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برای مسلمانانی که با آیین بابی و بهائی مواجه می شوند، پرسشی اساسی به وجود می آید و آن 
این که اگر اسالم دینی حق است، طبق آموزه های اسالم، پس از حضرت محمد صلی اهلل علیه 
و آله هرگز پیامبری مبعوث نخواهد شــد و اسالم آخرین دین و قرآن آخرین کتاب است. این 
باور راه را بر پذیرش هرگونه اّدعای نبوت جدید می بندد. از بدو پیدایِی این دو آئین نوپدید 
تا کنون، گفتگوهای زیادی در این موضوع بین بابیان و بهائیان با مسلمانان صورت گرفته است. 
کتاب فرجام فرخنده به بررسی اصالت خاتمیت در بین باورهای اسالمی به همراه شواهدی از 

آثار رهبران بابی و بهائی می پردازد. 
عالقه مندان برای تهیه ی این کتاب، با مراکز پخش ذیل تماس حاصل فرمایند:

 66424113  -  22898425
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1- فایل: مقاله در نرم افزار Word نســخه 2003 یا باالتر 
آماده شود. صفحه آرائی نهائی توسط مجله صورت خواهد 

پذیرفت.
2- ساختار کلی مقاالت:

صفحه اول: 
عنوان کامل مقاله )تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد(

نام و نام خانوادگی نویسنده)نویسندگان( )اگر بیش از یک 
نویســنده وجود دارد، روبه روی نام نویسندة مسؤول واژة 
»نویسندة مسؤول« نوشته شــود(، رتبة علمی، تخصص، 
مشــخصات تماس برای نویســنده)گان( شــامل پست 

الکترونیک. 
چکیــدة مقاله به زبان فارســی )حداکثــر 500 کلمه( و 

کلیدواژه ها )حداکثر 6 واژه(.
صفحه دوم تا انتهای مقاله

بدنــة اصلی مقالــه به ترتیــب زیر و ترجیجــاً به صورت 
شماره گذاری شده باشد.

1- مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا 
سؤال های پژوهش و منتخبی از پیشینة پژوهش )داخلی و 
خارجی(. همة موارد بدون تیتر/شماره و در ادامة یکدیگر 

ارائه شوند.
2- بدنه: متن اصلی مقاله در این بخش قرار گیرد.

3- بحــث و نتیجه گیری: ارائــه یافته های اصلی پژوهش، 
مقابله و مقایســة نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های 
مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش های آتی، 
محدودیت های پژوهش )کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و 

در ادامة یکدیگر ارائه شوند(.
4- منابع: لیست کتاب ها و مقاالت و مراجع دیگر استفاده 

شده در مقاله. 
3- منبع نویســی: بــرای منبع نویســی، از روش ارجــاع 
درون متني بین پرانتز اســتفاده شــود: )نام خانوادگي یا 
شهرت، نام کتاب یا مقاله، ج ، ص(. در این روش کتابنامه 
و منابع انتهای مقاله نیز بر اســاس روش ذیل و به ترتیب 

الفبایي نام شهرت تنظیم مي شود:
نام خانوادگي، نام، نام کتاب، سال انتشار، محل انتشار: نام ناشر

اگر سال انتشار، محل نشــر و ناشر معلوم نباشد، از الفاظ 
بي تا، بي جا و بي نا استفاده مي شود.

در ارجاع درون متني اگر از نویسنده اي پشت سرهم و از دو 
کتاب متفاوت مطلبي ارجاع داده شود، به جاي نام نویسنده 
از »همو« استفاده مي شــود. اگر از یک کتاب با صفحات 
متفاوت پشت ســرهم استفاده شود، به جاي نام نویسنده و 
کتاب از »همان« اســتفاده مي شود. اگر شماره صفحه نیز 
تغییر نکرده باشد، فقط به »همان« در پرانتز اکتفا مي شود.

اگر ارجاع به مقاله باشد، به صورت درون متني، نام خانوادگي 
نویســنده، عنوان مقاله، شــماره صفحه در مجله استفاده 

مي شود. 
در این شیوه اصاًل پاورقي وجود ندارد، مگر توضیحات مترجم 
یا ناشر اضافه بر متن مقاله که در انتهای آن اضافه می شود.

فهرســت منابع انتهای مقاله )کتابنامه( به ترتیب حروف 
الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی منظم شود. 
نام خانوادگي نویسنده، نام، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال 

انتشار، شماره انتشار و فصل یا ماه انتشار
نکات مهم

1. مقاله های ارســالی نباید در مجله ها و یا کنفرانس های 
داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم زمان ارســال شده 
باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه 

نویسندگان خواهد بود.
2. در صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصالح شدة مقاله 
به همراه نامة گزارش اصالحات انجام شده متناظر با نظرات 

هر داور ازطرف نویسندة مسؤول ارسال شود.
 3. دریافــت مقالــه صرفــاً از طریق پســت الکترونیکی

info@bahaimag.com انجــام می شــود. درصورتی 
که پس از 10 روز پاســخ دریافت مقاله به آدرس پســت 
الکترونیکي نویسندة ارسال کنندة مقاله ارسال نشد، مراتب 

را از دفتر مجله پیگیري نمایید. )تلفن: 22898425(
4. درصورت عدم تعیین نویســندة مســئول، نویســندة 
ارسال کنندة مقاله به دفتر نشریه، نویسندة مسؤول تلقی 

خواهد شد.
5. فصلنامه در ویرایش مطالب مقاله ها آزاد است.

شیوه نامه نوشتن مقاالت
به اطالع پژوهشگران و نویسندگان گرامی می رساند مقاله های ارسالی به این فصلنامه باید مطابق راهنمای نگارش زیر 

تدوین شده باشند.



طرح روی جلد مربوط به
جناب آقای اریک استتسون 
می باشد.

نشانی دفتر مجله: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، خیابان ابوذرشمالی، کوچه 12، پالک 13، واحد 1
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سوتیتر
ما انســان ها نوعاً دوست 
و  بهــاری  زندگی  داریــم 
شــادابی داشته باشیم و عموماً هم برای فراهم 
شدن و داشتن آن تالش می کنیم. با این حال 
تعداد کمی به این خواستة خود موّفق می شوند 
و طبیعی است که از این بابت خشنود نیستند. 
ما عالقمندیم که فعالیت های ما مفید باشــد و 
زندگی ما از هر نظر توسعة الزم را داشته باشد، 

اما اغلب به یک نکتة اساسی کم توجه هستیم، 
و آن هم داشــتن یک برنامة مناســب با توجه 
به توانایی خود اســت. در ادامه، اجرای درست 
برنامه همراه با بردباری و حوصله، و در صورت 
لزوم تغییر در برنامه اســت. همچنین داشتن 
مهارت های الزم برای انجــام آن و بهره گیری 
مفید از انسان های کاربلد و کارآمد و دلسوز به 
عنوان راهنما در امور زندگی فردی و اجتماعی 

زندگانی بهاری

بسم اهلل الرحمان الرحیم
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برای رسیدن به آن خواسته مهم است. مشکل 
اساسی بسیاری از ما نداشتن یک برنامة ساده 
و مفید، و نداشــتن مهارت های الزم زندگی و 
راهنمای کارآمد اســت. افرادی که برای خود 
هدفی مشــخص و روشن بر می گزینند و برای 
رســیدن به آن برنامه ریزی کرده و تمام تالش 

خود را می کنند، معموالً به آن می رسند.
گفتنی اســت خداوند مهربان همة امکانات 
الزم برای زندگی بهاری و شاداب را برای همة 
انسان ها با توجه به توانایی که در آنها وجود دارد 
فراهم نموده است. در عین حال هوای نفس و 
شیطان بی رحم به عنوان دو مزاحم همیشگی 
با ما هســتند. کافی است یک لحظه از خداوند 
فاصلــه بگیریم تا این دو مزاحم ســریع جای 
خالی را پر کنند و مسیر را تغییر دهند. توجه به 
ایــن نکتة ظریف و مهم، ارتباط ما را با خداوند 

فصـلــنـامـه
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درست می کند و از شّر هوای نفس و شّر شیطان 
پرحیله حفظ خواهیم شد، و خطاهای کالمی و 
رفتاری ما کم شده و موفقیت و اصالح کالمی 
و رفتاری ما بیشتر می شــود و انسانی مفید و 

پرفائده خواهیم شد. 
در عیــن حال خداوند متعال و مهربان چاره 
و راه حل مســئله را نیز بــرای ما فراهم نموده 
اســت. اوالً خداوند متعال همواره با ماســت و 
هــر لحظه از مرحمت هــای او بهره مندیم و ما 
را یــاری می کند. چه بســیار زمان هایی که ما 
غافل شــدیم، ولی خداوند دست ما را گرفته و 
ما را از خطرات گوناگون حفظ کرده است. ثانیاً 
بزرگان و راهنمایان بســیار دلسوز و توانمند و 
کارآمدی برای ما قرار داده است. این راهنمایان 
دلســوز و کارآمد، پیامبر گرامی اسالم و امامان 
معصوم و بی خطای ما هســتند. در این عصر 



و زمان، راهنمای مهربــان و بی بدیل ما، امام 
عصر حضرت محمد بن الحسن العسکری عّجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف، امام دوازدهم شیعیان 
اســت. آن بزرگوار شخصیتی الهی، عالم، قادر، 
معصــوم، کاردان و یگانة عصر و زمان اســت. 
خداوند متعال تمامی امکانات رشــد و توسعة 
جامعة انسانی را به آن یگانة دوران عطا فرموده 
است. با برقراری ارتباط درست با آن شخصیت 
یگانة الهی و بــا فاصله گرفتن از مزاحمت های 
هوای نفس و شیطان مّکار، آثار مفید این ارتباط 

را خواهیم چشید.
برای بهاری کردن زندگی فردی و اجتماعی 
و شادابی و شــادکام بودن در آن، باید به آن 
راهنمای کارآمد الهی که هم اکنون زنده است 
و امامــت و هدایت می کند، مراجعه کنیم، به 
ایشــان مّتکی و دل بسته شــویم و کالم ها و 

رفتارهای عقل پســند و خداپســندانه داشته 
باشــیم. آن بزرگوار همراه، راه بلد و راهنمای 
کارآمد ما می شــود. برای بهره وری مناسب و 
نیکو از امام عصر علیه الســالم ضروری است 
که انسان ایشان را بشناســد. به سادگی و با 
یک سالم محترمانه می توان با امام عصر رابطه 
برقرار کرد و آنچه را که نیازمند آن هستیم و 
برای زندگی ما مفید است از ایشان درخواست 

کنیم. 
آن وقــت در برنامه ریزی زندگــی، مهارت 
آموزی و اجرای درســت و کم خطای آن، طعم 
بهاری بودن زندگی و شادابی و شادکامی آن را 
خواهیم چشید. چه نیکوست که این موضوع را 
به دیگر هم نوعان از خانــواده و دیگران هدیه 
دهیم، تا آنها هم طعم آن را بچشند و به دیگران 

ببخشند و هدیه کنند.
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معرفی محتوای این شماره •
سپاسگزار خداوند متعال هستیم که بار دیگر 
این امکان فراهم شد تا شمارة دیگری از فصلنامة 
بهائی شناسی برای خوانندگان گرامی آماده گردد 
و امیدوار هستیم کار ما که تالش زیادی برای 
آماده شدن آن انجام شده است - هر چند بدون 
اشکال نیســت - مورد توجه اولیای الهی قرار 
گیرد. در این میان الزم اســت باز هم از الطاف 
و کمک های دوستان گرامی که در آماده سازی 
این شــماره یاریگر ما بوده اند، تشــکر کنیم. 
تشــکر ویژه ای از تمام نویسندگانی که مقاالت 
خود را برای ما ارســال کردنــد، داوران گرامی 
که با وقت گزاری و بررسی دقیق و ابراز نظرات 
عالمانة خود بر غنای مقاالت افزودند، همچنین 
دوستان خوبی که در کار اجرایی انتشار فصلنامه 
از ویراســتاری گرفته تا صفحه بندی و چاپ و 

پخش کمک کردند، نثار می کنیم. همچنین از 
نویسندگان عزیزی که به هر دلیلی این امکان 
فراهم نشــد تا مقاالت ارزشــمند ایشان را در 
این شــماره به چاپ برسانیم پوزش می طلبیم 
و امیدواریــم که محدودیت هــای کار ما باعث 
ذره ای ناراحتی ایشان نشده باشد و در آینده نیز 

پذیرای مقاالت گرانقدر آنان باشیم.
مقالة آغازین در موضوع امام زمان عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف است که تعدادی از شبهات 
مربوط را به صورت گفت وگویی دوستانه و بیانی 

امروزی مطرح کرده و پاسخ داده است.
در مدتی که این شماره را آماده می کردیم، 
اخبــار مهمی را دریافــت کردیم که تحلیل 
برخــی از آنهــا در معرض دیــد خوانندگان 
محترم قرار گرفته اســت. خوشــبختانه در 
فصل بهار توانستیم در نمایشگاه بین المللی 
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کتاب و نمایشگاه قرآن و عترت شرکت کنیم 
و خبرهای مربوط به آن در این شــماره آمده 
است. چند خبر نیز متناسب ایام است که البته 
ارتباطی هم با بهائیت پیدا کرده است. از اخبار 
مهمی که در این شماره به تحلیل مختصر آن 
پرداخته شده است، مربوط به پیام بیت العدل 
در عید رضوان است که به بهائیان سراسر دنیا 

ارسال کرده اند. 
در ادامــه، مصاحبه ای که بــا دکتر گواهی 
ترتیب داده شــد و در آن مطالب جالبی بیان 
کردند، خدمت خوانندگان محترم ارائه شــده 
اســت. ایشــان دکترای خود را در رشتة دین 
شناسی تطبیقی و تاریخ ادیان دریافت کرده اند 
و طبق خاطرات شــان، تجربیاتی با بهائیان نیز 

داشته اند. 
در بخــش بهائیــت از دیــدگاه منتقدان و 

روشنفکران بهائی، به معرفی و بیان دیدگاه های 
آقای اریک استتسون پرداخته شده است. او که 
مدت چهار ســال بهائی فعال بود، پس از ابراز 
بعضی نظرات از تشکیالت بهائی اخراج گردید و 

مقاله ای هم در نقد وی منتشر کردند. 
بخش دیگری که در این شماره به آن پرداخته 
شــده، معرفی مرحوم میرزا حسن بروجردی 
ملقب به »نیکو« و دالیل بازگشت ایشان از آیین 
بهائی اســت. وی که از افراد سرشناس و مهم 
بهائی بود و مدتی هم با عبدالبهاء بود، در نهایت 
ابراز جدایی از آییــن بهائی کرد و کتابی چند 
جلدی به نام »فلسفه نیکو« نوشت و انتقادات 

خود را نسبت به بهائیت منتشر کرد.
کتابی که در این شماره معرفی شده، کتاب 
تفسیر ســورة یوسف است که مهم ترین کتاب 
میرزا علی محمد شیرازی ملقب به باب است. 

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

8
  شمـــاره 9    بهــــار 98



معروف اســت که باب این کتاب را برای اثبات 
ادعای خود برای مالحسین بشرویه ای نوشت. 

در این شــماره نامه ای از مرحوم سرهنگ 
ثابت راســخ منتشر شده اســت که ایشان به 
موضوع مرگ مشکوک شوقی افندی در لندن 
پرداخته انــد و ابراز کرده اند کــه او در آنجا به 
دســت برخی از نزدیکان خود به قتل رسیده 

است. 
مقالــة دیگر این شــماره، با عنــوان »عدم 
دخالت در سیاست، از ادعا تا واقعیت« به بحث 
ناسازگاری گفتاری و رفتاری در مورد دخالت در 

سیاست در آیین بهائی پرداخته است. 
مقالــة دیگر با عنوان »مهریه در آیین بهائی 
و تســاوی حقوق زنان و مردان« اســت که به 
موضــوع مهریه و این کــه در آیین بهائی چه 
حکمی دارد، با توجه به تعلیم تســاوی زنان و 

مردان که بهائیان ابراز می کنند و همچنین خود 
تعلیم ذکر شده، پرداخته است.

مقالة آخــر با عنوان »علل واســپاری ادامة 
تشــریع به بیت العدل و اشکاالت آن« است که 
به نقد و بررسی تشکیل دو نهاد مجزا برای ادارة 
جامعة بهائی و ایــرادات آن در عمل                                                        پرداخته 

است. 
در بخــش عربی این شــماره، ترجمة مقاله 
»چالــش رهبري در جامعه بهائي پس از مرگ 
عبدالبهاء« را که به بازخواني اعتبار الواح وصایاي 
عبدالبهاء پرداخته است و در شمارة 4 فصلنامه 

بهائی شناسی آمده است، آورده ایم.
امیدواریــم مقاالت بیان شــده مورد توجه 
خوانندگان عزیز فصلنامة بهائی شناســی قرار 
گیرد و نظرات ســازندة خــود را با ما در میان 

بگذارند.
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گفت وگوی مهدوی

 نویسنده: عبدالحسین فخاری
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از مدت ها قبل، در جریان 
نمایشــگاه های  برگزاری 
کتــاب و مطبوعات، عالقه منــدان مباحث 
که  بودند  کتابی  مهدوی، در جســت وجوی 
به  با مهدویت  پاسخ گوی پرسش های مرتبط 
زبان امروزباشد. در پاسخ به این درخواست، 
پایــگاه خبری از یکی از نویســندگان خود 
خواست تا به این مهم بپردازد؛ در این شماره، 
بخش اول پاســخ به پرسش های مهدوی، در 
اختیار مخاطبان پایگاه و نشریه قرار می گیرد.

اشــاره
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1. چالش پرسش ها! •
نوید با نگرانی پیش من آمد و گفت: 
دیگر بُریده ام؛ در این فضای مجازي، 
هر روز به باور هاي ما می تازند و آن ها 

را زیر سؤال می برند و حتی تمسخر می کنند و 
حرف هایشان در خیلي ها هم اثر می کند. نمی دانم 
چه باید کرد؛ اگر جواب ندهی، می گویند حرف 
ما حق بود و اگر جواب بدهی، شــبهة بعدی را 

مطرح می کنند. نمی دانم چه باید کرد...؟ 
گفتم: نگران نباش! این موضوع تازه ای نیست؛ 
از روز اول که آیین تو متولد شد، یعنی از چهارده 
و نیم قــرن قبل، دائماً با چنین حمالتی روبه رو 
بوده و در مقابل این حمالت، برقرار و پایدار مانده 
و دوام آورده تا امــروز! این هجوم ها نه تنها جلو 
رشد و گسترش آیین تو را نگرفته، بلکه موجب 
گرایش بیشــتر مردم و روشنفکران به آن شده 
اســت و اکنون بیش از یک چهارم مردم جهان، 
یعنی حدود دومیلیارد نفر، به آن باورمندند. هر 
شــبهة این ها را که بگویی، مــن می توانم به تو 
نشان دهم که این شبهه، قرن ها سابقه داشته و 
پاسخش هم داده شده و مخالفان امروزی فقط 
توانسته اند آن را با ادبیات جدید و به زبان امروزی 
مطــرح کنند و مخاطبان آن هــا در این فضای 
مجازی فکر می کنند این شبهه، کشف جدیدی 
اســت و انگار تازه و برای اولین بار مطرح شده 
اســت! درحالي که وقتی به آن ها نشان دهی که 
این سؤال یا شبهه، از آغاز مطرح بوده و در طول 
زمان ها و قرن ها، ده ها کتاب و مقاله در پاسخ به 
آن شبهات تألیف و منتشر شده، خیالشان راحت 
می شــود و اگر توضیحی الزم داشته باشند، در 

آرامش می پرسند و پاسخ می شنوند.

نوید گفت: نکتــة جالبی بود! من 
خودم نمی دانســتم که می شود این 
شبهه ها را سابقه یابی کرد و نشان داد 
که آن ها اصاًل مطلب تازه ای نیستند و 
قرن ها مطرح بوده اند و پاسخشــان هم در ده ها 
تألیف و کتاب داده شــده و فقط شاید ادبیات 

آن ها تغییر کرده باشد. 
گفتــم: آری، براي مثــال در همین موضوع 
مهدویت و وجود امام زمان علیه السالم، از همان 
زمان تولد ایشان تاکنون، انواع شبهه ها مطرح 
شــده و عالمان دینــی در کتاب هاي مجمل و 
مفصل پاسخ داده و هزاران کتاب و مقاله نگاشته 
شــده اند، به طوري که سالیانی پیش یک مرکز 
پژوهشي، کتابنامه ای در این موضوع پدید آورد 
و مشــخصات دوهزار اثر در زمینة مهدویت را 
ارائه نمود: کتاب “مرجع مهدویت” ) فهرســت 
و چکیدة منابع پیرامــون مهدویت )کتاب ها، 
 مقاله هــا و پایان نامه ها( - پایگاه اطالع  ســانی 
سراسری اســالمی )پارسا( - چاپ سوم1386، 
640 صفحه. اما یک جوان که تازه اهل مطالعه 
شده و از این گنجینه خبر ندارد، با دیدن یک 
شــبهه در فضاي مجازی، مثــاًل درمورد طول 
عمر امام که آن را غیرعلمی شــمرده باشــند، 
گمان می کند این موضوع جدیدی است و تازه 
کشف شده و برایش مسأله می شود؛ درحالي که 
نمی داند پاسخ علمی آن در طول سالیان و قرون 
داده شده و اصوالً طول عمر، امری غیرعلمی و 
غیرقابل وقوع نبوده و نیســت و شواهد علمی و 
تجربی و تاریخی آن هم به تفصیل بیان شــده 

است.
نوید با خوشــحالي گفــت: اتفاقــاً یکی از 

هر شبهۀ این ها 

را که بگویی، من 

می توانم به تو 

نشان دهم که 

این شبهه، قرن ها 

سابقه داشته و 

پاسخش هم داده 

شده و مخالفان 

امروزی فقط 

توانسته اند آن را 

با ادبيات جدید و 

به زبان امروزی 

مطرح کنند و 

مخاطبان آن ها در 

این فضای مجازی 

فكر می کنند این 

شبهه، کشف 

جدیدی است و 

انگار تازه و برای 

اولين بار مطرح 

شده است!
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موضوعات مهم که در این فضاها مورد 
بحث فراوان اســت، همین مهدویت 
است؛ اجازه می دهید من آن سؤاالت 
و شــبهات را با شما در میان گذارم و 

شما ریشه یابی نموده و پاسخ های آن ها را بیان 
نمایید و من آن پاســخ ها را در همان فضاهایي 
که مطرح کرده اند بگذارم و براي مخاطبان آن 
محیط ها روشنگری کنم؟ گفتم: به یک شرط! 
نوید گفت: چه شرطی؟ هرچه باشد می پذیرم. 
گفتم: به این شــرط که خودت هم فعال باشي 
نه فقط شنونده و در فرایند این پاسخ ها کمک 
کنی! گفت: من جوانم و اطالعات شما را ندارم 
ولی اگر راهنمایی کنید تا آنجا که بتوانم کوتاهی 
نمی کنم. گفتم: حاال شد! سؤاالت را مطرح کن.

2  .افسانه نیست! •
افســانه ها در همة فرهنگ هــا حضور دارند: 
ســیمرغ و پری دریایی و ققنوس و غول و ... آیا 
“موعــود”ی رهایی بخش به نام مهدی یا هر نام 
دیگری نیز از زمرة همین افســانه ها نیست که 

می آید و جهان را از عدالت پر می کند؟!
نوید با این مقدمه گفت: این ســخن کسانی 
است که مهدویت را اسطوره و افسانه می نامند 
و می گوینــد موعــود واقعیت بیرونــی ندارد و 
چنین فردی با افسانه ها بیشتر منطبق است تا 
واقعیت و این افســانه پرداخته شده تا به مردم 
امید آینده ای خوش بدهند که بتوانند در کوران 
رنج ها و مشقت های تاریخی دوام بیاورند؛ وگرنه، 
یک اَبرمرد هرقدر هم قوی باشد، چگونه می تواند 

جهانی را اصالح کند و عدالت را حاکم نماید؟
گفتم: تعریف افسانه و اسطوره را که می دانی 
چیست؛ افســانه موضوعی خیالی و غیرواقعی 

و فراطبیعی اســت کــه در تخیالت 
فردی یا جمعی مردم شکل گرفته و 
واقعیت حقیقی و بیرونی ندارد، مثل 
همان مرغ افســانه ای به اسم سیمرغ 
)با قدرتــی فراطبیعی و آسمان ســیر( یا مرغ 
افســانه ای )ققنوس که در آتش زاده می شــود 
و می بالــد و می زاید( و امثــال آن، اما موضوع 
مهدویت این گونه نیســت، زیرا سخن از فردی 
کاماًل مشخص از پدر و مادر و نیاکان مشخص 
با صفات و اوصاف و برنامه ای مشخص است که 

هیچ کدام خیالی نیستند.

گفت: یعنی از ابتدای اســالم، موضوع مهدی 
و منجی مطرح بوده و دربارة آن صحبت شــده 

است؟
گفتم: بله؛ سخنی بسیار مشهور از پیامبر )ص( 
نقل شده است که فرموده: “ اگر از عمر دنیا جز 
یک روز باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را چنان 
دراز خواهد نمود که فردی از خاندان من را، که 
همنام و هم کنیة من است، برانگیزد تا زمین را 
از عــدل و داد پر نماید همان گونه که از ظلم و 
جور پر شده باشد” )بحاراالنوار، ج51، ص102(. 
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این باور که از آن 

به مهدویت یاد 

می شود، با وجود 

شواهد بسيار 

قرآنی و روائی، 

کامالً از اصالت 

اعتقادی برخوردار 

بوده و مورد 

قبول مسلمين 

قرار گرفته 

است. جالب است 

بدانيم حتی پيش 

از تولد حضرت 

مهدی)ع( در سال 

٢٥٥ هجری، 

کتاب هایی درمورد 

ایشان نوشته 

شده و ویژگی های 

او را برشمرده اند

بنابراین مشخص شــده که فردی از 
نسل پیامبر و همنام او این ماموریت 
را خواهد یافت تــا زمین را از عدل و 
داد پر نماید. در حدیث دیگری که به 

حدیث لوح معروف است، مشخص می شود که 
او فرزند امام حسن عسکری)ع( است و تبارش تا 
علی بن ابي طالب علیهم السالم شمرده شده و نام 
همة دوازده امام برده می شود و او به عنوان امام 
دوازدهم معرفی می گردد )کافی، ج1، ص527(. 
در حدیث مشهور دیگری نام “مهدی” به عنوان 
لقــب براي او ذکر می شــود و اینکه هرکه او را 
انکار نماید، کافر است )ینابیع الموده، سلیمان 
قنــدوزی حنفی( ... احادیث بســیار دیگری از 
پیامبر و صحابه و تابعین و نیز امامان به تفصیل 
ویژگی هــا، طول عمر، غیبت و نهان زیســتی و 
انتظــار و ظهور پیروز و جامعــه زیبائی که برپا 
می نماید را تبیین و تعیین نموده اند که در کتب 

بسیاری آمده است.
این باور که از آن به مهدویت یاد می شود، با 
وجود شواهد بسیار قرآنی و روائی، کاماًل از اصالت 
اعتقادی برخوردار بوده و مورد قبول مســلمین 
قــرار گرفته اســت. جالب اســت بدانیم حتی 
پیش از تولد حضرت مهدی)ع( در ســال 255 
هجری، کتاب هایی درمورد ایشــان نوشته شده 
و ویژگی های او را برشــمرده اند، همچون کتاب 
غیبت فضل بن شاذان )متوفی260ه.ق.( و کتاب 
الغیبه و کتاب المالحم و القائم از علي بن مهزیار 
اهوازي و کتاب المشیخه از حسن بن محبوب ... 
بنابراین چنین امر مشــخصی نمی تواند افسانه 
نامیده شود و خیالی باشد. البته نباید از نظر دور 
داشت که دوران تولد ایشان چنانکه در روایات 

آمده، دورة خاصــی بوده که به خاطر 
او متولد  همان روایات نمی خواستند 
شــود و خانة حضرت عسکری)ع( را 
کنترل می نمودند که اگر پسری متولد 
شد او را نابود نمایند؛ شبیه دوران تولد حضرت 
موسي که پسران را از بیم آنکه شاید همان کسی 
باشد که طومار فراعنه را درهم می پیچد، در بدو 
تولد می کشتند و موسی در چنین فضاي امنیتی 
و در خفاء متولد شــد. در این روزگار ســخت، 
طبیعتاً شرایط اختفاء و رازپوشي اعمال می شده 
و جز برای افراد خــاص و مورد اعتماد، مطالب 
گفته نمی شــده و در چنین موقعیتی نمی توان 
انتظار داشت جریان آزاد اخبار مثل موقعیت های 

معمولی بوده باشد.
3  .آیا متولد شده؟ •

نوید این بار با سؤال دیگری پیش آمد و گفت: 
آیا اصاًل امام یازدهم فرزند داشته است؟ آیا فردی 
به نام مهدی یا همان محمدبن الحسن)ع( متولد 
شده است؟ چه دلیلی بر تولد ایشان وجود دارد؟ 
وقتی تولد ایشــان مورد تردید اســت، آیا اصل 
مهدویت زیر ســؤال نمی رود...؟ این چیزهایی 
است که در سایت ها و شبکه های مخالف درمورد 
تولد موعود آمده است. آیا این شبهه هم قدیمی 
اســت و قباًل مورد بحث قرار گرفته و پاسخ آن 

داده شده است؟
گفتم: دقیقاً. نظام حاکم عباســي از مدعیان 
عدم تولد بــود، چون همة نیروهای آشــکار و 
مخفي خود را گماشــته بود تا چنین فرزندي 
براي امام یازدهــم به دنیا نیاید و اگر آمد، نابود 
شــود. طبیعتاً مدعی بود فرزند پســري براي 
ایشان متولد نشده است. پس این شبهه قدمتی 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

15
  شمــاره 9    بهــار 98

مهدی عليه السالم 

مخفيانه و دور 

از انظار مأموران 

مخفی حكومت، 

از مادری به نام 

نرجس خاتون 

متولد شد، 

همان  گونه که 

موسي مخفيانه 

و به دور از 

نگاه جاسوسان 

حكومت فرعون 

متولد شد و از 

معجزۀ خداوندی 

در دربار همان 

فرعون بزرگ 

شد تا نشان داده 

شود آنچه خداوند 

تقدیر نماید، 

همان خواهد شد

حدود دوازده قرن دارد. پاسخش هم 
خیلي روشن است. مهدی علیه السالم 
مخفیانه و دور از انظار مأموران مخفی 
حکومــت، از مادری به نــام نرجس 

خاتون متولد شد، همان  گونه که موسي مخفیانه 
و به دور از نگاه جاسوسان حکومت فرعون متولد 
شد و از معجزة خداوندی در دربار همان فرعون 
بزرگ شد تا نشان داده شود آنچه خداوند تقدیر 

نماید، همان خواهد شد.
نوید گفت: چه کسانی تولد ایشان را گواهی 
کرده یا توانســته اند این نوزاد امــام یازدهم را 

ببینند؟
گفتم: دلیل تولد تو چیســت؟ جز یک برگة 
گواهی بیمارستان که دکتر یا ماما امضا کرده اند 
و بعد براساس همان گواهی، براي تو شناسنامه 

صادر شده است؟ گفت: بله، همین طور است.
گفتم: برگرد به دوازده قرن قبل، گواهی تولد 
یک فرد آن هم در شرایط مخفی چه می توانست 
باشد؟ مامایی که شاهد تولد او بوده، خدمتکارانی 
که او را مشاهده کرده اند؛ گواهی پدر او که امام 
معصوم و حجت خدا بوده است؛ بعضی از خواص 
اصحاب که امام یازدهم، نوزاد را به آن ها نشــان 
داده است؛ خود امام که در جریان نماز خواندن 
بر پیکر مطهر پدر براي دقایقی حاضر شــده و 
همه او را دیده اند و او نماز میت را خوانده است؛ 
تأیید پیامبر و یازده امام بر اینکه او حتماً متولد 
خواهد شد؛ گواهی چهار نماینده و وکیل خاص 
ایشــان که رابط بین او و مردم در زمان غیبت 
صغری بوده اند؛ دیدار بعضی از علما و مردم که 
در طول غیبت کبری به دیدار ایشــان مشرف 
شــده اند؛ روایات متواتر که گفته اند زمین خدا 

هیچ گاه خالی از راهنما و حجت االهی 
نخواهد شد؛ نامه ها و دستورهایی که 
به شکل توقیع برای افراد فرستاده اند 
و ده ها شاهد دیگر برای اثبات تولد و 

حیات امام کافی نیست؟!
نوید گفت: واقعاً با این مطالب که شما گفتید، 
تردیدکننــدة در تولد آن حضرت جز فرد معاند 
نمی تواند باشــد. امروزه گاهــی در تاریخ تولد 
کسانی که با ما فاصلة صدساله دارند و در شرایط 
تقیه و مخفیانه هم به دنیا نیامده اند، اختالفاتی 
را مشــاهده می کنیم؛ آن وقت براي تولد امامی 
که در شرایط خاص به دنیا آمده این قدر شواهد 
داریم و باز منکر تولدش باشند، جز عناد دلیلی 

ندارد.
گفتم: حکیمه خاتون، عمة امام یازدهم شاهد 
تولد امام بوده و داستان تولد را به تفصیل شرح 
داده؛ او نوزاد را خدمت امام برده و تهنیت گفته؛ 
دو خدمتکار خصوصی، ابونصر خادم و ماریه که 
ایشــان را مواظبت می کردند، گواهی نموده اند؛ 
خود امام یازدهم ایشــان را بــه گروهی خاص 
از اصحاب که نزد ایشــان آمده و از امام بعدی 
سؤال نمودند، نشان دادند و آن ها سؤاالت خود 
را درحالي که ایشــان هنوز در ســن خردسالي 
بودنــد، پرســیدند و جواب گرفتند. کســانی 
همچون سعدبن عبداهلل قمی که با جمعی برای 
زیارت امام عســکری)ع( به سامرا رفتند، موفق 
به دیدار فرزند امام شــدند؛ هنگام نماز بر پیکر 
امام یازدهم، که جعفر کذاب می خواســت نماز 
بخواند، امام حضور یافته و او را کنار زدند و خود 
بر پیکر مطهر پدر نماز خواندند و شواهد بسیار 
دیگر که همگی به تفصیل در کتاب های مربوط 
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غيبت فقط برای 

امام مهدی )ع( 

نبوده و در 

پيامبران و امامان 

دیگر هم سابقه 

داشته است. 

آن ها نيز بنابه 

حكمت هایی، از 

همۀ امت خود یا 

بعضی از آن ها، 

غائب بوده اند 

و هرگز نبوت و 

امامتشان به خاطر 

این غيبت، 

خدشه دار نشده 

است

به آن حضرت در قرن سوم و چهارم، 
همچون کافی و کمال الدین و غیبت 
نعمانی و غیبت طوسی و... آمده است 
)بعضی از این منابع: مروج الذهب، ج4، 

ص199؛ کمال الدیــن، ص381؛ غیبت شــیخ 
طوسی، ص141؛ کشــف الغمه، ج2، ص499؛ 
اثبات الهــداة، ج7، ص344؛ الزام الناصب، ج1، 
ص342 و...(. حتی بزرگانی از اهل سنت چون 
ابن خلکان و ذهبی و ابن حجر هیتمی و خیرالدین 
زرکلی و... در کتاب های خود تولد آن حضرت و 
قیام او را تأیید کرده اند )ر.ک. االمام المهدی عند 
علماء اهل الســنة، فقيه ايمانى؛ ينابيع المودة، 
ج٣، ص١١٤؛ الفتاوی الحديثة هيتمى، ص37؛ 
کنزالعمال، ج14، ص263؛ سنن ابن ماجه، ج2، 
ص1365؛ المعجم الکبیر طبرانی، ج10، ص55؛ 
عون المعبود فی شــرح ســنن ابی داوود، ج11، 
ص243 و...(. با وجود این همه شــواهد، جاي 
هیچ تردیدی براي پژوهشگران و حقیقت جویان 

باقی نمی ماند.
4 .چرا غائب است؟ •

نوید گفــت: می گویند چرا ایــن امام غائب 
اســت؟ امامی که غائب اســت چگونه می تواند 
امامــت کند؟ کدام رهبر اســت که با غیبت و 
نهان زیستی، رهبریش انجام می شود و می تواند 
مردم را به راه درست هدایت کند؟ به فرض که 
در زمان خاصی به دلیل شــرایط خاص، غیبت 
اختیار نموده، وقتی شرایط عوض شد و یاورانی 
پیدا کرد باید به غیبتش خاتمه می داد و ظاهر 
می شد؛ اصوالً مردم با امام غائب چگونه می توانند 
ارتباط داشته باشــند و از او کمک و راهنمایی 

بخواهند و بهره ببرند...؟ 

گفتم: این موضوع هم تازه نیســت 
و از همان ابتدا که امام غائب شــدند، 
ســؤاالتی دربارة غیبت، مطرح بوده و 
پاسخ آن هم داده شده است. نخستین 
کتاب هایی هم که دانشمندان نوشتند، در همین 
موضوع غیبت بوده، مثل کتاب غیبت نعمانی و 
کتاب غیبت شــیخ طوسی و کتاب کمال الدین 
شــیخ صدوق که در موضوع غیبت اســت و به 
دستور خود امام نوشته شده است تا سؤاالت و 

شبهات دربارة غیبت امام را برطرف نماید...
نوید: آیا غیبت فقط برای آن حضرت بوده؟ 

گفتم: نه! غیبت فقط بــرای امام مهدی )ع( 
نبوده و در پیامبران و امامان دیگر هم ســابقه 
داشته است. آن ها نیز بنابه حکمت هایی، از همة 
امت خود یا بعضی از آن ها، غائب بوده اند و هرگز 
نبوت و امامتشان به خاطر این غیبت، خدشه دار 
نشده است، همچون غیبت چندین سالة موسی 
از قوم خود، وقتی به نزد شــعیب رفت یا غیبت 
یونس وقتی از میان مردم خویش بیرون آمد و 
سفر دریایی رفت و در شکم نهنگ قرار گرفت که 
داستانش را می دانید. پیامبر و امامان غیبت هایی 
اگرچه کوتاه داشته اند. اصوالً وقتی مثاًل امام در 
مدینه بوده از شیعیانش در شهرهای دیگر غائب 
بوده اســت... اتفاقاً امام زمان علیه السالم نیز به 
شیخ صدوق توصیه نمودند کتابی درمورد غیبت 
بنویســد و در آن غیبت انبیاء و رهبران االهی 
گذشته را شــرح داده و روشن سازد که غیبت، 
پدیده ای نو و بي سابقه نیســت و در کار نبوت 
و رهبری االهی شــان، خللی وارد ننموده است. 
شــیخ صدوق هم کتاب کمال الدین را با همین 
اندیشــه می نویســد که از بهترین کتاب ها در 
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موضوع غیبت اســت و با اینکه بیش 
از ده قرن از تألیف آن می گذرد، هنوز 

تازه، راهگشا و درس آموز است.
نویــد گفت: اصــالً حکمت غیبت 

چه بوده اســت؟ گفتم: علل متعددی برای آن 
شمرده شــده که مهم ترین آن ها حفظ امام از 
تیررس دشــمنان، آزمون خلق در شرایطي که 
رهبرشان غائب اســت، آماده شدن مردم براي 
یــاوری امام و نیز حکمتی االهی که خدا داند و 
مردم نباید درمورد آن بسیار کنکاش کنند، چون 

خردهاشان به آن حکمت راه نیابد.
نوید گفت: درمورد نحوة رهبری در غیبت هم 

توضیح دهید. 
گفتم: این رهبری از چند طریق انجام می شود: 
نخست از طریق بیانات و سخنان خود امام که به 
دست ما رسیده است. دوم از طریق نمایندگان 
و کارگزاران و وکیالن خاص و عام ایشان و سوم 
از طریــق القاء در قلوب و فؤاد افراد و گاهی هم 
هدایت های حضوری برای کســانی که توفیق 
تشــرف به محضرش را پیدا می نمایند. امامت 
االهی مثل رهبری هاي بشری نیست که وقتی 
غیبت جســمانی دارند دیگر راهی برای هدایت 
مردم نداشــته باشند؛ امامت، مقام خليفة اللهى 
اســت؛ همان گونه که خدا هدایت قلب ها را در 
اختیار دارد، خلیفه و نمایندة او نیز توان رهبری 

قلب ها را دارد.
نوید: نــکات جالبی را اشــاره کردید؛ بدین 
ترتیب اصــالً معناي غیبت امــام، فقط غیبت 
جســمانی اســت نه غیبت روحانی؛ به عبارت 
دیگر امام فقط “ظهور” ندارد ولی” حضور” دارد. 
یعنی غیبت امام به این معنی اســت که مردم 

ایشان را با چشم ظاهری نمی بینند یا 
می بینند و نمی شناسند؛ همین! ولی 
امام به عنوان مقام خليفة اللهى، حضور 
معنــوی دارد و هرلحظــه، هرکس 
می تواند با قلب خویش بــا امام ارتباط معنوی 
برقرار نموده و با ایشان حرف بزند و درد دل کند 
و حاجت بخواهد. لذا فرموده اند کسی که امام و 
امامت را به معنای واقعی بشناسد، غیبت برای 
او بسان مشاهده و ظهور است، زیرا وظیفة خود 
را شــناخته و طبق آن عمل می کند و هروقت 
هــم بخواهد از امام کمک می خواهد و امام او را 

هدایت خواهد نمود. این هدایت باطنی هیچ گاه 
قطع نمی شود، مگر آنکه خود ما کوتاهی کنیم 
و امام را فراموش نماییم و بخواهیم فقط با پاي 
خودمان جلو برویم و خود را از ارتباط معنوی و 
قلبی با امام محروم سازیم که مباد چنین شویم.

5. کارگزارانش کیانند؟  •
مردم چگونه با امامی که غائب است، ارتباط 
داشته باشند؟ چگونه ســؤال خود را بپرسند؟ 
حقوق مادی خود را به ایشــان برسانند؟ قبول 
اســت که شــرایط اضطراری است و حکومت، 
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 این طریق ارتباط 

هم مخصوص 

ایشان نبوده 

و از زمان امام 

کاظم)ع(، این 

نظام کارگزاران 

امامت و سازمان 

وکالت، شكل 

گرفت و به علت 

محدودیت های 

ایجادشده 

توسط حكومت 

جائر در ارتباط 

مستقيم مردم 

با امام، از طریق 

این کارگزاران 

مورداعتماد، 

ارتباط مردم با 

امام، انجام می شد 

و تا زمان حضرت 

عسكری)ع( ادامه 

داشت

وحشــی و خونریز است ولی باألخره 
نباید نیــاز مردم به امــام هم تأمین 
شود...؟ نوید گفت: در این زمینه چه 

می فرمایید؟ 
گفتم: درست می گویند و امام در آغاز غیبت، 
این موضوع را کاماًل مدیریت فرمود. ایشــان تا 
حدود هفتاد ســال )کــه دوران غیبت صغری 
نامیده می شود( از طریق چهار کارگزار و وکیل 
خویش که از معتمدترین شیعیان بودند، ارتباط 
با مردم را برقرار نموده، مشکالت آن ها را برطرف 
فرمودند، سؤاالت شان را پاسخ گفتند و پیام های 
خود را به ایشان  رساندند. این طریق ارتباط هم 
مخصوص ایشان نبوده و از زمان امام کاظم)ع(، 
ایــن نظام کارگزاران امامت و ســازمان وکالت، 
شکل گرفت و به علت محدودیت های ایجادشده 
توسط حکومت جائر در ارتباط مستقیم مردم با 
امام، از طریق این کارگزاران مورداعتماد، ارتباط 
مــردم با امام، انجام می شــد و تا زمان حضرت 
ادامه داشــت. حضرت مهدی)ع(  عسکری)ع( 
نیز همین سازمان وکالت را برای ارتباط با مردم 

حفظ نمودند.
نویــد: این افراد چــه کســانی بودند و چه 
ویژگی هایی داشــتند و آیا حکومــت آن ها را 

نمی شناخت و محدودیت ایجاد نمی کرد؟ 
گفتم: این برنامه بســیار حساب شده و سّری 
و مدیریت شــده انجام می گرفت. این کارگزاران 
از میان افــراد خوش نام و اصحاب باســابقه و 
نوعاً کســبة بازار انتخاب شــده بودند و آن ها 
در کمــال احتیاط و هوشــمندی به طوری که 
حساسیت ها برانگیخته نشود، مأموریت خود را 
انجام می دادند؛ یعنی رابط امام و مردم بودند و 

سؤاالت و خواسته های مردم را به امام 
رســانده و توقیعات )پیام های( امام را 
به مردم انتقال می دادند. اینان عبارت 
بودند از: جناب عثمان بن سعید که در 
بازار مغازه روغن فروشی داشت و پس از ایشان، 
پسرشان محمد و ســپس حسین بن روح که از 
خاندان معروف نوبختی و ایرانی تبار بودند و پس 
از آن علی بن محمد ســمری. این چهار نفر نیز 
رابطانی برای شهرهای مختلف، حتی دورترین 
شهرهای اسالمی داشتند و از این طریق، ارتباط 
با امــام، مدیریت می شــد و درعین حال محل 
زندگی و مشخصات امام مخفی و پنهان می ماند.

نوید پرسید: مردم چگونه می فهمیدند که آنان 
کارگزار امام هستند؟ گفتم: امام یازدهم حضرت 
عســکری)ع( فرزندش حضرت مهدی)ع( را به 
چهــل نفر از اصحاب خود نشــان داد و به آنان 
فرمود در طول غیبت ایشــان از عثمان بن سعید 
اطاعت کننــد. خود امام زمان نیــز در دیدار با 
گروهی از مردم قم، به عثمان بن ســعید اشــاره 
کرده و آنان را به او ارجاع دادند. عثمان بن سعید 
تا پایان عمر، در حدود شــش سال وکالت امام 
زمان را برعهده داشت. پس از درگذشت او، امام 
نامه ای به پسرش محمد نوشت و وی را جانشین 
پدر نمــود. او حدود چهل ســال وکالت امام را 
برعهده داشــت. سومین کارگزار، حسین بن روح 
از معتمدان محمدبن عثمــان و نزدیکان وی در 
بغداد بود که محمد در واپسین روزهای حیات، 
او را به دستور امام زمان علیه السالم، به جانشینی 
خود معرفی کرد. وی ابتدا در حکومت عباســی 
دارای موقعیــت و احترام ویژه بــود؛ اما بعدها 
دچار مشــکل شــد، تا جایی که مدتی زندگی 
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مخفیانه داشت و سپس به مدت پنج 
ســال در زندان محبوس بــود. او نیز 
درحدود بیست ویک سال وکالت امام 
به عهده داشــت. چهارمین وکیل،  را 

سه ســال، عهده دار این مقام شد که این زمان 
با ســخت گیری بسیار حکومت و خفقان شدید 
همراه بود و همین او را از فعالیت های گسترده در 
سازمان وکالت بازمی داشت. نامه )توقیع( امام در 
هنگام وفات او به سال 329 حاوی خبر فوتش و 
پایان یافتن دورة وکالت خاص و آغاز غیبت کبری 

از مهم ترین رخدادهای آن سال بود.
نوید: کارکرد و کارنامة کارگزاران امام در این 
هفتاد سال، چطور ارزیابی می شود؟ گفتم: در این 
دورة خاص، جامعة شیعیان به عنوان یک اقلیت و 
نهاد پویا، هویتش حفظ شد و ارتباطش با امام 
تداوم یافت؛ فتنه هایی چون فتنة غالیان و جعفر 
کذاب و مدعیان دروغین نیابت چون شلمغانی 
و نُصیریه، بی اثر و رســوا شــد؛ روشنگری ها و 
پیام های امام از طریــق این کارگزاران به مردم 
و بعضي شخصیت ها می رسید؛ جان امام با این 
شیوه از گزند دشــمنان خونریز، محفوظ ماند؛ 
پرســش های فقهی و اعتقادی افــراد از طریق 
مکاتبه با امام که توســط کارگزاران به ایشــان 
می رسید، پاســخ داده می شد؛ متون اعتقادی، 
علمی و عبادی گران بهایی از طریق این سفیران 
عالی مقام و از ناحیة مقدســة آن حضرت صادر 
شد که به عنوان میراثی جاوید براي همة نسل ها 
باقی ماند، همچون زیارتنامة سیدالشهداء معروف 
به زیارت ناحیة مقدسه، زیارت آل یاسین، دعای 
رجبیه، دعای افتتاح، دعای توفیق الطاعه، دعای 
معرفت، دعای سهم اللیل، دعای علوی مصری، 

دعای فــرج )عظم البــالء( و روایات 
بسیاری که امام از طریق این سفیران 

برای امت صادر فرمودند...

منابع : 
“مرجــع مهدویت” )فهرســت و چکیده منابع 
پیرامــون مهدویــت )کتاب هــا،  مقاله هــا و 
پایان نامه ها( - پایگاه اطالع  رســانی سراسری 
اسالمی )پارسا( - چاپ سوم1386، 640 صفحه.

بحاراالنوار، ج51، ص102.
کافی، ج1، ص527.

ینابیع الموده، سلیمان قندوزی حنفی.
کتاب الغیبه.

المالحم و القائم از علي بن مهزیار اهوازي. 
المشیخه، حسن بن محبوب.

مروج الذهب، ج 4، ص 199. 
کمال الدین، ص381.

غیبت شیخ طوسی، ص141.
کشف الغمه، ج2، ص499. 
اثبات الهداة، ج٧، ص٣٤٤. 
الزام الناصب، ج1، ص342و

االمام المهدی عند علماء اهل السنة، فقیه ایمانی. 
ينابيع المودة، ج٣، ص١١٤.

الفتاوی الحديثة هيتمى، ص ٣٧.
کنزالعمال، ج14، ص 263. 

سنن ابن ماجه، ج2، ص 1365.
المعجم الکبیر طبرانی، ج10، ص55. 

عون المعبود فی شــرح ســنن ابی داوود، ج11، 
پـایـانص243. 
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روی خط خبر عنوان بخشــی است که محتوای آن ارائه و تحلیل اخبار بهائیت در ایران و 
سراسر جهان اســت. این موضوع از شماره نخست در فصلنامه بهائی شناسی مورد توجه 
قرار گرفته و البته نام گذاری اخیر از شــماره 2 و3 برای این بخش انجام شده است. توجه 

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

کاری از گروه تحلیل اخبار پایگاه خبری بهائی پژوهی
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شرکت در سی ودومین نمایشگاه بین المللی
کتاب تهران

از توفیق هایی که امسال نصیب دوستان 
بهائی پژوهی شــد، شرکت در سی ودومین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهــران بود. 
خوشــبختانه دو غرفه در نمایشگاه به دو 
بخش بهائی پژوهی اختصاص یافت. یکی در 
بخش ناشران عمومی، برای انتشارات گوی 
که کتاب های بهائی پژوهی را منتشر می کند، 
در شبستان، راهروی 14 و دیگری در بخش 
سازمان ها و نهادها، در رواق شرقی، طبقة 
دوم، در جوار ناشران دیجیتال که غرفه ای 
بزرگ تر بود، ولی دسترســی به آن، قدری 
مشــکل بود. در روزهای اّول نمایشگاه هوا 
سرد بود و سوز سرما اندکی آزاردهنده بود، 
اما در عوض گرمای بازدیدکنندگان عزیز و 
گرامی و الطاف آنان به ما گرما می بخشید.
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رونمایی از کتاب  •
هم زمان با سی ودومین نمایشگاه کتاب 
تهران، کتاب »بهائیت از دیدگاه منتقدان و 
روشنفکران بهائی« رونمایی و آماده فروش 
به عالقه مندان شــد. نویسندة این کتاب با 
معرفی و نقد و بررســی آثار افرادی چون 

گارلینگتن،  ویلیام 
خوان کــول، کارن 
ســن  و  باکــت 
ســعی  مک گلــن 
آئین  روش  کــرده 
بهائی را در برخورد 
با انتقادهایی که به 
این تشکیالت شده 

است، به نگارش دربیاورد. این کتاب در واقع 
تجمیع مقاالتی با همین عنوان در فصلنامة 

بهائی شناسی است.
در توییتر چه گذشت؟ •

یکی از یاران قدیمی بهائی پژوهی، خبر 
شرکت در نمایشــگاه را در توییتر خویش 

منتشــر کرد. این خبر باعث شد تا بهائیان 
زیــادی به توییتــر او مراجعه کــرده و به 
شکل های گوناگون تنفر خود را از تحقیقات 
منصفانة بهائی پژوهی ابراز کنند. برخی فقط 
به چندین فحش و ناسزا بسنده کرده و بدین 
وســیله ادب خویش را به نمایش گذاردند. 
باورهــای  بعضــی 
اسالمی و شیعی را 
به ســخره گرفته و 
مســخره کردند که 
البته مسخره کردن 
عقائد دیگران طبعاً 
کار ناپسند و زشتی 
است. برخی شبهات 
نامربوطــی را مطــرح کردنــد. برخی نیز 
تهمت های نابجایی را متوجه ما ســاختند. 
اگرچه این برخوردها ناخوشــایند بود، اما 
می توان آنها را به حســاب ناآشنا بودن آن 
افراد با ما گذاشت. در این میان البته بودند 
عزیزانی که از این خبر اســتقبال کردند و 
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همچون گذشــته از زحمات کشیده شده 
قدردانی به عمل آوردند. در اینجا مناسب 
است تا برخی از مطالب بیان شده در پاسخ 
افراد را خدمــت خوانندگان گرامی عرضه 

داریم.
معرفی مختصر بهائی پژوهی •

برخی از ســؤاالتی که در توئیتر پرسیده 
شــد، در راستای شــناختن بهائی پژوهی، 
منابع مالی آن، ارتبــاط آن با حکومت، و 
... بود. بعضــی از افراد به این رویه اعتراض 
داشتند که چرا بهائیان امکان داشتن غرفه 
ندارند و چرا بهائیان تحت فشار هستند. به 
همین منظور در زمان برگزاری نمایشگاه 
کتاب، توضیحاتی در توییتر منتشر شد که 

با ویرایش مختصری در زیر آمده است:

بهائي پژوهي سازماني مردم نهاد است 1 
و تاکنــون ریالــي از بودجة عمومي 
کشــور مصرف نکــرده اســت. بودجة آن 
بســیار محدود اســت و از طریق خیران و 
فرهنگ دوستان تأمین مي شود. بخشی از 

بودجه نیز البتــه از طریق فروش کتاب ها 
و محصــوالت فرهنگی تأمیــن می گردد. 
خوب است توجه شــود که گرانی کاغذ و 
دیگر وسایل مربوط به انتشارات از یک سو 
و کاهش فروش و کم شدن حاشیة سود به 
دلیل افزایش قیمت از سوی دیگر، ما را نیز 

دچار دغدغة بودجه کرده است.

بعضي 2  بهائي پژوهي  کتاب هــاي  در 
مناظره ها میان کاربران مســلمان و 
بهائي ســایت، عیناً چاپ شــده و قضاوت 
به خواننده ســپرده شده اســت. بنابراین، 
خودمان سخنان هموطنان بهائي را منتشر 
و البته نقد مي کنیم. سایت ما نیز یک سایت 
دو طرفه است. پذیراي نقطه نظرات شما در 

معرض دید همگان در آن فضا هستیم.

بهائي پژوهــي بخشــي از حاکمیت 3 
نیست و مسؤولیتي در قبال تضییقات 

علیه بهائیان ندارد.

با گسترش فضاي مجازي، بهائیان نیز 4 
کتاب هاي متعدد و سایت هاي زیادي 
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به زبان فارسي منتشــر کرده اند. نقد باور 
بهائــي، عکس العملي به این روش تبلیغي 

تهاجمي است.

معتقدیم که انتشــار کتــب اصلي 5 
بهائي برای تنویر افکار عمومي و نقد 
عمومي تر آن امر مذمومي نیست؛ ولی ما نه 

قانونگذار هستیم و نه مجري قانون. ما فقط 
تالش مي کنیم به قانون احترام بگذاریم. 

ما نیز ســؤاالت زیادي در مورد آئین 6 
بهائي پرســیده ایم و آثــار و مقاالت 
مهمي در نقد این باور منتشــر کرده ایم. از 
دیدگاه ما غیــر االهي بودن آئین بهائي به 
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سبب تعارضات متعدد دروني آن است.

بهتر است به جاي نفرت پراکني علیه 7 
یک مؤسسة مستقل، به میدان منطق 
و گفت وگــو بیایید و بــراي این تعارضات 
پاسخي بیابید و پژوهشگران را اقناع علمي 
کنید. تهمت زدن و خالــي کردن میدان 
گفت وگــو، راه  حل خوبي نیســت. منتظر 

دیدارتان در نمایشگاه کتاب هستیم.
ممنوعیت چاپ کتاب هاي بهائي •

یکی دیگر از سؤاالتی که در میان نظرات 
زیاد پرسیده شد، دلیل ممنوع بودن چاپ 
کتاب های بهائی بــود. در این موضوع نیز 
متن زیر در پاســخ به آن سؤال در توئیتر 

منتشر شد:
اشــراق خاوري در کتاب گنجینة حدود 
و احکام صفحــة 464 به نقل از عبدالبهاء 
مي نویســد: امر قطعی الهی این است که 
باید اطاعت حکومت نمود. این هیچ تأویل 
برنمی دارد و تفســیر نمی خواهد. از جمله 
اطاعت این است: کلمه ای بدون اذن و اجازه 

حکومت نباید طبع گردد.
بنابراین، هموطنان بهائي به فرمودة رهبر 
خود، تا زماني که قانون اجازة نشر آثارشان را 
نمي دهد، نباید معترض باشند. این دستور 
دین خودشــان اســت؛ هرچند با وجدان 

خودشان ناسازگار باشد.
البته توضیح دادم که کتاب هاي بهائي در 
بسیاري از صفحات فجازي ]فضای مجازی[ 

قابل دسترسي است.
این دســتور امــري منتــزع از میزان 
صحت قانون اســت. ما قانونگذار و مجري 
قانون نیستیم. از تضییقات علیه هیچ کس 
هم خوشحال نمي شــویم. به آزادي بیان 
معتقدیم و در ســایت خــود، آن را مهیا 
کرده ایم، اما معترضان بدانند که بهائیان به 
دستور رهبر خود، باید از چاپ کتاب هایي 
که حاکمیت ممنوع کرده، خودداري کنند.

اینکــه قانون به مــا اجــازه داده تا در 
نمایشگاه شرکت کنیم و به بهائي ها اجازه 
نداده، تقصیر ما نیســت. هرچند حضور ما 
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در نمایشــگاه، فرصت خوبي براي تعامل 
و گفت وگــوي رودررو ایجاد کرده اســت. 
گفت وگو در فضاي منطقي و بدون تخطئه 
کردن رقیب، حلقــة مفقودة جامعة مدني 

است.
ضمناً دوســتان بدانند ممنوعیت تبلیغ 

آئین بهائي و انتشار 
به  محــدود  کتاب 
ایران نیست. جامعة 
بهائــي بــراي عدم 
شــهروندان  تبلیغ 
عــدم  و  اســرائیل 
انتشار کتب تبلیغي 
بهائي به زبان عبري 

با دولت اســرائیل توافق کرده است. آنجا 
توافق بر سر عدم حضور در نمایشگاه کتاب 

ممکن و اینجا ممتنع است!
روحیه ماکسول از ایادي امراهلل و همسر 
شوقي رباني گفته است: »بهائیان و اسراییل 
حلقه هاي یک زنجیر هســتند.« من قبول 

ندارم که همة بهائي ها جاســوس اسراییل 
باشــند، اما به دولت ایران حق مي دهم که 
نگران فعالیت هاي گروهي باشــد که خود 
را هم پیمان بزرگ ترین دشــمن کشــور 

مي دانند.
با همــة این حرف هــا، به نظــر من به 
نمایشــگاه کتــاب 
بیاییــد و از معجزة  
گفت وگــو و تبادل 
ببرید.  لــذت  نظر، 
شبســتان، راهروی 

14 انتشارات گوي.
مظلومیت و  •

حقانیت
از نظرات دیگری که زیاد در توئیتر گفته 
شد، این بود که بهائیان مظلوم هستند و به 
آنان ظلم می شود. به همین دلیل فعالیت های 
بهائی پژوهی را نیز بــه معنای تأیید و ظلم 
بیشــتر به آنان بیان کرده بودنــد. در این 

موضوع توضیحات زیر را در آنجا گفتند:
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]برخی از[ روشنفکران مسلمان و برخي 
خدانابــاوران و بهائیان زیادي طي روزهاي 
اخیــر، حضور بهائي پژوهي در نمایشــگاه 
کتاب را نکوهش کرده اند و آن را مشارکت 
در ظلم به پیروان این باور دانســته یا آن 
را به دلیل عدم حضور بهائیان غیراخالقي 

دانسته اند. 
1 ـ رسالت پژوهشــگران درحوزة علوم 
انساني آن است که مشــکل موجود را به 
مسئله تبدیل کنند و سپس براي حّل آن 
مسئله، راه حل پیدا کنند. یکي از مشکالت 
جامعة ایران، آن است که بهائیان تبلیغات 
زیادي روي مســلمانان انجام مي دهند و 
تالش مي کنند آنان را از باور اسالمي خود 

خارج کرده و بهائي کنند.
2ـ بهائیان در این تبلیغات، تمام زوایاي 
عقاید خود را عرضــه نمي کنند. آنان در 
قالب کالس روحــي تنها بخش کوچک 
و ناقصــي از عقاید و احکام خود را عرضه 
مي کنند. کتاب هاي اصلي آنان با ادبیات 

مخصوص دورة قاجار نگاشته شده و کمتر 
کسي، حتي خود آنان، فرصت و حوصله 
دارد که تمام کتاب هاي مرجع آنان را مرور 

کند.
3 ـ برخي از مسلمانان در سایة تحقیق 
ناقص و عدم اطالع از تمام باورهاي بهائي، 
ممکن اســت این تبلیغات را باور کنند و 
بهائیت را تصدیق نماینــد. بهائیان از این 
افراد تازه بهائي شــده مي خواهند که براي 
انجام وظیفة دیني خود، مشــغول تبلیغ 
تهاجمي شوند و خانواده و اطرافیان خود را 

به بهائیت دعوت کنند.
4 ـ این در حالي اســت که الزمة بهائي 
شدن، عدم اعتقاد به باور مهدویت و ظهور 
منجي در آینده اســت. عقیــده اي که از 
اصلي ترین باورهاي مردم مســلمان ایران 
است. خروج مســلمانان از باور اسالمي و 
تبلیغ دیانت بهائي عالوه  بر ایجاد مشکالت 
اجتماعي، مشکالت خانوادگي زیادي براي 

آنان و جامعه ایجاد مي کند.
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5ـ  عالوه  بر این، بهائیان آن چنان که در 
کامنت هاي آنان در پست هاي قبلي دیده 
مي شد، معتقد به نسخ و پایان احکام قرآن 
کریم هستند. کتابي که مناسبات اصلي و 
تعامــالت حقوقي و اجتماعي و فرهنگي و 
اساساً باورها و سبک زندگي ایرانیان از آن 

نشئت گرفته است.
6 ـ بهائیان مایل به تشــکیل حکومت 
دینــي بر پایة احکام بهائي هســتند. آنان 
مّدعي ظهــور پیامبر جدیدي بعد از خاتم 
پیامبران حضرت محمد)ص( هستند. آنان 
معتقدند که بهاءاهلل مظهر ظهوراهلل است. 
لذا خداناباوران خود در زاویة مقابل دیانت 

بهائي قرار مي گیرند.
7ـ بهائیان به ســمت قبــر بهاءاهلل نماز 
مي گذارنــد و احکام اجتماعــي را بر پایة 
تعلیمــات کتاب اقدس بیــن خود جاري 
مي کنند. براساس کتاب اقدس، مثاًل دستور 
دارند با زدن داغ بر پیشــاني دزد بر او حّد 
شرعي جاري کنند یا کسي را که خانه اي را 

آتش مي زند، زنده زنده بسوزانند.
8ـ  لذا معتقدان به جدایي دین از سیاست 
باید بدانند که بهائي ها خود به دنبال تشکیل 
حکومت دیني و اجــراي احکام اجتماعي 
خود هســتند. همان قرائتي از دین اسالم، 
که روشــنفکران از آن گریزان اند. آن هم با 

نمونه هایي که ذکر شد.
9 ـ به  نظر ما در طول ســال هاي اخیر 
مظالمي بر بهائیان رفته است؛ همان گونه 
که بهائي ها نیز در رژیم سیاســي گذشته، 
مظالم زیادي را بر مسلمانان روا می داشتند. 
اما مسئلة ما، حقانیت آیین بهائي است و نه 

مظلومیت آنان یا اقشار دیگر.
10 ـ از نظر ما مظلوم واقع شدن پیروان 
یک باور، دلیلي بر حقانیت آنان نیست. عدم 
مظلوم واقع شدن دیگران نیز دلیلي بر عدم 
حقانیت آنان نیســت. براي اثبات حقانیت 
باید دلیل اقامه کرد. باید از تعارض دور بود 
و احکام و عقایــدي مطابق وجدان و عقل 

بیان کرد.
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11ـ  مــا فکر مي کنیم با بیان ســاده و 
ســلیس، مي توان باورهاي بهائي را به طور 
کامل و نه گزینش شده، براي افرادي که با 
عناصر تبلیغي این آیین برخورد داشته اند 
توضیح داد. این توضیح در طول سال هاي 
گذشته موجب اتخاذ تصمیم هاي مهمي از 

سوي این افراد شده است.
12 ـ اگــر آنان تصمیــم بگیرند که با 
شــنیدن حرف هاي ما باز هم بهائي شوند 
و به اسالم پشــت کنند، این به خودشان 
مربوط اســت. حداقل مسئله آن است که 
با دیــدي باز انتخاب کرده اند و از جانب ما 
تهدیدي متوجه آنان نیست. البته این گروه 

در اقلیت بوده اند.
13ـ  اما اگر با دیدن تعارض ها و شناخت 
کامل از تمام زوایاي بهائیت، از تصمیم خود 
رویگردان شــده و دوباره مســلمان شوند، 
همراه ما مي شوند. البته باز هم این مسئله اي 

شخصي است و این گروه در اکثریت اند.
14 ـ در هردو صورت، مسئله حل شده 

است؛ یعني افراد از آن تبلیغ گزینشي بیرون 
آمده اند و بــا آگاهي دیانت خود را انتخاب 
کرده اند. افراد تازه بهائي شده نیز بهتر درک 
مي کنند که چرا جامعة اسالمي نسبت به 
تبلیغ بهائیت حساس است و عکس العمل 

نشان مي دهد؟
15 ـ با روشــنگري بهائي پژوهي، حتي 
بهائیان نیز در صــورت تبلیغ مي دانند که 
مشــغول تحریک چه بخــش از عواطف و 
باورهاي طرف مقابالند و چه خطوط قرمزي 
را زیــر پا مي گذارند؟ به هرحال گفت وگو و 
اطــالع از نظرات یکدیگر، بهترین راه براي 

روشنگري و رفع سوءتفاهم هاست.
16- درعین حال اثبات عدم حقانیت، ابداً 
به معنــاي مجوز دادن براي ظلم یا توجیه 
مظالم پیشــین نیست. اساســاً دو مقولة 
حقانیت و مظلومیت از یکدیگر جدا هستند 
و خلط ایــن دو موضوع با یکدیگر، مانع از 
بررسي هریک به شکل مناسب و شایسته 

است.
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امکان شــرکت در  خوشــبختانه امســال 
نمایشگاه قرآن و عترت نیز برای انتشارات گوی، 
ناشر کتاب های بهائی پژوهی فراهم شد. اگرچه 
نزدیک بودن زمان دو نمایشگاه و همچنین کار 
سنگین آن موجب خستگی جسمی می شد، اما 
محبت بازدیدکنندگان گرامی به روح ما شادی 
و نشاط می بخشید. جّو نمایشگاه قرآن کریم در 
مقایسه با جّو نمایشگاه بین المللی کتاب بسیار 
متفاوت است. افراد شرکت کننده در نمایشگاه 
قرآن عالئق مذهبی تــری دارند. یکی از دالیل 
مهم آن این است که نمایشگاه قرآن ویژة مسائل 
مذهبی است. البته تأثیر ماه مبارک رمضان را 
نیــز نمی تــوان نادیده گرفت. در مــاه مبارک 
رمضان انسان ها رابطة خود را با خداوند متعال 
اصالح می کنند و در نتیجه بیشتر تمایل دارند 

شرکت در نمایشگاه قرآن و عترت
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تا به گونه ای رفتار کنند که می اندیشند خداوند 
عزوجل می پسندد و این از امتیازهای فوق العاده 

این ماه مبارک است. 
در این نمایشــگاه، مراجعه کنندگان گرامی 
نیز بیشتر دغدغه مذهبی داشتند. در این میان 
البته کسانی بودند که سؤاالتی درمورد بهائیان 
داشــتند و دوست داشــتند شناخت بیشتری 
نســبت به آنان و اعتقاد آنان داشته باشند. اما 
به نظر می رسید افرادی که با بهائیان در ارتباط 
بودند، کمتر بودند و برای بازدیدکنندگان عزیز 
کتابهــای مذهبی که ارتباطی بــا آئین بهائی 

نداشت، بیشتر جذاب بود. 
امیدواریم توانســته باشــیم اثــری هرچند 
کوچک در پیشرفت فرهنگ و اعتالی مذهبی 

هم میهنان عزیز خویش داشته باشیم.
رسالت غرفة »انتشارات گوی« در نمایشگاه 
قــرآن و عترت ارائة چهــرة فرهنگی »تولّی و 
تبــّری« بود. توضیح اینکه این دو اصل که در 
میان فروع آئین تشیع مغفول مانده اند، اهمیت 
بنیادین دارند. از یک سو معرفت و محبِت رکن 

اصلی مذهب شــیعه، یعنی وجود مقّدس امام 
عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، از اهمیت 
واالیی برخوردار اســت و بــه »تولّی« مرتبط 
است. امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
به منزلة کشتیبان سفینة نجات )به تعبیر روایات 
معصومین علیهم السالم( هستند که در عصر 
بالیای خانمان سوز اندیشه های باطل، هرکس 
به آن کشتی پناه ببرد و در آن پا نهد، از گزند 
این طوفان ها در امان می ماند و هرکس سر باز 
زند، هرچند فرزند حضرت نوح هم باشد و به 
قلّة کوه هم پناه ببرد، سرانجام هالک خواهد 
شــد. لذا در ترویج اصل تولّی، نشر گوی اقدام 
به انتشار دورة هفت جلدی »مرزبانی مهدوی« 
با سبکی نو نموده است و مجموعة هفت جلدی 
»زمان و منتظران« را نیز در دســتور کار خود 
دارد کــه جلد اول آن با عنــوان »خدای ما« 
عرضه گردیده و شش جلد دیگر نیز که همگی 
در راستای بررسی اصول اعتقادات ما از منظر 
بحث مهدویت است، در آیندة نزدیک منتشر 

خواهد شد.
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از ســوی دیگــر، اعتقاد بنیادیــن در اصل 
»تبری« این است که از دشمنان خدا و پیامبر 
اکرم و ائمة معصومین علیهم الســالم دوری و 
بیزاری بجوییم. تقابل با فرقه های باطلی که در 
رأس تبلیغات خود تهاجم به اصل مهدویت را 
برگزیده اند در همین راستا  قرار دارد. در میان 
آنان، فرقة بهائیت درصدد ریشه کن کردن این 
اصل برآمده اند و شخصی چون میرزا علی محمد 

شــیرازی ملقب به باب را بر کرســی مهدویت 
نشــانده اند و در طول بیش از 170 سال اخیر 
تمامی تالش خود را به کار بسته اند تا عقیده به 
منجی راستین را در دل و افکار مسلمانان جهان 
به ورطة فراموشی بســپارند. از این رو، الزم بود 
پاره ای از آثار منتشرشده در سال های اخیر در 
این موضوع در غرفة نشر گوی عرضه گردد و به 
سؤاالت بازدیدکنندگان محترم پاسخ داده شود.
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فریدون وهمن، از بهائیان سرشناس، در مقاله ای که 
بي بي ســي آن را بازنشر کرده سعی نموده است جشن 
نوروز را به نفع بهائیت، مصادره نماید! او گفته اســت: 
»تنها آیینی در جهان که نوروز را رســماً عید دینی و 
آغاز سال خود می شمارد، دیانت بهائی است!« او توضیح 
نداده که چگونه ممکن اســت جشــن نوروز با قدمت 
سه هزارســاله را بهائیت با عمر حدود صدوهفتاد سالة 
خــود، مصادره کند؟ حقیقتاً آیینــی با این عمر کوتاه 
چگونه می تواند با فرهنگی چندهزارســاله همخوانی 
داشــته باشــد و اصوالً بهائیت چه کمبودی احساس 
می کنــد که با پیوند دادن خود بــه نمادهاي فرهنگ 
ایرانی قصد دارد امتیازی براي خود کســب نماید؟ آیا 
گام بعدی مصادرة کورش و داریوش و فردوسی و خیام 
و ســعدي و حافظ و نیز مهرگان و بهار و حتی یلدا و 
هفت سین و خانه تکانی و روز طبیعت و ... نخواهد بود؟ 

مصادرة نوروز!
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این نویســندة بهائی در مقالة »نوروز، هویت ملي و 
دینی ایرانیان« که در آســتانة نوروز نودوهشت نوشته 
اســت می گوید: بهائیت »با تأیید نــوروز، حضور این 
آئین را در مــدار دین های ایرانی تحکیم کرد و نه تنها 
آن، که با گســترش این دین در سراسر جهان نوروز را 
جشــنی جهانی ساخت!« گویی نوروز در طول این سه 

هزار سال هویتش ناقص 
بوده و با آمــدن بهائیت 
این هویت تکمیل شــده 
پیدا  و صبغــة جهانــی 
کرده است! جناب وهمن 
توضیــح نداده اند که اگر 
نوروز که جزئی از فرهنگ 
ایرانی است توسط بهائیت 

تحکیم شده، چرا کتاب آسمانی این کیش، یعنی کتاب 
اقدس به زبان فارســي که زبان ایرانیان اســت نوشته 
نشده و به زبان عربی تدوین شده است؟ اگر افتخار این 
دین، ایرانی بودن است چرا تقویم اصیل ایرانی را ـ که 
جزئی از فرهنگ ایرانی و قوی ترین تقویم محاســباتی 
و منطبق با طبیعت و چهارفصل اســت ـ به هم زده و 

تقویمی جعلي به نام بدیع با ماه هــاي نوزده  روزه و با 
نام های عربی درست کرده است که هیچ توجیه علمی 
و طبیعی و محاســباتی ندارد و ســال خود را به نوزده 
مــاه و چند روز تغییر داده و با این تقویم من درآوردی، 
بازهــم خود را مدافع فرهنگ ایرانی معرفي می نماید؟! 
همة ملت ها و نیز دانشمندان اذعان کرده اند که تقویم 
ایرانی بسیار اصیل و دقیق 
بوده و منطبق با گردش 
خورشــید و زمین و ماه 
است و مورد تحسین همة 
ملت ها و دانشمندان علم 
نجوم  قرار داشــته است. 
تقویم بهائــی منطبق با 
مبناي  نوزده  چیســت؟ 
محاســبة کدام نماد طبیعت اســت و کجاي فرهنگ 
سه هزارســاله ایرانیان جاي دارد که جناب وهمن ادعا 

می کند فرهنگ ایرانی را تحکیم نموده است؟!
آیا ایرانیان که بیش از هزار ســال است قرآن را در 
سفرة هفت سین خود می گذارند، حاضرند قرآن را حذف 
نموده و به جاي آن کتاب اقــدس یا کتاب بیان عربي 
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علي محمد باب را در ســفرة هفت سین خود بگذارند؟ 
کتاب اقدسی که شوقي رهبر سوم بهائیت اجازه نداده 
به زبان فارسي ترجمه شود و مجاز ندانسته ایرانیان با 
مفاهیم این کتاب به زبان رسمی خود آشنا شوند. جناب 
وهمن بفرمایند پیامبری کــه در ایران ظهور کرده اما 
کتاب خود را به عربي می نویسد، چگونه موجب تحکیم 
فرهنگ ایرانی شده است؟! آیا اگر در سطح بین المللی 
این کتاب بخواهد معرف فرهنگ ایرانی باشــد موجب 
وهن ایران نخواهد بود وقتی دستوراتش را بخوانند: سر 
خود را نتراشید؛ کسی که خانه اي را آتش زده، خودش 
را بسوزانید؛ به پیشانی دزد، انگی پاک نشدنی بزنید تا 
هرجا برود به عنوان دزد شناخته شود؛ مجاز نیستید به 
حکمرانان اعتراض کنید؛ مهریة زن روستایي نقره است 
و مهریة زن شهری طالست و از این قبیل دستورها که 
در کتاب اقدس آمده اســت. آیا اگر این کتاب بخواهد 
معرف و تحکیم کنندة فرهنگ ایرانی در جهان باشــد، 
روح کدام ایرانی به آن رضایت میدهد؟ آیا آقاي وهمن 
جرأت میکند کتاب بیان فارسی و عربی علي محمدباب، 
بنیانگذار آئین بابی و بشــارت دهندة آئین بهائی را به 
دانشــگاه کپنهاک ارائه دهد و آنان را با قوانینی چون 

محو کلیة کتاب ها و تخریــب همة معابد و قتل همة 
نفوس به جز بابي ها آشنا نماید و ادعا کند بهائی است و 
به این کتاب و کتاب اقدس باورمند است و معتقد است 

این کتابها باید مالک عمل مردم امروز جهان شود؟!
فریدون وهمن که خود را استاد دانشگاه کپنهاگ در 
رشتة زبان ها و ادیان کهن معرفی نموده است، کمترین 
تحقیقي در متون اسالمی در موضوع نوروز نکرده و در 
مقاله اش مدعی شده که اسالم نوروز را نپذیرفته و با آن 
مخالفت نموده است. کاش ایشان کمي با روایات اسالمی 
که دربارة نوروز وارد شــده آشنایي داشت و درمی یافت 
که اسالم آن را تأیید نموده و حتی امامان ما فرموده اند 
که ما در هر نوروز، انتظار گشــایش کلی برای جهان را 
داریــم. کاش اقامت طوالنی او در خارج از کشــور او را 
دچار فراموشی نمی کرد که ایرانیان بر سفرة هفت سین 
قرآن گذاشــته و در هنگام تحویل ســال و آمدن نوروز 
دعاي یا مقلب القلــوب را زمزمه میکنند و بعد هم به 
رسم صلة رحم به دیدن خویشاوندان می روند و کینه ها 
را فرو می گذارند و به دیدار درگذشتگان هم می شتابند 
و ظهور موعود را طلب می کنند. نویســنده در ادامه با 
ذکر مثال هایی ادعا کرده است که بعد از انقالب فرهنگ 
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ایرانی تحقیر شده است. او می نویسد: »ساختن هزاران 
مسجد و برگزاری مراسم عزاداری به شیوة نمایشی مجلل 
و باشکوه، تشویق به زیارت مکه و زیارت های صدها هزار 
نفری مردم با پای پیاده به کربال، تحمیل چادر بر زنان 
و انواع برنامه های رادیویی و تلویزیونی که در این راستا 
اجرا می شود، نمونه هایی از کوشش دولت اسالمی ایران 
برای تغییر هویت ملی ایرانیان اســت کــه از مدارس 
ابتدایی آغاز می گردد و بــه صورت های گوناگون ادامه 
می یابد.« آیا این عبارات درست است؟ کربال، تالش براي 
مبــارزه با فرهنگ ایرانی بوده؟ آیا حجاب، ضد فرهنگ 
ایرانی بوده و ایرانیان در طول فرهنگ چندهزارسالة خود 
با پوشیده بودن بانوان مخالف بوده اند؟ آیا ایرانیان به زور 
اسالم را پذیرفته و در طول این چهارده قرن میل قلبي 
به این آئین نداشته اند؟ اینها اهانت های این استاد بهائي 
دانشگاه کپنهاک به ایران و فرهنگ ایرانی است و نشان 
از بغض و کینة او نســبت به اسالم و ایران است و چون 
آن مقاله با مذاق بي بي ســي، بوق تبلیغاتی انگلیس که 
همیشه با ایران سر ستیز و دشمنی داشته است، سازگار 

است به بازنشر آن پرداخته است.
نــوروز اما همچنان براي ایرانیان مســلمان و مردم 

کشورهاي منطقه نماد پاکی و رویش و شادابی و نشاط 
است و هر تالشــي براي مصادرة آن توسط بهائیان یا 
دیگران محکوم به شکست است. نیازي نیست که نوروز 
را بدخواهان ایران و فرهنگ ایرانی و اســالمی تحکیم 
کنند. ایرانیان، خود براي ثبت جهانی آن اقدام کردند 
و جشن نوروز در ســازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد ـ یونســکو ـ به عنوان میــراث فرهنگی و 
معنوی بشریت در ســال 2009 ثبت گردید و مجمع 
عمومی ملل متحد نیز پیش تر در سال 2001 با تصویب 
قطعنامه ای 21 ماه مارس مطابق با اول بهار را به عنوان 

روز جهانی نوروز به رسمیت شناخته بود.
در انتها خوب است ایشان به مقالة مرجع نوروز که در 
دانشنامة نوین جهان اسالم آکسفورد چاپ شده مراجعه 
کنند تــا در مورد آن و احادیثی که از امام صادق علیه 
السالم در تأیید آن نقل شده است، اطالعات بیشتری 
پیدا کنند. جالب توجه است که آن را یکی از همکیشان 

ایشان، دکتر تاد الوسون نوشته اند. 
(Lawson, Todd, "Nawruz", The Oxford En-
cyclopedia of the Modern Islamic World, 
New York: Oxford University Press, 1995, 
vol. 3, pp. 243-244.)
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هر ســاله رهبــری تشــکیالت بهائی 
)بیت العدل( به مناســبت عید رضوان که 
عید اعظم و بزرگ ترین عید بهائی اســت، 
پیامــی خطاب به بهائیان صــادر نموده و 
رهنمودهایی ارائه می دهد. آغاز عید رضوان، 
اول اردیبهشــت ماه هرســال )مطابق 21 
آوریل( است و دوازده روز طول می کشد و از 
نظر بهائیان یادآور زمان اعالم رسالت میرزا 
حســین علی نوری )بهاءاهلل( است. در سال 
1863 میــالدی حکومت عثمانی تصمیم 
گرفت به دلیل نزاع ها و فتنه هایي که بین 
دو گــروه از طرفداران بــاب )که به بغداد 
تبعید شده بودند( به وجود آمده بود، آنها را 
از هم جدا نموده و به دو نقطة دیگر تبعید 
نماید. لذا تصمیم گرفت بهاءاهلل از بغداد به 

پیام عید رضوان بیت العدل
و اعالن هجوم به مقدسات اسالمی مردم ایران
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اســتانبول و برادرش میرزایحیی صبح ازل 
از بغداد به قبرس کوچانده شــوند. پیش از 
حرکت به سمت استانبول، بهاءاهلل و یارانش 
به مدت دوازده روز در باغی به نام نجیبیه 
)رضوان( در خارج از بغداد جمع گشتند و 
در نخستین روز، بهاءاهلل علناً اعالم مقام من 
یظهره اللهی نمود. لذا این روز را بهائیان عید 
دانسته و این دوازده روز را جشن میگیرند.

در پیام رضوان 2019 برابر با 176 بدیع 
)که اخیراً از ســوی بیت العدل در حیفای 
اســرائیل صادر شده(، مطالب مهمی آمده 
که یکی از بخش های اصلی آن چنین است: 
»امکانات پیشــرفت این مشــروع روحانی 
]تبلیغ و توســعة بهائیت[ با نزدیک شدن 
دویستمین سالگرد میالد حضرت رّب اعلی 
]علي محمد باب[ شــورانگیزتر شده است. 
این ســالگرد نیز مانند دویستمین سالگرد 
قبلی ]ســالگرد تولد میرزا حســین علی 
بهاءاهلل در دو ســال قبل[ موقعّیتی است 
بی نهایت ارزشمند که فرصت های شگرفی 

را در اختیــار تمام بهائیان قــرار می دهد، 
فرصت هایی برای آگاه ساختن اطرافیانشان 
از عظمــت یوم الهی و نــزول خارق العادة 
فیوضات آسمانی حاصله از ظهور دو مظهر 
الهی و طلوع پی درپی دو خورشــید تابان 
که افق جهان را نورانی نمودند. بر اســاس 
تجارب حاصله از دویســتمین سالگرد دو 
سال قبل، میزان امکانات موجود در دو دور 
)شش  ماه( آیندة نقشه بر همه روشن است 
و همة آنچه در آن رویداد آموخته شد، باید 
امســال در برنامه ریزی های دو عید میالد 
مورد اســتفاده قرار گیرد. با نزدیک شدن 
دویستمین ســالگرد، این مشتاقان مکّرراً 
در اعتاب مقّدســه از طرف شما عزیزان به 
دعا مشــغول خواهیم بود تا کوشش های 
شما در جهت برگزاری بزرگداشتی شایسته 
برای حضرت رّب اعلی بتواند در پیشــبرد 
امر اعظمی که حضرتش به آن بشارت داد 

توفیق یابد«.
این پیام درواقع یک دستورالعمل روشن 
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و صریح به بهائیان ایران اســت که باید در 
حدود شهریور و مهر امسال )1398( تالش 
گســترده ای را براي تبلیغ اطرافیان خود 
)ســایر ایرانیان( ساماندهی کنند و آنان را 
با این دو شــخصیت آشنا نموده و عظمت 
ایشــان را شرح دهند. همچنین از بهائیان 
ایران خواســته اســت از تجربیاتی که در 
برگزاری مناسبت قبلی )دویستمین سال 
تولد بهاءاهلل( اندوخته اند در بزرگداشــتی 
شایســته براي علي محمد باب، بهره ببرند 
تا به پیشــبرد آن امر اعظمی که او به آن 
بشارت داد، )یعنی وجود میرزاحسین علی 

بهاء اهلل و امر بهائیت( توفیق یابند.
ایــن دســتورالعمل صریــح را می توان 
به منزلة یک اعالن تهاجم تبلیغی در محیط 
اسالمی ایران دانســت؛ زیرا برخی از افراد 
تبلیغی بهائی ـ پیــاده نظام بیت العدل در 
ایران ـ مأموریــت می یابند اطرافیان خود 
را از طرق مختلف از جمله برقراری مراسم 
بزرگداشــت باب به بهائیت تبلیغ نمایند و 

از آنجا که افراد تبلیغی دســتورالعمل هاي 
رســیده از خارج را الزم االتباع می دانند، با 
برگزاری مراسم این چنینی و تبلیغ تهاجمی 
به اعتقادات اســالمی، تــالش می کنند تا 
موجبات درگیری را ایجــاد کرده و از آب 
گل آلــود ماهی بگیرند و با مظلوم نمایی به 
رسانه های خارجی القا نمایند که بهائیان در 

ایران آزادی عمل ندارند. 
پیام رضوان بیت العدل در آغاز امســال، 
با یک برنامه، نقشــه ریزی و طراحی  شده 
و مســلماً آثار شــومی را رقــم خواهد زد 
کــه برای کشــور و برای مــردم عزیزمان 
بســیار زیان بار خواهد بود. راســتی آیا در 
موقعیت حســاس کنونی کشــور، صدور 
چنین دستورالعمل های خطرناکی از سوی 
جریانی خارج نشین برای اتباع داخل کشور، 
نمی تواند نشان از توطئه های طراحی شدة 
دشــمنان قســم خوردة ایران برای ایجاد 
تفرقه و نزاع و دامن زدن به اختالفات بین 

شهروندان ایرانی باشد؟
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با حلول ماه مبــارک رمضان، مطلبی در 
سایت و کانال تلگرامی آئین بهائي قرار گرفت 
که واژة بهاء در دعاي سحر داللت بر بهاءاهلل 
دارد و مسلمین نادانسته با خواندن این دعا 
بــر حقانیت آئین بهایي صحــه می گذارند! 
اگرچه نادرست بودن موضوع به قدری روشن 
بود که نیازی به توضیح نداشــت، ولی الزم 
دانســتیم در  این  باره سخنی کوتاه داشته 
باشــیم: اگر لفظ عربي بهاء در دعاي سحر 
اشاره به بهاءاهلل دارد، البد اسم امام حسین 
و امام علی علیهماالسالم هم به نفع بهائیت 
مصادره می شود، چون اسم بهاءاهلل حسینعلی 
بوده است! همین طور اسم حضرت عباس نیز 
در چهارده قرن قبل به نفع عباس عبدالبهاء 

مصادره میشود!

دعاي سحر
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راستی ذره ای دقت کافی است تا تشّبث 
به چنین مطالبی برای مصادره هر چیزی به 
نفع بهائیت را نشــان فقر فرهنگی در اثبات 
خود و برهان بطالن شــمرد. به این عزیزان 
پیشنهاد می کنیم به فرهنگ المنجد رجوع 
کننــد و هرجا لغتی را مطابق اصطالحات و 

رجال بهایي یافتند، نتیجه 
بگیرند فرهنگ زبان عربی 
بهائیت  حقانیت  براساس 
به وجود آمده است، اگرچه 
این لغــات در زبان عربي 
چندهزارســاله  قدمــت 
اگر  اصوالً  باشــد!  داشته 
در ایــن آیین یــک دعا 
و  بلند  ادعیة  هم ســنگ 
نورانی کمیل و مشلول و 
سمات و ابوحمزه و دعاي 
ســحر و دعاهای صحیفة 
درخشان سجادیه  وجود 
نبودند  مجبور  می داشت، 

دعاي ســحر را به خاطر لفظ بهــاء به نفع 
بهائیت مصادره نمایند! این است که ناگزیر 
به فرهنگ اسالمی دســت اندازی می کنند 
تــا چیزی را به نفع خــود مصادره نمایند و 
افتخاری کســب کنند. بد نیست لطیفه ای 
ذکر کنیم: فردی به اسم یحیي با دو نفر دیگر 
به نام های ابراهیم و موسي 
مسجدی ساختند و چون 
نماز در آنجا برپا شــد و 
پیش نمــاز بعــد از حمد 
ســورة اعلی را خواند و با 
این آیه به پایان رساند که 
)صحف ابراهیم و موسی(، 
یحیی اعتــراض کرد که 
چرا اســم مرا که شریک 
ســاخت مســجد بوده  ام 
نیاوردی! داللت لفظ بهاء 
بر بهاءاهلل در دعاي سحر 
را بایــد در زمــرة همین 

لطایف ثبت نمود...!
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آخریــن جمعة ماه مبــارک رمضان 
روز قدس نام گرفته اســت؛ روزي براي 
اعتراض به ظلم دولت غاصب اســرائیل 
علیــه ملت مظلوم فلســطین و جهان 
اسالم؛ روزي براي تداوم خواست آزادي 

قبلة نخستین.
در روز قدس امســال نیز در فضای مجازي 
تحلیل های متفاوتی نسبت به این موضوع ارائه 
شــد. یکی از دوستان تحلیل زیر را در صفحة 
توئیتر منتشــر کرد که موضوع روز قدس را با 
بهائیت ارتباط داده اســت و به این خاطر آن 
را برای نشــریه فرســتاد. ما هم آن را برای به 
اشتراک گذاشتن با شما مناسب یافتیم. متن 
یادشــده را با ویرایش مختصــری به عزیزان 

خواننده تقدیم مي کنیم:

روز قدس
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امروز روز قدس است. به همین مناسبت 1 
دوست داشتم در رشتة توییتي به ارتباط 

بهائیت و اسرائیل بپردازم. 

حضــور بهائیــان در فلســطین و در دو 2 
شــهر حیفا و عکا مربوط به سال ها قبل 
از تشکیل دولت اسرائیل است. عبدالبهاء فرزند 
میرزاحســین علي بهاءاهلل براي پیروزي ارتش 
انگلستان بر عثماني تالش بسیار کرد و به همین 
سبب مفتخر به دریافت نشان نایت هود و لقب 

ِسر از انگلیسي ها شد.

پیروزي انگلســتان بر عثماني مقدمه اي 3 
براي تشــکیل دولت جعلي اسرائیل در 
ســال هاي بعد بود. لذا صهیونیســت ها از ابتدا 
روابط خوبي با رهبران بهائي داشتند. به بهائي ها 
اجازه داده شد تا باغ هاي بزرگي در حیفا و عکا 
و بر ســر مزار رهبرانشان براي عبادت و زیارت 

پیروانشان تأسیس کنند.

این درحالي بود که مسلمانان و مسیحیان 4 
به عنوان ادیان ابراهیمي حاضر در منطقه، 
اجازه نداشتند در اماکن مقدس خود به شکل 

دلخواهشــان حضور یابند. اما به راســتي این 
تبعیض برای چه بود؟

رهبــران بهائي با صهیونیســت ها توافق 5 
کردند که هیچ یک از اتباع اســرائیل را، 
حتی در خارج از اســرائیل، بــه بهائیت تبلیغ 
نکنند و به جز اعضاي تشکیالت بهائي، سایرین 
فقط براي نه روز در ســال اجازه داشته باشند 
براي زیارت قبر رهبران خود به حیفا و عکا بروند 
و بهائیان عادي هرگز در فلسطین به عنوان یک 

شهروند اقامت نکنند.

بهائي کردن یهودیان اســرائیل و حضور 6 
بهائیان در ســرزمین هاي اشغالي، فلسفة 
تشــکیل دولت یهود در فلســطین را به خطر 
مي انــدازد؛ آن هم در شــرایطي که یهودي ها 
فقط از طریق زادوولد مي توانند جمعیت خود 
را افزایش دهند و همــواره کمبود جمعیت از 
مسائل اساسي در مشــروعیت تشکیل کشور 

مستقل یهودي بوده است.

ایــن درحالي بود که بهائیان بر اســاس 7 
تعالیــم آیین خــود، موظف بــه تبلیغ 
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تهاجمي و افزایش پیروان خود در کشــورهاي 
مختلف هستند و به صورت سازمان یافته تبلیغ 
مي کنند. آنان به همین منظور عصبة انتصابي 
را ایجاد کردند. این عصبــه زیرنظر دارالتبلیغ 

بین المللي در بیت العدل فعالیت مي کند.

وظیفة دارالتبلیغ، برنامه ریزي براي تبلیغ 8 
در  بهائیــت 
سراســر جهان است. 
قاره اي  مشاوران  آنان 
را از میــان مبلغــان 
انتخاب  بهائي  ورزیدة 
مي کننــد. هرکدام از 
مسؤول  مشاوران  این 
تبلیغي  امور  پیگیري 

چند کشور هستند. مشــاوران، برخي دیگر از 
مبلّغان را به عنوان معاونین و مساعدین انتخاب 

مي کنند.

به این ترتیب قاعدة هرم تشکیالت تبلیغي 9 
توســعه مي یابد و تا کوچک ترین محله ها، 
مبلغاني براي گسترش بهائیت تعیین مي شوند. این 

برنامه در سراسر دنیا اجرا مي شود به جز اسرائیل.

بهائیان به دلیل جلوگیري از تبلیغاتشان 10 
در ایران، همواره پیگیر محکومیت ایران 
به دلیل نقض حقوق بشر، در مجامع بین المللي 
بوده اند. با این حال به راحتي با ممنوعیت تبلیغ و 

سکونت در اسرائیل کنار آمده اند.

بهائیــان خود 11 
را مدعي صلح 
مخالــف  و  عمومــي 
جنگ و سالح معرفي 
این حال  بــا  مي کنند. 
بهائــي  تشــکیالت 
تاکنــون حتي یک بار 
جنایات صهیونیست ها 
را محکوم نکرده و همیشــه به صــورت تلویحي 

فلسطیني ها را مقصر اعالم کرده است.

رهبران بهائيـ  ازجمله روحیه ماکسول 12 
همسر شــوقي افندي که خود از ایادي 
امراهلل بودهـ  ابراز کرده اند که بهائیت و اسرائیل، 

حلقه هاي یک زنجیرهستند.
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بهائیان در آیین خــود موظف اند به 13 
شکل سازمان یافته و تشکیالتي گزارش 
تبلیغات خود در مناطق مختلف و عکس العمل 
دیگران و همچنین وضعیت فرهنگي و اجتماعي 
مناطق خود را به بیت العدل در اسرائیل گزارش 
دهند تا تشکیالت بتواند براي تبلیغ بیشتر، بهتر 

برنامه ریزي کند.

با توجه به نزدیکي تشــکیالت بهائي 14 
با اســرائیل امکان سوءاستفاده از این 
اطالعات همیشه وجود داشته است؛ به ویژه در 
مورد کشورهاي اسالمي و متخاصم با اسرائیل 
ماننــد ایران. به همین جهت همــواره یکي از 
اتهامات بهائیان در ایران و کشــورهاي اسالمي 

دیگر، جاسوسي براي اسرائیل بوده است.

هرچند که ممکن است بهائیان واقعاً به 15 
قصد جاسوسي این اطالعات را ارسال 
نکرده باشند؛ اما ممکن است به طور ناخواسته 
به عنوان منبع اطالعاتي از آنان سوءاســتفاده 
شود. با این حال بهائیان زیادي به همین دستور 
تشــکیالتي نیز عمل نمي کننــد و نمي توان 

به راحتي آنان را جاسوس دانست.

بهائیان موظف به اطاعت از بیت العدل 16 
هستند. با توجه به استقرار بیت العدل 
در فلســطین اشغالي، این تشــکیالت همواره 
ازسوي اســرائیلي ها براي اجراي سیاست هاي 
خاص در کشورهاي اسالمي تحت فشار بوده و 

بعضاً به این سیاست ها تن داده است.

لــذا از منظر کنشــگران سیاســي و 17 
فرهنگــي، دو مؤلفــة تبلیغ تهاجمي 
بهائیــت و ارتبــاط با بیت العدل در اســرائیل، 
دو تهدید عمدة بهائیان براي مردم مســلمان 
ایران محسوب مي شــود. تمایل بهائیان براي 
حفظ دولت اســراییل به رغم ظلم آشکار آن به 
فلسطینیان، از دیگر لکه هاي ننگ بر دامان این 

آیین است.

و پایاني: براي مطالعة بیشتر به سایت 18 
بهائي پژوهــي و به کتــاب بهائیت و 
اســرائیل حلقه هاي یک زنجیر نوشتة محمد 
تهراني از انتشارات گوي و بهائي پژوهي مراجعه 

کنید.
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هشتم شــوال 1344 ق، یادآور عمل ننگین 
تخریب قبور ائمة بقیع )علیهم السالم(، به دست 
وهابیت خبیث است. محمدبن عبدالوهاب کسي 
بود که تخریب تمام بقاع متبرکه را در دســتور 
کار آل سعود قرار داد. او عقاید َسلَفی داشت و 
حتي موفق شد به جز قبرستان بقیع در مدینه، 
حرم امام حســین )ع( در کربال را نیز تخریب 

کند. 
به طور مشــابه، اّولین شخصیت آئین بهائی، 
میرزاعلي محمد شــیرازي ملقب بــه باب، که 
بهائیت او را قائم موعود اسالم مي داند، به پیروان 
خود دســتور داد تمام غیر بابیان را بکشــند و 
گردن بزنند )باب سادس عشــر از واحد ســابع 
کتاب بیان(؛ تمام کتاب ها غیر از کتاب هاي او 
را بسوزانند )باب سادس از واحد سادس کتاب 

تخریب بقاع متبرکه به بهانة هشتم شوال،
سالروز تخریب قبور ائمة بقیع علیهم السالم
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بیان( و تمــام بقاع متبــرک را تخریب کنند 
)باب ثانی عشر از واحد رابع کتاب بیان(. به نظر 
می رسد اندیشــة تخریب بقاع متبرکه از یک 

آبشخور تغذیه می شود. 
بهائی پژوهی ضمن عرض  پایگاه خبــری 

تعزیت به پیشگاه امام زمان، حضرت بقّية اهلل 
)عجل اهلل تعالــی فرجه الشــریف( و تمامی 
شــیعیان مظلوم آن بزرگوار در اقصی نقاط 
عالم، از درگاه خداوند مّنان ظهور ایشــان را 

خواستار است.
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فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

48

مصاحبه با آقای دکتر عبدالرحیم گواهی

  شمـــاره 9    بهــــار 98



عبدالرحیم  دکتــر  آقای 
 1323 سال  متولد  گواهی 
ه. ش. فارغ التحصیل رشــته نفت از دانشکدة 
نفت آبادان )سال 1345( در مقطع کارشناسی، 
مدیریت بازرگانی از مدرسة بازرگانی هارواردـ  
شعبه ایران )سال 1352( در مقطع کارشناسی 
ارشــد و ادیان خارجی از دانشگاه اوپساالی 
ایشان  سوئد )1365( در مقطع دکتری است. 
مدرس و استاد حوزة ادیان، ادیان خاور دور و 
دین شناسی تطبیقی در دانشگاه هستند و آثار 
زیادی در این حوزه دارند. از میان آثار ایشان 
در این زمینه می توان به کتــب »ادیان زندة 
جهان«، »ادیان آسیا: دین های تائویی، مزدایی 
)زرتشتی(، هندویی، سیک و جاینی« و »جهان 
مذهبی: ادیان در جهان امروز« اشاره کرد که 
ایشان همچنین رئیس مرکز  ترجمه کرده اند. 
پژوهش ادیان جهان هستند. با توجه به تخصص 
ایشــان و پژوهش هایی کــه در موضوع دین 
شناسی و ادیان مختلف انجام داده اند، همچنین 
برخی از تجربیات ایشان در برخورد با بهائیان 
در دوران دانشجویی، بهائی شناسی مصاحبه ای 
با ایشان ترتیب داده که به خوانندگان فصلنامة 

بهائی شناسی تقدیم می گردد.

اشـاره
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از حدود سال های 

 1336-1337

که هنوز یک 

نوجوان مذهبی 

بودم، برحسب 

تصادف یا عالقه ای 

که داشتم، با 

بهائيت آشنا 

شدم؛ ولی بعداً 

در حوزۀ مطالعات 

دینی و نيز 

دین پژوهی، از 

همان سال های 

36 یا 37، کارها 

و فعاليت هایی را 

شروع کردم

قبل از هر چیز تشکر می کنم ««
که دعوت ما را پذیرفتید و اجازه 
برسیم.  خدمتتان  ما  فرمودید 
جنابعالی  با  مختصری  آشنایی 

آن  در  که  کتاب شما  وقتی  اما  داشتیم، 
مقدمه های  و  زندگی نامه  از  مختصری 
کتاب هایتان را منتشر کرده اید، خواندیم 
که در آن به خصوص اشاره هایی به بهائیان 
نکاتی  و  کرده  آنان  با  برخوردهایتان  و 
نوشته  آنان  اعتقادات  و  افکار  را درمورد 
بودید، به نظرمان مناسب رسید تا مصدع 
اوقات شریف شما شده و از نظرات جنابعالی 
درمورد  ابتدا  می خواهم  ببریم.  بهره 
خودتان، تحصیالت و کارهایتان و دربارة 
نشریة بهائی شناسی و مطالعات مربوط به 

دین شناسی، توضیحاتی را بفرمایید.
بنده متولد 1323 هســتم، یعنی امســال 
هفتاد و چهارمین ســال از عمر بنده اســت. 
از حدود ســال های 1336- 1337 که هنوز 
یک نوجوان مذهبی بودم، برحســب تصادف 
یا عالقه ای که داشــتم، با بهائیت آشنا شدم؛ 
ولــی بعداً در حــوزة مطالعــات دینی و نیز 
دین پژوهــی، از همان ســال های 36 یا 37، 
کارها و فعالیت هایی را شروع کردم. در سال 
1341 که 18 ســاله بودم به دانشکدة نفت 
آبــادان رفتــم و در آنجا رســماً یک انجمن 
اسالمی تأسیس کردیم. یکی از موارد مواجهة 
جّدی من با بهائیت شاید در همان سال های 
1341-1345 بــود که در دانشــکده بودیم. 
البته بعدها بنده از رشــتة مهندسی نفت به 
مدرســة بازرگانی هاروارد رفتم و پس از آن 

نیز از دانشــگاه  اوپساالی سوئد در 
حوزة دین شناسی تطبیقی و تاریخ 
ادیــان دکترا گرفتــم. در حقیقت 
می شود گفت تدریس بنده در خالل 
این 30-40 سال اخیر، بیشتر حاصل همان 
مطالعات در دانشگاه  اوپساال است. االن بنده 
مدرس و اســتاد حوزة ادیان و دین شناســی 
تطبیقی در دانشگاه هستم و آثار من نوعاً در 
این حوزه اســت، هرچند که بعضی کارهای 
فلســفی، شرق شناســی و غرب شناسی نیز 
نگاشته ام. شــاید متجاوز از 50 کتاب، حدود 
200 تا 250 مقالــه و قریب به 500 تا 600 
پرسش و پاســخ دینی ـ قرآنی از بنده چاپ 
شده اســت. فکر کنم به این مختصر قناعت 

کنیم و به بقّیة مطالب بپردازیم.
با توجه به اینکه تخصص شما در زمینة ««

ادیان جهان است، بفرمایید یک دین الهی 
چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

در حوزة دین شناسی یا پدیدارشناسی دین، 
قبل از بحث دین الهی، بحث کّل دین را داریم. 
حــاال آنجا هم بحث دین یا ادیــان را داریم، 
چون به یک معنا دین واحد است، به خصوص 
دین الهی واحد اســت و به یک معنا هم دین 
یَن ِعْنَداهللِ  فقط نزد خدا واحد اســت، »إِنَّ الدِّ
اْلِْسالم « )آل عمران: 19( و نزد مردم متکّثر 
اســت. به عبارت دیگر دیــن در عالم الهوت 
واحد و در عالم ناســوت متکّثر است. همان 
خــدای واحد، پیغمبرها و کتاب های مختلف 
را برای ادیان مختلف فرستاده است. چنانکه 
در چندین جای قرآن نیز اشــاره شده است: 
»إِنَّ الَّذيَن آَمُنــوا َو الَّذيَن هاُدوا َو النَّصاری  َو 
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دین را اگر البته 

الهی بگویيم یعنی 

»دین الهی«، 

پس سرمنشأ 

الهی می خواهد 

و تعریف دیگری 

دارد و خداباوری 

یا توحيد محور 

آن است؛ اما اگر 

دین را به معنای 

عام کلمه بگویيم، 

مثالً »بودیسم« یا 

»شينتوئيسم«، 

ویژگی های خاص 

خودشان را 

می یابند، ولی به 

 هر حال دین یا 

ادیان الهی حداقل 

مبتنی بر توحيد و 

معادند و در این 

ميان هم عمل 

صالح قرار دارد. 

ابِئينَ  َمْن آَمَن بِاهللِ َو الَْيْوِم اْلِخِر«  الصَّ
)بقــره: 62( يا » إِنَّ الَّذيــَن آَمُنوا َو 
ابِئينَ  َو النَّصاری   الَّذيَن هــاُدوا َو الصَّ
َو الَْمُجوَس ...« )حــج: 17(. تعابیر 

»الَّذیَن آَمُنــوا«، »الَّذیَن هاُدوا«، »النَّصاری«، 
ابِئینَ «، » الَْمُجوَس«، نشان از تکّثر دین  »الصَّ
در عالم ناســوت است. دین را اگر البته الهی 
بگوییم یعنی »دین الهی«، پس سرمنشأ الهی 
می خواهد و تعریف دیگری دارد و خداباوری 
یا توحید محور آن اســت؛ امــا اگر دین را به 
معنای عام کلمه بگوییم، مثاًل »بودیســم« یا 
»شینتوئیسم«، ویژگی های خاص خودشان را 
می یابنــد، ولی به  هر حال دین یا ادیان الهی 
حداقل مبتنی بر توحیــد و معادند و در این 
میــان هم عمل صالح قرار دارد. البته در دین 
ما نبوت، عدل و امامت هم جزو اصول دین اند. 
این اصول، ویژگی های یک دین هســتند و 

اگر آنها را در ســطح جهانی در نظر 
بگیریم بر ویژگی هایی چون محبت، 
صدق، درستکاری، معاضدت و کمک 
به مردم صدق می کند و عموماً هر 
دینی که ادعــای دین بودن را می کند، از آن 

بهره مند است. 
برخی از ناقدان بهائیت، به طور کلی بابیت ««

و بهائیت را کالت )فرقه( می دانند و آنها را از 
حوزة ادیان خارج می کنند. اوالً؛ آیا معرفی 
آنها به کالت )فرقه( صحیح است؟ ثانیاً؛ آیا 
به  نظر شما می توانیم بابیت و بهائیت را دین 

بنامیم یا خیر؟
بابیت و بهائیت، دین نیستند؛ همان گونه که 
وهابیت، دین نیست. دین از نظر خداشناسی، 
پیغمبرشناســی و کتاب شناسی بنیان هایی 
دارد. نــه هر کتابــی کتاب مقدس اســت، 
نه هر مّدعی ای پیغمبر الهی اســت و نه هر 
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بابی ها و بهائی ها 

دو دسته اند: 

یكی رهبران و 

مبلغانشان اند که 

در پشت صحنه 

برنامه ریزی 

می کنند و دیگری 

توده و عامه شان 

هستند

نحله ای، کالتی ـ حاال هر اسمی که 
می خواهید رویــش بگذارید ـ دین 

است.
بابی ها و بهائی ها دو دسته اند: یکی 

رهبران و مبلغانشــان اند که در پشت صحنه 
برنامه ریزی می کنند و دیگری توده و عامه شان 
هســتند. گروه دوم بــه ظاهرخیلی آدم های 
ســاده دل، مهربان، همکار و دوست داشتنی 
هســتند. خاطرم هســت که من از دیرباز از 
زمان دانشکده به این گروه دوم می گفتم اگر 
شما اعالم می کردید که یک حزب سیاسی یا 
کالب )کلوپ( یا هرچیز دیگری هستید، من 
هم می آمدم و عضو می شدم. می گفتم مشکل 
من با شــما این اســت که ادعای دین بودن 
می کنید، درحالی که نه منشأتان، نه کتب تان، 
نــه افرادی کــه به ظاهر مقــدس می دانید، 
اینها هیچ کدام ویژگی دینی ندارند. حتی به 
بودائیت هم وصل نمی شوید. حتی نمی شود 
شما را شــاخة یک دین غیر الهی به  حساب 
آورد. بله، می توان بابیــت و بهائیت را کالت 
نامید. همان طورکه شیطان پرســتی  )فرقه( 
(Satan-  یک کالت است. در آمریکا ستنیزم

 Church of یک کالت است. در آنجا ism)

 church of کلیســای شیطان( و(  Satan

science )کلیسای علم( وجود دارد. هرکسی 

می تواند ادعای کالت بکند. در خیلی کشورها 
از جمله ژاپن هم کالت وجود داشــت، زمانی 
که بنده سفیر بودم. ممکن است آن کسی که 
کاریزما هم دارد، بیاید یک کالت درست  کند؛ 
مثاًل ممکن است آقای سروش یک روز بیاید، 
کالتی را درست کند. هرچند که ایشان علم و 

بیان خوبی هم دارد، ولی باز هم باید 
گفت این کالت هست، نباید گفت 
این اسالم یا تشیع است. کالت فرق 
می کند، کالت هر نوع گردهم  آمدنی 
است، اجتماعی است که بر حوزة یک باور دور 
هم جمع شــده اند و این باور می تواند صحیح 
باشد یا غلط، دینی باشد یا غیردینی، سیاسی 
باشــد یا غیرسیاســی. گاهی ممکن است بر 
اثر یک توهم یک کالت درســت شود. خیلی 
از ادیان جدید ژاپن بر این اســاس ســاخته 
شده اند؛ مثاًل یک خانمی گفته بود من شب ها 
فالن خواب را می بینم و این یک کالت با ده، 
پانزده میلیون پیرو شده بود. بعد از فوتش هم 
دخترش به عنوان رهبر آن کالت منصوب شد 

و برایش یک کاخ ساختند. 
شما یک دسته بندی فرمودید بین افرادی ««

که در حقیقت رهبران هستند و افرادی که 
پیروند. با توجه به این تقسیم بندی، کسانی 
بهائیت را ساختة دست استعمار می دانند، 

لطفا در این  مورد بیشتر توضیح بدهید.
بله، این استعمار به خصوص در فرقة بهائیت 
مشهود اســت. در احزاب سیاسی در جهان 
پیشرفته هم همین طور اســت؛ مثاًل ترامپ 
دســت پروردة پشــت صحنه ای است که در 
آن بــزرگان جمهوری خواه هســتند و اخیراً 
صحنه  جلوی  )نومحافظــه کاران(  نئوکان ها 
ترامپ هســتند، ولی در پشــت صحنه افراد 
دیگری هســتند که برنامه ریزی  می کنند. در 
همین آمریکا هم سی، چهل میلیون نفر بودند 
که به ترامپ رأی دادند. آنها نوددرصدشــان 
آدم های ســاده لوح هستند. تحصیل کرده ها، 
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کالت هر نوع 

گردهم  آمدنی 

است، اجتماعی 

است که بر حوزۀ 

یک باور دور هم 

جمع شده اند و 

این باور می تواند 

صحيح باشد یا 

غلط، دینی باشد 

یا غيردینی، 

سياسی باشد یا 

غيرسياسی. گاهی 

ممكن است بر 

اثر یک توهم 

یک کالت درست 
شود

رنگین پوســت ها، شهری ها، دکتر و 
مهندس و استادهای دانشگاه، اینها 
همگی به خانم کلینتون رأی دادند. از 
آن طرف گاوچران ها و روستایی های 

بیرون از شهر به ترامپ رأی دادند. همین االن 
هم که ترامپ در جایی حاضر می شود، عوامل 
پشت صحنه، صحنه پردازی می کنند، اما در 
جلوی صحنه یک عده ســاده لوح هستند تا 

ترامپ کارهایشان را امضا بکند.
تاریخ بهائیت نشان می دهد که روس و بعد 
هم انگلیس، قدرت های اســتعماری بزرگی 
بودند که در پشــت آن قرار دارند. اینها برای 
جهان اســالم، منطقه، قدرت اســالم و برای 
بیداری مســلمانان برنامه داشتند؛ به همین 
خاطر منشأ اصلی بهائیت ساخته و پرداختة 
آنهاســت. در نیم قرن اخیر نیز اســرائیلی ها 
به شــدت از بهائیت حمایت می کنند. قریب 
بــه 60- 70 ســال از عمر دولت اســرائیل 
می گذرد و بهائیت بازی خورده آنهاســت. قبر 
اینها را هم انگلیســی ها هدایت کردند که در 
حیفا باشــد وگرنه باب و بهــاء چه ربطی به 
حیفا داشت و یک مشت یهودی که در آنجا 
قبه و بارگاه درســت کرده بودند؟! تا االن نیز 
بهائی هــای ایرانی و غیرایرانی را در آنجا دفن 
می کنند. حتی اگر کمونیست ها هم یک قبر 
با قبه و بارگاه برای لنین درســت می کردند، 
یک عده از این کمونیســت های ســاده لوح 
بــرای زیارتش می رفتند؛ یعنــی اصاًل کاری 
ندارند که چه کســی در این مقبره خوابیده 
اســت. شمربن ذی الجوشن است یا حبیب بن 
مظاهر! عادت مردم این است، یعنی عقلشان 

به چشمشان اســت. به زعم من، از 
نظــر برنامه ریزان و بزرگان پشــت 
صحنه هم شــروع جریــان بهائیت 
یک شــروع غیرطبیعی است. مثاًل 
می آینــد یک آخوند تندرو را پیدا می کنند و 
می گویند شاگرد شــیخ احمد احسائی است 
و ریاضت هــای افراطی به خــود داد. بعد هم 
بهــاءاهلل آمد و عباس افنــدی را هم که خود 
انگلیســی ها پروراندند و بــا عثمانی ها تبانی 
کردند. اما در هر حــال رهبران می دانند چه 
باید بکنند، ولی پیروانشان نمی دانند و از ساده 
لوح ها هستند که برایتان خواهم گفت که اینها 

چکار می کردند و چگونه جذب می کردند.
در دوران تاریخ معاصر برخی از فرقه های ««

دیگر مثل بهائیت تشکیل شدند. بفرمایید 
که در صد سال اخیر کدام یک از فرقه های 
جدیدالتأسیس قرابت بیشتری با بهائیت 

دارد؟
ببینید همة آنها ســاخته دست استعمار و 
قدرت های استعماری هستند. طالبان، داعش، 
بوکوحرام نمونه های ساختة دست استعمارند. 
خاطرم هست که حدود 20-30 سال قبل، 
زمانی که هنوز خانم بی نظیر بوتو را ترور نکرده 
بودند، در اجالســی در قبرس بودیم و خیلی  
از ایرانیان هم در آنجا حضور داشتند. عنوان 
اجالس »اسالم سیاسی و غرب« بود. موضوع 
مقاله بندة نیز نقد بر عنوان اجالس بود، چون 
اگر تعبیر »اسالم سیاسی و غرب« به کار رود، 
از آن طرف »مسیحیت سیاسی و شرق« هم 
باید بشود استفاده کرد و گفت همة کارهای 
استعمار شرق را مســیحیت می کند. اسالم، 
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تاریخ بهائيت 

نشان می دهد که 

انگليس و بعد هم 

روس، قدرت های 

استعماری بزرگی 

بودند که در 

پشت آن قرار 

دارند. اینها برای 

جهان اسالم، 

منطقه، قدرت 

اسالم و برای 

بيداری مسلمانان 

برنامه داشتند؛ 

به همين خاطر 

منشأ اصلی 

بهائيت ساخته و 

پرداختۀ آنهاست. 

در نيم قرن اخير 

نيز اسرائيلی ها 

به شدت از بهائيت 

حمایت می کنند

اسالم است؛ اســالم سیاسی دیگر 
چیســت؟ وقتی می گوییم اســالم 
انقالبی، یعنی بقیة مسلمان ها انقالبی 
نیستند؟ بنابراین قرائت ها، رویکردها، 

برداشت ها و فهم های مختلفی وجود دارد که 
باید مراقب بود. اعمال نادرست را نباید به نام 
اسالم و مسیحیت برچســب زد. مسیحیت 
عادی که نمی آید کاریکاتــور پیامبر)ص( را 
بکشــد، مســیحیت عادی که نمی آید قرآن 
را آتش بزند. آن مســیحیت صفتی دارد که 
تحریف شده و از سوی سازمان های اطالعاتی 
و سیاســی بازی خورده است. خاطرم هست 
کــه در آن اجالس خانم بوتــو، خانم اعظم 
طالقانی، آقایان ســروش، مهندس سحابی، 
مهندس عبدالعلی بازرگان و محمدتقی بانکی 
نیز حضور داشتند. جمعاً 10 یا 15 نفر هیأت 
ایرانی بودیم و بین دو جلسة اجالس با خانم 
بوتو فارسی صحبت می کردیم، چون مادرشان 
ایرانی بودند فارســی را به خوبی می دانستند. 
من از ایشــان دربارة طالبان که تازه شــکل 
گرفته بود پرسیدم که طالبان چیست؟ مگر 
اینها یک عّده طلبه های پاکستانی نیستند؟ 
خانــم بوتو به من گفت کــه این طرحی بود 
که MI6 انگلســتان آن را طراحی کرد و به 
CIA امریکا فروخت. آنگاه هر دو به عربستان 

رفتند و بودجه اش را تهیه کردند. بعد به  اتفاق 
عربستان هر سه به پاکستان آمدند و برایش 
نیرو گرفتند تا یک عــده مجاهد یا جهادی 
مســلمان بیابند و آنها را به جان روس ها در 

افغانستان بیندازند.
ما خودمــان چنین تجربــه ای را در اوایل 

جنــگ و با آن پول هــای نفتی که 
عرب ها به عراقی ها می دادند تا علیه 
ما ســالح بخرند، داریــم. اما همان 
موقع هم جمهوری اســالمی هیچ 
چیزی در مبارزه با طالبان کم نگذاشت. همان 
موقع که طالبان سعی داشت به عنوان اسطوره  
مطرح بشــود. طالبان را در سال های اول که 
یادتان هســت، ده ها سال مدارس دخترانه را 
با محتویاتش به آتش می کشــید. بعدها بود 
که کمی متمدن شدند و اختیار داشتند شب 
قبلش خبر بدهند که فالن مدرسه را تخلیه 
کنید که ما فردا می خواهیــم آن را تخریب 
کنیم. طالبــان نمونه ای از قرائــت، روایت و 
رویکرد تندرو است. همان چیزی است که برای 
مبارزه با حضور شــوروی سابق در افغانستان 
ســاختند. اکنون نیز که مدعی یک حکومت 
دموکراتیک اســت، رأی مردم را قبول ندارد؛ 
چراکه برای خودشان یک مالعمر و ... دارند. 
با این پیشینه، آدم باید احمق باشد اگر نفهمد 
که داعش را آمریکا و CIA درست کرده است. 
تحصیلکرده،  اروپایی،  امریکایی،  چندده هزار 
دکتر و مهندس در پشت صحنة آن هستند. 
داعشی که اآلن بالی جان خودشان هم شده 
است؛ چون ســاخته  و پرداختة سرویس های 
اطالعاتی امریکاست. خب مردم که از آنها خبر 
ندارند. همین وهابی ها و ابن سعود و سعودی ها 
را چه کســی بر سر کار آورد؟ این تلفیق بین 
رئیس قبیله و ابن وهاب را چه کســی ایجاد 
کرد؟ چه کســی اینها را پیوند داد؟ کسی به 
جز انگلیسی ها؟ حاال ما قبل از اینها نگاه تند 
و تلخ وهابی را به دین داشتیم. اینها شوخی 
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ندارند، تعارف ندارند، اگر امروز هم 
قدرتشان برســد مقبره پیامبر)ص( 
را با خاک یکســان می کنند. این را 
که خدا نفرســتاده، معلوم است که 

انگلیس فرستاده، روس ها فرستادند، اسرائیل 
درست کرده اســت. انگلیس ها که چهارصد، 
پانصد سال است که در این کار مهارت دارند. 

طرح هایی که بهائی ها در جوامع مختلف ««
انجام می دهند طبعاً باعث می شود عده ای 
به آنها بپیوندند و بهائی بشوند. به نظر شما 
از نظر جامعه شناسی چه دلیلی دارد که آنها 

به بهائیت و بهائی گری متمایل می شوند؟
اّول اینکه انسان باید خیلی ساده لوح باشد 
و فریب بخــورد. دوم اینکه باید پای منافعی 
در میان باشــد. اآلن هــزاران ایرانی به خارج 
می رونــد، در اتریش تــا االن ورود 180 هزار 
ایرانی ثبت شده است، می گویند ما مسیحی 
شده ایم تا ویزای آمریکا بگیرند، ویزای استرالیا 
و کانادا بگیرند. باالخره یک منافعی برایشان 

متصور است.  
 مــا در آبــادان در دانشــکدة نفت بودیم 
می دیدیم بهائی ها به یک ِدهِ خیلی عقب مانده 
می رفتنــد، بقالی ای بســیار شــیک و تمیز 
می ســاختند، جنس خوب می آوردند، نسیه 
هم می دادند. آن هم در خوزســتان که همة 
مغازه ها خرابه و کاهگلــی و پر از مگس بود. 
بدین طریق بعد از شش ماه نصف آن ِده بهائی 
می شدند. این کارها را می کردند تا بگویند ما 
بهائی ها تکمیل اسالم و کمال آن هستیم، ما 
قرائت و روایت جدیدی از اسالم هستیم. کار 
ما این شده بود که به هر روستایی، مدرسه ای، 

دانشگاهی، شهری برویم و سخنرانی 
کنیــم که آقا فریب ایــن چیزها را 

نخورید، پشت اینها برنامه است.   
حتی در خــود دانشــکدة نفت 
نیز ما مشکل داشــتیم؛ مثاًل تعداد بچه های 

متدیّن قدیم که نمازخوان بودند 50 نفر بود، 
اما وقتی مهندسی شــان را می گرفتند شاید 
هشــت نفرشــان نمازخوان باقی می ماندند؛ 
یعنی بقیه شــان با فضای تهران و دانشــگاه، 
میهمانی هــا و ســینماها و آن مســائلی که 
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ما در آبادان در 

دانشكدۀ نفت 

بودیم می دیدیم 

بهائی ها به یک ِدِه 

خيلی عقب مانده 

می رفتند، بقالی ای 

بسيار شيک و 

تميز می ساختند، 

جنس خوب 

می آوردند، نسيه 

هم می دادند. آن 

هم در خوزستان 

که همۀ مغازه ها 

خرابه و کاهگلی 

و پر از مگس 

بود. بدین طریق 

بعد از شش ماه 

نصف آن ِده بهائی 

می شدند

حکومت پهلوی درســت کرده بود، 
کم کم بی دین می شدند. در دانشکدة 
نفت آبــادان می دیدیم که اینها در 
خانة مهندســان بهائی پاالیشــگاه 

مهمانی گذاشته بودند، درحالی که ما مذهبی 
بودیم و محدودیت هایی داشــتیم، چون اکثر 
مردم شــهر مذهبی بودند و محدودیت هایی 
وجود داشت؛ ولی در مهمانی ها خیلی چیزها 
بود، حداقلش بی حجابی و رقص و دوســت 
دختر بود. این گونه می شد که یک عّده جذب 
می شدند و بچه مســلمان ها و جوان ها را هم 
جــذب می کردند. این مشــکلی بود که باید 
فکری برای آن می کردیم. ظاهر قضیه رفتن 
بــه مهمانی بود، اما در واقع داشــتند جذب 

بهائیت می شدند. 
بنابرایــن، تــودة مردم به خاطر ســادگی 
و حماقتشــان فریب می خورنــد و کاالنعام 
می شــوند. از زمــان نوح)ع( و موســی)ع( و 
عیســی)ع( تا اآلن همین بوده اســت. مگر 
حضرت نوح)ع( را مســخره نمی کردند؟ مگر 
موســی)ع( چهل روز به میقات پروردگارش 
نرفــت و وقتی که بازگشــت دیــد قومش 
گوساله پرست شدند؟ مگر همین مسیحیان 
نبودند که تثلیث را اختیــار کردند؟ اگر آدم 
حواسش نباشــد و با تودة مردم باشد ممکن 
اســت به تعبیر قرآن یک امام شیطانی را به 
 جــای امام رحمانی انتخاب کند. خصوصاً که 
بهائیان پول و امکانــات مالی هم دارند. پول 
امریکا، توطئه انگلیس و اسرائیل و سعودی ها 
نیز حامی آنهاســت. آن قدر که بهائیت علیه 
تشیع فعالیت می کند، نمی تواند علیه سنی ها 

یــا وهابی ها فعالیت کنــد؛ چراکه 
وهابی هــا هزینه فعالیت های آنها را 
می پردازند. انگلیس پولش را می دهد 
و آمریــکا هم نقشــه و طرحش را 

می دهد.
تا «« کرده اند  ایجاد  مناسکی  بهائی ها 

خودشان را از حالت کالت بودن خارج کنند و 
مثل یک دین نشان دهند. مثل مناجات های 
عبدالبهاء یا احکام مختلف در باب وضو، 
نماز، حج و ... یا روزهایی را تحت عنوان 
»ایام تسعه« تعیین کرده اند که تعطیالت 
مذهبی باشد و در آن گردهمایی هایی باشد، 
شما چقدر این مناسک را موفق می دانید؟ 
چه کسانی اینها را ایجاد کردند؟ چون قطعًا 
یک هوشمندی در پشت پرده بوده است، 
آیا این مناسک توانسته آنها را از حالت 

کالت خارج کند یا نه؟ 
خیر، اینهایی کــه من در اروپــا، آمریکا، 
انگلیــس، اتریش، آلمان و حتی در فرانســه 
می بینم، فقط توانســته اند تعــداد محدودی 
را جذب کنند. اگر هم توانســته اند عده ای از 
مــردم ما را جذب کنند، به جهت گرفتاری و 
مشکالت داخلی کشــور  ماست؛ چون ما در 
عالم اسالم بین خودمان مشکل داریم. آن قدر 
به چپ و راســت و اصالح طلــب و اصولگرا و 
اینها پرداخته ایم که آنها را فراموش کرده ایم. 
ما اآلن بین خودمان هم یکدست و یکپارچه 
نیستیم، تشتت و تفرق حاکم است؛ چرا این 
اشکال در سوئیس یا سوئد پیش نمی آید؟ با 
آنکه جوامع بسیار دموکرات و روشنفکری هم 
هستند. علتش آن اســت که این جوامع به 
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اینهایی که من 

در اروپا، آمریكا، 

انگليس، اتریش، 

آلمان و حتی در 

فرانسه می بينم، 

فقط توانسته اند 

تعداد محدودی را 

جذب کنند. اگر 

هم توانسته اند 

عده ای از مردم 

ما را جذب کنند، 

به جهت گرفتاری 

و مشكالت داخلی 

کشور  ماست؛ 

چون ما در عالم 

اسالم بين 

خودمان مشكل 
داریم

بلوغ سیاسی و فهم رسیده اند. برای 
اینکه شــما بخواهید یک سوئدی 
یا سوئیســی یا یک ژاپنی را بهائی 
کنید کلی زحمت دارد، اما در ایران 

در یک گوشه از دهات مسجد سلیمان حتی 
می شود با پنج هزار تومان یک ایرانی گرسنه 

را فریب داد و بهائی کرد. 
من گاهی بــه بعضی از بهائی ســنترهای 
اتریش سر می زدم و نیم ساعتی می ایستادم. 
یادم اســت که در روز یکشنبه ای دیدم شش 
پیرزن و پیرمرد ایرانی حدود 70-80 ســالة 
مقیــم اتریش را که دیگر قدرت تشــخیص 
ندارند و ممکن است آلزایمر و پارکینسون و 
... داشته باشــند می برند، یک چایی و کیک 
می دهند و آن بیچاره ها هم فکر می کنند اگر 
بهائی شــوند، در پیری به فالح و رستگاری 

می رسند، ولی واقعیت این است که :
چون نیک نظر کرد پر خویش بر آن دید
گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست

چــون  گفتا اگر ایران، ترکیه و عربســتان 
را ســه قدرت بزرگ جهان اســالم بدانیم یا 
نه، بگوییم چهار قــدرت و مصر را هم به آن 
بیفزاییم. چقــدر متفرق و متشــّتتیم؟ اگر 
در سازمان کنفرانس اســالمی با هم بودیم، 
دنیا نمی توانســت ما را تــکان بدهد، ولی ما 
خودمان باعثش هستیم. در سوریه مسلمان 
دارد مســلمان را می کشــد، در افغانســتان 
مسلمان دارد مسلمان را می کشد، در ترکیه 
هم همین طــور ... در جنگ ایران و عراق هم 
مســلمان بود که مسلمان را می کشت. آری، 
ما خودمان زمینه را فراهم کردیم تا بهائی ها 

بیایند و از آب گل آلود ماهی بگیرند. 
البته مراد ما رهبران بهائی هستند و 
بهائی های ساده دل منظور ما نیست، 
من خودم نسبت به رفتارهایی که با 
بهائیان معمولی و ساده دل می شود معترضم؛ 
زیرا باید آموزه های قرآن و حقوق شهروندی را 
نیــز مدنظر قرار داد. حتی با کافر هم مادامی 
که کافر حربی نیست، نمی شود جنگید. قرآن 
هم همین را می فرمایــد: »الیَْنهاُکمُ  اهللُ َعِن 
یِن َو لَْم یُْخِرُجوُکْم  الَّذیَن لَْم یُقاتُِلوُکْم فِي الدِّ
ِمْن ِدیارُِکْم أَْن تََبرُّوُهْم َو تُْقِسُطوا إِلَْیِهْم إِنَّ اهللَ 
یُِحبُّ الُْمْقِسطین ؛ خدا شما را از نیکی کردن و 
عدالت نسبت به کسانی که درکار دین با شما 
نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون نکردند 
باز نمی دارد؛ زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست 

دارد«. )ممتحنه: 8(
 اگر یــک بهائی، بهائی حربی نیســت، یا 
یک کمونیســت، کمونیست حربی نیست، با 
او کاری نداریم. بنابراین، به راحتی نمی شــود 
مغازة یک بهائی ساده دل را ببندیم یا فرزندش 
را در دانشــگاه اذیت کنیــم. آنجا یک بحث 
حقوقی مطرح است. بعضی از دوستان بنده و 
علمای بزرگوار نیز از نظر حقوقی به این بحث 
اشــکال گرفته اند، هرچند که بهائیت هم از 
آن سوءاستفاده می کند. بهائی ها روی مسائل 
حقوق بشــری مانور می دهند کــه ما داریم 
در یک شهرســتان دورافتــاده در یک بقالی 
کار می کنیــم، می آیند مغازه مان را تعطیل و 
جوازمان را باطل و دانشــجویان  ما را اخراج 
می کنند. من هم واقعــاً نمی دانم کدام یک از 
آنها در کارهای جاسوسی زیرزمینی هستند. 
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این گونه  همه شان  بگویم  نمی توانم 
این یک حدس اســت.  هســتند. 
از آن طــرف نمی توانــم هم بگویم 
که هیچ کدامشــان اهل جاسوسی 

نیستند. اما باید در قضاوت و حکم کردن بسیار 

دقت کرد. چون ما پیروان دینی هســتیم که 
ین«؟  وقتی از معصوم ما پرسیدند که »َما الدِّ
یعنی دین چیست؟ نفرمودند دین ایمان »بِاهللِ 
یُن  َو الَیوِم اآلِخر« است، بلکه فرمودند: »َهِل الدِّ
«؛ دین چیزی نیســت جز محبت.  ااِلَّ الُحبُّ

خیلی مهم اســت. البته مسیحیان 
هم مدعی اند که دین محبت هستند 
اما در مجالــس بین المللی علیه ما 
هستند و می گویند ما دین محبت 
هستیم شما خشن هستید، داعش هستید، 

َسر می بُرید و ... .   
آقای دکتر، طبق قانون اساسی ما، بهائیت ««

جزء ادیان رسمی نیست؛ یعنی اصالً دین 
نیست. اینها در اسرائیل هم اجازه تبلیغ 
ندارند، حتی اجازه ندارند یک یهودی را در 
هیچ کجای دنیا به بهائیت دعوت کنند. حال 
با توجه به اینکه اینها رسمیت ندارند، اگر در 
مملکت ما تبلیغ بکنند وظیفة ما چیست؟

یک وقت بحث حقوق پیروان ادیان رسمی 
مطرح است، ُخب آن درست است. چون ادیان 
رسمی، دین هستند، در مجلس نماینده دارند، 
تبلیــغ هم می توانند بکننــد. مثاًل ما جلوی 
فعالیت کلیسای ارامنه را نمی توانیم بگیریم. 
اما یک وقتی می بینید یک کالت مطرح است. 
من معلم دین هســتم و ادیــان را به خوبی 
می شناسم. هندوها نحله های مختلفی دارند، 
گاهی خدا در یک نحلة هندویی، آلت تناسلی 
زن یا مرد است. حاال یک هندو به اینجا بیاید 
ـ البتــه ما نمی گوییم که بیاید تبلیغ بکند و 
همة ایرانی ها را هندو بکند ـ در مکانی که با 
سایر هندوها دور هم جمع می شوند و اعمال 
خود را انجام می دهند باید محترم شــمرده 
شــوند. ما باید میان دین الهی بودن و حقوق 
بشر تفاوت قائل شویم. حقوق بشر یعنی صفت 
ْمنا بَني  آَدَم« )اسراء:  انســان بودن »َو لََقْد َکرَّ
ْمنا بَني  آَدَم« قید ندارد. انســان بما  70(. »َکرَّ
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در جنبۀ ایجابی 

می توانيم دانشگاه 

بهائی پژوهی 

بگذاریم، مجلۀ 

اختصاصی 

بگذاریم، در 

تلویزیون برنامۀ 

علمی مربوط به 

آنها را پخش 

کنيم، در فضای 

مجازی به 

فحاشی هایی که 

آنها به اصل دین، 

پيامبر)ص( و 

قرآن دارند پاسخ 

دهيم. اما اگر 

ما جامعۀ منظمی 

باشيم، مردم 

خودمان را درست 

آموزش بدهيم 

و تربيت کنيم، 

ناخودآگاه پادزهر 

تبليغات مسموم 

آنها را ایجاد 

نموده ایم

هو انسان، بالذات، خلیفة خداست. 
اگر چه اشــتباهی هم می کند، اما 
در قیامت جوابــش را هم می دهد. 
ما نمی توانیم بگوییم چون تو اشتباه 

کردی روزی ات را نمی دهیم! باید حواســمان 
به این نکته باشــد. نکتة خیلی ظریفی است 
و این یک بحث حقوقی است، حقوق اسالمی 
و حقوق بشــر و بنده متخصصش نیســتم. 
حتی برخی از بــزرگان ما مثل مرحوم آقای 
جعفری، آقای عمیــد زنجانی و آقای محقق 
داماد شمول حقوق اسالمی را باالتر از حقوق 
بشری می دانند. بنابراین، انسان باید میان این 
حقوق و توطئه و تبلیغ و شیطنت را به درستی 

تفکیک کند.  
در کتاب های بهائیت مانند تاریخ نبیل ««

)مطالع االنوار( تألیف مالمحمد زرندی آمده 
است که در جنگ قلعة طبرسی، مردمی 
که از قلعه بیرون می آمدند و با دولتی های 
قاجار می جنگیدند شعارشان »یا صاحب 
که  نشان می دهد  این خود  بود،  الزمان« 
مردم فریب خورده بودند. خوب حاال اینها 
از سادگی مردم  که  اقلیتی هستند  یک 
سوءاستفاده کردند و بساطی برای خودشان 
در کشور ما درست کردند و این فضا را برای 
خود ایجاد کردند، در چنین شرایطی آیا 
وظیفة ما ایجاب نمی کند که به یک شکل 

جلوی این تبلیغات را بگیریم؟
از نظر ایجابی که کامالً وظیفة ماســت، اما 
اآلن داریم راجع به جنبة ســلبی اش صحبت 
می کنیم. در جنبة ایجابی می توانیم دانشگاه 
بهائی پژوهــی بگذاریــم، مجلــة اختصاصی 

بگذاریم، در تلویزیون برنامة علمی 
مربوط به آنهــا را پخش کنیم، در 
فضای مجازی به فحاشــی هایی که 
آنها به اصل دین، پیامبر)ص( و قرآن 
دارند پاســخ دهیم. اما اگر ما جامعة منظمی 
باشیم، مردم خودمان را درست آموزش بدهیم 
و تربیت کنیم، ناخــودآگاه پادزهر تبلیغات 
مسموم آنها را ایجاد نموده ایم. کما اینکه اگر 
تمام مبلغان بهائی جمع بشــوند، نمی توانند 
من و شــما را بهائی کنند؛ یعنی آن آموزش 
و فهم درستی که ایجاد شده، نمی گذارد. اگر 
این فهم را تعمیم بدهیم، دّکان بهائیت جمع 
می شــود. اما در این میان باید مراقب باشیم 
اصول انسانی و اخالقی را زیر پا نگذاریم. باید 
حواسمان باشد که یک بهائی گرسنه نماند، 
بچه اش به مدرســه برود، چــون کافر حربی 
نیست. حربة مظلومیت، حربة خیلی قوی ای 
اســت و اآلن هم متأســفانه علیه ما استفاده 
می شود، نه تنها از طرف بهائیان بلکه از طرف 
مجاهدین خلق، فدائیان و گروهک هایی مانند 

شیرین عبادی.
در فرمایش هایتان اشاره ای به بهائی شدن ««

اروپایی ها و سوئدی ها کردید. آماری نیز که 
ما از بهائی شدن غرب به ویژه آمریکایی ها 
نظر شماست  مؤید  اروپایی ها دیده ایم  و 
که به طور خاص در سال های اخیر، افراد 
کمتر به بهائی شدن روی آورده اند و تقریبًا 
روند رشد بهائیت ثابت مانده و تعدادشان 
افزایشی نداشته است، شما دلیل این اتفاق 

را چه می دانید؟
خاطرم هســت که در سال 1350 یکی از 
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فوراً آن پيرمرد 

و پيرزن گفته 

بودند که خوش 

به حالت که 

ایرانی هستی و 

در کشور بهائی ها 

زندگی می کنی. 

این دوست من 

هاج  و واج گفته 

بود کشور بهائی ها 

نداریم ما! بعد 

گفته بودند که 

مگر آنجا ۹۸ 

درصد از مردمش 

بهائی نيستند؟ 

گفته بود نه 

یک درصد هم 

نيستند، ما آماری 

که داریم حدود 

نيم درصد است

دوســتان قدیمیـ  که در سال های 
1341 تا 1345 در دانشــکدة نفت 
همــکار بودیم و ایشــان از اعضای 
انجمن اسالمی دانشــکده بودند ـ 

برایم نامه ای نوشته بود که برای سخنرانی ای 
از گالسکو به لندن می رفتم. در کوپة قطار با 
دو، سه پیرمرد و پیرزن بودم. آنها از ملّیت من 
پرسیدند. گفتم: من ایرانی  هستم و در امریکا 
درس خوانــده  و دکترا گرفته ام، اکنون هم به 
لندن برای سخنرانی می روم. او نوشته بود که 
به محض اینکه گفته بود من ایرانی هستم، فوراً 
آن پیرمرد و پیرزن گفته بودند که خوش به 
حالت که ایرانی هســتی و در کشور بهائی ها 
زندگی می کنی. این دوســت من هاج  و واج 
گفته بود کشور بهائی ها نداریم ما! بعد گفته 
بودند که مگر آنجا 98 درصد از مردمش بهائی 
نیستند؟ گفته بود نه یک درصد هم نیستند، 
ما آماری که داریم حدود نیم درصد است. این 
نشان می دهد که ذهنیت آن پیرمرد و پیرزن 
انگلیســی را به دروغ و با این تبلیغ که ایران 
کشــور بهائیت اســت تغییر داده اند. اما االن 
دیگر به این روش، نمی شود کسی را فریفت. 
حتی یک بچة کم ســّن  و سال هم با گوشی 
موبایلش می داند که هم اکنون چند بهائی در 
کشور مالزی است. ایرانی های بهائی در خارج 
یا پیرمرد، پیرزن های نســل گذشته اند و یا 
فرزندان اینها هســتند که اصالً در این زمینه 

تحقیق نکرده اند و بهائی شده اند.  
من به برخی از دوستان مسئول در وین نیز 
گفته ام که چرا کاری انجام نمی دهید؟ اینجا 
18 بهائی سنتر اســت و در هرکدام 10- 20 

نفر بهائی وجود دارند. کسانی که با 
مظلوم نمایــی وانمود کرده اند که ما 
نداریم،   (Worship) عبادت  جای 
جایی نداریم کــه دعاهای خودمان 
را بخوانیم و ... . بنابراین، دوســتان مســئول 
خودمان در وین یا در جاهای دیگر هم برای 
حضــور مقدس امام زمان)عــج( و حاکمیت 

تشیع واقعی مشتاق نیستند. 
 اوضاع ایرانی ها یک مقدار در آنجا ســخت 
است. آنها بیشتر می خواهند فرزندانشان را در 
یک دانشگاه خوب ثبت نام کنند، اقامتی بگیرند، 
اگر شد آپارتمانی را بخرند و بعد از مأموریت 
به ایــران برنگردند. ما آنجا خیلی مشــکل 
داریم. من همیشه دلسوزانه به آنها می گویم 
شمایی که اینجا هستید، شیعة امام زمان)عج( 
هستید، حرکتی بکنید، امام زمان)عج( هم به 
کمکتان می آید. این ما هستیم که به ایشان 
بی توجه ایــم، وگرنه او از احــوال ما به خوبی 
مطلع اســت، او آقای ماست، سّید ماست، به 
 راســتی چرا قدمی بر نمی داریم؟ شــاید هم 
حساب این را می کنند که بهائیان آنجا قدرت 
و نفوذ دارند، همان طور که زمان شاه در ایران 
داشتند و کلیة مقامات، دربار، وزراء، ارتشی ها 
را خریده بودند؛ یعنی بهائیت هرکاری علیه ما 
بکند از نظر خودش حق دارد. خاطرم هست 
آن زمانی که ما به دانشکدة نفت رفتیم 25 نفر 
بودیم. شما نمی دانید آن زمان دانشکدة نفت 
چه شــهرتی داشت. سال 1341 اولین سالی 
بود که رشتة مهندســی نفت می گرفت، در 
آن زمان هرکسی که وارد این رشته می شد، 
ازدواجش، درآمدش و شــغلش تضمین بود؛ 
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من هميشه 

دلسوزانه به 

آنها می گویم 

شمایی که اینجا 

هستيد، شيعۀ 

امام زمان)عج( 

هستيد، حرکتی 

بكنيد، امام 

زمان)عج( هم به 

کمكتان می آید. 

این ما هستيم 

که به ایشان 

بی توجه ایم، 

وگرنه او از احوال 

ما به خوبی مطلع 

است، او آقای 

ماست، سّيد 

ماست، به  راستی 

چرا قدمی بر 

نمی داریم؟

یعنی به گونه ای بود که کسی کنکور 
دانشکدة فنی را نمی داد و یک راست 
می آمد کنکور دانشکدة نفت شرکت 
می کــرد. از آن 25 نفری که قبول 

شدیم )همه شــاگرد اّول استان های مختلف 
ایران بودیم(، 14 نفر مسلمان و 11 نفر بهائی 
بودنــد. توطئه را ببینیــد!؟ یعنی 44 درصد 
بهائی! درحالی کــه در آن زمان یک  درصد از 
ایران هم بهائی نبود. آنها با برنامه قبول شده 
بودند. چون ریاست دانشکدة بهائی بود؛ یعنی 
رئیس سه دانشکده از چهار دانشکدة دانشگاه 
نفت بهائی بودند. وضعشان در ایران این گونه 
بود، اما به تدریج که آن پایگاه، آن قدرت، آن 
ثروت و لُجنه چهار راه تخت جمشید را از آنها 
گرفتند، به خارج از کشــور رفتند و طبیعی 
اســت که در آنجا تا آخرین نفس علیه ایران 

تبلیغ کنند. 
آقای دکتر، آیا فرمایش جنابعالی براساس ««

واقعیت های  یا  است،  خودتان  تحلیل 
موجود؟ خیلی ها نیز مانند شما معتقدند 
همیشگی  مدافعان  از  یکی  بهائی ها  که 
ایران  علیه  که  هستند  قطعنامه هایی 
را  افرادی  شما  آیا  می شوند.  تصویب 
فعالیت  زمینه  این  در  که  می شناسید 

می کنند؟ لطفاً توضیحاتی را بفرمایید. 
االن در خــارج از ایران هــر گروهی اعم از 
سیاسی، نظامی )مثل مجاهدین(، کمونیستی 
)مثل فدائیان اقلیت، کومله و پیکار( هرکاری 
که بتوانند انجــام می دهنــد. زمانی که من 
ســوئد بودم، اینها کارشــان این بــود که به 
ســفارت خانه ها حملــه کننــد و حمله نیز 

کردند و ما را گــروگان گرفتند. اما 
گروه کوملة امروز، حتی مجاهدین 
خلق امروز، 40 ســال بلــوغ پیدا 
کرده انــد، می فهمند که با تصاحب 
سفارتخانه، آتش زدن و گروگانگیری و تهدید 
به مرگ، کــردن جای پای محکمی در غرب 
پیدا نمی کنند. امروزه آنها می دانند که اگر با 
کنگرة آمریکا یا پارلمان اروپا یا مجلس فرانسه 
یا اعیان انگلیس تماس بگیرند بهتر می توانند 
به اهدافشان برســند. می رود کت و شلواری 
می پوشــد، زبان انگلیسی می آموزد، مقداری 
حقوق دریافت می کند و ... . خیلی از آنها در 
استخدام سازمان های بین المللی در ژنو، وین 
و امریکا هســتند. کارمند شعبة سازمان ملل 
هســتند. بنابراین، راه های مقابلة ما هم فرق 
کرده است. در چنین شرایطی ما هم باید زبان 
دنیا را بشناسیم و به کار ببریم. ما در باورها و 

اصول مان مشکلی نداریم.
زمانی که من در سال 1358 به سوئد رفته 
بودم و ســفیر شدم، قبل از ســفارتخانة ما، 
ســازمان آزادی بخش فلسطین در آنجا دفتر 
داشت با آنکه ســفیری نداشت. یادم هست 
که نمایندة آن جوان فعالی بود که به تک تک 
مدارس و دبیرســتان های ســوئد می رفت و 
درمورد حقوق فلسطین می گفت. اوالً؛ به زبان 
سوئدی مســلط بود، ثانیاً؛ با فرهنگ، فهم و 
منطق ســوئدی با مردم سخن می گفت. او با 
این کارهایش، پدر اسرائیلی ها را درآورده بود. 
ما باید در مجامع بین الملل افراد زبان دان، 
چندزبان دان و حقوقدان داشته باشیم. االن در 
همیــن دادگاه اخیر الهه که رأی اولش را به 
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ما باید زبانمان 

زبان بين الملل، 

زبان منطق و 

زبان علم بشود 

و در این ميان، 

کشورهایی مثل 

مالزی و سوئد با 

آن زبان، بيشتر 

مأنوس هستند. 

کشوری مثل 

ترکيه در آستانۀ 

عضوشدن در 

اتحادیه اروپا 

بود، اما وقتی 

که زبان زور و 

کودتا و اخراج 

را عليه فتح اهلل 

گولن به کار بست 

هم ارزش پول 

ملی ترکيه و 

هم محبوبيت 

کشورش سقوط 

کرد

نفع ما داد، دلیلش آن بود که ما از دو 
یا سه تن از دیپلمات های استاد زمان 
قبل از انقالب استفاده کردیم که هم 
حقوق بین الملل را خوب بلدند، هم 

انگلیسی و فرانسه را. بنابراین، رأی اولیه به نفع 
ما شد. چون ما نرفتیم آنجا شعار بدهیم، ناسزا 
و مرگ بر فالن بگوییم، یکی از اساتید مسن 
به نام اســتاد منتظری رفت و با زبان روز دنیا 
صحبت کرد. همین داعش را ببینید! سایتی 
در اروپا دارد کــه از مدرن ترین و مجهزترین 
سایت هاست. خیلی جذاب طراحی شده است 
که بیایید به ابدیت بپیوندید، به خدا برسید و 
... . بدیــن ترتیب، داعش با این نوع تبلیغات 
نیروهای خــود را در اروپا از مدارس دینی ای 
که ذیل کلیساها و مساجد تشکیل شده است، 
جذب می کند.                                                   

ما باید زبانمان زبان بین الملل، زبان منطق 

و زبــان علم بشــود و در این میان، 
کشورهایی مثل مالزی و سوئد با آن 
زبان، بیشتر مأنوس هستند. کشوری 
مثل ترکیه در آستانة عضوشدن در 
اتحادیه اروپا بود، اما وقتی که زبان زور و کودتا 
و اخراج را علیه فتح اهلل گولن به کار بست هم 
ارزش پول ملی ترکیه و هم محبوبیت کشورش 
ســقوط کرد. ترکیه از زبان زور استفاده کرد 
و صدهزار نفر را بیــکار کرد به این بهانه که 
اینها می خواستند کودتا کنند. گولن پیرمرد 
درویش مسلکی بود. خوب ترکیه فکر می کرد 
که توسل به زور می تواند او را مضطرب کند. 
نه اوباما این کار را کرد، نه حتی ترامپ این کار 
را کرد. چون زبان االن، زبانی است که طرف را 
به دادگاه بکشید و مدارکتان را در امریکا ببرید 
که این آقای گولن به استناد این مدارک سعی 
کرده است که در ترکیه کودتا بکند، آن وقت 
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پيرمرد می گفت 

ما هم همين را 

می گویيم که 

لباسی که 1۴۰۰ 

سال پيش دوخته 

شده است، به 

تن بشر امروز 

نمی رود. استدالل 

را ببينيد!؟ بهائيت 

را یک لباس دین 

جدید معرفی 

می کرد. خداوند 

در آن جلسه به 

زبان من آورد و به 

پيرمرد گفتم که 

خب، بهائيت چند 

سالش است؟ 

گفت مثالً صد 

و بيست سال 

پيش ساخته شده 

است. گفتم خب 

لباسی که1٢۰ 

سال قبل دوخته 

شده نيز به 

تن بشر امروز 
نمی رود

اگر یک قاضی امریکایی حکم بدهد 
شما برنده می شوید. 

که «« مهمی  اصول  و  تعالیم  از 
بهائی ها ابراز می کنند این است 

از  و  کنند  دخالت  در سیاست  نباید  که 
حکومت ها باید کامالً تبعیت کنند و اطاعت 
از حکومت داشته باشند. حال، اّوالً بهائی ها 
چقدر به این عمل می کنند؟ ثانیاً اقدامات 
آنان قبل از انقالب باتوجه به نفوذی که در 
حکومت پهلوی داشتند، چگونه با این بحث 

قابل جمع است؟
بهائیت عمالً به این اصول پایبند نیســت 
و این اصول با اقدامات آنان در تضاد اســت. 
مرگ خوب است برای همسایه! این شعارها را 
رهبران بهائی برای عوام بهائی و جوان هایشان 
می دهند وااّل در بیخ گوش شاه، دکتر ایادی، 
بهائی بود. خیلی از وزرا و امرا نیز همین طور، 
یعنی بهائی هایی در اطراف او زیاد بودند. اولین 
مواجهه من با این شــیطنت های بهائی ها به 
سن 13، 14 سالگی بازمی گردد. یادم هست 
کــه در خیابان امیریه، کوچــه انتظام جنب 
قنــادی گواهی )که هنوز هم هســت( خانة 
حیاط داری در موقعیت شــمالی کوچه قرار 
داشت که پیرمردی در آن زندگی می کرد. در 
آن زمان، من ســوادی نداشتم، اما یک عالقه 
مذهبی داشتم و قدری پای منابر آقایان رفته 
بودم. خاطرم هســت که یک بار به خانة آن 
پیرمرد رفتیم، عــده ای آنجا بودند که دونفر 
دونفر نشسته بودند، اتفاقاً عموی ما هم یک 
جعبه کیک یزدی خریده بــود که آنها را به 
بچه ها می داد و می گفتیم حالل اســت، ولی 

چایی ها را می گفتیم نجس اســت 
و مخفیانه زیر فــرش می ریختیم. 
روش تبلیغی آن پیرمرد این بود که 
از بچه هفتـ  هشــت ساله تا هفده 
ـ  هجده ساله می پرسید بچه جان شما چند 
سالت است؟ مثاًل می گفت 12 سال. آن وقت 
می گفت آیا تو می توانی لباس پنج سالگی ات 
را االن بپوشی؟ می گفت نه، برای اینکه اندازه ام 
نیست و کوچک شده است. پیرمرد می گفت 
ما هم همین را می گوییم که لباسی که 1400 
سال پیش دوخته شده است، به تن بشر امروز 
نمی رود. اســتدالل را ببینید!؟ بهائیت را یک 
لباس دین جدید معرفی می کرد. خداوند در 
آن جلسه به زبان من آورد و به پیرمرد گفتم 
که خب، بهائیت چند سالش است؟ گفت مثاًل 
صد و بیست ســال پیش ساخته شده است. 
گفتم خب لباســی که120 سال قبل دوخته 
شده نیز به تن بشر امروز نمی رود. پاسخ داد 
کــه نه ما این را هــر روز، روزآمد می کنیم و 

شروع به توجیه نمود. 
باید مراقــب بود که در بحــث با بهائی ها 
به هیچ  وجه وارد مباحث احکام بهائیت نشویم 
کــه حاال بهائی راجع بــه روزه چه می گوید، 
هرکاری که می خواهد بکند، بکند. ما با اصلش 
کار داریــم؛ یعنی بیاید بگوید من یک کلوب 
سیاســی و روتاری دارم، یک حزب ساخته ام 
و حقیقت را اعتراف بکند. وااّل اگر بیاید بگوید 
ما یک زبان بین الملل هستیم، ُخب بگوید! چه 
کســی از زبان بین الملل بدش می آید؟! بیاید 
بگویــد ما با آموزش همگانی هســتیم، ُخب 
بگوید! اینکه حرف خوبی اســت. بنابراین، ما 
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همان گونه که 

گفتيم اصالً 

بهائيت سرچشمۀ 

الهی ندارد، 

حتی نمی توان 

آن را در زمرۀ 

ادیان غيرالهی 

هم قرار داد. 

در دنيا قریب به 

نيم قرن است 

که ادیان جدید 

 new religion

به وجود آمده اند 

و در آن تعریف 

religion از آن 

تعریف ماهوی اش 

خالی شده است

نباید وارد مقوالت احکام و تاریخچه 
و ماهیت بهائیت بشویم؛ زیرا ابطال 
احــکام بهائیــت روشــن و بدیهی 
است. ما یک ترم در دانشگاه درس 

می دهیم که فرق پیامبــران با غیر پیامبران 
چیست؟ نشانه های پیامبری چیست؟ چرا ما 
به افالطون پیامبر نمی گوییم، اما به عیسی)ع( 
می گوییم؟ فرقشان این اســت که افالطون 
ریشــه از پایین دارد، ولی عیسی)ع( ریشه از 
باال دارد. افالطون یعنی آن چیزی که شما از 
عالم ناسوت گرفته ای. می توانی آن را بگیری 
و ابن ســینا بشوی. آن چیزی که از عقل شما 
پدید آمده است، در معرض خطا و اشتباه است 
و به مرور زمان تغییر می کند. هزار اشکال پیدا 
می کند. در ایران خودمان صد مدل فیلسوف 
داریم که صد مــدل نظر می دهند، صد جور 
سیاستمدار داریم که هریک نظری می دهند، 
اما صد جور عــارف باهلل کــه نداریم. عارف 
نداریم، چه برســد به معصوم و نبی و رسول، 

چون منشأ آنها از باالست.
مولوی می گوید ما ز باالییم و باال می رویم. 
هرچیزی که الهی باشــد، حق است ولو که 
صورتاً متفاوت باشــند. صــورت کتاب های 
انجیل، تــورات و قرآن فــرق دارند، ولی هر 
سه منشــأ الهی دارند. حاال زبور هم اگر بود 
صورت الهی داشــت، اگر شریعت ابراهیم هم 
دســت ما بود صورت الهی داشــت؛ زیرا آنها 
پیامبران هستند، یعنی آنها مأموریتی از باال 
دارند. اما اگر حقانیت از عقل بشــری گرفته 
شــده باشــد دوامی ندارد؛ چون یک حاصل 
دنیوی است. مثاًل آقای دوگل که رهبر نهضت 

مقاومت بود وقتــی رأی نمی آورد، 
خانه نشین می شود یا چرچیل ـ که 
از او سیاستمدارتر در این صد سال 
گذشته نداشته ایم ـ با آن عظمتش 
وقتی که رأی نمی آورد کنار می رود. »يَْعلَُموَن 
نْيا؛ آنها فقط ظاهری از  ظاِهراً ِمَن الَْحيــاةِ الدُّ
زندگی دنیا را می دانند«. )روم: 7( ســه قید 
خورده است: »ظاهر«، »ِمن«، »حیات دنیا«. 
این فیلسوف است، فقیه است و ... اینها همگی 
دنیوی اســت، الهی نیستند؛ یعنی ما باز هم 
باید مثل 1400 ســال قبل به قرآن و سنت 
مراجعه کنیــم. حاال ما اهل بیت را هم داریم. 
بنابراین، احکام بابیــت و بهائیت در آن حد 

نیست و نباید راجع به آن بحث نمود.  
را «« باب  می کنند  سعی  خیلی  بهائی ها 

مخصوصاً و بعد بهاءاهلل را موعود کتاب و 
سنت و قرآن بنامند. اخیراً نیز در آلمان 
کتابی تحت عنوان »بهاءاهلل در قرآن« اثر 
آقای هوشیدر مطلق به چاپ رسیده است. 
این کتاب )نزدیک به 1000 صفحه ای( آیات 
قرآن را به بهاءاهلل تطبیق داده است. به نظر 
شما چقدر باب و بهاءاهلل می توانند موعود 

قرآن و روایات باشند؟
همان گونــه کــه گفتیــم اصــاًل بهائیت 
سرچشــمة الهی ندارد، حتی نمی توان آن را 
در زمرة ادیــان غیرالهی هم قرار داد. در دنیا 
 new قریب به نیم قرن است که ادیان جدید
religion به وجــود آمده اند و در آن تعریف 

religion از آن تعریــف ماهــوی اش خالی 

 (Church of شده است. کلیســای شیطان
 (Satanism) و شیطان پرســتی Satan)
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در زمان قدیم 

که کتب بيان 

و اقدس )از 

کتب اصلی 

بهائيت( بيشتر 

در دسترس 

بود، ما به بهائيان 

می گفتيم بيایيد 

یک صفحه بيان 

بخوانيم و یک 

صفحه هم از 

قرآن. اما آنها 

جلسۀ بعد را 

تعطيل می کردند

از جمله آنهاســت؛ یعنی اآلن برای 
معنویت غیرالهی نیز یک معنویت 
(Spiritualism) درست کرده اند. 

در سال 1345 عده ای فیلسوف از 
یونان آمده بودند و با آقای شــیخ محمدتقی 
جعفری بحــث می کردند. مــن هم مترجم 
انگلیســی بــودم. ازآنجایی کــه آنها صبغة 
ماتریالیستی داشتند، هرچه آقای جعفری از 
روح، َمن متعالی، حیات معقول و ... می گفتند، 
آنها به ماده نســبت می دادنــد و می گفتند 
از خواص ماده اســت تا آنکه ایشان فرمودند 
ما به آن مــاده ای که این خواص را دارد خدا 
می گوییم. برای اینکه خلقت انجام می دهد، 
روح در اختیارش اســت، حیات و ممات در 
اختیارش است. ما که روی اسم دعوا نداریم، 
اســم آن را ما خــدا می گذاریم، شــما ماده 
می گذاریــد. بهائی ها هــم می گویند بهاءاهلل 
است. در حیفا یک مرکز شیعه شناسی است 
کــه روزانه صدها مطالب از ایــن قبیل را به 
افکار عمومی در جهان تزریق می کند. استاد 
دارند، تحقیق و مطالعه می کنند، امروز به یک 
آیه از قرآن ایراد می گیرند، فردا به عبارتی از 
نهج البالغه، پس فردا بــه ائمه)ع( و حضرت 
علی)ع( که نهج البالغه سخنان ایشان نیست و 
... . ما باید این رودخانة اصلی را درست کنیم. 
باید فهــم از دین را عقالنی، رحمانی، قرآنی، 
عرفانی و معنوی کنیم و ااّل نتیجه اش داعش و 
طالبان می شود. مسیحیان هم باید برای مقابله 
با مشکالت خودشان در جامعة غرب این کار 
را بکنند؛ چون آنها هــم در معرض خطرند. 
ما خودمان با یکدیگر برادر و برابر نیســتیم، 

در برابر قانون مســاوی نیستیم، به 
همیــن خاطــر در جامعه تبعیض، 
رشوه و دزدی می بینیم. ُخب، چنین 
جامعه ای را نمی شود به عنوان جامعة 
علوی به جهان معرفی کرد. ما پنجاه ســال 
است که در گفت وگوهای اسالم و مسیحیت 
هستیم. در این گفت وگوها در بهترین حالت 
به ما می گویند شــما که می خواهید درمورد 
وحدت ادیان ابراهیمــی صحبت کنید، اول 
بروید وحدت اسالمی تان را درست کنید، اول 
بروید وحدت شــیعی تان را درست کنید. آیا 
شــما در ایران واحد هستید؟ جدای از بحث 
شیعه و ســنی، آیا میان خودتان یک وحدت 
کلمــه  دارید؟ خوب ما هــم می گوییم آری، 

هزاران مسئله داریم.
از جمله دالیل اصلی که بهائی ها برای ««

حقانیت خودشان عنوان می کنند »دلیل 
تقریر« است. به این معنا که اگر باطلی بود 
خداوند آن باطل را از بین می برد: »َو ُقْل 
کاَن  الْباِطَل  إِنَّ  الْباِطُل  َزَهَق  َو  الَْحقُّ  جاَء 
َزُهوقاً«. )اسراء/ 81( می گویند همین که ما 
باقی مانده ایم خود دلیل حقانیتمان است. 

نظرتان در این  مورد چیست؟ 
اینکه دلیل نمی شــود. اگر این گونه باشد 

شیطان هم وجود دارد پس به حق است؟!
رگ، رگ است این آب شیرین آب شور

تا قیامت می رود در نفــخ صور
در زمان قدیم که کتــب بیان و اقدس )از 
کتب اصلی بهائیت( بیشتر در دسترس بود، 
ما به بهائیان می گفتیم بیایید یک صفحه بیان 
بخوانیــم و یک صفحه هم از قــرآن. اما آنها 
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چقدر زمانۀ ما 

شبيه زمانه ای 

است که 

حضرت علی)ع( 

در نهج البالغه 

می فرمایند: یعنی 

خداوند پيامبر 

را در زمانی 

فرستاد که رشتۀ 

رسالت منقطع 

و خواب غفلت 

ملّت ها طوالنی و 

فتنه ها جّدی، و 

امور حيات از هم  

گسيخته و آتش 

جنگ ها شعله ور 

بود«.

جلسة بعد را تعطیل می کردند چون 
یک مشت عوام کاالنعام می خواهند 
که به بهره برداری های سیاسی شان 

برسند.
رئیس جمهور مسلمان مسیحی امریکا باراک 
حســین اوباما را ببینید. او کسی است که شب 
می خوابد صبح بلند می شــود می گوید من و 
همسرم میشل فکر کردیم که یک مرد حق دارد 
با مرد دیگری و یک زن حق دارد با زن دیگری 
ازدواج کند، با آنکه یک حقوقدان و سناتور است! 
آقای ســروش هم در جایی از این سخن دفاع 

کرده است که در وصفش می توان گفت:
هر که گریزد ز خراجات شام
خارکش غول بیابان شود 

 در آمریکا 50 ســال همجنس بازی وجود 
نداشــت، اما وقتی رئیس جمهور آمریکا آمد 
و این را رســمیت داد، در همة ایاالت قانونی 
شد. حاال اگر شما بخواهید مانع ازدواج دو مرد 
بشوید باید بروید از دادگاه رای بگیرید. ما اآلن 
در چنین زمانه ای هستیم. خدا کم کم در دل 
سکوالریزم، پلورالیزم، ساینتیسم و اومانیسم و 
... مهجور شده است چه برسد به پیامبران، چه 
برسد به ائمه، چه برسد به وجود مقدس امام 

زمان)عج(. 
چقدر زمانة ما شــبیه زمانه ای اســت که 
حضرت علــی)ع( در نهج البالغه می فرمایند: 
»أَْرَســلَُه َعلَى ِحيِن َفْتَرةٍ ِمَن الرُُّســِل َو ُطوِل 
َهْجَعٍة ِمَن اْلَُمِم َو اْعِتَزاٍم ِمَن الِْفَتِن َو انِْتَشــاٍر 
ِمَن اْلُُمورِ َو تَلَظٍّ ِمَن الُْحُروِب...؛ یعنی خداوند 
پیامبر را در زمانی فرســتاد که رشتة رسالت 
منقطع و خــواب غفلت ملّت هــا طوالنی و 

فتنه ها جــّدی، و امور حیات از هم  
گســیخته و آتش جنگ ها شعله ور 
خطبة 89(  )نهج البالغــه:  بــود«. 
به راستی نشانه های آخرالزمان آشکار 
شده است. یکی از این نشانه ها، همین جریان 
رهبران بهائی و مســیحی و یهودی اســت. 
باألخره نمی شود گفت که همه شان توطئه گر 

هستند. منظور ما رهبرانشان است.  
همین کاری که شــما می کنیــد، یعنی 
بهائی پژوهی خوب اســت. چــه عیبی دارد 
که در دانشــگاه یــک رشــتة بهائی پژوهی 
بگذاریم؟ مرحوم مطهــری می گفت: ما اول 
باید ماتریالیسم و کمونیسم را درس بگیریم. 
می گفت احسان طبری باید بیاید کمونیسم 
را برای شــما درس بدهد، آن وقت من نقدم 
را بر آن بگویم. اما ضمن احتیاط و مراقبت در 
توطئه ها، باید حقوق بشر را نیز درنظر داشت. 
باألخره هرکسی که در ایران زاده شده و ایرانی 
است، یک شناسنامة ایرانی و حقوقی دارد که 

باید رعایت شود.
امام «« به وجود مقدس  آقای دکتر، شما 

از  اشاره فرمودید که هیچ گاه  زمان)عج( 
ما غافل نیستند. حال، ما چگونه می توانیم 
جامعه را نسبت به امام زمان)عج( متوجه 
انحرافی  فرقه های  انواع  دام  در  تا  کنیم 
یا گروه های جدید دیگر که  مانند یمانی 
ثانیًا؛  نیفتند؟  دارند  مهدویت  ادعا های 
تا  زمان)عج(  امام  به  توسل  و  توجه  این 
چه اندازه می تواند جامعه را از سقوط در 

فتنه ها بازدارد؟
امام زمان)عج( خیلی مظلوم و مهجور بوده 
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پـایـان

امام زمان)عج( 

خيلی مظلوم و 

مهجور بوده و 

هستند. ما همه 

چيزمان از محتوا 

خالی شده است. 

برای حضرت زهرا 

سالم اهلل عليها 

گریه می کنيم، 

اما ایشان را 

نمی شناسيم و 

نمی دانيم که 

چگونه بودند 

و چگونه عمل 

می کردند

و هستند. ما همه چیزمان از محتوا 
خالی شده است. برای حضرت زهرا 
ســالم اهلل علیها گریه می کنیم، اما 
را نمی شناسیم و نمی دانیم  ایشان 

که چگونه بودنــد و چگونه عمل می کردند. 
ما هیچ بحث مفهومی راجع به حضرت زهرا 
ســالم اهلل علیها نمی کنیــم. فقط می گوییم 
ایشان به ام سلمه این گونه گفت و فالن اتفاق ها 
افتاد. این نوع روایــت به چه درد جوان های 
امروز می خورد؟ به چه درد اســتاد دانشگاه 
می خــورد؟ ما خودمان هم محتــوا نداریم و 
از محتوا غافلیم. بعضاً اســتادهایی گزینش 
کرده ایم که نســبت به اصــول و ارزش های 
اسالمی کم توجه و بی توجه هستند. اینها برای 
این است که ما صرفاً به ظاهر توجه کرده ایم. 
اسالم همه اش شعور است، درحالی که ما فقط 
شــعارش را گرفته ایم. پیغمبــر)ص( کی به 
نماز جمعه رفتند و شــعار دادند که مرگ بر 
فالن؟! در کجا ائمه)ع( از این حرف ها زده اند؟ 
عقالنی ترین دین، اسالم است. عقالنی ترین 
شعبة اسالم، شیعه است. عقالنی ترین مفهوم 
درون شیعی، امامت و والیت است. چه کسی 
حرف های نهج البالغه را می فهمد؟ اصاًل چه 
کسی اجازه می دهد تا آن سخنان بازگو شود؟ 
اگر اجازه می دادند که من تفسیر نهج البالغه 
را اینجا نمی گفتم، در تلویزیون می گفتم. در 
اینجاست که می توانم آزادانه بگویم نهج البالغه 
چه می گوید. پیغمبر ما در قرآن می فرماید: »َو 
ُئ نَْفِسي«. )یوسف: 53( حاال ما آمده ایم  َما أُبَِرّ
امام جمعه ها را هم معصوم کرده ایم. ببینید ما 
به چه چیزهایی قداست داده ایم!؟ آمده ایم چاه 

درست کرده ایم که با امام زمان)عج( 
در چاه باید حرف زد!؟

ای غایب از این محضر از مات 
سالم اهلل

وی از همه حاضرتر از مات سالم اهلل
چه کسی به امام زمان)عج( سالم کرده که 
ایشان جوابش را نداده است؟ و أین کنت؟ فأین 
کنَت؟ کجا هســت که آقا نیست؟ او هست، 
ولی توجه ما توجه ظاهری شده است. خدا را 
می خوانیم، اما اجابت نمی شویم. ما همچون 
خدایی نداریم. خدای قرآن »اْدُعونِي أَْسَتِجْب 
لَُکْم« )غافر: 60( است. اشکال کار این است 
که چیز دیگری را، خدای موهومی می خوانند. 
به آن خدا مقدساتی را نسبت داده اند که خود 
خدا هم آنها را قبول نمی کند؛ یعنی همة دین 
را گرفته اند و انضمام به  قدرت کرده اند. قدرت 
را قدسی نکرده اند، بلکه امر قدسی را از بین 
برده اند، سیاســی و حزبی کرده اند. حاکمان 
کشورهای اســالمی در مقابل مردم مسئول 

هستند، کجای این جوامع اسالمی است؟ 
»َمن َطلََب َشیئاً َو َجدَّ َوَجَد« )نهج الفصاحه، 
پاینده، ابوالقاسم، تهران: دنیای دانش، 1382، 
ص 776(. یعنی اگر کســی به ِجّد بخواهد به 
دنبال امام زمان باشــد، ایشان هستند، ولی 
باید تعارف ها را کنار گذاشــت و به ایشــان 
متوسل شــد و از ایشان کمک خواست. یک 
مرتبه صدایش کنی کافی است؛ زیِر هر یارّب 
تو لبیک هاســت. متأسفانه ما به دنبال دیدن 
کسانی که امام زمان)عج( را دیده اند نیستیم، 

چه برسد به وجود مقدس حضرت)ع(.
 و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
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بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائي
بخش ششم : 

اریک استتسون

 حمید فرناق
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

Eric Stetson
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از  یکی  استتسون  اریک 
پژوهشگران و نویسندگانی 
است که پس از چهار سال عضویت فعال در 
جامعه و تشــکیالت بهائی، به دلیل مواضع 
انتقادی و دیدگاه های آزاد اندیشــانه ای که 
داشت از بهائیت اخراج شد. او سعی داشت با 
اظهار نظرها و مقاالت و سخنرانی های انتقادی 
خود، اصالحاتی در آیین بهائی به وجود آورد و 
نقاط ضعف موجود در آن را به دیگران گوشزد 
نماید. او حتی پیشــنهاد تشکیل یک گروه 
بهائی جدید را هم ارائه کرد. او هیچ گاه برخورد 
نداشت،  بهائی  تشکیالت  با  ستیزه جویانه ای 
ولی بــه دیدگاه های بهائیــان بیت العدلی، 
انتقادات جّدی وارد آورد. استتســون معتقد 
به عصمت و مصون از خطا بودن رهبران بهائی 
نیســت و قبول چنین اعتقادی را حرکت به 
سوی دیکتاتوری و استبداد در درون جامعة 
به مشروعیت سیر رهبری  او  بهائی می داند. 
بهائیت انتقاد شدید دارد و پس از عبدالبهاء، 
محمدعلی افندی)برادر عبدالبهاء( را جانشین 
قانونی و واقعی بهــاءاهلل، معرفی می نماید. او 
به آیندة بهائیت خوشــبین نیست و معتقد 
اســت که بهائیت  با وضع فعلی، نمی تواند از 
پیشرفت و رشــد و توانایی قابل مالحظه ای 
برخوردار گردد. همچنین او به کتاب اقدس هم 
اشکاالتی وارد می داند و آن را متناسب با قرن 

بیست ویکم نمی داند.

چکیـده
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پدیدۀ جدیدی 

که از اوائل سال 

1۹۹6 در جامعۀ 

جهانی بهائی پيدا 

شد، ظهور و 

بروز منتقدین از 

درون جامعۀ بهائی 

بود با گسترش 

فضای مجازی 

و اینترنت این 

امكان برای برخی 

از روشنفكران 

و اندیشمندان 

بهائی در غرب 

به وجود آمد تا 

اعتراضاتی را 

به دیدگاه ها و 

عملكرد رهبری 

جامعۀ بين المللی 

بهائی، یعنی 

بيت العدِل مستقر 

در اسرائيل وارد 

آورند

اشاره •
 از زمــان پیدایش آیین بهائی تاکنون 
آموزه هــای این نحلة فکــری همواره در 
معرض نقد و انتقاد قرار داشته و اعتراضات 

گوناگونی به آن وارد گردیده است. علمای مسلمان و 
مسیحی و به طور کلی طرفداران ادیان الهی با نگارش 
کتاب های مختلف بیشترین اعتراض را به مشروعیت 
و آموزه های آیین بهائی وارد آورده اند؛ آیینی که خود 
را تکامل یافته اســالم و ادیان الهی می داند. عالوه بر 
طرفداران ادیان توحیدی و اندیشــمندان مذهبی، 
بهائیت مورد نقد نویسندگان و اندیشمندان غیر الهی 
نیز قرار گرفته و هر یک از منظری خاص آموزه های 
این آیین ایرانــی نوظهور را به بــاد انتقاد گرفته و 
اعتراضــات جّدی بــه آن وارد کرده اند. تشــکیالت 
بهائی ابتدا سعی نمودطرفداران آیین بهائی کمتر در 
جریان انتقادات و اعتراضات مخالفین قرار گیرند؛ لذا 
خواندن این قبیل کتاب ها و مقاالت را نه تنها توصیه 
نمی کرد، بلکه طی دستورالعملی از بهائیان خواست 
تا نامه ها و مجالت و مقاالت مخالفین را بدون اینکه 
مورد مطالعه قرار دهند، عیناً به محفل )شــورای نه 
نفرة اداره کنندة تشکیالت بهائی در هر شهر( ارسال 
نمایند. اما به مرور زمان و با گسترش فضای مجازی 
و امکان دسترسی ســریع افراد به اطالعات، بهائیان 
غیر متعصب امکان یافتند تا با مقاالت و کتاب های 
مختلف نگاشــته شده در حوزة بهائیت ارتباط یافته 
و به نوعی جویای پاســخ های منطقی به اعتراضات 
مخالفین گردند. امروزه تشکیالت بهائی سعی دارد 
مخالفین خــود را به عنوان افرادی بی ســواد، مزدور، 
معاند، بهائی ستیز، ناآشنا با مفاهیم بهائیت، جاه طلب 
و ... معرفی کرده، و به نوعی ترور شخصیت انجام دهد 
و تأثیر کالم منتقدین را بر روی بهائیان کاهش داده و 

بی اعتبار نماید و تاکنون از این رهگذر، به 
موفقیت زیادی نیز رسیده و توانسته است 
عماًل بین توده های بهائی و افراد مّطلع و 
منتقد بهائیت، فاصلة عمیقی ایجاد نماید.

اما پدیــدة جدیدی که از اوائل ســال 1996 در 
جامعة جهانی بهائی پیدا شد، ظهور و بروز منتقدین 
از درون جامعة بهائی بود. البته برگشــت افراد مهم 
و فرهیختــه از بهائیت و گرایش آنان به اســالم و یا 
انشــعاب درون فرقه ای ســابقة طوالنی دارد، ولی با 
گســترش فضای مجازی و اینترنت این امکان برای 
برخی از روشــنفکران و اندیشمندان بهائی در غرب 
بــه وجود آمد تا اعتراضاتی را به دیدگاه ها و عملکرد 
رهبری جامعة بین المللــی بهائی، یعنی بیت العدِل 

مستقر در اسرائیل وارد آورند.
این روشــنفکران که نوعاً از نخبگان جامعة بهائی 
بودند، از تحصیالت دانشگاهی  و مطالعات علمی در 
حوزة بهائیت برخوردار بوده و شناخت کافی نسبت 
به بهائیت و آموزه های آن دارند، تشــکیالت بهائی و 
رهبری آن در حیفا را زیر سؤال برده و به حرکت های 
مســتبدانه و خداگونة آن معتــرض گردیده اند. آنها 
معتقدند رهبری روحانی )کاریزماتیک( آیین بهائی 
جای خود را به سلســله مراتب نیمــه انتخابی داده 
که ســاختار و تصمیماتش مرتباً از سوی مخالفان 
و معتقدان داخلی و بهائیان ســابق مورد انتقاد قرار 
می گیرد و توسعة اینترنت، زمینه ساز گسترش هر چه 

بیشتر این نارضایتی ها شده است.
رهبــری بهائیت در حیفا، در مقابل این انتقادات، 
تاب نیــاورده و بــه اقداماتــی روی آورد؛ از جمله، 
مخالفت با روشــنفکران و افراد فرهیخته و معترض 
بهائی در جهان را در دستور کار خود قرار داد؛ و نیز با 
استفاده از سازمان پلیسی خود )هیئت های مشاورین 
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این گونه 

حرکت های خشن 

و غير منطقی باعث 

گردیده است 

تا اندیشمندان 

فراوانی که هر 

یک مدتی عضو 

جامعۀ بهائی 

بوده و به تبليغ 

آموزه های آن 

مشغول بودند، 

به اجبار از بهائيت 

جدا شده و 

مقاالت و کتاب هاي 

انتقادي مختلفي 

را در نقد عملكرد 

تشكيالت بهائی به 

رشتۀ تحریر در 
آورند

الف- زندگی نامه •
اریک استتسون - نویسنده، محقق، مصحح، 
سخنران، متفکر، کارآفرین، و متکلم بهائی - در 
سال 1979 در ویرجنیای شمالی امریکا متولد 
شد. او در ســال 2001 از دانشگاه ویرجنیا در 
رشتة فلســفه و مطالعات دینی فارغ التحصیل 
شد. استتسون در ســال 1997 به آیین بهائی 
عالقه مند و بــه عضویت جامعة بهائی درآمد و 

برای مدت چهار سال عضو جامعة بهائی بود.
اریــک بنیان گذار اّولین شــرکت زنجیره ای 
بلوکی1 به نــام گرانت کوین2 اســت که پول 
دیجیتالی را در ســطح جهانی به عنوان درآمد 
پایة بین المللی توزیع می نماید. مؤسسة گرانت 
کوین که اریک مدیرعامل آن است، یک بنیاد 
خیریة غیرانتفاعی اســت که در زمینة جنبش 
پول جایگزین3 فعالیت دارد و معتقد اســت که 

اریک استتسون
Eric Stetson

قاره ای( تعداد زیادی از آنان را به بهانه های 
مختلف از جامعة بهائی طرد و اخراج نمود؛ 
یا اقداماتی علیه آنها انجام داد که مجبور 
به استعفا و خروج از بهائیت گردند و این 

در حالی است که رهبری این آیین، خود را الهی و از 
خطا و لغزش مصون می داند.

در دیدگاه بیت العدل، بهائیان موظف اند فقط یک 
صدا و یک قرائت از دین را شنیده و تبلیغ نمایند و 
آن هم قرائتی است که تشکیالت و رهبری بهائی 
آن را تجویز نماید. بر اســاس این دیدگاه هرگونه 
اقدام، اظهار نظر، تحلیل و تفسیر و حتی سؤالی که 
با خّط مشــی، یا باورهای بیت العدل و محافل ملی 
در دنیا مطابق نباشــد، ممنوع است و شخصی که 
مرتکب چنین تخلفاتی بشود، بعد از دریافت یک 
اخطار و حتی گاهی بدون گرفتن اخطار از جامعة 
بهائی اخراج گردیده، و ســالم و کالم با او ممنوع 
می شود. این گونه حرکت های خشن و غیر منطقی 
باعث گردیده است تا اندیشــمندان فراوانی چون 
ویلیام گارلینگتن، خوان کول، فردریک گلیشــر، 
دنیس مک اوئن، جورج فلیمینگ، آلیسون مارشال، 
اســتیون شول، سن مک گلین، و غیره که هر یک 
مدتی عضو جامعة بهائی بوده و به تبلیغ آموزه های 
آن مشــغول بودند، به اجبار از بهائیت جدا شده و 
مقــاالت و کتاب هاي انتقــادي مختلفي را در نقد 
عملکرد تشکیالت بهائی به رشتة تحریر در آورند. 
این مقاله سعی دارد تا با اطالعات محدود موجود، 
به بررسی گوشــه ای از نظرات و دیدگاه های یکی 
دیگر از روشنفکران منتقد تشکیالت بهائی بپردازد، 
هر چند الزم است محققین فرهیخته در این میدان 
وارد شده و بررسی های کامل تری را به عالقه مندان 

این حوزه ارائه نمایند.
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او در این کتاب، 

ضمن گردآوری 

خاطرات و دست 

نوشته ها، و 

انجام مصاحبه و 

گفت وگو با بهائيان 

فراموش شده 

که از خانوادۀ 

بهاءاهلل هستند، 

به قسمت هایی 

از تاریخ بهائی 

اشاره می نماید 

که از چشم جامعۀ 

بيرونی و بهائيان 

پنهان مانده و 

تاکنون یا منتشر 

نشده است، یا به 

فراموشی سپرده 

شده است

همة مــردم باید حّق انســانی برای 
دسترسی یکســان به پول دیجیتالی 

داشته باشند.
اریــک همچنین به عنوان مشــاور 

توسعة سازمانی، و مدیر رسانه های جمعی برای 
سازمان های غیر انتفاعی کار می کند. او همچنین 
ویراستار کتاب در مؤسسة انتشاراتی اوراکل است.

این مؤسســه، یک خیریة آموزشی است که 
پس از یازدهم ســپتامبر 2001 تأسیس شده 
و فعالیــت خود را روی ایجــاد دنیای جدیدی 
مبتنی بر وحدت بین ادیان بر اســاس فرهنگ 
صلح اختصاص داده است. برنامة مؤسسة اوراکل 
بر اســاس اتحاد و هماهنگی بیــن پنج دین 
اصلی: اسالم، مســیحیت، یهودیت، بودیسم و 

هندوئیسم می باشد.
تألیف کتاب تاریخ گمشدة )پنهان( بهائیان •

اریک استتسون به عنوان محقق و نویسنده 
عالوه بر کار روی مباحث مسیحیت، فعالیت و 
تحقیق خوبی را در مــورد تاریخ بهائیت انجام 
داده است. حاصل آن تحقیق، گردآوری و تألیف 
کتاب ارزشــمند »تاریخ گمشدة )پنهان( آیین 
بهائی«4 است. او در این کتاب، ضمن گردآوری 
خاطرات و دســت نوشته ها، و انجام مصاحبه و 
گفت وگو با بهائیان فراموش شده که از خانوادة 
بهاءاهلل هستند، به قسمت هایی از تاریخ بهائی 
اشــاره می نماید که از چشــم جامعة بیرونی و 
بهائیان پنهان مانده و تاکنون یا منتشــر نشده 

است، یا به فراموشی سپرده شده است.
او در این کتاب، به این جمع بندی رســیده 
اســت که افرادی از خانوادة بهاءاهلل - صرف نظر 
از اینکه دارای دیدگاه های درســت یا اشــتباه 

دینی باشند - از سوی رهبران جریان 
بهائیان، مورد بی مهری قرار  اکثریت 
گرفته و در کتــب تاریخی آنها مورد 
تهمــت و افترا و اتهامــات خصمانه 
قرارگرفته  اند. همچنین آنها بدون وجود دالیل 
کافی متهم شــده اند و به شخصیتشان حمله 
شده است و ناچار شدند آیینی را که به وضوح 
به آن عالقه داشته اند، ترک کنند. اریک توانسته 
است ضمن مصاحبه با بعضی از آنان، دیدگاه ها 

و نظراتشان را جمع آوری نماید. 
توضیح اینکه تشــکیالت بهائی تاکنون این 
طور به بهائیان القا نموده اســت که از فرزندان 
و نوه های بهاءاهلل کسی باقی نمانده، و هیچ کدام 
در قید حیات نیستند، یا صالحیت بهائی بودن 
را ندارند. در حالی که اریک استتسون موفق شده 
اســت در کتاب خود این بُعد پنهان بهائیت را 

برای خوانندگان آشکار نماید.
آشنایی با بهائیت •

او در مورد نحوة آشــنایی خــود با بهائیت 
می نویسد:

»آشــنایی من با بهائیت، در نخستین سال 
تحصیلم در دانشــگاه و توسط دانشجوی اتاق 
مجاور در خوابگاه دانشــگاه بــود... او در مورد 
بهائیت با من صحبت کــرد و مرا ترغیب کرد 
تا به یک جلســة تبلیغ بهائی بروم. من همواره 
به آیین ها و فلسفه های مختلف عالقه مند بودم.

بهائیانــی که در این جلســه مالقات کردم، 
افراد خوبی به نظر می رسیدند و آنها دیدگاهی 
ایده آلی از پتانســیل بشر، با تأکید بر ایده هایی 
همچون صلح جهانی، وحدت نژادی، و احترام به 
همة ادیان بزرگ داشتند. دو عامل باعث جذب 
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اکنون که 

به گذشته 

برمی گردم 

می بينم که نسبت 

به بسياری از 

جزئيات اعتقادات 

و عملكرد بهائی 

اطالعی نداشتم و 

هنگامی که بهائی 

شدم، اگر اطالع 

می داشتم ممكن 

بود همين موضوع 

از پيوستن من به 

سازمان آنها مانع 
شود

من به بهائی ها و آیین آنها شــد: اّول 
خلق و خوی بهائیان و دوم امیدواری 
آنها به آیندة بشریت. پس از چند ماه 
مطالعه در مورد بهائیت و آشــنایی 

اجتماعی با بهائیان، تصمیم گرفتم بهائی شوم 
و به تشکیالت بهائی بپیوندم. 

اکنون که به گذشته برمی گردم می بینم که 
نسبت به بسیاری از جزئیات اعتقادات و عملکرد 
بهائی اطالعی نداشتم و هنگامی که بهائی شدم، 
اگر اطالع می داشتم ممکن بود همین موضوع از 

پیوستن من به سازمان آنها مانع شود.
روح بهائیــت و تصویــر کالن آن، موجــب 
گرویــدن من به بهائیت شــد و احتماالً در آن 
زمان خودم نمی خواســتم چیــزی بدانم که 
موجــب ســرخوردگی ام از بهائیت شــود! در 
طول ســالیان تحصیل در کالج، من یک بهائی 
فعال و جّدی بودم. در جلســات محفل محلی 
و همچنین جلسات کلوپ بهائیان در دانشگاه 
شرکت می کردم؛ به احکام بهائی همچون ادعیة 

روزانه عمل می کردم و حتی روزه می گرفتم.
با اشــتیاق زیاد ســعی کردم آیین بهائی را با 
دیگران مطــرح نمایم؛ زیرا بهائیان تأکید زیادی 
بر مسئلة تبلیغ بهائیت و تالش برای بهائی سازی 

دیگران دارند.
همچنان که در جامعة بهائی بیشتر و بیشتر 
فعال می شــدم، متوجه شدم که برخی چیزها 
مرا آزار می دهد. بعدها من به عنوان یک منتقد 
صریح آیین بهائی شناخته شدم، و لیکن مدت 
مدیدی اســت که از هرگونه احساس خشم، یا 
مخالفت در مورد جامعة قبلی دینی ام، یا رهبران 

آن فراتر رفته ام.

انتقاد اریک استتسون از بهائیت •
هنگامی که مــن مخالفت خود را 
در مورد آیینی که قباًل به آن معتقد 
بودم ابــراز می کردم، نوعــاً آن را با 
روشی منصفانه و منطقی بیان می کردم، به ویژه 
پس از آنکه بیش از دو سال از بهائیت برگشته 
بودم. اکنون کــه دوباره به درجه ای از پذیرش، 
یا حمایت از آیین بهائی دســت یافته ام، هدفم 
فراهم نمودن دیدگاهــی لیبرال تر از این آیین 
اســت  که با اعتقادات وحدت گرایانه و وحدت 

وجودی5 من سازگارتر باشد.
آیین بهائی نقاط ضعف و نقص خود را دارد 
و لیکن دارای جنبه های مثبت هم هست. من 
معتقدم که بهائیان باید دیدگاه بازتری داشته 
باشــند تا متوجه شــوند که باور و آیین آنها و 
سازمان های وابسته و تشکیالت و رهبری آن، 
بی عیب و نقص نیســتند. آنها الزم است قبول 
کنند که افراد برگشــته از بهائیت هم ممکن 
اســت دغدغه های منطقی و انتقادهایی داشته 
باشند که منجر به خروج آنها از بهائیت یا جامعة 
بهائی شده است. یا اینکه برخی افراد تفسیرهای 
متفاوتی از آیین بهائی در مقایسه با دیدگاه های 
رســمی دارند، یا اینکه برخــی دیگر،  به رغم 
اعتقاد به بهاءاهلل، نمی خواهند که به تشکیالت 
بهائی وابستگی داشته باشند، یا برخی از افراد 
عالقه مند بــه جوامع بهائــی، نمی خواهند با 
تشکیالت مستقر در حیفا )بیت العدل( مرتبط 

باشند.
این عدم موافقت ها پدیده ای طبیعی و قابل 
قبول برای هر آیین اســت، بدون آنکه موجب 
عصبانیت و مخالفت جریان اصلی بشــود. من 
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من معتقدم 

بهائيان باید 

دیدگاه بازتری 

داشته باشند تا 

متوجه شوند که 

باور و آیين آنها 

و سازمان های 

وابسته و 

تشكيالت و 

رهبری آن، 

بی عيب و نقص 

نيستند. آنها 

الزم است قبول 

کنند که افراد 

برگشته از بهائيت 

هم ممكن است 

دغدغه های منطقی 

و انتقادهایی 

داشته باشند که 

منجر به خروج آنها 

از بهائيت یا جامعۀ 

بهائی شده است

به خودی خود، یک بهائی نیستم، و 
تنها خودم را به عنوان دوست بهائیت 
و کســی که عمیقاً از توســعة آیندة 
آن، اظهار نگرانــی می کند، توصیف 

می نمایم. من بر این اعتقادم که بهائیت به شدت 
نیازمند اصالحات و رفرم می باشد«.6

استتســون از طرف داران محمدعلی بهائی، 
غصن اکبر و برادر عبدالبهاء است. او محمدعلی 

بهائی را در زمرة بهائیان وحدت گرا می داند.
اریک در مدت فعالیت خود در جامعة بهائی، 
به نقاط ضعــف فراوانی در رهبــری، تعالیم و 

عملکرد بهائیت برخورد کرد.
وی در سال 2001 اعالم کرد دربارة ماهیت 
قدرت طلبانة رهبری بهائیت دچار شک و تردید 
شده اســت. هم زمان اریک با سایت تالیسمان 
آشنا شــد و در جریان افکار ایده ها و انتقادات 
سایر روشــنفکران بهائی نیز قرار گرفت. او در 
ســال 2002 جامعة بهائی را تــرک کرد و در 
اواخر همان سال، به مسیحیت گروید و به گروه 
»مسیحیان جهان گرا« - که هدفش وحدت کّل 

مسیحیان جهان است - پیوست.
 استتسون ایدة »اتحاد برای اصالح در آیین 
بهائــی« را مطرح کرد کــه موفقیت چندانی 
به دســت نیاورد. در ســال 2009 او مجدداً به 
بازنگــری در بهائیت پرداخــت و اعالم کرد با 
کلیات تعالیم بهاءاهلل مخالفتــی ندارد، ولی با 
تفاسیر انجام شــده در بهائیت، به عنوان یک 
آیین فرقه گرا و رادیکال - که بر اطاعت بی چون 
و چرا از رهبران خود تأکید دارد - مخالف است 
و در جســت وجوی آیینی لیبــرال و طرف دار 

آزادی اندیشه است.

او نظرات خود را دربارة آیین بهائی 
 bahai-faith.com ســایت  در 

منعکس نمود.
اقدام متقابل تشکیالت بهائی •

تشــکیالت بهائی در مقابل اریک استتسون 
ساکت ننشســت و عالوه بر اخراج او از جامعة 
بهائی، درصــدد مجازات و تحقیــر او برآمد و 
او را به عنوان یک مخالف و معاند سرســخت 
بهائیت معرفی کرد. »موژان مومن« از بهائیان 
مشهور و طرف دار بیت العدل، سعی کرد تا چهرة 
وحشــتناکی از اریک نزد بهائیان و غیر بهائیان 
ارائه نماید. او بــا درج مقاله ای با عنوان »مرکز 
گریزی و ارتداد در بهائیت« که در مجلة مذهب، 
شمارة 37 سال 2007 به چاپ رسیده است،7 از 
دوازده روشنفکر بهائی یاد می کند که با بهائیت 
دشمنی ورزیده و اخراج گردیده اند. او از اریک 
استتسون به عنوان یکی از این افراد یاد می کند 
که مرتد شده و در جهت بی اعتبارکردن بهائیت 
و ترغیب بهائیان به گرویدن به مسیحیت اقدام 

نموده است.
مومن ادعا دارد که این افراد از عقیدة پیشین 
خود منزجر شده و دچار خشــم گردیده اند و 
درگیر یک ســری اقدامات انتقام جویانه علیه 
آیین بهائی شــده اند. اریک ایــن ادعای مومن 
را بــه شــدت رد کرد و طی نامــه ای به تاریخ 
2007/12/9 خطاب به ســردبیر مجلة مذهب 

نوشت:
»ادعاهــای مومن دربارة مــن به هیچ وجه 
حقیقت ندارد. این درســت اســت که من وب 
راه  را   www.bahai-faith.com ســایت 
انــدازی کرده و تجربة عضویت خود در بهائیت 
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وی در سال 

٢۰۰1 اعالم کرد 

دربارۀ ماهيت 

قدرت طلبانۀ 

رهبری بهائيت 

دچار شک و 

تردید شده است. 

هم زمان اریک با 

سایت تاليسمان 

آشنا شد و در 

جریان افكار 

ایده ها و انتقادات 

سایر روشنفكران 

بهائی نيز قرار 

گرفت. او در سال 

٢۰۰٢ جامعۀ 

بهائی را ترک کرد

را در آن تشــریح کــرده و مورد نقد 
قــرارداده ام، ولــی نوشــته های من 
 هیچ گاه ناشــی از نفرت، حسادت، یا 

انتقام جویی نبوده است.
 هدف من از راه اندازی این ســایت، توضیح 
علت و چرایی ترک بهائیت است و اینکه مردم را 
تشویق کنم تا ادعاهای بهائیت را مورد پرسش 
قرار دهند و به تفکر انتقادی دربارة آن بپردازند. 
اتهام نادرســت دیگری که موژان مومن، در 
مقالة خود، علیه من اّدعا کرده اســت، این نقل 
قول از ماکس شیلر جامعه شناس است که افراد 
مرتــّدی چون من هیچ گاه به جنبه های مثبت 
عقیدة جدید خود و به تحقق اهداف آیین بهائی 
توجه نمی کنند، بلکه تنها انگیزة آنها مبارزه با 

باور قدیم و تالش برای نفی آن است. 
مــن به نوبة خود برخــالف اظهارات مومن، 
بیشــتر اوقات خود را صرف ترویج و توســعه، 
بــاور و عقیدة مســیحیت وحدت گرا می کنم، 
و زمان اندکی را به تفکر، گفت وگو و نوشــتن 
دربارة گذشتة خودم به عنوان یک بهائی  پیشین 
می نمایــم. پس از ترک بهائیت و پیوســتن به 
کلیسای مسیحیان وحدت گرا، من یک کشیش 
مجری برنامه شده ام و کتابی دربارة مسیحیت 
تألیــف کرده ام و به همراه کشیشــان دیگر در 
صدد تأسیس یک ســازمان غیرانتفاعی به نام 
»انجمن مســیحیان وحدت گرا« هســتم. این 
نکته مرا به ترســناک ترین بخش نادرست در 
نوشــتة موژان مومن می رساند که با این حجم 
مطالب غیرعلمی و نادرســت، او مقالة خود را 
در یک ژورنال آکادمیک دینی منتشــر ساخته 
اســت؟! ... به  طور خالصه، مقالة مومن تالش 

ناموفق و حقیرانه ای برای جمع کردن 
بهائیان روشنفکر و منتقد در یک جا و 
کوبیدن همة آنها با این دروغ و تهمت 
کلیشه ای است که آنها با خشم و نفرت 
به دنبال انتقام جویی از بهائیت می باشند. شاید 
این مطلب در مورد کسی مصداق داشته باشد، 
ولی دربارة شــخص من، طبق شواهد موجود، 
کاماًل دروغ و خالف و پر از نسبت های نادرست 

و غیر علمی، با هدف کوبیدن من می باشد«.8 
هرچند استتسون از بهائیت برگشته و انتقادات 
زیادی به بهائیت دارد، ولی نگاه و سبک نگارش 
او توأم با نفرت یا انتقام نیست، او پس از خروج 
از بهائیت، بیش از اینکه یک منتقد فعال بهائی 

باشد، مرّوج نوعی مسیحیت جهان گراست.
یکی از نقاط ضعف اریک استتسون این بود 
که در سال 2001 به نوعی اّدعای پیامبری کرد 
و دیگران را به خود دعوت نمود. این مســئله 
موجب شد تا تعداد زیادی از روشنفکران بهائی 

جهان شمولی مسيحی، خبر خوب خدا برای تمام انسان ها
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تشكيالت بهائی 

در مقابل اریک 

استتسون ساکت 

ننشست و عالوه 

بر اخراج او از 

جامعۀ بهائی، 

درصدد مجازات 

و تحقير او برآمد 

و او را به عنوان 

یک مخالف و معاند 

سرسخت بهائيت 

معرفی کرد

که می توانستند از جنبش اصالحی او 
طرف داری نمایند، از دورش پراکنده 
شــوند. او در مقالة »چرا جنبش های 
اصالحی بهائی شکســت می خورند؟ 

اگرچه هنوز فرصت باقی اســت«9 که درگروه 
تاریــخ  در  یاهــو  در   Unitarian–bahai

2010/1/13 منتشر شــده، به اشتباه خود در 
اعالم مقام »رسالت الهی« اعتراف نموده است.

ب - گزیده ای از آثار منتشر شدة اریک  •
استتسون

کتاب ها •
1- کتاب »جهان شمولی مسیحی، خبر خوب 
خدا برای تمام انســان ها«10 که در سال 2008 
  SPARKLING Bay Books توسط مؤسسة
انتشار یافته است. این کتاب مقدمه ای مناسب و 
کوتاه در مورد تفاسیر جهان شمول از مسیحیت 
دارد. او توضیح می دهد که مســیحیت چگونه 

می تواند پیام رستگاری جهانی را تعلیم دهد.

2- کتاب »تاریخ گمشدة )پنهان( 
آیین بهائــی«11 که در اوایل ســال 
2014 منتشــر شده است و پیرامون 
تاریخ و تعالیم آیین بهائی و اختالفات 
داخلی اعضای خانوادة بهاءاهلل سخن گفته است.

3- کتاب »بازسازی« 12که در سال 2002 به 
صورت اینترنتی منتشر شده و بر لزوم بازسازی 
و اصالح آیین بهائی تکیه کرده و نوزده پیشنهاد 

را در جهت اصالح آن ارائه نموده است.
سخنرانی های اریک •

1- جهانی شدن، وحدت گرایی و آیندة دین: 
سخنرانی در کلیسای ملی یادبود وحدت گرایی 
در واشنگتن دی سی 2011/5/22. اریک تاریخ 
انسان را به عنوان یک تالش و کوشش رو به جلو 
و موفق و مقابله بین افراد، دارای اندیشة بسته 
و روشــنفکران دارای دید وحدت گرا می بیند و 
توضیح می دهــد که به چه دلیل وحدت گرایی 
برای معنویت دوران مدرن، مفیدتر و طبیعی تر 

است.13
2- دین و هویت: رشــد معنوی در خارج از 
جعبه: سخنرانی در مرکز کلیسای ملی یاد بود، 
به تاریخ 2010/7/25 موضوع سخنرانی او این 
بود که ادیان نباید تمامیت خواه باشند، بلکه باید 
به این درک و کشــف برسند که خرد و منطق 
و حقیقت در سنت های روحانی مختلف وجود 

دارد. 14 
3- پیشبرد گفت وگو: وحدت گرایی مسیحی 
و آشتی بین مذاهب: سخنرانی اریک در مراسم 
مســیحیان وحدت گرا، 2009/11/7، نشویل، 
تنسی. در این سخنرانی از مسیحیان وحدت گرا 
می خواهد تا عقاید خــود را، زمینه و انگیزه ای  تاریخ گمشدۀ )پنهان( آیين بهائی
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اصوالً افراد 

منتقد و معترض 

نمی توانند در 

تشكيالت بهائی 

باقی بمانند؛ لذا 

یا مستقيماً از 

بهائيت اخراج 

می گردند، یا 

تشكيالت بهائی 

مقدمات کار را 

طوری برنامه ریزی 

می کند که  فرد 

معترض شخصاً 

نسبت به 

درخواست خروج 

از بهائيت اقدام 
نماید.

برای گفت وگو و آشتی پیروان ادیان 
مختلف قرار دهند. او اّدعا می کند که 
جامعة آرمانی خداوند بر روی زمین، 
یک جامعة سراســر مسیحی نیست؛ 

بلکه نام و ســّنت ســایر ادیان هم در آن رواج 
خواهد داشت.15 

آدرس صفحات اجتماعی 
Eric Stetson’s Twitter feed: http://

Twitter.com/EricStetson  

Eric Stetson’s Facebook page: 

http://www.Facebook.com/Eric-

Stetson

Eric Stetson’s LinkedIn page: 

http://www.LinkedIn.com/in/Eric-

Stetson

Eric Stetson’s webpage: http://

www.EricStetson.com/blog

برخی از مقاالت اریک استتسون •
1- چه دلیــل و ضرورتی برای ایجاد یک گروه 

دیگر بهائی وجود دارد؟ 17
2- چرا جنبش های اصالحی بهائی شکســت 
می خورند؟ اگر چــه فرصت ها همچنان وجود 

دارد.18
3- بحثــی دربارة مفقود شــدن یا دور ریختن 

برخی آثار بهاءاهلل در دجله 19
4- عهد و میثاق20 

5- دلیــل اینکه بهاءاهلل مصــون از خطا نبوده 
است.21

6- شــورای خرد، یک محفل و مجمع بزرگ و 
کتاب بازسازی آیينجامع 22

7- تفاوت هــای انجمــن بهائیــان 
وحدت گرا و بهائیت حیفایی23

ج - علت خروج از بهائیت: •
اصــوالً افــراد منتقــد و معترض 
نمی توانند در تشکیالت بهائی باقی بمانند؛ لذا یا 
مستقیماً از بهائیت اخراج می گردند، یا تشکیالت 
بهائی مقدمات کار را طوری برنامه ریزی می کند 
که  فرد معترض شــخصاً نسبت به درخواست 

خروج از بهائیت اقدام نماید.
اریک استتسون در رابطه با علت خروج خود از 
بهائیت در مقدمة کتاب تاریخ پنهان می نویسد:

»دو مــورد بود که مرا بیــش از همه اذیت 
می کرد؛ اّول اینکه بهائیان بیش از حد بر اطاعت 
از مؤسســات دینی خود تأکید دارند؛ و اعتقاد 
بر اینکه عالی ترین سطح رهبری آنها مستقیماً 
توســط خدا هدایــت می شــوند و در تمامی 
تصمیمات خود عصمــت دارند. دوم اینکه آنها 
عالقة ناســالمی به بوروکراسی و بی توجهی به 
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اهمیت و مزایای تفکر و فعالیت آزاد 
فــردی دارند. من به شــّدت مخالف 
ایــن روش کهنــه و دیرینه بودم که 
فرهیختگان و نویسندگان بهائی باید 

هرچه را که می خواهنــد در مورد آیین بهائی 
بنویسند، قبل از چاپ به »لجنة بهائی کنترل 

قبل از نشر« برای تأیید رسمی آن بسپارند.
همچنین از این مسئله به شّدت منزجر شدم 
که تشــکیالت بهائی، اعضای خود را از شرکت 
در سیاست منع می کند؛ زیرا فعالیت سیاسی 
در گذشتة ایام  مورد عالقة این جانب بوده است.

پــس از چنــد ســال، 
تصمیــم گرفتم که به این 
دالیــل، و همچنین برخی 
دالیــل دیگــر، از جامعة 
بهائی خارج شــوم. در آن 
زمان، من تشکیالت بهائی 
و آییــن بهائــی  را به یک 
چنان  آن  می گرفتم،  معنا 
چنین  بهائی ها  اکثــر  که 

می کنند. در نتیجه به این فکر نبودم که امکان 
باقی بــودن به عنوان یک بهائــی بدون اینکه 
مجبور باشم از تشکیالت حاکم بر بهائیت - که 
به آن بهائیت حیفایی )بیت العدل( گفته می شود 
- تبعیت کنم، وجود داشته باشد. من در زمان 
کوتاهی احســاس وظیفه کردم، تا ایده هایی را 
برای رفرم و اصالحات در بهائیت و مؤسســات 
وابسته به آن را مطرح نمایم، لیکن این اقدام را 
به  طور غیرمؤثر و خشم آلود انجام دادم و خیلی 

زود آن را رها کردم.
به تدریج احساس جذب بیشتری به عیسی 

مســیح، رهبر مذهبی بزرگ تاریخی 
کــردم و در نتیجــه تصمیم گرفتم 
مسیحی شوم و غسل تعمید کردم24 
 Assemblies of و بــه کلیســای
God  پیوستم. روحیة کالن نگر من مانع ادامة 

 (Evangeli- یهمکاری با مســیحیت انجیل
(cal شد و درطول ســالیان من در فهم خود 

از انجیل (Gospel) هرچه بیشــتر لیبرال و 
یونیورسالیست شدم. هرچند آیین بهائی تأثیر 
مثبتی برروی من داشــت و به من کمک کرد 
تــا قدر همة صراط  های دینــی را بدانم، لیکن 
دریافتم که بهائیت سازمان 
یافتة حیفایــی برای ذهن 
آزاد اندیش و قلب عرفانی 
مــن خیلــی بنیادگــرا و 

محدود کننده است«.25
او در مقاله ای دیگر دوباره 
به خروج خــود از بهائیت 

اشاره نموده و می نویسد:
»یکی از مهم ترین دالیل 
کناره گیری من از فعالیت در جلسات بهائی این 
اســت که بهائیان برخورد بسیار فرقه گرایانه ای 
دارنــد و زیاده از حد، کورکورانه از تشــکیالت 
رهبــری بهائیت پیروی می کننــد. دیگر آنکه 
بســیار وقت و تمرکز خــود را روی برنامه های 
افزایش عدد و آمار و افزایش شرکت کنندگان در 
جلسات تبلیغی گذاشته اند و عماًل از گفت وگو 
و تعامالت جهانی و خدمت رســانی اجتماعی و 

عملکرد انسان دوستانه واقعی بازمانده اند... .
شاید یکی از دالیلی که بهائیان نتوانسته اند 
تا کنون رشد مناســب و جایگاه درخوری پیدا 
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یكی از مهم ترین 

دالیل کناره گيری 

من از فعاليت در 

جلسات بهائی این 

است که بهائيان 

برخورد بسيار 

فرقه گرایانه ای 

دارند و زیاده از 

حد، کورکورانه از 

تشكيالت رهبری 

بهائيت پيروی 

می کنند. دیگر 

آنكه بسيار وقت 

و تمرکز خود را 

روی برنامه های 

افزایش عدد و 

آمار و افزایش 

شرکت کنندگان 

در جلسات تبليغی 

گذاشته اند

کنند این باشــد که بیــش از تبلیغ 
تعالیم بــزرگ و حیات بخش دینی، 
درصدد افزایش آمار طرف داران خود 
هســتند. گمان می کنم اگر بهاءاهلل 

امروز زنده بود، بهائیان را به جای تمرکز بیش 
از حد بر مســائل اداری - تشکیالتی، و اهتمام 
بیش از حد بــر تبلیغ و جذب پیروان ســایر 
ادیان، تشــویق می کرد بر اینکه تالش و انرژی 
و پول خود را صرف پیشــبرد تصویر بهتری از 
بشریت نمایند. من فکر می کنم بهائیت اهداف 
و تعالیم اصلی خود را گم کرده است. به عقیدة 
مــن، بهائی واقعی بودن، یعنی تالش در جهت 
یگانگــی معنویت بشــری، و وحدت و یگانگی 
تمدن بشــری، و این امور هرگــز از راه تبلیغ 

بهائیت عملی نیست«.26
د- بررسی دیدگاه های انتقادی اریک  •

استتسون
اریک استتسون انتقادات زیادی به نظامات، 
آموزه ها و تشکیالت بهائی دارد. ذکر همة آنها از 
حوصلة این مقاله خارج است. در ادامه به برخی 
از دیدگاه های ایشــان به صورت خالصه اشاره 

می گردد. 
* لزوم بازسازی و احیای آیین بهائی

* دیــدگاه اریک استتســون در مورد عصمت 
رهبران بهائی

* دیدگاه استتسون در مورد جانشین عبدالبهاء 
و اصطالح ناقضین عهد و میثاق

* دعوت به تشکیل یک گروه جدید بهائی
* تحلیلی از آیین بهائی و آسیب شناسی عدم 

رشد و ناتوانی آن
* دیدگاه استتسون در مورد عبدالبهاء

* پیش بینی آیندة بهائیت در ایران از 
دید اریک استتسون

* اعتــراض به دیدگاه هــای کالمی 
بهائیت 

1- لزوم بازسازی و احیای آیین بهائی •
استتســون در کتاب »بازسازی« که در سال 
2002 به صورت اینترنتی منتشر شده است بر 
لزوم بازسازی و احیای آیین بهائی تکیه کرده، 
و نوزده پیشنهاد را جهت اصالح به شرح زیر، به 

بیت العدل مستقر در حیفا ارائه می نماید:
1(   بــه بهائیان آزادی بیان و آزادی مطبوعاتی 

اعطا گردد.
2(   هیئت مدیرة بین المللی جامعة جهانی بهائی 
به اعضای خود حق تشکیل آزادانة انجمن ها و 

مؤسسات مختلف را بدهد.
3(   به بهائیان آزادی تبادل اطالعات اعطا نماید.

4(   به همة گروه های بهائی و مجامع آنها، آزادی 
تبلیغ عقیــده و آزادی برگزاری ضیافت در هر 

کشور را اعطا کند.
5(   بــه همة گروه های بهائی آزادی تشــکیل 
بیت العدل محلی و ساخت مشرق االذکار اعطا 

شود.
6(   به هرگونه محدودیت و ممنوعیت سیاسی 

توسط نهادهای بهائی خاتمه داده شود.
7(   دکترین تشــکیل حکومت واحد جهانی به 

رهبری نهادهای رسمی بهائی را نفی کند.
8(   تأییــد نماید در حــال حاضر هیچ نهادی، 

صالحیت تفسیر رسمی متون بهائی را ندارد.
9(   تأیید نماید که در حال حاضر، هیچ نهادی 
صالحیــت جمع آوری انحصــاری وجوه تحت 

عنوان »حقوق اهلل« را ندارد.
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تأیيد نماید که در 

حال حاضر و بر 

طبق نصوص بهائی 

و تفاسير معتبر 

و مجاز از آنها، 

بيت العدل جهانی 

نمی تواند تأسيس 

شود، یا فعاليت 

نماید؛ بنابراین، 

تشكيالت کنونی 

که تحت عنوان 

بيت العدل ناميده 

می شود، باید به 

»محفل روحانی 

بين المللی« تغيير 

نام یابد و باید 

عنوان »ریاست 

دیانت بهائی« را 

حذف کند

10(   تأییــد نماید که در حال حاضر 
هیچ نهادی اختیار و صالحیت طرد 
افراد از بهائیت، و اعالم فردی به عنوان 

ناقض میثاق را ندارد.
11(   تأیید نماید که در حال حاضر هیچ نهادی 
اختیار و صالحیت متهم ساختن، یا جابه جایی 

)اخراج( عضوی از بیت العدل را ندارد.
12(   اعالم و تأیید نماید که بیت العدل مصون 
از خطا نیست؛ زیرا از هدایت و رهبری مقام ولّی 

امر )گاردین( محروم و بی بهره است.
13(   تأیید نماید که تشکیالت بهائی فاقد »غصن 
عالم« است؛ و اینکه هیئت مشاورین قاره ای و 
مساعدین آنها، نهاد و سازمانی متفاوت اند و نباید 

آنها را »عالم« به حساب آورد.
14(   تأیید نماید کــه »نظم جهانی بهاء اهلل« 
از نقطه نظر قانون )بهائی(، نمی تواند تا قبل از 
آمدن مظهر الهی مســتقل بعدی - که 1000 
سال پس از دور و عصر بهائی خواهد بود - وجود 

داشته باشد.
15(   تأییــد نماید که در حال حاضر و بر طبق 
نصوص بهائی و تفاســیر معتبر و مجاز از آنها، 
بیت العدل جهانی نمی تواند تأســیس شود، یا 
فعالیت نماید؛ بنابراین، تشــکیالت کنونی که 
تحت عنوان بیت العدل نامیده می شود، باید به 
»محفــل روحانی بین المللی« تغییر نام یابد و 
باید عنوان »ریاست دیانت بهائی« را حذف کند.

16(   به زنان اجازه داده شــود به عنوان اعضای 
محافل روحانــی بین المللی بهائی )بیت العدل( 
انتخــاب و به خدمت مشــغول گردنــد؛ زیرا 
ممنوعیت اعالم شده در مورد زنان در خصوص 

عضویت در بیت العدل جهانی است.

17(   باید یک نظام دادگستری بهائی 
مستقل از تشــکیالت ایجاد گردد، و 
نباید حــق هیچ یک از اعضا را قبل از 
برخورداری از یک محکمة عادالنه و 

منصفانه سلب نمود.
18(   پیمان و میثاقی که ســاخته و پرداخته 
تشکیالت فعلی بهائی اســت، باید لغو و باطل 
اعالم گردد؛ و احترام و قداســت بوروکراســی 
حاکم بر نهادها و جوامع بشــری پس از صعود 
ولّی امر را نفی کند؛ و به خاطر بی  عدالتی هایی 
که به نام خدا، بر بهائیان روا داشــته اند، از آنها 
عذرخواهی کنند؛ و باید تمام کسانی را که خود 
را بهائی می خوانند به عنوان اعضای یک جامعه 
بهائی پاک، اصالح شــده، و بازسازی شده، به 

اتحاد و یک دلي دعوت کنند.
19(   سران و رهبران تمام گروه های ارتدوکس 
بهائی )بهائیان پاک آیین(، بهائیان تحت حمایت 
عهد و میثاق، و هرگروه و شاخة دیگری که بر 
اساس اندیشة ولی امر دوم شکل گرفته است، 
عهد و میثاق نادرست عرضه شده از سوی ایادی 
امر، چارلز میسون ریمی که از سوی آن گروه ها 
ترویج شــده را نفی کننــد و از این که وقت و 
برنامة خود را صرف یــک برنامة فرقه گرایانه، 
پــوچ و بی معنی کرده اند عذرخواهی نمایند، و 
به اتحاد برای اصالح آیین بهائی بپیوندند. این 
اتحاد برای برای  آموزش، الهام بخشی، و اتحاد 

مجدد بهائیان امر بهائی تالش نماید.27
پیشنهادات مطرح شدة فوق گرچه به عنوان 
نوعی بازســازی و احیای بهائیت مطرح شــده 
اســت، ولی در واقع اصل تشــکیالت فعلی و 

رهبری بهائیت را زیر سؤال برده است.
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2- دیدگاه اریک استتسون در  •
مورد عصمت مقامات بهائی

بهائیــت به تقلیــد از ادیان الهی، 
رهبران خود را مصون از خطا و خالی 

از اشــتباه و دارای عصمت کبری می داند، هر 
چند گفته شده اســت که این عصمت کبری 
به جانشنیان بهاءاهلل، یعنی عبدالبهاء و شوقی 
افندی منتقل نشده اســت، ولی ادعا می شود 
رهبران بعد از بهاءاهلل در حوزة تفسیر و تببین 
متون و نصوص بهائــی و هدایت جامعة بهائی 
مصون از خطا هســتند. در ایــن رابطه، گروه 
بهائیان اکثریت، رهبری فعلی بهائیت ســاکن 
در اســرائیل )بیت العدل( را نیز دارای عصمت 
می دانند و دســتورات آن را وحِی ُمنَزل تلقی 

می نمایند.
آقای اریک استتســون بــه موضوع عصمت 
رهبــران بهائی معترض اســت و حتی بهاءاهلل 
را نیز مصون از خطا و اشــتباه نمی داند. او در 
مقاله ای با عنوان »بهاءاهلل مصون از خطا نبوده 
است« که در وب ســایت بهائیان پیشین28 در 

تاریخ 2008/5/9 درج شده، می نویسد:
»دیروز فرصت کــردم چند مطلب بهائی را 
بخوانم، از جمله ترجمة خــوان کول از کتاب 

»جواهر االسرار« بهاءاهلل که خیلی جالب بود.
به نظر می رســد بهاءاهلل در دهه های 1840 
و 1850 در بغداد، یک نســخه دســتنویس از 
ترجمة انجیل به زبان عربی را مطالعه و استفاده 
می کرده اســت که چند اشتباه »قلمی« در آن 
بوده اســت. از جمله به جــای عبارت صحیح 
»نیروهای آسمانی که زمین را نگاه داشته اند« 
عبارت »نیروهای زمینی« در آن ذکر شده بود. 

در عبارتــی از پارگراف هفتم از متن 
لوح بهاءاهلل است که می نویسد:

»بعد از مصیبت ها خورشید تیره و 
تار خواهد شد، ماه دیگر نور نخواهد 
داد، ســتارگان از آسمان فرو خواهند ریخت. و 
نیروهای زمین به لرزه در می آیند. آن گاه نشانة 
آمدن »فرزند انسان در آسمان ظاهر خواهد شد 
و تمــام مردم جهان عــزا خواهند گرفت؛ آنان 
فرزند انسان را خواهند دید که بر روی ابرهای 
آسمان با قدرت و شکوهی خیره کننده می آید. 
او فرشــتگانش را با صدای بلند شیپور خواهد 

فرستاد...«.29
بنا بر نظر کول، بهاءاهلل به خاطر اســتفاده از 
یک متن انجیل - که ترجمة عربی غلطی بوده 
اســت - یکی از عبارات انجیل را غلط منتقل 
می کند. این نقل اشــتباه البته اساسی و قابل 
توجه است. به  نظر می رسد این موضوع مؤید آن 
است که بهاءاهلل احتماالً تنها نسبت به مطالب 
کتب خود اشــراف داشته است، و در خصوص 
مطالب کتب الهی پیشین مصون از خطا نبوده 
اســت. اگر آن طور که بهائیان ادعا می کنند، او 
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بنا بر نظر کول، 

بهاءاهلل به خاطر 

استفاده از یک 

متن انجيل - که 

ترجمۀ عربی غلطی 

بوده است - یكی 

از عبارات انجيل 

را غلط منتقل 

می کند. این نقل 

اشتباه البته 

اساسی و قابل 

توجه است

مصون از خطا بود، طبعاً نمی بایست 
آیات مربوط به انجیل را اشــتباه نقل 
می کرد. در حقیقت او اساســاً نباید 
نیازی به مراجعه به یک انجیل غلط 

نوشته یا ترجمه شــده پیدا می کرد؛ زیرا علی 
القاعده خداونــد می باید متن و عبارت صحیح 
انجیل مورد نظر در نوشته ها و آثار بهاءاهلل را به 

او الهام می کرد.
نمی دانم پاسخ بهائیان نسبت به این موضوع 
چیســت؟ آیا هرگز چنین بحثی در ســایت 
تالیســمان یا ســایر میزگردهای بهائی مطرح 
شده است؟ آیا واقعاً بهائیان عقیده دارند که هر 
آنچه بهاءاهلل نوشته، الهام از سوی خداوند است؟ 
شواهد عینی و مکتوب مؤید آن است که او برای 
آوردن یک عبارت انجیل در نوشته اش، از یک 
متن انجیل چاپ شده، استفاده کرده و او حتی 
نمی دانسته است که متن مورد استفادة او دارای 

عبارت ناصحیح است«.
دور ریختن آثار و الواح بهاءاهلل در رودخانة  •

دجله
در مقالة دیگری اریک به برخی از آثار و الواح 
بهاءاهلل اشــاره می نماید که بهــاءاهلل آنها را در 
رودخانة دجله ریخته است. در مورد چگونگی 
این کار بحث های مختلفی بین روشــنفکران 
بهائی مطرح شده است؛ زیرا صدور احکام و الواح 
و معدوم کردن آنها قابل توجیه نیست؛ و اگر این 
الواح از طرف خداوند نازل شــده و صبغة الهی 
داشته است، معدوم کردن آن از دیدگاه الهیاتی 
مورد تأیید نیست و اگر هم مطالب بی ارزش و 
نادرستی بوده است، در شأن یک مّدعی مظهر 
الهی نیســت که چنین الواحــی را صادر کرده 

باشد. البته برخی از بهائیان معتقدند 
که این الواح که از سوی بهاءاهلل صادر 
شده اســت، جایگاهی فراتر از زمان 
بهاءاهلل را داشته و مردم زمان بهاءاهلل 
قابلیت درک آن  را نداشته اند؛ لذا او به این نتیجه 
رسیده اســت که آنها را معدوم نماید. ولی این 
مطلب هم نمی تواند منطقی و درســت باشد؛ 
زیرا الواح نازل شده از سوی  خداوند با توجه به 
مخاطبان حال و آینده، جهت استفاده آنها صادر 
گردیده است و مناسب نبودن آنها برای مخاطب 
دور از حکمت است.30 اریک در سایت تالیسمان 
9 مورخ 2008/6/1  در مقاله ای با عنوان بحثی 
دربــارة دور ریختن برخی از آثار بهاءاهلل با نقل 

مطلبی از رندی برنز31می نویسد:
»بهاءاهلل مقدار زیادی از اوراق و نوشــته  های 
وحی خود را که فکر می کرد دنیا هنوز آمادگی 
پذیرش آنها را ندارد، معــدوم و نابود کرد و به 
منشِی خود دستور داد تا آنها را به دجله بریزد.

البته من با این ایده کــه بهاءاهلل مقداری از 
اشــراقات و الهامات نوشته شــدة خود را دور 
انداخــت، یــا در رودخانه ریخــت؛ زیرا جهان 
نمی توانســت مفاد آنها را هضــم کند، موافق 
نیســتم؛ زیرا معتقدم اگر مطالبش منطقی و 
متقاعدکننده، و مطابق علم و عقل بود، جمعیت 
قلیلی کــه در آن زمان افــکار و عقاید او را به 
عنوان یک آیین قبول داشتند، آمادگی پذیرش 

آن را داشتند.
تصــور می کنم بــه احتمال زیاد نوشــته ها 
و مدارکــی را کــه بهاءاهلل دور ریخته اســت، 
نوشته های سطح پایینی بوده که ارزش انتشار 
عمومی، یا نگهداری برای آینده را نداشته است 
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اگر این الواح از 

طرف خداوند نازل 

شده و صبغۀ الهی 

داشته است، 

معدوم کردن آن 

از دیدگاه الهياتی 

مورد تأیيد 

نيست و اگر هم 

مطالب بی ارزش 

و نادرستی بوده 

است، در شأن 

یک مّدعی مظهر 

الهی نيست که 

چنين الواحی را 

صادر کرده باشد

و یا نوعی اشــعار و غزلیات صوفیانة 
مستهجن )عاشقانه - شطحیات( بوده 
است که انتشار آنها می توانسته منجر 
به ســوء تفاهم افکار عمومی جامعه 

شده و سخت گیری و تنبیه بیشتری برای او و 
پیروانش به دنبال داشته باشد«.32 

اریک در تحلیل خود، دو احتمال یاد شــده 
در اظهار نظر رندی برنز را می آورد که می گوید:

در مــورد نکتة اّول، من با شــما هم عقیده 
نیستم، گرچه این احتمال منطقی و پذیرفتنی 
اســت. من فکر می کنم نوشــته ها و اشراقات 
بهاءاهلل مثل ادبیات اســت و در خیلی از موارد، 
بایــد اصالح و تصحیح  شــود؛ البتــه برخی از 
الهامات هم هســت که نیاز به اصالح ندارد. اما 
در مورد احتمال دوم، شــک دارم؛ زیرا همین 
االن هم بسیاری از اشــعار و غزلیات عارفانه و 
خراباتی بهاءاهلل وجود دارد که به زبان انگلیسی 
هم ترجمه شده است؛ مثل »لوح دختر باکره«، 
این لــوح را بهاءاهلل تقریباً نابود کرد، ولی میرزا 
آقاجان کاشــی - کاتب بهاءاهلل - آن را حفظ و 
حراست نمود؛ لذا نمی توان اظهارات شما را به 
راحتی نفی کرد. به موجب تفسیر بهائیان لوح 
دختر باکره عبارتی است تغّزلی و عاشقانه بین 
یک دختر باکره که تجسم بهاءاهلل است و عشق 
او نسبت به باب می باشد. دختر باکره )بهاءاهلل( 
و جوان )باب( عالقه و عشــق زمینی و جنسی 

شدیدی به یکدیگر دارند.33
اریک سپس توضیحات جان والبریج34 را در 
مورد لوح مورد نظر می آورد که گفته است بدون 
شک عاشقانه ترین تغّزل بهاءاهلل لوح دختر باکره 
است. این لوح به زبان عربی است که در بغداد 

نوشته شده اســت و یکی از الواحی 
بود که بهاءاهلل دستور داد آنها را نابود 
کنند؛ زیرا مردم آمادگی پذیرش آن را 
نداشتند؛ ولی با تمهید میرزا آقاجان، 
منشــی و کاتب بهاءاهلل، آن لوح محفوظ ماند و 

از این بابت باید از او ممنون و متشکر باشیم.35
در میان آثار و نوشــته های بهاءاهلل در بغداد، 
برخی آثار و متون استعاره ای یا نیمه استعاره ای 
است که در آنها عباراتی همچون دختر باکره- 
جوان نامیرا، حوری، پــری دریایی... و عبارات 
مشــابهی است که ادعاهای مظهریت و رسالت 
او را تحت تأثیر قرار می دهد. این نوشته ها، در 
واقع باید آثار شخصی و خصوصی بهاءاهلل تلقی 
گــردد؛ زیرا ماهیتی این چنینی دارند. اینها در 
واقع بیانگر برخی حــاالت و احالم و رؤیاهای 

بهاءاهلل بوده است.
بهاءاهلل پــس از ترک بغداد نوشــتن آنها را 
متوقف کرد. اگر چه چنیــن موضوعاتی هر از 
گاهی حتی در نوشته های او در عّکا نیز پدیدار 

می شود.36
اریک در پایان می گوید هنوز این موضوع برای 
من عجیب است؛ زیرا از آنجا که اکثر افراد گروه 
بابی- بهائــی یک نوع گرایش صوفیانه-عرفانی 
داشتند؛ لذا به نظر می رسد که آنها مشکلی در 
پذیرش متون متفاوت تر و رادیکال  عاشــقانه و 

تغّزلی بهاءاهلل نداشته اند.
نماز گمشدة بهائی! •

اریک استتسون همچنین به نماز نُه رکعتی 
»نماز واجب کبیر« بهاءاهلل اشــاره می کند که 
آن نماز گم و مفقود گردیده است: »آن طور که 
ذکر شــده، آن نماز نه رکعت بوده که بر روی 
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بهاءاهلل به جای 

اینكه از حافظۀ 

خود کمک گرفته 

و نماز گمشده 

را روی کاغذ 

بياورد، تصميم 

می گيرد که نماز 

واجب دیگری به 

جای آن بنویسد. 

شاید یک توضيح 

احتمالی این باشد 

که بهاءاهلل تصميم 

داشته در نماز 

قبلی تعدیل کند 

و تخفيفی بدهد و 

گم شدن آن این 

فرصت را به او 

داده است

کاغذ مستقلی نوشته شده بود. بهاءاهلل 
به جــای اینکه از حافظة خود کمک 
گرفته و نماز گمشــده را روی کاغذ 
بیاورد، تصمیم می گیرد که نماز واجب 

دیگری به جای آن بنویسد. شاید یک توضیح 
احتمالی این باشد که بهاءاهلل تصمیم داشته در 
نماز قبلی تعدیل کنــد و تخفیفی بدهد و گم 

شدن آن این فرصت را به او داده است.«37 
آن طور که پیداست نه بهاءاهلل و نه اطرافیانش 
هیچــگاه این نماز را به جا نیــاورده بودند. اگر 

بهاءاهلل مصون از خطا بود، 
احتیاج به پیدا کردن نماز 

گمشده نداشت. 
استتسون نه تنها بهاءاهلل 
را مصون از خطا نمي داند، 
بلکه رهبران بعدي بهائیت، 
شــوقي  عبدالبهاء،  یعني 
و بیت العــدل را نیز فاقد 
مصونیت از گناه مي شمارد. 
او در مقدمــة کتاب تاریخ 

پنهان مي نویسد:
»جریــان اصلي بهائیان امــروز، عقیده دارد 
عبدالبهاء و جانشــین انتخاب شده از سوي او، 
شــوقي افندي که در بین بهائیان حیفایی، به 
ترتیب با عناوین »ســرکار آقا« و »ولّي امراهلل« 
شــناخته شــده اند، مصون از خطا مي باشند و 
تعالیم آنها هرگز از ســوي رهبران بعدي بهائي 
قابــل تغییر و تبدیل نیســت. ایــن طرز فکر، 
جریــان اصلي بهائیان را با نوعي خط مشــي، 
محــدود، متصل و منجمد کرده اســت که در 
قرن بیست ویکم قابل دفاع نیست. از جمله این 

امور، ممنوعیت دائمی و مطلق زنان 
از حضــور و خدمت در باالترین نهاد 

بهائي، بیت العدل جهاني مي باشد«.
استتسون در ادامه می نویسد: 

»گروه بهائیان وحدت گرا از اینکه سلســلة 
والیــت امراهلل ناتمام مانده اســت، شــادمان 
هســتند؛ زیرا ادامة چنین مقــام و موقعیتی 
می تواند اســتبداد و اقتدارگرایــی را به همراه 
داشته باشــد. ولی جای تأسف است که گروه 
اکثریت بهائی پایان یافتــن دوران والیت امری 
را به عنــوان فرصتی برای 
آزادی از مباحث منسوخ و 
قدیمی و تصمیمات رهبران 
گذشتة خود تلقی نکردند؛ 
بلکه احکام و فرامین آنها را 

ابدی انگاشتند.
عقیده  بهائیــان  امروزه 
دارند کــه گفتار و کلمات 
افندی  شوقی  و  عبدالبهاء 
بایــد به عنــوان راهنمای 
دوران  بقیــة  برای  قطعی 
حیات بهائیت حفظ شود. بیت العدل جهانی قصد 
نــدارد هیچ یک از تعالیم و فرامین آنها را تغییر 
دهد؛ زیرا به موجب سبک رهبری استبدادی و 
اقتدارگرای آنها، تقریباً هر فرد بهائی که نظریة 
مصونیت از خطای رهبران بهائی را مورد تردید 
قرار دهد و تفســیر آزاد منشانه تری از بهائیت 
ارائه نمایــد، در هر یــک از دوره های رهبری 
بهائی، طرد و منزوی شده است. به این ترتیب، 
آیین بهائی از نظر فکری، ایده ها، و اندیشــه ها، 
در فضای نیمة اّول قرن بیســتم، دورة رهبری 

محمد علی افندی، فرزند بهاءاهلل
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این طرز فكر، 

جریان اصلي 

بهایيان را با نوعي 

خط مشي، محدود، 

متصل و منجمد 

کرده است که در 

قرن بيست ویكم 

قابل دفاع نيست. 

از جمله این امور، 

ممنوعيت دائمی 

و مطلق زنان از 

حضور و خدمت 

در باالترین نهاد 

بهایي، بيت العدل 

جهاني مي باشد

عبدالبهاء و شــوقی افنــدی، فریز و 
منجمد شده است. نتیجه آن است که 
روز به روز، افراد کمتری، بهائیت را به 
عنوان عاملی در جهت پیشرفت عالم 

انسانی تلقی می کنند.
 او در جاي دیگر مي گوید:

»دکترین مصونیت از خطاي انسان ها )بهاءاهلل، 
عبدالبهاء و شوقي افندی( آیین بهائي را آمیخته 
با عقاید خرافي و قدیمــي، و تعارضات متعدد 
کرده است و باید آن را کنار گذاشت. این یکي 
از نیازهاي دورة حاضر اســت و با انجام و اعالم 
ایــن باور، مي توانیم از بیت العدل جلو بیفتیم. 
این نکته الزم به ذکر اســت که خود بهاءاهلل در 
کتاب اقدس تنها ذات خداوند را مصون از خطا 

مي داند«.38
3- دیدگاه استتسون در مورد جانشینی  •

عبدالبهاء و اصطالح ناقضین عهد و میثاق 
بهائیان معتقدند، کســاني که بعد از بهاءاهلل، 
عبدالبهاء و شــوقي افندي را به عنوان رهبران 
بعد از او نپذیرند، یا به آنها انتقاد داشته باشند، 
به عنوان ناقضین عهد و میثاق شناخته شده و 
باید از بهائیت طــرد و اخراج  گردند. این طرد 
حتي شامل حال کساني نیز مي گردد که جایگاه 
مصون از خطاي عبدالبهاء را باور نداشته باشند. 
اریک استتسون به واژة »عهد و میثاق بهاءاهلل« 
پرداختــه و در ســایت EX-BAHAI مــوّرخ 
16ســپتامبر 2009 در پاسخ به این سؤال که 
»آیا کســي مي داند که چه کسي عهد و میثاق 

بهاءاهلل را نقض کرده است؟« مي نویسد: 
»مفهوم عهــد و میثاق بهاءاهلل در وصیتنامة 
او - که کتاب عهدي خوانده مي شود - مشخص 

گردیده اســت. در آنجا بهــاءاهلل دو 
پسرش عباس افندي )که بعدها عنوان 
عبدالبهاء را برگزید( و محمدعلي را، 
به عنوان جانشــینان پس از خویش 

تعیین کرد.
بهاءاهلل بیان داشــت که غصن اعظم )عباس 
افندي( فرد اّول اســت، و بهائیان پس از مرگ 
بهــاءاهلل، از او تبعیــت کننــد، و غصــن اکبر 
)محمدعلي افندی( به عنوان جانشین دوم، پس 
از عبدالبهاء، رهبر جامعة بهائي است. اما این دو 
برادر، بالفاصله پس از صعود بهاءاهلل به مخالفت 
با یکدیگر برخاســتند و تفسیرهاي متفاوتي از 
بهائیت ارائه کردند. عبدالبهاء ادعا کرد که قدرت 
و اختیارات مطلقه دارد و اینکه نوشته ها و آثار 
او همانند نصوص اصلی بهائي است. محمدعلي 
با این دیدگاه مخالفت کرد و عقیده داشت که 
اختیارات جانشــین بهاءاهلل باید محدود باشد؛ 
دیگر اینکه عباس افندي پا را از حدود خود فراتر 
گذاشته و اّدعاي مظهریت کرده که به موجب 
بیان جمال مبــارک در کتاب اقدس، تا 1000 
سال بعد ممنوع شده بود. دو برادر با یکدیگر به 
نزاع برخاستند، و کساني که از دیدگاه و مواضع 
محمدعلي پیروي کردند توسط عباس افندي، 
تحت عنوان »ناقضین عهد و میثاق« از جامعة 
بهائي اخراج شــدند. اصطالح ناقض میثاق به 
این ترتیب ســاخته و پرداخته عبدالبهاء بود و 
بــراي هر کس که مقام و جایگاه مطلقاً مصون 
از خطــاي او را به عنوان رهبر دیانت بهائي باور 

نداشت، به کار گرفته مي شد.
همه ایــن مــوارد، بدعت هایي نســبت به 
وصیت نامة بهاءاهلل محسوب مي شود و هیچ یک 
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از »کتاب عهدي« گرفته نشده است. 
عبــاس افندي قبل از صعــود، نواده 
خود، شــوقي افندي را به عنوان ولّي 
امراهلل )گاردین( در وصیت  نامة خویش 

تعیین نمود و اعالم کرد: »شوقي افندی رئیس 
مادام العمر بیت العدل جهاني اســت و باید در 
زمان حیات خود جانشــین بعــدي را از میان 
فرزنــدان مذکر خود، یا فرزنــدان مذکر باب و 

بهاءاهلل انتخاب و معرفي نماید«.
شوقي افندي در زمان حیات خود، اکثر افراد 
و گروه هاي مختلف موجــود از خانوادة بهاءاهلل 
و بــاب را با عنوان مخالفین عهد و میثاق طرد 
و اخراج نمود. به بیــان بهتر، او تمامي اعضاي 
خانواده و فامیل هاي نسبي و سببي خود را که 
قابلیت جانشیني او را داشتند، از بهائیت اخراج 
نمود و به بهائیان دستور داد با آنها قطع رابطه 
نمایند )از جمله: پدر- مادر- برادران و خواهران 
و ســایر بســتگان خود را(. ارزیابي عبدالبهاء 
از ناقضین در الــواح وصایا یا همان وصیت نامه 
منتســب به او، بسیار غیر انساني است و آنها را 
به عنوان موجوداتي موذي، آلوده و نجس و غیر 

قابل معاشرت معّرفي نموده است.
شــوقي افندي بدون آنکه کسي را به عنوان 
جانشین خود تعیین کند از دنیا رفت؛ البته او 
در زمان حیات خود، فرد برجســته، متعصب و 
مســّني، به نام چارلز میسن ریمي، را به عنوان 
ریاست »شورای بین المللي بهائي« که شوقي 
آن را »مرحلة جنیني بیت العدل جهاني« نامیده 
بود تعیین نمود. براساس چنین انتصابي، میسن 
ریمي، خود را ولّي امر و گاردین دوم نامید؛ زیرا 
بنا بر نص الواح و وصایاي عبدالبهاء، ریاســت 

بیت العدل جهاني بر عهدة ولّي امراهلل 
گذاشته شده بود.

ادعاي ریمي مورد قبول دستیاران 
شــوقی )ایادي امراهلل( و اکثر بهائیان 
قرار نگرفت. ایادیــان امر بهائی )خارج از حوزة 
صالحیت خویش( این حق و صالحیت را براي 
خود قائل شــدند که میسن ریمي را به عنوان 
ناقــض عهد و میثاق، معرفــی و او را از جامعة 
بهائي طرد و اخراج نمایند. بعد از میسون ریمی 
گروه هایی خود را منتســب به ریمی کردند، از 
جملة آنهــا گروه های »بهائیــان ارتدکس« به 
رهبري ژوئــل مارانژال، و »جامعة بهائي« تحت 
رهبري ژاک ســوقومونیان می باشــند. این دو 
نفر در زمانــي که ریمي ادعاي رهبري بهائیت  
و والیت امر کــرد، اعضاي محفل ملي بهائیان 
فرانســه بودند، و آن محفل در آن زمان ادعاي 
ریمــي را پذیرفت. امروزه اکثر کســاني که  از 
ســوي جریان اصلي بهائیت حیفایي به عنوان 
ناقض عهــد و میثاق معرفي مي شــوند، عضو 
گروه هــاي دوگانــة طرف دار ریمي هســتند. 
همچنین گروه هاي پراکنــدة دیگري از جمله 
طرف داران ژان کاره - که از عقیدة ظهور قریب 
الوقوع مظهر الهي جدید طرف داري مي کنند، 
نیز از ســوي جریان اصلي بهائي ناقض عهد و 

میثاق شناخته مي شوند.
به عقیدة من، تمامي گروه هاي بهائي موجود، 
ناقض عهد و میثاق بهاءاهلل هســتند؛ زیرا هیچ 
یک از آنها محمدعلي را به عنوان جانشین دوم 
بهاءاهلل نپذیرفتند و سلسلة جانشیني را پس از 
صعود او، خاتمه یافته تلقي نکردند. دیگر آنکه 
همــة آنها، برخالف نص بهــاءاهلل، عبدالبهاء را 
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شوقي افندي 

در زمان حيات 

خود، اکثر افراد و 

گروه هاي مختلف 

موجود از خانوادۀ 

بهاءاهلل و باب را 

با عنوان مخالفين 

عهد و ميثاق طرد 

و اخراج نموده 

بود. به بيان 

بهتر، او تمامي 

اعضاي خانواده و 

فاميل هاي نسبي 

و سببي خود را که 

قابليت جانشيني 

او را داشتند، 

از بهائيت اخراج 

نمود و به بهایيان 

دستور داد با آنها 

قطع رابطه نمایند

مصون از خطا دانسته و آثار و الواح او 
را هم سطح نصوص  بهاءاهلل  مي دانند. 
دیگر اینکه او را صاحب امر و قدرت بر 

بهائیان مي دانند.
البته طبیعي است که همة گروه ها برداشت 
یکساني از آثار و گفتار بهاءاهلل ندارند و هر یک 
تنها اعضاي خود را پیرو عهد و میثاق دانســته 
و دیگــر بهائیان را ناقض عهــد و میثاق تلقي 

مي کند«.39
4-  دعوت به تشکیل یک گروه جدید بهائي •

اریک استتسون، گروه هاي موجود در بهائیت را 
که هر کدام اعتقاداتي خاص را عنوان مي نمایند، 
درست و کامل نمي داند و معتقد است که یک 
گروه جدید بهائي با دیدگاه وحدت گرایانه باید 
تشــکیل گردد و اصول جدیدي را باید مّد نظر 
قرار دهد. او در مورد ضرورت ایجاد گروه بهائیان 
وحدت گرایانه در مقالة خود با عنوان »چه دلیل 
و ضرورتــی برای ایجاد یــک گروه دیگر بهائی 

وجود دارد؟« موّرخ 2009/12/30 مي نویسد:
»االن در گوشــه و کنــار، گروه هاي کوچک 
و متفــرق بهائــي وجــود دارد کــه در مقابل 
سازماندهي و تبلیغات بهائیت حیفایي نمودي 
ندارند. ما باید ســعي کنیم عقاید بهائي خود را 
مطابق با شرایط، نیاز و مقتضیات اجتماعي قرن 
21 انعطاف پذیر و آماده کنیم. یک گروه بهائي 
جدید با اعتقاد وحدت گرایانه، این ایده که خدا 
یکي است و هیچ انســاني با خدا برابر نیست، 
مي توانــد با تعالیم بهائیت مبنــي بر »الهیات 
پیشــرو« و استمرار الهام و اشــراق همخواني 
داشته باشد. چنین باوري در درون آیین بهائي 
بدان معناست که رهبران گذشتة بهائي، دیگر 

سلطه و والیتي بر افراد امروز ندارند. 
بهائیــت باید به فراخــور زمان مورد 
اصالح و تجدید نظر قرار گیرد، در غیر 
این صورت، کهنه، متعّصب، و ناسازگار 

با تحوالت جهان پرشتاب خواهد شد«.40 
برخي از اصالحات مورد نظر به شرح زیر  •

است:
1- ارتبــاط بین بهائیــان و جامعة بیرونی 
از طریــق فعالیت و تعامل سیاســي، خیریه و 
بشردوستانه: گروه بهائیت حیفایي طرف داران 
خود را از هرگونه ورود به حوزة سیاســت منع 
کرده اســت. این امر، مانع از آن مي شــود که 
بهائیان، اصول اثربخش و تأثیرگذار آیین خود را 
در حوزه هاي مهم اجتماعي، از جمله حکومت و 

مراکز قدرت، به کار بگیرند.
بیت العدل، طرف داران خــود را از عضویت 
و پیوســتن به سازمان هاي غیر دولتي - که به 
هر دلیلي رهبران آن مــورد تأیید بیت العدل 
نیستند - منع مي کند، هر چند این سازمان ها 
فعالیت هاي ثمربخشي در سطح جهاني داشته، 
و تا حّد زیادي با اصول و تعالیم بهائي موافقت 
و همراهي داشــته باشــند. مثال مناسب این 
موضوع، سازمان عفو بین الملل است که پیروان 
بیت العدل از عضویت در آن منع شده اند. چنین 
مثبت  تأثیرگــذاري  میزان  محدودیت هایــي 

بهائیان در جهان را کاهش مي دهد.
بیت العدل دریافت حقوق اهلل، یعنی 19درصد 
از )مازاد( درآمد ساالنة بهائیان را حّق انحصاري 
خــود مي داند. به نظر مي رســد اگر اجازه داده 
شــود که بهائیان این وجه را به هر ســازمان، 
فرد، یا تشّکلي که در سطح جهان، به خدمات 
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االن در گوشه و 

کنار، گروه هاي 

کوچک و متفرق 

بهایي وجود دارد 

که در مقابل 

سازماندهي و 

تبليغات بهائيت 

حيفایي نمودي 

ندارند. ما باید 

سعي کنيم عقاید 

بهایي خود را 

مطابق با شرایط، 

نياز و مقتضيات 

اجتماعي قرن ٢1 

انعطاف پذیر و 

آماده کنيم

خداپســندانه اشــتغال دارد بدهند، 
با روح قانــوِن پرداخــت حقوق اهلل 

سازگارتر باشد.
به طور کلي، رهبــري بیت العدل 

افراد بهائي را تشــویق مي کند تا »درون حباب 
بهائي« زندگي کنند. آنها ســعي دارند هرچه 
بیشــتر، افرادي را به کیش و سازمان خود وارد 
کنند؛ و هر چه پول دارند را به آنها تقدیم کنند 
- این طرز فکر با روح اصلي و حقیقي بهائي - 
که حاکي از تالش و مشارکت در ساخت تمدن 
جهاني سرشــار از صلح، حقوق بشر، و عدالت 
براي همه است - ســازگاري ندارد. الزم است 
گروه بهائي دیگري ساخته شود که نگرش »به 
سوي بیرون« بیشتري داشته و با جهان و مردم 
آن ارتباط و معاشــرت بیشتري )نه صرفاً براي 

تغییر کیش آنها( داشته باشد.
انجمن بهائیان وحدت گرا، اعضاي خود را از 
مشارکت در فعالیت هاي سیاسي منع نمي کند، 
و فعالیت هاي سیاســي مســئوالنه و خدمات 
عمومي را در چارچوب نهادها و ســاختارهایي 
که به روش دمکراتیک ایجاد شده باشند، محل 
مناســبي جهت کار به منظور تحقق اصول و 

اهداف اجتماعي بهائي مي داند.
2- دعوت از آن دســته افرادي که از سوي 
بیت العدل طرد، یا مورد غضب واقع شــده اند. 
اینها افراد مختلفي هســتند که در حال حاضر 
از سوي تشــکیالت بهائي حیفایي از حقوق و 

احترام مساوي برخوردار نیستند؛ از جملة آنها:
الف( زنان •

در دیانتــي که دم از تســاوي و عدالت بین 
زنان و مــردان مي زند، برخي مراتب و مقامات 

باال براي زنان ممنوع اســت. از آنجا 
که بیت العدل رهبران قبلي بهائي را 
مصون از خطا دانسته و حاضر نیست 
حرف آنها را تغییر دهد؛ لذا الزم است 
یک گروه بهائي دیگر تشکیل شود که به زنان 
نیز اجازه دهد تا در سطح ریاست و مدیریت آن 

انتخاب شوند.
ب( اسرائیلي ها •

از سوی بیت العدل جهانی، اسرائیلي ها از قبول 
دیانت بهائي و عضویت در ارکان و تشکیالت آن 
منع شده اند. این ممنوعیتي پوچ و غیرعادالنه 
است. مردم در هر کشورِ آزاد، باید اجازه داشته 
باشــند که در صورت تمایل بتوانند بهائیت را 
انتخــاب و بر طبق آن، به زندگی و ســلوک و 

عبادت بپردازند.
ج( مخفي نگه داشتن و کتمان عقیده •

بیت العدل به بهائیان مقیم ایران یا کشورهای 
عربی که در آنجا ممنوعیت و محدودیت هایی 
برای تبلیغ و تشــکیالت بهائی وجــود دارد،  
دســتور می دهد که عقیــده و فعالیت خود را 
اظهار و آداب دینی و تبلیغات خود را با شدت 
و به صورت علنی به جــا آورند و به آنها اجازه 
نمی دهد به حکمت رفتار کنند. در دهه های اّول 
پیدایش بهائیت، رعایت حکمت مجاز و رایج بود. 
حتی خود عبدالبهاء مرتباً در برنامه های مسجد 
شرکت می کرد و به نمازهای جماعت می رفت و 
نیز برای او و دیگر اعضای خانوادة بهاءاهلل مراسم 

خاکسپاری به طریقة اسالمی برگزار شد.
دســتورات بیت العدل، بهائیان ســاکن در 
کشــورهای عربی و اســالمی را با گرفتاری و 
مشکالت مواجه می سازد، هرچند نتایج حاصل 
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از سوی 

بيت العدل جهانی، 

اسرائيلي ها از 

قبول دیانت بهایي 

و عضویت در 

ارکان و تشكيالت 

آن منع شده اند. 

این ممنوعيتي 

پوچ و غيرعادالنه 

است. مردم در 

هر کشوِر آزاد، 

باید اجازه داشته 

باشند که در 

صورت تمایل 

بتوانند بهائيت را 

انتخاب و بر طبق 

آن، به زندگی و 

سلوک و عبادت 
بپردازند

از ایــن تندروی  ها می تواند ســوژه و 
تبلیغات  برای  مناسبی  دستاویزهای 
بعدی جامعة بین المللی بهائی داشته 
باشــد. انجمن بهائیان وحدت گرا به 

بهائیان عضو که در کشورهای عربی و اسالمی 
زندگی می کنند، و آن کشورها فعالیت تبلیغی 
و تشــکیالتی بهائیان را بر نمی تابنــد، اجازه 
می دهد تا بر طبق اصول و تعالیم بهائی، با تقیه 
و حکمت رفتار کنند و همچون مسلمانان رفتار 
نمایند، این کار موجب حفظ آرامش در جامعه، 

تبعیض،  از  جلوگیــری  و 
بازداشت، زندان و مجازات 
ضمن  می گــردد.  بهائیان 
آنکه با اصل تبعیت بهائیان 
از احکام و قوانین جاری در 
کشــور محل زندگی خود 

نیز مطابقت دارد.
د( مفهوم صحیح عهد  •

و میثاق
وحدت گــرا،  بهائیــان 
مفهــوم عهــد و میثــاق 

را، آن گونــه کــه بهائیان حیفایی بــاور دارند، 
نمی پذیرنــد و آن  را غیرواقعی می دانند. همة 
کسانی که با یکدیگر به نزاع برخاستند، فرزندان 
و بازماندگان بهــاءاهلل بودند و هیچ کدام از آنها 
مصون از خطا نبودند. امروز نیز هیچ تشکیالت 
رهبری مصون از خطــا در جامعة بهائی وجود 
نــدارد. فرزندان طرد شــدة بهــاءاهلل همگی 
می توانند به عضویت جامعة بهائیان وحدت گرا 
در آیند. از نظر بهائیــان وحدت گرا، عبدالبهاء 
به عنوان جانشــین اّول بهــاءاهلل و غصن اکبر، 

محّمدعلی میرزا، جانشین دوم بهاءاهلل 
طبق وصیتنامة بهاءاهلل می باشــند و 
شوقی افندی، با توجه به الواح وصایای 
عبدالبهاء می تواند جانشین سوم تلقی 
گردد. البته جانشینی او از نظر قانونی بی اشکال 
نیست، خصوصاً آنکه او عملکرد و تعالیم دگم، 
خشک و فرقه گرایانه ای داشت. پس از این سه 
نفر که هیچ یک مصون از خطا نیســتند، فرد 
دیگری از خانوادة بهاءاهلل، یا سازمان و تشکیالت 
اُلیگارشی41 خاصی را جانشین رهبری بهائیت 

نمی دانیم.
ه ( جایگاه بیت العدل  •

جهانی
وحدت گــرا  بهائیــان 
برداشــت متفاوتی از نهاد 
بیت العــدل دارنــد. ما بر 
اساس آثار و نوشتة بهاءاهلل 
در کتاب اقدس، معتقدیم 
نهاد  که بیت العــدل، یک 
محلّی اســت که از حداقل 
نه نفــر از بهائیــان )مرد 
یا زن( تشــکیل، و بــا روش رأی گیری دربارة 
موضوعاتی چون امور خیریه، آموزشی، سیاست، 
و سایر موارد مربوط به تعالیم و جامعة بهائی، به 
بحث و تصمیم گیری می پردازد. بیوت عدل در 
یک ایالت، یا یک کشــور و یا در سطح جهان، 
ممکن اســت در یک موضوع خاص، به نقطه 
نظر واحدی برسند. موقعیت قانونی بیت العدل 
جهانی مســتقر در حیفا، نه با مندرجات طرح 
اولیة بیت العدل از سوی بهاءاهلل منطبق است و 
نه با اصالحاتی که عبدالبهاء در آن طرح به کار 

عباس افندی، ملقب به عبدالبهاء
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بهائيان وحدت گرا 

برداشت متفاوتی 

از نهاد بيت العدل 

دارند. ما بر 

اساس آثار و 

نوشتۀ بهاءاهلل 

در کتاب اقدس، 

معتقدیم که 

بيت العدل، یک 

نهاد محلّی است 

که از حداقل نه 

نفر از بهائيان 

)مرد یا زن( 

تشكيل، و با 

روش رأی گيری 

دربارۀ موضوعاتی 

چون امور 

خيریه، آموزشی، 

سياست، و سایر 

موارد مربوط به 

تعاليم و جامعۀ 

بهائی، به بحث 

و تصميم گيری 

می پردازد

بست، سازگاری دارد. لذا تشکیالت، 
ســاختار، و عملکرد آن  را منطبق با 
بیت العدل، آن گونه که در آثار بهاءاهلل 

آمده، ارزیابی نمی کنیم.
و( جایگزینی تصویر ساخته و پرداخته و  •

تحریف شده از بهائیت، در تاریخ نوشته های 
گروه اکثریت کنونی از بهائیت، با یک تصویر 

تاریخی صحیح، درست، منصفانه و مناسب
آنچه کــه بهائیان دربارة گســترش و رواج 
بهائیــت ادعا می کننــد عمومــاً جانبدارانه و 
تعصب آمیز اســت، خصوصاً در موضوع »عهد و 
میثاق« و ناقضین، گروه بهائیان بیت العدل اقدام 
به ترویج تهمت های شدید و عجیب برعلیه افراد 
خاصی در تاریخ بهائی کرده اند؛ مهم ترین آنها 
محمدعلی بهائی، برادر عبدالبهاست که از سوی 
بهاءاهلل به عنوان جانشین دوم او منصوب شده 

بود.
ســایر افرادی که در طول تاریخ بهائی مورد 

تهمت و افترا واقع شده اند عبارت اند از:
بدیع اهلل، فرزند دیگر بهاءاهلل که ایراداتی دربارة 
رهبری آن دو داشت و نهایتاً جانب محمدعلی را 
گرفت؛ ابراهیم جرج خیراهلل، اّولین رهبر و مبلّغ 
بهائی در امریکا، کــه از حمایت عباس افندی 
دست کشــید و به محمدعلی پیوست؛ احمد 
سهراب، دیگر رهبر بهائی در امریکا که به خاطر 
رفتار و خوی دیکتاتور مآبانه شــوقی افندی به 
مخالفت با او برخواست؛ چارلز میسن ریمی که 
در زمان شوقی افندی، باالترین مقام رهبری را 
در گروه بهائیان بیت العدلی کسب کرد، ولی با 
مرگ ناگهانی و مرموز شوقی افندی موقعیت او 

به هم خورد.

بیت العــدل مّدعی ترویج شــعار 
»وحــدت عالم انســانی« آن قدر در 
برخورد با طرف داران دیگر دیدگاه ها 
و گروه  های بهائی تندروی کرده است 
که اخیراً دو گروه از بهائیان طرف دار میســن 
ریمی را تحت پیگرد رســمی حقوقی قرار داد 
و اّدعــا کرد تنها بهائیان پیــرو بیت العدل حّق 
استفاده از عنوان بهائی را دارند. البته همان طور 
که پیش بینی می شــد، بیت العــدل دعوا را در 
دادگاه باخــت؛ ولی این موضوع نشــان داد که 
بیت العدل تا چه حد نســبت به آزاداندیشی و 
تکّثر آرا در میان اعضای جامعة بهائی ناشکیبا 
و نابردبار است. لذا تمام ابزارهای قدرت و مالی 
خود را برای توقــف و محو گروه های رقیب به 

کار می برد.
ز - دیدگاه های بهائیان وحدت گرا دربارة  •

تاریخ، دکترین، و سّنت بهائی
بهاءاهلل به ما آموخت که »محبوب ترین چیز 
نزد خداوند، عدالت اســت.« لذا، بهائیان اخالقاً 
موظف انــد تاریخ نوشــته و پرداختة بهائیان را 
مرور، و آن  را تصحیح کرده، و درست و عادالنه 
بازنویسی کنند. بهاءاهلل همچنین در کتاب اقدس 
خود به ما آموخته کــه تهمت و افترا و نفرین 
دیگران ممنوع اســت. لذا بهائیــان باید دربارة 
افراد دیگری که دیدگاه و عقیدة متفاوتی دارند، 
دست از دشنام و نفرین و زدن برچسب »ناقض 
عهد و میثاق« بردارند. در مجموع، الزم اســت 
یک گروه بهائی دیگر برپا شود و تاریخ را صحیح 
بنویسد، چهرة واقعی و غیر معصومانه و خطاپذیر 
رهبران گذشــته را ارائه نماید، و نشان دهد که 
همة طرف ها دچار خطا و اشتباه شده اند. ما باید 
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بهاءاهلل به ما 

آموخت که 

»محبوب ترین 

چيز نزد خداوند، 

عدالت است.« 

لذا، بهائيان اخالقاً 

موظف اند تاریخ 

نوشته و پرداختۀ 

بهائيان را مرور، 

و آن  را تصحيح 

کرده، و درست و 

عادالنه بازنویسی 

کنند. بهاءاهلل 

همچنين در کتاب 

اقدس خود به ما 

آموخته که تهمت 

و افترا و نفرین 

دیگران ممنوع 
است

واقعیات تاریخــی را بپذیریم و ضمناً 
یکدیگر را دوســت بداریم )یا حداقل 
بپذیریم که همزیستی مناسبی باهم 
داشته باشیم( صرف نظر از دیدگاه ها 

و وابســتگی گروهی و از تکفیر یکدیگر دست 
برداریم.42 

5 - تحلیلی از آیین بهائی و آسیب شناسی  •
عدم رشد آن

اریک استتسون در بخش پایانی کتاب »تاریخ 
پنهان بهائــی« به تحلیل آیین بهائی، تحّوالت 
تاریخی، دالیل ناتوانی و عدم رشد آن، و راهکار 
بازنگری آسیب های آن پرداخته است که نشانگر 
نقطه نظرهای عالمانه و موشکافانة اوست. وی در 
قســمتی از کتاب با عنوان »آیین بهائی کاماًل 
مرتبط و به طرز تأسف باری ناقص و متشتت« 

می نویسد:
»برخالف سایر ادیانی که من می شناسم - به 
عنوان فــردی که دارای تحصیالت آکادمیک و 
دانشگاهی در زمینة مطالعات دینی می باشم، و 
ادیان بزرگ و مهم را مطالعه نموده ام - بهائیت 
تنها آیین مســتقل در جهان است که ترکیبی 
از باور به الهام آسمانی را با تعالیم نسبتاً جدید 
و مترقی آمیخته است. البته همة ادیان بزرگ 
جهان در زمان ظهور خود مترقی بودند، ولی در 
طول قرون، ســخت و متصلب شده و در مقابل 
سایر پیشرفت ها ایســتادگی کردند و به جای 
اصالحات اجتماعی ... بیشتر به ماوراءالطبیعه، 

و رفتار دینی فرد تأکید دارند.
بسیاری از رهبران دینی در قرن نوزدهم، از 
حذف برده داری، ایجاد و گسترش دموکراسی، 
حقوق زنان، آمــوزش همگانی، احترام به علم، 

مدارا و همزیستی بین ادیان، و اصول 
و تعالیمی از این دســت طرف داری 
کرده اند، و بهاءاهلل نیز به آنها پرداخته 
است، ولی کمتر کسی از آن رهبران 
ادعا کــرده  که این اصــول مترّقیانه، احکام و 
تعالیم جدید الهی است. بهاءاهلل چنین ادعایی 
را طرح کرد و خود را حامل پیام آسمانی برای 
دنیای جدید، و هدایت مردم جهان برای اجرای 

این تعالیم خواند.
چنین ادعــا و جایگاهی، حتــی امروز هم 
عجیب تر و تردیدآمیزتر از ایام مطرح شدن آن 
است . در دوران پسامدرن، ادعاهای نوآوری در 
اندیشــة دینی، از ادعاهای الوهیتی و رسالتی 
منصرف شده، و به مباحث نسبّیت گرایی، برای 
کسانی که نسبت به موضوع امر و نهی آسمانی 
بی عالقه هستند، گرایش یافته است؛ برای مثال، 
باور نکردنی است که در اوایل قرن بیست و یکم، 
یک رهبر دینی اعالم کند که خداوند سبحان 
ازدواج همجنس گرایــان را مجــاز اعالم کرده 
اســت، و مّدعی شود که این یک پیام آسمانی 
است که به او رسیده است، ولی این دقیقاً کاری 
است که مؤســس بهائیت در زمان خود انجام 
داد، برخالف عرف رایج، و در حاشیة خاکستری 

مباحث زمانة خود! 
این اّدعا که بیشــتر اصول اجتماعی بهاءاهلل 
مورد قبول و اقتباس ملل پیشرفته و آینده نگر 
جهان قرارگرفته، بدون آنکه آنها توجهی به آیین 
بهائی داشته باشند، گویای آن است که بخشی 
از ایــن تئوری و قصه پردازی، دارای اشــکال و 
اشتباه اســت. غالب مردم جهان ترجیح دادند 
اصول مدرنیته را در چارچوب سنت های خود، و 
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این سؤال منطقی 

همواره پيش 

رو است که اگر 

تعاليم و ایده 

آل های بهائيت، 

در هماهنگی و 

تطابق با خواست 

و نياز بشر دوران 

مدرن است، 

در آن صورت 

بهائيت باید رشد 

و گسترشی بيش 

از آنچه تاکنون 

کسب کرده، 

می داشته است

بدون باور به یک رهبر مّدعی رسالت 
جدید بپذیرند؛ زیرا قدرت عقل و خرد 
بشــری را برای تعییــن راهبردهای 
ایجاد دنیایی بهتر، کافی می دانستند. 

در عین حال، این ســؤال منطقی همواره پیش 
رو است که اگر تعالیم و ایده آل های بهائیت، در 
هماهنگی و تطابق با خواست و نیاز بشر دوران 
مدرن اســت، در آن صورت بهائیت باید رشد و 
گسترشــی بیش از آنچه تاکنون کسب کرده، 
می داشته است؛ مگر آنکه علت و دلیل دیگری 
وجود داشته باشد و آن اینکه امر بهائی همسو و 
در راستا و تأیید آن چیزی است که مردم از قبل 
به آن باور و ایمان داشــته اند. بسیاری از مردم 
مترّقی و طرف دار مدرنیته، همچنان به خداوند 
ایمان دارند، و تالش می کنند ارزش های مدرن 
خود را با اصول و تعالیم ادیان بزرگ که قرن ها 

پیش پایه گذاری شده، آشتی دهند.
مردم دوست دارند  فکر کنند خدا با آنهاست 
و افکار و ارزش ها و دســتاوردهای عقالنی آنها 
مورد تأیید خداوند قادر متعال است. با این حال، 
مــردم مترّقی و طــرف دار مدرنیته، به دالیلی 

ترجیح می دهند که بهائی نباشند.
شــاید بتوان گفت که اوایل قرن بیستم، اوج 
فعالیــت و جایگاه این عقیده و گروه بود. تعداد 
اعضای این گروه به رشــد بطــیء و کند خود 
ادامه داده، ولی امروز هم جمعیت بهائی کمتر 
از یک هزارم جمعیت جهان است. بدون شک، 
آیین بهائی امروزه کم نفوذتر از یکصدسال پیش 
است؛ در آن زمان به عنوان یک جنبش مترّقی 
روحانی تصور می شد و گمان می رفت که یک 
گروه جّذاب و مدرن باشد. اکنون واضح است که 

دورة بهائی سپری شده است؛ گرچه 
پیدایش بهائیت مرتبط با دوران جدید 
است، ولی به نظر می رسد در استفاده 
از پتانسیل خود ناتوان بوده است. این 
قطــع مداوم بین پتانســیل و واقعیت، همواره 
عاملی بــرای یأس و ســکون در میان بهائیان 
می باشد. پیش بینی هایی همچون »دخول افواج 
ُمقبلین« - بهائی شــدن گروه گروه و میلیونی 
مــردم - آن گونه که رؤیای رهبــران و اعضای 
جامعــه بهائی برای چندین دهه بوده اســت، 
هیچ گاه تحقق نیافته است. مبلّغان بهائی، گیج 
و بهت زده، و ســردرگم و ناامیدند که چرا مردم 
جهان گروه گروه، و گلّه گلّه، بهائی نمی شوند؟ 
آیینی که به گمان بهائیان، آخرین پیام ارسالی 
از جانب خدا، و مناسب با نیازهای امروز جهان 

است.
برای این عدم موفقیت و شکســت، دالیلی 
وجود دارد، که برای کســی که تاریخ و تعالیم 
بهائی را با ذهن باز مطالعه کرده باشــد، اسرار 
ناشناخته تلقی نمی شود. من کتاب ها و مقاالت 
مختلفی را از نویسندگان با دیدگاه های متفاوت 
خوانده ام تا بتوانم در موضوعات مورد بحث، تا 
حّد امکان، نظرات کارشناسی و دقیقی ارائه کنم 
و مطالب مناســبی از متون و دست نوشته ها را 
گلچین کرده ام. می توانم صادقانه بگویم که خود 

این، یک تجربة دینی بوده است. 
مهم ترین مشکل این است که جامعة بهائی 
هرگونه تفکر مســتقل را محــدود، و در نطفه 
خفه می کنــد، و خود را از وجــود افرادی که 
مایل به طرح سؤاالت سخت هستند و دیدگاه 
و جمع بندی آنها با عقاید خشــک و متعصبانه 
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مهم ترین مشكل 

این است که 

جامعۀ بهائی 

هرگونه تفكر 

مستقل را محدود، 

و در نطفه خفه 

می کند، و خود را 

از وجود افرادی 

که مایل به طرح 

سؤاالت سخت 

هستند و دیدگاه 

و جمع بندی آنها 

با عقاید خشک 

و متعصبانه و 

روایات تاریخی 

حاکم بر بهائيت 

مطابق نيست، 

محروم می سازد

و روایــات تاریخی حاکــم بر بهائیت 
مطابق نیست، محروم می سازد. یکی 
از نمونه های اخیر از این مورد، تکفیر 
و طرد روحانی پاولین اسمیت، بهائی 

نیوزیلندی صرفاً به این دلیل ساده است که او 
جرئت کرده »با برخی از بستگان شوقی افندی... 
که از سوی رهبران بهائی، به عنوان ناقضین عهد 
و میثاق در نظر گرفته شده اند«، ارتباط برقرار 
کرده اســت. محفل ملّی بهائیــان نیوزیلند در 
پیامی به بهائیان آن کشــور، این جمالت یأس 

آور را نوشته است: 
»اصل بنیادین امر بهائی این اســت که هیچ 
فرد بهائی نباید هیچ گونه ارتباط یا تماسی، اعم 
از مکاتبه ای، تلفنــی، یا حضوری، با فرد بهائی 
دیگری که از ســوی رهبــری بهائی به عنوان 
ناقض عهد و میثاق شناخته شده، داشته باشد. 

رعایت دقیق این اصل، اجباری است«.
اگر بهائیان اجازة تماس با هیچ یک از فرزندان 
و بازماندگان بهاءاهلل را نداشته باشند، و نتوانند 
ســؤاالت خود را دربارة خاطرات و نقطه نظرات 
تاریخی ارزشــمند و منحصر به فرد آنها جویا 
شــوند، برایشان مشکل خواهد بود تا به تحّری 
حقیقت مستقل بپردازند؛ تا پس از آن، بتوانند 
تصمیم درســتی دربارة تاریخ آیین خود اتخاذ 
نمایند. برای اعضای مطیع و سر به زیر جامعة 
بهائی، »اصل اساســی« طــرد منتقدان، مقّدم 
بر تحقیق و بررســی آزاد و بدون پیش داوری 
و کشــف حقیقت می باشد. آنها عمدتاً از ترس 
آنکه مبادا فکر و ذهنشــان با افکار متفاوت از 
افکار رســمی و خط حاکم آلوده شود، حّتی از 
نوشته های افراد طرد شده هم اجتناب می کنند!

نقیصه و ایــراد مرگبار آیین بهائی 
این است که در عصری که به وسیلة 
اینترنــت، برای هرکس دسترســی 
بی ســابقه ای به اطالعــات مورد نظر 
فراهم می باشد، اسطوره ای به شّدت مشکوک و 
سؤال برانگیز برای خود ساخته و پرداخته است. 
پیدایش عصر اطالعات، چالش های پیشــروِی 
مبلغان بهائی را ســخت تر از گذشــته کرده و 
احتماالً با اقدامات افــراد عالقه مند به مطالعة 
مطالب و منابع دســت اّول بهائی و انتشار آنها، 
هر چه بیشــتر بر آگاهی مردم و دشواری کار 
مبلغان افزوده خواهد شد. هزار سال پیش، یک 
دین جدید می توانست به راحتی با حذف برخی 
اسناد و مدارک، که با روایت رسمی آن مطابقت 
نداشت، و گرفتن تریبون از صداهای مخالف و 
ناهمسو، به هدف خود برسد؛ ولی بهائیت بسیار 
جوان است و نمی تواند از این شیوه استفاده کند. 
بهائیت یا باید با حقایق دربارة خودش رو به رو 
شــود، یا اعتبار خود را در میان افراد و نفوس 
آزاده و مترقی اگر نگوییم عموم مردم از دست 

بدهد.
هیچ گروه و جنبشــی، اگر نگاه صادقانه ای 
به تاریخ و باورهای خود نداشــته باشد، دربارة 
مفروضــات خــود به پرسشــگری نپــردازد، 
نقطه نظــرات و دیدگاه های مشــابه خود را در 
نظر نگیرد و بررســی نکنــد، در بین طبقات و 
جامعة خود، عقایــد متفاوت را تحمل نکند، و 
در مواقع ضروری انعطاف پذیری مناسب نداشته 
باشد، نمی تواند یک گروه و جنبش مترّقی تلّقی 
گردد. هر گروهی، پیشــرو و مترّقی یا غیر آن، 
اگر خــود را به گونه ای معرفی کند، و در عمل، 
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نقيصه و ایراد 

مرگبار آیين 

بهائی این است 

که در عصری 

که به وسيلۀ 

اینترنت، برای 

هرکس دسترسی 

بی سابقه ای به 

اطالعات مورد نظر 

فراهم می باشد، 

اسطوره ای به 

شّدت مشكوک 

و سؤال برانگيز 

برای خود ساخته 

و پرداخته است

رفتار دیگــری از خود نشــان دهد، 
هرگز از ســوی افکار عمومی و مردم 
آزاد اندیش، جّدی گرفته نخواهد شد. 
بهائیت در هر دو آزمون مردود شــده 

است؛ زیرا در مورد خود اسطورة کمال پوشالی 
ساخته و پرداخته، و از انجام اصالحات ضروری 

خودداری می کند!
در ادامه، به رمزگشــایی و تجزیه و تحلیل از 
برخی مباحث اصلی اسطوره پردازی بهائی دربارة 
خودش، خواهم پرداخت و سپس راه هایی برای 
بازنگری دربارة آیین بهائــی، و راهکاری برای 

آیندة مثبت آن نشان خواهیم داد.
عهد و میثاق نقض شدة بهائی  •

اســطورة محوری آیین بهائــی، آن گونه که 
طرف داران امــروز آن را می فهمند، دکترین و 
فلســفة »عهد و میثاق« است. مفهوم کلی این 
اسطوره، این است که رشتة محکمی از رهبری 
الهی، از باب به بهاءاهلل، به عبدالبها،ء به شوقی 
افندی، و به بیت العدل جهانی کشــیده شــده 
است. آنها عقیده دارند که تمامی حلقه های این 

زنجیره، محکم و غیر قابل بحث و تردید است.
واقعیت این اســت که بخــش عمدة تاریخ 
بهائــی، حــاوی برنامه های پراکنــده و از هم 
گســیخته، و وعده هــای نقض شــده - یا در 
اصطالح بهائیان - نقض عهد و میثاق است. در 
دورة رهبری هر یک از رهبران، و در هر مرحله 
از انتقال رهبری، حجم زیادی از نزاع و درگیری 
و مخالفت صورت گرفته است. عهد و میثاق ها 
نه تنها از سوی کسانی که به طور سّنتی مورد 
شماتت و سرزنش قرار گرفته اند؛ بلکه از سوی 
رهبران سرشناس امر بهائی نیز نقض شده است! 

با شــروع هر دور جدید از مخالفت و 
طرد و تکفیرها، از سوی هر دو طرف 
مناقشــه، ادعاهــای معتبری مطرح 
می شــد؛ ولی ســرانجام یک طرف، 
دیگری را شکست می داد و غلبه می یافت، و در 
آن صورت، طرف مقابل را چنان خوار و خفیف 
و بی اعتبار می کرد که گویا هرگز هیچ فرد بهائی 
یا غیربهائــی، در مطالعة تاریخ بهائی، با چنین 

شخصی مواجه نشده است!
در حقیقت، شاید موقعیت بهائیت در میان 
ادیان، از این جهت حائز اهمیت باشد که سوابق 
کاملــی از درگیری ها و اختالفات رهبرانش، در 
هر نســل و یا هر مرحله از تحّول و توسعه، در 
طول یکصد سال اّول و پیدایش آن، وجود دارد. 
عهد و میثاق همواره نقض شده است، از همان 
لحظــه ای که بهاءاهلل خــود را به عنوان مظهر 

جدید الهی اعالم کرد!
اجازه دهید از همانجا شروع کنیم: باب، میرزا 
یحیی نوری، بــرادر ناتنی جوان تر بهاءاهلل را به 
عنوان جانشــین خود تعییــن و منصوب کرد. 
طبق عقیدة بابیان، قرار بود پایه گذاران هر آیین 
جدید، حدوداً 1000 ســال یکبار ظاهر شوند؛ 
لذا پدیدار شــدن مظهر الهی دیگری، زودتر از 
موعد، درست نبود، ولی از آنجا که جانشین باب 
مردی آرام، با شــخصیتی منزوی و گوشه گیر 
بود - و بیشتر عالقه مند به نوشتن متون دینی 
بود تا ایفای نقش رهبر روحانی و کاریزماتیک 
اجتماعی برای جامعة نوپای بابی - بسیاری از 
طرف داران و پیروان باب شــروع به جست وجو 
برای یافتن شخصیت مقتدری کردند تا رهبری 
دلخــواه و مورد نظر آنها را عرضه کند. چندین 
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منازعۀ بين این 

دو برادر، خصمانه 

و وحشيانه بود. 

هر یک به دیگری 

تهمت می زد، 

و طرف مقابل، 

برای رفع اتهام 

از خود، تهمت 

جدیدی را نثار 

برادر می نمود. 

خانوادۀ نوری به 

دو دسته تقسيم 

شدند و هر دسته 

از یكی از برادران 

طرف داری و 

جانبداری کرد

بابی سرشــناس خود را »من یظهره 
اهلل«  معرفی کردند، و عبارات و تعابیر 
پیشگویانة باب را به نفع خود تفسیر 
و تببین کردند. میرزا حسینعلی نوری 

یکــی از این مّدعیان بود که بــرای خود لقب 
بهاءاهلل را برگزید. 

منازعة بین این دو برادر، خصمانه و وحشیانه 
بود. هر یک به دیگــری تهمت می زد، و طرف 
مقابل، برای رفع اتهام از خود، تهمت جدیدی 
را نثار برادر می نمود. خانوادة نوری به دو دسته 
تقسیم شــدند و هر دســته از یکی از برادران 
طــرف داری و جانبداری کرد. شــرایط بین دو 
طرف بسیار حاد شد و به ترور و اقدام برای ترور 
رسید. ســرانجام حکومت، ناچار از دخالت شد 
و هــر یک از دو گروه فامیل و هوادارانشــان را 
به یکی از استان های امپراتوری عثمانی تبعید 
کرد؛ ازلیان را به قبرس، و بهائیان را به ســوریه 

)اسرائیل فعلی(.
این وضعیت و جّوی بود که پســران بهاءاهلل 
در آن بزرگ شــدند: جّوی مسموم و آکنده از 
نفرت نسبت به نزدیکان و بستگانی که برداشت 

و تفسیر متفاوتی از آیین بابی داشتند. 
اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، من سعی 
نکــرده ام به جمع بندی دقیــق و علمی دربارة 
حقانّیــت یکی از دو طرف ازلی - بهائی در این 
منازعه بپردازم، ولی می توانم درک کنم که چرا 
بهاءاهلل به جای پذیرش و تمکین از برادر خود، 
اقدام به طــرح ادعای جدید کرد: او - همچون 
بســیاری دیگر از بابیان - میرزا یحیی را رهبر 
ضعیفی می دانست که عملکرد خوبی در رهبری 
گــروه بابی نداشــت. در فرهنــگ هزاره گرای 

بابیان، برای آنکه کاری انجام شــود 
الزم بود که فــرد اّدعا کند از هدایت 
الهی برخوردار است تا پیروان تندرو 
و رادیکال مذهبی از او حرف شنوی 
داشته باشند! بهاءاهلل آن کاری را کرد که حس 
کرد باید انجام دهد و با منش و شــخصیت او 
تناسب داشت. او طی چند سال توانست کنترل 
بخش عمده ای از گروه بابی را به عهده بگیرد که 

پس از آن به بهائیت تغییر نام  یافت.
بنابرایــن، آیین بهائی بــا تصاحب و غصب 
جایگاه یک برادر، به عنوان جانشین باب - که 
هر دو برادر به او ایمان داشــتند - توسط برادر 
دیگر آغاز شد. به دالیل منطقی، اگر بهاءاهلل به 
چنین کاری اقدام نکرده بود، شــاید جماعت 
بابیان از بین رفته بودند، یا به گروه های بسیار 
کوچک و کم اهمیت تجزیه و تقسیم شده بودند. 
ولی در هر حال، حداقل از نظر تکنیکی، بهاءاهلل 
جایگاه و موقعیت رهبری خود را از طریق یک 

ادعای نامشروع به دست آورد. 
همچنین این واقعیت وجود دارد که بهاءاهلل 
برخی از تعالیم بــاب را نپذیرفت. برای مثال، 
بــاب به جهاد نظامی )جنــگ مقدس( اعتقاد 
داشــت. هدف او، سرنگونی حکومت ایران بود، 
و طرف داران او، به عنوان انقالبیون سیاسی قیام 
کردند، و برای پیروزی و پیشــبرد عقیدة خود، 
به سالح و شمشیر متوســل شدند. بهاءاهلل در 
آییــن خود، قویّاً ایــن روش را تقبیح کرد و به 
بهائیان آموخت که شهیدان صلح جو باشند، و 
حّتی نسبت به دولت ها و حکومت های غیرعادل 
و ظالم هم مطیع و فرمانبردار باشــند. بهاءاهلل 
که مســلمان زاده بود و تا میان سالی مسلمان 
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همچنين این 

واقعيت وجود 

دارد که بهاءاهلل 

برخی از تعاليم 

باب را نپذیرفت. 

برای مثال، باب به 

جهاد نظامی )جنگ 

مقدس( اعتقاد 

داشت. هدف او، 

سرنگونی حكومت 

ایران بود، و 

طرف داران او، به 

عنوان انقالبيون 

سياسی قيام 

کردند، و برای 

پيروزی و پيشبرد 

عقيدۀ خود، به 

سالح و شمشير 

متوسل شدند

بود، در یک اقدام توأم با هوشمندی 
و اصالح طلبــی در میــان جامعــة 
خشــونت طلب بابی، آشکارا دکترین 
جهــاد را نفــی کــرد. او در جمالت 

انقالبی خود چنین گفت: »بشارت اّول که از اّم 
الکتاب در این ظهور اعظم به جمیع اهل عالم 
عنایت شــد محو حکم جهاد است از کتاب...« 
)لوح بشارات، مجموعه ای از الواح جمال اقدس 
ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شــده، لجنة 
نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی، النگنهاین 

- آلمان، نشر اول - 137 بدیع، ص10(.
شــواهدی وجــود دارد که نشــان می دهد 
حســینعلی نوری، در ابتدا، برای خود نقشــی 
بیش از یک معلم و مرشــد معنوی در جامعة 
بابی قائــل نبود؛ و درعمل، یــک بار هم گروه 
را تــرک کرد و به گــروه دراویش صوفی فرقة 
خالدیه، در ســلیمانیة عراق، پیوست. انگیزة او 
هرچه بود، ولی به نظر می رســد برای همیشه 
خــود را از گروه بابیان جدا کرد. در بهار 1856 
تصمیم گرفت به بغداد باز گردد و به بازسازی و 
تجدید سازمان گروه بابی بپردازد... از اوایل دهة 
1860 تــا پایان اقامت در بغداد، او به تثبیت و 
تحکیم جایگاه خود در گروه بابی و ایجاد اقتدار 
و ریاســت برای خویش، از طریق ادعاهایی در 
قالب منجی گرایی نمود. با توجه به شکســت و 
ناکارایی اقدامات نظامی بابیان، میرزا حسینعلی 
راه سکون و سکوت در برابر شیعیان را انتخاب 
کرد... یک ژست و ظاهر نسبتاً صلح طلب، و از 
نظر سیاســی ســاکت و آرام که می توان آن را 
نسخة غیر رادیکال و نسبتاً جهانی شده از بابیت 
دانست که حسینعلی نوری در دهة 1860م به 

عرضه و تعلیم آن پرداخت... . 
صلح گرایــی و نــگاه فراملیتی در 
تعالیم بهاءاهلل نوعی پیشرفت نسبت 
به مکتب پیشــین آن، بابیت بود که 
نگاهی جنــگ افروزانه و ایران محور داشــت. 
مهم ترین نکته ای را که باید بدانیم این اســت 
کــه میرزایحیی صبح ازل به عنوان جانشــین 
باب تعیین شد و اینکه باب نوشت »مظهر الهی 
بعدی« زودتر از یک هزار ســال دیگر نخواهد 
آمد، ولی میرزا حسینعلی نوری تصمیم گرفت 
تا عهد و میثاق باب را بشــکند و خود را با لقب 
بهاءاهلل، به عنوان ظهور بعدی معرفی کند؛ زیرا با 
سبک رهبری و تفکرات برادر خود موافق نبود، 
و عقیده داشت که مکتب بابی باید راه و روش 

متفاوتی اتخاذ نماید.
در نسل بعدی که شاید تا حّدی قابل پیش 
بینی بود، پســران بهاءاهلل، نزاع برادر علیه برادِر 
پدر و عموی خود را بر ســر جایگاه ریاســت و 
جهت گیری آیندة بهائیت تکرار کردند. این بار 
برادر کوچک تر، برادر بزرگ تر را به زیاده خواهی 
بیش از حّد متهم کرد. البته موضوعات اختالفی، 
زیاد و متنوع بود، ولی این بار، این جانشــین، 
مظهر جدیــد بود که اراده کــرد تغییراتی در 
کیــش پدری به وجود آورد و نــه برادر رقیب! 
ولی دامنة اختالفات و کشمکش ها و منازعات 
و انکار یکدیگر، بین عباس افندی و محمدعلی 
بهائی، چنان گســترده، و شکاف و دودستگی 
نــه تنها بین آنها، بلکــه در بین جامعة بهائی، 
به طور کلی، چنان تلــخ و آزار دهنده بود، که 
یادآور اتفاقات بین میرزا حسینعلی و میرزایحیی 
شد! علی رغم نوشته ها و تعالیم بهاءاهلل در مورد 
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شواهدی وجود 

دارد که نشان 

می دهد حسينعلی 

نوری، در ابتدا، 

برای خود نقشی 

بيش از یک معلم 

و مرشد معنوی 

در جامعۀ بابی 

قائل نبود؛ و 

درعمل، یک بار 

هم گروه را ترک 

کرد و به گروه 

دراویش صوفی 

فرقۀ خالدیه، در 

سليمانيۀ عراق، 
پيوست

پایان یافتن جنــگ و جهاد، به نظر 
می رســد که جنگ و جهاد هنوز در 
بین فرزندان و خانوادة خود او خاتمه 
نیافته بود! بلکه ظاهراً مردان جوان، از 

الگوی عملــی و رفتاری بزرگان خود، تبعیت و 
پیروی کردند، دیکتاتوری اقتدارگرایانه پدرشان، 
مردی که مّدعی بود همواره سخنگوی خداست 
)اّدعایی که کم و بیش از ســوی عبدالبهاء هم 
تکرار شــد( و درعین حال، به تصاحب جایگاه 
ریاســت دینی برادرش پرداخت )میرزایحیی، 
برادری با جاه طلبی کمتر که به نظر می رســد 
محمدعلی بهائی هــم مایل بود همان نقش را 

تحقق ببخشد(.
اگرچــه این دو برادر، عبــاس و محمدعلی، 
بــه روی یکدیگر شمشــیر نکشــیدند، یا در 
سحرگاهی، با  اسلحه به دوئل نپرداختند، ولی 
شاید زد و خورد و مشت و لگد برادرانه، بیانگر 
حال و هوای حاکم بر آنها باشد. گرچه آنها برای 
تصّدی رهبری دینی تربیت شده بودند، ولی، با 
چندیــن دهه جنگ و جدال و تجاوز به حقوق 
یکدیگر، بر ســر موضوع جهت گیری آیندة امر 
بهائی، ژســت و رفتار افراد شــریف و محترم و 

روحانی را نقض کرده و زیر پا گذاشتند. 
نکتة مهم در حال حاضر، آن است که بدانیم 
بهاءاهلل از هر دوی آنها خواسته بود تا با یکدیگر 
همکاری کنند و دیگر اینکه مقّرر داشــته بود، 
پس از مــرگ برادر بزرگ تر، بــرادر کوچک تر 
جانشــین او شــود. ولی هیچ یــک از این دو 
خواستة مؤسس آیین بهائی جامة عمل نپوشید. 
محمدعلی بهائی با اتخاذ رفتار تخریبی و تفرقه 
آمیز و سر باز زدن از پذیرش و ایفای نقش قائم 

مقامی و جانشین رهبری، و کمک به 
نشر و تبلیغ تعالیم بهائی در بین افراد 
و نفــوس جدید، عهد و میثاق پدر را 
نادیده گرفت و روح بیانات او را نقض 
کرد که گفته بود: »ای غصن اکبر! ما تو را برای 
کمک به امر خویش برگزیدیم؛ پس برای ایفای 

خدمتی شایان قیام کن!«
همچنین عبدالبهاء آنجا که از مدارا و آشتی 
با برادر کوچک خود، هنگامی که او درخواست 
رفع کدورت و آشتی آبرومند و توأم با احترام را 
داشت، امتناع کرد و به جای آن، در وصیتنامة 
خود به تحقیر و تکفیر او پرداخت و فرد دیگری 
را به عنوان جانشین خود معرفی کرد، به نقض 
عهــد و میثاق بهاءاهلل مبــادرت نمود، و برنامة 
جانشینی بیان شده از ســوی بهاءاهلل را زیر پا 

گذاشت؛ آنجا که گفته بود:
»پس از آنکه آفتاب عمر من به پایان رسید 
به غصن اعظم توجه کنید. این فضلی است که 
ما از خود آشکار کردیم و من بخشندة صاحب 
فضل هستم. خداوند مقام غصن اکبر را بعد از 
مقام او قرار داد. به درستی که من غصن اکبر - 
محمدعلی - را به عنوان جانشین پس از غصن 
اعظــم - عباس افندی - انتخــاب کردم و این 

امری از جانب خداوند علیم و خبیر است.« 
نکتة مهم دیگری که معمــوالً مورد غفلت 
قرار می گیرد، این است که بهاءاهلل نگفته است 
در آیین بهائی پس از مرگ او، تنها پســرانش 
صاحب حکم و ریاســت باشــند؛ بلکه، او مقّرر 
داشته بود که بخش عمده ای از اختیارات به نهاد 
و مؤسســه ای - که او بیت عدل نامید - واگذار 
شود، مؤسسه ای که به حّل مسائل و پاسخگویی 
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در نسل بعدی که 

شاید تا حّدی قابل 

پيش بينی بود، 

پسران بهاءاهلل، 

نزاع برادر عليه 

برادِر پدر و عموی 

خود را بر سر 

جایگاه ریاست و 

جهت گيری آیندۀ 

بهائيت تكرار 

کردند. این بار 

برادر کوچک تر، 

برادر بزرگ تر را 

به زیاده خواهی 

بيش از حّد متهم 

کرد

به ســؤاالت بپردازد و در زمینه هایی 
که خط مشــی و سیاست روشنی در 
نصوص وجود نــدارد، تصمیم گیری 

نماید. نوشتة او چنین است: 
»بــر امنای بیت عدل فرض اســت تا دربارة 
موضوعاتــی که حکم آنها به صراحت در کتاب 
نیامده، با یکدیگر به مشــورت بپردازند، و آنچه 
را که مورد توافق آنهاست به اجرا بگذارند. بدون 
شــک، خداوند، هرچه بخواهــد را به آنها الهام 

می کند، و او قادر متعال است«. 
تمایالت و اقدامات استبدادی عبدالبهاء •

عبدالبهاء اگرچه اجازة تأسیس بیوت عدل 
بهائی را در ســطح محلی صــادر کرد، ولی 
اقدامی برای ایجاد بیت عدل بین المللی نکرد، 
و همــة اختیارات و قدرت بر جامعة بهائی را 
به تنهایی در دســت خود گرفت. بعید است 
که این اقدام همســو با خواست بهاءاهلل بوده 
باشد؛ بلکه او از عباس افندی خواسته بود تا 
در دوران زندگی خود از بهائیان بخواهد این 
مؤسســه را انتخاب کنند و خود او به عنوان 
رئیس و محمدعلی به عنوان نایب رئیس آن 

فعالیت نمایند. 
عبدالبهــاء پس از حدود 30 ســال رهبری 
و ریاســت بر بهائیان، بدون ایجاد بیت العدل، 
درگذشــت و زمام قدرت و اختیار را به نوه اش، 
شوقی افندی سپرد و به او عنوان »ولّی امر« داد. 
او هم در وصیتنامة خود به شوقی تأکید کرد که 
ریاست بر بهائیت را همراه و توأم با مؤسسه ای که 
اعضای آن به طور دمکراتیک انتخاب می شوند، 
به اجرا در آورد، و این همان مؤسسه ای است که 

بهاءاهلل از ابتدا آن را پیش بینی کرده بود. 

تکفیر، طرد، و اخراج همة فرزندان  •
و فامیل بهاءاهلل و عبدالبهاء توسط 

شوقی افندی
برخالف  نیــز،  افنــدی  شــوقی 
دســتورات پدربزرگش مبنی بر تشکیل و راه 
اندازی بیت العدل جهانی و رهبری آیین بهائی با 
مشارکت آن نهاد انتخابی، راه ریاست و حکمرانی 
فردی و یک جانبه را پیش گرفت. دورة ریاست 
و قیادت او بیش از 35 سال به طول انجامید و 
در تمام این مدت، هیچ گاه بیت العدل تشکیل 
نشــد. این تصمیم و انتخاب او بود، تصمیمی 
بر خــالف روح و نص الواح  وصایای عبدالبهاء. 
بهائیان بسیاری در کشورهای مختلف بودند که 
صالحیت و شایســتگی عضویت در بیت العدل 
جهانی را داشتند، ولی شــوقی افندی آشکارا 
ترجیــح داد که همة قــدرت و اختیارات را در 
دست خود حفظ کند - درست به همان ترتیب 
که عبدالبهاء، در دوران ریاست خود ترجیح داد 

و به اجرا گذاشت!
شــوقی افندی در زمینة دیگری هم پا جای 
پای پدربزرگ خود گذاشت؛ او نیز تصمیم گرفت 
تمامی فامیل و بســتگانی را که از خواسته ها و 
دیدگاه های او فرمانبرداری و متابعت بی چون و 
چرا نکنند، طرد و تکفیر و اخراج کند و از کلیة 
حقوق بهائی، محروم سازد. او تا پایان عمر خود، 
تمامی فرزندان و بازماندگان از نسل عبدالبهاء، و 
همچنین تمامی اوالد و بازماندگان از همسران 
دوم و ســوم بهاءاهلل را طرد و تکفیر، و از جامعة 
بهائی اخراج کرد. به ایــن ترتیب، تمام اهل و 
عیال و فامیل و بســتگان بهاءاهلل - به جز خود 
شــوقی افندی و همسرش روحیه خانم، و بیوة 
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شوقی افندی، 

نزدیكان و 

بستگان خود را 

به دالیل واهی، 

و بر سر مسائل و 

مباحث خصوصی و 

شخصی آنها، و بر 

اساس برداشت 

و تفسير کامالً 

استبدادی و 

خودخواهانه از 

اختيارات خود، 

به عنوان ولّی 

امر بهائی، طرد و 

تكفير، و از جامعۀ 

بهائی اخراج نمود

عبدالبهاء، منیره خانم، و تنها همشیرة 
تنی عبدالبهاء، بهّیه خانم - از جامعة 

بهائی طرد و محروم شدند. 
اگــر نگاهی منصفانــه به عملکرد 

عبدالبهاء داشــته باشیم، آن دسته از برادران و 
خواهــران ناتنی را که او به عنوان ناقضین عهد 
و میثاق اعــالم و طرد کرد، عمالً رهبران گروه 
بهائــی رقیب بودند؛ لذا شــاید عمل او توجیه 
منطقی، یا الاقل تصمیم او در حذف رقبا، جای 
بحث و گفت وگو داشته است. ولی شوقی افندی، 
نزدیکان و بستگان خود را به دالیل واهی، و بر 
سر مسائل و مباحث خصوصی و شخصی آنها، 
و بر اساس برداشت و تفسیر کاماًل استبدادی و 
خودخواهانه از اختیارات خود، به عنوان ولّی امر 
بهائی، طرد و تکفیــر، و از جامعة بهائی اخراج 

نمود.
یکــی از مضحک تریــن و آزاردهنده تریــن 
مثال ها، طرد منیب شــهید، پسر خالة شوقی 
افندی، به خاطر ازدواجش با یک فرد مسلمان 
بود. حسن جالل شــهید، آخرین نوادة در قید 

حیات عبدالبهاء، در این باره چنین می نویسد:
دربــارة بــرادرم، دکتر منیب شــهید، فارغ 
التحصیل از دانشگاه امریکایی بیروت... همسرش 
سرنا حسینی، دختر جمال حسینی بود. آقای 
حســینی، فرد محترم و برجســته، اهل بیت 
المقدس، سیاستمدار فلسطینی برجسته و مورد 
احترام بود، که توسط انگلیسی ها ابتدا به جزایر 
سیشل، و سپس به رودزیای جنوبی )زیمبابوه 
فعلی( تبعید گردید، تــا تالش های او را در راه 
استقالل فلسطین، ناکام بگذارند. در آن هنگام، 
برادرم منیب، و دختر ایشان، تصمیم به ازدواج 

گرفتند. دختر برای کسب رضایت پدر 
جهت ازدواج، با ایشان تماس گرفت. 
آقای حســینی که منیب شــهید را 
نمی شناخت، با یکی از دوستان خود 
در حیفا، به نام آقای تمیمی تماس گرفت. آقای 
تمیمی به او گفت کــه ازدواج نوة عبدالبهاء با 
دخترش را بپذیرد. بر اساس توصیه و تأیید وی، 
آقای حسینی رضایت خود را برای ازدواج اعالم، 

و آن را به فال نیک گرفت... .
برادر من یک بهائی واقعی و صادق بود، و تا 
پایان عمر هم چند بار سعی کرد به جامعة امر 
باز گردد ... منیب ناقض عهد و میثاق نبود و از 
محرومیت هایی که برایش پیش آوردند بسیار 

ناخرسند بود.
ازدواج یکی از نوادگان عبدالبهاء، با یک دختر 
مسلمان فلسطینی  و سیاســتمدار برجسته، 
می توانســت فرصت خوبــی بــرای تعامل و 
گفت وگوی سازنده بین جوامع اسالمی و بهائی 
در فلسطین باشد، ولی درعوض، شوقی افندی 
این ازدواج را نوعی بی وفایی و خیانت پسر خالة 
خود تلقی و به همین علت، او را از جامعة بهائی 
طرد نمود، حال آنکه ولــّی امر بهائی هیچ گاه 
صالحیت مخالفت بــا ازدواج فرزندان خانوادة 

بهاءاهلل، یا سایر بهائیان را نداشته است. 
شــوقی افندی همچنین دو خواهر خود، و 
یکــی از خاله زاده های خود را به علت ازدواج با 
فرزندان بهاءاهلل، از همسر سومش، گوهر خانم، 
طــرد و تکفیر و از جامعة بهائــی اخراج نمود. 
فروغیه خانم، دختر گوهر، و شوهرش سیدعلی 
افنان، برای مدتی از بهائیان وحدتگرا جانبداری 
کردند، ولی سرانجام با عبدالبهاء آشتی نمودند. 
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به نظر می رسد که پسران آقا و خانم 
افنان ترجیح دادند از کشمکش ها و 
نزاع هــای بهائی نســل پیش از خود 
فاصله بگیرند. معروف است که یکی 

از آنها نّیر افنــان، با همة افراد فامیل، از جمله 
فرزندان محمدعلــی و بدیع اهلل، روابط خوب و 
سالم و علیک داشت. خانم نگار بهائی امثالِم از 
او به نیکی یاد می کند. ظاهراً شوقی افندی فکر 
می کرد که این شاخة سوم از نسل بهاءاهلل، بیش 
از اندازه لیبرال هســتند، زیرا آنها به طرد سایر 
بستگان که عقیدة سخت و متعصبانه نسبت به 

آیین بهائی نداشتند، معتقد 
نبودند. از این رو، شــوقی 
را  بســتگانی  تمام  افندی 
که با این شــاخه از فامیل 
ازدواج کــرده بودند، مورد 
طرد و تکفیــر، و اخراج از 

جامعة بهائی قرار داد.
یکی دیگر از بستگان و 
افندی که  فامیل شــوقی 

توسط او طرد و تکفیر و از جامعة بهائی اخراج 
گردید و باید مورد توجه قرار گیرد، پسر خالة او، 
و نوة دیگر عبدالبهاء، روحی افنان بود، مبلّغی 

برجسته و مورد احترام برای آیین بهائی. 
هیچ یک از بــرادران و خواهــران، عمه ها، 
خاله ها، عموهــا و فرزندان آنهــا، و حّتی پدر 
و مادر شــوقی افندی، اجازه نیافتند به جامعة 
بهائی بازگردند. آنها با دستور گاردین، و سپس 
بیت العدل جهانی، به طور قطعی و دائمی طرد 
و تکفیر شدند؛ زیرا بیت العدل جهانی، تا امروز 
هم تبلیغ می کند گاردین مصون از خطا بوده، 

و بنابراین، تمام تصمیمات او به طور 
اتوماتیک تأیید و تنفیذ شده است. 

ویژگی های رهبری و ریاست  •
شوقی افندی، ولّی امر بهائی

همان گونه که واقعیات موجود نشان می دهد، 
ویژگی دوران قیادت و رهبری شــوقی افندی، 
استبداد و تمرکز قدرت دیکتاتور مآبانه، جنون 
و تخیالت بیمارگونه، و تعصب است که معموالً 
در جوامع دینی دوران مدرن و معاصر مشاهده 
نمی شــود. توضیحات هیچ یک از بســتگان او 
شنیده نشــد، و هیچ یک از آنها، قبل از اعالم 
حکــم طــرد، در هیــچ 
محکمــه ای و در حضــور 
هیچ قاضی و هیئت منصفة 
بی طرفــی، فرصت دفاع از 
خود را نیافتنــد؛ و زمانی 
که از جامعة بهائی طرد و 
اخراج شدند، گوش شنوایی 
برای شــنیدن دادخواست 
آنها نبود. یا نام آنها از تاریخ 
بهائی حذف می شــد، یا به رغــم باور محکم و 
خدمت بسیار به آیین بهائی، شخصیت و کاراکتر 

پَست و شریرانه ای برای آنها تصویر می گردید.
شــاید روشــن ترین تصویر از طرز فکر ولّی 
امر بهائی را بتوان در یــک تاریخ جانبدارانه و 
پیروزمندانه از آیین بهائی، نوشتة او، به نام قرن 
بدیع، مالحظــه کرد. در متن زیر، از این کتاب 
ص651-653، شوقی افندی با افراط و زیاده روی 
در بیان مطالب سخیف، با ذوق و اشتیاق وافر، 
به نقل مصایب و بدبختی ها، بیماری ها، و مرگ 
بعضی از افرادی که آنها را ناقضین عهد و میثاق 

نگار بهائی امثالم، نوۀ فرزند بهاءاهلل
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توضيحات هيچ یک 

از بستگان او 

شنيده نشد، و 

هيچ یک از آنها، 

قبل از اعالم 

حكم طرد، در 

هيچ محكمه ای 

و در حضور هيچ 

قاضی و هيئت 

منصفۀ بی طرفی، 

فرصت دفاع از 

خود را نيافتند؛ 

و زمانی که از 

جامعۀ بهائی طرد 

و اخراج شدند، 

گوش شنوایی 

برای شنيدن 

دادخواست آنها 
نبود

می نامد پرداخته، و مطالب خنده دار 
و ناپختــه ای را به طور غیرمنطقی و 
عجیبی، در نقل بیوگرافی و خاطرات 

آنها ذکر می کند:
»برادر محمدعلی بهائی )میرزا ضیاءاهلل(، در 
جوانی درگذشــت. میرزا آقاجان )کاشــی( که 
دستخوش تلقینات ســاالر نکث شده بود، سه 

سال پس از ضیاءاهلل به گور واصل شد... .
فروغیه خواهر ناتنی میرزا محمدعلی، از مرض 
سرطان هالک گردید، و سّیدعلی، شوهرش، بر 
اثر حملة قلبی مرد، پیش از آنکه پســرانش به 
دادش برسند. پسر ارشد سّیدعلی نیز در عنفوان 
شباب به مرض پدر گرفتار آمد و راه عدم پیمود. 
محمدجواد قزوینی، یکی از ناقضین مشهور، به 
ذلت و خواری افتاد و در سقر مقّر گزید.... جمال 
بروجــردی بزرگ ترین حامــی و قطب نفاق در 
ایــران، به مرض نفرت انگیزی مبتال گردید و به 
خاک فالکت و مّذلت افتاد. سّیدمهدی دهجی 
کــه به مرکز میثاق خیانت نمــود و به ناقضین 
پیوست، گمنام و مغلوب شد و در فقر و فاقه مرد؛ 
و به زودی زن و دو پسرش به وی ملحق شدند...

محمدعلی بهائی دچار بیماری فلج شــد و 
نیمی از بدنــش از کار افتاد و آالم و بیماری بر 
وی مستولی گردید، و در نهایت خسران مبین 
درگذشت و طبق شعائر اسالمی، در جوار یکی از 
مراقد آن قوم دفن شد و تا امروز قبرش متروک 
مانده است؛ حتی سنگی بر آن نهاده نشد و نام 
و نشانی منظور نگشت، و این نشان دهندة پوچی 
ادعاهای او و شــّدت عذابی است که بر او نازل 
شده، و او را عبرت ناظران و مثالی برای آگاهان 

نموده است«.

در مورد خود شوقی افندی، گفتنی 
است که او و همسرش، خود را ناتوان 
از بچه دار شــدن یافتنــد. با توجه به 
نداشــتن هیچ وارثی، و اینکه شوقی 
افندی جز خــودش بقیة فرزندان و بازماندگان 
بهاءاهلل را طرد و تکفیر و از جامعة بهائی اخراج 
کرده بود، دیگر کســی باقی نماند تا به موجب 
مفاد الــواح وصایای عبدالبهاء، واجد شــرایط 
انتصاب به عنوان جانشین او باشد. لذا با مرگ او، 
منصب والیت امر و گاردین به طور دائم خالی 

و بالتصدی شد. 
بهائیــان امــروزه عقیده دارند که سلســله 
جانشــینی حاکمیت الهی، از بــاب به بهاءاهلل، 
به عبدالبهاء، به شــوقی افندی، و به بیت العدل 
جهانی، کامل و بدون نقض عهد و میثاق بوده 
اســت - و اینکه رهبر آیین آنها در هر مرحله، 
مصون از خطــا بوده و انتقــال رهبری در هر 
مرحله، غیر قابل چالش بوده است. اما، واقعیات 
نشان می دهد که اینها تخیل و افسانه ای بیش 
نیست؛ واقعیت بسیار پیچیده تر از اینهاست، و 
شکاف ها و کاستی ها و خلل زیادی در آن وارد 

است، و البته بسیار جالب توجه است«.
اریک در قســمت پایانی کتاب تاریخ پنهان 

می نویسد:
»این همچنان یک ســؤال مطرح است که 
آیا دیــن، به مفهومی که ما می شناســیم، در 
توســعة آیندة تمدن جهانــی، نقش مهمی به 
عهده خواهد داشــت؟ الحاد و معنویت آزاد و 
بدون ســاختار طرف داران بیشتری می یابند و 
در بخش های توسعه یافتة جهان، ادیان سازمان 
یافته، طرف داران خود را از دست می دهند - و 
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آیين بهائی هم 

پر از حوادث و 

توطئه ها، تغييرات 

ناخواسته در 

سرنوشت خود 

بوده است. 

نمی دانيم که آیا 

دست خداوند در 

این آیين حضور 

داشته یا نه، ولی 

قطعاً دستی برای 

پنهان سازی و 

وارونه پردازی در 

آن وجود داشته 

است

گر چه بســیار بسیار ناچیز، ولی گویا 
ایــن روند رو به افزایش اســت. و در 
این قرن 21 بهائیت، در میان ادیان، 
موقعیت سخت و ضعیفی برای تغییر 

کیش پیروان سایر ادیان، و حفظ پیروان خود 
دارد. من شخصاً بر این عقیده هستم که دین در 
میان جامعة بشری باقی می ماند و حتی زمینة 
رشد و شــکوفایی هم دارد؛ زیرا در صحنة این 
دنیا، دین »عالی ترین رویداد و تکاپوی معنوی« 
اســت. دین نقطة اوج فعالیت و تجربة بشری 

است. 
در عصر اطالعات، که دیگر نمی توان اطالعات 
را از توده هــای مردم پنهان کرد، دین هایی که 
سرشار از درستی و صداقت، دارای کاراکترهای 
پیچیده و مباحث دراماتیک باشــند، و بتوانند 
به ســؤاالت و پرسش های مرتبط با تاریخ خود 
پاسخگو باشند و از مسئولیت خود، شانه خالی 
نکنند، خواهند توانست به بقای خود ادامه دهند 
و حتی رشــد و افزایش در میان پیروان خود را 
شاهد باشــند. اگر افراد جامعة بشری بخواهند 
دینی را برگزینند و از آن پیروی کنند، بسیاری 
از آنها به ســمت چنین دینــی جلب خواهند 
شد، درســت همان  طور که افراد فرهیخته، یا 
فرهنگی طرف دار ادبیات متعالی، نمایشنامه های 
شکســپیر، فیلم های درام تاریخی و مستند و 
امثالهم می باشند. در تاریخ همة »ادیان بزرگ« 
قطعات و لحظات خاکستری وجود دارد که در 
صورت اطالِع ما می تواند سؤال برانگیز باشد؛ در 
حالی که گروه های دینی موقت که ســرانجام 
از بیــن خواهند رفت )منظورم فرقه های دینی 
است( همواره تالش بی نتیجه ای برای ارائة یک 

تصویر و روایت تمیز و مرتب از خود 
دارند که البته بیــش از اندازة واقعی 
تمیز  روتوش شده و بنابراین، تالش 
و ظاهرســازی آنها پــوچ و بی معنا و 
بی نتیجه می شــود - یا اینکه هیچ گاه در تاریخ 
خود غنا و ارزش حقیقی، پیچیدگی و صحنه ها 

و ابعاد سخت و تکان دهنده نداشته اند. 
در واقــع، امروزه بدترین عیب یک دین، این 
است که تظاهر کند، به  رغم شواهد و مستندات 
موجــود، هیچ گونه عیب و نقصــی ندارد. همة 
دین های بزرگ، به ســهم خود، افرادی نابکار و 
رذل، در مناصــب و موقعیت های باال، گروه ها و 
دیدگاه های رقیب، جنگ های سخت و حماسی 
بین پهلوانــان، در موضوعات بزرگ و کوچک، 
اشتباهاتی که تصحیح شده است، اصطالحاتی 
که معقول می باشند، و توطئه هایی که با دقت 
و ظرافت طراحی شــده که تنها دست قدرت 
الهی می تواند شخصیت دینی را از آن عبور داده 
باشــد. آیین بهائی هم پر از حوادث و توطئه ها 
و تغییرات ناخواســته در سرنوشت خود بوده 
است. نمی دانیم که آیا دســت خداوند در این 
آیین حضور داشته یا نه، ولی قطعاً دستی برای 
پنهان سازی و وارونه پردازی در آن وجود داشته 

است«.
6 - دیدگاه اریک استتسون در مورد  •

عبدالبهاء
اریک جزء بهائیان وحدت گراســت و معتقد 
اســت بعد از عبدالبهاء بنا به دســتور بهاءاهلل 
محمدعلی افندی باید جانشین عبدالبهاء می شد 
و عبدالبهاء اجازه نداشت بر خالف دستور پدر 
عمل کند و محمدعلی را از مقام رهبری بعد از 
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او به پيروانش 

دستور داد با 

پيروان سایر 

ادیان، با روح 

و ریحان، رفتار 

نمایند؛ ولی غصن 

اعظم، پيروان 

خود را به شدت 

از معاشرت، 

گفت وگو، و 

مكاتبه با بهائيان 

وحدت گرا منع 

کرد، حتی به 

آنها اجازۀ انجام 

کوچک ترین 

معاملۀ تجاری را 

هم به  آنها نداد

خود عزل نماید و بدین وسیله فردی 
محترم، باســواد و ســخنوری را که 
بهائی مفید  برای جامعة  می توانست 
واقع شود، با بدترین وضعیت از جامعة 

بهائی اخراج نمــود. او در مقدمة کتاب »تاریخ 
پنهان« می نویسد:

»پــس از خواندن مجموعــه ای از مطالب و 
متون دست اّولی که توسط محمدعلی بهائی، 
شــعاع اهلل بهائی، و ســایر نویسندگان مکتب 
بهائیان وحدت گرا نوشــته شده، و قباًل منتشر 
شــده، یا هرگز منتشر نشده بود، به این نتیجه 
و جمع بندی رسیدم که صرف نظر از اینکه این 
افراد دارای دیدگاه »درست« یا »اشتباه« دینی 
باشند، از سوی رهبران جریان اکثریت بهائی و 
کتب تاریخی آنان مورد تهمت ناروا و اتهامات 
خصمانه قرار گرفته انــد. آنها بدون دلیل کافی 
متهم شــدند، و بدون دلیل به شخصیتشــان 
حمله شد، و ناچار شدند آیینی را که به وضوح 
به آن عالقه داشــتند، ترک کنند. بنابراین، از 
آنجــا که اجازة انحصاری جهت دسترســی به 
این مطالب منتشر نشده که توسط آنها نوشته 
شده بود، داده شد، برای خود احساس وظیفه و 
مسئولیت کردم تا آنها را منتشر نمایم؛ تا به این 
وسیله صدای آنها توسط همگان شنیده شود. 
تنها پس از خواندن و مطالعه مطالب و اظهارات 
آنهاست که بهائیان - یا هر فرد عالقه مند دیگر 
- می توانــد دربارة این چهره هــای تاریخی، و 
افکار، اعمال، ارزش ها و انگیزه های آنان شروع 
به بررسی آگاهانه و ارزیابی نماید. تنها با شنیدن 
و در نظر گرفتن اظهارات دو طرف یک مجادله 
است که ما می توانیم، بدون جهل و تعصب، به 

ارزیابی بپردازیم«.
استتســون دیــدگاه مثبتــی به 
اعتراضــات  و  نداشــته  عبدالبهــاء 
فراوانــی را بــر او وارد می داند. ما در 
این مختصــر نمی توانیم به همة این اعتراضات 
پرداخته و نسبت به صّحت و سقم آن اظهار نظر 
نماییم. در ادامه  به بعضی از اعتراضات بهائیان 
وحدت گرا به عملکرد عبدالبهاء اشاره می نماییم. 
آقای استتسون به نقل از آقای ابراهیم خیراهلل 
)از بهائیان امریکا( در جواب یکی از بهائیان که 
در مورد عملکرد عبدالبهاء و طرف دارانش سؤال 

می کند، چنین می نویسد:
»عملکرد عبدالبهاء بسیار متفاوت و متناقض 
با فرامین و احکام بهاءاهلل در عرصة خاکی بود، از 

جمله این تفاوت ها:
الف - موضوع طرد  •

بهــاءاهلل بــه وضوح اعــالم کــرده که وجه 
تمایز تعالیــم او ممنوعیت اختــالف و نزاع و 
نفرت پراکنی، و ایجاد وحدت و محّبت است . او 
به پیروانش دستور داد با پیروان سایر ادیان، با 
روح و ریحــان، رفتار نمایند؛ ولی غصن اعظم، 
پیروان خود را به شدت از معاشرت، گفت وگو، 
و مکاتبه با بهائیان وحدت گرا منع کرد، حتی به 
آنها اجازة انجام کوچک ترین معاملة تجاری را 
هم به  آنها نداد. همة ساکنان و شهروندان ساکن 

عّکا شاهد این رفتار و عملکرد بوده اند.
ب - اّدعاهای گزاف  •

بهاءاهلل گفت: »هر کس ادعای مظهریّت بکند، 
همانا کّذاب، دغل کار، و غاصب است!«

عباس افندی در رساله هایش، البته نه آشکار 
و صریح، بلکه با اشــاره و کنایــه، و در عبارات 
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عبدالبهاء، خود از 

آنچه نسبت به 

این فرد وفادار و 

مؤمن انجام داد 

متأثر گردید، ولی 

به اطرافيان و 

پيروانش دستور 

داد تا خادم اهلل 

را به زندان 

بيندازند و او 

را ظالمانه مورد 

ضرب و شتم قرار 

دهند؛ و آنها هم 

همان طور رفتار 

کردند

مبهــم و دو پهلو، ادعــای مظهریّت 
داشته اســت. مبلّغینی که از سوی 
او برای تبلیغ به کشــورهای مختلف 
اعزام می شدند، این اشارات و کنایات 

و عبارات مبهم را به نوعی توضیح می دهند که، 
در نهایت، او را »خود خدا« معرفی می کنند؛ یا 
در مواردی می گویند که »پدر« و »پسر« یکی 
هستند، و عباس افندی »مظهر« جدید است، و 
کالم او را باید کالم الهامی و اشراقی تلقی کرد. 
این مبلّغان رساله های متعددی در توجیه این 
اّدعا نوشته اند و حّتی مّدعی شده اند که جایگاه 

او برتر از جایگاه پدرش است . 
رساله های متعددی، به صورت دست نوشته، از 
مبلّغان طراز اّول او در اختیار ماست که شاهد و 
گواه این اّدعا می باشد. عباس افندی هم همواره 
از این مبلّغان با احترام، تکریم، و هدایا استقبال 
کرده است. او در همة آثار و نوشته هایش از آنها 
تجلیل و تکریم کرده، و آنها را به کشــورهای 
مختلف گسیل نمود تا به ارائه و گسترش آراء و 

تفکرات و نظرات غلط او بپردازند. 
ج - بی احترامی عبدالبهاء نسبت به خانوادة  •

بهاءاهلل 
بهاءاهلل به همگان دستور داد به اغصان احترام 
بگذارند، و از این طریق به تقویت و استحکام امر 
بپردازند. او به صراحت اعالم کرد که این حکم 
در گذشته و آینده باید نافذ باشد. او همچنین 
امر کرده اســت همة بهائیان باید به خانواده و 

بستگان او، احترام بگذارند. 
ولی عباس افندی این حکم و فرمان را زیر پا 
گذاشت و نادیده گرفت. به نظر می رسد قصد او، 
بیشتر بر تضعیف و تخریب امر بود؛ زیرا بهاءاهلل 

در »کتاب عهدی« دستور می دهد به 
منظور تقویت و استحکام امر بهائی، 

اغصان مورد احترام قرار گیرند. 
د - بی احترامی نسبت به منشی و  •

خادم بهاءاهلل 
بهاءاهلل به ما دستور می دهد که به خادم اهلل 
)میراز آقاجان، خادم و منشــی بهاءاهلل( احترام 

بگذاریم. 
ولی عباس افنــدی، در مکان مقدس )محل 
دفن بهــاءاهلل( هنگامی که خادم اهلل به دفاع از 
امراهلل برخاســت، او را مورد توهین و ضرب و 
شتم شــدید قرار داد. عبدالبهاء، خود از آنچه 
نسبت به این فرد وفادار و مؤمن انجام داد متأثر 
گردید، ولی به اطرافیان و پیروانش دستور داد تا 
خادم اهلل را به زندان بیندازند و او را ظالمانه مورد 
ضرب و شــتم قرار دهند؛ و آنها هم همان طور 
رفتار کردند! و اگر ترســی از مجازات حکومتی 
نداشتند، قطعاً او را به قتل رسانده بودند. تا به 
امروز هم بهائیان طرف دار عبدالبهاء، خادم اهلل را 
مورد لعن و نفرین قرار داده، و مطالب خالف و 

مجعولی را دربارة او جعل و منتشر می سازند. 
ـ - لعن و نفرین و شایعه پراکنی  • ه

بهــاءاهلل اقداماتــی نظیر غیبــت و تهمت، 
نفرت پراکنی و لعن و نفرین کردن را منع کرد؛ 
ولی عبدالبهاء، برای رسیدن به اهداف خویش، 
طرف دارانش را وادار ساخت همة این خالف های 
اخالقی را مرتکب شوند. این موارد، با مالحظه 
مطالب جلسات آنها، یا مطالعة نوشته های آنان 

که اینک در اختیار ماست، امکان پذیر است.
و- اعتماد به افراد غیر قابل اعتماد! •

عباس افندی نسبت به بستگان و افرادی که 
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یكی دیگر از 

کارهای عجيب 

عباس افندی 

این است که 

او بخش آخر 

وصيتنامۀ )کتاب 

عهدی( بهاءاهلل 

را که نزد او بود، 

پنهان و مكتوم 

داشت. اغصان و 

بستگان بسياری 

از اطرافيان و احّبا 

از او خواستند تا 

وصيتنامه را ارائه 

کند تا اختالفات 

برچيده شود 

و همۀ بهائيان 

مجدداً متحد 
گردند

مورد وثــوق و اعتماد و اتکای بهاءاهلل 
بودند، بی توجه بود. او در همة اتفاقات 
و مراسم نسبت به آنها بی توجه بود و 
آنها را خوار و خفیف نمود. در مقابل، 

نسبت به کســانی که پدرش، در دورة خود، به 
آنها بی اعتنا بود، احترام و اعتماد زیادی نشــان 
داد. عبدالبهاء به این افراد اجازه داد، هر طور که 

دوست دارند، در کلیة امور دخالت کنند!
ز- انتشار و توزیع نوشته های خود، و نه  •

نوشته های پدرش
بهــاءاهلل به بهائیــان دســتور داد »کلمات 
مقدسه و نصوص« او را چاپ و نشر کنند، ولی 
عبدالبهاء، به هر وسیلة ممکن، و با همة تالش و 
مساعی خود کوشید تا این حکم بهاءاهلل اجرایی 
نشــود. طرف داران و پیــروان عبدالبهاء، اجازه 
داشــتند تنها بخش هایی از آثار و نوشته های 
بهاءاهلل را بخوانند که بنا بر نظر و تفسیر او، در 
تأیید اّدعای عبدالبهاست. اگر اتفاقاً در جلسات 
بهائی فردی حاضر باشــد که اعتقاد راسخی به 
نصوص بهاءاهلل داشته باشد، در آن صورت، آنها 
قطعات کوتاهی از نوشــته های »پدر« را قرائت 
می کنند. در غیر این صورت، تمام آن چیزی که 
امروزه در جلسات قرائت می شود، یا در جزوات 
انتشار می یابد، نوشته های عباس افندی است. 
طرف داران او از قرائت الواح و کتب مهم بهاءاهلل 

منع شده اند.
ح - تعطیل کردن مؤسسة انتشاراتی بهاءاهلل •

با دستور و دستخط بهاءاهلل، مؤسسة چاپ و 
نشــری جهت چاپ آثار و کتــب او، و با هدف 
توزیع آنها در سراســر جهان تأســیس گردید. 
برخی از کتب در زمان حیات او، و برخی دیگر 

پس از فوت وی انتشار یافت. 
عباس افندی حداکثر تالش خود 
را به کار بســت تا آن مؤسسة چاپ و 
نشــر تعطیل شود و پیروان خود را از 
داشتن و استفاده از کتب منتشرة مؤسسة مزبور 

منع کرد. 
ط - انحالل محفل روحانی بهائیان در مصر  •

با فرمان بهاءاهلل، و طی حکمی با دستخط و 
امضای خود او، شرکتی در قاهره، مصر، تأسیس، 
و به نام مؤسسة روحانی نامگذاری شد که هدف 
آن خدمــت به امر اهلل بود. عباس افندی تالش 
زیادی برای انحالل آن به کار برد و سرانجام در 

این راه موفق شد!
بــا ایــن ترتیــب، او مهم تریــن اقدامات و 
تالش های به عمل آمــده در زمان بهاءاهلل را از 
بین برد و نابود ســاخت، تا هیچ اثر و نشانه ای 
از اقدامات صورت گرفتــه در زمان پدرش، در 

خاطره ها باقی نماند.
یکی دیگر از کارهای عجیب عباس افندی این 
است که او بخش آخر وصیتنامة )کتاب عهدی( 
بهاءاهلل را که نزد او بود، پنهان و مکتوم داشت. 
اغصان و بستگان بسیاری از اطرافیان و احّبا از 
او خواستند وصیتنامه را ارائه کند تا اختالفات 
برچیده شود و همة بهائیان مجدداً متحد گردند. 
ولــی او به این اصرارها توجهی نکرد و در اقدام 
خود مبنی بر پنهان کــردن وصیتنامه بهاءاهلل 
و نادیده گرفتن درخواســت ها اصــرار ورزید. 
این اقدام خیانت نســبت به وصیتنامه اســت. 
او نمی تواند ادعا کند که بر اســاس وصیتنامه 
منصوب شــده، ولی جرأت ارائه و نشان دادن 
قســمت پایانی آن را نداشته باشد، مضافاً آنکه 
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پس از بحث و 

گفت وگو دربارۀ 

اوضاع و احوال 

و تفاوت های 

عقيدتی، وقتی 

عباس افندی 

دریافت که آن 

زن نسبت به 

بهاءاهلل و احكام 

او پایدار و مؤمن 

است، و لذا افكار 

و مقاصد او را 

تأیيد نمی کند، 

برخاست و با این 

نيت که به او 

صدمۀ جسمانی 

وارد کند، با شدت 

و عصبانّيت به او 

حمله کرد

بخش هایی از آن را به غلط تفسیر و 
تببین کرده است.

 آنچــه در باال ذکر شــد، شــرح 
مختصــری از اقدامات عباس افندی 

بر علیه خواســت و ارادة پدرش است؛ اگر چه 
مطالب بیشــتری دربارة اقدامات و اظهارات او 
وجود دارد که درج آنها موافق حکمت نیست، 

و تنها باید آن را به طور شفاهی بازگو نمود«.
عبدالبهاء نــزد بهائیان به اخــالق نیکو و 
خوی پســندیده مشــهور اســت و نوعاً او را 
الگوی خوبی ها معرفی می نمایند. استتســون 
در مقدمة کتاب تاریخ پنهان به داستان هایی 
از رفتار عبدالبهاء با بهائیان اشــاره می نماید و 
در کتاب یاد شده، ســرفصل هایی را با عنوان 
»خوی خشــمگین عبدالبهاء« »رفتار عجیب 
عبدالبهاء« و »لعن و نفرین عبدالبهاء بر همسر 
و فرزنــدان بهاءاهلل« می آورد. او در ســرفصل 

»خوی خشمگین عبدالبهاء« می نویسد:
»یکبار همســر ظهور اهلل، همراه با خواهر و 
دخترانش، برای احترام به عبدالبهاء، به دیدار 
او، در خانه اش در عــّکا، رفتند. عباس افندی 
رفتار تندی نسبت به او نشان داد. پس از بحث 
و گفت وگو دربارة اوضاع و احوال و تفاوت های 
عقیدتی، وقتی عبــاس افندی دریافت که آن 
زن نسبت به بهاءاهلل و احکام او پایدار و مؤمن 
است، و لذا افکار و مقاصد او را تأیید نمی کند، 
برخاست و با این نیت که به او صدمة جسمانی 
وارد کند، با شدت و عصبانّیت به او حمله کرد. 
او که احســاس خطر کرد، از خانة او خارج و 
به قصر بهجی بازگشــت. ایــن حادثه موجب 
تأثر و تألم عمیق برادران و خواهران او گردید. 

واقعاً جای تعجب و شــگفتی است 
که عبدالبهــاء جرئت چنین رفتاری 
نسبت به همسر پدرش، مظهراهلل، را 
به خود داده، در حالی که می دانست 
بهاءاهلل امر کرده که با احترام کامل با مشاٌر الیها 
رفتار شــود. اگر کسی که اّدعا می کند رئیس 
این آیین و گروه اســت خودش اقدام به نقض 
دستورات کند، از پیروان چگونه می توان انتظار 

اطاعت و فرمانبرداری داشت؟
عباس افندی به دفعات، برادران و خواهرانش 
را بر ســر مزار بهاءاهلل می دید و با آنها با تندی 
و خشــم و عصبانیت صحبت می کرد و رفتار 
ناروایی نســبت به آنها داشت تا آنها را مجبور 
به باور و عقیده ای ســازد که بر خالف احکام 
و قوانیــن حضــرت اعلی، علیــه االبهی، بود. 
یــک بار، او با زور و عصبانیت، دســت خواهر 
کوچکش )فروغیــه خانم( را گرفت و چندین 
بار، دســت مشاٌر الیها را با شدت به سر ایشان 
کوبید. حادثه در مقابل چشــمان عدة زیادی 
از بســتگان و بهائیان روی داد. دو بچه کودک 
فروغیه، و کســانی که حاضر بودنــد، از زن و 
مرد، به طرف داری او برخواستند و از عبدالبهاء 
خواستند دست بردارد و به او رحم کند. عباس 
افندی به آنها توجهی نکرد، و به ضرب و شتم او 
ادامه داد و با صدای بلند، کلمات تند و زشتی را 
نثار او کرد. بر اثر استمرار چنین رفتارها و هتک 
حرمت ها، خواهری که مورد ضرب و جرح قرار 
گرفته بود، دچار ضعف و ضایعة مغزی شــد و 
پــس از آن، به نوعی فلج دچار گردید و مدت 
پنج سال  در بستر خوابید. آیا می توان گفت که 
چنین رفتارهایی منطبق با احکام و دستوراتی 
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عباس افندی 

به آنها توجهی 

نكرد، و به ضرب 

و شتم او ادامه 

داد و با صدای 

بلند، کلمات تند 

و زشتی را نثار 

او کرد. بر اثر 

استمرار چنين 

رفتارها و هتک 

حرمت ها، خواهری 

که مورد ضرب و 

جرح قرار گرفته 

بود، دچار ضعف و 

ضایعۀ مغزی شد 

و پس از آن، به 

نوعی فلج دچار 

گردید و مدت پنج 

سال  در بستر 
خوابيد

اســت که بهاءاهلل دربارة همســر و 
دخترانش صادر نموده بود؟ آیا افراد 
از  مؤمن و درســت کردار می توانند 

چنین رفتارهایی راضی باشند؟«
استتسون از قول محمدجواد قزوینی یکی از 
افراد حلقة داخلی و نزدیکان بهاءاهلل که از سوی 
او لقب اسم اهلل الجد را گرفته بود نقل می کند 

که می گوید:
»اطرافیــان و پیروان عبدالبهــاء، به هنگام 
مرگ ضیاءاهلل افندی، یکی از پســران بهاءاهلل، 
که از محمدعلــی و وحدت گرایان جانبداری 
کرده بود، به جشــن و پایکوبی پرداختند و از 
نوشیدنی هایی که خوردن آن در زمان جشن ها 

رایج است، نوشیدند!« 
در عین حال، ما باید نسبت به این موضوع 
هشیار باشیم که شــاید جناب قزوینی قصد 
بیــان و توصیف روحیات و رفتــار تعدادی از 
بهائیان را داشته اســت. نکتة تأسف بار دیگر 
این اســت که او مّدعی می شود که به چشم 
خود شاهد تالش برای ربودن ثریا سمندری، 
بیوة ضیاءاهلل، در اقدامی هماهنگ شده توسط 
همسر عبدالبهاء بوده است. اگر شرح و گزارش 
جناب قزوینی درست باشــد، در آن صورت، 
برخی اعمال و رفتار خالف و شــریرانه ای که 
در این سند، از عملکرد جامعة بهائی عّکا، تحت 
زعامت و رهبری عبدالبهاء، توصیف می شود، 
آنها را بــه طور کامل و صریــح، یک کالت و 
فرقة خطرناک نشــان می دهــد، صرف نظر از 
اینکه کسی بخواهد تصویر ارائه شده از سوی 
جناب قزوینی را بپذیرد، یا انکار کند، بهائیان 
بایــد بدانند که محمدجــواد قزوینی یکی از 

نزدیک تریــن و قابــل احترام ترین 
اطرافیان بهاءاهلل بوده است. گزارش 
او از حــوادث و رویدادها را صرفاً به 
این علت که باور آن برای طرف داران 
آیین بهائی ناخوشــایند است، نمی  توان کنار 
گذاشــت و حذف کرد. جناب قزوینی جایگاه 
برجسته ای در میان نخبگان بهائیان اّولیه دارد؛ 
او یکی از نه نفری بود که از ســوی عبدالبهاء، 
برای شنیدن قرائت وصیتنامة بهاءاهلل - قبل از 
آنکه آن  را برای کّل جامعة بهائی منتشر کنند 
- انتخاب شــد. با چنین موقعیت و جایگاهی، 
جناب قزوینی اّدعای محمدعلی بهائی را مبنی 
بر اینکه بخشی از وصیتنامه، توسط عبدالبهاء، 
با کاغذ، پنهان و پوشیده شده بود، تا تمام آن 

به طورکامل خوانده نشود، تأیید می کند«.
گفتنی است که بهائیان طرف دار بیت العدل، 
عبدالبهاء را در جایگاه بسیار واالیی می دانند و 
نســبت هایی را که بهائیان وحدت گرا از جمله 
اریک استتســون به عبدالبهاء می  دهند قبول 
ندارنــد، در کتاب های بهائــی، از محمدعلی 
افندی، برادر عبدالبهاء، به زشتی یاد می شود و 
همة نسبت هایی را که در باال به عبدالبهاء داده 
شده است عیناً به محمدعلی افندی می دهند. 
و این کار قضاوت را کمی مشکل می نماید. مگر 
اینکه دالیل هر دو طرف به دقت مورد بازبینی 

قرار گیرد.
7- پیش بینی آیندة بهائیت در ایران از  •

دید اریک استتسون
اریک استتســون نیم نگاهی نیز به فعالیت 
بهائیان در ایران دارد، و اقدامات بهائیان ایران را 
رصد نموده است. او در جواب این سؤال که آیا 
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اگر شرح و 

گزارش جناب 

قزوینی درست 

باشد، در 

آن صورت، 

برخی اعمال و 

رفتار خالف و 

شریرانه ای که 

در این سند، از 

عملكرد جامعۀ 

بهائی عّكا، تحت 

زعامت و رهبری 

عبدالبهاء، توصيف 

می شود، آنها را 

به طور کامل و 

صریح، یک کالت 

و فرقۀ خطرناک 

نشان می دهد

بهائیت در ایران آینده ای دارد، یا باید 
آن را در کتاب های تاریخ جست وجو 

نمود؟ چنین می گوید:
بر اساس اینکه  در ایران نسبت به 

بهائیان چه رفتاری شود، چند فرض محتمل 
است:

سناریوی1: اگر ایران طی 20 سال آینده از 
یک حکومت دمکراتیک برخوردار شود:

-  بهائیت در ایران، رشــد قابل توجهی خواهد 
کرد. 

-  در سایر مناطق، رشد زیادی نخواهد داشت.
-  بهائیت تبدیل به یک دین محلّی خواهد شد؛ 

چیزی شبیه زرتشتی گری.
ســناریوی 2: اگر در 20 سال آینده، حکومت 
ایران حقوق بشر را برای بهائیان در نظر نگیرد 

و به آنها فشار آورد:
-  بهائیت به خمودی می گراید.

-  بهائیت حالت فرقه گرا و متصلّب تری، نسبت 
به وضعیت کنونی، به خود می گیرد؛ زیرا جنبة 
انتخابــات آزاد و دمکراتیک  در بهائیت از بین 
می رود و تشــکیالت انتصابی  و خود خوانده، 
قدرت می گیــرد؛ مضافاً اینکــه بهائیان برای 
دفاع از خود، به تقویت و فشرده ســازی خود 

می پردازند.
-  بسیاری از کسانی که بهائی هستند، درعین 
باور بهائی، در شــکل و فرم های دیگری بروز 
مذهبی پیدا می کنند؛ مثل صوفیه... البته یک 
سؤال دیگر این اســت که اگر فرضاً ایران بعد 
از 20 ســال از این تاریخ حالت لیبرال به خود 
بگیرد، چه وضعیتی برای بهائیت پیش خواهد 

آمد؟

در چنیــن فرضــی، مــن خیلی 
خوشبین نیســتم که بهائیت آیندة 
روشنی داشته باشد؛ زیرا تشکیالت 
بهائــی در ایــران بســیار متصلّب، 
بنیادگرا، و انتقادناپذیر و بســته خواهد ماند و 
یارای پاســخگویی و جذابیت برای مردمی با 
تفکرات لیبرالی و اندیشة آزاد را نخواهد داشت، 

و چه بسا بخشی از بهائیان به اسالم بگروند. 
یک سناریوی سومی هم هست و آن اینکه  
رهبران جامعة بهائی دســت از تعصب بردارند 
و خط مشــی آزاد و لیبرالــی را برگزینند. این 
می تواند باعث رشد و پیشرفت آنها گردد. البته 
به نظر من این فرض، کمترین شانس وقوع را 
دارد؛ زیرا با توجــه به عملکرد و روند حرکت 
درونی بهائیت در ســه دهة گذشــته چنین 

چیزی خیلی بعید است. 
اریک معتقد اســت پیــروان آیین بهائی از 
همة ظرفیت های آن استفاده نکرده اند. بهائیان 
برخورد بســیار فرقه گرایانه ای دارند، یا زیاده 
از حد کورکورانه از تشــکیالت رهبری پیروی 
می کننــد. دیگر آنکه بســیار وقــت و تمرکز 
خــود را بر روی برنامه های آمــاری و افزایش 
شرکت کنندگان در جلسات تبلیغ گذاشته اند 
و عماًل از گفت وگو و تعامالت جهانی وحدت، 
رســانة اجتماعی، و عملکرد انســان دوستانة 

واقعی بازمانده اند. 
او در مقالــة خود با نام »شــورای خرد یک 
محفل و مجمع بزرگ و جامع« که در وبالگ 

میثاق ابدی آمده است، ادامه می دهد:
شــاید یکی از دالیلی که بهائیان نتوانستند 
تاکنون رشــد مناسب و جایگاه درخوری پیدا 
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در چنين فرضی، 

من خيلی خوشبين 

نيستم که بهائيت 

آیندۀ روشنی 

داشته باشد؛ زیرا 

تشكيالت بهائی 

در ایران بسيار 

متصلّب، بنيادگرا، 

و انتقادناپذیر و 

بسته خواهد ماند 

و یارای پاسخگویی 

و جذابيت برای 

مردمی با تفكرات 

ليبرالی و اندیشۀ 

آزاد را نخواهد 

داشت، و چه بسا 

بخشی از بهائيان 

به اسالم بگروند

کنند این اســت که بیــش از توجه 
به تعالیم بزرگ و انســانی، درصدد 
افزایش آمار طرف داران خود بوده اند. 
من گمــان می کنم اگر بهاءاهلل امروز 

زنده بود به جای تمرکز بیش از حد بر مسائل 
داخلــی و اهتمام بیش از حد بر تبلیغ پیروان 
سایر ادیان، بهائیان را تشویق می کرد تا تالش 
و انرژی و پول خود را صرف پیشــبرد تصویر 

بهتری از بشریت متحد نمایند. 
مــن فکر می کنم بهائیان اهــداف و تعالیم 
اصلی خود را گم کرده اند. به عقیدة من بهائی 
واقعی بودن، یعنی تــالش در جهت یگانگی 
روحانیت بشری وحدت و یگانگی تمدن بشری 
هرگز از راه تبلیغ آیین بهائی محقق نمی گردد. 
بــه دالیل مختلف مردم جهــان تمایلی برای 
بهائی شدن ندارند. این موضوع نباید بهائیان را 

از ترویج تعالیم عمیق و انسانی دور سازد.
استتســون در مقالة »آیین بهائی چیست؟ 
تجدیدنظــر در گفتار بهائــی«43 که در تاریخ 
2010/1/23 در گروه اینترنتی یاهو آمده است 

می نویسد:
می دانیــم که همة پیامبــران الهی همواره 
دربارة وحدت صحبــت کرده اند و از تفرقه بر 
حذر داشته اند. بنابراین، چنانچه تالش کنیم 
تا خود را از سایر ادیان الهی دور کنیم، به روح 
مقّدس و وحدت ادیان لطمه زده ایم و در این 
صورت، ممکن است مســتوجب عذاب الهی 

شویم. 
غیر ممکن است که به تبلیغ دین بپردازیم، 
مگر آنکه دیانت را بشناسیم. امروزه برداشت های 
مختلفی از آیین بهائی وجود دارد. تفاوت ها آن 

قدر زیاد است که هر کس باید برای 
خود دست به انتخاب بزند. 

بیت العدل جهانی عقیده دارد که 
هدف بهائیت  ایجاد و اســتقرار یک 
ســازمان جامع و مصون از خطاست تا روزی 
بر جهان حکومت کند و از این طریق، وحدت 
و یکپارچگی )دینی و سیاسی( به وجود آورد 
و نیز مردم را متقاعد ســازد که به مقّررات و 

سیاست های آن تشکیالت گردن نهند. 
بهائیت وحدت گرا معتقد است هدف آیین 
بهائی ترویج و تشــویق مردم به پذیرش این 
نکته اســت که همة ادیــان از جانب خداوند 
نازل شــده اند؛ باید به یکدیگر احترام بگذارند، 
مدارا، تفاهم و مشــارکت در بین مردم جهان 
باید تشویق گردد؛ و باید تعالیم و اصولی اجرا 
گردد که به پیشــرفت تمدن انسانی در سطح 
جهانی کمک کند و این امور مستلزم استقرار 

یک حکومت دینی جهانی بهائی نیست!
اینها دو تصویر متفاوت و ناسازگار از دیانت 
هستند. اینها نه تفاوت های جزئی، بلکه اختالف 
در اصول و اســاس است. متأســفانه، پیروان 
بهــاءاهلل باید انتخاب کنند که کدام یک از این  
دو دیدگاه با یافته های آنها از دیانت نزدیک  تر 
است و اینکه چه نگرش و تعلیمی برای جهان 
امروز مناسب تر است. خداوند هرگز کسانی  را 
که صادقانه و از ســِر خیرخواهی عمل کنند، 

مجازات نخواهد کرد. 
8- اعتراض به دیدگاه های کالمی بهائیت •

دالیل خروج اریک استتسون از بهائیت تنها 
مخالفت با تشکیالت و قدرت طلبی آنان نبود؛ 
بلکــه او به برخی از مباحث کالمی و اعتقادی 
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شاید یكی از 

دالیلی که بهائيان 

نتوانستند تاکنون 

رشد مناسب و 

جایگاه درخوری 

پيدا کنند این 

است که بيش از 

توجه به تعاليم 

بزرگ و انسانی، 

درصدد افزایش 

آمار طرف داران 

خود بوده اند

بهائی نیز انتقاد جّدی دارد. 
او در مقالــة »بهائیت از نگاه یک 
Ba-  فرد وحدت گرا« که در ســایت

hai-Faith.com درج کــرده بــه 

برخــی از این انتقادات به شــرح زیر اشــاره 
می نماید:

الف- عدم همخوانی کتاب اقدس با تمدن  •
قرن بیست و یکم

این کتاب مجموعــة احکام و قوانین بهائی 
است که توســط بهاءاهلل نوشته شده است. او 
می گوید که همة مردم جهان باید طی 1000 
سال آینده از احکام و دســتورات و قوانین او 

اطاعت کنند. 
گرچــه برخی از احکام موجــود در کتاب 
اقدس قابل اجراســت؛ ولی بسیاری دیگر از 
احکام و دستورات آن برای تمّدن مدرن و قرن 
بیست و یکمی نامناسب است و نشان می دهد 
که ذهنیت بهاءاهلل تا حّدی، به شرایط زمانی 
و مکانی و فرهنگی و زیســت او محدود بوده 
است. برای مثال، بهاءاهلل حکم کرده که باید 
عالمت و داغی بر روی پیشــانی دزد گذاشته 
شود که برای دیگران قابل رؤیت باشد. چنین 
کاری به سختی با ارزش های مدرن و امروزین 

قابل تطبیق می باشد. 
من همچنین با این اّدعا و درخواست بهاءاهلل، 
که همة مردم باید مرجعیت و ریاست معنوی 
و روحی او را بپذیرند و از احکام و دســتورات 
کتابش متابعت کنند، مخالفم. من با بسیاری از 
آموزه های کتاب او موافق نیستم؛ زیرا بسیاری 
از احکام کتاب اقدس پیش از اینکه زمینه اجرا 

پیدا کند به تاریخ پیوسته است.

بهائیان باید با خود صداقت داشته 
باشــند و بار دیگر نظری بر احکام 
اقدس بیندازند و ببینند کدام بخش 
از آن هنــوز قابل اجراســت، کدام 
بخش از آن باید بازنگری و بر اســاس موازین 
و معیارهای مدرن و لیبرالی، باز تفسیر شود 
و کدام بخش های آن  را باید به  تاریخ سپرد. 

ب- بیت العدل در جایگاه رهبری  •
حکومت های جهان

اعضای تشکیالت بهائی نه تنها معتقد به 
مقام عصمت و ملهــم به الهام الهی  بودن 
بیت العدل جهانی می باشــند، بلکه عقیده 
دارند که ســرانجام تمام مردم ملل جهان 
باید حاکمیت و ریاست بیت العدل جهانی 
را بر خــود بپذیرند. به ویژه، محافظه کاران 
و بنیادگرایان بهائی بر این عقیده هستند 
که همة امــور حکومتی بایــد در اختیار 
بیت العدل قرارگیرد؛ یا آن طور که آنها بیان 
می کنند بیت العدل باید از قدرتی باالتر از 
دولت های جهان برخوردار باشد. ظاهراً این 
مطلب ناشی از برداشت و تفسیر غلطی، از 
جمله ای اســت که بهاءاهلل در کتاب اقدس 

آورده است. 
بهائیت حیفایی، حکومت بهائیت بر جهان 
را یکی از تعالیم خود می داند، ولی هیچ گاه به  
طور شفاف دربارة چگونگی تحقّق آن، مطلبی 
ابراز نکرده است. برخی از روشنفکران بهائی 
بــا این ایده و تعلیم مخالفــت کرده اند، ولی 
بیت العدل آنها را از جامعة بهائی اخراج نموده 
است. عدة دیگری از آنها نیز مجبور به سکوت 
و کتمان عقیدة خود شده اند. غالب نوشته های 
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گرچه برخی از 

احكام موجود در 

کتاب اقدس قابل 

اجراست؛ ولی 

بسياری دیگر از 

احكام و دستورات 

آن برای تمّدن 

مدرن و قرن 

بيست و یكمی 

نامناسب است و 

نشان می دهد که 

ذهنيت بهاءاهلل تا 

حّدی، به شرایط 

زمانی و مكانی و 

فرهنگی و زیست 

او محدود بوده 
است

بهــاءاهلل، به وضوح از دموکراســی 
ســکوالر جانــب داری می کند و نه 
حکومت بهائــی. با این حــال، در 
حال حاضــر، تفکر حکومت جهانی 

بهائی، در تشکیالت و تفکر بهائی غلبه دارد، و 
احتماالً در آینده نیز چنین خواهد ماند؛ زیرا 
این عقیده و باور از سوی بیت العدل »مصون از 

خطا« ترویج می شود.
در خصوص »بیت العــدل جهانی«، به آن 
نحوی که تأســیس شده و به عنوان موسسة 
رهبــری جامعة بهائی اکثریت قــرار گرفته، 
بایــد بگوییم که این برداشــت، تنها یکی از 
برداشــت های محتمل از نوشــتة بهاءاهلل در 

خصوص رهبری معنوی است.
آنچه که بهاءاهلل تعلیم داده اســت، ایجاد 
یک مؤسســة محلی به نام »بیت عدل« در 
هر شهر می باشد، شبیه به شورای شهری که  
در هر شــهر کوچک و بزرگ ایجاد می شود. 
او هرگــز چیــزی دربارة بیت عــدل ملّی یا 
بین المللی نگفت. تنهــا این را اضافه کرد که 
تعداد شرکت کنندگان در جلسات بیت عدل 
نباید کمتر از نه نفر باشد. در تئوری هم حضور 
خانم ها ممنوع نبــود )محدودکردن اعضای 
بیت العدل به آقایان، بر اساس تفسیری است 
که بعداً عبدالبهاء ارائه کرد.( حتی در عبارت 
بهــاءاهلل محدودیتی دربــارة انحصار اعضای 

بیت العدل به بهائیان نیست.
از آنجا که بســیار بعید است - با توجه به 
ویژگی هــا و تنگ نظری های حاکم بر بهائیت 
حیفایی و تابــع بیت العدل- اساســاً جامعة 
بهائی رشــد جمعیتی چندانی پیدا کند که 

بتواند خواســته های سیاسی خود 
را بر جوامع دیگــر دیکته کند؛ لذا 
برای غیر بهائیان جــای هیچ گونه 
نگرانی نیســت! ولــی صرف نظر از 
بهائی  بنیادگرایان  واقعیات اجرایی، نظریــة 
دربارة حکومــت بهائی جهانی آینده، ایدة بد 

و ناپسندی است. 
به عقیدة من و اکثریت مطلق اندیشمندان 
مترقی در دنیای کنونی، باید از تعالیم بهاءاهلل 
و ایدة جدایی دین و حکومت طرف داری کرد. 
بهائیان باید از ایــن تئوری ها و نظرات تاریخ 
گذشــته که مأخذ روشــنی نیز در تعالیم و 
نوشــته های بهاءاهلل ندارند، دســت بردارند. 
این شوقی افندی، جانشــین تعیین شده از 
ســوی عبدالبهاء بود که از حکومت بهائیان 
بر جهان صحبت کرد، و نوشــته های بهائی 
را به نحوی تعبیر و تفســیر کرد که مناسب 
خواست و ترجیح خودش، مبنی بر حکومت 
واحد جهانی، تحت رهبری بیت العدل جهانی 
بهائی باشد. بهائیان باید از این تخیالت عبور 
کنند و تعالیم بهائی را به نحو مناسبی تفسیر 
کنند و دیدگاه های سیاسی و حکومتی خود را 
مطابق با ارزش های دمکراتیک قرن بیست و 

یکم تنظیم نمایند.
ج- برداشت غلط بهائیت از ادیان ابراهیمی •

بهائیت، هر یک از ادیــان بزرگ جهانی را، 
بخش و مرحله ای از مراحل تکاملی نزول دین 
و ارائة دانش معنوی، از سوی پروردگار می داند. 
ایــن ایده اگرچــه مزایایــی دارد، ولی نوعی 
ســاده انگاری نســبت به تاریخ معنوی انسان 
است. آیین بهائی، آن گونه که پیروانش تفسیر 
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این شوقی 

افندی، جانشين 

تعيين شده از 

سوی عبدالبهاء 

بود که از حكومت 

بهائيان بر جهان 

صحبت کرد، و 

نوشته های بهائی 

را به نحوی تعبير 

و تفسير کرد که 

مناسب خواست 

و ترجيح خودش، 

مبنی بر حكومت 

واحد جهانی، تحت 

رهبری بيت العدل 

جهانی بهائی باشد

می کنند، برخی سنت های معنوی و 
آیینی همچون تائوئیسم و سیک را 

نادیده می گیرد. 
درســت  بــرای  همچنیــن 

نشــان دادن فرضیة خود، تفاوت های عمیق 
میان ادیــان ابراهیمی و غیــر ابراهیمی را 
انکار می کند. برداشــت بهائیت از مجموعة 
ادیان و آیین هــا، و ارائة آنها در یک نمودار 
خطی، محدود و ساده انگارانه است. ظاهراً 
بهاءاهلل و جانشــینانش تنها شناخت اندکی 
نسبت به اسالم و ادیان ابراهیمی داشتند و 
نسبت به ادیان شرقی، همچون هندوئیسم، 
بودیسم، جینیسم، سیک، تائوئیسم و مکتب 
کنفوســیوس آگاهی و شناخت صحیحی 
نداشــتند. لذا او تقریباً چیــزی دربارة این 
مکاتب، با میلیاردها پیرو در سراسر جهان، 
ننوشته است؛ زیرا او تمایل و انگیزه ای نسبت 
به مردم شرقی نداشت و هواداران او عمدتاً از 

میان مسلمانان بودند. 
عبدالبهاء و نوه و جانشین او، شوقی افندی، 
موضوع بهائیت و تعلیم وحدت ادیان را مورد 
توجه قرار دادند و مطالبی دربارة بخشی از 
آیین های شرقی نوشتند؛ زیرا به هدف اتحاد 

جوامع بشری باور داشتند.
اگر قرار است ما صداقت داشته باشیم، باید 
اعتراف کنیم که مفهوم دیدگاه خطی بهائیان، 
مبنی بر اینکه خداوند هر 1000 ســال یک 
مظهر جدید، یک آییــن جدید، و یک کتاب 
جدید، بر بشریت نازل می کند، هیچ گاه اتفاق 
نیفتاده اســت. بهائیت تالش کرده تا برخی 
عقاید و باورهای غیر ابراهیمی را نیز در الگوی 

اســالمی تاریخ دینی وارد کند، ولی 
من تصور می کنــم در این موضوع، 
بایــد تجدیدنظر شــود. اگر بتوانیم 
بنیادگرایانه   و  فرقه گرایانه  پوســتة 
تفسیر بهائیت از تاریخ تحّول اندیشة معنوی 
را شکســته و آن را کنار بگذاریم، می شود به 
دیدگاه لیبرال تر و آزاد منشانه تری دست یافت.

نتیجه گیری •
اریک استتسون سخنران، نویسنده، محقق، 
متفکر، کارآفرین و متکلم بهائی، پس از چهار 
ســال عضویت فعال در جامعه و تشکیالت 
بهائی، به دلیل مواضع انتقادی و دیدگاه های 
آزاد اندیشــانه ای که داشت از بهائیت اخراج 
شد. او سعی داشت با اظهار نظرها و مقاالت 
و سخنرانی های انتقادی خود، اصالحاتی را 
در آیین بهائی بــه وجود آورد و نقاط ضعف 

موجود در آن را به دیگران گوشزد نماید.
او هیچ گاه برخورد تند و ستیزه جویانه ای با 
تشکیالت بهائی نداشت، ولی به دیدگاه های 
بهائیان بیت العدلی، انتقاد جّدی وارد آورد. 
استتسون معتقد به عصمت و مصون از خطا 
بودن رهبران بهائی نیســت و قبول چنین 
اعتقادی را حرکت به ســوی دیکتاتوری و 
استبداد در درون جامعة بهائی می داند. او به 
مشروعیت سیر رهبری بهائیت انتقاد شدید 
دارد و پس از عبدالبهاء، محمدعلی افندی 
برادر عبدالبهاء را جانشــین قانونی و واقعی 
بهاءاهلل، معرفی می نماید. او به آیندة بهائیت 
خوشبین نیست و معتقد است که بهائیت  با 
پتانسیل فعلی، نمی تواند از پیشرفت و رشد 

و توانایی قابل مالحظه ای برخوردار گردد.
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و  نخبــگان  بازگشــت 
محققان بهائی از بهائیت و 
نوشتن آنچه که در طول مدت بهائی بودنشان 
در این آئین از رهبران و سران و دیگر بهائیان 
دیده اند براي پي بردن به چهرة واقعي این آئین 
و رهبران و ســرکردگان آن از بهترین منابع 
است. در واقع با مراجعه به نوشته ها و خاطرات 
برخي متبریّان از بهائیت می توان شناخت بهتر 

و دقیق تری از این مسلک به دست آورد.
حاج میرزاحسن بروجردی ملّقب به »نیکو«، 
یکی از مشــهورترین مبلغان بهائیت در بین 
بهائیان اســت که بعد از گذشــت سال های 
بســیاری که در بین بهائیان بود و با رئیس 
و مرئوس آنها حشــر و نشر داشت و با چشم 
خویش شاهد انحراف در رفتار و کردار رهبران 
و تفاوت حرف تا عمل آنها در این فرقه بود؛ به 
طور علنی از بهائیت اعالم انزجار کرد و از آن 
تبّری جست. این مقاله به  اختصار به شرح حال 

زندگی نیکو می پردازد.
کلید واژه : حسن نیکو، بهائیت، بهاءاهلل، فلسفة 

نیکو

چکیـده
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الزم است به این 

نكته توجه شود 

که عدۀ زیادی از 

مبلغان بهائی پس 

از مواجهه با علما 

و دانشمندان 

مسلمان متوجه 

بطالن فرقۀ 

بهائيت شده اند و 

از آن تبری جسته 

و برگشته اند. 

این افراد که در 

اصطالح »متبّری« 

خوانده می شوند 

و به چند دسته 

قابل تقسيم 

هستند.

مقدمه •
یکی از روش هــای تبلیغ بهائیان 
برای جذب بیشتر افراد به این آئین؛ 
انتخاب نخبه ها و دانشمندان جامعه 

اســت. در واقع بهائیان با این ترفند، به دیگران 
این گونــه القا می کنند که اکثــر گروندگان به 
بهائیت، اهل فضل و دانش و از تحصیل کردگان 
هســتند و بهائیت را با جان و دل پذیرفته اند و 
بدین  وسیله عوام الناس را فریفته و به سوی خود 

می کشند. )مراغی، ایقاظ، ص 40(
الزم اســت به این نکته توجه شود که عدة 
زیادی از مبلغان بهائی پس از مواجهه با علما و 
دانشمندان مسلمان متوجه بطالن فرقة بهائیت 
شــده اند و از آن تبری جسته و برگشته اند. این 
افراد که در اصطالح »متبّری« خوانده می شوند 

و به چند دسته قابل تقسیم هستند.
1- افرادی که از بهائیت برگشــته اند، اما به 
دالیل مختلف مثل مطامــع دنیوی یا ترس از 

برخورد تشکیالت بهائیت و طرد شدن 
از سوی دوستان و نزدیکان بهائی خود 
به دستور محفل بهائی، بازگشت خود 
به اسالم را علنی نمی ساختند و توبة 
خود را اظهار نمی کردند که می توان به اسامی 
و شــرح حال آنان در نوشته های »آیتی، نیکو، 

صبحی و ...« مراجعه نمود.
2- افــرادی که بــه طور علنــی از بهائیت 
برگشــته و مخالفت خود با بهائیت را آشــکار 
ســاخته و آســیب ها و خطرات احتمالی این 
امر را که می توانســت از ناحیة تشکیالت فرقه 
متوجــه آنان گردد به جــان خریدند. برخی از 
آنهــا وقایع و گزارش های خود را نوشــتند، اما 
جامعة بهائی از انتشار آن جلوگیری کرد. روند 
بیداری و بیزاری نخبگان بهائی از این مسلک، 
در زمان پهلوی دوم و در دهة 40 و 50 به وفور 
مشاهده می شــد و بازگشت شــمار زیادی از 
آنها مســتمراً در مطبوعات انعکاس می یافت و 
در بین آنها چهره هایی به چشــم می خورد که 
از مبلغان یا کارگزاران برجستة محفل بهائیت 
در ایران محســوب می شدند، نظیر غالمعباس 
گودرزی مشهور به ادیب مسعودی، امان اهلل شفا 

و مسیح اهلل رحمانی.
3- افــرادی که به طور علنــی از امر بهائی 
اعراض کرده و برگشتند و وقایع و گزارش های 
خود را نوشتند و منتشر کردند؛ مانند میرزاصالح 
اقتصاد مراغه ای که از نخستین کسانی بود که 
با مطالعة کتاب کشــف الحیل آیتی، پشت پا به 
مســلک میرزاحســینعلی بهاء و بهائّیت زد و 
از دیده ها و شــنیده هایش کتــاب »ایقاظ« یا 
بیداری را به رشتة تحریر کشید و منتشر کرد.  کتاب »فلسفه نيكو«، چاپ دو جلدی



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

121
  شمــاره 9    بهــار 98

ادعای علی محمد 

باب و ميرزا 

حسينعلی بهاءاهلل 

و ضعف حكومت 

قاجار، به  حّدی 

در مردم ولوله 

انداخت که 

موضوع بابی و 

بهائی از مهم ترین 

مسائل روز 

به شمار آمد و 

مورد توجه همۀ 

محافل دینی واقع 

گردید. از این رو، 

ميرزاحسن نيكو 

به تهران احضار 

شد و خدمتی 

را تقبل کرد که 

چندین سال برای 

تحقيق و مطالعه 

در موضوعات 

موردنظر 

مسافرت هایی 

به شرق و غرب 

داشته باشد

وی بــا تأیید و تصدیق نوشــته های 
عبدالحسین آیتی در »کشف الحیل« 
و میرزا حسن نیکو در »فلسفة نیکو«، 
خدعه ها و حیله های میرزاحسینعلی 

نوری و فرزندش عباس افنــدی )عبدالبهاء( و 
شــوقی افندی جانشــین او را بیرون ریخت و 

آشکار ساخت.
میرزاصالح اقتصاد در کتاب خود دربارة افرادی 

که از بهائیت برگشته اند، این گونه می نویسد:
»تعداد افرادی که بــه طور علنی از بهائیت 
اِعــراض کرده اند و در میان بهائی ها به ناقضین 
نامیده شده اند خیلی است. از جملة این افراد؛ 
جمال بروجردی است که مبلّغی مبّرز بود و به 
لقب اسم اهلّل موســوم بود، سّید مهدی ِدَهجی 
که او هم اســم اهلّل لقب داشت، سّید علی اکبر 
ِدَهجی، جواد قزوینــی، خلیل و جلیل خویی 
و میرزااســداهلّل اصفهانی که ایشان مقاالتی در 
رد بهائیت نوشته است، از جمله به ِسفر تکوین 
شرحی مبســوط مرقوم داشــته است و پسر 
ایشــان، دکتر فرید است که در زمان مسافرت 

عباس افندی به امریکا از ملتزمین ایشان بود. 
عّده ای نیــز پرده از روی کار برنداشــتند و 
به بطالن بهائیت اعتراف نکردند؛ امثال ســّید 
اســداهلّل قمی که شرح مبسوطی از ایشان دارم 
که مکّرر در مکّرر می گفت: »اگر من مســلمان 
بودم، حاال از این سادات بی سروپا می شدم؛ ولی 
در ظّل امر بهائی، قابل توّجه شــده و در هرکجا 
باشم در کمال اســتراحت، آسایش می نمایم« 
اگر می خواســت این لکــه را از روی خودش 
بردارد، مردود طرفین می شــد و کسی اعتنایی 
نمی کــرد. لهذا بیچــاره در اواخر عمر در خانة 

میرزا آقاخان قائم مقامی جان به جانان 
سپرد. اّما افرادی که علناً یا سراً از امر 
بهائی اعراض کرده و برگشــته اند، از 
آنجایی که وقایع و گزارشات خودشان 
را ننوشتند و یا اگر نوشتند، حضرات بهائی به هر 
دسیسه کاری در طبع و انتشارش موانعی پیش 
آوردند. بنابراین، تا حال مستور و پوشیده مانده 

بود«. )همان، 78 و 79(
شرح حال •

حاج میرزاحسن بروجردی ملقب به نیکو در 
دهم اسفند 1259 در بروجرد به دنیا آمد. پدر 
و مــادرش از خانوادة بزرگان و مؤمنان بودند و 
جّدش حاج آقا عباس مــردی عالم و نیکخواه 
بود. پس از طی دوران کودکی و فراگرفتن علوم 
قدیــم و جدید، ادبیات فارســی و عربی را نزد 
علمای شهر خود آن چنان تکمیل کرد که مورد 

توجه واقع شد.
طی دو ســال که برای حج بیت اهلل الحرام و 

کتاب »فلسفه نيكو«، چاپ جدید تک جلدی
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دربارۀ عقيدۀ نيكو 

بنابر آنچه خودش 

در کتاب فلسفۀ 

نيكو نوشته 

است می توان 

این گونه گفت که 

او هيچ وقت بهائی 

نبوده و فقط برای 

انجام تحقيقات 

به این گروه وارد 

شده بود. خودش 

در صفحۀ 1۸۹ 

کتاب فلسفۀ نيكو 

نوشته است: »من 

هيچ وقت بهائی 

نبودم و خيلی هم 

افتخار می کنم«.

زیارت مدینه و عتبات عالیات ســفر 
نمــود، فرصت خوبی بــرای تکمیل 

معارف اسالمی  پیدا کرد. 
ادعــای علی محمد بــاب و میرزا 

حســینعلی بهاءاهلل و ضعف حکومت قاجار، به  
حّدی در مردم ولوله انداخت که موضوع بابی و 
بهائی از مهم ترین مسائل روز به شمار آمد و مورد 
توجه همة محافل دینی واقع گردید. از این رو، 
میرزاحسن نیکو به تهران احضار شد و خدمتی 
را تقبل کرد که چندین ســال برای تحقیق و 
مطالعه در موضوعات موردنظر مسافرت هایی به 

شرق و غرب داشته باشد.
حســن نیکو در طول این مســافرت ها زبان 
انگلیســی را فراگرفت. عالوه   بر  آن با زبان های 
عربی و اردو نیز آشــنا شد و پس از مراجعت به 
ایران در دبیرستان های تهران، تعلیمات دینی و 

ادبیات فارسی و عربی تدریس می کرد.
وی برای اینکه فرصــت کافی برای تنظیم 
و چاپ تحقیقات چندین ســاله خود نســبت 
به بهائیت داشته باشــد از خدمت در دانشگاه 
صرف نظر کرد و حاصل مطالعات و مشــهودات 

خود را در کتاب فلسفة نیکو منتشر ساخت.
حســن نیکو در ایام فراغت خود بیشــتر در 
کتابخانه شــخصی خود مشغول مطالعه بود و 
عالوه  بر تصحیح نوشــته های دیگران، مقاالت 
متنوع ادبی، دینی و اجتماعی در بســیاری از 
روزنامه ها و مجالت می نوشــت. )نیکو، فلسفة 

نیکو، ص 34(
از دیگر فعالیت های علمی  نیکو؛ چاپ مقاالت 
متعددی در زمینة بهائیت در نشریة آئین اسالم 
بود. )جعفریان، جریان ها و سازمان های مذهبی 

- سیاسی ایران، ص 157(
بهائی  بخش عمدة مباحث ضــّد 
نشریة آئین اســالم را حسن نیکو و 
عبدالحســین آیتی که خود سوابق 
بهائیگــری داشــته و از آن بازگشــته بودند، 

عهدهدار بودند. )همان، ص 138(
حسن نیکو در سال 1338 هـ.ق بر اثر عارضة 
سکته سالمت خود را از دست داد و ضعیف شد 
و در بامداد روز چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 
1341هـ.ش برابر با هجدهم ماه مبارک رمضان 
1382 هـ.ق به دار باقی رحلت نمود. مزارش در 
امام زاده عبداهلل، آرامگاه خانوادگی نیکو است. 

)نیکو، فلسفة نیکو، ص 35(
2- عقیدة نیکو •

دربارة عقیدة نیکو بنابر آنچه خودش در کتاب 
فلسفة نیکو نوشته است می توان این گونه گفت 
کــه او هیچ وقت بهائی نبوده و فقط برای انجام 
تحقیقات به این گروه وارد شــده بود. خودش 
در صفحة 189 کتاب فلسفة نیکو نوشته است: 
»من هیچ وقت بهائی نبودم و خیلی هم افتخار 

می کنم«.
میرزاصالح اقتصاد مراغه ای نیز دربارة عقیدة 
نیکــو در کتابــش همین را ذکر کرده اســت: 
»حضرت حاجی میرزاحســن نیکو که ایشان 
نیز به عقیدة حضرات، از مبلّغین مشــهور بوده 
و در اخبارات امری طهران اسمشان مکّرر ذکر 
شــده، در این اواخر پس از مســافرتی طوالنی 
به هندوســتان و مصر و حیفا، اعراض نموده، 
کتابی موسوم به »فلسفة نیکو« نوشته و اینک 
از طبع در آمده و منتشــر است. درصورتی که 
اساساً آقای نیکو می گویند برای کشف همین 
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شجاعت و گرایش 

به حق گویی در 

حسن نيكو در 

زمان حضور او 

در بين بهائيان 

بسيار بوده است. 

نمونه های فراوانی 

از این گرایش 

به حق گویی را 

در داستان های 

متعددی که خود 

نيكو در کتابش 

روایت کرده است 

می توان دید

دسایس و حیل وارد حضرات شده و 
آنها ندانسته، به ریش خود گرفتند«. 

)مراغه ای، ایقاظ، ص 79(
نیکــو در کتابش اذعــان دارد که 

به علت نزدیک شــدن به حضرات بهائی برای 
کشف مطالب مخفیه و فهم حقایق بابی و بهائی 
ناچار به معاشرت و صحبت با نزدیکانشان بودم 
و می دانستم این محرمیت مستلزم سوءتفاهم 
و در معرض غیبــت و افترا قرار گرفتن بعضی 
مردمان ســطحی و بی خبر خواهد بود، ولی در 
این راه از هیچ مانعی نترســیدم و موفق شدم 
تا نقطة قطب گمراهی بروم و حقیقت فلســفة 
ضاللت و فریبندگی را یافته و قدری از معلومات 
خود را به رشــتة تحریر درآورم. ) نیکو، فلسفة 

نیکو، ص 188(
حاج میرزاحسن نیکو دربارة بهائیت این گونه 

گفته است:
»ایــن طریقه به  خودی  خــود رو به زوال و 
اضمحالل اســت و کاماًل آیة »َو َمَثــُل َكلِمٍة 
َخبيَثٍة َكَشَجَرةٍ َخبيَثٍة اجُتّثت ِمن َفوِق االرِض 
ما لََها من َقرار؛ و مثل کلمة خبیث و پلید مانند 
درخت پلیدی است که ریشه اش به زمین نرود؛ 
بلکه بر روی زمین است و ثبات و بقایی نخواهد 
داشــت و زود خشک می شود«. )سورة ابراهیم، 
آیة 26( در خصوص حضرات مصداق پیدا کرده 
و هرکس وارد آنان شــود و فریب موقتی آنان 
را بخورد،  یک ســال یا دو سال طول نمیکشد 
که به سســتي دالیل و شنایع اعمال آنها واقف 
گردیده، عقب می نشــیند و برمي گردد. )نیکو، 

فلسفة نیکو، ص46(
شــجاعت و گرایش به حق گویی در حسن 

نیکو در زمان حضور او در بین بهائیان 
بسیار بوده اســت. نمونه های فراوانی 
از ایــن گرایش به حق گویــی را در 
داستان های متعددی که خود نیکو در 
کتابش روایت کرده است می توان دید. به عنوان 
نمونه، یکی از آنها را به طور خالصه در اینجا نقل 

می کنیم:
»رئیس محفل روحانی رنگون )نام شــهری 
است( با یک نفر بهائی دیگر که عکا را دیده در 
قضیه ای اختالف می کنند. این گفته بود دیده 
که میرزا و میرزاعباس در عکا به نماز جماعت و 
ادای فریضة جمعه حاضر می شدند و به امام عکا 
و حیفا اقتدا می نمودند، آن گفته بود: »معاذاهلل! 
این چه افترائی اســت که می زنی! کســی که 
جمعه و جماعت را در کتاب اقدس خود نســخ 
فرموده و نمازی دیگر آورده چگونه می رود نماز 
نسخ شده را، آن هم به جماعت به جای بیاورد!« 
باالخره نذری میبندند و طرفین بدین قرار رضا 

کتاب »فلسفه نيكو«، چاپ قدیمی



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

124
  شمــاره 9    بهــار 98

ميرزاصالح اقتصاد 

مراغه ای دربارۀ 

شرح خروج نيكو 

از بهائيت این گونه 

گفته است که؛ 

»عكس توبه نامۀ 

باب که در خزینۀ 

دولتی بود، در این 

اواخر در آمد و 

در هيچ  کجا تا آن 

زمان این توبه نامه 

دیده نشده 

بود. به محض 

آشكار شدن 

این توبه نامه، 

عباس افندی 

دستور محو آن 

را داد.

می دهنــد که تلگراف حرکت نیکو از 
بمبئــی رســیده و دو روز دیگر وارد 
رنگون می شود، هرچه او در این باب 
علیه هر که گفت، باید نذر را ادا کند. 

نیکو می گوید چون وارد رنگون شــدم، طرفین 
نزدم آمدند. این با چهره برافروخته گفت: آقای 
نیکو افترای عجیب را بشنو! این می گوید جمال 
مبارک و سرکار آقا )منظور بهاءاهلل و عبدالبهاء( 
به مسجد اســالم می رفتند و نماز منسوخ شدة 
جماعت را به جای می آورند، آیا چنین اســت؟ 
مرا تبســمی  فرا گرفت و گفتم: آری، عالوه  بر 
آن، تمام ماه رمضان را هم روزه می گرفتند. آن 
شخص با حرارت رنگش پرید و آنچه باید بفهمد 
را فهمید. چون آن آدم از صراحت لهجه و صدق 
گفتارم از امر بهائی برگشت، سایر بهائیان آنجا 
به من اعتراض کردند که چرا شما این راست را 
گفتید تا او از دین بهائی برگردد؟ گفتم: شــما 
به فاعل فعل که میرزا و پسرش باشد اعتراضی 
ندارید که چــرا نماز منسوخ شــده را به جای 
آورده اند، به من تعرض می کنید که چرا راست 

گفته ام!« )همان، صص 771 - 773( 
3- خروج از بهائیت •

همان طور کــه در باال گفته شــد، به گفتة 
خود نیکو او هیچ گاه قلباً بهائی نبوده است، اما 
به خاطر تحقیق و مطالعــه و رفت وآمد با آنان 
این گونه به نظر می رسیده است که او بهائی است 
و همچنین به علت شرکت در محافل تبلیغی 

آنان به عنوان مبلغ بهائی شناخته می شد.   
اما آنچه در ظاهر دربارة او گفته شــده این 
است که حســن نیکو مقارن توبة عبدالحسین 

آیتی از بهائیت جدا شد.

»رهبران بهائی دربارة علت خروج 
نیکو و آیتی از بهائیت این گونه گفته اند 
که: »آیتی و نیکو پول زیاد می گرفتند 
و چون صندوق مالی بهــاءاهلل رو به 
نقصان رفته بود و نتوانســت درخواست آنان را 
اجابت کند، آنها ادبار نمودند و قلم اعتراض به 
دســت گرفته و پردة اسرار را گشودند! نیکو در 
جواب این سخن در کتابش این گونه گفته است: 
این عیناً تفی است که به ریش گوینده می افتد؛ 
زیرا معلوم می شود هیچ کس به روحانیت بهاء 
قائل نشده تا به او معتقد شود و هرکسی دیگران 
را به این امر دعوت می نموده اجیر و مزدور بوده؛ 
یعنی بــرای پول این کار را می کرده اســت«. 

)نیکو، فلسفة نیکو، ص 249(
میرزاصالــح اقتصاد مراغه ای دربارة شــرح 
خروج نیکو از بهائیت این گونه گفته است که؛ 
»عکس توبه نامة باب که در خزینة دولتی بود، 
در این اواخر در آمد و در هیچ  کجا تا آن زمان 
این توبه نامه دیده نشــده بود. به محض آشکار 
شدن این توبه نامه، عباس افندی دستور محو 

آن را داد.
میرزاصالح در ادامه می گوید: »پس از دیدن 
این توبه نامه دیگر فرصتی برای اســتقامت در 
دین بابی و بهائی برای کسی نخواهد ماند. جناب 
فاضل شــهیر حاجی میرزاحســن نیکو نیز در 
»فلسفة نیکو« چند جملة اینها را درج فرموده. 
شــوقی افندی نیز نظر به اینکــه عباس افندی 
در وصّیتنامة خود نوشته که هرکس مخالفت 
نمود بعد خواست توبه نماید، هیچ عذری را از 
او قبول ننمایید، لهذا حاجی میرزاحسن را نیز 

طرد کردند«. )مراغه ای، ایقاظ، ص 92(
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نيكو دربارۀ 

برخورد بهائيان 

با وی بعد از 

خروجش از 

بهائيت در کتابش 

این گونه نوشته 

است: »از روزی 

که من فلسفۀ 

نيكو را نوشتم 

دمی  نياسودم 

و ساعتی آرام 

نبودم. بعض 

بهائيان که در 

وزارت جنگ جزئی 

تأثيری دارند، 

برای مختصر 

شغل اینجانب 

در مدرسۀ فنی 

قورخانه این  در 

و آن  در زدند تا 

باألخره پس از 

کشمكش ها، آن 

حقوق را نصف 
کردند

4- برخورد بهائیان پس از خروج  •
نیکو از بهائیت

نیکو دربارة برخورد بهائیان با وی 
بعد از خروجش از بهائیت در کتابش 

این گونه نوشته است: »از روزی که من فلسفة 
نیکو را نوشتم دمی  نیاسودم و ساعتی آرام نبودم. 
بعض بهائیان که در وزارت جنگ جزئی تأثیری 
دارند، برای مختصر شــغل اینجانب در مدرسة 
فنی قورخانه ایــن  در و آن  در زدند تا باألخره 
پس از کشــمکش ها، آن حقوق را نصف کردند 
و به عالوه وزارت معارف که خود به طیب خاطر 
از بنده دعوت نموده تا قسمتی از تعلیم ادبیات 
دورة متوســطه را عهده دار شوم، هنوز به جایی 
نرسیده؛ یعنی بهائیان باخبر و نفوس صاحب اثر 
به طور غیر مستقیم ابرام نموده و نگذاردند این 
کار انجام گیرد«. ) نیکو، فلسفة نیکو، ص 456(  
او همچنیــن دربارة زندگی بعــد از بهائیت 
می گوید آقای آیتی، بنده و آقای صبحی که به  
اصطالح حضرات معاند امراهلل شدیم و به گفتة 
حیفا که به پیروانش وعــده داده بود که آیتی 
و نیکو و صبحی و غیره به شــدیدترین ذلت ها 
و بالیا دچار خواهند شد، اتفاقاً بعد از خروج از 
بهائیــت عمر طوالنی نموده و به هیچ  وجه ابتال 
و ناخوشی یا تنگدستی که الزمة عالم طبیعت 
است به ما روی ننموده؛ بلکه از زمان پیش هم 
از هر حیث بهتر زندگی نموده ایم. ) همان، ص 

)691
5- معرفی کتاب فلسفة نیکو •

میرزاحســن نیکو، با نوشتن کتاب »فلسفة 
نیکو« بی ریشــه بودن فرقة بهائیت و فســاد 
رهبران این فرقه را آشــکار کرده است. مؤلف 

این کتاب در مســیر افشای ماهیت 
استعماری فتنة باب و بهاء، موشکافانه 
دیدگاه های خود را شرح و بسط داده 
تا ناآگاهــان از ترفندهای فریبکارانة 
بهائیان، آگاه شــوند و از کنــار دام و دانة آنها 
به ســالمت بگذرند. شــاید بتوان ادعا کرد که 
این کتاب تمکیل کننده ای ضروری برای کتاب 

کشف الحیل مرحوم آیتی در هدایتگری باشد.
گزارش تحلیلــی از تاریخ بابیت و بهائیت و 
همچنین بررسی و نقد منطقی آموزه ها و احکام 
باب و بهاء )موجود در کتاب بیان نوشــتة باب 
و اقدس نوشــتة حسینعلی بهاء( از بخش های 
خواندنی کتاب فلسفة نیکو است، که در ضمن 
آنهــا مطالب ارزشــمند فراوانــی نیز همچون 
مشاهدات و مسموعات جالب خویش از دوران 

همکاری با فرقه را باز گفته است.
فلسفة نیکو در چهار جلد منتشر شده است. 
این چهار جلد از سال 1306 تا 1325 شمسی 
تقریباً در هزار صفحه چاپ و منتشر شده است 

و از آن چاپ های عدیده به عمل آمده است.
جلد نخست فلســفة نیکو، در آذر 1306 در 
چاپخانة خــاور تهران و جلــد دوم آن در تیر 
1307 در همان چاپخانه، به چاپ رسید. جلد 

اول به زبان انگلیسی نیز ترجمه گردیده است.
نویســنده در این دو جلد به بیان خرافات در 

بهائیت پرداخته است.
جلد سوم در مهر1310 در چاپخانة فرهومند 
تهران به چاپ رســیده است. نویسنده، در این 
جلــد مطالبی را دربارة تاریخ بابیت و بهائیت و 
شرح پیدایش آنها نوشته است. به گفتة خودش 
این تاریخ را از تمام کتب بهائیان که در دست 
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گزارش تحليلی 

از تاریخ بابيت و 

بهائيت و همچنين 

بررسی و نقد 

منطقی آموزه ها و 

احكام باب و بهاء 

)موجود در کتاب 

بيان نوشتۀ باب 

و اقدس نوشتۀ 

حسينعلی بهاء( 

از بخش های 

خواندنی کتاب 

فلسفۀ نيكو 

است، که در 

ضمن آنها مطالب 

ارزشمند فراوانی 

نيز همچون 

مشاهدات و 

مسموعات جالب 

خویش از دوران 

همكاری با فرقه 

را باز گفته است

است و از کتب جمیع موّرخان که در 
این زمینه تحقیق کرده اند جمع آوری 
نموده و عصاره و خالصة تاریخ را که 

عین حقیقت است آورده است. 
نیکــو در بیان علت نوشــتن تاریخ بهائیان 
می گوید؛ چون بهائیان تاریخ را وسیلة تبلیغات 
خویش قــرار می دهند، لــذا تصمیم گرفت با 
نوشتن تاریخ صحیح، جعلیات آنان را افشا کند؛ 
چراکه خود آنها نخســتین کتاب های تاریخی 
خود را جعل و منتشر ســاخته اند. )نیکو، ص 

)546
جلد چهارم در فروردین 1325 در چاپخانة 
تابــان تهران زیور طبع یافــت. در این جلد در 
ادامة تاریخ باب، به تاریخ بهاء و ازل می رســد و 
دعواهای برادران بر سر میراث الوهیت و ربوبیت 
و ترورهای آنها و بعضی از اسرار سیاسی را ذکر 

می کند. 
در انتهای جلد چهارم مبحثی را تحت عنوان 
»علت گمراهــی و میل به کیش بهائی« آورده 
است که در آن از چندین نفر که چندین سال 
گرفتار بهائیت بودند و ســرانجام به واسطة قلم 
کشــف الحیل و فلســفة نیکو نجات یافته اند 

گزارشی را ذکر کرده است. 
مرحــوم نیکو در بیان علت نــگارش کتاب 
این گونــه می گوید: »در آن مدتــی که بهائی 
بودم از ایران تا ســواحل چین و مصر و سوریه 
و فلسطین و بین النهرین با زن و مرد و کوچک 
و بزرگ بهائی حشر و نشر نموده و جز به راستی 
و حقیقــت رفتار نکــردم و کوچک ترین خطا 
و اشــتباهی ننمودم. تــا وقتی که دیدم محفل 
روحانی طهران اســم من را در یکی از الواح و 

فرامین نوشته بود، فوراً کاغذی نوشتم 
که اســم مــن را در زمــرة خودتان 
ننویسید من بهائی نیستم. از آنجا که 
می دانستم شاید محفل به مالحظاتی 
که دارند، تبرئه و انکار من را منتشر نکنند، به 
هرکسی رســیدم عقیدة خود را اظهار نمودم. 
همچنین به همین جهت مجبور شــدم عقیدة 
خود را بدین کتاب انتشار دهم«. )نیکو، فلسفة 

نیکو، ص 44(
او در جای دیگری می گوید: » ... با تحقیق و 
تفحص کاملی که از کتب و کلماتشــان )حتی 
بیشتر از خودشان( انجام دادم و با اطالع وافی 
که بــه روحّیات و آداب و عقایــد آنان حاصل 
نمودم و اغلب دنیای بهائیت را ســیر نموده و 
بــا کوچک و بــزرگ و زن و مرد آنها مالقات و 
صحبت داشته، اسرار آنان را کاماًل به دست آورده 
و این کتاب را تدوین و تألیف نمودم... من مدتی 
ســرمایة عمر خود را تلف نمــوده و برای آنکه 
دیگران را از تفحص این مســائل بی نیاز کنم، 
به زحمات بسیاری با حضرات محرمیت کامل 
حاصل نمودم و بر اســرار آنها واقف گردیده و 
موفق به نگارش این کتاب شدم«. ) همان، ص 

186 و 187( 
»پــس از آنکه دو جلد کتاب فلســفة نیکو 
منتشــر شد و تأثیرات مهمه در جامعة بهائیان 
نمود و ارکان بیان و ایقان را ویران ساخت و در 
احتفاالت و اجتماعشان غلغله انداخت، بهائیان 
متزلزل و برگشته، از هرطرف به اتحاد و اتفاق 
به مرکز میثاق نوشــتند: چه نشسته ای که از 
کشــف الحیل، حیل مخفیه مکشوف گردید و 
از فلســفة نیکو علت دین سازی و شریعت بازی 
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وقتی که دیدم 

محفل روحانی 

طهران اسم من 

را در یكی از 

الواح و فرامين 

نوشته بود، فوراً 

کاغذی نوشتم 

که اسم من را 

در زمرۀ خودتان 

ننویسيد من بهائی 

نيستم. از آنجا که 

می دانستم شاید 

محفل به مالحظاتی 

که دارند، تبرئه 

و انكار من را 

منتشر نكنند، به 

هرکسی رسيدم 

عقيدۀ خود را 

اظهار نمودم

معلوم و معروف شــد. چه باید کرد؟ 
جوابشــان را چه باید داد؟ ... فلسفة 
نیکو پرده اسرار را نمود و خفتگان را 
بیدار فرمود، از فلسفة نیکو امر بهائی 

مخفی بود و پیدا شــد، ضایع بود و رسوا شد«. 
)همان، ص 505 و 506(

سیدحســین قزوینی حائری می گوید: »من 
این کتاب را که اثر خامه و افکار عالیة فیلسوفانة 
فاضل یگانه آقای حاج میرزاحســن بروجردی 
ملقب به )نیکو( است، به دقت مراجعه و مطالعه 
نمــوده و بر مطالب مندرجــه اش اطالع کامل 
حاصل کردم. می توان گفت تاکنون کتابی که 
کاماًل محتوی بر اســرار و تزویر شیطنت کارانه 
و اعمال مدلســانة این فرقه بوده طبع و نشــر 
نگردیده. کتاب فلسفة نیکو، نیکو اسمی است 
با مسّمی و شامل جمالتی است مملو از معنی، 
که مطالعة آن عالوه برآنکه انســان را بر فلسفة 
گمراهی گمراهــان به ویژه آن جماعت بی آئین 
مطلع می سازد، مراتب فضل و دانش و زحمات 
مؤلف کتاب را واضح و هویدا می کند... بالجمله 
بر برادران دینی و دوستان ایمانی، بلکه بر عموم 
کسانی که خود را مخلع به خلعت و مشرف به 
شرافت انسانیت می دانند، از هر قسم و هر طبقه 
و هر نژاد و هر دین و هر مذهب که باشند، الزم 
اســت که این کتاب را مطالعــه نمایند و از آن 

استفاده کنند«. )همان، ص 190 و 191(
خود نیکــو در کتابش دربارة تأثیر این قبیل 
کتاب ها این گونه گفته است: »نتیجة کتب ردیّه 
بر بهائیت فقط آن است که از ورود دیگران در 
آن راه جلوگیری می نماید، ولی در داخل بهائیت 
ابداً تأثیری ندارد؛ چراکه بهائیان کور شده اند تا 

جمال مبین ببینند و کر شــده اند تا 
لحن ملیح شنوند و جاهل شده اند تا 
از علم میرزا نصیب ببرند.ـ  اشــاره به 
سخنی از بهاء اهلل دارد«. )همان، ص 

)353
نتیجه گیری •

مرحوم نیکو یکی از افراد مهمی است که پس 
از حضور پررنگ در میان بهائیان، از آئین بهائی 
تبری جســت و چندین جلد کتاب در نقد آن 
نگاشت. وی با بزرگان بهائی رفت وآمد داشت و 
به مالقات شوقی  افندی در حیفا نیز رفته بود. 
در نتیجه مطالبی کــه او در کتاب هایش ذکر 
کرده است، برای شناخت آئین بهائی به عنوان 
یکی از مراجع مهم می تواند به کار رود و در راه 
تحّری حقیقت کمک کند. در این مقاله، پس از 
معرفی مختصری از زندگانی او، به رفتاری که 
بهائیان با وی پس از اعالم تبری کردند، اشاره 
شده اســت. همچنین به عقائد و نوشته های او 
در نقد آئین بهائی و معرفی کتاب فلسفة نیکو 

پرداخته شده است. 

منابع : 
1- اقتصاد مراغی، میرزاصالح، ایقاظ یا بیداری 
در کشــف خیانــات دینی و وطنــی بهائیان، 
1390ه.ش، قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 

موعود عجل اهلل تعالی فرجه الشریف.
2- جعفریان، رســول، جریان ها و سازمان های 
مذهبی - سیاســی ایــران، 1385 هـ.ش، قم: 

چاپخانة اعتماد.
3- نیکو، حسن، فلســفة نیکو، 1389 هـ.ش، 

پـایـانتهران: راه نیکان
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باب  علی محمد  میــرزا 
جوانی  دوران  در  شیرازی 
مدتی را در کربال در مکتب شیخیه گذرانده 
و متأثــر از اعتقاد آن فرقه، معتقد به »بابیت 
دائمی« امــام زمان )ع( در عصر غیبت کبری 
شده بود. او در شب پنجم جمادی االولی سال 
1260 هجری قمری در شــیراز و در مالقات 
با یکی از هم درس هایش به نام مالحســین 
بشرویه ای، ادعای بابیت و جانشینی سیدکاظم 
رشتی را نمود. طبق گفتة منابع بهائی، وی برای 
اثبات ادعایش کتابی به نام قیوم االســماء یا 
تفسیر سورة یوسف را به مالحسین اهدا نمود. 
بهائیان آن روز را به عنوان سالگرد بعثت باب 
جشن می گیرند. باب مدعی است که محتوای 
این کتاب شــامل تفسیر و شرح آیات سورة 
یوسف است و در آن عمدتاً خود را باب و نایب 
حضرت بقية اهلل صاحب الزمان معرفی نموده و 
از طرفداران خود دعوت می کند که با تالش و 

جهاد، زمینة ظهور آن حضرت را آماده کنند.
احسن  قیوم االســماء؛  کتاب:  دیگر  نام های 
القصص؛ شرح سورة یوسف؛ کتاب اّول؛ کتاب 

حسینیه؛ فرقان و ... .
نویسنده: میرزاعلی محمد شیرازی )ملقب به: 

سید باب، سید ذکر، ذکر، حضرت اعلی(.
زبان: عربی 

انــواع چاپ: چاپ توســط ازلی ها به صورت 
افست خطی؛ رحلی؛ 404 صفحه.

چاپ توسط بهائیان؛ تهران؛ مؤسسة مطبوعات 
امری؛ 132 بدیع؛ افســت خطی؛ رحلی؛ 242 

صفحه.

چکیـده



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

130
  شمــاره 9    بهــار 98

البته بعضی از 

نویسندگان بهائی 

مدعی اند که 

طبق اعتراف خود 

ميرزاعلی محمد 

در کتاب صحيفۀ 

عدليه، آیات آن 

در مدت چهل روز 

و هرروز بعضی از 

آیات به  اصطالح 

نازل می شده 

است و لذا 

اتمام این اثر در 

پانزدهم جمادی 

الثانی 1٢6۰ 

هـ.ق. بوده است

تاریخچة نگارش •
عموم بهائیــان و بابیان قائل اند که 
این کتاب را میرزاعلی محمد شیرازی 
در شیراز و در منزل خویش، در شب 

پنجم جمادی االولی سال 1260 هجری قمری، 
بنا به درخواست مالحســین بشرویه ای، طی 
همان شب تا به صبح، نوشته و به صورت کتابی 
کامل در تفسیر سورة یوسف، برای اثبات ادعای 
بابیت خود به مالحسین بشرویه ای ارائه کرده 

است. 
البته بعضی از نویســندگان بهائی مدعی اند 
که طبق اعتراف خود میرزاعلی محمد در کتاب 
صحیفة عدلیه، آیــات آن در مدت چهل روز و 
هرروز بعضی از آیات به  اصطالح نازل می شده 
اســت و لذا اتمام این اثــر در پانزدهم جمادی 
الثانی 1260 هـ.ق. بوده اســت. در این زمینه 
شخصی به نام کوشــا که از نویسندگان بهائی 

در فضای مجازی است چنین توضیح 
داده اســت: »به نص صریح حضرت 
اعلی و بیان جناب مالحسین، اولین 
ســورة این ِسفر مبین در شب پنجم 
جمادی االولی 1260 هـ ق در بیت مبارک نازل 
شــده و در لوحی دیگر )مقصود کتاب صحیفة 
عدلیه اســت( نیز بیان فرموده اند که این اثر در 
مدت چهــل روز و هر روز بعضــی از آیات آن 
نازل می شد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که اتمام 
ایــن اثر در پانزدهم جمادی  الثانی 1260 هـ ق 
http://www.don-  بــوده اســت«. )ر. ک.

همچنیــن:  و   yayebahai.org/content

ظهور الحق، جلد 3، ص 285(
این کتــاب از مهم ترین منابــع مورد قبول 
رهبران بابیت و بهائیت اســت. بهائیان و بابیان 
)ازلیان( هر دو، این کتاب را بدون هیچ اختالفی 

چاپ و نشر نموده اند.
علت نگارش کتاب •

میرزا علی محمد شــیرازی به  منظور اثبات 
ادعای بابیت خود، این کتاب را به مالحســین 
بشرویه ای )هم حجره ای و دوست باب در هنگام 
اقامت در کربال و در حوزة  درســی سیدکاظم 
رشتی( معروف به اوَُّل َمن آَمن یا باب  الباب خود 

ارائه کرده است، تا به دیگر مردمان ابالغ کند.
به روایــت ازلیان و نیز نویســندگان بهائی، 
اصحاب اولیة باب با آن کتــاب مردم را به امر 
او دعوت می کردند. اسداهلل فاضل مازندرانی در 
صفحاتی از جلد سوم کتاب تاریخ ظهور الحق 
به این موضوع اشاراتی دارد. او در صفحة 121 
می نویسد: »جناب مالحسین در سال اول ظهور 
حضرت باب، ســفیر بی نظیر و باب آن بزرگوار 

کتاب »تفسير سورۀ یوسف« یا »قيوم األسماء« که اولين کتابيست 
که باب برای اعالن دعوت خود برای مالحسين بشرویه ای نوشت
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ميرزا علی محمد 

شيرازی به  منظور 

اثبات ادعای بابيت 

خود، این کتاب 

را به مالحسين 

بشرویه ای 

)هم حجره ای و 

دوست باب در 

هنگام اقامت در 

کربال و در حوزۀ 

 درسی سيدکاظم 

رشتی( معروف 

ُل َمن آَمن  به اوَّ

یا باب  الباب خود 

ارائه کرده است، 

تا به دیگر مردمان 

ابالغ کند

بوده، حامل کتاب مســتطاب تفسیر 
احســن  القصص و صحیفة مخزونة 
ادعیه شــد.« وی در صفحة 187 در 
مورد مالعلی بسطامی )دومین پیرو 

اولیة باب( می نویسد: »مالعلی بسطامی حسب 
 االمر، کتاب تفســیر ســورة یوسف و صحیفة 
مکنونه به کربال آورده، با علما مذاکره و مناظره 

کرد«.
نمونة دیگر در مورد مال شــیخ علی ترشیزی 
از یاران برجســتة باب است که در صفحة 163 
همین کتاب آمده است: »هجده نسخه از کتاب 
تفسیر سورة یوسف و نیز شرح حدیث جاریه و 
برخی از ُخَطب و مناجات بدیعه را حسب  االمر 
حضرت از شــیراز به طهران برد تا محمدشاه و 

حاجی میرزاآغاسی را هدایت نماید«. 
ارزش و اعتبار کتاب نزد بهائیان •

میرزاحســین علی نوری مازندرانی ملقب 1 
به بهاءاهلل، رهبــر دوم بهائیان، در کتاب 
خود موســوم به ایقان در صفحة 153 و 154 
در معرفی  و اهمیت کتاب تفسیر سورة یوسف 
می نویسد: سبحان اهلل در اول یکی از کتب خود 
که آن را قیوم االســماء نامیده و اول و اعظم و 
اکبر جمیع کتب اســت، اخبار از شهادت خود 
می دهــد و در مقامي این آیه را ذکر فرموده اند: 
َبّ  َة اهللِ َقد َفَديُت بُِکلّى لََک َو َرضيُت الَسّ »يا  بَقَيّ
فى َسبيلَِک َو ما تََمَنّيُت إال الَقتَل فى َمَحَبِّتَک« 
]ای بقية اهلل ســراپا فدای تو شوم و به شنیدن 
ناسزا در راه تو  خشنودم و در راه محبت تو جز 

کشته شدن آرزویی ندارم.[

عباس افندی فرزند میرزاحسین علی نوری 2 
مازندرانــی رهبر ســوم بهائیت ملقب به 

عبدالبهاء در کتاب خود به نام »مقالة 
شخصی سیاح«، در صفحة دوم دربارة 
می نویسد:  شیرازی  میرزاعلی محمد 
»در سنة هزار و دویست و شصت در 
ســن 25 سالگی در شیراز در روش و حرکت و 
اطوار و حاالت او آثاری نمودار شــد که آشکار 
گردید شــوری در سر و پروازی دیگر در زیر پر 
دارد. آغاز گفتــار نمود و مقام بابیت اظهار و از 
کلمة بابیت مراد او چنان بود که من واســطة 
فیوضات از شخص بزرگواری هستم که هنوز در 
پس پردة عزت است و دارندة کماالت بی حصر 
و حــد. به ارادة او متحرکــم و به حبل والیش 
متمسک و در نخســتین کتابی که در تفسیر 
ســورة یوســف مرقوم نموده در جمیع مواضع 
آن، خطاب هایی به آن شــخص غائب که از او 
مستفید و مستفیض بوده، نموده و استمداد در 
تمهید مبادی خویش جســته و تمنای فدای 
جان در ســبیل محبتش نمــوده از جمله این 
عبارت است: »یا  بَقَيَّة اهللِ َقد َفَدیُت بُِکلّی لََک َو 
َبّ فی َسبیلَِک َو ما تََمَنّیُت إال الَقتَل  َرضیُت الَسّ

ِتَک ...« . فی َمَحَبّ

شوقی افندی ملقب به ولّی امراهلل و رهبر 3 
چهارم بهائیان، در کتاب قرن بدیع خود، 
صفحة 79 در شــأن کتاب تفسیر سورة یوسف 
می نویســد: »این کتاب عظیم و لوح کریم ... از 
111 آیه و بیش از 9300 آیه مرکب است و هر 
سوره ای از آن، تفسیر و تبیین یک آیه از آیات 

سورة یوسف می باشد«.
وی در صفحة 80  می نویســد: »این کتاب 
مستطاب که در دوران رسالت حضرت باب، نزد 
اهل بیان به منزلة فرقان در بین ملت اســالم 
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ميرزاحسين علی 

نوری مازندرانی 

ملقب به بهاءاهلل، 

رهبر دوم بهائيان، 

در کتاب خود 

موسوم به ایقان 

در صفحۀ 1٥3 و 

1٥۴ در معرفی  

و اهميت کتاب 

تفسير سورۀ 

یوسف می نویسد: 

سبحان اهلل در 

اول یكی از کتب 

خود که آن را 

قيوم االسماء 

ناميده و اول و 

اعظم و اکبر جميع 

کتب است، اخبار 

از شهادت خود 

می دهد

شمرده می شد، اول و اعظم سورة آن 
در لیلة اظهار امر در حضور جناب باب  
الباب ]مالحسین بشــرویه ای[، نازل 

گردید.
در صفحة 81 در ذکر اهمیت کتاب تفســیر 
سورة یوسف نیز می نویسد: »همین ِسفر جلیل 
بود که تالوت صفحه ای از آن روح جناب حجت 
)حجت زنجانی( را تسخیر نمود و شعلة عشق 
و انقطاع در قلوب مدافعین قلعة طبرســی بر 
افروخــت و قهرمانان نی ریز و زنجان را به ورود 

در میدان جانبازی و فدا مبعوث کرد«.

احمد یزدانی مبلّــغ بهائی در کتاب نظر 4 
اجمالی به دیانت بهائی در فصل فهرست 
بعضی کتب و آثار مهمــة دیانت بهایی از این 
کتاب به  عنوان یکی از آثار میرزاعلی محمد نام 
می برد. )یزدانــی احمد، نظر اجمالی در دیانت 

بهائی، فصل 9، ص 145(

از دالیل دیگر اهمیت این کتاب اینکه 5  
در وبگاه رســمی کتابخانــة آثار امری 
)بهائی(، متن پی دی اف این کتاب تحت عنوان 
قیوم االسماء یا تفسیر سورة یوسف موجود است.
 (http://www.bahailib.com/in-

(dex3.php?code=311 ایــن در حالــی 

است که از میان آثار فراوان باب، آثار معدودی از 
او در این کتابخانه قرار داده شده است.

نحوة فهرست بندی کتاب •
این کتاب به روشــی که در فهرســت بندی 
کتاب ها مرسوم است، فهرست بندی نشده است. 
میرزا علی محمد این کتاب را براســاس روش 
ذوقی خود ســوره بندی و آیه بندی کرده است، 
بدین صورت که روی هریک از 111 آیة سورة 

مبارکة یوسف نام نامربوطی گذاشته 
است و برای هر سوره هم چندین آیة 
غیرمرتبط با آیة قرآن، ساخته است. 
مثاًل بر آیات سورة یوسف نام هایی از 
قبیل: سورة الملک، سورة الجهاد، سورة القتال، 
سورة االحکام ، سورة الســوداء، سورة االيمان، 
سورة المدينه، سورة اليوسف، سورة السر، سورة 
االسم و ...گذاشته و در برخی موارد این نام ها بر 

روی بیش از یک آیه گذاشته شده است.
سورة اّول این اثر به نام سورة الملک به  عنوان 
مقدمه یا خطبة اثر اســت که فاقد تفسیر آیة 
قرآن است و تفســیر آیات قرآنی از سورة دوم 
شروع می شود. به عبارت دیگر، تفسیر اولین آیه 
سورة یوسف در قیوم االسماء از سورة دوم شروع 
می شــود، ولی در اواسط کتاب، دو آیه قرآن در 
یک سورة تفسیر آمده است که بدین ترتیب باز 
سوره های این اثر همان یکصد و یازده سوره به 

تعداد آیات سورة مبارکه یوسف می شود.
هرچند اسامی ســوره ها در توقیع الفهرست 
و قاموس ایقان جلد ســوم و تاریخ نیکال و نیز 
ابتدای سوره ها در نسخه های خطی قیوم االسماء 
ثبت شده است، ولی اشتباهاتی در حین ثبت 
آنها وجود دارد، مثل اکبر به  جای اکسیر یا سورة 
حین به  جای حســین و یا سورة رعد به  جای 
وعد. اسامی سوره ها در نسخه های مختلف نیز 
پس و پیش آمده است. با توجه به این توضیح 
می توان با تعمق در متن سوره ها این اشتباهات 

را تصحیح کرد.
ویژگی های کتاب •

1- مطالب مندرج در این کتاب هیچ ربطی 
به سورة مبارکة یوسف و تفسیر آن سوره ندارد 
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ميرزا علی محمد 

این کتاب را 

براساس روش 

ذوقی خود 

سوره بندی و 

آیه بندی کرده 

است، بدین 

صورت که روی 

هریک از 111 

آیۀ سورۀ مبارکۀ 

یوسف نام 

نامربوطی گذاشته 

است و برای هر 

سوره هم چندین 

آیۀ غيرمرتبط با 

آیۀ قرآن، ساخته 
است

و هیچ رابطة نقلی و عقلی و استداللی 
با محتوای این ســوره از قرآن کریم 
نــدارد؛ حتی نامی که بر هر آیه از آن 
سوره گذاشته است، ربطی به محتوای 

آن آیه ندارد. نویســنده از فرصت نام این سورة 
مبارکه برای نفوذ در قلوب مسلمانان ساده دل، 

استفاده کرده است.
2- در جای جــای این کتاب،  نویســنده بنا 
داشــته اســت که ادعای بابیت خود را مطرح 

نماید، از جمله:
2-1- در تفسیر آیة اول سورة مبارکة یوسف 
که بر آن نام »سورة الملک« گذاشته است، ادعا 
می کند که کتاب تفسیر سورة یوسف از طرف 
حضرت محمدبن الحســن )عج( بــه او )باب یا 
ســید ذکر( داده شده است تا از طریق او حجة 
اهلل )امام دوازدهم شیعیان( به عالمیان معرفی 
گردد. اشــراق خاوری، تمامی  سورة الملک را 
در کتــاب خود آورده و در بخشــی از آن  آمده 
َر  أن يَخُرَج ذلَِک الِکتاَب فى  اســت:   »اهللُ َقد َقَدّ
ِدبنِ الَحَسِن  تَفسيِر أحَسِن الَقَصِص ِمن ِعنِد ُمَحَمّ
ِد بنِ َعلىِّ بنِ  ُموَســى بنِ َجعَفرِ  بِن  بنِ َعلىِّ بنِ ُمَحَمّ
د بنِ َعلىِّ بنِ الُحَســيِن بنِ َعلىِّ بنِ أبى طالٍِب  ُمَحَمّ
كِر َعلَى  َة اهللِ ِمن ِعنِد  الِذّ َعلى َعبِدهِ لَِيُکوَن ُحَجّ
العالَميَن بَليغاً: به  درســتی که خدا مقّدر کرده 
اســت که این کتاب را در تفســیر نیکوترین 
داستان ها   )سورة یوســف( از نزد محمد فرزند 
حســن  فرزند علی ... فرزند علی بن ابی طالب بر 
بنده اش خارج  ســازد تا از نــزد ذکر )منظور از 
ذکر خود باب است( حجت رسانندة خدا بر اهل 
عالم باشد«.  )اشراق خاوری، عبدالحمید؛ رحیق 

مختوم، جلد 1، ص 21-24( 

2-2- در ســورة الّســر از تفسیر 
سورة یوســف می نویسد: »اسمعوا َفَو 
َربِّ الَسمآء َو االرِض اِنى َعبُداهلل آتانى 
الَبِينــاِت ِمن ِعنِد بَقيــةاهلل الُمنَتِظر 

اِماِمُکم«.
2-3- در سورة الحریه می نویسد: »َو ما ُهَو ااِّل 

َعبُداهلل َو باُب بَِقَيِه اهلل َموليُکُم الَحّق«. 
2-4- در سورة الذکر می  نویسد: »يا ِعباَداهللِ 
اِســَمُعوا نِداَء الُحَجِة ِمن َحوِل الباب. اِّن اهللَ َقد 
اُوِحــَى اِلَّى اِنّا َقد اَنَزلنا هَذا الِکتاب َعلى َعبِدَک 
لَِيُکــوَن َعلَى العالَميَن َعلَى الَحّق بِالَحّق نَذيراً َو 

بَشيراً«.
 و در همین قسمت می گوید: »هذا َسبيُل اهللِ 

اَدُعوا اِلَى اهللِ َوحَدُه َو اِلى بَِقّيِة الُُمنَتَظِر«.
2-5- فاضل مازندرانی ذیل کلمة باب و پس 
از اینکه اعتقاد شیخیه به لزوم  وجود رابطی میان 
امــام  غائب و مردم را یــادآوری می کند، دربارة 
میرزا علی  محمد می نویسد:    »و در اولین کتاب 
آیات خود، یعنی شرح سورة یوسف، ندا به  عنوان 
بابیت مرتفع نمود. قوله: »... اِعلَُموا  يا أهَل الرِض 
أَنّ اهللَ  َقد َجَعَل َمَع الباِب بابَيِن ِمن َقبل لُِيَعلَِّمُکم 
ُةاهللِ  ُة بَِقَيّ أمــَرُه ... و قوله: َو لََقد أخَرَجَهــا الُحَجّ
كِر«.  صاِحُب الزمان َعلَيهِ الّســام إلى بابِــِه الِذّ
)فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار،  جلد 2، ص 11(

ترجمه: بدانید ای اهل زمین، که بی گمان خدا 
قبل از این باب )میرزا علی محمد(، دو باب دیگر 
)شیخ احسایی و  سید رشــتی( معین  فرموده 
بود، برای اینکه امرش را به شما بیاموزد ... و هر 
آینه این نوشته را حضرت بقية اهلل صاحب عصر 
و حجت خدا به سوی بابش  ذکر، خارج ساخته 

است.   
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در تفسير آیۀ 

اول سورۀ مبارکۀ 

یوسف که بر 

آن نام »سورۀ 

الملک« گذاشته 

است، ادعا می کند 

که کتاب تفسير 

سورۀ یوسف 

از طرف حضرت 

محمدبن الحسن 

)عج( به او )باب 

یا سيد ذکر( داده 

شده است تا از 

طریق او حجۀ اهلل 

)امام دوازدهم 

شيعيان( به 

عالميان معرفی 

گردد

برای روشــن تر شدن معنای کلمة 
بقيــةاهلل، وی در ذیــل ایــن کلمه 
می نویســد: بقيــةاهلل از القــاب امام 
اثنی عشــریه قــرار گرفت  دوازدهم 

و در آثــار اولیة نقطة بیان )ســید باب(، مکرر 
َّنی اَنا َعبد ِمن بَِقَيةاهلل«. )فاضل  آمده است: »اِن

مازندرانی، اسراراآلثار، جلد2، ص 69 -68(
2-6- وی در ســورة نهم این کتاب مردم را 
بانگ می زند و به خداوند سوگند یاد می کند و 
خود را بنــده ای می داند که از جانب امام مردم 
)بقيةاهلل منتَظر( دارای بینات شــده اســت و 
ســپس تفسیر سورة یوسف را از جانب خداوند 

دانسته است.
3 - بــه تقلیــد از قرآن کریــم که حروف 
مقطعــه ای در ابتدای برخی از ســوره ها دارد، 
ســید باب در ابتدای بعضی سوره های تفسیر 
سورة یوسف خودش، حروف مقطعة جدیدی را 
ســاخته و آورده است از جمله: کهسم، المص، 

حمر، المس و ... .
4- در اکثریت باالتفاق ســوره های تفســیر 
ســورة یوســف، صدها بار القاب خودش را به  
صورت های ذکر، ذکراهلل، ذکراهلل العلی و بذکره 
و ... آورده است و مردم را به پیروی از دستورات 

خودش دعوت کرده است.
5- در سوره های مختلف تفسیر سورة یوسف، 
میرزا علی محمد باب، بابی ها را دعوت و تشویق 
به ایجاد بلوا و آشــوب و کشت وکشــتار به نام 
قتال و جهاد می نماید. دو سوره را سورة القتال 
)سوره های 96 و97( و سه سوره را سورة الجهاد 
)ســوره های 98 و 99 و 100(، نام گذاری کرده 
است. همان گونه که رهبر چهارم بهائیان، یعنی 

شوقی افندی در کتاب قرن بدیع جلد 
1، صفحة 147 اذعان نموده اســت، 
راه اندازی جنگ هــا و خونریزی های 
مســلمانان بی گناه در قلعة طبرسی، 
نی ریــز و زنجان به دلیل خواندن و عمل کردن 
بابیان به همین کتاب تفسیر سورة یوسف بوده 

است.
6- الوســون تحقیقاتــی در مــورد کلمات 
»ذکر« و »بــاب« در این کتاب کرده و معتقد 
اســت که مقصود باب از این دو عبارت خودش 
بوده اســت. وی از تحقیقات ادوارد براون و نیز 
دنیس مک اوئن نیز در تأیید این نتیجه گیری یاد 
می کند. وی همچنین به رواج و شهرت عبارت 
باب به  عنوان باب امام زمان نزد شیعیان اشاره 

دارد.
(Todd Lawson, The Terms Re-

membrance (dhikr) and Gate in 

the Bab’s Commentary on the 

Sura of Josef “Babi and Baha’i 

studies in Honor of H.E. Balyuzi”, 

ed. M. Momen, Kalimat Press, Los 

Angeles, 1989. Pp.1- 63)

جمع بندی محتوای کتاب •
1- نام تفسیر سورة یوسف، نام بی ُمسّمائی است 
و در واقع این کتاب، تفسیر سورة یوسف قرآن 

نیست.
2- نامــی که بر هریک از آیات ســورة مبارکة 
یوسف گذاشته شده اســت، معموالً ربطی به 

محتوای آیه ندارد.
3- میرزاعلی محمد این تفسیر را به امام زمان 

محمدبن الحسن)عج( نسبت داده است.
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پـایـان

4- در سرتاسر این کتاب، خود را باِب 
امام زمان معرفی کرده است و کتاب 
تفسیر سورة یوسف را دلیل بر ادعای 

بابیت خود اقامه کرده است.
5 - با توجــه به مضامین مدارک ارائه شــده، 
میرزاعلی محمد در جمیع مواضع تفسیر سورة 
یوســف، خود را عبد و باب بقيةاهلل االعظم امام 
دوازدهم شــیعیان حضرت محمدبن الحســن 
معرفی کرده است و  مقامش را پیوست و دنبالة 
 مقامات شیخ احمد و سیدکاظم، قلمداد کرده و 
مدعی بوده که مکتوباتش از او نیســت؛  بلکه از 
جانب حضرت امام محمدبن الحسن به او رسیده 
است.  همین اظهار نزدیکی کامل و ارتباط وافر 
با  وجود مقدس امام عصر کافی بود تا مالحسین 

و امثال او را سرسپرده و مرید گرداند.    
6- در سرتاســر تفســیر ســورة یوســف، 
میرزاعلی محمد شــیرازی، بابیــان را دعوت و 
تحریک به ایجاد آشــوب بــرای ظهور قائم آل 
محمد کرده اســت، ولی این کار موجب قتل و 
کشتار و آســیب مردم بی گناه شهرهایی چون 
قلعة طبرســی، نی ریز و زنجان و مقابله و قتل 

نیروهای دولتی شد.
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در  شوقی  نابهنگام  مرگ 
بهائیان  از  برخــی  میان 
ایجاد ســؤاالتی کرده اســت. یکی از افراد 
سرشناس بهائی در زمان شوقی افندی و پس 
از او در ایران، ســرهنگ یداهلل ثابت راسخ 
بود. وی از آئیــن بهائی طرفداران بیت العدل 
رویگردان شد و ابتدا به گروه ریمی پیوست 
و سپس مسلمان شــد. با توجه به اینکه او 
اطالعــات و اخبار مهمی را دربــارة آئین و 
رهبران بهائی داشت، گزارش ها و نوشته هایی 
که از او به جای مانده است، می تواند راهگشای 
محققان عالقه مند به تاریخ و محققان حوزة 
آئین بهائی باشد. پیش از این، انتشارات گوی 
کتابی از او با عنوان نشیب و فراز منتشر کرده 
است که در آن برخی از نوشته ها و خاطرات او 
آمده است. یکی از موارد مهم و قابل توجهی 
که او ذکر می کند، حکایت قتل و کشته شدن 
شوقی افندی، رهبر ســوم بهائیان، به دست 
نزدیکان او اســت. در ذیل نامه ای دیگر از او 
که در این زمینه در زمان حیات خود منتشر 
کرده، آمده اســت. سرهنگ ثابت راسخ این 
مطالب را وقتی نوشته است که هنوز یک بهائي 
محکم بوده و از بهائیت دفاع می نموده است؛ 
لذا سخنان او درمورد مرگ نابهنگام و به قول 
او شهادت شوقی از اسناد قابل توجه در تاریخ 
بهائی به شــمار می رود. نظر خوانندگان عزیز 
بهائی شناســي را به مطالب او در این زمینه 

جلب می نماییم.

تـوضیح
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دوستان عزیز 

چون چند نفر از 

یاران جان فشان 

آستان جمال 

اقدس ابهی از 

این عبد ناتوان 

راجع به شهادت 

حضرت شوقی 

ربانی افندی و 

نقشۀ ده ساله 

و عمل حضرات 

ایادی سؤال 

فرموده اند؛ لذا 

مختصری از واقعۀ 

تأثرآميز شهادت 

ولی اوليای 

امراهلل زیب این 

نامه می شود تا 

موضوع بيش  از 

پيش واضح و 

روشن گردد

شرح شهادت حضرت شوقی  •
ربانی و انحراف ایادی امراهلل

تاریخ: اول اردیبهشت ماه  •
1347

دوســتان عزیز چون چند نفــر از یاران 
جان فشان آستان جمال اقدس ابهی از این 
عبد ناتوان راجع به شهادت حضرت شوقی 
ربانی افندی و نقشة ده ساله و عمل حضرات 
ایادی ســؤال فرموده اند؛ لذا مختصری از 
واقعة تأثرآمیز شــهادت ولی اولیای امراهلل 
زیب این نامه می شــود تا موضوع بیش  از 

پیش واضح و روشن گردد. 
حضرت عبدالبهاء نوة ارشد خود شوقی 
ربانی افندی به شناســنامه 5 قنسولگری 
ایران در فلســطین را طبق الواح وصایا به 
مقام عظیــم ولی امراهلل تعییــن نمودند، 
چنان کــه در صفحــة دوازده نظم جهانی 
می فرمایــد »طبق پیش بینی هــای الواح 
وصایا، اینجانب نوة ارشــد ایشان )حضرت 
عبدالبهــاء( به عنــوان اولین ولــّی دیانت 
بهائی و رئیس بیت العدل اعظم، که باید به  
مشارکت و معیت اینجانب امور امری را در 
جوامع مختلف بهائی در شرق و غرب عالم 
طبق اصول مدّونه به  وسیلة حضرت بهاءاهلل 

تنظیم و هدایت نماید، تعیین شده ام«.
در صفحة یازده کتابچه ای که برای کمیتة 
ملل متحد مخصوص در فلســطین تعیین 
فرموده انــد، می فرمایــد: »صعود حضرت 
عبدالبهاء خاتمة عصر رسولی دیانت بهائی 
را مشخص فرموده و شروع عصر تکوین را 
اعالم می نماید. در طی عصر تکوین مقدر 

اســت که نظــم اداری بهائی که 
تأسیس آن  را حضرت باب بشارت 
آن  را حضــرت  قوانیــن  و  داده 
بهاءاهلل تشریع فرموده و نقشة  آن 
 را حضرت عبدالبهاء در الواح وصایا تنظیم 
کرده و اســاس آن  را هیئت های محلی و 
ملی که از طرف پیروان این دیانت انتخاب 
می شوند گذاشته و راه را برای تشکیل یک 
هیئت بین المللی هموار می سازند که قرار 
است بعدها به اسم بیت العدل اعظم موسوم 
شــود و به  مشارکت و معاونت اینجانب که 
رئیس منصوبه و مبین مجاز آن می باشم، 
امورات جامعة بهائی را تنظیم و اداره نماید، 
تأسیس گشته و مرکز خود را به طور دائم در 
ارض اقدس در مرکز روحانی جهانی و مراقد 
مؤسسین این آئین یزدانی تأسیس نماید«.

حضرت شــوقی ربانی قبــل از تنظیم 
نقشة ده ساله و پس از تعیین َمن ُهَو بَعَده 
و تشــکیل هیئت بین المللــی که همان 
بیت العدل اعظم جنینی اســت و تعیین و 
تسمیة ایادی مبادرت به صدور پیام مفصلی 

در 20 ژوئن 1952 فرمودند.
»یاران و دوستان را به دماء مطهری که در 
سبیل امر الهی و مبارزان بی شماری که جام 
فدا نوشیده اند و به جانبازی و شهادت کبرای 
مبّشر اعظم الهی و به  مصائب و بالیایی که 
شارع مقدس این امر نازنین به کمال تسلیم 
و رضا قبول فرموده اند، قسم می دهم که هر 
قدر حصول فتح و فیــروزی نهایی بعید و 
هر اندازه وظایف یاران دشــوار و مسئولیت 
آنان جســیم و خطیر و ساعات و دقایق بر 
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حضرت شوقی 

ربانی قبل از 

تنظيم نقشۀ 

ده ساله و پس 

از تعيين َمن 

ُهَو َبعَده و 

تشكيل هيئت 

بين المللی که 

همان بيت العدل 

اعظم جنينی 

است و تعيين 

و تسميۀ ایادی 

مبادرت به صدور 

پيام مفصلی در 

٢۰ ژوئن 1۹٥٢ 
فرمودند

انقالبی که بشر هراسان و مضطرب 
در حال حاضر طی می نماید ُمظلم 
و تاریک و امتحانات نفوســی که 
جهت نجات و اســتخالص عالم 

»یعنــی بهائیان« قیــام نموده اند عظیم و 
سیل ســهام ]= تیرها[ دشــمنان فعلی و 
همچنین اعدایی که خداوند از روی اسرار 
و ِحکم بالغه از داخل و خارج امر برخواهد 
انگیخت شــدید و هرچند امتحان جدایی 
موقت آنان از قلب و مرکز اعصاب دینشان 
که در اثر تحوالتی که نمی توان آنها را پیش 
بینی کرد، به وجود خواهد آمد، ناگوار باشد؛ 
باز مؤکداً قسم می دهم که چون این ساعت 
مبارک یعنی حلول جهاد کبیر اکبر روحانی 
فرا رســد با عزمی راسخ و تصمیمی قاطع 
قیــام نمایند و تا مراحل باقیه را نپیموده و 
یک یک اهداف نقشــه ای را که بعداً اعالم 
خواهد گردید به موقع اجــرا نگذارند از پا 

ننشینند و آسایش و راحت آرزو ننمایند«.
حضرت شــوقی افندی در تاریخ هشتم 
اکتبر 1952 الی مورخ اکتبر 1957 طبق 
توقیعــات مبارکه اقدام به  طــرح و اجرای 
نقشة ده ســاله فرموده در تاریخ 20 اکتبر 
1957 به  اتفاق »روحیه خانم ماکســول« 
وارد لنــدن گردیدنــد و در یکی از هتل ها 
تحت نظر قرار گرفتند و چون تســلیم به 
تغییر نقشــة ده ســاله و برهم زدن هیئت 
بین المللی تعویض رئیس عالیة آن، که َمن 
ُهَو بَعَده بود نشــدند؛ لذا با مشارکت جان 
فرابی و حسن بالیوزی افنان مسموم و روز 
یکشنبه 27 اکتبر سموم اثر خود را نموده 

بندهای انگشــتان مبارک متألم 
خانم ســؤال  روحیه  می گــردد. 
می کند: »آیــا هیکل مبارک درد 
دیگری هم احساس می فرمایند؟« 
فرمودند: »خیر فقط انگشت ها درد می کنند  
و منقبض شده است.« و بعد اضافه فرمودند: 
»من خیلی خســته ام خیلی خســته ام.« 
آن شب هیکل مبارک تب داشتند و روز بعد 
به 39 درجه می رسد و با بودن محفل ملی 
و تشــکیالت بهائی در لندن و طبیب های 
حــاذق و بیمارســتان های مجهز و دو نفر 
ایادی و معاونین ایادی، روحیه خانم موفق 
به یافتن یک نفر طبیب ناشناس می گردد و 
نسخة دوایی بدون دیدن بیمار و معاینه اخذ 
و سر شب که طبیب مزبور از کار مریضخانه 
فارغ می شــود به عیادت هیــکل مبارک 
می آید. پس از معاینــه اظهار می کند که 
هم حضرت شوقی ربانی و هم روحیه خانم 
مبتال به آنفلوانزای آسیایی شده اند. با وجود 
این، شــورای پزشکی تشکیل نمی دهند و 
مرکز جهانی امر را مطلع نمی ســازند. روز 
سه شنبه، حال روحیه خانم به طوری خوب 
می شــود که دکتر اجازه می دهد برای امر 
مهمی به خارج بروند، ولــی این امر مهم 
معلوم نشــده اســت برای چه کاری بوده 
اســت و چون متعاقب آنفلوانزا، ایشان به 
ذات الریه مبتال شــده بودند، دکتر پس از 
آنکه از عیادت حضرت ولی امراهلل فارغ شد، 
به پرسش حال روحیه خانم می پرداخت و 
روحیه خانم به طــور دقیق از نظریة دکتر 
نسبت به وضع مزاجی حضرت شوقی افندی 
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روحيه خانم که 

عضو رابط بين 

حضرت ولی 

امراهلل و هيئت 

بين المللی بودند، 

مراتب را به مرکز 

جهانی بهائی، یعنی 

هيئت بين  المللی 

و ولّی امر ثانی 

اطالع نمی دهد و 

جان فرابی هم که 

ایادی امر و منشی 

محفل ملی بهائيان 

لندن بود با حسن 

باليوزی افنان که 

او هم ایادی امر 

و عضو محفل ملی 

بهائيان لندن بود، 

تشكيالت بهائی را 

مطلع نمی سازند

مستحضر می شدند. 
هیکل مبارک میل داشتند که 
زودتر لنــدن را ترک گفته طبق 
نقشة اولیه به حیفا مراجعت نمایند 

و لکن دکتر جداً مانع می شود و باز روحیه 
خانم که عضو رابط بین حضرت ولی امراهلل 
و هیئت بین المللی بودند، مراتب را به مرکز 
جهانی بهائی، یعنی هیئت بین  المللی و ولّی 
امر ثانــی اطالع نمی دهد و جان فرابی هم 
که ایادی امر و منشی محفل ملی بهائیان 

لنــدن بــود با حســن 
بالیوزی افنان که او هم 
ایادی امر و عضو محفل 
ملی بهائیــان لندن بود، 
تشکیالت بهائی را مطلع 
نمی ســازند و از اعــالم 
کسالت و تشکیل شورای 
خــودداری  پزشــکی 
می نمایند. به ناچار صبح 
شنبه دوم نوامبر هیکل 
مبارک عرصه را به خود 

تنگ دیده، از روحیه خانم خواستند نقشة 
ده ســاله را ارائه دهند تا تکمیل نمایند و 
جهان فانــی را وداع کننــد. روحیه خانم 
درصدد ممانعت و انصــراف خاطر مبارک 
برآمده، حضرت ولّی امراهلل فرمودند: »خیر 
من باید آن  را تمام کنــم؛ زیرا فکر من را 
ناراحــت کرده و جز مقابلــه چیز دیگری 
باقی نمانده اســت، یکی دو اسم دیگر هم 
با پســت امروز رسیده که باید به آن اضافه 
شود و آن را تمام کنم« باز در ضمن تکمیل 

نقشه فرمودند: »این کار مرا از بین 
می برد، چگونه ممکن است به آن 
ادامه دهم...« آن روز حضرت ولّی 
محبوب پس از فراغت از کار نقشه، 
خســته به نظر می رسیدند و در موقع ناهار 
به یک لقمه قناعت فرمودند و هنگام شب 
به کلی از تنــاول غذا امتناع نمودند. در آن 
شب طرز صحبت مبارک حاکی از افسردگی 
زیاد بود، هیکل مبارک بسیار بسیار غمگین 
و افســرده بودند و مدت مدیــدی بیانات 
بار  این  و  می فرمودنــد 
چنان با حــرارت و تأثر 
بیان  به تفصیل  شدت  و 
فرمودند که حتی خاطر 
مشارکین در این اعمال 
شــنیعه را پریشــان و 
مشــوش  و  مضطــرب 

نمودند. 
به  شــب هنگام دکتر 
عیــادت آمــده و گفت 
صبــح سه شــنبه قطعاً 
می توانند عزیمت فرمایند. چون یکشــنبه 
روز تعطیل و استراحت دکتر بود یوم پیش 
باز فرمودند که تصــور نمی رود آمدن وی 
ضرورتی داشته باشــد. در شب یکشنبه و 
دوشنبه روحیه خانم با شنیدن بیان دکتر 
که صبح سه شــنبه قطعاً می تواند عزیمت 
نماینــد، از اضطراب و وحشــت به خواب 
نرفته در نیمه های شب ساعت های متوالی 
بیدار ماندند و دلتنگ و محزون از همکاری 
خود در این اعمال سیئه نسبت به حضرت 

شوقی افندی
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در آن شب طرز 

صحبت مبارک 

حاکی از افسردگی 

زیاد بود، هيكل 

مبارک بسيار 

بسيار غمگين 

و افسرده 

بودند و مدت 

مدیدی بيانات 

می فرمودند و این 

بار چنان با حرارت 

و تأثر و شدت 

به تفصيل بيان 

فرمودند که حتی 

خاطر مشارکين 

در این اعمال 

شنيعه را پریشان 

و مضطرب و 

مشوش نمودند

شوقی ربانی محبوب عزیز بودند. 
صبح روز دوشــنبه چهارم نوامبر 
روحیه خانم به  سوی اطاق حضرت 
ولّی امراهلل رفته آهسته درب زدند 

و وقتی جوابی نشنیدند داخل شده مشاهده 
نمود که حضرت ولّی امراهلل بر پهلوی چپ 
آرمیده اند و وجه مبارک به  ســوی او ناظر 
است، درحالی که دست چپ مبارک بر شانة 
راست نهاده شــده و دست راست به وضع 
بســیار ناراحت بر دســت چپ قرار گرفته 
اســت، چشــم های مبارک باز بود. روحیه 
خانم با تلفن به دکتر اطالع می دهد و پس 
از اطمینان از صعود مبارک به ایادی امراهلل 
حســن بالیوزی افنان و بعد به جان فرابی 
منشی محفل ملی لندن و ایادی امراهلل که 
همدستان  وی بودند اطالع می دهد و جان 
فرابی تلفن می کند که آرامش و ســکوت 
خود را حفظ نموده تــا هرچه زودتر خود 
را برســاند. پس از ورود به مشاوره و تبانی 
تلگراف ذیل را تهیه و به امضاء روحیه خانم 
بعدازظهر دوشنبه به حیفا مخابره می نماید:

»حضرت ولّی امراهلل به وضع مخطری به 
عارضة آنفلوانزای آسیایی مبتلی گردیده اند 
به لروی بگویید محافل ملیه را مطلع نمایند 
به یاران اطالع دهند با دعا و مناجات عون و 
صون الهی را جهت محافظت امراهلل مسئلت 

نمایند«.
ســپس به  وســیلة تلفن با ایادی امراهلل 
یوکوجیاگری در رم ارتباط حاصل می شود 
و شب سه شنبه ساعت 8 وارد لندن می شود 
که به  وسیلة رادیو شهادت حضرت شوقی 

ربانی اعالم و روحیه خانم مکلف 
می گــردد مخابرة قبلــی خود را 
تکذیب و اعالم صعود به شرح ذیل 

نماید:
»حضرت شــوقی افندی محبوب قلوب 
احباء و امانت مقدسی که ازطرف حضرت 
عبدالبهاء به یاران الهی ســپرده شده بود 
به عارضة آنفلوانزای آســیایی بر اثر حملة 
بغتی قلبی در حالت خواب صعود فرمودند. 
به یاران تأکید نمایید به اســتقامت قائم و 
به مؤسسة ایادی امراهلل که در ظل عنایت 
مبارک پرورش و اخیراً از طرف ولّی محبوب 
مؤکــداً تقویت و تحکیم یافته، تمســک 
جویند. تنها وحدت قلوب و وحدت مقصد 
و منظور می تواند به طور شایسته بر وفاداری 
تمام محافل ملیه و یاران الهی نســبت به 
حضرت ولّی امراهلل که تمام حیات خود را 
فدای خدمت به  امراهلل فرموده شهادت دهد 

- روحیه«.
با توجه به اینکه روحیــه خانم از ظاهر 
و باطن امر و نقشــة ده ســاله مّطلع بود و 
می دانست که هیئت بین المللی چه مقام و 
اهمیتی را در نظر حضرت ولّی امراهلل دارد و 
باز می دانست که بعد از صعود مبارک مصدر 
امــور و مرجع اهل بهاء بایــد قرار گیرد و 
همچنین می دانست که رئیس آن را شخص 
حضرت ولّی امرهلل با استفاده از اصل وراثت 
تعییــن فرموده اند و همــان رئیس هیئت 
بین المللــی ولّی امر تقدیری اســت که به  
تدریج می بایستی مقام و کیفیت او بر احباء 
معلوم و مکشــوف گردد؛ با تبانی و بدون 
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روز پنجشنبه 

ساعت ٢ 
بعدازظهر جسد 

مطهر را  تغسيل 

و در یک صندوق 

سربی محكم 

گذارده و آن را 

در صندوق دیگر 

از برنز قرار داده 

که وزن آن نيم 

تن گردید. با توجه 

به نص صریح 

کتاب مستطاب 

اقدس که باید 

صندوق چوب 

یا سنگ یا بلور 

باشد، کوچک ترین 

ایراد به این 

عمل ناشایست 

ننمودند

دلیل مهم ترین تشکیالت و مرحلة 
سیر تکاملی بیت العدل اعظم را که 
مرجع منصوص و مرکز مخصوص 
بهائی بود، معلق و تشــکیالت را 

منحرف نموده بــا خدعه و نیرنگ متوجه 
مجمع ایادیـ  که کوچک ترین سمتی را در 
تشکیالت اداری طبق الواح وصایا و توقیعات 
مبارکه نداشته و ندارندـ  نمود و اّولین ضربه 
را به ولّی امــر ثانی و بیت العدل جنینی و 
الواح وصایا و توقیعات مبارکه و نظم بدیع 
جهان آرای جمال اقدس ابهی وارد ساخت.

جهت ممانعت حمل جنازه به حیفا صبح 
روز سه شنبه مستقیماً با ادلبرت مولشاگل 
ایادی امراهلل به  وسیلة تلفن ارتباط حاصل 
و او را اغفال نموده ضمن واگذاری تغسیل 
عرش مطهر بر ایشان، بدون تشکیل شورای 
پزشــکی و حضور هیئت بین المللی و اخذ 
نظر نسبت به شهادت حضرت شوقی ربانی 
به لندن احضار  و روز پنجشــنبه ساعت 2 
بعدازظهر جسد مطهر را  تغسیل و در یک 
صندوق ســربی محکم گذارده و آن را در 
صنــدوق دیگر از برنز قرار داده که وزن آن 
نیم تن گردید. با توجه به نص صریح کتاب 
مســتطاب اقدس که باید صندوق چوب یا 
سنگ یا بلور باشد، کوچک ترین ایراد به این 

عمل ناشایست ننمودند. 
سپس روز نهم نوامبر را که روز شنبه بود، 
جهت تشییع عرش مطهر در نظر گرفته و 
تلگراف ذیل به کلیة محافل روحانیه ملیه 

مخابره گردید:
»محبوب قلوب عمــوم احباء ولّی عزیز 

امراهلل دیــروز متعاقب آنفلوانزای 
آســیایی در نهایت آرامش صعود 
فرمودند. از ایادی امراهلل و محافل 
ملیه و هیئت هــای معاونت رجا 
دارم احباء را در پناه خود گیرند و آنان را در 
مواجهه با این امتحان جانگداز عظیم یاری 
نمایند. مراسم تشییع روز شنبه در لندن به 
عمل خواهد آمد. از حضرات ایادی و اعضاء 
محافل ملیــه و هیئت های معاونت دعوت 
می شود حضور یابند. هر خبر مطبوعاتی باید 
مشعر بر این باشد که ایادی امراهلل به زودی 
در حیفا اجتماع نموده و درمورد  نقشه های 
آینده، عالم بهائی را مطلع خواهند ساخت. 
تأکید می شــود که محافل یابود روز شنبه 

منعقد گردد - روحیه«. 
در این مخابره هم امالء از هیئت بین المللی 
انتصابی حضرت شــوقی ربانــی که مرکز 
منصوص و مرجع مخصوص بوده است ذکر 
نشده است و در تمام این مدت گردانندگان 
کار جان فرابی و همسرش با حسن بالیوزی 
افنان بوده است که در حظيرة القدس لندن 
متوقف و با تلفن تماس حاصل می نمودند و 
اوضاع و احوال را دقیقاً کنترل می کردند که 
مبادا به  نحوی از انحاء کشف جرم گردد و 
هیاهو ایجاد نماید و با توجه به اینکه ایادی 
یک هیئت مدیرة تشــکیالتی و مستقلی 
نبوده و حتی وظایف مخصوصة حراست و 
تبلیغ خود را باید تحت نظر مســتقیم ولّی 
امراهلل انجام دهند، این دســتور مبارک در 
تلگراف 6 آوریــل 1954 راجع به وظایف 
ایادی صادر شده است: »مقدر است که دو 
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وظیفة مقدس خود، یعنی حفاظت 
و تبلیــغ امر حضرت بهــاءاهلل را 
تحت نظر مراقبت ولّی امراهلل انجام 
دهند« و در الواح وصایا می فرماید: 

»جمیع باید در ظل او باشــند و در تحت 
حکم او ... این مجمع ایادی در تحت ادارة 
ولی امراهلل است« و بدون ولّی امراهلل ایادی 

عضو عاطل و باطل و بالتکلیف اند. 
با این  وصف پس از ادای تشــییع جنازه 
و مستور نمودن حقایق امر، مجمع ایادی 
در روز 25 نوامبر 1957 در حیفا با حضور 
26 نفر ایادی تشــکیل و بــه صدور اّولین 
ابالغیــة 25 نوامبر 1957 مبادرت نمودند 
و صریحاً معترف و مقر شــدند »... حضرت 
شــوقی افندی بــا تعیین ایــادی امراهلل و 
همچنین انتصاب هیئت بین المللی بهائی، 
یعنی مؤسسه ای که باید مآالً به بیت  عدل 
عمومی تبدیل یابد، اساس نظم جهان آرای 
حضرت بهاءاهلل را به کمال اتقان پایه گذاری 
نموده اند.« و حتی معترف شــدند و تأکید 
نمودند که »...هیئت بین المللی بهائی که از 
طرف حضرت ولّی امراهلل تعیین و در توقیع 
مبارک خطاب به عالم بهائی به آن بشارت 
داده شــده، این هیئت به  مرور ایام، عاقبت 
با تشــکیل بیت العدل عمومیـ  آن هیئت 
عالیه ای که به فرمودة حضرت مولی الوری 
در الواح وصایا به موهبت مصونیت از خطا 
مخصص و به بیان جعله اهلل مصدر کل خیر 
و مصوناً مــن کل خطا مخاطب گردیده ـ 
مقصــد و هدف خویش را به مرحلة تحقق 
خواهد رسانید« ولکن به تدلیس و تدبیر، 

دست به  موقوفات و اماکن متبرکه 
و وجوه خیریــه انداخته در تاریخ 
1337/7/26 اقدام به حصر وراثت 
نموده و موقوفات و اماکن متبرکه 
را که طبق وصیت نامة حضرت شوقی ربانی 
و الواح صادره متعلق به عالم انسانی و جامعة 
بهائی بود به حسین افندی و ریاض افندی 
و روح انگیــز و مهرانگیز مطرود انتقال و با 
خدعه و نیرنگ شــرکتی به نام شــرکت 
ســهامی امناء تشکیل و جمیع موقوفات و 
اماکن متبرکة اراضی موقوفه و وجوه خیریه 
را طبق نامه های مورخة 38/6/22 و متحد 
المآل 362  39/10/8 محفل ملی ایران به 
نام شرکت مزبور به ثبت رسانیده و بین 16 
نفر طبق صورت جلســة روز پنجشنبه 30 
خرداد ماه 47 که در اداره کل ثبت اســناد 
شــرکت ها و مالکیت صنعتی موجود است 
تقســیم می نماید و بدون دلیل و مدرک 
خود را مرجع اهل بهاء قرار دادند و دو سال 
هیئت بین المللــی را به  حال تعلیق عاطل 
و باطل نگهداشته و در نوامبر 1957 جان 
فرابی را به جای ایادی امراهلل رئیس هیئت 
بین المللی جناب میسن ریمی انتخاب و به 
مرکز جهانی امراهلل آورده و ســپس هیئت 
بین المللی انتصابی را منحل نموده و نقشة 
حضرت شوقی ربانی را که حتی به  اقرار و 
اعتراف جان فرابی و روحیه خانم در موقع 
شهادت تا تکمیل و امضا نفرمودند، آسوده 
نشــدند بر هم زده و به دســتور خود یک 
هیئتی به نام هیئت بین المللی انتخابی که 
اصاًل ذکری از آن در الواح و آثار الهی نشده 

در تمام این مدت 

گردانندگان کار 

جان فرابی و 

همسرش با حسن 

باليوزی افنان 

بوده است که در 

حظيره القدس 

لندن متوقف و 

با تلفن تماس 

حاصل می نمودند 

و اوضاع و احوال 

را دقيقاً کنترل 

می کردند که مبادا 

به  نحوی از انحاء 

کشف جرم گردد 

و هياهو ایجاد 
نماید
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در سال 1۹63 

هيئت بين المللی 

که باید به محكمۀ 

عليا استحاله 

شود منحل و یک 

بيت العدل اعظم 

بشرساخته ای 

به وجود آوردند 

که در هيچ یک از 

ادوار و الواح و 

آثار الهی وجود 

نداشته و نخواهد 

داشت و با صدور 

قرار بی اساس 

ذیل باب والیت 

و نور هدایت را 

مسدود و مقطوع 

دانستند

و در طرح هــای حضرت شــوقی 
ربانی وجود ندارد، تشــکیل دادند 
و ولّی ثانی امــر را طرد و الواح و 
آثار و توقیعات مبارکه و نظم بدیع 

جهــان آرای ابهی را ابطــال و کأن لم یکن 
پنداشــتند و با صدور پیام مجمع سالیانه 
ایــادی امراهلل در ســال 118 که ذیاًل درج 

می گردد:
»دوستان بسیار عزیز.... عصر تکوین پس 
از گذشتن یک عقد مملو از اثمار بدیعه وارد 
مرحلة نهایی خود شده و شورای بین المللی 
انتصابی به شــورای انتخابی تبدیل گشت. 
جمیع محافل ملیه و ناحیه ای در انتخاب 
این شورا شرکت نمودند و این هیئت است 
که ســرانجام به بیت العدل اعظم منتهی 
می گردد و اکنون جلســات مرتب خود را 
در ارض مقصود تشــکیل می دهد و طبق 
وظایفی که هیکل اطهر بــرای آنان مقرر 
فرموده اند مشغول کار وحدت می باشند...«.

هیئت انتخابی را به  جای هیئت انتصابی 
گذارده و هیئت انتصابی را منحل و رئیس 
الینعــزل آن  را که ولــّی امر ثانی و رئیس 
عالیة جامعة بهائی بود، طرد و نقشة ده ساله 
را منحل و جشــن بغداد را به لندن محول 
و دین خود را ادا نمودند. و در سال 1963 
هیئــت بین المللی که باید به محکمة علیا 
اســتحاله شــود منحل و یک بیت العدل 
اعظم بشرساخته ای به وجود آوردند که در 
هیچ یــک از ادوار و الواح و آثار الهی وجود 
نداشــته و نخواهد داشــت و با صدور قرار 
بی اســاس ذیل باب والیت و نور هدایت را 

مسدود و مقطوع دانستند: 
»قــرار بیت العــدل اعظم الهی 

دربارة وصّی ولّی امراهلل«
محافل روحانیة ملیه در شرق و  •

غرب عالم بهائی شیداهلل ارکانه

16 اکتبر 1963 •
بیت العــدل اعظم متوجهــاً مبتهاًل بعد 
از غور و تمّعن دقیق در نصوص مقدســة 
مبارکه راجع به تعیین وصّی حضرت شوقی 
ربانی ولّی امراهلل و بعد از مشاورات مفصل و 
همچنین مالحظه آراء حضرات ایادی امراهلل 
مقیم ارض اقدس به این نتیجه رســید که 
طریــق تعیین ولی ثانی امــر بهائی وصی 
حضرت شوقی ربانی افندی به کلی مسدود 
و امکان تشریع قوانینی که تعیین َمن ُهَو 
بَعَده را میسر سازد بالمره مفقود است. این 
قرار به جمیع یــاران ابالغ نمایید -  بیت 

العدل اعظم 
دوســتان عزیز! حضرت ولــّی محبوب 
امراهلل در یکی از الواح صادره به اهل غرب 
می فرمایند: »هــر چند انقالبات این ظهور 
اعظم کــه در اثر پیشــرفت و تقدم دائم 
التزایدش احداث گشته فی الحقیقه به قدری 
شدید و جسیم است که با وقایع هیچ یک از 
ظهورات گذشته آن را مقایسه نتوان نمود، 
ولی ایــن انقالبات و اختالفــات، برخالف 
ادیان عتیقه، هرگز اساس وحدت اصلیه را 
متزلزل ننمود و در جامعة پیروان ولو برای 
مدت قلیله انشقاق ایجاد نکرد. امراهلل نه تنها 
از ایــن اختالفات مصــون و محفوظ ماند؛ 
بلکه در نتیجة این حوادث، ذیلش از لوث 
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در ادوار 

گذشته افراد 

مغرور خودخواه 

توانستند زمام 

امور را به دست 

گيرند و اسباب 

ضّر امراهلل 

شوند، ولی در 

این دور اکرم و 

اعظم قوۀ ميثاق 

حفظ و صيانت 

می فرماید، چه که 

حضرت عبدالبهاء 

مؤسسات مقدسه 

و مجاری فيض و 

هدایت ربانيه را 

در الواح وصایای 

مبارکه مقرر 

فرمودند و احدی 

هرگز قادر بر 

تغيير و تبدیل آن 
نيست

نفــوس غیر زکیه، مطهر گردید و 
استعداد بیشتری حاصل نمود که 
با انقالبات عظیم تر آتیه که منبعث 
امریه  قاهر مؤسسات  از پیشرفت 

است مواجهه نماید و بر آنها فائق گردد«.
قوه ای که وحدت امراهلل را محافظه نموده 
و سبب پیشرفت و فتح و فیروزی گشته قوة 
میثاق است حضرت عبدالبهاء می فرماید: 
»محور وحدت عالم انسانی قوة میثاق است 
و بس« و نیز می فرماید: »اگر عهد و پیمان 

نبود و اگــر میثاق الهی 
منصوص قلم اعلی نشده 
بود و اگر کتاب عهد به 
انوار شمس حقیقت عالم 
را روشن نکرده بود، قوای 
امراهلل به کلی متشتت و 
نفوس اسیر نفس و هوی 
و تیشــه بر ریشة امراهلل 
می زدند و هر شخص را 
هوایی و هر سری را رأی 
مخصوص بــود. با وجود 

این میثاق عظیم معدودی از نفوس غافله 
در میدان جوالنــی نمودند به گمان اینکه 
شــاید اساس امراهلل را متزلزل نمایند، ولی 

الحمدهلل کل خائب و خاسر شدند«.
از این بیانات مبارکه اهمیت و لزوم ثبوت 
بر عهد و میثاق کاماًل واضح و آشکار است 
و در ســنه 1941 حضرت ولّی عزیز امراهلل 
در یکی از الواح مبارکه به یاران امریکا رابطة 
بین ظهور نصــرت امراهلل را از یک طرف و 
بحران امتحانات الهیه را از طرف دیگر چنین 

بیــان می فرمایــد: »... هر صفحه 
از صفحــات تاریخ متالطم امراهلل 
حکایت از وقوع یک انقالب جدید 
و یا یک بالی جدید و یا شرح یکی 
از اعمال خائنین پرکین و یا آلوده به داستان 
یکــی از فجایع عجیبه ارباب ظلم و عدوان 
اســت، ولی از خالل ایــن وقایع این نکتة 
مهمه و حقیقت کلیه به کمال وضوح ظاهر 
و آشکار می گردد که مخالفت هر مخالفی 
چــه از داخل و چه از خارج جاذب تأییدی 
جدیــد از ملکــوت رب 
حامیان  می شود،  مجید 
را پشتیبان است  امراهلل 
را ســبب  و دشــمنان 
حیرت و خسران؛ امراهلل 
را اسباب تقدم و انتشار 
اســت و شــریعت اهلل را 
اشتهار.  و  نصرت  وسیلة 
ولــی این تقدم و نصرت 
و انتشار و اشتهار بنفسه 
محرک مسبب مخالفتی 
تــازه و عدوانی جدید از طــرف نفوس و 
مقاماتی می گردد که هنوز متوجه عظمت و 
منزلت تعالیم مقدسه نبودند و این مخالفت 
و عدوان جدید بــه نوبت خود مغناطیس 
امــدادات جدیدة الهیه و مواهب شــدیدة 
ملکوتیه می شود و ممّد و مؤیّد مجاهدین 
امر نازنین می گــردد تا به فتوحاتی عظیم 
نائل شــوند و به مراتبی اکمل برســند و 
بالنتیجه با اعدایی لدودتر و شریرتر مواجه 
گردنــد و مآالً امراهلل را به مقامي رســانند 

روحيه ماکسول، همسر شوقی افندی
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ایادی امراهلل باید 

بيدار باشند. به  

محض اینكه نفس 

بنای اعتراض و 

مخالفت با ولّی 

امراهلل گذاشت، 

فوراً آن شخص 

را اخراج از جمع 

اهل بهاء نمایند 

و ابداً بهانه ای از 

او قبول ننمایند 

چه بسيار که باطل 

محض به صورت 

خير درآید تا القای 

شبهات کند

کــه از برکت ظهــور و بروز قوای 
مکنونه جلــوه اي ابدع و اکمل بر 
کلیه مشاکل و غوائل غالب گردد 
و دشــمنان را مقهــور و منکوب 

ســازد و عاقبت االمر باکلیل نصرت و ظفر 
نهایی مکلل شود. تقدم و پیشرفت امر اعز 
ابهی نتیجة عوامل منبعثه از جهالت اعداء 
و مســتمد از قوة دافعة قدسیة مکنونه در 
هویت شریعت اهلل چون نوسان نبض انسان 
دارای ضربان های منظمه متتابعه اســت. 
حمــالت عنیفة دشــمنان از یک طرف و 
تصرفــات قوای قدســیة ملکوتیه از طرف 
دیگر این امر نازنین را بر شاهراه تقدیر که 
به اصبع رب قدیر ترســیم شده با سرعتی 
متزاید ســوق می دهد و مآالً به سر منزل 

مقصود می رساند«.
حال در این موقعی که بر آســتانة اعظم 
فتوحات امر عزیــز الهی قــرار گرفته ایم 
باید خود را آماده امتحانات ناشــیه از این 
فتوحات نماییــم و به  یاد آریم که حضرت 
ولّي عزیز امراهلل در تلگراف منیع مقدس به 
تاریخ 4 ژوئن 1957 به مناسبت بشارات و 
انتصارات آن سنه چنین فرمودند: »... آثار 
ازدیاد تعدیات معاندین از خارج و استمرار 
تحریکات محرکین در داخل مقدمة تصادم 
شدیدی است که بنابه پیش بینی حضرت 
عبدالبهاء بین ســپاه نور و قوای ظلمت از 
سیاسی و دینی به تقدیر الهي واقع خواهد 
شد. اعظم دشمن بشر که باید با او مبارزه 
نماید نفس و هوای انسانی است این نفس 
و هوی بروزات مختلف دارد؛ گاهی انسان را 

وادار می کند که ناظر به کماالت 
خود باشد و یا مشغول به آرزوهای 
نفســاني گردد و یا تعلق شــدید 
به نظریات شــخصیه خود یابد و 
یا به هزار حیله وســیلة انحراف و ضاللت 
بشر می شــود. اعدای امراهلل با این دشمن 
هم داســتان اند و از این طریق می کوشند و 
می توانند سموم خود را در جامعة بهائیان 

تزریق و تلقین نمایند. 
هیچ نفســی مجبور به اقبــال و ایمان 
نیســت. ظهور الهی موهبت و عطیة رب 
منان به نوع انسان است، چنانچه می فرماید: 
»فمن شــاء فلیعرض عن هذا النصح و من 
شاء فلیتخذ الی ربه ســبیالً« ولی پس از 
اینکه بــه کمال آزادی و اســتقالل ظهور 
الهی را قبول نمودیم و از پیروانش محسوب 
شــدیم چاره ای جز اطاعت صرفه و انقیاد 

صمیمانه نداریم. 
در ادوار گذشــته افراد مغــرور خودخواه 
توانستند زمام امور را به دست گیرند و اسباب 
ضّر امراهلل شــوند، ولی در ایــن دور اکرم و 
اعظم قوة میثاق حفظ و صیانت می فرماید، 
چه که حضرت عبدالبهاء مؤسسات مقدسه 
و مجاری فیــض و هدایت ربانیه را در الواح 
وصایای مبارکه مقرر فرمودند و احدی هرگز 
قــادر بر تغییر و تبدیل آن نیســت و برای 
اینکه وحدت جامعة بهائی و اصالت شریعت 
رحمانی و صیانت امر الهی از ضّر اهل کبر و 
غرور محفوظ و مأمون باشــد، در آخر الواح 
وصایــا به کمال قدرت دربــارة اهمیت این 
مؤسســات چنین می فرماید: »این کلمات 
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به محافل مليه 

در شرق و غرب 

تصميم خطير 

تاریخی تأسيس 

اولين شورای 

بين المللي بهائی 

را ابالغ نمایيد. 

این شوری طليعۀ 

مؤسسۀ کبرای 

اداری است که 

در ميقات معين 

در جوار مقامات 

عليا در ظل مرکز 

روحانی جهانی 

امراهلل که در دو 

شهر حيفا و عكا 

استقرار دارد 

تشكيل خواهد 
گردید

را مبادا کسی تأویل نماید و مانند 
بعــد از صعود، هر ناقــض ناکثی 
بهانه ای کند و علم مخالفت برافرازد 
و خودرایی کنــد و باب اجتهاد باز 

نماید. نفسی را حّق رأی و اعتقاد مخصوص 
نه. کل اقتباس از مرکز امر و بیت عدل نمایند 

و ما عداهما کل مخالف فی ضالل المبین«.
به این ترتیب اهل بهاء خواهند توانست 
در مقابل امتحانات الهیه ثابت و راسخ مانند.

الواح وصایا:  •
1- حصن متین امــراهلل به اطاعت َمن ُهَو 

ولّی امراهلل محفوظ و مصون ماند. 
2- اعضای بیت العــدل و جمیع اغصان و 
افنان و ایادی امــراهلل باید کمال اطاعت و 
تمکین و انقیاد و توجه و خضوع و خشوع را 

به ولّی امراهلل داشته باشند. 
3- ایادی امراهلل باید بیدار باشند. به  محض 
اینکه نفس بنای اعتراض و مخالفت با ولّی 
امراهلل گذاشت، فوراً آن شخص را اخراج از 
جمع اهل بهاء نماینــد و ابداً بهانه ای از او 
قبول ننمایند چه بســیار که باطل محض 

به صورت خیر درآید تا القای شبهات کند.
4- ای احبای الهی باید ولّی امراهلل در زمان 
حیات خویش من هو بعده را تعیین نمایند 

تا بعد از صعودش اختالف حاصل نگردد. 
5- ای یاران ایادی امراهلل را باید ولّی امراهلل 
تسمیه و تعیین کند، جمیع باید در ظل او 

باشند و در تحت حکم او ... .
6- در جمیــع بالد بیت عــدل خصوصی 
تشکیل شــود و آن بیوت عدل بیت عدل 
عمومی انتخــاب نماید. این مجمع مرجع 

کل امور اســت و مؤسس قوانین 
و احکامــی کــه در نصوص الهیه 
موجود نه و جمیع مسائل مشکله 
در این مجلــس حل گردد و ولّی 
امراهلل رئیس مقــدس این مجلس و عضو 
اعظم ممتاز الینعــزل و اگر در اجتماعات 
بالذات حاضر نشــود نایب و وکیلی تعیین 

فرماید.
7- اگــر چنانچه عضــوی از اعضاء گناهی 
ارتــکاب نماید که در حــق عموم ضرری 
حاصل شــود، ولّی امراهلل صالحیت اخراج 
او را دارد؛ بعد ملت شــخص دیگر انتخاب 

نماید.
8- حقوق اهلل راجع به ولّی امراهلل است.

حضرت شوقی ربانی برابر توقیعات مشروحة 
ذیل من هو بعــده را با بیت العدل اعظم و 

ایادی را تسمیه و تعیین فرموده اند. 
توقیع منیع مبارک نوامبر 1927: •

»ای احبای الهی؛ تعیین ایادی امراهلل و 
تنفیذ احکام مقدسة شریعت  اهلل و تشریع 
قوانین متفرعه از منصوص کتاب اهلل و انعقاد 
مؤتمر بین المللی پیروان امر حضرت بهاءاهلل 
و ارتباط جامعة بهائی به انجمن های متفرعه 
علمیه و ادبیه و دینیه و اجتماعیه، کل به 
تشکیل و استقرار بیت عدل اعظم الهی در 
ارض اقدس در جوار بقــاع مرتفعة منّورة 
علیا منوط و معلق؛ زیــرا این معهد اعلی 
سرچشمة اقدامات و اجرائات کلیة بهائیان 

است و معین و مرجع این عبد ناتوان«.
تلگراف 9 ژانویه 1951: •

»به محافل ملیه در شرق و غرب تصمیم 
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این شورای 

جدیدالتأسيس 

عهده دار انجام 

سه وظيفه 

می باشد. اول 

آنكه با اوليای 

حكومت اسرائيل 

ایجاد روابط نماید. 

ثانياً مرا در ایفای 

وظایف مربوط به 

ساختمان فوقانی 

مقام اعلی کمک 

و مساعدت کند. 

ثالثاً با اوليای 

کشوری در باب 

مسائل مربوط به 

احوال شخصيۀ 

داخل مذاکره 

شود

اولین  تأســیس  تاریخی  خطیر 
شورای بین المللي بهائی را ابالغ 
نمایید. این شوری طلیعة مؤسسة 
کبرای اداری است که در میقات 

معین در جوار مقامات علیا در ظل مرکز 
روحانی جهانی امراهلل که در دو شهر حیفا 
و عکا استقرار دارد تشکیل خواهد گردید. 
تحقق نبّواتی که دربارة تأسیس حکومت 
اسرائیل از فم مطهر شارع امر الهی و مرکز 
میثاق صــادر و حاکــی از پیدایش ملت 
مســتقلی در ارض اقــدس پس از مضی 
دو هزار ســال می باشد و پیشرفت سریع 
مشروع تاریخی ساختمان قسمت فوقانی 
مقــام اعلی در کوه کرمل و درجة رشــد 
کنونی محافل نه گانه ملیــه که با کمال 
جّدیت در سراســر عالم بهائی به خدمات 
امریه قائم اند، مرا بر آن می دارد که تصمیم 
تاریخــی فوق را کــه بزرگ ترین قدم در 
سبیل پیشرفت نظم اداری حضرت بهاءاهلل 

در سی سال اخیر محسوب، اتخاذ نمایم.
این شــورای جدیدالتأسیس عهده دار 
انجام ســه وظیفه می باشــد. اول آنکه با 
اولیای حکومت اســرائیل ایجــاد روابط 
نماید. ثانیاً مــرا در ایفای وظایف مربوط 
به ســاختمان فوقانی مقام اعلی کمک و 
مساعدت کند. ثالثاً با اولیای کشوری در 
باب مســائل مربوط به احوال شــخصیة 
داخل مذاکره شود و چون این شوری که 
نخستین مؤسسة بین المللی و اکنون در 
حال جنین است توســعه یابد، عهده دار 
وظایف دیگری خواهد شد و به مرور ایام 

به عنوان محکمة رســمی بهائی 
شناخته شده، سپس به هیئتی 
مبدل می گــردد که اعضایش از 
طریق انتخاب معین می شــوند 
و موســم گل و شکوفة آن هنگامی است 
کــه به بیت العدل عمومی تبدیل و ظهور 
کامل ثمرات آن وقتی است که مؤسسات 
متفرعــه عدیده آن تشــکیل گشــته، 
به صورت مرکز اداری بین المللی بهائی در 
جوار روضــة مبارکه و مقام اعلی که مقّر 
دائمی آن خواهد بود انجام وظیفه نماید. با 
قلبی مملو از شکرانه و سرور، تشکیل این 
شــورای بین المللی را که پس از مدت ها 
انتظار به وجــود می آید تهنیت می گویم. 
این تأســیس در صفحات تاریخ به منزلة 
بزرگ ترین اقدامی اســت که مایة افتخار 
عهد دوم عصر تکوین دور بهائی محسوب 
خواهــد شــد، به طوری که هیــچ یک از 
مشروعاتی که از آغاز نظم اداری امراهلل از 
حین صعود حضرت عبدالبهاء تا به  حال 
به  انجام آن مبادرت گشــته بالقوه به این 
درجه از اهمیت نبوده اســت و صرف نظر 
از اقدامات باهرة جاودانی در دور مبشــر 
و شــارع و مرکز میثاق یعنــی در عصر 
اول از دور مشعشــع کور پانصدهزارسالة 
بهائی، این تأسیس رتبة اول را حائز است. 
شایسته است که این ابالغیه را به وسیلة 

لجنه ارتباط منتشر نمایید«. 
شوقیـ  حیفاـ  اسرائیل 9 ژانویه 1951 •

در توقیع 110 می فرمایند:
»هیئــت بین المللی بهائــی که مقدمة 
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هيئت بين المللی 

بهائی که مقدمۀ 

تأسيس محكمۀ 

عليا در ارض 

ميعاد و منتهی 

به انتخاب اعظم 

هيئت تشریعيۀ 

عالم بهائی است 

و تأسيس دیوان 

عدل الهی خواهد 

گشت، تكميل و 

وظایف اعضایش و 

هيئت عامله اش 

کامالً تعيين گردید

تأســیس محکمة علیــا در ارض 
میعــاد و منتهی به انتخاب اعظم 
هیئت تشریعیة عالم بهائی است و 
تأسیس دیوان عدل الهی خواهد 

گشت، تکمیل و وظایف اعضایش و هیئت 
عامله اش کامالً تعیین گردید«.

در تلگراف منیع مبــارک مورخ 8 مارچ 
سنه 1952 می فرمایند:

»بشــارت ثانی افزایش تعــداد اعضای 
هیئت بین المللی بهائی است. در حال حاضر 
اعضای هیئت عبارت اند از: امة البهاء روحیه 
که واسط بین این عبد و آن هیئت است و 
چهار نفر از ایادی امراهلل میسن ریمی رئیس 
هیئــت؛ خانم امیلیا کالینــز نایب رئیس؛ 
یوگوجیاگری عضو ســیار و لــروی ایواس 
منشی و نیز خانم چس رول امین صندوق؛ 
ایشل رول معاون منشی برای اقطار غربیه 
و لطف اهلل حکیم معاون منشی برای ممالک 

شرقیه«.
در توقیع 110 می فرمایند:

»هدف دهم تأســیس محکمة بهائی در 
ارض اقدس که مقدمة انتخاب و تشــکیل 
اعظم هیئت تشــریعیة جامعة پیروان امر 
الهی و اســتقرار بیت عــدل اعظم در ارض 

اقدس خواهد بود«.
در مرقومه هیئــت بین المللی بهائی 
حیفا به محفل روحانــی بهائیان ایران 
مــورخ اّول ژانویه 1952 می نویســند: 
»حضرت ولّی امراهلل کــراراً به  اعضای 
هیئت خاطرنشان فرموده اند که اقدامات 
روحانی و اداری امراهلل در این کشــور 

باید مبتنی بر لوح کرمل باشد 
که از ســماء مشــیت حضرت 
بهاءاهلل در کوه کرمل عّز نزول 
یافته است. مدينة اهلل که در این 
لوح مذکور و بایــد پس از طی مراحل 
متوالی بــه بیت العدل عمومی تبدیل و 
در همین کوه مقدس مســتقر گردد و 
وظایف مقدسة خود را انجام دهد، اسماء 
اعضاء هیئت بین المللی بهائی به شرح 

ذیل است:
ایادی امــراهلل امــة البهاء روحیــه خانم                                           
عضو رابط بین حضرت ولّی امراهلل و هیئت

ایادی امراهلل چارلز میسن ریمی                                                
رئیس

ایادی امراهلل امیلیا کالینز                                                       
نایب رئیس

ایادی امراهلل یوگوجیاگری                                                     
عضو سیار

ایادی امراهلل لروی ایواس                                                      
منشی

امة اهلل چس رول                                                               
امین صندوق

امة اهلل ایشل روی                                                              
معاون منشی برای مکاتبه با غرب 

جناب دکتر لطف اهلل حکیم                                                    
معاون منشی برای مکاتبه با شرق

امة البهاء سیلوا آیواس                                                        
طبق تلگراف مورخ 4 می 1955 تعیین 

شده اند  
با تحیات ابدع ابهی

پـایـانسرهنگ بازنشسته ثابت راسخ
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رابطــة دین و سیاســت 
همواره در بین اندیشمندان 
مورد اختالف بوده است، یکی از آئین                                                                                                                                                                  هایی که 
به صراحت دربارة رابطة دین و سیاست سخن 
گفته، آئین بهائی است. بهاءاهلل از آغاز ادعای 
خود دستور به اطاعت از حکومت                                                                                                                                                                  ها  می                                                                                                                                                                  داد؛ در 
ادامه عبدالبهاء با نوشتن »رسالة سیاسیه« و 
»رسالة مدنیه« دیدگاه                                                                                                                                                                  های خود را دربارة عدم 
دخالت در سیاست مطرح کرد. شوقی افندی 
نیز همین رویّه را در پیش گرفت و آئین بهائی 
را دینی غیر سیاسی و تابع محض حکومت ها 
عنوان کرد، اما تاریخ کشــور ایران نشــان 
می دهد در بسیاری از برهه                                                                                                                                                                  های سیاسی مهم، 
بهائیان نقش مؤثری در شکل گیری، پیشبرد و 

حتی شکست وقایع تاریخی مهم داشته اند.
 این مقاله با پاسخ به شــبهه                                                                                                                                                                  های 39 و 24 
بهائیان در  به نقش  »جزوة رفع شــبهات«، 
کودتای  جنگل،  نهضت  مشــروطه،  نهضت 
1299 شمسی، رابطه با اسرائیل، نقش آنها در 
دوران پهلوی و دیگر دخالت                                                                                                                                                                  هایی که توسط 
بیت العدل و پیروان آئین بهائی در سیاست 
کشور ایران شــده،  می                                                                                                                                                                  پردازد و به این سؤال 
پاســخ می                                                                                                                                                                  دهد که آیا بهائیان به رغم اّدعای 
خود، تابع محض از دولت                                                                                                                                                                  ها و به گفته بهاءاهلل 
در پی تصرف قلوب هستند یا طبق گفته                                                                                                                                                                  های 
شوقی افندی در حال برنامه ریزی برای گرفتن 
حکومت ها و ایجاد حکومتی جهانی بر طبق 

آموزه های بهائی می باشند؟
کلیدواژه                                                                                                                                                                  ها: عدم دخالت در سیاســت، بیت 

العدل، عبدالبهاء، مشروطه، شوقی افندی

چکیـده
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تعاریف زیادی 

دربارۀ هر یک  از 

واژه های »دین« 

و »سياست« 

آمده است، ولی 

چون این مقاله 

تنها به رابطۀ دین 

و سياست از 

منظر آئين بهائی 

می پردازد؛ لذا 

برای این واژه ها 

همان معانی ای را 

در نظر می گيرد که 

پيروان آئين بهائی 

در نظر گرفته اند

1-  مقدمه: •
تعاریف زیــادی دربارة هــر یک  از 
واژه هــای »دین« و »سیاســت« آمده 
است، ولی چون این مقاله تنها به رابطة 

دین و سیاست از منظر آئین بهائی می پردازد؛ لذا 
برای این واژه ها همان معانی ای را در نظر می گیرد 

که پیروان آئین بهائی در نظر گرفته اند.
در جزوة پاســخ به شبهات، این معانی برای دو 
واژة »دیــن« و »سیاســت« و رابطة این دو آمده 
اســت: »چنانچه سیاست را  به معنای حکومت و 
ادارة امور جامعه تعبیر کنیم و دین را مجموعه اي 
از تعالیم معنوي و اصول اخالقي بدانیم که بر افکار 
و رفتار انســان                                                                                                                                                                  ها اثر گذاشــته و آنان را در جهت 
معّیني هدایت مي کند، مســلّم است که بین این 
دو مرجع مهم که اّولي به مســائل ماّدي اجتماع 
و دومي به تعییــن ارزش                                                                                                                                                                  هاي اخالقي مي پردازد، 
روابطي موجود اســت؛ زیرا سیاســت به معناي 
حکومت و ادارة امور جامعه مجموعة رفتار انسان                                                                                                                                                                  ها 
در مسیر معّیني است. عملکرد انسان                                                                                                                                                                  ها، رابطة آنان 
با یکدیگر و برداشتشان از مسائل ماّدي و اقتصادي، 
همه وابســته به باورهاي آنان و ارزش                                                                                                                                                                  هاي حاکم 
بر اجتماع اســت. در نتیجه، دین و روش اخالقي 
و اعتقادات افراد یک جامعه، در نوع سیاســت، یا 
در عملکرد سیاســي آنها تأثیر گذار است. تاریخ 
سیاسي جهان نیز بر این رابطة غیر مستقیم صّحه 

مي گذارد«. )                                                                                                                                                                  جزوة پاسخ به شبهات، ص 102(
حال با توجه به این تعاریف، به بررســی رابطة 
دین و سیاســت در آئین بهائی با استفاده از کالم 

رهبرانشان می پردازیم.
2-  رابطة دین با سیاست در آثار رهبران بهائی •

رهبران آئین بهائی، بهائیان را از دخالت در امور 

سیاسی بازداشته و حتی کوچک ترین 
سخنی دربارة امور سیاسی را به منزلة 
خروج از این آئین دانسته اند و به پیروان 
خود دســتور اطاعت بی چون و چرا از 
دولت                                                                                                                                                                  ها را داده اند. در ادامه به چند مورد از گفتار 

رهبران آنها به تفکیک اشاره می                                                                                                                                                                  شود:
1-2- بهاءاهلل •

بهاءاهلل در »لوح ذبیح« خطاب به پیروان خود 
چنین دســتور می دهد: »ای احّبای حق... ابداً در 
امور دنیا و ما یتعلُّق بها و رؤسای ظاهرة آن تکلّم 
جائز نه. حق جّل و عّز، مملکت ظاهره را به ملوک 
عنایت فرموده،  بر احدی جایز نه که ارتکاب نماید 
امری را که مخالف رأی رؤســای مملکت باشد«. 
)اشــراق خاوری، گنجینة حدود و احکام، صص 

)334 -  333
وی در لوحی دیگر می گوید: »... آنچه امروز الزم 
اســت اطاعت حکومت و تمّسک به حکمت فی 
الحقیقه زمام حفظ و راحت و اطمینان در ظاهر در 
قبضة اقتدار حکومت است، حق چنین خواسته و 
چنین مقّدر فرموده... «. )شوقی، منتخبات من آثار 

حضرت بهاءاهلل ، ص 135(
بهاءاهلل در »لوح بشارات« دستور می دهد  که با 
دولت هر کشــوری که در آن زندگی می کنند، به 
راستی و امانت داری  رفتار نمایند : »بشارت پنجم : 
این حزب در مملکت هر دولتی ساکن شوند باید به 
امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمایند؛ هذا 
ما نزل من لدن آمر قدیم.« )بهاءاهلل، مجموعه ای 
از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس 

نازل شده، ص 175(.
همچنین در کتاب »اقدس« تصریح می کند که: 
»لیس الحد ان یعترض علی الذین یحکمون علی 
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رهبران آئين 

بهائی، بهائيان را 

از دخالت در امور 

سياسی بازداشته 

و حتی کوچک ترین 

سخنی دربارۀ 

امور سياسی را 

به منزلۀ خروج 

از این آئين 

دانسته اند و 

به پيروان خود 

دستور اطاعت 

بی چون و چرا 

از دولت                                                                                                                                                                  ها را 
داده اند

العباد دعوا لهم ما عندهم و توجهوا الی 
القلوب«؛ یعنی هیچ کس حّق اعتراض به 
حکام و دولتمردان ندارد، باید آنان را به 
خود واگذاشت و به دل                                                                                                                                                                  ها توجه کرد. )                                                                                                                                                

                  بهاءاهلل، اقدس، ص 93(
عباس افندی در »رسالة سیاسیه« به نوشته ای 
از بهاءاهلل که خطاب به برخی از علما و در راستای 
تأیید سلطنت ناصرالدین شاه نگارش یافته، اشاره 
می کند که در آن آمده است: »حال باید حضرت 
ســلطان حفظه اهلل تعالی به عنایت و شــفقت با 
این حزب )بهائیان( رفتــار فرمایند و این مظلوم 
)بهاءاهلل( ... عهد می نماید از این حزب جز صداقت 
و امانت امری ظاهر نشود که مغایر رأی جهان آرای 
حضرت سلطانی باشد. هر ملتی باید مقام سلطانش 
را مالحظه نماید و در آن خاضع باشد و به امرش 
عامل و به حکمش متمّســک. سالطین مظاهر 
قدرت و رفعت و عظمت الهی بوده و هســتند...«. 

)عبدالبهاء، رسالة سیاسیه، صص13-12(
2-2- عبدالبهاء •

عبدالبهــاء در یکی از الــواح مبارکه به افتخار 
احّبای ایران می گوید: »در هر مملکت که هستید 
به حکومت، در نهایت اطاعت باشــید و به کمال 
رغبــت و محبت و راســتی و درســتی در تحت 
حمایت مرکز سلطنت باشید تا توانید بکوشید که 
حکومت آن سامان، نهایت رضایت و امنیت از شما 
داشته باشد این قضیه در الواح مبارکه اوامر قطعیه 
اســت که ذّره ای فتــور در آن جایز نه...«. )فاضل 

مازندرانی، امر و خلق، ج3، ص 274(
وی همچنین بهائیان را از سخن گفتن دربارة 
امور سیاســی منع می کند: »ما مکلّف به احکام 
کتاب اقدس هستیم و به نّص قاطع ممنوع از ادنی 

تعرض، بلکه مأمور  به مهربانی و محّبت 
و وفــا و صفا با هر اّمت و ملّت و اطاعت 
حکومت و صداقت به ســریر سلطنت 
و عدم مداخله در امور سیاســت حتی 
محاوره و مکالمه در این خصوص جایز ندانســته 
به هیــچ وجه، یعنی تعلق به ایــن امور نداریم«. 

)عبدالبهاء، مکاتیب، ج4، ص31(
و در جــای دیگر چنین می گوید: »به احّباءاهلل 
بگو که نفســی ابداً در امور حکومت لســاناً فعاًل 
حکاية روايًة مداخله ننماید و همیشــه به دعای 
خیر در حّق اولیای امور مشغول شوند؛ زیرا به نص 
قاطع از مداخله ممنوع اند«. )فاضل مازندرانی، امر 

و خلق، ص274(
عباس افندی در »لوح ســیف اهلل ابن شــهید 
تربتی« می نویسد: »تکلیف احّبای الهی، اطاعت 
و انقیاد حکومت اســت، خواه اســتقالل و خواه 
مشــروطه«. )اشــراق خاوری، گنجینة حدود و 

احکام، ص 464(
او همچنیــن در »لوح فرائض محفل شــور« 
مي نویســد: »ابداً در مجلس شور از امور سیاسّیه 
دم نزنند؛ بلکه جمیــع مذاکرات در مصالح کلّیه 
و جزئّیه اصالح احوال و تحســین اخالق و تربیت 
اطفال و محافظه عموم از جمیع جهات باشــند. 
و اگر چنانچه نفســی بخواهد کلمه ای از تصّرفات 
حکومت و اعتراضی بر اولیای امور نماید، دیگران 
موافقت ننمایند؛ زیرا امراهلل را قطعّیاً تعلّق به امور 
سیاســّیه نبوده و نیســت. امور سیاسّیه راجع به 
اولیای امور اســت؛ چه تعلّقی به نفوسی دارد که 
باید در تنظیم حال و اخالق و تشویق بر کماالت 
کوشند. باری هیچ نفسی نباید که از تکلیف خود 

خارج شود«. )همان، ص 337(
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همچنين در کتاب 

»اقدس« تصریح 

می کند که: »ليس 

الحد ان یعترض 

علی الذین 

یحكمون علی 

العباد دعوا لهم ما 

عندهم و توجهوا 

الی القلوب«؛ 

یعنی هيچ کس حّق 

اعتراض به حكام 

و دولتمردان 

ندارد، باید 

آنان را به خود 

واگذاشت و به 

دل                                                                                                                                                                  ها توجه کرد

وی ایضاً مداخله در امور سیاســی را 
موجب پشیمانی می                                                                                                                                                                  داند: »مداخله در 
امور سیاسیه، عاقبت پشیمانی است ال 
یســمن و ال یغنی. باید از عموم احزاب 

در کنــار بود؛ افکار را در آنچه ســبب عّزت ابدیه 
اســت به کار برد«. )فاضل مازندرانی، امر و خلق، 

ج3، ص275(
عبــاس افندی در »لوح خطــاب به علی اکبر 
روحانی )محّب الســلطان(« منشی محفل ملی 
بهائیان می نویسد: »حزب اهلل ابداً در امور سیاسیه 
مداخله ننمایند به نّص قاطع ممنوع اند و هر نفسی 
از این طایفه در امور سیاســی مداخله نماید، باید 
دیگــران از او دوری جویند؛ بلکه تبری نمایند«. 

)آهنگ بدیع، ش 12، ص3(
عبدالبهاء، بهائیانی را که در سیاســت دخالت 
 کنند، بهائی نمی داند                                                                                                                                                     : »میزان بهائی بودن و نبودن، 
این است که هر کسی در امور سیاسیه مداخله کند 
و خــارج از وظیفة خویش حرفی بزند، یا حرکتی 
نماید، همین برهان کافی است که بهائی نیست؛ 
دلیل دیگر نمی خواهد«. )اشراق خاوری، گنجینة 

حدود و احکام، ص 336(
و در لوح دیگری چنین می گوید: »حال نفسی از 
احّبا اگر بخواهد در امور سیاسیه در منزل خویش، 
یا محفل دیگران مذاکره کند، اّول بهتر اســت که 
نسبت خود را از این امر قطع نماید و جمیع بدانند 
که تعلق به این امر ندارد. خود می داند و ااّل عاقبت 
سبب مضّرت عمومی گردد؛ یعنی مسلک روحانی 
ما را به هم زند و احّبا را مشــغول اقوالی نماید که 

سبب تدنّی و محرومی آنان گردد«. )همان(
وی همچنین در »لوح ابن ابهر« وظیفة بهائیان 
را در امور حکومتــی فقط دعا می داند و آنها را از 

دخالت در این امر باز می دارد و چنین 
می گویــد: »احّبای الهــی را کاری به 
اختــالف و اتفاق اولیای امــور نه؛ ابداً 
چنیــن اذکار را حتــی بر زبــان نباید 
برانند. تکلیف احّبــای الهی اطاعت اوامر و احکام 
اعلی حضرت پادشــاهی اســت؛ آنچه امر فرماید 
اطاعت کنند و همچنین کمال تمکین و انقیاد به 
جمیع اولیای امور داشته باشند؛ ولی در بین آنان 
اگر برودتی حاصل، چه تعلّق به احّبای الهی دارد: 
»حافظ، وظیفة تو دعا گفتن است و بس.« مقصود 
این است که احّبا نباید کلمه ای از امور سیاسی بر 

زبان رانند؛ زیرا تعلق به ایشان ندارد.
بلکه به امور و خدمات خویش مشــغول شوند 
و بس... هر نفســی بخواهد در نزد احّبا ذکری از 
امور حکومت و دولت نماید که فالن چنین گفته 
و فالن چنین کرده، آن شخص که از احبای الهی 
)بهائیان( است، باید در جواب گوید: ما را تعلّق به 
این امور نه. ما رعّیت شهریاری هستیم و در تحت 
حمایت اعلی حضرت پادشــاهی. صالح مصلحت 
خویش خســروان دانند و بــس«. )همان، صص 

)336-335
وی همچنین در »لوح ابن صدق« می نویســد: 
»هر نفسی را که می بینید در امور سیاسی صحبت 
می دارد بدانید که بهائی نیست، این میزان                                                                                                                                                             است؛ 
زیرا اساس امر بهائی الفت بین جمیع ملل و ادیان 
اســت و مکالمات سیاسی سبب تفرقه و حصول 
ضدیّت و تعّصب«. )فاضل مازندرانی، امر و خلق، 

ج3، ص278(
در »لــوح عزیــزاهلل خــان ورقــا«، اطاعت از 
حکومت ها به صراحت تصریح شــده اســت: »... 
باری به نــص قاطع جمال مبارک روحی الحبائه 
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ميزان بهائی 

بودن و نبودن، 

این است که هر 

کسی در امور 

سياسيه مداخله 

کند و خارج از 

وظيفۀ خویش 

حرفی بزند، یا 

حرکتی نماید، 

همين برهان کافی 

است که بهائی 

نيست؛ دليل دیگر 

نمی خواهد

الفداء ابداً بــدون اذن و اجازة حکومت 
جزئی و کلّی نبایــد حرکت کرد و هر 
کس بدون اذن حکومت ادنی حرکتی 
نماید، مخالف امر مبارک کرده است و 

هیچ عذری از او قبول نیست، این امر الهی است؛ 
ملعبة صبیان نیست که نفسی چنین مستحسن 
شــمرد و به میزان عقل خود بسنجد و نافع داند. 
عقول به منزلة تراب است و اوامر الهیه، نصوص رّب 
االرباب. تراب چگونه مقابلی با فیوضات آســمانی 
نماید لعمرک هذا و هم مشــهود و کل من خالف 
سیقع فی خسران مبین«. )اشراق خاوری، گنجینة 

حدود و احکام، صص 464-463(
و در جــای دیگــر چنین می گویــد: »دین از 
سیاست جداست. دین را در امور سیاسی مدخلی 
نه. بلکه تعلــق به قلوب دارد و نه عالم اجســام. 
رؤسای دین باید به تربیت و تعلیم نفوس بپردازند 
و در امور سیاسی مداخله ننمایند...«. )عبدالبهاء، 

خطابات، ج 1، ص33(
وی همچنین اطاعت از حکومت را از مســائل 
غیر قابل تفســیر می                                                                                                                                                                  داند و می گوید: »امر قطعی 
الهی این اســت که باید اطاعت حکومت نمود و 
این هیچ تأویل برنمی دارد و تفسیر نمی خواهد. از 
جمله اطاعت این اســت: کلمه بدون اذن و اجازه 
حکومــت نباید طبع گردد... «. )اشــراق خاوری، 

گنجینة حدود و احکام، ص 464(
3-2-  شوقی افندی •

شــوقی در نامه ای در 17 دســامبر 1935 م. 
خطاب به یکی از پیروان خود می نویســد: »هیچ 
بهائی مؤمنی نباید تحت هیچ گونه شرایطی خود 
را نسبت به برنامه                                                                                                                                                                  های سیاسی و یا سیاست                                                                                                                                                                  های 
هر حزب سیاســی متعهد سازد؛ زیرا وابستگی به 

چنین حزبــی ضرورتــاً متضمن انکار 
بعضــی از اصول و تعالیم امر مبارک، یا 
به منزلة پذیرش ناقص بعضی از حقایق 
اساسیة آن می باشد. بنابراین، احّباء باید 
خود را از فعالیت های حزبی و سیاسی برکنار نگاه 
دارند و نیز آنچه آنــان باید به طور اصولی تحت 
همة شــرایط از آن اجتناب کننــد، تحّزب گرایی 
و طرفداری سیاســی در تمام اشکال آن است«. 

)هورنبی، انوار هدایت، ص 555(
همــو در نامة دیگری به یکــی دیگر از پیروان 
خــود در 2 مارس 1934 در تأکید بر این دیدگاه 

می نویسد:
»اصل عدم مداخله در امور سیاسیه، نباید چنین 
تعبیر شــود که فقط باید از سیاست                                                                                                                                                                  های فاسد و 
سیاست های فرقه ای و حزبی اجتناب شود؛ بلکه 
از هر سخنی دربارة هر یک از سیستم                                                                                                                                                                  های فاسد 
و سیاست های فرقه ای و حزبی اجتناب شود؛ بلکه 
از هر سخنی دربارة هر یک از سیستم                                                                                                                                                                  های حاکم 
سیاســی مرتبط با هر یک از دولت                                                                                                                                                                  ها باید دوری 
جست. نه فقط ما باید از جانبداری از احزاب، گروه                                                                                                                                             

                     ها و سیستم                                                                                                                                                                  های حاکم پرهیز کنیم؛ بلکه باید خود 
را از متعهد ساختن به هر گونه اظهاراتی که ممکن 
اســت به عنوان طرفداری و یا مخالفت با هر یک 
از فلســفه                                                                                                                                                                  ها و یا تشکیالت سیاسی موجود تلقی 
شود، امتناع نماییم. موضع اهل بهاء باید دوری و 

کناره گیری تام باشد«. )همان، ص565(
شــوقی همچنین هــر حکم وضع شــده در 
حکومت ها را توســط بهائیان الزم االجرا می داند: 
»آنچه را حّکام و اولیــای امور در وطن عزیز قرار 
دهند و هر ُحکمی را صــادر نمایند و هر قانونی 
را وضــع کنند، بهائیان فــوراً در نهایت خلوص و 
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شوقی همچنين 

هر حكم وضع 

شده در حكو

مت                                                                                                                                                                  ها را توسط 

بهائيان الزم االجرا 

می داند: »آنچه 

را حّكام و اوليای 

امور در وطن 

عزیز قرار دهند 

و هر ُحكمی را 

صادر نمایند و هر 

قانونی را وضع 

کنند، بهائيان 

فوراً در نهایت 

خلوص و جدّیت 

و خيرخواهی و 

صداقت و امانت 

قلباً و فعالً و لساناً 

در کّل نقاط و 

در جميع شئون 

و احوال اطاعت 

نمایند

جدیّت و خیرخواهی و صداقت و امانت 
قلبــاً و فعاًل و لســاناً در کّل نقاط و در 
جمیع شــئون و احوال اطاعت نمایند 
و به قدر ســّم اِبره مخالفت ننمایند و 

تجاهل نکنند و انحراف نجویند«. )شوقی، توقیعات 
مبارکه، ج1، ص233(

3- دخالت در سیاست توسط رهبران و  •
تشکیالت بهائی

با توجه به سخنان گفته شده معلوم شد رهبران 
بهائــی، پیروان خــود را  به شــدت از حضور در 
سیاســت منع نموده اند. با این وجود در میان آثار 
رهبران بهائی مشاهده می کنیم که بر خالف این 
دستورات داده شده به پیروان، خود رهبران بهائی 
در چندین مورد، به گونة دیگری عمل کرده اند. در 
ادامه به چند مورد از دخالت                                                                                                                                                                  های عبدالبهاء، شوقی 
افندی و بیت العدل در سیاست، به اختصار اشاره  

می شود.
1-3-  عبدالبهاء •

جنبش مشــروطیت بدون شک از رویدادهای 
مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحّوالت سیاسی ایران 
محســوب می                                                                                                                                                                   شــود. اثرات این رویداد در زندگی 
فرهنگی و سیاســی مردم، از سایر حوادثی که تا 
آن تاریخ در کشــورمان پدید آمده بود، عمیق تر 

بوده است. 
مظفرالدین شــاه در چهاردهم جمادی الثانی 
1324هـ.ق. فرمان تأســیس مشــروطه را صادر 
کرد )احمد کســروی، تاریخ مشروطة ایران، ج1، 
ص119(. او پس از آنکه نظام نامه انتخاباتی مجلس 
اّول را در 16جمادی الثانی 1324ه.ق. امضا کرد، 
درگذشت. محمدعلی میرزا                                                                                                                                                                 که ولیعهد بود بر جای 
پدر نشســت. وی از همان ابتدا مخالفت خود را 

با مشروطه به شکل های گوناگون نشان 
داد. محمدعلی شــاه پس از سوء قصد 
بــه جانش تصمیم به ســرکوبی کامل 
مشــروطه و مجلس گرفت. شــاه در 
22 جمادی االولــی 1326 به کمک قزاق ها و با 
فرماندهی لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست 
و مجلس منحل گردید )همان، ج2، صص575-

.)676
دورة اســتبداد صغیــر محمدعلی شــاه یک 
ســال بیشــتر دوام نیافت و مقاومت سرسختانه 
مردم تبریز در مقابل قــوای دولتی، فعالیت های 
انجمن های محلی شهرها و والیت های گوناگون، 
اعتراض بسیاری از علمای نامدار ایران و عراق به 
رفتار ســرکوبگرانه محمدعلی شاه و فشار روس و 
انگلیس بر شــاه ایران برای جلوگیری از رخ دادن 
انقــالب دیگر محمدعلی شــاه را مجبور کرد در 
فرمانی به تاریخ 14ربیع الثانی1327مشروطه را 
برگردانــد و مجلس دوم در 30 ذی القعده 1327 

تشکیل شد. )همان، ج2، ص119(
در محــرم 1330 بار دیگــر مجلس به صورت 
تعلیق در آمد و مجلس ســوم در16 محرم 1333 
تأسیس یافت. در دورة مشــروطه ایران، رهبری 
بهائیان را عباس افندی بر عهده داشت. وی ابتدا 
بهائیان را از شــرکت در فعالیت                                                                                                                                                                  های سیاسی منع 
نمود، ولی پس از مدتی با بهتر شــدن شرایط به 
بهائیان امر نمود تا در مجلس شورای ملی عضویت 

داشته باشند.
عبدالبهاء در اوائل مشــروطّیت با ســتایش از 
محمدعلی شاه قاجار در لوحی خطاب به مال علي 

اکبر شهمیرزادي چنین می نویسد:
»طهران، حضرت ایــادي امر اهلل حضرت علي 
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از جميع، جز ذکر 

حق غافل و بيزار 

و به نص قاطع، 

مطيع حكومت 

شهریار و به امر 

شدید منقاد 

سریر سلطنت به 

خود مشغول اند 

... در هيچ امری 

مداخله نكنند و 

به هيچ مسئله ای 

از مسائل سياسيه 

نپردازند ... این 

است روش و 

تكليف بهائيان

قبل اکبر علیه بهاء اهلل االبهي
اي منادي پیمان! نامه اي که به جناب 
منشادي )حاج سّیدتقي( مرقوم نموده 
بودید مالحظــه گردید و به دقت تمام 

مطالعه شد ... از انقالب ارض طاء )طهران( مرقوم 
نموده بودید، این انقالب در الواح مستطاب، مصرح 
بي حجاب، ولي عاقبت ســکون یابد و راحت جان 
حاصل شود و ســالمت وجدان رخ نماید. سر بر 
سلطنت کبري در نهایت شوکت استقرار جوید و 
آفاق ایران به نورانیت عدالت شهریاري)محمدعلی 
شاه قاجار( روشن و تابان گردد. محزون مباشید، 
مکــّدر مگردید، جمع یاران الهــي را به اطاعت و 
انقیاد و صداقت و خیرخواهي به ســریر تاجداري 
داللت نمایید؛ زیرا به نــص قاطع الهي مکلّف بر 
آن اند. زنهار! زنهار! اگر در امور سیاســي نفسي از 
احباء مداخله نماید و یا آنکه بر زبان کلمه اي براند... 
از قرار مسموع بعضي از بیاني                                                                                                                                                                  ها، یعنی تابعین میرزا 
یحیی در امور سیاسي مداخله نموده و مي نمایند، 
ســبحان اهلل! بدخواهان این را وسیله نموده و در 
محافل و مجالس ذکر بهائیان مي نمایند که آنان 
را نیز در امور سیاســیه رأیی و فکری و مدخلی و 
مرجعی؛ با وجود آنکه بیانی ها خصم الّد بهائیان اند... 

.
باري! گوش به این حرف                                                                                                                                                                  ها مدهید ... و شــب و 
روز به جان و دل بکوشــید و دعاي خیر نمایید و 
تضرع و زاري فرمایید تا اعلي حضرت تاجداري در 
جمیع امور نوایاي خیریة اعلي حضرت شهریاري 
واضح و مشهور، ولي نو هوساني چند گمان نمایند 
که کسر نفوذ سلطنت به سبب عّزت ملت است. 
هیهات! هیهات! این چه ناداني اســت و این چه 
جهل ابدي، شوکت سلطنت سبب عّزت ملت است 

و نفوذ حکومت سبب محافظت رعیت، 
ولي باید با عدل توأم باشد.

)محمدعلي  شهریاري  اعلي حضرت 
میرزا قاجار( الحمدهلل شخص مجرب اند 
و عدل مصّور و عقل مجّســم و حلم مشّخص؛ در 
این صورت، باید عموم به خیرخواهي قیام نمایند 
و به آنچه ســبب شوکت دولت و قّوت سلطنت و 
نفوذ کلمه و آبادي مملکت و ترّقي ملت است قیام 
نمایند ... والســالم علي من اتبع الهدي. 11 ج 1 
ســنه 1325 ع ع«. )آیتی، کشــف الحیل، صص 

)661-660
همچنین وی در لوحی که در صدر مشــروطه، 
خطاب به یکی از مریدان خود در ایران نوشــته، 
بهائیــان را چنین توصیف می کنــد: »نه با اهل 
سیاست همراز و نه با حّریّت طلبان دمساز، نه در 
فکر حکومت، نه مشــغول به ذّم احدی از ملت؛ از 
جمیع، جز ذکر حق غافل و بیزار و به نص قاطع، 
مطیع حکومت شهریار و به امر شدید منقاد سریر 
سلطنت به خود مشغول اند ... در هیچ امری مداخله 
نکنند و به هیچ مســئله ای از مســائل سیاسیه 
نپردازنــد ... این اســت روش و تکلیف بهائیان«. 

)عبدالبهاء، مکاتیب، ج8، صص 247-246(
پــس از خلــع محمدعلــی شــاه و پیروزی 
مشــروطه طلبان ایران و شکســت کوشش های 
سیاســی روســیه در ایــران، عبــاس افندی در 
1329هـــ.ق، یعنی پس از گذشــت حدود چهار 
سال از نامة قبلی که در آن مریدان بهائی خود را از 
مداخله در سیاست منع کرده و به اطاعت سلطنت 
قاجار توصیه می کرد، یک باره طرفدار مشروطیت 
شــده و اصل عــدم مداخله در امور سیاســی را 
فرامــوش می نماید و در لوحــی خطاب به دکتر 
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اکنون باید به 

جوهر کار پرداخت 

و با سياسّيون 

مراوده کرد و 

حقيقت حال 

بهائيان را بيان 

نمود... از پيش به 

شما مرقوم گردید 

که احباء باید به 

نهایت جهد و 

کوشش سعي بليغ 

نمایند که نفوسي 

از بهائيان از 

براي مجلس ملت 

انتخاب گردد

یونس خان افروخته می نویسد: »هو اهلل! 
اي ثابت بر پیمان! نامه شــما رسید. از 
تفصیل یحیایي                                                                                                                                                                  ها اطالع حاصل گردید. 
ســبب جمیع اینها اختالف احباست... 

حال باید محاّجة این گونه امور را کنار گذاشــت، 
حال این امور هر قسم پیش آید، خوش است، بعد 
درست مي شود. اکنون باید به جوهر کار پرداخت 
و با سیاسّیون مراوده کرد و حقیقت حال بهائیان را 
بیان نمود... از پیش به شما مرقوم گردید که احباء 
باید به نهایت جهد و کوشــش سعي بلیغ نمایند 
که نفوسي از بهائیان از براي مجلس ملت انتخاب 
گردد. ابداً فرصت ندارم، مجبور بر اختصارم، عفو 
فرمایید و علیــک البهاء االبهي ع ع. فدایي درگاه 
مولي الوري علي اکبر المیالني استنساخ نمود من 
شــهر رمضان 1329«. )آیتی، کشف الحیل، ص 

)663
همچنین در جای دیگر چنین دستور می دهد: 
»در خصوص عضویّت در مجلس احّبای الهی الزم 
اســت که به تمام قّوت بــه خدمت دولت و ملّت 
پردازند و به نهایت صداقت و خیر خواهی و پاکی 
و آزادگــی حرکت کنند. حضرات ایادی را باید به 
هر قسم باشد، عضویت در مجلس داشته باشند«. 

)عبدالبهاء، مکاتیب، ج2، ص 263(
عبدالبهاء قبل از انتخابات دورة ســوم مجلس 
در اواخر ســال 1331هـ.ق. بار دیگر موضع خود 
را تغییــر داد و طّی تلگرافی از اســکندریّه مصر، 
اقدام برای عضویّت مجلس شــورا را به کلی منع 
می نماید. »میــرزا محمود زرقانی« در ذکر اقامت 

عبدالبهاء چنین می نگارند:
»و دیگر از جمله تلگرافات مهمه  ای که در ایّام 
اقامت مبارک در رملة اسکندریه صادر شد تلگرافی 

در جواب احّبای طهران بود که عرائض 
شــتی در خصــوص انتخــاب اعضای 
پارلمان ایران به ســاحت انور اعلی می                                                                                                                                               

                   رسید و جمیع استدعای آن می                                                                                                                                                                  نمودند 
که استیذان عضویّت حاصل نمایند تا بهائیان نیز 
بانتخاب نفوس پردازند ولکن به کلّی احّباء را منع 
فرمودند و عین تلگراف مبارک در جواب ایشان به 
واســطه جناب میرزا غالم علی دوا فروش این بود 
که »رضایت الهی خواهید نه عضویت پارلمان« و 
همچنین در این خصوص، شفاهاً می                                                                                                                                                                  فرمودند که 
بعــد از انقالب تا حال مکّرراً اهل ایران به  انتخاب 
نفوس و تشکیل دارالشوری پرداخته اند و نتیجه ای 
حاصل نشده جز آنکه اختالل امور و انقالب نفوس 
بیشتر گشــته این مرتبه هم مثل سابق. در این 
صورت هر قــدر احّباء از این آشــوب ها در کنار 
باشند و مشغول خدمت امراهلل و نشر نفحات اهلل 

آسوده ترند.
انســان باید در امور وقتی اوقات عزیز را صرف 
نماید که منتج نتیجه ای گردد و خدمتی به عالم 
انســانی نماید و ســبب ترّقی و اتّحاد ملّت شود، 
نه باعــث اختالل امور و ترویــج اغراض نفوس«. 

)زرقانی، بدائع اآلثار، ج2، ص 370(
مالقات هــای عبدالبهاء با دوســت محمدخان 
معّیرالممالــک )دامــاد ناصرالدین شــاه(، جالل 
الدوله )پســر ظّل السلطان(، سّیدحسن تقی زاده، 
میرزا محمد قزوینی و ســردار اسعد بختیاری در 
اروپا و امریکا طی سال های 1913-1910 میالدی 
نشــان از ارتباط بهائی ها با مشروطیت می                                                                                                                                                                     دهد. 
)فیضي، حیات حضرت عبدالبهاء و حوادث دورة 

میثاق، صص 172-175(
دولت آبادی به نفوذ بهائیان در اغلب دوایر دولتی 
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اینكه هدف 

عبدالبهاء از امر 

به دخالت در امور 

مشروطه - ولو در 

زمان کوتاهی- چه 

بوده  را می                                                                                                                                                                  توان 

در دو مطلب 

جست وجو نمود: 

یكی چنانچه 

کسروی اشاره 

نمود به رسميت 

شناختن آئين 

بهائی در کشور و 

به دست آوردن 

آزادی                                                                                                                                                                  هایی برای 

بهائيان؛ و دیگری 

اینكه بهائيان 

می خواستند 

پيشگویی بهاءاهلل 

در کتاب »اقدس« 

مبنی بر جمهور 

شدن تهران را 

از معجزات وی به 

شمار آورند

اذعان دارد و می گوید: »انگلیسیان حاال 
که می خواهند سیاســت از دست رفتة 
خــود را در داخلة مملکــت دوباره به 
دست بیاورند، یکی از وسایل آن گرفتن 

حربه                                                                                                                                                                  های سیاسی است که در دست رقیب زورمند 
خویش مشــاهده می نمایند و این حربه، یعنی به 
کار انداختــن طایفة بهائی - کــه در اغلب دوایر 
دولتی مصدر کار هســتند - از حربه                                                                                                                                                                  های مؤثری 
است که انگلستان ناچارند آن را در دست دشمن 
نگذارند و بلکه اگر بتوانند به دست خود گرفته، از 
آن استفاده نمایند«. )دولت آبادی، حیات یحیی، 

ج 1، ص 316(
کســروی نیز گزارش داده اســت که بهائیان 
در انقــالب مشــروطه نقش مؤثری داشــته اند: 
»چگونگــی آنکه در نیمه های اردیبهشــت یکی 
از مشــروطه خواهان کســانی را در بازار دید که 
آگهی هایی به دیوار می                                                                                                                                                                   چســبانند ... روی سخن 
به محمدعلی میرزا می داشــت و نزدیک به این، 
جمله هایی می                                                                                                                                                                   نوشت: ما گروه بهائیان که از زمان 
ناصرالدین شاه در پِی آزادی و آشکار گردانیدن دین 
خود می                                                                                                                                                                   بودیم و دچار کشتار و تاراج می                                                                                                                                                                  گردیدیم و 
سپس نیز این رنج ها را در راه مشروطه بردیم، همه 
برای این می                                                                                                                                                                   بود که همچون دیگران آزاد باشــیم. 
مشروطه را برای آزادی خود بنیاد نهادیم ... اگر به 
ما آزادی داده نشود، از هیچ گونه کشتن و سوزاندن 
و برانداختن باز نخواهیم ایســتاد...«. )کســروی، 

تاریخ مشروطه، ص560(
اینکــه هــدف عبدالبهاء از امر بــه دخالت در 
امور مشــروطه - ولو در زمان کوتاهی- چه بوده  
رامی تــوان در دو مطلب جســت وجو نمود: یکی 
چنانچه کسروی اشاره نمود به رسمیت شناختن 

آئین بهائی در کشور و به دست آوردن 
آزادی                                                                                                                                                                  هایــی برای بهائیــان؛ و دیگری 
اینکه بهائیان می خواســتند پیشگویی 
بهــاءاهلل در کتاب »اقــدس« مبنی بر 
جمهور شــدن تهران را از معجزات وی به شمار 
آورند و ســعی در احقاق این پیشگویی داشتند تا 
عده ای را بدین وســیله بهائی نمایند، چنانچه در 
کتاب »کواکب الدریه« نیز این دلیل ذکر شــده 

است:
»حاجی شیخ فضل اهلل نوری... در میدان توپخانة 
طهران بر منبر رفته، مشــروطه خواهان و )آزادی 
خواهــان( را بابی و بهائی خواند و کتاب »اقدس« 
را که مرجع )بهائیان( است به وسیله ای جسته بر 
ســر منبر گشــود و این آیه را قرائت نمود: ان یا 
ارض الطاء سوف تنقلب فیک االمور و یحکم علیک 
جمهور الناس، پس »اقدس« را بســت و قرآن را 
گشــود و قسم یاد نمود که »اقدس« کتاب بهائی 
و آیة مذکوره در او اســت و معنا این است که: ای 
زمین طهران، زود باشد که در تو امور منقلب گردد 

و حکم جمهور )مردم( جاری شود.
بعد از آن گفت به این دلیل، بهائیان مشروطه 
خواهند و ســعی  می                                                                                                                                                                   کنند که حکــم جمهور یا 
مشــروطه در طهــران جاری و امور ســلطنت و 
حکومــت ایران منقلب شــود تــا آن را دلیل بر 
غیب گویی بهاءاهلل بشــمرند و معجزة او قرار داده، 
مردم را بهائــی کنند«. )آیتی، کواکــب الدریه، 

ص163(
»ادوارد براون« نیز به این نکته اذعان می کند که 
بهائیان جز برای منافع شخصی شان از مشروطیت 

حمایت ننمودند:
»به خواهش بعضی از دوستان ایرانی عریضه به 
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از دیدگاه آئين 

بهائی، مراحل 

تاریخی نشو 

و نمای این 

تشكيالت به 

سه عصر قابل 

تقسيم می                                                                                                                                                                   باشد: 

عصر رسولی، 

عصر تكوین و 

عصر ذهبی. عصر 

رسولی شامل 

زمان زیستن 

باب، بهاء اهلل 

و عبدالبهاء و 

عصر تكوین، 

عصر تأسيس و 

توسعۀ تشكيالت 

اداری بهائی برای 

رسيدن به عصر 

ذهبی است

مجتهدین کبار نجف اشرف نوشته بودم 
که شاید آن را دیده باشید و به قدر فهم 
خود، بعضی نصایح دادم و در این اواخر، 
کسی میرزامحمدعلی خان شیبانی نام، 

مالمت نامه ای نوشــته است که چرا به مجتهدین 
نوشتم و به عباس افندی ننوشتم؛ ولی به اعتقاد 
خود خوب کردم که از بعضی قراین استنباط شده 
اســت بهائیان اگر طرفدار شاه مخلوع هم نبودند، 
به هر حال درد مشروطیت را نداشتند!« )زریاب و 
افشار، نامه های ادوارد براون به سّیدحسن تقی زاده، 

ص34(
2-3-  شوقی افندی •

از دیدگاه آئین بهائی، مراحل تاریخی نشــو و 
نمای این تشکیالت به سه عصر قابل تقسیم می                                                                                                                                               

                    باشد: عصر رســولی، عصر تکوین و عصر ذهبی. 
عصر رسولی شــامل زمان زیستن باب، بهاء اهلل و 
عبدالبهاء و عصر تکوین، عصر تأســیس و توسعة 
تشکیالت اداری بهائی برای رسیدن به عصر ذهبی 

است.
در واقع عصر تکوین، حلقة اتصالی بین دو عصر 
رســولی و ذهبی، برای رسیدن به حکومت بهائی 
در هر کشور است. این موضوع در متن زیر توسط 

شوقی افندی بیان گردیده است:
»الواح ُمتَقِنه وصایای حضرت عبدالبهاء حلقة 
اتّصالی است که عصر گذشته را با عصر کنونی که 
موســوم به عصر تکوین و موصوف به عصر انتقال 
است، اِلی األبد مرتبط مي سازد، و اَزهار و اَثمار این 
عصر، انتصارات و فتوحات باِهِره ای است، که طلیعة 

عصر ذهبی دور جمال ابهی خواهد بود.
یاران عزیز، قوای دافعة نافذة ساریه از دو ظهور 
مستقِلّ ُمتعاقِب و متتابع، بر اثر ِهَمم و مجهودات 

حامیان برگزیــدة امری که ِصیتش به 
اَقصی نقطة عالم رسیده واضحاً مشهوداً، 
در مؤّسسات و مشروعات بَهّیه، به تدریج 
حلــول مي نماید، و ُمجّســم و ُمصّور و 

مشّخص مي گردد.
و ایــن تأسیســات، از مفاخر و امتیــازات این 
عصر است، و بر ماســت که با رفتار و کردار خود 
این عصر را مخلَّد و جاویدان ســازیم؛ زیرا نفوذ و 
تأثیر مؤّسســاتی که اکنون در حال تکوین است 
و باید مآالً سلطنت الهّیه که حاکی از حلول عصر 
ذهبی جمال قدم است بر آن مستقر شود، منوط 
و معلّق به مجهــودات حالّیه و علی الخصوص به 
درجه هّمت و کوششی است که در تأّسی و اقتدا 
به روش اسالف دلیر و جانفشان مبذول مي گردد«. 

)شوقی، دور بهائی، ص 3(
شوقی افندی همچنین هفت مرحله تا رسیدن 
به حکومت جهانی را برای پیروانش بیان می دارد:

»دورة مجهولّیــت که اّولین مرحله در نشــو و 
نمای جامعة اهل بهاست و مرحلة ثانیه، مظلومّیت 
و مقهوریّــت که در وقت حاضر در کشــور ایران 
امر مبارک جمال ابهــی آن را طی می نماید، هر 
دو منقضــی گردد و دورة ثالث که مرحلة انفصال 
شــريعة اهلل از ادیان عتیقه است چهره بگشاید و 
این انفصال بنفسه مقّدمة ارتفاع علم استقالل دین 
اهلل و اقرار و اعتراف به حقوق مســلوبة اهل بهاء و 
مساوات پیروان جمال ابهی با تابعان ادیان معتبره 
در انظار رؤسای جهان و این استقالل ممّهد سبیل 
از برای رسمّیت آئین الهی و ظهور نصرتی عظیم 
شــبیه و نظیر فتح و فیروزی کــه در قرن رابع از 
میالد حضرت روح در عهد قسطنطین کبیر نصیب 
اّمت مسیحّیه گشــت و این رسمّیت به مرور ایّام 
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سير تكاملی آئين 

بهائی در آثار 

شوقی افندی 

متشكل از 

مراحل مجهوليت، 

مظلوميت و 

مقهوریت، 

انفصال، استقالل، 

رسميت، حكومت 

محدود و حكومت 

جهانی است. این 

موضوع نشان 

می دهد بهائيان بر 

این باورند روزی 

خواهد آمد که 

آئين بهائی، دین 

اکثریت جامعه 

خواهد شد و 

ناگزیر بهائيان باید 

حكومت کنند

مبّدل و منجر به تأسیس سلطنت الهّیه 
و ظهور ســلطة زمینیه، شارع این امر 
عظیم گردد. و این ســلطنت الهّیه مآالً 
به تأسیس و استقرار سلطنت جهانی و 

جلوة ســیطرة محیطة ظاهری و روحانی مؤّسس 
آئین بهائی و تشکیل محکمة کبری و اعالن صلح 
عمومی  که مرحلة ســابع و اخیر اســت منتهی 
گردد«. )                                                                                                                                                                  شوقی، توقیعات مبارکه 1952- 1957، 

صص112-111(
ســیر تکاملی آئین بهائی در آثار شوقی افندی 
متشــکل از مراحــل مجهولیــت، مظلومیت و 
مقهوریت، انفصال، اســتقالل، رسمیت، حکومت 
محدود و حکومت جهانی است. این موضوع نشان 
می دهد بهائیان بر ایــن باورند روزی خواهد آمد 
که آئین بهائی، دین اکثریت جامعه خواهد شــد 
و ناگزیر بهائیــان باید حکومت کنند و برای ادارة 
جامعه نقشی در سیاست مملکت یا جهان داشته 
باشــند و مدتی پس از آن روز آئین بهائی نه تنها 
حکومت محدود و منطقه ای خواهد داشت؛ بلکه 

حکومت جهانی نیز از آن او خواهد شد.
لذا اینکه آئین بهائی را آئینی سکوالر و مخالف 
حکومت بدانیم از اســاس اشتباه است و مسئلة 
تشــکیل حکومت و برنامه ریزی برای آن توسط 
شوقی افندی با اصل عدم دخالت در سیاست در 

تناقض آشکار است.
حال خوب اســت تقریراتی کــه »عبدالحمید 
اشراق خاوری« از کتاب »اقدس« در موضوع اینکه 
بهاءاهلل به کلّی حکومت کردن را از خود و پیروانش 
ســلب نموده بیاوریم تا تفاوت هایی که بین این 
گفتة شوقی مبنی بر تشکیل حکومت با گفته                                                                                                                                                                  های 

بهاءاهلل به خوبی روشن شود: 

»تــاهلل  ال نریــد ان نتصــّرف فــی 
ممالککم«، ای سالطین، ما نیامدیم شما 
را از روی تخت برداریم و خود به جای 
شما بنشینیم، زمام امور دنیا دست شما 
باشد، »بل جئنا لتصّرف القلوب«، ما آمده ایم که 
مدائن قلوب نفوس را تسخیر کنیم، ما به محّبت 
قلوب احتیاج داریم و آمده ایم دل                                                                                                                                                                  های مردم را به 
حّق جّل جالله متوّجه کنیم. کار به سلطنت شما 
نداریم، شــما هم صاحب قلب هستید، قلوبتان را 
بدهیــد به حّق و به او توّجــه کنید. »انّها لمنظر 
البهاء«، در حقیقت قلوب مردم اســت که نظرگاه 
جمال مبارک و اســم اعظم است. »یشهد بذلک 
ملکوت االســماء لو انتم تفقهون«، ملکوت اسماء 
الهی، یعنی وجود ســالطین در این عالم که هر 
کدام مظهر قدرت و اسماء و صفات هستند، شاهد 
بر این حال اســت که ما هیچ وقت خیال مبارزه 
با ســلطنت ظاهری نداریم. »و الّذی اتّبع مواله«، 
ای گروه ســالطین، نفوسی که به این امر مبارک 
مؤمن شده اند و حّق را در این دوره شناخته اند، این 
نفوس اعتنایی به سلطنت شما ندارند، تا چه رسد 

به خود من که آفریدگار جهان هستم.
مقصود از این آیه اینکه می فرمایند، مادامی که 
بندگان من و نفوســی که به من مؤمن شده اند، 
اعتنایی به دنیا ندارند و از دنیا منقطع هســتند، 
چطور شما می گویید که خود بهاءاهلل طالب تخت 
و تاج ظاهری اســت؛ یعنی وقتــی بندگان من 
اعتنایی به تخت و تاج ظاهری ندارند، دیگر کیفّیت 
حال خود من معلوم اســت. باری می فرمایند: »و 
الّذی اتّبع مواله انّه اعرض عن الّدنیا«، اشــخاصی 
کــه موالی خود را در این ظهــور مبارک پیروی 
کرده اند و به او مؤمن شده اند از جمیع دنیا اعراض 
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محبوب گرامی 

و همكار عزیز 

محبوب گرامی و 

همكار عزیز، با 

شما کامالً موافقم 

که مقصود از 

عدم مداخله در 

امور سياسيه 

عدم رابطۀ احباء با 

عالم خارج نيست، 

اميدوارم به 

دوستان تفهيم 

نمایيد که داشتن 

روابط نزدیک با 

رعایت حد اعتدال 

با اوليای امور و 

نمایندگان خارجه 

و رؤسای افكار 

عامه در پایتخت 

الزم و ضروری 

است...«.

کرده اند، »و کیف هذا المقام المحمود«، 
تا چه برسد به خود مظهر امر الهی که 
ابداً و اصالً اعتنایی به شــما و شــئون 
ظاهرة شــما ندارد. »دعوا البیوت«، ای 

گروه پادشــاهان که به زیارت خانة کعبه، زیارت 
بیت المقّدس و سایر مقامات می روید، رها کنید 
این خانه هــا را؛ »ثّم اقبلوا الى الملکوت«، و توّجه 
کنید به ملکوت الهــی و مظهر امر الهی. »هذا ما 
ينفعکم فى الخرة و االولــى«،  توّجه به ملکوت 
است که در این دنیا و در نشئة دیگر به درد شما 
می خورد. »یشــهد بذلک مالک الجبروت لو انتم 
تعلمون«، خدا به این مسئله شهادت می دهد، اگر 
شما دانا باشید«. )اشراق خاوری، تقریرات دربارة 

کتاب مستطاب اقدس، صص199-198(
همچنین به نمونة دیگری که می توان راجع به 
روابط سیاسی شوقی با سازمان                                                                                                                                                                  های سیاسی داخل 
و خارج اشاره نمود این است که در طول سال های 
1324تا 1325ش تأکیدهای مکّرر شوقی افندی 
بــه بهائیان ایران مبنی بر عــدم مداخله در امور 
سیاســی که آن هم با اوضاع سیاسی ایران خاصه 
جدایی آذربایجان از ایران و حوادث ناشــی از آن 
احواالت ارسال شــده بود، برای بعضی از بهائیان 
تردیدهایی را در مورد زعمــای بهائیت در ایران 
- که دائماً با رجال سیاســی و خارجی در ارتباط 

بودند - به وجود آورد.
دکتر لطف اهلل حکیم، عضو برجستة محفل ملی 
بهائیان ایران، چون اوضاع تشتت زای عوام بهائی 
را چنین دید، به نمایندگی از جانب سیاست بازان 
بهائــی در ایران، نامه ای اعتراض آمیز به شــوقی 
افندی نوشــت و تقاضای پاســخ صریح در این 
خصوص را درخواست نمود. شوقی افندی مجبور 

شد در پاســخ نامة لطف اهلل حکیم به 
مطالبی تصریح کند که نه تنها مخالف 
تصریحات قبلی در خصوص عدم مداخله 
در امور سیاسی، بلکه مبّین موقعیت و 
روابط سیاسی بهائیان با دیگر سازمان های سیاسی 
و خارجی در ایران است. )نجفی، بهائیان، ص110(

متن این نامه به شرح زیر است: »ترجمة توقیع 
موّرخ 8 اکتبر سنه 1927 به افتخار جناب دکتر 
لطف اهلل حکیم علیه بهــاء اهلل. محبوب گرامی و 
همکار عزیز محبوب گرامی و همکار عزیز، با شما 
کاماًل موافقم که مقصــود از عدم مداخله در امور 
سیاســیه عدم رابطة احباء با عالم خارج نیست، 
امیدوارم به دوســتان تفهیم نمایید که داشــتن 
روابط نزدیک با رعایت حد اعتدال با اولیای امور و 
نمایندگان خارجه و رؤسای افکار عامه در پایتخت 
الزم و ضروری است...«. )مجلة اخبار امری، ش 9، 

102 بدیع، ص10(
3-3- بیت العدل •

در این قســمت به گزیــده ای از پیام                                                                                                                                                                  های بیت 
العــدل که اصل عدم دخالت در امور سیاســی و 
تبعیت از حکومــت را فراموش کرده اند، پرداخته 

می شود. 
1-3-3- پیام 2 تیر 1388 •

در این پیام با اشــاره به حوادث سال 1388 در 
ایران و استقامت بهائیان چنین آورده شده است: 
»... نمی توانید نسبت به مشکالتی که گریبانگیر 
هموطنان عزیزتان است بی اعتنا باشید. استقامت 
در مقابل مشــّقات و تضییقات بی شمار در طول 
سال های متمادی، شما را به خوبی آماده ساخته 
است که در حلقة  خویشاوندان، دوستان، آشنایان 
و همسایگان چون نمادی از ثبوت، قد برافرازید و 
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بر طبق نصوص 

صریح امری، 

بهائيان باید 

تبعيت محض از 

حكومت داشته 

باشند، ولی در 

جریان وقایع 

سال 13۸۸ 

در ایران، بيت 

العدل صراحتاً 

از این تبعيت 

سرباز می زند و 

از پيروان بهائی 

خود می خواهد 

به خویشاوندان، 

دوستان، آشنایان 

و همسایگان خود 

در جهت از بين 

بردن حكومت 

فعلی اميد دهند

چون مشعلی فروزان، نور امید و شفقت 
برافشانید.

ایران  اطمینان به آیندة درخشــان 
را در قلوبتــان زنده نگاه  دارید و بر این 

باور استوار مانید که سرانجام نور معرفت و دانایی، 
غمام تیرة جهل و نادانی را زائل خواهد ســاخت، 
عدالت خواهی و انصاف طلبی مردم ســبب خواهد 
شــد که از چنگ تهمت و افتــرا رهایی یابند، و 
محّبت و وداد بر نفرت و عناد چیره خواهد گشت«. 
اینکه چطور می شود نســبت به امور سیاسی 
کشور ایران موضعی نداشت و در عین حال نسبت 
به مشکالتی که برای هموطنان در اثر مداخله در 
سیاســت به وجود آمده است، بی اعتنا نبود جای 

سؤال دارد.
بر طبق نصــوص صریح امــری، بهائیان باید 
تبعیت محض از حکومت داشــته باشند، ولی در 
جریان وقایع ســال 1388 در ایران، بیت العدل 
صراحتاً از این تبعیت ســرباز می زند و از پیروان 
بهائی خود می خواهد به خویشــاوندان، دوستان، 
آشنایان و همسایگان خود در جهت از بین بردن 
حکومت فعلی امید دهند و آنها را به شوراندن علیه 
حکومت ایران تشویق کنند و امیدوار است مردم 

بتوانند حکومت را تغییر دهند.
این ســخنان بیت العدل، نقض نامة شوقی در 
21 دســامبر 1948 خطاب به یکی از احّباء است 
که می نویســد: »اصل اساسی که باید مورد توجه 
ما قرار گیــرد، اطاعت از دولت حاکم اســت در 
کشوری که در آن زندگی می کنیم. ما نمی توانیم 
به صرف اینکه شــخصاً به حکومت اســتبدادی 
عالقه ای نداریم وقتی چنین حکومتی بر سر کار 
آمد از اطاعت آن ســرپیچی کنیــم و نیز مأذون 

نیستیم به نهضت های زیرزمینی یعنی 
اقلیت هایی کــه بر علیه حکومت وقت 
بپیوندیم«. )هورنبی،  شورش می کنند 

انوار هدایت، ص558(
2-1-3- پیام 4 دی 1386 •

در ایــن پیام، بیت العدل پــس از ابراز نگرانی 
دربارة وضعیت بهائیان در ایران چنین آورده است:

»... اکنون ســازمان                                                                                                                                                                  های جامعة مدنی ایران در 
داخل و خارج از کشور و تعدادی از احزاب سیاسی 
نیز به جمع مدافعان شــما پیوسته اند. چنان که 
اخیراً، بعضی احزاب سیاسی رسماً نگرانی خود را 
دربارة آزار و اذیّت بهائیان ایران اعالم نمودند و در 
یک مورد، رســمّیت دیانت بهائی را به عنوان یک 
اقلّّیت مذهبی خواستار شدند. جامعة بین المللی 
بهائی به نمایندگی از طرف بهائیان سراسر جهان 
مراتب قدردانی خود را به بعضی از این سازمان                                                                                                                                                                  ها 

اعالم نموده است«.
این پیام بیت العدل، این گفتــار بهاءاهلل را در 
کتاب »اقدس« که پیش تر اشاره شد »هیچ کس 
حّق اعتراض به حّکام و دولتمردان ندارد، باید آنان 
را به خود واگذاشت...« به صراحت، زیر پا گذاشته 
است، اینکه بتوان احزاب سیاسی را در جهت منافع 
خود به کار گرفت جز با مذاکره با اهل سیاست به 
دست نمی آید و از اینجا معلوم می شود بیت العدل 
همواره در حال رایزنی با امرای سیاسی است. نیز 
اینکه بیت العدل همواره در پی ایجاد کمپین                                                                                                                                                                  هایی 
برای خود بر ضّد دولت ایران است چیزی است که 
بر خالف ادعای عدم دخالت در سیاست و اطاعت 

از حّکام و دولتمردان می باشد.
3-1-3- پیام 10 آبان 1387 •

در این پیــام به طور مشــخص از عدم رابطة 
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در 1۴ ِمي 

1۹۴۸ انگلستان 

به قيمومّيت 

فلسطين پایان 

داد و همان 

روز شوراي 

ملي یهود در 

تل آویو تشكيل 

و تأسيس دولت 

اسرائيل اعالم 

شد. در این زمان 

شوقي افندي 

در پيام نوروز 

133۰هـ.ش. 

نظر مثبت خود را 

دربارۀ تأسيس 

اسرائيل اعالم 

کرد

سیاسی با اسرائیل سخن به میان آمده 
است:

»... روابــط مرکز جهانــی بهائی با 
اسرائیل مانند سایر کشورهای جهان، بر 

اســاس اطاعت از قوانین مدنی آن مملکت و عدم 
وابستگی و دخالت در امور سیاسی استوار است«. 

1-3-1-3- رابطة بهائیت و اسرائیل •
در اینجا خوب است قدری دربارة روابط سیاسی 
بهائیان و اسرائیل کنکاش کنیم و ببینیم آیا آئین 
بهائی به زعم خود فاقد رابطة سیاسی با اسرائیل 

است یا خیر؟
در 14 ِمــي 1948 انگلســتان بــه قیمومّیت 
فلسطین پایان داد و همان روز شوراي ملي یهود 
در تل آویو تشکیل و تأسیس دولت اسرائیل اعالم 
شــد. در این زمان شــوقي افندي در پیام نوروز 
1330هـ.ش. نظر مثبت خود را دربارة تأســیس 
اســرائیل اعالم کرد: »مصداق وعدة الهي به ابناي 
خلیــل )فرزندان حضرت ابراهیــم( و وّراث کلیم 
)وارثان حضرت موســي( ظاهــر و باهر و دولت 
اسرائیل در ارض اقدس مستقر و به روابط متینه به 
مرکز بین المللي جامعة بهائي مرتبط و به استقالل 
و اصالت آئین الهي مقر و معترف و به ثبت عقدنامة 
بهائي و معافیت کافة موقوفات امریه در »مرج عکا« 
و »جبل کرمل« و لوازم ضروریة بناي بنیان مقام 
اعلي از رســوم دولت و اقرار به رسمیت ایام تسعة 
متبرکة محرمه موفق و مؤید«. )شوقی، توقیعات 

مبارکه 1952-1945، صص291-290(
شــوقي پس از اینکه تأســیس دولت اسرائیل 
را صحیح و پیش بیني شــده مي داند، به شوراي 
بین المللي بهائیان که خود به وجود آورده بود، سه 
وظیفة مهم را توصیه مي کند. اّولین وظیفه پس 

از تأسیس دولت اسرائیل، ایجاد حسن 
رابطه با آن دولت اســت: »اّول آنکه با 
اولیای حکومت اســرائیل ایجاد روابط 

نماید...«.
شوقي ایجاد رابطه با دولت اسرائیل را با ایجاد 
تشکیالت آتیة بهائیت مرتبط دانسته مي نویسد: 
»ثالثاً با اولیاي کشوري در باب مسائل مربوط به 
احوال شــخصیه، داخل مذاکره شود و چون این 
شــوري که نخستین مؤسسة بین المللي و اکنون 
در حال جنین است توسعه یابد، عهده دار وظایف 
دیگري خواهدشد و به مرور ایام، به عنوان محکمة 
رسمي بهائي شــناخته خواهد شد«. شوقي براي 
اینکه محکمة رســمي بهائیــت را مورد حمایت 
اسرائیل قرار دهد، شناخت و حقانیت دولت جدید  
التأسیس را اعالم کرد و ایجاد حسن رابطه را با این 
دولت توصیه مي کند. وي همچنین طي نقشه ده 
سالة خود ضمن هدف بیست و چهارم، حمایت از 
دولت اسرائیل را به همة دولت                                                                                                                                                                  هاي جهاني ترجیح 
داده و به بهائیان توصیه مي کند که در تأســیس 
شعب محافل روحاني و ملي بهائي بر حسب قوانین 
و مقررات حکومت اســرائیل، این گونه محافل را 
تأسیس کنند. )رائین، انشعاب در بهائیت پس از 

مرگ شوقي رباني، ص170(
»بن گوریــون«، نخســت  وزیر وقت اســرائیل 
صمیمیت میان رژیم اسرائیل و قاطبة بهائیان را 
گسترده توصیف می کند. در نشریة رسمی محفل 
ملی بهائیان ایران این مطلب چنین آمده اســت: 
»با نهایت افتخار و مسّرت، بسط و گسترش روابط 
آئین بهائی با اولیای امور دولت اسرائیل را به اطالع 
بهائیان می رســانیم و در مالقات با »بن گوریون« 
نخست  وزیر اسرائیل، احساسات صمیمانة بهائیان 
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با نهایت افتخار 

و مسّرت، بسط و 

گسترش روابط 

آئين بهائی با 

اوليای امور دولت 

اسرائيل را به 

اطالع بهائيان 

می رسانيم و 

در مالقات با 

»بن گوریون« 

نخست  وزیر 

اسرائيل، 

احساسات 

صميمانۀ بهائيان 

را برای پيشرفت 

دولت مزبور به 

او نمودند و او در 

جواب گفته است: 

از ابتدای تأسيس 

حكومت اسرائيل، 

بهائيان همواره 

روابط صميمانه با 

دولت اسرائيل 

داشته  اند

را برای پیشــرفت دولت مزبــور به او 
نمودنــد و او در جواب گفته اســت: از 
اســرائیل،  تأســیس حکومت  ابتدای 
بهائیان همواره روابط صمیمانه با دولت 

اسرائیل داشته  اند«. )مجلة اخبار امری، ش5، 108 
بدیع، صص 8 و 14(

شــوقی افندی برای توسعة آئین بهائی، در پی 
جلب حمایت یهودیان آمریکا بر آمد. از این رو، از 
حافظان منافع آئین بهائی در آمریکا خواســت به 
هر نحو، این امر انجام شود. همچنین برای جلب 
موافقت همه جانبة »بن گوریون«، نخســت وزیر 
اسرائیل بسیار کوشید. این عمل، زمینة اقدامات 
بعدی شوقی را برای پیوند بیشتر با اسرائیل فراهم 
می کرد. این مطلب، در تلگراف محرمانة شــوقی 
افندی برای محفــل بهائیان آمریکا در 19 آوریل 
1952، دربارة ســفر نخســت وزیر اسرائیل آمده 

است: 
»... برای تأسیس و استقرار مرکز جهانی امراهلل، 
اقدامات وســیعه به کمال ســرعت به عمل آمده 
است. هیئت                                                                                                                                                                  های ایادی امراهلل، از هر یک از قطعات 
عالم، متوالیاً تعیین گشته و پنج نفر از آنها اکنون 
به ایفای وظایف در ارض اقدس مشغول اند، هنگام 
مســافرت رئیس الوزرای دولت اسرائیل به آمریکا 
محفل ملی آمریکا با او مالقات و مصاحبه نموده و 
آثار امری را به او تقدیم داشته اند و هجده قطعه 
اراضی به مســاحت بیســت و دو هزار متر مربع، 
بر وســعت اوقاف بین الملل بهائی در دامنة جبل 
»کرمل« اضافه گردیده اســت. ... نقشــة مشرق 
االذکار کرمل - که ابتکار رئیس هیئت بین الملل 

بهائی است - تکمیل و اتمام پذیرفته است.
معافیت اعتاب مقدسه از رسول دولتی و سایر 

مزایایی که از طرف وزارت دارایی دولت 
اسرائیل اعطا شــده بود، اکنون شامل 
بیت حضرت عبدالبهاء و مســافرخانة 
شــرقی و غربی نیز گردیده اســت...«. 
)ســالنامة جوانان بهائی ایران، ج 3،  108و 109 

بدیع، ص 130(
هیئت بین  المللی بهائی )بیت  العدل جنینی( 
در نامه ای که 1 ژوئیــة 1952 برای محفل ملی 
بهائیان ایران ارسال کرد به رابطة صمیمانة شوقی 
با دولت اشــغالگر صهیونیستی اذعان کرده است: 
»روابط حکومت  بــا حضرت ولی امراهلل و هیئت 
بین  المللی بهائی، دوستانه و صمیمانه است و فی 
 الحقیقه جای بسی خوش وقتی است که راجع به 
شناسایی امر در ارض اقدس موفقیت هایی حاصل 
گردیده اســت«. )مجلة اخبار امری، ش5، 109 

بدیع، ص16(
همچنین در مقاله ای بــا عنوان »آئین بهائی« 
در شــمارة 22 مجله ای فرانســوی و وابسته به 
صهیونیســم و اســرائیل، به نام »زمین بازیافته« 
)اســرائیل( در 2 سپتامبر 1952 که به قلم یکی 
از نویســندگان یهود، چاپ و منتشر شده است، 
انطباق اهداف یهودیان با عقاید بهائیان، در برپایی 
کشوری مقتدر به نام »اسرائیل« اعالم شده است. 

)مجلة اخبار امری، ش 8 و 9، 109 بدیع(
این شــواهد و شواهد بسیار دیگری که در این 
مقاله، مجال پرداختن به آن نیست، نشان دهندة 
ارتباط سیاســی عمیق میان ســران اسرائیل و 
بهائیان اســت و اینکه آنها بخواهند عالیق، منافع 
و اهداف مشــترک خود را با سیاست                                                                                                                                                                  های کشور 

اسرائیل انکار کنند کاری عبث است.
4-1-3- پیام 2 فروردین 1385 •
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این شواهد و 

شواهد بسيار 

دیگری که در 

این مقاله، مجال 

پرداختن به آن 

نيست، نشان 

دهندۀ ارتباط 

سياسی عميق 

ميان سران 

اسرائيل و بهائيان 

است و اینكه آنها 

بخواهند عالیق، 

منافع و اهداف 

مشترک خود را 

با سياست                                                                                                                                                                  های 

کشور اسرائيل 

انكار کنند کاری 

عبث است

در این پیام، بیت العدل ضمن محکوم 
کردن فعالیت                                                                                                                                                                  های حکومت ایران علیه 
بهائیان به طور صریــح مخالفت خود 
را بــا دســتورات و تصمیمــات دولت 

ابراز می کند: »... دولت خواســتار تعطیل مؤّسسة 
آموزشی شد و جامعة بهائی این امر را اجابت نمود، 
ولی بهائیان نمی توانند به خواســته                                                                                                                                                                  های غیر قابل 
قبول تن در  دهند. ... شواهد موجود حاکی از آن 
است که اولیای امور مجهودات خود را برای ایجاد 
خفقان جامعه مضاعف نموده اند، تا از طریق اجرای 
تدابیر غیر اخالقی مندرجه در ســند محرمانه ای 
که در ســال 1991 از طرف شورای عالی انقالب 
فرهنگی جمهوری اســالمی ایران صادر و توّسط 
حّجت االسالم سّید محّمد گلپایگانی، منشی شورا، 
امضا و از طرف رهبر جمهوری اسالمی ایران آیت 
اهلل علی خامنه ای به تصویب رسیده به نّیات خود 

جامة عمل بپوشانند«.
این پیام مخالفت آشــکاری با سخن عبدالبهاء 
که پیش تر نیز اشــاره شد دارد، در آنجا می گوید: 
»تا توانید بکوشید که حکومت آن سامان نهایت 

رضایت و امنیت از شما داشته باشد...«.
عبدالبهــاء این تبصره را در ســخنانش اضافه 
ننموده اســت که اگر خواسته ای غیر  قابل قبول 
به نظر شــما بهائیان آمد آن را قبول نکنید؛ بلکه 
حکم به اطاعت در تمام امور حاکمان داده است. 
همچنین اینکــه اولیای امور چه ســندی با چه 
محتوایی را به تصویب رســانده اند و بهائیان از آن 
ابراز نارضایتی کنند، به معنای عدم تمکین از امر 
حکومتی اســت. در اینجا خوب است نامة شوقی 
خطاب به محفل روحانی ملــی ایاالت متحده و 
کانادا موّرخ 12 ژانویه 1993 را بیاوریم و به بیت 

العدل گوشزد کنیم.
طبق این سخن شوقی افندی صحبت 
دربارة شخصیت های سیاسی که در پیام 
مزبور نام دو نفر از آنها برده شده است، 
نقض آشــکار سخن رهبرشان اســت: »حضرت 
ولّی امراهلل از من می خواهند که به واســطة شما 
توجه دوستان را به این امر الزم معطوف دارم که 
حداکثر دقت را در بیانات و اظهارات عمومی خود 
به کار بندند، مبادا چه له و چه علیه شخصیت های 
سیاسی صحبتی کنند. این اّولین واقعیتی است که 
باید مرکوز ذهن خود ســازند در غیر این صورت، 
احباء را درگیر در امور سیاســی خواهند ساخت 
کــه برای امر الهی فوق العاده خطرناک اســت«. 

)هورنبی، انوار هدایت، ص 553(
5-1-3- پیام 5 آذر 1382 •

در این پیام، بیت العدل امرای سیاســی کشور 
ایران در دوران قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی 
را آشکارا  مورد ســرزنش قرار می دهد: »...کشور 
ایران که در دام اســتبداد فرسودة قاجار و پنجة 
زمامداران بی لیاقتش اســیر و گرفتار بود بیش از 

پیش در مرداب نادانی و انحطاط فرو رفت.
سیاســتمداران فاســد رشــوه خوارش بر سر 
بهره گیــری از ثروت رو به زوال کشــوری که در 
آستانة ورشکستگی بود به رقابت با یکدیگر ادامه 
دادند. ... پس عجب نیســت که مردی سپاهی  و 
طالب نام و نشــان با استفاده از هرج و مرج ناشی 
از جنگ جهانی اّول زمام قدرت را به دست گرفت 

و حکومتی مبتنی بر استبداد نظامی تشکیل داد.
در نظر او و جانشــینش نجات ایــران از آالم 
بی شمارش منوط به اجرای برنامه هایی منّظم برای 
اشاعة تمّدن غرب بود. ... در سال 1357 شمسی 
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حضرت ولّی 

امراهلل از من 

می خواهند که به 

واسطۀ شما توجه 

دوستان را به این 

امر الزم معطوف 

دارم که حداکثر 

دقت را در بيانات 

و اظهارات عمومی 

خود به کار بندند، 

مبادا چه له و چه 

عليه شخصيت های 

سياسی صحبتی 
کنند

مردم ایران بساط آن حکومت مستبد را 
برچیدنــد و آن را به همراه دعاوی پوچ 

کاذبش به وادی فراموشی سپردند.
انقالبشان دســتاورد اتّحاد گروه                                                                                                                                                                  های 

متعّدد، اّما نیروی محّرکه اش آرمان                                                                                                                                                                  های اسالم بود. 
...  حال پس از گذشــت قریب بیست و پنج سال 
باید دید که اکثر مردم ایران به چه سان از تحّقق 
وعده های انقالب ســخن می                                                                                                                                                                   گویند. امروز فریاد 
نارضایتی و خشــم جوانان و اعتراض علیه شیوع 
فساد، دسیسه های سیاســی، سوء رفتار با زنان و 
سرکوب کردن اندیشه و اندیشمندان و عدم رعایت 

حقوق بشر از هر گوشة ایران به گوش می رسد«.
گرچه نمی توان منکــر ضعف                                                                                                                                                                  های هر حاکم یا 
دولتمرد در طول تاریخ شد، ولی باز به بیت العدل 
باید گوشــزد نمود که شــما حّق دخالت در امور 
سیاســی و اظهار نظر دربارة عمل دولتمردان هر 

کشور را ندارید.
چنانچه ادعای عدم دخالت در سیاست در آئین 
بهائی وجــود دارد، پس چرا به وضــوح از اوضاع 
سیاســی موجود در کشور ایران انتقاد می کنید و 
در کمال خضوع و خشوع از دستورات دولتمردان 

اطاعت نمی نمایید؟
4- دخالت در سیاست توسط پیروان آئین  •

بهائی

1-4-  دوران رهبری عبدالبهاء بر بهائیان •
دوران رهبــری عبدالبهاء بر بهائیــان مقارن 
با اتفاقــات مهمی  در تاریخ ایــران بود، »نهضت 
مشروطه« شــکل گرفت که پیش تر دربارة نقش 
بهائیان در اتفاقات و حوادث مشــروطه ســخن 
رفت، همچنین »نهضت جنگل« به وجود آمد که 
منابع تاریخی بر نقش بهائیان در آن دوران تأکید 

داشته و علت شکســت این نهضت را 
آنان عنوان نمودند. پس از آن، کودتای 
1299 شمسی شکل گرفت که بار دیگر 
منابع تاریخی بر نقــش بهائیان در آن 
کودتا صّحه گذاشــته اند. در این قسمت به تنی 
چند از تاثیرگذارترین افراد بهائی در این اتفاقات 

اشاره می شود.
1-1-4-  میرزا                                                                                                                                                               اسداهلل خان وزیر •

»میرزا اسداهلل  خان« در سال 1263 قمری در 
اصفهان متولّد شد. او فرزند »میرزا فتح اهلل خان«، 
از مستوفیان و وزرای عهد ظل السلطان در اصفهان 
است، نسب او به فتح علی خان اعتمادالدولة زمان 

شاه سلطان حسین می رسد.
میرزا اســداهلل خان از مردان با کفایت و امین 
و در شــغل خود حاذق و ماهر بوده، و به حســن 
خلق و سیرت پسندیده شهرت داشته، و در 1336 
قمری به ســن 73 سالگی وفات یافته و در تخت 
فوالد مدفون گردید. )مهدوی، اعالم اصفهان، ج1، 

ص531(
میرزا اســداهلل خان وزیر، مدت سی سال وزارت 
مالیة اصفهان در زیردست حاکم مستبد مقتدری 
مثل ظلّ الســطان را داشــت. موقعیت خطرناک 
اســداهلل خان بدین قرینه قابل تصّور است که در 
غائلة بابی کشی در اصفهان جان بسیاری از بهائیان 
را نجــات داد. )آیتی، کواکــب الدّریه، ج3، صص 

)42-41
میرزا حیدرعلی اصفهانی که از بهائیان قدیمی 
 بوده اســت و با وزیر دوستی داشت دربارة اسداهلل 
خان این چنین نوشــته: »کوچک و بزرگ و علما 
و اعیــان و ارکان دولت، او را بهائــی می دانند و 
می شناســند. وزیر اصفهان است و خانه اش مأمن 
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چنانچه ادعای 

عدم دخالت 

در سياست در 

آئين بهائی وجود 

دارد، پس چرا به 

وضوح از اوضاع 

سياسی موجود 

در کشور ایران 

انتقاد می کنيد 

و در کمال 

خضوع و خشوع 

از دستورات 

دولتمردان اطاعت 

نمی نمایيد؟

و منزل بهائیان اســت و جمیع اعضا و 
اجزاء و انجال و عائلة او بهائی هستند«. 

)اصفهانی، بهجة الصدور، ص317(
فاضل مازندرانی نیــز از او به عنوان 

»اعاظم رجال بهائی« یاد کرده و گفته اســت نزد 
خــاص و عام اهالی به بهائی بــودن معروف بوده 
و خانــه اش مرکز اجتماعــات و توجهات بهائیان 
و اقامتــگاه مبلغین و مســافرین اســت. )                                                                                                                                                                  فاضل 

مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج8، ص 125(
2-1-4-  علیقلی خان نبیل الدوله •

»علیقلی خــان« در ســال 1320 قمری وارد 
وزارت خارجه ایران شــد و در ربیع الثانی 1328 
به نیابت اّول ســفارت ایران در واشنگتن رسید و 
شــارژدافر )کاردار( آن سفارتخانه شد. مستشاری 
سفارت واشــنگتن، مقام بعدی بود که در هفتم 
جمادی االول 1332 به وی واگذار شــد. )افشار،                                                                                                                                                                   
رجال وزارت خارجه در عهد ناصری و مظفری از 
نوشــته های میرزا مهدی خان ممتحــن الدوله 

شقاقی و میرزا هاشم خان، ص188(
نشریة آهنگ بدیع، ارگان جوانان بهائی ایران، 
مي نویسد: »میرزا علیقلي خان نبیل الدوله از جمله 
مشــاهیر امر اســت که در خدمات دولتي نیز به 
مدارج عالیه نائل شــده و عالوه بر عضویت هیئت 
نمایندگي ایران در کنفرانس »صلح ورساي«، به 
مقام سفارت دولت شاهنشــاهي ایران در ایاالت 
متحدة امریکا رسیده است«. )آهنگ بدیع، سال 

20، ش 5 و6، ص197(
عبدالحسین آیتی نیز از نبیل الدوله به عنوان 
یکــی از مردهای تاریخی ایــن دوره یاد می کند. 

)آیتی، الکواکب الدریه، ج2، ص43(
ســالنامة جوانان بهائــی ایران با اشــاره به او 

می نویســد: »این شــخص ... خدمات 
مهمه در دورة عبــاس افندی نموده و 
ســفیر ایران در ممالک عثمانی شده و 
شخصیت بین المللی دارند«. )سالنامة 

جوانان بهائی ایران، ج5، ص 108(
همچنین یکی از اماکنی که عباس افندی ایام 
توقف در آمریکا در آن به ایراد سخنرانی پرداخت 
خانه نبیل الدوله در واشــنگتن بود. )عبدالبهاء، 

خطابات، ج2، صص44-43(
نکتة دیگر در رابطه با کارهای سیاســی نبیل 
الدوله آن اســت که او در نامه ای به شوقی افندی 
تصریح می کند که به فرمــان عباس افندی وارد 
سیاست شده اســت: »طبق اوامر خاصة حضرت 
مولی الوری بود که من در خدمات دولتی مملکت 

خود وارد شدم.
این فعالیت                                                                                                                                                                  ها از زمانی شــروع شد که مرحوم 
مفخم الدوله ســفیر ســابق ایران در مصر که از 
دوســتان میرزا ابوالفضل و نسبت به امر مبارک 
محب بود، به واشنگتن آمد و از من درخواست کرد 
که سمت منشی گری او را بپذیرم. مطلب را حضور 
هیکل مبارک، حضــرت عبدالبهاء عرض کردم و 
ایشان امر فرمودند پیشنهاد او را بپذیرم، مشروط 
برآنکه قبول آن شغل مانع و مزاحم فعالیت                                                                                                                                                                  هایم به 
عنوان یک مبلغ و مترجم بهائی نشــود«. )آهنگ 

بدیع، سال 20، ش 5 و 6، صص 201 و 242(
قابــل توجه اســت که رهبر ایــن آئین حتی 
برای حرف                                                                                                                                                                  های خودش مبنی بر عدم دخالت در 
سیاست ارزش قائل نیست و اگر فرصت مناسبی 
برای نفوذ در سیاســت ببیند به راحتی شعار                                                                                                                                                                  های 
قبلی خود را فراموش می کند و دستور دخالت در 

سیاست را به پیروانش می دهد.
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ميرزا حيدرعلی 

اصفهانی که از 

بهائيان قدیمی 

 بوده است و با 

وزیر دوستی 

داشت دربارۀ 

اسداهلل خان 

این چنين نوشته: 

»کوچک و بزرگ 

و علما و اعيان و 

ارکان دولت، او را 

بهائی می دانند و 

می شناسند. وزیر 

اصفهان است و 

خانه اش مأمن 

و منزل بهائيان 

است و جميع 

اعضا و اجزاء و 

انجال و عائلۀ او 

بهائی هستند

3-1-4-  میرزا شیخ الرئیس •
شاهزاده قاجار »ابوالحسن میرزا شیخ 
الرئیس«، متوّفا در 1920 میالدی است 
که از نوه                                                                                                                                                                  های فتحعلی شــاه قاجار بود. 

او ابتــدا از طرف مادرش بــه دیانت بابی گروید و 
سپس به دیانت بهائی مؤمن شد. تحصیالت خود 
را در مدارس مشهد و سپس در سامرا ادامه داد و 
پس از آن چند سالی را در اسالمبول و هند صرف 
کرد و با اصالح طلبان شــهیر آن دوران از قبیل 
»ملکم خان« و »سّید جمال الّدین اسدآبادی« در 

ارتباط بود.
مکاتباتی هم با عبدالبهاء داشــت و سفری هم 
به عّکا نمود و با وی مالقات کرد. پس از بازگشت 
به ایران در جریان نهضت مشــروطه فّعال شد و 
پس از کودتای محّمدعلی شاه و بمباران مجلس با 
سایر انقالبیون زندانی شد، ولی در نهایت با ارسال 
شعری به محّمدعلی شاه از زندان آزاد و از کشور 
تبعید شــد. شیخ الرئیس، ناطقی زبردست و توانا 
بود و مجالس نطق و ســخنرانی و موعظة ایشان 
زبانزد مردم بود. )اشراق خاوری، محاضرات، ج 1، 

صص 942- 951(
شــیخ  الرئیس در دورة دوم مجلس شــورای 
ملی از سوی مردم مازندران به نمایندگی مجلس 
برگزیده شد. )ملک زاده، تاریخ انقالب مشروطیت 

ایران، ج1، ص124(
عبدالبهــاء در لوحی در ســال 1909 میالدی 
و مقارن با اســتبداد صغیر و تبعید شیخ الّرئیس 
به جای ســرزنش ایشان به خاطر دخالت در امور 
سیاسی و بر خالف حرف                                                                                                                                                                  های قبلیش که اگر یکی 
از بهائیان دخالت در سیاســت کند تعلقی به امر 
ندارد، بســیار با مالطفت بــا او برخورد می کند و 

دستور مهربانی با وی را می دهد: »و اّما 
قضیة شاهزادة واال در نهایت مهربانی با 
او به حکمت معامله و رفتار نمایید؛ زیرا 
قدری مداخله در امور سیاسیه دارد و ما 
به کلی از این امور در کنار«. )عبدالبهاء، مکاتیب، 

ج 3، ص 455(
4-1-4 احسان اهلل خان دوستدار •

»احسان اهلل خان« به خانوادة دوستدار، یکی از 
خانواده های سرشناس بهائی ساری، تعلق داشت. 
)فاضــل مازندرانی،                                                                                                                                                                   تاریخ ظهــور الحق، ج8، ص 

)818
احسان اهلل خان دوستدار ملقب به رفیق سرخ، 
سیاستمدار انقالبی ایران و دومین چهرة برجستة 

جنبش جنگل و رهبر جناح رادیکال آن بود.
او از جملة مجاهدین صدر مشروطه بود که در 
سال 1288 شمســی در فتح تهران و برانداختن 
استبداد صغیر محمدعلی شاه مشارکت کرد. پس 
از آن به عضویت کمیتة مجازات درآمد، ولی بعد از 
مدتی به گیالن گریخت و در آستانة انقالب اکتبر 
به میرزا کوچک خان پیوســت. وی پس از ورود 
نیروهای شــوروی به انزلی به همکاری نزدیک با 

حزب کمونیست ایران پرداخت.
اقدامات احســان اهلل خــان و یــاران نزدیک 
کمونیســت او که نهضت جنگل را رادیکال کرد 
و برخالف توافق هــای میان میرزا کوچک خان و 
کمونیست ها بود سرانجام موجب خصومت این دو 
رهبر برجستة گیالن شد. به دنبال ترک رشت از 
سوی میرزا کوچک خان، احسان با اطالع و کمک 
شوروی کودتایی را در مرداد 1299 بر ضد میرزا 
ترتیب داد و کنترل حکومت جمهوری شــوروی 
سوسیالیســتی ایران را به دســت آورد. )تاراجی، 
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عبدالبهاء در لوحی 

در سال 1۹۰۹ 

ميالدی و مقارن 

با استبداد صغير 

و تبعيد شيخ 

الّرئيس به جای 

سرزنش ایشان 

به خاطر دخالت 

در امور سياسی 

و بر خالف حرف                                                                                                                                              

                    های قبليش 

که اگر یكی از 

بهائيان دخالت 

در سياست کند 

تعلقی به امر 

ندارد، بسيار 

با مالطفت با او 

برخورد می کند و 

دستور مهربانی با 

وی را می دهد

ای ملــت فرامــوش کار: تاریخ یکصد 
سالة دموکراسی و ضد دموکراسی؛ چرا، 

گزارش، ش160، صص 27 - 31(
مهم ترین و مؤثرتریــن ایام فعالیت 

احســان اهلل  خان  را باید در زمــان حضورش در 
نهضــت جنگل جســت وجو کرد. بــدون تردید 
پیگیری شیوة رفتاری وی در طول مدت فعالیتش 
در نهضت جنگل، عامل مهمی  در ایجاد اختالف و 
بروز دوگانگی در سازمان نهضت جنگل بود. دوران 
اقامت احســان اهلل خان در شمال را می                                                                                                                                                                   توان  به دو 

بخش تقسیم کرد:
با  همراهی  اّول،  بخــش 
اعضــای نهضــت جنگل و 
نزدیکــی با میــرزا کوچک 
خــان؛ در تمــام این مدت، 
اعتقادی  و  اختالفات فکری 
این دو به خوبی مشهود بود.

اختالفات جدایی  این  اما 
قطعی را به همراه نداشــت، 
اما مرحلة دوم که بیشتر به 
دورة ورود نیروهای شوروی 

به گیالن بــاز می                                                                                                                                                                   گردد به جدایــی قطعی میرزا 
کوچک از احســان اهلل خان  و عزیمتش به جنگل 

منتهی شد.
این مرحله تــا پایان حیات میرزا کوچک خان 
و عزیمت  احســان اهلل خان از گیالن ادامه یافت. 
)متولــی، خاطرات احســان اهلل خان دوســتدار، 

فصلنامة مطالعات تاریخی، ش16، صص81-10(
5-1-4-  حبیب اهلل خان عین الملک •

»حبیــب اهلل خــان عین الملــک«  از بهائیان 
سرشناس بود که پدرش، میرزا رضا قناد شیرازی 

از حواریــون عباس افنــدی و اصحاب 
نزدیک وی بود کــه تا هنگام مرگ به 
او وفادار باقی ماند. پیوســتگی و تقرب 
خاص میرزا رضا قناد به عباس افندی، 
به پســرش عین الملک امــکان داد که مدتی در 
جوانی، منشــی و دستیار عبدالبهاء باشد. )فاضل 

مازندرانی، تاریخ ظهورالحق،  ج 8،  ص 1138(
نامة کوتاهی از عباس افندی در دســت است 
که طــی آن از عزیزاهلل خان ورقــا در تهران می                                                                                                                                               

                    خواهد برای عین  الملک، شغلی دست و پا ک اند. 
ج2،  مکاتیب،  )عبدالبهــاء، 

ص263(
ظاهراً با همین سفارش ها 
کــه  حمایت هاســت  و 
عین الملک وارد کادر وزارت 
خارجه شده و مدت مدیدی 
در کشورهای سوریه، لبنان و 
عربستان کنسول می                                                                                                                                                                   شود و 
تا پیش از جنگ جهانی دوم، 
فعاالنه به این کار ادامه می                                                                                                                                               

                    دهد و در عین حــال به او 
مأموریت داده می                                                                                                                                                                   شــود که در کشــورهای عربی 
به گســترش و تبلیغ آئین بهائی بپردازد. )مجلة 

چهره نما، ش 29(
سید ضیاءالدین طباطبایی، عامل اصلی کودتای 
سوم اســفند 1299 دوســتی دیرینه ای با عین 
الملک داشــت و از همکاران وی در روزنامة رعد 
شمرده می شد. )                                                                                                                                                                  آبادیان، ایران از سقوط مشروطه 

تا کودتای سوم اسفند، ص467(
 عین الملک نقشــی تاریخی در کودتای سوم 
اســفند 1299 ایفــا کرد و آن کشــف و معرفی 

احسان اهلل دوستدار
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حبيب اهلل خان 

عين الملک«  از 

بهائيان سرشناس 

بود که پدرش، 

ميرزا رضا قناد 

شيرازی از 

حواریون عباس 

افندی و اصحاب 

نزدیک وی بود 

که تا هنگام مرگ 

به او وفادار باقی 

ماند. پيوستگی 

و تقرب خاص 

ميرزا رضا قناد 

به عباس افندی، 

به پسرش 

عين الملک امكان 

داد که مدتی در 

جوانی، منشی و 

دستيار عبدالبهاء 
باشد

رضاخان به اردشــیر جی، َسر جاسوس 
بریتانیا، برای رهبری نظامی کودتا بود. 
محمد رضا آشتیانی زاده، نمایندة مجلس 
شــورای ملی در عصر پهلوی می                                                                                                                                                                   گوید: 

»حبیب اهلل رشیدیان )مستخدم سفارت انگلیس 
و عامل مشــهور بریتانیا در ایران( برایم نقل کرد 
که چند ســال قبل از کودتای 1299، به دستور 
کلنل فریزر انگلیسی، بیشتر روزهای هفته، صبح 
به منزل عین الملک که از متنفذین و کاملین فرقة 
بهائیه بود و با وی سوابق دوستی و صحبت داشتم، 

می                                                                                                                                                                   رفتم ]و[ در آنجا با اردشیر جی آشنا شدم.
روزی، اردشــیر جی بــه عین الملک گفت: »از 
شما خواهشمندم که با محفل بهائیان به مشورت 
بنشینید و از آنها بخواهید تا صاحب منصبی بلند 
قامت و خوش قیافه پیدا کنند و به شــما معرفی 
نمایند و شــما آن صاحب منصب را با من آشــنا 
کنید، اما به دو شرط: اوالً اینکه آن صاحب منصب 
نبایــد صاحب منصب ژاندارم باشــد و حتماً باید 
صاحب منصب قزاق باشد. ثانیاً شیعة اثنی  عشری 
خالص نباشــد.« که ارباب اردشیر جی، مخصوصاً 
جملة اخیر را باز تکرار کرد و برای بار دوم گفت که 
 آن صاحب منصب نباید شیعة اثنی عشری خالص 

باشد.
رشیدیان گفت: پس از آن مالقات، عین الملک، 
رضاخان را با اردشــیر جی آشــنا کرد و اردشیر 
وسیلة آشنایی رضاخان با فریزر می                                                                                                                                                                   شود و فریزر او 
را به دیگر انگلیسی های دست اندرکار کودتا چون                                                                                                                                              

                     هاوارد، اســمایس، و گاردنر ـ   کنسول انگلیس در 
بوشهر ـ  معرفی می                                                                                                                                                                   نماید«. ) آشتیانی زاده، تاریخ 

معاصر ایران، کتاب سوم، ص 107(
عین الملک بعدها نیز در سال 1308 شمسی 

به عنوان سرکنســول ایــران در حجاز 
اعزام شد و حتی در 1312 ترفیع مقام 
یافت و به عنــوان وزیر مختار ایران در 
این کشور منصوب شد. )                                                                                                                                                                  نیمة پنهان، ج 

14، صص21-20(
6-1-4-  علی محمدخان موّقر الدوله •

بهائی سرشــناس دیگری که در کودتای سوم 
اســفند 1299 نقش داشــت، »علی محمدخان 
موّقر الدوله« بود. وی در کابینة ســید ضیاءالدین 
طباطبایی به عنــوان وزیر فواید عامه و تجارت و 
فالحت منصوب شد. این مقام نیز به پاس خدمات 
بهائیان در پیروزی کودتا به ایشــان اعطا شــد. 
)سدیدالسلطنه،                                                                                                                                                                   سفرنامة سدیدالسلطنه، ص 399(

موّقرالدولــه همچنیــن سرکنســول ایران در 
بمبئی در سال 1898م، نمایندة وزارت خارجه در 
فارس در ســال 1900م و حاکم بوشهر در سال                                                                                                                                              

                    هــای 1911ـ 1915م بود )                                                                                                                                                                  آهنگ بدیع، ســال 
29، ش330، ص35(. او عالوه بر اینکه از اعضای 
خاندان »افنان« بود با عباس افندی و شوقی افندی 
نیز خویشی داشــت. میرزا                                                                                                                                                                   هادی شیرازی، داماد 
عباس افندی و پدر شــوقی، پسردایی موّقرالدوله 
بودند. )شهبازی،                                                                                                                                                                   جستارهایی از تاریخ بهائیگری در 

ایران، مجله تاریخ معاصر ایران، ش 27، ص 18(
اهمیت موّقر الدوله بین بهائیان تا آنجاست که 
عبــاس افندی در مکاتیب خــود فصلی را به وی 
اختصاص داده اســت. )                                                                                                                                                                  عبدالبهاء، مکاتیب، ج3، 

صص241-238( 
2-4- دوران رهبری شوقی بر بهائیان و پس  •

از مرگ او 
بیشــتر دوران والیت امری شــوقی افندی با 
دوران ســلطنت پهلوی مقارن شد و پس از مرگ 
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ایادی از 

برجستگان آئين 

بهائی در دربار 

پهلوی بود و نقش 

مهمی  در تحكيم 

مواضع این فرقه 

در نهادهای نظامی 

 رژیم پهلوی 

داشت. با اتكای 

او صدها افسر 

بهائی توانستند 

در ارتش ایران 

درجه بگيرند و 

مقامات مهمی  را 

اشغال کنند

او تا پیروزی انقالب اســالمی  در ایران 
بسیاری از بهائیان با نادیده گرفتن اصل 
عدم مداخله در سیاست شغل                                                                                                                                                                  های مهم 
دولتی را بر عهده داشتند. گزارش                                                                                                                                                                  های 

ســاواک در آن دوران، گواه این اّدعاست. از میان 
آنــان می توان به نعمت اهلل نصیری ریاســت کل 
ســاواک و پرویز ثابتی رئیس ادارة امنیت داخلی 
ساواک اشــاره کرد که همگی بهائی بودند. اخیراً 
کتابی به نام »بهائیان نظامی در حکومت پهلوی 
دوم« منتشــر شده است که در آن مدارکی آورده 
اســت مبنی بر اینکه در آن زمان، تعداد زیادی از 
نظامیان، از جمله شصت تیمســار ارتش، بهائی 
بودند. از آنان که بگذریم، در این قسمت به منظور 
اختصار، تنها به معرفی تنی چند از مهم ترین این 
افراد و برخی ویژگی های آنها پرداخته شده است.

1-2-4-  عبدالحسین نعیمی •
»عبدالحسین نعیمی« ، پسر میرزا محمدنعیم 
شــاعر معروف بهائی اهل روســتای فروشاه ِسدة 
اصفهان است. میرزا محمدنعیم پس از مهاجرت 
به تهران در ســفارت انگلیس بــه کار پرداخت. 
عبدالحسین نعیمی  نیز چون پدر، کارمند سفارت 
انگلیس در تهران بود. )فاضــل مازندارنی، تاریخ 

ظهور الحق، ج 8، صص 374-362(
نعیمــی  در حوالــی ســال 1920 میالدی در 
صفوف جنگلی ها حضور داشت و به عنوان نمایندة 
کمیتة نجات ایران که ریاســت آن را احسان اهلل 
خان دوستدار به دســت داشت، در اّولین کنگرة 
حزب کمونیست ایران در انزلی شرکت کرد و پیام 
این کمیته را قرائت نمود. )شاهین، پیدایش حزب 

کمونیست ایران، ص 211(
در گزارش موّرخ 1345/7/10 ساواک تهران به 

ریاست ساواک نصیری و مدیرکل ادارة 
سوم مقدم چنین آمده است: 

»عبدالحســین نعیمی  در سال های 
1320 تا 1324 رئیس کمیتة محرمانة 
سفارت انگلیس در تهران بوده و با همکاری دبیر 
اّول ســفارت انگلیس ]الن چارلــز ترات[ در امور 
سیاسی خارجی و داخلی ایران نقش مؤثری داشته 
و خانــم لمبتون ... یکی از دوســتان و همکاران 

نزدیک و مؤمن عبدالحسین نعیمی  بوده است.
آقــای نعیمی در ســال 1325 یــا 1326 از 
ســفارت انگلیس کنار رفته و همکاری خود را 
در امور سیاسی به طور مخفیانه و غیرمحسوس 
با سرویس اطالعاتی سفارت انگلیس در تهران 
ادامه می                                                                                                                                                                   داده است و در ظاهر به کسب و تجارت 
می                                                                                                                                                                   پرداخته است. آقای نعیمی  اکنون از مالکان 
بزرگ به شمار می                                                                                                                                                                   رود و همکاری مخفیانة خود 
را با دوســتان انگلیســی در تهران حفظ کرده 
اســت«. )فردوســت، ظهور و سقوط سلطنت 

پهلوی، ج 2، ص 455(
2-2-4-  عبدالکریم ایادی •

ســپهبد »عبدالکریم ایادی« فرزند محمدتقی 
در ســال 1286 در تهــران متولد شــد، وی از 
خانواده هــای طراز اول بهائی در ایران بود، پدرش 
از رهبران برجســتة بهائی بود. نام فامیل ایادی از 
لقب پدرش »ایادی امراهلل« گرفته شده که یکی از 
خواص عباس افندی بوده است. )فردوست، ظهور 

و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، ص374(
احمدعلــی مســعود انصاری، فامیــل نزدیک 
و دســتیار پیشــین رضا پهلوی در مقام معرفی 
دوســتان خود شاه که در جلســات خصوصی او 
حاضر می                                                                                                                                                                   شــدند، دکتر ســپهبد ایادی را چنین 
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ارتشبد فردوست 

از صنيعی با 

عنوان یكی از به

ائی                                                                                                                                                                  های طراز 

اّول یاد کرده و 

ضمن اشاره به 

تعيين وی از سوی 

رضاخان به عنوان 

آجودان مخصوص 

وليعهد می نویسد: 

»مسلّماً رضاخان 

به بهائی بودن 

صنيعی توجه 

داشت و این 

مسئله در دربار 

پهلوی قابل توجه 
است

معرفی می                                                                                                                                                                   کند:
»دکتر ایادی ... طبیب مخصوص شاه 
بود و عالوه بر این یکی از نزدیک ترین 
افراد به او، ایادی آدم ذی نفوذی بود که 

در کار واردات دارو و زمین بازی های متداول دست 
داشت. به علت درجة نظامی اش، در ارتش هم نفوذ 
داشــت و در بعضی از امور هم مورد مشورت شاه 
قرار می                                                                                                                                                                   گرفت. ایــادی، ثروت بیکرانی به هم زده 
بود«. )مسعود انصاری، پس از سقوط، صص61-

)62
ایادی از برجستگان آئین بهائی در دربار پهلوی 

بود و نقش مهمی  در تحکیم 
مواضع این فرقه در نهادهای 
نظامی  رژیم پهلوی داشت. با 
اتکای او صدها افســر بهائی 
توانســتند در ارتــش ایران 
درجــه بگیرنــد و مقامات 

مهمی  را اشغال کنند.
ایادی  در دوران هویــدا، 
تا توانســت وزیر بهائی وارد 

کابینــه کرد و این وزرا بدون اجــازة او حّق هیچ 
کاری نداشتند. )فردوست، ظهور و سقوط سلطنت 

پهلوی، ص 202(
3-2-4-  جعفر شفقت •

ارتشبد »جعفر شفقت« فرمانده گارد شاهنشاهی 
و نیز رئیس ستاد ارتش در عصر پهلوی دوم است 
که در بهائــی بودن وی جای تردیدی نیســت؛ 
چنانچه در گزارش ساواک در شهریور 42 نیز به 
این مسئله اشاره شده است. )اللهیاری، بهائیان در 

عصر پهلوی، صص 149-148(
شفقت تا پایان عمر حکومت پهلوی بر سر کار 

بــود و در دولت شــاپور بختیار وزارت 
جنگ را بر عهده داشــت. )فردوست،                                                                                                                                         

                          ظهور و سقوط ســلطنت پهلوی، ج1، 
ص608(

4-2-4-  منوچهر شاهقلی  •
دکتر »منوچهر شــاهقلي« پســر ســرهنگ 
شاهقلي مؤذن بهائي هاست. سرهنگ شاهقلي از 

سران بهائیت و منشي محفل بهائیان ایران بود.
وي به کمک امثال دکتر »ایادي« و ســپهبد 
»صنیعي«، مشکالت اداري بهائیان را در دستگاه 

پهلوي برطرف مي ساخت.
بودن  بهائــي  بــر  عالوه 
نام او در ســیاهة اســامي 
فراماسونرهاي ایران به چشم 
مي خورد. )شهسواري، اسناد 
فعالیــت بهائیــان در دورة 
محمدرضا پهلوي، ص 290(

شــاهقلی به عنوان وزیر 
بهداری از اردیبهشت 44 تا 
شهریور 52 در کابینة هویدا 
حضور داشت. )                                                                                                                                                                  فردوست، ظهور و سقوط سلطنت 

پهلوی، ج2، ص390(
5-2-4-  اسداهلل صنیعی •

سپهبد »اســداهلل صنیعی« آجودان مخصوص 
محمدرضــا پهلوی در زمان ولیعهــدی در دربار 
رضا خان بود. )                                                                                                                                                                  فردوست، ظهور و سقوط سلطنت 

پهلوی، ج2، ص466(
پــس از به قدرت رســیدن محمدرضا  او وزیر 
جنگ و نیز وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی 

شد. )همان، ج1، ص56(
ارتشبد فردوست از صنیعی با عنوان یکی از بها

جعفر شفقت



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

174
  شمــاره 9    بهــار 98

عبدالبهاء در 

نهضت مشروطۀ 

ایران، زمانی که 

موقعيت ورود 

بهائيان را برای 

ورود به مجلس 

ملی فراهم دید، 

سخنان قبلی 

خود را مبنی بر 

عدم دخالت در 

سياست فراموش 

کرد و به بهائيان 

دستور داد تا 

برای نمایندگی 

مجلس کاندید 

شوند

ئی                                                                                                                                                                  های طراز اّول یاد کرده و ضمن اشاره 
به تعیین وی از سوی رضاخان به عنوان 
آجودان مخصوص ولیعهد می نویســد: 
»مسلّماً رضاخان به بهائی بودن صنیعی 

توجه داشت و این مســئله در دربار پهلوی قابل 
توجه است«. )همان، صص 57-56(

صنیعی در اواســط دهة 40 به بهانة اصل عدم 
دخالت در سیاست در آئین بهائی خواست از شغل 
خود استعفا دهد، ولی شاه نپذیرفت. در نامة محفل 
روحانی ملی بهائیان ایــران به بیت العدل دربارة 

شغل صنیعی چنین آمده است:
»تاریخ :8 شهر االسماء 122 مطابق 1344/6/5

ساحت مقدس بیت العدل اعظم الهی شّیداهلل 
ارکانه، در نهایت خضوع و خشوع محترماً معروض 
می دارد: همان قسم که قبالً به عرض رسید جناب 
صنیعی استعفای خود را تقدیم داشتند و توسط 
جناب دکتر ایادی به عرض ملوکانه رسید و شرح 
الزم در اطراف عدم مداخلة احبا در امور سیاسیه 
جهت ایشان توضیح داده شد، ولی اعلیحضرت 
همایونی قانع نشده و صریحاً اظهار داشتند که 
در کشور ایران من اجازة دخالت در امور سیاسیه 
به احدی نمی دهم و هیچ کس دخالتی ندارد و 
استعفای ایشان را قبول نفرمودند و صریحاً اظهار 
داشــتند که باید مأموریت خود را ادامه دهد و 
تمّرد ننماید. بــه این ترتیب، جناب صنیعی در 
اقدام به استعفا به هیچ وجه مضایقه ننموده است 
و آقــای پاکروان هم در این باره مذاکره نموده و 
جریان امر از هر حیث به طور کامل به استحضار 
ایشان رسیده است. قرار شد مجدداً در این مورد 
مشاوره الزم به عمل آید. با عرض عبودیت منشی 

محفل«. 

بدین ترتیب اشتغال سیاسی صنیعی 
در وزارت جنگ تــداوم یافت )کابینة 
حسنعلي منصور به روایت اسناد ساواک، 
صص 227-228(. به نوشتة شهبازی به 
نظر می رسد که این حرکت جز صحنه سازی نبوده 
است تا از ســویی نقض آشکار اصل عدم مداخله 
در امور سیاســیه، یعنی تصدی یک پست کاماًل 
سیاســی توســط یک فرد بهائی توجیه شود و از 

سوی دیگر اعتماد شاه به بهائیان تثبیت گردد.
بــه همین دلیل اســت که به گفتة ارتشــبد 
فردوســت، محمدرضا پهلوی نهایــت اعتماد را 
به عناصر بهائی داشــت و معتقد بود که آنان به 
دلیل اصول مرامی  خود، خطری برای سلطنت وی 
نخواهند بود. )فردوست، ظهور و سقوط سلطنت 

پهلوی، ج2، صص469-468(
6-2-4- شعاع اهلل عالئي •

»شعاع اهلل« سال هاي متمادي، عضو محفل ملي 
بهائیان تهران و نیز عضو محفل ایران بود )فاضل 
مازندراني، تاریخ ظهورالحق، ج9، صص 8 و 40 و 
98(. وی در زمــان مؤتمن الملک، کارمند وزارت 
گمرک و انحصارات بود و سپس توسط رضاخان 
مأمور مالیه و بعد از آن مأمور ادارة محاسبات قزاق 

شد. )مجلة آهنگ بدیع، ش 328، ص 17(.
عالئي سرهنگ دوران رضاخان و سرلشکر عصر 
محمدرضا پهلوي بود که رئیس کّل قشــون را در 
زمان رضاخان از اواســط دهة 1300ش، به مدت 
20 سال در اختیار داشــت. )مجلة آهنگ بدیع، 

ش9(
 5-  نتیجه گیری •

بــا توجه به آنچه گفته شــد بهائیان و رهبران 
بهائی به رغم اّدعای عدم دخالت در سیاســت و 
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تبعیت محض از حکومت، در بسیاری 
از موارد بر خالف این اّدعا عمل کرده اند.

عبدالبهاء در نهضت مشروطة ایران، 
زمانی که موقعیت ورود بهائیان را برای 

ورود به مجلس ملی فراهم دید، سخنان قبلی خود 
را مبنی بر عدم دخالت در سیاست فراموش کرد 
و به بهائیان دستور داد تا برای نمایندگی مجلس 

کاندید شوند.
شوقی افندی با وجود اینکه بهاءاهلل به صراحت 
حکومت دنیایی را از خــود و پیروانش دور تصور 
کرده بود، برای بهائیان دستوراتی مبنی بر گرفتن 
حکومت صادر کرد و این مسئلة واضحی است که 
حکومت کردن بهائیان بدون دخالت در سیاست 

ممکن نخواهد بود.
پس از شــوقی، بیت العدل نیز بعضاً با صدور 
پیام هایی که رنگ و بوی سیاســی داشت عدم 
تبعیت محض از حکومت کشور ایران را به خوبی 
نشان داد. پیروان آئین بهائی نیز در بسیاری از 
صحنه  های مهم تاریخی- سیاســی ایران مانند 
نهضت مشروطه، نهضت جنگل، کودتای سوم 
مرداد، دربار پهلوی و ... نقش پررنگی ایفا نموده 
و در سیاســت دخالت و در بســیاری از موارد 
صدمات و لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد 

کردند.
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از  که  است  مهریه، سّنتی 
نظر تاریخی، قدمت زیادی 
دارد و در جوامع مختلف به شکل های گوناگون 
گذشته  زمان های  از  می شده   اســت.  انجام 
تاکنون، تقریباً همــة آئین ها بحث مهریه را 
مطرح کرده اند و در آئین بهائی نیز به تقلید 
از آئین های قبل مطرح شده است. پیشوایان 
بهائی از طرفی ادعای تســاوی مرد و زن، در 
همة شئونات را دارند؛ و معتقد به وحدت عالم 
انســانی و برابری همة انسان ها هستند، در 
حالی که نه تنها در عمل، در بسیاری موارد به 
این ادعاها عمل نکرده اند؛ بلکه با  قرار دادن 
مهریه های متفاوت برای همســران مردانی 
که در شــهر و مردانی که در روستا زندگی 
می کنند، این ادعا را زیر پا گذاشته اند. از سوی 
دیگر، بهائیان قائل به مقتضیات زمان هستند 
و با توجه به نوسانات قیمت ها در هر زمان، با 
قرار دادن مهریه ای ثابت در هر زمان، این ادعا 

را هم نقض کرده اند. 
کلید واژه: مهریه، بهائی، تساوی حقوق زن و 

مرد، شهری و روستایی.

چکیـده
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مقدمه •
 مهریه به مالی اطالق می شود که 
مرد به مناسبت عقد ازدواج، ملزم به 
پرداخت آن به همسر خود می باشد؛ 

نقدی یا غیرنقدی بودن آن، منوط به شرایط 
و بازة  زمانی اســت که طرفین ازدواج در آن 
قرار دارند، ولی مقــدار آن به رضایت طرفین 

وابسته است.
وجود اختالف میان افراد بشر و آداب و رسوم 
متفاوت، همچنین احکام در ادیان مختلف، در 
طول زمان باعث تنّوع مهریه ها شده است، ولی 
وجه مشترک همة آنها لزوم اصل وجود مهریه 
برای ازدواج است. قواعد حقوقی آیین اسالم، 
اهمیت فراوانی برای نکاح قائل بوده و لذا احکام 
خاصی برای آن وضع کرده و یکی از مهم ترین 
آنها، مهریه است. مهریه تدبیر ماهرانه ای است 
که برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها با 
یکدیگر به  وجود آمده  است. قرار دادن مهریه 
برای زن ایجاد آرامش نسبی می کند، به نوعی 
که می توان گفت ارزش معنوی مهریه، بیش از 
ارزش ماّدی آن است. مهریه معموالً در طول 
زمان های مختلف با توجه به نُرم مسائل ماّدی 

جوامع تغییر می کند.
 پیشوایان بهائی این اصل مشترک تمامی 
جوامع انسانی را رد نکرده اند، اما آنها از سویی  
معتقد به وحدت عالم انسانی و تساوی حقوق 
زنان و مردان و مقتضیات زمان هســتند، و از 
ســوی دیگر برای همسر مردانی که در شهر، 
یا روســتا زندگی می کنند، مهریة متفاوتی را 
در نظــر گرفته اند و نیز مهریة ثابتی )حداکثر 
95 مثقال، طال یا نقــره( را برای اهل بهاء در 

طول زمان ها پیشنهاد کرده اند که با 
مقتضیات زمان همخوانی ندارد.

از جملة ســؤاالتی که در اینجا به 
ذهن پژوهشگران متبادر می شود این 
است که آیینی که ادعای وحدت عالم انسانی و 
عدم تفاوت میان انسان ها و تساوی بین زنان و 
مردان دارد، چگونه مساوات میان مهریة زنانی 
را که در روستا و شــهر زندگی می کنند، در 
حالی که دو همجنس هســتند، رعایت نکرده 
 اســت؟ به عالوه با وجود اّدعای تساوی بین 
زنان و مردان، چگونــه بحث مهریه را به این 
شکل مطرح کرده است؟ همچنین با این  همه 
تأکید که بر مقتضیات زمان کرده اند، چرا در 
طول زمان های گوناگون یک مقدار مهریة ثابت 

را برای ازدواج پیروان خود قرار داده اند؟
این نوشــتار پاسخ به شبهة پنجاه و هشتم 
از »جزوة پاســخ به شبهات« مبنی بر تفاوت 
مهریة دختر شــهری و روستایی است. در آن 
جزوه، پاســخی که بهائیان به این ســؤاالت 
داده اند؛ چهار قســمت دارد که جــواب اّول 
آنها در توجیه وحدت عالم انســانی است که 
به  تفصیــل در مقالة »وحدت عالم انســانی 
یا وحدت بهائی« )منتشــر شده در فصلنامة 
بهائی شناسی، شــمارة 2و3، ص 237-222( 

بدان پرداخته شده است.
همچنیــن جواب دوم آنــان هم در توجیه 
معنای تساوی رجال و نساء است که پاسخ آن 
در مقالة »بررســی تعلیم تساوی مرد و زن« 
)منتشر شده در فصلنامة بهائی شناسی، شمارة 

4، ص 176-183( آمده  است.
در این مقاله، از یک ســو به نقد پاسخ سوم 

مهریه تدبير 

ماهرانه ای است 

که برای تعدیل 

روابط زن و مرد 

و پيوند آنها با 

یكدیگر به  وجود 

آمده  است. قرار 

دادن مهریه برای 

زن ایجاد آرامش 

نسبی می کند، به 

نوعی که می توان 

گفت ارزش 

معنوی مهریه، 

بيش از ارزش 

ماّدی آن است
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آیينی که ادعای 

وحدت عالم 

انسانی و عدم 

تفاوت ميان 

انسان ها و تساوی 

بين زنان و مردان 

دارد، چگونه 

مساوات ميان 

مهریۀ زنانی را که 

در روستا و شهر 

زندگی می کنند، 

در حالی که دو 

همجنس هستند، 

رعایت نكرده 

 است؟ به عالوه 

با وجود اّدعای 

تساوی بين زنان 

و مردان، چگونه 

بحث مهریه را به 

این شكل مطرح 

کرده است؟

آنان مبنی بر اینکه دختران روستایی 
و شهری مقایسه شــدند، نه زنان و 
مردان و همچنین پاسخ چهارم آنان 
مبنی بر اینکه مقدار مهریه با توجه به 

شهری و روستایی بودن مرد است، می پردازیم. 
از ســوی دیگر، به این موضوع می پردازیم که 
آیا این اّدعا با نصوص پیشوایان آنها همخوانی 
دارد یا نه؟ همچنین در اینجا برخی از نظرات 
اندیشمندان مبنی بر لزوم تفاوت میان زن و 
مرد را مطرح کرده و نتیجه می گیریم که  اصل 
قرار دادن تساوی میان دو انسان به طور کلی 

از  اساس مطرود است.
1- ضرورت تفاوت میان زن و مرد •

ابتدا باید بدانیم در خلقت زن و مرد تفاوت 
وجود دارد و بسیاری از این تفاوت ها ضرورت 
حیات انسانی است و نتایج مثبتی چون پدیدة 
تقسیم کار، عرضه و تقاضا، زندگی جمعی و... 

را به دنبال دارد.
تفاوت های زن و مرد »تناســب« است نه 
نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است که 
با این تفاوت ها برای زندگی مشترک، تناسب 

بیشتری میان زن و مرد به  وجود آوَرد.
قرار دادن اصل تســاوی میان زن و مرد، از 
ابتدا بی اساس است. تســاوی میان دو انسان 
همجنس با شرایط متفاوت از نظر عقلی معقول 
نیست، چه رسد میان دو انسان غیر همجنس، 
خداوند خالق انسان، خلقت و وظایف و حقوق 
متفاوت  برای زن و مرد قرار داده اســت و در 
مقابل انجــام وظایف محّوله، برای آنها پاداش 

قرار داده است.
با اندک توجهی در می یابیم که برای بقای 

هســتی، کســی منکر وجــود این 
تفاوت ها نیســت. آنچه مورد سؤال 
یا اعتراض اســت، وجود تبعیض یا 

تفاوت غیرمنصفانه می باشد.
در این ارتباط معتقدیم که خداوند بی نیاز 
و حکیم و مهربان، هیچ دلیلی وجود ندارد که 
بخواهد به مخلوقات ظلــم روا بدارد و این به 
یکی از اصول اعتقادی مــا یعنی »عدل« باز 
می گردد. امیرالمؤمنین علیه السالم می فرمایند:

»العدُل یََضُع االُموَر َمَواِضَعَها«. )نهج البالغه 
)صبحي صالح(: ص 553.( 

»عدل، قرار دادن هر چیزی در جای خودش 
است«. 

در نتیجه چون خداوند عادل است، در قرار 
دادن قوانیــن مختلف بــرای زن و مرد کاماًل 

حکیمانه عمل کرده است.
برای روشن شدن بحث، به نکاتی در ارتباط 
با رمــز تفاوت های موجود در حقوق و وظائف 

زن و مرد اشاره می کنیم:
1-1. واضح است که زن و مرد در خصوصیات 
جسمی و روانی متفاوت ا ند و به همین جهت 
و به  ازای تکالیفی که دارند، حقوقشان مساوی 
نیست؛ بلکه این، متناسب با توانایی ها و وظایف 

و مسئولیت هایشان است.
2-1. رعایت تساوی در حقوق و وظایف دو 
فرد با مشخصات متفاوت )زن و مرد( در نهایت 

منجر به ظلم و تعّدی می شود.
3-1. خداونــد زن و مرد را مکّمل یکدیگر 
قرار داده و با تفاوت های جسمی و روحی، آن 

دو را به هم متمایل ساخته است.
4-1. این تفاوت هــا به  هیچ وجه به خودِی 
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خــود، باعــث امتیاز، یــا فضیلتی 
نمی گردند؛ زیرا در پیشگاه خداوند، 

مالک برتری تقواست.
5-1. زن و مرد، هر دو نزد خداوند 

مکلّف اند و حتی سّن تکلیف به جهت همان 
تفاوت در ویژگی ها، در دختران زودتر اســت. 
اساس تکلیف، داشــتن عقل، توان و قدرت و 
آزادی در عمل اســت و فــردی که واجد این 

ویژگي ها باشد، در پیشگاه الهی مکلّف است. 
6-1. وقتــی زن و مرد تفاوت های یکدیگر 
را بداننــد و آنهــا را بپذیرنــد، ارتباط قوی و 
مؤثّــری بین آنان برقرار می شــود و عشــق 
فرصت شــکوفائی می یابد. بنابراین، آگاهی از 
ویژگی های رفتاری زنــان و مردان، در بهبود 
روابط همسران و ایجاد آرامش بیشتر و تنش 

کمتر، مؤثر است.
7-1. در مقایســه میان ویژگی های زنان و 
مردان، نبایســتی فکر کنیم که خصوصیات 
مــردان، از خصوصیات زنان بهتر اســت، یا 

برعکس.
برای نمونــه، آیــا زایمــان، رابطه گرایی، 
دوست داشتن تشــریفات، محافظه کاری در 
حفظ ثروت هــا، کارها را با یک روند تدریجی 
انجام دادن و... که ویژگی غالب زنان اســت، 
صفت های خوبی به شمار می روند یا بد؟ و نیز 
آیا مشکالت را در تنهایی و سکوت حل کردن، 
کمتر تشــریفاتی بودن، کلی نگــری در امور 
داشتن، به دنبال مســائل مالی بودن، و... که 

ویژگی غالب در مردان است، خوب اند یا بد؟ 
توجه به این نکته بسیار ضروری و روشنگر 
اســت کــه فاصله گرفتن جامعــة کنونی ما 

از برخــی خصوصیــات فطــری و 
مشخصات طبیعی زن و مرد، وجود 
بعضی قوانین اسالمی را که آن هم 
مبتنــی بر طبیعت بشــر و فطرت 
خدادادی اســت، دشــوار و گاهی سؤال انگیز 
می کند؛ و گرنه در شــرایط عادی و با رعایت 
جوانب مختلف، چه بســا که اساساً بسیاری 
از این ابهام ها و ســؤاالت زمینه ای برای طرح 

نداشته باشند.
تفــاوت در این نوع مــوارد به جهت برخی 
آینده نگری های فردی یا اجتماعی و سعی در 

پیشگیری برخی مفاسد است.1
8-1. ارزش وجودی زن و مرد به عنوان انسان 
در برابر پروردگار یکی است و تفاوت هایی که 
در برخی احکام مانند حکم قصاص به چشم 
می خورد، به هیچ وجه به تفاوت ارزش وجودی 

زن و مرد ارتباط ندارد.
قرآن کریم می فرماید: 

َّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َو أُنْثى   »يا أَيَُّها النَّاُس إن
َو َجَعلْناُكْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا إنَّ أَْكَرَمُکْم 
ِعْنَد اهللِ أَتْقاُكْم إنَّ اهللَ َعليٌم َخبيٌر«. )حجرات 

 )١٣ :
»ای انسان ها، ما شــما را از یک مرد و زن 
آفریدیــم و در شــاخه ها و تیره هایی قرارتان 
دادیم، تــا یکدیگــر را باز شناســید، همانا 
گرامی ترین شــما نزد خــدا پرهیزگارترین 

شماست«.
و نیز می فرماید: 

»َمن َقَتل نفساً بغیِر نفٍس أْو َفساٍد فی االرِض 
فکأنَّما َقَتل الّناَس جمیعاً«. )مائده : 32(

هر کس دیگری را نه در برابر شخصی دیگر 

به عقيدۀ ارسطو 

فضائل اخالقی 

زن و مرد نيز 

در بسياری از 

قسمت ها متفاوت 

است. یک خلق 

و خوی می تواند 

برای مرد فضيلت 

شمرده شود و 

برای زن فضيلت 

نباشد و برعكس 

یک خلق و خوی 

دیگر ممكن است 

برای زن فضيلت 

باشد و برای مرد 

فضيلت شمرده 

نشود
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یا تباهی در زمین بُکشد، گویی همة 
مردم را کشته است.

2-   نظر برخی دانشمندان در  •
مورد اختالف میان زن و مرد  

1-2. نظر برخی از دانشمندان قدیمی:
ارســطو عقاید خویش را دربارة تفاوت زن 
و مرد اظهار داشــته است. او معتقد است که 
تفاوت زن و مرد تنها از جنبة )کمی( نیســت 
و از جنبة کیفی نیــز متفاوت اند. او مي گوید: 
نوع اســتعدادهای زن و مرد متفاوت است و 
وظایفی کــه قانون خلقت به  عهدة هر یک از 
آنها گذاشــته و حقوقی که برای آنها خواسته 
است در قسمت های زیادی با هم تفاوت دارد. 
به عقیدة ارسطو فضائل اخالقی زن و مرد نیز در 
بسیاری از قسمت ها متفاوت است. یک خلق و 
خوی می تواند برای مرد فضیلت شمرده شود 
و برای زن فضیلت نباشد و برعکس یک خلق و 
خوی دیگر ممکن است برای زن فضیلت باشد 
و برای مرد فضیلت شــمرده نشود. )ارسطو، 

سیاست، کتاب نخست، ص3و4، قسمت 5(
2-2. نظریة دانشمندان جدید:

دنیای جدید تنها به حدس و تخمین متوسل 
نمی شود، سر و کارش با مشاهده و آزمایش، با 
آمار و ارقام و با مطالعات عینی است. در دنیای 
جدید در پرتو مطالعات عمیق پزشکی، روانی و 
اجتماعی تفاوت های بیشتر و فراوان تری میان 
زن و مرد کشف شده است که در دنیای قدیم 

به  هیچ وجه به آنها پی نبرده است.
 پروفسور ریک: این روان شناس امریکایی که 
ســالیاني دراز به تحقیق دربارة مسائل زنان و 
مردان پرداخته، بر این باور اســت که دنیاي 

مرد با دنیــاي زن به طور کلي فرق 
می کند و می گوید: اگر زن نمي تواند 
مانند مرد فکر کند، یا عمل نماید، به 
 این دلیل است که دنیاي آنها با هم 

فرق می کند. )مجلة زن روز، شمارة 90( 
 اریک فروم روان شــناس اجتماعی پس از 
بررسي تفاوت دنیاي زن و مرد، می گوید: »زن 
و مرد مي تواننــد یکدیگر را بفهمند و مکّمل 
یکدیگر باشند، ولي هیچ گاه یکي نمی شوند و 
این به علت تفاوت هایي است که در وجود آنها 
نهادینه شده است«. )مرتضي مطّهري، نظام 

حقوق زن در اسالم، ص181(
دکتر الکسیس کارل فیزیولوژیست و پزشک 
مشــهور می گوید: »اختالف زن و مرد تنها به 
شکل ظاهري آنها نیست؛ بلکه عمیق تر است 
که از تأثیر مواد مترّشــحه غدد تناســلي در 
خون ناشي مي شــود، به طوري که تک تک 
ســلول هاي بدن، به ویژه سلول هاي سیستم 
عصبــي زن و مرد، نشــانة جنســي بر روي 
خود دارند. )الکســیس کارل، انسان موجود 

ناشناخته، ص100(
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کار خاص زن 

خدمت به بقای 

نوع است و 

کار خاص مرد 

خدمت به زن 

و کودک ممكن 

است کارهای 

دیگری هم داشته 

باشند، ولی همه 

از روی حكمت و 

تدبير، تابع این 

دو کار اساسی 

شده است. 

این مقاصد، 

اساسی است، اما 

نيمه ناآگاه است 

و طبيعت معنای 

انسان و سعادت 

را در آن نهفته 

است

اینجــا قلمــرو جبــری  حرکت  
انسانی  است  که  قوانین  فیزیولوژی  و 
پسیکوفیزیولوژی  راهی  را فرا راه  هر 
یک  از دو جنس  نهاده  است  و تکامل  

هر جنس، به  سیر و حرکت  در همان  راه  است  
کــه  با هدف  آفرینش  آن  دو ارتباط  دارد و نیز 
بــا ویژگی های  تنی  و روانی  هر یک، ســازگار 
است. بنابراین،  معیار و میزان قوانین در تعلیم  
و تربیــت  و در همة  قلمروهای  اجتماعی، باید 

متناسب  با هر جنس  باشد.
»متخصصین  تعلیم  و تربیت، باید اختالف  
عضــوی  و روانی  جنس  مــرد و زن  و وظایف  
طبیعی  ایشان  را در نظر داشته  باشند. توجه  به  
این  نکتة اساسی  در بنای  آیندة تمدن  ما حائز 

کمال  اهمیت  است«. )همان ، 103(
هانری  پیرن :

»اختالفــات  بدنی  و ذهنی  کــه  واقعاً  بین  
اکثریت  مردهــا و اکثریت  زن ها وجود دارد، و 
اختالف  نقش های  اجتماعی  حاصل  از آنها، به  
پیدایش  فکر »نمونه های  مذکر و مؤ نث« منجر 
شده  است که  بدون  شک،  یک  امر مجرد و ذهنی  
است؛ ولی  به  همان  اندازه  هم  مؤ ثر می باشد. از 
طرف  دیگر، هر فرد به زودی  درمی یابد که  در 
تمام  دورة  حیات  خود به  یکی  از این  نمونه ها 
متعلق  اســت. و این  امر چه  قبول  شود و چه  
رد شود، همان طور که  خواهیم  دید، در رفتار 
فرد و خصوصاً  در سازش  اجتماعی اش، مانند 
ســازش  خانوادگی، تحصیلی  یا شغلی، نقش  
مؤ ثری  بازی  می کند«. )هانری  پیرن  - موریس 

دوبس، روان شناسی  اختالفی، 197 و 202(
ویل دورانت در فصلــی با عنوان »مردان و 

زنان« می گوید:
»کار خاص زن خدمت به بقای نوع 
است و کار خاص مرد خدمت به زن و 
کودک ممکن است کارهای دیگری 
هم داشته باشند، ولی همه از روی حکمت و 
تدبیر، تابع این دو کار اساسی شده است. این 
مقاصد، اساسی اســت، اما نیمه ناآگاه است و 
طبیعت معنای انسان و سعادت را در آن نهفته 
اســت. طبیعت زن بیشتر پناه جویی است نه 
جنگجویی. به نظر مي رسد که در بعضی انواع 
ماده، اصاًل غریزة جنگی وجود ندارد. اگر ماده، 
خود به  جنگ آید، برای دفاع از کودکان خویش 
است. زن از مرد شکیباتر است. گرچه شجاعت 
مرد در کارهای خطیر و بحرانی زندگی بیشتر 
اســت، اما تحمل دائمی و روزانة زن در مقابل 
ناراحتی های جزئی بی شــمار بیشتر است«. 

)ویل دورانت، لذات فلسفه، فصل هشتم(
با توجه به مطالب ذکر شــده به این نتیجه 
می رسیم که قرار دادن اصل تساوی بین زنان و 
مردان از پایه بی اساس است و این امکان عقلی 

برای  پذیرش این اصل وجود ندارد.
 در کتاب های بسیاری، به این تفاوت ها به 

طور مفصل اشاره شده است از جمله:
1-  روان شناسی اختالفی زن و مرد /روژه پیره؛ 

ترجمة محمدحسین سروری.
2-  تفاوت زنان و مردان، شعیبی، فاطمه، سال 

1392
3-  لذات فلسفة ویل دورانت فصل هشتم 

4- روان شناسی زن و  مرد؛ دکتر محمد مجد، 
نشر مکیال.

5-   رازهایی  دربارة زنــان، باربارا دی آنجلس، 
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مهریه اکنون نيز 

بين یهودیان از 

ارکان عقد نكاح 

به شمار می رود 

و همۀ فرق یهود 

بدون آن، نكاح را 

باطل می دانند. 

در مسيحيت 

و در ميان 

کاتوليک ها مهریه 

وجود ندارد، 

فرقۀ پروتستان 

تعيين صداق )= 

مهریه( را الزامی 

نمی داند، ولی با 

موافقت زوجين 

و والدیِن آنها، 

ميتوان صداق 

را تعيين و در 

نكاحنامه تصریح 
نمود

ترجمة ابراهیمی، انتشــارات نسل  
نواندیش.

6-   رازهایــی دربارة مــردان، باربارا 
دی آنجلــس، ترجمــة ابراهیمــی، 

انتشارات نسل نواندیش.
7-  نیاز زن هــا، خواســتة مردها: راهنمایی 
سودمند برای عشــق پایدار، جان گری، ندا  

شادنظر )مترجم(، ناشر عقیل.
8-   مغــز زنانــه - مغز مردانه؛ روان شناســی 
تفاوت هــای مغز زن و مــرد، مهری رحمانی، 
حمیدة رســتمی )ویراســتار(، ناشر؛ نسل نو 

اندیش.
9-   تفاوت هــای زن و مــرد، گــروه تحقیق 
و پژوهــش انتشــارات شــالک )گردآورنده( 

ناشر؛ شالک.
10-  تیپ شناسی زن و  مرد، علی اکبر حسن 

زاده، ناشر؛ پلک.
11-  تفاوت های زن و مرد از لحاظ توانایی های 
روحی، قدرت بدنی و کارآمدی، هما خراسانی 

ناشر؛ پلیکان.
3-  پیشینة مهریه •

آنچه از مطالعة تاریخی حقوق زن در ادوار 
گذشته معلوم می شــود این است که مهریه 
از ابداعات حقوق اســالم نیست و قبل از آن 
نیز وجود داشته اســت. قدیمی ترین قانونی 
که تاکنون شــناخته شــده، قانون حامورابی 
اســت که در حدود 1700 سال قبل از میالد 
مسیح تدوین شده اســت. طبق مواد 138 و 
139 قانون مزبور، اگر زن عقیم بوده و طالق 
داده شود، شوهر مکلّف است که مهر و جهیزیه 
وی را تسلیم کند و در صورتی که زن مهریه 

و جهیزیه نداشــته باشد، پرداخت 
مقــدار یک من نقره بــه او ضروری 
است. )آراد، علی، مهریه، تاریخچه، 
اهمیت و احکام آن ص16، انتشارات 

مصطفوی، 1341، چاپ اّول(
1-3. مهریه در یهودیت و مسیحیت

مهریه اکنون نیز بین یهودیان از ارکان عقد 
نکاح به شــمار می رود و همة فرق یهود بدون 
آن، نکاح را باطل می دانند. در مســیحیت و 
در میان کاتولیک ها مهریه وجود ندارد، فرقة 
پروتســتان تعیین صداق )= مهریه( را الزامی 
نمی داند، ولی با موافقت زوجین و والدیِن آنها، 
می توان صداق را تعیین و در نکاح نامه تصریح 

نمود. )همان(
2-3.   مهریه در اسالم

خداوند بنابر مصالحی زنــان و مردان را با 
ویژگی های خاص آفریده و هر کدام را امتیازاتی 
داده اســت. اسالم برای گرم نگه داشتن روابط 
زن و شوهر ازدواج بدون مهریه را تجویز نکرده 
است. بنابراین، هر کسی موظف است هنگام 
تشــکیل خانواده، مالی را به عنوان صداق با 
رضایت طرفین به عروس ببخشــد و آن را در 
هنگام اجرای عقد به روشــنی تعیین و اعالم 

نماید.
قرآن دربارة مهریه با لطافت خاصی چنین 

می گوید:
»و آتُوا النِّساَء َصُدقاتِِهنَّ نِْحلًه َفاِن ِطْبَن لَُکْم 
َعن َشی ءٍ ِمْنُه نَفساً َفُکُلوُه َهنیئاً َمریئاً«. )نساء: 

)4
ترجمه: »مهریة زنــان را در کمال رضایت 
و طیب خاطر به آنهــا بپردازید پس اگر آنان 
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از جمله آنكه در 

جامعه چنين رسم 

شده  بود که وقتی 

مردی نسبت به 

زنش دلسرد 

ميشد، او را در 

مضيقه و شكنجه 

قرار ميداد و 

هدفش این بود 

که با سختيدادن 

به وی، او را 

به طالق راضی 

گرداند و تمام یا 

قسمتی از آنچه را 

که به عنوان مهر 

به او داده از او 

پس بگيرد

چیــزی از مهر خود را از روی رضا و 
خشــنودی به  شما بخشیدند، از آن 
برخوردار شــوید که شما را حالل و 

گوارا خواهد بود«.
کلمة »نحله« تصریح می کند که مهریه فقط 
به عنوان هدیه و پیش کش اســت. )طریحی، 

مجمع البحرین، ج5، ص 478( 
در شرع اسالم، مسئلة مهریه اهمیت ویژه ای 
دارد، و در کتب فقهی بحث های مســتقلی را 
به خود اختصاص داده اســت. در شرح لمعه 

آمده است:
»مســئلة اّول: تمامی مهریــه با عقد نکاح 
بــه ملکیت زوجه در می آ   یــد )زیرا آیه ای که 
می فرمایــد: »َو آتُوا النَِّســاَء َصُدَقاتِِهّن نِحلَة«  
عمومیت دارد و تمامی مهریه را بیان می کند 
و منافــع مهریه نیز متعلق به زوجه اســت«. 
)زراعت، عباس، شــرح لمعة دمشقیه، ج5 ، 

کتاب نکاح، ص245( 
»مســئلة دوم: اگر زوج قبل مهریه با زوجه 
نزدیکی کند، مهریه به صورت َدین بر ذمة وی 
قرار می گیرد، هر چند زمان زوجیت طوالنی 

باشد«. ) همان، ص246( 
  اگــر مرد مهــر زن را در عقد  معّین کند 
و قصدش  این باشــد کــه آن را ندهد  عقد 
صحیح است، ولی مهر را باید بدهد. ) آیت  اهلل 

سیستانی، رسالة عملیه، مسئلة 2455(
پس از ظهور اسالم وضعیت زنان در ردیف 
ســایر امور اجتماعی کامالً تغییر یافت. قرآن 
کریم هر رســمی را که موجب تضییع حقوق 
زنان می شد، منســوخ کرد. از جمله آنکه در 
جامعه چنین رســم شده  بود که وقتی مردی 

نسبت به زنش دلسرد می شد، او را 
در مضیقه و شــکنجه قرار می داد و 
هدفش این بود که با سختی دادن به 
وی، او را به طــالق راضی گرداند و 
تمام یا قسمتی از آنچه را که به عنوان مهر به 

او داده از او پس بگیرد.
قرآن کریم در این باره می فرماید: 

 »َو ال تَْعُضُلوُهنَّ  لَِتْذَهُبوا بَِبْعِض ما آتَْيُتُموُهنَّ 
إالّ أْن يَأتيــَن بِفاِحَشــٍة ُمَبيَِّنٍة َو عاِشــُروُهنَّ 

بِالَْمْعُروفِ «. )نساء: 19(
ترجمه: و آنان )زنان( را زیر فشار مگذارید تا 
بخشی از آنچه را به آنان داده اید ]از چنگشان به 
در[ بَرید، مگر آنکه مرتکب زشتکاری آشکاری 

شوند، و با آنها به  شایستگی رفتار کنید.
در این موضوع، روایات زیادی آمده است از 

جمله:
»َمنْ  أَْمَهــَر َمْهراً ثُمَّ اَل يَْنــِوي َقَضاَءُه َكاَن 
ارِِق«. )عاملی، وسائل الشیعه، ج 21،  بَِمْنِزلَِة السَّ

باب11، ص 266؛  کافی، ج5، ص383(    
کســی که مهریه ای )برای زن قرار دهد( و 
قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد 

است. 
4- مهریه در آئین بهائی •

اصل حکم مهریه در آئین بهائی چنین است:
ر للمدن  هار ااّل بالمهار قد ُقدِّ »ال يَُحقُِّق الصِّ
تسعة عشر مثقاالً من الّذهب البريز و للقری من 
الفّضة و مــن اراد الّزيادة حّرم عليه ان يتجاوز 
عن خمسة و تسعين مثقاالً كذلک كان المر 
بالعّز مسطوراً«. )بهاءاهلل، اقدس، بند 66، اشراق 

خاوری، گنجینة حدود و احکام، ص 168(
ترجمــه: دامادی محقق نمی شــود مگر با 
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مهریــه، همانا برای شــهرها نوزده 
مثقال طالی خالص، و برای دهات از  
روستا و کسی که  اراده کرده زیاد از 
اینها قرار دهد، حرام است که بیش 

از نود و پنج مثقال شــود، این چنین فرمان با 
عزت نوشته شده است.

در آئین بهائــی لزوم قرار دادن مهریه برای 
زن  اســت. مهریه ای که مرد شهری به همسر 
خــود  باید بدهد، نوزده مثقال طال اســت و 
مهریه ای که مرد روستایی باید پرداخت کند، 

معادل نــوزده مثقال نقره 
است . و کســی نمی تواند 
بیــش از نود و پنج مثقال 
مهریه برای همســر خود  
قرار دهد و اگر چنین کند 
مرتکب حرام شده است.  

نکاتــی که  از جملــه 
بهائیان برای در مورد این 
پاســخ سؤال  حکم و در 
تســاوی حقوق  و  مهریه 
رجــال و نســاء مطــرح 

کرده اند، چنین است: 
»اما در ســؤال فوق، دختر شهري و دختر 
روســتایي با هم مقایسه شــده اند، نه زنان و 
مــردان؛ لذا این موضــوع نمي تواند ربطي به 
تساوي حقوق رجال و نساء داشته باشد و طرح 
چنین سؤالي اساساً بی مورد و عجیب می نماید.

چهارم طــراح این ســؤال در تعلیم فوق، 
دقت الزم را نداشــته است؛ زیرا مقدار مهریه 
با توجه به شــهري یا روســتایي بودن پسر 
مشخص می شود، نه دختر؛ آن هم واضح است 

که اشاره ای لطیف به  تفاوت قدرت 
مالي ســاکنان شهر و ده دارد، نه به 
دالیل روحاني و معنــوي«. )جزوة 
رفع شــبهات، شبهة 58( و در ادامه 
آمده است که: »بالنسبه به مردان ساکن شهر 
ممکن است در مضیقه باشند، حضرت بهاءاهلل 
ایــن مهریة ناچیز را در مورد آنان حّتي کمتر 
هم مقّدر فرموده اند تا واضح اســت که تفاوت 
حکــم مهریه به خاطر آن اســت که همگان 
بتوانند ازدواج کنند و لذا هم براي مردم شهر 
و هم براي مردم روســتا 
میزان ناچیــزي از مهریه 
را مشــّخص فرموده انــد 
که تجــاوز از آن را حرام 
خاطر  به  اّمــا  فرموده اند. 
آنکه مردمان ساکن روستا 
از نظر وسعت مالي، مسئلة 
ازدواج  از  مانعــي  مالــي 

نشود«.
چنان کــه می بینیم در 
اینجــا  وضعیت اقتصادی 
شــهر و روستا مورد بحث قرار گرفته است. اما 
صحت این استدالل مورد تردید جدی است؛ 
 زیرا با کمی تأمل ســؤاالت و مطالبی مطرح 

می شود:
1- همســران مردان روســتاهای آفریقایی و 
همسران مردان روستاهای اروپایی و امریکایی 
مهریه یکسان )نوزده مثقال نقره( دریافت می 

کنند؟
2- روســتاییانی که متمکن تر از شــهری ها 

هستند، تکلیفشان چیست؟ 

در آئين بهائی 

لزوم قرار دادن 

مهریه برای زن 

 است. مهریه ای 

که مرد شهری به 

همسر خود  باید 

بدهد، نوزده 

مثقال طال است 

و مهریه ای که 

مرد روستایی 

باید پرداخت 

کند، معادل نوزده 

مثقال نقره است . 

و کسی نمی تواند 

بيش از نود و پنج 

مثقال مهریه برای 

همسر خود  قرار 

دهد و اگر چنين 

کند مرتكب حرام 

شده است
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بهاءاهلل از زمان 

نوشتن کتاب 

اقدس )1۸73 

ميالدی( تا 1۰۰۰ 

سال آینده، 

مهریۀ ثابتی برای 

افراد شهری و 

روستایی قرار 

داده و حداکثر 

مهریه را نود و 

پنج مثقال قرار 

داده است؛ با 

توجه به نوسانات 

و توّرم مالحظه 

می شود؛ این 

حكم، مشكالت 

عدیده ای را به 

دنبال خواهد 

داشت

3- بانــوان این نگرانی را تا آخر عمر 
دارند که ارزش زنانی که همسرشان 
روستایی اســت، نقره است و ارزش 

همتایان شهریشان طال!
4- چرا خانواده ها بر اساس شرایط و امکانات 
و توانایی هــای خود، مقــدار مهریه را تعیین 

نکنند؟!
5- چرا فرد متمکن نتواند بیش از نود و پنج 
مثقال طال مهریه به زنش بدهد و برای او این 

عمل حرام باشد؟!
6- چرا روستاییان متمکن بیش از نوزده مثقال 

نقره به زنانشان مهریه ندهند؟!
7- آیــا دخالت در امور عرفــی )مثل تعیین 
حداقل یا حد اکثر بــرای مهریه( به هم زدن 

آزادی های شخصی و اجتماعی نیست؟!
8-آنچه مسلّم اســت، در همة قوانین، توافق 
بین طرفین، امری مقبول و شــناخته شــده 
است؛ چرا خانوادهای بهائی نتوانند مهریه را بر 
حسب زمان و مکان به رضایت طرفین توافق 

کنند؟
9- آیــا با قراردادن حداکثــر مهریه در طول 
1000 سال، با توجه به نوسانات مالی و توّرم، 
ظلمــی به زنان  در ســال های آینده نشــده 
است؟ از طرفی  بهاییان معتقد به مقتضیات 
زمانه )دین به روز و مطابق با پیشرفت زمان( 
هســتند. در حالی که بهاءاهلل از زمان نوشتن 
کتــاب اقــدس )1873 میالدی( تــا 1000 
ســال آینده، مهریة ثابتی برای افراد شهری و 
روســتایی قرار داده و حداکثر مهریه را نود و 
پنج مثقال قرار داده است؛ با توجه به نوسانات 
و توّرم مالحظه می شود؛ این حکم، مشکالت 

عدیده ای را به دنبال خواهد داشت. 
10- با توجه به تساوی مرد و زن چرا 
مرد باید مهریه بدهد؟ اگر تســاوی 
بیــن مردان و زنان وجــود دارد، آیا 
نباید زنان هم به مردان چیزی همچون مهریه 
پرداخت کنند، یــا کال حکم مهریه را حذف 

شود؟
11- در نهایــت، جزئیــات پرداخــت مهریه 
مشخص نیست، از جمله: چه موقع مهریه باید 
پرداخت شــود؟ اگر مردی مهریه را پرداخت 
نکنــد؛ یا مردی که اصاًل توان پرداخت مهریه 

ندارد حکمش چیست؟ 
12- امروزه اگر مهریه کم باشد، دولت ها اجرة 
المثل تعیین می کنند، در صورتی که دولت ها 
بــرای زوج بهائی تعیین مبلــغ مهریه بکند 

تکلیف فرد بهائی چیست؟ 
 13- طبــق نصوص بهائی حکمی که بهاءاهلل 
تعیین کرده است را بیت العدل حق تغییر آن 

را ندارد و تا هزار سال جاری خواهد بود.
14- اگر چنین اســت که تساوی میان مرد 
و زن در همة مســائل باید برقرار باشد، طبعاً 
تساوی میان دو همجنس از اهمیت بیشتری 
برخوردار اســت و البته ساده تر و راحت تر نیز 
هست. اما در اینجا مشاهده می شود که حکم 
مهریه برای افراد دو همجنس یکســان ذکر 
نشــده و میان افراد روستایی و شهری فرقی 
فاحش و ســؤال برانگیز قرار داده شده است. 
این پاسخ که مالک روستایی و شهری بودن 
پسر است، همچنان این مشکل و سؤال را حل 
نمی کند و تســاوی میان دو همجنس برقرار 
نشده است، چه برسد به تساوی میان دو زن و 
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اگر چنين است 

که تساوی ميان 

مرد و زن در 

همۀ مسائل باید 

برقرار باشد، 

طبعاً تساوی ميان 

دو همجنس از 

اهميت بيشتری 

برخوردار است 

و البته ساده تر 

و راحت تر نيز 

هست. اما در اینجا 

مشاهده می شود 

که حكم مهریه 

برای افراد دو 

همجنس یكسان 

ذکر نشده و ميان 

افراد روستایی 

و شهری فرقی 

فاحش و سؤال 

برانگيز قرار داده 

شده است

مرد غیر همجنس.
آیــا با وجود این ســؤاالت که در 
نتیجة تفکر و دقت پیرامون مسئله 
و حکــم مهریه و همچنین برخی از 

تجربیات ناخوشایند پدید می اید، باز می توان 
آن را جزو احکام  ناب و انسانی و مشکل گشای 
بشــریت در قرن21 اعالم کــرد؟ به عالوه آیا 
توضیــح بهائیان در ادامه کــه حکم مهریه را 
»حکم عدالت اجتماعي، تقّدس انسان، حقوق 
الینفّک آدمیان، وحدت عالم انساني، تساوي 
حقوق زنــان و مردان، و نفــي فرهنگ کاال 
ساختن زنان است«، می توان پذیرفت و آن را 
»به خودي خود، اثبات حقانیت آئین بهائي« 

دانست؟ 
5- تساوی مردان با زنان در آئین بهائی •

تســاوي حقوق رجال و نساء در آثار بهائي 
گاهي به مفهوم یکســاني حقوق یا یکساني 
جایگاه زن و مرد عنوان شده است. عبدالبهاء 

از قول میرزا حسینعلي نوري نقل می کند:
»قلم اعلي فرق ما بین عباد و اِماء را از میان 
برداشته و ُکل را در ُصقع واحد به  عنایت کامله 
و رحمت منبســطه مقر و مقام عطا فرمود«. 
)اشــراق خاوری، مائدة آسماني، ج8، ص 2.(2 
هم  ایشــان در توضیح تعلیم تساوی رجال و 

نساء گفته اند:
» تعلیم دهم حضرت بهاء اهلّل وحدت رجال 
و نساء اســت که رجال و نســاء در نزد خدا 
یکسان اند. جمیع نوع انسان اند، جمیع ساللة 
آدم اند؛ زیرا ذکور و اناث تخصیص به انســان 
ندارد. درعالم نبات ذکــور و اناثی موجود در 
حیوان ذکور و اناثي موجود و لکن به  هیچ وجه 

امتیازي نیســت. مالحظه در عالم 
نبات کنید.

آیا میانة نبــات ذکور و نبات اناث 
هیچ امتیازي هست؟ بلکه مساوات تاّم 
است و همچنین در عالم حیوان ابداً بین ذکور 
و اناث امتیازي نیست. جمیع در ظّل رحمت 
پروردگارند. پس انسان که اشرف کائنات است، 
آیا جائز است که این اختالف را داشته باشد؟ 
تأّخر جنس زن تا به  حال به  جهت این بوده که 
مثل مردان تربیت نمی شدند. اگر نسوان مانند 
مردان تربیت می شــدند، شبهه اي نیست که 
نظیر رجال مي  گشتند. چون کماالت رجال را 
اکتساب نمایند، البّته به  درجه مساوات رسند 
و ممکن نیست ســعادت عالم انساني کامل 
گردد، مگر به مســاوات کاملة زنان و مردان«. 

)عبدالبهاء، خطابات، ج2 ص149 و 150(
 مشــاهده مي شــود که در این بیانات نیز، 
مســئله فراتر از حقوق مطرح شده است و به 
مساوات تام و مساوات کامله تأکید شده است. 
)اسلمنت، بهاء اهلل و عصر جدید، ص121؛  در 

شناسایی آیین بهایی، ص121( 
1-5. تناقض در ادعای تساوی رجال و نساء

با توّجه به توضیحاتی که در بررسی تعلیم 
تســاوی رجال و نساء از زبان پیشوایان بهائی 
بیان شــد، سؤال مهمی که ایجاد می شود آن 
اســت که چرا در بهائیت، مرد به زن مهریه و 
نفقه و... می دهد و زن مهریه و... را می گیرد؟ 
اگر بنابر تساوی کامل باشد، در اینجا تساوی 
رعایت نشده است. بنابر اصولی که گفته شد 

چرا زن به مرد مهریه و نفقه و... ندهد؟
بدیهی اســت که وقتی بر مرد واجب است 
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نفقه و مهریه را به همسرش پرداخت 
کنــد، اصل تعلیم تســاوی رجال و 
نساء نقض شــده است. همین یک 
نمونه کافی اســت که ثابت شود در 

مقام عمل، خود رهبران بهائی به عدم تساوی 
حقوق زن و مرد اذعان دارند و در واقع تساوی 
حقوق رجال و نساء، ادعایی غیر ممکن و مغایر 

با طبیعت و ذات انسان هاست.
2-5. تناقض در نصوص

پیشوایان بهائی اصلی را بنا نهاده اند که مغایر 
با فطرت و آفرینش انســان و عقل و وجدان و 

علم است. تساوی زن و مرد از ریشه غلط است. 
ما حتی تســاوی بین دو زن یا دو مرد با یک 
مشخصات را نمی توانیم ثابت کنیم چه برسد 

به تساوی زن و مرد. 
عباس افندي اشاره صریحي دربارة مفهوم 
مســاوات در روابط بین خانم ها و آقایان دارند 

که راه را بر هر توجیهی می بندند:
» شخص محترمي با خانمش نزد من آمدند 
قدري غبار بر کفش آن خانم محترمه نشسته 
بود، فوراً به  شوهرش گفت: کفش هاي مرا پاک 

کن. آن مرد بیچاره، غبار کفش خانم 
را پاک نمــود و نگاهي به  من کرد. 
من گفتم: خانم! آیا شما هم کفش 
شــوهر خود را پاک مي کني؟ گفت: 
من لبــاس او را پاک مي کنم. گفتم : نشــد، 
این مســاوات نیست. شما هم باید کفش او را 
پاک نمایید«. )اشــراق خاوری، پیام ملکوت، 

ص238( 
این در حالی است که در آموزه های بهائی، 
می بینیم جناب عباس افندي )پایه گذار تساوی 
زنان و مردان( به صراحت معتقد است برتري 
ذاتي مردان، موجب شده است در طول تاریخ، 
همة مظاهر الهیه )پیامبران( از مردان انتخاب 

شده اند. 
 »ســؤاِل خانمي به  حضــور مبارک عرض 
شــد که گفته بود چرا تا حــال از جانب خدا 
زني مبعوث نشــده و همة مظاهر الهّیه رجال 
بوده اند. فرمودند: هر چند نســاء با رجال در 
استعداد و قوا شریک اند، ولي شبهه اي نیست 
که رجال اقدم انــد و اقوي حّتي در حیوانات، 
مانند کبوتران و گنجشکان و طاووسان و امثال 
آنــان هم این امتیاز مشــهود«. )گلزار تعالیم 
بهایي، ص288 به نقــل از بدائع اآلثار، ج 1، 

ص153( 
با توجه به این نمونه گفتارهای پیشــوایان 
بهائی، چگونــه مي توان پذیرفت که آنها واقعاً 
به مسئلة تساوي حقوق مردان و زنان معتقد 

بوده اند؟ 
غیر از مهریة همسر مرد روستایی  و شهری 
بحث های دیگری در احکام بهایی مطرح است 
که با اصل تساوی زنان و مردان مغایرت دارد؛ 

طال یا نقره ...
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سؤال مهمی که 

ایجاد می شود 

آن است که چرا 

در بهائيت، مرد 

به زن مهریه و 

نفقه و... می دهد 

و زن مهریه و... 

را می گيرد؟ اگر 

بنابر تساوی کامل 

باشد، در اینجا 

تساوی رعایت 

نشده است. بنابر 

اصولی که گفته 

شد چرا زن به 

مرد مهریه و نفقه 

و... ندهد؟

از جمله:

عضویت در »بیت العدل اعظم« 1 
کــه مخصوص رجال اســت. 
)اشــراق خاوری، گنجینة حدود و 

احکام، 219(

اعطاي مهــر در ازدواج که زوج به زوجه 2 
باید بدهد. )همان،173(

نفقة زوجه در ایام اصطبار3 بر عهدة زوج 3 
است. )همان،282.(

تفــاوت ارث ارشــد اوالد ذکور )پســر 4 
بزرگ تر( بــا اوالد اناث )دختران( بدین 
معنا کــه خانة مســکوني، و در صورت تعّدد 
خانه ها یکــي از بهترین خانه هــاي پدر، )در 
صورتي که در وصیت نامه، قید دیگري نباشد( 
به پســر ارشد مؤمن مي رسد و به دختر ارشد 
اگرچه پسري هم موجود نباشد، نمي رسد. )در 
شرایطي که فرد بهائي فاقد فرزند ذکور باشد، 
خانة مسکوني او به بیت العدل خواهد رسید(. 

)همان، 127(

تفاوت ارث پدر و مادر و تفاوت ارث برادر 5 
و خواهر. توضیح اینکه پدر 5/5 ســهم، 
مادر 4/5 سهم، برادر 3/5 سهم و خواهر 2/5 

سهم از 42 سهم را می برد. )همان، 117(

گرفتن دو همســر برای مرد جایز است؛ 6 
»ایّاکــم ان تجاوزوا عن االثنتین«؛ مبادا 
بیشــتر از دو زن بگیریــد. حضرت عبدالبهاء 
می فرمایند، جمال مبارک اجازه فرموده اند به 
یک فرد بهایی که دو زن بگیرد و لکن مشروط 
به شرط عدالت است. به این معنا که در جمیع 
شــئون، با این دو زن، بــه  عدالت رفتار کند. 

)اشراق خاوری، تقریرات اقدس، ص155( 

این در حالی اســت کــه بهائیان 
در برخــی کتب دســت دوم خود، 
ادعا کرده انــد در بهائیت، تنها تک 
همسری به رسمیت شناخته می شود 
و آن را از نشانه های ترّقی و پیشرفت آئین خود 
قلمداد کرده اند. )اسلمنت، ظهور جدید برای 
عصر جدید، ص205؛ فتح اعظم، در شناسایی 

آئین بهائی، ص192(

گرفتن خدمتکار زن برای خانه در صورت 7 
لزوم )گاهی مشکالتی پیش می آید و زن 
و مردی که با هم زندگی می کنند، محتاج به 
کسی می شوند که امور زندگانی آنها را تمشَیت 
بدهد. برای رعایت این مسئله جمال مبارک 
می فرمایند: »و من اتّخذ بکراً لخدمته ال بأس 

علیه«.
زن و مردی با هم ازدواج کرده اند، ولی مثاًل 
زن مریض است، یا نمی تواند به کارهای خانه از 
هر جهت برسد. در این صورت، جمال مبارک 
می فرمایند، دختری را استخدام کند، حقوقی 
به او بدهد و به زندگاني شان او را داخل کند. 

)اشراق خاوری، تقریرات اقدس، ص156(

وجوب حج بر مردان مســتطیع و عدم 8 
وجوب آن بــر زنان. )اشــراق خاوری، 

گنجینه حدود و احکام، 67.(
وقتي در بهائیت دو حکــم جداگانه دربارة 
تکالیف رجال و نســاء موجود اســت، به طور 
مشخص اصل »تساوي حقوق رجال و نساء« 

نقض شده  است.

مهم تر از اینها عبدالبهاء در وصیت نامة 9 
خود، متذکر اصل تساوی رجال و نساء 
نیســت؛ زیرا که تأکید دارد وصی شان جناب 
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شــوقی)جنس مذکر( است و بعد از 
او نیز پسرش و بعد او باز هم پسرش 
را جانشــین قرار می دهد و توجهی 
به جنــس زن نمی کنــد. )یزدانی، 

احمد، نظر اجمالی، 66؛ عبدالبهاء، الواح وصایا، 
ص13(

نتیجه گیری •
مهریه به عنوان بحثی مسلّم میان ادیان و 
فرهنگ های مختلف مرسوم بوده  است و اسالم 
هم آن را تقویت کرده است، اّما پیشوایان بهائی 
مهریة متفاوتی برای همســران مرد شهری و 

روســتایی قرار داده انــد و در طول زمان های 
متمادی مهریــة ثابتی را بــرای ازدواج قرار 
داده اند؛ که در جوامع دیگر مرســوم نبوده و 
عــالوه بر تفاوت با ادیان و فرهنگ های دیگر، 
ایــن موضوع حیرت آور اســت؛ زیرا که آئین 
بهائی در تعالیم خود به وحدت عالم انسانی و 
تساوی زنان و مردان و دین باید مطابق زمان 
باشــد، اعتقاد دارد. از طرفی به  رغم اختالف 
در مهریــه، در موارد دیگــری از جمله ارث، 
انتخابات بیت العدل، حج و... تفاوت هایی میان 

مــردان و زنان آئین بهائی می بینیم 
که با ادعای بهائیان ناسازگاری دارد؛ 
هم چنین با قرار دادن مهریة ثابت در 
طول 1000 ســال، ادعای دیگر که 
آئین بهائی تابع مقتضیات زمانه اســت را هم 
خدشه دار کرده اند. به عالوه با بررسی این تعلیم 
دریافتیم که نظریة تساوی مردان و زنان از نظر 

عقل و علم و وجدان مطرود است. 
منابع : 

1-  قرآن 
2-  آراد، علی، مهریه، مجلة زن روز، شــمارة 

.1870
3- ا رسطو، سیاســت، ترجمة حمید عنایت، 

امیر کبیر، چاپ هفتم، 1390.
4- اســلمنت، بهاء اهلل و عصر جدید، برزیل: 
دارالنشر البهائية، 145 بدیع-1988 میالدی. 

5- ا ســلمنت، ظهور جدید برای عصر جدید، 
بی تا، بی جا، بی نا.

6- اشراق خاوری عبدالحمید، تقریرات دربارة 
کتاب مستطاب اقدس، تنظیم و تدوین: دکتر 
وحید رأفتی، مؤّسسة مطبوعات امری آلمان، 
لجنة ملّی نشــر آثار امری به لسان فارسی و 
عربی، هوفهایم آلمان، چاپ اّول، 154 بدیع، 

1997 میالدی.
7- اشــراق خاوری عبدالحمید، پیام ملکوت، 
1986 میالدی، هندوستان: انتشارات جامعة 

بهایی.
8- اشراق خاوری عبدالحمید، گنجینة حدود 
و احکام، مؤسسة ملی مطبوعات امری، 128 

بدیع، نشر سوم.
9- اشراق خاوری عبدالحمید، مائدة آسماني، 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

193
  شمــاره 9    بهــار 98

مؤسسة ملی مطبوعات امری، 129 
بدیع.

10- هانــری  پیرن ، موریس دوبس، 
روان شناسی  اختالفی، ترجمة محمد 

حسین سروری، دانشــگاه  آذرآبادگان : تبریز، 
.1354

11- زراعت، عباس، شــرح لمعة دمشــقیه، 
موسسة فرهنگی هنری دانش پذیر، 1388.

12- سیستانی، سید علی، رسالة عملیه، منیر، 
چاپ محراب.

13-  صبحي صالح، نهج الباغة، دارالهجره: قم، 
.1414

14-  عبدالبهــاء، الــواح وصایا ، پاکســتان: 
استرلینگ گاردن، 1960 م.

15-  عبدالبهــاء، خطابات در ســفر امریکا و 
کانادا، ج2، طبع مصر.

16-  عاملی، وسائل الشیعه، محقق محمدرضا 
حســینی جاللی، موسســة آل البیت علیهم 

السالم، 1416.
17- فتح اعظم هوشمند، در شناسایی آیین 
بهائی، بنیاد فرهنگــی نحل، چاپ اول، اکتبر 

.2008
18- قدیمی ریاض، گلزار تعالیم بهائی، کانادا: 

دانشگاه تورنتو، 1995 میالدی.
19- کارل الکسیس، انسان موجود ناشناخته، 

ترجمة عنایت اهلل شکیبا پور.
20- کلینی، فروع کافی، دارالکتب االسالمیه: 

تهران، 1375 ه.ش.
21- مطهــری مرتضی، نظــام حقوق زن در 
اســالم، دفتر نشر فرهنگ اســالمی، تهران، 

1353 ش.

22- ویــل دورانت، لذات فلســفه، 
ترجمة عباس زریاب خوئی ، علمی 

و فرهنگی، 1385.
23- یزدانی، احمد، نظر اجمالی در 

دیانت بهایی، چاپ اّول، 107 بدیع.

پاورقی ها : 
- برای اطالع بیشتر به کتاب، پروفسور ریک 1

روانشناس امریکایی که سالیان زیادی به تفحص 
در احــوال زن و مرد پرداخته و حاصل تحقیق 
خود را در کتاب تفاوتهای بی شــمار زن و مرد 

منعکس کرده است مراجعه شود.
- الزم به ذکر است که این بیان در هیچکدام 2

از نصوص میرزا حسینعلی نوری یافت نشد. بعید 
نیست این بیانات عبدالبهاء باشد که به پدر خود 

منتسب کرده است.
پـایـان- شکیبایی در موقع طالق، یک سال است.3



علل واسپاری ادامة تشریع
به بیـت العـدل و اشکـاالت آن

 زینب خانزاده 
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عبدالبهاء و شوقی به زعم 
خویش، نظامات اداری عالم 
را حاوی یک اشکال اساسی                                                        می دیدند و سعی 
در برطرف کردن آن در نظام اداری تشکیالت 
بهائی داشتند. آنان معتقد بودند نظامات عالم یا 
بر اساس دیکتاتوری محض است، یا دموکراسی 
اداری  نظام  که  است  حالی  در  این  محض، 
بهائیت، از این اشکال اساسی مبّراست و نظامی 
بین این دو                                                        می باشد؛ زیرا اّوالً در رأس آن، رکنی 
الهی به نام »ولّی امر اهلل« قرار دارد، و ثانیاً دارای 
بیت العدلی انتخابی از سوی مردم است که به  
منزلة رکن ثانی در این آئین به حساب می آید. 
با تبیین و توضیح آثار بهائی و  »ولّی امر اهلل« 
برقراری ارتباط میان خلق و حق، این نظام را 
»بیت  و  می دهد؛  نجات                                                         محض  دموکراسی  از 
غیر منصوص  موارد  در  تشریع  با  نیز  العدل« 
در آثار بهائی آن را از خطر دیکتاتوری محض 
که  ولّی  امر اهلل  همچنین  می دارد.  نگه  مصون 
مصّوبات  بر  است،  بیت العدل  دائمی  رئیس 
مباینت  صورت  در  و  داشته  نظارت  نهاد  این 
را  بیت العدل  اعضای  آثار،  روح  با  تصمیمات 
در   تجدیدنظر  خواستار  و  می کند  آگاه                                                         آن  از 
این روش، مشروعیتی  با  و  می گردد  مصّوبات 
الهی به تصمیمات بیت العدل می دهد. از سوی 
دیگر بیت العدل با تشریع در موارد نوظهور و 
غیر منصوص در آثار، آئین بهائی را هماهنگ با 
مقتضیات زمان                                                        می گرداند. هدف از مقالة حاضر، 
نقد و بررسی راهکار مذکور، یعنی تشکیل دو 
ایرادات  و  بهائی  جامعة  ادارة  برای  مجزا  نهاد 

احتمالی آن در عمل                                                        است.

چکیـده



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

196
  شمــاره 9    بهــار 98

ســه نکتة مهمی کــه از مجموعة 
نقدها می توان استخراج نمود عبارت اند 
از: 1- در طول تاریــخ بهائیت، این دو 
نهــاد هرگز در یک زمــان در کنار هم 

وجود نداشــته اند و با این خأل، آئیــن بهائی در 
عمل هیچ گاه نتوانســته به رفع اشکال مطروحة 
شوقی، در نظام اداری بهائی بپردازد.2- با تکیه بر 
مستندات متعددی می توان نشان داد بیت العدلی 
که هم  اکنون بدون حضور ولّی  امراهلل در »حیفا« 
مشغول به کار است؛ وظیفة تشریع و ایجاد قانون 
در موارد نوظهور و غیرمنصوص در آئین بهائی را 

انجام نداده و در موارد گوناگونی از این مهم ســر 
باز زده است. 3-در مواردی این دو رکن، بعضاً به 
حیطة وظایف یکدیگر وارد شده اند. به این معنا که 
از یک طرف عبدالبهاء و شــوقی دست به تشریع 
زده اند و از طرف دیگــر بیت العدل به تبیین آثار 
بهائی اقدام کرده  است. لذا، از این منظر نیز طرح 
شوقی، برای رفع اشکال نظام اداری بهائی، یعنی 
تشــکیل دو نهاد با دو وظیفة مستقل و مجزا زیر 

سؤال خواهد رفت.
کلید واژه                                                         ها:                                                      بیت العدل، ولیّ  امر اهلل، نظم اداری، 

مقتضیات زمان، دموکراسی، دیکتاتوری. 
مقدمه •

آئین بهائی با سابقة170 ساله، آئینی 
اســت که بــا رهبــری و رهنمودهای 
بهاء اهلل، ایجاد شد و با جانشینی عبدالبهاء و شوقی 
 افندی ادامه یافت. پــس از مرگ آن دو، رهبری 
این آئین در سال 1963 میالدی به نهادی به نام 
»بیت العدل« واگذار شــد که هم اکنون محل آن 
در شهر حیفا در اســرائیل قرار دارد. رؤسای این 
نهاد عبارت انــد از: نه نفر بهائی که در رأس نظام 
تشکیالتی بهائیت قرار داشته و رهبری پیروان این 

آئین را برعهده دارند. 
بهاء اهلل مّدعی بود همچون پیامبران آســمانی، 
دیانتی الهی برای انسان ها به ارمغان آورده  است؛ 
از این رو، به تدوین سلســله ای از تعالیم، احکام و 
قوانین روی آورد و دستورهای خویش را در قالب 
کتابی به نام »اقدس« بــه پیروان خویش عرضه 

نمود.
پس از مــرگ او در ســال 1892 میالدی در 
شهر »عّکاء«، عبدالبهاء پسر ارشد بهاء اهلل مشهور 
به »غصن اعظم« مســئولیت ریاســت بهائیان را 
برعهده گرفــت. عبدالبهاء که خود را رقیق البهاء، 
بندة بهاء اهلل، می خواند، سعی کرد از هرگونه اّدعای 
جدید در این آئین پرهیز نموده، خود را بیشتر به  
عنوان جانشین و عبد ِآستان بهاء اهلل معرفی نماید. 
)عبدالبهاء، مکاتیب حضرت عبد البهاء، ج 2، ص 

)319
وظیفــة اصلی عبدالبهاء چنا ن کــه بهاء اهلل نیز 
تصریح کــرده بود، تبیین و توضیح آثــار او بود. 

)اسلمنت، بهاء اهلل و عصر جدید، ص 315(
اگرچــه طبق وصّیت بهاءاهلل قــرار بود پس از 

ساختمان بيت العدل در حيفا
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اگرچه طبق 

وصّيت بهاءاهلل 

قرار بود پس از 

عبدالبهاء، فرزند 

دیگر بهاءاهلل، 

یعنی محّمدعلی 

افندی ملقب به 

»غصن اکبر« 

جانشين وی باشد، 

اما عبدالبهاء 

مقام جانشينی و 

تبيين آثار ِ خود 

و پدرش را به 

نوۀ دختری اش، 

شوقی افندی 

سپرد و او را ولّی 

 امر اهلل ناميد

عبدالبهاء، فرزند دیگــر بهاءاهلل، یعنی 
محّمدعلــی افندی ملقــب به »غصن 
اکبر« جانشین وی باشد، اما عبدالبهاء 
مقام جانشــینی و تبیین آثــار ِ خود و 

پدرش را به نوة دختری اش، شــوقی افندی سپرد 
و او را ولّی  امــر اهلل نامید. عبدالبهاء که جامع تر و 
کامل تر از پدر، در باب جانشــینی خویش سخن 
رانده  بود؛ کتابی به نــام »الواح وصایای مبارکه« 
از خود بر جای نهــاد و در آن به معرفی دو رکن 

اساسی در بهائیت پرداخت.
دو رکنی که هریک وظایف جداگانه داشــته و 
برای رهبری تشــکیالت بهائی از اهمیت ویژه ای 

برخوردارند.
این دو رکن اساسی عبارت اند از:                                                      

* ولیّ  امر اهلل، 
* بیت العدل اعظم. )شوقی افندی، دور بهائی، ص 

1)78
در مورد وظایف این دو نهاد می توان گفت وظیفة 
اصلی ولّی  امراهلل، تبیین نصوص بهائی و سخنان 
بهــاءاهلل و عبدالبهاء و وظیفــة اصلی بیت العدل 
تشــریع و قانونگذاری در مــوارد غیرمنصوص در 
آثار بهائی است. )همو، توقیعات مبارکه )1945-

1952(، ص 127( ایــن دو رکــن در آئین بهائی 
پیوندی محکم با هم دارند و سرنوشتشــان چنان 
به هم گره خورده است که تصّور حضور هر رکن 
بدون دیگر غیرممکن می نماید، آن گونه که به بیان 
عبدالبهاء حذف هر رکن، نظم تشکیالتی این آئین 
را با خطر تزلزل روبه رو خواهد ساخت. )عبدالبهاء، 

الواح وصایا، بخش اّول(
آنچه در این نوشــتار به آن پرداخته شده است 
بررسی پاسخ به یک پرسش مهم است که اساساً 

علت چنیــن تقســیم بندی در نظام 
اداری و تشــکیالتی بهائیت چیست؟ 
چرا باید وظیفة تبیین به ولیّ  امر اهلل و 
وظیفة تشریع در موارد غیرمنصوص به 

بیت العدل واگذار شود؟
اگر فقط ولّی  امر اهلل، بــه تبیین و توضیح آثار                                                        
می پرداخت و بیت العدلی در کنارش نبود چه ات

فاقــی                                                        می افتاد؟ آیا حضور ولــیّ  امر اهلل به تنهایی 
کافی نبود؟ چرا اساســاً وظیفة تشــریع در موارد 
غیرمنصوص به ولیّ  امر اهلل ســپرده نشد و طرح 
تأســیس نهادی به نام بیت العدل مطرح گردید؟ 
اینها سؤاالتی است که نوشتار حاضر قصد بررسی 

و پاسخ تفصیلی به آن را دارد. 
علت تقسیم بندی نظام بهائی به دو رکن  •

اساسی
بهائیان در پاســخ به سؤاالتی که ذکر آن رفت، 
شــرح مفّصلی را بیان                                                        می کنند که در جزوة رفع 
شــبهات، ذیل سؤال 34 آورده شده است. در این 
قســمت، ابتدا به صورت خالصه و فهرســت وار، 
پاسخ مذکور را بیان کرده و سپس به نقد و پاسخ 

تکمیلی آن خواهیم پرداخت.
بهائیان                                                        می گویند:                                                      

اساس ِظهور پیامبر  الهی، برای وضع قوانین 1 
و احکام جدید نیست؛ بلکه وظیفة اصلی او 

رساندن انسان ها به شکوفایی و کمال است. 

از طرفی جهان رو به تغییر اســت و مسائل 2 
جدیدی رخ                                                        می دهد که نیاز به موضع گیری 

دینی دارد.

ایــن موضع گیــری دینی و تشــریع، برای 3 
جلوگیری از اختالفات احتمالی، باید توسط 

یک مرجع واحد انجام شود. 
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آنچه در این 

نوشتار به آن 

پرداخته شده 

است بررسی 

پاسخ به یک 

پرسش مهم است 

که اساساً علت 

چنين تقسيم بندی 

در نظام اداری 

و تشكيالتی 

بهائيت چيست؟ 

چرا باید وظيفۀ 

تبيين به ولیّ  

امر اهلل و وظيفۀ 

تشریع در موارد 

غيرمنصوص به 

بيت العدل واگذار 

شود؟

جمِع نه نفرة بیت العدِل اعظم در 4 
نظام تشکیالتی بهائیت، ملهم به 

الهامات الهی  و مصون از خطا هستند. 

لذا بیت العدِل اعظم حِقّ تشــریع 5 
دارد و اطاعتش بر تمامی پیروان آئین بهائی 
واجب اســت. )جمعی از نویســندگان، پاسخ به 

شبهات امری، ذیل سؤال 34(
همان طور که از این پاســخ پیداست بهائیان، 
علت اصلی سپردِن ادامة تشریع به بیت العدل را، 
مقتضیات زمان و مسائل نوظهور                                                        می دانند. به این 
معنا که هرگاه مســئله ای جدید در میاِن بهائیان 
رخ نمود که نیاز به موضع گیری دینی داشــت و 
البته حکم آن، قباًل توسط بهاء اهلل مشخص نشده 
بودـ  بیت العدل که دستوراتش مصون از خطاست 
ـ وظیفه دارد متناســب با مقتضیات زمان، حکم 
درخــوری را بــرای جلوگیری از هــرج و مرج و 

اختالف صادر نماید. 
نقد و بررسی •

پاســخی که بهائیان به این سؤال داده اند از دو 
جهت قابل بررسی اســت: اّول، نقد محتوای این 
پاسخ و دوم، بررسی پاسخ های کامل تر و جامع تری 

که در آثار بهائی می توان یافت. 
بررسی محتوای پاسخ

نکتة اّول: سؤال از عملیاتی شدن ایدة شوقی
در نقد محتوای این پاســخ، اّولین نکته، سؤال 
از اجرایی شدن این تئوری در عمل است؛ به این 
معنا که اگــر بیت العدل برای تطابق با مقتضیات 
زمان و مســائل نوظهور، وظیفة تشریع در موارد 
غیرمنصوص را برعهده داشــته، آیا این وظیفه را 
عملیاتی نیز کرده اســت، یا صرفاً ایده ای بر روی 
کاغذ مانده و در موارد مکّرر از تشــریع در مواقع 

الزم سر باز زده است؟
مطالعة نحوة عملکرد بیت العدل در 
گذر زمان، نشــان می دهد نمونه های 
متعددی وجود داشــته که عبدالبهاء و 
شوقی تشریع آن را به بیت العدل واگذار کرده اند، 
اما بیت العدل موضع گیــری خاصی در آن مورد 
نکرده و صدور حکــم مربوط به آن را معّطل نگه 

داشته است.
الزم به ذکر اســت که ایــن نمونه ها، از جمله 
مســائل نو و غیرمنصوصی بوده که پیروان، قادر 
به یافتن پاســخ آن در منابع بهائی نبوده اند؛ لذا 
به پیشوایان خود یعنی عبدالبهاء و شوقی رجوع 
کرده اند که این دو نیز، در برخی موارد آنان را به 
بیت العدل ارجاع داده اند. هرچند که در بسیاری 
از موارد دیگر که ذکر آن خواهد رفت، دســت به 
تشریع هم، زده و زیاده از وظیفة خویش، به حیطة 

وظایف بیت العدل نیز وارد شده اند.
در ادامه به بررســی نمونه هایــی می پردازیم 
کــه در آن بهائیان بــه بیت العدل ارجــاع داده 
شــده اند؛ اما این نهاد، قانونــی در زمینة احکام 
مربوطه صادر نکرده و آنها را معطل نگه داشــته 
است. همچنین به این نکته نیز خواهیم پرداخت 
که کوتاهی بیت العــدل در هر مورد چه عواقب و 
مشکالتی را برای ادارة جامعه در برداشته و آن را 
با چه چالش هایی مواجه خواهد نمود. بررسی این 
نکته از آن جهت حائز اهمیت است که بدانیم به 
زعم بهائیان، نظام فعلی بهائی هستة نظام اصلی 
تشــکیالت بهائی در مقیاس جهانی است )هاچر 
و مارتین، دیانــت بهائی آئین فراگیر جهانی، ص 
188( و اگر این نظام چنان که مدعی است نتواند 
قبل از اســتقرارش در جهان طرحی برای حّل و 
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اّولين نكته، سؤال 

از اجرایی شدن 

این تئوری در 

عمل است؛ به 

این معنا که اگر 

بيت العدل برای 

تطابق با مقتضيات 

زمان و مسائل 

نوظهور، وظيفۀ 

تشریع در موارد 

غيرمنصوص را 

برعهده داشته، 

آیا این وظيفه را 

عملياتی نيز کرده 

است، یا صرفاً 

ایده ای بر روی 

کاغذ مانده و در 

موارد مكّرر از 

تشریع در مواقع 

الزم سر باز زده 
است؟

فصل مشکالت در جامعة فعلی اش ارائه 
دهد؛ بدیهی است صالحیتش برای ادارة 
جامعه ای بزرگ تر و در مقیاس جهانی 
زیر ســؤال خواهد رفت از همه مهم تر، 

تشکیالتی که نسبت به اصول خود، یعنی تشریع 
در موارد نوظهور و غیر منصوص، بی تفاوت باشد 
چگونه می خواهد تعهد خود را نسبت به پایبندی 

به آن در مقیاس جهانی ثابت نماید؟ 
مثال هایی از عدم تشــریع بیت العدل در موارد 

غیرمنصوص
نمونة اّول : حکم سلب حقوق و قطع نسبت •

یکی از مسائل حائز اهمیت و البته تعجب برانگیز 
در آئیــن بهائــی، حکم طــرد و دوری نمودن از 
بهائیانی اســت که به این آئین بی ایمان شده اند. 
شوقی به سؤالی دربارة سلب حقوق و قطع نسبت 

با بهائیان ِطرد شده، چنین پاسخ می دهد: 
»راجــع به دو ســؤال اّول فرمودند: بنویس در 
بعضی موارد طرد و ســلب حقوق و قطع نسبت 
و ترک مســئولیت، چه از طرف پدر و مادر و چه 
از طرف اوالد، در شــریعت اهلل جائز، ولی حکمش 
راجع به بیت العدل اعظم است و قبل از استقرار آن 
قضایای فردیه راجع به امنای محفل مرکزی است 
در حین لزوم و پس از تمّعن و دقت و تفحص تام و 
تجویز و تصویب نمایند«. )شوقی، توقیعات مبارکه 

)1922-1948(، ص 223(
آنچه در خصوص عملکــرد بیت العدل در این 
زمینه می توان گفت این است که با جست وجوهای 
مکّرر در منابع بهائی، حکم و قانونی که چگونگی 
و جزئیات قطع حقوِق فرد طرد شده را مشخص 
کند و در این مسئله راهگشای بهائیان باشد، یافت 
نشد و بدیهی اســت که عدم تشریع بیت العدل 

در این نمونه، هم نشــان از بی توجهی 
بیت العدل به این دســتور داشته و هم 
نشــانگر عدم انجام وظیفة این نهاد در 

مورد مذکور است. 
امــا باید دید این بی توجهــی بیت العدل چه 
مشــکالت احتمالی را بــرای ادارة جامعة بهائی 
به همراه خواهد داشــت. در ایــن زمینه به موارد 
متعددی می توان اشــاره کرد؛ به طور مثال، اگر 
فردی از جامعة بهائی طرد شــد و پدر و مادرش 
بهائی بودند و از دنیا رفتند تکلیف حقوقی که به 
او تعلق می گیرد چیســت؟ مثاًل تکلیف ارثی که 
والدین از خود به جای گذاشــته اند و بخشی از آن 
متعلق به این فرزند ِطردشــده است، چه خواهد 
بود؟ یا اینکه اگر پدر و مادر یا فرزند، طّی شراکتی، 
نسبت به  هم، عهده دار مسئولیت های مالی بودند، 
با طرد هریک، جزئیات سرنوشــت ِاین شراکت و 
بهره وری های حاصل از آن را چه کســی تعیین 

می کند؟ و مثال هایی از این دست... .
آنچه مسلّم است این است که حقوق فرد طرد 
شــده طیف وسیعی از موارد را در بر می گیرد که 
اکثر آنها مانند ارث، مسائل اقتصادی و ... از موارد 
مبتالبه و شایع در هر جامعه ای به شمار می آید و 
قطعاً عدم تعیین جزئیات آن، مشکالت متعددی 
را در ادارة جامعة بهائی ایجاد خواهد کرد و واضح 
است که اگر این تشــکیالت، اقدام به حّل موارد 
این چنینی و تدوین قانون هایی دقیق در این زمینه 
نکند، طبیعتاً نمی تواند داعیة ایجاد نظمی جهانی 
را که هســتة مرکزی آن همین نظام فعلی است 

داشته باشد.  
نمونة دوم: شرط رضای والدین •

حکم آئیــن بهائی، در خصوص رضایت والدین 
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آنچه در 

خصوص عملكرد 

بيت العدل در این 

زمينه می توان 

گفت این است که 

با جست وجوهای 

مكّرر در منابع 

بهائی، حكم 

و قانونی که 

چگونگی و جزئيات 

قطع حقوِق فرد 

طرد شده را 

مشخص کند و 

در این مسئله 

راهگشای بهائيان 

باشد، یافت نشد

برای ازدواج یک فرد بهائی آن است که 
هم پدر و مادر زن و هم پدر و مادر مرد، 
باید راضی به ازدواج این دو فرد باشند. 
)بهاء اهلل، کتاب اقدس، بند 65؛ شوقی، 

توصیف کتــاب اقدس به قلم حضرت ولیّ  امراهلل، 
ص169( در  این  خصوص، محفل روحانی تهران از 
شوقی دربارة مفقوداالثر بودن والدین برای کسب 
رضایت سؤالی کرده  است که پاسخ او به آن چنین 

است: 
»راجع به سؤال ثالث و رابع فرمودند: اگر چنانچه 
به کلی از پــدر و یا مادر بی خبر، تحصیل رضایت 
غیرممکن، ولی اگر چنانچه اطالع یابند، تحصیل 
رضایت واجب. جزئیات این موضوع بالمآل راجع 
به امنای بیت العدل اعظم است و قضاوت در وقت 
حاضر راجع به محافل ِملّّیه روحانیه«. )شــوقی، 

توقیعات مبارکه )1922-1948(، ص 223( 
در این  مورد نیــز باید گفت همانند نمونة اول 
تاکنون حکمــی از بیت العدل دربارة جزئیات این 
مسئله صادر نشده است. همچنین در این نمونه 
نیز می توان به جزئیات متعددی اشــاره کرد که 
عدم تشــریع در آن، قطعاً مشــکالتی اساسی را 
میــان زوج های بهائی ایجــاد خواهد کرد. به طور 
مثال، بدیهی ترین مســئله این است که چنانچه 
در هنگام عقد دو بهائی، والدین مفقوداالثر بودند 
و بدون رضایت آن دو، ازدواج انجام شــد و مدتی 
طوالنی از این ازدواج گذشت و ثمرة آن چند فرزند 
و پیوند محکم زناشــویی میان این دو بهائی بود؛ 
چنانچه والدین حاضر شدند و به هر علتی، رضایت 
به این ازدواجـ  که سال ها پیش انجام شده  استـ  
ندادند، حکم این ازدواج چیست؟ آیا عقد آنها باطل 
اســت؟ آیا این زوج باید صبر کنند تا بیت العدل 

در این خصوص به صدور قانون بپردازد؟ 
یا اینکه بیت العدلی که داعیه دار ایجاد 
نظمی جهانی و وحدتی پایدار اســت، 
وظیفه دارد در این موارد حســاس، که 
قطعاً بنیان خانواده ها را هدف می گیرد، ورود پیدا 
کرده و قانون و حکمــی درخور مقتضیات زمان، 
قبل از وقوع و بروز مشکل صادر نماید؟ به خصوص 
اینکه سال ها قبل، دستور صدور آن را شوقی، ولّی 
 امــراهلل، صادر کرده و بیت العدل موظف به اجرای 

آن در اسرع اوقات بوده  است. 
نمونة سوم: حکم تجاوز از یک زوج •

بهاءاهلل در کتاب »اقدس« داشتن دو زن به طور 
هم زمان به شــرط اجرای عدالت را جایز می داند. 

)بهاءاهلل، اقدس، بند 63(
عبدالبهاء ـ اگرچه فقط وظیفة تبیین سخنان 
پدرش را داشــت ـ در این خصوص به تشــریع 
پرداختــه و با ممکن ندانســتن اجــرای عدالت، 
تجاوز از یک زن را حرام اعالم کرده  است. )اشراق 
خاوری، تقریرات دربارة کتاب مســتطاب اقدس، 

ص 156؛ همو، امر و خلق، ج 4، ص 173(
اما جالب تر این اســت که عالوه  بر عبدالبهاء، 
شــوقی نیز در یکی از توقیعاتش بر تشریعی که 
پدر بزرگش، نمــوده؛ حکم دیگری اضافه کرده و 
بهائیانی را که همسری عالوه  بر همسر اصلی خود 
اختیار کنند محکــوم به طرد اداری می نماید، اما 
این حکم را موقتی دانسته و صدور حکم قطعی در 

این  مورد را به بیت العدل واگذار می کند. 
بیان شوقی در »توقیعات مبارکه« چنین است: 
»راجع به ســؤال اّول و ثانی فرمودند: بنویس 
تجاوز از یک زوجه و کتمان عقیده با وجود تحذیر 
و تأکید و نصیحت امنای محفل روحانی نتیجه اش 
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بيت العدلی که 

داعيه دار ایجاد 

نظمی جهانی و 

وحدتی پایدار 

است، وظيفه دارد 

در این موارد 

حساس، که قطعاً 

بنيان خانواده ها 

را هدف می گيرد، 

ورود پيدا کرده 

و قانون و حكمی 

درخور مقتضيات 

زمان، قبل از 

وقوع و بروز 

مشكل صادر 
نماید؟

در ایــن ایام، محرومیت از حّق انتخاب 
در جامعه و از عضویت محافل روحانیه 
اســت، ولی این انفصال، اداری است نه 
روحانی. قرار قطعی و حکم نهائی راجع 

به امنای بیت عدل اعظم است«. )شوقی، توقیعات 
مبارکه )1922- 1948(، ص154(

گذشته از پرسشی که در زمینة چرایِی تشریع 
در این  خصوص توسط عبدالبهاء و شوقی مطرح 
است؛ باید گفت حکم شوقی در آن زمان، موقتی 
بوده و دســتور صدور حکم قطعی به بیت العدل 

داده شــده  است؛ اما مسئلة 
اصلی آنجاست که بیت العدل 
از ابتدای تشکیلش تاکنون، 
وقعی به ایــن فرمان ننهاده 
و حکمی صادر نکرده است؛ 
مانند مــوارد قبلی می توان 
به پاره ای از مشــکالتی که 
العدل  بیت  کوتاهی  حاصِل 
در این زمینه اســت اشاره 

کرد.
به طــور مثال، اگــر فرد 

خاطــی که از حکم عبدالبهاء تمــّرد نموده و دو 
همســر اختیار کرده  است، عضو محفل ملی یک 
کشــور و مقام تصمیم گیــر در ادارة امور بهائیان 
باشد؛ جامعة بهائی موظف است چه برخوردی با 
وی کند؟ آیا او دیگر عضو محفل ملی نیســت و 
باید طرد اداری شــود؟ یا اینکه همچنان می تواند 
به کار خــود ادامه دهد؟ آیا جامعــة بهائی باید 
منتظر صدور حکم از سوی بیت العدل بماند، یا این 
وظیفة بیت العدل است که هرچه سریع تر به صدور 

قوانینی جامع در این  باره  بپردازد؟

نمونة چهارم: شهادت نسوان •
آئین بهائی شــهادت زنــان را برای 
اثبات جرم مجرم جائز می داند، اما تعداد 
زنانی را که حضورشــان برای شهادت 

الزم است، به بیت العدل اعظم موکول می کند:
»راجع به سؤال ثالث فرمودند: بنویس شهادت 
نساء جائز و تعیین عدد شهود راجع به امنای محفل 
ملّی روحانی است«. )همان؛ اشراق خاوری، امر و 
خلــق، ج 4، ص 173( در اینجا عالوه بر نکته ای 
که در زمینة مغایرت این بیان با »تعلیم تســاوی 
رجال و نساء« مطرح است و 
اساساً باید گفت با توجه به 
این تعلیم، جواب این سؤال 
واضح بوده و باید عدد شهود 
برای مرد و زن یکسان باشد. 
با این حال شوقی تعیین آن 
را به بهائیان حاضر در محافل 
ملّی واگذار کرده و چون در 
بیت العدلی  هنوز  وی،  زمان 
تشــکیل نشــده  بود؛ مانند 
نمونه های اّول و دوم؛ این کار 

به محافل ملّی سپرده شده بود.
با جســت وجوهای مکــّرر در منابــع بهائی و 
پیام های بیت العدل، در این  مورد نیز مانند موارد 
قبلی قانون و حکمی یافت نشد که با عدم تشریع 
در این نمونه نیز، شایسته است از تبعات عدم وضع 

آن سؤال شود.
به طور مثال، می توان پرسید چه راهکاری برای 
فردی که مرتکب جرم شــده و برای اثبات آن به 
شــهادت زنان نیاز است وجود دارد؟ به طور مثال، 
بهاءاهلل در کتــاب اقدس، مجازات فــردی را که 

شوقی افندی
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اما جالب تر این 

است که عالوه  بر 

عبدالبهاء، شوقی 

نيز در یكی از 

توقيعاتش بر 

تشریعی که پدر 

بزرگش، نموده؛ 

حكم دیگری 

اضافه کرده و 

بهائيانی را که 

همسری عالوه  

بر همسر اصلی 

خود اختيار کنند 

محكوم به طرد 

اداری می نماید، 

اما این حكم را 

موقتی دانسته و 

صدور حكم قطعی 

در این  مورد را به 

بيت العدل واگذار 

می کند

خانه ای را به آتش کشیده  است، آتش 
زدن خود آن فرد تعیین کرده اســت. 
)بهاءاهلل، اقدس، بند 62( باید پرســید 
اگر برای اثبات جرم متهم، به زنانی برای 

شهادت نیاز بود، تعداد آنها چند نفر باید باشد تا 
جرم به اثبات برسد؟ آیا در این  مورد، باید صبر کرد 
تا بیت العدل به تشریع بپردازد یا اینکه عالج واقعه 
پیش از وقوع باید کرد؟ آیــا با اهمال بیت العدل 
در این مورد، حقوق متهم، یا افراد خســارت دیده 

و محتوای ادلّة اثبات دعوی زیر سؤال نمی رود؟
اینها قوانین جّدی و مهمی است که مانند احکام 
عبادات، فردی و خصوصی نیســتند تا گفته شود 
انبیای الهی  هدفشان اجرای حدود و احکام نبوده 
است )نویسندگان بهائی، جزوة رفع شبهات، ذیل 
سؤال 34(؛ بلکه قوانینی هستند که با عدم تدوین 
آنهــا اداره و مدیریت یک جامعه به هم می ریزد و 
قطعاً بیت العدل و نویســندگانی که پرچم دفاع از 
عملکرد این نهاد و تطابق تشــریعات این آئین با 
مقتضیات زمان را در دســت دارند، باید نسبت به 

آن پاسخگو باشند.
نمونة پنجم: مهریه و حقوق مالی زن •

در آئین بهائی، تعیین مهریه برای زن در هنگام 
ازدواج جائز شمرده شده و مقدارش برای زنی که 
شوهرش شهری اســت نوزده مثقال طال و برای 
زنی که شوهرش روستایی است نوزده مثقال نقره 

تعیین گردیده است. )بهاءاهلل، اقدس، بند 66(
عبدالبهاء که تصریح کرده بود وظیفة تشــریع 
مربــوط بــه بیت العدل اســت و وی تنها وظیفة 
تبیین آثار را دارد؛ در اینجا دســت به تشریع زده 
و جزئیاتی را برای این حکم بیان کرده اســت. از 
جمله اینکه مرد اگر فقیر اســت یک واحد و اگر 

ســرمایة وی اندک است دو واحد و اگر 
با سروسامان است سه واحد و اگر غنی 
است چهار واحد و اگر در نهایت ثروت 

است پنج واحد بدهد. 
وی بعد از تشریع این موارد که هیچ یک در آثار 
بهاءاهلل نبوده بیان می کند: »این احکام فی الحقیقه 
راجع به بیت عدل عمومی است که شارع است... 
احکام و تفّرعاتی که در کتاب اهلل مصرح نیســت، 
بیت عدل تشریع نماید«. )بهاءاهلل، کتاب اقدس،2 

ص 172(
نکتة اّولی که در نمونة فوق، مشــاهده می شود 
تشریع عبدالبهاء و بیان جزئیات احکام است. در 
بیان باال، عبدالبهاء عملکردی دوگانه دارد، وی از 
سویی پاره ای از جزئیات مربوط به نحوة پرداخت 
مهریه و قــدرت مالی مرد را که مصــرح در آثار 
بهاءاهلل و کتاب اقدس نیست، وضع کرده و از سوی 
دیگر وضع ایــن احکام و تفّرعات را به بیت العدل 

ارجاع می دهد.
پرسش اّول این است که اگر وضع این جزئیات، 
مربوط به بیت العدل است؛ چرا عبدالبهاء بخشی 
از آن را انجام داده اســت؟ در حقیقت آنچه را که 
شــوقی در دور بهائی مبنی بر جایز نبودن ِورود 
هریک از دو نهاِد ولیّ  امراهلل و بیت العدل به حیطة 
وظایف یکدیگر گفته )شوقی، دور بهائی، ص 79(، 

نقض کرده  است.
پرســش دوم این اســت که آیا بیت العدل این 
جزئیات را که عبدالبهاء به وضع آن دستور داده ، 
تعیین کرده، یــا این مورد را نیز مانند نمونه های 
دیگر به حال خود گذاشــته  است؟ در جواب باید 
گفت: در این مورد نیز از تشــریع بیت العدل اثری 
نیســت و شایسته است پرسیده شــود: آیا با این 
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پرسش اّول 

این است که 

اگر وضع این 

جزئيات، مربوط به 

بيت العدل است؛ 

چرا عبدالبهاء 

بخشی از آن را 

انجام داده است؟ 

در حقيقت آنچه 

را که شوقی در 

دور بهائی مبنی 

بر جایز نبودن 

ِورود هریک از دو 

نهاِد ولیّ  امراهلل 

و بيت العدل به 

حيطۀ وظایف 

یكدیگر گفته 

نقض کرده  است

عدم تشریع، حقوق مالی زن در هنگام 
ازدواج زیر سؤال نخواهد رفت؟ به طور 
مثال، اگر زنی بخواهد با توجه به قانون 
مهریه، حق اقتصادی خویش را بگیرد 

پاسخ تشکیالت بهائی، به این سؤال او که مرد چه 
مدتی در شــهر زندگی کند شهری، و چه مدتی 
در روستا زندگی کند، روستایی محسوب می شود؟ 

چه خواهد بود؟
این مسئله حائز اهمیت است؛ چراکه ارزش مالی 
طــال و نقره تفاوت زیادی دارد و اگر این به وضوح 
مشخص نشود، در ســطح جامعه به خصوص در 
مقیاس جهانی، سوءاســتفاده های زیادی صورت 
خواهــد گرفت و اختالفات متعددی پدید خواهد 

آمد.
نکتة دیگــر اینکه دارایی مرد به چه میزان اگر 
برسد، در ردیف  فقیران یا اهل غنا و یا در نهایت 
ثروت به  شــمار می رود؟ و در نهایت، سؤال اصلی 
اینجاســت که آیا با عدم تعییــن این جزئیات و 
بســیاری از موارد دیگر که از حوصلة این نوشتار 
خارج اســت، حِقّ زن در آئین بهائی در دریافت 
مهریه که بهاءاهلل دستور به پرداخت آن داده است 

زیر سؤال نخواهد رفت؟
خالصه و نتیجه گیری از طرح نمونه ها •

تا اینجا به بررسی پنج نمونه از قوانینی که وضع 
جزئیات آنها در حیطة وظایف بیت العدل اســت 
پرداخته شــد و مالحظه گردید که برخی از این 
قوانین، اصلی ترین رکن جامعه، یعنی خانواده را در 
بر می گیرد و کوتاهی بیت العدل در زمینة تدوین 
قوانینی مطابق با مقتضیات زمان، سؤاالت زیادی 
را در خصوِص چرایی و تبعاِت چنین عملی مطرح 

خواهد کرد.

توجه به این نکته نیز الزم است که 
وضــع و ایجاد قانون کلی و عمومی  که 
تمام حاالت و تبصره های آن مشخص 
و معّین باشد، یا به عبارتی »تشریع«، با 
پاسخ بیت العدل به سؤالی خاص در مورد شخصی 
خاص، تفاوتی واضح و معّین دارد و بدیهی اســت 
که نام این کار را نمی توان وضع قانون و تشریع در 

موارد غیرمنصوص گذاشت.
بررسی موردی برای حّل موارد اختالف، از نوع 
کارهای کدخدامنشانه و مقطعی است و نمی توان 
آن را به قانونی برای عموم جامعه تّسری داد؛ بلکه 
الزم اســت بیت العدل، مانند مثالی که عبدالبهاء 
از پارلمان انگلیس)عبدالبهاء، الواح وصایا، بخش 
اّول( آورده، کتابی مدّون با عنوان تشریع در موارد 
غیرمنصوص ارائه دهد و در آن، کلیات و جزئیات 
احکامی را که دســتور به وضع آن یافته، منتشر 
نماید حال آنکه آنچه در عمل دیده می شــود آن 
است که نه تنها چنین مهمی را اجابت نکرده، بلکه 
حتی از وضع جزئی ترین موارد نیز در بســیاری 
مواضع خودداری کرده و تا کنون عکس العملی در 

این خصوص نشان نداده است. 
بنابرایــن، با توجه به آنچه گفته شــد می توان 
نتیجه گرفت به  رغم پاسخی که نویسندگان بهائی 
ذیل سؤال 34 جزوة رفع شبهات مرقوم نموده اند، 
نمی توان علت اصلی واســپاری ادامة تشریع به 
بیت العــدل را تدوین قوانینی مطابق با مقتضیات 
زمان دانست؛ چرا که این ایده عماًل بر روی کاغذ 
مانــده و اثری از اجرایی شــدن آن در عمل و در 

طول تاریخ تشکیل بیت العدل نیست. 
بررسی محتوای پاسخ •

نکتــة دوم: پرســش از مصونّیــت از خطای 
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بنابراین، با توجه 

به آنچه گفته 

شد می توان 

نتيجه گرفت 

نمی توان علت 

اصلی واسپاری 

ادامۀ تشریع 

به بيت العدل را 

تدوین قوانينی 

مطابق با مقتضيات 

زمان دانست؛ 

چرا که این ایده 

عمالً بر روی کاغذ 

مانده و اثری از 

اجرایی شدن آن 

در عمل و در طول 

تاریخ تشكيل بيت 

العدل نيست. 

بیت العدل
نکتة دوم در بررسی محتوای پاسخ 
نویسندگان بهائی، اّدعایی است که آنها 
در مورد مصونّیت از خطای بیت العدل 

نموده اند. این نویســندگان به زعــم خود پس از 
توضیح این نکته که در مسائل نوظهور آدمی نیازمند 
مرجع دینی واحدی است، تا بتواند موضع گیری 
خاص خود را اعــالم کند، این مطلب را نیز بیان 
کرده اند که این نهاد در تصمیم گیری هایش مصون 
از خطاست. باید گفت این موضوع نیاز به تعمق و 
بررسی بیشتری دارد و اّدعایی نیست که به راحتی 
قابل اثبات باشد. مؤید این مطلب پیامی است که 
بیت العدل در 18 مِی سال 2018 میالدی صادر 
کرده  است. این پیام پاسخ به یکی از بهائیانی است 
که در سال 2016 ســؤالی در زمینة مصونّیت از 

خطای این مرجع مطرح کرده بود. 
در این پیام، ابتدا به بیان ِشوقی در مورد عصمت 
ولّی امراهلل پرداخته شده و آمده است: »معصومیت 
موهوبی ولّی امراهلل محدود به مطالبی اســت که 
مطلقاً مربوط به امر الهی و تبیین آثار اســت؛ در 
مواضیع دیگــر از قبیل: اقتصــاد و علوم و غیره 
عصمت موهوبی ندارند«؛ و ســپس نتیجه گیری 
شــده که بیت العدل نیز همین گونه است! آنچه از 
این پیام مورد نظر ماســت این سؤال مهم است 
که نتیجه گیری بیت العدل از بیان شوقی مبتنی 
بر »همین گونه بودن بیت العدل« به چه معناست 
و در چه موردی بیت العدل نیز همین گونه است؟ 
به عبارت دیگر، بیت العــدل که مانند ولّی امراهلل 
وظیفة تیبین آثار را ندارد تا بتوان گفت همانند او 
در امِر تبیین عصمت موهوبی دارد و در سایر موارد 
دارای این عصمت نیست؛ بلکه اساساً وظیفة اصلی 

بیت العدل، تشریع در موارد غیرمنصوص 
اســت. پس به  نظر می رسد منظور این 
پیــام در اینجا عصمــِت بیت العدل در 
آثار  تشــریع موارد غیرمنصــوص در 
بهائی و عدم عصمت در ســایر موارد است؛ یعنی 
همان گونه که عصمت موهوبی ولی امراهلل محدود 
به تبیین آثار بود عصمت بیت العدل نیز محدود به 
تشریع در موارد غیر منصوص است و در سایر علوم 

نظیر اقتصاد و ... عصمت موهوبی ندارد. 
اما باید پرسید این نتیجه گیری از کجا به دست 
آمده اســت؟ به عبارت دیگــر بیت العدل چگونه 
توانسته مقایسه ای میان خود و ولّی امراهلل انجام 
دهد و سپس از حکمی که دربارة ولّی  امراهلل است، 

به نتیجه ای دربارة خود، دست یابد؟
آیا جز این اســت که ایــن کار، با ابزاری به نام 
»تبییــن« انجام پذیرفته اســت؟ به این معنا که 
بیت العدل دســت به تبیین ســخن شوقی زده و 
با اســتمداد از آن، دربارة گسترة عصمت ِخود در 
تشریع نتیجه گیری کرده اســت، تبیینی که در 
حیطة وظایف او نبوده و اساســا نمی توانســته از 

چنین ابزاری استفاده کند.
عــالوه  بر این، نکتة دیگری کــه در ادامة پیام 
مشهود است، پرسش دقیقی است که سؤال کنندة 
بهائی مطرح کرده است که »آیا بدون اطالع دقیق 
و کافی نسبت به آثار هیاکل مقدسه و فهم دقیق 
نسبت به آنچه از قلم ایشان نازل و یا صادر گردیده 
است می توان قوانینی وضع نمود که در چارچوب 
آثار حضرت بهاءاهلل و آنچه این حضرت برای این 
عالم خواسته اند باشد؟«  صورت واضح تر سؤال این 
اســت که آیا بیت العدلی که ولّی  امراهلل را در کنار 
خــود ندارد تا بتواند این نهــاد را از تبیین و فهم 
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 صورت واضح تر 

سؤال این است 

که آیا بيت العدلی 

که ولّی  امراهلل را 

در کنار خود ندارد 

تا بتواند این نهاد 

را از تبيين و فهم 

دقيق آثار بهائی و 

به بيان عبدالبهاء 

در الواح وصایا، 

»درک روح آن«، 

آگاه کند می تواند 

به تشریعی 

بپردازد که مصون 

از خطا و مطابق 

با آثار بهاءاهلل 
باشد؟ 

دقیق آثار بهائی و بــه بیان عبدالبهاء 
در الواح وصایــا، »درک روح آن«، آگاه 
کند می تواند به تشــریعی بپردازد که 
مصون از خطــا و مطابق با آثار بهاءاهلل 

باشد؟ پاسخ این ســؤال در پیام فوق چنین بیان 
شده است: »عصمت موهوبی بیت العدل منوط به 
توانایی برای تبیین، یا دسترسی به اطالعات جامع 

و درک کامل از آن نیست«. )همان( 
اما برخالف این ادعا باید گفت مطابق با سخن 
شوقی، عصمت موهوبی بیت العدل منوط به حضور 
ولّی  امراهلل در این نهاد به  عنوان مقام تبیین است. 
چنان که می گوید: »بدون این مؤسســة )والیت 
امر اهلل( وحــدت امر اهلل در خطــر افتد و بنیانش 
متزلزل گــردد و از منزلتش بکاهد و از واســطة 
فیضي که بــر عواقب امور در طــّي دهور احاطه 
دارد بالمــّره بي نصیب مانَــد و هدایتي که جهت 
تعیین حدود و وظایف تقنینیه منتخبین )اعضاي 
بیت عدل( ضروري اســت، سلب شــود.« )همو، 
دور بهائــی، ص 77( و نیــز »همچنان که در این 
نظم الهی تفکیک بین احکام شــارع امر و مبادي 
اساســیه اش که مرکز عهد و میثاق تبیین نموده، 
ممکن نه؛ انفصال رکنین نظم بدیع نیز از یکدیگر 
ممتنع و محال« )شوقی، توقیعات مبارکه )1945-

1952(، ص127؛ شوقی، توقیعات مبارکه خطاب 
بــه احباء شــرق، ص 301(. همان طور که از این 
بیانات پیداست با عدم حضور ولی امراهلل هدایتی را 
که بیت العدل الزم دارد تا در جهت وضع قوانین 
و تعییــن حدود به کار بندد نخواهد داشــت و با 
خطر تزلزل روبه رو خواهد گردید. بنابراین، واضح 
است که بدون حضور ولّی  امراهلل که توانایی تبیین 
آثار بهائی را داشته باشد و بتواند به بیت العدل در 

تشریع موارد غیرمنصوصی که مطابق 
با روح آثار بهائی باشد مدد رساند، این 
نهاد از مشروعیت الزم برخوردار نیست 
و بــه تبع عصمت موهوبــی آن هم در 

هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند.
از طرفی چگونه این مطلب با عقل سلیم سازگار 
اســت که مرجعی مانند بیت العــدل که به اقرار 
خویش اطالعــات کافی و جامع را از یک موضوع 
و تمــام جوانب و زوایای آن نــدارد و دارای مقام 
عصمت نیز در این علم نیست بتواند تشریعی عاری 
از خطا داشته باشد؟ بیت العدلی که نه اجازه دارد 
آثــار بهاءاهلل و عبدالبهــاء را تبیین کند و نه ولّی 
 امــراهلل را در کنار خــود دارد تا اگر تصمیمش با 
روح آثار بهائی مباین بود آن را مشــخص کند3 و 
نه به اقرار خویش در اقتصاد و سایر علوم عصمت 
دارد؛ چگونه می تواند قانونی عاری از خطا و مطابق 
با مقتضیات زمان و مســائل نوظهور که برآمده از 
همین علم اســت صادر کند؟ اگر با نداشتن علم 
کافی در این زمینه، گذشته از وضع قانون و باالتر 
از آن، حتی در تشــخیِص مقتضیات و مســائل 
نوظهور اشتباه کرد؛ چه نهادی باالتر از آن پاسخ گو 

است؟
اینها سؤاالت جّدی و مهمی است که پاسخ به 
آن از ســوی بیت العدل و بهائیان الزم اســت و از 
مسائل اساسی به شمار می رود که اساس اطاعت از 

این نهاد را زیر سؤال خواهد برد.
اما با وجود تمامی این مشــکالت و ســؤاالت، 
بیت العدل در این پیام خطاب به بهائیان دســتور 
می دهد همان طور کــه ولّی  امراهلل دارای عصمت 
موهوبی در تبیین آثار بود و در سایر موارد عصمت 
نداشت و از او در تمام موارد و دستورهایش تبعیت 
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از طرفی چگونه 

این مطلب با عقل 

سليم سازگار 

است که مرجعی 

مانند بيت العدل 

که به اقرار 

خویش اطالعات 

کافی و جامع را از 

یک موضوع و تمام 

جوانب و زوایای 

آن ندارد و دارای 

مقام عصمت نيز 

در این علم نيست 

بتواند تشریعی 

عاری از خطا 

داشته باشد؟

می شــد؛ بر بهائیان الزم است در حال 
حاضــر نیز برای حفــظ وحدت امراهلل 
نسبت به دستورهای بیت العدل انقیاد 
کامل داشــته  باشند، هرچند این نهاد، 

علیم و مبین آثار نباشد.
در نهایت نیز این توصیه را به بهائیان می کند که 
»سعی در توصیف دقیق ماهیت عصمت موهوبی، 
نسبت دادن خصیصه هایی مبالغه آمیز به بیت العدل 
اعظم از قبیل: علیــم و حتی مبّین آیات بودن و 
یا اصرار ورزیدن به اینکه انســان های جائزالخطاء 
می توانند با اســتفاده از قوای محدود عقل و خرد 
خود، اعتبار تصمیمات ملهــم از هدایات الهی را 
زیر ســؤال برده، تصور کنند کــه می توانند آن را 
به چالش بکشند، اعمالی بیهوده و زیانبار است.« 
که نشان از عدم عالقة بیت العدل به طرح چنین 
موضوعاتی دارد؛ چراکه داشتن علم و عصمت برای 
یک مرجع الهی از خصوصیات مهمی است که به 
یقین اطاعت بی قید و شرط از مراجعی را که فاقد 
این دو مهم باشند؛ با تردید روبه رو خواهد کرد.   

بررسی پاسخ کامل تر به سؤال 34 •
همان طور که در ابتدای مقاله نیز اشــاره شد، 
پاسخ نویســندگان بهائی به سؤال علل واسپاری 
ادامة تشــریع به بیت العدل این بــود که نهادی 
دینی و مصون از خطا در این زمان الزم اســت تا 
به تشــریع در موارد غیرمنصوص در آثار بهائی و 

مسائل نوظهور بپردازد.
در تحلیل و بررسی این پاسخ با مستنداتی که 
ارائه گردید نشان داده شــد که بیت العدل نه در 
امر تشریع و صدور احکامی مطابق با مسائل مورد 
ابتالی بهائیان به  درستی عمل کرده و نه عصمتی 
بی غلّ وغش دارد که بتواند این وظیفه را حداقل به  

درستی و عاری از خطا انجام دهد.
اما پاســخ بهائیان به ســؤال 34 از 
جزوة رفع شــبهات، در همین حد خال
صه                                                        می شود که البته با اندک دقتی به 

نظر                                                        می رسد پاسخ کاملی نیست و نیاز به بررسی 
بیشتری دارد.

به طور مثال، ممکن اســت سؤال شود که چه 
نیازی به حضور بیت العدل در این آئین بود؟ مگر 
ولّی  امر اهلل که به زعم بهائیان رهبری الهی و اتفاقاً 
مرجع واحدی بود؛ نمی توانست عالوه بر توضیح و 
تبیین آثار، به تشریع و وضع قوانین غیر منصوص 
نیز بپردازد تا هم احتیاجی به تأسیس بیت العدل 
نباشد و هم نیاز ِمطابقت قوانین با مقتضیات زمان 
مرتفع گردد؟ چــرا حتماً باید دو رکن مجزا با دو 
وظیفة متفاوت، ادارة تشکیالت این آئین را برعهده 

داشته باشند؟ 
اینجاست که مطالعة بیشتر آثار رهبران بهائی 
الزم                                                        می آید و پاســخ بهائیان به این سؤال که چرا 
ادامة تشــریع، به بیت العدل ِانتخابی مردم واگذار 
شــده اســت؛ چندان کامل و قانع کننده به نظر 
نمی رسد. لذا به سراغ آثار بهائی رفته و علت اصلی 

را از آن جویا می شویم. 
بررسی پاسخ اصلی  •

شــوقی در کتاب »دور بهائی«، نظامات عالم را 
شامل دو نوع دیکتاتوری و دموکراسی                                                        می داند. او 
در این کتاب به اشــکال مهم این دو نظام اشاره 
کرده و                                                        می گوید در حکومت هــای دیکتاتوری و 
استبدادی یک نفر در رأس حکومت قرار دارد که 
رأی و دســتور، مطابق با میل اوست و حکومت را 
هرطور که صالح بداند اداره                                                        می کند؛ اما در مقابل، 
حکومت های دموکرات بر مبنای رأی مردم اداره                                                        
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در تحليل و 

بررسی این پاسخ 

با مستنداتی 

که ارائه گردید 

نشان داده شد 

که بيت العدل 

نه در امر 

تشریع و صدور 

احكامی مطابق 

با مسائل مورد 

ابتالی بهائيان 

به  درستی عمل 

کرده و نه عصمتی 

بی غلّ وغش دارد 

که بتواند این 

وظيفه را حداقل 

به  درستی و عاری 

از خطا انجام دهد

می شوند. 
شــوقی معتقد بود نظــام اداری در 
آئین بهائی، از اشــکال اساسی این دو 
نظام مبراست؛ چراکه نه مانند نظام های 

شرقی، دیکتاتوری و قائم به فرد است؛ زیرا نهادی 
همچون بیت العدل را دارد که اعضای آن با رأی و 
انتخاب مردم تعیین می شوند و نه مانند نظام های 
غربی، دموکراتیک مطلق است؛ چراکه فردی الهی 
مانند ولّی  امر اهلل در رأس آن قرار دارد که مصون 
از خطا و اشتباه است و رابطة میان خدا و خلقش 
را محفوظ نگه می دارد؛ پس اساساً نظام اداری در 
آئین بهائی، نظامی بین این دو نظام اســت که از 
اشکاالت هر دو نظام شرقی و غربی خالی است و 
برای رهبری کّل ِدنیا قابل برنامه ریزی خواهد بود.
عبارات او در کتاب »دور بهائی« چنین است:                                                      

»حکومــات مّتحدة آیندة بهائــی که این نظم 
وســیع اداری، یگانه حافظ آن است، نظراً و عماًل 
در تاریخ نظامات سیاسی بشــری، فرید و وحید 
است و در تشکیالت ادیان معتبرة عالم نیز بی نظیر 
و مثیــل. هیچ نوع از انواع حکومات دموکراســی 
یا حکومات مطلقه و اســتبدادی، چه سلطنتی و 
چه جمهوری و یا انظمة اشرافی که حّد متوّسط 
بین آن دو محسوب است و حّتی اقسام حکومات 
دینّیه، چــه حکومات عبرانی و چه تشــکیالت 
مختلفة کلیسای مسیحی، یا امامت و خالفت در 
اســالم، هیچ یک نمی تواند مماثل و مطابق نظم 
اداری بدیعی به شمار آید که به ید اقتدار مهندس 

کاملش ترسیم و تنظیم گشته است.
هرچند این نظــم اداری نو ظهور دارای مزایا و 
عناصری است که در سه حکومت عرفی مذکور نیز 
موجود و لیکن به هیچ وجه مطابق هیچ یک از آن 

حکومات نبوده، از عیوب اصلّیه و فطریّة 
آنان عاری و مبّراست ... .

نباید بــه  هیچ  وجه تصــّور رود که 
نظم اداری آئین حضرت بهاءاهلّل مبتنی 
بر اساس دموکراسی صرف است؛ زیرا شرط اصلی 
آن نوع حکومت آن است که مسئول، ملّت باشد و 
اختیاراتش نیز مّتکی بر ارادة ملّت و این شرط در 

این امر اعظم موجود نیست... .
به عالوه نفسی که در این ظهور اعظم بر حسب 
اصل توارث بر کرســی والیت جالس است، خود 
مبّین كلمةاهلل اســت و بالّنتیجه برحسب سلطة 
واقعی که به وی تفویض گشته، مانند هیچ یک از 
سالطینی که در حکومات مشروطة معموله قدرتی 

نداشته، جز مقام اسمی ندارند، نیست.
و نیــز نمی توان نظم بدیع حضــرت بهاءاهلل را 
نظیر حکومت اســتبدادی مطلق دانست، یا آن را 
مقتبس از یکــی از حکومات مطلق العنان دینّیه، 
مانند حکومت پاپ، یــا امامت4 و نظائر آن فرض 
نمــود و برهان قاطع بر این امر آنکه حّق مســلّم 
تشریع احکام غیرمنصوصة بهائی فقط مختّص به 
بیت عدل اعظم اســت که اعضای آن نمایندگان 
منتَخب پیــروان حضرت بهاءاهلل انــد و این حّق 
مقّدس را ولّی امر و مؤّسســات دیگر نمی توانند 
غصب نمایند و یــا در آن دخل و تصّرف کنند«. 

)شوقی، دوربهائی، صص 87 - 90(
همان طور که مالحظه                                                        می شــود پاســخی که 
رهبــران بهایی به ایــن ســؤال داده اند هر چند 
که اشــکاالت فراوانی بر آن وارد اســت، اما شاید 
مرتبط تر و جامع تر از پاسخی باشد که پیروان آنها، 
در جزوة رفع شــبهات بهائی، برای آن دست  و  پا 

کرده  اند. 
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بنابرایــن، می توان به ســؤال 34 به 
 صورت جامع تــر این گونه پاســخ داد 
که اساســاً علت واسپاری ادامة تشریع 
به بیت العدل انتخابــی، در اولویت اّول 

نجــات آئین بهائی از دیکتاتــوری محض عنوان 
شده است؛ نه فقط پرداختن به مقتضیات زمان و 
مسائل نوظهور و غیر منصوص در آثار بهائی، که اگر 
این گونه بود ولّی  امر اهلل که به زعم بهائیان، فردی 
الهــی و مصون از خطاســت، در این امر، ارجح از 
بیت العدل برای تشخیص و تشریع مسائل نوظهور 

و غیر منصوص به نظر                                                        می رسید.  
از طرفــی، این ادعــا که بــرای جلوگیری از 
اختالف، بهائیان نیاز داشتند مرجع دینی واحدی 
داشته باشند؛ عباراتی به نظر نمی رسند که چندان 
بوی دموکراســی از آن به مشــام برسد؛ چراکه 
اساس تشکیل بیت العدل ایجاد نهادی بود که به 
انتخاب مردم باشد و در واقع با رأی انتخابی مردم 
و دموکراســی، مقام تشریع را برعهده بگیرد و لذا 
اگر قرار بود ایدة مرجع دینِی واحد مطرح باشــد، 
بــاز ولّی  امر اهلل ارجح از بیت العدل در این مقام به 

نظر می رسید.
طرح دو اشکال اساسی •

گذشــته از این موارد، باید پرســید اشکاالت 
اساســی این ایــده که عبدالبهاء و شــوقی آن را 
برای ادارة عالم یا دســت ِکم بهائیان، طرح ریزی 
کرده بودند، کجاست؟ چه مشکلی در عمل، برای 
دو رکنی که قــرار بود در معّیت یکدیگر، رهبری 

پیروان این آئین را به عهده بگیرند، وجود داشت؟
در ادامه به توضیح این مشکالت می پردازیم.

1-  مشــکل اّول و اصلی این طــرح، قابل اجرا 
نبودن آن در زمان حیات عبدالبهاء، شوقی و پس 

از شوقی اســت؛ چراکه هیچ زمانی در 
تاریخ آئین بهائــی، این دو رکن، یعنی 
ولی امراهلل و بیت العــدل در کنار هم 
نبوده اند، تا بتوانند به انجام وظایفشان 
بپردازند و توازن را به زعم شوقی میان دموکراسی 

و دیکتاتوری محض برقرار نمایند.
زیرا از طرفی در زمان حیات عبدالبهاء و شوقی، 
هنوز بیت العدلی برای تشریع موارد غیر منصوص 
تشکیل نشده بود و از سوی دیگر شوقی جانشینی 
نداشــت که بعد از او ولّی  امری باشد تا بتواند در 
کنار بیت العدل، اداره و نظم تشــکیالت بهائی را 
برعهده بگیرد و به مصّوبات بیت العدل مشروعیت 

دهد.
توضیح آ نکه عبدالبهاء وصیت کرده بود شوقی، 
از میان پسران خود، پسر ارشدش را به جانشینی 
برگزیند و او را به سمت ولّی  امر اهلل منصوب کند، 
اما شــوقی افندی فرزندی نداشت تا بتواند چنین 
کاری را انجام دهد.5 لذا آئین بهائی، بعد از شوقی 
تا همیشــه، محروم از حضور ولّی  امری شــد که 
قرار بود بر تصمیمــات بیت العدل نظارت کند و 
نظام بهائی را از خطر تزلزل و دموکراسی محض 
رهایی بخشد؛ ضمن آنکه مشروعیت بیت العدل به 
صراحت،  مشروط به حضور ولّی  امر اهلل شده بود و 
مصّوبات بیت العدل بدون حضور او معتبر به شمار 

نمی آمد.
همان طور که گفته شد شوقی معتقد بود:

»بدون این مؤسســه ]والیت امــر اهلل[ وحدت 
امــر اهلل در خطر افتد و بنیانش متزلزل گردد و از 
منزلتش بکاهد و از واســطة فیضی که بر عواقب 
امور در طّی دهور احاطه دارد بالمّره بی نصیب ماند 
و هدایتی که جهت تعیین حدود و وظایف تقنینیة 

به عالوه نفسی 

که در این ظهور 

اعظم بر حسب 

اصل توارث بر 

کرسی والیت 

جالس است، خود 

مبّين کلمه اهلل 

است و بالنّتيجه 

برحسب سلطۀ 

واقعی که به وی 

تفویض گشته، 

مانند هيچ یک از 

سالطينی که در 

حكومات مشروطۀ 

معموله قدرتی 

نداشته، جز مقام 

اسمی ندارند، 

نيست
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مشكل اّول و 

اصلی این طرح، 

قابل اجرا نبودن 

آن در زمان حيات 

عبدالبهاء، شوقی 

و پس از شوقی 

است؛ چراکه هيچ 

زمانی در تاریخ 

آئين بهائی، این 

دو رکن، یعنی 

ولی امراهلل و 

بيت العدل در 

کنار هم نبوده 

اند، تا بتوانند به 

انجام وظایفشان 

بپردازند و توازن 

را به زعم شوقی 

ميان دموکراسی و 

دیكتاتوری محض 

برقرار نمایند

ضروری  بیت عدل(  )اعضای  منتخبین 
است، سلب شود«.  )شوقی، دور بهائی، 

ص 80(
همان طور که از این بیان شــوقی 

پیداســت اگر ولّی  امر نباشــد، هدایت ضروری 
برای قانون گذاری بیت العدل نیز از بین می رود. 

به عقیدة او: 
»هرگاه والیت امر از نظم بدیع حضرت بهاءاهلل  
منتزع شود، اســاس این نظم متزلزل و اِلی األبد 
محــروم از اصل توارثی می گردد کــه به فرمودة 
حضرت عبدالبهاء در جمیع شرایع الهی  نیز بر قرار 

بوده است«.  )همان، صص 79 - 80( 
بنابرایــن، بــدون حضــور ولّی امــر اهلل، تمام 
توجیهاتی که رهبــران بهائی برای حضور این دو 
رکن در کنار هم بیان کرده بودند؛ از بین رفته و به 
عبارت دیگر، تعیین ولّی  امری که با حضورش، قرار 
بود تعادل و توازن میان دموکراسی و دیکتاتوری 
محض را برقرار نماید؛ برای همیشه بالتکلیف ماند 
و این ســؤال اساسی را در ذهن باقی گذاشت که 
نظام تشکیالتی بهائیت که تنها توسط بیت العدل 
انتخابی مردم اداره                                                    می شــود؛ چگونه بدون حضور 
ولّی  امر اهلل، از خطر دموکراسی محض و مهم تر از 

آن عدم مشروعیت رهایی            می یابد؟
2-  مشکل دوم، همان طور که در ابتدای مقاله 
نیز توضیح داده شــد، وارد شدن این دو نهاد در 
موارد متعدد به حیطة وظایف یکدیگر است که باز 
هم سخن شوقی و ایده ای را که او برای طرح این 
دو نظام مجزا و مکمل داشــت، زیر سؤال خواهد 

برد.
به طور مثال، در ابتدای مقاله نشان داده شد که 
شوقی و عبدالبهاء در زمینة حکم تجاوز از یک زوج 

که بهاءاهلل اجازة آن را به شــرط رعایت 
عدالت داده بود، دست به تشریع زده اند؛ 
عبدالبهاء آن را غیرممکن و شوقی حکم 

طرد اداری این افراد را صادر کرده  بود.
یــا در نمونــة مهریه و حقوق مالــی یک زن، 
عبدالبهاء ســخن از فقیر و غنی بــودن مرد در 
پرداخــت مهریه به میان آورده که فراتر از تبیین 
سخن بهاءاهلل در این زمینه و بیان احکام و تفّرعاتی 

بود که موکول به بیت العدل شده بود.
همچنین در زمینه تبیین، در نمونه ای نشــان 
داده شــد بیت العدل در پاســخ به ســؤالی که از 
عصمتش شده بود، با بیان سخن شوقی در زمینة 
عصمت ولّی امراهلل، دست به تبیین زده و با مقایسة 
بیان وی با عصمت بیت العدل، در مورد عصمت این 

نهاد نیز همان نتیجه گیری را کرده بود.
این نمونه ها کافی است برای اینکه نشان دهند 
در عمل، چیزی برای توضیح کامل تر و جامع تری 
که شوقی برای علت واسپاری تشریع به بیت العدل 
اعظم داده اســت، دیده نمی شــود؛ چرا که اوالً 
هیچ گاه ایــن دو رکن در کنار هم نبوده اند و ثانیاً 
بعضاً به حیطة وظایف یکدیگر وارد شــده و عماًل 
بحث نجات نظام بهائی از اشکاالت نظامات عالم را 

زیر سؤال برده اند. 
خالصه و نتیجه گیری •

1-  در این مقاله، به پاســخ این سؤال پرداخته 
شــد که چرا ادامة تشریع و قانون گذاری در آئین 
بهائی به هیئت انتخابی بیت العدل واگذار شــده  
اســت. به این منظور، دو پاســخ مطرح گردید؛ 
نخست، پاســخی که نویسندگان بهائی در جزوة 
رفع شبهات به آن داده اند و دیگری پاسخ جامع تر 

و کامل تری که از منابع بهائی می توان یافت.  
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بدون این 

مؤسسه ]والیت 

امر اهلل[ وحدت 

امر اهلل در خطر 

افتد و بنيانش 

متزلزل گردد و از 

منزلتش بكاهد و 

از واسطۀ فيضی 

که بر عواقب 

امور در طّی دهور 

احاطه دارد بالمّره 

بی نصيب ماند و 

هدایتی که جهت 

تعيين حدود و 

وظایف تقنينيۀ 

منتخبين )اعضای 

بيت عدل( 

ضروری است، 

سلب شود

2-  پاســخی که نویسندگان بهائی، 
به این ســؤال داده انــد در این خالصه 
می شــود که چون در زمان ما، مسائل 
نوظهــوری پدید خواهد آمد که نیاز به 

موضع گیــری دینی دارد؛ لذا بــرای جلوگیری از 
اختــالف، باید مرجع واحد و مصون از خطایی به 
نام بیت العدل باشد تا به تشریع ِموارد غیرمنصوص 

در آثار بهائی بپردازد. 
3-  در نقد پاسخ یاد شده، به دو نکتة مهم اشاره 
شد. اّول اینکه به رغم ِادعای نویسندگان بهائی، با 
آوردن نمونه هایی، نشان داده شد که بیت العدل در 
بسیاری از موارِد نوظهور و مورد ابتالی بهائیان به 
 رغم دستوری که شوقی و عبدالبهاء به وضع قانون 
در مورد آنها داده  بودند؛ از انجام این کار ســرباز 
زده و احکام زیادی را معطل نگه داشــته است و 
به نظر می رسد این پاسخ نویسندگان بهائی، ایده ای 
اســت که بر روی کاغذ مانده و تا به  حال توسط 

بیت العدل عملیاتی نشده است. 
نکتة دوم اینکه مصونّیت از خطای بیت العدل 
مطلبی نیست که به راحتی بتوان آن را اّدعا کرد؛ 
چراکه در پیام 18 مــِی 2018 بیت العدل، گفته 
شده این نهاد خصوصیاتی نظیر توانایی تبیین آثار 
بهائی، عصمت در علوم و آگاهــی کامل از آن را 
ندارد و با این اوصاف، این مسئله مطرح است که 
این نهاد، چگونه می خواهد با ابزاری که آن را دارا 
نیست؛ یعنی علمی عاری از خطا و اشتباه، به وضع 
قوانینی بپردازد که مصون از خطا و برآمده از همان 

علم باشد؟
4-  اما پاســخ جامع تر و کامل تری که در پاسخ 
به سؤال 34 از جزوة رفع شبهات در منابع بهائی 
می توان یافت این است که شوقی در کتاب »دور 

بهائــی«، نظامات عالــم را حاوی یک 
اشکال اساسی می دید و آن این بود که 
این نظامات، یا شامل دموکراسی محض 

هستند، یا دیکتاتوری محض.
او در ایــن کتاب ادعا می کنــد که نظام اداری 
بهائی از این اشکال اساسی مبّراست؛ زیرا به زعم 
وی از یــک طرف مرجعی الهی،  مانند ولّی  امراهلل 
را دارد کــه با تبیین آثــار و هدایت اعضای بیت 
العدل در انجام وظایف تقنینیة خود، این آئین را از 
خطر دموکراسی محض نجات می دهد و از طرفی 
نهادی مردمی، مانند بیت العدل را داراست که نه 
نفر اعضای آن توســط بهائیان انتخاب شده و به 
تشریع در موارد غیرمنصوص و وضع قانون در آئین 
بهائی می پردازند و به این وسیله، این آئین را از خطر 

دیکتاتوری محض می رهانند.
5-  در بررسی این پاسخ نیز دو اشکال اساسی 

دیده می شود:
اشــکال اّول، امکان عملیاتی شدن این ایده در 
عمل است. به این معنا که بیت العدل و ولّی  امراهلل 
هیچ گاه در کِلّ تاریخ بهائی، در یک زمان در کنار 
هم نبوده اند، تا به زعم شــوقی یکی نظام بهائی را 
از شــّر دموکراسی محض و دیگری آن را از خطر 

دیکتاتوری محض نجات دهد. 
اشکال دوم اینکه با آوردن مثال هایی نشان داده 
شد این دو نهاد بعضاً به حیطة وظایف یکدیگر وارد 
شــده اند؛ یعنی هم عبدالبهاء و شوقی به تشریع 
موارد غیرمنصوص پرداخته اند و هم بیت العدل به 
تبیین آثار دست زده است و با این اوصاف، نمی توان 
اّدعا کرد با درنظر گرفتن دو رکن اساسی در نظام 
ادرای تشکیالت بهائی، اشکالی که از دید شوقی در 

نظامات عالم دیده می شد؛ مرتفع شده است.  
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  ج.ای. اسلمنت، بهاء اهلل و عصر جدید، 
ترجمة ع. بشیر، ه.رحیمی، ف. سلیمانی، 
1988 میالدی، برزیل، دارالنشر البهائیة.

  شوقی، ترجمة توقیع منیع مبارکه، موّرخ یازدهم 
آوریل سنة 1949.
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شوقی افندی، دور بهائی، 1988 میالدی، النگهاین، 
آلمان غربی، لجنة ملی نشر آثار امری.

عبدالبهــاء، مکاتیــب حضرت عبدالبهــاء، جلد 
دوم، 1330 هجری قمری، ایران، مؤسســة ملی 

مطبوعات امری.
عبدالبهاء، الواح وصایا، بی تا، بی جا، کتابخانة مراجع 

www.reference.bahai.org بهائی
عبدالحمید اشــراق خاوری، امــر و خلق، 1986 

میالدی، النگهاین آلمان، بی نا. 
شــوقی افندی، کتاب قرن بدیع، 1992 میالدی، 

کانادا، مؤسسة معارف بهائی.
شــوقی افندی، توقیعات مبارکه )1952-1945( 

125 بدیع، ایران، مؤسسة ملی مطبوعات امری.
10- شوقی افندی، توقیعات مبارکه خطاب به احباء 

شرق، 1992میالدی، النگهاین آلمان، بی نا. 
11-  عبدالحمید اشــراق خاوری، تقریرات دربارة 
کتاب مســتطاب اقدس، 1997 میالدی، آلمان، 

مؤسسة مطبوعات امری.
12-  شــوقی افندی، توقیعــات مبارکه )1945-

1952(، 125 بدیع، ایران، مؤسسة ملی مطبوعات 
امری.

13-  ویلیام هاچر، دوگالس مارتین، دیانت بهائی 

آئین فراگیر جهانــی، 1989 میالدی، 
بی جا، موسســة معارف بهائی به لسان 

فارسی.

پاورقی ها : 
- البته این دو رکن در کتاب بهاء اهلل و عصر جدید، 1

اسلمنت                                                      ، ص 290، تبدیل به سه رکن شده است و 
رکن ایادی امراهلل، مصّرح در الواح وصایای عبدالبهاء، 

به آن افزوده شده است.
- این کتاب، شامل متن کتاب اقدس است، همراه 2

با برخی توضیحاتی که شوقی ذیل بندهای آن ارائه 
داده  اســت و نباید با کتــاب اقدس اصلی که تنها 

حاوی سخنان بهاءاهلل است؛ اشتباه گرفته شود.
-  شوقی در دور بهائی دربارة ولّی امراهلل می گوید: 3

»هرگاه تصمیمي  را وجداناً مباین با روح آیات منزله 
تشخیص دهد، باید ابرام و تأکید در تجدید نظر آن 

نماید«. )شوقی، دور بهائی، ص80(
- توجه به این نکته الزم اســت که به رغم ادعای 4

شوقی، مسئلة امامت در اسالم به هیچ وجه تداعی 
اســتبداد را نمی کند؛ چرا که داشتن مرجع الهی 
واحد، الزمة طرح دیدگاه های یک نهاد دینی است. 
به عالوه، اگر این اشکال وارد باشد، باید پرسید آیا 
نبود بیت العدل در زمان بهاءاهلل، عبدالبهاء و شوقی 

بیانگر نظمی استبدادی در آئین بهائی بوده است؟
- توجه کنید که این مسئله، به شدت الهی بودن 5

این آئین را نیز زیر ســؤال                                                        می برد؛ چراکه حداقل 
عبدالبهاء به  عنوان یک رهبر آســمانی و مطلّع از 
عالم غیب، خبری از عقیم بودن شوقی نداشت و در 
وصیت نامه اش اکیداً توصیه به تعیین پسر بزرگ تر 
به سمت ولّی امرللهی                                                        می کند بی خبر از آ نکه این 

توصیة مهم هیچ گاه قابلیت اجرا نخواهد داشت.



گفت و

تحديات الزعامة في الجماعة البهائية
بعد موت عبد البهاء

مراجعة في صدقية الواح وصايا عبد البهاء

 مسعود منفرد

فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

212
  شمـــاره 9    بهــــار 98



نوري،  حســين علي  ميرزا 
الملقب بهاء اهلل، مؤســس 
العقيدة البهائية، اختار في حياته اثنين من أبنائه 
وهما عباس افندي و محمدعلي افندي لخافته 
من بعده بالتتابع وأعلن إســميهما للعموم في 
لوح العهد: قد قــّدر اهلّل مقام الغصن االكبر بعد 
مقامه انّه هــو المر الحکيم قد اصطفينا االكبر 
بعــد االعظم امراً من لدن عليم خبير )١( وبعد 
موت بهاء اهلل، تولى عباس افندي الملقب عبد 
البهاء، زمام االمور للجماعة البهائية وتولى خافة 
ابيــه في زعامة الجماعة البهائية لمدة 29 عاما. 
لم تکن عاقة عبد البهاء مع أخيه غير الشقيق 
محمدعلي حسنة، وبالرغم من الخاف والکدر 
الموجود بين هذين االخوين فقد كان المحيطون 
بهما يدأبان على تأجيج تلک الخافات بينهما 
أيضا، ولهذا نجد أن عبد البهاء لم يعين محمد 
علي أو أي شخص آخر لخافته بصورة رسمية 

حتى وافته المنية. 

مقدمـه
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بعد تنصيب شوقي 

أفندي لزعامة 

الجماعة البهائية، 

أدی غيابه الذي 

دام ثمانية اشهر 

وسفره المفاجيء 

الى اوربا بذريعة 

)الالم النفسية 

التي سببتها له 

وفاة عبد البهاء( 

وتوكيل شئون 

البهائيين الى اُمه، 

كل ذلک ضاعف 

الشکوک لدی 

المحيطين به

مقدمة  •
وطبقــا لوصيــة بهــاء اهلل، فإنــه 
يجب أن يتولى إبن بهــاء الثاني أي 
ميرزامحمدعلــي زعامة البهائية، بعد 

عبد البهاء، ولکن نظرا للخافات بين عبد البهاء 
ومحمدعلي ونتيجة للمعارک والنزاعات بينهما؛ 
اعتبرعبد البهــاء، محمدعلي وجميع الموالين 
له ناقضين للعهد والميثــاق وقام بطردهم من 
الجماعة البهائية ولم يعين خليفة له حتى وافته 
المنيــة. وبعد موت عبد البهاء صدرت وصية له 
بتقديم سبطه شوقي افندي )حفيده من إبنته( 
وكان في حينها طفا صغيرا، لخافته من بعده. 
وقــد اوجدت هذه الوصية التي عرفت فيما بعد 
ب “ الواح الوصايا “ تحديات كبيرة في الجماعة 
البهائية فتسببت في بروز الخافات واالنشقاق 
في جماعة البهائية. وقد إعتبر عدد من معارضي 
شــوقي افندي الوصية المذكــورة تلک مزيفة 

وشککوا في صدقيتها لألسباب التالية أدناه :

كان عبــد البهاء يعتبر أباه رســوال نبيا و ١ 
أوامره مطاعة، ولذلک ال يمکنه أن يتنکر 
لوامر أبيه ويعين سبطه شوقي أفندي بدال من 
أخيه محمد علي خليفة لــه. أضف الى ذلک، 
إنه عندما يُنِصب بهاء اهلل الذي يعتبر تجســيدا 
للظهور وصاحب الشريعة خليفته بغض النظر إن 
كان ذلک صحيحا أم خطــأ، فإنه ال يحق لي 
بهائي مؤمن آخــر أن يتجاهل ذلک التنصيب 

ويعمل بخافه أيا كان العذر والسبب.

وطبقا للکتــاب االقدس، فالوصية المدونة 2 
ينبغي تجديدهــا كل عام. لذلک لم يکن 
بامکان عبــد البهاء إعداد الوصيــة إبان طفولة 
شوقي دون أن يعيد تجديدها في السنوات التالية

لم يکن شوقي افندي شخصا ٣ 
مرموقا ومعروفا بين البهائيين 
يمکن اعتباره خيارا مناســبا لزعامة 
البهائيــة، بل أنه لــم يکن يحظى 
بســمعة طيبة أبدا.ذلک أنه بعد اإلعان عن 
خافته خرج عدد كبير من افراد اُســرة عبد 
البهاء وأعوانه القريبون واالوفياء له، ومن بينهم 
عبد الحســين آيتي المعروف ب )آواره( )2( و 
حسن نيکو )٣( و فضل اهلل مهتدي المعروف 
ب )صبحــي( )٤( وغيرهم... وبعــد أن عرفوا 
بزعامة شــوقي افندي خرجوا مــن البهائية 
وعــادوا الى أحضان االســام. وهنــاک افراد 
غيرهم مثل أحمد سهراب )5( والسيدة روث 
وايت )6( اعتزال شوقي أفندي والتحقا بصفوف 

المعارضين.

ابتعد شــوقي افندي لفترات من حيفا و ٤ 
لم يکن يعلم شيئا عما يجري هناک من 
امور، ويبدو انه كان يجهل كل شيء عن موضوع 
خافته قبــل ان تجري عملية فتــح الوصية 
وقراءتها، ولذلک الينبغي ايکال مسئولية زعامة 
جماعة البهائية لهکذا شخص مبتديء وعديم 

اإلطاع باالمور 

وزعــم البعض ان خط الوصية واســلوب 5 
الکتابة الينسجم مع خط عبد البهاء، وانه 
جری تزييفه بصورة ذكية من قبل شخص آخر.

انتشــرت وصية عبدالبهاء بعد ثاثة اعوام 6 
من وفاته. وهذا التأخيــر الطويل المدی 
في نشر الوصية العامة، وفر االمکانية في احداث 

التغيير لمصلحة المنتفعين بالزعامة.

الوصية مع ٧  لبنــود  الواضــح  التناقــض 
بيانات بهاء اهلل ونص مــا يعرف بالکتاب 
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كانت روث وايت 

قد تعرفت على 

عبد البهاء في 

امريکا وآمنت به، 

وقد اصيبت هذه 

المرأة بدهشة 

كبيرة بسماعها 

نبأ خافته من 

قبل شوقي افندي 

لذلک نجدها تنظر 

بريبة كبيرة لهذه 

الوصية وقد نهضت 

لمعارضتها بشدة 

نظرا لمعرفتها 

السابقة بشوقي 
أفندي

السماوي للبهائية )القدس(، وكذلک 
الصاحيات الکبيــرة وغير المعهودة 
الممنوحة الى شوقي افندي وتهديداته 
المتکررة بقمع المعارضين، كل تلک 

االمور ضاعفت الشکوک في صدقية الوصية.   

بعد تنصيب شوقي أفندي لزعامة الجماعة 8 
البهائية، أدی غيابه الذي دام ثمانية اشهر 
وسفره المفاجيء الى اوربا بذريعة )الالم النفسية 
التي سببتها له وفاة عبد البهاء( وتوكيل شئون 
البهائيين الى اُمه، كل ذلک ضاعف الشــکوک 

لدی المحيطين به.

عمليــة الفضح التي 9 
قامــت بهــا البهائية 
االميركية التي تدعى روث 
وايــت من خــال اصدار 
مقــاالت وكتب حول زيف 
اثارت  البهــاء،  عبد  وصية 
شبهات كثيرة لدی الجماعة 

البهائية.
هذه المقالة تمثل محاولة 

لتوضيح الموضــوع وتبيــان جوانب من تلک 
المزاعم وردود الفعل المختلفة عليها.

اتهامات السيدة روث وايت لشوقي افندي:
من بين الشــخصيات التي شــنت هجمات 
الذعة ومکشوفة على الوصية المنسوبة الى عبد 
البهاء )الواح الوصايا( والتي اعتبرتها مزيفة وغير 
حقيقية لسباب مختلفة، هي السيدة البهائية 
من أصل امريکي والتي تعرف باسم )روث وايت(. 
كانت روث وايت قد تعرفت على عبد البهاء في 
امريکا وآمنت به، وقد اصيبت هذه المرأة بدهشة 
كبيرة بسماعها نبأ خافته من قبل شوقي افندي 

لذلک نجدها تنظر بريبة كبيرة لهذه 
الوصية وقد نهضت لمعارضتها بشدة 

نظرا لمعرفتها السابقة بشوقي أفندي.
وكانت القصة قد بدأت بهذه الصورة، 
نظرا للمحبة الکبيرة التي تبديها الســيدة روث 
وايت تجاه عبد البهاء فقد بعثت مبلغا من المال 
بواسطة شيک بنکي من اوربا الى حيفا وعنونته 
بإســم عبد البهاء، وفي لقاء جمعها وزوجها مع 
عبدالبهــاء في حيفــا الحقا، أكد عبــد البهاء 
للســيدة وايت عدم تلقيه هکذا شيک. وعندها 
تابعت الســيدة وايت الموضوع بطلب من عبد 
البهاء وإتضح في حينها ان 
الشيک المذكور تم استامه 
مــن قبل شــوقي أفندي 
توقيع  بتزييف  قــام  الذي 
صاحبه وبالتالي تسلم مبلغه 
وقام بانفاقه من دون اباغ 

عبد البهاء.
الموضوع  هذا  اوجد   )٧(
حساســية لدی الســيدة 
وايت. لذلک وبعــد أن عرفت أنه جری تعيين 
شوقي افندي لخافة عبد البهاء، إنبرت للتحقيق 
في صحة وُســقم الموضوع وذلک نظرا للسابقة 
التي كانت تحمله فــي ذهنها عنه. وقد طلبت 
بتأريخ ١9 مارس ١9٣0 في رســالة من شوقي 
افندي أن يرســل اليها نســخة من وصية عبد 
البهاء. وبالرغم من أن ســکرتير شوقي افندي 
أكد استام الرسالة غير أن رسالة السيدة روت 
وايت لم تحصل على أية اجابة، وبعد أن حصلت 
السيدة وايت على نسخة من االلواح المنسسوبة 
الى عبد البهاء أخذتها وقدمتها الى خبير الخط 

عباس افندی
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ميتشــل)8(  اينفرت  الدكتور  يدعى 
الموظف فــي المتحف البريطاني في 

لندن.
وبعد الدراســة التــي اجريت على 

الخــط والتقرير الذي قدمه خبيــر الخط بهذا 
الخصوص، اعلنت السيدة روث وايت التالي:

نص الوصية المنسوبة الى عبدالبهاء، إنها اوال 
ليست بخطه فهي ال تتطابق مع سائركتابات عبد 
البهاء التي تشاهد في النصوص الخری السابقة، 
ثانيا الوصية باكملها لم يکتبها شــخص واحد. 
لذلک فإنه يبدو قد حصل فيها نوع من الخداع 
والتزييف والنصب. )9( أضف الى ذلک يطرح هذا 
السئوال بشکل جدي وهو لماذا يجب أن يعلن 
عن نص هذه الوصية المهمة، بعد ســنوات من 
وفاة عبد البهاء، وخاصة من قبل شوقي أفندي 
المســتفيد الكبر منها ويجــري ترجمتها من 

الفارسية الى االنجليزية ونشرها بعد ذلک ؟
طالبت الســيدة روث وايت في إطار عملية 
فضح قامت بها في المانيا واميركا طالبت بمتابعة 
الموضوع ومطالبة شوقي افندي بإثبات صدقية 
الواح وصايــا عبد البهاء. وكانت إجابة شــوقي 
افندي على السيدة وايت، في رسالة مؤرخة في  

١929/2/2٧، بهذه الصورة :
) أنا لن أبذل أدنى جهد إلثبات صدقية ألواح 
وصايا عبد البهاء. الن هذا العمل يشکل في حد 
ذاته نوعا من الخيانة وعدم الثقة بااليمان المطلق 
لعقيدة المؤمنين في أصالة االهداف والطموحات 
المکتوبة لموالنا !( )١0( لقد امتنع بهذه الحيلة 
التي تبدوا صحيحة ظاهريا، عن تقديم أية أدلة 
يمکنها إثبات مزاعمه أو التشــبث بها في الحد 

االدنى.

قدمــت الســيدة وايت فــي ٣١ 
ديسمبر كانون االول عام ١928 رسالة 
لفلسطين في  البريطاني  الحاكم  الى 
ذلک الوقت، اشتکت فيها على شوقي 
افندي، وأعلنت فيها صراحة أن الوصية المنسوبة 
الى عبد البهاء مزيفة وطلبت من الحاكم المذكور 
التحقيق فــي اإلتهام المذكــور. وقامت الموما 
اليها باستنســاخ وتوزيع نص الرسالة في إطار 
مذكرة بعنوان »الوصية المنسوبة الى عبدالبهاء 

مزيفة«)١١(
ولکن في المقابل لم يبد شــوقي أفندي أية 
حساســية تجاه إجراءات الســيدة وايت، وقام 
بتحرير رســالة مؤرخة في ١929/2/2٧ طلب 
فيها من أصدقائه البهائييــن أن ال يبدون أي 
رد فعل إزاء تصريحات السيدة وايت. فقد كتب 
في رســالته : وليعلم االصدقاء انه يجب عليهم 
االمتناع عن االساءة الى مشاعر السيدة وايت أو 
اإلضرار بها وعدم إثارتها. وانه ينبغي بالمؤمنين 

تجاهل المواضيع التي تحدثت عنها. )١2(
وفي عام ١9٣0 أصدرت الســيدة وايت كتابا 
باللغة االنجليزية تحت عنوان »الديانة البهائية 
وعدوهــا، والمنظمة البهائية« )١٣(. وشــنت 
المؤلفــة في هذا الکتاب، الــذي يحوي ثمانية 
فصول هجمات عنيفة على التظيمات البهائية 
وإعتبــرت إنه يوجد بَون شاســع بين العقيدة 
البهائيــة وبين التنظيمات التي تشــکلت في 
داخلها بواسطة شوقي افندي. لقد قدمت السيدة 
وايت، شوقي افندي باعتباره زعيما يشجع على 
ممارسة اساليب القمع البوليسية. انها تعتقد انه 
تم تغيير الديانة البهائية و قانونها االساسي من 
قبل شوقي أفندي ومحمدعلي افندي؛ وقدمت 

قدمت السيدة وايت 

في ٣١ ديسمبر 

كانون االول عام 

١928 رسالة الى 

الحاكم البريطاني 

لفلسطين في ذلک 

الوقت، اشتکت 

فيها على شوقي 

افندي، وأعلنت 

فيها صراحة أن 

الوصية المنسوبة 

الى عبد البهاء 

مزيفة وطلبت من 

الحاكم المذكور 

التحقيق في اإلتهام 

المذكور
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هذين الرجليــن بإعتبارهما العدوين 
البهائية. وتتناول  للديانــة  الصليين 
السيدة وايت ابتداءا من الفصل الرابع 
وما بعده موضوع الوصية المنســوبة 

الى عبد البهاءـ  والمعروفة بألواح الوصاياـ  وهي 
تعرض النص الکامل لتلک الوصية وتقدم للقاريء 
التقرير الخاص بالدراسة التي قام بها خبير الخط 
بشأن نص الوصية، لتخلص في النهاية وبعد ذكر 
الدلة والوثائق الى أن وصية عبد البهاء مزيفة وال 
قيمة لها والهدف من كتابتها هو تسليم السلطة 
الى شوقي افندي لغرض السيطرة على الجماعة 

البهائية.
وقدمت السيدة وايت فضا عن كتابها المذكور 

كتابات اخری ايضا هي كالتي  :
عبدالبهاء و العصر الموعود، نيويورک، ١92٧.

الوصية المنســوبة الى عبد البهاء مزيفة، راتلند 
.١9٣0

وصية عبدالبهاء المشبوهة، بورلي هيلز، ١9٤6.
مراســات بين المفوض السامي في فلسطين 
وبين روث وايت، حول االلواح المنسوبة الى عبد 
البهاء، في مــارس آذار ١92٣، ترجمة المانية، 

اشتوتغارت، طباعة استنسيل.
هيرمان زيمر و وصية عبدالبهاء المزيفة •

لم يکتب النجاح للســيدة وايت في جهودها 
إلثبــات زيف الواح الوصايا المنســوبة الى عبد 
البهاء وجهودها لفضح شوقي افندي ولم تتمکن 
من ايصال صوت اعتراضها الى اســماع جميع 
البهائييــن في ذلــک الزمان. ولکــن بعد عدة 
اعوام ألــف أحد أوائل البهائيين اللمان ويدعى 
هيرمان زيمــر )١٤( كتابا تحت عنوان “ وصية 
مزيفة تنزل العقيدة البهائية الى مستور الشوقية 

السياســية” )١5( تمکن من خاله 
اعادة نشــر رؤی السيدة وايت وإحياء 

صوتها في معارضة شوقي افندي.
في كتــاب زيمر، الذي يشــتمل 
علــى ١5 فصا، يجري التذكير بآراء الســيدة 
وايت، ويقوم  هو نفســه بدراسة وتحليل وصية 
عبدالبهــاء ويثبت زيف تلک الوصية من خال 
الدلــة والوثائق. وفي الفصل الثاني من الکتاب، 
يقوم زيمر، بدراســة نماذج من سوابق التزييف 
في تاريخ الجماعات الدينية، ومن خال تقديم 
قراءة الخاصــة يری ان التزييف الذي جری في 
الواح وصايا عبد البهاء يشبه التزييف في الوصية 
المشهورة المنسوبة الى قسطنطين الکبير لدی 

المسيحيين.)١6(
ويقارن زيمر في ســت صفحات من الکتاب، 
بين العبارات في الوصيتين مع بعضهما البعض 
ويقوم بدراسة الجوانب المتشابهة بين الوصيتين 
المنســوبيتين الى عبد البهاء والى قسطنطين 
الکبير ويعــرض زيمر على القــاريء نحو 25 
موضوع مشابه ويقارن بين شوقي أفندي ويهودا 
االسخريوطي )١٧(، ويزعم ان شوقي قام بخيانة 

دين عبد البهاء من أجل المال والسلطة.
ويقارن زيمر، في الفصل الثالث من كتابه بين 
عبارات وصية عبد البهاء مع العبارات الموجودة 
في كتاب قرن البديع لشــوقي افندي )١8( و 
يذكر 2١ مشــابهة بين لحن هاتين الوثيقتين، 
ويدعي أن اســلوب العنف في وصية عبد البهاء 
المزعومة استخدمت فيها عبارات حادة، تتطابق 
مع اســلوب العنف والخطــاب الحاد في كتاب 
قرن البديع. والحــال ان كل الذين اطلعوا على 
كتابات عبد البهاء او الذين كانت لديهم تعامات 

ولکن بعد عدة 

اعوام ألف أحد 

أوائل البهائيين 

اللمان ويدعى 

هيرمان زيمر 

)١٤( كتابا تحت 

عنوان “ وصية 

مزيفة تنزل العقيدة 

البهائية الى مستور 

الشوقية السياسية” 

)١5( تمکن من 

خاله اعادة نشر 

رؤی السيدة وايت 

وإحياء صوتها في 

معارضة شوقي 
افندي
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معه يــرون ان عبد البهاء يعتبر مثاال 
للســماحة واللطف والمحبة والرحمة 
اننــا نواجه عبارات  والوحدة. والحال 
العنف في نص الوصية المنسوبة الى 

عبد البهاء والتي طبعت عــام ١9٧١ من قبل 
فيلمت، والعبــارات العنيفة تلک ال تتطابق مع 

نفسية عبد البهاء وهي من قبيل: 
»غضب اهلل وانتقامه من اعدائه ـ مقرف جدا 
ومثير لإلشمئزاز ـ  العدو القاتل ـ  وغاية العداءـ  
والخطاء الوحشية والشريرةـ  والظلم واإلجحاف 
الواضــحـ  الکراهيــة والتمرد والعبــد المذنب  
ومواجهــة الســود الضارية، والذئــاب الجائعة 
والحيوانات المفترسة ...« و امثال هذه العبارات 
التي لم يســتعملها عبد البهاء باعتباره زعيما 
عطوفا، وهــذه االحکام الجافة العنيفة والغليظة 
للمنتقدين للعقيدة في الداخل والخارِج، تعتبر 

مخالفة للنهج الرائج في الغرب.
 مزاعم هيرمان زيمــر هذه ـ التي يقول انها 
التتطابق مع اسلوب وخطاب عبد البهاء مع سائر 
كتاباته و خطاباته ـ تلقى تأييدا من قبل السيد 
شــعاع  اهلل البهائي )١9( إبن شقيق عبد البهاء 

أيضا في كتابه الذي ألفه بنفسه )20(.
شعاع اهلل البهائي و وصية عبدالبهاء

يقول شعاع اهلل في كتابه :
العبارات والمفاهيم التي وردت في الواح وصايا 
عباس أفنــدي مغايرة تماماً للمواضيع واالقوال 
والتعاليم التي يعرضها على االمريکيين الراغبين 

في البهائية. 
إشــتهرعبد البهاء لدی الغربيين المعجبين 
به، لجل سلوكه الوســطي وتعاليمه المتنورة 
حول السام والحب والمحبة والعفو والسماحة 

والمداراة والتصالح الديني، ولکن في 
الوثيقة التي صدرت بإعتبارها وصيته، 
يبادر فيها الى الندف والســخرية من 
أخيه غير الشقيق محمدعلي ويوجه 
له خطابا يصفه فيه ب “مركز الفتنة و الشــر” 
ويزعم ان محمدعلي يســعى الى “القضاء التام 
على البهائية وزوالها”. و في الوصية المنسوبة الى 
عبد البهــاء يتهم فيها أخيه وخليفته من بعده 
بتحطيم ميثاق بهاء اهلل، وتغيير آياته وكتاباته، 
وتقديــم تقاريرتحريضية على عبــد البهاء الى 
الدولــة العثمانية وحتى أنــه يتهم محمدعلي 
بأنه كان ينوي اغتيال عبد البهاء وقتله، لذلک 
نجده يدعو لطرده وتکفيره واخراجه من البهائية 
ويتمنى لــه ان يبتلى بالقهــر االلهي وينتهي 
مصيره الى االنحطاط والخذالن االلهي الى يوم 
القيامة. وبهذه الصورة، يرسم كاتب الواح الوصايا 
لنفسه دور البطل البريء والضحية والمدافع عن 
البهائية في مواجهة أشخاص شريرين يعتبرهم 
العدو ويعتبرهم التجسيد للشر المحض. ويقدم 
عبد البهاء كذلک في هذه الوصية سبطه شوقي 
افندي بإعتباره “ولي أمراهلل” والشخص المصان 
من الخطأ. إنه يزعم أن كل من ينبري لمعاداة 
شــوقي افندي أو ينتقده، فإنــه كمن ينبري 
لمعاداة اهلل ويجب أن يطرد من الجماعة البهائية 
ويتم اخراجه منها وسيحيق غضب اهلل وانتقامه 
بهکذا شــخص. انه يمضي الى االمام قدما الى 
الحد الذي ال يجرؤ فيه أحد أن يبدي رأيه  فهو 

ال يسمح لحد أن يعبر عن رأيه أبدا.
وقد تم إعداد المحتوی والمضمون العام لهذه 
الوثيقة بالشــکل الذي من الصعوبة بمکان أن 
يقبله العالــم بإعتباره النداء اإليجابي والتقدمي 

إشتهرعبد البهاء 

لدی الغربيين 

المعجبين به، 

لجل سلوكه 

الوسطي وتعاليمه 

المتنورة حول 

السام والحب 

والمحبة والعفو 

والسماحة والمداراة 

والتصالح الديني، 

ولکن في الوثيقة 

التي صدرت 

بإعتبارها وصيته، 

يبادر فيها الى 

الندف والسخرية 

من أخيه غير 

الشقيق محمدعلي 

ويوجه له خطابا 

يصفه فيه ب 

“مركز الفتنة و 

الشر” ويزعم ان 
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االخير لزعيم ديني، وخاصة إذا تمت 
مقارنته مع بعــض الکتابات االخری 
والخطابات والتصريحات المألوفة من 

عبد البهاء. 
ويشــير شــعاع  اهلل في مذكراتــه الى بعض 
الکتابات والُجمل والنصائح التي وردت عن عبد 
البهاء والتي يظهر فيها إن محتواها يختلف تماما 
عن الجمل الموجودة في الــواح الوصايا )2١(؛ 

ومن بينها الموارد التالية أدناه:
»حذاري، حذاري، أن تؤلم قلب أحد الناس! ال 
أراكم، ال أراكم، تزعجون احدا. حذاري، حذاري، 
من التعامل بقسوة مع أحد! حذاري، حذاري من 
إدخال اليأس في قلب أي إنســان.  لو تقرر ان 
يُحِزن أحدكم قلب شخص ما او يدخل اليأس 
فــي قلبه فاالفضل له أن يمــوت من ان يبقى 

يمشي على االرض«!
)أحبوا عدوكم وانظــروا الى الحقود واعتبروه 
محبا لکم ! ومــن تظنون أنه عدوكم ال تقطعوا 
العاقــة معه أو تبــدون وكأنکم تتحملوه على 
مضض، فهذه صفــات المنافقين. هذه المحبة 
ليست حقيقية أبدا ! بل يجب عليکم أن تنظروا 
الى عدوكم وكأنه صديقکم وتنظروا للحاقدين 
على أســاس أنهم محبين وتعاملوهم على هذا 

االساس !...(
)إختاروا الصمت على سهو الخرين وأخطائهم، 
وابتهلوا بالدعاء لهم وساعدوهم باإلحسان إليهم، 
وليکن دأبکم على رؤية عمل الخير وليس عمل 

السوء! (
أبذلوا عشقکم وحبکم لألجانب، كما تبذلونه 
لهلکم واقاربکم ! ولــو دعاک أحدهم للحرب، 
فکن انت المبادر الى التسامح والِسلم ! و لو قام 

بتأنيبــک، بادر أنت الى مدحه والثناء 
عليه. ولو اعطاک الســم الزعاف، انت 
قدم له الترياق المشــافي ! فإن سعى 
فــي موتک، أنت  ادعو له بالخلود في 
الحياة  ! واذا كان هو الشوک المؤلم لک، فکن له 
انت كالورد والريحان ،... ال تلوث لسانک باالساءة 
الى الغير. انظر الى اعدائک وكأنهم أصدقاء والى 
الذين يضمرون لک السوء وكأنهم يتمنون لک 
الخير ! وليکن سلوكک نابعا من قلب ليس فيه 
حقد. ال تســمح لقلبک ان يکون منزعجا من 

الخرين ...«!
 ويقول شعاع  اهلل البهائي في جانب آخر من 

كتاباته:
وعندما صدرت الوصية المنســوبة الى عبد 
البهاء، تمنيــت أن يعلن في النهاية أنها مزيفة 

ويجري إبطالها لألسباب التالية:
اوالً ان هذه الوصيــة تتعارض وتتناقض مع 
تشــريعات وأوامر بهاء اهلل، والقوانين الموضوعة 

من قبله هو.
ثانياً ان هــذه الوصية تتعــارض مع تعاليم 

عبدالبهاء نفسه أيضا، ومع مباديء البهائية.
ثالثاً ان هذه الوصية تعارض وتنســف اسس 

حرية الفکر والعقيدة والرأي وحرية الصحافة.
ولکن آمالي تبددت كلها واُحبطت توقعاتي 
عندما صوتَت إحــدی الجماعات البهائية أي ـ 
المحفل الوطنــي للبهائيين في اميركا وكنداـ  
لصالح هذه الوصية وأثنت عليها وإعتبرتها جزءا 
من نظامها الساســي وأوجبت على البهائيين 
إعان الوفاء لکل بنود هذه الوصية واالنقياد التام 
لها. وبهذه الصورة جری إحياء محاكم التفتيش 

التي اوجدتها كنائس روما من جديد ... .

لقد أوضح رأيه 

النهائي بالنسبة 

اللواح وصايا عبد 

البهاء بهذه الصورة: 

)إنني أؤمن جازما 

أن عبد البهاء كان 

أعقل من أن يترک 

لنا هکذا وصية 

لذلک فإنني أشک 

في صحة و صدقية 

هذه الوصية.(
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لقــد أوضح رأيه النهائي بالنســبة 
اللواح وصايا عبد البهاء بهذه الصورة: 

)إنني أؤمن جازمــا أن عبد البهاء 
كان أعقــل من أن يتــرک لنا هکذا 

وصية لذلک فإنني أشــک في صحة و صدقية 
هذه الوصية.(

لنُعد الن الى مواصلة نقاشات السيد هيرمان 
زيمر.

يقيــم زيمر في الفصــل الخامس من كتابه 
مقارنــة بين كيفية قراءة وصيــة بهاء اهلل وبين 

وصية عبد البهاء، ويقول:
وصية بهاء اهلل )وفق ما نقله كتاب قرن البديع( 
تم ازالة الختم عنها في اليوم التاســع لصعوده، 
وبحضور تسعة شهود، وجرت قراءتها بعد ظهر 
نفس اليوم بحضور جمع غفيــر، بينهم ابناءه، 
وبعض اقارب الباب، والــزوار والمؤمنين الذين 
اجتمعوا عند قبره الشــريف؛ )ومع انه لم يعمل 

بما تضمنته الوصية تالياً.(
 ولکنه لم يعمل بوصية عبد البهاء. في البداية 
وصلت برقية بتاريــخ ١92١/١2/22 من  حيفا 
الى القنصل شوارز، في اشتوتغارت، تقول: )السيد 
قضــى نحبه. أقيموا له حفل تأبين في  ٧ يناير 
كانون ثاني. الوامر الکاملة ل الواح الوصايا سوف 
ترســل ترجمتها الحقا، ابلغوا االصدقاء بذلک. 
الورقــة العليا.( جری ذلک في حين لم ينشــر 
محتوی االوامر المذكورة في نص الوصية، إال بعد 

عودة شوقي من أوربا.
رواية روحى افنان، ابن خالة شــوقى افندي 

ومساعده، عن الواح وصايا عبدالبهاء
الســکرتير الســابق ل شــوقي افندي وابن 
خالته  روحي افنان، كتب رســالة  الى الدكتور 

أ. ديبولــد )وقد ُقرئت هذه الرســالة 
بتاريــخ ١9٣0/٣/١2 مع إدراج عبارة 
“تم قراءتها” وجری تأييدها من قبل 

شوقي(. وجاء في هذه الرسالة:
سائر اعضاء القارب، يعني جدتي و بناته الربع  
وإنسباءه  وأنا نفســي بإعتباري سبطه الوحيد 
الموجــود في حيفا اضافة الى خســرو، الخادم 
الموثوق للسيد )عبدالبهاء(، قمنا بصورة جماعية، 
باخذ المفاتيح من من جيب لباســه الذي كان 
بجوار الُدرج. وقمت أنا بحضور جميع الشخاص 
بفتح باب صندوق االمانات وقد وجدت من خال 
توجيهات السيدة منور خانم، العلبة المعدنية التي 
تشبه االُنبوبة والتي كانت الوصية توجد بداخلها 
وقمت بفتحها. وُفتحت الوصية وشرعُت بقراءتها 
واطلعنا عندها على  بنود الوصية، بشکل سري 
وقبل ان يعود شــوقي من اوكسفورد. خاصة 
القول إني )روحي( فتحت الوثيقة أمام االقارب 

في اليوم التالي لوفاة السيد )عبد البهاء(.
زيمر، حــدس ان تکون البرقية المؤرخة في 
22 ديســمبركانون االول ١92١ قد اُرســلت 
بصورة غير مباشــرة من قبل شــوقي نفســه 
وأن نصها مختلــف عن ماجاء في الوصية التي 
ترجمت وطبعت ووزعت في فبراير شباط عام 
١925 )أي بعــد ثاثة أعــوام ( والتي تم اباغ 

بعض البهائيين بها.
وكتب زيمر نقا عن الســيدة روث وايت في 
كتاب الديانة البهائية وعدوها، المنظمة البهائية 
)١929( قائــا: أنه بعد أربعة اســابيع، وصلت 
نسخة مترجمة طبعت باللة الطابعة، وغير موقعة 
وغير مؤرخة من الوصية المنسوبة الى عبد البهاء 
الى اميركا وقام هوراس هولي )22( بقراءتها بين 

زيمر، حدس ان 

تکون البرقية 

المؤرخة في 22 

ديسمبركانون 

االول ١92١ قد 

اُرسلت بصورة غير 

مباشرة من قبل 

شوقي نفسه وأن 

نصها مختلف عن 

ماجاء في الوصية 

التي ترجمت 

وطبعت ووزعت في 

فبراير شباط عام 

١925 )أي بعد 

ثاثة أعوام ( والتي 

تم اباغ بعض 

البهائيين بها.
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جماعة من البهائيين )وكانت السيدة 
وايت موجودة في تلک الجلسة(. ولکن 
لم يقدم أي توضيح او تحليل للحضور 
بشأنها. وعليه فإن تعيين خليفة عبد 

البهــاء هذا، كان يبدو كالصاعقة التي نزلت من 
السماء في يوم مشــمس! وذلک ان عبد البهاء 
لم يتحدث أبدا عن تعيين خليفة له. وكان من 
المقــرر نقل زعامة الجماعــة البهائية الى بيت 
 العدل. فقد كتب عبدالبهاء في الصفحة 2٣8 من 
مجلة نجم باختر، بتأريخ2٣ نوفمبرتشرين ثاني 

عام ١9١٣ قائا:
)موعود بهاءاهلل سوف يأتي بعده ب ألف عام 
أو آالف العوام. هــذا هو عهد وميثاق بهاء اهلل. 
وفي موارد االختاف يجب االستفادة من مشورة 
عبدالبهاء ... وبعد عبد البهاء، متى ما انعقد  شمل 
بيت  العدل العالمي، ســيؤول اليــه المر بإزالة  

االختاف(.
وبخصــوص االحتمــاالت المطروحة حول 
موضوع الوصية المنسوبة الى عبد البهاء البأس 
مــن اإلنتباه الى أجزاء من الفصل الســابع من 

كتاب زيمر ايضا: 
تقرير زيمر حول كيفيــة إعداد الواح الوصايا 
المزيفة »...  تعود اولى االخبار مجددا عن شوقي 
افندي حول الوصية، الى الرسالة المؤرخة ب ١٤ 
نوفمبرتشرين ثاني عام ١92٣، في هذه الرسالة 
اشار شوقي افندي الى الظروف البائسة التي كان 
يعانيها من المرض واإلرهاق البدني في باكورة 
سنوات الخدمة التي عمل فيها في البهائية. بينما 
لم نجد شــوقي افندي يتحدث أبدا في الموارد 
السابقة عن أي شــکوی من المرض واإلرهاق 
البدني. وهنا البد من السؤال كيف تمکن شوقي 

من الحديث عن السنوات التي امضاها 
في خدمة البهائية؟ ويمکننا ان نفهم 
من المواضيع التي نقلت عنه سابقا ان 
شوقي افندي لم يکن موجودا في حيفا 
من ابريل نيسان حتى ديسمبركانون االول عام 
١922 وكان قد نصب مکانه شخصا آخر بديا 
عنه. كذلک في العام التالي، ١92٣، فإنه كان قد 
غادر المدينة قبلها أو في الحد العلى في شهر 
يوليو تموز و جری الحديث عنه مجددا في حيفا 
في نوفمبر تشــرين الثاني! وعليه فإنه في واقع 
االمر، بقي اربعة أشــهر من عام ١922، وسبعة 
أشــهر من عام ١92٣ فــي خدمة المر! لذلک 
يکون شــوقي قد أمضى بقية الشهور في خارج 
بيت االمر، حيث كان منهمکا بعمل آخر. فماذا 
كان ذلک العمل؟ برأيــي أنا، كان ذلک العمل 
يتلخص في تزييف وإعداد الوصية المنســوبة 
الــى عبد البهاء بصورة ســرية وفي ُخفية. أهم  
الماحظات في الوصية المنسوبة كانت بالتأكيد 
مخفية عن االنظار في الطبعة االولى والحال انه 
كان االجدر ان تقرأ سابقاً بصوت رفيع في حيفا 
ونيويورک في ذلک الزمان ! )أي عند صعود عبد 
البهاء وحتى عودة شوقي افندي( وكان االخير 
مضطرا للعمل بشــکل مکثــف وتحت الضغط 
! ولکن حالة الضغط هذه لــم يعد لها  ضرورة. 
فالوصية المزعومة الن قد وضعت على الطاولة ! 
وبعد ثاثة أعوام من القراءة االولى بصوت رفيع 
اللواح وصايا عبدالبهاء المزيفة، تسلم كل واحد 
من الرجال المسنون والمعروفون من المؤمنين 

بالبهائية، نسخة مطبوعة منها باللة الطابعة.
وحتى قبل فبراير شباط عام ١922، لم يکن 
لدی اي شخص او حتى لدی أي صحفي مثل 

وعليه فإن تعيين 

خليفة عبد البهاء 

هذا، كان يبدو 

كالصاعقة التي 

نزلت من السماء 

في يوم مشمس! 

وذلک ان عبد 

البهاء لم يتحدث 

أبدا عن تعيين 

خليفة له. وكان 

من المقرر نقل 

زعامة الجماعة 

البهائية الى بيت 
 العدل
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الســيدة وايت موضوعا او مذكرة عن 
قــراءة الواح الوصايــا. لذلک كان من 
السهل اليسير جدا تقديم نص جری 
تغييره الــى حد كبير بدال عن النص 

االصلي. فبعد ثاثة أعوام، لم يکن أي شــخص 
يتذكر شــيئا ولو نبذة عن المذكرات البدائية. 
ذلــک أنه حتى لدی قراءة الوصية، لم تقدم أية 
مذكــرات او أي توضيح و تحليل للحضور حول 
الوصية المنسوبة. وبذلک يحتمل تکون الفترة 
الزمنية الممتدة بين ديســمبركانون اول عام 
١92١ وصيف عــام ١922 من المحتمل انها 
اســتفيد منها العداد واكمال وصية عبدالبهاء 
المزيفة وان اوكسفورد او باالحری )لندن( و حيفا 
كانا المركز والموقع الذي نفذ فيهما هذا اإلجراء.

الواح و وصايــا عبدالبهاء و التغيير في كتاب 
الدكتور اسلمنت، “بهاء اهلل والعصر الجديد”

وماعدا القول عن تکميل الوصية المزعومة ل 
عبدالبهاء، فأن مناقشة الدكتور اسلمنت حول 
التغييرات واعادة طباعة كتابه يمکن أن يکون 
العامل المهم الخر لوجود شــوقي في بريطانيا 
واســتمرار غيابه عن حيفا. وهنا أرغب التذكير 
مجددا بعبارة من شوقي، كنت قد أشرت اليها 
ســابقاً أيضا والتي تتمثل في جملة »إشتدت 
موجة الخافات والتشتت واالستهزاء و السخرية 
من الوصية المنســوبة الى عبد البهاء«. فکيف 
تم إحتــواء هذه اإلحتجاجــات وحركة التمرد 
على الوصية المنســوبة الــى عبدالبهاء ؟ وهنا 
علينا ان ناحظ التحذيــر الذي جاء في ختام 
الوصية المزعومة: »ال يسمح لي شخص إبداء 
عقيدتــه لآلخرين ...«. إنه لــم يکن نافعا جدا. 
نفس االحتجاجات والتمرد يُجسدان هذا المر. 

لکن كتاب الدكتور اسلمنت، “بهاءاهلل 
والعصر الجديد” الذي طبع وصدر عام 
١92٣ كان يحــوي موضوعا اضافيا 
يتمثل في )وصية  عبدالبهاء الخيرة!( 
لقد إستفدت أنا من هذه الحقيقة لکي اقول 
أن شوقي افندي كان بامکانه كتابة العبارة آنفة 
الذكر بشــکل منحاز “إشتدت موجة الخافات 
والتشــتت بصوررة حاقدة في الماضي من قبل 
اشــخاص اســتهزأوا وســخروا من وصية عبد 
البهاء... وانه تبددت الن آمال هؤالء المتآمرين 

الشريرين، ولن يکتب لها الحياة مجددا”. 
ينبغي ماحظــة هذا االمر وهــو إن إضافة 
شوقي افندي هذه الوصية الى كتاب اسلمنت، 
حقق بها إنتصارا شخصيا لنفسه، وبهذه الصورة، 
ونظــرا للرؤی المعروضة فــي الکتاب، إعتبرت 
المنظمة البهائية كأفضل هدية وإنجاز في شأن 
البهائية واصبح الکتاب المذكور بمثابة العبارات 
االُخری للوصية. فقد اصبح بامکان كل شخص 
ان يصل بســهولة الى هــذه الحقيقة وهي ان 
التناقضات الموجودة في الوصية، هي من صنع 
الشخص الذي تولى مهمة تزييف وإعداد الوصية. 
ذلک ان الدكتور اسلمنت إمتنع عن إجراء أي 
اصــاح أو حذف في كتابه بعد وفاة عبد البهاء. 
لقد كان للدكتور اســلمنت، عدة جلسات من 
الحوار في شــتاء عامي ١9١9/١920 في حيفا 
مع عبد البهاء، قام خالها بإجراء اصاحات على 
نص كتابه؛ بعدها سمح بترجمة كتابه الى اللغة 
الفارسية حتى يتمکن عبد البهاء من مطالعته 
وإبداء ماحظاته فيه إلجراء تعديات محتملة 

عليه.
لم يکن مقدرا بالطبع ان يقرأ السيد الرئيس 

زيمر، حدس ان 

تکون البرقية 

المؤرخة في 22 

ديسمبركانون 

االول ١92١ قد 

اُرسلت بصورة غير 

مباشرة من قبل 

شوقي نفسه وأن 

نصها مختلف عن 

ماجاء في الوصية 

التي ترجمت 

وطبعت ووزعت في 

فبراير شباط عام 

١925 )أي بعد 

ثاثة أعوام ( والتي 

تم اباغ بعض 

البهائيين بها.
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الکتــاب بأكمله! فقــد تمت مطالعة 
ودراســة النــص الکامــل المکتوب 
بخط اليد بدقة من قبل لجنة، تحت 
الوطني  الروحــي  المحفل  اشــراف 

البريطانــي، وحصلت على اجــازة لطبعه! وقام 
شوقي افندي أيضا بمطالعة النسخة اإلنجليزية 
للکتاب وقــام بتأييدها بصــورة تحريرية. وقد 
أجری بنفســه تغييرات على ترجمة العبارات 
الفارســية الى اإلنجليزية وقد حظيت بموافقة 
اســلمنت ورضاه. تعرف شوقي افندي والدكتور 
اسلمنت على بعضهما في أول حضور للدكتور 
اســلمنت في حيفا. وكان الرجان قد اجتمعا 
في وقت ما مع شخصين آخرين من البهائيين 
االيرانين، لترجمة لوح عبد البهاء وإرســاله الى 
“منظمة السام المستدام المركزية” في الهاي 
الهولندية. ومن دون شــک فإن شوقي كان قد 
التقى الدكتور اسلمنت في فترة غيابه عن حيفا 
والتي استغرقت 8 اشهر عام ١922، وانه سعى 
خالها القناعه بوضع نخبة من الواح وصية عبد 
البهاء في الجزء الخير من كتابه. وقد ضم ذلک 
المنتخب اشارات مدهشة تم حذفها، من قبيل 
حقوق اهلل، والمبالغ المدفوعة والمهداة الى ولي 
االمر، وكذلک الحمايات والحراس الشخصيين 
لولي المر، او منع بيان الراء الشــخصية حول 
الواح وصايا عبد البهاء، وكذلک لعن الشخاص 
الذيــن ال يؤمنون ب ولي االمر. وياحظ مکانها 
منتخب آخر من االشــارات في الطبعة االولى 
للکتاب في عــام ١92٣، والطبعة االلمانية في 
عــام ١92٧ والتي تمثل فــي الواقع احتجاجا 
ومواجهــة غامضة من قبــل المعارضين اللواح 

الوصايا المزيفة. 

لقد خطط بهاء اهلل لما بعد وفاة عبد 
البهاء، تشــکيل بيت العدل بمشاركة 
ممثلي البهائيــة في ارجــاء العالم، 
لتولي مسئولية شئون البهائية ومراقبة 
نشاطاتها والتنسيق فيما بينها، والحيلولة دون 
اثارة الخافات والتفرق وحفظ وصيانة التعاليم 
البهائية من اشکال الفساد والخطاء. وماعدا ذلک 
فإن بهاء اهلل كان قد حظر أي شکل من أشکال 
التفسير وتبيان النصوص ماعدا عبد البهاء، من 
بعد وفاته من قبل بيت  العدل. فقد أعلن بنفسه 
في الکتاب االقدس انه يمنع  أي تفسير وتأويل 
للنصوص المقدسة، يتعارض مع بيانها الصريح 
والظاهري. وانه ســيظهر في غضون ١000عام 
او آالف العوام االخــری أحد المظاهر االلهية 
االخری تحت ظل بهاءاهلل، ويتولى هداية الناس 
بمعية البراهين الواضحة للرسالة االلهية. لکنه 
حتى ذلک الزمان تبقى تعاليم وكلمات بهاء اهلل 
وعبد البهاء وقرارات بيت  العدل العالمي المرجع 

الصالح الوحيد فقط للهداية والتوجيه. 
وفي الطبعة الثانية االلمانية )من دون إدراج 
تاريخ النشر( وايضا الطبعة الثالثة بتاريخ ١9٤8، 
والطبعة الرابعــة المؤرخة في ١96٣، تم حذف 
تلک الجمــات المهمة. وفــي مقدمة الطبعة 
الثانية، قيل حول حــذف تلک الجمات: )آراء 
الکاتــب التي كتبت بعضها قبل عام ١92١، لم 
تعــد تتطابق بالضرورة في بعــض الجوانب مع 
الطبيعة التکاملية للديانة البهائية ... وانه جری 
ادخال عدة أخطاء في النصوص يصعب تجنبها(. 
ونظرا للعبارات آنفة الذكر والتي إعتبرت في 
الواقع بمثابة صفعة للوصية المنســوبة الى عبد 
البهاء، لم يعد من سبيل أمام المحفل الروحي 

فالوصية المزعومة 

الن قد وضعت 

على الطاولة ! 

وبعد ثاثة أعوام 

من القراءة االولى 

بصوت رفيع اللواح 

وصايا عبدالبهاء 

المزيفة، تسلم 

كل واحد من 

الرجال المسنون 

والمعروفون من 

المؤمنين بالبهائية، 

نسخة مطبوعة 

منها باللة الطابعة
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الوطنــي فــي امريکا ســوی حذف 
العبارات المذكورة طبقا لتوصية شوقي 
افندي وتأكيده. ويعد هذا الحذف من 
الکاسيکية.  التاريخ  استغال  نماذج 

ومن تلک المــوارد التي تعرضت للتحريف هي 
الحقائق التاريخية بهدف ضمان المصالح لقلية 
صغيرة تتمثــل في ولي االمر وأرفع مســؤول 

تنفيذي في المنظمة اإلدارية للبهائية. 
وحول مــا إذا كان شــوقي كان فيما مضى 
)عندما تغيب عن الحضور في فلســطين( قد 
سعى للتاعب في الجمات آنفة الذكر وتغييرها 
أم ال فإن مابوسعنا القول فيه أننا حدسنا ذلک، 
وذلک الن شوقي كان مهيمنا على تنظيم نص 
الوصية وإكمالها، ونحن ال يمکننا أن نوافق بأن 
الجمات المعنية بقيت بعيدة عن النظار بشکل 
خاطيء وبهکذا بســاطة، والحال أنه جری طبع 

وإصدار الطبعة االولى بموافقة شوقي افندي. 
و كون الفقرة الجديــدة لحقيقة ان مواضيع 
الوصية المزعومة اضيفت خافا لتکهنات بهاء اهلل 
بخصوص الفترة التي تلت عهد عبدالبهاء، بعيدا 
عن أنظار شخص ذكي مثل الدكتور اسلمنت أمر 
يثير اكثر من عامة استفهام.لذلک يمکن تکرار 
سؤال افاطون المعروف )ماهي الحقيقة؟( مرة 
اخری هنا حتى لو لم يتذكر المصحح شعار لزوم 

تحري الحقيقة في بداية الکتاب.
وجود عبارات متناقضة في الطبعة االولى لعام 
١92٣، ... بعد وفاة عبد البهاء، وفي محفل روحي 
عالمي، ما يســمى ب بيت  العــدل، وفي نهاية 
الکتاب والواح الوصايا )المزعومة( الى  عبد البهاء 
مع مواضيع ولي االمر ومنصب والية االمر... أال 
تثبت لنا هذه االختافــات والتعددية، التوافق 

بيــن ولي االمــر والدكتور  القطعي 
اسلمنت؟

على اية حــال فقد شــاهدنا بعد 
عامين، جلوس الدكتور اسلمنت في 
حيفا الى جانب ولــي االمر بإعتباره أهم زميل 
له. لکن هذا التعــاون لم يکتب له الدوام كثيرا 
فقد وافته المنية سريعا في عام  ١925 والتحق 
بعالم الخرة. وسرعان مع أخذ اسلمنت أسراره 

معه الى القبر.
وفي نفس الفترة أي في الشــهور االولى بعد 
صعود حضرة الســيد)عبد البهاء(، حدث مورد 
آخــر من التزييف والغش مــن قبل ولي المر. 
وكان التزييف والغش التالي جری بهدف تمهيد 
العالم للبهائية ولتباع عبد البهاء. وحول تغيير 
االسلوب والکام في الوصية المزعومة والمنسوبة 
الــى عبد البهاء وانتاج وثيقــة لتطبيق عبارات 
كانت حتى ذلک الزمان غير مسبوقة تماماً وال 
يمکن نسبتها الى عبد البهاء : بعنوان )آخر لوح 
مهم من عبد البهاء الى أحباء شرق العالم وغربه.( 
وكان آخر لوح منسوب الى عبد البهاء، مثل 
الواح الوصايا المنسوبة اليه، يقتفي هدفا مشابها، 
يتمثل في مواجهة االنتقــادات واالحتجاجات 
الواسعة على وصايا عبد البهاء المزيفة والتي كنا 
نحن في الغرب ال نعلم عنها أدنى شــيء. وكان 
لهذا اللوح المهم الخير، بيان مشابه تماما للواح 
وصايا عبد البهاء لکنه كان مختلفا تماما عن بيان 
عبد البهاء التاريخي المستمر. فهو عندما يتحدث 
في الختام عن تجنــب التعصب وتجنب غيبة 
الغيار ،...” فإنه يتحدث في الواقع لمصلحته هو. 
وهذا اللوح المنسوب الى عبد البهاء يشبه المرآة 
التي يشاهد فيها مقاومة احباء البهائية في الشرق 

ونظرا للعبارات 

آنفة الذكر والتي 

إعتبرت في الواقع 

بمثابة صفعة 

للوصية المنسوبة 

الى عبد البهاء، لم 

يعد من سبيل أمام 

المحفل الروحي 

الوطني في امريکا 

سوی حذف 

العبارات المذكورة 

طبقا لتوصية 

شوقي افندي 

وتأكيده. ويعد هذا 

الحذف من نماذج 

استغال التاريخ 

الکاسيکية
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ومــا هو أبعد من قاطبــة االيرانيين، 
والذي نشــاهد فيه ما يختص بمقام 

والية أمر شوقى المزعوم«.
يشــير زيمر في الفصل الرابع من 

كتابه الى ماحظة مهمة  قائا:
في الوصية المنسوبة الى عبد البهاء، نشاهد 
توقع مناصب بارزة الى شــوقي أفندي ويذكر 
إسمه فيها بإعتباره وليا لألمر وقد منحت له في 
الديانة البهائية أرفع المناصب. فهو يقوم بتوضيح 
وتفســير اليات االلهية وقد اُسندت اليه رئاسة 
بيت  العدل العالمي وُمنح إقتدارا يماثل مستوی 
امبراطور. فضا عن حقوق اهلل التي تعني وضع 
١9 بالمئة من العائدات السنوية لجميع البهائيين 
تحت تصرفه أيضا وهو مــا يمثل دعامة مالية 
عظيمة بين يديه. وهو الشخص الذي سيمسک 
أبنــاؤه بزمام االمور الى البد وتقرر أن يحيط به 
على الدوام تسعة أفراد هم أيادي المر بإعتبارهم 
حماياته وحراسه الشــخصيين الذين يعملون 
بخدمته ويواظبون عليه كي اليمس الغبار وجهه 

وال يعتري  الحزن والغم قلبه.
الشــک إن وضــع كل هــذه اإلمکانيــات 
والصاحيات تحت تصرف شوقي افندي أمر يثير 
الريبة، وذلک لن شارع الديانة البهائية لم يمنح 
هکذا صاحيات من قبــل في الکتاب االقدس 
وال فــي االلــواح للذين يأتون مــن بعده وإنها 
المــرة الولى التي تطرح هکذا امور بعد الصدور 

المفاجيء لهذه الوصية.
 فهــل يمکن القبــول بأن بهــاء اهلل، الذي 
يمثل تجليا هلل في عصرنا، ان ينســى ببساطة 
في كتاب قوانينه مواضيع مهمة من قبيل ولي 
االمر ومقام والية امراهلل المنيع ورئاسة البرلمان 

العالمي؟ مثلما ينسى تاميذ المدارس 
المواضيع المدرسية بالضبط أو مثلما 

يفقد العجائز والمسنون ذاكرتهم؟
 لم يتجاوز عمر بهاء اهلل عندما دون 
الکتاب القدس أكثر من 60 عاما وكان يحظى 
بذاكرة تامة. لذلک لم يکن باإلمکان أن ينسى 

موضوع بهذا القدر من االهمية في شريعته. 
يقول عبد البهــاء: »حمدا هلل ان  بهاء اهلل لم 
يدع شــيئا لم يبينُه، فقد أوضح كل شيء ولم 
يدع أعذارا لي شــخص يتذرع بها حتى يقول 

شيئا ...« )2٣(
 كتــب زيمر، في أواخر كتابــه وفي الفصل 

العاشر منه قائا:
ما يجري تقديمه اليــوم بإعتباره من الديانة 
البهائية، هو في حقيقة االمر العمل طبقا لوامر  
شوقي والذي يمکن تسميته ب )الشوقية( ومن 
خصوصياته الرقابة ومنع النشــاطات السياسية 
والنفي والتکفير وهي ليســت بالمعاييرالجيدة 
لنظام عالمي جديد. وأن ما يجري تعليمه اليوم 
من قبل المنظمة البهائية وتشکياتها هي تعاليم 
شوقي وترهات المنظمة البهائية وتشکياتها وال 
عاقة لها بالديانة البهائية؛ بل يجب تسميتها ب 
“الشوقية”. ويمکننا تصنيف كل التغييرات التي 

طرأت على الديانة البهائية باالمور التالية أدناه:
* الوصية المزيفة بموضوعــات ولي االمر و 
والية االمر و نصبه على رأس “ البرلمان العالمي”

* حراَسُه الشخصيين )ايادي المر(؛ 
* عــرض النقود من قبــل الناس وتقديمها 
تحت عنوان “حقوق اهلل”، التي يجب أن تنفق 
بواســطة  ولي االمر عبر التشکيات البهائية و 

المحافل المحلية والوطنية لألمور اللهية. 

الشک إن وضع 

كل هذه اإلمکانيات 

والصاحيات تحت 

تصرف شوقي 

افندي أمر يثير 

الريبة، وذلک 

لن شارع الديانة 

البهائية لم يمنح 

هکذا صاحيات 

من قبل في 

الکتاب االقدس وال 

في االلواح للذين 

يأتون من بعده 

وإنها المرة الولى 

التي تطرح هکذا 

امور بعد الصدور 

المفاجيء لهذه 
الوصية
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* الحکومــة البهائية العالمية او ما 
تعرف برابطة الکومنويلث البهائية؛ 

* وضع الرقابة؛ 
* طلب االعفاء من حضور المراسم 

الدينية للوافدين الجدد على الديانة البهائية؛ 
* اعان القبــول بالقوانين والقواعد الجانبية 
وملحقاتها التي جــری ذكرها في الواح الوصايا 

المنسوبة الى عبد البهاء؛ 
* العزلة الدينية عبر الحظر المحدود او الواسع 
للبهائيين: والطرد االداري والطرد  واالجتماعي 

الروحي؛ 
* المنظمة القائمة على أساس الحکم االلهي 
)الثيوقراطــي( حســب الترتيبات و تسلســل 

المراتب البهائية؛
* تبعية الفهــم الفردي للفهــم الجمعي و 
الجماعي: منع اعان حرية المعتقد على اساس 

الوصية المنسوبة الى عبد البهاء...
ومــع ان هيرمــان زيمــر يؤيد فــي كتابه 
تصريحات السيدة وايت حول زيف الوصية، وال 
يقيم هو بنفسه اي وزن للواح الوصايا المنسوبة 
الى عبد البهاء، لکن المركــز العالمي للبهائية 
)بيت  العــدل(، اعتبر ان مزاعم الســيدة وايت 
غير صحيحة وقــدم الدلة على صدقية الوصية 
المنســوبة الى عبد البهاء وزعــم ان  )جميع 
االشــخاص الذين يعرفون خط عبد البهاء في 
ايــران و غيرها مــن الدول يقبلــون ان الخط 
الموجود في الواح الوصايا يتطابق تماما مع خط 
عبد البهاء. وأنه نفس محمدعلي وحتى الذين 
يمکنهم أن ينتفعوا بإعتبار الوصية غير صحيحة 
لم يشککوا في صدقية ماجاء في الوصية، ما عدا 
السيدة االميركية وايت التي زعمت انها مزيفة 

والحال انها لم تعرف اللغة الفارســية 
التي كانــت غريبة عليهــا وتجهلها. 
كذلک فان خبيرالخط الذي استندت 
اليه الســيدة وايت هو ايضا من باد 
الغرب وهو ال يمکنه ان يبدي رأيه الحاسم من 

دون رؤية الخط االصلي.(
وجاء في قســم آخر من مذكرة بيت  العدل، 
ان المســئولين المدنيين في فلسطين، قبلوا 
بموضوع خافة شوقي أفندي وأعلنوا دعمهم له 

بإعتبار أن عبد البهاء قد أوصى به. )2٤( 
وحول تصريحات السيدة وايت في زيف وصية 
عبد البهاء، يری شعاع  اهلل البهائي الذي ليست 
له عاقة جيدة مع السيدة وايت والمتهم بنوع ما 
هو و أبوه  بالمشاركة في تزييف الوصية، فإنه مع 
تأييده الختاف خط الواح الوصايا المنسوبة مع 

خط عبد البهاء، كتب قائا:
 رغم أن تقرير آينسورت ميتشل حول احتمال 
زيف جميع أو بعض الواح وصايا عبد البهاء امر 
مؤكد ،ولکنه اليمکنه ان يکون عاما حاسما مئة 
بالمئة بأي حــال من الحوال. ذلک أن الوثيقة 
حتى وإن لم تکن بخط عبد البهاء نفســه لکنه 
من المحتمل أن عبد البهاء أملى المواضيع على  
أحد الکتاب أو على أحد أقاربه لکتابتها. وكذلک 
هنالک موضوعان يتعارضان مــع آراء الدكتور 
ميتشــل: اوال هو ال يملک خبــرة واختصاص 
بالخط الفارسي والکتابات الفارسية ولم يمتلک 
القدرة التي تؤهله قراءة الخط الفارســي. وثانيا 
يوجد هذا االحتمال وهو ان نماذج الخطوط التي 
عرضتها السيدة وايت على خبير الخط لم تکن 
خطوط عبد البهاء االصلية! أضف الى ان صحة 
وصدقيــة الوصية لم تتعرض أبدا الى شــکوی 

ما يجري تقديمه 

اليوم بإعتباره من 

الديانة البهائية، هو 

في حقيقة االمر 

العمل طبقا لوامر  

شوقي والذي 

يمکن تسميته ب 

)الشوقية( ومن 

خصوصياته الرقابة 

ومنع النشاطات 

السياسية 

والنفي والتکفير 

وهي ليست 

بالمعاييرالجيدة 

لنظام عالمي جديد



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

227
  شمــاره 9    بهــار 98

واعتــراض في محکمــة خاصة  وقد 
طلب من البهائيين الوثوق ب شوقي 
افندي وسائر حماة عبد البهاء الذين 

صدقوا بصحة  الوصية. )25(
قمر بهائى، حفيدة بهاء اهلل: الواح وصايا عبد 

البهاء مزيفة!
 من االشخاص الخرين الذين إعتبروا ألواح 
وصايا عبد البهاء مزيفة هي السيدة قمر البهائي 
)26( إنها حفيدة بهاء اهلل من إبنه بديع  اهلل. فقد 
ذكــرت هي في مقالة بعنوان عباس عبد البهاء 
كتبتها مطلع عام ١95٣ وزعمت ان الواح وصايا 
عبد البهاء زائفة. انها تقول لو افترضنا اننا قبلنا 
بأن الواح الوصايا هي من كتابات عبد البهاء نفسه 
فإنها سوف تقلل من سمعته. فبعض االشخاص 
الذين يلهثون وراء المصالح الدنيوية والشخصية 
كتبوا وصية ونسبوها الى عبد البهاء وبناء على 
اقوال السيدة نِغار بنت السيدة قمرالبهائي، فانه 
توجد هنالک رواية وقصة شــهيرة تتردد بين 
اعضاء اُســرة بهاء اهلل، بهذه الصــورة وهي: أن 
تنصيب شوقي افندي بمنصب  “والية المر” هي 
من بنات أفکار جدته السيدة منيرة خانم، زوجة 
عبد البهاء وانه من المحتمل ان تکون الســيدة 
منيرة خانم قد بادرت بمعية السيدة ضيائية خانم 
)والدة  شــوقي افندی( او سائر ذويه القريبين 
الى القيام بهذا العمل من اجل االستحواذ على 
الســلطة والقوة خلف زعامة شوقي، وذلک لنه 
كما أشارت السيدة قمر البهائي، أنه عندما كتبت 
الواح الوصايا، لم يکن شوقي سوی مراهقا ... وأنه 
لم تکن لديه القدرة على تفهم ابعاد المسئولية 
الکبيرة التي أناطها به هؤالء الشخاص. وهؤالء 
االشخاص سواء بادروا الى هذا العمل عن قصد 

وسوء نية او من دون تعمد، ال شک انهم 
ارتکبوا ذنبا ال يمکن غفرانه ضد عباس 
افنــدي. فالوصية التــي تتناقض مع 
وصية بهاء اهلل، انها مدعاة للخزي حقاً 
... الجميع يعلمون ان عباس افندي )مع علمه 
ان بهــاء اهلل كان قد حدد خليفته في حال وفاة 
عبد البهاء وأمر بإنتقال زعامة الجماعة البهائية 
الــى أخيه محمدعلي افنــدي( فانه ال يمتلک 
صاحية تعيين شــوقى افندی زعيما للجماعة 
البهائية. فهل يمکن تصور مخالفة وصية بهاء اهلل 
من قِبله؟ هؤالء االشخاص الذين كتبوا الوصية 
وتصوروا انهم يکونون قد عملوا بذلک على تکريم 
وتمجيد عبد البهاء، انهم في الواقع حملوه عيبا 
وعــارا، وهذا االمر يفهمه حتى عامة الناس، فما 
بالک بزعيم ديني! ذلک أنه في الظروف الحالية 
صوروا عبد البهاء بصورة إبن متمرد عمل خافا 
لما نصت عليه وصية أبيــه. تلک الوصية التي 

حصل بموجبها على استحقاق زعامته  )2٧(
 ومع انه حســب مزاعم بيت  العدل لم يکن 
لتصريحات السيدة روت وايت المزعزعة الفکار 
بعض البهائيين االلمان، لم يکن لها تأثير على بقية 
البهائيين )28(؛ لکن السيدة وايت كانت تحظى 
بتأييد ومودة عبد البهاء، وحسب رأي البهائيين 
االمريکان أيضا فإنها ُعرفت بانها شخصية ايجابية 
وغيــر منحازة، تمکنــت تصريحاتها من إيجاد 
تأثيرات كبيرة في البهائيين في اوربا واميركا و 
سائر نقاط العالم. و في المانيا ساهمت إجراءات 
السيدة وايت بايجاد “االتحاد العالمي للبهائيين” 
بجهودها هي و جهود هريجــل، وأصدقاء عبد 

البهاء.
كذلک فقد انتشرت هذه التصريحات بصورة 

من االشخاص 

الخرين الذين 

إعتبروا ألواح وصايا 

عبد البهاء مزيفة 

هي السيدة قمر 

البهائي )26( إنها 

حفيدة بهاء اهلل 

من إبنه بديع  اهلل. 

فقد ذكرت هي 

في مقالة بعنوان 

عباس عبد البهاء 

كتبتها مطلع عام 

١95٣ وزعمت ان 

الواح وصايا عبد 

البهاء زائفة
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واســعة في العالم بواســطة هيرمان 
زيمر و عــدد من بهائيي العالم الذين 
ما كانوا ينظرون بايجابية الى شــوقي 
وطبقا لبنود كتــاب العهد الى ميرزا 

محمدعلي االخ غير الشقيق ل عبد البهاء والذي 
كانوا يعتبرونه الخليفة القانوني ل بهاء اهلل. ولوال 
التصرفات العنيفة والمتشددة التي اتخذها شوقي 
افندی وإجراءاته في طرد المعارضين والمنتقدين 
والمحتجين بصورة واسعة، لکان من الصعب عليه 
أن يتمکن مــن الهيمنة على الوضاع ومواصلة 
زعامته الموحدة للبهائيين. كذلک فان استقرار 
الحکومة الخاضعة لقيمومة بريطانيا في فلسطين 
بدال من الدولة العثمانية، واالرتباط الجيد جدا 
ل شوقي افندی مع الحکومة الجديدة، وروحية 
البهائيينـ  الراضين دوما عن االوضاع الموجودة  
ـ لم تکن عديمة التأثير أيضا في غلبة شــوقي 

افندي وموفقيته في قمع معارضيه.
النتيجة •

الوصية المنسوبة الى عبد البهاء والتي واجهت 
في البداية تحديا جديا فــي القبول والصدقية  
والمشروعية، حصلت على قبول غالبية البهائيين 
مع مرور الوقت وعرفت فيما بعد بعنوان وثيقة 
مهمة جــدا وُمکملة لکتاب البهائيين المقدس 
)االقــدس( و أصبح باإلمکان االســتناد اليها. 
وطبقا لهذه الوثيقة أصبح شوقي افندي يمتلک 
صاحيات خاصة لم تجر اإلشارة اليها سابقا في 
الکتاب االقدس. وقد تم إعتباره في الواح الوصايا، 
باعتباره ركنا مــن اركان الديانة البهائية والذي 
يمتلک ارفع درجات القوة واالقتدار وأنه في حال 

تم حذفه سوف تضمحل العقيدة البهائية.
وبالرغم من المحاوالت التي قام بها معارضو 

شــوقي إلســقاط وصية عبد البهاء 
وإعتبارهــا مزيفة لم تثمر عن نتيجة 
فقد تمکن شوقي من إبعاد معارضيه 
من المسرح وتمکن عمليا من قيادة 
الجماعة البهائية لســنوات طويلة، لکن المزاعم 
التــي طرحت حوله لم تجــري ماحقتها أبدا 
في محکمة مختصة ومحايدة ولم تقدم اإلجابة 
الازمة على تلک المزاعم فکان البهائيون يرون 
فــي الوضاع الموجودة دوما بمثابة عطية الهية 
ومطلب الجمال الميمــون ل )بهاء اهلل(، لذلک 
لم يبذلوا أي مسعى لمتابعة تلک المزاعم التي 
كانت السبب في حدوث التطورات الساسية في 

الديانة البهائية.   

المذكرات : 
١- مجموعة الواح الجمال القدس االبهى - لجنة 
نشر المؤلفات المرية فارسية وعربية - هوفهايم 
- المانيا الطبعة االولى ١٣٧ البديع عام ١980 

ميادي ،ص ١٣6.
2- عبد الحسين آيتي المعروف ب ) آواره( من 
الدعاة المحظيين باهتمام عبد البهاء تخلى عن 
البهائية وعاد الى احضان االســام بعدما توصل 
الى معلومات عــن البهائية بعد وفاة عبد البهاء 
وحلول شوقي أفندي مکانه، وقد ألف بعد ذلک 

كتاب )كشف الحيل( في الرد على البهائية.

الوصية المنسوبة 

الى عبد البهاء 

والتي واجهت 

في البداية 

تحديا جديا في 

القبول والصدقية  

والمشروعية، 

حصلت على قبول 

غالبية البهائيين 

مع مرور الوقت 

وعرفت فيما بعد 

بعنوان وثيقة مهمة 

جدا وُمکملة لکتاب 

البهائيين المقدس 

)االقدس( و أصبح 

باإلمکان االستناد 

اليها. وطبقا لهذه 

الوثيقة أصبح 

شوقي افندي 

يمتلک صاحيات 

خاصة لم تجر 

اإلشارة اليها سابقا 

في الکتاب االقدس
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٣- حســن نيکو من مواليد بروجرد 
عام ١295 هجــري، كاتب ومدرس 
في ثانويات طهران ومن دعاة البهائية 
المبرزين وقد عاد الى أحضان االسام 

تزامنا مع عودة آيتي. ألف كتاب فلسفه نيکو في 
خمس مجلدات للرد على البهائية.

٤- فضل اهلل مهتدي المعروف ب)صبحي( من 
مشاهير دعاة البهائية، كاتب عبد البهاء الخاص 
بعد وفاة عبد البهاء وحلول شوقي أفندي محله 
تخلى عن البهائية للتعبيرعن إحتجاجه وعاد الى 
أحضان االســام وأصبح من زمرة المعارضين 

الشداء للبهائية.
5-  أحمد سهراب )١958 - ١89٣( سکرتيرعبد 
البهــاء ومترجمه كان من عــام ١9١2 وحتى 
١9١9  كان كاتبا المعا ومن االعضاء االصليين 
لتشکيات البهائية في اميركا،  طرد عام ١9٣9 
من الجماعة البهائية بسبب معارضته ل شوقي 

افندي.
6- الســيدة روث وايت (Ruth White)كاتبة 
اميركية ثرية، إعتنقــت البهائية في زمن عبد 
البهــاء لکنها و بعد أن علمت بخافة شــوقي 
أفنــدي إنبرت لمعارضة البهائية وتشــکياتها 

اإلدارية.
٧- كتاب مذكرات االنحطاط والسقوط - فضل 
اهلل مهتدي )صبحي( صفحة 2١9 و 220 الذي 
إهتم بشــرح هذا الموضوع و طبع نســخة من 

الشيک المشار اليه سابقا.
8- Ainworth Mitchell

9- النص الکامل لتقرير الدكتور ميتشل الموجود 
في العنوان التالي

http://www.fglaysher.com/bahai-

censorship/camichell-report.

htm 

١0-  كتــاب الديانة البهائية وعدوها، 
المنظمة البهائية - روث وايت 

THE BAHA’I RELIGION AND ITS EN-

EMY, THE BAHAI ORGANIZATION; 

THE TUTTLT COMPANY RUTLAND; 

VERMONT; 1929

١١-  نفسه. 
١2-  المجلة الخبرية للبهائية رقم ٤/٣١/١929 
نقا عــن كتاب المراســات بيــن المفوض 
السامي في فلســطين وبين  روث وايت حول 
االلواح المنسوبة الى عبد البهاء في مارس آذار 
١92٣ الترجمة االلمانيى ـ اشتوتغارت، طباعة 

استنسيل. 
١٣- كتــاب الديانة البهائية و عدوها، المنظمة 

البهائية، روث وايت.
14- HERMANN ZIMMER 

15-“A FRAUDULENT TESTAMENT 

DEVALUES THE BAHAI RELIGION 

INTO A POLITICAL SHOGHISM”. 

WORLD UNION FOR UNIVERSAL 

RELIGION AND UNIVERSAL PEACE.

 مــن إصدارات االتحاد العالمــي للديانة العامة 
والسام العالمي )اإلسم الذي وضعه زيمر الفکاره 

و تشکياته(.
١6- أشــهرعملية تزييف تاريخية حصلت في 
القرون الوسطى نتيجة للتأثيرات السياسية الواسعة 
الناتجة عن العاقات بين الکنيســة والحکومة، 
والتي إتخذت صفة تاريخية، هي وصية القيصر 
قسطنطين الکبير دوناتيوكنستانتيني c.c اول 
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ملوک رومــا )عام ٧50 ميادي( وهو 
الذي بادر الى التسامح مع المسيحيين 
وأوقف إعدام أتباع عيسى. فبعد شفائه 
المسيحية  الجذام، إعتنق  من مرض 

وأدی غسل التعميد وأصبح في الظاهر من انصار 
المسيحية، ظهرت بعدها وصية منسوبة اليه منح 
فيها صاحيات خاصة الى البابا سلفستر الول 
وإعتبره زعيما ربانيا وإعتبر أن معارضته تعني 
معارضة الرب. تلک الوصية التي جعلت الکنيسة 
والبابــا يتحکمان ردحا طويا مــن الزمان في 

شئون العالم.
١٧- يهودا االســخريوطي من أتباع وحواريي 
المسيح )ع( قام بخيانة المسيح من أجل المال.

١8- كتاب القرن البديع أهم مؤلفات شــوقي 
أفندي، طباعة ويلمث ١9٧0.

(SHUAULLA BE- ١9- شــعاع اهلل البهائي
(HAI، نجل محمد علــي و ابن أخ عبد البهاء 

وحفيد بهاء اهلل ولد في عکا عام ١8٧8 ميادي 
ونشا وترعرع تحت اشراف جده.

20- كتابات شعاع اهلل البهائي، مجموعة كتاب 
لم يصدر، تم تأليفه أواســط عقد ١9٤0 واطلق 
عليه تسمية )الديانة البهائية( قام السيد اريک 
استتســون بادراج هــذه الکتابات فــي كتابه 

المسمى ب )التاريخ الخفي(.
A LOST HISTORY OF THE BAHAI 

FAITH THE PROGRESSIVE TRADI-

TION OF BAHAULLAH FORGOTTEN 

FAMILY SHUAULLAH BEHAI ERIC 

STETSON; EDITOR VOX HUMRI 

MEDIA NEWARK; DELAWARE.

www.baha- 2١- موقع االبحاث البهائيــة

iresearch.org مقالة حول تعاليم 

والواح وصايا عبد البهاء مطلع شــهر 
آذر عــام ١٣95 هجري شمســي 
المصادف ل 22نوفمبر تشرين الثاني 

عام 20١6
 (HORACE HOLLY) 22- هوراس هولــي
مواليد ٧ ابريل نيسان عام ١88٧  في أميركا، 
من أعضاء البهائية المؤثرين والبارزين. إنضم 
للبهائية عام ١909 والتقــى عبد البهاء عدة 
مرات تم تعيينه من قبل شــوقي افندي في 
زمــرة ايادي االمر من عــام ١95٧ حتى عام 

.١96٣
2٣- كتاب السام العالمي ١925 المجلد 2ص 

٤52، المنقول عن كتاب هيرمان زيمر.
2٤- ملزمة سطوة الميثاق الجزء الثاني ترجمة 
حسن محبوبي من النسخة االنجليزية، الصادرة 
عن المحفل الوطنــي لبهائيي كندا في اكتوبر 

تشرين اول  ١9٧6 ص ٣8.
25- موقــع ابحاث البهائية، مقالة تعاليم والواح 

وصايا عبد البهاء 
25- ســايت بهائي پژوهي، مقاله تعاليم و الواح 
وصاياي عبدالبهاء مطلع شــهر آذر عام ١٣95 
هجري شمسي المصادف ل 22نوفمبر تشرين 

الثاني عام 20١6
26- قمر البهائية  GHAMAR BEHAI)١90٤ـ 
١9٧0( حفيدة  بهاء اهلل من إبنه  ميرزا بديع  اهلل.

2٧- الوثيقة رديف20 )التاريخ الخفي(
28- ترجمة بخط اليد مؤرخة في 2٣ ديسمبر 
كانون اول ١9٧6 من بيت العدل تخاطب أيادي 
أمر اهلل ومشــاوريه في القارات، نقلبا عن ملزمة 

سطوة الميثاق.
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The relation between religion and politics has always been a matter of 
dispute among the intellectuals. 

Bahaism clearly speaks about this relation. Bahaullah, the leader of Ba-
ha’ism, ordered his followers to fully obeying the rulers and governments. His 
successor, Abdul-Baha, in his book entitled “The Secret of Divine Civilization 
“talked about his ideas of Noninterference in Politics.

Shoghi Effendi, the Third Leader of Baha’ism, also continued the same 
direction and declared that Baha’ism is a nonpolitical faith and obeys the 
full obedience to all governments.

The history of Iran shows that the Baha’is had an influential role in orga-
nizing, Progressing and even the defeats of some historical events.

This article, explores the role of Baha’is in Constitutional Movement, Jun-
gle Movement, 1299 Coup, Relation with Israel, Pahlavi Dynasty and the 
other interferences of Universal House of Justice and the followers of Baha’i 
Faith in the politics of Iran. It also examines and answers this question that 
whether the Baha’is are subordinates and followers of rulers and are keen 
to tenure the hearts of people or referring to the sayings of Shogi are pre-
paring programs to capture the states and governments and establishing  
a Worldwide Baha’i Government? 
Key Words:
Noninterference in Politics, House of Justice, Abdul Baha, Constitution, 
Shoghi. 

Non-interference and Non-interference  
in Politics, from assertion to reality 

By : Narges Hadji Ghorbani
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Abdul-Baha and Shoghi thought that the administrative order of the world 
has a significant problem and they tried to resolve it on the basis of the Ba-
ha’i Administration. They believed that the world countries are either under 
a full dictatorship or a full democracy. They claimed that the Baha’i Adminis-
trative Order is away from this problem and it is a new order between those 
two systems.

They claimed that there is a divine pillar named The Guardian of Faith 
who is the head of the administration and explains and comments the Ba-
ha’i teachings and writings and he is the connector between the Creator 
and the Created and protects the world order democracy.

Secondly, there is an elected House of Justice which is the second pillar of 
Baha’i Faith. Its function is legislation in Baha’ism when there are no clear 
laws in Baha’i writings and it protects the community from full dictatorship.

The Guardian of Faith who is the permanent head of the House of Jus-
tice supervises the approvals of it and informs the members of the House 
if there will be any contradiction with the main writings of the Leaders to 
revise their decisions and legislations. In this system, they claim that there 
will be a divine guarantee to House decisions and on the other hand, the 
House will decide and canonize about the new problems, questions, and 
requirements in coordination with the new human demands. 

In this article, we review this system and discuss the bugs and objections 
in practice. There are three main points in this review:

Firstly, there were not any time that these two pillars were together in 

The causes of devolving the legislation
authority to House of Justice and its problems

By : Zeinab Khanzadeh
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any time of the history of Baha’ism and this vacuity cannot solve the prob-
lems of Baha’i Faith and its followers in its administrative order.

Secondly, the current House could not furnish and fulfil its functions in 
the absence of the Guardian and in many occasions has refused to do its 
duties.

Thirdly, sometimes these two Pillars interfered to their own functions. 
In one side Abdul-Baha and Shoghi made rules, and on the other side the 
House carried out the interpretation of the Baha’i texts.

There are many problems in the system of Baha’i administration order.
Key Words:
House of Justice, the Guardian of the Faith, Administration Order, Require-
ments of the Time, Democracy, Dictatorship
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Abstract:
The repentance of Baha’i elites and scholars from Baha’i faith and writing 

about what they discovered of leaders and other Baha’is during their Baha’i 
lives  is a way to find out the true face of this faith and its leaders. In fact, 
by referring to the writings and memoirs of some of the repentants  of Ba-
ha’i faith, one can gain a better understanding of this sect.

Hajj Mirza Hassan Boroujerdi, nicknamed Niko, is one of the most promi-
nent Baha’is missionaries. He publicly denounced Baha’is and disliked them 
after many years of being among the Baha’is and living with their leaders 
and their followers and witnessing the deviation in the behavior of the lead-
ers and the differences between their actions and what they announced.
This article briefly describes the life story of Niko.

A brief description of Hasan Nikoo’s
biography

By: Elahe Yazdiani
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Abstract:
Colonel Yadollah Sabet Rasekh was one of the most prominent Baha’is in 

the time of Shoghi Effendi and after him in Iran. 
He left the Baha’i faith and became a Muslim. Sinc he had important 

information about the Baha’i faith and the Baha’i leaders, his reports and 
writings could be  a reliable source for scholars working on history of   the 
Baha’i faith. 

Gooy publishing company has published a book called “Up and Down», in 
which some of his writings and memories have mentioned. One of the re-
markable things that he mentions is the sudden murder of Shoghi Effendi, 
the third leader of the Baha’is at the hands of his closest friends.

Description of the sudden death of 
Shoghi Rabbani and the deviation of 

the Hands of the Cause
By: Sabet Rasekh
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Abstract:
Dowry is a historical tradition from old ages and has been carried out 

in various forms in various societies. Since ancient times, almost all of 
the faiths have spoken out of Dowry in general. The Baha’i leaders have 
claimed the equality of male and female. Not only such an equality is not 
found in their religion, but also they have considered different Dowry for 
the spouses of men living in the cities and men who live in the villages.

On the other hand, in addition to the differences in Dowry there are dif-
ferent inequalities in the Baha’i Faith in other cases such as inheritance, 
elections in the House of Justice, Hajj, etc. 

Dowry in the Baha’i Faith

By: Maryam Agah
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Mirza Ali Mohammad Bab Shirazi in his youth life had spent some times 
in Karbala (Iraq) and studied in the schools of Shaykhieh Schools. He 
was affected by their teachings and believed that a permanent inductor 
(Bab=Gate) is necessary during the occultation of Imam Mahdi (a.s).

Then he claimed that he is the Gate (Bab) of Imam Mahdi and the suc-
cessor of his late teacher (Kazim Rashti) on 5th of Jamadi – ul Avval, 1260 
(after hejrah-lunar calender) to one of his classmates named Mulla Hussein 
Boushroyei in Shiraz (South Iran).

According to Baha’i sources, he offered the book of Ahsan ul Ghesas (Ex-
egesis of Josef Chapter of Quran) to Mulla Hussein as a proof to his claim. 

The Baha’is celebrate that date as the annual ceremony of the being cho-
sen of Mirza Ali Mohammad Bab as the new messenger of God.   

The general contents of that book consist of some interpretations of the 
sentences of the Josef Surah (chapter) and concentrated to his claim that 
he was the Bab (Gate) of Imam Mahdi (a.s) and he was encouraging his 
followers to try hard to preparing the appearance of Imam Mahdi.

Book Review
Exegesis of Josef Part of Quran

(Ahsan – ul  Ghesas)
By: Dr Abdullah Haghighi

International Affairs, PhD. and expert in religions
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Eric Stetson is one of the famous researchers and writers who was ex-
pelled from the Baha’i faith after 4 years of active membership because of 
his critical positions and free thinking views. He was trying to do some re-
forms in the Baha’i Faith by showing different difficulties and faults through 
his speeches and writings. He even proposed a new Baha’i Group. He never 
had a militant and hard position toward Baha’i Administration but he had 
serious critiques on UHJ of  Baha’is.

Stetson does not believe in the infallibility of Baha’i Leaders and believes 
that this kind of attitude will cause the dictatorship and autarchy inside 
the Baha’i community. He does not recognize the current process of Baha’i 
leadership and believes that Mohammad Ali Effendi (the brother of  Ab-
dul-Baha) was the real legitimate leader of Bahaism after Bahaullah.

He is not optimistic about the future of Bahaism and thinks that in this 
situation this faith will not benefit and acquire a significant progress and 
ability. He also has some critiques about the book of Aqdas of Bahaul-
lah and does not accept it as a suitable teaching and book for the 21st 
century. 

Eric Stetson’s Viewpoint on Baha’is

By: Hamid Farnagh
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