 

آنان را از هم جدا 

کرد و در میان 

هر گروه چند نفر 

از دسته ی دیگر 

قرار داد تا از 

تباني ها و توطئه ها 

جلوگیري کنند 

و آنگاه ازلیان 

را به ماغوسا یا 

ماگوستیا در خاک 

قبرس و بهائیان 

را به قلعه ی عّکا 

در خاک فلسطین 
فرستاد

به دست رقیب کشته شدند )نبوی، 
تنبیه النائمیــن، صص٣89-420، 
تحلیل روایت های کشــتار بهائیان 
از ازلیان در ابتدای دعوت بهاءاهلل(. 

چون ادامه ی این وضعیت ممكن نبود، دولت 
عثمانی صبح ازل را به همــراه طرفدارانش 
به قبــرس و میرزاحســین علی را به همراه 
خانواده اش به فلسطین تبعید کرد. بنابراین 
بهائیان به دو گروه مشــخص تقسیم شدند، 
پیروان صبح ازل به عنوان »ازلی« یا »بیانی« 
شــناخته شــدند و پیروان میرزاحسین علی 

به عنوان »بهائی« مشهور شدند.
مازندرانی در این زمینه می گوید: »کاروان 
بابیان از پایتخت عثمانیان به سوي ادرنه ـ از 
شــهرهای عثمانی )ترکیه فعلی( که در بین 
بهائیان به ارض سّر مشهور است ـ اعزام شد 
و در ادرنه بود که چنددستگي و جدایي میان 
بابیــه افتاد. گروهي از بزرگان بابیه صبح ازل 
را وصي باب دانســتند و پیــروي اش را الزم 
شمردند و نام ازلي گرفتند. جمعي دیگر داعیه 
میرزاحســین علي را پذیرفته خود را بهائي 
نامیدند. گروهي هم به دنبال میرزااســداهلل 
دیــان، دیگر مدعی مــن  یظهراللهی، رفتند 
و »دیاني« خوانده شــدند.« )همــو، تاریخ 

ظهورالحق، ص 66(.
گروهي دیگر که هنوز خاطرات شــیریني 
از طاهره قرة العین به یاد داشتند، دل بستگي 
ســابق را تجدید نموده، وي را با آنكه در قید 
حیات نبود، به پیشوایي برداشته و لقب »قّرة 
العیني« گرفتند. )رحیــق مختوم، ج2، ص 
1149، ذیل عنــوان »و در مدینه ی قزوین 

مؤمنین به چهار فرقه منقسم ...«(. 
طاهره در ابتدا از پیروان شیخیه 
بود و در مجالــس، پیرامون عقاید 
شــیخیه و آرای ویژه ی خود سخن 
مي راند و براي آنكه گوي سبقت را از رقیبان 
پرســابقه برباید، در مجلس درس روبنده از 
چهره خود برمي داشت )ابوالفضل گلپایگانی، 
کشف الغطاء، ص96؛ آیتی، الكواکب الدریه، 
ج1، ص111( و بــه تدریــس مي پرداخت و 
مباحث دشوار را با قصاید دلربا مي آمیخت و 
لذا برخي شیخیان صاحب دل به او سر سپرده 
بودند )اشــراق خاوری، تلخیص تاریخ نبیل، 

ص 265(.
قرةالعين و یارانش به شنیدن نداي بابیت 
میرزاعلي محمد شیرازی به او گرویدند و بابی 
شدند و در ادامه در بسیاری از اتفاقات در کنار 

میرزاحسین علی نوری بودند.
برخــي دیگــر از بابیــان مالمحمدعلي 
بارفروشــي را برتر از دیگران پنداشــتند که 
آن ها را »قدوســي« مي نامند. بعضي بابیان 
دامان آن رؤسا را رها ساخته چنگ در کتاب 
بیان باب زدند و به »بیاني« شناخته شدند و 
سرانجام نوهوساني دیگر به مصداق »آنجا که 
عیان اســت چه حاجت به بیان است« پشت 
پا به تمام این دستاویزها زده خویش را تابع 
خواست دروني و شــهود وجداني دانسته و 
»عیاني« نام گرفتند )اشراق خاوری، رحیق 

مختوم، ج 2، ص 1149(. 
این اختالفات آسیب شدیدي به بابي گري 
وارد آورد و در این میان جدایي بهاءاهلل و صبح 
ازل بیش از همه مؤثر بود. بهاءاهلل اعالم داشت 

ة

ة
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بعد از مرگ 

میرزاحسین علي 

بهاءاهلل نیز بین 

فرزندانش 

عباس افندي 

ملقب به 

»غصن اعظم« و 

میرزامحمدعلي 

افندي ملقب به 

»غصن اکبر« 

بر سر وصایت 

اختالف و درگیري 

به وجود آمد

که وصایت ازل بي اساس است، زیرا 
خود او با همدستي میرزاعبدالكریم 
قزوینــي کاتــب، آن را ســاخته و 
پرداخته اند و به خاطر مصالحي بوده 

که اینک وجود ندارد.
عبدالبهاء دراین مــورد می گوید: »چون از 
برای بهاءاهلل در طهران شهرت عظیمه حاصل 
و قلوب ناس بــه او مایل بــا ماّلعبدالكریم 
دراین خصوص مصلحــت دیدند که با وجود 
هیجــان علما و تعّرض حــزب اعظم ایران و 
قّوه قاهره ی امیرنظام، باب و بهاءاهلل هر دو در 
مخاطره ی عظیمه و تحت سیاست شدیده اند، 
پس چاره باید نمود که افكار متوّجه شخص 
غائبی شود و به این وســیله بهاءاهلل محفوظ 
از تعــّرض ناس ماند و چــون نظر به بعضی 
مالحظــات شــخص خارجــی را مصلحت 
ندانستند، قرعه این فال را به نام برادر بهاءاهلل، 
میرزایحیی، زدند« )عبدالبهاء، مقاله شخصی 

سّیاح، ص ٣6 و ٣7(.
مبلغان بهائی تنهــا افراد مطلع از این قرار 
پنهان را میرزاموســی کلیم و مالعبدالكریم 
قزوینــی و بهاءاهلل و ازل دانســته اند )افنان، 
مقالــه ی ایام بطون، مجموعــه مقاالت، ص 
404(. به نظر می رســد نمی تــوان از منابع 
مستقل تاریخی، چنین ادعایی را تأیید کرد؛ 
ضمــن آنكه بهاءاهلل در ایــن واقعه، به جعل 
دستخط باب برای حفظ منافع خود تصریح 

کرده است. 
صبح ازل مدعي بود که براساس آثار باب، 
جانشین اوست و برادرش هوس ریاست دارد 
و مي خواهد بدین شــیوه جــاي او را بگیرد، 

چراکه در چنین فاصله کمي هیچ 
شریعتي منسوخ نمي گردد و هنوز 
مواعید کتاب بیان عملي نشــده تا 

مظهر بعد ظاهر شود.
چون دامنه ی دودســتگي باال گرفت و کار 
به جنگ وکشتار رسید، دولت عثماني به ناچار 
آنــان را از هم جدا کــرد و در میان هر گروه 
چند نفر از دسته ی دیگر قرار داد تا از تباني ها 
و توطئه ها جلوگیري کنند و آنگاه ازلیان را به 
ماغوسا یا ماگوستیا در خاک قبرس و بهائیان 

را به قلعه ی عّكا در خاک فلسطین فرستاد. 
5- اختالف بعد از بهاءاهلل •

همان طــور کــه بعد از مرگ باب بر ســر 
جانشیني وي اختالف ایجاد شد، بعد از مرگ 
میرزاحســین علي بهاءاهلل نیز بین فرزندانش 
عباس افنــدي ملقــب به »غصــن اعظم« و 
میرزامحمدعلي افندي ملقب به »غصن اکبر« 
بر سر وصایت اختالف و درگیري به وجود آمد، 
هرچند بهاءاهلل وصیت کــرده بود که هر دو 
فرزند باید به ترتیب وصایت را برعهده بگیرند. 

متن وصیت او چنین است:
َر اللُ َمقاَم الُغصــِن األكَبَر بَعَد  » َقــد َقــدَّ
َُّه ُهــَو اآلِمُر الَحكيُم َقــِد اصَطَفيَنا  َمقاِمــِه إن
األكَبَر بَعَد األعَظــم« یعني: خدا مقام غصن 
اکبر )محمدعلی( را بعد از مقام غصن اعظم 
)عباس افندی( قرار داده اســت؛  یعنی پس از 
من عباس و پس از او محمدعلی جانشین من 
است )بهاءاهلل، مجموعه الواح، کتاب عهدي، 

ص402(.
بااین حال بین دو برادر اختالف و دودستگي 
ایجاد شد و این دعوا تا بدانجا رسید که عباس 
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این اقدام 

عبدالبهاء، 

برخالف دستور 

و وصیت پدرش 

بود و از طرف 

برخی از بهائیان 

نمی توانست قابل 

قبول باشد. به 

هر روی پس از 

مرگ عبدالبهاء، 

شوقي به یاري 

مادرش به ریاست 

بهائیان رسید؛ اما 

گروهي زعامت او 

را نیز نپذیرفتند 

و جدایي دیگري 

حادث شد

افندي، غصــن اکبر را ناقض اکبر و 
مریدانش را ناقضین خواند و پیروان 
خود را ثابتین نام نهاد و محمدعلي 
نیز، غصن اعظم را رئیس المشرکین 

گفتــه و ابلیس لقب داد )شــوقی، توقیعات 
مبارکه )لوح قرن(، جلد 1، ص 10٣ / اشراق 

خاوری، رحیق مختوم، ص 87(.
صبحي مهتدي از دوستان عبدالبهاء -که از 
نزدیک با این ماجراها درگیر بوده اســت- در 
این باره چنین مي نویسد: »اما بابیان بهائي نیز 
به دو فرقه منقسم مي شوند: یک دسته آناني 

که پس از مــرگ بهاءاهلل به 
عبدالبهاء )غصن اعظم( توجه 
نمودنــد و به ثابتین معروف 
شــدند و دســته دیگر که 
پیروي غصن اکبر، محمدعلي 
افندي را کــرده، خویش را 
موحدین نامیدند. ثابتین به 
پیروان غصــن اکبر ناقضین 
مي گویند؛ کنایه از آنكه عهد 
بهاءاهلل را شكستند و به وصي 

نخستین او )عبدالبهاء( نگرویدند و موحدین، 
تبعــه ی عبدالبهاء را مشــرکین مي خوانند؛ 
بدین جهت که عبدالبهاء را در عصمت کبري 
شریک حق قرار داده اند.« )مهتدي، خاطرات 
زندگي صبحي و تاریخ بابي گري و بهائي گري، 

ص92(.
صبحي مهتــدي همچنیــن در کتابش 

مي نویسد:
»مابین این دو دسته بیرون از اندازه تصور، 
نقار و کدورت اســت... خود عبدالبهاء نیز از 

مواجهه و مالقات محمدعلي افندي 
بي اندازه احتراز داشــت... عبدالبهاء 
راضي نبود که از بهائیان ثابت کسي 
با محمدعلــي و پیروانش مالقات 
کند و اگر کســي چنین مي کرد از او دلگیر 
مي شــد و او را از خود مي راند و این گناهي 
بود که قابل آمرزش و عفو نمي بود.« )همان، 

ص182-184(
ایــن اختالفات در سراســر دوران زعامت 
عبــاس افنــدی بــر بهائیت ادامه داشــت. 
محمدعلی که بسیاری از آثار مكتوب بهاءاهلل 
از  داشــت،  اختیــار  در  را 
تســلیم آن به برادر بزرگ تر 
خــودداری می کرد. از جمله 
روش اجــرای نماز نه رکعتی 
که بهاءاهلل در کتاب اقدس بر 
پیروان خویش واجب نموده 
بود، در اختیار او بود. هنگامی 
دوره ی  در  بهائیــان  کــه 
عباس افندی می خواستند از 
روش و چگونگی اجرای این 
نماز مطلع شــوند، عبدالبهاء با ندبه و زاری، 
آن را اسیر دست برادرش محمدعلی معرفی 
کرد و تصریح کرد که آثار بســیار دیگری از 
بهاءاهلل نزد اوســت که دسترســی به آن ها 
برای عبدالبهاء مقدور نیست )اشراق خاوری، 
گنجینه حــدود و احــكام، ص٣2؛ هادیان، 

مسأله مشروعیت، صص 1٣1-127(.
6- اختالف بعد از عبدالبهاء •

ازآنجایی که عبدالبهاء فرزند پسر نداشت، 
با آنكه بــرادرش غصن اکبر زنده بود، قبل از 

زیرنویس عکس: محمدعلی افندی
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هنگامی که 

شوقی افندی 

بدون داشتن 

فرزند و هیچ 

وصیت نامه ی 

شناخته شده ای 

از دنیا رفت، 

به دنبال آن جنگ 

قدرت پدید آمد

مرگش با نوشتن الواح وصایا، براي 
رهبري و ریاست بهائیان قرار تازه اي 
نهاد و سلســله ی والیــت امراهلل را 
تأســیس نمود. بنابر مضامین الواح 

وصایا، اولین ولي امر، نوه ی دختري عبدالبهاء 
یعني شوقي افندي و پس از او سلسله ی اولیاء 
امر در نسل او و فرزندان ذکور او، نسل به نسل 
خواهند بــود. عبدالبهــاء در الــواح وصایا 
می نویسد: »ای یاران مهربان، بعد از مفقودی 
این مظلــوم، باید اغصان و افنان ســدره ی 
مبارکــه و ایادی امر اهلل  و احّبای جمال ابهی 
توّجه به فرع دو ســدره که از دو شــجره ی 
مقّدسه ی مبارکه انبات شده ]=روییده[ و از 
اقتران ]=نزدیكی[ دو فــرع دوحه ی ]=باغ[ 
رحمانّیه به وجود آمده  یعنی »شوقی افندی« 
نمایند. زیرا آیت اهلّل و غصن ممتاز و ولی امر اهلل 
و مرجع جمیع اغصان و افنان و ایادی امر اهلل و 
احّباءاهلّل است و مبّین آیات اهلّل و من بعده بكراً 
بعد بكر  یعنی در سالله ی او.« )عبدالبهاء الواح 
وصایــا، ص 11 تا 16/ نظر اجمالی به دیانت 

بهائی )چاپ قدیم(، ص 66 تا 68(.
این اقــدام عبدالبهاء، برخالف دســتور و 
وصیت پدرش بود و از طرف برخی از بهائیان 
نمی توانست قابل قبول باشد. به هر روی پس 
از مرگ عبدالبهاء، شــوقي به یاري مادرش 
به ریاست بهائیان رسید؛ اما گروهي زعامت 
او را نیــز نپذیرفتند و جدایي دیگري حادث 
شد. برخي از مبلغان و بزرگان بهائي همچون 
عبدالحسین آیتي و فضل اهلل صبحي و میرزا 
حسن نیكو و... هم از عقائد بهائي برگشتند و 

مسلمان شدند.

عباس افنــدي دومین پیشــوای 
بهائیــت در الواح وصایــا درباره ی 
جانشینان پس از شوقي و والیت امر 

در نسل او تأکید کرده بود.  
 او مي نویســد: »اي احباي الهي باید ولي 
امراهلل در زمان حیات خویش »من هو بعده« 
را تعیین نماید تا بعــد از صعودش اختالف 
حاصل نگردد و شــخص معیــن باید مظهِر 
تقدیــس و تنزیه و تقوای الهی و علم و فضل 
و کمال باشد« )همان، ص1٣؛ اشراق خاوري، 

ایام تسعه، ص468(.
برخالف انتظار عبدالبهاء شوقی عقیم بود و 
نسلی نداشت تا از میان آن ها، جانشین خود را 
معین سازد. او حتی از میان سایر بهائیان نیز 
برای بعد از خود جانشین انتخاب نكرد و پس 
از مرگش کشمكش شــدیدي میان بهائیان 
به وجــود آمد و موضوع رهبري بهائیان دچار 

دسته بندي، انشعاب و افتراقی دیگر شد.
عبدالبهاء در الــواح وصایاي خود درباره ی 
تشكیل هیأتي دائمي برای خدمت به بهائیت 
و مساعدت ولي امر، سخناني گفته بود. شوقی 
نیز در زمان حیات خود، اعضای این هیأت را 
با عنوان ایادی امراهلل مشخص کرده بود. البته 
ایادی امراهلل از زمان بهاءاهلل تعیین شده بودند 
و در دوره های بعدی تعدادی به آن ها اضافه 
شــدند و تعدادی هم فــوت کردند )درمورد 
ایادی امــراهلل در رحیق مختوم ج1 ص256 
به تفصیل صحبت شــده اســت(. بهائیان از 
این بحث اســتفاده کرده و در صدد جبران 
مقطوع النســل بودن شوقي و معضِل ولي امر 
بعــدی برآمده و با پذیــرش مدیریت ایادی 

حذف تشدید اضافه در 3 کلمة «الله»
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دسته ی دیگري 

از پیروان شوقي، 

براساس نصوص 

بهائی، بیت العدل 

حیفا را بي اعتبار 

و ساختگي 

دانستند. ازجمله 

دالئل این گروه 

این است که به 

نص الواح وصایا، 

رئیس دائمي 

و عضو اعظم 

ممتاز الینعزل 

)غیر قابل عزل( 

بیت العدل باید 

ولي امراهلل باشد

امراهلل بر خود راه را برای پر شــدن 
خــالء رهبــری در جامعه ی بهائی 
هموار کردنــد. این درحالی بود که 
براساس نصوص بهائی ایادي امراهلل 

فقط دو وظیفــه ی حفاظت و تبلیغ بهائیت 
را برعهده داشــته اند. عبدالبهــاء دراین  باره 
مي نویسد: »ای یاران، ایادی امراهلّل را باید ولّي 
امراهلّل تســمیه و تعیین کند ... وظیفه ایادی 
امراهلّل نشر نفحات اهلّل و تربیت نفوس و تعلیم 
علوم و تحســین اخالق عمــوم و تقدیس و 
تنزیه در جمیع شئون است. از اطوار و احوال 
و کردار و گفتار باید تقوای الهی ظاهر و آشكار 
باشــد و این مجمع ایادی در تحت اداره ولّي 
امراهلّل اســت که باید آنان را دائماً به سعی و 
کوشــش و جهد در نشر نفحات اهلّل و هدایت 
من علــی االرض گمارد زیرا بــه نور هدایت 
جمیع عوالم روشن گردد « )همو، الواح وصایا، 
ص، 1٣و14؛ اسلمنت، بهاءاهلل و عصر جدید، 

ص292(.
شروع ماجراي ایادي امراهلل زمینه اي براي 
پیدایش اختــالف و انشــعابات دیگري در 

جامعه ی بهائي شد.
7- اختالف بعد از شوقی •

هنگامی که شــوقی افندی بدون داشــتن 
فرزند و هیچ وصیت نامه ی شناخته شده ای از 
دنیا رفت، به دنبال آن جنگ قدرت پدید آمد. 
بسیاري از بهائیان به ریاست معنوي روحیه 
ماکسول همسر شوقي و ریاست ظاهري ایادي 
امراهلل باب والیت امر را تا ابد مسدود دانستند 
و شش ســال پس از فوت شوقي در لندن با 
تعجیل تمام کنفرانســي از رؤساي بهائي هر 

محل تشكیل دادند و در آن اجتماع، 
9 نفر را انتخاب نمودند که این افراد 
اعضاي مجلــس بیت العدل موعود 
شدند و سپس این بیت العدل را در 
حیفا برپا ساختند که تاکنون نیز دائر است و 
اعضاي آن هر پنج سال یک بار تجدید انتخاب 
مي شوند و مدیریت جامعه ی بهائی را برعهده 
دارند. آن هــا بیت العدل را مصدر امر بهائیت 
می دانند و به »بهائیان بیت العدلي« مشهورند.

دسته ی دیگري از پیروان شوقي، براساس 
نصوص بهائی، بیت العدل حیفا را بي اعتبار و 
ساختگي دانســتند. ازجمله دالئل این گروه 
این است که به نص الواح وصایا، رئیس دائمي 
و عضو اعظم ممتاز الینعزل )غیر قابل عزل( 
بیت العدل باید ولي امراهلل باشــد )عبدالبهاء، 
الواح وصایــا، ص16( و بیت العدل بدون ولي 
امر صالحیت رهبــري ندارد و رئیس هیئت 
بین المللي ایادي به نام چارلز میسون ریمي 
را جانشین شوقي و ولي امر ثاني خواندند و به 
بهائیان ارتدکس یا »ریمی ها« معروف شدند. 
چارلز میســون ریمی ادعا کرد که دومین 
ولی امر و جانشین شــوقی است. ریمی که 
خود یكــی از ایادی امر به شــمار می رفت، 
مدیریــت روحیه ماکســول و نزدیكان او بر 
جامعه ی بهائی را نپذیرفت. نزاع میان بهائیان 
ارتدوکس و بهائیان رسمی طرفدار بیت العدل 
تا روزگار حاضر نیز به درازا کشــیده اســت. 
محفل روحانی ملی بهائی در چند کشــور از 
ادعای میسون ریمی پیروی کردند و به دنبال 
آن بیت العدل طردشان کرد. این درحالی بود 
که طرد روحانی نیز براساس نصوص بهائی از 

حذف تشدید اضافه در کلمة «الله»

حذف تشدید اضافه در کلمة «الله»

حذف تشدید اضافه در 4 کلمة «الله»
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در این مقاله 

نشان داده شد 

که علی رغم ادعای 

رهبران بهائیت، 

انشعابات و شعب 

مختلفی در بهائیت 

وجود دارد و 

هرکدام از این 

گروه ها خود را 

برحق دانسته و 

بهائی می داند، لذا 

ادعای عدم تفرقه 

در دیانت بهائی 

ادعایی بی اساس 

است

اختیارات خاص ولی امراهلل بود که 
با خالء حضور او، توسط بیت العدل 
مصادره شد. در مقابل میسون ریمی 
 تمام ایادی امر را طرد کرد و همسر 

شــوقی افندی را »ناقض عهد اصلی« نامید. 
تعداد زیادی از بهائیان هم با ناامیدی از این 
اختالفــات میان رهبران، بــاور بهائی را رها 
کردند. ریمی درعین حال روحیه ماکسول را 
به قتل شوقی متهم کرد )ثابت راسخ، نشیب 

و فراز، صص 198-195(.
اکثــر بهائیان ارتدوکس پــس از ریمی، از 
  )Joel B. Marangella( جوئــل مارانجــال
پیروی کردند که ادعا کرد ســومین ولی امر 
اســت. برخی دیگر هم از ولــی امری به نام 
Jacques Sog-  جاکــوس ســوگومونیان )

homonian( پیــروی می کنند )برگرفته از 

سایت Sects of the Bahai Faith(. امروزه 
رهبری بهائیان ارتدوکس بر عهده ی نصرت اهلل 
بهره مند است که چهارمین ولی امر شناخته 
می شود )هادیان، مسأله مشروعیت، ص 264(.

نتیجه گیری  •
هــدف از مقاله ی حاضر، بیــان گروه ها و 
انشــعابات در بهائیت بود. به این منظور ابتدا 
ادعای عدم تفرقه در بهائیت توســط رهبران 
ایــن گروه مورد نقد و بررســی قرار گرفت و 
سپس به بیان اختالفات پس از مرگ هر یک 
از رهبران بهائی بر سر جانشینی پرداخته شد. 
در این مقاله درمورد انشــعاب ها در آیین 
بهائی درست از آغاز آن تا زمان حال، روزگار 
بیت العــدل جهانی، مطالبی بیان شــد که 

خالصه ی آن چنین است:   
* اختالف و تفرقه میان پیروان باب 

بعد از ادعای قائمیت باب.
* اختالف و تفرقه میان پیروان باب 

بعد از مرگ باب.
* اختالف و تفرقه میان پیروان بهاءاهلل.

* اختالف و تفرقه میان پیروان عبدالبهاء.
* اختــالف و تفرقه میان پیروان شــوقی 

افندی.
* اختالف و تفرقه میان پیروان میســون 

ریمی.
در این مقاله نشــان داده شد که علی رغم 
ادعای رهبران بهائیت، انشــعابات و شــعب 
مختلفی در بهائیــت وجود دارد و هرکدام از 
ایــن گروه ها خود را برحق دانســته و بهائی 
می داند، لذا ادعای عدم تفرقه در دیانت بهائی 

ادعایی بی اساس است. 
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السماوية والبهائية دراسة مقارنة

 الكاتب: سعيدة زرغر آزاد )الكاتب المسؤول(، باحثة في الشؤون الدينية
هدي تفضلي: طالبة الدكتوراه في فرع علوم القرآن والحديث بجامعة المذاهب اإلسالمية
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كانت  األنبيــاء  دعــوة  إن 
تصحبهــا تقديــم آيات و 
عالمات علي مر العصــور و من بينها المعجزة. 
إن البينة أو المعجــزة هي أمر خارق للعادة، ال 
أحد يقدر علي إظهارها إال األنبياء الذين أرسلهم 
الل تعالي بإذنه و بها يثبت العالقة بالل و يُثبت 
صدق كالم األنبياء. عندما ادعی زعماء البهائية 
بالنبــوة ُطرحت مطالبات بتقديــم المعجزات 
إلثبات نبوتهم كما كان يطرح في تقاليد األنبياء 
الســابقين، ولكن هم وفقوا ضدها ولو قدموها 
لتبينتت مزاعمهم و زيف دعواتهم. و في الوقت 
نفســه، إن الدعاة البهائيون شككوا في تقديم 
المعجــزات في إثبات النبــوة كدليل أو برهان 
و اإلســتناد بها فقاموا بتأويل معجزات األنبياء 
السابقين إلي أشياء أخری. إن هذا البحث يهدف 
إلي دراسة مقارنة بين مكانة المعجزة في األديان 
اإلبراهيمية و البهائية فضاًل علي دراسة و نقد آراء 
الدعاة البهائيون في معجزات األنبياء السابقين 
و رد علــی المقال الرقم 19 مــن كتيب “إزالة 
الشــكوك” تحت العنوان “ما هي معجزة الدين 

البهائي؟”.
الكلمات الرئيســية: البينة، المعجــزة، النبوة، 

البهائية، الباب، بهاء الل

المـوجز
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عندما يدعي أحد 

بالنبوة و بأنه حامل 

رسالة من الله 

تعالي يجب أن يأتي 

ببراهين و دلائل 

لإثبات ادعاءه حتي 

يصّدقه الناس، و 

المعجزة من أنصع 

و أنجع الدلائل و 

براهين يتمسك 

بها المتنبئون 

لإقناع الناس في 

إثبات إدعاءاتهم 

عبر تأريخ الأديان

المقدمة: •
عندما يدعي أحد بالنبوة و بأنه حامل 
رســالة من الل تعالي يجــب أن يأتي 
ببراهين و دالئــل إلثبات ادعاءه حتي 

يصّدقه الناس، و المعجزة من أنصع و أنجع الدالئل 
و براهين يتمسك بها المتنبئون إلقناع الناس في 

إثبات إدعاءاتهم عبر تأريخ األديان. 
و رغم أن هناك آراء متعددة بين المتكلمين 
حول الداللــة العقلية للمعجــزات كمعيار علی 
صــدق ادعاء النبــوة إال أنهم وافقــوا علي قبول 
داللــة المعجزة علي صدق ادعــاء النبوة كدليل 
إقناعي. )فخار نوغاني، دراسة و نقد الداللة العقلية 

للمعجزات علی صدق ادعاء النبوة6(. 
هذا و أن الكثير من المتكلمين المســلمين 
يثبتــون داللة المعجزة علی صدق ادعاء النبوة و 
ذلك اســتناداً علی البراهين و الدالئل من بينها 
دليل الحكمة و دليل حكم األمثال و دليل نقض 
الغــرض )خويي، البيان في تفســيرالقرآن، 37؛ 

كريمي، مجال داللة المعجزة، 55(.
إن العلماء المسيحيين قد قبلوا داللة المعجزة 
علي وجود الل و ادعاء نبوة من يدعي بها و صدق 
تعاليمه إال أن فالسفة المسلمين يجعلون داللة 
المعجزة كافياً لتصديق ادعاة النبي بالعالقة بالل 
)براتي و جوادي، مدلول المعجزة من وجهة نظر 

العالمة الطباطبايي و سويين برن، 36(. 
من جهة أخــری إن المعجزة هي الفارق بين 
الذيــن يدعون النبوة حقيقــة و الكذابون الذين 
يحملون هذه الصفة بغير حق. و كما أن ارســال 
النبييــن لهداية الناس أمر تاريخي و قبله الناس 
طوال التاريخ، فإن الركــوب علي موج العواطف 
االنسانية و استغالل هذه المفاهيم كانت موجودة 

في التاريخ ايضا. فمــن هنا أن الناس 
البد لهم أن يتمسكوا بوسيلة الختبار 
الصادقين من الكاذبين و مدی حقيقة 
رســالتهم و بما أن تقديم المعجزات 
كان من سنة أكثر الرسل فإن هذا المعيار قد لقي 
اهتمامه من قبل الناس اهتماما )خويي، البيان في 

تفسيرالقرآن، 37(.
إن هذا المقــال يبين معجزات األنبياء معناها 
و مفهومها و ميزاتها الرئيسة و يهدف الي تبيين 
مكانة المعجزة و قيمتها من وجهة نظرة االسالم. 
و من الضروي بيان هذه النقطة أن البهائية يري 
دين االســالم دينا إلهيا  وســماويا و يعتقد بأن 
القــرآن جاء من عندالل، فمن هنا أن فحوي هذا 
الكتاب السماوي ينفع في إقامة االتحاد و الوحدة 
بين المسلمين و البهائيين. ولكن في نفس الوقت 
البهائييون يــرون أن التورات واالنجيل من الل و 
لم يحدث أي تحريف فيهما )بهاءالل، ايقان، 57؛ 
اشراق خاوري، المحاضرات، المجلد1، الصفحات 
130 و 131؛ اصفهانــي، بهجــة الصدور، 199(، 
فهكذا االستشــهاد بهذين الكتابين اليلقي قبوالً 

عند المسليمن ولكن إنه ينفع متتبعي البهائية. 
في المقال هذا نعالج مكانة المعجزة و مفهومها 
في المعتقدات البهائية لنبيين بأن الدعاة البهائيين 
كيف تعاملوا مع هذه القضية و هل هناك سبيل 

لإلثبات إدعاء سماحة الباب و بهاءالل؟ 
من خلفيات البحث يمكن االشــارة الي كتاب 
آية الل أحمد الشاهرودي المسي بـ “دليل الدين” 
الذي خّصص فصاًل له و المقال القيم تحت العنوان 
“نقد شبهات البهائية في اإلعجاز” من محمدحسن 
جواهــري الذي تطرق الي دراســة دالئل إعجاز 
القرآن الكريم ورّد علي شبهات “كلبايكاني” في 
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القرآن الكريم 

يشير الي هذا 

المعني من خلال 

استخدام كلمات 

مثل “الآية” بمعني 

العلامة و”البينة” 

و”البرهان” و عّبر 

عنها في الروايات 

و ثقافة المتكلمين 

بالمعجزة لأنها 

علامة، تكشف عن 

عجز الآخرين في 

إثبات ادعاء النبوة

كتاب “الفرائــد” و كذلك عالج مهدي 
هاديان في كتابه” قضية المشروعية”، 
موضوع المعجزة و مكانته في االسالم و 
قارن بينه و بين الدين البهائي و كذلك 

الفصل الســادس من كتاب “الكتاب المدرســي 
لمعرفة البهائية” تأليف حسين رهنمايي. والجدير 
بالذكر أن هذا المقال لم يهتم كثيراً الي مســألة 
إثبات ادعاء النبوي بل ركز علي قبســات إعجاز 

القرآن الكريم. 
المعجزة و خصائصها  •

يجــدر بنا فــي البداية أن نعــّرف المعجزة و 
خصائصها في القــرآن و الكتب اإللهية الماضية 
و نبّين بأن كيف اســتفاد األنبياء منها في اثبات 

نبوتهم و صحة رسالتهم تعريفاً موجزاً. 
المعجزة و خصائصها •

 تعريف المعجزة
إن المعجــزة تطلــق علي أمر خــارق للعادة 
يقوم بها مدعيو النبوة إلثبات إدعائهم المرتبطة 
بعالــم الغيب و رب العالــم، و يتحدون اآلخرين 
و اليســتطيع أحد اإلتيان بمثلها و لهذا سميت 
المعجزة ألنها يعجز اآلخرين )سبحاني، المنشور 

الجاويد، 334/3(.
القرآن الكريم يشير الي هذا المعني من خالل 
اســتخدام كلمات مثل “اآليــة” بمعني العالمة 
و”البينة” و”البرهــان” و عّبر عنها في الروايات و 
ثقافة المتكلمين بالمعجزة ألنها عالمة، تكشف عن 

عجز اآلخرين في إثبات ادعاء النبوة. 
نماذج من معجزة األنبياء في التورات  •

جاء في القسم الرابع من سفر خروج التورات:
قال موســی لل: ولكن ها هــم اليصدقونني و 
اليسمعون لقولي، بل يقولون: لم يظهر لك الرب. 

فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: 
عصا، فقال: اطرحها إلي األرض. فطرحها 
إلي األرض فصارت حية، فهرب موسی 
منها. ثم قال الرب لموسي: مّد يدك و 
أمسك بذنبها. فمد يده و أمسك به، فصارت عصا 
في يده، لكي يصدقــوا أنه قد ظهر لك الرب إله 

آبائهم، إله إبراهيم و إله إسحاق و إله يعقوب. 
ما جاء في هذا القسم من التورات من معجزات 
أخــری كاليد البيضاء و فيضــان ماء النيل علي 
األرض و تحولهــا الي الدم، يجذب للقراءة. ولكن 
ما يهمنا في هذا الصدد هو أن التورات يصرح بأن 
هذه المعجزات جعلها الل إلثبات حقانية موسی و 
اعتراف بني اسرائيل به و برسالته و بصدق دعوائه 
ليدرك بنواســرائيل أن موسی صادق في ادعائه 
النبوة و عالقته بالل تعالي. جدير للذكر أن لألنبياء 
و خاصة موسي كانت معجزات أخری جاءت في 
التورات و ما ذكرناه هنا ما هو إال شاهد استشهدينا 

به.
معجزات عيسي المسيح كما جاءت في  •

االنجيل 
نقل االنجيل و هو كتاب مقدس للمســيحين 
معجزات كثيرة لعيســی، كإخبار عيســی امرأة 
ســامرية بأن كان لها خمسة أزواج و ليس بينها 
و بين زوجها الحالــي أی عالقة زوجية. و هذا ما 
أثارت دهشــة تلك المرأة فقالت لعيسی: أليس 
أنت نبي؟ في الحقيقــة أنها رأت أن هذا القبيل 
من اإلخبار في الحوادث يستطيع أن يكون سبباً 
لنبوته بينما ما أخبرها عيســی بأنها نبي الهي. و 
جاء في القســم الخاص من االنجيل قضية شفاء 

مشلول بيد عيسی عليه السالم شفاء كاماًل. 
ما يفيدنا فــي بيان معجزات االنجيل هو فهم 
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إن القرآن 

الكريم ينقل لنا 

بأن الناس في 

الأزمنة المختلفة 

كانوا يطالبون من 

أنبيائهم “آية” 

أو “حجة” لإثبات 

حقيقة دعوتهم. 

والأنبياء كانوا 

يستجيبون لطلبات 

معقولة و منطقية 

تهدف الى كشف 

الحقيقة

أقرباء المســيح من سبب ظهور هذه 
المعجــزات. انتبه الی بيــان مغبة أمر 
عيسی عليه الســالم من لسان يوحنا: 
في ليلة جاء واحد من كبير رجال دين 

اليهود عند عيسی، يّدعی له نيفوديموس من فرقة 
الفريســيين و قال لعيسی: يا عيسي نحن رجال 
الديــن نصدق بأنك بعثت من عندالل لهدايتنا و 
دليله معجزات قدمت لنا )انجيل يوحنا، القســم 

الثالث(.
فنــری أن هذه المعجــزات الكثيرة من قبل 
عيسی دليل علی حقانية رسالته التي قبلها العلماء 
اليهوديين و هذا يشير الی أن المعجزة دليل علی 

صدق كالم مدعي النبوة في الدين المسيحي. 
ميزات المعجزة من منظر القرآن الكريم  •

إن القــرآن الكريم ينقل لنا بــأن الناس في 
األزمنة المختلفة كانوا يطالبون من أنبيائهم “آية” 
أو “حجة” إلثبات حقيقة دعوتهم. واألنبياء كانوا 
يستجيبون لطلبات معقولة و منطقية تهدف الی 
كشف الحقيقة. علي سبيل المثال جاء في القرآن 
في سورة الشعراء، اآلية المباركة 154: ما انَْت ااِلَّ 

اِدقين.  بََشٌر ِمْثُلَنا َفأِْت بِآية اِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
إن عالمات النبوة جاء تحت العناوين المختلفة 
في القرآن، كـــ “ اآلية” - األعــراف /106 - و” 
البينة” -البقرة /87( و في مكان آخر نجد كلمة 
“الســلطان” -ابراهيم/10-، كلها تشير الي هذا 

المفهوم و تدل عليه. 
هناك آي كثيرة في القرآن اليمكن معالجتها 
في هذا المجال الضيق إال أن ما هو المســلم أن 
ادعاء النبوة اليمكن أن يكون بدون تقديم “آية” 

أو “بينة”؛ و لهذه البينات أنواع متعددة:
نوع من البينة التي جــاءت كثيراً في القرآن 

هي ما نعبر عنها بأمر خارق للعادة من 
قبل نبي و نحن نسميها بالمعجزة. لهذه 
المعجزات ميزات نوضححها من خالل 

ذكر آي من القرآن.
1-4-1 التتم إال بإذن الل و ارادته 

ِ )الرعد،  َما كاَن لَِرُسول اَْن يأْتِي بِآية ااِلّ بِاْذِن اللَّ
.)38

ِّي َقْد ِجْئُتُكْم بِآيٍة  َو َرُســوالً إِلي  بَني  إِْسرائيَل أَن
يِر  يِن َكَهيَئِة الطَّ ِّي أَْخُلُق لَُكْم ِمَن الطِّ ُِّكْم أَن ِمْن َرب
ِ  )آل عمران، 49(. َفأَنُْفُخ فيِه َفيُكوُن َطيراً بِإِْذِن اللَّ

1-4-2-إنها تصحب بإدعاء النبوة يعني حاملها 
يستخدمها كإثبات لرسالته و يعلن كونه نبياً. 

َفأَشاَرْت إِلَيِه قالُوا َكيَف نَُكلُِّم َمْن كاَن فِي الَْمْهِد 
ِ آتانِي الِْكتاَب َو َجَعلَني  نَِبيا  ِّي َعْبُداللَّ َصِبيا. قاَل إِن

)مريم، 29 و30(. 
ِّي َقْد ِجْئُتُكْم بِآيٍة  َو َرُســوالً إِلي  بَني  إِْسرائيَل أَن
يِر  يِن َكَهيَئِة الطَّ ِّي أَْخُلُق لَُكْم ِمَن الطِّ ُِّكْم أَن ِمْن َرب
ِ  )آل عمران، 49(. َفأَنُْفُخ فيِه َفيُكوُن َطيراً بِإِْذِن اللَّ

1-4-3 إن ظهور المعجزة مصاحب بالتحدي 
أحياناً. يعني أنها تدعو الي معارضتها و مقابلتها و 
تريد من جميع أبناء البشر أن يأتوا بمثلها: »ُقْل 
لَِئــِن اْجَتَمَعِت اإْلِنُْس َو الِْجنُّ َعلي  أَْن يأْتُوا بِِمْثِل 

هَذا الُْقْرآِن ال يأْتُوَن بِِمْثلِِه )االسراء، 88(.
1-4-4 إن العقــل فور دركهــا و رؤيتها يميز 

صدق الصادق من كذب الكاذب 
ا َرَءاَها تَهَتزُّ َكأنَّها جآنٌّ  »َو أَْن أَلْــِق َعَصاَك َفلَمَّ
ََّك  ولّي ُمدبًِرا و لَم يَعقِّب يُموسي اَقِبل َو ال تََخف اِن
ِمَن االِمنيَن اْسُلَك يَدَك في َجيِبَك تَْخرج بَيَضآَء 
ْهِب  ِمْن َغيِر ُســوء واْضُمْم اِلَيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّ
َِّك اِلي فِرعوَن« )قصص، 31  َفَذانَِك بُرَهانَاِن ِمْن َرب

و 32(.
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فنري أن السحرة 

قد أدركوا بعقلهم 

و وجدانهم أن ما 

صنعت بهم عصا 

موسي لم يكن 

من جنس أعمالهم 

بل كان أمرا خارقًا 

للعادة فأدركوا أن 

مامصدر هذه القوة 

إلا الله تعالي و أن 

موسي و هارون 

كانا صادقين في 

رسالتهم الإلهية

»َفأَشــاَرْت إِلَيِه قالُوا َكيَف نَُكلُِّم َمْن 
 ِ ِّي َعْبُداللَّ كاَن فِــي الَْمْهِد َصِبيا. قاَل إِن
آتانِي الِْكتاَب َو َجَعلَني  نَِبياً« )مريم، 29 

و30(. 
و نموذج آخر هو اعتراف الســحرة بأن موسي 

يملك قوة إلهية و إيمانهم برب موسي وهارون: 
»َو أَْوَحينا إِلي  ُموســي  أَْن أَلْــِق َعصاَك َفإِذا 
ِهــي تَلَْقُف ما يأْفُِكوَن َفَوَقَع الَْحقُّ َو بََطَل ما كانُوا 
يْعَمُلوَن َفُغلُِبــوا ُهنالَِك َو انَْقلَُبوا صاِغريَن َو أُلِْقي 
َحَرُة ســاِجديَن قالُوا آَمنَّا بَِربِّ الْعالَميَن َربِّ  السَّ

ُموسي  َو هاُروَن« )االعراف، 117 تا 122(.
فنري أن السحرة قد أدركوا بعقلهم و وجدانهم 
أن ما صنعت بهم عصا موسي لم يكن من جنس 
أعمالهــم بل كان أمرا خارقاً للعــادة فأدركوا أن 
مامصدر هذه القوة إال الل تعالي و أن موســي و 

هارون كانا صادقين في رسالتهم اإللهية. 
خصائص معجزات األنبياء واألوليا في  •

الروايات
قد ورد موضوع معجــزات األنبياء في روايات 
أهل البيت عليهم السالم وذكرت خصائصها وتبين 

سبب منح المعجزات لألنبياء.
المعجزة عالمة صحة ادعاء النبوة و صدقها •

عن أبي بصير قال: قلــت البي عبدالل)ع(: الَي 
علة أعطي الل عزوجل أنبيائه و رســله و أعطاكم 
المعجزة؟ فقــال: ليكون دليــاًل علي صدق من 
أتــي به، و المعجزة عالمة لل اليعطيها إال أنبيائه 
و رســله و حججه ليعرف به صدق الصادق من 
كذب الكاذب )ابن بابويه، علل الشرايع، المجلد1 
ص122؛ مجلسي، بحاراالنوار، المجلد11، ص71(. 
1-5-2- معجزات األنبياء تتناسب أحوال قوم 

النبي 

إن معجزات األنبياء تناسب خصائص 
قوم نبيء عصرهــم. هناك رواية نقلها 
ابن السكيت عن االمام الرضا عليه السالم 
عن سبب تفاوت المعجزات بين األنبياء. 
قال ابن السكيت ألبي الحسن الرضا عليه السالم:” 
لماذا بعث الل عّزوجّل موســي بن عمران بالعصا و 
يده البيضاء وآلة السحر و بعث عيسي عليه السالم 
بالطب و بعث محمداً صلي الل عليه وآله بالكالم و 

الخطب؟
فقــال لــه أبوالحســن عليه الســالم: إّن الل 
تبارك وتعالي لما بعث موســي عليه السالم كان 
األغلب علي أهل عصره السحر، فأتاهم من عندالل 
عزوجّل بما لم يكن في وســع القوم مثله، و بما 
أبطل به ســحرهم و أثبت به الحجة عليهم و إّن 
الل تبارك وتعالي بعث عيسي عليه السالم في وقت 
ظهرت فيه الزمانــات و احتاج الناس إلي الطب، 
فأتاهم من عندالل عّزوجل بما لم يكن عندهم مثله، 
و بما أحيا لهم الموتي و أبرأ لهم األكمه و األبرص 
بــإذن الل و أثبت به الحجة عليهم. و إّن الل بعث 
محمــداً صلي الل عليه وآله في وقت كان األغلب 
علي أهل عصره الخطب و الكالم -)و أظنه قال: و 
الشعر(، فأتاهم من كتاب الل عزوجّل و مواعظه و 
أحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم، 
فقال ابن السكيت: تالل ما رأيت مثلك اليوم قّط، 
فما الحجة علي الخلق اليوم؟ فقال عليه الســالم: 
العقل يعرف به الصادق علي الل فيصّدقه و الكاذب 
به )ابن بابويه، عيون أخبارالرضا، ج2  علي الل فيكذِّ
ص79؛ مجلسي، بحاراالنوار، المجلد11، ص70(. 
فتبين لنا مما قلنا أن المعجزة أمر معجب يقوم 
بها األنبياء كأمر خارق للعادة إلثبات نبوتهم و أنها 
ماوراء القوانين المعتادة و المرسومة في الطبيعة، 
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العدول عن المعني 

الظاهري لايبرر 

مالم يوجد دليل 

عليه لأن ُيلزم 

حينئذ نقض هدف 

الله من نزول 

الآيات، و هذا 

يعني أن ظواهر 

الآيات حجة مادام 

لم يقع في تناقض 

مع الآيات الأخرى 

أو العقل ولو أن 

نصرف عن ظواهر 

الآيات مؤدا هذا 

أن الله تعالي 

أنزل آيات و ألها 

الناس بها لآلاف 

سنين بينما مراده 

من ارسال الآيات 

شيء آخر و في 

هذه الفترة كلها 

حرم الانساَن من 

فهم مراده الأصلي 

و دركه

و اليقــدر عليها الناس العاديين. و من 
خصائص المعجزة هي التحدي و عدم 
االنتصار عليه و تناسبها مع أحوال القوم 
الــذي يعيش فيه نبيهم و اليقدر أحد 

علی تحقيقها و لهذا تتمتع بمكانة مرموقة ألنها 
تميز الصادق من الكاذب و تُبّيُن الحقيقة للناس. 

مكانة المعجزة عند البهائية  •
عندما ادعي البــاب بالنبوة، فطالبه الناس في 
تلك الحقبة من الدهر بتقديم معجزة أو أمراً خارقاً 
للعادة ليثبت بأن رسالته الهية )كلبايكاني، كشف 
الغطاء، 202؛ آيتي، الكواكــب الدرية، المجلد1 

ص236(. 
إن الباب أعلن عن نبوته في حين أن المسلمين 
كانوا يعتقدون بختــم نبوة محمد صلی الل عليه 
وآله و طبعاً لم يكن هناك وعد للظهور وعدت به 
الكتب السماوية السابقة. فالباب لم يقدم أمراً خارقاً 
للعادة كما قدمها األنبياء الســابقين وفقا لظروف 
الناس الحالية. نعــم ان كان يريد الباب أن يأتي 
بمعجزة فينبغي عليه تقديم معجزة تتناســب و 
مقتضيات عصره من تقدم تكنولوجي و صناعة ) 

هاديان، قضية المشروعية ص98(. 
محاولة الدعــاة البهائيية إلخراج المعجزة من 

المعنی أنها “خرق للعادة”
الباب ادعي شــيئاً جديداً و قال: إن معجزتي 
هي كالمي و رسالتي و هذه الجمالت التي أجريها 
علي لســاني. يكتب في كتاب البيان الفارســي: 
“أنظروا في القرآن، لــو وجدتم أن الل احتج في 
إثبات حقانية رســول الل باآليــات، فتأملوا انتم 
ايضاً...” )الباب، البيان الفارسي، 17(. و هكذا أعلن 
عن عدم الجدوي في االحتجاج بالمعجزات خارج 

اآليات النازلة. 

و قام بعده، بهاء الل بتأويل المعجزات 
في كتابه “االيقــان” فجعل المراد من 
الحية و األفعي قدرة موســی و جعل 
المراد من اليد البيضاء، معرفة موســی 
)بهاءالل، االيقان، 7(. و كذلك اســتمر في تأويل 
المعجزات فأّول النار التــي أوقدها نمرود لحرق 
ابراهيم عليه الســالم، بحقد الحسد و اإلعراض و 

المخالفة ) المصدر نفسه(. 
و الدعــاة البهائيين الذين جــاءوا بعد بهاءالل 
و قاموا بشــرح كتابه االيقــان، منكرين المعاني 
الظاهرية للمعجزات في القرآن و التورات و أكدوا 
علي أن المعني المقبول لهذه المعجزات و الطريق 
الصــواب لفهمها هي تأويالت بهاءالل. ))اشــراق 
خــاوري، قاموس االيقان، المجلــد1 ص362 و 
480؛ المجلد2 ص 1022؛ مجموعة من الُكّتاب، 

كتيب إزالة الشبهات، ص 123-119(. 
و بهاء الل ولو أنه لم ينكر قدرة األنبياء علی أداء 
أمور خارقة للعادة ولكن اليجعل لها دوراً خاصاً في 
هداية الناس. و هذا يدل علي أن الدعاة البهائيين 
يحاولون الخــروج من ظاهر القــرآن و التورات 
و االنجيل و يســتبدلون الظاهر بالتأويل. يقول 
عبدالبهاء: نحن النقصد بأن األنبياء عاجزون عن 
تقديم المعجزات بل هم القادرون ولكن ما يهمهم 
هو البصيرة الباطنيــة و الُبعد الروحاني و الحياة 
األبدية، فهكذا كلما وجدنا في الكتب المقدســة 
عبارات مثل “ كان أعمي فأصبح البصير” فالمراد 
أنــه كان األعمي باطناً فغدا البصيــر روحانياً أو 
كان جاهــاًل فأصبح عالمــاً أو كان غافالً فأصبح 
يقظًة و ألجل أن هذه البصيرة و السمع و الحياة 
و الشفاء ســرمدي فلها أهمية خاصة و ال أهمية 
للحياة و القوي الحيوانية و ال قدر لها )عبدالبهاء، 
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و بهاء الله ولو 

أنه لم ينكر قدرة 

الأنبياء على أداء 

أمور خارقة للعادة 

ولكن لايجعل لها 

دورًا خاصًا في 

هداية الناس. و 

هذا يدل علي أن 

الدعاة البهائيين 

يحاولون الخروج 

من ظاهر القرآن و 

التورات و الانجيل 

و يستبدلون 

الظاهر بالتأويل

المفاوضات، 79(. 
إن هذا التأويل و الخروج من الظاهر 
ولو من الممكن القبول بهما في بعض 
اآلي ولكن طرحه كأصل عام يتعارض 

و بعض اآليات و هذه اآليات لو كنا نؤولها لتحولت 
الي مفهوم معقد و غير مبرر. علي سبيل المثال 
إن معجزة صالح عليه السالم كانت خروج الناقة 
من الجبل وتحديد شــربها الماء في أيام محددة 
أو قتل الناقة من قبل معارضي صالح عليه السالم 
)الشعراء، 105؛ االعراف، 73ـ  77؛ الشمس، 13( 
هذه المعجزات لم تكن متوافقة مع أي تأويل. أو 
كان يبدو هكذا أن احتجاجات موســي و عيسي 
عليهماالســالم بالبينات واآليات اإللهية إلثبات 
حقانيتهم كانت لغواً، ألن لواهتدی الناس فلم يك 
حاجــًة باالحتجاج و إن لم يقبلــوا علي الهداية 

فالهداية لم تتحق. 
جدير بالذكر أن حجية ظاهر النص أمر قبلته 
ســيرة أهل البيت و المتشرعون و العقالء )غروي 
اصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية المجلد 3 
ص33؛ صــدر، دروس في علم االصول، المجلد2 
ص159( و العــدول عن المعني الظاهري اليبرر 
مالم يوجد دليل عليه ألن يُلزم حينئذ نقض هدف 
الل من نزول اآليات، و هذا يعني أن ظواهر اآليات 
حجة مادام لم يقع في تناقض مع اآليات األخری 
أو العقل ولو أن نصرف عن ظواهر اآليات مؤدا هذا 
أن الل تعالي أنزل آيــات و ألها الناس بها آلالف 
سنين بينما مراده من ارسال اآليات شيء آخر و 
في هذه الفترة كلها حرم االنساَن من فهم مراده 

األصلي و دركه. 
نقد نظرة كلبايكاني في الرد علي ســبب عدم 

اظهار خوارق العادات من قبل الباب و بهاءالل 

أبوالفضل كلبايكاني من كبير الدعاة 
البهائيين في كتابه المشــهور بالفرائد 
يبرر لعدم تقديم البهائية معجزة. و في 
البداية يكــرر نفس االدعاء التي ادعاها 
الباب بأن القــرآن الكريم يحتج باآليات النازلة و 
اليحتج بسائر المعجزات. يقول هو: ان تبحثوا في 
القرآن لن تجدوا بأن رسول الل يحتج بالمعجزات 
إلثبات رســالته بل أنه يرفض حجية المعجزات 
بصراحة. و ما يقصــده الل من عدم بعث معجزة 
و عدم جعله المعجزات سبباً لرسالته هو أن األمم 
الماضية مثل عاد و ثمود و غيرهما كذبوا معجزات 
األنبيــاء و حملوا اآليات االلهية علي الســحر و 
الباطل و نحــن أهلكنا تلك األقــوام الطاغية و 
أمحيناهم ألن الل اليبعث معجــزة إال لإلنذار و 
اإلهالك. هذا و ألن وجود خاتم األنبياء المبارك 
رحمة للعالمين و المشية اللهية كانت قد اقتضت 
علي عدم انقراض جيل القريش و ســائر العرب و 
قبائــل اليهود و فرق أخــری بل ليظهر مؤمنون 
بعدهم فألجل هذا أبي الل من تقديم المعجزات 
و لم يقدر هــالك هذه األقوام و خصص الحجية 
في كتاب فيه رحمة و الهداية و اليقدر أحد علي 

االتيان بمثله )كلبايكاني، الفرائد، ص81/80(.
و هكذا الدعــاة البهائييــون يرفضون جميع 
الروايات التي تؤيد المعجزات االقتراحية من قبل 
رســول الل صلی الل عليه وآلــه، و اليقدرون لها 
بثمن و يرونه معارضاً للقرآن. )المصدر نفسه/89(

و نقول رداً علي هذا االدعاء بأن انكار المعجزات 
و عدم االيمان باألنبياء اليؤجب نزول المصيبة و 
البال للمنكرين. و علی ســبيل المثال إن اليهود 
الذين لم يؤمنوا بعيســي بعــد أن رأو معجزاته و 
خططوا لقتله، ولكن لم أصيبوا بعذاب و لم يهلك 
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إن الدعاة 
البهائيين لايجعلون 

المعجزات دليلًا 

لصدق ادعاء النبوة 

و يقولون: ما يدل 

علي أن دعوة نبي 

دعوة علي اساس 

الحق هو في الكلام 

الذي يجريه علي 

اللسان و يكمن 

في كتابه و إن هو 

يفعل أمرًا خارقًا 

للعادة و لكن هذا 

ليس دالًا علي 

كون دعوتهم 

دعوة الهية و 

يحتجون بأن النبي 

الأكرم لم يستدل 

بالمعجزة في 

القرآن الكريم

هــوالء المنكريــن )هاديــان، قضية 
المشروعية، ص140(.

و ثانياً أن القرآن و االنجيل و التورات 
يشــهد علي أن األنبيــاء كانوا يعدون 

المعجزات سبباً في أن دعوتهم دعوة الهية و يرون 
أن هذه المعجزات تتم بإذن الل فقط. 

و الثالث: صحيــح أن القرآن المعجزة الخالدة 
للنبي األكرم و أكبر معجزاته و لكن ليس المعجزة 
الوحيدة له، )خويي، البيان في تفســير القرآن، 
107( بــل إن النبي األكرم قام بتقديم معجزات 
اقتراحية أحياناً و ذلــك للرد علي المعارضين و 
اتمام الحجة عليهم؛ كشق القمر )القمر، 1 و قمي، 
تفسير قمي، المجلد2 ص341( أو الشجرة التي 
تحركت من مكانها تنفيذاً ألمر الرسول صلي الل 
عليه و اله )سيد رضي، نهج البالغة، خطبة 192(.

و اآلية التي استدلت بها كلبايكاني هي آية من 
سورة االسراء،)59( التكفي لالستدالل. و هي: 

َب بَِها  َو ما َمَنَعنا أَْن نُْرِســَل بِاآْلياِت إاِلَّ أَْن َكذَّ
اأْلَوَّلُوَن َو آتَينا ثَُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظلَُموا بِها َو ما 

نُْرِسُل بِاآْلياِت إاِلَّ تَْخِويفاً.
فنالحظ أن الل تعالي قد أشار الي عدم ارسال 
اآليات و هو جمع معــرف بااللف و الالم و ليس 
المقصــود منه بأن الل لن يجعــل أي آية لبيان 
حقانية رســول الل ألن المســلمين و البهائيين 
كليهمــا يتفقون في اعجاز القــرآن و هذا الفهم 
يتعارض و اعجاز القرآن )خويي، البيان في تفسير 

القرآن، 107(.
بل إن بقية اآليــة تدل علي أن الل امتتع عن 
ارسال آيات لمجموعة خاصة من المعجزات أي 
المعجزات االقتراحية وقد أشــار الي تلك اآليات 
بألــف و الالم العهدية، يعني بعبارة آخري إن الل 

امتنع من ارســال جميــع المعجزات 
االقتراحية و المعجزات التي طالب بها 
مشــركو المكة و ســبب هذا االمتناع 
بســيط ايضا ألن الل تعالي، كان يري 
بأن بعض المعجــزات المطلوبة بها من قبل قوم 
النبي )ص( كان كافياً إلثبات رســالته و الهدف 
من ارسال المعجزات األخری منع من السخرية 
باآليات االلهية و كذلك منع من اإلسراف و اإلكثار 

في مطالبة المشركين بتقديم المعجزات. 
نقد نظرية كلبايكاني القائل بأن المعجزات ال 

تدل علي كون دعوة األنبياء أمرا الهيا
إن الدعاة البهائيين اليجعلون المعجزات دلياًل 
لصــدق ادعاء النبوة و يقولــون: ما يدل علي أن 
دعوة نبي دعوة علي اســاس الحق هو في الكالم 
الــذي يجريه علي اللســان و يكمن في كتابه و 
إن هو يفعل أمــراً خارقاً للعادة و لكن هذا ليس 
داالً علي كون دعوتهم دعــوة الهية و يحتجون 
بأن النبي األكرم لم يستدل بالمعجزة في القرآن 
الكريم)كلبايكاني،الفرائد/88( و إن الل لم يجعل 
أي آية دليــاًل لكون دعوته دعوة الهية إال القرآن 
الكريم )المصدر نفســه( أي ليس هناك ارتباط 
منطقي بين ادعــاء النبوة و المعجزات الظاهرية، 
و بيــان هذا أن من يدعي فــي الطب و الطبابة، 
فيتوقع منه عالج المرضی و اليتوقع منه أن يطير 
أو أنطق حجراً مثاًل. ولو أنه استطاع أن يقوم بهذه 
األعمال و يثير إعجاب اآلخرين ولكن هذا اليمت 
بإثبات طبابته بأي صلة و الدور له فيها. ) مجموعة 
من الكتاب،إزالة الشبهات، الصفحات 123و124(. 
فانطالقاً من هنا، هوالء الكتاب يعتقدون أن اآلية 
الوحيدة لصــدق حقانية دعوة األنبياء هو كتبهم 
فحســب و كذلك إن ميزان صدق دعوة الباب و 
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إن الله تعالي قد 

أشار الي معجزات 

أخرى للرسول 

الأكرم و جعلها دليلًا 

لدعوته و آية و 

بينة لصدق دعوته 

و  صحتها: 

»َقْد كاَن َلُكْم آيٌة 

في  ِفَئَتيِن اْلَتَقتا 

ِفَئٌة ُتقاِتُل في  

ِه َو أُْخري   َسبيِل الّلَ

كاِفَرٌة يَرْوَنُهْم 

ِمْثَليِهْم َرأْي اْلَعيِن 

ُه يَؤيُد ِبَنْصِرِه  َو الّلَ

َمْن يشاُء ِإّنَ في  

ذِلَك َلِعْبَرًة ِلأُوِلي 

اْلأَْبصار”. فنري أن 

ِضعف عدد جيش 

المسلمين في نظرة 

الكفار - وهذا 

خرق صريح للعادة- 

ُعّبر عنه كآية لذوي 
البصيرة. 

بهاء الل هو كتبهم و تعاليمهم والغير!
2-3-1- إن الل تعالي قد أشــار الي 
معجزات أخری للرسول األكرم و جعلها 
دلياًل لدعوته و آية و بينة لصدق دعوته 

و  صحتها: 
»َقــْد كاَن لَُكْم آيٌة في  فَِئَتيِن الَْتَقتا فَِئٌة تُقاتُِل 
ِ َو أُْخري  كافَِرٌة يَرْونَُهْم ِمْثلَيِهْم َرأْي  في  َسبيلِ اللَّ
ُ يَؤيُد بَِنْصِرهِ َمْن يشــاُء إِنَّ في  ذلَِك  الَْعيِن َو اللَّ
لَِعْبَرًة أِلُولِي اأْلَبْصار”. ) آل عمران/13( فنري أن 
ِضعف عدد جيش المســلمين في نظرة الكفار - 
وهذا خرق صريح للعــادة- ُعّبر عنه كآية لذوي 

البصيرة. 
2-3-2- إن المظاهر الدالة علي حقانية الرسول 
األكرم فضاًل علي القرآن الكريم، قد أستدل اليها 
في آيات من القرآن)شاهرودي/41( “لقد ارسلنا 
رســلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان 
ليقوم الناس بالقســط”. )آل عمران/13(. و نري 
في هذه اآلية الشــريفة أن لألنبياء آيات و بينات 
فضالً علي الكتب و إن النبي األكرم ليقع في هذا 

الشمول بالتأكيد و ليس خارجاً عنه. 
و يبــدو أن تخصيص عالمة النبوة في كلمات 
النبــي و كتابه الســماوي و ثم أن ننســب هذا 
االســتدالل بالقرآن الكريم تخصيص عشــوائي 

يتعارض و آيات القرآن الكريم. 
تقديم معجزات من قبل الباب و بهاء الل  •

إلثبات حقانيتهم
يبدو أن محاوالت كلبايكاني في أن المعجزة ال 
أثر لها في إثبات نبوة مدعيي النبوة لم يكن لها أثر 
ألنه لم يجيب أسئلة كثيرة، و في كتابات بهاءالل 
شكاًل و معناً هناك إشكاليات أدي الي الترديد و 
التشكيك فيها و لم يتشابه أي تشابه بالمعجزات 

االلهية حتي وصل بهــم األمر الي أن 
الدعاة و زعماء البهائية نسوا المبدأ الذي 
كانــوا معتقدين بــه أي أنه ال معجزة 
إلثبات النبوة إال الكالم و فحوي الرسالة، 
فقاموا إلثبات حقانيتهم بتحقيق أمور خارق للعادة 
و سنبين هذه المعجزات في الصفحات التالية و 
نوضح هل يمكن تطبيق خصائص المعجزة - التي 
ذكرناه في مقدمة المقال- علي هذه المعجزات أم 

أنها تتعارض مع هذه القواعد؟
قدرة فائقة في االختزال  •

شوقي أفندي رباني كبير زعماء البهائية يقول: 
إن كتاب مستطاب االيقان من أعظم آثار بهاءالل 
الذي نُزل في السنين األخيرة في الفترة التي كان 
يقيم بغداد )1278 ه. ق./ 1862 م.( طوال يومين 

و ليلتين.
و مثــل هذا االدعاء طرحهــا الباب في كتاب 
البيان، يقول من أســباب نبوتــي هو أن القرآن 
الكريم نُزل علي النبي األكرم في 23 سنة ولكن 
أنا في خمسة ساعات جئت بألف بيت و الحقيقة 
إنني أراعي الكاتب و إال أســتطيع أن أقل أسرع 
مــن هذا و أكثر من هذا المقــدار )الباب، البيان 

الفارسي/117(. 
نعم و هكذا يري شــوقي أفندي أن االختزال 
ســبب صدق رســالته. هذا االدعاء يشبه ادعاء 
االنبياء و هم يفعلون أمــوراً خارق للعادة و كانوا 
يجعلونه دلياًل بصدق رسالتهم. ولكن المهم هو أن 
هاتين القضيتين اليمكن الجمع بينهما ولو سلمنا 
بصحة ادعاء أفندي فإنه ليس ســبب االعجاز و 
المعجزة. عند دراســة كتاب االيقان نجد أن هذا 
الكتاب ألف في أكثر من ســنة ألن بهاءالل يقول 
في الكتاب نفسه: انقضي ألف سنة و مائتان و ثمان 

حذف تشدید و فتحه اضافه در کلمة «الله»

حذف تشدید و فتحه اضافه در کلمة «الله»
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نعم و هكذا يري 

شوقي أفندي أن 

الاختزال سبب 

صدق رسالته. 

هذا الادعاء يشبه 

ادعاء الانبياء و 

هم يفعلون أمورًا 

خارق للعادة و 

كانوا يجعلونه دليلًا 

بصدق رسالتهم. 

ولكن المهم هو أن 

هاتين القضيتين 

لايمكن الجمع 

بينهما ولو سلمنا 

بصحة ادعاء أفندي 

فإنه ليس سبب 

الاعجاز و المعجزة. 

عند دراسة كتاب 

الايقان نجد أن 

هذا الكتاب ألف 

في أكثر من سنة 

من السنين من ظهور نقطة الفرقان - 
أي الرســول - وجميع هــؤالء الهمج 
الرعاع يتلون الفرقان في كل صباح، و 
مافازوا لآلن بحرف من المقصود )بهاء 

الل، االيقــان/114(. يتضح من هذا أنه كتب هذه 
الجمالت في سنة 1280 القمري، ولو نسلم بمبدأ 
يقول إن النبي األكرم ظهر 13 سنة قبل الهجرة 
أي علي أســاس بعثة النبــي، هذه الجمالت قد 
ُكتبت في ســنة 1267 و هذا مما يتعارض مع 

تأليف االيقان في البغداد. 
و في الوقت نفســه نري في االيقان: “رغم أن 
أمر تلك الحضرة لم يطول أكثر من الصباح حتي 
الظهر ولكن هذه األنوار المقدســة انقضي ثماني 
عشرة سنة عليها و الباليا ُصّبت عليها كالمطر من 

جميع الجهات )بهاء الل، االيقان،150(.
يتضح من هذا أن الســنة التــي كتبت هذه 
الجمــالت فيها كانــت فــي 1287 يعني بعد 
مرور ثمانية عشــر عاماً من ادعاء الباب. و هذان 
النموذجان يكفيان إلبطال ادعاء الباب الذي قال 

أن الكتاب نُزل في يومين!
إن االختزال و الحرافية و اإلكثار في القول - ولو 
نسلم بأنه صادق في ادعائه ولكن المصادر البهائية 
المســتقة التؤيده- اليعد من أمور خارق للعادة. 
هناك نماذج من النســيان نازله )آيتی، الكواكب 
الدريــه، المجلــد1 ص 235-237( و األخطاء 
اللفظيــة و المعنوية الكثيرة التي وقع فيها الباب 
)هاديان، قضية المشــروعية، ص102 - 104( و 
عبارات مهملة و بدون معنی كلها تدل علی بطالن 
ادعاء المعجزة. ولو أن جميع كتاباته كانت بعيدا 
عن األخطاء الشكلية و المعنوية من الممكن أن 
نعد االختزال من عالمات االعجاز و المعجزة ولكن 

التكلم في غير المحل و وضع الكالم في 
غير موضعه من عالمة الجهل و الجهالة 
ال آية االعجاز. يقول النظامي الكنجوي: 

با اينكه سخن به لطف آب است
كم گفتن هر سخن ثواب است

آب ارچه همه زالل خيزد 
از خوردن پر، مالل خيزد

كم گوی و گزيده گوی چون در
 تا ز اندك تو جهان شود پر

الف از سخن چو در توان زد
آن خشت بود كه پر توان زد

النوم يستطيع أن يكون دليال لاليمان  •
بالباب

كمثال آخر، يمكن للمرء أن يشير إلي ايمان 
بعض الشخصيات البابية أو البهائية بالباب، و ذلك 
من خالل رؤية حلم فقط؛ حيث أن هناك كثير 
مــن “حروف الحي1” آمنوا بالباب علي أســاس 
نومهم أو بعض المالحظات في عالم األحالم، أبرزها 
“فاطمة زرين تاج أم ســلمي المعروفة بطاهرة”. 
هي كانت في العتبات و رأت نوماً و ســمعت في 
نومها جمالت من شيخ كبير و سجلتها، و عندما 
رأت هذه الجمل نفسها في كتاب قيوم األسماء، 
فآمن بالباب )محمد حسني، حضرة الباب/342(. 
و نمــوذج آخر من هوالء المؤمنيــن بالباب هو 
المالعلي البسطامي )كهرريز، حروف الحي، 48(. 
وأدرك الماليوسف األردبيلي بعد نوم أن الطريق 
الصواب و روية القائم الموعود هو السفر الي الشيراز 
) المصدر نفســه/64( أو الدرويش الهندي الذي 
رأي البــاب في النوم و أمــره الباب بترك ماله و 
ثروته و أن يسرع اليه ثم حقيقة اتجه نحو الباب 
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يمكن للمرء أن 

يشير إلي ايمان 

بعض الشخصيات 

البابية أو البهائية 

بالباب، و ذلك من 

خلال رؤية حلم 

فقط؛ حيث أن 

هناك كثير من 

“حروف الحي1” 

آمنوا بالباب علي 

أساس نومهم أو 

بعض الملاحظات 

في عالم الأحلام، 

أبرزها “فاطمة 

زرين تاج أم سلمي 

المعروفة بطاهرة”. 

هي كانت في 

العتبات و رأت نومًا 

و سمعت في نومها 

جملات من شيخ 

كبير و سجلتها، و 

عندما رأت هذه 

الجمل نفسها في 

كتاب قيوم الأسماء، 

فآمن بالباب

و أصبح من أنصاره )شوقي افندي، قرن 
بديع، 74(.

و نحن نقول في مقام النقد أن النوم 
و الرؤي الصادقة يمكن أن يكونا للبعض 

سبباً للحجية في قول من يدعي بالنبوة ولكن ليسا 
بالضــرورة حجية لآلخرين و اليمكن عدهما من 
المعجزات ألنه من الممكن أن أشــخاصاً آخرون 
يرون حلماً غير هــذا الحلم و متأكدون ببطالن 
ادعاء مدعي النبوة؛ بل كثير من هذه الرؤي أحالم 

أضغاث و القيمة لها عند الحجة. 
ادعاء بأن الباب وبهاء الل أميان •

يدعي البهائيــون أن الباب و بهاءالل كاألنبياء 
الســابقة من األميين و هذا مــا صرح به الباب و 
بهاءالل أنفســهما في كتبهما، و عبدالبهاء يؤكد 
علي هذه الميــزة و يقــول: إن نورانية المظاهر 
المقدســة تنبع من ذاتهم و أن الباب و بهاء لم 
يدرســا في أي مدرســة و ال مكتب )عبدالبهاء، 

الخطابات الكبيرة/7(.
ولو أن هذا ادعاء باطل نتيجة دراسات تاريخية 
تمت حول تعلمــه )حاج قربانــي، األنبياء غير 
المتعلمين( إال أن هذا نموذج من تمسك الدعاة 
البهائية بظهور أمور خارقة للعادة و هذا يتناقض و 

إدعائهم السابقة. 
ادعاء شفاء المرضي •

عندما كان الباب مقيماً في قصر منوتشرخان 
معتمدالدولة ُكرجي، النــاس كانوا يذهبون إليه 
لشــفاء مرضاهم و هذا جاء في الكتب التاريخية 

البهائية. )شوقي، تلخيص تاريخ نبيل/173(.
جاء في كتب التاريخ للبهائية أن محمدشــاه 
كان مريضــاً و في رجله مرض عضال و أن الباب 
طلب أن يجيئون به عنده ليراه و يشــفيه حتي 

يفهم الناس أنه يختلف عن سائر الناس 
ولكن يمنعه الحاج ميرزا آقاسي. 

5- بهــاء الل يدعي بتحقيق معجزة 
في البغداد: 

دعا بهــاءالل في مواقع متعددة المشــككين 
في حقيقة ادعائه النبــوة، أن يجمعوا في مكان 
و يطالبــوا منه بتقديم معجزة و تصديقه. انتبهوا 

للمثال التالي: 
اختير شخص المسمي بميرزا حسن و أرسله 
زين العابدين خان الي بهاءالل، في البداية ســأل 
أسئلة علمية فلقي أجوبة كافية فقال: نحن نسلم 
بأنك صاحب يد طولي في العلم و اليشك أحد في 
هذا ولكن أرسلني العلماء يطالبون منك بتحقيق 
أمر خارق للعادة لتطمئن قلوبهم. قال بهاءالل، ال 
مشــكل، أنا أقول لكم وافقوا علي تحديد طلبكم 
ولو ظهر األمر التشــكون و التثيرون الشــبهات 
بل تســلمون له و تقرون به، فحينئذ أن أرســل 
لكم شــخصاً ليظهر تلك المعجزة و أن يأتي بها 
)الخطابات المباركة، المجلد3، ص76؛ مجموعة 
من الكتاب، كتيب إزالة الشــبهات، ص123(. و 
هناك نماذج مماثلة من هذه االدعاءات في تاريخ 

البهائية وكتبهم. 
و النقطة الهامة هي أن في جميع هذه الحاالت 
لم تحــدث معجزة وصرح الُكّتــاب البهائيون أن 
لم تتشــكل أي جلســة لتقديم معجزة بهاءالل 

)كلبايكاني، الفرائد، ص95-92(.
إن الهدف من ذكر هذه النماذج بيان أن الدعاة 
البهائيين رغم أنهم يتعقدون بأن المعجزة و األمور 
الخارقة للعادة ليست سبباً لنبوة ُمّدعي إال أنهم 
أبدوا عن استعدادهم لتحقيقها؛ و ماأدي الي عدم 
ظهور هذه المعجزات البهائية هي االكسل و الضعف 
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عندما كان الباب 

مقيماً في قصر 

منوتشرخان 

معتمدالدولة 

ُكرجي، الناس 

كانوا يذهبون إليه 

لشفاء مرضاهم و 

هذا جاء في الكتب 

التاريخية البهائية.

جاء في كتب 

التاريخ للبهائية 

أن محمدشاه كان 

مريضًا و في رجله 

مرض عضال و 

أن الباب طلب أن 

يجيئون به عنده 

ليراه و يشفيه 

حتي يفهم الناس 

أنه يختلف عن 

سائر الناس ولكن 

يمنعه الحاج ميرزا 

آقاسي. 

و عدم االهتمام أو خوف معارضي هذه 
الديانة من ظهــور معجزة اليمكن أن 
تؤيده المصادر التاريخية المســتقلة. و 
هذا االستعداد لتقديم المعجزات يشير 

الي أن بهاءالل كان قد قبل اثبات النبوة بواسطة 
تقديم المعجزة و كان ينــوي أدائه لإلعالن عن 
دعوته كدعوة الهية ولكنه لم تتوفر أرضية مناسبة 

لظهور هذه المعجزات.
نتائج البحث: .................................................................. 

1-المعجزة أمر خارق للعادة قد تصحب التحدي. 
و المعجزة بما أنها عالمة من اتصال النبوة و النبي 
بعالم الغيــب، لها دور في إقنــاع المخاطبين و 
تصديق دعوة النبي بأنها دعوة الهية و رسالة الهية. 
2-إن التورات و االنجيــل و القرآن الكريم، نقل 
نماذج كثيرة مــن المعجزات لألنبياء اإللهيين و 
تقديم هذه المعجزات من قبلهم سبب حقانيتهم 

وصدقهم. 
3-قد حاول البهائيون أن يفســروا االمور الخارقة 
للعــادات التــي جاء بهــا األنبيــاء، التدل علي 
حقانيتهــم، وذلك من خالل تأويلهم للمعجزات 
ولكن هذه التأويالت التتناسب و ظاهر آي القرآن 
و التورات و االنجيل و اليمكن االعتراف بها علي 

أساس مبدأ حجية الظهور. 
4- ادعي البهائيون أن المعجزات التي التتناسب 
مع ادعاء نبوة األنبياء اليمكن أن تكون عالمة علي 
كونــه الهيا إال أن ما صرح به البهائيون تعارض و 
القــرآن و االنجيل و التورات و أن األديان االلهية 

التستطيع االعتراف به و قبوله. 
5-مع كل هــذا، إن البهائيون حاولوا أن يظهروا 
نماذج من أمــور خارقة للعادة لقادتهم و دعاتهم 
ثم يجعلها ســبباً في ايمان عدد من البابيين و 

البهائييــن بالبــاب و البهائية، و الحق 
أن الكثير ممــا عّدها البهايئون ضمن 
خارق العادات، اليشمل علي المعجزة و 
اليمكن عدها من خوارق العادات أوال 
و أن هــذه االدعاء يتناقض و عقيدتهم في الرقم 

الرابع المشار اليه. 

قائمة المصادر: ...............................................................
1-القرآن كريم. 

2-العهدين، ترجمة تفسيرية، بدون التاريخ. 
في  الكواكب الدريــة  عبدالحســين،  3-آيتــي 
مآثرالبهايي، بدون التاريخ، مصر: مطبعة السعادة. 

4-ابن بابويه محمدبن علي، 1385 ه. ق. قم: مكتبة 
داوري. 

5-اشــراق خاوري عبدالحميد، قاموس االيقان، 
128 بديع، مؤسسة وطنية مطبوعات امري. 

6-اشــراق خاوري عبدالحميد، محاضرات، 120 
بديع، بي جا: مؤسسه ملي مطبوعات امري. 

7-اصفهانــي ميرزا حيدرعلــي، بهجت الصدور، 
1331 قمري، بمبئي. 

8-باب ميرزا علي محمد شيرازي، البيان الفارسي، 
بدون التاريخ. 

9-براتــي فــرج الل - جوادي محســن، مدلول 
المعجــزة من وجهة نظر العالمــة الطباطبايي و 
سويين برن، 1394، مجلة فصلية علمية محكمة، 

فلسفة الدين، السنة الرابعة، العدد األول. 
10-بهاءالل ميرزا حسين علي نوري، االيقان، 155 
بديع-1998 الميالدي-1377 الشمسي، آلمان، 
هوفمايم: اللجنة الوطنية لنشر اآلثار البهائية الي 

اللغتين العربية والفارسية. 
11-الحاج قرباني نركس، األنبياء األميين، 1395، 
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پـایـان

طهران: فصلية معرفة البهائية، الســنة 
األولي، العدد األول. 

12-مجموعــة من الكتــاب البهائية، 
ملزمة إزالة الشــبهات، التنقيح الثاني، 

الخريف 1388:
13-www. rafe-shobahat. ning. com

14-جواهري ســيد محمدحســن، نقد شبهات 
البهائية في االعجاز، 1388 الشمسي، كتاب النقد، 

سنة الحادية العشرة، األعداد 52 و 53. 
15-خويي سيد ابوالقاسم، البيان في تفسيرالقرآن، 

بدون التاريخ، قم.
16-رهنمايي حسين، الكتاب المدرسي للبهائية، 

1395، طهران: انتشارات كوي. 
17-ســبحاني جعفر، المنشــور الجاويد، الجلد 
الثالث، 1390 شمسي، قم: مؤسسة االمام الصادق 

عليه السالم. 
18-شاهرودي احمد، دليل الدين، 1343، مطبعة 

الحيدري. 
19-شوقي رباني، قرن بديع، 149 بديع- 1992 
ميالدي، كانادا: مؤسســة معارف البهائية باللغة 

الفارسية. 
20-شوقي رباني - اشــراق خاوري عبدالحميد، 

تلخيص تاريخ النبيل. 
21-صــدر ســيد محمدباقــر، دروس في علم 
االصول، 1406 قمري-1986 الميالدي، بيروت: 

دارالكتاب اللبناني. 
22-عبدالبهاء عباس  افندي، الخطابات الكبيرة، 

فرج الل زكي، مصر 1340ق. 
23-عبدالبهاء عباس افندي، المفاوضات، 1908، 

هلند: مطبعة بريل. 
24-غروي اصفهاني محمدحسين، نهاية الدراية 

في شرح الكفاية، 1374 الشمسي، قم، 
مطبعة امير. 

25-فخــار نوغاني وحيده- حســيني 
ونقد  الدراسة  سيدمرتضي،  شاهرودي 
الداللة العقلية للمعجزات علي صدق ادعاء النبوة. 
1396، فصلية علمية محكمــة، مجلة البحوث: 

“الكالم”، السنة الرابعة، العدد السادس. 
26-كريمــي مصطفي، مجال داللــة المعجزة، 

1377، شهرية المعرفة، الرقم: 26
27-كلپايكاني ابوالفضل، الفرائد، 2001 الميالدي، 
هوفمايم آلمان: المؤسســة الوطنية لمطبوعات 

امري. 
28-كلپايكانــي ابوالفضــل - كلپايكاني مهدي، 

كشف الغطاء، 1919، تاشكند 
29-كهرريز هوشــنگ، حروف الحــي، 1993، 

الهندي، موسسة الطباعة و انتشارات مرآت. 
30-مجلســي محمدباقر، بحاراالنــوار، 1403، 

بيروت: دار احياء التراث العربي. 
31-هاديان مهدي، قضية المشــروعية، 1392، 

طهران: انتشارات كوي. 
32-محمدحسيني نصرة الل، حضرة الباب، 152 
البديع-1995 الميالدي، كانادا: مؤسسة معارف 

للبهائي. 

تذييل: ............................................................................
حروف الحي )بالفارسية: حروف حي( كناية ألول 
ثمانية عشــر شخص آمنوا بالدعوة البابية حسب 
تنبأه بأنهم سيجدون طريقهم إليه و يؤمنون به 
فرًدا فــرًدا دون أن يدلهم عليه أي أحد. و قيمة 
حــروف الكلمة )أي الحاء والياء( في األبجدية هو 

ثمانية عشر.
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