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اشتراک یکساله شهرستان 60000 تومان

اشتراک یکساله تهران 54000 تومان

اشتراک یکساله برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی 48000 تومان

هزینه ارسال دوره سال اول 45000 تومان
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نشانی دفتر مجله: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، 
خیابان ابوذر، کوچه 12 پالک 13

تلفن: 22898425

فصلنامــه بهایی شناســی، از مقاالت، 
تحقیقات و نظرات اساتید و محققان در 
موضوعات تخصصــی مرتبط با بهائیت 
استقبال نموده و به انعکاس آنها با نام و 
پرداخت.  خواهد  نویسندگان  مسئولیت 
دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

عکس روی جلد، مربوط به آقای خوان کول، 
روشنفکر و سیاستمداری رویگردان شده 

از بهائیت است.
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بعد.از.انتشــار.هم.زمان.شــماره..2.و.3،.بسیارى.از.

همراهان.بهائى.شناســى،.با.تشويق.هاى.دلگرم.کننده..

خود،.ما.را.نواختند.و.به.درســتى.مسیرى.که.گام.در.

آن.نهاده.ايم،.بیش.از.پیش،.مطمئن.ساختند..بى.گمان.

گفتگــوى.منطقــى.و.آزادانــه،.در.فضايى.تحقیقى.و.

پژوهشى،.مهم.ترين.موضوعى.است.که.در.عرصه.نقد.

و.بررســى.يک.تفکر.به.آن.نیاز.داريم..بهائى.شناســى.

نیز.از.روز.انتشــار.نخستین.شماره،.وجهه.همت.خود.

را.بر.اين.روش.قــرار.داد.و.تالش.کرد.با.ادبیاتى.فاخر،.

به.دور.از.تعصب.و.قوى.شدن.رگ.هاى.گردن.به.حجت،.

تحلیل.هايى.علمــى.را.به.عالقه.مندان.پژوهش.در.اين.
عرصه.و.البته.مخاطبان.بهائى.خود.تقديم.کند..

به.عنوان.مدير.مســئول،.حتى.پیش.از.انتشار.اولین.

شماره،.انتظار.داشتم.برخى.بهائیان.هم.وطن،.اين.تالش.

را.ســتیزه.اى.علیه.خود.قلمداد.کرده.و.با.بهائى.ستیز.

نامیدن.آن،.ســاير.هم.کیشان.خود.را.از.مطالعه.و.دقت.

در.مطالب.اين.فصلنامه.منصرف.کنند،.اما.دو.اتفاق.ويژه.

در.اين.میان،.تلخى.تحقق.اين.پیشبینى.را.زدود.و.کام.
همکارانم.را.شیرين.کرد:

نخست.آنکه.برخى.بهائیان.در.نمايشگاه.هاى.مختلف.

کتاب.و.مطبوعات،.با.مراجعه.به.غرفه.بهائى.شناسى.باب.

گفتگو.و.تبادل.انديشــه.با.کارشناسان.اين.مؤسسه.را.

گشودند.که.اين.فتح.باب،.باعث.پیمودن.مسیرى.شد.که.

هنوز.نیز.ادامه.دارد.و.به.باز.شدن.برخى.گره.هاى.علمى.

موجود.در.ذهن.طرفین.گفتگو.انجامیده.است..امیدوارم.

که.ادامــه..اين.گفتگوها.ـ.که.متأســفانه.با.ترس.اين.

مراجعه.کنندگان.از.ساير.هم.کیشان.خود.و.تشکیالت.

.در.آينده.موجب.گشايش.بیشتر. بهائى.دنبال.مى.شودـ.

در.مباحث.و.برطرف.شدن.بسیارى.از.سوء.تفاهم.ها.در.
ذهن.اين.عزيزان.هم.وطن.و.بامنطق.شود.

دوم.آنکه.برخى.نويســندگان.بهائى،.دست.به.قلم.

بردند.و.بر.مقاالت.شماره.نخست.اين.فصلنامه،.نقدهايى.

نوشتند.که.در.شماره..گذشته،.پاسخى.به.نقد.آقاى.تورج.

امینى.درباره.مصاحبه.آقاى.احمدپورمرور.با.محوريت.

کتاب.فرانچســکو.فیچیکیا.به.قلم.خانم.هدى.تفضلى.

منتشر.گرديد..هرچند.که.هنوز.واکنشى.از.سوى.آقاى.

امینى.نســبت.به.اين.پاسخ.مالحظه.نکرده.ايم،.اما.اين.

گفتگــوى.علمى.را.به.فال.نیک.مى.گیريم.و.امیدواريم.

که.در.آينده.ادامه.داشته.باشد..در.اثناى.انتشار.شماره..2.

و.3،.مقاله.ديگرى.از.ايشان،.يعنى.آقاى.امینى،.در.نقد.

مقاله.آقاى.حبیى.با.محوريت.نقد.کتاب.ايقان.منتشر.

شد..انتشــار.دومین.نقد.از.ايشــان.نسبت.به.مقاالت.

بهائى..شناســى،.از.اين.جهت.که.نويسندگان.بهائى.را.

بر.ســر.ذوق.آورده.تا.گفتگوها.را.بر.مطلب.اصلى.مورد.

طـلیـعه
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اختالف.يعنى.داليل.حقانیــت.يا.عدم.حقانیت.آيین.

بهائى.متمرکز.کنند،.باعث.خوشــحالى.بیشتر.من.و.

همکارانم.در.بهائى.شناسى.شده.است..هرچند.که.اگر.

اندکى.از.تندى.قلم.در.نوشته.هاى.آقاى.امینى.کاسته.

شود،.مى.توان.به.آينده.بهتر.چنین.مکاتباتى.امیدوارتر.

بود..به.هــرروى.آقاى.حبیبى.نیز.مقاله..آقاى.امینى.در.

نقد.مقاله.خود.را.مورد.بررسى.و.توجه.قرار.داده.و.بر.آن.

پاسخى.نوشته.اند.که.در.همین.شماره.از.نظر.خوانندگان.
بهائى.شناسى.مى.گذرد.

در.اين.شــماره.همانند.شماره.هاى.پیشین.از.مقاله.

فاضل.ارجمند،.آقاى.ســید.مقداد.نبــوى.در.موضوع.

شهیدان.بیان.بهره.مند.شده.ايم..همچنین.تحلیل.برخى.

اخبار.مرتبط.با.جامعه..بهائى.و.نیز.نقد.و.تحلیل.و.پاسخ.به.
جزوه..رفع.شبهات،.بخش.هاى.ديگر.اين.شماره.هستند.
سرمقاله..اين.شماره.اختصاص.به.موضوع.بسیار.مهم.
.اجتماعى.و.کاربرد.آن.در.تبلیغات. توســعه.اقتصادىـ.
بهائى.دارد.کــه.موضوع.آن.را.در.شــماره.هاى.بعدى.
بهائى.شناســى.پیگیرى.خواهیم.کرد..از.پژوهشگرانى.
که.در.اين.حوزه.نسبت.به.تشکیالت.بهائى.مطالعاتى.
دارند.دعوت.مى.شــود.تا.مقاالت.خود.را.براى.انتشار.به.

بهائى.شناسى.ارسال.کنند..
ازآنجاکه.اين.شماره.در.ايامى.منتشر.مى.شود.که.در.
آستانه.برگزارى.جشن.هاى.200.ساله.تولد.بهاءاهلل.در.
سراســر.جهان.توسط.تشکیالت.بهائى.هستیم،.سعى.
کرده....ايم.تا.در.اين.شــماره.مقاالتى.را.درباره.شخصیت.

بهاءاهلل،.احکام.صادر.شده.توسط.او.و.تاريخ.زندگى.اش.به.
خوانندگان.تقديم.کنیم.

در.اينجا.بر.خود.الزم.مى.دانم.ضمن.شکرگزارى.به.

درگاه.حضرت.حق،.که.توفیق.ايجاد.چنین.بسترى.را.

براى.همکاران.بهائى.شناسى.فراهم.نمود،.از.تمام.عزيزانى.

که.با.تشويق.هاى.خود.در.اين.مدت،.ما.را.دلگرم.کردند.

و.يا.با.نقدهاى.دلسوزانه.خود،.برخى.کاستى.ها.را.به.ما.

گوشزد.کردند،.تشکر.کنم.و.از.آنان.براى.ابراز.نظر.بیشتر.
نسبت.به.مطالب.اين.فصلنامه،.دعوت.به.عمل.آورم..

همچنین.الزم.اســت.يادآور.شــوم.که.بهائى.شناسى.

آمادگى.دارد.نوشــته.هاى.پژوهشــگران.و.صاحب.نظران.

اين.عرصه.را.براى.عرضه.به.جامعه.علمى.کشــور.منتشر.

ســازد،.منوط.به.آنکه.اوالً.قواعد.علمى.در.نگارش.مقاالت.

رعايت.شود.و.ثانیاً.در.آن.از.هرگونه.بى.احترامى.نسبت.به.

هم.وطنان.بهائى.پرهیز.شود..بیان.اين.نکته.خالى.از.لطف.

نیست.که.بهائى.شناسى،.هرگز.در.پى.ستیزه.با.هم.وطنان.

بهائى.خود.نبوده.و.نیســت؛.بلکه.آنان.را.داراى.اشتباهات.

عقیدتى.و.فکرى.مى.داند.و.بهترين.راه.رفع.اين.مشکالت.

را.گفتگوى.سازنده،.جدى،.منطقى.و.به.دور.از.هیاهوهاى.

رايج.و.غوغاســاالرى.مى.پندارد.و.در.اين.مسیر،.به.برخى.

بداخالقى.هــاى.معدودى.از.بهائیان.توجه.نکــرده،.از.آن.

دلسرد.نمى.شود،.بلکه.چشم.امید.خود.را.به.بهائیانى.دوخته.

که.على.رغم.برخى.تحريم.ها،.همچنان.مطالب.اين.نشريه.را.
پیگیرى.و.دربارۀ.آن،.منصفانه.قضاوت.و.ابراز.نظر.مى.کنند.
مدير.مسئول
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فعـالیت هاى توسعه اجتماعى - اقتصادى بهـائیان
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برای تمرین های 

کامپیوتری 

دانش آموزان، 

متن هایی از آثار 

و نوشته های 

بهائی برای آن ها 

انتخاب شده 

بود؛ به من اطالع 

دادند که در پایان 

کالس کامپیوتر، 

که هفتاد نفر 

در آن شرکت 

داشتند، دو نفر از 

آن ها بهائی شده 

بودند. این پروژه 

توسعه ای، ابتکار 

فردی بود و دولت 

گامبیا درآن نقشی 
نداشت

چکیده •
يکى.از.مشکالتى.که.مسئوالن.و.مردم.
در.کشورهاى.مختلف.جهان.سوم،.خصوصاً.
کشورهاى.اسالمى،.با.آن.مواجه.اند،.فعالیت.

تبلیغى.بهائیان،.در.پوشــش.فعالیت.هاى.توســعه.

.اقتصادى،.ولى.با.هدف.تالش.براى.تغییر. اجتماعىـ.

دين.افــراد.مورد.تبلیغ.و.به.ويژه.کودکان،.نوجوانان.و.

جوانان.اســت..اين.روش.تبلیغ،.اگرچه.از.نظر.قانونى.

و.اخالقى.پسنديده.نیست،.و.بیت.العدل.نیز.به.نظر.

مى.رســد.به.آن.واقف.است،.با.اين.حال.همچنان.به.

اجراى.اين.روش.تشويق.مى.کند..در.اين.مقاله،.ترجمه.

بخشــى.از.نوشته.هاى.يکى.از.اساتید.جامعه.شناس.
غربى.است.که.به.اين.موضوع.مربوط.است.

مقدمه مترجم •
روش.تبلیــغ.در.پوشــش.فعالیت.هاى.توســعه.
اجتماعى-اقتصادى،.در.ادبیات.بهائى.به.عنوان.روش.
تبلیغ.غیرمستقیم.نامیده.شده.است.که.مشتمل.بر.
ارائه.تعالیم.و.خدمات.اجتماعى.و.بشردوستانه.مورد.
نیاز.مردم.عادى،.به.عنوان.وسیله.اى.براى.جلب.توجه.
آنان.و.سپس.ارائه.مطالب.تبلیغى.خاص.بهائیان.است..
براى.مثال،.تعلیم.زبان.اسپرانتو.طريق.مفید.براى.ارائه.
غیرمســتقیم.امر.بهائى.به.نفوس.بسیارى.بوده.است.

)شوقى.افندى،.انوارهدايت،.28.مه.1937(.
.در.کتاب.هاى.تبلیغى.جديد.بهائیان،.که.در.جلسات.
تبلیغى.روحى.ارائه.مى.شود.نیز.صراحتاً.بر.استفاده.از.
.که. روش.هاى.تبلیغى.پوششى،.براى.جلب.مخاطبانـ.
اکثراً.کودکان.و.نوجوانان.کم.اطالع.هستند.ـ.توصیه.
و.تاًکید.شده.است..در.پیام.رضوان.2008.بیت.العدل،.
پــس.از.تمجید.از.بهائیان.فعال.در.امر.تبلیغ،.چنین.
بیان.مى.شود:.»آن.ها.با.اســتقامت.و.استمرار.در.امر.
تبلیغ،.از.توانايى.بیشترى.برخوردار.شده.اند.تا.دريابند.
که.آيا.استعداد.شــنونده.آن.ها.مستلزم.آن.است.که.
محتاط.باشند.يا.جسور؟!.سريع.باشند.يا.صبور؟!.روش.

مستقیم.اختیار.کنند.يا.غیرمستقیم؟!«.
نحوه..بیان.و.ادبیات.بیت.العدل،.روشن.مى.کند.که.

به.خوبى.از.غیراخالقى.و.غیرقانونى.بودن.

روش.هــاى.تبلیغى.به.کار.گرفته.شــده.از.

سوى.مبلغان.خود.آگاه.است،.لذا.به.آن.ها.

دســتور.احتیاط.و.پنهان.کارى.مى.دهد.و.

شــیوه.هايى.را.که.معموالً.يک.شــکارچى،.در.پهن.

کردن.دام.و.حمله..آرام.و.جســورانه.و....به.کار.مى.برد،.

به.مبلغان.بهائى.متذکر.مى.شود..مطلبى.که.در.ادامه.از.

نظر.خوانندگان.محترم.بهائى.شناسى.مى.گذرد،.از.قلم.

يک.استاد.دانشگاه.غربى،.متخصص.در.جامعه.شناسى.

دينى.و.آشنا.با.ساختارهاى.بهائى،.تاًيید.و.تصديقى.بر.

فعالیت.تبلیغى.مزورانه.بهائیان.در.کشورهاى.جهان.

سوم.است.که.متاًسفانه.در.ايران.هم.دنبال.مى.شود..

شايسته.است.مسئوالن.و.قانون.گذاران،.به.نحو.مقتضى.

و.با.تصويب.قانون.مناسب،.فعالیت.تبلیغى.و.تشکیالتى.
اين.فرقه.)کالت(.را.ممنوع.سازند.
*****

.در.سال.1983،.بیت.العدل.جهانى.با.صدور.و.انتشار.

دستورالعملى،.بهائیان.را.به.ورود.در.پروژه.هاى.توسعه.

اجتماعى.و.اقتصادى.تشويق.کرد..اين.فعالیت.ها.در.

سطح.ابتدايى.طراحى.شــده.و.هدف.از.آن.تقويت.و.

پشتیبانى.از.برنامه.هاى.تبلیغى.بهائى.است.1.در.همان.

سال،.بهائیان.به.حضور.و.خدمت.رسانى.در.سازمان.هاى.

داوطلبانه.غیرفرقه.اى.نیز.تشــويق.شدند.و.اين.يک.

تغییر.عمده.از.سیاست.عملى.پیشین.بیت.العدل.بود.

که.بهائیان.را.از.حضور.در.چنین.فعالیت.هايى.برحذر.

مى.داشــت.2.ورود.بهائیان.به.اقدامات.و.فعالیت.هاى.

توسعه.اى.بسیار.شــبیه.اقدامات.رقباى.اصلى.آن.ها،.

ســازمان.هاى.مســیحى،.در.آفريقا،.آسیا.و.امريکاى.

جنوبى.است.ولى.آنچه.که.از.بررسى.ها.دريافت.مى.شود،.

اين.است.که.منابع.مالى.دراختیار.بهائیان.بسیار.کمتر.

از.امکانات.و.منابع.ســازمان.هاى.مسیحى.است..اکثر.

پروژه.هاى.توســعه.اى.بهائى.ساده.و.کوتاه.مدت.است؛.

مثل.کاشــت.درخت،.اردوهاى.بهداشتى،.دوره.هاى.

آموزشــى.کوتاه.مــدت؛.و.البته.برخــى.کالس.هاى.

آموزشــى.و.ســوادآموزى.3.درســال2001،.بهائیان.
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پروژه در سطح 

بسیار کوچکی 

شروع شده بود، 

تا آنکه در سال 

1993، سازمان 

بهداشت عمومی 

کانادا کمک 

100,000 دالری 

به پروژه ارائه 

کرد. در آن زمان 

پروژه به بیش از 

20 روستای واقع 

در بخش کومی 

گسترش یافت

حدود.1800.پروژه.مشــابه.را.در.دســت.

اجرا.داشــتند.4.از.اين.تعداد،.حدود.400.

پروژه.عمدتاً.در.زمینه.هاى.ســواد.آموزى،.

برنامه.هايى.در.زمینه.بهداشــت.عمومى،.
واکسیناســیون،.پیشــگیرى.از.مصرف.مواد.مخدر،.
حفاظت.از.محیط.زيست.و.کسب.و.کار.کوچک.بوده.
است..حدود.45.سازمان.و.موسسه..آموزشى.بهائى،.که.
جايگاه.و.موقعیت.سازمان.توسعه.اى.را.پیدا.کرده.اند،.به.
مديريت.و.اداره.برنامه.هاى.پیچیده.تر.در.مناطق.محلى.
مى.پردازند..در.زير،.ســه.نمونه.از.پروژه.هاى.توســعه.
بهائى.ارائه.مى..کنیم..پروژه.ها.نشان.دهنده.فعالیت.در.
کشورهاى.مختلف.است.).گامبیا،.اوگاندا،.و.پاناما.(.و.به.

روشهاى.گوناگون.اجرا.مى.شود.

مدرسه آموزش کامپیوتر در گامبیا •
اولین.مورد.از.پروژه.هاى.توسعه.بهائى،.يک.مدرسه.
کامپیوترى.است.که.در.سال.1999،.در.بانجول.گامبیا،.
آن.را.بازديد.کردم..اين.مدرسه.را.يک.بهائى.آمريکايى.
اداره.مى.کرد.که.براى.تبلیغ.بهائیت.به.گامبیا.آمده.بود.5.
او.از.طريق.دوستان.و.رابطان.خود.در.آمريکا،.توانست.
يک.محموله.کامپیوترهاى.کهنه.و.تاريخ.گذشته،.ولى.
قابل.اســتفاده.را،.به.طور.رايگان.دريافت.کند.و.براى.
محل.مدرسه.هم.خانه.اى.را.اجاره.کرده.بود..او.سپس.
يک.آگهى.تبلیغاتى.منتشر.کرد.که.هرکس.با.مدرک.
ديپلم،.مى.تواند.براى.اين.دوره.3ماهه.کامپیوترى.ثبت.
نام.کند..گذراندن.اين.دوره.مى.توانست.توانايى.کاريابى.
دانش.آموزان.را.بهبود.بخشد.و.کمبودى.را.در.جوانان.
برطرف.کند،.لذا.فهرست.متقاضیان.دوره.طوالنى.شد..
به.هنگام.بازديد.من،.يک.جــوان.بهائى.برزيلى،.که.
مهندس.الکترونیک.بود،.به.طور.تمام.وقت.در.خدمت.

پروژه.بود.
بــراى.تمرين.هــاى.کامپیوتــرى.دانش.آموزان،.
متن.هايى.از.آثار.و.نوشته.هاى.بهائى.براى.آن.ها.انتخاب.
شــده.بود؛.به.من.اطالع.دادند.کــه.در.پايان.کالس.
کامپیوتر،.که.هفتاد.نفر.در.آن.شــرکت.داشتند،.دو.

نفر.از.آن.ها.بهائى.شــده.بودند..اين.پروژه.

توسعه.اى،.ابتکار.فردى.بود.و.دولت.گامبیا.

درآن.نقشى.نداشت..محفل.ملى.بهائیان.

گامبیــا.از.پروژه.اطالع.داشــت.و.محفل.

محلى.باکائو.)منطقه.اى.نزديک.بانجول،.پايتخت(.اداره.

پروژه.را.زير.نظرداشــت.و.خانه.را.اجاره.و.مدرســه.را.

مديريت.مى.کرد..مدرسه.کامپیوتر.گامبیا،.تنها.نمونه.

از.اين.دست.پروژه.ها.نیست..براى.مثال،.من.تبلیغات.

بهائى.را.در.مدرسه.مشابهى،.در.حومه.کامپاال،.اوگاندا،.
هم.مشاهده.کردم.

یک پروژه بهداشتی در اوگاندا •
در.اوگاندا،.پروژه.پیچیده.ترى.را.مشاهده.کردم..در.
اينجــا،.بهائیان.به.همراه.بخش.دولتى،.در.يک.پروژه.
بهداشتى.در.بخش.روستايى.کومى.و.سوروتى،.350-
250.کیلومترى.شــمال.شرق.کامپاال،.کار.مى.کنند..
ديدن.پروژه.مقدور.نشد؛.مطالب.و.اطالعات.را.از.سه.
منبع.گرفتم:.يک.مصاحبه.يک.ساعت.و.نیمه.با.مدير.
اجرايى.موسسه.بهائى.توسعه.در.اوگاندا؛.يک.گزارش.
ارزيابى.مفصل.از.پروژه،.تهیه.شــده.توسط.دو.تن.از.
اعضاى.انستیتو.بهداشت.عمومى،.دردانشگاه.ماکارد.و.
مقاله.اى.در.نشريه.بهائى.»يک.کشور«،.با.اظهاراتى.از.

مسئوالن.و.ناظران.پروژه.6
پروژه.بر.آموزش.پرسنل.براى.يک.برنامه.ايمن.سازى.
و.ترويج.برنامه.هــاى.ضدعفونى.و.کمکهاى.اولیه،.در.
روستاهاى.واقع.در.منطقه..پروژه،.که.چند.صد.کیلومتر.
مربع.را.زير.پوشش.دارد،.متمرکز.بود..پروژه.در.سطح.
بسیار.کوچکى.شروع.شده.بود،.تا.آنکه.در.سال.1993،.
سازمان.بهداشــت.عمومى.کانادا.کمک.100/000.
دالرى.بــه.پروژه.ارائــه.کرد..در.آن.زمــان.پروژه.به.
بیش.از.20.روستاى.واقع.در.بخش.کومى.گسترش.
يافت..موسســه..بهائى.توسعه.اوگاندا،.به.سازماندهى.
برنامه.پرداخت.که.عبارت.بود.از.آموزش.افرادى.براى.
واکسیناسیون.و.ايجاد.کمیته.هاى.بهداشت.روستايى..
برنامه.آموزشى.يک.دوره..14.روزه.بود.که.به.ترتیب.
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از این گفتار، من 

این طور برداشت 

کردم که بهائیان 

اگرچه از مفید 

و سودمند 

بودن این پروژه 

اطمینان دارند، 

ولی مشارکت با 

دولت به اهداف 

تبلیغی آن ها لطمه 

زده و درواقع 

آن ها به طورمجانی 

کار کرده اند!

2.دوره.تکمیلــى.3.روزه،.به.فاصله.3.و6.

هفته.هم.به.آن.اضافه.مى.شــد..دو.هدف.

عمــده.پروژه.ايجاد.پايــدارى.در.برنامه.و.

مشارکت.مردان.و.زنان.بود..دولت.از.طريق.
اداره.بهداشت.منطقه.همکارى.داشت.و.واکسن.ها.را.
بیمارستان.محلى.عرضه.مى.کرد.و.پول.کمى.هم.دولت.
بابت.حقوق.افرادى.که.براى.واکسیناسیون.به.روستا.

مى.رفتند،.به.آنها.پرداخت.مى.کرد.
موسسه..بهداشــت.عمومى.دانشگاه.ماکارد.پروژه.
را.موفقیت.آمیــز.ارزيابى.کرد.و.کمــک.دريافتى.از.
کانادا.را.بسیار.مهم.دانست..ظرف.يک.سال،.پوشش.
ايمن.سازى،.حتى.در.روستاهاى.دور،.از.34.درصد.به.
62.درصد.رسید..شصت.و.هفت.بهداشت.کار.داوطلب.
اين.دوره.را.گذراندند.تا.اقدامات.بهداشتى.و.ضدعفونى.
را.به.روستائیان.آموزش.دهند..اين.کار،.اثرات.مثبتى.
در.حفاظت.از.بهداشــت.چاه.هــاى.آب.و.فاضالب.و.
آشپزخانه.ها.داشته.است..بنابرگزارش.ارزيابى،.هدف.
پايدارســازى.اقدامات.تا.حد.زيادى.تحقق.يافته.بود،.
زيرا.اکثر.کارکنان.بهداشت،.همچنان.در.آن.حوزه.فعال.
بودند..خارج.شدن.از.برنامه،.بنابرعلل.خارجى،.همچون.
عدم.پرداخت.مقررى.از.سوى.دولت.در.موعد.مقرر.و.يا.
ممانعت.شوهران.از.کار.زنانشان.در.خارج.از.خانه.بود..
در.زمان.انجام.مصاحبه،.پنجاه.نفر.از.بهداشــت.کاران.

هنوز.فعال.بودند.7
اگرچه.خود.پروژه.موفق.بود،.ولى.مدير.مؤسســه..
بهائى.توســعه.اوگاندا.به.من.گفت.که.بهائیان.اوگاندا.
درنظر.دارند.مشــارکت.در.پروژه.هايى.شــبیه.به.آن.
را.کاهش.دهند.8.آنها.قصد.داشــتند.تمرکز.خود.را.
روى.برنامه.تحکیم.و.افزايش.معلومات.کســانى.که.
قبال.بهائى.شــده.بودند،.قرار.دهند..از.اين.گفتار،.من.
اين.طور.برداشــت.کردم.که.بهائیان.اگرچه.از.مفید.و.
سودمند.بودن.اين.پروژه.اطمینان.دارند،.ولى.مشارکت.
با.دولــت.به.اهداف.تبلیغى.آن.ها.لطمه.زده.و.درواقع.
آن.هــا.به.طورمجانى.کار.کرده.اند!.چنین.وضعیتى.در.

گروه.هاى.تبلیغى.مسیحى.هم.مشاهده.مى.شود.

پخش برنامه رادیویی در پاناما •
آخرين.پروژه.مورد.بحث،.برنامه.تربیت.
معلم.دوره.ابتدايى.در.میان.بومیان.پاناما.
است..اين.برنامه.در.کنار.يک.ايستگاه.راديويى.بهائى.
متمرکز.شده.است..در.چند.کشور،.در.آمريکاى.مرکزى.
و.جنوبى،.بهائیان.از.پروژه.برنامه.هاى.راديويى.محلى.
براى.بومیان،.پشتیبانى.مى.کنند.و.آن.را.از.برنامه.هاى.
توسعه.اى.خود.قلمداد.کرده.اند..يک.ايستگاه.راديويى.
محلى،.که.توسط.افراد.محلى.اداره.مى.شود،.برنامه.ها.را.

به.زبان.محلى.پخش.مى.کند.
.کورت.هاين،.تاًســیس.اولین.ايســتگاه.راديويى.
بهائــى.در.اکوادور.را.مورد.مطالعه.قرار.داده.اســت.9.
اولین.اقدامات.براى.پخش.برنامه.از.سال.1977.شروع.
شــد.و.راديو.ابتدا.برنامه.هايى.براى.تحکیم.و.افزايش.
معلومــات.جوامع.بهائى.آن.منطقه،.اطــراف.اُتاوالو،.
شهرى.به.فاصله.80.کیلومترى.شمال.کیوتو،.پخش.
کرد..چند.هزار.نفر.از.ساکنان.اين.منطقه.کوهستانى،.
در.اواخر.دهه.1960.و.اوايل.دهه.1970.بهائى.شدند10.
ارتباط.از.طريق.شبکه.راديويى،.يک.ابزار.نسبتاً.کارآ.
و.ارزان.قیمت.براى.دسترسى.به.ساکنان.پراکنده.در.
مناطق.روستايى.است.و.در.مناطق.مختلف.آمريکاى.
التین،.بايد.مطالب.مردمى.منتشر.سازند.و.پیام.هاى.
آموزشى،.اخبار.و.موزيک.پخش.کنند..به.اين.ترتیب.
برنامه.راديويى.ساده.ترين.وسیله.براى.انتقال.پیام.ها.
و.ساير.تبلیغات.بهائى.اســت.11.در.بررسى.و.ارزيابى.
پروژه.راديويى.اکوادور،.آن.را.موفق.ارزيابى.کرده.اند.که.
توانسته.94.درصد.شنوندگان.بالقوه.دائم.و.تصادفى.
را.به.خود.جلب.کند.و.به.نظر.مى.رســد.که.مى.تواند.
شــنوندگان.را.در.برنامه.هاى.توسعه.محلى.مشارکت.

دهد.12
ايستگاه.راديويى.بهائى.در.اکوادور،.به.عنوان.مدلى.
براى.ايجاد.ايســتگاه.هاى.راديويى.بهائى.در.امريکاى.
التین.مورد.توجه.قرار.گرفته.که.يکى.از.آن.ها.در.پاناما.
اســت.13.فعالیت.اين.ايستگاه.راديويى.از.سال.1985.
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همان گونه که در 

تاریخ مسیحیت 

نیز مشاهده 

شده، آموزش 

و تغییر دین، 

همچون خواهران 

دوقلوی فعالیت 

تبلیغی، مؤثر و 

کارآ هستند که 

به افراد مستعد 

نه تنها اطالعات 

و دانش درباره 

تعالیم آیین 

جدید، بلکه 

شانس بهبود 

کیفیت روزانه 

را نیز باید ارائه 

کنند

در.ايالــت.شــیريکى،.در400.کیلومترى.

غرب.پاناماســیتى،.با.هــدف.خدمت.به.

.جمعیت.ساکن.در.مناطق. مردم.گويامىـ.

.آغاز.شد.14.برخى.برنامه.هاى. کوهستانىـ.
توســعه.اى،.با.محوريت.ايســتگاه.راديويى.آغاز.شد..
براى.مثال،.مردم.گويامى.در.حداقل.شرايط.اقتصادى.
زندگى.مى.کنند.و.دولت.براى.آن.ها.مدرسه.اى.ايجاد.
نمى.کنــد..با.کمک.بهائیان،.افراد.محلى.توانســتند.
هشــت.مدرسه.تأســیس.کنند.که.هرکدام.از.آن.ها.
10.آموزشــیار.داشت.و.در.هر.کالس.15.دانش.آموز.
درس.مى.خوانند..آموزشیاران.هرساله.آموزش.خوبى.
مى.بینند.)ابتدا.آموزش.يک.ماهه،.و.دو.بار.ديگر،.هر.بار.
به.مدت.دو.هفته(.و.بقیه.مدت.را.در.روستا،.به.صورت.
خودآموزى،.مطالبى.را.فرا.مى.گیرند..اين.روش.سختى.
است،.زيرا.معلمان.قبل.از.شروع.کار،.آموزش.اندکى.
مى.بینند.و.در.دوره.آموزشى.پولى.دريافت.نمى.کنند..
کتاب.ها.هم.خودشان.مشــکلى.شده.اند!.براى.خريد.
آن.هــا.بايد.پول.پرداخت.و.حفــظ.و.نگهدارى.آن.ها.
در.آب.و.هواى.مرطوب.آنجا.مشــکل.است..در.فصل.
بارندگى.هم.کتاب.ها.ممکن.است.کالً.آسیب.ديده.و.يا.

توسط.موش.ها.جويده.شوند.
هدف.درازمدت.آن.است.که.معلمان.آموزش.خوب.
و.کافى.ببینند،.به.طورى.که.بتوانند.امتحانات.ورودى.و.
رسمى.دولتى.را.بگذرانند.و.استخدام.شوند.و.از.دولت.
پاناما.حقوق.بگیرنــد..درحال.حاضر.آن.ها.حقوقى.از.
دولت.نمى.گیرند.و.فقط.کمک.هايى.از.مردم.روستاها.
دريافت.مى.کنند..والدين،.ماهانه.5.دالر.به.مدرســه.
مى.پردازنــد.و.البته.بايد.غذا.و.خوابگاه.معلمان.را.نیز.

تأمین.کنند.
درحال.حاضردو.ايستگاه.راديويى.در.منطقه.وجود.
دارد؛.يکى.در.کوهستان،.در.منطقه.سولوى،.با.3000.
سکنه،.و.ديگرى.پاى.تپه.هاى.بوکادل.مونته.با.4000.
سکنه..با.ماشین.هاى.معمولى.فقط.مى.توان.تا.بوکادل.
مونته.رفت..از.آنجا.تا.ايستگاه.بعدى،.اگرچه.فقط.30.
کیلومتر.فاصله.اســت،.ولى.با.ماشین.دو.ديفرانسیل.

حدود.دو.ســاعت.بايد.رانندگى.کرد.تا.به.

آنجا.رسید..بقیه.روستاهاى.منطقه.را.بايد.

با.پاى.پیاده.و.يا.اســب.سفر.کرد..ايستگاه.

راديويــى.اصلى.منطقه،.در.بوکادل.مونته.

است.و.ايســتگاه.راديويى.قديمى.تر.و.کوچک.تر.در.

سولوى..تجهیزات.مدرن.هستند؛.براى.مثال.ايستگاه.

بوکادل.مونته.يک.پست.انتقال.)يک.کیلو.واتى(.دارد.
که.مرکز.جهانى.بهائى.به.آنها.هديه.کرده.است.

من.در.فوريه.2001،.به.اتفاق.آقاى.برنادينو.سانچز،.

مدير.ايستگاه.بوکادل.مونته،.از.هر.دو.ايستگاه.بازديد.

کردم..در.بوکادل.مونته،.بهائیان.يک.اتاق.جلسات،.يک.

آشپزخانه.و.چند.اتاق.خوابگاهى.داشتند..هنگام.بازديد.

ما،.يک.دوره.کمپ.جوانان.بهائى.در.آنجا.تشکیل.شده.
بود،.که.ما.روز.آخر.به.آنجا.رسیديم.

پس.از.آنکه.آقاى.ســانچز.امکانات.بوکادل.مونته.را.

به.من.نشــان.داد،.مرا.با.ماشین.به.سولوى.برد؛.جايى.

که.خانواده.اش.در.آنجا.زندگى.مى.کردند..در.ســولوى.

برق.نیست،.لذا.ايستگاه.راديويى.با.انرژى.خورشیدى.

کار.مى.کنــد..آقاى.خوان.مدير.راديــو،.اطالع.داد.که.

مطالبى.شامل.اخبار.ملى.و.محلى،.موسیقى،.برنامه.هاى.

آموزشــى،.تبلیغات.و.پیام.اخالقى.و.متون.بهائى.را.از.

طريق.راديو.پخش.مى.کند..ازآنجاکه.ســولوى.تلفن.

نداشت،.از.امکانات.راديو.براى.خدمات.تلفن.هم.استفاده.

مى.شد..مردم.معموالً.اين.طور.وانمود.مى.کنند.که.فردى.
مريض.است.و.آن.ها.تقاضاى.ارسال.پیام.کمک.دارند!

در.مجاورت.راديو.در.سولوى،.يک.کودکستان،.يک.

اتاق.جلسات،.يک.آشــپزخانه.و.خوابگاه.هاى.خیلى.

ساده.و.ابتدايى.براى.معلمان.و.آموزشیاران.قرار.داشت..

در.سولوى.يک.محفل.محلى.بهائى.هم.وجود.داشت.و.

آنها.قصد.دارند.يک.سالن.اجتماعات.9.گوشه.در.وسط.

روستا.بسازند،.شبیه.ساختمان.هاى.بهائى،.با.گل.کارى.
و.محوطه.سازى.با.شمشادها.

قبالً.توضیح.داده.ام.که.چگونه.عدم.تحکیم.عقیده.

بهائیان.روســتايى.در.هند،.آفريقا.و.امريکاى.التین.

براى.مسئوالن.بهائى.مشکل.آفرين.شده.بود..گزارش.
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بهائیان در سایر 

نقاط دنیا نیز 

با گروه های 

تبلیغی مسیحی 

درحال رقابت 

هستند. یک 

تصویر کارتونی 

ترسیم شده توسط 

یک سرخ پوست 

هوپی، در مذمت 

تبلیغات دینی 

برنامه ریزی شده 

و میسیونری، 

بهائیان را 

همراه و متصل 

به گروه های 

»مسیحی سفید 

تبشیری« ترسیم 

کرده بود

دريافتى.از.پاناما.هم.همین.مشکل.را.تاًيید.

مى.کند..براى.مثال،.به.من.گفته.شــد.که.

بهائى.شــدن.رئیس.و.فرد.بزرگ.روستا،.

مى.تواند.باعث.بهائى.شدن.دسته.جمعى.
تمام.اهالى.روستا.شــود.15.اين.يک.فرصت.و.تهديد.
هم.زمان.بود..زيرا.تشــکیالت.بهائــى.براى.همراهى.
با.اين.گــروه.از.اعضاى.جديد.جامعه..بهائى،.که.اکثراً.
هیچ.درک.و.شناخت.درستى.از.تعالیم.و.رفتار.و.منش.
بهائى.نداشتند،.با.مشکل.مواجه.مى.شد..اين.ادعا.که.
درســال.1986،.حدود.1/27درصد.از.جمعیت.مردم.
پاناما.بهائى.بودند،.اين.احساس.را.به.انسان.مى.دهد.که.
مى.بايد.افراد.بهائى.بیشترى.از.آنچه.که.عمالً.مشاهده.

مى.کرديم،.وجود.مى.داشتند!16

اهمیت پروژه های توسعه، در برنامه های  •
تبلیغی بهائی

به.نظرمى.رســد.بهائیان.تمام.تالش.خود.را.به.کار.

مى.برند.تــا.از.طريق.اجراى.برنامه.هاى.توســعه.اى،.

مانند.سه.پروژه.اى.که.در.باال.تشريح.کرديم،.به.تحقق.

اهداف.تبلیغى.خود.بپردازند..همان.گونه.که.در.تاريخ.

مسیحیت.نیز.مشــاهده.شده،.آموزش.و.تغییر.دين،.

همچون.خواهران.دوقلــوى.فعالیت.تبلیغى،.مؤثر.و.

کارآ.هســتند.که.به.افراد.مستعد.نه.تنها.اطالعات.و.

دانش.درباره.تعالیم.آيین.جديد،.بلکه.شــانس.بهبود.

کیفیت.روزانه.را.نیز.بايد.ارائه.کنند..مدرسه.کامپیوترى.

گامبیا،.يک.مثال.روشــن.و.گويا.در.اين.زمینه.است..

مثال.ديگر،.مدرسه.آموزشى.ـ.از.کودکستان.تا.پايان.

.در.پاناماسیتى.است.که.بهائیان.راه.اندازى. کالس.نهمـ.

و.اداره.مى.کنند..در.سال.2001،.اين.مدرسه.21معلم.

داشــت.که.7.نفرازآن.ها.بهائى.بودند..شــهريه.اين.

مدرسه.ارزان.تر.از.مدارس.مشابه.بود.)ماهانه.50.دالر،.

در.مقابل.200-100.دالر.شهريه.مدارس.مشابه(.زيرا.

معلمان.بهائى.تقريباً.حقوقى.دريافت.نمى.کنند..دروس.

مدرسه.هم،.عالوه.بر.دروس.اصلى.و.اجبارى،.شامل.3.

درس.حاوى.تعالیم.بهائى.است..مدرسه.مدعى.بود.که.

.GIS.ًاعتبار.خوب.و.مناسبى.دارد.و.مثال

)سیســتم.اطالعات.جغرافیايى(.را.درس.

مى.دهد،.که.دانش.آموزان.با.فراگیرى.آن،.
فرصت.شغلى.بهترى.پیدا.مى.کنند.17

يک.اصل.کلــى.در.پروژه.هاى.توســعه.اى.بهائى.

عبارت.اســت.از.آموزش.ســاکنان.محلــى،.در.يک.

پروسه.تصمیم.گیرى،.مبتنى.بر.شور.و.مشورت..شور.

و.مشورت.عبارت.است.از.رسیدن.به.يک.توافق.قابل.

قبول.گروهى،.براساس.آگاهى.شخصى،.میانه.روى.و.

نزاکت.در.بیان.عقیده.و.خــوددارى.از.جدال.کالمى.

و.عدم.اصرار.بر.نظر.شــخصى،.زمانــى.که.ديگران.

نظرى.غیراز.نظر.شما.دارند.18.هدف.از.شورومشورت،.

رسیدن.به.نظر.و.تصمیم.مورد.تاًيید.همگان.است.و.

همه.موظف.به.پیروى.از.آن.تصمیم.و.تالش.براى.به.

ثمررساندن.آن.هستند..در.فرايند.تصمیم.گیرى،.براى.

حل.مشکالت،.توصیه.به.دعا.و.تمرکز.شده.است..در.

مجموع،.امور.آموزشــى.قدم.مهمى.در.فرايند.تغییر.

کیــش.و.بهائى.کردن.افراد.و.يک.روش.بهائیان.براى.
ايجاد.جامعه.)بهائى(.است.

بهائیان.درصورت.مشارکت.در.پروژه.هاى.توسعه.اى.

دولتى.ممکن.است.دســتمزد.کمى.دريافت.کنند..

اشکال.و.زيان.پروژه.هاى.مشترک.آن.است.که.موضوع.

فعالیت.تبلیغى.بهائى.مورد.کم.توجهى.قرار.مى.گیرد.و.

اين.خطر.وجود.دارد.که.بهائیان.براى.دولت.کار.مجانى.

انجام.دهند،.مثل.موردى.که.در.پروژه.بهداشتى.اوگاندا.

بیان.کرديم..چنین.کارى.مناسب.و.به.صرفه.نخواهد.

بود،.زيرا.نیروى.انســانى.براى.مواردى.صرف.مى.شود.

که.نفعى.براى.افزايش.جامعه.بهائى.نخواهد.داشت..

به.نظر.مى.رســد.مالحظات.فوق.بهائیان.اوگاندا.را.به.

اين.تصمیم.رساند.که.در.آينده،.در.چنان.پروژه.هاى.
مشترکى.شرکت.نکنند.

بهائیان.آشکارا.با.ساير.گروههاى.دينى.تبلیغى.و.

تبشیرى.رقابت.مى.کنند..در.پاناما،.با.نماينده.بهائى.

سازمان.اومانیتاس.)يک.سازمان.سیاسى.حامى.بومیان.

پاناما(.مصاحبه.کردم..فرد.مصاحبه.شونده.اعالم.کرد.
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که.آن.ســازمان.با.اهداف.و.مقاصد.تبلیغ.

بهائى.تأسیس.شده.اســت.19.فرد.بهائى.

مصاحبه.شونده،.که.از.گروه.هاى.مسیحى.

تبشیرى.آشکارا.انتقاد.مى.کرد،.اظهارداشت.
مسیحیان.از.مردم.روستا.پول.مى.گیرند.و.آن.پول.را.
در.شــهرخرج.مى.کنند؛.درحالى.که.بهائیان.به.دنبال.
اقتصاد.پايدار.در.روستا.هستند..با.توجه.به.نقطه.نظرات.
و.تمايالت.روستايیان،.امکان.ارزيابى.و.قضاوت.درباره..
نظرات.او.نبود؛.ولى.شايد.اظهارنظر.او.درباره.چگونگى.
برنامه.هاى.تبلیغى.بهائى،.بیشتر.بیانگر.تمايل.فکرى.و.

خواسته.هاى.قلبى.خود.او.بوده.است.
بهائیان.در.ساير.نقاط.دنیا.نیز.با.گروه.هاى.تبلیغى.
مسیحى.درحال.رقابت.هستند..يک.تصوير.کارتونى.
ترسیم.شده.توسط.يک.سرخ.پوست.هوپى،.در.مذمت.
تبلیغات.دينى.برنامه.ريزى.شده.و.میسیونرى،.بهائیان.
را.همراه.و.متصل.به.گروه.هاى.»مســیحى.ســفید.
تبشیرى«.ترســیم.کرده.بود.20.پیام.سیاسى.اين.
کارتون.روشن.اســت؛.البته.بهائى.ها.بايد.خوشحال.
باشند.که.فعالیت.تبلیغى.آن.ها.در.میان.سرخ.پوستان.
هوپى،.از.ســوى.يک.هوپى.فعــال.طرفدار.حقوق.
هوپیها،.تهديدى.براى.آن.ها.تلقى.شــده.است..ديگر.
آنکه.هنرمندى.که.نقاشى.کارتونى.را.کشیده،.به.خوبى.
اطالع.داشته.که.فرد.مبلغ.بهائى،.يک.خانم.ايرانى.بوده.
اســت!.)نقاشى.هجو.و.انتقادى.هنرمند.سرخ.پوست.
هوپى،.يک.زن.تبلیغاتى.و.میسیونرى.را.در.میان.ساير.

گروه.هاى.تبلیغى.نشان.مى.دهد(.
ازآنجاکه.پروژه.هاى.توســعه.عمدتاً.در.کشورهاى.
غیر.غربى.دنبال.مى.شــود،.لذا.منابع.صرف.شــده.در.
برنامه.هاى.توســعه،.تأثیر.چندانــى.در.آمار.بهائیان.
جديد.در.غرب.نخواهد.داشت..درحقیقت.بسیار.بعید.
اســت.که.ايده..پشتیبانى.مالى.و.يا.کار.در.يک.پروژه.
توســعه.اى.درآفريقا،.نقش.چندانى.در.متقاعد.کردن.
يک.فرد.غربى.براى.تســجیل.شــدن.داشته.باشد..
اين.نتیجه.گیرى،.حاصــل.تجزيه.و.تحلیل.عوامل.و.
مؤلفه.هاى.تاثیرگذار.بر.بهائى.شدن.بهائیان.دانمارک.

اســت،.که.با.گزارش.هاى.تحلیلى.مربوط.

به.عوامل.بهائى.شدن.افراد.در.آمريکا.هم.

تطابق.دارد.23.تحقیــق.روى.305.بهائى.

امريکايى.نشــان.داده.که.حضور.و.نقش.و.

مشارکت.بهائیان.در.اصالحات.اجتماعى،.از.کمترين.

اهمیت.و.جايــگاه،.در.میان.10.عامل.مؤثر.در.بهائى.

شدن.بهائیان.کنونى.آمريکايى.برخوردار.بوده.است..

هیچ.دلیلى.دردست.نیست.که.فکر.کنیم.شرايط.در.

اروپا.متفاوت.است؛.به.طورکلى،.پروژه.هاى.توسعه.اى.به.

شکل.روزافزون.و.بیش.از.پیش،.مورد.انتقاد.عمومى.

قرار.دارند..با.توجه.به.ضرورت.تقويت.حوزه.تبلیغ.در.
غرب،.آن.ها.بايد.استراتژى.هاى.ديگرى.به.کار.ببندند.
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گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین حسن طارمی

 گفـت وگو : مهدی هادیان      عکـس ها : مهدی هادیان



حجت االســالم و المسلمین 
حسن طارمی، در حال حاضر 
معاون علمی دانشــنامه جهان اسالم است. آقای 
طارمی از ســال 59 و هم زمان با انقالب فرهنگی، 
درحالی که دانشــجوی فوق لیســانس مهندسی 
مکانیک بود، دانشگاه را رها کرد و برای تحصیالت 
حوزوی به قم رفت. در حوزه علمیه از محضر بزرگانی 
چون مراجع معزز و آیات عظام آقایان حاج شــیخ 
جعفر ســبحانی در بحث کالم و رجال، حاج سید 
موسی شــبیری زنجانی در فقه، حاج شیخ حسین 
وحید خراسانی در بحث اصول و حاج شیخ حسن 
حســن زاده آملی در بحث فلسفه )شرح اشارات و 
نجوم( بهره برده است. آقای طارمی عالوه بر ویرایش 
علمی مقاالت دانشنامه جهان اسالم از سال 1367، 
از سال 1374 تاکنون نیز معاونت علمی این دانشنامه 
را برعهده دارد. محور اصلی فعالیت های علمی ایشان 

تاریخ حدیث و تاریخ کالم است.  

مصـاحبـه
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 جناب آقای طارمی از اینکه دعوت بهائی شناسی را ««
برای مصاحبه پذیرفتید، از شما سپاسگزاریم. به عنوان 
اولین سؤال، لطفا ًبفرمایید مختصات اصلی و مشخصات 
کلی یک دین آسمانی چیست و چگونه می توان یک 

دین الهی را از یک مکتب بشری بازشناسی کرد؟
براى.پاســخ.دادن.به.اين.ســؤال.شايد.الزم.باشد.کمى.
مقدماتى.تر.به.نکاتى.اشاره.کنم؛.بعد.به.اصل.اين.بحث.وارد.
شويم..وقتى.مى.گويیم.دين.آســمانى،.معنايش.آن.است.
که.يک.داللت.خاصى.از.ديــن.را.درنظر.داريم..چون.دين.
واژه.پرمعنايى.اســت،.هم.به.لحــاظ.لغوى.و.هم.به.معناى.
اصطالحى.کثیرالمعنى.اســت..از.نظر.لغوى.آنچه.که.ما.به.
آن.دين.آسمانى.مى.گويیم،.ذيل.معناى.التزام.و.انقیاد.قرار.
مى.گیرد..منظورمان.منظومه.اى.است.که.انسان.به.آن.التزام.
و.انقیاد.دارد..التزام.اعم.از.انقیاد.مى.شــود..التزام.در.معناى.
نظــر.و.انقیاد.در.مقام.عمل.و.خارج.اســت..لذا.وقتى.ما.از.
دين.صحبت.مى.کنیم،.مرادمان.همین.معنا.است..نه.معانى.
ديگرى.که.درباره.دين.ممکن.است.بیان.شود..در.اين.معنا،.
دين.غیر.آسمانى.هم.مى.تواند.باشد..اگر.کسى.مدعى.نباشد.
که.با.آسمان.ارتباط.دارد،.اما.خودش.را.ملتزم.به.چیزى.کند.

که.براى.او.مقدس.است..براى.اينکه.مطلب.را.روشن.کنم،.

مثالى.از.قرآن.عرض.مى.کنم..قرآن.به.مشرکان.مى.گويد.شما.
هم.دين.داريد...

لَُکم دیُنُکم َو لَِی دین.««
احسنت،.يعنى.يک.چیزى.دارند.که.به.آن.التزام.دارند..
برخى.از.فرق.هاى.بشر.قبل.ازدوره..جديد.با.بشر.بعد.از.دوره.
جديد،.به.همین.برمى.گردد..بشــر.دوره..جديد.دين.دارد.و.

دين.يکى.از.مؤلفه.هاى.تحقق.وجودى.اوست..
منظورتان دقیقاً از دوره جدید چه زمانی است؟««

عصر.جديد..بعد.از.رنسانس..حاال.نمى.خواهم.تقسیم.بندى.

دقیق.تاريخى.بکنم،.اما.بعد.از.تحوالت.اخیر.بشر..بشر.دين.

دارد،.مردم.در.هر.ناحیه.اى،.التزام.هايى.دارند.که.برايشــان.

مقدس.است..مطلبى.به.اين.مقدمه.اضافه.کنم.که.شايد.در.

بحث.هاى.ما.به.درد.بخورد..التزام.دو.بعد.نظرى.و.عملى.دارد..

آن.چیزى.که.وجه.تمايز.اديان.از.يکديگر.مى.شود،.در.سطح.

خارجى.و.بعد.عملى.آن.است..در.سطح.تحقق.منشأ.افتراق.

بعد.نظرى.است؛.اما.در.سطح.خارجى.بعد.عملى.است..يعنى.

چى؟.يعنى.اينکه.االن.ممکن.اســت.افرادى.با.التزام.هاى.

ذهنى.مختلف.و.با.باورهاى.مختلف.در.کنار.هم.کار.کنند..
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دین واژه 

پرمعنایی است، 

هم به لحاظ 

لغوی و هم به 

معنای اصطالحی 

کثیرالمعنی است. 

از نظر لغوی آنچه 

که ما به آن دین 

آسمانی می گوییم، 

ذیل معنای 

التزام و انقیاد 

قرار می گیرد. 

منظورمان 

منظومه ای است 

که انسان به آن 

التزام و انقیاد 

دارد

هیچ.بروز.و.ظهورى.هم.درمیان.نیست..وقتى.

اين.تمايزها.آشکار.مى.شود.که.به.عمل.بینجامد..

عمل.هم.معموالً.منشعب.از.يک.باور.است..اين.

مسئله.از.حیث.مباحث.آزادى.دين.که.مطرح.
مى.شــود،.بايد.قابل.توجه.باشد.که.اساساً.بحث.آزادى.دين.
و.آزادى.رفتارهاى.دينى.به.بعد.عمل.برمى.گردد.وگرنه.آدم.
مى.تواند.در.عالم.ذهن.خود،.هزار.جور.التزام.داشــته.باشد..
التزام.باورى.و.نظرى..مثالً.من.معتقدم.زمین.ثابت.يا.مسطح.
است،.خوب.بگويم..مشــکل.وقتى.ايجاد.مى.شود.که.اين.
حرف.من.با.حرف.فرد.ديگرى.که.مى.گويد.زمین.مى.گردد،.

بخواهند.در.عالم.خارج.به.يک.تعامل.برسند..
اين.را.فقط.در.حد.يک.اشــاره.گفتم..شايدالزم.باشد.در.
ادامه.بحث.به.همین.نکته.برگردم..محل.منازعات.آنجايى.
است.که.مى.خواهیم.مســئله.اى.که.در.مقام.نظر.است،.به.
مقام.عمل.برسد..گاهى.خود.آموزه.را.محور.قرار.مى.دهیم..
مثالً.فرض.کنید.در.تاريخ.اديان.داريم.که.افراد.را.براســاس.
باورها.استنطاق.مى.کردند.و.از.آنها.مى.خواستند.که.باور.خود.
را.کنار.بگذارند..اگر.اســتنطاق.نمى.کردند.که.کسى.کارى.
به.کسى.نداشت..داستان.دوران.انگیزاسیون.در.مسیحیت،.
به.طور.عمده.استنطاق.هاى.باورى.بود..يا.جريان.کالمى.دوره.
محنت.در.اهل.ســنت،.در.باب.مسائل.نظرى.بود..فردى.به.
ديگرى.مى.گويد.که.تو.بايد.معتقد.باشى.قرآن.مخلوق.است.

يا.برعکس.
پس.شما.در.سؤالى.که.مطرح.کرديد،.آن.معنايى.از.دين.
را.درنظر.بگیريد.که.معناى.اطاعت.و.انقیاد.را.داشــته.باشد.
و.چون.بحث.آســمانى.مى.کنید،.معلوم.است.به.دينى.نظر.
داريد.که.بر.محور.يک.حقیقت.متعالى.شکل.گرفته.است؛.
و.اال.آسمانى.بودن.معنا.ندارد..اگر.مردم.يک.ناحیه.دور.هم.
جمع.شوند.و.بگويند.ما.مى.خواهیم.التزام.داشته.باشیم.مثاًل.
به.اصول.اخالقى،.اين.محل.بحث.نمى.شــود..وقتى.محل.
بحث.مى.شود.که.مدعى.باشند.اين.تعالیم.اخالقى.بر.محور.
يک.امر.متعالى.شکل.گرفته.است..اينجا.خیلى.دقت.کنید؛.
مطلب.مهمى.است..شخصى.از.جانب.آن.حقیقت.متعالى.
اين.دســتورات.را.براى.ما.آورده.است..يعنى.اگر.االن.تمام.
مردم.ايران.دور.هم.جمع.شــوند.و.باهم.توافق.کنند.که.5.

امر.اخالقى.را.انجام.دهند،.به.اين.شــکل.دين.

آسمانى.درست.نمى.شود..با.اينکه.التزام.هست،.

کار.خیلى.خوبى.هم.مى.خواهند.بکنند.ولى.به.

آن.دين.آسمانى.نمى.گويند..دين.شاخصه.اش.

اين.است.که.فردى.ادعا.کند.من.از.جانب.آن.حقیقت.متعالى.

آمده.ام.و.اين.دستورات.را.آورده.ام..بخش.عمده.اى.از.اديان.در.

پروسه.تاريخى.شان،.اين.جور.شکل.گرفته.اند..شخصى.آمده.و.

ادعا.کرده.که.از.جانب.خدا.آمده.است..ادعاى.وحى.در.اينجا.

خیلى.مهم.اســت..بدون.ادعاى.وحى.ما.چیزى.به.نام.دين.
آسمانى.نمى.توانیم.فرض.کنیم.

ما.مى.توانیم.به.اصطالح.لغوى،.يک.کالت.تشکیل.بدهیم،.

گروهــى.با.آداب.خاص..مثالً.در.ايــران.در.جريان.تصوف،.

کم.وبیش.اين.وضعیت.را.مالحظه.مى.کنیم..جريان.تصوف،.

يک.دين.آســمانى.نیست..تصوف.جريانى.است.که.در.هر.

دوره.اى.بر.مجموعه.اى.از.رفتارهاى.اخالقى.و.سلوکى.متمرکز.

مى.شدند.و.نگرش.هايى.را.هم.به.آن.اضافه.مى.کردند..گاهى.

بــا.کل.آن.هنجارهاى.دينى.در.تعــارض.بوده.و.گاهى.هم.

نبوده.است..براساس.میزان.آن.تعارض.مالمتى.يا.غیرمالمتى.

مى.شــدند..حاال.اين.جزئیات.آن.قدر.مهم.نیست..مهم.آن.

است.که.يک.تشکل.يا.يک.گروه.درست.مى.شد..گروهى.که.

جنبه.آيینى.دارد..به.اين.گروه.در.اصطالح.کالت.مى.گويند..

کالت.البته.با.فرقه.نیز.تفاوت.دارد.که.درون.يک.دين.تشکیل.

مى.شــود..فرقه.ها.جريان.هاى.داخل.يک.دين.هستند.که.

ممکن.است.بدعت.گرا.يا.بدعت.گذار.باشند..ممکن.است.که.

در.بعضى.موارد.اختالف.داشته.باشند..باز.در.اينجا.هم.بین.
فرقه.و.مکتب.و.مدرسه.تفاوت.هايى.ايجاد.مى.شود..

موضوع.ما.در.اينجا.دين.آسمانى.است..وقتى.مى.گويیم.

موضوع.دين.آسمانى.است،.بايد.ادعاى.وحى،.نه.که.پررنگ،.

بلکه.رکن.باشد..در.عالم.اســالم.جريان.هاى.زيادى.وجود.

داشته.اســت؛.در.مسیحیت.هم.داشــته.ايم..به.اينها.دين.

جديد.نمى.گويند..ارتدوکس.ها.و.پروتستان.ها.و.کاتولیک.ها.

و....همه.مى.گويند.مسیحى.را.که.به.او.وحى.شده.است،.ما.

فهمیده.ايم..پس.سؤال.به.اين.برمى.گردد.که.چگونه.مى.توان.

يک.منظومه.را.که.براساس.يک.محور.متعالى.عده.اى.به.آن.

ملتزم.هستند.و.مدعى.اند.که.فردى.آن.را.از.جانب.خدا.آورده.
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است،.دين.دانست؟.مهم.ادعاى.وحیانى.بودن.

اســت..فردى.آن.را.از.جانب.خدا.آورده.است..

ادعاى.وحیانى.بودن.آن.هم.توسط.يک.شخص..

عیســى.آمد.و.گفت.من.يک.مبشر.هستم..
آن.موعودى.هستم.که.در.بنى.اسرائیل.بايد.ظهور.مى.کرد..
عیسى.در.ماجرايى.که.مسیحى.ها.معتقدند.به.صلیب.کشیده.
. .که.موضوع.بحث.ما.نیست.و.ما.آن.را.قبول.نداريمـ. شــدـ.
.به.نهاد. .که.ما.به.آن.وحى.مى.گويیمـ. مکاشفه.الهى.خود.راـ.
کلیسا.انتقال.داد..کلیسا.محل.تحقق.اراده.خداوند.شد.و.پاپ.
محل.تجلى.خداوند.مى.شود..از.اين.به.بعد.آنچه.که.کلیسا.و.
پاپ.اراده.و.بیان.مى.کند،.اراده.و.بیان.خداوند.است،.اما.کلیسا.

با.عیسى.شروع.شد..
پس.ما.غیــر.از.دين،.گاهى.کالت.داريــم،.گاهى.فرقه.
داريم.درون.مذهــب،.گاهى.مکتب.داريم؛.مکتب.هايى.که.
مى.توانند.خیلى.رقیق.باشند..مثالً.فرض.بفرمايید،.مکاتب.
اخالقى.که.در.جهان.وجود.دارند،.مثل.دوســتداران.حقوق.
حیوانــات،.يا.مکتب.هاى.اجتماعى.و.اقتصــادى.و....گاهى.
تغلیظ.مى.شــوند.و.در.حد.يک.ايدئولوژى.مى.شوند،.مثل.
مارکسیسم..مارکسیسم.يک.مکتب.فربه.شده.به.ايدئولوژى.
است..يعنى.آن.مقاطع.تاريخى.که.فلسفه.تاريخى.مارکس.
براساس.آن.شکل.گرفته.اســت،.به.گونه.اى.است.که.آن.را.
الزامى.مى.داند.و.انسان.را.و.جريانهاى.سیاسى.و.اجتماعى.
را.در.همین.چهارچوب.تفسیر.و.تحلیل.مى.کند..يا.مثالً.اگر.
اندکى.بخواهیم.با.عالم.صمیمى.صحبت.کنیم،.در.همین.
دور.جديد،.تمدن.جديد.تمدنى.برآمده.از.پوسته.ايدئولوژى.
اســت..اما.اين.يک.اعتقاد.نیست،.يک.دستورالعمل.و.يک.

التزام.ايدئولوژيک.است..
وقتى.دينى.آسمانى.مى.شود،.ســؤال.اين.مى.شود.اگر.
کســى.ادعا.کرد.که.به.من.وحى.مى.شود،.چگونه.مى.توان.
درستى.ادعاى.او.را.اثبات.کرد؟.سؤال.از.شاخص.هاى.دين.
آسمانى.تحويل.پیدا.مى.کند.به.اينکه.چگونه.مى.توان.يک.
مدعى.وحى.را.شناخت.و.او.را.محک.زد..اگر.توانست.وحى.
بودن.خود.را.اثبات.کند،.مى.شود.دين.حق.و.اگر.نتوانست،.

مى.شود.دين.باطل..
حــاال.با.اين.مقدمــات.توجه.کنید..وقتى.شــما.از.من.

مى.پرسید.»شــاخصه.هاى.يک.دين.آسمانى.

چیست؟«.من.بالفاصله.از.شما.مى.پرسم:.»از.

کدام.دين.صحبت.مى.کنید؟.از.دين.هاى.قبل.

از.دور.جديد.صحبت.مى.کنیــد.يا.درباره.دور.

جديد.سخن.مى.گويید؟«.و.اين.سؤال.خیلى.مهمى.است..

اين.قبل.که.مى.گويم.قبل.زمانى.نیست،.نگرشى.است..يعنى.

با.نگرش.دور.جديد.مى.خواهید.از.دين.آسمانى.سؤال.کنید.
يا.با.نگرش.قبل.از.آن؟

مگر تفاوت های نگرش دور جدید در نگاه به مسئله ««
تأکید  این قدر  که  آن، چیست  از  قبل  دوره   با  دین 

می فرمایید؟ 
در.دور.جديد.نمى.توانیــم.با.آموزه.هاى.کالمى.پیش.از.
آن.که.به.سراغ.اثبات.پیامبرى.يک.مدعى.نبوت.مى.رفتیم،.
عمل.کنیم..در.دور.جديد.بايد.اساساً.موضوعى.به.نام.وحى.
و.آمدن.پیامبران.را.منتفى.بدانیم..دور.جديد.بر.مبناى.عالم.
مشهود.شکل.گرفته.است؛.بعد.از.آن.غفلتى.که.حذف.ارتباط.
با.عالم.ديگر.درپى.داشــت.و.بعــد.از.اينکه.آن.غفلت.کنار.
گذاشته.شد،.يک.جورى.به.نیازهاى.معنوى.انسان.توجه.شده.
است،.از.اين.ســو.انسان.ها.تالش.مى.کنند.و.خود.را.تعالى.
مى.دهند.که.به.امرى.مقدس.برسند..آسمان.نیست.که.به.
انسان.بپردازد.و.بايدها.و.نبايدهاى.زندگى.را.به.او.بیاموزاند،.
اين.مايیم.که.مى.خواهیم.خودمان.را.به.يک.حقیقت.متعالى.

برسانیم..
این به خاطر نیاز درونی انسان به معنویت است؟««

بله،.دقیقاً..اما.نگاه.قديم.برعکس.بوده.است..يعنى.در.نگاه.

قديم،.انسان.از.عالم.فرادست.و.باال.تغذيه.مى.شده.است..لذا.

در.دور.جديد.شــکل.گیرى.دين.به.لحاظ.تقسیماتى.که.ما.

مى.شناسیم،.مانند.اسالم.و.مسیحیت.و.يهوديت،.اصالً.ندارند..

بشر.امروز.با.دين.به.معناى.فرود.آمدن.وحى،.خداحافظى.

کرده.اســت..اين.خیلى.مهم.است..در.گذشته،.يک.کسى.

بايد.مى.آمد.و.مى.گفت.من.آمده.ام.و.دين.آورده.ام..کما.اينکه.

.صلى.اهلل.علیه.و.آله...ـ.ظهور.کرد.و.گفت. محمدبن.عبداهللـ.

که.من.دين.آورده.ام..عیســى.آمد.و.گفت:.من.موعود.يهود.

هستم..در.يک.چنین.فضايى.ما.تحققى.به.نام.دين.جديد.

نداريم..چرا؟.چون.پرونده.تقريباً.بســته.شده.و.همه.قبول.
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کرده.اند.که.مجموعــه.اى.از.اديان.که.در.دوره.

قبل.شکل.گرفته.اند،.االن.وجود.دارند.و.کافى.

هم.هستند..مثل.يهود.و.مسیحیت.و.اسالم.به.

عنوان.اديان.ابراهیمى،.بعد.آن.را.توسعه.دادند.و.
گفتند.جريان.هايى.هم.مبتنى.بر.وحى.نبوده،.بلکه.مبتنى.بر.
تأمالت.انسان.ها.بوده.براى.سلوک.به.سمت.باال.که.بودائى.ها.
و.کنفسیوسى.ها.مشمول.آن.شده.اند،.هرچند.که.خیلى.ها.آن.
را.فقط.يک.آيین.اخالقى.مى.دانند..ويژگى.آن.شاخص.هاى.

اخالقى.آن.است..بوديسم.را.اما.يک.دين.مى.دانند..
االن.تمام.پرســش.ها.حول.همین.اديــان.مى.گردد..آيا.
مسیحیت.حق.اســت.يا.حق.نیست؟.اگر.حق.است،.کدام.
مسیحیت.حق.است؟.آن.چیزى.که.عیسى.بیان.کرده.است.
يا.تحوالت.مسیحیت.پس.از.او؟..اگر.کسى.بخواهد.مسیحى.

شود.مى.خواهد.چه.کند؟.
ما.االن.در.دوره.اى.قرار.گرفته.ايم.که.کسى.ادعا.نمى.کند.
من.دين.آورده.ام..هرچه.هست.در.چهارچوب.همین.اديان.
شــکل.مى.گیرد..امروزه.البته.شکل.گیرى.اديان.جديد.کم.
نیســت،.مرتباً.دين.تولید.مى.شود،.به.نظرم.هر.9.روز.يک.
دين..يک.مدتى.مى.مانند.و.مى.روند؛.باقى.نمى.مانند..اين.ها.
دين.نیستند..همان.کالت.ها.يا.مکتب.هايى.هستند.که.در.
درون.اديان.شــکل.مى.گیرند.که.با.تعريفى.که.ما.کرديم،.
متفاوت.اســت..حداکثر.اتفاقى.که.در.دوره.جديد.مى.افتد.
اين.اســت.که.مدعى.مى.گويد.براى.من.مکاشفه.اى.شده.
است.که.مثالً.من.مســلمان.بايد.چنین.کارى.انجام.دهم..
اين.البته.کالً.متمايز.از.جريان.هاى.سیاسى.نظیر.داعش.و.
مشابه.آن.است..اين.ها.جريانات.سیاسى.هستند.و.اصالً.دنبال.
دين.سازى.نیستند..کار.اين.ها.صورت.بندى.يک.رفتار.دينى.
است،.بدون.اينکه.بگويند.ما.دين.جديد.هستیم؛.لذا.محل.

اختالف.هستند..
کسى.که.بگويد.به.من.وحى.شده.است،.احتماالً.از.نوعى.
گشــودگى.و.کشف،.در.چهارچوب.اديان.قبل.از.دور.جديد.
ســخن.مى.گويد..از.قضا.درباره.بحــث.ما،.بهائیت.خودش.
را.کشفى.در.داخل.عالم.اســالم.مى.داند..اگر.به.اين.کتاب.
ســال.مؤسسه.بريل.نگاه.کنید،.وقتى.مى.خواهد.بهائیت.را.
معرفى.کند،.مى.گويد.نسبت.بهائیت.با.اسالم،.مانند.نسبت.

مسیحیت.اســت.با.يهوديت..يعنى.همان.طور.

که.مسیحیت.در.دل.آيین.يهود.شکل.گرفت،.

بهائیت.هم.مدعى.است.که.در.دل.عالم.اسالم.

شــکل.گرفته.اســت..مى.دانید.که.در.تاريخ.

مطالعات.اديان،.تا.50.سال.قبل،.بهائیت.را.ذيل.عالم.اسالم.

بررسى.مى.کردند..البته.عمر.مطالعات.اديان.کمتر.از.100.

سال.است.و.بیشترين.حجم.آن.نیز.در.دوران.پس.از.جنگ.

جهانى.دوم.بوده.اســت..اگر.کتاب.نگارى.هاى.کالسیک.در.

مطالعات.اديان.را.مالحظه.کنید،.سوفیسم..و.بهائیسم.و....

را.ذيل.اسالم.طبقه.بندى.و.بررسى.مى.کردند،.بعد.از.مدتى،.

بهائیسم.حالت.استقاللى.پیدا.کرد..حتى.در.دوره.استقاللى.

خودش،.در.تفسیرش.گفته.مى.شود.که.نسبت.آن.با.اسالم،.
مانند.نسبت.مسیحیت.و.يهوديت.است.

می شود نمونه ای از این مطالعات را بیان بفرمایید؟««
مثالً.در.کتاب.سال.2016.موسسه.بريل.که.ابتداى.سال.

2017.آن.را.منتشر.کرده.است:
Yearbook of International

Religious Demography.

اين.کتــاب.البته.هر.ســال.چاپ.مى.شــود.و.توزيع.و.
پراکندگى.جمعیتى.پیروان.اديان.را.ذکر.مى.کند.

درباره خود مؤسسه بریل و مأموریت های آن بیشتر ««
توضیح دهید.

بريل.مؤسســه.مشهورى.است.در.شهر.اليدن.هلند.که.

200.ســال.قدمت.دارد.و.مخصوص.مطالعات.اديان.است..

ابتدا.اختصاص.به.کارهاى.مستشرقان.درباره.شناخت.اسالم.

داشــت،.بعد.کم.کم.به.بررسى.ســاير.اديان.نیز.پرداخت..

مهم.ترين.کتاب.هاى.دوره.اسالمى.را.موسسه.بريل.منتشر.

کرده.اســت..مهم.ترين.کتابى.که.محصول.مستشــرقان.و.

اسالم.شناسان.است،.دايرة المعارفى.است.که.به.انگلیسى.و.

فرانسه.چاپ.مى.شود..اين.از.سفارش.هاى.موسسه.بريل.بوده.

که.در.ســال.1913.شــروع.به.کار.کردند.و.تا.1936.ادامه.

يافت.و.منتشر.شد..در.دور.بعد.از.حدود.سال.1960.آغاز.به.

کار.کرد.و.تا.سال.2005.به.طول.انجامید..االن.ويرايش.سوم.

را.مشغول.به.کار.هستند..هلند.در.مطالعات.اسالم.شناسى.از.

ساير.کشورهاى.غربى.جلوتر.است..معجم.مفهرس.احاديث.
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 در نگاه قدیم، 

انسان از عالم 

فرادست و باال 

تغذیه می شده 

است. لذا در دور 

جدید شکل گیری 

دین به لحاظ 

تقسیماتی که ما 

می شناسیم، مانند 

اسالم و مسیحیت 

و یهودیت، اصالً 

ندارند. بشر 

امروز با دین به 

معنای فرود آمدن 

وحی، خداحافظی 

کرده است

نبوى.که.کتاب.هاى.صحاح.سته.و.چند.جامع.

حديثى.ديگر.را.به.صــورت.معجم.در.آورده.و.

چاپ.کرده،.کار.اين.مؤسسه.است..کتاب.هايى.

مثــل.تاريخ.طبرى.يــا.تاريخ.مــروج.الذهب.
مسعودى.و....را.مؤسسه.بريل.منتشر.کرده.است..

اولین.کارهاى.مستشرقان.متن.شناسى.بوده.است..ابتدا.

آمدند.و.متون.اصلى.را.ترجمه.کردند.و.بعد.مطالعات.روى.

آ.ن.ها.را.آغاز.کردند..البته.االن.مؤسسه.بريل.خیلى.توسعه.

يافته.و.دامنه.مطالعات.خود.را.به.خارج.از.اسالم.هم.گسترش.
داده.و.از.جمله.در.مورد.بهائیت.هم.کار.کرده.است.

.بريــل.دايـــرة المعارف.خیلــى.مهمــى.دارد.بــه.نام.
"women and Islamic culturs" 

که.به.دو.زبان.انگلیسى.و.عربى.چاپ.شده.است..
از.همان.کتاب.اولى.که.نام.بردم.يعنى.کتاب.سال.2016.
صفحه.17.آن،.اين.جمله.را.دوست.دارم.براى.شما.بخوانم:.
"Baha,is see the emergence of their 

religion from Islam as similar to the 

relationship first century cristianity 

at with judism." 

»از.نظر.بهائیان.همان.نســبتى.که.در.قرن.اول.میالدى.

میان.مسیحیت.و.آيین.يهود.برقرار.بود،.میان.بهائیت.و.اسالم.
برقرار.است«.

.مسیحیت.خودش.را.منشعب.از.ديانت.يهود.مى.داند..چرا.

دين.شناسان.اين.کار.را.مى.کنند.و.اين.طور.تعريف.مى.کنند؟.

چون.در.دور.جديد.اصالً.قرار.نیســت.دين.جديدى.بیايد..
کسى.اصالً.دين.جديدى.را.نمى.پذيرد..

در.دور.جديد.يک.مدعى.مى.تواند.رهیافت.هايى.را.نسبت.

به.دين.مطرح.کند،.مى.تواند.تغییر.و.تحول.در.دين.را.با.توجه.

به.دريافت.هاى.خود.بیان.کند،.حتى.مى.تواند.تجلى.يک.امر.

دينى.يا.ماورايى.را.در.خودش.احساس.بکند..اين.رهیافت.ها.

مى.تواند.از.جنس.الهام،.شهود.و.يا.رهیافت.هاى.علمى.باشد..

االن.در.مسیحیت.کم.نیستند.کشیش.هايى.در.کلیساهاى.

خاص.که.ادعا.مى.کنند.مسیح.از.آنان.خواسته.که.کارى.را.

انجام.دهند.و.پیروان.دين.نیز.چون.اين.کلیسا.را.نماد.دين.

مى.دانند،.سخنان.آنان.را.مى.پذيرند.و.عمل.هم.مى.کنند؛.اما.

تمام.اين.رهیافت.هــا.و.تحوالت.در.درون.دين.
مسیحیت.انجام.مى.شود.

من.مى.خواهم.به.ســؤال.شــما.از.ديدگاه.

مطالعــات.اديان.در.عصر.جديد.بپــردازم..در.

تقسیم.کنونى.اديان،.دو.نوع.دين.داريم..اديان.ابراهیمى.و.

اديان.غیر.ابراهیمى..اديان.ابراهیمى.شامل.سه.دين.يهود،.

مســیحیت.و.اسالم.اســت؛.البته.اديان.کوچک.ترى.مانند.

زرتشــتى.ها،.صبى.ها.و....هم.در.آن.جــا.مى.گیرند..در.اين.

ســاختار.حاال.بايد.رفت.ســراغ.بهائیت.و.آن.را.شناخت.و.
جايگاهش.را.در.منظومه.اديان.جستجو.کرد.

بهائیت.خودش.را.جدا.شــده.از.اســالم.مى.داند..تاريخ.

حضورش.هم.در.مراکز.دينى.همین.طور.است..تاريخ.خودش.

را.هم.ببینید.اين.گونه.است،.يعنى.بهائیت.نیامده.از.اول.بگويد.

همان.طور.که.محمد.پیامبر.است،.بهاءاهلل.هم.پیامبر.است..

همچنین.ادعايى.نکرده.است..نمى.توانسته.چنین.ادعايى.
بکند.و.پذيرفته.هم.نمى.شده.است.

اگر با مبانی دین شناسی کالسیک بخواهیم بهائیت را ««
بررسی کنیم، آیا باز هم همین طور است یا نه؟ یا اساسا 
نظر شما این است که چون بهائیت در دورۀ جدید آمده، 

باید با مبانی دورۀ جدید آن را بازشناسی کنیم؟
نه،.من.گفتم.مى.شــود.چنین.ادعايى.بشود..در.فضاى.
متفاوت.از.دورۀ.جديد،.کسى.مى.تواند.ادعا.کند.دين.جديد.

آورده.است..پس.بايد.در.همان.ساختار.حرف.بزند..
حاال.مثالً.ممکن.اســت.به.ما.خبر.دهند.شــخصى.در.
نیوزيلند.آمد.و.گفت.که.ديشب.فرشته.اى.بر.من.نازل.شد.
و.حرف.هايى.زد.و.....در.آن.ساختار.قديمى..اما.آن.ساختار،.
امروزه.خريدار.ندارد..به.اين.تعبیر.بخواهم.بگويم،.اصالً.تفسیر.
ندارد..چون.بشر.دور.جديد.اين.معناى.گذشته.را.که.مبناى.
شکل.گیرى.دينى.بوده،.کنار.گذاشته.است..اصالً.آن.مفهوم.
سازماندهى.جديد.شده.و.دين.يکى.از.خألهاى.زندگى.او.را.
پر.مى.کند؛.با.يکى.از.همان.گونه.هايى.که.از.قبل.وجود.دارد..

 یعنی به نظر شما اصالً نیازی ندارد به دین جدید؟ ««
این جور بگوییم؟ نهایت اینکه برود سراغ مکاتب؟

من.نمى.توانم.اين.جور.بگويم..چون.تشخیص.آمدن.دين.

جديد.در.آن.ســاختار.قبلى.با.خداســت..ما.نیاز.به.دين.را.
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اگر به این کتاب 

سال مؤسسه 

بریل نگاه کنید، 

وقتی می خواهد 

بهائیت را معرفی 

کند، می گوید 

نسبت بهائیت 

با اسالم، مانند 

نسبت مسیحیت 

است با یهودیت. 

یعنی همان طور که 

مسیحیت در دل 

آیین یهود شکل 

گرفت، بهائیت هم 

مدعی است که 

در دل عالم اسالم 

شکل گرفته 
است

مى.توانیم.اثبات.بکنیم.اما.نیاز.به.تجدد.دين.را.

نمى.توانیم.اثبات.کنیم..اشکالى.که.شايد.در.آن.

ساختار،.به.باور.برخى.باشد،.همین.است..مثل.

همین.که.برخى.ادعا.مى.کنند.احکام.دين.بايد.
عوض.بشود؛.دلیلش.چیست؟.اينکه.مى.گويند.دين.حقیقتى.
دارد،.حرف.هايى.که.عبدالبهاء.مى.زند،.که.دين.يک.هسته.
واقعى.دارد،.ظاهرى.دارد.و....خوب.با.اين.تعبیر.قبول.داريم،.
هیچ.کس.انکار.نمى.کند..اما.در.چه.مقطعى،.با.چه.کسى،.با.
چه.دلیلى؟.ما.به.چه.علتى.مى.توانیم.ادعا.کنیم.که.مثالً.فالن.
حکم.بايد.عوض.شود.و.اين.را.خدا.بايد.عوض.کند؟.کى.وقت.
اين.تغییر.مى.شود؟.مثال.آيا.روزه.الزم.نیست.حکمش.تغییر.
کند؟.شايد.بهتر.باشد.اين.حکم.االن.عوض.شود..يا.در.مورد.
احکام.اجتماعى،.مثال.کسى.بگويد.حکم.حدود.بايد.عوض.

شود..از.او.بايد.بپرسیم.به.چه.دلیل؟.
اگر.ما.در.ساختار.قديم.فکر.مى.کنیم،.خدا.براى.انسان.دين.
مى.فرستد..ببینید.من.توضیحى.بدهم..وقتى.ما.مى.گويیم.
بشر.در.مسیرى.که.حرکت.مى.کرده.دچار.انحرافات.اخالقى.
و.اجتماعى.و....مى.شــده.و.افرادى.براى.وعظ.و.نصیحت.و.
براى.خیرخواهى.آمده.اند،.اينکه.موضوع.دين.نیست..آنجا.
که.طرف.مى.گويد.به.من.وحى.مى.شود،.محّل.بحث..است..
يعنى.ما.بايد.در.تاريخ.انبیا.هم.اين.ها.را.از.هم.تفکیک.کنیم.
که.داستان.انبیا.که.قرآن.ذکر.مى.کند،.بسیارى.از.آن.ها.اصاًل.
داستان.تعارض.دينى.نبوده.اســت،.داستان.آوردن.آدم.ها.
در.مسیر.درســت.زندگى.کردن.بوده.است..همین.جورى.

نمى.شود.يکى.ادعا.کند.من.پیغمبرم..
کم فروشی نکنید، خالف عفت رفتار نکنید،...««

بلــه..حضرت.لوط.با.قوم.خودش.ســر.پیغمبرى.بحث.

نداشت..آن.ها.لجاجت.مى.کردند،.لوط.هم.در.مقام.احتجاج.

مى.گفت.که.به.من.وحى.هم.شده.است..پیغمبر.ما.هم.شروع.

بحثش.با.اين.نبود.که.به.من.وحى.مى.شود..بخش.عمده.اى.

از.کارهايى.که.پیغمبــران.مى.کردند.و.مطالبى.که.عنوان.

مى.کردند،.اصالح.اجتماع.و.بحث.هاى.اخالقى.بوده.اســت..

با.اين.بحث.هاى.اخالقى.و.اجتماعى.دين.درست.نمى.شود..

دين.وقتى.درست.مى.شود.که.فردى.بگويد.به.من.وحى.شده.

که.اين.طور.بايد.زندگى.کنید..اينکه.آدم.بايد.دروغ.نگويد.که.

عقالنى.است.و.پیغمبر.هم.تأيیدش.مى.کند..ما.

حداکثر.اينجا.بايد.يک.بحث.کالمى.بکنیم.که.

اگر.به.اصطالح،.حکم.مولوى.وارد.شود،.فرد.در.

آخرت.مؤاخذه.مى.شود.يا.مؤاخذه.نمى.شود؟.آن.
بحث.اصالً.بحث.ديگرى.است..

آنچه.که.در.اينجا.دين.را.درســت.مى.کند.آن.است.که.

اوالً.به.من.وحى.شده.و.اين.جور.بايد.نماز.بخوانید..در.مورد.

تشــريع.ما.يقین.داريم.که.تجديد.دين.شده،.اما.تشخیص.

زمانش.که.با.ما.نیست..به.چه.دلیل.سر.دو.هزار.سال.يا.هزار.

و.پانصد.سال.بايد.تجديد.بشود؟.چه.جورى.ما.بايد.بگويیم؟.

يعنى.مالک.ندارد..چون.اساساً.دين.يک.امر.آسمانى.است..
اصال.به.چه.مالکى.بايد.اين.را.بگويیم.يا.نگويیم؟.

يک.مسئلۀ.ســاده.عرض.کنم..مردم.خیلى.از.کشورها.

مبتال.به.دخانیات.هســتند..درابتدا،.مثالً.400.سال.پیش.

تنباکو.را.کشف.کردند،.خوب.ماده.اى.بوده.که.فکر.مى.کردند.

فوائدى.دارد؛.مثال.آرامش.مى.دهد..االن.400.سال.گذشته.

و.فهمیده.انــد.که.ضرر.دارد..گاهــى.وقت.ها.مى.گويند.که.

ضررهاى.ســنگین.دارد..حاال.در.فقه.ما.اگر.اثبات.شود.که.

ضرر.دارد،.ضررش.محرز.شود،.از.باب.قاعدۀ.الضرر.حرمت.به.

آن.مى.خورد..يعنى.حکم.فقهى.مسئله.اى.با.توجه.به.روشن.

شــدن.ابعاد.کامل.آن،.ممکن.است.تغییر.کند..به.ويژه.در.

مواردى.که.تصريحى.به.حکــم.در.بیان.الهى.وجود.ندارد..

اما.برخى.موارد.را.نمى.شــود.کارى.کرد..خدا.حکم.خمر.را.

گفته.است..حاال.اگر.تمام.پزشکان.عالم.هم.بگويند.که.مثاًل.

الکل.يک.درصد.ضرر.نمى.زند،.فالن.فائده.را.هم.دارد،.مثال.

رقت.خــون.هم.مى.آورد،.ما.گوش.نمى.کنیم؛.ما.مى.گويیم.

که.مطمئنیم.که.محمدبن.عبداهلل.صلــى.اهلل.علیه.و.آله.از.

طــرف.خداوند.آمده.و.گفته.اســت:.»الخمر.حرام،.قلیله.و.

کثیره«.هرچه.که.مستى.مى.آورد،.کم.و.زيادش.اشکال.دارد.

و.حرام.است..داســتان.دين.اين.است..از.جانب.ما.نیست،.

از.جانب.خداســت..منتهاى.مراتب.اين.هم.ربطى.به.رفتار.

عقالنى.ندارد..يعنــى.منافاتى.با.اين.ندارد.که.عقالنى.نگاه.

کنیم.و.بگويیم.حاال.خدا.نگفته،.تو.که.مى.فهمى.سیگار.ضرر.

دارد،.نبايد.استفاده.کنى..خدا.پاى.عقل.را.که.نبسته.است..

من.بیشتر.اين.حرفى.که.دارم.مى.زنم،.مى.خواهم.بگويم.ما.
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در دور جدید 

اصالً قرار نیست 

دین جدیدی 

بیاید. کسی اصالً 

دین جدیدی را 

نمی پذیرد. 

در دور جدید یک 

مدعی می تواند 

رهیافت هایی 

را نسبت به 

دین مطرح کند، 

می تواند تغییر 

و تحول در دین 

را با توجه به 

دریافت های خود 

بیان کند، حتی 

می تواند تجلی 

یک امر دینی یا 

ماورایی را در 

خودش بکند. 

این رهیافت ها 

می تواند از جنس 

الهام، شهود و یا 

رهیافت های علمی 

باشد

نمى.توانیم.تکلیف.روشن.کنیم..خدا.در.مقاطعى.

پیغمبر.فرستاده.اســت..ما.مى.دانیم.پیغمبر.

فرستاده.است..اين.پیغمبر.هم.منظومه.اى.آورده.

که.بخش.عمده.اش.هم.اصالح.رفتار.اجتماعى.
و.فردى.بوده.است..اما.اين.باب.به.اين.شکل.که.يک.چیزى.
به.اسم.دين.درست.بشود،.ديگر.بسته.شده.است..حاال.کسى.
مى.تواند.در.درون.اديان،.اصالحاتى.بکند..اين.يک.مســیر.

ديگرى.مى.شود..
بنابرايــن.بحث.ما.در.شــناخت.دين،.دين.آســمانى.و.
شــناخت.آن.از.دين.غیر.آسمانى.بحثى.است.که.در.مورد.
اديان.تحقق.يافته.مانند.آيین.يهود،.يا.مســیحیت.و.اسالم.
است..در.اين.موارد.ما.بحث.مى.کنیم.و.مى.گويیم.هر.دينى.
را.بر.اساس.معیارهايى.که.نشــان.دهد.از.جانب.خدا.بوده.
بايد.شناخت..يا.بايد.به.نقطه.تاريخى.و.آغاز.آن.نگاه.بکنیم.
تا.محرز.شــود.برايمان.که.در.آن.مقطع،.اين.اتفاق.افتاده.و.
مثالً.اين.فرد.با.اين.ادله.اثبات.کرده.است.که.البته.جز.دين.
اسالم.در.مورد.هیچ.دين.ديگرى.نمى.توانیم.اين.موضوع.را.
اثبات.بکنیم..فقط.در.مورد.اسالم.تاريخ.محرز.و.قطعى.دارد.
که.محمدبن.عبداهلل.صلى.اهلل.علیه.و.آله.آمده.و.بعد.گفته.من.
آيه.و.بینه.دارم؛.آيه.و.بینه.اش.را.هم.در.قالب.قرآن.بروز.داده.
که.هنوز.هم.اين.آيه.و.بینه.هســت،.يعنى.همین.اآلن.هم.

مى.توان.آن.را.سنجید..
به.جز.نگاه.تاريخى.مى.توان.به.وضع.موجود.هر.دين.نیز.
مراجعه.کرد؛.يعنى.بررسى.کرد.که.االن.اين.دين،.وضعش.
چگونه.اســت..فرض.کنید.که.ما.بحث.کنیم.که.دين.ما.به.
چه.دلیل.حق.اســت؟.ما.مى.گويیم.بــه.اين.دلیل.که.اين.
منظومه.اش.است،.اين.برجستگى.هاى.اعتقادى.و.اخالقى.
و.احکام.آن.است،.اين.داليل.وحى.بودن.آن.از.جانب.خداوند.

است..اين.هم.تاريخ.تحقق.آن.است..
نکتۀ.مهم.تر.فرق.مسیحیت.و.اسالم.در.اين.زمینه.است..
مســیحیت.واقعاً.در.درون.دين.يهود.اســت..قرآن.گزارش.
مى.دهد،.خودشــان.هم.چنین.ادعايى.مى.کنند.که.داخل.
دين.يهود.است..بشارت.دين.يهود.است..نقطۀ.عزيمت.آن،.
مســیحاى.دين.يهود.است..ولى.پیامبر.اکرم.از.همان.ابتدا.
گفته.من.از.جانب.خدايم..به.يهوديان.هم.گفته.که.ظهور.من.

در.کتابتان.آمده.است.و.شما.منتظر.ظهور.من.
ٌق لِما  ِ ُمَصدِّ ا جاَءُهْم ِكتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَّ بوديد:.َو لَمَّ
َّذيَن َكَفُروا.. َمَعُهْم َو كانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعَلى ال
خوب.ِکى.گفته.است؟.در.مدينه.گفته..اولش.
هم.نفرموده.بیايید.مسلمان.شويد..گفته.بیايید.با.هم.زندگى.
کنیم..وقتى.آن.ها.نپذيرفتند.و.سرســختى.کردند،.با.آنها.
احتجاج.کرد.و.گفت:.خودتان.اينجا.جمع.شديد.تا.ظهور.من.
را.نظاره.کنید..تاريختان.اين.را.مى.گويد..اما.وقتى.که.در.مکه.
براى.نخستین.بار.سخن.گفت،.فرمود:.من.پیغمبر.خدايم..
آن.هم.نه.در.بیان.اصالحات.اخالقى،.آنجايى.که.خواســت.
اينان.را.به.يک.رفتار.دينى.و.به.عمل.عبادى.بکشاند،.وگرنه.
در.حوزۀ.نظر.و.اخالقش.خیلى.الزم.نبود.بگويد.به.من.وحى.

شده.است..
شما اعتقادات را در حوزۀ عمل می بینید یا در حوزۀ ««

اخالق؟ ظاهراً پیغمبر روز اول نگفت روزه بگیرید، حج 
بروید، اول بحث توحید را مطرح کرد. 

آن.نقطۀ.عزيمت.است..آن.را.انکار.نمى.کنم..اما.پیغمبر.

روز.اول.آمد.و.گفت.به.من.وحى.شــده؟.پیغمبر.که.نیامد.

اين.را.بگويد..گفت.يک.توجه.بکنید:.معلوم.است.که.خداى.

يکتا.شما.را.آفريده.است.و.نه.بت!.نکتۀ.جالب.تر.اينکه.وقتى.

آمد.دين.را.سامان.دهد،.همین.سنگ.بنا.را.گذاشت..اشهد.

أن.ال.إله.اال.اهلل.بگويید.و.بعد.در.رکن.دوم.شــهادتین.است.

که.به.رســالت.من.شهادت.دهید.و.بپذيريد.که.من.رسول.
خدا.هستم.

رکن.اولش.که.يک.تذکار.است،.تنبیه.است..مهم.اين.است.

که.رکن.اولش.اعتراف.به.وحى.نیست.و.پذيرش.آن.متوقف.

بر.پذيرش.وحى.نیست..پیغمبر.فقط.هشدار.داد..چون.مردم.

گرفتار.بت.پرســتى.بودند..ولى.وقتى.که.مى.خواهد.بگويد.

که.»مجموعه..دين.چیست؟«.همین.اعتراف،.يعنى.اقرار.به.

رسالت.پیامبر،.مى.شــود.سنگ.بناى.اين.دين!.مبناى.اين.

دين.مى.شود.اعتراف.به.رسالت.او..دين.اسالم.خارج.از.اين.

نیست..اقرار.به.اين.موقعیتى.که.پیامبر.درآن.قرار.مى.گیرد..

اقرار.يک.امر.خارجى.است..تازه.شهادتین.مربوط.به.زمانى.

اســت.که.يک.نفر.مى.خواهد.مسلمان.شود.و.اال.در.جامعه.

اســالمى.که.مردمش.مسلمان.هســتند،.يک.بچه.در.15.
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در شیعه این 

مشخص است 

که قرار است 

امام دوازدهم 

شیعه ظهور کند و 

این عالمی را که 

به سمت فساد 

رفته بوده به 

جای خودش و 

در مسیر عدالت 

و توحید قرار 

دهد و انسان ها 

از این همه این 

نابسامانی ها و 

انحرافات آزاد 
شوند

سالگى.نمى.خواهد.اقرار.کند.که.من.به.نبوت.

و.رسالت.پیامبر.اکرم.اقرار.مى.کنم..او.مسلمان.
هست.ديگر..درست.است؟.

حاال.کــدام.اعتقادات؟.اعتقــادات.اصلى.را.
بگويیم.که.اصالً.مستقل.است..يعنى.در.مورد.توحید.و.معاد،.
باز.هم.براى.تذکر.بــه.اين.دو.اعتقاد.اصلى.نیازى.به.اثبات.

رسالت.خود.ندارد.
اما اگر بخواهد بگوید که من نبی اهلل هستم، باید دلیل ««

بیاورد، درست است؟
بله..باز.برمى.گردم.به.سؤال.ما.در.مورد.اينکه.دين.آسمانى.
چیست.و.در.چه.بسترى.قابل.طرح.است؟.االن.با.اين.مسأله.
مواجه.نیستیم.و.چنین.ادعاهايى.پذيرفتنى.نیست..اگر.هم.
بخواهیم.بپذيريم.و.بررسى.کنیم،.همین.سیستم.را.داريم،.
ولى.االن.مواجه.نیســتیم..يعنى.اصال.باب.چنین.ادعاهايى.

بسته.شده.
اما به نظرمی رسد بهاءاهلل در همین منظر دارد ادعا ««

می کند. یعنی از منظر قدیم و کالسیک دین، مدعی 
پیامبری است. 

خب.حاال.اگر.بخواهیم.ببینیم.بهاءاهلل.چه.کار.کرده،.باز.

بايد.همین.بحث.را.دنبال.کنیم..بايد.همین.را.بفهمیم.که.

میرزا.حســین.على.نورى.چه.کار.کرده؟.آيا.چنین.ادعايى.
کرده.يا.نه؟.شما.مدعى.هستید.که.چنین.ادعايى.کرده؟

به نظر می رسد که نوعی سردرگمی در کشف ادعای ««
واقعی او وجود دارد. یک جاهایی ادعای پیامبری کرده، 
یک جاهایی ادعای باالتر کرده و جاهایی هم ادعای 

پایین تر از پیامبری کرده است.
ببینید.االن.ما.مواجهیم.با.فردى.به.نام.بهاءاهلل..دست.کم.
تلقى.رســمى.جهانى.اين.است.که.بهائیت.خودش.را.يک.
اصالحى.درون.دين.اسالم.مى.داند؛.مثل.مسیحیت.که.خود.
را.اصالحــى.در.درون.دين.يهوديت.مى.داند..چرا.اين.جور.

تلقى.شده؟.براى.اينکه.تحقق.گرفته.به.اين.شکل.
بله،.يک.روزى.از.درون.عالم.شیعه.-.که.معتقد.است.يک.
منجى.دارد-.متولد.شده.است..پررنگ.تر.از.ساير.فرق.اسالمى..
ما.معتقديم.که.اعتقاد.به.ظهور.منجى.جزء.اعتقادات.همه.
فرق.مسلمان.اســت..حاال.در.مورد.فردش.و.ويژگى.هايش.

تفاوت.هايى.در.اعتقادات.مسلمانان.وجود.دارد..

اما.در.شــیعه.اين.مشخص.است.که.قرار.است.

امام.دوازدهم.شیعه.ظهور.کند.و.اين.عالمى.را.

که.به.سمت.فساد.رفته.بوده.به.جاى.خودش.و.

در.مسیر.عدالت.و.توحید.قرار.دهد.و.انسان.ها.از.اين.همه.اين.

نابسامانى.ها.و.انحرافات.آزاد.شوند..اين.باور.شیعه.است..در.

دل.اين.باور،.در.اين.مقطع.زمانى،.کسى.ادعا.کرده.است.که.

من.از.طرف.آن.موعود.آمده.ام.تا.بشارت.دهم.که.او.مى.آيد..

در.دل.اين.باور،.اين.آدم.آمده.و.خودش.را.باب.امام.دوازدهم.
معرفى.کرده.است.

خــود.اين.مدعى،.در.جامعه.شــیعه.بزرگ.شــده،.در.

جامعه.اى.که.معتقد.اســت.ما.قرار.نیست.کسى.را.داشته.

باشــیم.که.ادعاى.ديدار.و.مالقات.و.نیابت.از.امام.دوازدهم.

تا.هنگام.ظهــورش.را.مطرح.کند..اين.آموزه.ظهور.منجى.

که.کسى.بگويد.اين.کارها.را.انجام.دهید.تا.منجى.بیايد،.در.

سابقه.اعتقادى.و.معرفتى.شیعه.وجود.ندارد؛.کارى.که.باب.

کرد..باب.آمد.و.گفت.که.پنج.شهر.را.براى.ظهور.منجى.آزاد.

کنید..چنین.و.چنان.کنید..حاال.االن.نمى.خواهم.تاريخ.باب.

را.بگويم،.ولى.باب.اين.کار.را.کرد..گفت.من.باب.قائم.هستم.و.

لذا.جامعه.شیعه.با.او.مواجه.شدند.و.در.اين.مواجهه.معرفتى.

پاســخى.نتوانســت.ارائه.کند..بعد.هم.به.داليل.سیاسى.و.

جنگ.هايى.که.به.راه.انداخت،.آن.مسیر.خاص.براى.او.طى.

شد.و.کارش.به.آنجا.کشید.و.بعد.هم.اعدام.شد..بعد.هم.در.

اين.فاصله.تغییر.موضع.داد..يک.بار.گفت.که.من.خود.آن.

موعود.هســتم..باز.جامعه.شیعه.واکنش.نشان.داد..جامعه.

شیعه.برايش.مشخص.بوده.که.قرار.است.محمدبن.الحسن.
العسکرى.به.عنوان.منجى.و.موعود.بیايد.و.نه.کس.ديگر..

من.حاال.برگردم..ببینیــد.در.درون.دين.يک.تحوالتى.

ممکن.است.ايجاد.شود..در.درون،.حتى.ممکن.است.کسانى.

بیايند.و.بگويند.به.ما.الهام.شــده،.براى.ما.کشفى.شده.که.

من.بايد.اين.کار.را.بکنم..خوب.با.او.گفتگو.مى.کنند..بعضى.

وقت.ها.ممکن.اســت.تند.باشند.و.گاهى.هم.ممکن.است.

برخورد.ماليم.کنند..مهم.اين.اســت.که.مدعاى.آن.کشف.

مى.خواند.يا.نه؟.مشــکلى.که.در.مورد.سید.باب.سنگین.تر.

اســت،.اين.اســت.که.او.ادعايــش.و.مجموعه.تعالیمش.
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مطابق این 

مجموعه تعالیم، 

هیچ کس نباید 

ادعا کند که در 

دوران غیبت 

کبری با امام زمان 

ارتباط دارم، 

نیابت خاص دارم. 

بعد هم بیاید 

گفتگو کند که 

اصال می خواهم 

قیام کنم

نمى.خواند.با.مجموعه.آموزه.هاى.دينى.ديگر..

وگرنه.خیلى.ها.بودنــد.که.مدعى.بودند.با.امام.

زمان.علیه.الســالم.ارتباط.دارنــد..اين.ها.طرد.

مى.شدند،.با.آن.ها.برخورد.مى.شد..حتى.در.زمان.
شاه.عباس.هم.فضل.اهلل.حروفى.را.که.ادعاى.ارتباط.با.امام.
زمان.علیه.السالم.داشت،.کشتند؛.اين.کارها.بوده..فضل.اهلل.

حروفى.ادعاى.امام.زمانى.کرد..
ادعای ارتباط با امام زمان یا ادعای امامت؟««

ابتدا.ادعاى.ارتباط.با.آن.حضرت.را.مطرح.کرد،.بعد.ادعاى.
امام.زمانى.کرد.

یعنی همین بحث های باب را داشت؟««
قدرى.مدلش.فرق.مى.کرد..ولى.حروفیه.هستند.ديگر..اما.
درباره.سید.باب.مشکل.آن.سخت.گیرى.بود.که.جامعه.شیعه.
بنابر.همان.مجموعه.تعالیمش.نســبت.به.باب.اعمال.کرد..
به.هرحال.مجموعه.تعالیم.شیعى،.تعالیمى.است.که.هزار.
سال.قبل.از.ادعاى.او.مدون.شده.است..خودش.يک.منظومه.
است،.مطابق.اين.مجموعه.تعالیم،.هیچ.کس.نبايد.ادعا.کند.
کــه.در.دوران.غیبت.کبرى.با.امام.زمان.ارتباط.دارم،.نیابت.
خــاص.دارم..بعد.هم.بیايد.گفتگو.کند.که.اصال.مى.خواهم.

قیام.کنم..
سید.باب.تا.آنجايى.که.تعالیم.شیخ.احمد.را.دنبال.مى.کرد،.
حداکثر.وضعى.مشابه.شیخ.احمد.احسايى.دارد..شیخ.احمد.
آمد.ايران،.مطالبى.بیان.کرد،.تکفیــرش.کردند.و.از.ايران.
رفت..حاال.تکفیرش.محل.اختالف؛.ولى.به.هرحال.صريح.
نمى.توانســت.بگويد.که.ارتباط.با.امام.زمان.دارد..پیروانش.
اين.طور.احساس.مى.کردند.و.لذا.اصالً.حرفش.نمى.گرفت..
آموزۀ.لزوم.انکار.ارتباط.حضورى.-.و.نه.ارتباط.قلبى-.با.امام.
زمان.علیه.السالم.در.دوران.غیبت.کبرى،.خیلى.جدى.است.
حتى.بعضى.از.علما.معتقد.بودند.که.نه.فقط.بحث.نیابت،.
حتى.اگر.کسى.بگويد.که.مى.داند.امام.زمان.کجاست،.جورى.
بگويد.که.ما.خبر.داريم؛.آقا.اين.جورى.فرمودند.و....بايد.او.را.
انکار.کرد..ما.شواهد.زيادى.بر.اين.انکار.داريم..جامعه.شیعه.

اين.جورى.شکل.گرفته.است..
اما.سید.باب.آمد.جلوتر.از.شیخ.احمد.احسايى..پنج.عدد.
شــهر.را.براى.ظهور.من.يظهره.اهلل.آزاد.کنید..تا.حدودى.

مى.خواســت.که.تطبیق.هايى.بــا.اخبار.ظهور.

موعود.ايجاد.بکند..اين.ادعاها.مصادف.شد.با.يک.

صدراعظم.منحصربه.فرد.در.تاريخ.قاجاريه.به.نام.

امیرکبیر.که.مثــل.او.در.تاريخ.ايران.کم.بوده..

مى.دانید.که.براى.استقالل.و.حفظ.کشور.از.اجانب.بیشترين.

تــالش.را.کرده.و.بعد.هم.از.همیــن.جهت.بوده.که.ضربه.
خورده..اين.صدر.اعظم.باب.را.محاکمه.و.اعدام.کرده.است.

از.علماى.شیعه.بودند.کسانى.که.در.آن.محفل.محاکمه.

بودنــد.و.گفتند.که.بــاب.اصالً.دچار.خبط.دماغ.اســت.و.

نمى.تواند.اعدام.شود..نهايتا.به.يک.معنا.حکمى.که.گرفت.

بــراى.ارتداد.باب.و.بعد.اعــدام.او،.از.رقبايش.گرفت،.يعنى.

از.جريان.شــیخى.تبريز.اين.حکم.را.گرفت..اين.ها.را.اگر.ما.

نگويیم.بعضى.ها.فکر.مى.کنند.که.مجتهدهاى.تبريز.حاضر.

نشدند.در.محاکمه.باب..مجتهدهاى.تبريز.که.مقامات.اصلى.

دينى.تبريز.در.آن.دوره.بودند،.در.برابر.شیخیه.بودند..در.آن.
جلسه.آنان.حاضر.نشدند..

چرا  حاضر نشدند؟««
گفتنــد.خبط.دماغ.دارد،.براى.چــه.اصالً.او.را.محاکمه.
مى.کنید..چرا.اذيتش.مى.کنید..بر.ديوانه.که.حرجى.نیست..
بیندازيدش.گوشۀ.زندان.و.پزشکى.معالجه.اش.بکند..همین.
منوال.هم.پیش.رفت..يعنى.بعد.از.محاکمه.باب،.تا.دو.سال.
او.را.اعدام.نکردند..گوشــه.زندان.بود..منتها.بعد.از.دو.سال،.
امیرکبیر.به.خاطر.مسائل.سیاسى.که.کشور.در.جنگ.بود.و.

مى.خواست.اوضاع.را.آرام.کند،.باب.را.اعدام.کرد.
.البتــه.پاى.جريان.ديگرى.هــم.در.کار.بود.و.آن.بحث.
دخالت.روســیه.در.اينجا.مطرح.بود..اين.مســلم.است.که.
قنسول.روس.مى.رود.در.صحنه.اعدام.باب.و.پول.مى.دهد.تا.از.
جنازه.باب.عکس.بگیرند.نقاشى.بکشند.و....اين.ها.چیزهايى.
است.که.در.آن.دوره.که.روسیه.دشمن.سرسخت.ايران.بوده،.
همه.اش.معنادار.اســت..ببینید.مثال.اگر.آن.رقابت.سنگین.
روس..و.انگلیس.براى.ســیطره.بر.نقاط.مختلف.ايران.نبود.
داستان.باب.به.اينجا.ختم.نمى.شد..روسیه.و.انگلستان.در.
آن.مقطع.تاريخى.به.سختى.مشغول.تالش.براى.گسترش.
نفوذ.در.ايران.بودند..نفوذ.در.هر.بخش.از.کشور.برايشان.پر.
از.پیروزى.و.نقاط.اســتراتژيک.است..روس.ها.مى.خواستند.
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گفتند خبط دماغ 

دارد، برای چه 

اصالً او را محاکمه 

می کنید. چرا 

اذیتش می کنید. 

بر دیوانه که 

حرجی نیست. 

بیندازیدش 

گوشۀ زندان 

و پزشکی 

معالجه اش بکند. 

همین منوال هم 

پیش رفت. یعنی 

بعد از محاکمه 

باب، تا دو سال او 

را اعدام نکردند. 

گوشه زندان بود

از.طريــق.ايران.به.ســمت.آب.هاى.آزاد.خلیج.

فارس.حرکت.کننــد.و.نگذارند.انگلیس.ها.از.

هند.به.سمت.غرب.آسیا.پیشــروى.کنند..از.

آن.طرف.انگلیســى.ها.مى.خواستند.از.هند.به.
ســمت.غرب.آسیا.و.خلیج.فارس.حرکت.کنند..اگر.اين.ها.
نبود.اصالً.ماجراى.باب.اين.جور.نمى.شد..ماجراى.باب.را.من.
فکر.مى.کنم.به.طور.استداللى.نتوانیم.اثبات.کنیم.که.مثالً.از.
اول.خارجى.ها.او.را.علم.کردند،.اما.اينکه.از.آن.استفاده.کردند.
و.بر.موج.آن.سوار.شدند.را.ترديدى.نداريم..آن.هم.به.خاطر.
مسائل.سیاسى؛.آن.ها.دلشان.براى.اين.مملکت.سوخته.بود.
مگر؟.متأســفانه.پیروان.باب.آن.قدر.شیفتگى.داشتند.که.

نمى.توانستند.اين.چیزها.را.درک.کنند.
مى.دانید.که.خود.پیروان.باب.هم.به.هر.دلیلى.بیشــتر.
مسائل.سیاسى.و.آن.آرمان.هايشان.را.بعدها.دنبال.کردند.و.
به.دنبال.مسائل.اعتقادى.و.احکام.باب.نرفتند..از.نظر.من.با.
آن.بیانیه.و.دستورالعملى.که.شاهد.بیان،.يعنى.يحیى.دولت.
آبادى.رســماً.صادر.کرده.-.که.فعالً.در.احکام.مثل.شیعه.
عمل.بکنید-.پروندۀ.ديانت.باب.بسته.شده.و.از.آن.تنها.يک.
جنبش.سیاسى.معترض.باقى.مانده.است..به.نظر.مى.رسد.

دولت.آبادى.درواقع.مى.خواسته.پرونده.را.ببندد..
منتهاى.مراتب.جريان.ديگر.که.جريان.بهائیت.باشــد.
استمرار.پیدا.کرد،.وگرنه.جريان.بابیه.به.يک.معنا.پرونده.اش.
بسته.شده.و.بابیه.تقريباً.در.حال.استحاله.در.درون.جامعه.
شیعه.بودند.و.مدفنشان.همان.گورستان.هاى.شیعه.بوده.....
البته.گرايش.هاى.ايشان.گرايش.خاص.سیاسى.بوده،.تعارض.
با.حکومت.بوده،.که.بحث.ديگرى.است.و.من.اصال.وارد.آن.
بحث.نمى.خواهم.بشوم..از.جنبۀ.کالمى.درواقع.بابیه.با.بیانیه.

يحیى.دولت.آبادى.پرونده.اش.بسته.مى.شود..
اين.را.شما.داشته.باشید..از.دل.اين.جريان.و.از.مجموعه.
نوشــته.هاى.باب.که.هیچ.روشن.نبود،.»من.يظهره.اهلل«.را.
درســت.کردند..بعد.باب.را.تبديل.کردند.به.مبشــر.بودن.
براى.بحث.من.يظهــره.اللهى.يعنى.موعود.بیان..من.همه.
حرفم.اينجا.اين.اســت..هر.ادعايى.از.هر.متنى.برنمى.آيد..
اسالم.آموزه.هاى.مســلمى.دارد.و.قائمیت.اعتقادى.مسلم.
است؛.و.در.شیعه.و.در.همه.عالم.اسالم،.خاتمیت.پیامبر.نیز.

بحثى.ضرورى.و.مورد.اجماع.است..خاتمیت.هر.

تفسیرى.بشود.از.دل.اين.تفسیر.ظهور.منجى.و.

پیامبر.جديد.برنمى.آيد..يعنى.ما.با.هر.تفسیرى.

کار.بکنیم،.اين.معنايى.که.بهاءاهلل.مطرح.کرده.

از.داخل.آن.در.نمى.آيد..مى.دانید.که.چند.تفسیر.هم.دارد..

در.بحث.هاى.جديد.که.مطرح.شــده.بعضى.ها.گفتند.که.

خاتمیت.يعنى.همین.که.نیازى.به.پیغمبر.نیست؛.پرونده.

دين.بسته.شده،.ما.ديگر.بايد.با.دستمايه..اين.دين.حرکت.

کنیم..اين.حرفى.است.که.البته.ممکن.است.به.آن.نقدهايى.
وارد.باشد.که.االن.در.مقام.اين.نقدها.نیستیم.

از.دل.هیچ.کدام.از.تفاسیر.خاتمیت.برنمى.آيد.و.به.همین.

دلیل.تشبیه.رابطۀ.بهائیت.با.اسالم.به.مسیحیت.با.يهوديت.

غلط.اســت..چون.در.آنجا.اصالً.قرار.است.يکى.بیايد..يک.

موعود.قرار.اســت.بیايد..اما.در.اينجا.قرار.است.ديگر.کسى.
نیايد.
یعنی به این تعریف مؤسسه بریل شما نقد دارید؟««

بله..اين.تلقى.غلط.اســت..ولــى.حرف.هايى.که.بابیت.

مى.زند..بابیت.تا.ديرزمانى.همیشــه.خودش.را.پیرو.اسالم،.

بلکه.شیعه.مى.دانسته..شــما.معرفى..هاى.اولیه.بهائیت.را.

ببینید..اولین.معرفى.مهم.را.بگويم،.معرفى.است.که.میرزا.

ابوالفضل.گلپايگانى.در.سال.1313.قمرى،.125.سال.پیش،.

در.مجله.بسیار.مهم.المقتطف.نوشته.است..اين.مجله.اولین.

مجلۀ.عربى.اســت.که.در.مصر.منتشر.مى.شد..جريان.هاى.

نوگرا.و.فکر.مى.کنم.مسیحى.ها.هم.در.آن.بودند؛.مجله.بسیار.

مهمى.که.بعد.به.لبنان.منتقل.شد..المقتطف.يعنى.گزيده.

يا.گلچین..مجله.خیلى.مهمى.است..دومین.يا.سومین.سال.

تأسیســش.بوده.که.ناصرالدين.شاه.در.ايران.ترور.مى.شود..

میرزا.حسین.على.سال.1279.بنابر.ادعاى.بهائیت.در.بغداد.

ظهور.کرده.يعنى.گفته.من.»من.يظهره.اهلل«.ام..من.به.آن.

تاريــخ.اصال.نمى.خواهم.برگردم.که.بگويم.چند.نفر.ادعاى.

»من.يظهره.اهلل«.بودن.کردند.که.از.نظر.بابیه.غلط.بود..بابیه.

چرا.مقابله.کردند؟.گفتند.که.1500.ســال.طول.مى.کشد.

تا.براساس.تعالیم.باب.در.کتاب.بیان.من.يظهره.اهلل.ظهور.

کند..بین.1500.تا.2000.سال.به.طور.تقريب..يعنى.هرکس.

زودتر.از.1500.سال.بعد.از.ادعاى.باب.ادعايى.کند،.نمى.تواند.
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از نظر من با 

آن بیانیه و 

دستورالعملی 

که شاهد بیان، 

یعنی یحیی دولت 

آبادی رسماً صادر 

کرده - که فعالً در 

احکام مثل شیعه 

عمل بکنید- 

پروندۀ دیانت 

باب بسته شده 

و از آن تنها یک 

جنبش سیاسی 

معترض باقی 

مانده است. به نظر 

می رسد دولت 

آبادی درواقع 

می خواسته 

پرونده را ببندد

موعود.بیان.باشد..مى.گويیم.سال.1279.در.باغ.

نجیب.پاشا.بنابر.ادعاى.بهائیان.دعوت.خودش.را.

آغاز.کرده.است..حاال.اينکه.آن.تاريخ.را.مى.توان.

مبدأ.ادعاى.بهاءاهلل.دانســت.يا.نه.باز.هم.بحث.
است..چون.در.آن.باغ.به.خواص.خود.اين.ادعا.را.گفته.بود..
چه.ادعايى.کرد؟.گفت.من.»من.يظهره.اللهى«.هستم.که.
باب.بشارت.آمدنش.را.داده.بود..کدام.باب؟.همان.کسى.که.
اول.گفت.من.نائب.امام.زمانم،.مبشر.امام.زمانم،.بعد.ادعايش.
را.تغییر.داد.گفــت.که.خود.امام.زمانم..همان.بابى.که.اين.
تعارض.ها.را.در.ادعاهايش.داشت،.بعدش.کتاب.دستور.دين.
نوشــت،.گفت.که.من.دين.جديد.آوردم.و....که.اين.ها.همه.
در.آن.ساختار،.غیر.قابل.پذيرش.است..ساختارى.که.خود.
را.موعود.دين.اسالم.معرفى.مى.کند..ببینید.اول.گفت.من.
از.طرف.قائم.آمده.ام.بعد.مجبور.شد.حرفش.را.عوض.کند.و.
بگويد.من.خود.قائم.هستم..چون.ادعاى.اولیه.ارتباط.با.امام.
غايب.براســاس.همان.قاعده.انکار.ادعاى.ارتباط.که.عرض.
کردم،.مســموع.نبود.و.خیلى.رقیق.تر.از.آن.را.شیخ.احمد.
احســايى.و.سید.کاظم.رشتى.که.بیان.کرده.بودند،.تکفیر.
شده.بودند..معلوم.بود.که.جامعه.شیعه.امکان.پذيرش.چنین.
ادعايى.را.ندارد..لذا.باب.آمد.و.سخنش.را.عوض.کرد..گفت.
من.همان.کســى.هستم.که.هزار.سال.منتظر.او.بوديد..در.
آن.ســاختار.قديم.از.دين.که.در.ابتداى.سخن.اشاره.کردم،.
حرف.دوم.او.قابل.بررسى.بود.و.البته.براى.اثباتش.بايد.دلیل.
مى.آورد.اما.حرف.اولش.اصالً.قابل.ارزيابى.نبود.و.اصل.ادعا.
باطل.بود.و.کار.به.تشخیص.صحت.مصداق.نمى.رسید..اما.
در.ادعاى.دوم،.اصل.حرف.در.منظومه.باورهاى.شیعى.قابل.
بررســى.بود؛.البته.مصداق.مدعى.بر.آن.ادعاى.اصیل.قابل.

تطبیق.نبود.
وقتى.باب.را.محاکمه.کردند.در.توبه.نامه.اش.نوشت.مرا.
مطلق.علمى.نیست.که.منوٌط.به.ادعايى.باشد..ادعا.بايد.بر.
مبناى.علم.باشد،.اصالً.علم.ندارم.که.بخواهم.ادعا.بکنم..اين.
جمله.که.مرا.مطلق.علمى.نیست.که.منوٌط.به.ادعايى.باشد.
جمله.بسیار.مهمى.از.باب.اســت..يعنى.ادعاى.مبتنى.بر.
علمى.وجود.ندارد..من.چنین.ادعايى.نکردم..درســته؟.اين.
در.توبه.نامه.اش.هست.که.در.کتابخانه.مجلس.امروز.موجود.

است..گلپايگانى.هم.در.کشف.الغطاء.آن.را.نقل.
کرده.است..

تاريخ.بــاب.هم.خیلى.چیزها.را.نشــان.

مى.دهد..در.اينکه.ترديدى.نداريم.که.او.آمده.

مدعى.نیابت.و.بعد.قائمیت.شــده.و.بعد.در.بیان.ادعاى.

پیامبرى.کرده.است..پس.در.درون.عالم.اسالم.خواسته.

ادعا.بکند..اين.آموزه.با.هیچ.تفسیرى.از.منظومه.اعتقادات.

در.عالم.اســالم.نمى.خواند..جالب.تــر.اينکه.خود.میرزا.

حسین.على.در.رسالۀ.خالويه،.چه.چیزى.را.خواسته.براى.

دايى.باب.اثبات.کند؟.اثبات.کند.که.باب.امام.زمان.است.

ديگر..کتاب.ايقان.که.کتابى.است.مشحون.از.استدالالتى.

سراسر.مخدوش،.نصف.آن.اثبات.قائمیت.سید.باب.است..

پس.باب.در.درون.مجموعه.عالم.اسالمى.دارد.خودش.را.
اثبات.مى.کند..

حرفم.را.فراموش.نکنم..من.مدعى.هستم.که.بهاءاهلل.در.

سال.1279.در.باغ.نجیب.پاشا.ادعا.کرد.که.من.»من.يظهره.

اهلل«.هســتم..در.سال.1313.ناصرالدين.شاه.ترور.مى.شود..

چون.سرگذشت.بابى.ها.با.ناصرالدين.شاه.گره.خورده.است؛.

ترور.شاه.که.اتفاق.افتاد،.توجه.به.سمت.بابیه.و.بعد.بهائیت.

دوباره.جلب.شــد..باالخره.ادعاى.باب.و.بهــاءاهلل.در.دوره..

ناصرالدين.شاه.بوده.و.بعد.هم.به.دست.ناصرالدين.شاه.قلع.و.

قمع.بابى.ها.اتفاق.افتاده.و.نامه.اى.که.میرزا.حسین.على.نوشته.

به.نام.لوح.سلطان.که.در.آن.از.علما.بدگويى.کرده.و....خطاب.
به.ناصرالدين.شاه.بوده.است..

يک.شــخصیت.رســمى.بهائیت.يعنى.میرزا.ابوالفضل.

گلپايگانى.در.مصر.زندگى.مى.کرده.و.به.نام.میرزا.ابوالفضل.

ايرانى.شــهرت.داشته.است..ســردبیر.مجله.المقتطف.در.

صفحه.اول.شــماره.1313.قمرى.خبر.مهمش.را.به.ترور.

شاه.ايران.اختصاص.داده.است..دو.صفحه.گزارش.داده.که.

ناصرالدين.شاه.که.بود.و.چه.کرد،.50.سال.سلطنت.کرد.و.

مى.خواسته.سالگرد.50.سالگى.سلطنتش.را.جشن.بگیرد.که.

ترور.مى.شود..بعد.آنجا.يک.مقاله.دارد.دربارۀ.بابیت.و.بهائیت..

مى.گويد.به.مناسبت.اين.ماجرا.ما.از.میرزا.ابوالفضل.ايرانى.

درخواســت.کرديم.که.خودش.و.آيینش.را.معرفى.کند.و.

درواقع.مشخص.شود.که.چرا.ناصرالدين.شاه.با.اين.ها.اين.قدر.
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مخالف.بوده.است..اين.مقاله.گلپايگانى.نشان.

مى.دهد.که.هنــوز.در.زمان.عبدالبهاء،.بهائیت.

خودش.را.جريانى.در.دامان.اسالم.مى.داند..اين.

مقاله.االن.هســت..نه.که.فقط.آن.موقع.چاپ.
شده؛.محفل.ملى.بهائیان.بلژيک.ده.سال.پیش.مجموعه.اى.
از.آثار.را.چاپ.کرده،.اين.مقاله.را.هم.آنجا.چاپ.کرده.است.

به.عنوان.يکى.از.میراث.هايشان..
به زبان فارسی است؟««

نه.انگلیسى.و.عربى.است..
شما.در.سرگذشت.اديان.ديگر.که.مى.خوانید.اين.نکته.را.
نمى.بینید..يعنى.پیغمبر.ما.به.کفار.مى.گويد.که.از.طرف.خدا.
آمده.ام،.اين.هم.آيین.من.است..به.مسیحى.ها.هم.مى.گويد.
مسیح.به.من.بشــارت.داده،.برويد.پیدا.کنید..به.يهودى.ها.
مى.گويد.که.شــما.به.خاطر.من.آمديد.اينجا..شما.منتظر.
من.بوديد..اما.نمى.گويد.که.من.برآمده.از.دين.شما.هستم..
داستان.مســیح.با.يهوديت.اما.متفاوت.است..اصالً.مسیح.
مدعى.اصالح.دين.يهود.است..تاريخش.اين.است،.خودش.
هم.گفته..قرار.هم.بوده.بیايد..آن.دين.قرار.بوده.اصالح.بشود..

لذا.اين.دو.تا.مکمل.هم.هستند..
پس با وجود این منظومه اعتقادی در دین اسالم، ««

احکام  و  می آید  بهاءاهلل  که  چطور می شود 
جدید می آورد؟

خب.سؤال.همین.است..ببینید،.اين.اشکال.
را.آنان.بايد.پاسخ.دهند.

بله. یعنی یک عدم سازگاری است اینجا.««
بله.احســنت..آن.وقت.ما.مى.گويیــم.که.اين.مجموعه.
اسالمى.اين.کشش.را.نداشته.که.چنین.اتفاقى.برايش.بیفتد..
وقتى.مى.آيد.و.مى.گويد.که.از.من.خواســته.اند.تا.از.مشرق.
وحى.دين.بیاورم،.يعنى.ادعاى.وحى.مى.کند..در.حدود.سال.
1300.قمرى،.يواش.يواش.در.همان.تبديل.هايى.که.بوده،.
خودش.احساس.مى.کند.که.بايد.پیغمبر.شود..آن.چیزهايى.
که.گذشــته.را.بگذاريم.کنار..اين.نوشته.کتاب.سال.را.شما.
داشته.باشــید،.حرف.آن.مقاله.بابیه.بهائیه.میرزا.ابوالفضل.

گلپايگانى.را.هم.داشته.باشید.
بنابراين.چه.جور.بايد.توجیه.بکنند؟.اين.توجیهى.مى.شود.
براى.اينکه.ما.که.آمديم،.تفسیر.جديدى.از.اسالم.هستیم..
اقدس.ادعايش.اين.مى.شود.که.من.يک.تغییرى،.يک.تجديد.
نظرى.در.احکام.اسالمى.بايد.بکنم..اين.ادعا.بايد.اثبات.شود..
يعنى.بايد.جايگاه.حجیت.میرزا.حسین.على.اثبات.بشود.که.
با.کدام.مذهب.اسالم؟.در.اهل.سنت.که.نمى.توانند.بگويند،.
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وقتی باب را 

محاکمه کردند 

در توبه نامه اش 

نوشت مرا مطلق 

علمی نیست که 

منوٌط به ادعایی 

باشد. ادعا باید بر 

مبنای علم باشد، 

اصالً علم ندارم 

که بخواهم ادعا 

بکنم

چون.اصالً.خاستگاهشان.از.اول.در.شیعه.بوده.

است..در.شیعه.هم.ما.گفتیم.تا.امام.زمان.نیايند.

چنین.چیزى.اتفاق.نمى.افتد..تا.قبل.از.ظهور.
امام.زمان.در.نظام.اجتهاد.حرکت.بايد.بکنیم..

شما.ببینید،.ممکن.است.يک.فقیهى.االن.بیابد.بگويد.

فالن.مسئله.به.اين.شکل.بايد.تبديل.بشود..بله.ممکن.است.

براساس.برخى.استنباط.ها.برخالف.مشهور.فتوا.دهند.و.عمل.

کنند..اين.هست..اما.يک.فقیه.نمى.تواند.بگويد.به.من.وحى.

شده.است.که.االن.اين.کار.را.بايد.بکنید..االن.بیاوريد.يک.

فقیه.شیعه.که.ادعا.کند.به.من.وحى.شد.که.حجاب.برداشته.
شد..اين.نمى.شود..ترکش.مى.کنند..

ممکن است بگوید من برداشتم از آیات و روایات ««
به من وحی  بگوید  نمی تواند  این جوری است، ولی 

شده است.
آفرين،.ممکن.اســت..اين.تناقضى.که.در.بهائیت.وجود.
دارد،.همین.اســت.که.اوالً.پیشینه.استقاللى.ندارد..از.ابتدا.
ادعايش.مبتنى.بر.اسالم.بوده.است..بعد.هم.از.نظر.آموزه.اى.
با.اسالم.مشکل.دارد..از.نظر.آموزه.اينجا.درِ.تعالیم.اسالمى.
باز.نیست.که.بتواند.تغییرى.در.احکام.به.واسطۀ.امور.وحیانى.
بدهد..ما.در.شیعه.قائل.به.تبیین.توسط.ائمه.ايم.که.آن.هم.
در.دوران.غیبت.بسته.شده.است،.چون.در.دسترس.نیستند..

در «« گلپایگانی  به ذهنم رسید. همین  االن چیزی 
فرائد جور دیگری ادعا می کند. یعنی آنجا دیگر ادعای 

استقالل می کند. 
بله..بله..ببینید.بعد.از.جنگ.جهانى.اول.و.سقوط.عثمانى،.
عبدالبهاء،.يک.آزادى.پیدا.کرد.و.به.سفر.آمريکا.و.اروپا.رفت..
تقريباً.آنجا.دورۀ.شکل.گیرى.استقاللى.آن.است..يعنى.ديگر.
در.آن.مقطع،.پیشینه.شکل.گیرى.انگار.فراموش.مى.شود..
ولى.در.عین.حال.عبدالبهاء.دربــارۀ.تجديد.دين.در.مقام.
استقالل.خیلى.گفتگو.مى.کند..يعنى.مرتب.مى.گويند.که.

چرا.ما.آمديم،.چون.اين.احکام.ديگر.کارايى.ندارد.
آن.وقت.شــما.نگاه.کنید.چه.تغییــرى.مثالً.در.احکام.
ايجاد.شده.که.کارايى.آن.باال.رفته.و.قابل.اجرا.شده.است؟.
فرض.بفرمايید.به.جاى.اينکه.شما.دست.دزد.را.قطع.کنید.
)حکم.اسالم(.از.اين.به.بعد.در.پیشانیش.داغ.بگذاريد.)حکم.

بهائیت(..به.چه.دلیل؟.از.کجا.مى.شــود.گفت.

اين.جديدتر.اســت.و.آن.قديمى.تــر؟.در.دورۀ.
جديد.بحث.ديگرى.مى.کنند..مى.گويند.اساساً.
ما.نگاهمان.به.انســان.نگاه.حق.و.انسان.است،.
بعد.يک.منظومه.حقوق.موضوعه.وضع.مى.کند.به.نام.حقوق.
بشــر.مثالً..اين.يک.مدل.درست.است،.اما.در.مقام.دين.که.
گفته.مى.شود.وحى.آمده.است،.روش.استدالل.جور.ديگرى.
است..به.عنوان.نمونه.حضرت.محمدبن.عبداهلل.صلى.اهلل.علیه.
و.آله.آمده.و.مى.گويد.خدا.به.من.وحى.کرده،.نمى.گويد.که.
من.مسیحى.ام.و.در.ادامه.آيین.مسیح.آمده.ام.يا.موعود.آيین.
مسیح.هستم..فرموده.به.من.وحى.شده.که.بیايم.و.به.شما.
يک.ســلوکى.را.ياد.بدهم..بعد.وقتى.اثبات.شد.که.واقعاً.از.
طرف.خداوند.آمده.است،.مى.فرمايد.دست.دزد.را.بايد.قطع.
بکنیــد.تا.ديگر.از.اين.غلط.ها.نکند..يا.در.مورد.کســى.که.
مرتکب.فحشاء.شده.است،.دستور.مى.دهد.بر.حسب.مورد.

شالقش.بزنید.يا.سنگسارش.بکنید..
اما.بهائیت.اين.جورى.شروع.نکرده.است..مى.گويد.امروز.
قطع.دست.دزد.جواب.نمى.دهد،.مثالً.ناکارآمد.يا.وحشیانه.
است..چه.کار.کنیم؟.مى.گويد.داغ.بزنید.در.پیشانیش..چه.
فرقى.دارند.اين.دو؟.يعنى.چه.اتفاقى.افتاده.است؟.اگر.اول.
وحى.بودن.خودش.را.اثبــات.مى.کرد،.ثابت.مى.کرد.که.از.
طرف.خداوند.براى.هدايت.بشر.آمده.است.)در.همان.مدل.
قديم(.و.بعد.اين.احکام.را.بیان.مى.کرد،.قابل.تأمل.بود..ولى.
اين.طور.نبود.که.از.اينجا.شروع.بکند..اثباتش.مبتنى.است.بر.
يک.سرى.مقدمات..يکى.از.آن.مقدمات،.ناکارآمدى.احکام.
اسالم.است..يعنى.مدعى.است.که.ما.بايد.در.احکام.تجديد.
نظر.کنیم..پس.وحى.بايد.به.ما.بشود..در.واقع.مسیر.حرکت.

را.برعکس.طى.مى.کند..
چه جوری باید اثبات بکند از جانب خدا آمده است؟««

نشانه.اى.که.ما.بتوانیم.بپذيريم.که.اين.نمى.تواند.کار.بشر.

باشد..کارى.که.در.مورد.مسیح.ما.در.تاريخ.داريم،.در.مورد.

موســى.داريم..در.مورد.پیامبر.خودمان.هم.داريم.که.هنوز.
هم.هست..

و «« استقامت  اصطالح  به  را  نشانه  آن  حاال  خب 
در  دانسته اند.  دین  این  ماندن  باقی  و  کالم  نفوذ 
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فرض بفرمایید 

به جای اینکه شما 

دست دزد را 

قطع کنید )حکم 

اسالم( از این به 

بعد در پیشانیش 

داغ بگذارید 

)حکم بهائیت(. به 

چه دلیل؟ از کجا 

می شود گفت این 

جدیدتر است و 

آن قدیمی تر؟ در 

دورۀ جدید بحث 

دیگری می کنند. 

می گویند اساساً 

ما نگاهمان به 

انسان نگاه حق و 

انسان است، بعد 

یک منظومه حقوق 

موضوعه وضع 

می کند به نام 

حقوق بشر

صحبت هایشان می بینید که باقی دین ها 
دو سال و سه سال هستند و بعد از بین 
همین  می گوید  گلپایگانی  ولی  می روند 
که این دین باقی مانده نشان دهنده الهی 

بودن آن است.
يعنى.تنها.دلیل.تقرير.را.بگويیم..

انکار «« را  معجزه  اساساً  و  دلیل  می گوید مهم ترین 
می کند. در مورد همه پیامبران این کار را می کند. همه 

آن ها را هم تأویل می کند.
مى.دانم..قبول..حاال.ببینیم.که.اينکه.او.اين.کار.را.مى.کند.
با.اينکه.ببینیم.اين.کار.درســت.است.يا.غلط،.دو.تا.هست.

ديگر..بله..چرا.اين.کار.را.مى.کند؟.
بله. من منظورم این است که تحلیل می کند دیگر. ««

چرا این کار را می کند، نمی دانم.
انکار.مى.کند.براى.اين.که.بهاءاهلل.معجزه.اى.نیاورده.بوده.

است..
البته باب مدعی معجزه هست ولی بهاءاهلل مدعی ««

نیست. این برای خود من خیلی عجیب بوده است. 
باب می گوید این آیات من معجزه است. 

بله..کثرت.آيات.اســت،.تأويل.است،.مى.گويد.يک.شب.
توانستم.5.ساعت.يکسره.آيه.نازل.کنم.

و «« آیاتی می خواند  بله. در آن مجلس محاکمه اش 
می گوید این معجزه من است. 

بله..اما.حاضران.قانع.نمى.شوند.که.اين.نشانه،.نشانه.الهى.

بودن.دعوت.اوســت..چون.جواب.نمى.دهد،.معجزه.آوردن.

براى.بهاءاهلل.منتفى.مى.شود..اگر.بخواهیم.تحلیل.کنیم.بايد.

بگويیم.باب.آمد.و.ادعاى.معجزه.کرد..ولى.معجزه.باب.هیچ.

مناسبتى.با.زمان.خودش.نداشت..باب.آمد.گفت.من.آياتى.

آورده.ام..دقیقاً.همان.کارى.که.پیغمبر.کرد..آن.وقت.اين.را.

متوجه.نبود.که.پیامبر.در.محیط.عربى،.در.اوج.بالغت.عربى.

به.زبان.قوم.سخن.گفت.و.تحدى.کرد..يعنى.وقتى.رسول.

اهلل.آمد،.باالتر.بودن.سطح.زبانى.او،.سطح.زبانى.قرآنى،.براى.

قوم.آن.حضرت.محرز.کرد.که.اين.قرآن.نشــانه.الهى.بودن.

دعوت.اوست..فارغ.از.اينکه.محتوا.چه.آثار.بزرگى.در.محیط.

جاهلى.اعراب.داشت..يعنى.قرآن.شعر.امرؤالقیس.نبود.که.

کل.گزارش.آن،.گزارش.فسق.و.فجور.شاعرش.

باشد.و.فقط.از.نظر.تشبیهات.و.استعارات.قوى.

باشد..بلکه.قوت.زبان.بود.با.باالترين.محتوا..مثاًل.
داستان.نوح.را.گفت.که.»َو قِیَل يا أَْرُض ابَْلِعى 
ماَءک َو يا َسماُء أَْقلِِعى َو ِغیَض الْماُء َو قُِضى اْلَْمُر َو اْستََوْت 
الِِمینَ «1.که.آن.ها.متحیر. َعَلى الُْجوِدی َو قِیَل بُْعداً لِْلَقْوِم الظَّ
ماندند.در.مقابل.اين.تعبیرات..خود.قرآن.هم.گزارش.مى.دهد.
َر؛ ثُمَّ  َر؛ فَُقتَِل َكْیَف قَدَّ َر َو قَدَّ َُّه فَكَّ که.تاريخى.هم.هست.که.»إِن
َر؛ ثُمَّ نََظَر؛ ثُمَّ َعبََس َو بََسَر؛ ثُمَّ أَْدبََر َو اْستَْكبََر«2. قُتَِل َكْیَف قَدَّ
که.آنجا.مى.گويد.ولیدبن.مغیره.فکر.کرد.و.گفت.نمى.توانیم.

بگويیم.آيات.قرآن.شعر.است،.پس.بگويیم.سحر.است..
باب.فکر.بشــرى.مى.کرد..باب.بــراى.قدما.آيات.خواند،.
عیــن.کارى.که.زمان.پیغمبر.هم.کردند..مثل.پیامبر.آيات.
خود.را.نشانه.الهى.بودن.خودش.معرفى.کرد..يک.چیزهاى.
عجیب.غريبى.هم.گاهى.مى.گفت..نه.در.فصاحت.و.بالغت.
مايه.داشــت.و.نه.در.هدايتگرى.حرف.تازه.اى.داشت..حتى.
گاهى.عبارات.او.نامفهوم.بــود.و.گاهى.هم.اغالط.ادبى.آن.
به.چشم.مى.آمد..بنابراين.میرزا.حسین.على.تمام.تالشش.
را.کرد.که.اصالً.خود.را.وارد.فضاى.بینه.و.نشــانه.و.معجزه.
نکند..اهل.معجزه.نبود،.بعد.هم.مى.گفت.قرار.نیست.پیامبر.
هر.کارى.که.مردم.مى.خواهند.انجام.دهد..مى.گفت.مگر.من.
شامورتى.بازم.که.هرچه.مى.خواهید.برايتان.بیاورم؟.من.نشان.

صدق.آورده.ام..
اما.نشــان.صدق.پیامبران.قبلى.چه.بود؟.حضرت.عیسى.
خبر.داد.که.در.خانه.هايتان.چه.پنهان.کرده.ايد.و.چه.ذخیره.
کرده.ايد.يا.کور.مادرزاد.شفا.داد.يا.بیمارهايى.را.عالج.کرد.که.
طب.آن.روزگار،.با.تمام.پیشرفتى.که.داشت،.از.درمان.آن.ها.
عاجز.بود..همه.مردم.فهمیدند.که.عالج.اين.بیمارى.ها.يا.اخبار.

آن.حضرت.از.نهان.خانه.هاى.ايشان،.نشانه.اى.الهى.است..
بهاءاهلل در لوح سلطان به ناصرالدین شاه می نویسد ««

که اگر هم معجزه می خواهید من حرفی ندارم. همه تان 
جمع شوید و بگویید که ما یک معجزه می خواهیم. 

ظاهراً ناصرالدین شاه نمی پذیرد. 
لوح.سلطان.يک.جور.توبه.نامه.است..میرزا.حسین.على.
فکر.کرده.که.بیايد.دل.شاه.را.با.خودش.نرم.کند،.از.راه.اين.
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بهائیت این جوری 

شروع نکرده 

است. می گوید 

امروز قطع 

دست دزد 

جواب نمی دهد، 

مثالً ناکارآمد 

یا وحشیانه 

است. چه کار 

کنیم؟ می گوید 

داغ بزنید در 

پیشانیش. چه 

فرقی دارند این 

دو؟ یعنی چه 

اتفاقی افتاده 

است؟

که.بدگويى.علما.را.بکند.و.بگويد.من.مى.دانم.

که.همه.آن.بالها.را.آخوندهاى.شیعه.بر.سرما.

آوردنــد،.افرادى.نظیر.آقا.نجفــى.و.تو.از.آن.

مبرى.هستى..به.اين.روش.خواست.شاه.را.با.
خودش.همراه.نشان.دهد.و.البته.معنى.ديگرش.همراهى.
خودش.با.شاه.بود..حاال.چه.کسى.به.او.ياد.داد.که.اين.جور.
بنويسد؟.خودش.فکر.کرد؟.اصالً.آن.نامه.دست.شاه.رسید.
يا.نه؟.به.هرحال.در.آن.نامه.میرزا.حسین.على.مى.خواست.
در.دل.شــاه.خودش.را.از.شراکت.در.ترور.اول.ناصرالدين.

شاه.مبرى.بکند..
و البته ظاهراً چیزی به عنوان معجزه نیاورده است. ««

گلپایگانی به همین دلیل مجبور است که معجزه را 
انکار کند. 

دقیقاً.همیــن.را.مى.گويم..در.همان.ايقان.هم.معجزه.را.

خواســته.توجیه.کند.که.اين.هم.کار.اختراعات.بوده.و.در..

قرآن.هم.دارد.که..کار.پیغمبــر.فقط.کارهاى.خارق.العاده.

کردن.نبوده.اســت..پیغمبر.کارش.هدايت.بوده.است.ولى.

معجزه.براى.اثبات.صدق.است،.همه.چیز.که.نیست..اين.را.

آمده.اند.حذف.کرده.اند..تنها.چیزى.که.مى.ماند.دلیل.تقرير.

است..يکى.دو.تا.دلیل.ديگر.هم.دارند..اما.مهم.ترين.بحثشان.

دلیل.تقرير.است.که.آن.هم.تناقض.درونى.دارد..ماندگارى.

يعنى.چه؟.ماندگارى.تا.کى؟.خب.االن.دين.اســالم.1450.

سال.است.که.مانده.است..خوب.اگر.مالک.ماندگارى.است،.

به.همین.دين.ايمان.بیاوريد..چه.دلیلى.دارد.که.برويم.سراغ.

چیزى.که.10.سال.است.آمده؟.به.چه.معیارى،.يعنى.چه.
اتفاقى.افتاده؟.نفوذ،.کدام.نفوذ؟

می تواند بگوید که بهائیت متأخر همین که متأخر ««
است. 

متأخر.بودن.که.مالک.نیســت..االن.گروهى.هســتند.

تجديدنظر.طلب.در.میان.هندوها،.معبدى.هم.دارند.خیلى.

معظم.تر.از.معبد.لوتوس.بهائیان.که.گردشگرها.را.براى.تبلیغ.

آنجا.مى.برند..مدعى.اند.خدا.آمده.است.پايین..بیست.سال.

طول.کشید.تا.اين.معبد.را.ساخته.اند.و.تشکیالت.عريض.و.

طويلى.دارند..نسبت.به.بهائیت.متأخر.هستند.و.چند.سالى.

هم.هســت.که.باقى.مانده.اند..با.اين.استدالل.بهائى.ها.بايد.

بهائیت.را.رها.کنند.و.بروند.ســراغ.اين.ديانت.

جديد..عرض.من.اين.است.که.دوام.يک.آيین.يا.
نفوذ.آن.مالک.نیست..

اين.استدالل.يک.اشکال.ديگرى.هم.دارد..

ببینید.اگر.قائل.به.اين.شويم.که.هرکسى.که.ادعايى.بکند.و.

باقى.بماند،.پس.بر.حق.است،.نمى.توان.در.مورد.سرنوشت.

ادعاهايى.که.االن.باقى.مانده.اند.براى.آينده.پیش.بینى.کرد..

يک.روزى.باالخره.ممکن.است.اين.ادعا.از.بین.برود..يعنى.

ماندگارى.وقتى.از.بین.رفت.ما.بايد.دست.برداريم..به.عنوان.

نمونه.عرض.مى.کنم.که.چه.کسى.تضمین.مى.کند.که.ادعاى.

بهاءاهلل.بیســت.سال.ديگر.هم.باقى.است؟.اگر.بیست.سال.

ديگر.اين.ادعا.از.بین.رفت،.مطابق.دلیل.تقرير.معلوم.مى.شود.

که.ادعاى.باطلى.بوده.است..بعد.بفرمايید.تکلیف.کسانى.که.

قبل.از.آن.و.پايان.دوام.آن،.ايمان.آورده.و.در.اين.مدت.هم.از.
دنیا.رفته.اند.چه.مى.شود؟.آيا.همه.گمراه.نبوده.اند؟

یعنی می فرمایید که مبانی اش غلط است.««
بله..
نمی توانیم به این دلیل برای ایمان آوردن اعتماد ««

کنیم. چون ممکن است بر اساس همین دلیل، پنجاه 
سال دیگر ثابت شود که این دیانت باطل بوده است. 

ما هم آن موقع زنده نباشیم. 
ببینیــد.در.مورد.گزاره.هاى.علمــى.گاهى.اين.اتفاقات.
مى.افتد..براساس.مشاهدات.بشر،.يک.زمانى.مى.گفتند.زمین.
مرکز.عالم.اســت..دوهزار.سال.تا.دوهزار.و.پانصد.سال.اين.
نظريه.دوام.داشته.اســت..بعد.دانش.بشر.پیشرفت.کرد.و.
گفتند.اين.نظريه.غلط.است..آراى.علمى.اين.جورى.مى.شود..
اما.در.مورد.دين.چون.مسئله.باورها.و.مسئله.سعادت.ابدى.
انسان.ها.مطرح.است،.امکان.تصحیح.چنین.نظرياتى.وجود.
ندارد..ما.يادمان.نرود.که.دين.تنظیم.کنندۀ.زندگى.انســان.
است.معطوف.به.ســعادت.ابدى.او..اين.را.نبايد.انکار.کند.
ديگر..يعنى.براى.بعد.از.حیات.خودش،.بعد.از.اين.عالم.را.که.

نمى.شود.کارى.کرد..
در.اين.میانه.درواقع.به.نظر.من.مى.آيد.که.انکار.معجزه.و.
بیان.دلیل.تقرير،.براى.فرار.از.پیدا.کردن.راه.اثبات.حقانیت.

و.دلیل.صدق.است..
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به عنوان نمونه 

عرض می کنم که 

چه کسی تضمین 

می کند که ادعای 

بهاءاهلل بیست 

سال دیگر هم 

باقی است؟ اگر 

بیست سال دیگر 

این ادعا از بین 

رفت، مطابق دلیل 

تقریر معلوم 

می شود که ادعای 

باطلی بوده است. 

بعد بفرمایید 

تکلیف کسانی 

که قبل از آن و 

پایان دوام آن، 

ایمان آورده و در 

این مدت هم از 

دنیا رفته اند چه 

می شود؟ آیا همه 

گمراه نبوده اند؟

درباره.بهائیت.واقعیت.هايى.وجود.دارد.که.

نبايد.آن.ها.را.انکار.کــرد..مثالً.بهائیان.در.دنیا.

پخش.شدند.و.تعالیمشان.را.هم.گفته.اند..حاال.
بايد.ببینیم.تعالیمشان.چیست؟

بهاءاهلل.بیشــتر.از.آنکه.به.دنبال.يک.دين.مستقل.باشد،.

در.توضیــح.آراى.خودش،.بیشــتر.خــود.را.به.عنوان.يک.

دعوت.کننده.اخالقى.معرفى.کرد..امر.اخالقى.هم.که.نیاز.به.

وحى.ندارد..اينکه.ما.به.مردم.بگويیم.که.مثالً.به.مردم.آفريقا.

کمک.مالى.بکنید،.بعد.هم.بیايیم.بگويیم.که.باهم.دوست.

باشیم،.يک.جايى.پیدا.کنید.براى.بچه.ها.داستان.بگويید.و.

اين.کارها.را.بکنید،.اينکه.ديگر.وحى.نمى.خواهد..اين.کارها.را.

سازمان.هاى.انسانى.و.بشرى.مثل.يونسکو.هم.مى.کنند..اين.

کارها.را.که.مسیحى.ها.و.مسلمانان.هم.مى.کنند..شما.االن.

گزارش.هاى.توسعه.بهائیت.را.بخوانید،.با.کدام.ابزارها.االن.
دارد.انجام.مى.گیرد؟.

و «« اقتصادی  توسعه های  مباحث  به  شما  اشاره 
اجتماعی است؟

بله..آيــا.اين.ها.نیاز.بــه.وحى.دارد؟.يعنــى.االن.مثاًل.

سازمان.هاى.مردم.نهاد.کثیرى.که.در.دنیا.براى.رسیدگى.به.

کودکان.کار.و.به.فقرا.و.....کار.مى.کنند،.در.کشور.خود.ما.که.

اين.قدر.خیريه.ها.فعال.هستند.و.به.جامعه.خدمت.مى.کنند،.

اين.همه.کار.مى.کنند،.اين.ها.نیاز.به.دين.دارند؟.اين.کارها.به.
اعتقاد.من.دين.را.درست.نمى.کند..

من.حرفــم.را.تکرار.مى.کنم،.يک.وقت.کســى.مى.آيد.

مى.گويد.که.به.من.وحى.شــده.اســت..ما.اگر.وحى.شدن.

به.او.را.پذيرفتیم،.در.مســائل.بعدى.که.سخن.گفت،.کاماًل.
مى.پذيريم..هرچه.مى.گويد،.مى.گويیم.چشم..

اما.اگر.وحى.نشــده.باشد،.داســتان.اصالً.داستان.دين.

نیســت..کســى.مى.گويد.که.من.معتقدم.امروز.به.محیط.

زيست.بینديشیم..پنجاه.شصت.سال.است.دارند.اين.کار.را.

مى.کنند..يکى.از.مسائل.مهم.مسئلۀ.محیط.زيست.است..

مســائل.مربوط.به.رشد.و.مسئله.آلودگى.هوا.و....جمعیتى.

تشــکیل.داده.اند.و.مشــغول.فعالیت.و.خدمت.به.اجتماع.

هستند..حاال.در.اين.جريان.که.اصالً.مال.دورۀ.جديد.است،.

يعنى.شکل.گیرى.هاى.مسائل.جهانى.با.همديگر،.يک.کسى.

بیايد.بگويد.که.دين.من.هم.همین.هاست..اينکه.

دين.نیست..اين.فعالیت.ها.احتیاجى.به.وحى.
ندارد.

ما.داريم.در.ســاختار.دين.آســمانى.بحث.

مى.کنیــم،.نه.در.برآمدن.رفتار.کالتــى.از.درون.يک.دين..

االن.مثالً.مجتمع.هاى.کلیســايى.هستند.که.روى.محیط.

زيست.و.مسائلى.از.اين.دست.کار.مى.کنند..مسائلى.که.با.

تحريک.عواطف.دينى،.باعث.حرکت.دســته.هايى.از.مردم.

مى.شــوند..مثال.در.نروژ.جمعیت.صلح.هست..در.بینشان.

کشیش.هســت،.آتئیست.هســت،.همه.چیز.هست..کار.

مى.کنند؛.کلیسا.هم.کمک.مى.کند.براى.اينکه.فقر.را.از.فالن.

نقطه.حیدرآباد.)مثال(.از.میان.بردارند.يا.به.گسترش.صلح.

کمک.کنند..به.ايــن.کارها.دين.نمى.گويیم..به.اين.کارها،.

فعالیت.هاى.خیريه.اى.مى.گويند.که.توسط.تشکل.هاى.دينى.
انجام.مى.شود..

بهتر نیست بگوییم تشکل های انسانی؟««
بله..تشکل.هاى.انسانى.است..حداکثر.تحت.نظارت.يک.
نهاد.دينى.در.حال.انجام.است؛.آن.وقت.مى.شود.يک.تشکل.
دينى..مى.تواند.از.پیروان.فقط.يک.دين.باشــد..مثالً.مردم.
کشور.ما.مى.آيند.جمعیت.هاى.خیريه.را.تشکیل.مى.دهند.
و.به.فقرا.رســیدگى.مى.کنند.و....مرجع.تقلید.ما.آيت.اهلل.
وحید.هم.تأکید.مى.کنند.که.از.اين.خیريه.ها.حمايت.شود..
مگر.اين.ها.جزء.تعالیم.اخالقى.ما.نیست؟.تعالیم.اخالقى.ما.
به.مسئوالن.کشور.مى.گويد.معنى.ندارد.کارتون.خواب.در.
کشورتان.باشد..مگر.حضرت.على.نگفتند.که.چرا.شما.آن.
مرد.مســیحى.را.کمک.نکرده.ايد؟.او.در.کشور.شما.زندگى.
مى.کرده،.حاال.که.بیکار.شــده،.بايد.به.او.کمک.کنید،.به.او.
کار.بدهید.و......اين.نهادتان.را.درســت.کنید.تا.مشکالت.
جامعه.برطرف.شــود..اما.اين.ها.که.دين.نیســت..برخى.از.
اين.ها.تعلیم.هاى.دينى.است؛.رهیافت.هاى.دينى.است؛.اما.
دين.فقط.اين.ها.نیســت..جوهر.اصلى.دين،.همان.هدايت.

الهى.است.که.از.طريق.وحى.به.پیامبر.مى.رسد.
در.اين.بین.يکى.هم.ممکن.است.حتى.ادعا.بکند.که.در.
دين.اسالم،.اين.خدمات.اجتماعى.از.نماز.هم.مهم.تر.است..
خوب.بگويد..يک.عده.اى.ايــن.کارها.را.مى.کنند..تا.زمانى.
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بهائیت دینی است 

که معتقد است به 

تبلیغ و به اعالم. 

جریانی است که 

معتقد و ملتزم 

به اعالم خودش 

است و معتقد به 

یک فرماندهی 

تشکیالتی. سه 

شاخص اصلی 

دارد

که.اين.ها.تعارض.با.اصول.اساسى.دين.نکنند.

کسى.با.آن.ها.کارى.ندارد..بحث.مهم.اين.است.

که.دين.به.معنى.کالسیک.خودش،.يعنى.دين.

در.کنار.اديان.الهى،.شاخصه.اش.وحیانیت.است..
وحى.بر.يک.فرد..استقاللش.اينجا.معنى.پیدا.مى.کند..اين.
البته.بايد.در.هر.مصداق.اثبات.شود..عرض.بنده.اين.است.که.
از.درون.عالم.اسالم.و.از.منظومه.تعالیم.اسالمى،.اين.فرايند.
در.نمى.آيد..يعنى.تعالیم.اسالمى.طورى.است.که.خاتمیت.
يعنــى.انحصار.مجموعه.دين.به.همین.متــن.و.از.دل.اين.
متن.در.آن.محرز.است..چه.در.شیعه.چه.در.مذاهب.ديگر..
براســاس.قرآن.و.سنت.پیامبر،.هیچ.تفسیرى.از.خاتمیت.
نمى.توان.کرد.که.منجر.به.ظهور.پیامبر.جديدى.در.دل.دين.
اسالم.شود..از.دل.اين.مى.توان.تحوالت.ايجاد.کرد..عده.اى.
مدعى.و.عده.اى.مخالف.هرگونه.تحول.در.دين.هستند..اين.ها.
بحث.هاى.اختالفى.مى.شوند.ولى.از.دل.اين،.دين.جديد.بر.
نمى.آيد..مى.توان.از.دل.اين.مثالً.گفت.که.امروزه.بر.اساس.
فالن.تفسیر.از.آيات.و.روايات.قصاص.را.اجرا.نکنید،.ممکن.
است.کسى.اين.مطلب.را.بگويد..توجه.داريد.که.به.صحت.
و.ســقم.آن.کارى.نداريم.در.اينجا..در.مورد.روش.بیان.اين.
مطلب.و.روش.استدالل.براى.رسیدن.به.اين.مطلب.صحبت.
مى.کنیم..اما.نمى.شود.کسى.بیايد.بگويد.به.من.وحى.شده.

که.قصاص.را.اجرا.نکنید.
یا مثال احکام حج خیلی هایش عوض شده به خاطر ««

ازدحام و ...
نه.آن.عوض.نشده،.نه..

یک موقعی مثالً می گفتند حتماً بین مقام ابراهیم و ««
کعبه باید طواف بکنید. امروز به دلیل ازدحام این امکان 

وجود ندارد و این فتوا تغییر کرده است.
خیر.اين.گونه.نیســت..از.قديم.هم.ايــن.بحث.ها.بوده.
است..اين.حکم.فقهى.است..اگر.ازدحام.باشد.خودبه.خود،.
قاعده.هاى.مربوط.به.حرج.حاکم.مى.شــود؛.مربوط.به.حاال.
نیســت..از.قديم.هم.بحــث.حرج.در.طواف.بوده.اســت...
بعضى.ها.مثل.آقــاى.خويى.هم.مى.گفتند.که.اصالً.در.اين.
فاصله.هم.کسى.هم.نباشد،.طواف.خارج.از.فاصله.بیت.اهلل.و.
مقام.ابراهیم.صحیح.است..يعنى.براساس.قواعد.ديگر.فقهى،.

فتواها.ممکن.است.متفاوت.باشد،.اما.در.حرج.

که.تقريباً.در.صحت.طواف.خارج.از.مقام.ابراهیم.

اتفاق.نظر.وجود.دارد..نه،.اين.يکى.از.احکامى.

اســت.که.عوض.نشــده..اما.ببینید.در.همین.

احکام.حج.مثالً.بعضى.ها.قابل.اجرا.نشــده.است..در.بحث.

قربانى.چون.در.يکى.از.آيات.قرآن.هســت.که.قربانى.بايد.

به.دست.فقرا.برســد،.بعضى.از.فقهاى.معاصر.ما.به.شکل.

کنونى.که.قربانى.نمى.تواند.به.فقرا.برســد،.فتواى.ديگرى.

داده.اند..شــما.به.آن.يکى.حکم.عمل.مى.کنید.که.مصداق.

نداشتن.قربانى.مى.شود؛.پولش.را.مى.دهید،.بعداً.براى.فقرا.

قربانى.مى.کنید..يعنى.درواقع،.همین.حکم.به.استناد.خود.

آيه..قرآن.انجام.مى.گیرد،.نه.اينکه.حکم.تغییر.بکند..اين.ها.

بحث.هاى.فقهى.مى.شود..اين.ها.دين.نیست..اين.ها.تکاپوها.و.

پويش.هاى.تبیین.دين.است..دين.نیست.اين.ها..باز.به.صورت.

کالسیک.داريم.بحث.مى.کنیم.و.نه.در.مورد.رهیافت.هاى.به.

دين..بهائیت.مفهوم.دين.را.به.خودش.حمل.نکرده.اســت..

دست.کم.در.آن.مقاله.اى.که.من.گفتم،.گلپايگانى.خودش.

را.برآمده.از.دين.اســالم.مى.دانسته.است..آن.مقاله.خیلى.
صريح.است..

حاال.چرا.اين.حرف.ها.را.زده.است..چند.دلیل.دارد..اول.

آنکه.در.آن.دوره.همان.طور.که.عرض.کردم،.هنوز.مســیر.

استقاللى.براى.بهائیت.توسط.رهبران.به.طور.کامل.انتخاب.و.

تبیین.نشده.است..اين.اتفاق.بعد.از.سفرهاى.عباس.افندى.به.

اروپا.رخ.مى.دهد..ثانیاً.چون.در.مصر.مى.خواسته.اين.حرف.ها.

را.بزند،.در.مصر.سنى؛.آن.ها.نمى.توانستد.بپذيرند.که.اين.ها.

دين.جديد.آورده.اند..اينهاهم.مى.خواستند.زندگى.کنند.در.
آنجا..

در.جمع.بندى.اين.بحث.بايد.بگويم.به.نظر.من.آن.اتفاقى.

که.براى.بهائیت.افتاد.اين.بود.که.به.دلیل.مهاجرت.هايى.که.

بهائى.ها.داشــتند.و.از.ايران.رفتند.و.وارد.فضاى.کشورهاى.

اروپايى.شدند،.به.عنوان.گروهى.که.باورهاى.خاصى.دارند.در.

آنجا.زندگى.کردند..در.فضاى.دوره.جديد.اين.ها.را.مردم.مورد.

توجــه.قرار.دادند..وقتى.مورد.توجه.قرار.دادند،.بعضى.ها.به.
آن.ها.گرايش.پیدا.کردند..

براى.معرفــى.خود.در.آن.فضا.چــه.مى.گفتند؟.محور.
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ما بحثمان با 

عالم، این است 

که جهان اسالم 

معتقد است 

تولد دین جدید 

در عالم اسالم 

ممکن نیست. 

این برایش قابل 

اثبات است. 

خاتمیت یک آموزۀ 

قطعی است و هر 

رهیافتی به دین 

اسالم که با عوامل 

اصلی ناسازگاری 

داشته باشد و 

هویت این جامعه 

را تهدید کند، 

قابل پذیرش 
نیست. 

تبلیغاتشان.اخالقیات.بود.که.بیشترش.در.عالم.

اسالم.ريشه.داشت..اين.اخالقیات.را.گفتند..بعد.

هم.عبدالبهاء.آن.تغییر.شکلى.را.که.از.صورت.

کهن.به.صورت.جديد.براى.بهائیت.پیش.آمد،.
برايشان.ايجاد.کرد..اما.نکته.همین.جا.است..اگر.مثالً.کسى.
بگويد:.»همه.بار.يک.داريد.و.برگ.يک.شاخسار«.اينکه.حرف.
بدى.نیست،.اما.با.اين.جمالت.اخالقى.دين.درست.نمى.شود..
اين.ها.همه.حرف.هاى.اخالقى.اســت..باألخره.فرض.بر.اين.
است.که.آدم.ها.همه.خوبند..آدم.ها.همه.مخلوق.خدايند.و....
آن.وقت.اين.بازســازى.فکــرى.در.دور.جديد.و.بعد.هم.
در.واقع.دورۀ.بعــدى.تاريخ.بهائیت.يعنى.آن.صورت.بندى.
تشــکیالتى.و.اينکه.چگونه.خودشان.را.بسط.دادند،.اين.ها.
جزو.ابتکارات.بهائى.ها.بوده.است..ما.نمى.خواهیم.انکار.بکنیم..
اينکه.يک.نفر.در.هرکجا.که.هســت.خود.را.به.عنوان.نقطه.
معرفى.کند.و.يا.به.کمک.يک.تشــکیالت،.انضباط.جامعه.
خودش.را.حفظ.مى.کند،.اين.ها.برنامه.هايى.اســت.که.در.
دوره.هاى.بعدى.ايجاد.شده.و.از.ابتدا.در.بین.بهائى.ها.نبوده.
است..بهائیت.دينى.است.که.معتقد.است.به.تبلیغ.و.به.اعالم..
جريانى.اســت.که.معتقد.و.ملتزم.به.اعالم.خودش.است.و.
معتقد.به.يک.فرماندهى.تشــکیالتى..سه.شاخص.اصلى.
دارد.و.اال.اينکــه.يکى.در.خانه.اش.جور.خاصى.نماز.خاصى.
بخواند.يا.مثالً.فرض.بفرمايید.که.در.ايام.خاصى.از.سال.يک.
مقدارش.را.روزه.بگیرد،.اگر.اعالم.نکند.چه.کسى.مى.فهمد.
اصالً؟.تبلیغ.و.اعــالم.آنجايى.معنا.پیدا.مى.کند.که.بروز.و.

ظهور.دارد.
مثالً مغازه اش را تعطیل می کند. یعنی اصالً مغازه اش ««

را تعطیل می کند که بگوید من بهائی ام. یعنی همان 
اعالم و تبلیغ و اطاعت تشکیالتی. 

بله..اينجا.بروز.پیدا.مى.کند..اين.ســه.تا.به.نظرم.ارکان.

ســلوکى.بهائیت.اســت.که.آنان.را.در.چشم.مى.آورد..حاال.

سؤال.پیش.مى.آيد.که.آيا.مى.توان.در.دور.جديد.چنین.بود؟.

ما.مى.گويیم.اگر.االن.مثل.بهائیــت.500.تا.دين.ديگر.در.

دنیا.ادعا.بکنند،.يعنى.مثالً.کسى.در.فالن.جزيره.استرالیا.

بگويد.به.من.وحى.شده.است.و.شما.اين.کارها.را.بايد.بکنید..

همین.حرف.هايى.که.بهائى.ها.مى.زنند.بزند..در.دوره.جديد.

آيا.ما.بلند.مى.شــويم.مى.رويم.با.آن.ها.مناظره.

کنیم؟.مگر.بیکاريم؟.االن.خیلى.هستند.ديگر..

ما.به.عنوان.مسلمان.کجا.بحث.داريم؟.ما.وقتى.

بحث.داريم.که.درون.جامعه.مســلمان.حس.
کنیم.چنین.اتفاقى.افتاده.است..

آيا.جهان.اســالم.با.رويکرد.ايدئولوژى.جهان.جديد.که.

مى.گويد.دين.اساســاً.از.جانب.خدا.تعیین.نشده.و.بايد.از.

مديريت.جامعه.و.فرهنگ.جامعه.کنار.برود،.بلکه.اديان.عوامل.

عقب.ماندگى.جوامع.هستند.چه.تعاملى.با.اين.رويکرد.در.

دوران.جديد.داشته.است؟.من.ادعا.مى.کنم.که.جهان.اسالم.

هماهنگى.نکرده.است..جهان.اسالم.تسلیم.نشده.است..در.

جهان.اسالم.بعضى.ها.اين.جور.فکر.کردند،.ولى.کلیت.جهان.

اسالم.هويت.خودش.را.و.هويت.فرهنگى.خودش.را.به.عنوان.

عالم.اسالم.معتقد.است.بايد.حفظ.شود.و.نمى.خواهد.اين.

هويت.را.از.دست.بدهد..به.طور.کلى.مى.گويم.اين.را..تشکیل.

سازمان.همکارى.هاى.اسالمى.و.اعالم.اينکه.بهائیت.در.عالم.

اسالم.نمى.تواند.دين.باشد،.به.اين.دلیل.است..تشکیل.مجمع.

مذاهب.اسالمى،.تشــکیل.حتى.نهادهاى.تعلیم.و.تربیت.

خاص،.مثل.آيت.اهلل.سیستانى.که.در.مقابل.اين.ها.ايستاد،.

به.اين.دلیل.است..زيرا.جهان.اسالم.سعى.کرده.که.مجموعه.

هويتى.خودش.را.حفظ.کند..پس.جهان.اســالم.به.لحاظ.

فرهنگى.و.هويتى.حق.دارد.که.نسبت.به.عوامل.تهديدکننده.

هويتش.حساس.باشد..در.تعامل.با.جهان.جديد.خودش.را.

به.يک.انگاره.رســانده.است..گفته.که.من.با.شما.تا.جايى.
همکارى.مى.کنم.که.هويت.من.حفظ.شود.

ما.بحثمان.با.عالم،.اين.است.که.جهان.اسالم.معتقد.است.

تولد.دين.جديد.در.عالم.اســالم.ممکن.نیست..اين.برايش.

قابل.اثبات.اســت..خاتمیت.يک.آموزۀ.قطعى.اســت.و.هر.

رهیافتى.به.دين.اسالم.که.با.عوامل.اصلى.ناسازگارى.داشته.

باشد.و.هويت.اين.جامعه.را.تهديد.کند،.قابل.پذيرش.نیست..
نمی تواند یک جریان برآمده از آن باشد؟««

نمى.تواند.
درعین حال اگر هم بخواهد ادعا بکند که مستقل ««

است، دلیلی ندارد. 
بله..در.عالم.اسالم.نمى.تواند..ببینید.عالم.اسالم،.يعنى.
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 تا سیـ  چهل 

سال پیش 

در خیلی جاها 

بهائیت خودش 

را استمرار شیعه 

معرفی می کرد.  

انتخاب نوروز به 

استناد احادیث 

امام صادق 

به عنوان دین 

جهانی نمادی از 

همین امتداد 

است. یعنی خود 

باب، خودش 

را امتدادی از 

اسالم و تشیع 

می داند. بحث بر 

سر انتخاب نوروز 

نیست. بحث بر 

سر استناد این 

انتخاب است.

جهان.اسالم.که.در.يک.فرايند.تاريخى.شکل.

گرفته.و.هويتى.پیدا.کرده.است،.در.عالم.اسالم.

چنین.اتفاقى.نمى.تواند.بیفتــد..عرض.کردم.

مى.شــود.کســى.برود.در.جاى.ديگر.و.بگويد.
به.من.وحى.شــده.اما.در.عالم.اسالم.نمى.شود..عالم.اسالم.
آموزه.هايش.عالم.گسترده.اى.است،.يعنى.عالم.اسالم.به.لحاظ.
جغرافیايى.يک.جهان.مشخص.است..به.لحاظ.فرهنگى.کل.
عالم.است.که.اين.يعنى.يک.دموگرافى..مسلمانان.جهان.را.
نگاه.کنید.در.همه.جاى.دنیا.هستند.و.همه.هم.اين.آموزه.

را.قبول.مى.کنند..
که «« را  مهم  آموزه  این  که  می کند  بهائیت تالش   

همه قبول دارند، یعنی خاتمیت را، توجیه کند. یعنی 
دالیلی را سعی می کند از همین درون اسالم فراهم 
کند که بگوید خاتمیت به این معنا و قرائتی که شما 

می فرمایید، نیست.
بله،.درست.است،.قبول.دارم..ولى.به.هر.قرائتى.که.باشد،.
به.قرائت.ظهور.ديــن.جديد.نمى.انجامد..ببینید.خاتمیت.
مى.تواند.از.ديدگاه.بعضى.ها.به.معناى.پايان.دين.باشد..اين.
تناقض.درونى.با.اسالم.پیدا.مى.کند،.چون.اسالم.دين.است..
خاتمیت.از.ديدگاه.برخى.مى.تواند.به.معناى.در.اختیار.قرار.
دادن.تفســیر.دين.به.نهادهاى.اجتماعى.باشد.مفروضاً..آن.
هم.مشکالت.خودش.را.دارد..مى.تواند.به.اين.معنا.باشد.که.
پیامبرى.نخواهد.آمد.و.تبیین.دين.بر.عهده.عترت.پیغمبر.
است.که.همیشه.بايد.باشند.و.يکى.از.داليل.ما.براى.اينکه.
امروزه.وجود.مقدس.امام.زمان.هست،.همین.دلیل.است..به.
اصطالح.مى.توانید.بگويید.هر.تحولى.که.شد.شما.تحوالت.
را.به.لحاظ.عرفى.حلش.بکنید..اين.هم.مى.شــود.گفت.و.
کالً.پنج.يا.شش.جور.مى.شود.خاتمیت.را.تفسیر.کنیم..اما.
هیچ.کدام.از.تفاسیر.خاتمیت.اين.خروجى.را.ندارد.که.يک.

روز.يک.کس.ديگرى.بیايد.
می گویند خاتمیت یک دور بود.««

بله،.يعنى.همیــن.چیزهايى.کــه.مى.گويند.و.منطق.

هــم.ندارد؛.نمى.توانند.اثبات.بکنند..يعنى.با.مجموعه.متن.
نمى.خواند.اينها.را.مى.گويند،.ولى.جواب.نمى.دهد.

چون با مجموعه متن سازگار نیست؟««

بله..خاتمیــت.يعنى.تــا.روز.قیامت.هیچ.

پیامبرى.از.سوى.خداوند.نخواهد.آمد.و.ارسال.

پیامبران.ختم.شده.و.پايان.پذيرفته.است؛.اين.

مســلم.است..براى.اينکه.خود.را.از.اين.مشکل.

خالص.کنند،.مجبورند.که.قیامت.را.از.معناى.اســالمى.و.

روشنش.خارج.کنند.و.توضیح.دهند.که.قیامت.يعنى.ظهور.

فرد.جديد..يعنى.سنگینى.اين.استدالل.به.هم.ريختن.کل.

انگاره.فهم.متن.است..چون.اگر.شما.بگويید.قیامت.يعنى.
اين،.اصال.بايد.اين.متن.را.ببوسید.و.بگذاريد.کنار..

و «« ببوسید  را  آن  که  می گویند  را  همین  هم  آنها 
بگذارید کنار دیگر. قبال جوری فکر می کردی و از امروز 

یک جور دیگر فکر کن.
ما.مى.گويیم.اگر.مى.شــود.با.متن.ايــن.قدر.بازى.کرد،.
البد.بهاءاهلل.هــم.منظورش.اين.بوده.کــه.آقاجان،.دنبال.
محمدبن.عبداهلل.صلى.اهلل.علیه.و.آله.برويد..نبايد.دنبال.من.
بیايید..تمام.منظورش.از.نوشتن.کتاب.ايقان.و.اقدس.همین.
بوده.است..وقتى.بشود.هر.کالمى.را.از.ظاهرش.خارج.کرد.
و.تفســیر.باطنى.از.آن.ارائه.داد.و.ظاهرش.را.کنار.گذاشت،.
چرا.نشود.در.مورد.گفته.ها.و.نوشته.هاى.بهاءاهلل.چنین.کارى.

کرد؟.اين.جور.مى.شود.گفت؛.چرا.نشود؟.
می گویند چون گفته تفسیر کالم من مجاز نیست. ««

اوالً.همین.کالم.بهاءاهلل.را.هم.مى.شــود.با.آن.استدالل.

تفسیر.باطنى.کرد.و.گفت.که.منظورش.چیز.ديگرى.بوده.

اســت..ثانیاً.همین.حرف.يعنى.کالم.در.ساختار.زبان.بیان.

شده.است.و.بايد.به.آن.ساختار.در.فهم.مراد.گوينده.احترام.

گذاشت..در.ساختار.زبان.پیامبران،.اين.تفسیر.از.قیامت.در.

نمى.آيد..ما.هم.همیــن.را.مى.گويیم..ما.مى.گويیم.اگر.قرار.

باشد.از.آيات.قیامت.درآورد.که.يک.روز.موعودى.مى.رسد.و.

منظور.از.قیامت،.عالم.آخرت.نیست،.من.مى.گويم،.مى.شود.

گفت.که.میرزا.حسین.على.گفته.که.آقاجان،.حیف.است.که.

احکام.دين.اســالم.را.بگذاريد.کنار..اگر.گفته.پیشانى.دزد.

را.داغ.کنید.يعنى.دستش.را.قطع.کنید..اگر.گفته.مرتکب.

فحشا.بايد.طال.بدهد،.يعنى.سنگسارش.کنید..مى.شود.گفت.

ديگر..به.همان.دلیل.که.از.اين.طرف.مى..شود.گفت..حاال.من.
عرضم.را.در.مورد.اين.نکته.تکمیل.بکنم..
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جهان اسالم 

با رویکرد 

ایدئولوژی جهان 

جدید که می گوید 

دین اساساً از 

جانب خدا تعیین 

نشده و باید از 

مدیریت جامعه 

و فرهنگ جامعه 

کنار برود، بلکه 

ادیان عوامل 

عقب ماندگی 

جوامع هستند 

چه تعاملی با این 

رویکرد در دوران 

جدید داشته 
است؟

جهان.اسالم.ظرفیت.پذيرش.دين.جديد.را.

ندارد..يعنى.قبول.ندارد؛.ساختارش.اين.است..

اگــر.اين.ها.به.اين.معنا.بخواهند.بگويند.که.ما.

مثل.يهودى.هايى.هستیم.که.مسیحیت.درشان.
رشد.کرد،.اشتباهشان.همین.است..چون.آن.متن.و.آن.انگاره.
اجــازه.نمى.دهد..در.آيین.يهود.آن.انگاره.مورد.انتظار.بوده،.
چون.آن.ها.نتوانستند.در.مورد.مسیح.بگويند.که.اصالً.قرار.
نبوده.مسیحى.بیايد..براساس.بشارات.تورات،.مسیح.قرار.بود.
بیايد..مسیح.يعنى.کسى.که.خدا.او.را.برکت.داده.تا.بیايد..
بحث.يهود.با.مسیح،.آن.بود.که.تو.آن.مسیح.واقعى.نیستى.
که.ما.منتظرش.بوديم..بحثشان.بر.سر.تعیین.مصداق.بود.

اما.رابطه.اسالم.و.بهائیت.بر.خالف.ادعاى.بهائیان،.اصاًل.

اين.گونه.نیست..بايد.در.امر.واقعى.حرف.بزنیم..در.امر.واقعى.

جريانى.در.عالم.هست.به.نام.بهائیت..اگر.بهائیت.بگويد.که.

در.عالم.اسالم.و.براساس.بشــارت.هاى.اسالم.آيین.بعدى.

مى.آيد،.مورد.انکار.تمام.مســلمانان.قرار.مى.گیرد.و.در.برابر.

اين.اعتراض.جوابى.ندارد.بدهد..يعنى.نه.مى.تواند.به.روايتى.

استناد.کند.و.نه.آيات.قرآن.اجازه.چنین.تفسیرى.از.خاتمیت.

را.به.آن.ها.مى.دهد..تنها.راهى.که.دارد.اين.است.که.بگويد.

من.در.دورۀ.جديد.يک.دين.هستم..يعنى.يک.آقايى.آمده.

اين.شــکل.را.درست.کرده.است،.بدون.آنکه.خود.را.امتداد.

ديانت.اسالم.و.آيین.پس.از.آن.بداند..بدون.آنکه.بهاءاهلل.را.در.
رديف.رسول.خدا.صلى.اهلل.علیه.و.آله.قرار.دهد.

در این شرایط باید بگویند که از آسمان هم نیستند؟««
هرچه.هستند!.بگويد.يا.نگويد.فرقى.ندارد..ما.از.آن.طرف.
نگاه.مى.کنیم..در.اســترالیا،.اقیانوسیه،.نیوزيلند،.هرجا.که.

مى.خواهد.خودش.را.تبلیغ.کند.
و با جامعه اسالمی کار نداشته باشد؟!««

بله..اگر.با.جامعه.اسالمى.و.هويت.آن.کارى.نداشته.باشد،.

ما.هم.به.آن.کارى.نداريم..يعنى.در.چنین.شرايطى.ما.اصاًل.

بحثى.نمى.کنیم..کما.اينکه.االن.در.آفريقا.يا.هندوستان.اين.

همه.مذهب.مطرح.هست..به.ما.چه.ربطى.دارد؟.ما.مشکلى.

نداريم..حاال.آن.دينى.که.هر.کجا.درست.شده،.مى.خواهد.

بیايد.اينجا.بگويد.من.مى.خواهم.اينجا.تبلیغ.کنم..مى.گويیم.

تشــريف.نیاوريد!.همان.طور.که.به.مســیحیت.مى.گويیم.

تشريف.نیاوريد..مسیحیت.هم.اگر.تبلیغات.بکند.

با.او.مخالفت.مى.کنیم،.قومیت.مطرح.نیست..

همان.طور.که.اگر.مارکسیست.ها.بخواهند.بیايند.

اينجا.دکان.و.تابلو.بزنند،.بگويند.ما.مى.خواهیم.

ضد.اسالم.حرف.بزنیم،.ما.مقابله.مى.کنیم..ما.قواعد.آن.ها.را.
تعارض.با.دوران.جديد.مى.دانیم..

من.مى.خواهم.درواقع.اين.را.فارغ.از.بحث.هاى.سیاســى.

بگويم..تعامل.با.دنیاى.جديد.با.اين.فاکتورهاى.مهم.يعنى.

حفظ.هويت.فرهنگى.جامعه.اســالمى.انجام.مى.شود..شما.

مى.دانید.بســیارى.از.مواد.اعالمیه.حقوق.بشر.را.در.جهان.

اســالم.پذيرفته.اند،.به.جز.در.دو.سه.ماده.که.تحفظ.کردند..

عربســتان.که.اصالً.آن.را.نپذيرفتــه،.ايران.هم.که.آن.زمان.

پذيرفته.به.صورت.مشــروط.پذيرفته.اســت..بعد.از.اينکه.

سازمان.کنفرانس.اســالمى.حقوق.بشر.اسالمى.را.تنظیم.

کرد،.در.دوســه.ماده.اش.تحفظ.اسالم.را.تصريح.کرد.و.همه.

کشــورهاى.اســالمى.عضو.اين.بیانیه.حقوق.بشر.اسالمى.

هســتند..يعنى.االن.بحث.ايران.نیست..مگر.االن.بهائى.ها.

در.مصر.مى.توانند.تبلیغ.کنند؟.حق.ندارند..در.انیمیستهاى..

آفريقــا.هم.نمى.توانند..نه.اينکه.مســئله.تبلیغ.محدود.به.

بهائیت.باشد..تجديدنظرطلب.هاى.مسیحى.هم.نمى.توانند،.

مسیحى.ها.هم.نمى.توانند..فرق.نمى.کند..منتهاى.مراتب.ما.

قواعدى.داريم.که.کسانى.که.در.داخل.عالم.اسالمى.زندگى.

مى.کنند.و.مسلمان.نیستند،.براساس.توافق.هايى.با.جامعه.

اســالمى،.قواعد.خودشان.را.دارند..کما.اينکه.مسلمان.ها.در.

اروپاى.مدرن.هم.قواعدى.را.بايد.اعمال.بکنند..يعنى.االن.در.

مرکز.لندن.مى.گويند.نبايد.نمادهاى.مذهبى.را.ترويج.کنید..

لذا.جاهايــى.مى.گويند.نبايد.بگويید.من.فقط.غذاى.حالل.

ســرو.مى.کنم،.بايد.بگويید.که.غذاى.حالل.هم.دارم..چون.

حالل.نماد.مسلمانى.است..در.فرانسه.چرا.با.حجاب.مخالفت.

مى.کنند؟.چون.حجاب.را.نماد.و.تبلیغ.مسلمان.ها.مى.دانند..

ما.اگر.بحث.مى.کنیم،.بحث.مصداقى.مى.کنیم.ولى.مى.خواهم.

بگويم.در.اروپا.هم.اين.بحث.ها.هست..موضوع.ما.با.بهائیت.

از.منظر.اسالمى.است..اينکه.مى.گويند.تبعیض.دينى،.من.

نمى.فهمم.يعنى.چه.اصالً؟.هر.کشورى.براى.خودش.قواعدى.
دارد.که.در.تعامل.با.جهان.شکل.گرفته.است..
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بله. خاتمیت یعنی 

تا روز قیامت 

هیچ پیامبری از 

سوی خداوند 

نخواهد آمد و 

ارسال پیامبران 

ختم شده و 

پایان پذیرفته 

است؛ این مسلم 

است. برای اینکه 

خود را از این 

مشکل خالص 

کنند، مجبورند 

که قیامت را از 

معنای اسالمی و 

روشنش خارج 

کنند و توضیح 

دهند که قیامت 

یعنی ظهور فرد 

جدید. یعنی 

سنگینی این 

استدالل به هم 

ریختن کل انگاره 

فهم متن است

به نظر می رسد جهان با ایران این تعامل ««
را ندارد. یعنی به شدت االن کشور ما تحت 
فشارهای مختلف سیاسی حقوق بشری به 

این خاطر هست. 
ممکن.است..اين.درواقع.اين.سوءتفاهمى.است.که.دارد.
اتفاق.مى.افتد.و.البته.شايد.حقوق.بشر،.بهانه.برخى.مسائل.
سیاسى.ديگر.هم.باشد..ببینیم،.االن.در.عربستان.در.شهر.
مکه.يا.مدينه،.يک.خانمى.بخواهد.بى.حجاب.باشد،.نمى.تواند.
اين.کار.را.بکند..عربســتان.سعودى.اعالم.کرده.اين.قاعده.
من.است..ما.هم.داريم.مى.گويیم.کدام.بخش.حقوق.بشر.در.
مورد.بهائیت.نقض.شده.است؟.بگذاريد.کمى.صريح.بشويم..
اگر.يک.بهائى.در.خانه.اش.دارد.زندگى.مى.کند.و.اصالً.براى.

خودش.باشد،.کسى.با.او.کارى.دارد؟.
خیر.««

چــه.زمانى.با.او.کار.دارند؟.وقتــى.که.بیايد.بگويد.من.

به.عنوان.بهائى.روز.اول.محرم.را.تعطیل.مى.کنم..مردم.من.

بهائى.هستم..جامعه.اسالمى.به.او.مى.گويد.بهائیت.خود.را.
اعالم.نکن،.تبلیغ.نکن،.اتفاقى.نمى.افتد.

چون او همان به اصطالح آن شاخصه اش همین اعالم ««
و تبلیغ است، دارد این کار را می کند.

بســیار.خوب..ما.هم.همیــن.را.مى.گويیــم.ديگر..ما.

مى.گويیم.مشکل.ما.و.شما.مشــکل.دين.نیست..مشکل.

ما.با.شــما.تعارض.دينى.است..جامعه.اسالمى.اين.تعارض.

دينى.را.بر.نمى.تابد..قرار.نیست.تحمل.کند..تعاملش.را.به.

شــکل.کلى.با.جهان.جديد.تعريف.کرده.است..يعنى.االن.

اين.همه.مسیحى..در.ايران.هستند.که.در.تعامل.با.جامعه.

قرار.گذاشته.اند.تبلیغ.نکنند...جريان.هاى.رسمى.مسیحى.

در.ايران.که.آســورى.ها،.ارومیه.اى.ها،.کاتولیک.ها،.ارمنى.ها.

و....هســتند؛.زندگى.مى.کنند؛.قواعدشــان.را.هم.دارند.و.

حتى.عبادتشان.را.هم.مى.کنند،.کسى.هم.به.آن.ها.تعرضى.

نمى.کند،.اما.اگر.مثالً.فرض.کنید.مهندسى.به.عنوان.نماينده.

کارخانه.اى.به.ايران.بیايد.و.عوض.آن.کار.خودش،.کلیساى.

خانگى.درست.کند.با.او.برخورد.مى.کنند..چون.قول.داده.اند.

تبلیغ.نکنند..در.مراکزى.مثل.عســلويه.-.که.از.کشورهاى.

ديگر.به.آنجا.مى.آيند.-.و.مى.گويند.مسیحى.هستیم؛.روز.

يکشنبه.مى.خواهیم.نمازى.بخوانیم،.عبادتى.

بکنیم،.کلیسا.و.نمازخانه.اى.درست.مى.کنند،.اما.

به.محض.اينکه.بخواهند.تبلیغ.کنند،.مى.گويند.

تبلیغ.نکنید،.چون.چنیــن.قرارى.نداريم..اين.

بحث.مربوط.به.حاال.نیست..اگر.تبلیغ.مى.خواهید.بکنید،.
بسیار.خوب.ما.يک.جلسه.مى.گذاريم،.گفتگو.مى.کنیم..

فرق.ما.با.جهان.جديد.در.اين.قســمت.است..در.جهان.

جديد.نســبت.به.تبلیغ.دينى.مانعى.ندارند.مگر.اينکه.به.

تعارض.بیفتنــد..االن.جهان.جديد.داعــش.را.مى.پذيرد؟.

نمى.پذيرد،.مى.گويد.تو.جنگ.به.راه.مى.اندازى..آن.هم.براى.

خودش.ايدئولوژى.دارد..مثالً.راجع.به.حجاب.مشــکالت.

درســت.مى.کنــد..در.دنیاى.جديد.راجع.به.مســلمان.ها.

مشکالت.ديگرى.هم.دارند..مثال.با.مسلمان.ها.مشکل.ذبح.

دارند..به.آن.ها.مى.گويند.نمى.توانى.در.مزرعه.گوسفند.بکشى..

از.نظر.بهداشتى.مشکل.داريم..چه.کار.مى.کردند؟.مى.رفتند.

مذاکره.مى.کردند،.يک.مذبح.درست.مى.کردند.خارج.از.شهر..

خوب.پس.همه.جا.هست..ما.مى.گويیم.در.عالم.اسالم.اگر.

يک.جريان.هاى.کالتى.وجود.داشــت،.تا.زمانى.که.به.دنبال.

يارگیرى.و.عضوگیرى.نباشند،.کسى.با.آن.ها.کارى.ندارد؛.اما.

اگر.خواستند.کارى.بکنند.که.متعارض.با.رفتار.دينى.بشود؛.

آن.وقــت.جامعه.از.اين.رفتارهاى.آن.ها.جلوگیرى.مى.کند،.
کما.اينکه.در.تمام.دنیا.وضع.همین.گونه.است...

من این استفاده را بکنم. به نظرتان اگر که بهائیان ««
ایران بیایند تعهد بکنند که ما تبلیغ نخواهیم کرد 
و به این تعهدشان پایبند باشند، امکان دارد که این 
به آن ها هست کم شود؟  االن نسبت  تضییقات که 

یعنی منطقی است؟
اين.ســؤال.شما.برگشــت.به.مديريت.حکومت..به.نظر.
من.مى.شــود.به.توافقى.با.آن.ها.رسید.ولى.بهائیت.مشکل.

تشکیالتى.دارد..
یعنی خودش از پس بیت العدل بر نمی آید.««

مشــکل.تشکیالتى.دارد..يک.مشــکل.ديگر.هم.شايد.

مشکل.آموزۀ.تبلیغ.باشد..در.شیعه.آموزۀ.تبلیغ.نیست..اين.

را.هم.شما.بدانید..آموزۀ.تقیه.است..اگر.فرصت.باشد.و.افرادى.

عالقه.مند.شــوند.و.بپرسند،.حقايق.را.مى.گويند.ولى.مثاًل.



در مورد بهاءاهلل 

نیز ادعای واحد 

روشنی از او 

نداریم. بهاءاهلل 

چندین بار به 

خاتمیت و پایان 

یافتن نبوت توسط 

حضرت پیامبر 

اکرم صلی اهلل 

علیه و آله و سلم 

استناد کرده اند و 

در برخی از نمونه 

ها آن را به عنوان 

دلیلی بر بزرگی 

ظهور خود مطرح 

کرده است. 
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ما قواعدی داریم 

که کسانی که 

در داخل عالم 

اسالمی زندگی 

می کنند و مسلمان 

نیستند، براساس 

توافق هایی با 

جامعه اسالمی، 

قواعد خودشان را 

دارند. کما اینکه 

مسلمان ها در 

اروپای مدرن هم 

قواعدی را باید 

اعمال بکنند

شیعیان.عربستان،.آيا.الزم.است.که.بروند.شعار.

بدهند.که.ما.مى.خواهیــم.اين.جورى.زندگى.

کنیم؟.به.آن.ها.مى.گويند.بروند.در.مسجدشان.

در.منطقه.شیعه.نشین..اما.باالخره.زير.سیطرۀ.
حکومت.عربستان.سعودى.است..با.اينکه.شیعه.از.عالم.اسالم.
است،.جزو.مذاهب.رسمى.عالم.اسالم.است،.همه.هم.قبول.
دارند،.اما.دلیل.ندارد.تبلیغ.بکند..قصد.هم.ندارد..يک.مقطع.
تاريخى.بوده،.خیلى.کارها.مى.شــده..در.آن.مقطع.تاريخى.
گفتم.دين.جزئى.از.مشخصات.جوامع.بوده.است..بنابراين.
مثالً.شايد.شاه.اسماعیل.مى.توانسته.ايران.را.شیعه.کند..حتى.
با.عثمانى.در.زمینه.تبلیغات.مذهبى.رقابت.مى.کردند..در.
دوران.جديد.که.اين.حرف.ها.نیست..دوران.جديد.هیچ.اقدام.
نظامى.براى.گرفتن.کشور.براى.دين.معنا.ندارد.اصالً..کارى.
که.داعش.کرده،.مورد.تأيید.کدام.مذهب.اسالمى.قرار.گرفته.
است؟.هیچ.کدام..آمدند.به.زور.يک.کشور.يا.بخشى.از.چند.
کشــور.را.گرفتند..امروز.رفتار.مذهبى.مردم.میانمار.را.چه.
کسى.در.دنیا.قبول.کرده.که.دارند.مسلمانان.را.مى.کشند؟.

اگر.در.دنیاى.امروز.در.عالم.اســالم،.يک.جريانى.بیايد.

و.بگويد.من.مى.خواهم.مذهب.جديد.باشم،.حظیرةالقدس.

مى.خواهم.داشته.باشم..مى.خواهم.تبلیغ.بکنم..مى.خواهم.

بگويم.من.هستم..خب.معلوم.است.که.به.او.اجازه.نمى.دهند..

اما.اگر.تبلیغ.را.کنار.بگذارند..حاال.به.دلیل.تاريخى.که.عده.اى.

بهائى.زاده.هستند.ما.هم.بايد.به.يک.توافق.عقاليى.با.آن.ها.
برسیم..آن.ها.که.بهائى.زاده.هستند،.مى.شود.بهائى.بمانند..

حاال.اگر.تبلیغ.کردند.و.يک.مســلمانى.تصمیم.گرفت.

بر.اثر.تبلیغات.اين.ها.و.ندانستن.پاسخ.اشکاالتشان،.بهائى.

شــود..و.رســماً.بگويد.که.من.بهائى.ام،.محکوم.به.احکام.

فقهى.ما.مى.شود..يعنى.ما.با.او.بحث.و.مناظره.مى.کنیم..ما.

با.بهائى.زاده.مناظره.نمى.کنیم.االن..به.بهائى.زاده.مى.گويیم.

چون.پدر.و.مادرت.بهائى.بودند،.تو.خودت.برو.تحقیق.کن..

من.پیشنهادم.اين.است..اما.اگر.کسى.مى.خواهد.بهائى.شود،.
با.او.گفتگو.مى.کنیم.که.به.چه.دلیل؟.

اصالً ممکن است بهائی ها در این کشورها خودشان را ««
هم به این شکلی که در ایران به عنوان یک دین مطرح 
می کنند، مطرح نکنند. یعنی نگویند که پیغمبر جدید 

آمد و ادیان گذشته منسوخ شد. خود را آیین 
اخالقی و اجتماعی معرفی کنند.

اصالً.همین.طور.است..تا.سى.ـ.چهل.سال.

پیش.در.خیلى.جاها.بهائیت.خودش.را.استمرار.

شیعه.معرفى.مى.کرد...انتخاب.نوروز.به.استناد.احاديث.امام.

صادق.به.عنوان.دين.جهانى.نمادى.از.همین.امتداد.اســت..

يعنى.خود.باب،.خودش.را.امتدادى.از.اسالم.و.تشیع.مى.داند..

بحث.بر.ســر.انتخاب.نوروز.نیست..بحث.بر.سر.استناد.اين.
انتخاب.است..

شــما.مى.دانید.اين.آقاى.تدالوسون.با.بهائیت.به.عنوان.

شیعه.مواجه.شــده.اســت..به.عنوان.پیدا.کردن.معنويت.

شیعه،.بهائى.شده.است..يک.آمريکايى.که.ساکن.کاناداست..

دانشــگاه.تورنتو.بود.فکر.کنم؛.يا.مک.گیل..اين.با.بهائیت.

آشنا.شد،.با.عنوان.گروهى.از.شیعه.که.دنبال.معنويت.زيادى.

هستند..در.تاريخ.زندگیش.هست..نشان.مى.دهد.بهائى.ها.در.

دنیا.با.چه.عنوانى.زندگى.مى.کنند..اينکه.به.محیط.زيست.

عالقه.دارد!.يا.اينکه.يک.مديتیشن.هايى.دارند.و.نیايش.هايى..

همه.هم.دوست.دارند..اما.بدانیم.که.اين.ها.دين.نمى.شود.و.

درعین.حال،.به.خاطر.همان.مباحث.قبلى،.در.دوران.جديد،.

حق.ندارند.خود.را.امتداد.اسالم.و.اديان.گذشته.مطرح.کنند..
دعا و مدیتیشن و از این دست اعمال را که اجرا ««

می کنند، آیا به نظر نمی رسد که آن ها را ایجاد کرده اند 
تا خودشان را شبیه ادیان جا بزنند؟ 

چرا..االن.براى.شــما.مى.گويم..اساساً.بهائیت.راستش.

را.بخواهیــد.يک.چیز.ملغمه.اى.اســت..يک.چیز.التقاطى.

ملغمه.اى..يعنى.از.مبانى.حقوق.بشــرى.جديد،.يک.سرى.
تعالیم.خاص.در.آمده..

مثل تساوی زن و مرد، وحدت عالم انسانی و...««
بله.که.البته.به.همین.حرف.ها.هم.ملتزم.نیست..از.مدل.
شکل.گیرى.نهادهاى.مدنى،.تشکیالت.خودشان.را.درست.
کردند..پیشــینه.بیت.العدل.را.ببینید..از.نیازهاى.جامعه.
جديد،.جمعیت.هاى.خدماتى.را.درست.کردند..از.نیازهاى.
مردم.به.رفتارهاى.معنوى،.آداب.هاى.تجمعى.که.هفته.اى.
يک.بار.جمع.شــوند.دور.هم.دعا.بخوانند.و....خیلى.هايش.
هم.مشــابهت.دارد..من.نمى.خواهم.بگويم،.چون.مشابهت.
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االن این همه 

مسیحی  در ایران 

هستند که در 

تعامل با جامعه 

قرار گذاشته اند 

تبلیغ نکنند.  

جریان های رسمی 

مسیحی در ایران 

که آسوری ها، 

ارومیه ای ها، 

کاتولیک ها، 

ارمنی ها و... 

هستند؛ زندگی 

می کنند؛ 

قواعدشان را 

هم دارند و حتی 

عبادتشان را هم 

می کنند، کسی هم 

به آن ها تعرضی 
نمی کند

خطرناک.است،.ما.از.روى.مشابهت.نفى.کنیم.

يک.دينى.را..ولــى.مى.خواهم.بگويم.بهائیت.

چنین.ملغمه.اى.است..چون.آن.نقطۀ.عزيمت.

که.وحى.اســت،.نیست،.يک.چنین.ملغمه.اى.
درست.شده.است..

راجع به بهائی پژوهی هم اگر دوست دارید توضیحی ««
بدهید. چه شد که اصالً به فکر این کار افتادید و چه 

سیری را طی کرده و چه هدفی را دنبال می کند؟
ببینید.به.طــور.طبیعى.با.توجه.به.آنچــه.که.پیش.از.
انقالب.وجود.داشت.و.برخالف.تبلیغات.بهائى.ها،.بهائى.ها.
نفوذ.داشــتند.در.نظام.مديريت.کشور.و.حضور.داشتند.و.
فعال.بودند؛.هم.نظامى.بودند.و.هم.در.سیستم.ادارى.بودند..
باالخــره.تعداد.وزيرهايى.که.تعلق.به.بهائیت.داشــتند.در.
کابینه.کم.نبود.و.گرايش.کلى.اى.که.خود.حکومت.به.خاطر.
پیاده.کردن.و.پذيرش.نظر.غربى.ها.داشت،.باعث.مى.شد.به.
بهائى.ها.خیلى.میدان.بدهند..امکانات.اقتصادى.و.تبلیغى.
گسترده.اى.در.اختیارشان.بود.و.با.رژيم.گذشته،.ارتباط.بسیار.

نزديک.و.خوبى.داشتند.
از.طرفــى.جامعه.دينى.ما.کــه.عمدتاً.بر.محور.تقابل.با.
دين.ســتیزى.و.دين.گريزى.نظام.حاکم،.انقالب.کرده.بود،.
طبیعى.بود.که.بهائى.ها.در.دوره.پس.از.انقالب.زير.ذره.بین.
مديريت.جديد.قرار.بگیرند.و.بســیارى.از.نهادهايشان.که.
ارتباط.مســتقیم.داشت.با.مراکز.سیاســى.قبلى،.مصادره.
بشود،.يا.رهبرانشان.دستگیر.شوند..خیلى.اتفاقات.افتاد.که.
بعضى.هايش.هم.احتماالً.نبايد.اتفاق.مى.افتاد..ما.نمى.دانیم..
يعنى.ما.اصالً.در.آنجا.حضور.نداشتیم..ولى.تلقى.کلى.اين.
است.که.به.هرحال.آن.ها.در.معرض.اعتراض.قرار.گرفتند.و.
خیلى.از.آن.ها.از.ايران.مهاجرت.کردند.ظاهراً..آمارهايشان.
نشان.مى.دهد.که.رفتند..در.اخبار.امرى.مى.خوانیم.که.همه.

جاى.دنیا.هستند.و.رفتند.و.پخش.شدند..
دستگاه حکومتی هم با آن ها برخوردهایی کرده و ««

سرانشان را دستگیر کرده است. این قضایا بوده و باید 
در الگوی خودش بررسی شود. 

من.اجماالً.فکر.مى.کنم.که.بازخــوردى.از.آن.حضور.و.

آن.اصرار.بر.فعال.ماندن.بايد.در.نظرمان.باشــد..ما.که.از.آن.

دوران.قبل.هســتیم،.يادمان.هست.که.اين.ها.

آشکارا.فعالیت.مى.کردند؛.مراکز.تبلیغى.داشتند.

و.خیلــى.اتفاقات.ديگر.افتاده.بود.که.در.تهران.

و.شهرهاى.ديگر،.اماکن.زيادى.را.گرفته.بودند..

تجمعاتى.را.مى.خواستند.به.چشم.بیاورند..کاخ.جوانان.ويژه.
داشتند..

يادم.هست.يک.مبلغ.بهائى.بود.به.نام.فرهنگ.هالکويى؛.

اســتاد.علوم.اجتماعى.بود..در.نمايشگاه.بین.المللى.تهران.

طرح.تبلیغ.داشتند..جوانانشــان.را.مى.بردند.و.مردم.را.به.

بهائیت.تبلیغ.مى.کردند..ابــالغ.کلمه.مى.گفتند.به.آن..در.

نمايشگاه.هايى.که.برگزار.مى.شد،.يک.مرتبه.مبلغ.هايشان.

را.مى.فرستادند.آنجا.با.مردم.صحبت.بکنند.و.کارت.بدهند.

و......اين.روش.را.داشتند.براى.تبلیغ..خب.اين.ها.در.اذهان.

مردمى.که.انقالب.کرده.بودند،.آزاردهنده.بود..درعین.حال.

به.رغم.همه.تالش.هايى.که.مى.شد،.در.جامعه.فرهنگى.ما.

از.ايــن.طرف.تالش.زيادى.کرده.بودند.براى.افشــاگرى.و.

نادرستى.هاى.آن.ها،.اما.چون.آن.ها.در.سطوحى.باال.حضور.

داشــتند،.کسى.مثل.شاپور.راسخ.مقام.دوم.سازمان.برنامه.

ايران.بود..برج.میدان.آزادى.)شهیاد(.را.يک.معمار.بهائى.به.

نام.حسین.امانت.ساخته.بود..اين.اتفاقات.که.افتاده.اين.ها.
ديگر.مسلم.است..

بنابراين.برخوردهايى.انجام.شــد..آن.برخوردها.بعد.از.

انقالب.شــده.و.اقتضاء.انقالب.اســالمى.هم.بوده.است..اما.

به.نظــرم.اين.برخوردها.مقدارى.همه.مــا.را.در.غفلت.قرار.

داد..بهائیت.باالخره.حضورى.در.جهان.داشــته.و.فعالیتى.

مى.کرده.اســت..از.اين.فضاى.برخورد.هم.بهائى.ها.استفاده.

تبلیغى.کردند..آرام.آرام.بدون.اينکه.کسى.بفهمد،.زير.پوست.

اين.کشور.اين.ها.خودشان.را.مطرح.کردند..به.ويژه.از.طريق.

جريان.هاى.بشردوستانه..در.ايران.ما.خبرهايى.که.داريم،.مثاًل.

مى.رفتند.بچه.هاى.يک.روســتا.را.جمع.مى.کردند.برايشان.

قصه.مى.گفتند.و.بعد.از.مدتى.که.اين.ها.را.جذب.مى.کردند،.

مى.گفتند.ما.بهائى.هستیم..يا.در.مراکز.دانشجويى.خارج.از.

ايــران.هم.اين.طور.بود..که.عدم.تحصیل.برخى.از.بهائى.ها.

در.دانشــگاه.هاى.ايران.را.مرتباً.در.بوق.و.کرنا.مى.کردند.و.

البته.از.اين.طريق.موفق.مى.شــدند.که.نوعى.همدردى.و.
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باالخره تعداد 

وزیرهایی که تعلق 

به بهائیت داشتند 

در کابینه کم نبود 

و گرایش کلی ای 

که خود حکومت 

به خاطر پیاده 

کردن و پذیرش 

نظر غربی ها 

داشت، باعث 

می شد به بهائی 

ها خیلی میدان 

بدهند. امکانات 

اقتصادی و تبلیغی 

گسترده ای در 

اختیارشان بود و 

با رژیم گذشته، 

ارتباط بسیار 

نزدیک و خوبی 

داشتند

همراهى.را.در.میان.جامعــه.براى.خود.ايجاد.

کنند..وراى.کارهايى.که.در.جريان.هاى.حقوق.

بشــرى.ســازمان.ملل.کردند.و....اما.نسبت.به.

داخل.کشــور،.ذهنى.ايرانى.ها.را.به.مشکالت.
حقوق.بشــرى.خود.معطوف.کردند.و.در.برخى.جاها.هم.

موفق.شدند..
گسترش فضای مجازی هم، مؤثر بود. آمدند در فضای ««

مجازی تبلیغ کردند.
آن.هــم.خیلى.تأثیرگــذار.بود..من.درواقــع.آنچه.که.
مى.خواهم.بگويم.اين.اســت.که.ما.در.ده.دوازده.سال.پیش.
متوجه.يک.نوع.ســمپاتى،.يک.نوع.احساس.مظلومیت.در.
برابر.اين.مشکالت.بهائى.ها.در.جامعه.شديم..جامعه.عمومى.
فرهیخته.هم.متوجه.مى.شود.که.دين.يعنى.چه؟.بهائى.ها.

مى.گفتند.چرا.فعالیت.هاى.ما.را.محدود.مى.کنند؟.
به.نظر.مى.آمد.بايد.روشن.شود.که.با.معیارهاى.دين.دارى.
نمى.توان.بهائیت.را.يک.دين.دانســت..شما.نگاه.نکنید.به.
اينکه.مثالً.عده.اى.خدمات.بهداشــتى.يا.زيســت.محیطى.
مى.رسانند..اينکه.بحث.اختالفى.نیست..اينکه.به.بچه.اجازه.
ندادند.در.دانشــگاه.درس.بخواند،.پس.دين.من.دين.حقى.
است،.حرف.درستى.نیست..بنابراين.احساس.وظیفه.اى.شد..
با.تجربه.اى.که.دوستان.ما.داشتند.که.ما.از.منظر.فرهنگى.
و.کالمى.نادرستى.اين.باورها.را.اثبات.بکنیم.و.البته.اگر.هم.
بتوانیم.آن.ها.را.به.اين.راه.بیاوريم.که.انجام.اين.کارها.نیازى.
به.تأسیس.دين.جديد.ندارد..شما.در.قالب.همان.دين.قبلى.

هم.مى.توانید.خدمات.اجتماعى.را.انجام.دهید.
اصل.بهائى.پژوهى.اين.است..بهائى.پژوهى.يعنى.روشنگرى.
نسبت.به.اينکه.فعالیت.هاى.اجتماعى،.خوب.بودن.اخالقى.
آدم.ها.و....نمى.تواند.دلیل.حقانیت.دين.آن.ها.باشد..دين.به.
معناى.کالمى.و.الهیاتى.شاخص.هاى.معینى.دارد.و.بايد.آن.
شاخص.ها.را.بررسى.و.در.مورد.هر.دين.جديدى.احراز.کنیم..

بهائی پژوهی، «« که  می گویند  ها  بهائی  از  خیلی 
بهائی ستیز است. من یادم است که شما در مقدمه 
کتاب هایی که سال 91 و 92 چاپ می شد، جمله ای 
داشتید که ما با بهائی ها دشمنی نداریم، بلکه نقدمان 
به بهائیت است. به نظر می رسد که جامعه بهائی نقد 

را برنمی تابد و هر نقدی را یک ستیزه علیه 
خودش می داند.

ببینید.ما.با.بهائى.ها.دعوايى.نداريم.ولى.اگر.

بهائى.مخصوصاً.بهائیت.را.در.خودش.تغلیظ.کند.

و.بگويد..اال.و.البد.مى.خواهم.اين.باشم.و.مدافع.اين.اشتباهات.

باشد،.خودبه.خود.آن.ستیزۀ.ما.با.بهائیت.او.را.مى.گیرد..اين.
طبیعى.است.ولى.او.به.عنوان.شخص.مطرح.نیست..

او با ما ستیز می کند دیگر. ما که با او کاری نداریم. ««
بله..ما.با.شخص.کار.نداريم.واقعاً..اتفاقاً.ما.به.بهائى.هاى.
ايران.به.عنوان.يک.انسان.و.يک.هموطن.عالقه.مند.هستیم..
حتى.فکر.مى.کنم.حکومت.هم.همین.نظر.را.دارد..من.اصاًل.
از.منظر.حکومت.بحث.نمى.کنم؛.ولى.فکر.نمى.کنم.تا.زمانى.
که.کسى.نخواهد.در.چشم.باشد،.اعالم.و.تبلیغ.و.ارتباطاتى.
با.خارج.داشته.باشد،.يا.قصد.نداشته.باشد.دستوراتى.از.خارج.
از.کشور.را.در.اينجا.پیاده.کند،.کسى.اصالً.با.او.کارى.داشته.
باشد..من.اين.جور.مى.دانم..من.نیت.خودم.را.همین.مى.بینم..
يعنى.حاضر.مى.شوم.ده.ســاعت.گفتگو.بکنم.و.هیچ.هم.
احساس.نکنم.داريم.جنگ.مى.کنیم،.فقط.روشنگرى.است..

االن راضی هستید از فعالیت های بهائی پژوهی و ««
چه چشم اندازی دارید؟ 

ببینید.واقع.قضیه.اين.اســت.که.ما.بايد.قبول.کنیم.ما.

در.زمینى.بازى.مى.کنیم.که.چند.نفر.ديگر.هم.در.آن.بازى.

مى.کنند..ما.بايد.با.توجه.به.اين.بگويیم.که.چه.قدر.راضى.

هستیم..ما.تنها.بازيکن.اين.زمین.نیستیم..يعنى.چند.تیم.

دارند.با.هم.در.يک.زمین.بازى.مى.کنند..اين.گاهى.باالخره.
تداخل.ايجاد.مى.کند..گاهى.وقت.ها.تفاوت.نگرش.هست.

من.به.دلیلى،.توپ.را.به.ســمت.دروازه.اى.مى.برم.که.فکر.

مى.کنم.اگر.توپ.را.وارد.آن.کنم،.پیروز.شــده.ام..اما.ديگرى.که.

دارد.نگاه.مى.کند.معتقد.اســت.توپ.را.بايد.به.ســمت.دروازه.

خالى.آن.طرف.ببرد..خب.ما.به.هرحال.تصمیم.گیرنده.راجع.به.

سرنوشت.بهائیت.در.ايران.نیستیم..ما.فقط.در.فضايى.که.بهائى.ها.

تبلیغ.مى.کنند.و.به.باورها.و.اعتقادات.مردم.ضربه.مى.زنند،.در.آن.

فضاى.فرهنگى،.حساس.هستیم..البته.بايد.تالش.کنیم.تا.جاى.

ممکن.با.راهبردهاى.ديگرى.که.نظام.دارد.در.تعارض.نباشــد..

بنابراين.چون.ما.تصمیم.گیرنده.نیستیم،.نمى.توانیم.مسئولیت.
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ما فقط در فضایی 

که بهائی ها تبلیغ 

می کنند و به 

باورها و اعتقادات 

مردم ضربه 

می زنند، در آن 

فضای فرهنگی، 

حساس هستیم. 

البته باید تالش 

کنیم تا جای ممکن 

با راهبردهای 

دیگری که نظام 

دارد در تعارض 
نباشد

کاملى.بپذيريم..ما.سعى.مى.کنیم.به.آن.جاهايى.

هم.برويم.کــه.تصمیم.مى.گیرنــد،.توصیه.هاى.

خودمــان.را.بدهیم.يا.توضیحات.خودمان.را.ارائه.

کنیم.که.بايد.اصالً.با.بهائیــت.چه.کار.کرد؟.اگر.
طرف.مشورت.قرار.بگیريم،.ايده.هاى.خودمان.را.بیان.مى.کنیم..
ولى.قرار.است.رسالت.خودمان.را.هم.به.انجام.برسانیم..هرکسى.
کار.خودش.را.بايد.بکند.ولى.ما.در.تقابل.با.تصمیم.گیرى.هاى.
کالن.نظام.نخواهیم.بود..ممکن.است.جاهايى.تصمیم.ها.متفاوت.
با.نگاه.ما.باشد..آنجا.کارى.از.ما.ساخته.نیست..ما.بناى.تعارض.
با.مديريت.کالن.جامعه.را.نداريم..ما.مى.گويیم.فقط.در.عرصه.
معرفــى.و.با.نیت.اصالح.و.نیت.هدايت.و.پیشــگیرى.از.اينکه.
افرادى.جذب.بشوند.و.اينکه.خود.اين.ها.در.جريان.تشکیالت.

قرار.بگیرند،.روشنگرى.مى.کنیم..
ما.معتقديم.مرکز.جهانى.بهائى.مرکز.ســالمى.نیست..
اين.را.صريح.مى.گويم..تشکیالتى.است.از.قبیل.جريان.هاى.
فراماســونرى.و.طرح.هاى.مخوفى.براى.جهان.اسالم.روى.
میزش.است..همین.االن.هم.نقشه.اى.که.دارند.براى.تبلیغ.
گسترده.به.عنوان.دويستمین.سال.تولد.بهاءاهلل.نشان.مى.دهد.
که.اين.کارهاى.تشکیالتى.برايشــان.مهم.است..بهائى.ها.
دوست.دارند.به.صورت.تشکیالتى،.عمل.کنند..درعین.حال،.
بهائیت.تشکیالتش.شبیه.به.تشکیالت.حزبى.است..چون.
اين.جور.اســت،.بنابراين.ما.دلمــان.مى.خواهد.اين.ها.را.به.
بهائى.ها.بگويیم.که.مواظب.باشــید.شما.براى.دين.داريتان.
اين.کارها.را.نکنید.اما.چقــدر.بپذيرند،.خدا.مى.داند..از.آن.
طرف.هم.عرض.کردم.عوامل.ديگرى.هم.در.عرصه.سیاسى.
و.بین.المللى.مطرح.است..به.عنوان.مثال.شما.ببینید.پروندۀ.
حقوق.بشر.ايران.را.بهائى.ها.دارند،.ضخیم.مى.کنند..طبیعى.
اســت.که.نظام.جمهورى.اسالمى.نسبت.به.بهائى.ها.يک.
جور.ديگر.نــگاه.بکند.و.از.اين.ها.بخواهد.کــه.در.اين.دام.
نیفتند..اگر.کسى.آمد.خودش.را.در.اين.دام.انداخت،.يعنى.
به.اصرار.آمد،.مثــالً.مغازه.اش.را.تعطیل.کرد،.آن.وقت.آمد.
جلوى.مغازه.اش.لوازمش.را.گذاشت.و.گفت.من.به.اين.دلیل.
مغازه.ام.را.بسته.اند.که.چنین.بودم..يعنى.دائماً.اعالم.و.اعالم،.
ممکن.است.که.با.او.برخورد.بکنند..چون.دارند.مى.بینند.که.
جاى.ديگرى.دارد.براى.بهائى.هاى.ايران.تصمیم.مى.گیرد.و.

چون.بر.تبعیت.از.آن.ساختار.و.تشکیالت.اصرار.
مى.کنند،.قابل.تحمل.نیست..

به.هرحــال.بهائى.ها.از.هر.حادثه.اى.در.ايران.

به.عنــوان.حادثۀ.ضد.بهائیــت.و.به.عنوان.يک.

تبعیض.دينى.استفاده.مى.کنند..ما.مى.گويیم.بهائیت.اصاًل.

دين.نیست.که.شما.مى.گويید.تبعیض.دينى..بهائیت.شبیه.

يک.حزب.است،.شبیه.يک.حزب.مديريت.مى.شود.و.حتى.

نظــام.انتخاباتى.دارد..اين.بالمره.بــا.اديان.الهى.که.مرجع.
قانون.گذارى.شان.وحى.الهى.است،.تفاوت.دارد.

اما.بهائى.پژوهى.فکر.کنم.براى.روشن.کردن.افکار.موفق.

بوده.اســت..دلیلش.هم.اين.است.که.جريان.هاى.تبلیغى.

بهائیت.خیلى.از.ما.عصبانى.هستند..البته.االن.آمارى.ندارم.

که.بهائى.ها.چقدر.حاضر.شــدند.که.به.اين.سايت.مراجعه.

بکنند،.ولى.جريان.هاى.تبلیغى.صريحشــان.که.خارج.از.

کشورند،.خیلى.عصبانى.اند.و.به.جاى.بحث.و.گفتگوى.علمى،.

دائماً.بد.و.بیراه.مى.گويند..حتى.وقتى.مى.خواهند.يک.بحث.

علمى.هم.بکنند،.باز.با.همان.چاشنى.نیش.و.کنايه.و.بدگويى.

همراه.است..انگار.نه.انگار.که.اين.ها.مدعى.تعلیم.وحدت.عالم.

انسانى.هستند..اين.نشان.مى.دهد.که.ما.تأثیرگذار.بوده.ايم.

در.اين.هدفمان..هدفمان.هم.واقعا.هدايت.و.روشنگرى.است..

درعین.حال.ما.مى.بینیم.کــه.کتاب.هاى.بهائى.پژوهى.

مورد.توجه.و.استقبال.و.مراجعه.پژوهشگران.در.کشور.قرار.

گرفته.است..بناى.ما.در.کتاب.هايمان،.استناد.به.کتاب.هاى.

منتشرشده.از.خود.بهائیان.است..بعد.از.کارهاى.ما،.فضاى.

مواجهه.با.بهائیت.به.سمت.يک.فضاى.پژوهشى.رفت..اين.

براى.ما.خیلى.مطلوب.اســت..پايان.نامه.هايى.در.شناخت.

بهائیت.به.سرانجام.رسیده.است..ما.معتقديم.که.هرچه.کار.

علمى.و.پژوهشى.انجام.شود،.در.روشنگرى.نسبت.به.بهائیت.
تأثیر.بهترى.خواهد.داشت.....

پاورقى.ها:.
-.سورۀ.هود،.آيه.44..ترجمه:».و.گفته.شد.اى.زمین.آب.1

خود.فرو.بر.و.اى.آسمان.باز.ايست.و.آب.کاسته.گشت.و.کار.

گزارده.شد.و).کشتى(.بر).کوه(.جودى.آرام.گرفت،.و.گفته.
شد:.گروه.ستمکاران.را.لعنت.باد«.

-.سورۀ.مدثر،.آيات.223-18
پـايـان
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پاسخی به نوشتـه تورج امینی
دربـاره مقاله چـاپ شده در فصلـنامه بهائی شنـاسی

دربـارۀ کتاب ایقان

 مهدی حبیبی
 کارشناس ارشد رشته الهیات ،

    گرایش تفسیر اثری از دانشگاه قرآن و حدیث؛
     دکترای برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی



در.شـــمارۀ.اول.فصلنــــامه.

بهائى.شناســى،.مقالــه.اى.که.

مستخرج.از.پايان.نامه.ام.و.در.موضوع.کتاب.ايقان.بود،.

درج.گرديد..چندى.پیش.يکى.از.دوستان.نوشته.اى.

براى.من.فرستاد.که.آقاى.تورج.امینى.مقالۀ.مرا.مورد.

نقد.قرار.داده.اند..اين.مسئله.که.مقالۀ.من.مورد.توجه.

بهائیان.قرار.گرفته.است،.برايم.مايۀ.خوشحالى.بود،.

چون.هدف.غائى.من.از.نوشتن.آن.مقاله،.اين.بود.که.

بهائیان.و.احیاناً.افرادى.که.سؤاالتى.در.اين.زمینه.براى.

آنان.پديد.آمده.است.آن.را.بخوانند.و.خداوند.متعال.را.

شاکرم.که.ظاهراً.تا.حدى.به.اين.هدف.رسیده.ام..نکتۀ.

ديگرى.که.مرا.خوشحال.کرد،.اين.امیدوارى.بود.که.

با.خواندن.نقدى.که.بر.آن.مقاله.نوشــته.شده.است،.

نکات.جديد.و.تازه.اى.را.که.نمى.دانستم.ياد.بگیرم..اما.

پس.از.خواندن.آن.مقاله،.به.نظرم.رسید.که.الزم.است.

نکاتى.را.بیان.کنم.تا.برخى.از.ابهامات.روشن.شود..وى.

انـعـکـاس
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 باب را آوردند و 

محاکمه کردند و 

چون باب در آن 

مجلس، ادعای 

قائمیت کرد، با 

سؤاالتی او را 

آزمودند و از 

جمله اشکاالتی که 

به پاسخ های باب 

و آیات نازله او در 

همان مجلس وارد 

کردند، آن بود 

که چرا سخنانش 

اشکاالت ادبی و 

نحوی دارد؟ 

آيات.و.روايات.ســازگار.است.يا.خیر؟.در.

مقاله.اى.هم.که.در.شــمارۀ.نخست.اين.

فصلنامه.درج.شد،.يک.دسته.بندى.درباره.

روش.به.کار.بــردن.آن.ها.در.کتاب.ايقان.

ارائه.کرده.و.از.هرکدام.نمونه.اى.را.ذکر.کرده.بودم.که.

از.اين.حیث،.پايان.نامه.اين.جانب.داراى.امتیاز.نوآورى.

است..اما.بااين.حال.اگر.فرض.کنیم.که.اين.مقاله.فقط.

بازنويسى.سخنان.گذشتگان.بوده.است،.جاى.سؤال.

از.ايشان.است.که.به.چه.دلیل.ايشان.و.ديگر.بهائیان.

همچنان.ســخنان.نادرست.پیشــین.خود.را.تکرار.

مى.کنند؟.طبیعى.است.که.تکرار.سخنان.ناصحیح،.
تکرار.پاسخ.هاى.صحیح.را.در.پى.داشته.باشد..

اشکال.ديگر.ايشان،.درباره.کتاب.»فلتات.اهل.ايمان.

در.خطئات.متن.ايقان«.است.که.در.مقاله.به.آن.ارجاع.

داده.و.گفتــه.بودم.که.تعدادى.خطاى.ادبى.از.کتاب.

ايقان.گرفته.است.و.بروز.خطاى.ادبى.در.کتاب.الهى.

قابل.پذيرش.نیست..ادبیات.آقاى.افضل.آن.گونه.که.از.

سخن.امینى.بر.مى.آيد،.چنین.نیست.که.نتوان.از.آن.

سر.درآورد..همان.طور.که.ايشان.گفته.اند،.اين.کتاب.

در.اينترنت.هســت.و.اگر.جايى.از.آن.را.الزم.باشــد،.

مى.توان.توضیح.داد..به.عالوه،.سر.درنیاوردن.از.متن.

آن.کتاب،.دلیل.بر.پاک.شدن.صورت.مسئله.نیست..
در.ادامه.درباره.اين.مسئله.بیشتر.توضیح.خواهم.داد..
درباره.میرزا.آقاخان.کرمانى.که.امینى.گفته.است.
اين.روش.را.او.به.تاريخ.تزريق.کرده.است،.منظورشان.
را.نفهمیدم..آيا.میــرزا.آقاخان.کرمانى.قابل.پذيرش.
نبودن.اشــکال.ادبى.در.متن.الهى.را.در.تاريخ.تزريق.
کرده.است؟.اگر.چنین.است،.الزم.به.ذکر.است.که.از.
همان.زمان.زندگى.باب،.اين.گونه.اشکاالت.به.سخنان.
او.گرفته.مى.شد..يکى.از.مثال.هايش.مجلسى.است.که.
در.تبريز.و.با.حضور.ولیعهد.آن.زمان،.ناصر.الدين.میرزا،.
تشکیل.شد.و.باب.را.آوردند.و.محاکمه.کردند.و.چون.
باب.در.آن.مجلس،.ادعاى.قائمیت.کرد،.با.سؤاالتى.او.
را.آزمودند.و.از.جمله.اشکاالتى.که.به.پاسخ.هاى.باب.
و.آيــات.نازله.او.در.همان.مجلس.وارد.کردند،.آن.بود.

که.خود.را.»محقق«.و.نه.»مبلغ«.مى.داند،.

اشــکاالت.چندى.را.به.مقالۀ.من.گرفته.

است.که.امیدوارم.بتوانم.به.لطف.خداوند.

متعال.به.گونه.اى.مناســب.نوشته.خويش.
و.پاســخ.به.آن.نقد.را.توضیح.دهم.تا.اشــکاالتى.که.
در.ذهن.ايشان.و.احتماالً.ديگر.بهائیان.نسبت.به.اين.
مقاله.ايجاد.شده،.مرتفع.شود..الزم.به.ذکر.است.که.
به.منظور.رعايت.اختصار،.گزيده.اى.از.آنچه.را.که.ايشان.
نوشته.اند.پاسخ.داده.ام..البته.از.اينکه.ايشان.با.وجود.
ادعاى.محقق.بودن،.پايان.نامه.و.کتاب.را.نخوانده.اند.
و.بدون.مطالعــه.درباره.آن.ها.قضاوت.کرده.اند،.اظهار.
تأسف.مى.کنم..درصورتى.که.ايشــان.مايل.باشند،.
حاضرم.نسخه.اى.از.کتاب.را.براى.ايشان.ارسال.نمايم.

تا.از.نظراتشان.درباره.آن.نیز.مطلع.شوم.
امیدوارم.باز.هم.ايشان.و.ديگران.نوشته.هاى.مرا.به.
ديدۀ.نقد.و.بررسى.بنگرند.و.البته.با.رعايت.انصاف.در.

اين.مسیر.نقدها.را.ادامه.دهیم.
متأسفانه.در.قلم.ايشــان.کلمات.و.عباراتى.ديده.
مى.شود.که.زيبندۀ.يک.محقق.نیست..لذا.بر.خالف.
ايشــان،.سعى.کرده.ام.تا.هرچه.بیشتر.رعايت.ادب.را.
در.پاســخ.به.ايشان.به.کار.برم.و.امیدوارم.از.میان.اين.

پاسخ.ها.حقیقت.روشن.گردد..
نخستین.ايراد.امینى.به.مقاله،.اين.است.که.حرف.
تازه.اى.در.آن.نیست.و.فقط.کپى.و.بازگويى.سخنان.
ديگران.اســت..به.نظر.مى.رســد.منظور.ايشان.کپى.
مطالبى.است.که.قبالً.در.نقد.آيین..بهائى.گفته.شده.
اســت..در.اين.زمینه.من.ارجاعاتى.را.به.نوشته.هاى.
ديگران.داده.ام.و.ذکر.کرده.ام.که.اين.مقاله.چه.تفاوتى.
با.نوشته.هاى.پیشین.دارد..در.پايان.نامه.ام.ذيل.عنوان.
»1-6-.روش.تحقیق«.نوشــته.بودم.که.درباره.تمام.
آيات.و.رواياتى.که.در.کتاب.ايقان.به.آن.ها.اشاره.شده.
اســت،.تالش.کرده.ام.ابتدا.منظور.بهاءاهلل.را.متوجه.
شــوم.و.ســپس.آن.ها.را.در.مصادر.اصلى.جستجو.
کرده.و.بررســى.کرده.ام.که.آيا.آنچه.که.او.از.آن.آيه.
يا.روايت.برداشــت.کرده.است،.با.محتواى.اصلى.آن.
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مهم ترین اشکال 

ما به باب و 

بهاءاهلل نیز همین 

است که اول باید 

مشخص شود 

که آنان از جانب 

خداوند آمده اند 

و بعد بتوانیم 

مبتنی بر آن باور، 

سخنان دیگر آنان 

را قبول کنیم. اگر 

این مسئله حل 

شود، بسیاری از 

مسایل دیگر هم 

حل خواهند شد

که.چرا.سخنانش.اشکاالت.ادبى.و.نحوى.

دارد؟.)گلپايگانى،.کشف.الغطاء.عن.حیل.

األعداء،.ص.203.و.204؛.آيتى،.الکواکب.
الدريه.ص.241(..

اين.مســئله.روشن.اســت.که.کتابى.الهى.نبايد.

اشــکاالت.ادبى،.آن.هم.متعدد،.داشــته.باشــد..در.

مقالۀ.اول.هم.همین.نکته.را.گفته.بودم.که.در.کتاب.

»فلتات«.نیز.به.آن.اشاره.شده.است..داشتن.خطاهاى.

ادبى.در.کتابى.الهى.قابل.قبول.نیست..اگر.اين.گزاره.

را.بخواهیم.زير.سؤال.ببريم.و.از.نظر.ادبى.امکان.داشته.

باشــد.که.کتابى.الهى.داراى.اشکال.باشد،.اين.سؤال.

به.وجود.مى.آيد.که.اساساً.چطور.مى.توان.معناى.آن.

را.فهمیــد؟.چگونه.مى.توان.از.منظور.گوينده.از.بیان.

کلمات.و.جايگاه.هر.کلمه.در.متن.اطمینان.حاصل.

کرد؟.چگونه.مى.توان.فاعل.را.از.مفعول.باز.شــناخت.

و.راه.تشــخیص.زمان.وقوع.يک.فعل.چیست؟.طبق.

کدام.قاعده.و.قانونى.منظور.خداوند.متعال.از.جمله.اى.

که.طبق.عرف.نادرست.است،.قابل.استخراج.خواهد.

بود؟.اگر.نتوانیم.روشى.را.به.عنوان.روش.صحیح.بیان.

مطالب.مورد.توافق.قرار.دهیــم..ـ.که.اين.توافق.در.

زمان.تألیف.ايقان.بین.هم.زبانان.و.هم.وطنان.بهاءاهلل.

.الجرم.بايد.معتقد.شويم.که.از.هیچ. وجود.داشــتهـ.

بخش.از.کتاب.ايقان،.چیزى.دستگیرمان.نمى.شود؛.

مگر.آنکه.قواعد.خاص.نوشتن.و.سخن.گفتن.در.آيین.

بهائى.تدوين.شــود.و.آن.گاه.تازه.راه.شناخت.و.فهم.

مطالب.ايقان.و.ديگر.آثار.بهاءاهلل.و.ساير.رهبران.بهائى.
گشوده.گردد.

امینى.گفته.است:.»وقتى.دينى.ظاهر.مى.شود.و.

کسى.ادعا.مى.کند.که.از.جانب.خدا....آمده...«..اشتباهى.

که.بسیارى.از.بهائیان.آگاهانه.و.عامدانه.يا.غیرآگاهانه.

و.غیرعامدانه.انجام.مى.دهند،.قطعى.گرفتن.اين.پیش.

فرض.است.که.باب.و.بهاءاهلل.از.جانب.خداوند.آمده.اند..

مهم.ترين.اشکال.ما.به.باب.و.بهاءاهلل.نیز.همین.است.

که.اول.بايد.مشخص.شود.که.آنان.از.جانب.خداوند.

آمده.اند.و.بعد.بتوانیم.مبتنى.بر.آن.باور،.سخنان.ديگر.

آنان.را.قبول.کنیم..اگر.اين.مســئله.حل.

شود،.بسیارى.از.مســايل.ديگر.هم.حل.

خواهند.شد..عمدۀ.اشکاالتى.هم.که.به.آن.

دو.وارد.مى.شــد،.در.همین.زمینه.بود.که.

مشــروعیت.آنان.را.زير.سؤال.مى.بردند..نه.مقام.آنان.

مشخص.بود،.نه.با.باورهاى.پیشین.مسلمانان.سازگار.

بود.و.نه.ســخنان.و.رفتارى.عارى.از.تناقض.داشتند..

تناقــض.در.گفتار.يا.در.گفتــار.و.رفتار،.از.مهم.ترين.

داليل.ناسازگارى.دعاوى.مختلف.باب.و.بهاءاهلل.است.

که.مورد.توجه.بســیارى.از.مخاطبان.دعوت.آنان.از.

ديرباز.تاکنون.قرار.داشته.است.و.مشروعیت.آنان.را.به.

چالش.کشیده.است..مناسب.است.در.اينجا.درباره.اين.
مسائل.براى.خوانندگان.گرامى.اندکى.توضیح.دهم.

ادعــاى.بابیت.باب:.باب.در.ابتداى.دعوت.خويش،.

ادعا.داشت.که.از.جانب.حضرت.صاحب.الزمان.عجل.اهلل.

تعالى.فرجه.الشريف.فرستاده.شده.و.باب.ايشان.است..

او.در.جمادى.االولى.1260.هجرى.قمرى.و.در.تفسیر.

قیوم.االسماء.)تفسیر.سوره.يوسف(.اين.ادعاى.خود.را.

مطرح.کرد..باب.در.همان.ابتداى.کتاب.آشکارا.اظهار.

کرد.که.آن.را.از.جانب.»محمدبن.الحســن.العسکرى.

علیه.الســالم«.يعنى.قائم.موعود.اسالم،.خارج.کرده..
است:

»الل قد قّدر ان يخرج ذلک الكتاب فى تفسیر احسن 
القصص من عند محمد بن  الحسن بن  على  بن  محمد بن 
 على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین 
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با وجود اینکه باب 

ادعای نیابت و 

بابیت امام زمان 

علیه السالم را 

در ابتدای دعوت 

خویش و ظاهراً 

تا سال ها بعد 

داشت، ادعاهای 

دیگری را نیز 

اظهار کرد. ادعای 

دیگر وی پس 

از ادعای بابیت، 

ادعای قائمیت 

بود. باب ادعا کرد 

که خودش قائم 

موعود اسالم 

است

بن على بن ابى طالب على عبده لیكون حجة  
الل من عند الذكر على العالمین بلیغًا«.

خداوند.مقدر.کرده.است.که.آن.کتاب.

را.در.تفســیر.بهترين.داســتان.ها.)قصۀ.
حضرت.يوسف(.از.نزد.محمدبن.الحسن.بن.على.....بن.
على.بن.ابى.طالب.بر.بنده.اش.خارج.کند،.تا.حجت.خدا.

از.نزد.ذکر.به.گونه.اى.رسا.بر.جهانیان.باشد.

اين.بخش.از.کتاب.قیوم.االســماء.در.کتاب.رحیق.

مختوم.جلد.يکم.ص.22.)يا.34.در.برخى.از.نسخه.ها(.

نیز.نقل.شــده.اســت..کتاب.رحیق.مختوم.از.کتب.

مهمى.است.که.اشراق.خاورى.از.مبلغان.بزرگ.بهايى.

آن.را.نوشــته.و.با.تأيید.و.دستور.مؤسسۀ.مطبوعات.
امرى.چاپ.و.نشر.شده.است..

همان.طور.که.مالحظه.مى.شود.ادعاى.باب.چنین.

اســت.که.کتاب.قیوم.االسماء.ـ.با.تمامى.محتويات.

عالیــه.اش.آن.گونه.که.بهائیان.در.منزلتش.ســخن.

.از.نزد.امام.دوازدهم.شــیعیان.نازل.شده. مى.گويندـ.
است.

بازگشت.باب.از.ادعا:.با.وجود.اين.ادعايى.که.از.باب.

نقل.شده.اســت،.وى.به.دلیل.تنبیهى.که.از.وى.به.

عمل.آمد،.ادعاى.خود.را.باز.پس.گرفت..هنگامى.که.

او.در.سال.1261.از.حجاز.به.بوشهر.بازگشت،.ازآنجا.

به.يکى.از.مريدانش.به.نام.مالصادق.خراسانى.نوشت.

که.بايــد.در.اذان.نماز.جمعه.اين.جمله.را.زياد.کند:.

أشهد.أّن.علیاً.قبل.نبیل.باب.بقیة.اهلل..يعنى:.شهادت.

مى.دهم.که.على.محمد،.باب.امام.زمان.اســت..عدد.

نبیل.به.حساب.ابجد.برابر.عدد.محمد.است..)برخى.

از.اوقات.در.اسامى.به.جاى.محمد،.نبیل.مى.نويسند..

کلمۀ.قبل.را.هم.ظاهراً.براى.تطويل.و.ابهام.

اسم،.اضافه.کرده.اند(..اين.عبارت.داعیۀ.باب.

را.به.خوبى.روشن.مى.کند..مالصادق.چنین.

.که.به.منزلۀ.نوعى.بدعت.و. کرد.و.اين.کارـ.

.در.شیراز.غوغايى.به.پا. شعار.تبلیغاتى.به.شمار.مى.آمدـ.

کرد.و.باعث.شــد.تا.باب.را.از.بوشهر.به.شیراز.احضار.

کردند..در.آنجا.در.مجلســى.با.حضور.امام.جمعه.و.

حاکم.شیراز،.باب.مورد.بازخواست.قرار.گرفت..در.آغاز.

مجلس،.میان.نظام.الدوله.و.باب.گفتگوى.تندى.واقع.

شــد.و.سوءتفاهم.پیش.آمد،.به.نحوى.که.نظام.الدوله.

فرمان.داد.تا.يک.ســیلى.محکم.به.او.زدند؛.ولى.امام.

جمعه.وساطت.کرد.و.او.را.پهلوى.خود.نشاند،.سپس.

دربارۀ.ادعايش.پرســید..»حضرت.فرمودند:.من.نه.

وکیل.قائم.موعود.هستم.و.نه.واسطۀ.بین.امام.غائب.

و.مردم.هستم..امام.جمعه.گفت.کافى.است«..و.قرار.

بر.اين.شد.که.باب.در.مسجد.وکیل.شیراز.به.صورت.

عمومى.اين.اقرار.را.تکرار.کند..روز.جمعه.باب.باالى.

منبر.رفت.و.با.اين.عبارات.بر.خود.و.مريدانشان.لعنت.

فرســتاد.و.گفتار.پیشین.خود.را.پس.گرفت:.»لعنت.

خدا.بر.کسى.که.مرا.وکیل.امام.غائب.بداند..لعنت.خدا.

بر.کسى.که.مرا.باب.امام.بداند......لعنت.خدا.بر.کسى.

که.مرا.منکر.امامت.امیرالمؤمنین.و.ساير.ائمه.اطهار.
بداند«.)تلخیص.تاريخ.نبیل،.صفحات.129.تا.133(.

ادعــاى.قائمیت.باب:.با.وجود.اينکــه.باب.ادعاى.

نیابــت.و.بابیت.امام.زمان.علیه.الســالم.را.در.ابتداى.

دعوت.خويش.و.ظاهراً.تا.سال.ها.بعد.داشت،.ادعاهاى.

ديگــرى.را.نیز.اظهار.کرد..ادعــاى.ديگر.وى.پس.از.

ادعاى.بابیت،.ادعــاى.قائمیت.بود..باب.ادعا.کرد.که.

خودش.قائم.موعود.اسالم.اســت..ادعاى.قائمیت.او.

آن.قدر.چالش.برانگیز.بود.که.باعث.شد.برخى.از.بابیان.

دچار.تشــويش.شده.و.از.وى.روى.گردان.شوند..يکى.

از.مهم.ترين.نمونه.ها،.مالعبدالخالق.يزدى.بود.که.در.

میان.بابیان.هم.منزلتى.پیدا.کرده.بود.و.حتى.فرزندش.

شیخ.على.را.در.نبرد.قلعۀ.طبرسى.در.راه.باب.از.دست.

داده.بــود..ادعاى.قائمیت.بــاب.در.زمان.ولیعهدى.
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متن نامۀ ولیعهد 

به محمد شاه که 

حاوی وقایع جلسۀ 

مزبور است و متن 

توبه نامۀ باب و 

پاسخ علما به او 

در کتاب کشف 

الغطاء آمده است. 

بنابراین باب پس 

از گذشت یک 

هفته از ادعای 

قائمیت، به سبب 

تنبیهی که از 

ایشان به عمل 

آمد، دست از 

کلیۀ ادعاها 
برداشت

ناصرالدين.شاه.)شــعبان.1264(.پس.از.

واقعه.بدشت.بود..با.شروع.فتنه.بابیت.در.

کشور.براى.آنکه.کاوش.بیشترى.در.عقايد.

باب.شود،.او.را.از.چهريق.به.تبريز.احضار.
کردند..در.نخستین.روزهاى.ورود.به.تبريز،.باب.براى.
يکى.از.مريدان.که.مقام.وااليى.میان.بابیان.داشــت،.
به.نام.شــیخ.على.ترشیزى.)ملقب.به.عظیم(.دعوى.
قائمیت.کرد..»در.شــب.دوم.پس.از.وصول.به.تبريز.
حضرت.بــاب.جناب.عظیم.را.احضار.فرمودند.و.علناً.
در.نزد.او.اظهار.قائمیت.نمودند.«.)تلخیص.تاريخ.نبیل.

ص.280(.
توبه.دوبــارۀ.باب.از.هرگونه.ادعــا:.پس.از.ادعاى.
قائمیت،.باب.در.مجلســى.با.حضور.ولیعهد.و.چند.
تن.از.نديمانش.و.برخى.از.علماى.دربارى.تبريز.مورد.
بازجويى.قرار.گرفت..متن.نامۀ.ولیعهد.به.محمد.شاه.
که.حاوى.وقايع.جلســۀ.مزبور.است.و.متن.توبه.نامۀ.
باب.و.پاســخ.علما.به.او.در.کتاب.کشف.الغطاء.آمده.
است.)کشف.الغطاء،.صفحات.201.تا.205(..بنابراين.
باب.پس.از.گذشــت.يک.هفته.از.ادعاى.قائمیت،.به.
سبب.تنبیهى.که.از.ايشان.به.عمل.آمد،.دست.از.کلیۀ.

ادعاها.برداشت..
ادعــاى.نبوت.باب:.پس.از.ايــن.ماجرا.باب.بازهم.
ادعاهاى.خويش.را.مطرح.ســاخت.و.در.اواخر.سال.
1264.عالوه.بر.آغاز.ادعاى.قائمیت،.با.نوشتن.کتاب.
بیان.احکام.شــريعت.اسالم.را.نسخ.کرد.و.خويشتن.
را.پیامبر.خواند..به.همیــن.دلیل.عبدالبهاء.نیز.وى.
را.به.عنوان.پیامبرى.در.کنار.پیامبران.بزرگ.خداوند.
مطرح.ســاخته.اســت:.»آن.مظاهر.نبوت.کلیه.که.
باالستقالل.اشــراق.نموده.اند.مانند.حضرت.ابراهیم،.
حضرت.موســى،.حضرت.عیسى.و.حضرت.محمد.و.
حضرت.اعلى.و.جمال.مبارک«.)مفاوضات،.ص.124(.
ادعاى.الوهیت.باب:.در.نهايت.باب.در.آخرين.نوشته.
خود.به.نــام.لوح.هیکل.الدين.مقام.الوهیت.را.مدعى.
شد:.»إنَّ َعلیًِّا قَبَل نَبیل ذاُت اللِ َو َكینُونیَّتُُه! «.ترجمه:.
همانا.على.قبل.نبیل.]=.على.محمــد[.ذات.و.خوِد.

خداست.)لوح.هیکل.الدين،.ص.5(،
درباره.بهاءاهلل.نیز.ادعاى.واحد.روشنى.
از.او.نداريم..بهاءاهلل.چندين.بار.به.خاتمیت.
و.پايان.يافتن.نبوت.توسط.حضرت.پیامبر.
اکرم.صلى.اهلل.علیه.و.آله.و.ســلم.اســتناد.کرده..و.در.
برخى.از.نمونه.ها.آن.را.به.عنوان.دلیلى.بر.بزرگى.ظهور.

خود.مطرح.کرده.است..
بهاءاهلل.در.صفحۀ.293.کتاب.»اشراقات.و.چند.لوح.

ديگر«.چنین.گفته.اســت:.
د 

ّ

الم علی سی

ّ

»الصلوة و الس
ــی األمم، الذی 

ّ

العالم و مرب

به إنتهت  الرسالة و النبوة و 

 

ً

 أبدا

ً

علی آله و اصحابه دائما

و. ترجمه:.صلوات. سرمداً«..

سالم.بر.آقاى.عالم.و.مربى.

امت.ها،.کسى.که.رسالت.و.

نبوت.به.او.پايان.يافت.و.بر.

آل.او.و.اصحاب.او.به.صورت.

دائمى.و.ابدى.و.ســرمدى..
الزم.به.ذکر.است.که.اين.جمله،.اصالً.به.عبارت.»خاتم.
النبیین«.بودن.پیامبر.اکرم.اشــاره.نکرده.است..بلکه.
درباره.ايشــان.گفته.است:.»الذى.به.انتهت.الرسالة و 
النبوة«.يعنى.کسى.که.رسالت.و.نبوت.به.وجود.ايشان.
پايان.پذيرفت.و.ديگر.کسى.نمى.تواند.ادعاى.رسالت.

و.نبوت.کند..
همچنین.در.جاى.ديگر.بهاءاهلل.نوشــته.اســت:.
»الصلوة و السالم على الذی به إنتهت النبوة و الرسالة 
و انقطعت نفحــات الوحى و على آله و اصحابه بدوام 
الملک و الملكوت و العزة و الجبروت. ترجمه:.صلوات.
و.سالم.بر.کسى.که.نبوت.و.رسالت.به.او.پايان.يافت.و.
نفحات.وحى.به.ايشان.قطع.شد.و.بر.آل.او.و.اصحاب.او.
به.دوام.ملک.و.ملکوت.و.عزت.و.جبروت.«.)مجموعه.
الواح.مبارکه،.بهاءاهلل،.موسسه.ملى.مطبوعات.امرى.
ايــران،.132.بديــع،.ص.36(..در.اين.جمله.بهاءاهلل.
اشاره.کرده.است.که.»الذى.به.انتهت.الرسالة و النبوة.

تورج امینی، پژوهشگر، نویسنده و مبلغ بهائی
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و.انقطعت.نفحات.الوحى«.يعنى.عالوه.بر.

اينکه.پیامبرى.و.نبوت.به.وجود.ايشــان.

پايان.پذيرفت،.وحى.نیز.قطع.شد.و.ديگر.

بر.کســى.وحى.نازل.نمى.شود..وقتى.هم.
که.وحى.نازل.نشــود،.طبعاً.نمى.شود.کسى.از.جانب.

خداوند.به.عنوان.پیامبر.به.سوى.بشر.بیايد.
 اهلل تبارک 

ّ

در.جاى.ديگر.بهاءاهلل.نوشته.است: »ألن
ة فی شأن حبیبه و صفیه 

ّ

بو

ّ

ذی ختم مقام الن

ّ

و تعالى بعد ال

ه 

ّ

ة »و لکن

ّ

ل فی ملکوت العز

ّ

ز

ُ

لقه، کما ن

َ

و خیرته من خ

 القیامة 

َ

بیین«، وعد العباد بلقائه یوم

ّ

 الن

َ

م

َ

رسول اهلل و خات

«..ترجمه:.براى.آنکه.
ّ

د، کما ظهر بالحق

ْ

ع

َ

لعظمة ظهور الب

خداوند.تبارک.و.تعالى.پس.از.آنکه.مقام.نبّوت.را.در.

شأن.حبیب.و.صفّى.و.برگزيدۀ.از.خلقش.پايان.داد،.

آن.چنان.که.در.ملکوت.عّزت.نازل.شد:.ولکن.او.رسول.

خدا.و.خاتم.الّنبّیین.است،.بندگانش.را.به.لقاى.خود.در.

روز.قیامت.وعده.داد؛.به.جهت.عظمت.ظهور.بعدى؛.

همان.طور.که.به.حق.آشکار.شد.)آثار.قلم.اعلى،.ج.3،.
ص.253(.

نويسندۀ..بهائى،.اشراق.خاورى.هم.بر.ختم.شدن.

نبّوت.و.رســالت.به.پیامبر.اکرم.صلى.اهلل.علیه.و.آله.

تأکید.کرده..و.مقام.بهــاءاهلل.را.چیزى.به.جز.نبّوت.و.

رسالت.دانسته..است..خاورى.در.کتاب.رحیق.مختوم.

)قاموس.لوح.مبارک.قرن(.ج1،.ص.106،.چاپ.سال.

130.بديع.)ص78.چــاپ.قديم(.در.ذيل.عنوان.»از.

ختمیت.خاتم.مقام.اين.يوم.ظاهر.و.مشهود...«.چنین.

نوشته.است:.»در.قرآن.سورة.األحزاب.محّمد.رسول.اهلل.

را.خاتم.الّنبیین.فرموده..جمال.مبارک.جّل.جالله.در.

ضمن.جملــۀ.مزبوره.مى.فرمايند.که.مقام.اين.ظهور.

عظیم.و.موعود.کريم.از.مظاهر.سابقه.باالتر.است؛.زيرا.

نبّوت.به.ظهور.محّمد.رسول.اهلل.که.خاتم.الّنبیین.بود.

ختم.گرديد.و.اين.دلیل.است.که.ظهور.موعود.عظیم.

ظهوراهلل.اســت.و.دورۀ.نبّوت.منطــوى.گرديد؛.زيرا.
رسول.اهلل.خاتم.الَنبّیین.بودند«.

همچنین.در.کتــاب.قاموس.توقیع.منیع.مبارک.

ج1،.ص114.آمده.اســت:.»مقصود.آنســت.که.در.

قرآن.مجید.خداوند.مّنان.حضرت.رسول.

را.خاتم.الّنبّیین.نامیده.و.سلسلۀ.نبّوت.را.

به.وجود.مبارکش.ختم.کرده.و.در.ســورۀ.

األحزاب.نازل.شــده،.قوله.تعالى:.ما.کان.

محّمد.أبا.أحد.من.رجالکم.و.لکن.رسول.اهلل.و.خاتم.

الّنبیّین؛.و.از.اين.مطلب.در.کمال.وضوح.عظمت.مقام.

مظهر.الهى.و.موعود.ملــل.و.اديان.]=بهاء.اهلل[.ظاهر.

مى.شــود.به.اين.معنى.که.مقام.آن.حضرت،.رسالت.

نبوده.و.نیست؛.بلکه.ظهوراهلل.و.مظهر.مقّدس.نفس.
غیب.الغیوب.است«..

ازآنجاکــه.بهاءاهلل.به.خاتمیــت.پیامبر.اکرم.قائل.

است،.لذا.خود.را.من.يظهره.اهلل.مى.نامد..ظاهراً.عبارت.

»من.يظهره.اهلل«.به.معناى.کسى.که.خدا.او.را.ظاهر.

مى.کند،.نخستین.بار.در.نوشته.هاى.باب.به.کار.رفته.

اســت...در.بیان.فارســى.صفحات.61.و.71.و.100.

باب.به.ظهور.موعودى.موســوم.به.»من.يظهره.اهلل«.

بشــارت.داده.که.در.حدود.1511.سال.بعد.)به.عدد.

کلمۀ.غیاث.يا.اغیث(.تا.دو.هزار.و.يک.ســال.بعد.)به.

عدد.کلمۀ.مستغاث(.ظاهر.مى.شود..بنابراين.بهاءاهلل.

نمى.تواند.همان.»من.يظهره.اهلل«ى.باشد.که.باب.به.او.

بشارت.داده.بود..البته.اين.تنها.يکى.از.چندين.دلیلى.

است.که.اين.موضوع.را.نشان.مى.دهد.و.روشن.مى.کند.
که.باب.به.بهاءاهلل.بشارت.نداده.است.

نبوت.بهــاءاهلل:.همان.طور.که.در.باال.ذکر.شــد،.

عبدالبهاء.پدر.خود،.بهاءاهلل.را.هم.به.عنوان.پیامبرى.

در.کنار.پیامبران.بزرگ.خداوند.مطرح.ساخته.است:.

»آن.مظاهر.نبوت.کلیه.که.باالستقالل.اشراق.نموده.اند.

مانند.حضرت.ابراهیم،.حضرت.موسى،.حضرت.عیسى.

و.حضرت.محمــد.و.حضرت.اعلى.و.جمال.مبارک«.

)مفاوضات،.ص.124(..اين.نشان.مى.دهد.که.ايشان.

مقام.پدر.خود.را.نبوت.مى.دانسته..است..پرواضح.است.

که.ادعاى.اخیر،.با.اعتراف.بهاءاهلل.به.خاتمیت.حضرت.

محمد.صلى.اهلل.علیه.و.آله.در.تعارض.است..همچنین.

تعارض.آشکارى.میان.مقام.»ظهوراهلل«.که.در.عبارات.

اشــراق.خاورى.براى.بهاءاهلل.نقل.شــد.و.از.ديدگاه.

جمال مبارک جّل 

جالله در ضمن 

جملۀ مزبوره 

می فرمایند که 

مقام این ظهور 

عظیم و موعود 

کریم از مظاهر 

سابقه باالتر 

است؛ زیرا نبّوت 

به ظهور محّمد 

رسول اهلل که 

خاتم النّبیین بود 

ختم گردید و این 

دلیل است که 

ظهور موعود عظیم 

ظهوراهلل است 

و دورۀ نبّوت 

منطوی گردید؛ 

زیرا رسول اهلل 

خاتم الَنبّیین 

بودند
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گذشته از 
ادعاهای 

ناهمخوانی که 

از باب و بهاءاهلل 

نقل شده است، 

این نکته نیز 

مهم است که 

ادعاهای آنان با 

باورهای مسلمانان 

سازگاری ندارد. 

به بیان دیگر 

به هیچ وجه 

مسلمانان انتظار 

اینکه کسی 

به عنوان باب امام 

زمان عجل اهلل 

تعالی فرجه 

الشریف ظاهر 

شود، نداشتند

خاورى،.مقامى.باالتــر.و.فراتر.از.نبوت.و.

پیامبرى.اســت،.با.ادعــاى.پیغمبر.بودن.

بهاءاهلل.که.از.ســوى.عباس.افندى.مطرح.
شده،.به.چشم.مى.خورد.

ادعاى.الوهیت.بهاءاهلل:.فراتر.از.مقام.هاى.نبوت،.من.

يظهره.اللهى.و.ظهوراهلل.بودن.ادعاى.ديگرى.اســت.

که.بهاءاهلل.مطرح.کرده.اســت..يکى.از.ادعاهايى.که.

به.نظر.مى.رسد.بهاءاهلل.به.وضوح.آن.را.بیان.مى.کرده،.

ادعاى.الوهیت.است..دنیس.مک.ايون.در.انتهاى.مقاله.
 Divisions and Authority Claims in»

Babism(1850-1866)», Studia Irani-

ca 18, 1 (1989), pp: 93-129.به.ادعاهاى.

بهاءاهلل.پرداخته.و.شــواهد.گوناگونى.را.هم.از.اعتقاد.

پیروان.او.به.اين.ادعا.مى.آورد..يکى.از.شــواهدى.که.

به.وضوح.نشان.مى.دهد.بهاءاهلل.اين.ادعا.را.ابراز.داشته،.

مربوط.به.زمانى.اســت.که.در.زندان.محبوس.بوده.

است..در.کتاب.آثار.قلم.اعلى.جلد.اول.چنین.عباراتى.
از.ايشان.نقل.شده.است:.»ان استمع ما یوحى من شطر 
ه 

ّ

البالء علی بقعة المحنة و االبتالء من سدرة القضآء ان

 انا المســجون الفرید«..ترجمه:.بشنو.آنچه.را.

ّ

ال اله اال

از.ســوى.محل.بالء.بر.محل.محنت.و.رنج.از.ســدرۀ.

قضاء.وحى.مى.شود.که:.»هیچ.معبودى.نیست.مگر.

مِن.زندانى.تنها«..در.اين.جمله،.به.روشنى.خود.را.خدا.

مى.خواند..او.زندانى.و.تنها.بوده.و.چنین.هم.گفته.است.
که.الهى.جز.او.نیست..

ادعاى.خدا.آفرينى.بهاءاهلل:.جالب.است.که.حتى.

از.ادعاى.الوهیت.باالتر.هم.از.ايشان.نقل.شده.است..

ايشــان.خود.را.خداآفرين.نیز.نامیده.است..در.کتاب.

مکاتیــب.ج2.ص254.و.255.که.مجموعه..نامه.هاى.

عبدالبهاء.اســت،.چنین.آمده.است:.»چه.که.اظهار.

الوهیت.و.ربوبیت.بســیارى.نمــوده.حضرت.قّدوس.

روحى.لــه.الفداء.يک.کتاب.در.تفســیر.صمد.نازل.

فرمودند.از.عنوان.کتاب.تا.نهايتش.انّى.انا.اهلّل.است.و.

جناب.طاهره.انى.انا.اهلّل.را.در.بدشت.تا.عنان.آسمان.

باعلى.النداء.بلنــد.نمود.و.همچنین.بعضى.احّباء.در.

بدشت.و.جمال.مبارک.در.قصیده.ورقائیه.
مى.فرمايد:.كّل االلوه من رشح امری تالّهت/ 
و كّل الربــوب من طفــح حكمى تربّت«..
عبدالبهاء.چنین.بیان.داشــته.اســت.که.
قدوس.و.طاهره.و.برخى.ديگر.ادعاى.الوهیت.کرده.اند..
بهاءاهلل.هم.در.قصیده.ورقائیه.گفته.است:.تمام.خدايان.
از.ترشــح.امر.من.به.خدايى.رسیدند.و.تمام.ربّ.ها.از.

سرريز.حکم.من.به.ربوبیت.رسیده.اند.
گذشــته.از.ادعاهــاى.ناهمخوانى.کــه.از.باب.و.
بهاءاهلل.نقل.شــده.است،.اين.نکته.نیز.مهم.است.که.
ادعاهاى.آنان.با.باورهاى.مسلمانان.سازگارى.ندارد..به.
بیان.ديگر.به.هیچ.وجه.مسلمانان.انتظار.اينکه.کسى.
به.عنوان.باب.امام.زمان.عجل.اهلل.تعالى.فرجه.الشريف.
ظاهر.شود،.نداشتند..به.عالوه.خصوصیاتى.هم.که.او.
براى.خود.اظهار.مى.کرد.با.خصوصیاتى.که.مسلمانان.
طبق.رواياتشان.از.امام.مهدى.علیه.السالم.مى.دانستند،.
همخوانى.نداشت..اين.مسئله.در.مجلسى.که.در.تبريز.
براى.پرســش.از.باب.برپا.شد.نیز.مطرح.شد..درمورد.
بهاءاهلل.نیز.چنین.است..مسلمانان.نه.ادعاى.نبوت.او.و.
نه.ادعاى.الوهیت.او.را.با.توجه.به.اعتقادات.قبلى.خود.
بر.نمى.تافتند..اعتقاداتى.که.از.سرچشــمه.وحى.و.از.
جانب.خداوند.متعال.و.در.چهارچوب.قرآن.کريم،.قابل.

پیگیرى.بوده.و.هست.
امینى.گفته.اســت.که.کفار.ادعــا.مى.کردند.اگر.
بخواهند.مانند.قرآن.را.مى.آورند..آرى،.آنان.گاه.چنین.
ادعايى.داشــتند،.اما.مهم.اين.اســت.که.آنان.هرگز.
چنین.کارى.را.نتوانســتند.انجام.دهند..تفّوق.قرآن.
کريم.بر.تمامى.سخنان.و.مکتوبات.و.اشعار.آن.زمان.
آن.قدر.روشــن.بود.که.هرکدام.هم.که.مى.خواستند.
چنین.کارى.را.انجام.دهنــد.از.عهده.بر.نمى.آمدند..
به.عنوان.مثال،.نمونه..زير.از.زمان.حضرت.امام.صادق.
علیه.السالم.نقل.شده.است:.هشام.بن.حکم.گويد:.روزى.
ابن.أبى.العوجاء.به.همراه.أبوشــاکر.ديصانى.زنديق.و.
.الحرام.اجتماع. عبدالملک.بصرى.و.ابن.مقّفع.در.بیت.اهللَّ
کرده.و.حاجیان.را.مسخره.مى.کردند.و.بر.قرآن.طعن.
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 یعنی کفار 

زمان ایشان 

می دانستند که 

اگر بتوانند مثل 

قرآن بیاورند، 

نبوت و پیامبری 

ایشان را باطل 

خواهند کرد اما 

آنان نیز هرگز 

نتوانستند چنین 

کاری را انجام 

دهند. به هرآن 

کس که فکر 

می کردند ممکن 

است این کار را 

بتواند انجام دهد، 

مراجعه می کردند، 

اما به بن بست 

می رسیدند

زده.و.عیب.مى.گرفتند.
ابن.أبى.العوجاء.گفت:.دوســتان!.بیايید.
هرکدام.از.ما.چهارنفر.يک.چهارم.قرآن.را.
نقض.کنیم.و.قرار.ما.سال.ديگر.همین.جا.

باشد،.در.اينجا.اجتماع.نموده.درحالى.که.تمام.قرآن.را.

نقض.کرده.باشیم،.که.نقض.قرآن.برابر.است.با.ابطال.

نبّوت.محّمد.و.در.ابطال.نبّوت.او،.ابطال.اسالم.نهفته.

است.و.اثبات.حّقانیت.ما..پس.همگى.بر.اين.امر.اتّفاق.
نموده.و.از.هم.جدا.شدند.

.الحرام.جمع.شدند،. وقتى.ســال.آينده.در.بیت.اهللَّ

ابن.أبى.العوجاء.گفت:.اّمــا.من.از.وقت.خداحافظى.تا.
ا اْسَتیأَُسوا ِمْنُه  امروز.غرق.تفکر.در.اين.آيه.هستم:.«َفلَمَّ
َخلَُصوا نَِجیا»1.و.نتوانســتم.هیچ.چیزى.به.فصاحت.و.
جمع.معانى.آن.اضافه.کنم.و.تنها.تفکر.در.همین.يک.

آيه.مرا.از.آيات.ديگر.واداشت.
عبدالملک.گفت:.من.نیز.از.هنگامى.که.از.شما.جدا.
شده.ام.غرق.انديشه.در.اين.آيه.هستم: »يا أَيَها النَّاُس 
ِ لَْن  َِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمُعوا لَُه إِنَّ ال
باُب َشیئًا  يْخُلُقوا ُذبابًا َو لَِو اْجتََمُعوا لَُه َو إِْن يْسُلْبُهُم الذُّ
الُِب َو الَْمْطُلوبُ «2 و.ديگر.قادر. اليْستَْنِقُذوهُ ِمْنُه َضُعَف الطَّ

به.آوردن.مثل.آن.نشدم.
أبوشاکر.گفت:.من.نیز.غرق.اين.آيه.شدم:.»لَْو كاَن 
تا«3 و.ديگر.نتوانستم.آيه.اى. ُ لََفَســدَ  إاِلَّ اللَّ

ٌ

ة

َ

ه

ِ

فِیِهما آل
مانند.آن.بیاورم.

ابن.مقّفع.گفت:.اى.قوم،.اين.قرآن.از.جنس.بشــر.

نیست.و.من.نیز.از.زمان.جدايى.غرق.اين.آيه.شده.ام:.
»َو قِیَل يا أَْرُض ابَْلِعى ماَءک َو يا َسماُء أَْقلِِعى َو ِغیَض 
الْماُء َو قُِضى اْلَْمُر َو اْستََوْت َعَلى الُْجوِدی َو قِیَل بُْعداً 
الِِمینَ «4.و.به.کنه.معرفت.آن.دست.نیافتم،.و. لِْلَقْوِم الظَّ

نتوانستم.مانندش.را.بیاورم.
هشام.بن.حکم.گويد:.اين.گروه.در.اين.کالم.بودند.
که.ناگاه.امام.صادق.جعفربن.محّمد.علیهماالّسالم.از.
کنارشــان.عبور.کردند.و.اين.آيه.را.تالوت.فرمودند:.
قُْل لَئِِن اْجتََمَعِت اْلِنُْس َو الِْجنُّ َعلى  أَْن يْأتُوا بِِمْثِل هَذا 
الُْقْرآِن اليْأتُوَن بِِمْثلِــِه َو لَْو كاَن بَْعُضُهْم لِبَْعٍض َظِهیراً! 

)اسراء:88(.
آنان.نگاهى.به.هم.انداخته.و.گفتند:.اگر.
اسالم.را.حقیقتى.باشد،.امر.وصیت.محّمد.
جز.به.جعفربن.محّمد.نرسد،.به.خدا.هرگاه.
به.او.نگريستیم.هیبتش.ما.را.گرفت.و.پوستمان.از.لرز.
منقبض.شد!.سپس.با.اقرار.به.ناتوانى.و.عجز.پراکنده.
شدند.)اإلحتجاج./.ترجمه.جعفرى،.ج.2،.ص:.314-

.)317
آرى،.آن.کافران.درســت.فهمیده.بودند،.اگر.قرآن.
را.نقــض.مى.کردند،.نبوت.پیامبر.اکرم.صلى.اهلل.علیه.
و.آله.باطل.مى.شــد،.اما.آنان.نتوانستند..زمان.خود.
پیامبر.اکرم.هم.اين.چنین.بود..يعنى.کفار.زمان.ايشان.
مى.دانستند.که.اگر.بتوانند.مثل.قرآن.بیاورند،.نبوت.و.
پیامبرى.ايشان.را.باطل.خواهند.کرد.اما.آنان.نیز.هرگز.
نتوانستند.چنین.کارى.را.انجام.دهند..به.هرآن.کس.
که.فکر.مى.کردند.ممکن.است.اين.کار.را.بتواند.انجام.
دهد،.مراجعه.مى.کردند،.اما.به.بن.بست.مى.رسیدند..
مثال.زير.درباره.يکى.از.افراد.باهوش.ولى.نگون.بختى.
اســت.که.کفار.قريش.به.او.مراجعــه.کردند.تا.براى.
آنان.روشــن.کند.که.قرآن.کريم.چیست،.شعر.است.
يا.کهانت.است.يا.خطبه؟.او.نیز.با.وجود.اينکه.قرآن.
کريم.را.شــنید.و.تکان.خورد.و.گرفتار.شد،.اما.به.آن.

ايمان.نیاورد.و.گفت.که.بگويند.آن.سحر.است:
.علیه.و.آلــه.همواره.از. حضرت.رســول.صلى.اهللَّ
خدايان.مشــرکان.انتقاد.مى.کردند.و.براى.آنان.قرآن.

مى.خواندند.
مشرکان.مى.گفتند:.اين.گفتارها.اشعار.محّمد.است،.
و.بعضى.اظهار.مى.داشــتند:.اين.کلمات.خطبه.هايى.
اســت.که.وى.براى.ما.قرائت.مى.کند..ولیدبن.مغیره.
يکى.از.شیوخ.بزرگ.عرب.بود.و.اعراب.در.اختالفات.
خود.براى.داورى.به.وى.رجوع.مى.کردند.و.همچنین.
اشــعار.خود.را.براى.او.مى.خواندند..هرکدام.را.که.وى.

اختیار.مى.کرد.مورد.توجه.واقع.مى.شد.
ولیدبن.مغیره.فرزندان.زيادى.داشت.که.همیشه.در.
مکــه.بودند.و.نیز.مالک.ده.غالم.کــه.نزد.هرکدام.از.



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

51
..تـابستـان.96 ..شمـاره.چـهـار..

امینی تالش کرده 

است تا اشکاالت 

ادبی قرآن را 

بسیار برجسته 

کند و بگوید 

ازآنجاکه قرآن 

کریم اشکاالتی 

دارد، لذا به ایقان 

ایرادی وارد 

نیست که اشکال 

ادبی داشته باشد

آنان.هزار.دينار.داشت.که.براى.او.تجارت.

مى.کردند..ولید.از.صاحبان.قنطار.به.شمار.

مى.رفت.و.قنطار.پوســت.گاوى.بود.که.از.
طال.انباشته.مى.کردند.

ولیدبن.مغیره،.عموى.ابوجهل.بن.هشــام،.از.جمله.

.علیه.و. اشــخاصى.بود.که.به.حضرت.رسول.صلى.اهللَّ

آله.اذيت.و.آزار.مى.رسانیدند..روزى.به.وى.گفتند:.يا.

اباعبدالشمس.اين.کلماتى.که.محّمد.بر.زبان.جارى.

مى.ســازد.چیست؟.آيا.اين.ها.سحر.است.و.يا.کهانت.

و.يا.خطبه.مى.باشند؟.گفت:.اکنون.مرا.به.حال.خود.

واگذاريد.تا.ســخنان.او.را.بشنوم.و.پس.از.آن،.جريان.
را.به.شما.بگويم.

هنگامى.که.حضرت.رسول.در.حجر.نشسته.بود،.

ولید.نزد.آن.جناب.رفت.و.گفت:.يا.محّمد.از.اشــعار.

.علیه.و.آله. خود.براى.من.بخوان،.پیغمبــر.صلى.اهللَّ

فرمود:.کلمات.من.شعر.نیســت.بلکه.کالم.خداوند.

اســت.که.پیمبران.خود.را.براى.اظهار.آن.ها.مبعوث.

فرموده.است،.ولید.گفت.اينک.براى.من.از.آن.کلمات.
قرائت.کن.

ِحیِم«.را.براى. ْحمِن الرَّ ِ الرَّ حضرت.رسول.»بِْسِم اللَّ

او.قرائــت.کردند..ولید.موقعى.که.کلمه.»رحمان«.را.

شنید،.حضرت.را.استهزاء.نمود.و.گفت.تو.مردم.را.به.

طرف.شخصى.که.اکنون.در.يمامه.است.و.رحمان.نام.

دارد.دعوت.مى.کنى؟!.پیغمبر.فرمود:.چنین.نیست،.

بلکه.من.مردم.را.به.سوى.خداوند.که.رحمان.و.رحیم.

.علیه. است،.مى.خوانم..حضرت.خاتم.النبیین.صلى.اهللَّ

و.آله.بعد.از.اين.مذاکرات.ســوره.حم.سجده.را.قرائت.
نمودند،.هنگامى.که.به.اين.آيه.شريفه.رسیدند: »فَِإْن 
ةِ عاٍد َو ثَُموَد« 

َ

ق

ِ

 ِمْثَل صاع
ً

ة

َ

ق

ِ

أَْعَرُضوا فَُقْل أَنَْذْرتُكْم صاع
بدن.ولید.با.شــنیدن.اين.آيه.لرزيد.و.موهاى.بدن.و.
ريشش.راست.شــد..پس،.از.جاى.خود.برخاست.و.
به.منزلش.رفت.و.ديگر.به.طرف.قريش.باز.نگشــت..
در.اين.هنگام.قريش.گفتند:.يا.اباحکم!.عبد.شمس.
هم.از.دين.آباء.و.اجدادى.خود.دســت.کشــید،.و.به.
مذهب.جديد.گرايید؛.آيا.نمى.بینید.که.وى.به.طرف.

ما.بازنگشت..او.قول.محمد.را.قبول.کرده.و.

به.منزل.خود.رفته.است..مشرکان.قريش.

از.اين.موضوع.بسیار.ناراحت.شدند.و.غم.و.
اندوهى.آن.ها.را.فرا.گرفت.

ابوجهل.هنگام.صبح.نــزد.ولید.رفت.و.گفت:.اى.

عمو!.تو.ما.را.رسوا.کردى.و.سرافکنده.ساختى،.ولید.

گفت:.چرا.اى.برادرزاده؟.گفت:.تو.دين.محمد.را.قبول.

کرده.اى!.ولید.گفت:.چنین.نیست.من.بر.دين.پدران.

خود.باقى.هستم،.ولیکن.من.کالمى.شنیدم.که.بدنم.

از.آن.به.لرزه.درآمد،.ابوجهل.گفت:.آيا.آن.کالم.شعر.
است؟

گفت:.شعر.نیست..ابوجهل.گفت:.آيا.گفتار.محمد.

خطبه.است؟.ولید.گفت:.خطبه.هم.نیست،.زيرا.خطبه.

کالمى.است.که.به.هم.متصل.است.ولى.کالم.محمد.

از.هم.پراکنده.اســت.و.به.هم.شباهتى.ندارد.و.بسیار.
شیرين.و.زيبا.است.

ابوجهل.گفت:.من.خیــال.مى.کنم.که.کلمات.او.

خطبه.باشند..ولید.پاسخ.داد:.خطبه.نیستند،.ابوجهل.

بار.ديگر.گفت:.پس.چیست؟.ولید.گفت:.مرا.اندکى.

مهلت.بده.تا.دراين.باره.بینديشم..چون.روز.ديگر.شد،.
گفتند:.جواب.ما.را.بگويید.

ولید.گفت.بگويید.کالم.او.سحر.است.و.دل.مردم.

را.مســحور.مى.کند،.پس.از.اين.خداوند.درباره.ولید.
فرمود:.َذْرنِــى  َو َمنْ  َخَلْقتُ  َوِحیداً* َو َجَعْلُت لَُه مااًل 
 
َ

ة

َ

ع

ْ

س

ِ

َمْمُدوداً* َو بَنِیَن ُشُهوداً تا آنجا كه فرمود: َعَلیها ت
َعَشَر. )زندگانى.چهارده.معصوم.علیهم.السالم./.ترجمه.

إعالم.الورى،.متن،.ص:.60-58(.
مالحظه.مى.شود.که.کافران.شبه.جزيره.عربستان.
در.زمــان.ظهــور.پیامبر.اکرم.صلــى.اهلل.علیه.و.آله،.
نتوانستند.با.همانندآورى.به.جنگ.قرآن.کريم.بروند.
که.اگر.چنین.مى.شــد،.طومار.اسالم.درهم.پیچیده.
مى.شد..بلکه.تالش.کردند.با.ترور.شخصیت.پیامبر،.
او.را.ساحر.جلوه.دهند.و.مردم.را.از.شنیدن.کالم.آن.

حضرت.منصرف.کنند.
امینى.تالش.کرده.اســت.تا.اشکاالت.ادبى.قرآن.
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این سخن بهاءاهلل 

نشان می دهد 

که ایشان نیز 

اشکاالت ادبی 

قرآن کریم 

را قابل قبول 

نمی دانستند و 

قائل بودند که 

آن ها پاسخ دارد و 

علما جواب بعضی 

را داده اند و البته 

ایشان پاسخ تمام 

آن اشکاالت را 

می دانند. لذا 

ایشان قرآن 

را بدون خطا 

دانسته و گفته اند 

ایرادهای وارد 

شده به آن 

ناشیانه و دارای 

پاسخ است

را.بســیار.برجسته.کند.و.بگويد.ازآنجاکه.

قرآن.کريم.اشــکاالتى.دارد،.لذا.به.ايقان.

ايرادى.وارد.نیست.که.اشکال.ادبى.داشته.

باشد..او.گفته.است:.»مسلمانان.بحثشان.
با.کفار.اين.بود.که.رســول.اکرم.را.نمى.توان.با.قواعد.
عرب.جاهلى.سنجید،.بلکه.او.خودش.معیار.و.مالک.
و.میزان.»فهم.حقیقت«.است«،.»اينکه.در.قرآن.نگاه.
مثبتي.به.شعراى.عرب.جاهلي.نیست،.از.همین.بابت.
است.که.شاعران.آن.زمان.که.نمايندگان.ادبیات.عرب.
بودند،.بر.نوع.ادبیات.قرآن.ايراد.وارد.ميکردنــد..آنان.
مدعي.بودند.که.بهتر.جمله.پردازى.مى.کنند.يا.حتى.
اشعار.»معلقات«.را.بر.آيات.قرآني.ترجیح.مى.دادند«..
متأسفانه.نقل.هاى.بى.مدرک.در.نوشتۀ.امینى.فراوان.
اســت..الزم.است.ايشــان.مراجع.اين.استنتاج.ها.را.
ارائــه.بفرمايند..همچنین.امینــى.مى.گويد.کفار.به.
دلیل.آنکه.ادبیات.عربى.قرآن.کريم.خالى.از.اشــکال.
نیست،.طعنه.زدند.که.سلمان.فارسى.آن.را.به.پیامبر.
اکرم.آموزش.داده.است..اين.ادعاى.ايشان.هم.از.نظر.
تاريخى.نادرســت.است..تا.آنجا.که.جستجو.کرده.ام،.
هیچ.شاهد.و.استناد.تاريخى.بر.اين.ادعا.وجود.ندارد..
اگر.مستندى.را.ايشان.يافته.اند،.خوب.است.ذکر.کنند..
به.عالوه،.اين.ادعاى.ايشان.با.آيه.قرآن.کريم.نیز.اصاًل.
سازگارى.ندارد..بله،.کفار.چنین.چیزى.را.گفته.اند.که.
پیامبر.قرآن.کريم.را.از.شــخص.ديگرى.که.سلمان.
فارسى.يا.ديگرى.باشــد.دريافت.کرده.اند،.اما.سخن.
آن.ها.به.خاطر.اشکال.در.ادبیات.قرآن.کريم.نبود،.بلکه.
برعکس،.مراجعه.به.آيۀ.مورد.نظر.روشن.مى.کند.که.
خداوند.متعال.براى.اينکه.نشان.دهد.قرآن.کريم.را.آن.
شخص.غیر.عرب.نگفته.است،.زبان.شیواى.عربى.قرآن.
را.شاهد.آورده.است..غیر.عرب،.طبعاً.به.شیوايى.يک.
عرب.زبان.سخن.نمى.گويد،.چه.برسد.به.اينکه.بخواهد.

کتابى.را.بنويسد.که.به.زبان.عربى.آشکار.است..
َّما يَعلُِّمُه بََشــٌر لِســاُن  َُّهْم يُقولُوَن إِن َو لََقــْد نَْعَلُم أَن
َّذی يْلِحُدوَن إِلَیِه أَْعَجِمى َو هذا لِســاٌن َعَربِى ُمبیٌن  ال

)نحل:103( 

و.نیک.مى.دانیم.که.آنان.مى.گويند:.»جز.

اين.نیست.که.بشرى.به.او.مى.آموزد.«.]نه.

چنین.نیست،.زيرا[.زبان.کسى.که.]اين.[.

نسبت.را.به.او.مى.دهند.غیر.عربى.است.و.
اين.]قرآن.[.به.زبان.عربى.روشن.است.

على.القاعده.در.وهله.اول.اگر.قرار.باشــد.اشکالى.

باشد.بايد.منظور.از.»يعلّمه«.محتواى.سخنان.ايشان.

باشد.نه.الفاظ..اين.نشان.مى.دهد.که.مشرکان.و.ادباى.

عرب،.ايرادات.ادبى.و.عربى.به.قرآن.نمى.گرفتند،.بلکه.

نمى.خواســتند.اصل.و.حقیقت.قرآن.کريم.را.قبول.

کنند.و.مطالب.قرآن.کريم.را.آموزش.هاى.سلمان.به.

پیامبر.قلمداد.مى.کردند،.نه.اينکه.ادبیات.آن.را.به.او.

نسبت.دهند..بنابراين.نه.تنها.ادعاى.آقاى.امینى.فاقد.

ارجاع.هاى.معتبر.علمى.براى.بررسى.و.کاوش.است،.
بلکه.با.ظاهر.آيات.قرآن.کريم.نیز.سازگارى.ندارد..

.
همان.طور.که.گفته.شــد،.به.اعتقاد.من،.خداوند.
متعال.قرآنى.را.فرو.فرســتاده.که.در.آن.اشکال.ادبى.
وجــود.ندارد،.اما.امینى.ظاهراً.چنین.چیزى.را.قبول.
ندارد.و.گفته.است.که.اعراب.وقتى.قرآن.را.مى.شنیدند.
آن.حضرت.را.مجنون.مى.خواندند؛.زيرا.در.آيات.قرآن.
کريم.قواعد.ادبى.رعايت.نمى.شــد..اين.ادعاى.امینى.
نیز.هیچ.شاهد.تاريخى.ندارد..هیچ.گزارشى.نداريم.که.
به.دلیل.اشــکاالت.ادبى.موجود.در.آيات.قرآن.کريم،.
آن.حضرت.را.مجنون.خوانده.باشند..باز.هم.اگر.ايشان.
شاهد.و.مستندى.بر.اين.ادعاى.خويش.دارند،.خوب.
اســت.ارائه.کنند.تا.بررسى.شــود..ظاهراً.ايشان.اين.
پیش.فرض.نادرست.را.درنظر.گرفته.اند.که.عده.اى.به.
دلیل.اشکاالت.ادبى.واقعى.در.قرآن.به.پیامبر.اعتراض.
مى.کردند.و.هر.سخن.نامربوطى.را.به.آن.برگردانده.اند..
اگر.ايشان.دلیلى.تاريخى.بر.اين.پیش.فرض.خود.دارند،.
مناسب.است.ابتدا.آن.را.ارائه.کنند..به.عالوه،.از.امینى.
انتظار.نمى.رود.که.معناى.مجنون.را.نداند..مجنون.به.
معناى.کســى.است.که.جن.زده.شده.است،.يعنى.به.
اختیار.خود.کارهايى.را.انجام.نمى.دهد.و.يک.جن.او.
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را.مهار.و.هدايت.مى.کند،.پس،.انتســاب.

ســخنانى.هم.که.او.به.خداوند.منسوب.

کرده.است،.زير.سؤال.مى.رود..اين.ارتباطى.

با.ساختارشکنى.و.خوشايند.فضال.و.شعرا.
نبودن.ندارد..بلکه.اين.نشانه.اى.است.از.همان.ناتوانى.
کفار.براى.اينکه.کالمى.مشابه.کالم.خداوند.بیاورند..به.
دلیل.ناتوانى،.اين.اتهام.را.به.آن.حضرت.مى.زدند.که.

اين.کالم.خداوند.نیست.و.کالم.جن.است.
همان.طــور.که.ذکر.شــد،.امینى.ســعى.کرده.با.
برجسته.کردن.مشکالت.ادبى.قرآن،.وجود.اشکاالت.
ادبى.در.ايقان.را.پديده.اى.طبیعى.جلوه.دهد.و.يا.آن.را.
به.کلى.نفى.کند..توجه.او.را.به.سخنان.بهاءالل.در.اين.
زمینه.جلب.مى.کنم.که.ايشان.نیز.چنین.سخنانى.را.
گفته.اند.و.در.کتاب.مجموعۀ.الواح.مبارکه.چاپ.مصر.
صفحات.80.تا.82.درج.شده.است.و.از.قضا.در.انتهاى.
بند.1.مقالۀ.امینى،.همین.بخش.نقل.شــده.است..
بهاءاهلل.در.آنجا.پس.از.اينکه.مى.گويد.کفار.اشکاالت.
ادبى.به.قرآن.کريم.وارد.مى.کردند.و.به.همین.دلیل.
ايمان.نمى.آوردند،.در.انتهاى.صفحه.82.نوشته.است:.
»شّکى.نبوده.که.قرآن.من.عنداهلّل.نازل.شده.و.شّکى.
هم.نیست.که.کلمات.الهیه.مقّدس.بوده.از.آنچه.توّهم.
نموده.انــد،.چنانچه.بعد.معلوم.و.واضح.شــد.که.آن.
اعتراضات.از.غّل.و.بغضاء.بوده.چنان.چه.]که[.بعضى.
علما.جواب.بعضى.از.اعتراضات.را.به.قواعد.داده.اند.و.
لکن.علمه.عندنا«..اين.سخن.بهاءاهلل.نشان.مى.دهد.
که.ايشان.نیز.اشکاالت.ادبى.قرآن.کريم.را.قابل.قبول.
نمى.دانستند.و.قائل.بودند.که.آن.ها.پاسخ.دارد.و.علما.
جواب.بعضى.را.داده.اند.و.البته.ايشان.پاسخ.تمام.آن.
اشــکاالت.را.مى.دانند..لذا.ايشان.قرآن.را.بدون.خطا.
دانسته.و.گفته.اند.ايرادهاى.وارد.شده.به.آن.ناشیانه.و.
داراى.پاسخ.است.و.افرادى.که.چنین.اعتراضاتى.دارند،.
از.روى.حیله.يا.بغض.است..نمى.دانم.چرا.امینى.حتى.
متنى.را.که.خود.کپى.کــرده.با.توجه.به.معناى.آن.
نخوانده.است..خود.ايشان.هم.قبول.دارند.که.»البته.
اين.گونه.نیست.که.سؤاالت.و.يا.شبهات.جواب.نداشته.

باشند«..لذا.از.ايشان.خواسته.مى.شود.که.

با.توجه.به.فرمايش.بهاءاهلل،.اشکاالتى.را.که.
نسبت.به.قرآن.گرفته.شده.است،.خصوصاً.
آن.اشــکاالتى.را.که.ايشان.در.مقاله.خود.
ذکر.کرده.اند،.پاســخ.دهند.و.اتهام.وجود.اغالط.ادبى.
.به.عنوان.کتابى.که.بر.سر.آسمانى. در.قرآن.کريم.راـ.
.پس. و.الهــى.بودن.آن.هر.دو.اصــرار.و.توافق.داريمـ.

بگیرند.
امینى.گفته.است.که.قواعد.زبان.عربى.پس.از.اسالم.
و.به.استناد.آيات.قرآن.کريم.مدون.شده.و.اين.هم.از.
سر.تعبد.بوده.است..او.مى.نويسد:.»....بنابراين.ادبیات.
قرآنى،.سنجش.و.مالکى.شد.براى.گفتن.و.نوشتن..

رواياتى.موجود.اســت.که.

قواعد.زبــان.عربى،.پس.از.

استیالى.اسالم.تدوين.شده.

است.و.حتى.سر.آغاز.تدوين.

صــرف.و.نحو.را.به.حضرت.

علیه.السالم[. ]مؤمنان. امیر.

و.يکى.از.صحابــه.او.به.نام.

ابواالســود.دوئلى.منسوب.

مى.کنند.....قواعد.زبان.عرب.

که.از.طرفى.نشانگر.درستى.

گفتار.است.و.از.طرف.ديگر.
نشانگر.خطاى.ادبى،.حاصل.تالش.مسلمانان.پس.از.
نزول.کتاب.قرآن.و.محصول.جنبه.تعبدى.نسبت.به.

آيین.اسالم.است«.
.اما.برخالف.نظر.امینى،.به.نظر.مى.رسد.اينکه.قرآن.
کريم.مرجع.ادبا.براى.تعیین.مالک.هاى.صرف.و.نحو.
و.بالغت.شــد،.از.ســر.تعبد.نبود؛.بلکه.از.سر.برترى.
علمى.و.ادبى.قرآن.کريم،.بر.تمام.نوشــته.هاى.ادبى.
پیش.و.پس.از.خود.بود..طبعاً.وقتى.ادبا.مى.خواستند.
براى.قواعد.مختلف.مثال.آورند،.چه.مثال.هايى.بهتر.
از.متنى.شیوا.که.آن.قواعد.به.زيبايى.در.آن.ها.به.کار.
رفته.باشد؟.با.توجه.به.داليلى.که.در.ادامه.خواهد.آمد،.
قرآن.کريم.به.زبان.عربى.نازل.شده.و.از.همان.قواعدى.

برخالف نظر امینی، 

به نظر می رسد 

اینکه قرآن کریم 

مرجع ادبا برای 

تعیین مالک های 

صرف و نحو و 

بالغت شد، از سر 

تعبد نبود؛ بلکه از 

سر برتری علمی و 

ادبی قرآن کریم، 

بر تمام نوشته های 

ادبی پیش و پس 

از خود بود
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لزوم تکلم به زبان 

قوم و تبعیت از 

قواعد زبانی آنان، 

مسئله ای عقلی 

است، چراکه اگر 

جز این باشد، 

در مفاهمه میان 

فرستاده خدا و 

مردم، اختالل 

ایجاد می شود؛ 

مردم سخن او 

را به راحتی و 

درستی درک 

نمی کنند و 

عدم فهم سخن 

پیام آور، به دلیل 

رعایت نکردن 

زبان مرجع قوم، 

نقض غرض است

که.در.میان.قوم.پیامبر.اکرم.صلى.اهلل.علیه.

و.آله.مرسوم.بوده،.پیروى.کرده.است..آيات.

زيادى.است.که.نشــان.مى.دهد.قرآن.به.

زبان.عربى.نازل.شده.است..يک.نمونۀ.آن.
را.در.قسمت.مربوط.به.اين.اشکال.که.پیامبر.قرآن.را.از.
سلمان.ياد.گرفته.اند،.آوردم،.اما.غیر.از.آن،.آيۀ.ذيل.نیز.
نشان.مى.دهد.که.عالوه.بر.اينکه.قرآن.به.زبان.عربى.
است،.به.زبان.قوم.ايشان.نیز.هست..به.بیان.ديگر،.قوم.
ايشــان.از.هر.قاعده.و.قانونى.که.در.هنگام.تکلم.و.در.
زمان.نزول.قرآن.اســتفاده.مى.کردند،.قرآن.کريم.نیز.

براساس.همان.قواعد.نازل.شده.است.
 َو ما أَْرَســْلنا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِلِساِن قَْوِمِه لِیبَیَن لَُهْم 

)ابراهیم:4(
و.ما.هیچ.پیامبرى.را.جز.به.زبان.قومش.نفرستاديم،.

تا.]حقايق.را[.براى.آنان.بیان.کند.
طبق.اين.آيۀ.شــريفه،.وقتى.پیامبــر.اکرم.میان.
عرب.زبانان.مبعوث.شــدند،.قرآنى.را.هم.که.از.جانب.
خداوند.متعال.آوردند،.به.زبانى.است.که.در.میان.قوم.

ايشان.مرسوم.بوده.است.
داليل.پیش.گفته.البته.با.بازتنظیم.و.تدوين.کامل.
قواعد.زبان.عربى.در.دوره.پس.از.نزول.قرآن.منافاتى.
ندارد،.چراکه.بر.اساس.استدالل.هاى.فوق،.مشخص.
مى.شــود.که.قواعد.نانوشته.اى.میان.اعراب.و.در.زبان.
عربى.موجود.بوده.که.آن.ها.براساس.آن.تکلم.و.نگارش.
مى.کرده.انــد.اما.تدوين.يک.جا.و.منقح.اين.قواعد،.در.
زمان.جاهلیت.انجام.نشــده.است.و.پس.از.استیالى.
اسالم.نیز،.هنگامى.که.اديبان.تصمیم.به.جمع.آورى.و.
تدوين.يک.جا.و.مکتوب.اين.قواعد.گرفته.اند،.به.دلیل.
تفوق.و.برترى.ادبى.قرآن.کريم،.به.آن.کتاب.مراجعه.
کرده.اند؛.از.جمله.در.کتاب.مغنى،.مثال.هاى.متعددى.
از.توضیح.هر.قاعده.از.قرآن.کريم.نقل.شده.است..علت.
هم.اين.بوده.که.همه.ادبا،.بر.کامل.بودن.جهات.ادبى.

قرآن.کريم.اذعان.داشته.اند.
گزارش.زير.شاهدى.روايى.بر.اين.مطلب.است.که.
قرآن.کريم،.به.زبان.قابل.فهم.و.قابل.لمس.براى.اعراب.

و.مخاطبان.اولیه.خود.نازل.شــده.است..
البته.روايات.مشابه.آن.باز.هم.وجود.دارد.

بَْت قَُريٌش َو الْیُهــوُد بِالُْقْرآِن َو قَالُوا:  كذَّ
ُ َعزَّ َو َجلَ : »الم  لَهُ  فََقاَل اللَّ ِســْحٌر ُمبِینٌ  تََقوَّ
ُد  ذلِک الْكتاُب الَريَب فِیِه ُهدًی لِْلُمتَِّقینَ « أَی يا ُمَحمَّ
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ة

َ
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ط
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ق

ُ

م

ْ

َِّذی أَنَْزلْتُُه َعَلیک ُهَو ]ب[ الُْحُروُف ال َهَذا الْكتَاُب ال
َّتِى ِمْنَها: أَلٌِف، اَلٌم، ِمیٌم َو ُهَو بُِلَغتِكمْ  َو ُحُروُف ِهَجائِكْم،  ال
»فَْأتُوا بِِمْثلِِه إِْن كْنتُْم َصاِدقِیَن« َو اْستَِعینُوا َعَلى َذلِک 
بَِسائِِر ُشَهَدائِكْم. )التفسیر المنسوب إلى المام الحسن 

العسكری علیه السالم، ص: 62(.
قريش.و.يهود.قرآن.را.تکذيب.کردند.و.گفتند.که.
آن.سحرى.آشکار.است.که.آن.را.بر.بافته.است..پس.
خداوند.عزوجل.فرمود:.»الم ذلِک الْكتاُب ال َريَب فِیِه 
ُهدًی لِْلُمتَِّقینَ «.يعنى.اى.محمد،.اين.کتابى.است.که.
بر.تو.نازل.کردم،.آن.با.حروف.مقطعه.اى.اســت.که.از.
آن.ها.الف،.الم.و.میم.اســت.و.آن.به.زبان.شماست.و.
حروف.الفباى.شماست،.پس.مثل.آن.را.بیاوريد.اگر.
راســتگويید.و.از.ساير.گواهان.خود.نیز.براى.اين.کار.

کمک.گیريد.
به.جز.آيه.شريفه.و.روايتى.که.ذکر.شد،.لزوم.تکلم.
به.زبان.قوم.و.تبعیت.از.قواعد.زبانى.آنان،.مســئله.اى.
عقلى.اســت،.چراکه.اگر.جز.اين.باشــد،.در.مفاهمه.
میان.فرســتاده.خدا.و.مردم،.اختالل.ايجاد.مى.شود؛.
مردم.سخن.او.را.به.راحتى.و.درستى.درک.نمى.کنند.و.
عدم.فهم.سخن.پیام.آور،.به.دلیل.رعايت.نکردن.زبان.
مرجع.قوم،.نقض.غرض.است..چون.اساساً.پیامبر.از.
میان.مردم.برگزيده.شده،.تا.آنان.را.به.مسیر.هدايت.
رهنمون.سازد.و.اولین.گام.براى.اين.هدف،.مفاهمه.
است..يعنى.طرفین،.به.راحتى.سخن.يکديگر.را.درک.
کنند.و.اين.جز.با.پیروى.از.قواعد.زبانى.يکسان،.حاصل.

نمى.شود..
با.توجه.به.اين.داليل.به.نظر.مى.رسد.که.اين.سخن.
درست.نباشد.که.زبان.کتاب.الهى.از.قواعدى.غیر.از.
زبانى.که.مردم.با.آن.سخن.مى.گويند.پیروى.مى.کند..
اگــر.باب.يا.بهاءاهلل.با.زبانى.غیر.از.زبانى.قومى.که.در.
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اگر چنین باشد 

که داشتن کتاب 

نشان دهندۀ 

پیامبری است، 

بسیاری از افراد 

مّدعی نبوت 

بوده اند و کتاب 

هم داشته اند. 

یکی از بهترین 

مواردی که نقض 

این سخنان است، 

فردی است به نام 

جمشید معانی

آن.ظهور.کرده.اند.ســخن.بگويند،.با.اين.

گزاره.به.ناســازگارى.خواهد.رسید..اين.

اشکالى.است.که.برخى.از.منتقدين.باب.

نیز.به.او.وارد.کــرده.اند..از.اين.داليل.که.
بگذريم،.نکتۀ.مهمى.که.بايد.به.آن.توجه.کنیم.اين.
است.که.اگر.بخواهیم.نظر.امینى.را.مالک.عمل.قرار.
دهیم.که.قواعد.زبان.را.مظاهر.ظهور.يعنى.پیامبران.
الهى.مى.ســازند.و.بايد.از.آنان.قواعــد.را.آموخت،.از.
ايشان.جاى.سؤال.خواهد.بود.که.قواعدى.که.با.توجه.
به.آثار.باب.و.بهاءاهلل.به.دســت.مى.آيد.چه.چیزهايى.
اســت؟.اکنون.که.حدود.170.سال.از.ظهور.ايشان.
گذشته.اســت،.آن.قواعد.در.کجا.توضیح.داده.شده.
است؟.ســؤال.مهم.ترى.که.اينجا.به.وجود.مى.آيد.و.
پیشتر.به.آن.اشاره.کردم.اين.است.که.اگر.آنان.قواعد.
زبان.را.مى.سازند.و.آن.قواعد.با.قواعد.زبانى.که.مردم.
با.آن.تکلم.مى.کنند.متفاوت.است،.قبل.از.اينکه.آن.
قواعد.روشن.شود.اصال.چطور.مى.توان.سخنان.ايشان.

را.فهمید؟.
امینى.مرا.متهم.نموده.اســت.که.قواعدى.را.من.
ســاخته.يا.پذيرفته.ام.و.براســاس.آن.حقانیت.و.يا.
عدم.حقانیت.يک.آيین.را.مى.سنجم..البته.من.هیچ.
قاعده.اى.نســاخته.ام،.اما.به.نظر.من،.اگر.اختالفات.و.
تناقضات.و.تعارضات.زياد.و.جدى.باشد،.اين.مسئله.
نشــانۀ.عدم.الهى.بودن.خواهد.بود..اين.هم.قاعده.اى.
عقلى.است.که.بعید.است.کسى.با.آن.مخالفت.داشته.
باشد..اين.دلیل.در.قرآن.کريم.هم.به.عنوان.نشانه.اى.بر.

الهى.بودن.آن.آورده.شده.است:
ِ لََوَجُدوا  َُّروَن الُْقْرآَن َو لَْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغیِر اللَّ أَفاَل يتََدب

فیِه اْختاِلفًا كثیراً )نساء:82(
آيا.در.]معانى.[.قرآن.نمى.انديشــند؟.اگر.از.جانب.
غیر.خدا.بود،.قطعاً.در.آن.اختالف.بسیارى.مى.يافتند.
شــواهدى.در.دســت.است.که.پاســخ.به.برخى.
سؤاالت.در.اين.زمینه.در.قرون.اولیه.نیز.مطرح.بوده.
است..در.زمان.حضور.ائمه.علیهم.السالم.هم.افرادى.
مدعى.بودند.که.در.قرآن.کريم.تناقض.هايى.را.يافته.اند.

اما.وقتى.که.به.ايشان.مراجعه.و.اشکاالت.

خود.را.بیان.مى.کردند،.امامان.علیهم.السالم.

به.آن.اشکاالت.پاسخ.قانع.کننده.مى.دادند؛.

بــه.نحوى.کــه.پرســش.کننده،.متوجه.

اشــکال.خود.در.سؤال.مى.شد.و.اشــکال.را.از.قرآن.

کريم،.بــه.درک.ناقص.خود.بــر.مى.گرداند..يکى.از.

نمونه.هاى.مفصل.آن.داســتان.زنديقى.اســت.که.

تعداد.زيادى.از.آيات.قــرآن.را.جمع.آورى.کرد.و.نزد.

حضرت.امیرالمؤمنین.علیه.الســالم.آورد.و.ايشان.به.

تناقض.انــگارى.و.خرده.گیرى.هــاى.او.به.قران.کريم.
پاسخ.دادند.)کتاب.التوحید.صدوق،.ص:.254(.

اما.جداى.از.آن،.خوب.اســت.روشــن.شــود.که.

به.نظر.امینى.مالک.حقانیت.چیســت؟.اين.مسئله.

از.مهم.ترين.مســائلى.اســت.که.بايد.به.دقت.به.آن.

پرداخت..از.کجا.مى.توان.فرد.راســتگو.و.فردى.را.که.

برحق.نیست.از.يکديگر.تشخیص.داد؟.صرف.اينکه.

کســى.ادعايى.کرد.و.کتابى.را.نوشت،.برحق.است؟.

به.صــرف.پذيرش.گروهى.از.مــردم،.آيا.حقانیت.و.

اصالت.دعوت.يک.مدعى.پیامبرى.اثبات.مى.شــود؟.

آيا.اين.گونه.که.در.کتاب.ايقان.نوشــته.شده،.داشتن.

کتاب.دلیل.بر.حقانیت.اســت؟.آيا.ممکن.نیست.در.

کنار.پیامبران.الهى،.برخى.افراد.ديگر،.به.ناحق.ادعاى.

پیام.آورى.از.ســوى.خداوند.متعال.را.داشته.باشند.و.

گروهى.را.فريب.دهند؟.راه.شــناخت.اين.مدعیان.از.

پیامبران.واقعى.چیست؟.در.پاسخ.به.اين.سؤاالت.به.
چند.نکتۀ.مختلف.بايد.توجه.کرد..

اگر.چنین.باشد.که.داشــتن.کتاب.نشان.دهندۀ.

پیامبرى.است،.بسیارى.از.افراد.مّدعى.نبوت.بوده.اند.و.

کتاب.هم.داشته.اند..يکى.از.بهترين.مواردى.که.نقض.

اين.سخنان.است،.فردى.است.به.نام.جمشید.معانى..

پس.از.فوت.شــوقى.افندى،.پیشواى.سوم.بهائیان،.

جمشید.معانى.ملقب.به.سماءاهلل.که.جوانى.از.بهائیان.

خراســان.بود،.در.ســرزمین.اندونزى.مدعى.شد.که.

موعود.کتاب.اقدس.اســت..وى.همان.استدالل.هايى.

را.که.بهائیان.براى.اثبات.عقايد.خود.دارند،.براى.خود.
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گذشته از مسئله 

حقانیت خود 

باب و بهاءاهلل، 

درباره انشعابات و 

فرقه های مختلف 

بهائی، مالک 

حقانیت چیست و 

کدام یک بر حق 

هستند؟ اتفاقاتی 

که پس از بهاءاهلل 

روی داد چطور 

حقیقت را روشن 

می کند؟ مثالً چرا 

امینی دست از 

اعتقاد خود نسبت 

به بیت العدل 

نمی شوید و به 

سراغ ریمی  ها 

نمی رود؟ 

فراهم.کرد.و.مقامى.هم.چون.مقام.بهاءاهلل.

براى.خويش.اظهار.کرد.و.الواح.و.سوره.ها.

و.دعاهاى.فراوانى.را.نازل.نمود..بیت.العدل.

نیز.براى.حفظ.بهائیان.از.اينکه.به.دنبال.او.
بروند،.در.پیامــى.او.را.طرد.روحانى.کرد.و.از.بهائیان.
خواســت.که.نوشــته.هاى.او.را.هم.نخوانند..ظاهراً.
جانشــین.او.جان.کر.(John Carre) است.و.خود.
را.Essence of Bahai Faith.مى.نامد..بااين.حال.
اگر.داشــتن.کتاب.و.انزال.آيات.دلیل.بر.الهى.بودن.
است،.بسیار.به.جاست.که.بهائیان.به.دنبال.او.رفته.و.
به.او.ايمان.بیاورند،.خصوصاً.که..نظرات.عبدالبهاء.و.
شــوقى.افندى.را.قبول.دارد.و.با.توجه.به.آن.نظرات،.
بیت.العدل.کنونى.را.فاقد.مشروعیت.قلمداد.مى.کند..

در.ادامه.در.اين.مورد.اندکى.خواهم.نوشت.
اگر.باب.آيات.بســیار.زيادى.نازل.کرده.و.بیش.از.
بیســت.جلد.آن.ها.به.دست.بهاءاهلل.رسیده.)بهاءاهلل،.
ايقان،.صفحه.44(5،.چرا.بهــاءاهلل.در.کتاب.خويش.
بیست.آيه.از.آن.همه.کتاب.را.نقل.نکرده.است؟.اين.
درحالى.است.که.در.همین.کتاب.ايقان.ايشان.از.بیش.
از.150.آيۀ.قرآن.استفاده.کرده.است،.درحالى.که.قرآن.
کريم.را.منسوخ.مى.داند.و.کتاب.بیان.را.در.آن.زمان.
کتاب.الهى.معرفى.مى.نمايد..کتاب.داشــتن.و.زياد.
نوشتن.دلیل.بر.امر.خاصى.نمى.شود؛.مهم.محتواى.
آن.است..در.حال.حاضر.کتاب.بیان.در.اينترنت.قابل.
دستیابى.و.بررسى.است..در.کتاب.هاى.مختلفى.که.
آيیــن.باب.و.بها.را.بررســى.کرده.اند،.گاه.به.مطالب.
آن.کتاب.پرداخته.و.بررســى.کرده.اند.که.آيا.آن.ها.را.
مى.توان.الهى.نامید؟6.خواندن.و.بررســى.آن..کتاب.
کفايت.مى.کند.تا.متوجه.شويم.که.نه.از.حیث.سطح.
مطالب.و.نه.از.حیث.ادبیات.و.نحوه.بیان.مطالب،.قابل.
مقايسه.با.متون.ادبى.هم.نیست،.چه.برسد.به.مقايسه.
با.قرآن.کريم..در.اينجا.براى.نمونه.به.جمله.اى.از.کتاب.

بیان.او.اشاره.مى.کنیم:
ةِ تَملِكوَن َو لَو كاَن  َ

قط

ُ

»اَنتُم اَِذا  استََطعتُم ُكلَّ آثار الن
چاپًا فَــاِنَّ الِرزَق يَنِزُل َعلى َمن يَملُِكه ِمثُل الَغیِث قُل 

ِجارة هذا«.)شــیرازى،.

اَن يا ِعبادی َخیُر الت
على.محمد،.بیان.عربى،.ص.42(

شــما.هنگامى.که.بتوانید،.تمام.آثار.و.

نوشــته.هاى.باب.را.بايد.مالک.شويد.ولو.

اينکه.چاپى.باشــد..پس.همانا.روزى.و.رزق.بر.مالک.

آن.هــا.مانند.باران.فرو.مى.بــارد..بگو.اى.بندگان.من.
بهترين.تجارت.اين.است.

تنها.توجه.به.کلمات.اين.عبارات.کتاب.بیان.کافى.

اســت.تا.مشخص.شود.منشــأ.نزول.آن.الهى.است.

يا.خیر؟.گذشــته.از.ادبیات.غیرمأنوس.آن،.به.کلمۀ.

»چاپاً«.در.میان.اين.عبارات.توجه.کنید..با.اينکه.کلمۀ.

»طبع«.در.عربى.وجود.داشته.است،.اما.ايشان.از.کلمۀ.

فارسى،.آن.هم.کلمه.اى.شامل.دو.حرف.»چ«.و.»پ«.

در.میان.جمله.عربى.استفاده.کرده.اند..گذشته.از.اين.

اشــکاالت.ادبى.و.زبانى،.توجه.به.معناى.آن.نیز.الهى.

نبودن.آن.را.نشان.مى.دهد..در.اينجا.باب.گفته.است.

که.کتاب.هاى.او.را.مالک.شــوند.تا.باعث.شود.روزى.

مثــل.باران.بر.مالک.آن.ها.ببارد..آيا.بابیانى.که.مالک.

کتب.او.بودند،.روزى.فراخ.داشــتند؟.اگر.اين.چنین.

بوده.چــرا.گزارش.هايى.که.خــود.بهائیان.مى.دهند.

حاکى.از.فقر.و.تنگدســتى.آنان.است؟.چرا.بهائیان.

هم.اکنون.از.اين.روش.اســتفاده.نمى.کنند.تا.فقر.و.
تنگدستى.از.میان.آنان.رخت.بر.بندد؟

گذشــته.از.مســئله.حقانیت.خود.باب.و.بهاءاهلل،.

درباره.انشــعابات.و.فرقه.هاى.مختلف.بهائى،.مالک.

حقانیت.چیست.و.کدام.يک.بر.حق.هستند؟.اتفاقاتى.

که.پس.از.بهاءاهلل.روى.داد.چطور.حقیقت.را.روشــن.

مى.کند؟.مثالً.چرا.امینى.دست.از.اعتقاد.خود.نسبت.

به.بیت.العدل.نمى.شويد.و.به.سراغ.ريمى..ها.نمى.رود؟.

خصوصاً.اينکه.ريمى.ها.حداقل.يک.ولى.امر.دارند،.ولى.

بیت.العدل.با.وجود.فرمان.رهبران.بهائى.مبنى.بر.لزوم.

ولى.امر،.از.آن.محروم.است..براى.توضیح.بیشتر.براى.

خوانندگان.گرامى،.الزم.است.تا.به.طور.مختصر.اتفاقى.

را.که.پس.از.فوت.شوقى.رخ.داده.است.در.اينجا.ذکر.
کنم.
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بهاءاهلل چنین 

چیزی را گفته که 

بدرفتاری مردم 

دلیل بر رد انبیا 

نیست )اگرچه من 

در مقاله متعرض 

آن نشده ام(، اما 

بدرفتاری های 

مردم با باب را 

نیز دلیلی بر 

حقانیت او شمرده 

است، آن هم نه 

یک دلیل پیش 

پا افتاده، بلکه 

بزرگ ترین دلیل و 

بزرگ ترین حجت

شوقى.در.ســال.1336ش.در.لندن.از.

دنیا.رفت.و.همان.جا.مدفون.شــد..نکتۀ.

مهم.اينکه.برخالف.پیشگويى.الواح.وصايا.

)وصیت.نامۀ.عبدالبهاء(.که.قرار.بود.پس.
از.شوقى.پسر.بزرگش.جانشین.شود.)عبدالبهاء،.الواح.
وصايا،.12(،.شوقى.عقیم.بود.و.فرزندى.نداشت.و.حتى.
جانشین.هم.معین.نکرد.و.در.نتیجه،.بعد.از.مرگش.
اختالف.زيادى.میان.بهائیان.به.وجود.آمد..شش.سال.
بعد.از.مرگ.شــوقى،.بهائیان.کنفرانسى.متشکل.از.
رؤساى.بهائى.هر.کشور،.در.لندن.تشکیل.دادند.و.در.
آن.اجتماع،.نُه.نفر.اعضاى.مجلس.بیت.العدل.موعود.
را.انتخــاب.کردند.و.باب.واليت.امــر.را.که.در.الواح.
وصايا.پیشگويى.شده.بود،.تا.ابد.مسدود.اعالم.کردند.
و.پس.از.آن،.بیت.العدل.را.در.حیفا.برپا.ســاختند.که.
تاکنون.نیز.دائر.است.و.اعضاى.آن.هر.پنج.سال.يک.

بار.انتخاب.مى.شوند.و.بر.بهائیان.حکومت.مى.کنند.7
دســتۀ.ديگر.از.پیروان.شــوقى،.بیت.العدل.حیفا.
را.با.دالئل.قوى.بى.اعتبار.دانســتند..رهبر.اين.گروه،.
»میسون.ريمى«.از.افراد.مهم.و.برگزيده.توسط.شوقى.
بود..پس.از.او.نیز.جوئل.مارانجال.رهبر.اين.انشــعاب.
بهائى.شد..اين.گروه.»بهائیان.ارتدوکس«.نام.دارند.8.از.
جملۀ.دالئل.آنان.اين.است.که.به.نص.الواح.وصايا.ولى.
امراهلل.بايد.رئیس.دائمى.و.عضو.ممتاز.بیت.العدل.باشد.
و.بیت.العدل.بدون.ولى.امر،.صالحیت.رهبرى.ندارد:

»ولى.امراهلل.رئیس.مقّدس.اين.مجلس.و.عضو.اعظم.

ممتاز.الينعزل..و.اگر.در.اجتماعات.بالّذات.حاضر.نشود.

نائب.و.وکیلى.تعیین.فرمايد.و.اگرچنانچه.عضوى.از.

اعضاء.گناهى.ارتکاب.نمايد.که.در.حّق.عموم.ضررى.

حاصل.شود،.ولى.امراهلّل.صالحیت.اخراج.او.دارد..بعد.

ملّت.شخص.ديگر.انتخاب.نمايد.«9.)عبدالبهاء،.الواح.
وصايا،.ص.16(..

شــوقى.افندى.نیز.بر.لزوم.عضويت.ولى.امراهلل.در.

بیت.العدل.تأکید.دارد.و.معتقد.است.که.اگر.ولى.امر.

نباشد،.بنیان.بهائیت.متزلزل.مى.شود.و.از.واسطۀ.فیض.

بى.نصیب.مى.ماند.و.هدايت.الزم.و.ضرورى.بر.اعضاى.

بیت.العدل.از.آنان.گرفته.مى.شود:
»بدون.اين.مؤسســه.]واليت.امر.اهلل[.
وحــدت.امر.اهلل.در.خطــر.افتد.و.بنیانش.
متزلــزل.گردد.و.از.منزلتــش.بکاهد.و.از.
واسطۀ.فیضى.که.بر.عواقب.امور.در.طى.دهور.احاطه.
دارد.بالمّره.]به.کلــى[.بى.نصیب.ماند.و.هدايتى.که.
جهــت.تعیین.حدود.و.وظايــف.تقنینیه.منتخبین.
)اعضاى.بیت.عدل(.ضرورى.اســت،.ســلب.شود.«.

)شوقى.افندى،.دور.بهائى،.ص.80(.
لذا.با.توجه.به.نظرات.عبدالبهاء.و.شــوقى.افندى،.
بیت.العدل.کنونى.از.نظر.قانونى.بى.اعتبار.است.و.حتماً.

نیاز.به.حضور.ولى.امر.دارد..
يکى.از.نکاتى.که.من.در.مقاله.ذکر.کرده.بودم،.اين.
بود.که.در.بســیارى.از.موارد.در.کتاب.ايقان.مغالطه.
صورت.گرفته.است،.به.اين.معنا.که.بهاءاهلل.ظلم.ها.و.
جنايات.نسبت.به.پیامبران.پیشین.و.مؤمنان.به.آنان.
را.ذکر.کرده.و.با.توجه.به.اينکه.اذيت.هايى.هم.نسبت.
به.باب.و.بابیان.انجام.شده.نتیجه.گرفته.است.که.باب.
نیز.همچون.پیامبران.پیشین.از.جانب.خداوند.متعال.
فرستاده.شده.است..در.توضیح.نیز.ضرب.المثل.معروف.
»هر.گردويى.گرد.است،.اما.هر.گردى.گردو.نیست«.
را.ذکر.کرده.بودم.و.گفته.بودم.که.اذيت.هايى.که.باب.
و.بابیان.متحمل.شدند.دلیل.بر.حقانیت.آنان.نیست..
متأســفانه.اين.ضرب.المثل.دستمايۀ.استهزاء.ايشان.
شده.و.مرا.مســخره.کرده.بودند.که.به.نظر.مى.رسد.
با.اخالق.پژوهش.و.تحقیق.ســازگارى.نداشته.باشد..
امینى.در.بند.2.نوشته.خود،.اين.ايراد.بر.کتاب.ايقان.
.مبنى.بر.اينکه.اذيت.ها.و.آزارهاى.مردم.دلیل.الهى. راـ.
.زير.سؤال.برده.است..او.بخش.هايى. بودن.باب.استـ.
از.کتاب.ايقان.را.آورده.که.نشــان.مى.دهد.بدرفتارى.
مردم.با.انبیاء.دلیلى.بر.رد.انبیاء.نیســت..امینى.مرا.
متهم.کرده.که.ايقان.را.نخوانده.و.نفهمیده.ام.و.فقط.
ســخنانى.را.از.ديگران.کپى.کرده.ام..او.نوشته.است:.
»اگر.کسي.کتاب.ايقان.را.درست.بخواند،.مــى.فهمد.
که.نه.مفهوم.و.نه.منطــوق.سخنان.بهاءاهلل.در.ايقان.
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برخالف نظر 

اشراق خاوری و 

امینی، از زمان 

فعل »ما یأتیهم« 

نمی توان چنین 

نتیجه ای گرفت 

که در آینده نیز 

پیامبر خواهد 

آمد، بلکه به 

این معناست 

که اگر پیامبری 

بیاید مردم او را 

مسخره می کنند

اين.نیست.که.چون.مردم.ســید.باب.را.

اذيت.کردند،.پس.بــاب.رسول.الهي.بوده.

است!«..اشکالى.ندارد،.ممکن.است.که.من.

بخش.هايى.از.کتاب.ايقان.را.نفهمیده.باشم.
و.لذا.درخواست.مى.کنم.مرا.آگاه.نمايند..از.لحن.غیر.
علمى.و.تمسخرآمیز.ايشان.که.بگذريم،.در.اين.مورد.
اتهاماتى.که.به.من.زده.است،.به.خود.او.باز.مى.گردد..
بله،.بهاءاهلل.چنین.چیزى.را.گفته.که.بدرفتارى.مردم.
دلیل.بر.رد.انبیا.نیست.)اگرچه.من.در.مقاله.متعرض.
آن.نشده.ام(،.اما.بدرفتارى.هاى.مردم.با.باب.را.نیز.دلیلى.
بر.حقانیت.او.شمرده.است،.آن.هم.نه.يک.دلیل.پیش.
پا.افتاده،.بلکه.بزرگ.ترين.دلیل.و.بزرگ.ترين.حجت..
بهاءاهلل.در.اواخر.کتاب.ايقان،.پس.از.اينکه.به.اذيت.و.
آزارهايى.که.بابیان.متحمل.شدند.اشاره.مى.کند،.در.
ص.156.چاپ.آلمان،.مى.نويسد:.»همین.رّد.و.سّب.و.
لعن.اهل.ارض.بر.اين.فوارس.میدان.تسلیم.و.انقطاع،.
اعظم.دلیل.و.اکبر.حّجت.بر.حّقیت.ايشان.است.و.در.
هر.آن.که.تفّکر.در.اعتراضات.جمیع.مردم.از.علماء.و.
فضالء.و.جّهال.فرمايى.در.اين.امر.محکم.تر.و.راسخ.تر.
و.ثابت.تر.مى.شوى«..آيا.اين.نشان.نمى.دهد.که.بهاءاهلل.
اذيــت.و.آزارها.را.دلیل.بر.الهــى.بودن.باب.مى.داند؟.
آيا.اين.نشــان.نمى.دهد.که.بهاءاهلل.آن.را.بزرگ.ترين.
دلیل.و.بزرگ.ترين.حجت.مى.دانسته.است؟.آيا.اينجا.
مصداق.ضرب.المثل.گردو.نیســت؟.متأسفانه.به.نظر.
مى.رسد.که.ايشان.پیش.فرض.هاى.خود.را.نه.تنها.بر.
قرآن.کريم،.که.بر.کتاب.ايقان.نیز.تحمیل.مى.کنند.

در.نوشته.ايشــان.البته.نکات.غیر.دقیق.و.بدون.

شاهد.ديگرى.نیز.يافت.مى.شود..از.اين.قبیل،.سخنان.

غیردقیقى.اســت.که.در.بارۀ.قصص.قرآن.زده.است..

او.گفته.که.داستان.هاى.قرآنى.به.منظور.»تبشیر«.و.

»تنذير«.نقل.شده.است..خوب.است.توضیح.دهند.که.

کجاى.داستان.هاى.قرآنى.حکايت.از.تبشیر.به.ظهور.

کلى.الهى.دارد..من.براى.اينکه.دلیل.داســتان.هاى.

قرآنى.را.متوجه.شــوم،.به.خود.قرآن.مراجعه.کردم..
در.سورۀ.هود.چنین.آيه.اى.در.اين.مورد.آمده.است:

ُســلِ ما  َو كالًّ نَُقصُّ َعَلیک ِمْن أَنْباِء الرُّ
نُثَبُِّت بِــِه فُؤاَدک َو جاَءک فى  هِذهِ الَْحقُّ َو 

 َو ِذكری  لِْلُمْؤِمنین )هود:120(
ٌ

ة

َ

ظ

ِ

ع

ْ

و

َ

م

و.هريک.از.سرگذشــت.هاى.پیامبران.

]خود[.را.که.بر.تو.حکايت.مى.کنیم،.چیزى.است.که.

دلت.را.بدان.اســتوار.مى.گردانیم.و.در.اين.ها.حقیقت.
براى.تو.آمده.و.براى.مؤمنان.اندرز.و.تذکرى.است.

در.اين.آيه.دلیل.بیان.داستان.هاى.پیامبران.را.سه.

چیز.ذکر.کرده.است:.اول.اينکه.دل.پیامبر.را.به.آن.ها.

استوار.گرداند..به.نظر.مى.رسد.معناى.آن.اين.باشد.که.

ايشــان.با.وجود.اذيت.و.آزارها.و.رويگردانى.هايى.که.

از.ســوى.مردم.مى.بینند،.احساس.ناراحتى.نکنند.و.

به.پشــتیبانى.دائمى.الهى،.دلگرم.باشند..دوم.اينکه.

حقايقــى.را.از.خالل.اين.داســتان.ها.بــراى.پیامبر.

روشن.کند..ســوم.هم.اينکه.موعظه.و.تذکرى.براى.

مؤمنان.باشــد..لذا.به.نظر.مى.رسد.برخالف.آنچه.که.

امینى.نوشته.است.»نصیحت.مسلمانان.....نیازى.به.

قصه.پــردازى.ندارد«،.در.ايــن.آيه.موعظه.و.تذکر.به.

مؤمنان.يکى.از.داليل.ذکر.داســتان.هاى.انبیاء.ذکر.
شده.است.

در.سورۀ.شعراء.نیز.داستان.هاى.تعدادى.از.انبیاى.

الهى.آمده.و.در.انتهاى.داســتان.ها.با.اين.آيه.مواجه.
 َو ما كاَن أَكثَُرُهْم 

ً

یــة

َ

مى.شــويم.که. » إِنَّ فى  ذلِک ل
ُمْؤِمنیَن«.)شعراء:.67،.103،.121،.139،.158،.174.
و.190(.ايــن.آيه.و.تکرار.آن.در.پايان.بیان.داســتان.
زندگــى.هر.پیامبر.نیز.نشــان.مى.دهد.کــه.در.اين.
داستان.ها.نشــانه.هايى.براى.مؤمنان.وجود.دارد.تا.از.
آنها.پند.گیرند؛.هرچند.که.ممکن.است.گروه.زيادى.از.

ايمان.آوردن،.سرباز.زنند.
در.کتاب.ايقان.بــراى.اثبات.اين.نکته.که.اذيت.و.
آزارهاى.مردم.دلیل.بر.حقانیت.مدعى.پیامبر.است،.از.
آيۀ.30.سورۀ.يس.استفاده.شده.است..دربارۀ.اين.آيه.
هم.توضیحاتى.را.در.کتاب.ذکر.کرده.و.نشان.داده.ام.
که.توجیهات.بهاءاهلل.و.اشراق.خاورى.در.تفسیر.اين.
 
ً

ة

َ

سر

َ

آيه.ناصحیح.اســت..آيه.اين.چنین.است:.»يا ح
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بهاءاهلل در کتاب 

ایقان، برخی آیات 

قرآن کریم را 

به سلیقه خود 

به موافقان یا 

مخالفان خود 

نسبت داده و هیچ 

دلیلی برای این 

کار خود نیاورده 

است. این کار 

بهاءاهلل در ایقان 

را در همان مقاله، 

»مغالطه اشتراک 

لفظ« معرفی کردم 

و اشاره کردم که 

به صرف تکرار 

نام کریم در برخی 

آیات عذاب الهی، 

نمی توان حاج 

کریم خان کرمانی 

را مصداق آن 

آیات دانست

َعَلى الِعباِد ما يأتیِهْم ِمن َرُســوٍل إاّل َكانُوا 
بِِه يستَهِزؤوَن.«.اشــراق.خاورى.در.کتاب.
قاموس.ايقان.با.اســتفاده.از.مضارع.بودن.
فعل.»ما يأتیهم« در.آيۀ.ذکر.شــده،.ذيل.

ةً َعَلى الِعباِد ما يأتیِهْم ِمن َرُسوٍل. ..« اين.
َ

سر

َ

عنوان »يا ح
نکته.را.مطرح.مى.کند.که.استهزاى.مردم.تنها.مربوط.
به.پیامبران.گذشته.نیست،.بلکه.شامل.پیامبرانى.هم.
که.در.آينده.خواهند.آمد،.مى.شود..همچنین.مثالى.
زده.است.که.مثالً.شما.مى.گويید.کتاب.خوبى.منتشر.
نمى.شــود.مگر.آنکه.من.آن.را.مى.خوانم.و.اين.جمله.
شامل.گذشته.و.آينده.است..در.پاسخ.ذکر.کردم.که.
درســت.است.که.هر.رسولى.از.طرف.خداوند.متعال.
فرستاده.شــود،.مردم.او.و.آيات.او.و.افراد.مؤمن.به.او.
را.مسخره.مى.کنند.و.همچنین.پیامبران.و.مؤمنان.به.
آنان.را.اذيت.مى.کنند،.اما.اين.مسئله.چه.ربطى.به.باب.
و.بهاءاهلل.دارد؟.اگر.پیامبر.بودن.باب.و.بهاءاهلل.روشن.
مى.شد،.آن.گاه.اين.آيات.هم.دربارۀ.آنان.مى.توانست.
صحیح.باشد..نه.آنکه.تمسخر.گروهى.از.مردم.نسبت.
به.آنان،.دلیل.حقانیت.شان.شود.)باز.هم.همان.مثال.

گرد.و.گردو.است(..
نکتــۀ.ديگر.آنکه.برخالف.نظر.اشــراق.خاورى.و.
امینى،.از.زمان.فعل.»مــا.يأتیهم«.نمى.توان.چنین.
نتیجه.اى.گرفت.که.در.آينده.نیز.پیامبر.خواهد.آمد،.
بلکه.به.اين.معناست.که.اگر.پیامبرى.بیايد.مردم.او.را.
مسخره.مى.کنند..مثالى.هم.که.اشراق.خاورى.نسبت.
به.کتاب.خوب.زده،.همین.گونه.است..اگر.کتاب.خوبى.
از.اين.پس.منتشر.نشــود،.ديگر.چه.کتابى.خوانده.
شــود؟.از.کجاى.اين.جمله.مى.توان.چنین.برداشت.
کرد.که.در.آينده.هم.کتاب.خوبى.منتشر.خواهد.شد؟.
به.عالوه.اين.آيه.از.نظر.نحوى.استثناى.منقطع.است.
و.فعل.بخش.دوم.آن.هم.ماضى.اســتمرارى.است..با.
توجه.به.آيات.پیشین.که.زمان.آن.ها.مربوط.به.گذشته.
است،.اين.آيه.نیز.از.نظر.نحوى.بايد.به.صورت.گذشته.
معنا.شود،.يعنى.»اى.واى.بر.بندگان،.هیچ.پیامبرى.بر.
آن.ها.نیامد.مگر.اينکه.او.را.مسخره.مى.کردند«..دلیل.

اين.هم.که.مترجمان.آن.را.گذشته.معنا.

مى.کنند.همین.اســت..لذا.اين.آيه.هم.از.

نظر.ادبى.اشــکالى.نــدارد.و.درعین.حال،.

داللتى.بر.آمدن.پیامبرانى.در.آينده.نخواهد.
داشت..

در.مقاله..نخست.خود.در.اولین.شماره.بهائى.شناسى.

توضیح.دادم.که.بهاءاهلل.در.کتاب.ايقان،.برخى.آيات.

قرآن.کريم.را.به.ســلیقه.خود.به.موافقان.يا.مخالفان.

خود.نســبت.داده.و.هیچ.دلیلى.بــراى.اين.کار.خود.

نیاورده.اســت..اين.کار.بهاءاهلل.در.ايقان.را.در.همان.

مقاله،.»مغالطه.اشتراک.لفظ«.معرفى.کردم.و.اشاره.

کــردم.که.به.صرف.تکرار.نام.کريــم.در.برخى.آيات.

عذاب.الهــى،.نمى.توان.حاج.کريم.خــان.کرمانى.را.
مصداق.آن.آيات.دانست.)الدخان:.49-43(.

امینــى.در.بند.3.دربــاره.بخش.تطبیق.مصاديق.

با.آيات.صحبت.کرده.اســت..او.نخست.با.استناد.به.

آيه.کريمه.»ال.َرطب.َو.ال.يابِس.ااِل.فى.ِکتاب.ُمبین«.

)االنعام:.59(.به.درســتى.اشاره.کرده.است.که.هر.تر.

و.خشــکى.)کنايه.از.همه.علوم.و.مطالب(.در.قرآن.

کريم.آمده.اســت..ســپس.به.نمونه.هاى.ديگرى.از.

تطبیق.آيات.قرآن.بر.مخالفان.خود.مانند.میرزا.تقى...

خان.امیرکبیر.استشهاد.کرده.و.در.پايان.نوشته.است:.

»به.نظر.مى.رســد.بیش.از.آنچه.بهاءاهلل.دراين.باره.به.

اشکال.بر.بخورد،.حبیبى.دچار.مشکل.باشد..اگر.ذکر.

همه.چیز.در.قرآن.هست،.پس.به.نظر.حبیبى.راجع.به.

حاجــى.محمد.کريم.خان.کرمانى،.در.قرآن.چه.نازل.

گشــته؟.کدام.آيات.قرآن.را.مى.توان.با.حاجى.مزبور.
تطبیق.داد«؟

ظاهراً.امینى.متوجه.نشــده.اســت.که.من.ادعا.

نکرده.ام.که.هرآنچه.را.که.در.قرآن.کريم.آمده.است،.

مى.دانم..ادعاى.من.به.تبعیت.از.مفسران.قرآن.کريم.

آن.است.که.هر.خشک.و.ترى.در.قرآن.کريم.هست،.

اما.خداوند.متعال،.دانش.آن.را.تنها.در.اختیار.پیامبر.و.

جانشینان.پاک.او،.يعنى.امامان.معصوم.قرار.داده.است.

و.آنان.هستند.که.به.اذن.پروردگار،.حامل.علوم.قرآن.
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معرفت از پایین 

به باال نیست، 

یعنی الزم نیست 

پیش از معرفت 

خداوند به معرفت 

مظهر ظهور دست 

یافت. بلکه قضیه 

کامالً برعکس 

است. معرفت 

خداوند، نخستین 

گام است و پس 

از حصول آن، 

معرفت پیامبر 

ایجاد می شود و 

پس از حصول 

معرفت پیامبر، 

معرفت ولی خدا 

دست یافتنی 

می گردد

هستند.و.مى.توانند.در.بحث.تطبیق.آيات.

قرآن.با.حــوادث.و.رويدادهاى.خارجى.يا.

افراد.مختلف.ورود.پیدا.کنند..حقانیت.آنان.

نیز.از.پیش.اثبات.شده.و.براى.اين.تطبیق،.
نیازمند.دلیل.نیســتند..قرآن.کريم.خود.مى.فرمايد:.
»بل.هو.آيات.بینات،.فى.صــدور.الذين.اوتوا.العلم«.
)ســورۀ.العنکبوت،.آيه.49(..يعنى.آيات.قرآن.کريم،.
آياتى.روشنگر.هستند.که.علم.آن،.در.سینه.صاحبان.
دانش.]و.وارثان.نبوت[.قرار.داده.شده.است..در.روايات.
متعدد.نیــز.صاحبان.علم.که.حافظــان.علوم.قرآن.
کريم.هستند،.اهل.بیت.پیامبر.و.امامان.علیهم.السالم.
معرفى.شــده.اند..)قمى،.تفسیر.على.بن.ابراهیم،.جلد.
2.صفحه.151؛.صفار،.بصائرالدرجات،.صفحه.204؛.
کلینى،.الکافــى،.ج1،.صــص.213-214؛.بحرانى،.

تفسیرالبرهان،.ج4.صص.325-327.و...(..
لذا.امروز.نیز.با.مراجعه.به.اهل.بیت.پیامبر،.مى.توان.
مصاديق.آيات.قرآن.را.کشف.کرد.که.البته.اين.بحث،.
خارج.از.گفتگوى.من.با.آقاى.امینى.اســت.و.مجالى.

ديگر.مى.طلبد.
آقاى.امینى.با.همان.پیش.فرض.يعنى.ادعاى.آگاهى.
من.بر.تمام.علوم.قرآن.کريم،.از.من.پرسیده.است.که.
چه.آيه.يا.آياتى.دربارۀ.حاج.کريم.خان.کرمانى.آمده.
است؟!.واضح.است.که.من.ادعاى.آگاهى.بر.تمام.علوم.
قرآن.را.ندارم.و.در.چنین.مواردى،.»نمى.دانم«.بهترين.
پاســخ.و.پاسخى.عالمانه.است..هرگاه.که.من.چنین.
ادعايى.کردم،.جاى.پرسش.از.من.هم.هست.که.به.چه.
دلیل.و.نشانه.اى.مى.توانم.تعیین.مصداق.کنم؟.دقیقاً.
نکته.قابل.توجه.نیز.همین.است.که.امینى.با.فرض.آن.
ادعا.از.من.پرســیده.است:.بهاءاهلل.»بر.پايۀ.چه.قانون.
و.قاعده.اى.آيه.يا.آياتي.را.مصداق.حاجــى.مزبور.قرار.
داده.است«؟.آرى،.حال.من.حال.کسى.نیست.که.به.
بهاءاهلل.ايمان.دارد.و.هرچه.او.مى.گويد.دربست.قبول.
مى.کند.)مانند.حالى.که.نسبت.به.امامان.دوازده.گانه.
و.جانشینان.بر.حق.پیامبر.اسالم.دارم(.بلکه.حال.من.
حال.کسى.اســت.که.هنوز.به.بهاءاهلل.ايمان.نیاورده.

و.در.حال.تحقیق.اســت.تا.راستى.گفتار.

و.حقانیت.احتمالى.او.برايش.روشن.شود..

هرگاه.حقانیت.ايشان.ثابت.شد،.البته.اين.

تطبیق.ها.را.هم.مى.توان.پذيرفت،.وگرنه.

پیش.از.آن.نیاز.به.ارائه.دلیل.و.مدرک.و.بّینه.خواهد.

بود..البته.که.تاکنون.شواهد.خالف.حقانیت.بهاءاهلل.
بسى.بیشتر.است..لذا.بر.سخنانش.دلیل.مى.خواهم.

امینى.در.بند.4.درباره.تضمین.آيات.قرآن.نوشته.

است..اگرچه.او.به.محتواى.مطلب.نپرداخته،.در.عوض.
نمونه.اى.را.شــامل.آيۀ »الل نور السماوات و االرض« 
که.براى.آن.ذکر.کرده.بودم،.مورد.بررسى.قرار.داده.و.
توضیح.داده.است..قابل.توجه.آنکه.حداقل.8.نمونه.از.
تضمین.نابجا.در.پايان.نامه.و.کتاب.حاصل.از.آن.مورد.
توجه.قــرار.گرفته.و.موضوع.به.همین.يک.آيه.ختم.
نمى.شــود..)حبیبى،.نقدى.بر.شاه.بیت.غزل،.332(.
بااين.حال.امینى.براى.تبیین.جايگاه.اين.آيه.شريفه.
قرآن.و.علت.تضمین.آن.در.کتاب.ايقان.گفته.اســت.
که.طبق.الهیات.بهائى.سه.عالم.وجود.دارد:.عالم.حق،.
عالم.امر،.عالم.خلق..به.اعتقاد.بهائیان.و.امینى.به.عالم.
حق.راهى.نیست.و.البته.من.نمى.دانم.از.کجا.مى.توان.
وجود.عالمى.را.فهمیــد.که.هیچ.راهى.براى.درک.و.
فهم.از.آن.نیست؟!.توجه.کنید.که.اين.عالم،.ارتباطى.با.
خداوند.متعال.ندارد،.چون.عالم.امر.را.اهلل.معرفى.کرده.
است..ازآنجاکه.براى.وجود.اصل.اين.سه.عالم.دلیلى.
بیان.نشده.است،.نمى.توان.از.اين.تقسیم.بندى.استفاده.
کرد..اين.تقسیم.بندى،.نه.قائم.بر.برهان.عقلى.خاصى.
اســت.و.نه.با.وجدان.آدمى،.ادراک.آن.قابل.تحصیل.
است..تنها.ادعايى.از.سوى.بهاءاهلل.محسوب.مى.شود.
که.ممکن.است.براى.آقاى.امینى.قابل.پذيرش.باشد..
امینى.در.ادامه.مى.نويســد:.»به.ديگر.ســخن.در.
الهیات.بهائى،.»عالم.امر«.خالق.»عالم.خلق«.است.و.
آنچه.که.در.ادبیات.اسالمى.به.نام.»اهلل«.خوانده.شده،.
در.الهیات.بهائى.به.»عالم.امر«.اطالق.مى.شود..بنابراين.
وقتى.در.قرآن.عنوان.شده.که.خداوند.نور.آسمان.ها.و.
زمین.است،.از.منظر.اعتقاد.بهائى،.اين.جمله.مربوط.
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به.»عالم.امر«.اســت.و.ساده.ترين.معناى.

آن.اين.اســت.که.پیامبران،.نور.آسمان.ها.

و.زمین.هســتند،.يعنى.شناسايى.و.فهم.

حقیقــت،.فقط.از.طريــق.مظاهر.ظهور.
امکان.پذير.اســت..دراين.صورت.اســت.که.از.منظر.
اعتقاد.بهائى،.هرکسى.که.مظهر.ظهور.است،.مى.تواند.
مصداق.»نور.آســمان.ها.و.زمین«.باشــد..قســمت.
عمده.اى.از.کتاب.ايقان.به.موضوع.اطالق.صفات.الهى.
به.مظاهر.ظهور.اختصاص.يافته.است..وقتى.در.قرآن،.
وعده.لقاءاهلل.به.مؤمنان.داده.شده.است،.بهاءاهلل.آن.را.
به.معناى.لقاى.مظهر.ظهور.گرفته.و.به.همین.واسطه.
معضالت.بسیار.ديگرى.را.که.مفسران.نتوانسته.اند.حل.

کنند،.حل.کرده.است«.
درباره.اطالق.صفات.الهــى.به.مظاهر.ظهور.الزم.
است.ابتدا.اين.عوالم.با.خصوصیاتشان.مشخص.شوند.
و.ســپس.از.ويژگى.هاى.آن.ها.در.تطبیق.بر.مظاهر.
ظهور.اســتفاده.شود..بد.نیست.اشــاره.اى.به.عقائد.
اســالمى.در.اين.مورد.بکنم..در.ابتدا.توجه.کنید.که.
باب.معرفت.خداوند.متعال.از.سمت.ما.بسته.است،.اما.
خداوند.خويشتن.را.به.ما.مى.شناساند.و.از.آن.طرف.
راه.بسته.نیست..توجه.به.اين.روايت.براى.درک.اين.

معنا.ضرورى.به.نظر.مى.رسد:.
ِ َعَلى َخْلِقِه  ِ علیه السالم قَاَل: لَیَس لِلَّ َعْن أَبِى َعْبداللَّ
فَُهْم َو  ِ أَْن يَعرِّ فَُهْم َو لِْلَخْلِق َعَلى اللَّ أَْن يْعِرفُوا قَْبَل أَْن يَعرِّ
فَُهْم أَنْ  يْقبَُلوهُ. )صدوق، التوحید،  ِ َعَلى الَْخْلِق إَِذا َعرَّ لِلَّ

ص412 ح 7(.
حضرت.صادق.)علیه.الســالم(.فرمودند:.خدا.را.بر.
آفريدگانش.حق.شناختن.نیست..که.خود.به.معرفت.
رسند.پیش.از.آنکه.خود.را.به.ايشان.بشناساند.و.خلق.
را.بر.خدا.حق.شناســانیدن.است.که.خود.را.بر.آنان.
بشناســاند.و.خدا.را.بر.خلق.آن.حق.است.که.چون.

خود.را.به.ايشان.شناساند،.قبول.کنند.
مى.دانیــم.که.ما.نمى.توانیــم.خودمان.به.معرفت.
خداوند.متعال.برســیم،.بلکه.اگر.خداوند.خود.را.به.
ما.بشناساند،.به.معرفت.او.دست.خواهیم.يافت..اگر.

راه.معرفت.خداوند.مســدود.بود،.چطور.

خداونــدى.را.که.نمى.شناســیم.عبادت.

کنیم؟.بنابراين.درست.است.که.چشم.ها.

او.را.درک.نمى.کنند،.بلکه.افکار.و.اوهام.نیز.

به.او.دسترسى.ندارند،.اما.ازآنجاکه.خداوند.خود.را.به.

ما.فطرتاً.شناسانده.است،.او.را.مى.شناسیم..به.همین.

دلیل،.در.عرفان.اسالمى،.مراتب.معرفت.از.پايین.به.

باال.نیست،.يعنى.الزم.نیست.پیش.از.معرفت.خداوند.

به.معرفت.مظهر.ظهور.دست.يافت..بلکه.قضیه.کاماًل.

برعکس.است..معرفت.خداوند،.نخستین.گام.است.و.

پس.از.حصول.آن،.معرفت.پیامبر.ايجاد.مى.شــود.و.

پس.از.حصول.معرفت.پیامبر،.معرفت.ولى.خدا.دست.
يافتنــى.مى.گــردد..لذا.در.

ادعیه.مى.خوانیم:.
ْفنِي نَْفَســکَ  » اللَُّهمَّ َعرِّ
ْفنِي نَْفَسَک  ََّک إِْن لَْم تَُعرِّ فَِإن
ْفنِي  لَْم أَْعِرْف نَبِیََّک اللَُّهمَّ َعرِّ
ْفنِي  ََّک إِْن لَْم تَُعرِّ ـَک فَِإن نَبِیَـّ
تََک اللَُّهمَّ  نَبِیََّک لَْم أَْعِرْف ُحجَّ
ََّک إِْن لَْم  تََک فَِإن ْفنِي ُحجَّ َعرِّ
تََک َضَلْلُت َعْن  ْفنِي ُحجَّ تَُعرِّ
ِدينِي « )كلینى، الكافى، ج1 
ص 337 و 342؛ نعمانــى، 

الغیبه، 166؛ صــدوق، كمال الديــن، ج2 ص 342؛ 
طوسى، الغیبه، 334(.

خداوندا.خودت.را.به.من.بشناسان.که.اگر.خود.را.

به.من.نشناسانى،.از.شناخت.پیامبرت.بازخواهم.ماند..

خداوندا.پیامبرت.را.به.من.بشناسان.که.اگر.از.معرفت.

پیامبرت.باز.بمانم،.ولى.تو.را.نخواهم.شناخت..خداوندا.

ولى.خود.را.به.من.بشناسان.که.اگر.ولى.تو.را.نشناسم،.
در.دين.خود.گمراه.مى.شوم..

بنابراين.اصل.معرفت.و.شناخت،.نعمتى.است.که.

خداوند.به.انسان.مى.دهد.و.با.اين.شناخت،.مى.توان.

بــه.خداوند.متعال.معرفت.يافــت.و.همین.معرفت،.

باالترين.عبادت.و.پیش.نیاز.تمام.عبادت.هاى.بعدى.

اما اگر مفسری 

پیشاپیش 

نظریه ای را مسلم 

گرفت و سپس 

کوشید تا با 

تحریف متن، مفاد 

آن را با نظریه ی 

خود سازگار کند، 

کار او تفسیر به 

رأی است
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اگر مفسری با 

پیش فرض خاصی 

وارد فرایند 

تفسیر و گفت ؤگو 

با متن شود و در 

ضمن این گفتگو 

به اقتضای دلیل 

و درصورت لزوم 

پیش فرض های 

پیشین خود را 

اصالح کند کار او 

تفسیر است نه 

تفسیر به رأی. 

اما اگر مفسری 

پیشاپیش 

نظریه ای را مسلم 

گرفت و سپس 

کوشید تا با 

تحریف متن، مفاد 

آن را با نظریه ی 

خود سازگار کند، 

کار او تفسیر به 

رأی است

است..هرچند.که.پس.از.شناخت.پیامبر.و.

ولى.خدا،.با.پیروى.از.تعالیم.آن.بزرگواران،.

مى.توان.بــه.مراتب.باالتــرى.از.معرفت.

خداوند.نیز.دست.يافت.و.معرفت.پیشین.و.
اولیه.را.تکمیل.کرد.

درباره.صفات.خداوند.متعال.نیز.به.همین.شــکل.

اســت..يعنى.ما.درباره.صفات.خداوند.متعال.درکى.

نداريم..اگــر.خداوند.متعال.به.ما.معرفت.بدهد،.او.را.
مى.شناسیم.10.

امینى.در.بند.5،.توضیحات.من.دربارۀ.تفســیر.به.

رأى.را.عجیب.تريــن.و.بى.معنى.ترين.بخش.قلمداد.

کرده.اســت..در.پاسخ.به.مطالب.او،.توجه.به.مطالب.
ذيل.خالى.از.لطف.نیست:

تفسیر.به.رأى.به.دو.معناست:.يکى.در.برابر.»تفسیر.

بى.رأى«.و.ديگرى.در.برابر.تفسیر.موجه.يا.متکى.بر.

شواهد.و.قرائن..فهم.متن،.بدون.داشتن.پیش.فرض.

ممکن.نیست،.اما.هر.پیش.فرضى.پیش.داورى.نیست.

و.همه.پیش.فرض.ها.هم.در.عرض.هم.نیستند..میان.

ماه.من.تا.مــاه.گردون/.تفاوت.از.زمین.تا.آســمان.

اســت..پیش.فرض.مدلل.داريم.و.پیش.فرض.نامدلل.

و.پیش.فــرض.مربوط.داريــم.و.پیش.فرض.نامربوط..

صرف.داشــتن.پیش.فرض،.يک.تفسیر.را.به.تفسیر.

به.رأى.تبديل.نمى.کند..اگر.مفســرى.با.پیش.فرض.

خاصى.وارد.فرايند.تفسیر.و.گفت.وگو.با.متن.شود.و.

در.ضمن.اين.گفت.وگو.به.اقتضاى.دلیل.و.درصورت.

لزوم.پیش.فرض.هاى.پیشین.خود.را.اصالح.کند.کار.

او.تفســیر.است.نه.تفســیر.به.رأى..اما.اگر.مفسرى.

پیشاپیش.نظريه.اى.را.مسلم.گرفت.و.سپس.کوشید.

تا.با.تحريف.متن،.مفاد.آن.را.با.نظريه.ى.خود.سازگار.
کند،.کار.او.تفسیر.به.رأى.است.

وجود.هر.داورى.پیشــین.به.معناى.پیش.داورى.

نیست..پیش.داورى.يعنى.اينکه.مفسر.در.مقام.فهم.

متن.به.جاى.اينکه.بکوشد.ذهن.خود.را.با.متن.منطبق.

کند،.بکوشد.متن.را.با.ذهن.خود.منطبق.کند..داشتن.

داورى.پیشــین.يعنى.اينکه.مفسر.تصديقاتى.دربارۀ.

عالم.و.آدم.و.متن.و.زمینه.و.نويســنده.و.

گوينده.و.غیره.و.تصــورات.و.فرضیه.ها.و.

ســؤال.هايى.درباره.معناى.متن.در.ذهن.

خود.داشته.باشد.و.سپس.بکوشد.تا.ببیند.

از.اين.فرضیه.ها.کدام.يک.توسط.متن.تأيید.مى.شود.و.
متن.چگونه.به.سؤاالت.او.پاسخ.مى.دهد.

فرايند.تفسیر،.فرايندى.مشتمل.بر.حدس.و.تأيید.و.

ابطال.است..تفسیر.به.رأى.يعنى.مفسر.به.جاى.اينکه.

حدس.هاى.خود.را.از.طريق.ســنجیدن.آن.ها.با.متن.

ابطال.يا.تأيید.کند،.با.دالئل.غیر.معتبر.يا.غیر.کافى.و.

يا.با.علل.)امور.غیر.معرفت.شناسانه(.ابطال.و.يا.تأيید.

کند.و.ســپس.بکوشد.شــاهدى.از.متن.به.سود.آن.

دســت.و.پا.کند..لذا.تفسیرها.به.درست.و.نادرست،.

حق.و.باطل،.موجه.و.غیرموجه،.تفســیر.و.تفسیر.به.

رأى.تقسیم.مى.شوند..البته.در.مواردى.معناى.متن.

مجمل.باقى.مى.ماند.و.مفسر.به.تکافوى.ادله.مى.رسد.

و.قادر.نیســت.با.تکیه.بر.داليل.معرفت.شناســانه.

هیچ.يک.از.معانى.محتمل.را.بر.ديگرى.ترجیح.دهد..

در.اين.حالت.وظیفۀ.او.سکوت.است..تفسیر.به.رأى.

يعنى.ترجیح.يک.احتمــال.در.مورد.معناى.متن.بر.

احتماالت.رقیب.براساس.دالئل.ناموجه.يا.براساس.هوا.

و.هوس.و.تمايالت.نفســانى.و.به.خاطر.انگیزه.اى.غیر.

از.حقیقت.جويى؛.اما.تفسیر.موجه.يعنى.ترجیح.يک.

احتمال.بر.احتماالت.رقیب.براساس.پیش.فرض.هاى.

موجه.و.مدلل.و.شــواهد.و.قرائــن.موجود.در.متن.و.
زمینه.

از.شواهد.تفســیر.به.رأى،.همین.است.که.امینى.

به.پیروى.از.بهــاءاهلل.در.مورد.قیامت.و.ظهور.پیامبر.

بعدى.انجام.داده.اســت..اين.مثال.خوبى.اســت.که.

خوانش.ايشان.از.مفهوم.قیامت.با.قرآن.تطبیق.ندارد..

ايشان.مفهومى.را.مفروض.درنظر.گرفته.اند.و.آيات.را.

با.آن.تطبیق.داده.اند..از.نظر.امینى.ظهور.پیامبر.بعدى.

مفروض.است.و.البته.دلیلى.بر.آن.ندارد.و.دالئل.علیه.

آن.فراوان.است..به.عالوه،.در.نوشته.هاى.آقاى.امینى.و.

ديگر.مبلغان.و.محققان.بهائى،.معلوم.نمى.شود.که.چرا.
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مالحظه می شود 

که این آیات در 

وعده به قیامت 

موعود به صراحت 

می گوید که 

استخوان ها و 

ذرات بدن در آن 

روز جمع می شوند 

و شخص مرده به 

مرگ جسمانی، 

به صورت جسمانی 

برانگیخته می شود 

و ابداً ربطی به 

حشر و حیات 

روحانی در نشئه 

دنیا ندارد، زیرا 

که عالم شدن 

جاهل و مؤمن 

شدن کافر که 

بعث و حیات 

روحانی است، 

ربطی به استخوان 

و ذرات بدن و 

از هم پاشیدن و 

جمع شدن آن ها 
ندارد

بهاءاهلل.اين.مظهر.است؟.به.نظر.مى.رسد.که.

اشکال.اصلى.در.اينجا.هم.همان.تحمیل.

نظر.خود.بر.متون.است.که.در.سرتاسر.نقد.
آقاى.امینى.بر.مقاله.من،.به.چشم.مى.آيد.

ْأ  َر الُْقْرآَن بَِرأْيِه فَْلیتَبَوَّ در.روايات.هســت.که.َمْن فَسَّ
َمْقَعَدهُ ِمَن النَّار.)ابن.ابى.جمهور،.عوالى.اللئالى،.ج.4،.ص.
104(..و.در.روايــت.ديگر.اســت.که.هرکس.قرآن.را.
با.راى.خود.تفســیر.کند،.اگر.صحیح.بگويد.پاداشى.
ندارد.و.اگر.خطا.کند،.پس.او.دورترين.فرد.به.آسمان.
است.)عیاشى،.تفسیر،.ج1.ص.17(..روايات.ديگرى.
هم.هست.که.تفسیر.به.رأى.را.مذموم.و.نادرست.تلقى.
کرده.اند..اين.چنین.نیســت.که.تفسیر.به.رأى.قرآن.
کريم،.از.نظر.پیامبر.اســالم.و.امامان.علیهم.السالم،.
امرى.روا.باشد.و.اشکالى.نداشته.باشد؛.بلکه.پیامدهاى.

وحشتناک.اخروى.درپى.خواهد.داشت..
قــرآن.اليه.هاى.معنايى.مختلفــى.دارد.و.چنین.
نیســت.که.از.يک.آيه.قرآن.کريم،.تنها.يک.مفهوم.
قابل.استخراج.باشد..رسول.اکرم.صلى.اهلل.علیه.و.آله.
فرمودند:.قرآن.داراى.ظاهر.و.باطنى.است..ظاهر.آن.
احکام.الهى.و.باطن.آن.علوم.گوناگون.است..ظاهرش.
زيبا.و.باطن.آن.عمیق.است«.)کلینى،.الکافى،.ج2.ص.
599(..شايد.مفسرى.معنا.و.مفهوم.اليه.اى.را.بگويد.و.
ديگرى.تفسیر.اليه.اى.ديگر.را..اما.اين.گونه.نیست.که.
اين.تفســیرها.بى.ضابطه.و.قانون.باشد..اصول.تفسیر.
قرآن.کريم،.بر.اســاس.آيات.قرآن.و.روايات.رسیده.از.
اهل.بیت.علیهم.الســالم.و.موازين.عقلى.پیش.از.اين.
تبیین.شده.و.روش.تفسیر.کردن.آن.براى.مسلمانان.
کامال.مشخص.است..اين.گونه.هم.نیست.که.هرگونه.
تفســیر.و.تأويل.را.بتوان.پذيرفت.و.دست.همگان،.
مانند.بهاءاهلل.براى.تأويل.آيات.قرآن.کريم.باز.باشــد..
بلکه.ضوابطى.بر.اين.تفسیر.و.تأويل.حاکم.است.که.
از.جملــه.مهم.ترين.آن.ها،.عدم.مخالفت.با.نصوص.و.
محکمات.قرآن.کريم.اســت،.چیزى.که.در.تأويالت.
بهاءاهلل.نسبت.به.آيات.قرآن.در.کتاب.ايقان.به.چشم.
نمى.خــورد..)مانند.تأويل.خداوند.به.مظاهر.ظهور(.و.

آقاى.امینى.بر.آن.تأکید.و.اصرار.مى.ورزد..

اما.بايد.دانست.که.اين.تأويالت.بهاءاهلل.به.

دلیل.مغايرت.با.محکمات.کتاب،.موجه.و.
قابل.پذيرش.نیست.

نکته.جالبى.که.در.اينجا.بايد.به.آن.اشارت.کنم.آن.

است.که.برخالف.قرآن.کريم،.اين.ويژگى.چندمعنايى.

عبارات،.در.کتاب.ايقان.نیست.و.براى.فهم.آن.بايد.تنها.

ظاهر.آن.را.درنظر.گرفت.و.حق.تفسیر.آن.را.نداريم،.

چراکه.خود.بهاءاهلل.و.البته.پیش.از.او.باب،.حق.تفسیر.

متون.خود.را.از.پیروان.سلب.کرده..)باب،.بیان.عربى،.

ص5؛.اشراق.خاورى،.گنجینه.حدود.و.احکام،.340(.

و.آنان.را.ملزم.به.شناخت.ظاهر.متن.کرده.اند..بگذريم.

که.بعدها.و.براســاس.نیازهاى.گوناگون.عبدالبهاء.و.

شوقى.بعضاً.عبارات.بهاءاهلل.از.جمله.در.کتاب.ايقان.را.

تفسیر.کرده.اند،.اما.آنچه.مسلم.است،.در.میان.بهائیان.

وفــادار.به.بیت.العدل،.پس.از.مرگ.شــوقى،.بهائیت.

ديگر.مفسرى.ندارد..لذا.تفسیر.گفتار.بهاءاهلل.در.ايقان.

و.خارج.کردن.آن.از.ظاهر.متن.توســط.آقاى.امینى،.

برخالف.موازين.شناخته.شده.در.خود.بهائیت.است..

به.عالوه.اصول.شناخته.شــده.ايشان.در.تفسیر.متون.

بهاءاهلل.چیســت؟.آيا.بیت.العدل.هم.همین.تفسیر.را.

از.عبارات.ايقان.کرده.است؟.تفسیر.بیت.العدل.بر.چه.

اصولى.قرار.دارد؟.به.نظر.مى.رســد.تا.پیش.از.تدوين.

راه.هاى.تفسیر.سخن.بهاءاهلل،.نتوان.تفسیرهاى.آقاى.
امینى.از.کتاب.ايقان.را.پذيرفت.

امینى.براى.اينکه.نشــان.دهد.پس.از.پیامبر.اکرم.

صلى.اهلل.علیه.و.آله.باز.هم.پیامبر.خواهد.آمد،.آياتى.

از.ســورۀ.قیامت.را.ذکر.کرده.که.در.آن.گفته.شــده.

که.بیان.قرآن.کريم.بر.عهدۀ.خداوند.متعال.اســت،.

پس.باز.هم.بايد.پیامبــر.بیايد.تا.بیان.قرآن.کريم.را.

بیاورد..ايشان.توجه.نکرده.اند.که.منطقاً.الزم.نیست.

پیامبر.ديگرى.بیايد.تا.خداوند.بیان.قرآن.کريم.را.انجام.

دهد؛.بلکه.حضــرت.حق.مى.تواند.براى.پیامبر.اکرم،.

بیان.قرآن.را.انجام.دهد.تا.در.همان.زمان.يا.بعداً.و.يا.

در.زمان.مقتضى،.پیامبر.يا.جانشینان.او،.اين.بیان.را.
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عالوه بر 
توضیحاتی که 

دادم که نشان 

می دهد خداوند 

نمی آید، در الیه 

معنایی دیگری، 

به گونه ای دیگر 

نیز این آیه را 

می توان تفسیر 

کرد. اگر به جای 

خداوند، عذاب 

خداوند را 

درنظر بگیریم، 

دراین صورت 

این آیه به صورت 

مثبت می تواند 

معنا شود. این 

تفسیر نیز در 

روایات آمده 

است

براى.مردم.و.طالبان.حقیقت.بازگو.کنند..

به.همین.دلیل.جانشــینان.پیامبر.بیان.

قرآن.و.معارف.آن.را.از.ايشان.به.ارث.برده.

و.در.وقــت.مقتضى.بیان.کرده.اند..لذا.اين.
استفاده.از.آن.آيات.به.هیچ.وجه.نمى.تواند.براى.اثبات.
ظهور.پیامبرى.پس.از.رسول.خدا.صلى.اهلل.علیه.و.آله.
قابل.قبول.باشد..اين.مسئله.هم.شاهد.ديگرى.بر.اين.
اســت.که.امینى.داورى.پیشین.و.خوانش.خود.را.بر.

آيات.قرآن.کريم.بار.کرده.است..
دوســت.دارم.از.امینــى.بپرســم.که.آيــا.درباره.
بخش.هايى.از.مقاله.من.که.در.پاسخ.خود.متعرض.آن.
نشده..اند،.صحت.مطالب.را.قبول.کرده.اند؟.مثالً.درباره.
آيه.51.ســورۀ.اسرا.قبول.دارند.که.آن.آيه.نمى.تواند.
درباره.قیامت.با.معناى.مورد.نظر.بهاءاهلل.باشد؟.درباره.
اين.آيه.در.مقاله.نوشــته.بودم.کــه.اگر.به.کل.آيه.و.
آيات.قبل.و.بعد.آن.دّقت.کنیم،.مى.بینیم.که.نمى.توان.

معناى.مورد.نظر.بهاءاهلل.را.برداشت.کرد:
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]کفار[.گفتند.هرگاه.ما.اســتخوان.ها.و.ريزه.ريزه.

شويم.آيا.از.نو.برانگیخته.خواهیم.شد.)و.دوباره.زنده.

مى.شويم؟(.بگو.سنگ.شويد.و.يا.آهن.شويد.يا.چیزى.

که.بزرگ.تر.از.آهن.و.سنگ.باشد،.بشويد.)يعنى.هر.

قدر.هم.مى.خواهید.عصبانى.شويد،.خداوند.اين.عمل.

را.خواهد.نمود.و.شما.را.برخواهد.انگیخت(.پس.کفار.

مى.گويند.بعد.از.مردن.چه.کسى.ما.را.بر.مى.گرداند؟.

بگو.آن.خدايى.که.شــما.را.اول.بــار.پديد.آورد..پس.

سرهاشــان.را.مى.جنبانند.به.ســوى.تــو.و.)از.روى.

استهزاء(.مى.گويند:.چه.وقت.خدا.ما.را.بر.مى.گرداند؟.

بگو.امید.است.که.نزديک.باشد.و.آن.روزى.است.که.

او.شما.را.مى.خواند.پس.شما.جواب.او.را.مى.دهید.با.

ستايش.او.و.گمان.مى.کنید.که.جز.اندکى.

درنگ.نکرده.ايد.)و.حال.آنکه.ممکن.است.

سال.ها.گذشته.باشــد.از.زمان.مرگتان.تا.
هنگام.بعث.و.نشورتان(.

مالحظه.مى.شود.که.اين.آيات.در.وعده.به.قیامت.

موعود.به.صراحت.مى.گويد.که.اســتخوان.ها.و.ذرات.

بدن.در.آن.روز.جمع.مى.شــوند.و.شــخص.مرده.به.

مرگ.جسمانى،.به.صورت.جسمانى.برانگیخته.مى.شود.

و.ابداً.ربطى.به.حشــر.و.حیات.روحانى.در.نشئه.دنیا.

ندارد،.زيرا.که.عالم.شدن.جاهل.و.مؤمن.شدن.کافر.

که.بعث.و.حیات.روحانى.اســت،.ربطى.به.استخوان.

و.ذرات.بدن.و.از.هم.پاشــیدن.و.جمع.شــدن.آن.ها.

ندارد..درباره.قیامت،.به.منظور.طوالنى.نشــدن.اين.

مقاله،.از.ايشان.و.خوانندگان.گرامى.مى.خواهم.تا.به.

مقاله.اى.که.در.اين.موضوع.در.شمارۀ.گذشته.فصلنامۀ.

بهائى.شناسى.به.چاپ.رسیده.است،.مراجعه.فرمايند.

و.درصورت.تمايل،.آن.را.نقد.فرمايند..)خانزاده،.پاسخ.

به.شبهات.بهائى،.چالش.هاى.معناى.نوين.قیامت.در.

آيین.بهائى،.فصلنامۀ.بهائى.شناسى،.شماره.دوم.و.سوم.
ص212-187(.

امینى.متنى.از.مرحوم.آقاى.مطهرى.درباره.آيۀ.27.

سورۀ.ملک.نقل.کرده.اند.که.ايشان.گفته.اند.که.معناى.

آن.آيه.را.نمى.توانند.به.روشنى.بیان.کنند..اين.مسئله.

اشکالى.به.استاد.مطهرى.وارد.نمى.کند..ايشان.نیز.به.

مانند.بســیارى.ديگر.از.افراد.که.ممکن.است.معنى.

آيه.اى.را.ندانند،.معناى.آن.را.نمى.دانسته.اند.و.البته.با.

آزادگى،.اين.عدم.اطالع.را.بیان.کرده.اند..طبعاً.ايشان.

ادعاى.دانستن.تمامى.قرآن.را.نکرده.اند..همان.طور.که.

مى.دانیم،.قرآن.کريم.کتاب.عظیمى.است.که.علم.آن.

را.پیامبر.و.وارثان.ايشان.دارند..جاى.پرسش.از.ايشان.

است.که.آيا.با.توجه.به.بیانات.بهاءاهلل.مى.توانند.اين.آيه.
را.معنا.کنند؟.

درباره.آيۀ.210.ســورۀ.بقره.که.در.نســخه.هاى.

قديمى.خطى.ايقان.به.شــکلى.متفاوت.با.متن.قرآن.

کريم.نوشــته.شده.اســت.و.در.نسخه.هاى.جديدتر.
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از اشکاالتی است 

که به ساختار 

فکری ایشان 

وارد است که 

معنای کلمات را 

از جایگاه خویش 

خارج می کنند؛ 

آن هم بدون 

هیچ قرینه ای! 

همان چیزی که 

پیشتر نیز بارها 

درباره آن سخن 

گفته ام. یعنی 

ایشان مفروضات 

خود را آن گونه 

که دلخواهشان 

است بر متون 

مختلف حتی 

ایقان بار می کنند 

و بدون شاهد 

سخن می گویند 

و هرجا که الزم 

بدانند، کالم را از 

ظاهر خود خارج 

می کنند؛ آن هم 
بی دلیل

اصالح.شده.اســت،.در.مقاله.نوشته.ام.که.

معناى.اين.آيه.استفهام.انکارى.است..آيه.
چنین.اســت:.»َهْل يْنُظُروَن إاِلَّ أَْن يْأتِیُهُم 
«..امینى.

ُ

کة

ِ

الئ

َ

م

ْ

ُ فى  ُظَلٍل ِمَن الَْغماِم َو ال اللَّ
مرا.متهم.کرده.اســت.که.معناى.استفهام.انکارى.را.
نفهمیده.ام..از.نظر.ايشــان.اين.آيه.استفهام.انکارى.
نیست..توجه.به.نکات.ذيل.در.پاسخ.آقاى.امینى.الزم.

به.نظر.مى.رسد:
اســتفهامى.بودن.ســاختار.اين.آيه.با.وجود.واژه.
»هل«.در.آغاز.آن.روشــن.است؛.اما.استفهام.انکارى.
بودن.با.توجه.به.معنا.مشــخص.مى.شــود..معناى.
تحت.اللفظى.اين.آيه.چنین.مى.شود.که.»آيا.منتظرند.
جز.اينکه.خداوند.و.فرشــتگان.در.سايبان.هايى.از.ابر.
سپید.به.سوى.آنان.بیايند؟«.ازآنجاکه.خداوند.شیئى.
نیســت.که.بیايد.يا.نیايد،.لذا.اين.آيــه.را.به.صورت.
استفهام.انکارى.درنظر.گرفته.ام..يعنى.مسلم.است.که.
چنین.اتفاقى.نخواهد.افتاد.و.بى.دلیل،.چنین.انتظارى.

مى.کشند..
امینى.گفته.اســت.که.با.توجه.بــه.لفظ.»اال«.در.
آيه،.معناى.آن.چنین.مى.شود.که.»خداوند.حتماً.در.
ســايه.هايى.از.ابر.خواهد.آمد.و.آيا.شما.غیر.از.اين.را.
انتظار.داريد؟«..اين.گونه.معنا.کردن.درست.نیست،.
زيرا.»اال«.همان.طور.که.ايشــان.هم.در.ترجمۀ.خود.
ذکر.کرده.اند،.به.انتظار.باز.مى.گردد.و.نشان.مى.دهد.
که.آنان.اين.انتظار.را.مى.کشند،.نه.اينکه.انتظار.آنان.
حتماً.بايد.واقع.شــود..اين.مســئله.واضح.است.که.
خداوند.نخواهد.آمد،.زيرا.همان.طور.که.همه.مى.دانیم.
خداوند.جسم.نیست.که.بخواهد.بیايد.يا.نیايد..اصل.و.

ترجمه.آيه.شريفه.چنین.است:
ُ فى  ُظَلٍل ِمَن الَْغماِم  َهْل يْنُظــُروَن إاِلَّ أَْن يْأتِیُهُم اللَّ
ِ تُْرَجُع اْلُُموُر   َو قُِضــى اْلَْمُر َو إِلَــى اللَّ

ُ

کــة

ِ

الئ

َ

م

ْ

َو ال
)بقره/210(

مگر.انتظار.آنان.غیر.از.اين.است.که.خدا.و.فرشتگان،.

در.]زير[.سايبان.هايى.از.ابر.سپید.به.سوى.آنان.بیايند.

و.کار.]داورى.[.يکسره.شــود؟.و.کارها.به.سوى.خدا.

بازگردانده.مى.شود؟
در.مواجهه.با.اين.آيه.به.نظر.مى.رســد.
که.کافــران،.انتظار.دارند.تــا.خداوند.در.
سايبان.هايى.از.ابر.بیايد،.و.اين.انتظار.آنان.
طبعاً.انتظار.نابجايى.اســت..شأن.نزولى.هم.که.براى.
اين.آيه.نقل.شــده.اســت،.همین.معنا.را.مى.رساند..
شــأن.نزول.اين.آيه.در.روايات.چنین.آمده.است.که.
وقتى.حضرت.پیامبــر.اکرم.صلى.اهلل.علیه.و.آله.انواع.
و.اقســام.آيات.و.نشانه.ها.و.معجزات.را.آوردند.و.براى.
کافران.عذرى.باقى.نگذاشتند،.بااين.حال.باز.هم.آنان.
درخواست.معجزات.ديگر.مى.کردند.و.پیشنهادهاى.
باطل.که.اشــکال.عقلى.داشــت،.مى.نمودند..آن.گاه.
خداوند.اين.آيه.را.نــازل.فرمود..متن.روايت.ذيل.در.

فهم.اين.آيه.قابل.تأمل.است:
وقتى.پیامبر.اکرم.)صلــى.اهلل.علیه.و.آله(.بر.کفار.
و.مشــرکان.با.دالئل.خود.غلبه.يافت.و.عذر.و.بهانۀ.
آن.ها.را.با.معجــزات.خويش.رد.کرد،.بعضى.از.آن.ها.
از.آوردن.ايمــان.امتناع.ورزيدنــد.و.تقاضاى.انجام.
کارهاى.باطلى.نمودند.کــه.در.اين.آيه.مى.فرمايد:.و.
گفتند:.»تا.از.زمین.چشمه.اى.براى.ما.نجوشانى،.هرگز.
بــه.تو.ايمان.نخواهیم.آورد..يا.]بايد[.براى.تو.باغى.از.
درختان.خرما.و.انگور.باشــد.و.آشکارا.از.میان.آن.ها.
جويبارها.روان.سازى،.يا.چنانکه.ادعا.مى.کنى،.آسمان.
را.پاره.پاره.بر.]ســر[.ما.فرواندازى،.يا.خدا.و.فرشتگان.
را.در.برابر.]ما.حاضر[.آورى«،.و.بقیه.چیزهايى.که.در.
آيه.ذکر.شده.است..خداوند.فرمود:.يا.محمد،.آيا.اين.
تکذيب.کنندگان.بعد.از.اين.همه.دالئلى.که.آورديم.و.
بهانه.هاى.آن.ها.را.که.با.معجزات.قطع.نموديم..منتظرند.
تــا.خداوند.با.گروهى.از.مالئکه.در.ســايه.هايى.از.ابر.
بیايد؟.چنانچه.از.تو.مى.خواستند.که.خداوند.در.اين.
جهان.براى.آن.ها.آشــکار.شود.که.درخواستى.محال.
اســت.در.آمدن.خداوند.و.آمدن.بر.او.مجاز.نیســت،.
و.درخواست.باطلشان.که.مالئکه.بیايند،.درحالى.که.
مالئکه.نخواهند.آمد.مگر.زمانى.که.ديگر.پرســتش.
نباشد.و.هنگامى.که.ستمکاران.به.واسطۀ.ظلم.خود.
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امینی به نسخه ای 

از کتاب ایقان در 

داراآلثار بهائیان 

در حیفا اشاره 

کرده است که 

به خط عبدالبهاء 

است و امینی 

آن را معتبرترین 

نسخه ها می داند. 

حقیقتاً متوجه 

نشدم ارجاع به 

نسخه ای که نه 

من و نه ایشان و 

نه هیچ کدام از 

بهائیان و محققان 

سراسر دنیا )البته 

احتماالً به جز 

انگشت شماری از 

کارکنان داراآلثار( 

به آن دسترسی 

ندارند چه 

فایده ای دارد؟

نابود.شــوند،.درصورتى.کــه.فعالً.هنگام.

تکلیف.و.تعبد.است،.نه.وقتى.که.مالئکه.

براى.هالک.کردن.بیايند،.اين.درخواست.را.

از.روى.نادانى.مى.کنند.َو.ُقِضى.اأْلَْمُر.يعنى.
آيا.آن.ها.منتظر.آمدن.مالئکه.هستند،.وقتى.مالئکه.
بیايند.در.آن.موقع.محکوم.به.فنا.و.هالک.هستند.و.
بازگشت.کارها.به.سوى.خدا.است.که.او.حکم.خواهد.
کرد.بر.تبهکاران.به.عقاب.و.جايگاه.عالى.براى.مردم.

متقى.و.پرهیزگار.
بنابراين،.حداقل.در.يک.اليه.معنايى،.آيه.در.مقام.
نفى.اين.است.که.خداوند.در.ابر.به.همراه.مالئکه.نازل.
مى.شود..اما.بهاءاهلل.با.تغییر.الفاظ.اين.آيه.و.نقل.اشتباه.
آن.در.کتاب.ايقان،.معنــاى.کامالً.مخالف.را.درنظر.

گرفته.است.
عالوه.بر.توضیحاتى.که.دادم.که.نشــان.مى.دهد.
خداوند.نمى.آيد،.در.اليه.معنايى.ديگرى،.به.گونه.اى.
ديگر.نیز.اين.آيه.را.مى.توان.تفسیر.کرد..اگر.به.جاى.
خداوند،.عذاب.خداوند.را.درنظر.بگیريم،.دراين.صورت.
اين.آيه.به.صورت.مثبت.مى.تواند.معنا.شود..اين.تفسیر.
نیز.در.روايات.آمده.است..در.روايتى.است.که.مردى.
خدمت.حضرت.امیرالمؤمنین.علیه.السالم.مى.رسد.و.
ســؤاالتى.را.از.آيات.قرآن.کريم.مى.پرسد.و.ايشان.به.
آن.پاسخ.مى.دهند،.در.بخشى.از.آن.اين.آيه.به.همراه.

چند.آيۀ.ديگر.پرسش.شده.است..
و.قول.آن.جناب.]خداوند[:..َهْل يْنُظُروَن إاِلَّ أَْن تَْأتِیُهُم 
. محمد صلى الل علیه و آله.را.خبر.مى.دهد.از.

ُ

کة

ِ

الئ

َ

م

ْ

ال

مشــرکان.و.منافقان.که.خدا.و.رسول.او.را.استجابت.
نکرده.اند..پس.فرمــوده.که..َهْل يْنُظُروَن إاِلَّ أَْن تَْأتِیُهُم 
؟.ازآنجاکه.ايشان.خدا.و.رسول.او.را.استجابت.

ُ

کة

ِ

الئ

َ

م

ْ

ال

ِّک..و.از. ـک.أَْو.يأْتِى.بَْعُض.آياِت.َرب ُـّ نکردند،.أَْو.يأْتِى.َرب

اين،.عذاب.در.دار.دنیا.را.قصد.دارد،.چنان.که.قرن.هاى.

اول.را.عذاب.کرده..پس.اينک.خبرى.است.که.پیغمبر.

صلى.اهلل.علیه.و.آله.را.به.آن.خبر.مى.دهد.از.ايشان....و.

ُ ِمْن َحیُث لَْم يْحتَِسبُوا. در.آيه.ديگر.فرموده.که..فََأتاُهُم اللَّ

يعنى.پس.بیامد.ايشان.را.خدا.ازآنجاکه.نمى.پنداشتند.

و.تصور.آن.نمى.نمودند.و.حضرت.فرمود.که.

يعنى.عذاب.را.بر.ايشان.فرستاد.و.همچنین.

آمدنش.بناهاى.ايشان.را.عزوجل.فرموده.

ُ.بُْنیانَُهْم.ِمَن.الَْقواِعِد.يعنى.پس. که..َفأَتَى.اهللَّ

بیامد.خدا.بناهاى.ايشان.را.از.جانب.ستون.ها.که.بناها.

بر.آن.ها.بود.به.اين.وجه.که.متحرک.و.متزلزل.شدند.و.

حضرت.فرمود.که.پس.آمدن.خدا.بناهاى.ايشان.را.از.

ستون.ها،.فرستادن.عذاب.است.)اسرار.توحید./.ترجمه.
کتاب.التوحید.صدوق،.ص:.301-299(.

همان.طور.که.مى.بینیــم.در.اين.روايت.حضرت.

امیرالمؤمنین.علیه.الســالم.مراد.از.آمدن.خداوند.را،.

آمدن.عذاب.خداوند.معرفى.مى.کنند..در.خود.اين.آيه.

نیز.اگر.بخواهیم.از.استفهام.انکارى.صرف.نظر.کنیم.و.

آن.را.به.صورت.مثبت.در.نظر.بگیريم،.با.توجه.به.ادامۀ.

آيه.که.مى.فرمايد:.»و.قضى.االمر«.معلوم.مى.شود.که.

کار.پس.از.آمدن.عذاب.الهى.يکســره.شــده.و.ديگر.

مهلتى.داده.نمى.شــود.و.لذا.اين.بخش.آيه.به.عذاب.
اشاره.دارد.

منظور.بهاءاهلل.از.استشهاد.به.اين.آيه.آن.گونه.که.از.

متن.بر.مى.آيد.و.اشراق.خاورى.هم.در.قاموس.ايقان.

توضیح.داده،.اين.اســت.که.خداوند.در.مظهر.ظهور.

خود،.ظاهر.شده.و.در.هیکل.انسانى.تجلى.کرده.است.

)اشــراق.خاورى،.قاموس.ايقــان،.ج.4،.ص.1782(..

منظور.از.ابر.هم.شــئون.انسانى.آنان.است.که.باعث.

مى.شود.حجابى.براى.مردم.باشد.که.به.خدايى.بهاءاهلل.

پى.نبرند..با.توجه.به.اينکه.در.ادامۀ.آيه.آمدن.عذاب.

را.ذکر.کرده.است،.پس.نمى.توان.آمدن.مظهر.ظهور.

را.آمدن.خداوند.دانست..زيرا.اگر.آمدن،.آمدن.مظهر.

ظهور.خداوند.درنظر.گرفته.شود.و.آن.مظهر.هم.باب.

يا.بهاءاهلل.باشد،.وقتى.آنان.ظهور.کردند.که.کار.يکسره.

نشده.)قضى.االمر(.و.همچنان.در.زمان.ايشان.و.پس.از.

ايشان.مردم.در.امتحانات.الهى.به.سر.مى.برند.و.به.آنان.
مهلت.داده.شده.و.عذابى.هم.نیامده.است.

در.مقالــه.ذکر.کرده.بودم.که.بــا.توجه.به.ابتداى.

کتاب.ايقان.و.شــواهد.ديگر.کــه.آن.را.نازله.از.قلم.
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انتشار کتاب در 

میان مسلمانان، 

آن چنان که آقای 

امینی به خوبی 

می دانند، مانند 

انتشار کتاب در 

بهائیت نیست 

که با توصیه 

این و آن، به 

تأخیر بیفتد یا 

از چاپ کتابی 

جلوگیری شود. 

مسئله ای که 

آقای امینی طعم 

آن را به خوبی 

درباره آثار خود 

چشیده اند

بهاءاهلل.مى.داند،.نويسندۀ.اين.کتاب.خود.

بهاءاهلل.است..امینى.از.من.اشکال.گرفته.

که.کاتب.اين.کتاب.مى.تواند.خود.ايشان.

نباشــد.و.ممکن.است.که.مستنسخاِن.از.
نسخۀ.اصلى،.تغییراتى.در.کتاب.داده.باشند.و.تغییر.
آيه.شريفه.قرآن.در.نقل.ايقان.هم.احتماالً.از.همین.
دست.اســت..خیلى.جالب.است؛.امینى.میان.کاتب.
و.مستنســخ.فرق.مى.گذارد.و.مرا.متهم.به.مخلوط.
کردن.اين.دو.عبارت.با.يکديگر.مى.کند.و.خطاها.را.بر.
دوش.مستنسخ.مى.گذارد؛.اما.نازله.از.قلم.اعلى.را.که.
به.معنى.»نوشته.شده.توسط.بهاءاهلل.است«.نمى.داند..
اين.از.اشکاالتى.است.که.به.ساختار.فکرى.ايشان.وارد.
اســت.که.معناى.کلمات.را.از.جايگاه.خويش.خارج.
مى.کنند؛.آن.هم.بدون.هیچ.قرينه.اى!.همان.چیزى.
که.پیشــتر.نیز.بارها.درباره.آن.سخن.گفته.ام..يعنى.
ايشان.مفروضات.خود.را.آن.گونه.که.دلخواهشان.است.
بر.متون.مختلف.حتى.ايقان.بار.مى.کنند.و.بدون.شاهد.
ســخن.مى.گويند.و.هرجا.که.الزم.بدانند،.کالم.را.از.
ظاهر.خود.خارج.مى.کنند؛.آن.هم.بى.دلیل..همین.که.
پازل.فکرى.ايشان.با.اين.تفسیر،.درست.به.نظر.برسد.
کافى.اســت.و.کارى.ندارد.که.آيا.اين.تفسیر.از.متن،.

واقعا.پذيرفتنى.و.با.ظاهر.آن.سازگار.است؟.
جاى.سؤال.از.ايشان.است.که.اگر.تا.اين.حد.تفاوت.
میان.کلمــات.به.کار.رفته.با.معنــاى.آن.کلمات.در.
نوشته.هاى.بهاءاهلل.و.ديگر.رهبران.بهائى.وجود.دارد،.
چه.جاى.صحبت.درباره.آن.هاســت؟.آن.آثارى.که.از.
بهاءاهلل.به.دست.ما.رسیده.است،.ديگر.چه.سنديتى.
مى.تواند.داشته.باشد؟.وقتى.به.کتاب.ايقان.مراجعه.
مى.کنیم،.در.صدر.اين.کتاب.نوشــته.شده:.»کتاب.
ايقــان،.نازله.از.قلم.حضرت.بهــاءاهلل.«.دوباره.کمى.

پايین.تر.تأکید.شده.است:
کتاب.ايقان،.نازله.از.قلم.حضرت.بهاءاهلل

لجنه.ملّى.نشر.آثار.بهائى.به.زبان.فارسى.و.عربى.
–.آلمان

و.بالفاصله.در.آغاز.مقّدمه..کتاب.عنوان.شده.است:

مقّدمه:.کتاب.مستطاب.ايقان.از.اعظم.

و.اهّم.آثارى.اســت.که.از.قلم.معجز.شیم.

.در. .جّل.ذکره.االعلىـ. حضرت.بهــاءاهلّلـ.
اواخر.دوره..اقامت.در.بغداد.صادر.گرديده

دوباره.کمى.پايین.تر.تصريح.شده.است:
»حضــرت.ولّى.امراهلّل.در.کتــاب.قرن.بديع.»گاد.
پاسز.باى«.چنین.مرقوم.فرموده.اند.)ترجمه(:.»در.بین.
جواهر.اسرار.مخزونه.و.لئالى.ثمینه.مکنونه.که.از.بحر.
زّخار.علم.و.حکمــت.حضرت.بهاءاهلّل.ظاهر.گرديده،.
اعظم.و.اقدم.آن.کتاب.مســتطاب.ايقان.است.که.در.
ـ.ق.)مطابق. سنین.اخیره..دوره.اقامت.بغداد.1278.ه
با.1862.میالدى(.طى.دو.شــبانه.روز.از.قلم.مبارک.

نازل.گرديده«.
لذا.به.نظر.مى.رســد.که.درباره.کتاب.ايقان،.کاتب.
وحِى.جناب.بهاءاهلل،.خود.ايشان.بوده.اند،.مگر.اينکه.
بخواهند.باز.هم.توجیه.کنند.که.»نازله.از.قلم.حضرت.
بهاءاهلل«،.صادر.شــدن.»از.قلم.معجز.شیم.حضرت.
بهاءاهلل«.و.نازل.شدن.»از.قلم.مبارک«.همه.به.معناى.

غیرمفهوم.آن.است.
توضیح.ديگر.الزم.در.اين.فقره.آن.اســت.که.اگر.
کتاب.باک.را.خوانده.باشید،.مى.دانید.که.نظر.ايشان.
چنین.اســت.که.حداقل.درباره.اين.آيه.)بقره/210(.
خود.بهاءاهلل.آن.را.تغییر.داده.است..براى.اينکه.آقاى.
امینى.در.يافتن.مطلب.از.آن.کتاب.به.زحمت.نیفتند،.

آن.را.در.اينجا.مى.آورم:.
 The fact that He Himself had them

 later changed to be in accordance

 with the accepted text of the Qur’an

 makes it clear that He was fully

 11… aware of the matter

Bahá’í authori- .در.اينجا.ايشــان.به.نقل.از
ties.مى.گويند.که.خود.بهاءاهلل.آن.ها.را.در.نسخه.اى.

تصحیح.شده.تغییر.داده.اند..لذا.قرار.دادن.اين.اشتباه.

بر.دوش.کاتبان.و.ناسخان.و.مستنسخان.هیچ.جاى.
توجیهى.ندارد.
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خصوصاً که در 

دیگر آثار ایشان 

این آیه به شکل 

ناصحیح و البته 

برخی جابجایی ها 

نقل شده، اما وجه 

مشترک همگی، 

خارج شدن آیه از 

صورت استفهامی 

است. حتی باب 

نیز این آیه را 

به شکل نادرست 

نقل کرده و به نظر 

می رسد بهاءاهلل 

نیز از روی دست 

باب این اشتباه را 

تکرار کرده است

امینى.به.نســخه.اى.از.کتاب.ايقان.در.

داراآلثار.بهائیان.در.حیفا.اشاره.کرده.است.

که.به.خط.عبدالبهاء.اســت.و.امینى.آن.
را.معتبرترين.نســخه.ها.مى.داند..حقیقتاً.

متوجه.نشــدم.ارجاع.به.نســخه.اى.که.نه.من.و.نه.

ايشــان.و.نه.هیچ.کدام.از.بهائیان.و.محققان.سراسر.

دنیا.)البته.احتماالً.به.جز.انگشت.شمارى.از.کارکنان.

داراآلثار(.به.آن.دسترســى.ندارند.چه.فايده.اى.دارد؟.

خب.اگر.فکر.مى.کنند.که.داراآلثار.به.ايشــان.پاسخ.

مى.دهد،.بــراى.بهائیان.که.کارى.نــدارد،.از.طريق.

تشکیالت.غیرمشروعشان.نامه.اى.به.آنان.ارسال.کنند.

و.پاسخ.آنان.را.براى.خودشان.و.براى.ما.منتشر.کنند..

به.عالوه.وقتى.چنین.کتاب.مهمى.دچار.تغییراتى.شده.

است،.انتشار.معتبرترين.نسخه.در.رفع.ابهامات.بسیار.

مى.تواند.راهگشا.باشد..هرچند.که.ممکن.است.ايشان.

اولويت.هاى.تبلیغى.را.در.تشکیالت.بهائى،.بر.مسائل.

پژوهشى.و.تحقیقى.مقدم.بدانند.و.البته.در.اين.نشیب.
و.فراز،.خود.را.محقق.بنامند.و.نه.مبلغ.....

امینى.در.ادامه.ذکر.کرده.است.که.به.نظر.او.همان.

»يوم.يأتى.اهلل...«.عبارتى.اســت.که.در.نسخۀ.اصلى.

وجود.دارد..نظر.من.نیز.همین.است.و.من.هم.مشابه.

ايشــان.فکر.مى.کنم.که.اين.آيه.در.چاپ.هاى.بعدى.

کتاب.ايقان.به.شــکل.فعلى.درآمده،.و.اال.بهاءاهلل.از.

ابتدا.آن.را.بر.خالف.قرآن.و.بدون.آوردن.واژه.»هل«.

در.ابتداى.آن.و.با.خارج.کردن.آن.از.حالت.اســتفهام.

ذکر.کرده.است..خصوصاً.که.در.ديگر.آثار.ايشان.اين.

آيه.به.شکل.ناصحیح.و.البته.برخى.جابجايى.ها.نقل.

شده،.اما.وجه.مشــترک.همگى،.خارج.شدن.آيه.از.

صورت.اســتفهامى.است.)بهاءاهلل،.به.نقل.از.آثار.قلم.

اعلى،.ج1.ص33.و.48.و.101.و.378.و...(..حتى.باب.

نیز.اين.آيه.را.به.شکل.نادرست.نقل.کرده.)باب،.تفسیر.

سوره.يوســف،.ص.180،.سوره.51،.سورۀ.المجد(.و.

به.نظر.مى.رســد.بهاءاهلل.نیز.از.روى.دســت.باب.اين.

اشتباه.را.تکرار.کرده.است..فکر.مى.کنم.با.توضیحاتى.

که.پیش.از.اين.داده.شــد،.روشن.شده.باشد.که.اين.

عبارت.چنان.معنايى.را.نمى.دهد.و.معناى.

آن.کامالً.خالف.آن.چیزى.است.که.بهاءاهلل.

مد.نظر.داشته.است..لذا.بايد.پذيرفت.که.

بهاءاهلل.آيه.اى.را.به.قرآن.کريم.نسبت.داده.

که.در.قرآن.وجود.خارجى.ندارد..به.عالوه.معنايى.را.از.

آن.به.خواننده.القا.کرده.است.که.ابداً.ارتباطى.با.معناى.
آن.آيه.در.قرآن.کريم.ندارد.

يکى.از.استنادات.خیلى.جالب.امینى.در.برابر.پاسخ.

تغییر.در.اصلى.ترين.و.مهم.ترين.کتاب.کیش.بهائى،.

تغییرات.ايجادشــده.در.کتاب.کمتر.شناخته.شده.و.

دسته.چندمى.به.اسم.طوفان.البکاء.است.که.در.قرن.

سیزدهم)؟(.نوشته.شده.است!.امینى.گفته.است.که.در.

کتاب.طوفان.البکاء.نیز.تغییراتى.در.نسخ.مختلف.ديده.

مى.شود..اگرچه.اين.استناد.ايشان.توضیح.خاصى.الزم.

نــدارد،.اما.بايد.توجه.کرد.که.تغییرات.کتاب.طوفان.

البکاء.نیز.هیچ.ربطى.به.تغییرات.کتاب.ايقان.ندارد..

هرکسى.که.تغییراتى.را.در.کتابى.انجام.دهد،.بى.شک.

عملى.غیر.اخالقى.انجام.داده.است؛.چه.مسلمان،.چه.

بهائى؛.چه.در.کتابى.که.تاکنون.نام.آن.را.نشنیده.ام،.

چه.در.کتاب.مهمى.براى.بهائیان.همچون.ايقان..اما.به.

نظر.ايشان.واقعاً.تغییر.در.کتاب.ايقان.مشابه.تغییر.در.

کتاب.طوفان.البکاء.است؟.يا.تغییر.در.کلمه.اى.از.قرآن.

.و.البته.آن.نیز.کار. در.سايتى.که.قرآن.را.نشان.مى.دهدـ.

.با.تغییر.در.کتاب.ايقان.مشابه.است؟. درستى.نیستـ.

ضمــن.آنکه.توجه.آقاى.امینى.را.به.اين.نکته.ظريف.

جلب.مى.کنیم.که.انتشار.کتاب.مهمى.مانند.ايقان،.زير.

نظر.بیت.العدل.و.توسط.تشکیالت.بهائى.انجام.شده.و.

الاقل.مطلب.آن.اســت.که.بیت.العدل.به.اين.خطاى.

مهم،.تاکنون.واکنشى.نشــان.نداده.است؛.اما.انتشار.

طوفان.البکاء.توســط.ناشرى.گمنام.به.معنى.اشتباه.

اسالم.و.رهبران.دينى.آن.نیست..بلکه.خطايى.از.يک.

ناشر.است..انتشار.کتاب.در.میان.مسلمانان،.آن.چنان.

که.آقاى.امینى.به.خوبى.مى.دانند،.مانند.انتشار.کتاب.

در.بهائیت.نیســت.که.با.توصیه.اين.و.آن،.به.تأخیر.

بیفتد.يا.از.چاپ.کتابى.جلوگیرى.شود..مسئله.اى.که.
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به نظر دپارتمان 

تحقیق، تعداد 

زیادی از این 

تغییرات گرامری 

و شکلی در زمان 

خود بهاءاهلل انجام 

شده است. در 

بینش امینی 

ظاهراً بهاءاهلل حق 

دارد اشتباه کند 

و اشتباهش را 

بعداً تصحیح کند؛ 

چون مظهر ظهور 

الهی است. اما 

در بینش ما این 

نوع تفکر راه را بر 

ادعای پیامبری هر 

فرد جایز الخطایی 

باز می کند

آقاى.امینى.طعم.آن.را.به.خوبى.درباره.آثار.

خود.چشیده.اند..با.اين.وجود،.براى.اطالع.

از.وضعیت.چگونگى.تصويب.يک.کتاب.در.

تشکیالت.بهائى،.خوانندگان.را.به.مطالعه.
مجدد.مقاله.سونامى.سانسور.در.بهائیت.در.شماره.2.و.

3.فصلنامه.بهائى.شناسى.ارجاع.مى.دهم.
نکته.ديگــرى.که.در.اين.بحث.دوســت.دارم.به.
آن.اشاره.کنم،.اعتقاد.راسخ.رهبران.و.مبلغان.بهائى.
به.عــدم.راه.يافتن.تحريف.ظاهــرى.به.کتاب.هاى.
آسمانى.اســت..بهاءاهلل.در.همین.کتاب.ايقان،.بروز.
تحريف.ظاهرى.در.کتب.آســمانى.را.مردود.مى.داند.
و.تحريف.را.معنوى.تفســیر.مى.کند:.»چون.عاجز.از.
جواب.مي.شوند.تمسک.به.اين.نمايند.که.اين.کتب.
تحريف.شده.و.من.عنداهلل.نبوده.و.نیست....اين.قول.
نهايت.بي.معني.و.بي.اصل.است..آيا.مي.شود.کسي.که.
معتقد.به.کتابي.گشته.و.من.اهلل.دانسته،.آن.را.محو.
نمايد.و.از.اين.گذشته.تورات.در.همه.روي.ارض.بود،.
منحصر.به.مکه.و.مدينه.نبود.که.بتوانند.تغییر.دهند.و.
يا.تبديل.نمايند..بلکه.مقصود.از.تحريف.همین.است.
که.الیوم.جمیع.علماي.فرقان.به.آن.مشغول.اند.و.آن.
تفســیر.و.معني.نمودن.کتاب.است.بر.هوي.و.میل.
خود«.)بهاءاهلل،.ايقان،.65(..همچنین.ديگر.مبلغ.بهائى.
مى..نويسد:.»کتب.سماويه.را.مطلقاً.مصون.از.تغییر.و.
تبديل.مي.دانند.و.کالم.الهي.را.بال.استثناء.محفوظ.از.
محو.و.تصرف.مي.شمارند«.)گلپايگانى،.فرائد،.724(..
خوب.اســت.آقاى.امینى.توضیح.دهند.اگر.تغییر.در.
متن.ايقان.ولو.توسط.کاتبان.صورت.پذيرفته.که.ظاهراً.
در.اين.مورد.هم.داستانیم،.با.اين.فرمايش.بهاءاهلل.در.
کتاب.ايقان.درباره.تحريف.ناپذيرى.ظاهر.کتاب.هاى.
آسمانى.چه.کنیم.وآن.را.با.تئورى.اخیر.ايشان.چگونه.
جمع.کنیم؟.آيا.ايقان.را.کتاب.آســمانى.ندانیم؟.آيا.
اصل.بروز.تغییــر.را.با.وجود.اين.همه.مدارک.متقن.
رد.کنیــم؟.آيا.فرمايش.بهــاءاهلل.و.گلپايگانى.درباره.
تحريف.ناپذير.بودن.کتب.آســمانى.را.اشتباه.قلمداد.

کنیم؟.چه.کنیم؟

درباره.قرائــات.قرآن.نیز.الزم.اســت.

توضیــح.کوتاهى.عرض.کنــم..در.قرون.

اولیــه،.بخش.مهمى.از.قــرآن.به.صورت.

سینه.به.سینه.منتقل.مى.شده.است.و.لذا.

قارى.داشتیم..پیامبر.اکرم.صلى.اهلل.علیه.و.آله.حضرت.

امیرالمؤمنین.علیه.السالم.را.مأمور.کردند.که.پس.از.

فوت.ايشــان،.قرآن.را.جمع.آورى.کنند..ايشان.نیز.به.

اين.مهم.کمر.همت.بستند،.اما.وقتى.که.آماده.شد،.

مردم.و.خلفاى.وقت.از.قبول.آن.سرپیچى.کردند..لذا.

ايشان.نیز.آن.را.ديگر.ارائه.نکردند.و.تا.ظهور.حضرت.

مهدى.عجل.اهلل.تعالى.فرجه.الشــريف.از.دســترس.

خارج.اســت..بااين.حال.همین.قرآنى.که.در.دســت.
مردم.است،.با.هرکدام.از.قرائات.که.
درنظر.بگیريد،.با.توجه.به.فرمايش.
معصومین.علیهم.السالم.باطلى.در.
آن.راه.نیافته.است.و.همچنان.به.

حق.هدايت.مى.کند..
نوشته.اند:.»کتاب.ايقان.متعلق.
به.بهاءاهلل.است.و.او.هر.تغییرى.را.
کــه.اراده.کند،.مى.تواند.در.کتاب.
خودش.وارد.نمايد«..من.نیز.به.اين.

جمله.اعتقاد.دارم..کتاب.ايقان،.کتاب.بهاءاهلل.اســت..

اين.کتاب.را.بهاءاهلل.نوشته.است..اين.کتاب.آسمانى.

نیست..اين.کتاب.از.جانب.خداوند.متعال.نیست..لذا.

ايشان.هر.تغییرى.بخواهند.مى.توانند.در.آن.وارد.کنند..

فقط.دراين.صورت،.اين.مسئله.نشان.دهندۀ.اين.خواهد.

بود.که.ايشان.از.جانب.خداوند.متعال.نیامده.و.کتاب.

ايقان.نیز.از.جانب.خداوند.نازل.نشده.است..به.عالوه.

چطور.ممکن.اســت.که.ايشــان.خطايى.در.نگارش.

کتاب.خود.انجام.دهند.تا.بخواهند.بعداً.آن.را.اصالح.

کنند؟.طبعاً.اين.با.ادعاى.عصمت.ايشان.هم.سازگار.

نیست..اگر.ايشان.از.جانب.خداوند.متعال.آمده.بود.يا.

آنکه.بنابر.تعبیر.آقاى.امینى،.همان.تأويل.خداوند.بر.

روى.زمین.بود،.اشــتباهى.انجام.نمى.داد.که.بخواهد.
بعداً.آن.را.تصحیح.کند.

تورج امینی
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شوقی افندی 

گفته است که 

کتاب ایقان در 

دو شبانه روز در 

سال 1278 ق 

نازل شده است. 

این درحالی است 

که با توجه به 

متن خود ایقان، 

مشخص می شود 

که نوشتن این 

کتاب حداقل دو 

سال طول کشیده 

است

اگر.تنها.اشــکال.درباره.آيۀ.210.سورۀ.

بقره،.عدم.تطبیق.کلمات.نقل.شده.با.آيۀ.

قرآن.بود،.ولــى.مفهوم.همان.چیزى.بود.

که.در.آيۀ.قرآن.آمده.است،.شايد.مى.شد.
وجهى.براى.آن.انديشید..اگرچه.وقتى.ارجاع.مستقیم.
داده.شود.اشــکال.دارد،.اما.اين.تنها.اشکال.نیست..
اشکال.ديگرى.هم.که.بیان.شد،.تصحیح.ايقان.است.
کــه.درصورتى.که.آن.را.نازل.شــده.از.جانب.خداوند.
متعال.بدانیم،.غیر.قابل.قبول.اســت..غیر.از.اين.دو.
اشــکال،.وقتى.عالوه.بر.کلمات،.معنا.هم.مشابهت.
ندارد،.اين.اتفاقاً.نشان.مى.دهد.اين.کتاب.الهى.نیست..
چراکه.اگر.از.يک.مصدر.صادر.شده.بود،.آن.هم.يک.
مصدر.الهى،.نبايد.تفاوت.معنوى.در.آن.وجود.داشته.
باشد..اين.نکتۀ.مهمى.است.که.اگر.کتاب.ايقان.را.الهى.
بدانیم،.مفاهیم.اعتقادى.آن.با.مفاهیم.اعتقادى.قرآن.
کريم.و.دين.اسالم.نبايد.تفاوت.داشته.باشد،.زيرا.هردو.
را.خداوند.متعال.براى.بشر.نازل.فرموده.است..امینى.
گفته.است:.»مفاهیمى.که.کتاب.ايقان.مطرح.مى.کند،.
مخاطب.را.قادر.مى.سازد.که.سطحى.بسیار.عمیق.تر.از.
آنچه.را.دارا.بوده.از.قرآن.بفهمد«..در.پاسخ.بايد.گفت.
مفاهیمى.که.کتاب.ايقان.مطرح.مى.کند،.با.بعضى.از.
مفاهیم.قرآن.کريم،.در.تناقض.اســت..يک.نمونۀ.آن.
بحث.قیامت.است.که.حتى.باک.هم.به.ناسازگارى.آن.
با.قیامت.مطرح.شده.در.قرآن.کريم.اشاره.کرده.است..
اگر.ســازگارى.نداشتن.با.مفاهیم.قرآن.کريم.همان.
»ساختار.بديع.کتاب.ايقان«.است،.اين.مسئله.باعث.
نمى.شود.که.افق.جديدى.براى.خواننده.گشوده.شود..
اين.مسئله.باعث.مى.شود.تا.مصدر.)محل.صدور(.آن.

زير.سؤال.برود.و.در.الهى.بودن.آن.خدشه.رخ.دهد.
در.ادامه.امینى.براى.الهى.نشان.دادن.کتاب.ايقان،.
ادعاى.نزول.آن.در.دو.شبانه.روز.را.مطرح.کرده.است..
امینى.گفته.است:.»مخالفان.آيین.بهائي.به.دست.وپا.
افتاده.اند.تا.ثابت.کنند.که.کتاب.ايقان.در.دو.شبانه.روز.
نوشته.نشده.و.حبیبي.نیز.به.اين.سخن.بي.وجه.استناد.
جسته.است«..شــوقى.افندى.گفته.است.که.کتاب.

ايقان.در.دو.شــبانه.روز.در.سال.1278.ق.

نازل.شــده.است..اين.درحالى.است.که.با.

توجه.به.متن.خود.ايقان،.مشخص.مى.شود.

که.نوشــتن.اين.کتاب.حداقل.دو.ســال.

طول.کشیده.است..احتماالً.شوقى.با.استفاده.از.خود.

متن.ايقان.که.بهاءاهلل.در.آن.مى.گويد:.»هیجده.سنه.

مى.گذرد.که.باليا.از.جمیع.جهات.مثل.باران.بر.آن.ها.

]=بابى.ها[.باريد«.)بهاءاهلل.ايقان.ص.150(.اين.تاريخ.را.

به.دست.آورده،.زيرا.اگر.18.را.به.1260.که.سال.اول.

ظهور.باب.است.اضافه.کنیم،.1278.مى.شود..از.طرف.

ديگر.در.جاى.ديگر.کتاب.ايقان.آمده.اســت:.»بارى.

هزار.و.دويســت.و.هشتاد.سنه.از.ظهور.نقطه.فرقان.

گذشــت«.)همان،.ص.114(..بنابراين.جمله.معلوم.

مى.شود.که.اين.کتاب.در.سال.1280.در.حال.نوشته.

شــدن.بوده.اســت.و.اگر.بخواهیم.بین.هردو.عبارت.

جمع.نمايیــم،.بايد.بگويیم.که.اين.کتاب.حداقل.در.

ظرف.دو.سال.نوشته.شده.که.ابتدايش.سال.1278.

و.انتهايش.سال.1280.بوده.است..اگر.قول.نزول.دو.

شبانه.روز.به.نظر.امینى.صحیح.است.و.سخنان.خالف.

آن.بى.وجه.اســت،.در.حقیقت.اين.کتاب.ايقان.است.

که.متونى.بى.وجه.دارد،.چراکه.دلیلى.که.خالف.بودن.

آن.را.نشان.مى.دهد.از.خود.کتاب.ايقان.استنتاج.شده.
است..

درباره.اشکاالت.نحوى.و.اصالح.آن.در.کتاب.ايقان،.

الزم.به.ذکر.اســت.که.اگر.هم.اين.چنین.باشــد.که.

فلتقدسن.از.نظر.نحوى.صحیح.باشد.)اگرچه.بسیار.

نامعمول.اســت.وگرنــه.نیازى.به.تغییــر.آن.نبود(،.

همچنان.اشــکال.اصالح.کتاب.ايقان.وجــود.دارد..

گذشته.از.اين،.بد.نیست.نظر.باک.را.نیز.در.اين.زمینه.

.Research Department.ببینیم.که.به.نقل.از
مى.گويد:

Regarding stylistic and grammati-

 cal changes: numerous changes are

 recorded, all of which are reflected in

 the texts transcribed during the time
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 of Bahá’u’lláh, i.e., assumed

to have been seen and ap-

 proved by Him. Some of the

 these changes, however,

 were not incorporated into the early

 .lithographed copies

به.نظــر.دپارتمان.تحقیق،.تعداد.زيــادى.از.اين.

تغییرات.گرامرى.و.شکلى.در.زمان.خود.بهاءاهلل.انجام.

شــده.است..در.بینش.امینى.ظاهراً.بهاءاهلل.حق.دارد.

اشــتباه.کند.و.اشتباهش.را.بعداً.تصحیح.کند؛.چون.

مظهر.ظهور.الهى.است..اما.در.بینش.ما.اين.نوع.تفکر.

راه.را.بر.ادعاى.پیامبــرى.هر.فرد.جايز.الخطايى.باز.

مى.کند..کسى.که.نه.در.جزئیات.زندگى.شخصى.يا.

مسائل.روزمره،.بلکه.در.اصلى.ترين.محور.نبوتش.يعنى.
کتاب.و.وحى.هم.اشتباه.مى.کند!.

درباره.نقل.ناکامــل.و.مثالى.که.در.مقاله.آورده.ام،.

در.ايقان.آمده.است.که.پیامبر.گفته.اند.»اما.النبیون.

فانا«.و.از.اين.عبارت.چنین.اســتفاده.کرده.است.که.

میان.تمام.انبیاء.وحدت.)با.معنايى.که.مى.کنند(.وجود.

دارد..وقتى.به.روايات.مراجعه.مى.کنیم،.مى.بینیم.که.

ايــن.جمله.را.حضرت.فرموده.اند..اما.با.توجه.به.متن.

)Context(،.معناى.آن.جمله.اين.اســت.که.کلمۀ.
ُســوَل فَُأولئِک َمَع  َ َو الرَّ النبیون.در.آيۀ.»َو َمْن يِطِع اللَّ
َهداِء  يقیَن َو الشُّ دِّ ُ َعَلیِهْم ِمَن النَّبِییَن َو الصِّ َّذيَن أَنَْعَم اللَّ ال
الِحیَن َو َحُسَن أُولئِک َرفیقًا« )نساء/69(.منظور. َو الصَّ
پیامبر.هستند.و.از.آن.اين.چنین.بر.نمى.آيد.که.میان.
انبیاء.وحدت.اســت..اگر.چه.ايــن.روايت.را.در.مقاله.
آورده.ام،.اما.براى.اينکه.توضیح.بیشترى.دهم،.دوباره.

آن.را.نقل.مى.کنم:
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انس.بن.مالک.نقل.مى.کند:.روزى.رسول.

خدا.صلــى.اهلل.علیه.و.آله.نماز.صبح.را.با.ما.خواندند،.

سپس.با.روى.گشــاده.خود.به.ما.رو.کردند..پس.به.

ايشــان.عرض.کردم:.اى.رسول.اهلل،.اگر.صالح.است.
َِّذيَن  براى.ما.اين.آيه.را.تفسیر.بفرمايید:.فَُأولئِک َمَع ال
داِء َو  ــهَ يِقیَن َو الشُّ دِّ ُ َعَلیِهْم ِمَن النَّبِییَن َو الصِّ أَنَْعــَم اللَّ
الِِحیَن َو َحُســَن أُولئِک َرفِیقًا.فرمودند:.منظور.از. الصَّ
پیامبران.منم.و.صديقین.برادرم.على.اما.شهداء.عمويم.
حمزه.و.صالحین.دخترم.فاطمه.و.اوالد.او.حســن.و.

حسین.)علیهم.السالم(.
امینى.گفته.است:.»آيۀ.قرآن.مدل.بر.اين.است.که.
مؤمنان.به.رسول.اکرم،.با.انبیاء.و.شهداء.و.صّديقین.
و.صالحین.محشور.و.در.بهشت.با.يکــديگر.رفیقان.
نیکويي.خواهند.بود..اين.پرواضح.اســت.که.مدلول.
آيه.حکايت.مى.کند.که.چهار.گروه.مذکور،.مى.توانند.
خارج.از.حوزۀ.آيین.اســالم.و.مربوط.به.اديان.ديگر.
باشــند..اين.آيه.و.تفسیر.رسول.اکرم.داللت.ضمنى.
قوى،.بر.موضوع.رجعت.دارد..وقتي.رسول.اکرم.گفت.
»منظور.از.انبیاء.من.هســتم«،.يعني.آن.حضرت.در.
مقام.تفريد.و.توحید،.همانند.مسیح.و.موسي.و.ابراهیم.
و.غیرهم.بوده.اســت..به.عبارت.ديگر.همۀ.صفاتي.
که.انبیاى.قبل.داشته.انــد،.در.رسول.اکرم.نیز.بوده.و.
بالعکس..اين.همــان.مفهمومي.است.که.بهاءاهلل.در.

ايقان.ذکر.نموده«.
الزم.اســت.به.روايت.بار.ديگر.توجه.شود..پیامبر.
مى.فرمايند.منظــور.از.النبیین.در.اين.آيه.ايشــان.
هستند،.اما.امینى.مى.گويد.منظور.پیامبر.اين.است.
که.ايشان.همانند.پیامبران.ديگر.هستند.و.صفات.آنان.

را.دارند.12.
آخرين.دسته.اى.که.به.عنوان.روش.هاى.استفاده.از.
آيات.و.روايات.در.مقاله.نوشته.بودم،.»جعل.روايت.و.
اشکاالت.سندى«.بود..نمونه.اى.که.ذکر.کرده.بودم،.

علی رغم اینکه 

بهاءاهلل این 

حدیث را 

»مشهور« دانسته 

است، در هیچ یک 

از کتب روایی 

شیعه چنین 

حدیثی نقل 

نشده و آن را در 

تألیفات هیچ یک از 

محدثین نمی توان 

پیدا کرد«. اولین 

اشکال به این 

حدیث در کتاب 

ایقان این است 

که بهاءاهلل این 

را روایتی مشهور 

ذکر کرده است 

درحالی که در 

هیچ یک از کتب 

روایی شیعه 

این حدیث پیدا 

نمی شود. آیا 

این از نظر امینی 

اشکالی ندارد؟
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 اشراق خاوری 

برای اینکه مدرک 

این روایت مشهور 

را به دست دهد، 

به کتابی از شیخ 

احمد احسائی 

ارجاع داده است 

که البته این کتاب 

جزو کتب حدیثی 

شمرده نمی شود، 

اما جالب اینجاست 

که این روایت در 

آن کتاب نیز وجود 

ندارد

حديث.»إذا قام القائم قامت القیامه«.بود.که.

به.نظرم.الزم.اســت.يک.بار.ديگر.متنى.را.

که.نوشته.بودم.در.اينجا.بیاورم:.»على.رغم.

اينکــه.بهاءاهلل.اين.حديث.را.»مشــهور«.
دانسته.است،.در.هیچ.يک.از.کتب.روايى.شیعه.چنین.
حديثــى.نقل.نشــده.و.آن.را.در.تألیفات.هیچ.يک.از.
محدثین.نمى.توان.پیدا.کرد«..اولین.اشــکال.به.اين.
حديث.در.کتاب.ايقان.اين.اســت.که.بهاءاهلل.اين.را.
روايتى.مشهور.ذکر.کرده.است.درحالى.که.در.هیچ.يک.
از.کتب.روايى.شــیعه.اين.حديث.پیدا.نمى.شود..آيا.
اين.از.نظر.امینى.اشــکالى.نــدارد؟.امینى.در.میان.
پاسخ.ادعا.کرده.اســت.که.»روايت.هاى.مشهورى«.
که. زماني. که. داشته. وجود. مسلمانان. آحاد. بین. در.
قائم.بپاخیزد،.قیامت.شده.است..اين.درصورتى.است.
که.بهاءاهلل.مى.گويد:.»آيا.روايت.مشهور.را.نشنیده.اند.
ة"؟«.ســؤال.

َ

که.مى.فرمايد:.»اذا قاَم القائُِم قاَمِت القیام
ما.اين.است.که.اگر.اين.روايت.مشهور.است،.چرا.در.
هیچ.کجا.پیدا.نمى.شود؟.اينکه.روايت.هاى.مشهورى.
وجود.داشته،.پاسخ.اينکه.مدرک.اين.روايت.کجاست،.

نمى.شود.
در.ادامــه.مقاله.آورده.ام.که.اشــراق.خاورى.براى.
اينکه.مدرک.اين.روايت.مشــهور.را.به.دست.دهد،.به.
کتابى.از.شیخ.احمد.احســائى.ارجاع.داده.است.که.
البته.اين.کتاب.جزو.کتب.حديثى.شمرده.نمى.شود،.
اما.جالب.اينجاســت.که.اين.روايت.در.آن.کتاب.نیز.
وجود.ندارد..امینى.در.پاســخ.گفته.است.که.ممکن.
است.در.نسخه.اى.از.رسالۀ.عرشیه.اين.روايت.وجود.
داشته.باشد.و.استنساخ.کنندگان.اشتباه.کرده.باشند..
اگرچه.اين.سخن.او.باز.هم.دلیل.محسوب.نمى.شود،.
اما.از.ايشــان.مى.خواهم.که.با.کمک.دوستانشان.آن.
نسخه.اى.را.که.اين.حديث.در.آن.است،.پیدا.کرده.و.
منتشر.نمايند..حتى.از.اين.باالتر،.از.ايشان.مى.خواهم.
که.حداقل.يک.کتاب.که.اين.روايت.در.آن.باشــد.به.
ما.نشان.دهند..ايشان.به.مقاله.اى.از.کوشا.اشاره.کرده.
است.که.صحت.اين.حديث.را.نشان.مى.دهد..من.به.

آن.مقاله.مراجعه.کرده.و.آن.را.خواندم،.اما.

ســندى.از.آن.نیافتم.که.در.يکى.از.کتب.
حديثى.اين.»روايت.مشهور«.آمده.باشد..

در.ادامه.امینى.به.روايت.مفضل.درباره.

زمان.ظهور.حضرت.مهدى.علیه.الســالم.اشاره.کرده.

اســت.که.در.آن.امام.صادق.علیه.الســالم.فرمودند:.

زيرا.وقت.ظهور.او.همان.ســاعتى.است.که.خداوند.
ةِ أَياَن ُمْرساها؛ 

َ

ــاع

َّ

مى.فرمايد:.»يْســئَُلونَک َعِن الس
َّما ِعْلُمها ِعْنَد َربِّى اليَجلِّیها لَِوْقتِها إاِلَّ ُهَو ثَُقَلْت  قُْل إِن
«.يعنى.از.

ً

ة

َ

ت

ْ

غ

َ

ــماواِت َو اْلَْرِض التَْأتِیكْم إاِلَّ ب فِى السَّ
تو.دربارۀ.ســاعت.مى.پرسند.]که.[.وقوع.آن.چه.وقت.
است؟.بگو:.»علم.آن،.تنها.نزد.پروردگار.من.است..جز.
او.]هیچ.کس.[.آن.را.به.موقع.خود.آشکار.نمى.گرداند..
]اين.حادثه.[.بر.آســمان.ها.و.زمین.گران.است،.جز.
ناگهان.به.شــما.نمى.رســد.«..امینى.از.اين.روايت.
استفاده.کرده.است.که.قیامت.و.ظهور.حضرت.مهدى.

يکى.است..
بله،.دربــاره.قیامت.و.قیام.حضــرت.امام.مهدى.
علیه.السالم.مشابهت.هايى.وجود.دارد؛.از.جمله.اينکه.
در.هردو.زمان.مقدر.نشــده.اســت..لذا.وقتى.گفته.
مى.شود.که.ظهور.همان.ســاعت.است.که.وقت.آن.
را.کسى.نمى.داند،.يعنى.همچون.قیامت.وقت.ظهور.
مشخص.نیست..الزم.به.يادآورى.است.که.همان.طور.
که.قبالً.گفتیم،.قرآن.کريم.اليه.هاى.گوناگون.معنايى.
دارد..لــذا.ســاعت.هم.به.قیامت.و.هــم.به.ظهور.بر.

مى.گردد..
حال.که.امینى.به.اين.روايت.اشاره.کرده.و.ابتداى.
آن.را.آورده.اســت.که.نشــان.مى.دهــد.براى.ظهور.
حضرت.امام.زمان.عجل.اهلل.تعالى.فرجه.الشريف.وقتى.
را.نمى.توان.تعیین.کرد،.خوب.است.اين.را.هم.توضیح.
دهند.که.نقل.بهــاءاهلل.از.ادامۀ.اين.حديث.در.کتاب.
ايقان.که.گفته.اند:.»فى سنة الستین يظهر امره و يعلو 
ذکره«.چطور.مى.تواند.با.صدر.آن.ســازگارى.داشته.
باشد؟.الزم.به.توضیح.اســت.که.بهاءاهلل.براى.اينکه.
بگويد.زمان.ظهور.باب.را.پیش.از.اين.اعالم.کرده.اند،.
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در.کتاب.ايقان.نوشــته.است:.»مالحظه.

فرمائید.که.در.اخبار،.سنه.ظهور.آن.هويه.

نور.را.هم.ذکر.فرموده.اند.مع.ذلک.شــاعر.

نشده.اند.و.در.نََفسى.از.هواى.نفس.منقطع.
ل.»َسئََل عن الّصادق  نگشــته.اند..فِى.َحديِث.الُمَفضَّ
ةِ 

َ

ن

َ

فَكیَف يا موالی فى ُظهوِرهِ؟ فَقال علیه السالم: فى س
الّستّیِن يظَهُر اَمُره و يعُلو ذكره.«13.با.مراجعه.به.روايت.
مفضل.مى.بینیم.کــه.در.اين.روايت.اين.چنین.آمده.
ُل يا َمْواَلی فَكیَف بَْدُء ُظُهوِر الَْمْهِدی  است:.»قَاَل الُْمَفضَّ
ُل يْظَهُر  علیه السالم َو إِلَیِه التَّْسلِیُم قَاَل علیه السالم يا ُمَفضَّ
ةٍ لِیْستَبِینَ  فَیْعُلو ِذكُرهُ َو يْظَهُر أَْمُرهُ«14 بنابراين.

َ

ه

ْ

ب

ُ

فِى ش
عالوه.بر.اينکه.اين.روايت.آن.گونه.که.بهاءاهلل.نوشته.
نقل.نشده.است،.بلکه.اگر.اين.چنین.هم.نقل.شده.بود،.
با.ابتداى.روايت.و.توضیحات.امام.صادق.علیه.السالم.

سازگار.نبود.
در.آخر،.باز.هم.مى.خواهم.از.آقاى.امینى.تشکر.کنم.
از.اينکه.وقت.گذاشته.و.مقالۀ.مرا.مورد.نقد.قرار.دادند..
امیدوارم.ايشان.باز.هم.نقطه.نظرات.خود.را.درباره.اين.
پاسخ.من.نوشته.و.منتشر.فرمايند..نکات.بیشترى.هم.
بود.که.دوست.داشتم.درباره.آن.ها.هم.بنويسم،.ولى.
به.نظرم.رسید.با.توجه.به.اهمیت.کمتر.آن.ها.و.رعايت.

اختصار،.در.زمانى.ديگر.به.آن.ها.بپردازم..
تیر.1396

پاورقى.ها:.
سورۀ.يوسف،.آيه.80..ترجمه:».پس.چون.از.او.نومید.1

گشتند.رازگويان.به.يک.سو.شدند«.
ســورۀ.حّج،.آيه.73..ترجمه:».اى.مردم.مثلى.زده.2

شــده.آن.را.گوش.فرا.داريد:.کســانى.را.که.به.جاى.

خداى.يکتا.مى.خوانید.مگسى.را.نتوانند.آفريد.گرچه.

همگى.براى.اين.کار.گردآيند،.و.اگر.مگس.چیزى.از.

آن.ها.بربايد.بازستاندن.آن.را.نتوانند؛.طالب.و.مطلوب.
هردو.بیچاره.و.ناتوانند«.

سورۀ.انبیاء،.آيه.22..ترجمه:».اگر.در.آن.دو).آسمان.3
و.زمین(.خدايانى.جز.خداى.يکتا.مى.بود.هرآينه.هردو.

تباه.مى.شدند«.
سورۀ.هود،.آيه.44..ترجمه:».و.گفته.شد.4

اى.زمین.آب.خود.فرو.بر.و.اى.آسمان.باز.

ايست.و.آب.کاسته.گشت.و.کار.گزارده.شد.

و).کشتى(.بر).کوه(.جودى.آرام.گرفت،.و.گفته.شد:.
گروه.ستمکاران.را.لعنت.باد«.

.»از.اين.غمام.رحمت.رحمانى.اين.قدر.نازل.شده.که.5
هنوز.احدى.احصا.ننموده،.چنانچه.بیست.مجلّد.اآلن.
به.دست.مى.آيد.و.چه.مقدار.که.هنوز.به.دست.نیامده.
و.چه.مقدار.هم.که.تاراج.شــده.و.به.دست.مشرکین.

افتاده«.
.براى.نمونه.ر.ک..تهرانى،.جواد،.بهائى.چه.مى.گويد؟،.6

دارالکتب.االسالمیة،.چاپ.سوم،.1346،.ج1،.ص21.
تا.40.

.مرکز.جهانى.بهائى،.قرن.انوار،.ترجمۀ.هوشــنگ.7
فتح.اعظم،.مرکز.جهانى.بهائى،.حیفا،.اسرائیل،.چاپ.
مؤّسسۀ.عصر.جديد،.دارمشــتات،.آلمان،.چاپ.اّول،.

2002.م،.ص.73.
.براى.مطالعۀ.بیشتر.ر.ک.:.هاديان،.مهدى،.مسألۀ.8

مشــروعیت:.پژوهشى.دربارۀ.ساختار.رهبرى.و.نظام.
مشروعیت.در.آيین.بهائى،.گوى،.تهران،.1392.

الواح.وصايا،.ص.916
.براى.مطالعه.بیشــتر.ر.ک.:.بنى.هاشــمى،.سّید.10

محّمد،.کتاب.توحیــد،.دفتر.اّول:.اثبات.صانع،.مرکز.
فرهنگى.انتشاراتى.منیر،.تهران،.1388.ش.

11Symbol.&.Secret:.Qur’an.Com� .باک،.کريستوفر،
.،mentary.in.Baha’ullah’s.Kitab-i.Iqan،.kalimat.press

آمريکا،.1995.م،.ص32.
براى.توضیح.دربارۀ.آيــه.و.روايات.ديگرى.که.در.12

متن.کپى.شــده.از.ايقان.وجود.دارد،.ر.ک..حبیبى،.

مهدى،.نقدى.بر.شــاه.بیت.غزل.بهائیت:.نقد.کتاب.

ايقــان.در.بهره.بردارى.از.آيــات.و.روايات.براى.اثبات.

مبانى.بهائیت،.تهران،.انتشــارات.گــوى،.چاپ.دوم،.
.1396

.ايقان،.ص13.168
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.بحار.االنوار،.ج53،.ص1.تا.3،.ح14.1

فهرست منابع •
1(.قرآن.کريم

2(.حسن.بن.على.علیه.السالم،.امام.يازدهم،.التفسیر.

المنســوب.إلى.اإلمام.الحسن.العسکري.علیه.السالم،.

مدرسة.اإلمام.المهدي.عجل.اهلل.تعالى.فرجه.الشريف،.
ايران،.قم،.چاپ.اول،.1409.ق.

3(.آيتى.عبدالحســین،.الکواکب.الدريه.فى.مآثر.

البهائیه.در.دو.مجلد،.مطبعة السعادة.بجوار.محافظۀ.
مصر.

4(.ابن.ابى.جمهور.محمدبن.زين.الدين.،.عوالى.اللئالى.

العزيزية.في.األحاديث.الدينیة،.دار.سیدالشهداء.للنشر،.
قم،.1405.ق،.چاپ.اول.

5(.ابن.بابويه.شیخ.صدوق.محمد.بن.على،.التوحید،.
جامعه.مدرسین،.چاپ.اول،.1398.هجرى.قمرى،.قم.
6(.ابــن.بابويه.)شــیخ.صــدوق(،.محمدبن.على،.
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سازمان اداری بابیان
در زمان اقامت میرزایحیی صبح ازل در بغداد )1269 تا 1280 ق.(

 سیّد مقداد نبوی رضوی    کارشناس ارشد تاریخ اسالم از دانشگاه شهید بهشتی



چکیده: سید.على.محمد.باب.که.
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برگی از تـاریخ
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پايان.جهان،.صاحب.ظهور.پس.از.خود.را.»من.يظهره.

اهلل«.)کسى.که.خداوند.او.را.ظاهر.خواهد.کرد(.نامید..
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میرزایحیی صبح ازل
)جانشین سیّدعلی محّمد باب در 
مقام مرآت( به سال های جوانی
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است،.در.زمان.حیات.بر.پیروان.خويش.سیطره.دارد..

باب.ســپس.گفته.که.در.زمان.نبود.او.تا.زمان.ظهور.

آيین.بعد.»شهداء«.راهنمايان.عمل.به.»بیان«.خواهند.

بود.1.عنوان.»بیان«،.گذشــته.از.دو.کتاب.بیان.عربى.

و.بیان.فارســى،.بر.تمام.آثار.باب.نیز.گفته.مى.شد.2.

بنابراين،.دانسته.مى.شود.که.او.شهداء.را.کسانى.دانسته.

که.مفّســران.آثارش.هستند.و.پیروان.او.را.به.آن.آثار.
راهنمايى.مى.کنند..

باب.در.کتاب.پنج.شأن.نیز.به.شهداء.پرداخته.است..

وى.ابتدا.از.کســانى.که.در.زمان.نبود.او.به.تعالیمش.

راهنمايى.مى.کنند.ســخن.گفته.و.ايشان.را.»ادالء«.

)راهنمايان(.و.»شهداء«.)شاهدان(.و....ياد.کرده.است..

ســپس.از.برگزيده..شدن.الهى.يک.»مرآت«.)آيینه(.

که.نشانگر.»شمس.حقیقت«.)باب(.است.سخن.گفته.

اســت.3.مرآت.در.نگاه.باب.کسى.بود.که.

مانند.خود.او.از.وحى.الهى.برخوردار.بود.اما.

در.راستاى.آيین.او.نه.آنکه.خود.بنیانگذار.

آيینى.مستقل.باشــد.4.با.توجه.به.منابع.

تاريخى.بايد.گفت.کــه.آن.مرآت.همان.میرزايحیى.

صبح.ازل.بود.که.از.سوى.باب.به.جانشینى.برگزيده.

شد..باب.او.را.کسى.دانست.که.از.سوى.خداوند.صاحب.

وحى.شــده.و.بر.همین.اساس.او.را.جانشین.قرار.داد..

)البته.بايد.گفت.که.بهائیان.اين.برگزيدگى.را.از.روى.

مصلحت.ياد.کرده.اند.اما.ازلیان.آن.را.واقعى.دانسته.اند(..
نسبت شهداء بیان با مرآت

باب.بر.آن.بــود.که.بعد.از.وفات.صبح.ازل.و.پیش.
از.ظهــور.من.يظهــره.اهلل.
نیز. ديگــرى. مرآت.هــاى.
مبعوث. خداوند. ســوى. از.
خواهند.شد.5.وى.در.يکى.
از.لوح.هايى.که.براى.صبح.
ازل.نوشــت،.دســتور.داد.
کــه.اگر.در.زمــان.مرگ.او.
مرآتى.ديگر.از.سوى.خداوند.
مبعوث.نشده.باشد،.رهبرى.
بابیان.را.به.شهداء.بسپارد.6.
با.توجه.به.اين.لوح.دانسته.
مى.شــود.که.در.زمان.نبود.
صبح.ازل.يا.کسى.مانند.او،.
بابیان.بايد.به.شــهداء.روى.
مى.آوردنــد..در.اين.گفتار،.
شهداء.کسانى.هستند.که.در.

اجراى.دستورهاى.خداوند.پرهیزگارى.پیشه.کرده.و.از.

»حدود.اهلل«.فراتر.نمى.روند..همچنین،.دانسته.است.

که.آگاهى.کامل.از.احکام.بیان،.شرط.الزم.براى.عدم.

تجاوز.از.حدود.آن.است.بنابراين،.شهداء.بیان.را.آگاهان.
برجسته.بابى.در.علم.و.عمل.بايد.دانست..

ناشران.ازلى.کتاب.بیان.فارسى،.در.بخش.»لغات.

و.اصطالحات«،.شــهداء.را.مرتبه.بعــد.از.مرآت.ها.و.

نفر نشسته سمت راست:
حاج سیّدمحّمد اصفهانی برترین 

شهید بیان: شهید بیان در بغداد 
و کربال. وی از مخالفان سرسخت 

میرزاحسین علی بهاءاهلل بود و 
سرانجام به سال 1288 ق.

با دستور او در عکا کشته شد.
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کســانى.که.از.حدود.بیان.تجاوز.ننمايند.

ياد.کرده.اند.7.بنابراين،.بايد.گفت.که.شهید.

بیان.پس.از.شمس.حقیقت.)باب(.و.مرآت.

)صبح.ازل.و.مانندهاى.او(.سّومین.مقام.در.
آيین.باب.بوده.است..بر.همین.اساس.است.که.دانسته.
مى.شود.شهداء.بیان.در.میان.بابیان.بلندمرتبه.ترين.ها.
بودند..ايشان.در.مقامى.قرار.داشتند.که.در.زمان.نبود.
مرآت.ها.)جانشــینان.الهى.باب(.زمام.آيین.باب.را.به.
دست.مى.گرفتند..بنابراين،.بابیان.تکلیف.داشتند.که.
اگر.بعد.از.درگذشت.صبح.ازل.مرآتى.مبعوث.نشد،.به.

شهداء.بیان.روى.آورند.
سبب برگزیده شدن شهداء بیان از سوی صبح ازل 

در بغداد
ازلیــان.زندگانى.پنهانى.
صبح.ازل.در.بغداد.را.علت.
برگزيده.شدن.شهداء.بیان.
به.عنوان.واسطه.ارتباط.بابیان.
با.او.يــاد.کرده.اند..به.عنوان.
نمونه،.مالمحّمدجعفر.نراقى.
ـ.که.از.شــهداء.بیان.بود.ـ.
نوشته.که.صبح.ازل.به.سبب.
زندگانى.پنهانــى.خود.در.
بغداد،.با.توجه.به.دستور.باب،.
شهیدانى.را.برگزيد.تا.بابیان.
پرسش.ها.و.مســايل.خود.
را.به.واســطه.آنان.با.او.در.میان.بگذارند.8.در.نگاه.اين.
ازلى.برجسته،.شهداء.بیان.محل.رجوع.بابیان.در.زمان.
»غیبت.صغراى.حضــرت.ازل«.بودند.9.با.اين.ترتیب.
است.که.دانسته.مى.شــود.نقش.اصلى.شهداء.بیان.
راهنمايى.بابیان.در.زمان.پنهان.بودن.موقتى.صبح.ازل.
بود.که.اينک.در.بغداد.زندگانى.مخفیانه.اى.داشت..بايد.
گفت.که.صبح.ازل.در.برگزيدن.آن.شهیدان.به.همان.
حکم.پیش.گفته.باب.درباره.مقام.مرجعّیت.شهداء.در.

زمان.نبود.مرآت.ها.نظر.داشت.

تعداد نخستین گروه شهداء بیان  •
در زمان اقامت صبح ازل در بغداد

صبح.ازل.در.آغاز.اقامت.در.بغداد،.هفت.

نفر.از.بزرگان.بابى.را.شهید.بیان.دانست.و.

پیروانش.را.به.فرمانبرى.از.ايشــان.دستور.داد..میرزا.

حســین.على.بهاءاهلل.و.جانشــینش،.عباس.افندى.

)عبدالبهاء(.و.نیز.سّید.مهدى.دهجى.)از.بزرگان.بهائیان.

در.زمان.حیات.بهاءاهلل(.در.آثار.خود.به.هفت.تن.بودن.

آن.شــهیدان.اشاره.کرده.اند.10.سعیدخان.کردستانى.

)محقق.آيین.هاى.بابى.و.بهائــى.که.با.برخى.ازلیان.

برجسته.دوســتى.نزديک.داشت(.نیز.آن.شهیدان.را.
»علماى.هفت.گانه.بابّیه«.خوانده.است.11

زمان انتصاب شهداء هفتگانه بیان •
.که.خود.از.شهداء.هفتگانه. مالمحّمدجعفر.نراقىـ.
.شــروع.زندگانى.مخفى.صبح.ازل.را.بعد.از. بیان.بودـ.
تعیین.شهداء.هفتگانه.بیان.ياد.کرده.است.12.روايت.
ســّید.مهدى.دهجى.نیز.نشــان.از.آن.دارد.که.زمان.
انتخاب.شهداء.بیان.آغاز.زندگانى.مخفى.صبح.ازل.در.
بغداد.بوده.است.13.بر.اساس.آنکه.صبح.ازل.از.همان.
ابتداى.ورود.به.بغداد.زندگانى.مخفى.خود.را.آغاز.کرد،.
بايد.نتیجه.گرفت.که.برگزيده.شدن.شهداء.هفتگانه.
بیان.در.همان.سال.نخست.اقامت.او.در.بغداد.)حدود.

1268.و.1269.ق.(.صورت.گرفته.است..14.

وظایف شهداء بیان در نگاه صبح ازل •
مجموعه.نامه.هاى.صبح.ازل.به.هريک.از.شــهداء.
هفتگانه.بیان.که.انتصاب.ايشان.به.مقام.»شهادت«.را.
دربردارد،.»کتاب.الوصیة«.نام.گرفته.است..در.حاشیه.
صفحه.نخست.نســخه.اى.از.اين.رساله،.عبارت.»هذا.
کتاب.الوصیة.فى.تعیین.الشــهداء.لعل.الناس.بآيات.
اهلل.لیهتدون«.)اين.کتاب.وصیت.در.برگزيدن.شهداء.
است.شايد.مردم.به.آيات.خداوند.هدايت.شوند(.ديده.
مى.شود..اين.عبارت،.خود.بیانگر.علت.برگزيده.شدن.
شهداء.بیان.است:.راهنمايى.مردم.به.آيین.باب..صبح.

مالمحّمدجعفر نراقی از شهداء 
هفت گانه بیان:
شهید بیان در کاشان
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ازل.در.ايــن.نامه.ها.وظايفى.را.که.برعهده.

شــهداء.بیان.مى.دانســت.آورده.است..او.

همچنین.نوشــته.که.اين.نامه.ها.»کتاب.

اهلل«.هستند.15.اين.سخن،.نشان.دهنده.آن.
است.که.در.نگاه.صبح.ازل،.برگزيده.شدن.اين.شهیدان.
امرى.الهى.بوده.که.بر.زبان.صبح.ازل.جارى.شده.است..
وى.در.بخشــى.از.اين.رساله.نوشته.که.اگر.بعد.از.او.
کسى.مانند.خودش.)صاحب.آيات(.نبود،.امر.آيین.باب.
با.شهداء.بیان.است.16.وظايفى.که.وى.در.اين.نامه.ها.

براى.شهداء.بیان.برشمرده،.بدين.قرار.است:
هدايت.مردم.به.آيین.باب؛17

جمع.آورى.آثار.باب.)بیــان(.و.آثار.صبح.ازل.)آثار.
حّى.البیان(؛18

گرفتن.حقوق.مالى.از.بابیان.19
وظايف.سه.گانه.باال.نشانگر.رياست.تاّمه.شهداء.بیان.
بر.بابیان.است..سخن.پیش.گفته.مالمحّمدجعفر.نراقى.
بیانگر.آن.بود.که.ايشان.واسطه.مکاتبات.بابیان.با.صبح.
ازل.نیز.بوده.اند..به.روايت.ازلیان،.میرزا.حســین.على.
بهاءاهلل.پیشکار.برادر.خود.بود.و.»نايب.مناب.و.نقیب«.
و.نیز.»رئیس.بر.کل«.به.شمار.مى.آمد.و.»على.الظاهر،.
هرچه.بود،.او.بــود.و.هرکار.مى.کرد،.او.مى.کرد«20.اما.
در.میان.شهداء.بیان.جاى.نداشت.21.)تصوير.صفحات.
آغازين.و.پايانى.کتــاب.الوصیة.در.پايان.مقاله.آورده.

شده.است(.

شهداء هفتگانه بیان •
صبح.ازل.در.»کتاب.الوصیة«،.تنها.نام.شهداء.بیان.و.
محل.سکونت.ايشان.را.آورده.است..اين.کسان.عبارتند.
از:.احمد.)شــهید.بیان.بر.اهل.ارض.خاء(،.محّمدتقى.
)برادر.احمد(،.محّمد.)شــهید.بیان.بر.اهل.ارض.باء(،.
جعفر.)شهید.بیان.بر.اهل.ارض.کاف(،.ابراهیم.)شهید.
بیان.بر.اهل.ارض.تاء(،.محّمد.)شهید.بیان.بر.اهل.ارض.
طاء(،.موسى.)شهید.بیان.بر.اهل.ارض.قاف(.و.هادى.
)شهید.بیان.بر.اهل.ارض.قاف(..با.توجه.به.آثار.تاريخى.

ديگر،.بسیارى.از.اين.کسان.را.مى.توان.شناخت:

احمد:.شهید.بیان.بر.اهل.ارض.خاء22
در.اصطالح.بابیــان.و.بهائیان،.»ارض.
خاء«.خراسان.بود.23.مالمحّمدجعفر.نراقى.
)از.شــهداء.هفت.گانه.بیان(.نام.چندتن.از.
بزرگان.بابى.را.با.عنوان.اينکه.بیشترشــان.از.شهداء.
بیان.هستند.آورده.که.در.میان.ايشان.نام.میرزا.احمد.
ازغندى.ديده.میشود.24.او.در.جايى.ديگر.میرزا.احمد.

را.آشکارا.در.میان.شهداء.بیان.ياد.کرده.است.25
اسداهلل.فاضل.مازندرانى.)تاريخ.نگار.بهائى(،.وقتى.
به.شــرح.حال.بابیان.مشــهور.ايران.و.عراق.در.زمان.
حیات.باب.پرداخته،.در.بخش.مربوط.به.»خراســان:.
ارض.خاء«،.اين.شخص.را.از.»مشاهیر.علماء.مؤمنین.

خراســان«.ياد.کرده.است..

میرزا.احمــد.در.عراق.نزد.

شیخ.احمد.احسايى.و.سّید.

کاظم.رشتى.درس.خوانده.و.

پیش.از.ظهور.باب.در.میان.

»مشاهیر.علماى.شیخیه.و.

اصحاب.سّید«.قرار.داشت..

او.در.اوايل.آغاز.دعوت.باب.

بــا.برخورد.به.مالحســین.

)نخســتین. بشــرويه.اى.

ايمان.آورنــده.به.بــاب(.به.

جمع.پیروان.باب.پیوست26.

و.در.ســال.هاى.بعــد.نیز.

)1277.ق.:.هشتمین.سال.

اقامت.صبح.ازل.در.بغداد(.

علماى. »مشاهیر. میان. در.
بابّیه«.جاى.داشت.27

صبح.ازل،.در.نامه.اش.به.میرزااحمد.ازغندى،.برادر.

وى،.محّمدتقى،.را.نیز.شهید.بیان.ياد.کرده.اما.نقش.

او.را.همان.نسبت.هارون.به.موسى.بن.عمران.دانسته.

است.28.با.اين.ترتیب،.بايد.نتیجه.گرفت.که.محّمدتقى.

ازغندى.در.مقامى.بعد.از.برادر.خود.قرار.داشــت.اما.
مانند.او.شهید.بیان.بود.

میرزاحسین علی بهاءاهلل در 
ادرنه، به حدود زمانی آشکار 

کردن دعوی من یظهره اللهی
وی کارگزار صبح ازل در ارتباط 

با شهداء بیان و دیگر بابیان بود، 
اما در شمار شهداء بیان

جای نداشت
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جعفر: شهید بیان بر اهل ارض  •
کاف29

و. بابیــان. ادبیــات. در. کاف. ارض.

بهائیان.کاشــان.بود.30.به.روايت.بهائیان،.
مالمحّمدجعفر.نراقى.از.ســوى.صبح.ازل.شهید.بر.
بابیان.آن.شهر.شد.31.در.ابتداى.نسخه.خطى.کتاب.
الوصیة.هم.نوشته.شده.که.نراقى.در.يکى.از.نوشته.هاى.
خود،.نامه.خطاب.به.خودش.را.که.در.اين.رساله.آمده،.
شــاهد.گرفته.و.خود.را.شهید.بر.اهل.کاشان.دانسته.
است.32.)تصوير.اين.صفحه.از.کتاب.الوصیة.در.ادامه.

مقاله.آورده.شده.است(.

نراقى.که.پیشــتر.در.عراق.نزد.سّید.کاظم.رشتى.

درس.خوانده.بود،.در.بازگشت.به.کاشان.به.تدريج.به.

آراء.شــیخ.احمد.احسايى.گرايش.يافت33.و.در.میان.

»علماى.شــیخّیه«.قرار.گرفت.34.وى.در.زمان.اقامت.

مالحسین.بشــرويه.اى.در.کاشان،.از.دعوت.باب.آگاه.

شد35.و.سرانجام.در.سال.پايانى.حیات.باب.به.بابیان.

پیوست.36.او.به.سبب.تکاپوهايش.در.تبلیغ.آيین.باب.

مــورد.هجمه.مخالفان.قرار.گرفــت.و.دوبار.به.عراق.

تبعید.شــد..در.زمان.اقامت.دوم.او.در.عراق،.دعاوى.

جديد.بهاءاهلل.به.تدريج.آشــکار.مى.شد.37.

اين.شخص.يکى.از.مخالفان.جدى.بهاءاهلل.

بود.که.از.پیش.از.آشــکار.شــدن.دعوت.

جديدش.نیز.نظر.مساعدى.به.او.نداشت.

و.برآن.بود.که.او.در.خفا.صاحب.داعیه.است.38.پس.از.

آغاز.دعوى.بهاءاهلل،.نراقى.به.مخالفت.همه.جانبه.با.او.

پرداخت.و.رساله.اى.به.نام.تذکرة.الغافلین.در.رد.دعاوى.

او.نگاشت.39.وى.سرانجام.در.کاظمین.دستگیر.و.به.

ايران.فرستاده.شد.و.در.سال.1286.ق..در.زندان.تهران.
درگذشت.40

ابراهیم: شهید بیان بر اهل ارض تاء41 •
ارض.تاء.در.میان.بابیــان.و.بهائیان.به.
شهر.تبريز.گفته.مى.شــد.42.صبح.ازل.در.
نامه.اش.به.ابراهیم.)شهید.بیان.در.تبريز(.
او.را.»خلیل«.نیز.خطاب.کرده.است.43.يکى.
از.بابیان.مشهور.تبريز.در.زمان.باب،.سّید.
ابراهیم.تبريزى.بــود..به.روايت.بهائیان،.او.
که.از.»اعاظم.علماء.شیخّیه.و.کبار.اصحاب.
سّید.رشتى«.به.شــمار.مى.رفت،.در.همان.
آغاز.دعوت.باب.به.او.پیوســت.و.در.زمان.
زندانى.شــدن.باب.در.آذربايجان.توانست.
با.او.مالقات.کند..او.از.ســوى.باب.دو.لقب.
»اســم.اهلل.الخلیل«.و.»اسم.اهلل.الرحیم«.
داشــت..وى.در.ســال.هاى.پس.از.کشته.
شدن.باب.نیز.در.تبريز.زندگى.مى.کرد.اما.
زمان.درگذشتش.معلوم.نیست.44.با.توّجه.به.آنکه.سّید.
ابراهیم.تبريزى.)ملقب.به.خلیل.و.رحیم(.از.بزرگان.
بابیان.بود.و.ابراهیم.)شهید.بیان.در.تبريز(.نیز.از.جانب.
صبح.ازل.با.همان.لقب.خلیل.خطاب.شده،.با.احتمالى.
قريب.به.يقین.او.را.همان.شــهید.بیان.در.تبريز.بايد.

دانست.
با.اين.حال،.ســّید.ابراهیم.تبريزى.در.زمان.دعوى.
من.يظهره.اللهى.میرزا.اسداهلل.ديّان.به.او.پیوست..صبح.
ازل.در.کتاب.مســتیقظ.ـ.که.آن.را.در.پاسخ.دعوى.

مقبره خاندان مالعبدالوهاب دارالشفایی )پدر میرزامحّمدهادی قزوینی: 
از شهداء هفت گانه بیان: شهید بیان در قزوین(
تصویر از نگارنده
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پیش از این گفته 

شد که عنوان 

ارض قاف را 

بابیان و بهائیان، 

برای قم و قزوین 

به کار می بردند. 

مالمحّمدجعفر 

نراقی نام میرزا 

محّمدهادی 

قزوینی را در 

میان کسانی که 

بیشترشان از 

شهداء بودند 

آورده و در جایی 

دیگر او را آشکارا 

از شهداء بیان 

دانسته است

.اين.شــخص.را.با.عنوان. ديّان.نگاشــتهـ.

»کسى.که.خداوند.را.انکار.کرد.و.به.آياتش.

کفر.ورزيد«.ياد.کرده.است.45.اين.احتمال.

هست.که.يکى.از.اسباب.بسط.دعوت.ديّان.
در.آذربايجــان.و.گرويدن.گروهى.از.بابیان.آنجا.به.او،.
وجود.ســّید.ابراهیم.تبريزى.و.نفــوذ.وى.در.آن.ديار.

بوده.باشد.46
با.اين.ترتیب،.مشخص.مى.شود.که.سّید.ابراهیم.با.
آنکه.يکى.از.پیروان.برجســته.باب.بود.و.از.او.دو.لقب.
گرفتــه.بود.و.نیز.با.آنکه.از.ســوى.صبح.ازل.به.مقام.
شــهادت.نصب.شده.بود،.از.او.روى.برتافت.و.به.ديّان.
پیوست..روايت.بهائیان.آن.است.که.میرزا.اسداهلل.ديّان.
و.ســّید.ابراهیم.تبريزى.به.بغــداد.آمدند.و.ديّان.نزد.
بهاءاهلل.توبه.کرد.47.ازلیان.نیز.گفته.اند.که.ديّان.قصد.

داشت.نزد.صبح.ازل.رفته.و.توبه.کند.48.

محمد: شهید بیان بر اهل ارض طاء49 •
بابیــان.و.بهائیان.تهــران.)طهــران(.را.ارض.طاء.
مى.گفتند.50.عبدالبهاء.در.يکى.از.نوشــته.هاى.خود.
سّیدمحّمد.ملیح.را.شــهید.بیان.در.تهران.ياد.کرده.
است.51.نام.اصلى.اين.شخص،.سّیدمحّمد.گلپايگانى.
اســت.که.ابتدا.از.اصحاب.قرة.العین.بود.و.از.سوى.او.
»فتى.الملیح«.)جوان.خوب.صورت(.خوانده.مى.شد.52.
او.همراه.با.قرة.العین.از.عراق.به.قزوين.آمد53.و.بعدها.
از.سوى.صبح.ازل.در.میان.شهداء.بیان.جاى.گرفت.54

موسی: شهید بیان بر اهل ارض قاف55 •
ارض.قاف.در.ادبیات.بابیان.و.بهائیان.به.قم.و.قزوين.
گفته.مى.شــد.56.بهاءاهلل.زمانى.که.از.تعداد.هفت.گانه.
شــهداء.بیان.سخن.گفته،.حاج.میرزا.موسى.قمى.را.
يکى.از.ايشــان.برشمرده.اســت.57.بنابراين،.دانسته.
مى.شــود.که.اين.شخص.همان.شهید.بیان.بر.بابیان.
.که.نوه.دخترى.عالم.نامدار.عصر. قم.بوده.اســت..اوـ.
. فتحعلى.شاه.قاجار،.میرزا.ابوالقاسم.مجتهد.قمى،.بودـ.
به.وسیله.مالحسین.بشرويه.اى.و.مالعبدالکريم.قزوينى.

)يکى.از.کاتبان.باب(.به.جمع.پیروان.باب.

پیوســت.و.در.میان.»علماء.بیان«.جاى.

گرفت.58.جالب.اينجاست.که.وى.يکى.از.

کســانى.بود.که.بعد.از.کشته.شدن.باب.و.

پیش.از.دعوت.جديد.بهاءاهلل،.دعوى.من.يظهره.اللهى.

داشت..به.روايت.بهائیان،.وى.سرانجام.در.سال.1274.

.که. ق..به.بغداد.رفت.و.پس.از.روبروشــدن.با.بهاءاهللـ.

.توبه. پیشــکار.صبح.ازل.و.بزرگ.بابیان.بغــداد.بودـ.

کرد.59.روايت.ازلیان.نیز.آن.است.که.او.نزد.صبح.ازل.
به.توبه.پرداخت.60

هادی: شهید بیان بر اهل ارض قاف61 •
پیش.از.اين.گفته.شــد.که.عنــوان.ارض.قاف.را.
بابیان.و.بهائیان،.براى.قــم.و.قزوين.به.کار.مى.بردند..
مالمحّمدجعفر.نراقى.نام.میرزا.محّمدهادى.قزوينى.را.
در.میان.کسانى.که.بیشترشان.از.شهداء.بودند.آورده62.
و.در.جايى.ديگر.او.را.آشــکارا.از.شهداء.بیان.دانسته.
اســت.63.فاضل.مازندرانى.هم.او.را.در.میان.شــهداء.
بیان.و.زعماى.ازلیان.و.نیز.از.مخالفان.بهاءاهلل.نام.برده.
است.64.میرزامحّمدهادى.فرزند.مالعبدالوهاب.قزوينى.
)دايــى.قرة العین(.بود.65.او.ابتــدا.مانند.پدر.در.میان.
حامیان.شیخ.احمد.احسايى.قرار.داشت.66.به.روايت.
بهائیان،.او.در.همان.آغاز.دعوت.باب.به.شــیراز.رفت.
و.با.ايمان.به.باب.در.میان.هجده.نفر.بابیان.نخستین.
)حروف.حى(.قرار.گرفت..ســپس.بــه.کربال.رفت.و.
تبلیغ.تعالیم.باب.را.پیشــه.کرد..بعد.از.آن،.به.قزوين.
بازگشت.و.توانســت.بار.ديگر.باب.را.در.نزديکى.آن.
شهر.مالقات.کند..وى،.سال.ها.پس.از.کشته.شدن.باب.
حیات.داشت.67.میرزامحّمدهادى.از.بزرگان.بابى.بود.
که.پیش.از.بروز.دعوى.بهاءاهلل.به.او.سوءظن.داشت.و.

او.را.صاحب.داعیه.مى.دانست.68.

محّمد: شهید بیان بر اهل ارض باء69 •
ارض.باء.در.ادبیات.بابیــان.و.بهائیان.به.بارفروش.
)بابل(.گفته.مى.شد.70.صبح.ازل.در.برخى.از.نامه.هايش.
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که.به.بابیان.ساکن.در.بغداد.نوشته،.از.آن.

شــهر.نیز.با.عنوان.»ارض.بــاء«.ياد.کرده.

اســت.71.از.آن.روى.که.حاج.سّید.محّمد.

اصفهانى.در.آثار.بهائیان.با.عنوان.»شهید.
بیان.در.بغداد.و.کربال«.ياد.شده،.بايد.گفت.که.او.همان.
کسى.است.که.از.سوى.صبح.ازل.شهید.بیان.بر.بابیان.
بغداد.دانسته.شــد.72.ازلیان.او.را.»از.اعاظم.شهداى.
بیان«73.و.بلکه.»اکبر.و.اعظم.شهداء.بیانى«.ياد.کرده.74.
و.بهائیــان.نیز.او.را.»اولین.پناه.ازلّیــه«.خوانده.اند.75.
انتصاب.او.به.رياست.بابیان.بغداد.)محل.اقامت.صبح.
ازل(.به.تنهايى.کافى.است.تا.جايگاه.مهم.او.در.میان.

بابیان.دانسته.شود.
اين.شخص.نیز.مانند.مالمحّمدجعفر.
نراقى.)شــهید.بیان.در.کاشــان(.و.میرزا.
محّمدهــادى.قزوينى.)شــهید.بیان.در.
قزوين(.پیش.از.آشکار.شدن.دعوت.جديد.بهاءاهلل.به.او.
بدبین.بود76.و.پس.از.بروز.دعوت.جديد.نیز.به.مخالفت.
سخت.با.بهاءاهلل.پرداخت..از.او.رساله.اى.بى.عنوان.در.
نقد.دعوت.بهاءاهلل.در.دست.است.77.میزان.تالش.او.در.
جانبدارى.از.صبح.ازل.چنان.بود.که.بهاءاهلل.او.را.سبب.
گمراهى.صبح.ازل.مى.خواند.78.در.مقابل،.صبح.ازل.به.
او.عنايتى.تام.و.تمام.داشت.و.او.را.به.لقب.»اباوحید«.
نامبردار.کرده79.و.او.را.پدر.خود.مى.دانست.80.اين.ازلى.
برجسته.که.همراه.با.بهاءاهلل.به.عکا.تبعید.شده.بود،.
مخالفت.هاى.جدى.خود.را.با.او.ادامه.مى.داد.و.همین.
ويژگى.سبب.شد.تا.سرانجام.به.سال.1288.ق..در.آنجا.

به.دست.برخى.بهائیان.کشته.شد.81

انتصاب شهداء بیان جدید در بغداد •
در.آثار.تاريخى،.گذشته.از.هفت.نفرى.که.از.طرف.
صبح.ازل.به.عنوان.شهید.بیان.برگزيده.شدند،.ديگرانى.
را.مى.توان.يافت.که.در.ســال.هاى.اقامت.در.بغداد.از.
سوى.او.به.اين.مقام.منصوب.شدند..به.روايت.بهائیان،.
حاج.سّیدمحّمد.اصفهانى.در.زمان.اقامت.صبح.ازل.در.
بغداد.شهید.بیان.در.کربال.بود.82.با.توجه.به.آنچه.پیش.
از.اين.گذشت،.بايد.گفت.که.وى.پس.از.منصوب..شدن.
به.مقام.شهادت.در.بغداد،.رياست.بابیان.کربال.را.يافته.
است..به.نظر.مى.رسد.انتصاب.او.به.اين.مقام.در.حدود.
ســال.1272.ق..صورت.گرفته.باشد83.يعنى.حدود.

چهارسال.پس.از.نصبش.به.مقام.شهادت.در.بغداد.
روايت.بهائیان.آن.است.که.صبح.ازل،.مالرجبعلى.
قهیر.و.مالعلیمحّمد.سراج.را.نیز.شهید.بیان.دانسته.
بود..با.توّجه.به.روايت.ايشان،.مى.توان.احتمال.داد.که.
اين.انتصاب.نیز.در.حدود.سال.1272.ق..انجام.شده.
است.84.مال.محّمدجعفر.نراقى.نام.قهیر.را.نیز.در.میان.
کسانى.که.بیشترشان.از.شهداء.بودند.آورده.است.85.

نوشته محّمدصادق ابراهیمی )از بزرگان ازلیان( در 
ابتدای نسخه ای از کتاب الوصیة )اثر میرزایحیی صبح 
ازل( درباره موضوع آن رساله که همان انتصاب شهداء 
هفت گانه بیان است. )نسخه عکسی کتابخانه شخصی 
سیّد مقداد نبوی رضوی(
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قهیر.و.سراج،.هردو،.پس.از.دعوى.جديد.

بهاءاهلل.به.مخالفت.با.او.پرداختند.و.هريک.

رساله.اى.در.رد.او.نوشتند..روايت.ازلیان.آن.

است.که.سراج.در.حدود.سال.1284.ق..و.
قهیر.در.حدود.سال.1286.ق..به.دست.بهائیان.کشته.

شدند.86
بهائیــان.همچنین،.مالمحّمدتقــى.نراقى.)برادر.
مالمحّمدجعفر.نراقى(.را.شــهید.بیان.بر.بابیان.نراق.
ياد.کرده.اند..ســخن.ايشــان.نشــان.از.آن.دارد.که.
مالمحّمدتقــى.در.همان.زمان.اقامت.بــرادرش.در.
کاشان.شــهید.بیان.در.نراق.بوده.است.87.با.توّجه.به.
آنکه.راوى.اين.موضوع.مدتى.پس.از.مالقات.با.آن.دو.
برادر.به.بغداد.رفت88.و.نیز.با.دانستن.آنکه.زمان.سفر.
او.به.بغداد.1274.ق..بود،89.مى.توان.نتیجه.گرفت.که.
مالمحّمدتقى.نراقى.بین.سالهاى.1268.تا.1274.ق..

به.مقام.شهادت.بر.بابیان.نراق.برگزيده.شده.است..
نام.حاج.ســّید.جواد.کرباليى.نیز.در.زمره.شهداء.
بیان.در.زمان.اقامت.صبح.ازل.در.بغداد.آمده.است.90.
اين.شخص.را.ازلیان.و.نه.بهائیان.در.شمار.هجده.تن.
نخستین.مؤمنان.به.باب.)حروف.حى(.ياد.کرده.اند.91.
وى.در.جوانى.به.مالقات.شیخ.احمد.احسايى.رسید.
و.بعدها.به.محضر.درسى.سّید.کاظم.رشتى.راه.يافت.
و.در.میان.شــیخیان.قرار.گرفت..همچنین،.به.جهت.
دوســتى.که.با.دايى.هاى.باب.داشــت،.او.را.در.همان.
سال.هاى.کودکى.و.جوانى.در.شیراز.و.بوشهر.مى.ديد.و.
سرانجام.در.همان.سال.نخست.دعوت.باب.به.او.گرويد.
و.در.میان.بابیان.مشهور.جاى.گرفت.92.بااين.ترتیب،.
مى.توان.نتیجه.گرفت.که.صبح.ازل.در.ابتداى.اقامت.
در.بغداد،.هفت.نفر.از.بابیان.برجسته.را.شهید.بیان.و.
نايب.خود.در.سرپرستى.بابیان.قرار.داد.اما.در.سال.هاى.

بعد.برخى.ديگر.را.به.جمع.شهداء.بیان.افزود.

شهداء هفتگانه بیان در زمان دعوت جدید  •
بهاءاهلل

میرزاحســین.على.بهــاءاهلل.ـ.که.در.ســال.هاى.

بغداد.بــراى.دعوت.من.يظهره.اللهى.خود.

زمینه.چینــى.مى.کــرد.ـ.آن.را.ابتدا.در.

آستانه.ى.خروج.از.بغداد.)ذيالقعده.1279.

ق.(.براى.گروهى.از.بابیان.آشــکار.کرد93.

و.ســرانجام.در.اواخر.ســال.1283.ق..به.طور.کامل.

علنى.اش.کرد.94.با.توجه.به.کتاب.بديع.که.در.ســال.

1283.ق..بهاءاهلل.در.پاسخ.به.دعاوى.پیروان.صبح.ازل.

نگاشت،95.مى.توان.دريافت.که.در.آن.زمان،.سه.تن.از.

شهداء.هفت.گانه.بیان.هنوز.در.آن.مقام.باقى.بودند.96.

آن.زمان،.حاج.سّیدمحّمد.اصفهانى.)شهید.بیان.در.

بغداد.و.کربــال(.)د..1288.ق.(،97.میرزا.محّمدهادى.

صفحه نخست از کتاب الوصیة )اثر میرزایحیی صبح 
ازل( در انتصاب شهداء هفت گانه بیان. عبارت »هذا 

کتاب الوصیة فی تعیین الشهداء لعل الناس بآیات اهلل 
لیهتدون« در حاشیه سمت راست آن دیده می شود. 

)نسخه عکسی کتابخانه شخصی سیّد مقداد نبوی رضوی(
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چون در زمان 

اختفای صبح 

ازل در بغداد، 

کسی از بابیان 

نمی توانست با 

او دیدار کند، او 

بهاءاهلل را واسطه 

میان خود و بابیان 

قرار داد تا نامه ها 

و سؤاالت ایشان 

را به صبح ازل 

رسانده و پاسخ 

او را به ایشان 

بازگرداند

قزوينى.)شــهید.بیــان.در.قزوين(.)زنده:.

1286.ق.(98.و.مالمحّمدجعفــر.نراقــى.

)شــهید.بیان.در.کاشان(.)د..1286.ق.(99.

هنوز.حیات.داشتند.و.به.مخالفت.با.دعوى.
بهاءاهلل.مى.پرداختند.

همان.گونه.که.پیشتر.گفته.شد،.حاج.میرزاموسى.

قمى.)شهید.بیان.در.قم(.مدتى.دعوى.من.يظهره.اللهى.

داشت.و.سّیدابراهیم.تبريزى.)به.احتمال.جدى:.شهید.

بیان.در.تبريز(.نیز.برجسته.ترين.حمايت.کننده.میرزا.

اســداهلل.ديّان.)ديگر.مّدعى.مــن.يظهره.اللهى(.بود..

مى.توان.گفت.که.اين.دو.با.کارهاى.خود.مورد.غضب.

صبح.ازل.قرار.گرفته.و.از.مقام.شــهادت.عزل.شدند..

ازلیان.از.مخالفت.میرزااحمد.ازغندى.)شــهید.بیان.

در.خراســان(.با.بهاءاهلل.سخن.گفته100.اما.بهائیان.او.

را.از.گروندگان.به.بهاءاهلل.و.کسانى.که.در.نشر.دعوت.

او.يارى.رســان.بودند.دانســته.اند.101.اين.پژوهش.از.

سرنوشت.ســّیدمحّمد.گلپايگانى.)شــهید.بیان.در.
طهران(.آگاه.نیست.

جایگاه میرزاحسین علی بهاءاهلل در سازمان  •
اداری بابیان

روايت.ازلیان.آن.اســت.که.چون.در.زمان.اختفاى.

صبح.ازل.در.بغداد،.کســى.از.بابیان.نمى.توانست.با.او.

ديدار.کند،.او.بهاءاهلل.را.واسطه.میان.خود.و.بابیان.قرار.

داد.تا.نامه.ها.و.سؤاالت.ايشان.را.به.صبح.ازل.رسانده.

و.پاسخ.او.را.به.ايشــان.بازگرداند.102.يکى.از.کسانى.

که.نوشته.هاى.بابیان.را.به.بهاءاهلل.و.سپس.صبح.ازل.

مى.رساند،.شخصى.به.نام.سلمان.هنديجانى.بود..وى.

از.سال.1269.ق..تقريباً.همه.ساله....از.سمت.جنوب.

ايران.به.يزد.و.کرمان.و.اصفهان.و.کاشان.و.کرمان.و....

مى.رفت.و.نوشته.هاى.صبح.ازل.را.به.بابیان.مى.رساند.و.
نامه.هاى.ايشان.را.به.بغداد.مى.آورد.103.

روايت.بهائیان.گوياى.آن.اســت.که.خاندان.صبح.

ازل،.و.ازجمله.بهاءاهلل،.به.ســبب.موقعیت.صبح.ازل.

مورد.احترام.زيــاد.بابیان.بودند..104.بهاءاهلل.که.اينک.

در.بغداد،.گذشته.از.نسبت.برادرى.با.صبح.

ازل،.واسطه.ى.میان.او.و.بابیان.بود،.در.میان.

ايشان.شخصیتى.برجسته.شد.و.در.عمل.

رهبرى.بابیان.بغــداد.را.برعهده.گرفت.و.

به.مشهورترين.بابى.مبدل.شــد..در.روايات.ازلیان.از.

اختالفات.او.و.حاج.سّیدمحّمد.اصفهانى.)شهید.بیان.

در.بغداد(.ســخن.به.میان.آمده.اســت.105.ازلیان.از.

وسعت.رياست.او.در.بغداد.سخن.گفته106.و.بهائیان.نیز.

او.را.عامل.شــهرت.امر.باب.در.آن.ايام.ياد.کرده.اند.107.

بااين.حال،.بنابر.روايت.ازلیان،.او.در.میان.شهداء.بیان.
جاى.نداشت.108.

شهداء بیان در زمان اقامت صبح ازل در  •
قبرس

با.توجه.به.روايت.بهائیان،.دانسته.مى.شود.که.صبح.

ازل.در.زمان.اقامت.خود.در.قبرس.)1286.تا.1330.

ق.(.نیز.سنت.انتخاب.شهداء.بیان.را.ادامه.داد.109.در.

آن.سال.ها.بیشتر.شهداء.ايام.بغداد.وفات.يافته.بودند..

آن.زمان.کســانى.چون.مالمحّمدجعفر.کرمانى.در.

کرمان،.حاج.میرزاهــادى.دولت.آبادى.در.اصفهان.و.

سپس.در.تهران.و.نیز.مالمحّمدباقر.طارى.در.قريه.طار.

)در.حوالى.نطنر(.سکونت.داشتند.و.مرجع.بابیان.آن.
حدود.به.شمار.مى.آمدند..

مالمحّمدجعفر.کرمانى.)پدر.شیخ.احمد.روحى(.در.

همان.سال.نخست.دعوت.باب.به.او.ايمان.آورد.110.وى.

به.سبب.مخالفت.جدى.با.بهاءاهلل.و.پیروى.راسخش.از.

صبح.ازل،.از.سوى.بهاءاهلل.»جعفر.کذاب«111.و.از.سوى.

صبح.ازل.»عالم.جلیل.و.جعفر.کبیر«.خوانده.شد.112.
بهائیان.او.را.در.میان.شهداء.بیان.ياد.کرده.اند.113

حاج.میرزاهادى.دولت.آبادى.از.ســوى.صبح.ازل.

لقب.»اسم.اهلل.الودود«.داشت.114.وى.را.نماينده.صبح.

ازل.در.ايران115.و.شخصّیت.شاخص.ازلیان.ايران.ياد.

کرده.اند.116.به.روايت.بهائیان،.او.از.شهداء.بیان.بود117.
و.خود.و.خاندانش.»چراِغ«.بابیان.اصفهان.بودند.118

مالمحّمدباقر.طارى.نیز.که.ازلیان.او.را.از.»فضالى.
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 بابیان در دوره 

دهساله اقامت 

صبح ازل در 

بغداد از یک 

ساختار اداری 

نظام مند برخوردار 

بوده اند. صبح ازل 

به عنوان جانشین 

باب در رأس 

آن سازمان قرار 

داشت. شهداء 

بیان در خراسان، 

قزوین، کاشان، 

قم، تهران، 

تبریز، کربال و 

بغداد در مرتبه 

بعد جای داشتند 

و به نیابت از 

او به کارهای 

بابیان رسیدگی 

می کردند. 

خود«.خوانده.اند،119.»معمورات.ســه.گانه.

بابى.نشین،.توابع.ِکِشه.و.َطرق.و.طار«.را.ـ.

که.اطراف.شهر.نطنز.در.مرکز.ايران.هستند.

ـ.از.خود.به.»يادگار«.گذاشت.120.نگارنده.
از.يکى.از.پیرمردان.کهن.ســال.نطنزى.که.از.حال.و.
احوال.ازلیان.آن.حدود.آگاهى.هايى.داشــت.شنیده.
اســت.که.ازلیان.اين.شخص.را.در.میان.شهداء.بیان.

ياد.مى.کردند.
در.اين.میان،.حاج.میرزايحیى.دولت.آبادى.)فرزند.
حاج.میرزاهادى.دولت.آبادى.و.مشروطه.خواه.مشهور(.
را.آخرين.شهید.بیان.منصوب.از.جانب.صبح.ازل.بايد.
دانســت..يکى.از.فرزندان.صبــح.ازل.ضمن.حکايت.
چگونگى.درگذشت.او،.با.اشاره.به.دستور.پیش.گفته.
بــاب.به.صبح.ازل.درباره.ضــرورت.مراجعه.بابیان.به.
شهداء.بیان.در.زمان.نبود.مرآت.ها،.نوشته.که.بر.همین.
اســاس.بود.که.صبح.ازل.اندکى.پیش.از.مرگ.خود.
فرزنــد.حاج.میرزاهادى.دولت.آبادى.را.شــهید.بیان.
دانســت.و.امر.باب.را.به.او.سپرد.121.از.آن.روى.که.در.
روايات.بهائیان.وصايت.حاج.میرزايحیى.دولت.آبادى.
نســبت.به.صبح.ازل.را.مى.توان.ديــد،122.او.را.همان.
شــهید.بیان.منصوب.از.ســوى.صبح.ازل.در.زمان.

درگذشتش.بايد.دانست.

نتیجه گیری •
سّیدعلیمحّمد.شیرازى.)باب(.ابتدا.خود.را.نماينده.
ويژه.امام.دوازدهم.خواند.و.سپس.ظهور.او.را.در.ظهور.
خود.دانســت.و.به.نسخ.دين.اسالم.روى.آورد..وى.در.
زمان.هاى.پايانى.دعوت.خود،.جوان.نوزده.ساله.ى.به.نام.
میرزايحیى.نورى.)صبــح.ازل(.را.مانند.خود.صاحب.
وحى.خواند.و.او.را.به.جانشینى.برگزيد..باب.همچنین،.
از.ظهور.موعود.ديگرى.با.عنوان.»من.يظهره.اهلل«.در.
آينده.و.نسخ.آيین.خود.از.سوى.وى.خبر.داد..با.اقامت.
.که.در.پى.واکنش.سخت. مخفیانه.صبح.ازل.در.بغدادـ.
حکومت.قاجار.به.اقدام.برخى.بابیان.در.ترور.نافرجام.
ناصرالدينشاه.قاجار.)قاتل.باب(.رخ.داد.ـ.هفت.نفر.از.

بزرگان.بابیان.با.عنوان.شهید.بیان.از.سوى.

او.معین.شــدند.تا.رهبرى.و.سرپرســتى.

پیروان.باب.را.به.دست.گیرند..شهداء.بیان.

عالمان.بزرگ.بابى.بودند.که.براساس.دستور.

باب.در.زمان.نبود.صاحب.وحى.)شمس.حقیقت:.باب،.

يا.مرآت:.صبح.ازل.و.جانشینان.او(.بايد.مورد.مراجعه.

بابیان.قرار.مى.گرفتند..میرزاحسین.على.بهاءاهلل.)برادر.

صبح.ازل(.نیز.در.بغداد.از.سوى.او.به.عنوان.واسطه.او.

و.شهداء.بیان.معین.شد..اين.پژوهش.بر.مبناى.اصل.

نامه.هاى.صبح.ازل.به.آن.هفت.تن.و.تطبیق.آن.با.متون.

تاريخى.ديگر.توانســت.شش.تن.از.ايشان.را.به.شکلى.

قطعى.و.يکى.را.با.احتمالى.قريب.به.يقین.بشناساند..

بااين.ترتیب،.دانسته.مى.شود.که.بابیان.در.دوره.دهساله.

اقامــت.صبــح.ازل.در.بغداد.از.يک.ســاختار.ادارى.

نظام.مند.برخوردار.بوده.اند..صبح.ازل.به.عنوان.جانشین.

باب.در.رأس.آن.ســازمان.قرار.داشت..شهداء.بیان.در.

خراسان،.قزوين،.کاشــان،.قم،.تهران،.تبريز،.کربال.و.

بغداد.در.مرتبه.بعد.جاى.داشــتند.و.به.نیابت.از.او.به.

کارهاى.بابیان.رسیدگى.مى.کردند..میرزاحسین.على.

بهاءاهلل.نیز.رابط.میان.صبح.ازل.و.شهداء.بیان.بود.اما.

به.واسطه.آن.مقام.و.نیز.نسبت.برادرى.با.صبح.ازل.در.

عمل.رياست.بابیان.بغداد.)مرکز.رهبرى.بابیان(.را.نیز.

برعهده.داشت.و.به.چهره.اى.بسیار.سرشناس.در.میان.

ايشان.مبدل.شد..بر.همین.اساس.است.که.بايد.گفت.

که.در.بازه.زمانى.دهساله.اى.که.بغداد.مرکز.بابیان.بود.و.

صبح.ازل.به.صورت.پنهانى.در.آنجا.مى.زيست،.بهاءاهلل.و.

شهداء.بیان.رهبران.بابیان.ايران.و.عراق.بودند.و.ايشان.
را.سرپرستى.مى.کردند..

پاورقى.ها:.
.ســّید.علیمحمد.باب،.بیان.فارسى.)بى.جا.،.بى.نا.(،.1

باب.سوم.از.واحد.دوم،.ص.22.
.اســداهلل.فاضل.مازندرانى،.اســرار.اآلثار.خصوصى.2

)بى.جا.،.124.بديع(،.ج.2،.صص.98.و.99.
.سّید.علیمحمد.باب،.پنج.شأن.)بى.جا.،.بى.تا.،.چاپ.3
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عکسى(،.صص.199.و.200.
.گفتار.باب.مندرج.در:.مالرجبعلى.قهیر،.4

کتاب.مالرجبعلى.قهیر.)نســخه.خطى،.

کتابخانه.دانشگاه.کیمبريج،.مجموعه.ادوارد.
براون،.ش..F.24)9((،.ص.22.

.نک.:.مالعلیمحمد.سراج،.کتاب.سراج.)بى.جا.،.بى.تا.،.5
چاپ.عکسى(،.صص.32.و.33.

.که.به.خط.صبح.ازل.6 .ازلیان.رونوشتى.از.اين.لوح.راـ.
.در.ابتداى.کتاب.متمم.بیان.)اثر.صبح.ازل(.گراور. استـ.

کرده.اند.
.ســّید.علیمحمد.باب،.بیان.فارســى،.بخش.لغات.و.7

اصطالحات،.ص.3.
.مالمحمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین.)نسخه.خطى،.8

کتابخانه.دانشگاه.کیمبريج،.مجموعه.ادوارد.براون،.ش.
F.63)9((،.ص.164.

.پیشین،.ص.9.204
.میرزا.حسین.على.بهاءاهلل،.بديع.)بى.جا.،.بى.تا.(،.ص.10

295؛.عبدالحمید.اشراق.خاورى،.مائده.آسمانى.)بى.جا.،.

129.بديع(،.ج.5،.ص.290؛.سید.مهدى.دهجى،.رساله.

)نســخه.خطى،.کتابخانه.دانشگاه.کیمبريج،.مجموعه.
ادوارد.براون،.ش..F.57)9((،.ص.72.

.ســعیدخان.کردستانى،.شرح.و.توضیح.نسخه.هاى.11
خطى.بابى.و.بهائى.دکتر.سعیدخان.کردستانى.)نسخه.
تايپى.بدون.نام،.کتابخانه.دانشگاه.پرينستون،.مجموعه.
ويلیام.میلر،.مجموعه.CO385،.جعبه.شماره.4(،.ص.9.

.مالمحمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین،.ص.12.164
.سّید.مهدى.دهجى،.رساله،.ص.13.72
.میرزاآقاخان.کرمانى.و.شــیخ.احمد.روحى،.هشت.14

بهشت.)بى.جا.،.بى.تا.(،.ص.301..عبدالبهاء.در.مقام.طعن.

به.صبح.ازل،.از.اختفاى.يازده.ساله.او.در.بغداد.ياد.کرده.

است..)عبدالحمید.اشراق.خاورى،.رحیق.مختوم.)بى.جا.،.

130.بديــع(،.ج.1،.ص.250(.براســاس.اين.گفتار.و.با.

توجه.به.آن.که.صبح.ازل.و.بهاءاهلل.بغداد.را.در.آخر.سال.

1279.ق..ترک.کردند،.بايد.نتیجه.گرفت.که.صبح.ازل.

از.همان.سالهاى.1268.و.1269.ق..در.بغداد.به.شکلى.

پنهانى.مى.زيست.
.میرزا.يحیى.صبــح.ازل،.کتاب.الوصیة.15

)نســخه.عکســى،.کتابخانه.شخصى.سّید.
مقداد.نبوى.رضوى(،.ص.27.

.پیشین،.صص.4،.5..و.16.26
.پیشین،.صص.28،.36.و.17.37
.پیشین،.ص.18.5
.پیشین،.صص.10.و.19.27
.شیخ.مهدى.بحرالعلوم.کرمانى،.حاشیه.بر.ترجمه.20

تاريخ.باب.به.زبان.روســى.)نســخه.خطى،.کتابخانه.

دانشگاه.پرينستون،.مجموعه.ويلیام.میلر،.ش.261(،.ص.

91..توضیح.آنکه.نسخه.اى.که.ابتداى.آن.عبارت.»ترجمه.

تاريخ.بابیه.از.روسى«.نوشته.شــده،.با.شماره.261.در.

مجموعه.ويلیام.میلر.در.کتابخانه.دانشــگاه.پرينستون.

موجود.است..برخى.صفحات.آن.حاشیه.هايى.با.امضاى.

»م.ه.14«.دارد..اين.امضا.از.آن.شیخ.مهدى.بحرالعلوم.

کرمانى.)از.فعاالن.ازلى.مشــروطه.خواه(.بوده.اســت..

نگارنده.تصوير.نامــه.اى.از.او.را.که.در.ُمهرش.اين.امضا.
ديده.مى.شود،.در.اختیار.دارد.

.مالمحمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین،.ص.21.121
.میرزايحیى.صبح.ازل،.کتاب.الوصیة،.صص.1.تا.22.6
.اســداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.23.3

)بى.جا.،.بى.تا.(،.ص.112؛.اسراراآلثار.خصوصى.)بى.جا.،.
128.بديع(،.ج.3،.ص.161.

.مالمحمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین،.ص.38..اين.24
افراد.عبارتند.از:.حاج.سیدمحمد.اصفهانى،.حاج.سیدجواد.
کرباليى،.آقا.میرزاهادى.قزوينى،.آقا.میرزااحمد.ازغندى،.
میرزامحمدحسین.متولى.باشى.قمى.و.مالرجبعلى.قهیر.

.مالمحّمدجعفر.نراقى،.رساله.رديه..)نسخه.عکسى،.25
کتابخانه.شخصى.سید.مقداد.نبوى.رضوى(،.ص.49.

.اســداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.3،.26
صص.153.و.154.

پیشین.)نسخه.عکسى،.کتابخانه.شخصى.سید.مقداد.27
نبوى.رضوى(،.ج.4،.ص.230.

.میرزايحیى.صبح.ازل،.کتاب.الوصیة،.صص.3.و.28.4
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.میرزايحیى.صبــح.ازل،.کتاب.الوصیة،.29
صص.16.تا.20.

.اســداهلل.فاضــل.مازندرانــى،.تاريــخ.30
ظهورالحــق،.ج.3،.ص.392؛.اســراراآلثار.
خصوصى،.ج.5.)بى.جا.،.129.بديع(،.ص.1.

.سّیدمهدى.دهجى،.رساله،.ص.31.61
.که.از.بزرگان.32 .اين.عبارات.را.محمدصادق.ابراهیمىـ.

ازلیان.بود.ـ.نوشته.است..براى.آگاهى.درباره.ابراهیمى،.

ر.ک.:.نورالدين.چهاردهى،.باب.کیســت.و.ســخن.او.
چیست؟.)تهران،.1983/1363(،.صص.31،.57.و.236.

.شیخ.محمدمهدى.شريف.کاشانى،.تاريخ.جعفرى.33
)نسخه.عکسى،.کتابخانه.شــخصى.سید.مقداد.نبوى.

رضوى(،.صص.3.و.4.
.اســداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهور.الحق،.ج.3،.34

ص.396.
.پیشین،.ص.35.396
.شیخ.محمدمهدى.شريف.کاشانى،.تاريخ.جعفرى،.36

ص.6.
.پیشین،.صص.47.تا.37.50
.نک.:.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.38

4،.صص.168،.183.تا.185.و.229.
.نسخه.اى.از.اين.کتاب.با.شماره.F.63)9(.در.مجموعه.39

ادوارد.براون.)کتابخانه.دانشــگاه.کیمبريج(.نگهدارى.
مى.شود.

.شیخ.محمدمهدى.شريف.کاشانى،.تاريخ.جعفرى،.40
ص.92.تا.94.

.میرزايحیــى.صبح.ازل،.کتاب.الوصیة،.صص.20.تا.41
.25
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.اسراراآلثار.خصوصى،.ج.2،.42

ص.133.
.میرزايحیى.صبح.ازل،.کتاب.الوصیة،.ص.43.24
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.3،.ص.44
.38
.میرزايحیى.صبح.ازل،.مستیقظ.)بى.جا.،.بى.تا.(،.ص.45

.382

.گســترش.دعوت.ديّان.در.آذربايجان.و.46
گیالن.در.اين.منبع.آمده.است:.اسداهلل.فاضل.

مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.3،.ص.66.
.پیشین،.ج.4،.صص.164.و.165،.پاورقى.47

.عزيه.خانم،.تنبیه.النائمین.)بى.جا.،.بى.تا.(،.ص.48.43
.میرزايحیــى.صبح.ازل،.کتاب.الوصیة،.صص.25.تا.49
.33
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.3،.ص.50

205؛.اســراراآلثار.خصوصى،.ج.4.)بى.جا.،.129.بديع(،.
ص.271.

.عبدالحمید.اشراق.خاورى،.مائده.آسمانى،.ج.5،.ص.51
.290
.عبدالحمید.اشــراق.خــاورى،.دائرة.المعارف.بهائى.52

)بى.جا.،.بى.تا.(،.ذيل.عنوان.»سّیدمحمد.ملیح«.
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.3،.ص.53

.322
.عبدالحمید.اشراق.خاورى،.دائرةالمعارف.بهائى،.ذيل.54

عنوان.»سّیدمحمد.ملیح«.
.میرزايحیــى.صبح.ازل،.کتاب.الوصیة،.صص.33.تا.55
.37
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.اسراراآلثار.خصوصى،.ج.4،.56

ص.462.
.میرزا.حسین.على.بهاءاهلل،.بديع،.ص.57.295
.اســداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.3،.58

صص.391.و.392.
.پیشین،.ج.4،.صص.181.و.59.182
.سّید.مهدى.ســرلتى،.وصیت.نامه.)نسخه.عکسى،.60

کتابخانه.شخصى.سید.مقداد.نبوى.رضوى(،.ص.95.
.میرزا.يحیى.صبح.ازل،.کتاب.الوصیة،.صص.37.تا.61
.40
.مالمحمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین،.ص.62.38
.مالمحّمدجعفر.نراقى،.رساله.رديه.،.ص.63.49
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.اسراراآلثار.خصوصى،.ج.5،.64

صص.251.و.312.
.نســبت.مالعبدالوهــاب.قزوينــى.بــا.قرة.العین.65
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را.عبدالحســین.صالحــى.شــهیدى.)د..

2014/1393(.ـ.کــه.از.فضــالى.خاندان.

مالمحمدصالح.قزوينــى.)پدر.قرة.العین(.و.
.براى.نگارنده.بازگفت. ساکن.قزوين.بودـ.

.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.3،.ص.66
.312
.پیشین،.صص.304.تا.67.306
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.اسراراآلثار.خصوصى،.ج.5،.68

ص.312.
.میرزايحیــى.صبح.ازل،.کتاب.الوصیة،.صص.37.تا.69
.40
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.اسراراآلثار.خصوصى،.ج.2،.70

ص.5.
.به.عنوان.نمونه.،.نگارنده.به.تصوير.نامه.اى.از.صبح.ازل.71

به.مالمحّمدجعفر.نراقى.دسترسى.دارد.که.در.آن.بغداد.
را.»باء«.خوانده.است.

.شوقى.ربانى،.توقیعات.مبارکه.)لوح.قرن.احباء.شرق(.72
)بى.جا.،.123.بديع(،.صص.60.و.61.

.مالمحّمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین،.ص.73.24
.مالعلى.محّمد.سراج،.کتاب.سراج،.ص.74.55
.]نويسنده.اى.ناشناخته[،.تاريخ.امر.)نسخه.عکسى.75

بدون.نام،.کتابخانه.شخصى.سید.مقداد.نبوى.رضوى(،.
ص.115.

.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.4،.ص.76
.181
.نســخه.اى.از.اين.رساله.با.شماره.242.در.مجموعه.77

ويلیام.میلر.در.کتابخانه.دانشــگاه.پرينستون.نگهدارى.
مى.شود.

.اســداهلل.فاضل.مازندرانى،.اسراراآلثار.خصوصى،.ج.78
1.)نسخه..عکسى،.کتابخانه.شخصى.سید.مقداد.نبوى.

رضوى(،.ص.151.
.عزيهخانم،.تنبیه.النائمین،.مقدمه.ناشر،.ص.79.3
.يکى.از.لقب.هايى.که.باب.به.صبح.ازل.داد،.»اســم.80

اهلل.الوحید«.بود.
.اســداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.81.5

)نســخه.عکســى،.کتابخانه.شخصى.سید.
مقداد.نبوى.رضوى(،.ص.163.

.سّیدمهدى.دهجى،.رساله،.ص.82.76
.اســداهلل.فاضــل.مازندرانــى،.تاريــخ.83

ظهورالحق،.ج.4،.ص.154..فاضل.مازندرانى.ذيل.واقعات.

سال.1272.ق..نوشته:.»در.خالل.آن.ايام،.سّید.محمد.

اصفهانى.و.نیز.مالرجبعلى.و.مالعلیمحمد.)برادران.حرم.

منقطعه.حضرت.نقطه.اولى(.با.خواهرشان.به.عراق.آمده،.

در.کربال.اقامت.جستند.....]میرزايحیى.ازل[،.سّیدمحمد.

و.برادران.حرم.و.مالمحمدجعفر.نراقى.و.بعضى.ديگر.را.از.

شهداء.بیان.و.مجريان.مقاصد.خود.مقّرر.داشت«..با.اين.

حساب.است.که.بايد.نصب.سّید.محمد.اصفهانى،.قهیر.و.
سراج.را.به.حدود.سال.1272.ق..بازگرداند.

.پیشین،.ج.4،.ص.154..علت.اين.نتیجه.گیرى،.بیان.84
پیش.گفته.فاضل.مازندرانى.در.ذکر.انتصاب.سّیدمحمد.
اصفهانى،.مالرجبعلى.قهیر.و.مالعلیمحمد.سراج.به.مقام.

شهادت.ذيل.واقعات.سال.1272.ق..است.
.مالمحمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین،.ص.85.38
.عزيهخانم،.تنبیه.النائمین،.مقدمه.ناشر،.صص.2.و.86.3
.سّیدمهدى.دهجى،.رساله،.ص.87.61
.پیشین،.صص.61.و.88.62
.پیشین،.صص.1.و.89.2
.مالمحمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین،.ص.90.24
.میرزاآقاخان.کرمانى.و.شــیخ.احمد.روحى،.هشت.91

بهشــت،.تصوير.خط.میرزا.آقاخان.کرمانى.در.ابتداى.
کتاب.
.اســداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.3،.92

صص.238.تا.241.
.نک.:.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.93

4،.صص.264.تــا.268؛.مالمحّمدجعفر.نراقى،.تذکرة.
الغافلین،.صص.140.و.141.

.سّیدمهدى.دهجى،.رساله،.ص.94.36
.فاضل.مازندرانى.زمان.نگارش.اين.کتاب.را.در.میان.95

رويدادهاى.سال.1283.ق..آورده.است..)اسداهلل.فاضل.
مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.5،.ص.6(
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.میرزاحســین.على.بهاءاهلل،.بديع،.صص.96
295.و.296.

.اســداهلل.فاضــل.مازندرانــى،.تاريخ.97
ظهورالحق،.ج.5،.ص.163.

.شیخ.محّمدمهدى.شريف.کاشانى،.تاريخ.جعفرى،.98
ص.97..نويســنده.از.ديدار.خــود.با.میرزامحمدهادى.
قزوينى.اندکى.پس.از.مرگ.پدر.خود،.مالمحّمدجعفر.
.سخن.گفته.است. .که.به.سال.1286.ق..رخ.دادـ. نراقىـ.

.پیشین،.ص.92.تا.99.94
.مالمحّمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین،.ص.100.38
.اســداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.101.6

)نسخه.عکسى،.کتابخانه.شــخصى.سید.مقداد.نبوى.
رضوى(،.ص.23.

.میرزامصطفى.کاتب،.جواب.لوح.جناب.عباس.افندى.102
)نســخه.خطى.بدون.نام،.کتابخانه.دانشگاه.پرينستون،.

مجموعه.ويلیام.میلر،.ش..226(،.صص.41.و.42.
.ســلمان،.پس.از.دعوت.استقاللى.بهاءاهلل.به.او.103

پیوست.و.بهائى.شد..او.کار.نامه.رسانى.خود.را.تا.زمان.

درگذشــت.بهاءاهلل.)1309.ق.(.و.نخستین.سال.هاى.

زعامت.عبدالبهــاء.ادامه.داد.تا.در.ســال.1316.ق..

درگذشت..)اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.
ج.6،.صص.889.تا.891(

.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.4،.ص.104
.14
.میرزامصطفى.کاتب،.نوشته.يکى.از.مؤمنین.بیان.105

در.جــواب.مکتوب.جنــاب.مالزينالعابدين.نجفآبادى.

)نسخه..خطى.بدون.نام،.کتابخانه.دانشگاه.پرينستون،.
مجموعه.ويلیام.میلر،.ش..239(،.ص.216.

.شیخ.محّمدمهدى.شريف.کاشانى،.تاريخ.جعفرى،.106
ص.49.

.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.4،.107
صص.180.و.181.

.مالمحمدجعفر.نراقى،.تذکرة.الغافلین،.ص.108.121
.عبدالحمید.اشراق.خاورى،.دائرةالمعارف.بهائى،.109

ذيل.عنوان.»سه.نفر.از.آن.نفوس.باقى....«.

صبح.ازل.در.ســال.1286.ق..به.دســتور.

سلطان.عبدالعزيز.عثمانى.به.قبرس.تبعید.

شــد.و.تا.زمان.وفات.)1330.ق.(،.حدود.

45.سال.را.در.آنجا.گذراند..)اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.

اسراراآلثار.خصوصى،.ج.4،.ص.467؛.ج.5،.صص.309.
و.310(

.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.3،.110
صص.401.و.402.

.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.اسراراآلثار.خصوصى،.ج.5،.ص.111.21
.عزيه.خانم،.تنبیه.النائمین،.ص.112.114
.میرزاابوالفضل.گلپايگانى.و.سّیدمهدى.گلپايگانى،.113

کشــف.الغطاء.عن.حیل.االعداء.)تاشکند،.بى.تا.(،.ص.
.358
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق.)بى.جا.،.114

131.بديع(،.ج.8،.بخش.نخست،.ص.506.
.احمد.کســروى،.تاريخ.مشــروطه.ايران.)تهران،.115

1977/1357(،.بخش.دوم،.ص.291.
.مهدى.بامداد،.شــرح.حال.رجال.ايــران.)تهران،.116

1983/1363(،.ج.6،.ص.289.
.میرزاابوالفضل.گلپايگانى.و.سّیدمهدى.گلپايگانى،.117

کشف.الغطاء.عن.حیل.االعداء،.ص.358.
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.8،.118

بخش.نخست،.ص.170.
.مهدى.بامداد،.شــرح.حال.رجال.ايران،.ج.6،.ص.119

263،.پ.3.
.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.8،.120

بخش.نخست،.صص.169.و.170.
.که.به.خط.میرزا.رضوان.على.فرزند.121 .اين.نوشــتهـ.

.ضمن.کتابچه.شماره.F.25.در.مجموعه. صبح.ازل.استـ.

اســناد.ادوارد.براون.در.کتابخانه.دانشــگاه.کیمبريج.
نگهدارى.مى.شود.

.اسداهلل.فاضل.مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.ج.8،.122
پـايـانبخش.نخست،.ص.506.
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  بخش دوم: خـوان کـول
)John Ricardo I. »Juan« Cole(

 محسن  مهاجر



چکیده : خوان.کول.استاد.تمام.

دانشگاه.میشیگان.در.رشته.ى.

تاريخ.است..او.يکي.از.منتقدين.تشکیالت.بهائي.است.

که.بعد.از.حداقل.24.سال.عضويت.فعال.در.تشکیالت.

بهائي،.به.دلیل.مواضع.انتقــادي.و.ديدگاه.هايي.که.

داشــت.مورد.سرزنش.تشکیالت.بهائى.قرار.گرفت.و.

از.بهائیت.کنار.گذاشته..شد..او.معتقد.است.که.بیت.

العدل.)رهبري.جامعه.بهائي.در.حیفاي.اسرائیل(.که.

عمدتاً.وظیفه.ي.قانونگذاري.و.تشريع.قوانین.جديد.را.

در.بهائیت.به.عهده.دارد،.فراتر.از.میزان.اختیارات.خود.

عمل.مي.کند..او.معتقد.است.که.تشکیالت.بهائى.به.

دنبال.ديکتاتورى.و.حکومت.تک.حزبى.و.حذف.نظام.

پارلمانى.است...در.بهائیت،.افراد.فرهیخته،.و.صاحبان.

رســانه.و.افراد.آکادمیک.که.ديدگاه.و.يا.برداشــتى.

متفاوت.از.رهبرى.بهائیت.دارند،.در.معرض.شناسائى،.

تخطئه.واخراج.قرار.مى.گیرند..در.اين.مقاله.به.معرفى.
او.و.ديدگاه.هاى.وى.در.اين.زمینه.پرداخته.ايم.

دیـدگـاه
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خوان کول در 

سال 1972 

یعني زماني که 

دوره کارشناسي 

را در دانشگاه 

مي گذرانید با 

بهائیت آشنا شد و 

به بهائیت گروید. 

او مدت 24 سال 

 )-1996 1972(

عضو فعال جامعه 

بهائي بود و در 

این مدت، به 

انجام فعالیت هاي 

تبلیغي به نفع 

بهائیت در مناطق 

مختلف خاورمیانه، 

غرب افریقا و 

کشورهاي اسالمي 

اشتغال داشت

اشاره  •
از.زمان.پیدايش.آيین..بهائى.تاکنون.
آموزه.هــاى.اين.نحله..همواره.در.معرض.
نقد.و.انتقــاد.قرار.داشــته.و.اعتراضات.

گوناگونى.به.آن.وارد.شــده.است..علماى.مسلمان.

و.مســیحى.و.به.طور.کلى.طرفداران.اديان.الهى.با.

نگارش.کتاب.هايى.مختلف،.آموزه.هاى.آيین..بهائى.

را.در.بوته.نقد.گذاشته.و.مشروعیت.آن.را.به.چالش.

کشــیده.اند..عالوه.بر.طرفــداران.اديان.توحیدى.

و.انديشــمندان.مذهبى،.آيین.بهائــى.مورد.نقد.

نويسندگان.و.انديشمندان.غیر.باورمند.به.اديان.الهى.

نیز.قرار.گرفته.و.هريک.از.منظرى.خاص.آموزه.هاى.

اين.آيین.ايرانى.نوظهور.را.در.معرض.انتقاد.قرار.داده..
و.اعتراضات.جدى.به.آن.وارد.کرده.اند..

اين.درحالى.است.که.از.اوائل.سال.1996.شاهد.

پديده.اى.نوظهور.با.بروز.دگرانديشان.منتقد.بهائیت.از.

درون.جامعه.بهائى.هستیم..مسئله.گرايش.به.اسالم.

در.میان.باورمندان.به.آيین.بهائى.و.نیز.

ايجاد.انشعابات.متعدد.در.بهائیت،.هرچند.

سابقه.طوالنى.دارد،.اما.با.گسترش.فضاى.

مجازى.و.اينترنت.اين.امکان.براى.برخى.

از.روشنفکران.و.انديشمندان.بهائى.در.غرب.به.وجود.

آمد.تا.اعتراضاتى.را.به.ديدگاه.ها.و.عملکرد.رهبرى.

جامعه.بین.المللى.بهائى.يعنى.بیت.العدل.در.اسرائیل.

وارد.آورند..رهبرى.بهائیت.در.حیفا.که.خود.را.الهى.

و.مصون.از.خطا.و.لغــزش.مى.داند،.در.مقابل.اين.

انتقادات.تاب.نیاورده.و.مخالفت.شديد.با.روشنفکران.

و.فرهیختگان.معترض.بهائى.در.جهان.را.در.دستور.

کار.خود.قرار.داده.و.با.اســتفاده.از.ساختار.پلیسى.

خود.)يعنى.هیئت.هاى.مشــاورين.قاره.اى(.تعداد.

زيادى.از.آنان.را.به.بهانه.هاى.مختلف.از.جامعه.بهائى.

طرد.و.اخراج.نمود.و.يا.آنان.را.چنان.تحت.فشار.قرار.
داد.که.مجبور.به.استعفا.و.خروج.از.بهائیت.شدند..

اين.گونه.حرکت.هاى.خشن.و.غیرمنطقى.باعث.
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خوان کول در 

سال 1996 در 

پي ناسازگاري 

با رهبري 

تشکیالت بهائي 

)بیت العدل( از 

بهائیت خارج شد 

و به تدریج عالقه 

خود به بهائیت 

را از دست 

داد و به یک 

منتقد سرسخت 

تشکیالت بهائي 

تبدیل شد

شده.است.تا.انديشمندان.فراوانى.چون.

ويلیام.گارلینگتن،.خــوان.کول،.اريک.

استتسون،.فردريک.گلیشر،.دنیس.مک.

اوئن،.جورج.فلیمینگ،.آلیسون.مارشال،.
استیون.شول،.سن.مک.گلین.و....که.هريک.مدتى.
عضو.جامعه.بهائى.بــوده.و.به.تبلیغ.آموزه.هاى.آن.
مشغول.بودند،.باالجبار.از.بهائیت.جدا.شده.و.مقاالت.
وکتاب.هاي.انتقادي.مختلفي.را.در.نقد.عملکرد.آيین..
بهائى.به.رشــته.تحرير.درآوردند..در.اين.شــماره.
نشريه،.خوانندگان.محترم.را.با.نظرات.و.ديدگاه.هاى.
يکي.ديگر.از.شــخصیت.هاي.منتقد.به.تشکیالت.

بهائى.آشنا.مي.کنیم..
بیان.ديدگاه.هاى.اين.روشــنفکران.و.منتقدان.
بهائى،.لزومــا.به.معنى.تأيید.ســاير.ديدگاه.هاى.
سیاســى.و.اجتماعى.و.حتى.نقظــه.نظرات.دينى.
اين.افراد.نیســت..بهائى.شناســى.با.معرفى.اين.
انديشمندان،.تنها.در.صدد.گشودن.راهى.جديد.در.
نگاه.به.ديانت.بهائى.است..راهى.که.پیشتر،.برخى.

انديشمندان.و.متفکران.غربى.آن.را.پیموده.اند.
جــان.ريچارد.اى.خوان.کــول،.محقق،.مورخ.و.
روشــنفکر.امريکايي.در.23.اکتبر.سال.1952.در.
نیومکزيکو.متولد.شــد..او.مدرک.کارشناسي.خود.
را.در.رشــته.تاريخ.و.متون.مذهبي.در.سال.1975.
.(north western) از.دانشگاه.نورث.وســترن
امريکا.و.در.رشته.مطالعات.اسالمي.و.خاورمیانه.در.
سال.1978.از.دانشگاه.امريکايي.قاهره.دريافت.کرد.
و.سپس.دکتراي.خود.را.در.رشته.مطالعات.اسالمي.
از.دانشــگاه.کالیفرنیا.اخذ.نمود..او.در.سال.2007.
استاد.تمام.دانشگاه.میشیگان.در.رشته.تاريخ.شد.
و.در.ســال.2012.در.سمت.مدير.مرکز.مطالعات.
آسیاي.جنوبي.دانشگاه.میشیگان.مشغول.فعالیت.

شد..
خوان.کول.در.سال.1972.يعني.زماني.که.دوره.
کارشناسي.را.در.دانشگاه.مي.گذرانید.با.بهائیت.آشنا.
شــد.و.به.بهائیت.گرويد..او.مدت.24.سال.)1972.

-1996(.عضو.فعال.جامعه.بهائي.بود.و.در.

اين.مدت،.به.انجام.فعالیت.هاي.تبلیغي.به.

نفع.بهائیت.در.مناطق.مختلف.خاورمیانه،.

غرب.افريقا.و.کشورهاي.اسالمي.اشتغال.

داشت.و.مقاالت،.کنفرانس.ها.و.کتب.فراواني.به.نفع.
بهائیت.ارائه.مى.کرد..

بــه.دلیل.عالقه.به.مطالعه.فرهنگ.هاي.مختلف.

و.ضرورت.تبلیغ.بهائیت.در.کشــورهاي.اسالمي،.

کول.به.فراگیري.زبان.هاي.عربي،.فارسي،.ترکي.و.

لهجه.هاي.بومي.پرداخت.به.طوري.که.در.حال.حاضر.

او.عالوه.بر.يک.نويسنده.معتبر.به.عنوان.يک.مترجم.
توانا.نیز.شهرت.دارد..

خوان.کول.پیشینه.مذهبي.دارد.و.در.يک.خانواده.

مسیحي.پروتستان.متولد.شده.است..او.هنگامي.که.

براي.يک.ماموريت.نظامي.به.همراه.پدرش.به.اريتره.

رفته.بود،.با.اسالم.آشنا.شد.و.به.مطالعات.اسالمي.

عالقه.مند.گرديد..او.همچنین.مطالعاتي.درباره.اديان.
شرقي.مانند.بودائي.دارد..

خوان.کول.عالوه.بر.مطالعات.مذهبي.و.تاريخي.

به.عنوان.يک.تحلیلگر.سیاســي.نیز.شناخته.شده.

اســت.و.مدتي.نیز.به.حرفه.روزنامه.نگاري.پرداخته.

و.ســردبیر.چند.مجله.بین.المللي.در.حوزه.ايران.و.
خاورمیانه.نیز.بوده.است..

خوان.کول.در.ســال.1996.در.پي.ناســازگاري.

با.رهبري.تشــکیالت.بهائي.)بیت.العدل(.از.بهائیت.

خارج.شــد.و.به.تدريج.عالقه.خــود.به.بهائیت.را.از.

دست.داد.و.به.يک.منتقد.سرسخت.تشکیالت.بهائي.

تبديل.شد..وى.دلیل.کناره.گیري.خود.از.بهائیت..را.
اين.طور.توضیح.مي.دهد:

کناره.گیرى.من.از.بهائیت.در.ســال.1996،.نه.

يک.اقدام.خودخواســته.و.داوطلبانه،.بلکه.با.نوعى.

اجبار.توأم.بــود..درواقع.تندروهاى.ســاکن.حیفا.

)اعضاى.بیت.العدل.جهانى(.به.من.اختیار.دادند.که.

يا.انديشــه.و.عقايد.تحمیلى.افرادى.همچون.آقاى.

مارتین1.را.بپذيرم.و.يا.طرد.و.اخراج.خواهم.شــد..
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کناره گیری من 

از بهائیت در 

سال 1996، 

نه یک اقدام 

خودخواسته و 

داوطلبانه، بلکه 

با نوعی اجبار 

توأم بود. درواقع 

تندروهای ساکن 

حیفا )اعضای 

بیت العدل 

جهانی( به من 

اختیار دادند 

که یا اندیشه و 

عقاید تحمیلی 

افرادی همچون 

آقای مارتین1 را 

بپذیرم و یا طرد و 

اخراج خواهم شد

من.از.اين.حرف.آن.ها.شوکه.شدم،.زيرا.تا.

آن.موقع.تصور.مى.کردم.که.برادران.عضو.

بیت.العــدل.صرف.نظر.از.اختالف.نظرى.

که.با.آن.ها.داشتم،.بهائیانى.باصداقت.و.
از.دوستان.من.هســتند.و.قلباً.محبت.خالصانه.اى.
نســبت.به.آن.ها.داشتم..ولى.اينجا.در.امريکا،.آقاى.
بیرکلند2.با.شادمانى.پوزخند.مى.زد.و.خیره.به.من.
نگاه.مى.کرد.و.از.اينکه.توانسته.مرا.از.جامعه.بهائي.
اخراج.کند.خشنود.بود..شکى.نیست.که.اين.طرز.
فکر،.نشئت.گرفته.از.تفکر.اربابانش.در.حیفا.است..
يکى.از.دوستانم.در.حیفا،.در.تابستان.1996.به.من.
گفت.که.»دشمنانم«.در.بیت.العدل،.در.حال.»رديف.
کردن«.برنامه.کنار.گذاشتن.من.هستند!.)شايد.هم.
برنامه.خاصى.به.صرف.شام.و.نوشابه.و.پذيرايى.در.
سر.داشتند!(.مرا.به.خاطر.تالش.براى.ايجاد.شکاف.
.صرفاً.به.علت.بیــان.ديدگاه. در.جامعــه.بهائــىـ.
بهائیان.آزادانديش.و.نقد.وضع.موجود.در.اينترنت.
ـ.به.عنوان.ناقض.عهد.و.میثاق.تلقى.مى.کردند..آن.ها.
از.برچســب.ناقض.عهد.و.میثــاق.به.عنوان.ابزارى.
براى.گسترش.و.تثبیت.بنیادگرايى،.به.عنوان.عقیده.
جزمى،.تغییرناپذير.و.خدشه.ناپذير.بهائى.استفاده.
مى.کردند..من،.در.آن.زمان،.بى.اطالع.از.همه.امور،.
نمى.توانستم.چنین.چیزى.را.باور.کنم..قلب.من،.از.

اين.گونه.مسائل،.به.شدت.جريحه.دار.شد..3
در.بیت.العدل.هريک.از.اعضاء.وظیفه.و.مسئولیت.
خاصي.به.عهــده.دارند.و.پرونده.هاي.مربوطه.به.آن.
افراد.ارجاع.مي.شــود..يکــي.از.اعضاي.بیت.العدل.
آقاي.داگالس.مارتین.است.که.پرونده.»مواجهه.با.
روشنفکران.غربي«.از.سال.1995.به.ايشان.سپرده.
شده.است..مارتین.فوق.لیسانس.خود.را.در.رشته.
تاريخ.از.يکي.از.دانشگاه.هاي.کوچک.کانادا.گرفته.و.

شخصیت.علمي.آکادمیکي.ندارد.4
داگالس.مارتیــن.و.اعضاي.مشــاورين.قاره.اي.
حسب.وظیفه.اي.که.دارند.به.دنبال.بي.اعتبار.کردن.
روشنفکران.منتقد.بهائي.در.دنیا.و.حفظ.و.واکسینه.

کردن.جامعه.در.مقابل.اعتراضات.آن.ها.

هستند..از.جمله.روشنفکراني.که.مورد.

حمله.تشکیالت.بهائي.قرار.گرفته،.خوان.

کول.اســت..داگالس.با.انتشــار.نامه.اي.

عمومي.براي.بهائیان،.سعي.کرد.که.چهره.اى..بسیار.

منفي.از.کول.به.نمايش.بگذارد..در.اين.نامه.عنوان.

شده.اســت.که.کول.افکار.انحرافي.دارد.و.به.دنبال.

حمله.به.نهاد.ها.و.مؤسسات.بهائي.است.و.هدفش.

تحمیل.برنامه.هاي.ايدئولوژيک.خــود.به.ديگران.

اســت..مارتین،.کول.را.فردي.منفي،.تلخ،.مخالف،.

عنود،.دشــمن.عهد.و.میثاق.بهاءاهلل،.کســي.که.

گفتمــان.عقالني.ندارد.و.اظهــار.ايمان.او.به.آيین.
بهائي.ظاهري.است،.معرفي.مي.نمايد.

کول.در.صدد.پاســخ.بر.آمده.و.توضیحاتي.را.در.
جواب.ادعاهاي.مارتین.داده.است..5

.براي.اطالع.از.انتقادات.واردشــده.به.خوان.کول.

وآشنايي.با.پاسخ.هاي.ايشان.در.زير.به.قسمت.هايي.
از.اين.گفتگو.اشاره.مي.شود..

خوان.کول.در.پاســخ.به.ادعاي.داگالس.مارتین.

عضو.بیت.العدل.که.گفته.اســت.کول.قصد.حمله.

به.نهاد.ها.و.موسســات.بهائي.را.دارد.اين.طور.پاسخ.
مي.دهد:

من.متأســفم.از.اينکــه.آقاى.مارتیــن،.که.در.

مواردى.غیر.از.اين.فردى.باهوش.به.نظر.مى.رســد،.

در.تشــخیص.بین.نقد.علمى.و.حمله.و.توهین.و.

بیــن.نقد.بنیادگرايى.بهائى.و.يا.حمله.به.امر.بهائى.

ناتوان.است..من.براى.مدت.28.سال،.به.جز.وقفه.اى.

کوتاه،.همواره.درصدد.کمک.و.ارتقاى.جايگاه.ديانت.

بهائى.بوده.ام.و.بسیارى.از.افرادى.که.مرا.مى.شناسند،.

اين.را.تصديق.مى.کنند..درواقع،.من.به.خاطر.بهائیت،.

جان.خود.را.به.خطر.انداختم.و.ســال.هاى.با.ارزش.

جوانى.ام.را.بــه.امورى.همچون.مطالعه.زبان.عربى.

در.قاهره،.صرفاً.به.خاطر.آيین.بهائي،.سپرى.کردم..

من.هیچ.گاه.درصدد.توهین.به.امر.بهائى.نبوده.ام.و.

حمله.اى.به.مؤسسات.بهائي.نداشته.ام،.بلکه.منتقد.
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البته این انتظار 

که هیچ کس نباید 

در هیچ زمانی، به 

نقد سیاست ها و 

یا عملکرد هیچ یک 

از مؤسسات بهائی 

بپردازد، خود 

نوعی فاشیسم 

است. موسولینی 

هرگز اجازه 

انتقاد از خود را 

نمی داد و آن را 

تضعیف مرگبار 

حاکمیت سیاسی 

تلقی می کرد! من 

اطمینان دارم 

که برادران عضو 

بیت العدل شبیه 

موسولینی فکر 

نمی کنند

سیاست.ها.و.اقدامات.خاص.و.مشخص.

آن.ها.بوده.ام..البته.اين.انتظار.که.هیچ.کس.

نبايد.در.هیچ.زمانى،.به.نقد.سیاســت.ها.

و.يا.عملکرد.هیچ.يک.از.مؤسسات.بهائى.
بپردازد،.خود.نوعى.فاشیســم6.است..موسولینى7.
هرگز.اجــازه.انتقاد.از.خــود.را.نمــى.داد.و.آن.را.
تضعیف.مرگبار.حاکمیت.سیاســى.تلقى.مى.کرد!.
من.اطمینان.دارم.که.برادران.عضو.بیت.العدل.شبیه.

موسولینى.فکر.نمى.کنند..
کــول.در.جــواب.داگالس.مارتیــن.که.گفته.
است.مطالب.انحرافي.کول.گفتمان.عقالني.تلقي.

نمي.شود،.اين.طور.پاسخ.مي.دهد:
برادران.ما.در.بیت.العدل،.در.اين.بخش،.منصف.
نیستند..من.به.کسى.تابه.حال.برچسب.نزده.ام..تنها.
از.آن.دسته.مقامات.بهائى.انتقاد.کرده.ام.که.رفتارى.
کالت.گونــه.)فرقه.گرايانه(.و.بنیادگرايانه.داشــته.و.
خسارت.روحى.شديدى.به.بهائیان.معتدل.و.لیبرال.
وارد.کرده.اند..حقیقت.اين.اســت.که.برخى.از.اين.
اقدامات.باعث.خشم.من.شده.است..من.چشم.انتظار.
روزى.هستم.که.ديگر.شاهد.فريب.و.اغفال.بهائیان.
مخلص.از.ســوى.مسئوالن.بهائى.تندرو.و.بنیادگرا.
نباشم..ولى.درهرحال،.انتقاد.من.علمى.و.مستدل.
اســت.و.دلیل.اين.امر.آن.اســت.که.بســیارى.از.
نوشته.هاى.من.در.نشريات.و.ژورنال.هاى.آکادمیک.
انتشــار.مى.يابد؛.نشــرياتى.که.مطالب.غیرعلمى،.
غیرمستدل.و.غیرمنطقى.را.منتشر.نمى.کنند..ضمن.
آنکه.من.هیچ.آشنايى.و.شناختى.با.داوران.و.دبیران.
اين.نشــريات.نداشته.ام.و.ارتباطم.با.آن.ها.به.لحاظ.
موضوع.و.حوزه.مطالعات.دينى.است.و.آن.ها.کاماًل.
بى.طرفانه.کار.خود.را.انجام.مى.دهند..من.متأسفم.
که.آقاى.مارتین.از.عبارات.نامناســبى.اســتفاده.و.
مقاصد.شريرانه.و.شیطانى.را.دنبال.مى.کنند..وقتى.
در.سال.1996،.من.به.غلط،.از.سوى.مشاور.قاره.اى،.
استفن.بیرکلند.)عضو.فعلى.بیت.العدل.ـ.مترجم(.
مورد.اتهام.قرار.گرفته.و.با.اندوه.و.تأسف،.از.عضويت.

در.تشــکیالت.بهائــى.اســتعفا.کردم،.

بالفاصله،.از.دوستان.بهائى.مختلف،.در.

گوشه.و.کنار.امريکا.مى.شنیدم.که.وقتى.

بهائیــان.عادى.مى.پرســیدند.که.»چه.

اتفاقى.افتاده.است؟«.اعضاى.هیئت.هاى.معاونین.

به.آن.ها.مى.گفتند.که.»مدت.هاى.طوالنى.بود.که.

آن.ها.با.مشکل.عدم.تعادل.روحى.خوان.کول.مواجه.
بودند!«.

اين.تالش.فرقه.گرايانه.براى.بى.اعتبار.نشان.دادن.

انتقــادات.و.نارضايتى.ها،.با.اين.عبــارت.که.آن.ها.

آدم.هاى.معقول.و.متعادلى.نیســتند،.يک.روش.و.

شــیوه.کامالً.عادى.در.»نظم.ادارى.بهائى«.است..

)اين.روش.يادآور.اتهامات.روان.پزشــکان.شوروى.

علیه.منتقدان.بهشــت.کارگران.اســت.که.افراد.

روان.پريشــى.هستند..آقاى.دکتر.دنیس.مک.اوئن.

هم.اين.مطلب.را.در.مصاحبه.با.بى.بى.سى.خاطر.
نشان.ساخته.است(.

ولــى.اين.شــگرد.آن.ها.در.رابطه.بــا.من.کاماًل.

افشاء.و.بى.اثر.شد.و.حناى.آن.ها.ديگر.رنگى.ندارد؛.

زيرا.همگان.مى.دانند.که.نه.دانشــگاه.میشــیگان.

و.نه.انتشــارت.دانشگاه.کمبريج.اقدام.به.استخدام.

افراد.فاقد.تعادل.روانــى.براى.کارهاى.علمى.خود.

نمى.کنند؛.اين.مطلبى.است.که.سرسخت.ترين.افراد.

بنیادگــرا.هم.آن.را.باور.نخواهنــد.کرد..پس.از.آن.

مطالب.دروغ.و.ناصحیح.ديگرى.نیز.جعل.و.منتشر.

شد،.مثل.اينکه.ادعا.شد.بنده.از.بیت.العدل.خواسته.ام.

تا.نوشــته.هاى.بهاءاهلل.را.منتشر.ســازد.تا.بنده.و.

دوســتانم.آن.ها.را.به.طور.صحیح.و.درست.ترجمه.

کنیم.)اين.اّدعا.هم.بى.اســاس.و.چرند.اســت،.زيرا.

نوشته.هاى.بهاءاهلل.به.طور.آزاد.وجود.دارد.و.احتیاجى.

به.آزادسازى.و.انتشار.آن.ها.نیست،.اين.بیت.العدل.

بود.که.معموال.از.»من«.براى.کمک.به.کار.ترجمه.

آن.ها.کمک.مى.خواســت.و.من.اجابت.مى.کردم.نه.

اينکه.من.چیزى.از.آن.ها.درخواســت.کرده.باشم(..

ولى.مارتین.همچنان.عالقه.مند.است.که.اين.بحث.
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 من به کسی 

تابه حال برچسب 

نزده ام. تنها 

از آن دسته 

مقامات بهائی 

انتقاد کرده ام که 

رفتاری کالت گونه 

)فرقه گرایانه( 

و بنیادگرایانه 

داشته و خسارت 

روحی شدیدی 

به بهائیان معتدل 

و لیبرال وارد 

کرده اند

عدم.تعادل.روانى.مرا.ادامه.دهد،.هرچند.

زمینه.اى.براى.احتمال.صحت.آن.وجود.

نداشته.باشد..لذا.در.نوشته.مارتین.با.اين.

عبارت.مواجه.مى.شويم:.»آنچه.مربوط.به.
دکتر.کول.است،.به.سختى.مى.توان.آن.ها.را.گفتمان.
عقالنى.تلّقى.کــرد«..ظاهراً.اعتــراض.به.بهائیان.
بنیادگرا.به.خاطر.سوءاستفاده.از.جايگاهشان.و.تهديد.
بهائیان.میانه.رو.و.آزاديخواه،.با.حربه.طرد.و.تکفیر.و.
اخراج،.صرفاً.به.خاطر.بیان.ديدگاه.و.انديشه.ايشان،.

نشانه.غیرعقالني.بودن.گفتمان.من.بوده.است.
.خوان.کول.در.پاســخ.ايــن.جمله.داگالس.که.
گفته.است.کول.درصدد.تحمیل.برنامه.ايدئولوژيک.
شخصى.خود.بر.برداشت.جامعه.بهائى.از.پیام.بهاءاهلل.

است.مي.گويد:
مــن.هیچ.گونه.»برنامه.ايدئولوژيک.شــخصى«.
نداشته.ام..من.عقايدى.شخصى.درباره.بهائیت.دارم.
که.آن.را.از.سال.ها.مطالعه.نصوص.و.تاريخ.بهائى،.به.
زبان.اصلى.و.به.طور.جامع.و.با.درک.درست.به.دست.
آورده.ام..عقايد.شخصى.من.صادقانه.بوده.و.هست..
از.اين.نظر،.عقايد.من،.با.ســاير.بهائیان.و.از.جمله.
داگالس.مارتین،.تفاوتى.ندارد..همچنین.من.قصد.
و.يا.ابزارى.براى.»تحمیل«.عقايد.شخصى.خود.بر.
جامعه.بهائى.ندارم..تمام.آنچه.که.من.توانستم.انجام.
دهم.»بیان.عقیده.و.انديشه.خود«.در.قالب.کلمات.
و.عبارات.شــوقى.افندى.بود..من.فقط.يک.استاد.
دانشگاه.هستم.و.هیچ.گاه.پست.و.منصب.رسمى.در.
تشکیالت.بهائى.نداشته.ام..من.برخالف.آقاى.رابرت.
هندرسن8.کسانى.را.که.همچون.من،.نظرى.مخالف.
ارائــه.مى.کنند،.طرد.ادارى.نکــرده.ام،.من.هیچ.گاه.
نمى.توانسته.ام،.همچون.داگالس.مارتین،.کمپینى.
جهانــى.براى.بدنام.کردن.يا.حتــى.طرد.و.تکفیر.
جهانى.فردى.کــه.با.نظراتش.مخالف.بوده.ام،.به.راه.
بینــدازم..اين.اتهام.که.من.به.دنبال.تحمیل.عقیده.
خود.بر.ديگران.بوده.ام،.پوچ.و.بى.معنى.است.و.اين.
تصور.که.من،.حّتى.اگر.مى.خواســتم،.مى.توانستم.

چنین.اقدامى.بکنم.نیز.چرند.است!.آقاى.

داگالس.مارتین،.البته.از.جمله.کسانى.

است.که.»برنامه.ايدئولوژيک.شخصى«.

دارند..بــه.باور.من،.برنامــه.او،.تحمیل.

نوعى.بنیادگرايى.وحشیانه.کانادايى.بر.تعالیم.بهائى،.

تحريف.آن.ها.به.شکل.نوعى.انحصارطلبى.و.رياست.

استبدادى.و.ظاهرگرايى.و.قشرگرايى.در.ادبیات.و.

نصوص.امرى.است..البته.من.قبالً.يک.بار.گفته.ام.که.

در.چهارچوب.دين.براى.هردوى.ما.جا.و.فضا.هست.

ولى.او.تصمیم.گرفته.که.من.يا.سکوت.کنم.و.يا.از.

جامعه.بهائى.اخراج.و.بى.اعتبار.شوم..برخالف.من،.

آقاى.مارتین.و.هم.فکران.و.متحدانش،.قدرت.مورد.

نیاز.براى.تحمیل.برنامه.هاى.عقیدتى.را.بر.بهائیان.
دارند!

در.جواب.مارتیــن.داگالس.که.گفته.بود.کول.

دست.به.تحريف.نوشــته.هاي.بهائي.زده.و.آن.ها.را.

از.مفهوم.خود.خارج.کرده.اســت،.اين.طور.توضیح.
مي.دهد:

اين.اتهام.که.من.به.»تحريف.و.يا.ناديده.گرفتن«.

بخشى.از.متون.بهائى،.که.ممکن.بود.با.جمع.بندى.

و.نتیجه.گیرى.من.مغاير.باشند.دست.زده.ام،.اتهام.

ســنگینى.اســت.که.به.يک.تاريخ.دان.حرفه.اى.و.

آکادمیک.زده.مى.شــود..من.براى.نوشتن.کتابم،.

هزاران.برگ.از.نوشته.ها.را.مطالعه.و.»همه«.شواهد.

مربوط.به.هريک.از.ويژگى.ها.و.صفات.مربوط.به.او.

را.گردآورى.نمودم..فکر.نمى.کنم.آقاى.مارتین.منکر.

اين.مطلب.باشد..اتهام.وارده.بر.من،.در.اين.بخش،.

اين.نیست.که.ما.مطلبى.از.مطالب.و.شواهد.مرتبط.

را،.از.قرن.نوزدهم.کنار.گذاشــته.ايم..بلکه.ايراد.آن.

اســت.که.چرا.من.اجازه.نداده.ام.مطالب.و.تغییرات.

قرن.بیستمى.)شايد.حتى.سخنرانى.هاى.خود.آقاى.

داگالس.مارتین!.(.بر.تفسیر.استنتاج.من.از.متون.

و.رويداهاى.قرن.19.بهائى.اثر.بگذارد..تفاوت.مهم.

و.اساسى.بین.يک.مورخ.تحصیلکرده.و.حرفه.اى.در.

حوزه.دين.و.يک.فرد.باورمند.به.خط.رسمى.بهائیت.
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فعلى.آن.است.که.مورخ.در.صدد.يافتن.

بهــاءاهلل.تاريخى.اســت.و.قصد.تکذيب.

بهاءاهلل.معرفى.شده.از.سوى.مبلغان.آيین.

بهائى.را.ندارد؛.ولى.نکته.اين.اســت.که.
اين.موضوع،.اولويت.او.نیســت.و.اين.موضوع.را.به.
عالمان.رسمى.دين.واگذار.مى.کند..براى.مثال،.وقتى.
بیوگراف.نويسى.بخواهد.درباره.عیسى.مسیح.کتابى.
تألیف.کند،.واضح.اســت.که.بعضى.اسقف.ها.تقاضا.
کنند.که.برخى.از.مطالب.و.اظهارات.پدران.روحانى.
و.دست.اندرکاران.کلیسا.و.پاپ.ها.هم.به.کتاب.افزوده.
شود؛.ولى.هیچ.تاريخ.نگار.مطلع.و.حرفه.اى.با.چنین.
روندى.موافقت.نخواهد.کــرد..از.منظر.آکادمیک،.
تنها.عبارات.و.گفتارهاى.خود.بهاءاهلل.و.کسانى.که.
دقیقاً.معاصر.وى.بودند،.مى.تواند.به.شــناخت.ما.از.
آراء.و.عقايــد.بهاءاهلل.کمــک.کند..متفکران.بهائى.
قرن.بیستمى.در.زمان.و.چهارچوب.ديگرى.زيست.
کردند.و.بهره.گیرى.آن.ها.از.بهاءاهلل،.گرچه.مى.تواند.
به.درک.ما.از.آن.ها.کمک.کند،.ولى.اين.امر.بســیار.
متفاوت.از.شناخت.بهاءاهلل.بر.اثر.کالم.و.گفتار.خود.
او.است..براى.آيین.پايبند.به.تحرى.حقیقت.مستقل.
و.واقعى،.بسیار.جاى.تأســف.است.که.درخواست.
تحريف.در.تاريخ،.بنابر.مالحظــات.ايدئولوژيک.و.

اهداف.و.مقاصد.تشکیالتى.داشته.باشد..
کول.در.جــواب.اين.ادعــاي.مارتین.که.گفته.
است،.کول.تمام.تالش.خود.را.به.کار.بسته.تا.تفسیر.
و.تبیین.رســمى.عبدالبهاء.و.شوقى.افندى.را.زير.

سئوال.ببرد.اين.طور.پاسخ.مي.دهد:
اگــر.عبدالبهاء.و.شــوقى.افنــدى.مطالبى.در.
حوزه.هاى.تاريخى،.به.غلط.گفته.باشند،.اين.وظیفه.
مورخ.است.تا.آن.ها.را.بازگو.کند..واقعاً.متاسفم..خود.
آن.ها.با.اين.موضوع.مشکلى.نداشتند..آن.ها.هرگز.
ادعاى.مصونیت.از.خطــا.در.زمینه.هايى.همچون.

تاريخ.نگارى.نداشتند..
خوان.کول.در.پاسخ.مارتین.که.ادعا.کرده.است،.
مخالفان.ازجمله.کول،.سعي.دارند.اختیارات.وسیع.

داده.شده.به.بیت.العدل.در.الواح.وصاياى.

عبدالبهــاء.را.ناچیز.جلوه.دهند.اين.طور.
پاسخ.مي.دهد:.

مــن.عقیده.نــدارم.که.بهــاءاهلل.در.

اشراقات.هشتم.يا.ساير.متون.اساسى.که.پس.از.آن.

نوشته.شده.است،.اختیارات.وسیعى.به.بیت.العدل.

داده.باشد..براى.من.کامالً.روشن.و.بديهى.است.که.

بیت.العدل.به.عنوان.يک.هیئت.قانون.گذارى.طراحى.

شــده.و.نه.يک.مرجع.تفسیر.و.تبیین..بیت.العدل.

صراحتاً.توسط.شوقى.افندى،.در.کتاب.نظم.جهانى.

بهاءاهلل،.از.تالش.براى.دخالت.در.امر.تفسیر.و.تبیین.

منع.شده.اســت..ازآنجاکه.تاريخ.نويسى.بیشتر.در.
حوزه.تفسیر.و.تبیین.است.
تا.حوزه.تقنین،.تنها.نتیجه.
منطقى.بحث.اين.مى.شود.
که.اينکه.من.چگونه.تاريخ.
کارى. در.حوزه. مى.نويسم.
بیت.العدل.نیست.و.ربطى.

به.آن.ندارد..
خــوان.کــول.در.دهه.
1990.میــالدي.که.هنوز.
در.بهائیت.فعال.بود،.بر.اثر.
بحث.هاي.تاريخي،.سیاسي.

و.انتقادي.که.نســبت.به.بهائیت.داشت.مورد.تنفر.

مديران.بهائي.قرار.گرفت..در.سال.1996.يک.مقام.

عالي.رتبه.بهائي.با.او.تماس.گرفت.و.او.را.تهديد.کرد.

که.اگر.به.انتقادات.خود.علیه.جامعه.بهائي.ادامه.دهد.

از.بهائیت.اخراج.شده.و.به.عنوان.ناقض.عهد.و.میثاق.

معرفي.و.ارتباط.ساير.بهائیان.با.او.قطع.خواهد.شد..

).در.قسمت.هاي.بعد.به.برخي.از.اين.انتقادات.اشاره.
خواهد.شد(..

خوان.کول.از.تهديدها.و.شیوه.هاي.بیت.العدل.که.

ذهن.بسته.مديريتي.دارند.متحیر.شد.و.از.ماندن.در.

جامعه.بهائي.سر.باز.زد.و.در.نهايت.در.همان.سال.از.
بهائیت.خارج.شد..

من عقیده ندارم 

که بهاءاهلل در 

اشراقات هشتم 

یا سایر متون 

اساسی که پس 

از آن نوشته شده 

است، اختیارات 

وسیعی به 

بیت العدل داده 
باشد
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این تالش 

فرقه گرایانه برای 

بی اعتبار نشان 

دادن انتقادات 

و نارضایتی ها، 

با این عبارت که 

آن ها آدم های 

معقول و متعادلی 

نیستند، یک 

روش و شیوه 

کامالً عادی در 

»نظم اداری 

بهائی« است

کول.در.ســال.هاي.ابتدائــي.پس.از.

اخــراج،.ارتباطاتي.را.بــا.پژوهش.گران.

بهائي.هم.فکر.خود.برقرارکرد.و.با.حضور.

در.گروه.اينترنتي.تالیسمان.9.و.تاسیس.
گروه.اينترنتي.h-bahai.به.عنوان.بخشي.از.شبکه.
گفتگوي.h-net.در.دانشــگاه.دولتي.میشیگان،.
بســیاري.از.آثار.دست.نايافتني.بابي.و.ازلي.و.بهائي.
از.جمله.کتاب.بیان.فارســي،.کتاب.بديع.و.غیره.را.

منتشر.و.در.اختیار.سايرين.قرار.داد..
خوان.کول.بعــد.از.خروجش.از.بهائیت.با.توجه.
به.آشــنايي.خوبي.که.با.متون.فارسي.و.عربي.آثار.
بهائي.داشــت.با.ساير.افراد.فرهیخته.بهائي.مرتبط.
شد.و.آنان.را.با.ديدگاه.ها.و.متون.بحث.برانگیز.بهائیت.

آشنا.نمود..
مقاالت.دانشــگاهي.کول.و.مطالب.درج.شــده.
در.ســايت.تالیسمان.باعث.شــد.تا.عده.زيادي.از.
روشنفکران.بهائي.به.عنوان.اعتراض.جامعه.بهائي.را.
ترک.کرده.و.يا.در.شمار.افراد.اخراج.شده.از.بهائیت.

قرار.گیرند..
خــوان.کول.بــه.عملکرد.مرکــز.جهاني.بهائي.
)بیت.العدل(.معترض.است.و.معتقد.است.که.آن.ها.
برخــي.از.قوانین.بهائي.را.نقض.کرده.و.بیشــتر.از.
محدوده.قدرت.و.صالحیــت.خود.عمل.مي.کنند.
و.چنانچه.بهائیان.به.اين.گونه.کارها.انتقاد.نمايند،.
بیت.العدل.مجبور.خواهد.شد.عملکرد.خود.را.اصالح.
نمايد..او.در.مقاله.»يــک.واتیکان.بهائي.مورد.نیاز.

است«.مي.نويسد:10
حتي.نهادهاي.تمامیت.خواه.نیز.تغییر.مي.کنند.
و.اين.تغییر.بر.اثر.»انتقاد«.و.»تفکر.نوين«.حاصل.
مي.شود..اعضاي.فعلي.بیت.العدل.نمي.توانند.تا.ابد.
بمانند.و.نیز.نمي.توانند.خود.را.شبیه.ســازي.کنند..
اگر.اکثر.بهائیان.به.تدريج.متوجه.شوند.که.با.اقدامات.
خود،.برخالف.قوانین.بهائي.عمل.مي.کنند،.به.تدريج.
از.اين.عمل.شرمنده.شده.وآن.را.رها.خواهند.کرد..
براي.مثال.عبدالبهاء.از.بهائیان.تندروي.زمان.خود.به.

ستوه.آمده.بود..تندروها.از.او.مي.خواستند.

میرزا.محمدعلي.)برادر.عبدالبهاء(.وگروه.

طرفدارانش.را.»کافر.و.غیر.بهائي«.معرفي.

کند..عبدالبهاء.به.آن.ها.جواب.مي.داد.که.

او.نمي.تواند.چنین.کاري.بکند؛.زيرا.در.آيین.بهائي.

اگر.کســي.بگويد.بهائي.اســت،.بهائیان.بايد.او.را.

بپذيرند..حداکثر.کاري.که.شما.نسبت.به.کسي.که.

مورد.مخالفت.مقامات.و.مسئوالن.بهائي.است،.مي.

توانید.انجام.دهید.اين.است.که.خیلي.با.او.دوست.و.

نزديک.نشويد؛.ولي.حق.نداريد.بگويید.»فالني.بهائي.
واقعي.نیست..زيرا.عقیده.اش.چنین.و.چنان.است«..
اين.گفتار.عبدالبهاء.بهترين.الگوي.بهائي.است..
مفسر.و.مبین.رسمي.متون.بهائي،.عبدالبهاء،.صريحاً.
بیان.داشــت.که..خود.او.هــم.نمي.تواند.پیروان.و.
طرفداران.میرزا.محمدعلي.را.»غیر.بهائي«.بخواند،.
زيرا.اين.کار.خالف.تعالیم.بهائي.است..ولي.بیت.العدل.
جهاني،.برخالف.مطالب.فوق،.آلیسون.مارشال11.را.
»غیر.بهائي«.قلمداد.کرد..آن.ها.فتواي.تکفیر.علیه.او.
صادر.و.او.را.کافر.اعالم.کردند،.آن.ها.با.اين.کار.قانون.
بهائي.را.نقض.کردند..آيا.اعضاي.بیت.العدل.امتیاز.
و.صالحیتي.داشــتند.که.عبدالبهاء.فاقد.آن.بود؟.
آيا.آن.ها.فکر.مي.کنند.بهتر.از.عبدالبهاء.هســتند؟.
آن.ها.صالحیت.و.قدرتي.دارند.که.او.نداشــت؟.آيا.
آن.ها.مجازند.که.نظرات.و.دستورات.روشن.و.صريح.
عبدالبهاء،.به.عنوان.فردي.ذي.صالح.در.مقام.قاضي.و.
داور،.را.نقض.کنند؟.و.سپس.تظاهر.کنند.از.ديانت.
بهائي.واقعي.طرفــداري.مي.کنند،.که.هیچ.کس.را.

ياراي.تغییر.آن.نیست؟
.آن.ها.قوانیــن.بهائي.را.نقض.کــرده.و.موجب.
ناخرسندي.عبدالبهاء.شــده.اند.که.از.بهشت.ابهي.
نظاره.گــر.کارهاي.مضحک.آن.ها.اســت.و.بر.آن.ها.
مي.گريد..او.فکر.مي.کــرد.که.ما.مي.توانیم.رفتارها.
و.آداب.قرون.وســطايي.و.تفتیش.عقايد.و.تکفیر.
را.پشــت.سر.بگذاريم..اين.شرايطي.است.که.امروز.
بهائیان.در.آن.قرار.دارند؛.بنابر.نظر.مقامات.بهائي.در.
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من عقیده ندارم 

که بهاءاهلل در 

اشراقات هشتم 

یا سایر متون 

اساسی که پس 

از آن نوشته 

شده است، 

اختیارات وسیعی 

به بیت العدل 

داده باشد. برای 

من کامالً روشن 

و بدیهی است 

که بیت العدل 

به عنوان 

یک هیئت 

قانون گذاری 

طراحی شده و نه 

یک مرجع تفسیر 

و تبیین.
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شما با یک انتخاب 

روبرو هستي: یا 

باید دیدگاه هاي 

عبدالبهاء را رها 

کني و دستورات 

صریح او را زیر 

پا بگذاري و یا در 

مقابل اعمال و 

رفتار خودسرانه 

امثال پیترخان و 

داگالس مارتین 

)اعضاي سابق 

بیت العدل( 

ایستادگي کنی. 

شما مي تواني 

یکي از این دو را 

دوست داشته 

باشي و اطاعت 

کني. یا عبدالبهاء 

یا بیت العدل 

جهاني، ولي نه 

هردوي آنها را

حیفا،.نظرات.وعقايد.دروغین.و.باطل.را..
نبايد.تحمل.کرد.

.مــن.مي.دانم.که.بــراي.برخي.افراد.

شــنیدن.انتقاد.علیه.بیت.العدل.جهاني.
سخت.است..اين.انتقادات.براي.کساني.که.سال.هاي.
ســال.بهائي.بوده.اند.و.از.طفولیت.تاکنون.براي.اين.
نهاد.احترام.قائل.بوده.اند.ســخت.است..من.اين.را.
درک.مي.کنم.و.به.هیچ.وجه.قصد.جريحه.دار.کردن.
احساســات.آن.ها.را.ندارم.ولي.براي.من.هم.سخت.
و.ناگوار.اســت.که.ببینم.عبدالبهاء.مورد.کم.لطفي.
و.بي.احترامي.قرار.گرفته؛.ببینم.که.دســتورات.و.
فرامین.ســاده.و.صريح.او.ناديده.گرفته.شده.است..
من.احساس.مي.کنم.که.او.کامالً.مورد.بي.احترامي.
واقع.شده.است..شما.با.يک.انتخاب.روبرو.هستي:.يا.
بايد.ديدگاه.هاي.عبدالبهاء.را.رها.کني.و.دستورات.
صريح.او.را.زير.پا.بگــذاري.و.يا.در.مقابل.اعمال.و.
رفتار.خودسرانه.امثال.پیترخان12و.داگالس.مارتین.
)اعضاي.ســابق.بیت.العدل(.ايستادگي.کنى..شما.
مي.تواني.يکي.از.اين.دو.را.دوســت.داشته.باشي.و.
اطاعت.کني..يا.عبدالبهاء.يا.بیت.العدل.جهاني،.ولي.
نه.هردوي.آن.ها.را..اگر.باور.داشته.باشي.که.عبدالبهاء.
مقام.و.منزلتي.باالتر.از.بیت.العدل.دارد،.درآن.صورت.
بايد.اذعان.کني.که.حق.با.اوست.و.بیت.العدل.اشتباه.
کرده.اســت..بیت.العدل.نهادي.نوپا.است.و.در.حال.
رشد.و.تکامل؛.لذا.ممکن.است.اشتباهاتي.از.آن.سر.
بزند..اين.اخراج.ها.از.آن.اشتباهات.است..اعتراف.به.
اشتباه.و.تصحیح.آن.موجب.تقويت.و.بهبود.ديانت.
بهائي.مي.شــود..اينکه.آن.هــا.را.در.اين.تخلفات.و.
اشتباهات.رها.کنیم.باعث.غرق.و.زوال.آن.ها.خواهد.

شد..
کول.به.عملکرد.اعضاي.وقت.محفل.ملي.امريکا.
نیز.معتــرض.اســت..او.در.نامه.اي.کــه.در.تاريخ.
1999/4/14به.سايت.تالیسمان.مي.فرستد.چنین.

مي.نويسد:
»....مشکل.کنوني.ما.تنها.اين.نیست.که.سوابق.

آراي.اعضاي.محفل.ملي.کامالً.نامعلوم.

است،.بلکه.نامشــخص.بودن.فعالیت.ها.

وسیاســت.هاي.محفل.ملي.نیز.بخش.

ديگري.از.مشــکالت.است..واقعاً.محفل.

ملي.چه.کار.مي.کند؟.چه.خط.مشي.و.سیاست.هايي.

را.تنظیم.کرده.اند؟.برنامه.ها.و.سیاست.هاي.تنظیمي.

چه.تأثیري.داشته.است؟.آيا.اين.سیاست.ها.به.لحاظ.

کمي.و.کیفي،.براي.رشــد.جامعه.بهائي.مناســب.

بوده.اســت؟.آيا.نمايندگان.در.کانونشــن13،.بدون.

دانستن.پاسخ.اين.سئواالت.مي.توانند.راي.درست.

وآگاهانه.بدهند؟.اگرچه،.تــا.آنجا.که.ما.مي.دانیم،.

قوانین.انتخاباتي.جامعه.بهائي.به.نحوي.اســت.که.

اجازه.کمترين.تأثیرپذيري.از.مباحث.آگاهي.بخش.

را.نمي.دهــد..در.ســال.1978.در.امريکا.48000.

امريکايي.صاحب.راِي.داراي.آدرس.وجود.داشت..در.

حال.حاضر.)در.سال1999(.تعداد.آن.ها.به.60000.

نفر.رســیده.اســت.که.12000.نفر.آن.ها.ايرانیان.

مهاجر.جديد.هستند..اين.بدان.معني.است.که.طي.

20.ســال.گذشته،.ما.هیچ.رشد.آماري.نداشته.ايم،.

هیچ..البته.صدها.نفر.طي.اين.دو.دهه.وارد.جامعه.

بهائي.شده.اند.ولي.خیلي.زود،.همان.افراد.و.يا.افراد.

ديگري.از.جامعه.خارج.شده.اند..آيا.رئیسي،.که.نتواند.

ظرف.20.سال،.کمترين.عايدي.را.براي.شرکت.خود.

کسب.کند،.عاقالنه.است.که.دوباره.از.سوي.هیئت.
مديره.منصوب.شود؟.

سیاســت.هاي.انحصارطلبانه.هندرسون.)رئیس.

محفل.ملي.امريکا(.ســهم.زيــادي.در.اين.»رکود.

بزرگ«.داشته.است..او.کسي.است.که....يک.خانه.با.

9.اتاق.خواب.را.با.هزينه.محفل.ملي.براي.سکونت.

خود.اجاره.نموده.است.با.خدمتکاران.و.باغبان.هاي.

مجاني،.ظاهراً.تنها.شغل.او.هم.تالش.براي.ساکت.

کردن.بهائیان.در.پشت.صحنه.است..من.در.اينجا.

اعالم.مي.کنم.که.او.سیاســت.بهائي.را.به.خوبي.به.

مرحله.اجرا.گذاشته.است..بنابراين.من.فکر.مي.کنم.

که.همه.اين.موارد.به.هم.مرتبط.است..اين.حقیقت.
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که.سیســتم.انتخاباتــي.بهائي.موجب.

انتخاب.و.پیشرفت.افراد.جاه.طلب،.طماع.

و.داراي.توهم.مي.شود؛.اينکه.حتي.افراد.

معمولي.و.ســالم.هم.در.اين.سیســتم،.
پس.از.مدتي.وسوسه.مي.شوند.و.میل.به.فساد.پیدا.
مي.کنند؛.اينکه.سیستم.انتخاباتي.بهائي.محرک.و.
موجب.متوقف.ســاختن.و.از.میدان.خارج.کردن.
رقباي.بالقوه.است؛.و.اين.حقیقت.که.ظاهراً.به.نفع.
ديانت.بهائي.نیست.که.اين.روش.اصالح.شود،.بارز.
و.آشــکار.شود.و.افراد.راي.دهنده.بیشتري.را.جذب.

کند.
شــايد.تعیین.محدوديت.زماني.اين.مســائل.را.
حل.کند..مثالً.چرا.دوره.انتخابات.را.4سال.يک.بار.
نکنیم؟.اگرکســاني.همچون.جیمز.نلسون.14براي.
مدت.طوالنــي.در.محفل.نمانند،.طبعاً.وسوســه.
خالفکاري.هم.زياد.به.ســراغ.آن.ها.نخواهد.رفت..
آن.ها.امکان.انتخاب.مجدد.را.نخواهند.داشت.و.لذا.
دلیلي.براي.ترســیدن.از.کنار.رفتن.و.آمدن.نیروي.

جوان.تر.نخواهد.بود..
فرد.ششتر15،.مشــاور.قاره.اي.يک.بار.به.يکي.از.
دوستان.من.گفته.بود.که.هرکس.در.جامعه.بهائي.به.
فعالیت.و.خدمت.بپردازد.)از.سوي.مسئوالن.بهائي(.
مورد.حمله.قرار.خواهد.گرفت..البته.در.آن.زمان.ما.
توجه.نداشــتیم.که.ششتر.با.نیت.و.مالحظه،.وارد.

کار.شده.است..
دوستان.عزيز.اين.يک.سیستم.معیوب.است..اين.
سیستم.باعث.نابودي.دن.جردن16.شد.)او.را.مجبور.
به.دروغگويي.و.زندگي.در.اختفاء.کردند(.و.سپس.
آلــن.وارد17.و.جیمز.نلســون..بگذريم.و.از.لطمات.
روحي.و.رواني.که.به.روشنفکران.جامعه.بهائي.وارد.
شد.چگونه.عبور.کنیم؟.روشنفکرانى.که.با.فريب.و.
اغواء.از.آن.ها.خواسته.شد.تا.صبور.باشند.و.به.آن.ها.
قول.دادند،.عدالت.در.موردشان.رعايت.خواهد.شد«!
خوان.کول.در.کتاب.»مدرنیته.وهزاره.پیدايش.
آئین.بهائــي.در.خاورمیانه.قــرن.نوزدهم«.18.که.

انتشارات.دانشگاه.کلمبیا..منتشر.کرده.

اســت،.به.انتقاد.از.عملکرد.مؤسسات.و.
نهادهاي.بهائي.مي.پردازد..او.مي.نويسد:

برخي.رهبــران.بهائي.بــا.طرفداري.

از.آنچه.که.بر.خالف.تعالیم.بهاءاهلل.اســت،.درواقع.

بهاءاهلل.را.با.ســر.واژگون.بر.زمین.کرده.اند..رهبران.

بهائي،.به.دنبال.حکومت.مطلقه.بهائى.هستند!.آن.ها.

به.دنبال.ديکتاتورى.و.استبدادى.هستند.که.مستلزم.

حذف.نظام.پارلمانى.و.حکمرانى.به.شیوه..حکومت.

تک.حزبى.است..آن.ها.به.دنبال.نظام.مردساالر.سفت.

و.سختى.هستند.که.زنان.را.از.عضويت.در.باالترين.

تشکیالت.تصمیم.گیرى.جامعه.منع.مى.کند.و.عقیده.
دارند.که.آقايان.ســرور.و.
هســتند.. خانواده. رئیس.
آن.ها.اصل.وحدت.اديان.را.
تکذيب.مى.کنند.و.بهائیت.
را.برتر.از.ساير.اديان.تلقى.
مى.کنند.و.رفتار.و.روشى.
تکبرآمیــز.و.نفرت.انگیــز.
نشــان.مى.دهند.. از.خود.
اينکــه.برخــى.از.رهبران.
بهائى.کنونى،.از.اين.نظرات.
ديدگاه.هــا.طرفــدارى. و.

مى.کنند،.به.نظر.من،.جاى.ترديد.نیست..چنان.که.
گويا،.عین.مطالب.را.از.يکى.از.آنان.شنیديم!.19

کتــاب.مدرنیته.که.حاصل.25.ســال.تالش.و.

مطالعه.کــول.در.حوزه.دين.وتاريخ.وحاصل.فهم.و.

برداشت.مستدل.او.از.خطوط.اصلي.وانديشه.وآثار.

بهــاءاهلل.در.چهارچوب.قرن.نوزدهم.اســت؛.بعد.از.

چاپ.مورد.نقــد.و.انتقاد.جدي.رهبران.بهائي.واقع.

شــد..مارتیــن.داگالس.از.اعضــاي.بیت.العدل.در.
اظهارنظري.مي.نويسد:

برنامــه.دکتر.کول.را.مى.تــوان.در.جمع.بندى.و.

نتیجه.گیرى.کتــاب.»مدرنیتــه.وهزاره.گرائي«.او.
اين.طور.خالصه.کرد.که:
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رهبران بهائي، 

به دنبال 

حکومت مطلقه 

بهائی هستند! 

آن ها به دنبال 

دیکتاتوری 

و استبدادی 

هستند که 

مستلزم حذف 

نظام پارلمانی 

و حکمرانی به 

شیوه  حکومت 

تک حزبی است. 

آن ها به دنبال 

نظام مردساالر 

سفت و سختی 

هستند که زنان 

را از عضویت در 

باالترین تشکیالت 

تصمیم گیری 

جامعه منع می کند 

و عقیده دارند 

که آقایان سرور 

و رئیس خانواده 

هستند

»آيینى.که.بهاءاهلل.بنیان.گذاشــت،.

شکست.خورد.و.به.هدفش.نرسید؛.زيرا.

بنیادگرايان.و.تندروها.آن.را.قبضه.کردند..

دکتر.کول.مکرر.اعضاى.بیت.العدل.را.با.
اين.ويژگى.توصیف.کرده.است«.

کول.در.پاســخ.بــه.اظهــارت.داگالس.مارتین.
اين.طور.مي.نويسد:.

»من.نگفتم.آيینى.که.بهاءاهلل.پايه.آن.را.گذاشته،.

در.رســیدن.به.اهدافش.شکست.خورده.است..آيا.

کســى.مى.تواند.چنین.جملــه.اى.را.در.کتاب.من.

نشــان.دهد؟.چرا.اين.افراد.از.صداقت.و.راســتى.

دور.هســتند؟!.آنچه.که.من.گفته.ام.اين.است.که.

بهاءاهلل.به.شــدت.طرفدار.عدم.مداخله.دين.در.امور.

حکومت،.جايگزينى.نظام.حکومت.پارلمانى.به.جاى.

نظام.استبدادى،.ايجاد.صلح.جهانى.از.طريق.امنیت.

جمعى،.عدالت.نسبت.به.فقرا.و.نیازمندان،.وحدت.

جامعه.بشرى،.وحدت.اديان.و.تساوى.زنان.و.مردان.

بود..و.اضافــه.کردم.که.به.نظر.مــن،.در.خصوص.

همه.اين.مــوارد،.در.حال.حاضــر،.در.خاورمیانه،.

ســازمان.هايى.فعالیت.دارند.کــه.به.مراتب.بهتر.از.
رهبرى.کنونى.بهائیان.به.آن.ها.مى.پردازند«.20

بیت.العدل.جهاني.و.شبکه.گسترده.هیئت.هاي.

مشاورين.قاره.اي.وظیفه.دارند.تا.به.بهائیان.توصیه.

کنند.که.به.نصوص.بهائي.وابستگي.داشته.باشند.

تا.در.معــرض.طرد.و.اخراج.قــرار.نگیرند..در.اين.

زمینه.افراد.آکادمیک.و.گويندگاني.که.نقطه.نظر.و.

برداشت.متفاوتي.با.ديدگاه.هاي.رسمي.بهائي.دارند،.

در.معرض.شناســائي،.انتقاد.و.تخطئه.قرار.دارند..

بیت.العدل.از.بهائیان.خواسته.است،.چنانچه.فرد.يا.

افرادي.را.يافتنــد.که.ديدگاه.و.گفتاري.متفاوت.با.

ديدگاه.رســمي.بهائي.دارند،.آن.ها.را.به.تغییر.فکر.

و.همراهي.با.عهد.و.میثاق.دعوت.نمايند..مشاورين.

قاره.اي.که.تعداد.زيادي.معاون،.مساعد.و.دستیار.در.

دنیا.دارند،.عالوه.بر.مسئولیت.تبلیغ،.وظیفه.حفاظت.

از.جامعه.بهائي.را.عهده.دار.هستند..اين.هیئت.که.

در.بهائیت.نقــش.پلیس.مخفي.را.دارد؛.

تالش.مي.کند.تا.افراد.منتقد.و.معترض.

بهائي.را.متقاعد.نمايد.تا.به.عقايد.بهائي.

)ولو.نادرست(.وفادار.بمانند..آن.ها.براي.

بهائیان.معترض.تشــکیل.پرونده.داده.و.از.رشــد.

آن.ها.در.تشــکیالت.بهائي.جلوگیري.مي.کنند.و.از.

سخنراني.در.مراسم.رسمي.و.کنفرانس.هاي.بهائي.

محروم.مي.سازند.و.چنانچه.اين.حربه.کارساز.نیفتد،.

گزارش.کار.را.به.بیت.العدل.ارســال.و.نهايتاً.فرد.در.

معرض.تنبیه.غیرانساني.طرد.روحاني.قرار.مي.گیرد..

بهاءاهلل.سعي.داشــت.به.عمل.طرد.و.لعن.براي.

همیشه.خاتمه.داده.شــود؛.ولي.امروزه.بیت.العدل.

به.عنوان.رياست.آيین.بهائي.و.به.بهانه.حفظ.وحدت.

جامعه،.مي.تواند.اين.مجازات.را.اعمال.نمايد..چنانچه.

فــردي.به.عنوان.ناقض.میثــاق،.معرفي.و.از.طرف.

بیت.العدل.طرد.شــود،.مي.تواند.دچار.مجازات.هاي.

روحي.هم.بشود،.زيرا.بهائیان.حق.ندارند.هیچ.گاه.با.

ناقضین.گفتگو.و.يا.معاشرت.و.مالقات.داشته.باشند..

در.بهائیت.فرد.ناقض.به.عنوان.جذامي.تلقي.شــده.

و.هرگونه.تماس.با.او.و.خانواده.او.ممنوع.اســت.و.

حتي.همســر.و.فرزندان.ناقض.میثاق.اجازه.تماس.

با.او.را.ندارند.و.اگر.به.اجبار.تماســي.حاصل.گردد،.

فرد.تماس.گیرنده.نیز.به.عنوان.ناقض.تلقي.گرديده.

و.طرد.مي.شود..در.ســال.1996.در.نیوزيلند.يک.

تازه.بهائي.که.از.قطع.رابطه.با.دختر.يک.ناقض.عهد،.

خوداري.کرده.بود،.با.فشــار.سیستم.بهائي.به.طور.

رسمي.از.بهائیت.خارج.شــد..معذالک.او.رسماً.از.

ســوي.بهائیت.به.عنوان.ناقض.میثاق.معرفي.شد..

در.مــورد.يک.بهائي.لیبرال.امريکايي.که.انتقاداتي.

را.نســبت.به.محفل.ملي.امريکا.کرده.و.خواســتار.

اصالحاتي.در.رويه.هاي.حقوقي.بهائي.شــده.بود،.

بیت.العدل.اعالم.کرد.که.اگر.بــه.روش.خود.ادامه.

دهد.او.و.تمام.کساني.که.با.او.ارتباط.نزديک.دارند،.

خود.را.در.تعارض.مستقیم.با.عهد.و.میثاق.خواهند.

يافت..بیت.العــدل.آن.ها.را.تهديد.کرده.بود.که.اگر.
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 در بهائیت فرد 

ناقض به عنوان 

جذامي تلقي شده 

و هرگونه تماس 

با او و خانواده 

او ممنوع است 

و حتي همسر و 

فرزندان ناقض 

میثاق اجازه تماس 

با او را ندارند و 

اگر به اجبار تماسي 

حاصل گردد، فرد 

تماس گیرنده نیز 

به عنوان ناقض 

تلقي گردیده و 

طرد مي شود.

به.انتقادات.و.حمالت.خود.به.نهادهاي.

بهائــي.ادامه.دهند،.حتي.اگر.کارشــان.

منجر.به.تجزيه.و.شکاف.در.جامعه.بهائي.
نشود،.آن.ها.طرد.و.اخراج.خواهند.شد..

.خوان.کول.در.مقــام.اعتراض.به.عمل.طرد.در.
بهائیت.مي.نويسد:

مقامات.بهائي.کنترل.زيــادي.روي.گفتگوهاي.

جامعه.بهائي.دارند.و.يک.نوع.انحصار.بر.رسانه.هاي.

جمعي.که.با.بهائیان.طرف.گفتگو.هســتند.ايجاد.

کرده.انــد....مســئوالن.امر.در.بهائیت.نســبت.به.

صاحبان.رسانه.اي.که.استقالل.از.خود.نشان.دهند،.

بســیار.سختگیر.هستند...آن.ها.از.طريق.سیستم.و.

شبکه.خبرچینان.خود،.گفتار.و.مطالب.اشخاص.را.

به.طور.گسترده.اي.کنترل.مي.کنند.و.از.پشت.صحنه.

و.با.تهديد.به.مجازات،.مخالفان.را.خاموش.مي.کنند..

از.آن.ها.مي.خواهند.هرآنچــه.را.که.بهائیان.درباره.

دينشان.مي.نويسند،.قبل.از.انتشار.کنترل.کنند..هر.

کجا.که.فکر.کنند.پاي.منافع.تشکیالتي.و.سازماني.

در.میان.اســت،.در.فعالیت.هاي.اقتصادي.اشخاص.

هم.دخالت.مي.کنند..آن.ها.به.طور.محرمانه.به.ناشران.

بهائي.مي.گويند.که.چه.کتاب.ها.و.چه.متوني.چاپ.

و.منتشر.شود.و.چه.متوني.اجازه.چاپ.ندارد..آن.ها.

براي.کنترل.بهائیــان.از.ابزارهاي.تهديد،.از.قبیل.

از.دســت.دادن.حق.راي.اداري،.سرزنش.و.تحقیر.

در.نشــريات.ملي.بهائي.و.يا.طرد.و.اخراج.استفاده.

مي.کنند..تشکیالت.بهائي.به.نحوي.عمل.مي.کند.که.

ايدئولوژي.صحیح.)از.نظر.آن.ها(.در.قدرت.بماند.و.

از.طريق.شناسايي.و.مهجور.نگاه.داشتن.مخالفان.

و.منتقدان،.از.انتخاب.احتمالي.آن.ها.پیشــگیري.

مي.نمايد..شــبکه.خبرچین.در.جامعه.بهائي،.نظام.

»همه.جــا.زير.کنترل.دوربین.ها«.را.به.وجود.آورده.

اســت،.درست.همان.طور.که.میشل.فوکو.در.بحث.

راجع.به.ايده.جرمي.بنتام21.درباره.»اصالح.مجرمان«.
آورده.است.

بنتام.عقیــده.دارد.که.مجرمان.و.جنايتکاران.را.

بايد.دائماً.زيرنظر.داشــت.تا.آن.ها.ديگر.

نتوانند.دست.به.خالف.و.جنايت.بزنند.

تــا.آنکه.در.درازمدت،.بــه.لحاظ.عادت.
اصالح.شــوند..بهائیان.ســنتي.معموالً.
متوجه.سیســتم.خبرچین.نمي.شوند.ولي.بهائیان.
آزاد.و.مستقل.انديش.در.مراحل.اولیه.فعالیت.هاي.
اجتماعــي،.به.اين.موضوع.پــي.مي.برند.وآن.وقت.
بايد.تصمیم.بگیرند.که.آيا.بقیه.عمرشان.را.در.زير.
ذره.بین.ودوربین.زندگي.کنند.يا.خیر؟.اين.شــیوه.
کنترل.مثل.بسیاري.ديگر.از.مکانیسم.هاي.کنترل،.
خالقیت.و.ابتکار.روحي.را.زايل.مي.کند.و.بهائیت.را.

از.رشد.و.پیشرفت.در.غرب.باز.مي.دارد.22
يکي.از.تعالیم.اصلي.بهائیت.تحري.حقیقت.است.
و.از.امور.بديهي.براي.نیل.به.حقیقت.دسترسي.به.
مطالب.صحیح.و.واقعي.در.هر.امري.اســت..خوان.
کول،.با.استناد.به.تعلیم.فوق.به.انتقاد.از.تشکیالت.
بهائي.و.بیت.العدل.به.خاطر.پنهان.ساختن.بخشي.
از.تاريخ.باب.و.بهاءاهلل.که.با.قرائت.رســمي.بهائي.

مغايرت.دارد.پرداخته.است..
او.که.کتــاب.نقطة.الکاف.حاجــي.میرزاجاني.
کاشــاني.را.از.جمله.يکي.از.منابع.مهم.ودست.اول.
تاريخ.بابي.در.سال.)1850-1851(.مي.داند،.معتقد.
است.تاريخ.هاي.نگاشته.شده.بعدى.از.جمله.تاريخ.
جديد.حســین.همداني،.تاريخ.نبیل.زرندي.اساساً.
مبتني.بر.نقطة.الکاف.نوشــته.شــده.است.)يعني.
نسخه.پاريس.يا.نسخه.186.(.ولي.مطالب.مربوط.
به.دوران.اولیه.بابي،.از.قبیل.حوادث.راجع.به.جهاد.
و.خونريزي.و.ستیزه.گري.و.جايگاه.و.منزلت.رهبري.
و.جانشــیني.صبح.ازل،.به.دقت.حذف.شده.است.و.
بهائیان.به.اين.تاريخ.با.ديد.خصومت.مي.نگرند.و.آن.

را.جعلي.معرفي.مي.نمايند.
کول.در.اين.رابطه.مي.نويسد:.

آيین.بابى،.جهادى.و.مســلّحانه.بود.و.الهیاتش.

آمیخته.با.عرفان.اســالمى..ولى.آيین.بهايى.ظاهر.

آرام.و.صلح.جويانــه.دارد.و.تــالش.کرده.تا.الهیات.



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

106
..تـابستـان.96 ..شمـاره.چـهـار..

بیت العدل آن ها 

را تهدید کرده 

بود که اگر به 

انتقادات و حمالت 

خود به نهادهاي 

بهائي ادامه دهند، 

حتي اگر کارشان 

منجر به تجزیه و 

شکاف در جامعه 

بهائي نشود، آن ها 

طرد و اخراج 

خواهند شد

معقول.ترى.ارائه.کند..اينکه.پیشــینیان.

و.اســالف.قهرمان.بهائى.چنان.جنگنده.

باشند.و.درعین.حال.به.موارد.صلح.آمیز.

عقیده.و.باور.داشــته.باشند،.پذيرش.آن.
امروزه.غیرممکن.به.نظر.مى.رسد..لذا.مبلّغان.بهائى،.
از.ابوالفضل.گلپايگانى.تا.حسن.بالیوزى.و.داگالس.
مارتین.شــروع.به.بدگويى.از.نسخه.پاريس.نقطۀ.
الکاف.کرده.و.آن.را.جعلى.دانستد....ولى.به.هرحال.
بايد.توّجه.داشت.که.میرزاى.جانى.يک.بابى.بوده.و.
در.حدود.سال.هاى.51-1850.تاريخ.خود.را.نوشته.
اســت..او.ديدگاه.هاى.خاص.خود.را.درباره.جهاد.و.
نظامى.گرى،.جايگاه.ماّل.حسین.بشرويى.و.قّدوس.
و.عقايد.و.آراى.بابى.داشــته،.که.با.عقايد.و.نظرات.
بهائیان.ساکت.و.آرامش.خواه.بعدى،.تفاوت.داشته.
است..اين.نکته.اساسى.است.که.امثال.گلپايگانى،.
بالیوزى،.مارتین.و.ساير.نويسندگان.دوآتشه.بهايى.
آن.را.نمى.پذيرند.و.آن.ها.را.اشتباه.تاريخ.نگارى.تلّقى.

مى.کنند23.
خوان.کول.همچنین.به.مســئله.سانســور.در.
واقعیت.هــاي.تاريخي.نیز.اشــاره.دارد.و.به.اينکه.
روايت.هاي.تاريخي.اولیه.بهائي.به.سادگي.و.با.سلیقه.
تشکیالت،.دستخوش.تغییر.و.يا.تحريف.قرار.گیرد،.
معترض.اســت..او.وجود.يک.رسانه.عمومي.بدون.
سانســور.را.براي.پیشــرفت.جامعه.بهائي.ضروري.
مي.داند..کول.در.مقاله.»اسناد.مرتبط.با.جنبش.هاي.
بابي.و.بهائي،.سال.6.شماره.1.فوريه.2002«.تحت.
عنوان.سانسور.در.جامعه.بهائي.به.داستاني.که.باعث.
تعطیلي.يک.موسســه.انتشاراتي.بهائي.شد،.اشاره.
مي.کند.24..داســتان.از.اين.قرار.است.که.موسسه.
انتشــاراتي.کلمات.پرس.در.کالیفرنیا،.با.همکاري.
خوان.کول.کتاب.»خاطرات.سلماني«.را.تهیه.و.آماده.
چاپ.نمود..اين.کتاب.حاوي.خاطرات.شفاهي.استاد.
محمدعلي.سلماني،.آرايشگر.مخصوص.بهاءاهلل.است.
که.درعین.حال.از.نزديکان.او.نیز.محسوب.مي.شود.
و.مي.تواند.بیانگر.ديدگاه.ها.و.نقطه.نظرات.بهاءاهلل.در.

زمان.حیاتش.باشــد..بیت.العدل.پس.از.

اطالع.از.انجام.مقدمات.چاپ.کتاب،.طي.

نامه.اي.دستور.به.جلوگیري.از.انتشارآن.

مي.دهد.و.در.نامه.مــورخ.1982/12/2.
خود.خطاب.به.خوان.کول.چنین.مي.نويسد:.

جناب.خوان.ريکاردوکول،
دوست.بهائى.عزيز،

اکنون.بیت.العدل.توانســته.است.متن.منتشره.

خاطرات.سلمانى.را.با.نسخه.فارسى.و.دست.نويس.

آن.مقايسه.نمايد،.و.بخش.هايى.را.که.کمیته.ويژه.

براى.حذف.مشــخص.کرده.است،.مالحظه.کند..

انتشارات.کلمات.با.وسواس.تمام.مراحل.بررسى.قبل.

از.انتشار.را.دنبال.کرده،.ولى.متأسفانه.اين.پروسه.به.

علت.يکسرى.سوءتفاهم.و.تداخل.امور.به.هم.خورده.

است..بیت.العدل.دستور.داده.تا.نکات.زير.در.پاسخ.

به.پرسش.شــما.در.نامه.13.اگوست.1982،.اعالم.
گردد.

».....در.حال.حاضــر،.افکار.عمومى،.اگر.چیزى.

هم.درباره.آيین.بهائى.شنیده.باشد،.عمدتاً.نسبت.به.

آن.بى.اطالع.يا.بداطالع.اند..هرروزه،.در.شرق.و.غرب.

عالم،.مطالبى.بر.ضد.امر.بهائى.انتشــار.مى.يابد..در.

حال.حاضر،.مسئولیت.و.هدف.اصلى.بهائیان،.به.ويژه.

انديشمندان.بهائى،.آن.است.که.تصوير.روشنى.از.

بهائیت.به.افکار.عمومى.عرضه.کنند.و.تعالیم.بهائى.

را.به.خواسته.ها،.دل.مشغولى.ها.و.مشکالت.بشريت.

پیوند.بزنند..وقتى.يک.انتشارات.بهائى.اقدام.به.چاپ.

ترجمه.متن.مســتند.خاطرات.سلمانى.مى.کند،.

خوانندگان.تصور.مى.کنند.که.بهائیان.چنین.متن.و.

روايات.خاصي.را.صحیح.و.مناسب.انتشار.مى.دانند.و.

اگر.پاورقى.و.تفسیر.خاصى.صورت.نگیرد،.خواننده.

تصور.خواهد.کرد.که.اقدام.و.گفتار.ســلمانى.مورد.

تأيید.بهائیان.بوده.و.تصوير.صحیحى.از.آيین.بهائى.
ترسیم.کرده.است.

و.ازآنجاکه.ســلمانى.از.اصحاب.نزديک.بهاءاهلل.

بوده،.خواننده.مســیحى.به.مقايسه.پرداخته.و.او.را.
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با.يکى.از.حواريون.مسیح.مقايسه.خواهد.
کرد.

با.اين.نگــرش،.برخــى.از.مطالب.و.

اظهارات.سلمانى.گمراه.کننده.و.يا.فاقد.
ارزش.اســت.و.عالوه.بر.آنکه.تصور.نامناسبى.از.امر.
بهائى.براى.خواننده.معمولى.ايجاد.مى.کند،.مى.تواند.
مستمسکى.به.دست.دشمنان.امر.بدهد.که.در.حال.
حاضر.از.هر.وســیله.و.فرصتى.براى.حمله.به.امر.و.

لکه.دار.کردن.اعتبار.آن.خوددارى.نمى.کنند...«..
در.ادامــه.نامه.به.چهار.مــورد.از.متن.کتاب.که.
ممکن.است.ايجاد.ســوءتفاهم.نمايد،.اشاره.شده.
اســت.و.به.خوان.کول.توصیه.مي.شود.که.به.جاي.
چاپ.عمومي.کتاب.يادشده،.مطالب.آن.دراختیار.
مورخان.بهائي.مثل.بالیوزي.25.و.اديب.طاهرزاده.26.
قرار.گیرد.تا.بتوانند.در.جاي.مناسب.از.مطالب.آن.در.
نوشته.هاي.خود.استفاده.نمايند..همچنین.به.عنوان.
الگــو.به.کتاب.»آئین.هاي.بابــي.و.بهائي.)1944-
1844(،.برخــى.از.ديدگاه.هــاى.معاصر.غربى«27.
نوشــته.دکتر.موژان.مؤمن.اشاره.مي.کند.و.توصیه.
مي.نمايد.تا.نويسندگان.بهائي.به.هنگام.انتشار.متون،.
بايد.مالحظات.ديگر.را.نیز.سبک.و.سنگین.و.ارزيابي.

نمايند..28
بیت.العــدل.همچنیــن.در.نامــه.اي.خطاب.به.
مؤسسه.انتشاراتي.کلمات.پرس.ضمن.اظهار.تأسف.
از.جلوگیري.از.چــاپ.کتاب،.آمادگي.خود.را.براي.
جبران.هزينه.هاي.انجام.شــده.اعالم.مــي.دارد..در.

قسمتي.از.اين.نامه.آمده.است:.
بیت.العدل.بســیار.متأسف.اســت.که.ناچار.شد.
در.آخرين.لحظه.در.ايــن.موضوع.دخالت.نمايد.و.
چون.آشکار.است.که.انتشارات.کلمات.همه.شرايط.
و.آداب.بررســى.کتاب.را.رعايت.کرده.اســت،.لذا.
بیت.العدل.آمادگى.دارد.تا.هزينه.هاى.اضافى.ناشى.
از.تغییرات.در.لحظه.آخر.کتاب.را.پرداخت.نمايد..29
خوان.کول.که.از.عدم.انتشــار.اين.اثر.تاريخي.و.
منحصربه.فرد.ناراضي.است،.در.پاسخ.به.بیت.العدل.

مي.نويسد:.
من.بر.ايــن.عقیده.ام.که.سیاســت.
اتخاذشده.از.ســوى.بیت.العدل.جهانى،.
خط.مشى.زيان.بار.و.مصیبت.بارى.است.
و.گذشت.زمان،.غلط.بودن.آن.را.اثبات.خواهد.کرد..
اطمینــان.دارم.که.در.آن.زمــان،.آن.مرجع.عالى،.
براساس.اطالعات.و.مالحظات.آتى.خود،.سیاست.
کنونــى.را.کنار.خواهد.زد..عمیقــاً.عقیده.دارم.که.
حذف.قســمتى.از.يک.متن،.اصــل.يا.ترجمه.آن،.
موقتاً.يا.دائمى،.اقدامى.غیرصادقانه.است..همچنین.
احســاس.مى.کنم،.ممانعت.يک.مؤسســه.و.نهاد.
عمومى.از.دسترسي.عموم.مردم.و.محققان.به.اسناد.

و.اطالعــات.بیــش.از.30.

سال،.به.لحاظ.اخالقى.غلط.
و.ناصحیح.است،.زيرا.عمیقاً.
عقیده.دارم.اين.قبیل.کارها.
اساســاً.غلط.است.و.هیچ.
نمى.تواند. بهانه.اى. و. دلیل.
آن.را.توجیه.کند..همچنین.
اين.گونــه. کــه. نگرانــم.
پنهان.کارى. سیاست.هاى.
و.حذف.و.سانســور.نهايتاً.
به.نام.و.اعتبار.آيین.بهائى.

لطمه.بزند.
من.عقیده.دارم.که.آيین.بهائى.نبايد.از.اسناد.و.
مدارک.تاريخى.باقى.مانده.از.قرن.نوزدهم.وحشت.
داشته.باشد..رفتارها.و.نوشته.هاى.اشخاص.و.افراد،.
نمى.توانند.اعتبار.آن.را.لکه.دار.کنند..ما.بهائیان.بايد.با.
مستندات.تاريخى،.نه.با.ترس.و.پنهان.کارى.و.حذف.
و.سانسور،.بلکه.با.باور.و.ايمان.به.صحت.امر.بهائى،.

روبرو.شويم..30
نکته.پايانى:.مثال.بیت.العدل.درباره.اجازه.انتشار.
مطالب.تاريخى،.کتاب.آيین.هاى.بابى.و.بهائى:.برخى.
روايــات.معاصر.غربى،.تالیف.موژان.مؤمن.اســت.
)اکسفورد:.انتشارات.جرج.رونالد(.ولى.در.حقیقت.
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تاریخ نبیل زرندي 

اساساً مبتني بر 

نقطۀ الکاف نوشته 

شده است ولي 

مطالب مربوط 

به دوران اولیه 

بابي، از قبیل 

حوادث راجع به 

جهاد و خونریزي 

و ستیزه گري و 

جایگاه و منزلت 

رهبري و جانشیني 

صبح ازل، به دقت 

حذف شده است 

و بهائیان به این 

تاریخ با دید 

خصومت مي نگرند 

و آن را جعلي 

معرفي مي نمایند

اين.کتاب.هم.دچار.سانســور.شــده.و.

مؤلف.قصد.داشــته.مطالب.مهمى.را.از.

آرشیو.هاى.انگلیسى.در.کتاب.بیاورد.که.

با.اصرار.و.تاکید.بیت.العدل.اعظم.حذف.
کرده.است..31

همان.طور.که.ذکر.شد.خوان.کول.يک.تحلیل.گر.

سیاسي.اســت.و.برعکِس.بیت.العدل32،.اسرائیل.را.

رژيمي.ظالم.وکودک.کش.مي.داند..او.در.وب.سايت.

اختصاصي.خود.يادداشــتي.تحــت.عنوان.»دلیل.

همدســتي.امريکا.با.رژيم.کودک.کش.اســرائیل«.

مي.نويسد.و.با.ذکر.دلیل،.اثبات.مي.کند.که.امريکا.

در.جنايات.رژيم.جنايتکار.اسرائیل.شريک.است..در.
قسمتي.از.اين.يادداشت.آمده.است:.

....وزارت.خارجــه.و.دولت.اياالت.متحده.امريکا.

عمالً.هیچ.کاري.در.قبال.بي.قانوني.اسرائیل.در.غزه.

انجام.نخواهد.داد..امريکا.فعاالنه.به.اســرائیل.براى.

محاصره.اقتصادي.غیرنظامیان.غزه.کمک.مي.کند.

و.حتي.به.مصر.فشــار.مي.آورد.که.از.محاصره.غزه.

حمايــت.کند..به.گزارش.ســازمان.عفو.بین.الملل.

از.ســال.2012.اياالت.متحده.امريکا.تسلیحات.و.

مهمات.اساسي.به.ارزش.276ملیون.دالر.به.اسرائیل.

صادر.کرده.است،.رقمي.که.در.آن.صادرات.تجهیزات.

حمل.ونقل.نظامي.و.فناوري.ها.درنظر.گرفته.نشده.

است..اياالت.متحده،.فعاالنه.با.اعطاي.وضعیت.دولت.

غیرعضو.ناظر.به.فلسطین.توسط.سازمان.ملل.متحد.

مخالفت.مي.کند..اين.وضعیت.به.اين.معني.اســت.

که.فلسطین.مي.تواند.با.استفاده.از.اين.وضعیت.به.

دادگاه.بین.المللي.کیفري.مراجعه.و.علیه.اسرائیل.

بابت.اشغال.غیرقانوني.زمین.هاي.فلسطین.در.کرانه.

باختري.شکايت.کند..مخالفت.امريکا.با.دسترسي.

فلســطین.بــه.دادگاه.بین.المللي.نشــان.مي.دهد.

که.چگونه.واشنگتن.با.اســرائیل.همدست.است..

اياالت.متحــده.نمي.تواند.به.عنوان.کارگزار.صادقي.

در.مذاکرات.اسرائیل.و.فلسطین.فعالیت.کند؛.زيرا.

دولت.امريکا.به.شــدت.به.اسرائیل.متعهد.است.و.با.

اســرائیل،.از.جمله.در.اين.جنگ،.يکي.

تلقي.مي.گردد..به.همین.دلیل.است.که.

اوباما.تبلیغات.دهان.پرکني.مانند.اينکه.

اســرائیل.حق.دارد.از.خــود.دفاع.کند،.

به.راه.انداخته.است..کول.معتقد.است.نظام.سیاسي.

اياالت.متحده.فاســدترين.نظام.در.جهان.صنعتي.

است.و.نمايندگان.امريکا.به.سادگي.توسط.هواداران.

متعصب.اسرائیل.مانند.اولسون.شلدون33.و.يا.حییم.
سابان34.خريده.مي.شوند«.

خوان.کول.بهائیت.را.در.برخي.از.جهات.شــبیه.

بــه.گروه.القاعده.مي.دانــد؛.او.در.مقاله.اي.با.عنوان.

»مشابهت.گروه.القاعده.و.جامعه.بین.المللي.بهائي.
پیرو.بیت.العدل«.مي.نويسد:.35

ديانت.بهائي.طرفــدار.و.مدعي.محبت.جهاني،.

مدارا.و.عدم.خشــونت.و.جدايي.دين.و.سیاســت.

است..در.متون.و.نصوص.بهائي،.بارها.و.بارها.تاکید.

شده.است.که.رهبران.ديني.بايد.امور.حکومتي.را.به.
سیاستمداران.واگذار.کنند.

متأسفانه.يک.فرقه.نوظهور.بهايي.خلق.شده.است.

که.اين.فرقه.به.لحاظ.ساختاري.شبیه.القاعده.است..

اگرچه.از.نظر.شیوه.و.نه.هدف.و.ايده.آل.ها،.با.آن.فرق.

دارد..آن.ها.معموالً.در.کارشان.خشونت.و.ترور.ندارند.

ـ.اگرچه.بعضي.اعضاي.جامعه.بهائي.از.اين.روش.ها.

.اما.نکته.بسیار.مهم.و.خطرناک.آن. بدشان.نمي.آيدـ.

اســت.که.اين.گروه،.باالترين.و.مهم.ترين.نهادهاي.
اين.آئین.را.تصرف.کرده.و.دراختیار.گرفته.است.

القاعده.معتقد.به.انهدام.و.نابودي.حکومت.هاي.

سکوالر.و.عرفي.و.جايگزيني.آن.ها.با.يک.حکومت.

ديني.فاشیستي.است..بهائیت.هم.معتقد.به.انهدام.

و.نابودي.حکومت.هاي.سکوالر.و.عرفي.و.جايگزين.

ساختن.آن.ها.با.يک.حکومت.ديني.فاشیستي.است..

القاعده.مي.کوشــد.نظام.خالفت.اسالمي.را.در.

جهان.برپا.نمايــد..بهائیان.طرفدار.حکومت.ديني،.

بیت.العدل.جهاني.را.جايگزين.خالفت.کرده.و.رؤياي.
حکومت.بر.جهان.را.دارند.
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القاعده.نظام.دمکراســي.پارلماني.را.

نظامي.فاسد،.سرمايه.محور.و.غیرپاسخگو.

مي.دانــد.و.از.آن.ابــراز.انزجار.مي.کند؛.

بهائیان.نیز.از.دمکراسي.پارلماني.بیزارند.
و.نهادهاي.ديني.بــدون.انتخابات.آزاد.را.جايگزين.
پارلمان.ها.مي.کننــد..فیروز.کاظم.زاده.36.از.رهبران.

بهائي.در.سال.1988اظهار.داشت:.
»اگر.کسي.از.عملکرد.محفل.ملي.ناراضي.است،.
مي.تواند.به.محفل.ملي.شکايت.کند....اين.موضوع.
با.ايجاد.کمپین.يا.تهیه.طومار.و.ارســال.آن.به.اين.
طرف.وآن.طرف.براي.جمع.کردن.امضاء.و.اعتراض.
به.فعالیت.هاي.نهاد.ها.متفاوت.است..چنین.اقداماتي.
ممکن.اســت.مورد.تأيید.وپشــتیباني.دمکراسي.
آمريکايي.باشــد،.ولي.ربطي.به.بهــاءاهلل.و.ديانت.
بهائي.ندارد..ما.همواره.بايد.به.ياد.داشته.باشیم.که.
نهاد.ها.و.مؤسســات.بهائي.داراي.حالتي.غیرعادي.
و.منحصربه.فــرد.و.ترکیبي.از.حکومت.ديني.و.نیز.
دمکراسي.اســت..نهادهاي.ديانت.بهائي.توسط.ما.
ايجاد.نشده.اند،.بلکه.توسط.خداوند.ايجاد.شده.اند«.

القاعده.گروه.هاي.کوچک.متشکل.را.در.سراسر.

جهان.براي.کار.در.زمینــه.حاکمیت.ديني.به.کار.

مي.گیرد.و.مســلمانان.بي.گناه.را.از.داخل.مساجد.

عضوگیري.مي.کند؛.بهائیان.طرفدار.بیت.العدل.نیز.

گروه.هاي.مخفي.در.درون.جامعه.بهائي.دارند.و.در.

جلسات.و.اجتماعات.ديني.و.تزيید.معلومات،.افراد.

بهائي.را.عضوگیري.کرده.و.ديدگاه.انحرافي.خود.را.
به.آن.ها.القاء.مي.کنند.

القاعده.خواهــان.اطاعت.محض.اعضاء.اســت.

و.اجازه.هیچ.گونه.انتقــاد.و.مخالفتي.را.نمي.دهد،.

بهائیان.طرفــدار.بیت.العدل.نیــز.خواهان.اطاعت.

محض.در.قبال.نهاد.ها.هستند.و.هیچ.گونه.انتقاد.و.
اعتراضي.را.تحمل.نمي.کنند.

.خوان.کول.همچنین.معتقد.است:
ديانــت.بهائي.اولیــه،.که.از.ويژگــي.رواداري.و.
تحمل.عقايد.مخالف،.آزادي.بیان.ديدگاه.متفاوت.

و.تعهد.و.التزام.به.جدايي.دين.و.سیاست.

برخوردار.بــود،.اکنون.بــا.خطر.جدي.

سلطه.و.حاکمیت.فرقه.حاکمیت.طلب.

مواجه.اســت..اين.طرز.تفکــر.نه.تنها.

خطري.براي.بهائیت،.بلکه.تهديدي.براي.کل.جهان.

است..با.وقوع.حوادث.11.سپتامبر2001،.حال.که.

دانستیم.حاکمیت.ديني.انحصارطلب.ما.را.به.کجا.

مي.برد،.از.همه.بهائیان.مي.خواهم.تا.از.اين.راه.دست.

بکشــند..متون.و.نصوص.را.يک.بار.ديگر.بخوانند.و.
از.ارزش.هاي.حقیقي.دين.خود.طرفداري.کنند..37

نتیجه گیري •
خوان.کول.يکي.از.منتقدين.تشــکیالت.بهائي.
بعد.از.حداقل.24.سال.عضويت.فعال.در.تشکیالت.
بهائــي.و.فعالیت.در.جهت.تبلیــغ.بهائیت،.نهايتاً.
به.دلیل.مواضع.انتقادي.و.ديدگاه.هاي.آزاد.انديشانه.اي.
که.داشــت.از.بهائیت.اخراج.گرديد..او.معتقد.است.
که.بیت.العدل.)رهبري.جامعــه.بهائي.در.حیفاي.
اســرائیل(.که.عمدتاً.وظیفه.قانونگذاري.و.تشريع.
قوانین.جديد.را.در.بهائیت.به.عهــده.دارد،.فراتر.از.
میزان.اختیارات.خود.عمل.مي.کند.و.با.تفســیر.و.
تبیین.متون.بهائي،.برخــالف.آموزه.هاي.بهائي.و.
نظرات.بهــاءاهلل.و.عبدالبها.و.به.بهانه.هاي.مختلف،.
دســت.به.تکفیر.و.اخراج.افراد.معترض.در.جامعه.
بهائي.مي.زند..او.ضمن.اعالم.ناکارآمدي.تشکیالت.
بهائي.و.قابلیت.فسادپذيري.در.آن،.معتقد.است.که.
آيین.بهائي.عمالً.در.طول.سال.هاي.طوالني.فعالیت.
خود،.پیشرفت.قابل.توجهي.نداشته.و.از.رشد.الزم.
برخوردار.نبوده.اســت..خوان.کول.معتقد.است.که.
تشــکیالت.بهائي،.به.دنبال.ديکتاتوري.و.حکومت.
تک.حزبي.و.حذف.نظام.پارلماني.است،.نظامي.که.
در.آن،.زنان.از.حضور.در.باالترين.رده..مديريتى.آن.

يعنى.بیت.العدل.محروم.شده.اند.
در.آيین.بهائي.به.بهائیان.توصیه.مي.شــود.که.
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روی خط خبر عنوان بخشی است که محتوای آن تحلیل اخبار بهائیت در ایران و سراسر جهان 
است. این موضوع از شماره نخست در فصلنامه بهائی شناسی مورد توجه قرار گرفته و البته 
نام گذاری اخیر از شماره 2 و3 برای این بخش انجام شده است. توجه خوانندگان عزیز را به 

تحلیل چند خبر در حوزه بهائیت جلب می کنیم.
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جشن.ها.نیز.تنها.بهائیان.نخواهند.بود؛.بلکه.بهائیان.وظیفه.

يافته.اند.که.همسايگان،.دوستان.و.آشنايان.و.حتى.کسانى.را.

که.به.طور.تصادفى.در.طول.اين.مدت.مالقات.مى.کنند،.به.

اين.برنامه.ها.دعوت.کنند..مطابق.با.آنچه.که.از.اين.پیام.قابل.

درک.است،.عالوه.بر.فرصت.تبلیغ.براى.تحقق.بخشیدن.به.

تبلـیغ تهـاجمى
به مناسبـت دويستمین سـال تولد بهاءاهلل
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اهداف.نقشه.بیست.ساله.بهائیان.)منتهى.به.سال.2021(،.

تقويت.روحیه.بهائیان.هر.منطقه.با.ورود.تعداد.قابل.توجهى.

افراد.تازه.وارد.به.اين.جشن.ها،.از.اهداف.برگزارى.اين.جشن.ها.

اســت..لذا.تالش.براى.تغییر.دين.شرکت.کنندگان.در.اين.

جشــن،.از.اهداف.مهم.برگزارى.آن.است.که.البته.پیش.از.

شرکت.مدعوين.به.جشن،.به.آنان.اطالع.رسانى.نمى.شود.و.
اين.خود،.مصداقى.از.تبلیغ.تهاجمى.خواهد.بود.

با.توجه.به.اينکه.بهائیان.

ايران.مکــرراً.اعالم.کرده.اند.

که.در.ايران.فاقد.تشکیالت.

هستند،.به.نظر.مى.رسید.که.

اين.پیام.بیت.العدل.در.ايران.

چندان.جدى.گرفته.نشود..

مع.ذلــک.از.اخبار.واصله.به.

پايگاه.خبرى.بهائى.پژوهى.و.
فصلنامه.بهائى.شناسى،.اين.گونه.استنباط.مى.شود.که.برخى.
مبلغان.بهائى.حاضر.در.ايران،.درصدد.برگزارى.اين.جشن.ها.
در.نیمه.مهرماه.تا.اواسط.آبان.ماه.در.کشور.عزيزمان.هستند..
صرف.نظــر.از.قانونى.بودن.يا.ممنــوع.بودن.برگزارى.
.که.فعالً.موضوع.بحث.اين.تحلیل.نیست. چنین.مراسمىـ.
ـ.بهائى...شناســى.براى.حضور.در.چنین.برنامه.هايى،.در.
صورت.برگزارى،.اعالم.آمادگى.مى.کند..بى.گمان.بهائیان.
کــه.ادعاى.تحرى.حقیقت.و.آزادى.بیان.دارند.و.از.برخى.

تضییقات.در.ايران.علیه.خود.مرتبا.گاليه.مى.کنند،.تصديق.

خواهند.کرد.که.الزم.اســت.در.چنین.مناســبت.هايى،.

ديدگاه.هاى.مخالف.نیز.در.جلسات.حضور.داشته.باشند.

و.آن.ها.نیز.به.طرح.نظرات.و.ديدگاه.هاى.خود.اقدام.کنند..

بديهى.است.که.مدعوين.اين.جلسات،.درصورت.شنیدن.

نظرات.موافق.و.مخالف،.راحت.تر.مى.توانند.حقیقت.را.پیدا.

کنند.و.در.راه.تحــرى.حقیقت،.تالش.مضاعفى.صورت.

پذيرفته.است..هرچند.که.

ندارد.که. انتظــار. نگارنده.

و. بهائى.شناسى. از. بهائیان.

کارشناسانش.براى.شرکت.

در.ايــن.جلســات.دعوت.

به.عمل.آورند،.اما.درصورت.

انجام.چنیــن.دعوتى،.آن.

را.اجابــت.خواهــد.کرد..

همچنین.بهائى.شناسى.از.تمام.مخاطبان.خود.در.سراسر.

کشــور.مى.خواهد.که.درصورت.مطلع.شدن.از.برگزارى.

چنین.جشن.هايى.در.منطقه.خود،.مراتب.را.براى.حضور.

کارشناسان.بهائى.شناسى.در.منطقه.به.دفتر.اين.فصلنامه.

اطالع.رسانى.نمايند.تا.با.شرکت.اين.کارشناسان.در.جشن.

و.انجام.بحث.و.گفتگوى.علمى،.صمیمى.و.دوســتانه.با.

بهائیان.هم.وطن،.نظرات.موافق.و.مخالف،.در.فضايى.آزاد.
طرح.و.بررسى.گردد.

 نمونه ای از کارت پستال های تولید شده 
به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بهاءاهلل
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روز.چهارشــنبه.17.خرداد.96،.حادثه.تروريســتى.تلخى.نگاه.

جهانیان.را.به.کشور.عزيزمان.معطوف.کرد..5.نفر.از.اعضاى.گروه.

تروريستى.داعش.)دولت.اسالمى(.در.اقدامى.وحشیانه.با.حمله.

به.مرقد.امام.خمینى.و.مجلس.شــوراى.اسالمى،.تالش.کردند.

تا.ضمن.برهم.زدن.امنیت.و.آرامش.کشــور،.با.کشــتار.عده.اى.

از.هم.وطنان.بى.گنــاه.و.روزه.دار،.بار.ديگر.چهره.کريه.خود.را.به.

نمايش.گذارند.و.گامى.ديگر.در.مســیر.اسالم.هراسى.بیشتر.در.

جامعه.جهانى.بردارند..به.باور.بسیارى.از.تحلیلگران،.گروه.هاى.

افراطى.و.تندرو.با.شعار.حاکم.کردن.اصول.و.احکام.اسالمى،.در.

ســال.هاى.گذشته،.بزرگ.ترين.نقش.را.در.دلزدگى.مردم.مغرب.

زمین.نسبت.به.تعالیم.آسمانى.اســالم.داشته.اند.و.دور.از.ذهن.

نیســت.اگر.گمان.بريم.که.براى.اين.هدف.نامقدس،.از.ســوى.

سرويس.هاى.اطالعاتى.و.جاسوسى.غربى،.مأموريت.دارند..عالوه.

بر.بسیارى.از.مسئوالن.سیاسى.و.فرهنگى.کشورمان،.مسئوالن.

سیاســى.و.فرهنگى.بسیارى.از.کشــورهاى.جهان،.با.محکوم.

کــردن.اين.اقدامات.کور،.با.قربانیــان.اين.فاجعه.ابراز.هم.دردى.

کردند.و.براى.مصدومان.آن.آرزوى.سالمتى.و.بهبودى.نمودند..

حوادث تروريستى تهران
و عکس العمل جامعه بهائى نسبت به آن



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

118
..تـابستـان.96 ..شمـاره.چـهـار..

سازمان.هاى.مردم.نهاد.نیز.در.کنار.مسئوالن.سیاسى.و.فرهنگى،.

ضمن.محکوم.کردن.اين.گونه.اقدامات،.به.تحلیل.و.بررسى.چرايى.

بروز.آن.و.راه.هاى.جلوگیرى.از.خشونت.توسط.گروه.هاى.افراطى،.
وارد.بحث.و.گفتگو.شدند.

جامعه.جهانى.بهائى.به.طور.عموم.و.جامعه.بهائیان.ايران.به.طور.

اختصاصــى.در.اين.میان.در.واکنش.به.ايــن.اقدام.پلید،.کاماًل.

سکوت.اختیار.کرده.است..هرچند.ممکن.است.تشکیالت.بهائى.

اعالم.کند.که.در.هیچ.يک.از.مسائل.سیاسى.اظهار.نظر.نمى.کند.

و.در.مقابل.تمام.جناياتى.از.اين.دســت.سکوت.اختیار.مى.کند،.

.که.البته. اما.الزم.است.يادآورى.شود.که.بعضاً.رسانه.هاى.بهائىـ.

.نسبت.به.ساير. خود.را.مســتقل.از.تشکیالت.معرفى.مى.کنندـ.

اقدامات.تروريســتى.اين.گروه.و.گروه.هاى.مشابه.در.افغانستان.

يا.اروپا.واکنش.نشــان.داده.و.با.قربانیان.ابراز.هم.دردى.کرده.اند..

درعین.حال.تشــکیالت.بهائى.و.به.تبع.آن.ها.همین.رسانه.هاى.

به.ظاهر.مســتقل،.با.بهره.بردارى.از.شبکه.هاى.مجازى.در.طول.

سال.هاى.گذشته،.همواره.نسبت.به.هرگونه.اقدام.علیه.باورمندان.

به.اين.فرقه.در.هريک.از.کشــورهاى.اسالمى.با.سرعت.واکنش.
نشان.داده.و.براى.بزرگن.مايى.آن.تالش.کرده.است.

سکوت.سرد.و.سنگین.بهائیان.و.البته.تشکیالت.بهائى.نسبت.

به.حوادث.اخیر.تهران.را.مى.توان.در.محورهاى.ذيل،.مورد.تحلیل.
و.بررسى.قرار.داد:

.چه.رسانه.هايى.که.خود.را.مستقل.از. .رســانه.هاى.بهائىـ.

تشکیالت.معرفى.مى.کنند.و.چه.رسانه.هاى.تشکیالتى.و.رسمى.

.رسالت.خود.را.در.پرداختن.به.اخبار.روز.جامعه.در.مواردى. آنانـ.

تعريف.کرده.اند.که.منافع.بهائیت.در.آن.باشد..به..عبارت.ديگر.اگر.

در.حادثه.اى.يک.بهائى.به.هر.شــکل.ممکن.دچار.آسیب.شود،.

رسانه.هاى.بهائى.خبر.آن.حادثه.را.منعکس.مى.کنند.و.درعین.حال.

به.گونه.اى.اطالع.رسانى.مى.کنند.که.حتماً.آن.بهائى.مظلوم.بوده.

و.مورد.تعرض.قرار.گرفته.است..حتى.براى.نمونه.نمى.توان.يک.

مورد.در.اخبار.بهائى.يافت.که.در.حین.خبررســانى،.به.اشتباه.

يک.بهائى.يا.تشــکیالت.بهائیت.در.يک.کشور.يا.منطقه.اشاره.

شده.باشد،.چراکه.در.اين.صورت،.منافع.تشکیالتى.بهائیت.تأمین.
نخواهد.شد.

.در.راستاى.همان.هدف.پیش.گفته.از.اطالع.رسانى،.با.توجه.

به.اينکه.هیچ.يک.از.آسیب.ديدگان.مجلس.و.مرقد.امام.خمینى.

بهائى.نبوده.اند،.پايگاه.هاى.خبرى.رسمى.و.کانال.هاى.اطالع.رسانى.

بهائى.و.به.ظاهر.مستقل،.نسبت.به.اين.خبر.سکوت.کامل.کرده.اند..

ازآنجاکه.از.ديدگاه.تشکیالت.بهائى،.بهائیان.گوهر.و.جواهر.روى.

زمین.و.ديگر.انسان.ها.سنگريزه.هاى.آن.هستند.)بهاءاهلل،.به.نقل.از.

مائده.آسمانى،.ج4.ص.140(.طبیعى.است.که.جريانى.که.میان.

اعضاى.خود.و.ديگر.انسان.ها.چنین.تفاوت.فاحشى.قائل.است.در.

برابر.آســیب.ديدن.ساير.انسان.ها.و.مسلمانان.سکوت.مى.کند.و.

ترجیح.مى.دهد.در.همین.ايام،.به.بســته.شدن.مغازه.يک.بهائى.

در.شهر.شاهرود.بپردازد.و.آن.خبر.را.منعکس.کند..درعین.حال.

اگر.يکى.از.کشته.شدگان.اين.حوادث.تلخ.بهائى.بود،.آن.موقع.بود.

که.شاهد.اخبار.گسترده.تشکیالت.رسانه.اى.بهائى.در.پوشش.آن.



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

119
..تـابستـان.96 ..شمـاره.چـهـار..

مى.بوديم.و.مشاهده.مى.شد.که.چگونه.اين.خبر،.هر.لحظه.توسط.
کانال.هاى.بهائى.پیگیرى.و.اطالع.رسانى.مى.شد.

.ازآنجاکه.بهائیان.از.سويى.فاقد.حکم.جهاد.هستند.)اسلمنت،.

بهــاءاهلل.و.عصر.جديد،.به.نقل.از.عبــاس.افندى،.ص.191(.و.از.

سوى.ديگر.خود.را.متولى.گفتمان.صلح.و.سازش.در.جهان.معرفى.

کرده.اند،.در.تبلیغات.جهانى.خود،.همواره.بر.وحدت.عالم.انسانى.و.

صلح.و.دوستى.تأکید.مى.کنند..در.مقابل.و.در.هنگام.بروز.حوادثى.
از.اين.دست،.مشخص.مى.شود.که.تکیه.
بر.صلح.و.دوستى.نمى.تواند.راهکار.تمام.
عیارى.براى.رفع.مشکالت.جوامع.بشرى.
باشد..چراکه.برخى.از.گروه.ها.و.افراد.در.
جامعه.بشرى،.ترجیح.مى.دهند.با.اسلحه.
و.بمب.به.خواســته.هاى.خود.دســت.
يابند.و.در.برابر.چنین.افراد.بى.منطق.و.
جنگ.طلبى،.نمى.توان.با.شــعار.صلح.و.
دوستى،.تمام.مسائل.را.رفع.و.رجوع.کرد..
به.عنوان.نمونه.اگر.محافظان.و.مراقبان.

مجلس.شوراى.اسالمى.براى.هدف.قرار.دادن.تروريست.ها.اقدام.

نمى.کردند،.تعداد.شهداى.اين.حادثه.مى.توانست.ده.ها.برابر.بیشتر.

باشــد..اما.اقدامات.انجام.شده.براى.محاصره.و.از.پا.در.آوردن.اين.

تروريست.ها.سبب.شد.که.تعداد.تلفات،.بیش.از.اين.افزايش.نیابد..

در.مقابل.تشکیالتى.که.مخالف.حمل.سالح.است.)اشراق.خاورى،.

گنجینه.حدود.و.احکام،.346.به.نقل.از.کتاب.اقدس،.آيه.383(.

در.برابر.اين.حوادث،.در.مقابل.اين.سؤال.اساسى.قرار.مى.گیرد.که.

چگونه.مى.توان.بدون.دفاع.و.سالح،.از.جان.افراد.يک.جامعه.در.

مقابل.اشرار.و.مفسدان.اجتماعى.محافظت.کرد؟.به.نظر.مى.رسد.

رسانه.هاى.بهائى.ترجیح.مى.دهند.براى.مواجه.نشدن.با.اين.سؤال.

اساســى.که.گفتمان.صلح.بدون.سالح.را.به.چالش.مى.کشد،.از.

پرداختن.به.اصل.خبر.خوددارى.کنند.و.تالش.کنند.با.بى.اهمیت.

جلوه.دادن.اين.مسائل،.خود.را.از.چالش.هاى.احتمالى.بعدى.رها.
سازند.

.مسئله.ديگرى.که.مى.توان.به.آن.

به.عنوان.انگیزه.رسانه.هاى.بهائى.نسبت.به.

سکوت.در.قبال.حوادث.تروريستى.تهران.

اشاره.کرد،.ناخشنودى.رژيم.صهیونیستى.

از.محکوم.کردن.هرگونه.اقدامى.اســت.

که.علیه.شــهروندان.جمهورى.اسالمى.

صورت.پذيرد..ازآنجاکه.بهائیت.مقر.اصلى.

تصمیم.گیرى.خود.را.در.ســرزمین.هاى.

اشــغالى.قرار.داده.اســت،.ناچار.است.

مالحظات.دولت.اسرايیل.را.در.اعالم.مواضع.اجتماعى.و.سیاسى.

خود.در.نظر.بگیرد.و.آن.را.رعايت.کند..ازآنجاکه.دولت.اسرايیل.

حامى.اصلى.تمامى.گروه.هاى.تروريســتى.است.که.علیه.کشور.

عزيزمان.اقدام.مى.کنند،.محکوم.کردن.اقدامات.تروريســتى.در.

ايران،.مخالف.با.منويات.آن.دولت.محسوب.مى.شود..لذا.رسانه.هاى.

بهائى.هرچند.که.خود.ايرانى.باشند.و.شاهد.ريخته.شدن.خون.

مرتضی اسماعیل پور سردبیر بهائی نیوز
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هم.وطنان.بى.گناه.خود.باشــند،.به.خود.اجــازه.نمى.دهند.اين.

جنايات.را.محکوم.کنند.و.با.قربانیان.ابراز.همدردى.نمايند..اين.در.

شرايطى.است.که.در.موارد.تروريستى.در.کشورهاى.ديگر.ـ.آن.

چنان.که.ذکر.شد.ـ.شاهد.برخى.واکنش.هاى.رسانه.هاى.بهائى.

بوده.ايم.)نگاه.کنید.به.کانال.خبرى.بهائى.نیوز،.30.مى.2017(..
همچنین.اين.رسانه.نسبت.به.درگذشت.
رياضى.دان.ايرانى،.خانم.مريم.میرزاخانى.
واکنش.نشان.داد.و.آن.را.پوشش.خبرى.
داد..)همــان،.تاريخ.14.جوالى.2017(.
چراکه.به.نظر.نمى.رســد.اين.پوشــش.
خبــرى.بر.خــالف.منويــات.و.اهداف.
سیاسى.و.رسانه.اى.دولت.اسرايیل.باشد.

.آخرين.محورى.که.در.اين.تحلیل.

به.آن.اشاره.خواهد.شد،.وجود.تعالیمى.

در.بهائیت.است.که.از.آن.به.جهان.وطنى.

ياد.مى.شود..مطابق.با.تعالیم.بهائیت،.کل.

جهان.وطن.تمام.انسان.ها.و.بهائیان.است.

و.تعصباتى.مانند.ِعــرق.ملى.و.اقلیمى.
نبايد.در.مناســبات.افراد.با.يکديگر.تأثیرگذار.باشد..اين.تعلیم.
آن.چنان.در.میان.بهائیان.ايرانى.رواج.يافته.اســت.که.آنان.را.در.
قبال.مسائل.اساسى.کشور.بى.تفاوت.کرده.است.و.تنها.چیزى.که.
در.مناسبات.اجتماعى.براى.ايشان.حائز.اهمیت.است،.وضعیت.
بهائیان.در.ايران.خواهد.بود..به.عبارت.ديگر.مقوله.هايى.از.جنس.

امنیت.ملى،.استقالل.و.تمامیت.ارضى.و.جغرافیايى،.فرايندهاى.

دموکراتیک.در.کشور.مانند.انتخابات.و....همگى.از.مسائلى.است.

که.کمترين.اهمیت.را.براى.بهائیان.ايران.دارد..لذا.در.برابر.اقداماتى.

که.اين.شاخصه.هاى.اصلى.و.مولفه.هاى.مهم.سیاسى.و.اجتماعى.

را.تحت.تأثیر.قرار.مى.دهد.)نظیر.اقدامات.تروريستى.تهران(.بدون.

واکنش.هستند.و.حتى.از.ابراز.همدردى.

با.قربانیان.اين.حادثه.خوددارى.مى.کنند..

اين.در.شرايطى.است.که.بهائیان.در.قالب.

فعالیت.هاى.توسعه.اقتصادى.و.اجتماعى،.

نسبت.به.کشتن.سگ.هاى.ولگرد.توسط.

شــهردارى.ها.اعتــراض.مى.کنند.و.در.

کمپین.هاى.مختلف.براى.جلوگیرى.از.
اين.اقدامات.مشارکت.فعال.دارند.

پى.نوشت:.بهائى.شناسى.به.نوبه.خود.

ضمن.محکوم.کردن.اقدامات.تروريستى.

داعش.در.مجلس.شــوراى.اســالمى.و.

مرقــد.مطهر.امام.خمینى،.با.شــهدا.و.

آســیب.ديدگان.اين.حادثــه.هم.دردى.

مى.نمايد.و.از.تالش..نهادهاى.امنیتى.براى.حفظ.امنیت.کشــور.

و.تمامیت.ارضى.ايران.اسالمى،.قدردانى.مى.کند..همچنین.الزم.

مى.دانــد.مراتب.هم.دردى.خود.را.از.درگذشــت.نابغه.رياضیات.

سرکار.خانم.دکتر.مريم.میرزاخانى.با.خانواده..وى.و.جامعه..علمى.
کشور.ابراز.کند.
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شــبنم.طلوعى،.بازيگر.و.فیلم.ساز.ايرانى.بهائى،.در.

طول.يک.سال.گذشته.و.هم.زمان.با.اکران.فیلم.مستند.

»خاک،.شکوفه.و.آتش«،.مصاحبه.هاى.متعددى.را.با.

رسانه.هاى.خارجى.نظیر.بى..بى..سى.فارسى.و.صداى.

آمريکا.انجام.داده.است..اين.مستند،.به.روايت.زندگى.

طاهره.قرة.العیــن،.از.رهبران.جنبش.بابیه.پرداخته.و.

قرة.العیــن.را.احیاگر.حقوق.زنان.ايرانى.در.دوره.قاجار.

معرفى.کرده.اســت..طلوعى.به.عنوان.کارگردان.اين.

مستند.يک.ساعته،.در.مصاحبه.هاى.خود،.به.وجود.تیم.

تحقیقاتى.پرمايه.اى.در.پس.ساخت.اين.مستند.اشاره.

کرده.و.مدعى.است.که.توانسته،.پرده.هاى.مغفول.مانده.
از.زندگى.اين.شخصیت.را.به.تصوير.بکشد..

طلوعــى.در.ايــن.مســتند،.ضمــن.مصاحبه.با.

شــخصیت.هاى.مختلف.بهائى،.طاهــره.را.از.اولین.

مناديان.احیاى.آزادى.زنــان.در.ايران.معرفى.کرده.و.

بســیارى.از.اتهامات.وارده.بــر.قرة العین.را.مخدوش.

مى.دانــد..درعین.حال،.اين.مســتند،.برخى.اقدامات.

نگاهى به مستند
خــاک، شکــوفه، آتــش
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قطعى.قرة العین.را.که.نوعى.هنجارشــکنى.محسوب.

مى.شود.)مانند.رها.کردن.خانواده.و.فرزندان.و.پیوستن.

به.جنبش.بابیه(،.محصول.جبر.تاريخى.و.الزمه.حرکت.
در.مسیر.اصالح.جامعه.توسط.قرة العین.معرفى.مى.کند.
با.نگاهى.به.ســخنان.کارشناســان.ايــن.فیلم.و.
مصاحبه.هاى.خانم.طلوعى.در.طول.يک.سال.گذشته،.
ذکر.موارد.ذيــل.در.تحلیل.اين.فیلم.ضرورى.به.نظر.

مى.رسد:
1-.در.سرتاسر.اين.فیلم،.هیچ.جا.از.عقايد.و.اعتقادات.
قرة العین.سخنى.به.میان.نمى.آيد..شاه.نکته.اين.فیلم.آن.
است.که.زنان.ايران.در.عصر.قاجاريه،.از.وضعیت.بسیار.
نامناسبى.در.رنج.بوده.اند.و.مصلحى،.مى.بايست.به.اين.
درد.و.رنــج.خاتمه.دهد..لذا.قرة العین.به.پا.مى.خیزد.و.
بنیان.گذار.حرکتى.مى.شود.که.جنبش.آزادى.زنان.نام.
مى.گیرد..هرچند.خانم.طلوعى.در.مصاحبه.هاى.مختلف.
خود.مدعى.است.که.در.ايران.امروز،.همان.مشکالت.و.
تهديدات،.به.شکل.هاى.ديگر.براى.جامعه.زنان.وجود.
دارد.و.اساساً.پرداختن.به.موضوع.قرة.العین.را.براى.طرح.
دوباره.مسائل.و.مشــکالت.مربوط.به.زنان.در.جامعه.
ايران.عنــوان.مى.کند..خانم.طلوعى.در.مصاحبه.هاى.
خود.اصرار.دارد.که.نخواسته.در.اين.مستند،.به.آيین.
و.باورهاى.ديگر.قرة.العین.بپردازد.و.براى.او.تبلیغ.کند..
امــا.به.باور.تحلیلگران،.اين.تنها.زيرکى.خانم.طلوعى.

و.نوعى.کتمان.حقیقت.از.مخاطب.محسوب.مى.شود..

طلوعى.به.خوبــى.مى.داند.که.طاهره.قرة.العین،.هرگز.

يک.بهائى.نبوده.و.اساساً.قبل.از.ادعاى.بهاءاهلل.کشته.

شده.اســت..آيین.قرة.العین،.آيین.باب.است.و.آيین.

باب،.همان.چیزى.است.که.تشکیالت.بهائى.و.بهائیان.

تشکیالتى،.به.دلیل.وجود.خشونت.هاى.بیش.از.اندازه.

در.آن،.از.طرح.آن.گريزان.اند.و.همواره.تالش.مى.کنند،.

وجود.باب.و.آيین.او.را،.در.حد.يک.مبشر.براى.بهاءاهلل.

پايین.آورنــد.و.خود.را.از.الزامات.اعتقاد.به.آيین.باب،.
رها.سازند..

2-.طلوعى.در.اين.مســتند.مدعى.است.که.زنان.

در.دوره.قاجار،.از.حق.تحصیل.کامل.محروم.بوده.اند.و.

تنها.به.آنان.خواندن.آموزش.داده.مى.شد..بعد.از.آن.از.

زبان.يکى.از.کارشناسان.خود.به.کنايه.مى.گويد:.اينکه.

به.زنان.نوشتن.آموخته.نمى.شد.براى.آن.بود.که.آنان.

نتوانند.نامه.هاى.عاشقانه.بنويسند.و.از.چهارچوب.هاى.

تعیین.شده.خارج.شوند..اين.مستند،.قرةالعین.را.يکى.

از.افرادى.مى.داند.که.موفق.شد.از.اين.حصار.عبور.کند.

و.ازآنجاکه.در.خانواده.اى.اهل.علم.رشد.و.نما.يافته.بود،.

او.را.اهــل.بحث.و.درس.و.مناظره.معرفى.مى.کند.که.

موفق.شده.تا.تمامى.مردان.روزگار.خود.در.میان.اقوام.

و.خويشــان.را.منکوب.و.محکوم.سازد..اين.مستند،.

قرة.العین.را.تا.مقام.استادى.در.مدرسه.صالحیه.قزوين.
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براى.بانوان.و.همچنین.تدريس.در.منزل.سید.کاظم.

رشتى.در.کربال.براى.مردان.و.زنان.باال.مى.برد..هرچند.

که.شايد.اين.بخشى.از.ماجرا.باشد؛.اما.متأسفانه.تمام.

ماجرا.نیست..سؤال.از.خانم.طلوعى.اين.است.که.اگر.

وضعیت.زنان.در.دوره.قاجاريه.چنان.نابســامان.بود.و.

امکان.تحصیل.براى.ايشــان.وجود.نداشت،.قرةالعین.

در.مدرســه.صالحیه.به.چه.کســانى.آموزش.مى.داد.
و.کدامیــن.زنان.پــاى.درس.او.
حاضــر.مى.شــدند؟.همین.يک.
نمونه،.تناقضى.بزرگ.در.مستند.
ســاخته.خانم.طلوعى.اســت..از.
سويى.طلوعى،.زنان.را.فاقد.امکان.
تحصیــل.در.دوره.قاجار.معرفى.
مى.کند.و.از.سوى.ديگر،.آنجا.که.
مى.خواهد.درجات.علمى.طاهره.
را.معرفى.کند.و.باال.نشــان.دهد،.
از.تدريس.او.و.حتى.مادرش.آمنه.

خانم.در.مدرسه.صالحیه.براى.زنان.عهد.قاجار.سخن.

مى.گويد..شــايد.تحلیل.کامل.تر.اين.موضوع.نیاز.به.

.اجتماعى.بیشترى.داشته.باشد؛. بررسى.هاى.تاريخىـ.

اما.آنچه.مســلم.است،.مانند.مستند.»خاک،.شکوفه،.

آتش«،.نمى.توان.يک.طــرز.فکر.واحد.حاکم.بر.تمام.

مردم.ايران.در.عصر.قاجار.ترســیم.و.بر.اساس.همان،.

نسبت.به.وقايع.آن.دوره.اظهار.نظر.کرد.
3-.نمايش.محروم.بودن.زنان.در.عصر.قاجار.در.اين.
مستند،.تنها.به.عدم.امکان.تحصیل.آنان.ختم.نمى.شود..
کارشناسان.اين.مستند.مدعى.هستند.که.زنان.ايرانى.
در.عصــر.قاجار،.هیچ.گونه.فرصتى.بــراى.حضور.در.
اجتماع.نداشتند.و.البته.طاهره.با.ساختارشکنى.خود،.
در.اين.مسیر،.صف.شــکن.بود.و.موفق.شد.پاى.زنان.
را.به.حضــور.در.جامعه.باز.کند..
طلوعى.در.اين.مســتند.مدعى.
است.که.تنها.تفريح.و.حضور.زنان.
در.اجتماع.در.عصر.قاجار،.شرکت.
در.تعزيه.ها.بوده.است..شايد.منظور.
طلوعى.از.شرکت.زنان.در.اجتماع،.
اختالط.میان.زنان.و.مردان.باشد؛.
شــايد.هم.منظور.ديگرى.داشته.
باشد..اما.آنچه.از.مطالعه.تاريخى.
دوران.قاجار.به.دست.مى.آيد.آن.
اســت.که.زنان.دوره.قاجار،.اجتماعات.خود.را.فارغ.از.
اجتماعات.مردانه.داشته.اند..اجازه.و.انگیزه.حضور.در.
بازارها.را.داشــته.اند.و.حتى.در.مناطق.حاشــیه.اى.و.
روستايى.)که.عمده.جمعیت.ايران.را.تشکیل.مى.داده(.
در.مشــاغل.خانوادگى،.به.مردان.خانواده.خود.کمک.
مى.کرده.اند.و.در.مســاجد.و.به.وقــت.نماز.ها.حاضر.

 شبنم طلوعی سازنده مستند 
خاک، شکوفه، آتش
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مى.شده.اند..پژوهشگران.حوزه.هاى.اجتماعى.مى.دانند.

که.حضور.در.نماز.جماعت.مســجد،.تنها.يک.پديده.

عبادى.نیســت..بلکه.در.حواشى.اين.حضور،.بسیارى.

از.تعامالت.اجتماعى.برقرار.مى.شــود.و.مسجد.عالوه.

بر.عبادت،.فرصتى.براى.ديدارهاى.اجتماعى.با.اصناف.

مختلف.مردم.نیز.هست..حضور.زنان.در.دوره.قاجار.در.

جامعه،.تنها.به.مسجد.و.بازار.ختم.نمى.شده.است..آنان.

در.مکان.هاى.زنانه.اى.نظیر.گرمابه.ها.نیز.دور.هم.جمع.

بوده.اند..زنان.دوره.قاجــار.به.همراه.خانواده.هاى.خود.

به.ســفرهاى.زيارتى.نیز.مى.رفته.اند.و.سفر.به.عتبات.

عالیات.و.حج.به.همراه.خانواده.،.از.مرسومات.آن.دوره.
بوده.است..

متأسفانه.تخريب.گسترده..سلسله.قاجاريه.توسط.

حکومــت.پهلوى،.ذهنیت.بســیارى.از.تاريخ.دانان.را.

نسبت.به.وضعیت.حکمرانان.آن.دوره.دچار.خدشه.هاى.

زيادى.کرده.است..واقعیت.اما.آن.است.که.بايد.خوب.و.

بد.دوره..قاجاريه.و.کیفیت.حکمرانى.در.آن.دوره.را.باهم.

ديد.و.قضاوت.کرد..قابل.کتمان.نیســت.که.پهلوى.ها.

به.جهت.توجیه.کودتاى.انگلیسى.خود.علیه.قاجاريه.

و.براى.مشــروع.نشان.دادن.ســلطنت.خود،.مدام.به.

بدگويى.و.سیاه.نمايى.دوره.قاجاريه.پرداخته.اند،.اما.الزم.

است.محققان،.به.ديده..انصاف.به.هردو.دوره.بنگرند.و.

تمام.مصائب.و.مشکالت.را.به.گردن.آن.ها.نیندازند.و.

اقدامات.مثبت.و.خوب.آنان.را.نیز.بازگو.کنند؛.نه.آنکه.

هر.رفتار.و.دســتور.صادرشده.در.آن.عصر.را.اشتباه.و.

حاصل.جهل،.خرافه.گرايى.و.وطن.فروشى.حکمرانان.

قلمداد.کنند..روشى.که.متأسفانه.توسط.طلوعى.در.

اين.مستند.و.ساير.مبلغان.بهائى.در.تبلیغات.اين.آيین.

به.کار.گرفته.شــده.و.همواره.کوشش.مى.کنند،.دوره.

قاجار.را.دوره.اى.سراسر.سیاه.و.نکبت.بار.معرفى.کنند..

تالش.مى.کنند.تا.وضعیت.زنان.را.به.شکلى.غیرقابل.

تحمل.و.همراه.با.خشونت.هاى.توحش.گونه.نسبت.به.

آنان.معرفى.کنند.تا.از.رهگذر.مخالفت.با.آن.وضعیت،.

اقدامات.و.شیوه.هاى.فکرى.خود.را.مدرن.و.نجات.بخش.

معرفــى.کنند..البته.نگارنده.در.اينجــا.در.مقام.دفاع.

از.اشــتباهات.و.فجايع.صورت.گرفتــه.در.دوره..قاجار.

نیز.نیســت.اما.اصرار.دارد.که.وضعیت.زنان.در.دوره..

قاجار،.آن.قدرها.هم.که.طلوعى.تالش.کرده.درباره.اش.
سیاه.نمايى.کند،.نامطلوب.نبوده.است.

اين.البته.بدان.معنا.نیست.که.آزادى.هاى.زنان.آن.

دوره،.مشــابه.آزادى.هاى.زنان.معاصــر.در.غرب.بوده.

است..اما.به.نظر.مى.رسد.طلوعى.در.پیش.فرضى.آشکار،.

وضعیت.اسفبار.سوءاستفاده.از.زنان.در.فضاى.غرب.را.

به.عنوان.وضعیت.مطلوب.پذيرفته.و.دائماً.از.فاصله.زن.
ايرانى.دوره.قاجار.با.آن.فضا،.ابراز.نگرانى.مى.کند.

4-.طلوعى.در.اين.مستند،.خیلى.کوتاه.و.در.چند.
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جمله،.از.روى.گردانى.طاهره.از.اسالم.و.ايمان.او.به.باب.

سخن.مى.گويد؛.اما.خیلى.زود.اين.بخش.را.رها.مى.کند؛.

چراکه.همان.طور.که.در.بخش.نخست.اشاره.کردم،.به.

باور.خود.او،.نیازى.نیست.تا.از.اعتقادات.طاهره.سخن.

به.میان.آيد..بیان.روى.گردانى.او.از.اســالم.نیز.روندى.

است.که.در.تمام.فعالیت.هاى.تبلیغى.تشکیالت.بهائى.

و.بهائیان.تشکیالتى.ديده.مى.شود..آنان.خیلى.دوست.

دارند،.احکام.و.قواعد.اســالمى.را.غیرقابل.اجرا،.تاريخ.

مصرف.گذشته.و.بى.اثر.نشــان.دهند.و.هرکس.را.که.

به.هر.تعلیمى.از.تعالیم.اسالمى.پشت.کرده.باشد،.به.

عنوان.يک.قهرمان.معرفى.مى.کنند..اين.مستند.نیز.از.

اين.رويه..معمول،.مستثنى.نبوده.است..اما.متأسفانه،.

طلوعى.آن.چنان.که.ذکر.کردم،.به.توصیف.عقايد.باب.

نمى.پردازد.و.فقط.به.آموزش.آن.ها.توســط.قرةالعین.

اشاره.مى.کند..نکته.بسیار.مهمى.که.در.اينجا.بايد.مورد.

توجه.قرار.گیرد.آن.است.که.طاهره.تا.پیش.از.اسارت.

در.قزوين،.تنها.به.برخى.کتاب.هاى.اولیه.باب.دسترسى.

داشته.است..نگاهى.به.اين.کتاب.ها،.نشانگر.آن.است.که.

باب.اوالً.در.آثار.اولیه..خود،.هرگز.از.اسالم.روى.گردان.

نیست..بلکه.بر.سوره.هاى.قرآن.کريم.تفسیر.مى.نگارد.

و.احاديــث.و.روايات.متعــددى.را.در.فضیلت.امامان.

علیهم.السالم.و.به.ويژه.امام.دوازدهم.شیعیان،.حضرت.

حجت.بن.الحسن.العسکرى.بیان.مى.کند..همان.کس.

که.بعدها.ادعا.کرد،.داراى.مقام.او،.يعنى.قائمیت.است..

نگاهى.به.آثار.باب.در.اين.دوره،.ما.را.با.خشــونتى.

بى.پايان.در.تعالیم.باب،.روبرو.مى.سازد..باب.پیروان.خود.

را.براى.زمینه.سازى.براى.ظهور.قائم.موعود.و.حضرت.

حجت.علیه.الســالم.دعوت.مى.کند.و.در.اين.مســیر.

به.پیروانش.دســتور.مى.دهد.تا.هرکس.در.برابر.آنان.

ايستادگى.کرد،.از.تیغ.شمشیر.خود.سیرابش.کنند..بلوا.

و.آشــوب.بزرگ.در.کشور.و.سه.جنگ.خونین.داخلى.

که.يک.سوى.آن.پیروان.باب.بوده.اند،.نتیجه..تأسف.بار.

اين.تعالیم.است..هرچند.که.اين.تفسیرهاى.وحشیانه.

باب،.تفسیرهايى.افراطى.از.قرآن.مجید.و.آيین.اسالم.

بوده.و.توسط.اکثريت.دانشمندان.شیعى.مردود.اعالم.

شده.است،.بااين.حال.تعلیم.و.گسترش.همین.تعالیم.

توسط.قرةالعین.در.کربال.و.بعدها.در.قزوين،.باعث.شد.

تا.بابیانى.که.بــا.او.در.ارتباط.بودند،.براى.قتل.عمو.و.

پدرشوهر.طاهره.تحريک.شوند.و.مرحوم.آيت.اهلل.شیخ.

محمدتقى.برغانى.قزوينى.را.در.محراب.عبادت.شهید.
کنند..

مســتند.خانم.طلوعى.به.هنگام.روايت.اين.بخش.

از.تاريخ.زندگــى.طاهره،.تمام.تالش.خــود.را.کرده.

اســت.تا.طاهره.را.بى.ارتباط.بــه.اين.ماجرا.معرفى.و.

تروريست.هاى.بابى.را.عناصرى.خودسر.معرفى.کند..

هرچند.که.بررســى.اين.موضوع.نیز.نیازمند.تحقیق.
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مســتقل.از.منابع.مختلف.است.و.مخالفانى.نیز.دارد،.

اما.آنچه.مســلم.و.قطعى.اســت،.احکام.و.روش.هاى.

خشونت.آمیز.باب.ـ.که.طاهره.از.جمله.مبلغان.آن.در.

.روى.بابیان.قزوين.اثر.کرده.و.آنان.را. شهر.قزوين.بودـ.

به.ترور.و.حذف.فیزيکى.منتقدانى.همچون.شهید.ثالث.

کشانده.است..يادآورى.اين.جمله.از.عباس.افندى.خالى.

از.لطف.نیست.که.نوشته.بود:.»و.در.يوم.ظهور.حضرت.
اعلى.منطوق.بیان،.ضرِب.اعناق.و.
حرق.کتب.و.اوراق.و.هدم.بقاع.و.
ق.بود،. قتل.عام.ااّل.َمن.اَمَن.َو.َصدَّ
اما.در.اين.دور.بديع.و.قرن.جلیل.
اساس.دين.اهلل.و.موضوع.شريعت.
اهلل.رأفت.کبرى.و.رحمت.عظمى.
و.الفت.با.جمیع.ملل.و.صداقت.و.
امانــت.و.مهربانى.صمیمى.قلبى.
با.جمیــع.طوائف.و.نحل.و.اعالن.
وحدت.عالم.انسان.است.«.)عباس.
افندى،.مکاتیب،.ج.2.ص.266(.

مالحظه.مى.شود.که.حتى.به.اعتراف.عباس.افندى،.

نص.صريح.عبارات.باب،.گردن.زدن.مخالفان.و.سوزاندن.

کتاب.هاى.مخالف.و.تخريب.زيارتگاه.ها.و.قبرها.و.قتل.

همه.انســان.ها.به.جز.ايمان.آورندگان.به.باب.بود.و.در.

دوران.بهــاءاهلل،.اين.احکام.به.کلى.تغییر.يافت..طاهره.

نیز.زنى.ساختارشکن.بود.که.به.همین.قواعد.پايبند.

بود.و.در.ماجراى.ترور.پدر.همســرش،.به.هم.دستى.با.
تروريست.ها.متهم.بود..

5-.درباره.غزلى.منتسب.به.قرةالعین.با.مطلع.»گر.

به.تو.افتدم.نظر.چهره.به.چهره.رو.به.رو./.شرح.دهم.رخ.

تو.را،.نکته.به.نکته.مو.به.مو«.خوانندگان.بهائى.شناسى.

را.به.مجموعه.مقاالت.مرحوم.اســتاد.محمد.محیط.

طباطبائى.در.ماهنامه.گوهر.ارجاع.

محیط،. گوهر. )صائمى،. مى.دهم.

صــص265-278(..در.يکــى.از.

مقــاالت.اين.مجموعــه،.محیط.

طباطبائــى.اثبات.کرده.اســت.

غزلى.که.بهائیان.به.طاهره.نسبت.

مى.دهند،.يک.سرقت.ادبى.بزرگ.

از.طاهراى.نجدنى.يا.شــاه.طاهر.

داعى.از.سخنوران.و.نويسندگان.

زبر.دست.سده.دهم.هجرى.است.

و.حتى.پیش.از.تولد.طاهره،.توسط.

شاعران.ديگر.همچون.میرزا.طاهر.وحید،.تضمین.هم.

شده.اســت..با.وجود.چنین.مقاالت.دقیقى،.انتساب.

دوباره.اين.شعر.به.قرةالعین.و.صرف.زمان.قابل.توجهى.

از.اين.مستند.در.ارتباط.با.اين.شعر،.سؤال.برانگیز.است..

آيا.واقعاً.در.پشــت.صحنه.و.در.اتاق.فکر.اين.مستند.

استاد محمد محیط طباطبایی اثبات کرده بود که 
شعر منسوب به طاهره، یک سرقت ادبی است 
و شاعر آن سال ها پیش از زمان زندگی طاهره، 

آن را سروده است.
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. ـ.چنان.که.خانم.طلوعى.در.مصاحبه.ها.مدعى.استـ.

گروهى.براى.تحقیق.و.پژوهش.وجود.داشته.است؟..يا.

آنکه.طلوعى.از.ســوى.تشکیالت،.موظف.بوده.برخى.

مطالب.را.در.اين.مستند.بگنجاند.و.به.صحت.و.سقم.
آن.کارى.نداشته.است؟

6-.در.اين.مستند.يک.ساعته،.هدف.اصلى.نمايش.

تحول.خواهــى.طاهره.قرةالعیــن.در.عصر.قاجار.و.در.

جامعه.مســلمان.است.و.سراســر.اين.مستند.از.اين.

تحول.خواهى،.چه.در.مفهوم.آن.و.چه.در.شکل.ابراز.آن.

جانبدارى.و.حمايت.مى.کند..از.نظر.اين.مستند،.رها.

ساختن.فرزندان.و.همسر.و.عزيمت.چندساله.به.کربال،.

قابل.دفاع.اســت؛.در.چند.جاى.اين.مستند،.طلوعى.

به.همراه.فرزند.خود.در.خودرو،.کنار.رودخانه.و.در.پشت.

میز.کار،.برخى.تصاوير.را.منتشر.مى.کند..به.نظر.مى.رسد.

طلوعى.با.انتشــار.اين.تصاوير،.در.صدد.است.تا.نشان.

دهد.که.رها.کردن.فرزنــدان.و.زندگى.براى.يک.زن.

بسیار.دشوار.است؛.اما.طاهره.اين.دشوارى.را.به.جان.

خريده.تا.اصالحات.مورد.نظرش.در.جامعه.را.پیگیرى.
کند.و.لذا.يک.قهرمان.قابل.ستايش.است..

توجه.خواننــدگان.عزيز.را.به.اين.نکته.مهم.جلب.

مى.کنم.که.اگر.فرض.کنیم.هر.زنى.که.احساس.کرد،.

جامعه.اش.احتیاج.به.اصالحات.و.يا.انقالبات.دارد،.همسر.

و.فرزندانش.را.رها.کند.و.به.شهر.و.کشور.ديگرى.برود.

و.آرمان.هاى.خود.را.دنبال.کند،.آيا.آن.وقت.ســنگ.

روى.سنگ.بند.مى.شود؟.و.آيا.اساساً.زندگى.اجتماعى.

و.جامعه.شکل.مى.گیرد؟.آيا.وظیفه.اى.مهم.تر.از.حفظ.

کیان.خانواده.و.تربیت.فرزندان.و.مديريت.زندگى.در.

خانه.براى.يک.زن.متصور.است؟.آيا.جز.اين.است.که.

فعالیت.هاى.اجتماعى.زنان،.بايد.پس.از.تنظیم.امور.و.

تأمین.آرامش.خانه.و.اهالى.آن.تعريف.و.تبیین.شود؟.

آيا.چنین.خواسته.اى.از.يک.زن،.خواسته.نابجا.و.دور.از.

مدنیت.است.که.پیش.از.ورود.به.فعالیت.هاى.اجتماعى،.

اوضاع.کوچک.ترين.واحد.اجتماع،.يعنى.خانواده.خود.

را.بسامان.کند؟.به.راستى.طلوعى.از.طرح.اين.مسائل.

به.دنبال.چیســت؟.به.دنبال.تبرئه..قرةالعین.اســت.يا.

کیان.خانواده.هاى.ايرانى.را.نشانه.رفته.و.به.دنبال.ايجاد.

احساس.مظلومیت.جدى.در.میان.جامعه.زنان.ايرانى.و.

پس.از.آن.بروز.حوادثى.مشابه.حوادث.زندگى.قرةالعین.
براى.زنان.ايرانى.و.خانواده.هاى.آنان.است؟

ذکر.اين.نکته.در.پايــان.اين.بخش.خالى.از.لطف.

نیســت.که.در.آثار.به.جا.مانده.از.طاهره،.نمى.توان.به.

موارد.قابل.توجهى.اشــاره.کرد.کــه.او.در.پى.نهضت.

آزادى.زنان.بوده.اســت..بلکه.همان.طور.که.پیشــتر.

توضیح.دادم،.مهم.ترين.هدف.طاهره،.پیشبرد.نهضت.

باب.و.گسترش.تعالیم.اوست..فرض.دنبال.شدن.هدف.

خاص.آزادى.زنان.و.بهره.مندى.ايشان.از.حقوق.اساسى.
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خود.در.اجتماع،.فرضى.اســت.که.از.وقايع.تاريخى.و.

مستندات.موجود،.قابل.اثبات.نیست..درواقع.قرةالعین.

را.نمى.توان.شــخصیتى.دانست.که.حرکت.هاى.خود.

را.به.انگیزه.پیگیــرى.مطالبات.زنان.و.حقوق.پايمال.

شــده.آنان.دنبال.کرده.اســت..اين.فرضى.است.که.

هرچند.ســازنده..فیلم.دوست.دارد.به.مخاطبانش.القا.

کند،.اما.فاقد.وجود.خارجى.اســت؛.مسئله.ا.ى.که.در.

چهل.و.چهارمین.دقیقه.از.همین.مستند،.توسط.خانم.

آدمبکان.به.روشنى.بیان.مى.شود.اما.فیلمساز.به.راحتى.
و.بى.توجه.از.کنار.آن.عبور.مى.کند..

7-.مستند.»خاک،.شکوفه،.آتش«،.در.بیان.نقش.

طاهــره،.قدوس.و.بهاءاهلل.در.بدشــت.و.نظريه..نهايى.

بزرگان.بابیه.درباره.حوادث.آنجا.و.میزان.کشف.حجاب.

طاهره.در.آن.مجلس،.دچار.سردرگمى.است..از.طرفى.

برخى.اتهامات.جنســى.و.خــالف.عفت.به.قرةالعین.

را.مــردود.مى.داند.و.از.طــرف.ديگر،.نمى.تواند.میزان.

ساختارشــکنى.او.را.تبیین.کند..به.نظر.مى.رسد.که.

اين.قرار.دادن.موضــوع.در.ابهام،.نوعى.فرار.از.تبیین.

کامل.بحث.است..آنچه.که.مسلم.است،.رفتار.طاهره.

در.آن.جمع،.نه.تنها.در.همان.بدشــت.از.سوى.برخى.

از.بابیان.مورد.نقد.جدى.واقع.شــده،.بلکه.بعدها.و.از.

سوى.سران.بابیه.به.ويژه.نخستین.ايمان.آورنده.به.باب،.

يعنى.مالحسین.بشرويى.به.شدت.مورد.نکوهش.قرار.

گرفته.است..مسئله.اى.که.هرگز.در.اين.مستند.به.آن.

پرداخته.نمى.شود.)مازندرانى،.تاريخ.ظهورالحق،.بخش.
سوم،.ص.110(.

8-.طلوعى.در.مســتند.خود.اشاره.مى.کند.که.از.

ثمرات.تالش.هاى.باب.که.قرة.العین.در.انتشار.آن.نقش.

مهمى.داشته،.يکسان.شدن.ارث.زن.و.مرد.است..به.باور.

کارشناساِن.اين.مستند،.ارثیه.زن.و.مرد.در.آيین.باب.

يکسان.شده.و.قرة.العین.نیز.که.منادى.آزادى.و.برابرى.

حقوق.زن.و.مرد.بوده،.با.انتشــار.اين.تعلیم،.خدمت.

بزرگى.به.جامعه.ايران.و.زنان.اين.جامعه.کرده.است..

مع.ذلک.طلوعى.توضیح.نمى.دهد.که.چگونه.تقسیم.

ارثیه.در.آيین.بهائى.و.به.فاصله.کمتر.از.ســى.ســال.

تغییر.کرده.و.ارث.زن.و.مرد.در.آيین.بهائى.با.يکديگر.

متفاوت.است؛.ضمن.آنکه.پسر.بزرگ.تر.نیز.نسبت.به.

ساير.پسران،.امتیازات.ويژه.اى.دارد.که.در.دين.مبین.

اسالم،.هرگز.چنین.تفاوتى.میان.پسران.ديده.نمى.شود..

جالب.اســت.که.طلوعى،.به.نابرابرى.میزان.ارث.زن.و.

مرد.در.اسالم.مى.پردازد،.اما.کالمى.درباره.اين.تفاوت.

در.بهائیت.ســخن.نمى.گويد.و.بیان.نمى.کند.که.او.و.

هم.کیشان.او،.تساوى.زن.و.مرد.در.بهره.مندى.از.ارثیه.
را.قبول.ندارند!

9-.اى.کاش.خانم.طلوعى.و.ديگر.بهائیان.تشکیالتى.

و.تشکیالت.بهائى،.يک.بار.به.اين.سؤال.خانم.مهرانگیز.
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کار.در.ســمینار.ويرجینیا.پاسخ.مى.دادند.که.با.وجود.

اين.همه.تقديس.بهائیان.نسبت.به.مقام.طاهره،.آيا.اگر.

او.امروز.زنده.مى.شد.و.در.قامت.يک.زن،.مى.خواست.

که.همچون.ادوار.اولیه،.در.جمع.رهبران.آيین.بابى.قرار.

گیرد.و.مثالً.در.بیت.العدل.عضو.شود،.آيا.اين.اجازه.به.

او.داده.مى.شد؟.آيا.بهائیانى.که.تا.اين.مقدار.طاهره.را.

در.مقــام.يک.اصالحگر.اجتماعى.و.مطالبه.گر.حقوق.
زنان.باال.مى.برند،.به.اين.خواسته.
روشنفکران.و.برخى.بانوان.بهائى.
پاسخ.مى.دهند.که.چرا.حقوق.زن.
و.مرد.در.بهائیت.على.رغم.شــعار.
تساوى.رجال.و.نســاء.به.راستى.
يکسان.نیست.و.زنان.از.عضويت.
در.باالترين.مجمــع.قانونگذارى.
بهائى.محروم.هستند؟آيا.اگر.امروز.
در.ديانت.بهائى.زنده.مى.شــد.و.

آن.چنان.که.خانم.طلوعى.ادعا.کرده،.
پیگیر.مطالبات.زنان.مى.شد.و.به.بیت.العدل.اعتراض.
مى.کــرد.که.چرا.نبايد.زنان.نیز.در.تصمیم.گیرى.هاى.
کالن.و.اصلى.آن.نهاد،.مشارکت.داشته.باشند،.با.طرد.

از.تشکیالت.مواجه.نمى.شد؟.
10-به.نظر.مى.رسد.اين.مستند،.به.دنبال.نمايش.
تمام.واقعیت.نیســت..طلوعى.در.نمايش.زندگى.يک.

قديــس،.از.پیش.تصمیم.خــود.را.گرفته.و.از.حضور.

منتقدان.طاهره.در.فیلم.جلوگیرى.مى.کند..او.سعى.

دارد.طاهره.را.شــخصیتى.کامالً.ســپید،.بى.گناه.و.

معصوم.و.داراى.اثرات.عمیق.اجتماعى.معرفى.کند..او.

همچنین.به.کمک.مصاحبه.هايى.که.دائما.در.آن.ها.به.

بهائى.بودن.خود.تأکید.مى.کند،.سعى.دارد.تا.قرةالعین.

را.از.افتخــارات.آيین.بهائى.جلوه.دهد..حال.آنکه.اين.

روش،.نوعى.تــالش.براى.گمراه.

کردن.مخاطب.و.به.دور.از.اخالق.

حرفه.اى.مستندســازى.است..از.

نظر.نگارنده.اين.سطور،.اشکالى.

نــدارد.که.طلوعى.و.تشــکیالت.

بهائى.به.تبلیــغ.زندگى.طاهره.

بپردازند،.چراکه.همگان.در.بیان.

عقیده.و.حرف.خود.آزادند،.اما.اى.

کاش،.به.جاى.پرده.پوشى.و.کتمان.

حقايق،.زندگى.طاهره.را.آن.گونه.که.

اتفاق.افتاده.اســت،.بیان.مى.کردند.و.به.جاى.تخريب.

جامعه.ايران.و.ايجاد.قهرمان.هاى.کاذب.در.آن،.سیاه.و.

سفید.زندگى.طاهره.را.باهم.در.معرض.ديد.مخاطبان.

خود.قرار.مى.دادند.و.اجازه.مى.دادند،.مخاطبان.با.آگاهى.

از.تمام.ابعاد.زندگى.او.و.نیز.با.عنايت.به.نظرات.منتقدان.
آيین.و.مرامش،.او.را.بشناسند.

نمایی از مستند خاک، شکوفه، آتش
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بازخواني اعتبار الواح وصایاي عبدالبهاء 

 مسعود منفرد       دکتری علوم قرآن و حدیث، از دانشکده الهیات  دانشگاه تهران



: بهــاءاهلل.در.وصیت. چکیده 

خويش،.به.جانشــیني.عباس.

افندى.)عبدالبهاء(.و.سپس.برادرش.محمدعلى.افندى.

وصیت.کرده.بود..پس.از.فوت.عبدالبهاء،.اين.چنین.

بیان.شد.که.او.پس.از.خود،.رهبرى.بهائیان.را.بر.عهده.

نوه.اش،.شــوقى.افندى.قرار.داده.اســت..وصیت.نامه.

عبدالبهاء.با.نام.»الواح.وصايا«،.ســه.سال.بعد.از.فوت.

او.منتشر.شــد..با.توجه.به.برخى.شواهد،.عده.اى.آن.

وصیت.نامــه.را.فاقد.اصالت.و.جعلى.مى.دانند..در.اين.

مقاله.به.بیان.و.بررسى.داليل.آن.افراد،.پرداخته.شده.
است.

دیـدگـاه
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عبدالبهاء که پدر 

خود را فرستاده  

الهي مي دانست 

و فرمان او 

را الزم االجرا 

تلقي مي کرد، 

نمي توانست 

نسبت به فرمان 

پدر بي توجه باشد 

و شوقي افندي را 

به جاي محمدعلي 

به جانشیني خود 

تعیین نماید

مقدمه  •
میرزا.حســین.علي.نــوري،.ملقب.به.
بهاءاهلل،.مؤســس.آيین.بهائي،.در.زمان.
حیــات،.دو.فرزند.خود.به.نام.هاي.عباس.

افنــدي.و.محمدعلــي.افنــدي.را،.به.ترتیب،.براي.

جانشــیني.پس.از.خود.انتخاب.و.در.لوح.عهدي.به.
همگان.معرفي.نمود:.

قــد قّدر اهلل مقام الغصن االکبر بعد مقامه انّه هو 
اآلمر الحكیم قد اصطفینا االکبر بعد االعظم امراً من 

لدن علیم خبیر 
ترجمه:.به.درستي.که.خداوند.جايگاه.غصن.اکبر.
را.پس.از.غصن.اعظم.مقرر.فرموده.است..به.درستي.
که.او.حکیم.و.بهترين.حاکم.اســت..ما.به.درستي.و.
براساس.حکم.و.فرمان.خداوند.داناى.آگاه،.غصن.اکبر.

را.پس.از.اعظم.انتخاب.و.اختیار.نموديم..)1(
پس.از.مــرگ.بهاءاهلل،.عبــاس.افندي.ملقب.به.
عبدالبهاء،.زمام.امور.جامعه.بهائي.را.به.عهده.گرفت.
و.مدت.29سال.به.عنوان.جانشین.پدر،.رهبري.آيین.

بهائي.را.به.عهده.داشت.
عبدالبهــاء.رابطه..خوبــي.با.بــرادر.ناتنى.خود.
محمدعلي.نداشت..به.عالوه.اختالف.و.کدورت.بین.
اين.دو.برادر.را،.اطرافیان.پیوسته.دامن.مي.زدند،.تا.
آنکه.عبدالبهاء.بدون.معرفى.رسمى.محمدعلي.يا.فرد.
ديگري.به.عنوان.جانشین.خويش،.جان.به.جان.آفرين.

تسلیم.کرد..
طبق.وصیت.بهاءاهلل،.بعد.از.عبدالبها،.پسر.دوم.بهاء.
يعني.میرزامحمدعلي.بايد.رهبري.بهائیان.را.به.عهده.
مي.گرفت،.لکن.به.دلیــل.اختالف.بین.عبدالبهاء.و.
محمدعلي.و.جنگ.و.دعواهاي.بین.آن.ها،.عبدالبهاء،.
محمدعلي.و.همــه.طرفداران.او.را.به.عنوان.ناقضین.
عهد.و.میثاق.معرفــي.و.از.جامعه.بهائي.طرد.نمود.
و.تا.آخرعمر.جانشــیني.براي.خــود.معرفي.نکرد..
پس.از.مرگ.عبدالبهاء.وصیت.نامه.اي.از.او.انتشــار.
يافت.که.براســاس.آن،.عبدالبهاء.نوه.دختري.خود،.
شــوقي.افندي.را،.در.زماني.که.خردســال.بود،.به.

جانشیني.پس.از.خود.معرفي.کرده.بود..

اين.وصیت.نامه.که.بعداً.به.«الواح.وصايا«.

معروف.شــد،.چالش.هاي.زيــادي.را.در.

جامعه.بهائي.ايجاد.نمود.و.منشاء.اختالف.

و.انشعاب.در.جامعه.بهائي.گرديد..تعدادي.از.مخالفان.

شوقي.افندى.وصیت.نامه.مورد.اشاره.را.به.دالئل.زير.
جعلي.دانسته.و.صحت.آن.را.مورد.ترديد.قرار.دادند:

عبدالبهــاء.که.پــدر.خود.را.فرســتاده..الهي.1.
مي.دانســت.و.فرمــان.او.را.الزم.االجرا.تلقي.
مي.کرد،.نمي.توانست.نسبت.به.فرمان.پدر.بي.توجه.
باشــد.و.شــوقي.افندي.را.به.جــاي.محمدعلي.به.
جانشیني.خود.تعیین.نمايد..به.عالوه،.وقتي.بهاءاهلل.
به.عنوان.مظهر.ظهور.و.صاحب.شريعت،.جانشیني.
را،.درست.يا.نادرست،.براي.خود.تعیین.مي.کند،.هیچ.
بهائى.معتقد.ديگري.اجازه.نخواهد.داشت.آن.انتصاب.
را،.به.هر.بهانــه.اي،.ناديده.گرفته.و.خالف.آن.عمل.

نمايد..

طبق.دســتورات.کتاب.اقــدس،.وصیت.نامه.2.
تنظیمي.بايد.هرســاله.تجديد.شود..بنابراين.
عبدالبهاء.نمي.توانســته.وصیتنامــه.اي.را.در.زمان.
طفولیت.شوقي.تنظیم.کرده.و.در.سال.هاي.بعد.آن.را.

تجديد.نکرده.باشد.

شــوقي.ربانــي.نــه.تنها.فــرد.معــروف.و.3.
شناخته.شده.اي.نبود.که.به.عنوان.گزينه.رهبري.
در.بین.بهائیان.مشهور.باشد،.بلکه.از.جهاتي.خوشنام.
هم.نبود..به.طوري.که.پس.از.اعالم.جانشیني.او.تعداد.
زيادي.از.اعضاي.خانواده.عبدالبها،.و.ياران.نزديک.و.
وفادار.به.او،.از.جمله.عبدالحســین.آيتي.)آواره(.)2(،.
حسن.نیکو.)3(،.فضل.اهلل.مهتدي.)صبحي(.)4(.و....پس.
از.اطالع.از.جانشیني.شوقي.افندى.از.سلک.بهائیت.
خارج.و.به.اسالم.گرويدند..افراد.ديگري.چون.احمد.
سهراب.)5(.و.خانم.روت.وايت.)6(.نیز.راه.خود.را.ازشوقى.

افندى.جدا.کرده.و.در.صف.مخالفان.قرار.گرفتند.

شــوقي.افندي.مدت.ها.از.حیفا.دور.بود.و.در.4.
جريان.امور.قرار.نداشت..او،.ظاهراً،.از.موضوع.
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طبق دستورات 

کتاب اقدس، 

وصیت نامه 

تنظیمي باید 

هرساله تجدید 

شود. بنابراین 
عبدالبهاء 

نمي توانسته 

وصیتنامه اي 

را در زمان 

طفولیت شوقي 

تنظیم کرده و در 

سال هاي بعد آن 

را تجدید نکرده 
باشد

جانشــیني.خود.نیز.تا.باز.شدن.و.قرائت.

.وصیت.نامه.بى.اطالع.بود..بنابراين.سپردن.

مسئولیت.رهبري.جامعه.بهائي.به.چنین.

فرد.تازه.کار.و.ناآشــنا،.براي.عده.اي،.دور.
ازانتظار.به.نظر.مي.رسید.

برخي.ادعا.کردند.که.رسم.الخط.وصیت.نامه.و.5.
نحوه.نگارش.آن.متعلق.به.عبدالبهاء.نبوده.و.
به.طرز.ماهرانه.اي.توسط.فرد.ديگري.جعل.شده.است.

وصیت.نامه.عبدالبهاء.سه.سال.پس.از.فوت.او.6.
انتشار.يافت..تأخیر.طوالني.در.انتشار.عمومي.
وصیت.نامه،.امکان.هرگونه.جابه.جائي.را.براي.ذينفعان.

رهبري،.فراهم.مي.نمود.

تضاد.روشن.مفاد.وصیت.نامه.با.بیانات.بهاءاهلل.7.
و.متن.کتاب.آســماني.بهائیــان.)اقدس(،.از.
جملــه.اختیارات.فــراوان.و.غیرمتعارف.پیش.بینى.
شده.براى.شوقي.افندى.و.تهديدهاي.مکرر.به.قلع.و.
قمع.مخالفان،.شک.و.ترديد.در.صحت.وصیت.نامه.را.

دوچندان.مي.کند.

بعد.از.انتصاب.شوقي.افندى.به.رهبري.جامعه.8.
بهائي،.غیبت.او.بــراي.مدت.8.ماه.و.عزيمت.
ناگهاني.اش.به.اروپا.به.بهانه.».تألمات.روحي.حاصله.
از.مرگ.عبدالبهاء«.بر.ترديدها.افزود.و.سپردن.امور.
بهائیان.به.مادرش،.ترديدهائي.را.براي.اطرافیان.ايجاد.

کرد.

افشاگري.هاي.يک.خانم.امريکائي.بهائي،.به.نام.9.
روت.وايت.و.درج.مقاالت.و.چاپ.کتاب.و.ادعا.
در.مورد.جعلي.بودن.وصیتنامه.عبدالبهاء،.ابهامات.

فراواني.را.درجامعه.بهائي.به.وجود.آورد.
اين.مقاله.ســعي.دارد.تا.حد.امکان.به.موشکافي.
موضوع.و.بیان.برخي.از.اين.ادعاها.و.عکس.العمل.هاي.

مختلف.آن.بپردازد.

اتهامات خانم روت وایت علیه شوقی افندی •
يکي.از.کساني.که.حمالت.تند.و.صريحي.نسبت.
به.وصیت.نامه.منتسب.به.عبدالبهاء.)الواح.وصايا(.وارد.

نمود.و.بــه.دالئل.مختلف.آن.را.جعلي.و.

ســاختگي.معرفي.کرد،.يک.خانم.بهائي.

امريکائي.به.نام.»روت.وايت.«.بود..خانم.

روت.وايت.که.با.عبدالبهاء.در.امريکا.آشنا.

شــده.و.به.او.ايمان.آورده.بود،.پس.از.شنیدن.خبر.

جانشیني.شوقي.افندي،.در.بهت.و.تعجب.فراوان.فرو.

رفت.و.با.توجه.به.سابقه.اي.که.از.شوقي.افندى.داشت،.

به.اين.انتصاب.با.ديده.شــک.و.ترديد.نگريست.و.به.
مخالفت.با.آن.برخاست.

داســتان.از.اين.قرار.بود.کــه.خانم.روت.وايت.به.

لحاظ.عالقه.اي.که.به.عبدالبهاء.داشــت.مبلغي.پول.

طي.يک.فقره.چک.از.اروپا.به.نام.عبدالبهاء.به.حیفا.

فرستاد..عبدالبهاء،.بعدها،.در.مالقاتي.که.با.اين.خانم.

و.شوهرش.در.حیفا.داشت،.از.دريافت.اين.وجه.اظهار.

بي.اطالعي.کرد.و.وصــول.آن.را.تأيید.ننمود..خانم.

وايت،.حسب.دستور.عبدالبهاء،.موضوع.را.پیگیري.

کرد.و.متوجه.شــد.که.چک.يادشــده.بدون.اطالع.

عبدالبهاء.و.با.جعل.امضاي.او.در.پشت.چک.توسط.
شوقي.افندي،.وصول.گرديده.و.مصرف.شده.است.
)7(.اين.موضوع.براي.خانم.وايت.ايجاد.حساســیت.
نمود..لذا.پس.از.اينکه.متوجه.شد.شوقي.افندى.به.
جانشــیني.عبدالبهاء.تعیین.شده.است،.با.توجه.به.
ســابقه.اي.که.از.او.در.ذهن.داشت.در.صدد.تحقیق.
صحت.و.سقم.موضوع.برآمد..او.در.تاريخ.19.مارس.
1930.طي.نامه.اي.از.شوقي.افندي.درخواست.کرد.
نسخه.اي.از.وصیت.نامه.عبدالبهاء.را.براي.او.بفرستد..
هرچند.منشي.شــوقي.افندى.وصول.نامه.را.تأيید.
کرد،.ولي.هرگز.به.نامه.خانم.روت.وايت.پاسخي.داده.
نشد،.تا.آنکه.خانم.وايت.نسخه.اي.از.الواح.منتسب.به.
عبدالبهاء.را.به.دست.آورد.و.آن.را.براى.بررسي.به.يک.
کارشناس.خط.به.نام.دکتر.اينورت.میچل)8(.کارمند.

موزه.بريتانیا.در.لندن.سپرد.
پس.از.بررســي.هاي.انجام.شــده.و.ارائه.گزارش.

کارشناس.خط،.خانم.روت.وايت.اعالم.کرد:
متن.وصیت.نامه.منتسب.به.عبدالبهاء،.اوالً.به.خط.او.
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عبدالبهاء، بعدها، 

در مالقاتي که 

با این خانم و 

شوهرش در 

حیفا داشت، از 

دریافت این وجه 

اظهار بي اطالعي 

کرد و وصول آن 

را تأیید ننمود. 

خانم وایت، حسب 

دستور عبدالبهاء، 

موضوع را پیگیري 

کرد و متوجه شد 

که چک یادشده 

بدون اطالع 

عبدالبهاء و با 

جعل امضاي او در 

پشت چک توسط 

شوقي افندي، 

وصول گردیده و 

مصرف شده است

نیست.و.با.ساير.دست.نوشته.هاي.عبدالبهاء.

که.در.متون.ديگر.او.مشــاهده.مي.شود.

همخواني.نــدارد..ثانیاً.کل.وصیت.نامه.را.

يک.نفر.ننوشته.اســت..بنابراين،.به.نظر.
مي.رســد.نوعي.فريب.و.جعل.و.کالهبرداري.در.آن.
صورت.گرفته.باشد.)9(.مضافاً.آنکه.اين.سئوال.جدي.
مطرح.شد.که.چرا.متن.مهم.وصیت.نامه.بايد.پس.از.
چند.سال،.آن.هم.توسط.شوقي.افندي،.که.بیشترين.
منفعت.را.از.آن.مي.برد،.از.فارسي.به.انگلیسي.ترجمه.

و.منتشر.شود؟
خانم.روت.وايت.در.قالب.يک.افشاگري،.در.آلمان.
و.امريکا،.خواستار.رسیدگي.به.موضوع.شد.و.از.شوقي.
افندى.درخواست.کرد.صحت.الواح.وصاياي.عبدالبهاء.
را.اثبات.نمايد..شــوقي.افندى.در.پاسخ.خانم.وايت،.

طي.نامه.مورخ.1929/2/27،.اين.چنین.پاسخ.داد:
«من.کمترين.تالشــي.براي.اثبات.صحت.الواح.
وصاياي.عبدالبهاء.انجام.نخواهم.داد..زيرا.اين.عمل.
در.نفــس.خود.نوعي.خیانت.و.عدم.اعتماد.به.ايمان.
و.اعتقاد.مطلقي.که.مؤمنین.در.باره.اصالت،.اهداف.و.
آمال.مکتوب.موالي.ما.دارند.به.وجود.مي.آورد!«.)10(.
او.با.اين.ترفند.به.ظاهر.درست،.از.ارائه.شاهد.و.دلیلي.
که.بتواند.ادعاي.خود.را.ثابت.نموده.و.يا.حداقل.روي.

آن.پافشاري.نمايد،.خودداري.کرد.
خانم.وايت.در.31.دسامبر.1928.طي.نامه.اي.به.
فرماندار.انگیسي.پیشین.فلسطین،.از.شوقي.افندى.
شکايت،.و.علناً.اعالم.کرد.که.وصیت.نامه.منتسب.به.
عبدالبهاء.جعلي.است.و.از.او.خواست.که.درخصوص.
اتهام.مذکور.بررسي.و.تحقیق.کند..مشارالیها.متن.
نامه.را.طي.ياداشــتي.با.عنوان.».وصیت.منتسب.به.

عبدالبهاء.جعلي.است.«.تکثیر.و.توزيع.کرد..)11(
در.مقابل.اقدامات.خانم.وايت،.شــوقي.افندى.از.
خود.حساسیت.خاصي.نشان.نداد.و.طي.نامه.مورخ.
1929/2/27.به.دوستان.بهائي.خود.توصیه.کرد.که.
در.مقابل.اظهارات.خانم.وايت.عکس.العملي.از.خود.
نشــان.ندهند..او.نوشــت.:.»ضمناً.دوستان.بايد.از.

صدمه.و.آسیب.به.احساسات.خانم.وايت.

خودداري.کــرده.و.از.تحريک.او.اجتناب.

کنند..مسائل.مطرح.شده.او.بايد.از.سوي.
مؤمنین.ناديده.گرفته.شود.«.)12(

در.ســال.1930.خانم.وايت.کتابي.با.نام.».ديانت.

بهائي.و.دشــمنش،.ســازمان.بهائیت«)13(.به.زبان.

انگلیسي.به.چاپ.رسانید..در.اين.کتاب،.که.مشتمل.

بر8.فصل.است،.نويسنده.حمالت.تندي.به.تشکیالت.

بهائي.کرده.و.میان.آيین.بهائي.و.سازمان.تشکیل.شده.

در.آن،.توسط.شوقي.افندي،.تفاوت.فاحش.قائل.شد..

او.شوقي.افندي.را.به.عنوان.رهبري.که.طرفدار.اختناق.

و.سیستم.پلیسي.است.معرفي.مي.نمايد..او.معتقد.

است.که.ديانت.بهائي.و.قانون.اصلي.آن.توسط.شوقي.

افندي.و.محمدعلي.افندي.تغییر.يافته؛.و.اين.دو.نفر.

و.تشــکیالت.بهائي.را.دشمنان.اصلي.ديانت.بهائي.

معرفــي.مي.نمايد..خانم.وايت.از.فصل.چهارم.کتاب.

. به.بعد،.به.موضوع.وصیت.نامه.منتسب.به.عبدالبهاءـ.

.مي.پردازد.و.ضمن.ارائه.متن. معروف.به.الواح.وصاياـ.

کامل.آن،.گزارشي.از.بررسي.هاي.کارشناس.خط.ارائه.

مي.کند..او.نهايتاً.با.ذکر.دالئل.و.مستنداتي،.نتیجه.

مي.گیرد.که.وصیت.نامه.عبدالبهاء.جعلي.و.بي.اعتبار.

است.و.هدف.از.تنطیم.آن.سپردن.قدرت.به.شوقي.
افندي.و.نفوذ.و.کنترل.بر.جامعه.بهائي.است.

خانم.وايت.عــالوه.بر.کتاب.يادشــده.مکتوبات.
ديگري.نیز.به.شرح.زير.منتشر.کرده.است.:
عبدالبها.و.عصر.موعود،.نیويورک،.1927.

وصیت.نامه.منتسب.به.عبدالبها.جعلي.است،.راتلند.
.1930

وصیت.نامه.مشکوک.عبدالبهاء،.بورلي.هیلز،.1946.
مکاتبات.بین.کمیســیونر.عالي.فلسطین.و.روت.
وايت،.درباره.الواح.منتســب.بــه.عبدالبهاء،.مارس.
1923،.ترجمه.آلماني،.اشتوتگارت،.چاپ.استنسیل.

هرمان زیمر و وصیت نامه جعلی عبدالبهاء •
خانم.وايت.در.تالش.هاي.خود.براي.اثبات.جعلي.
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متن وصیت نامه 

منتسب به 

عبدالبهاء، 

اوالً به خط او 

نیست و با سایر 

دست نوشته هاي 

عبدالبهاء که 

در متون دیگر 

او مشاهده 

مي شود همخواني 

ندارد. ثانیاً کل 

وصیت نامه را یک 

نفر ننوشته است. 

بنابراین، به نظر 

مي رسد نوعي 

فریب و جعل و 

کالهبرداري در 

آن صورت گرفته 
باشد

بودن.الواح.وصاياي.عبدالبهاء.و.افشاگري.

علیه.شوقي.افندى.چندان.موفقیتي.پیدا.

نکرد.و.نتواست.صداي.اعتراض.خود.را.به.

گوش.همه.بهائیان.آن.زمان.برساند..ولي.
چندسال.بعد.يکي.از.بهائیان.اولیه.در.آلمان،.به.نام.
هرمان.زيمر.)14(.با.چاپ.کتابي.به.نام.»يک.وصیت.نامه.
جعلي.آيین.بهائي.را.تا.حد.شوقیسم.سیاسي.تنزل.
مي.دهد«.)15(.توانســت.ديدگاه.هــاي.خانم.وايت.را.
بازنشــر.نموده.و.نداي.او.را،.در.مخالفت.با.شــوقي.

افندي،.زنده.گرداند.
در.کتاب.زيمر،.که.مشــتمل.بر.15.فصل.است،.
ضمن.يادآوري.ديدگاه.هاي.خانم.وايت،.شــخصاً.به.
بررسي.و.تحلیل.وصیت.نامه.عبدالبهاء.پرداخته.و.با.
ذکر.دالئل.و.مستنداتي،.جعلي.بودن.آن.را.به.اثبات.
رسانیده.است..در.فصل.دوم.کتاب،.زيمر،.به.بررسي.
نمونه.هايي.از.سابقه.جعل.در.تاريخ.گروه.هاى.دينى.
پرداخته،.با.قرائتي،.جعل.در.الواح.وصاياي.عبدالبهاء.را.
مشابه.جعل.وصیت.نامه.مشهور.به.کنستانتین.بزرگ،.

در.میان.مسیحیان،.دانسته.است.)16(
او.در.شش.صفحۀ.کتاب،.عبارات.دو.وصیت.نامه.را.
باهم.مقايسه.کرده.و.موارد.مشابه.بین.وصیت.نامه.هاى.
منتسب.به.عبدالبهاء.و.کنستانتین.را.بررسي.مى.کند.
و.حدود.25.مورد.مشابهت.را.در.معرض.ديد.خواننده.
قرار.مي.دهد.و.با.مقايســه.شــوقي.افندي.با.يهودا.
اسخريوطي.)17(،.ادعا.مي.کند.که.وى،.به.خاطر.پول.و.

قدرت.به.آيین.بهاءاهلل.خیانت.کرده.است.
زيمــر،.در.فصل.ســوم.کتــاب.خــود،.عبارات.
وصیت.نامــه.عبدالبهاء.را.با.عبارات.موجود.در.کتاب.
قرن.بديع.شوقي.افندي.)18(.مقايسه.مي.کند.و.با.ذکر.
21.مورد.مشــابهت.بین.لحن.اين.دو.سند،.مدعي.
مي.شود.که.لحن.خشن.موجود.در.وصیت.نامه.ادعائي.
عبدالبهاء.و.عبارات.تنــد.به.کار.رفته.در.آن،.با.لحن.
خشن.و.ادبیات.تند.به.کار.رفته.در.کتاب.قرن.بديع.
همخواني.دارد..درحالي.که.همه.کســاني.که.با.آثار.
عبدالبهاء.آشنائي.داشــته.و.يا.با.او.مراوده.داشته.اند.

عبدالبهاء.را.الگوي.بخشش،.لطف،.محبت.

و.مهرباني.و.وحدت.مي.دانند..درحالي.که.

در.متن.وصیت.نامه.منتسب.به.عبدالبها،.

که.در.سال.1971.توسط.ويلمت.به.چاپ.

رســیده.است،.با.عبارات.خشني.روبرو.مي.شويم.که.

هیچ.يک.از.آن.عبارات.با.روحیه.عبدالبهاء.همخواني.
ندارد؛.عباراتي.چون.:.

.نفرت. ».خشــم.خدا.و.انتقام.او.از.دشــمنانشـ.

انگیزتر.و.شرم.آورتر.ـ.دشــمن.مرگبار.ـ.با.حداکثر.

خصومت.ـ.اشتباهات.وحشــیانه.و.شريرانه.ـ.ظلم.

.اي.بنده. .نفرت.و.طغیانگريـ. و.بي.عدالتــي.واضحـ.

خطاکار.تو.پنجه.در.پنجه.شــیران.وحشي،.گرگان.

گرسنه.و.جانوران.خون.آشام.....و.امثال.آن.عباراتي.

نیست.که.عبدالبهاء.به.عنوان.رهبري.مهربان.به.کار.

برده.باشــد.و.اين.گونه.قضاوت.هاي.خشک.و.شديد.

نســبت.به.منتقدان.داخلي.و.خارجِي.يک.عقیده،.
برخالف.مشرب.رايج.در.غرب.محسوب.مي.شود.

.که.لحن.و.ادبیات. ايــن.ادعاي.هرمان.زيمــر.راـ.

وصیت.نامه.عبدالبها.با.ساير.مکتوبات.و.سخنانان.او.

.آقاي.شعاع.اهلل.بهائي.)19(.پسر.برادر. همخواني.نداردـ.

عبدالبهاء.نیز.در.کتاب.دست.نوشــته.خود)20(.تأيید.
مي.کند.

شعاع اهلل بهائی و وصیت نامه عبدالبهاء •
او.در.کتاب.خود.مي.نويسد:

عبارات.و.مفاهیم.مندرج.در.الواح.وصاياي.عباس.

افنــدي.کامالً.مغاير.با.مطالب.و.اظهارات.و.تعالیمي.

اســت.که.او.به.امريکائیان.عالقه.مند.به.بهائیت.ارائه.
مي.کرد..

عبدالبهاء.در.نزد.تحسین.کنندگان.غربي،.به.خاطر.

رفتار.اعتدالي.و.تعالیم.روشنفکرانه.اش.در.باره.صلح،.

عشق،.محبت،.عفو.و.بخشش،.مدارا.و.سازش.ديني.

شناخته.شده.بود..ولي.در.سندي.که.به.عنوان.وصیت.

نامه.او.منتشــر.شده.است،.او.به.طعنه.و.توبیخ.علیه.

رقیب.و.برادر.ناتني.اش،.محمدعلي.مي.پردازد.و.او.را.
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این ادعاي هرمان 

زیمر راـ  که لحن و 

ادبیات وصیت نامه 

عبدالبها با 

سایر مکتوبات 

و سخنانان او 

همخواني ندارد 

ـ آقاي شعاع اهلل 

بهائي پسر برادر 

عبدالبهاء نیز در 

کتاب دست نوشته 

خود تأیید مي کند

»مرکز.فتنه.و.شــرارت«.خطاب.مي.کند.

و.ادعا.مي.نمايــد.که.محمدعلي.هدفش.

»نابودي.کامــل.و.اضمحالل.امر.بهائي«.

اســت..در.ايــن.وصیت.نامــه.عبدالبهاء.
برادر.و.جانشــین.پس.از.خود.را.به.شکستن.میثاق.
بهاءاهلل،.دســت.کاري.در.آيات.و.نوشته.هاي.او.و.ارائه.
گزارش.هــاى.تحريک.آمیز.علیه.عبدالبهاء.به.دولت.
عثماني.متهــم.مي.کند.و.حتي.محمدعلي.را.متهم.
مي.ســازد.که.قصد.ترور.و.قتل.عبدالبهاء.را.داشته.
اســت؛.لذا.ضمن.طرد.و.تکفیر.و.اخراج.او.از.بهائیت.
براي.او.آرزوي.گرفتار.شــدن.در.خشم.الهي.و.دچار.
شــدن.به.انحطاط.و.خذالن.الهي.تــا.روز.قیامت.را.
مي.نمايد..به.اين.ترتیب،.نويسنده.الواح.وصايا.براي.خود.
نقش.يک.قهرمان.بي.گناه.و.قرباني.و.مدافع.بهائیت.
را،.در.برابر.افراد.شــروري.که.دشــمن.تلقي.شده.و.
مظهر.شر.محض.هستند،.ترسیم.مي.کند..عبدالبهاء.
همچنین.در.اين.وصیتنامه،.نوه.اش.شوقي.افندي.را.
به.عنوان.»ولي.امراهلل«.و.فرد.مصون.از.خطا،.معرفي.
مي.کند..او.ادعا.مي.کند.که.هرکس.از.در.مخالفت.با.
شوقي.افندي.درآيد.و.يا.او.را.مورد.انتقاد.قرار.دهد،.به.
مخالفت.و.دشمني.با.خدا.برخاسته.و.بايد.از.جامعه.
بهائي.طرد.و.اخراج.گردد.و.خواهان.خشــم.و.انتقام.
خدا.بر.چنین.فردي.مي.شود..او.تا.بدانجا.پیش.مي.رود.
که.به.هیچ.کس.حق.اظهارنظر.و.اجازه.بیان.و.طرح.

ديدگاه.و.نظر.را.نمي.دهد.
محتوا.و.مضمون.کلي.اين.سند.به.گونه.اي.است.که.
به.سختي.مي.توان.آن.را.به.عنوان.آخرين.پیام.مثبت.
و.مترقیانه.يک.رهبر.ديني.به.جهان.پذيرفت،.به.ويژه.
اگر.آن.را.با.بعضي.ديگر.از.نوشــته.ها،.سخنراني.ها.و.

اظهارات.معروف.عبدالبهاء.مقايسه.کنیم..
شــعاع.اهلل.در.يادداشت.خود.به.برخي.ازنوشته.ها،.
جمالت.و.اندرزهــاي.عبدالبهاء.اشــاره.مي.کند.و.
محتواي.کامالً.مغايرآن.هــا.را.با.جمالت.موجود.در.
الواح.وصايا...را.نشان.مي.دهد.)21(؛.از.جمله.موارد.زير:
».مبادا،.مبادا،.دلي.را.بیازاريد!.مبادا،.مبادا،.روحیه.

کسي.را.آزرده.سازيد..مبادا،.مبادا،.در.رفتار.

با.کسي،.نامهرباني.پیشــه.کنید!.مبادا،.

مبادا،.موجب.ناامیدي.احدي.از.مردمان.

باشید..اگر.قرار.است.فردي.موجب.اندوه.

قلبي.يــا.حزن.و.يأس.روحیه.شــخصي.گردد،.اگر.
بمیرد،.بهتر.است.تا.بر.روي.زمین.راه.برود«!

».دشمن.خود.را.دوست.بداريد.و.انسان.بدخواه.را.

نیکخواه.بپنداريد!.نه.آنکه.اگر.کسي.را.دشمن.خود.

تصور.کردى،.از.او.قطــع.رابطه.کنى،.يا.اورا.تحمل.

نمايیــد..اين.صفت.افراد.دورو.و.منافق.اســت..اين.

محبت.و.عشق.واقعي.نیست،.به.هیچ.وجه.!.بلکه.بايد.

دشمن.خود.را.همچون.دوست.ببیني.و.بدخواهان.

را.همچون.خیرخواهان.و.بر.اين.اساس.با.آن.ها.رفتار.
نمايي...«!

».نسبت.به.اشتباه.و.خطاي.ديگران.سکوت.کنید،.

براي.آن.ها.دعا.کنید.و.با.نیکي.به.ايشان.کمک.نمايید..
همواره.به.نیکي.ها.نگاه.کنید.نه.به.بدي.ها«!.

»عشق.و.محبت.خود.را.به.بیگانگان.چنان.ارزاني.

کن،.که.به.نزديکان.و.بستگان.خود.ارزاني.مي.کني!.

اگر.نفسي.طالب.جدال.است،.تو.دنبال.سازش.و.مدارا.

باش!.اگر.او.تو.را.ســرزنش.کرد،.تو.زبان.به.ستايش.

او.بــاز.کن..اگر.به.تو.زهر.هالهل.داد،.تو.به.او.پادزهر.

شــفابخش.بده.!.اگر.او.خواهان.مرگ.تو.اســت،.تو.

خواهان.حیات.جاودانه.اش.باش!.اگر.او.خار.آزاردهنده.

است،.تو.برايش.چونان.گل.و.سنبل.باش،....زبان.خود.

را.به.بدگويي.از.ديگران.نیااليید..دشــمنان.خود.را.

همچون.دوســتان.نگريد.و.آنان.که.بدخواه.شمايند.

همچون.خیرخواهان.خــود.در.نظر.بگیريد.!.چنان.

رفتار.کنید.که.قلب.شما.خالي.از.کینه.باشد..اجازه.
ندهید.قلب.شما.از.ديگران.مکدر.باشد...«!

.شعاع.اهلل.بهائي.در.قسمت.آخر.دست.نوشته.خود.
مي.نويسد:

وقتي.ســرانجام.وصیت.نامه.منتسب.به.عبدالبها.
منتشــر.شــد،.امیدوار.بودم.که.به.دالئل.زير.نهايتاً.

بي.اعتبار.و.باطل.تلقي.شود:
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 او ]شعاع اهلل[ 

نظر نهائي خود را 

نسبت به الواح 

وصایاي عبدالبهاء 

این چنین بیان 

مي کند : 

»من قویاً عقیده 

دارم که عبدالبهاء 

عاقل تر از آن 

است که چنین 

وصیت نامه اي از 

خود به جاي گذارد 

و لذا درباره 

صحت و درستي 

آن شک و تردید 
دارم«

اوالً.اين.وصیت.نامه.در.تعارض.و.تناقض.

بــا.احــکام.و.فرامین.بهــاءاهلل،.و.قوانین.
وضع.شده.توسط.او.است.

ثانیاً.اين.وصیت.نامه.در.تعارض.با.تعالیم.
خود.عبدالبها،.و.اصول.بهائي.مورد.تائید.او.است.

ثالثاً.اين.وصیت.نامه.نابودگر.و.ضد.بنیان.آزادي.هاي.

انديشــه،.اعتقاد،.عقیده.و.بیان.و.آزادي.مطبوعات.و.
نشر.است.

.محفل.ملي. ولي.هنگامي.که.يکي.از.جوامع.بهائيـ.

بهائیان.امريکا.و.کانادا.ـ.از.اين.وصیت.نامه.با.احترام.

ياد.کرد.و.آن.را.جزئي.از.اساســنامه.خود.قرار.داد.و.

بهائیان.را.موظف.کرد.تا.نسبت.به.تمام.بندهاي.اين.

وصیت.نامه.اعالم.وفاداري.و.انقیاد.کنند؛.امیدهاي.من.

نقش.برآب.شد.و.انتظاراتم.نا.کام.ماند..به.اين.ترتیب.
تفتیش.عقايد.کلیساي.روم.احیا.شد.....

.او.نظر.نهائي.خود.را.نســبت.بــه.الواح.وصاياي.
عبدالبهاء.اين.چنین.بیان.مي.کند.:.

»من.قوياً.عقیده.دارم.که.عبدالبهاء.عاقل.تر.از.آن.

است.که.چنین.وصیت.نامه.اي.از.خود.به.جاي.گذارد.و.
لذا.درباره.صحت.و.درستي.آن.شک.و.ترديد.دارم«..

 ادامه مباحث آقاي هرمان زیمر. •
زيمر.در.فصل.پنجم.کتاب.خود.مقايسه.اي.دارد.
بین.نحوه.قرائت.وصیت.نامه.بهــاءاهلل.و.وصیت.نامه.

عبدالبهاء،.و.مي.گويد:
وصیت.نامه.بهــاءاهلل.)برطبق.نقــل.کتاب.قرن.
بديع(.در.نهمین.روز.صعودش،.در.حضور.نه.شاهد،.
مهربرداري.شــد.و.بعدازظهر.همان.روز،.در.حضور.
جمع.کثیري،.از.جمله.پسرانش،.برخي.از.بستگان.
باب،.و.زوار.و.مؤمنین،.که.درکنارمقبره.شريفش.گرد.
آمده.بودند؛.قرائت.شد)هرچند.بعداً.به.مفاد.آن.عمل.

نشد(.
.ولى.در.مورد.وصیت.نامه.عبدالبهاء.چنین.عملي.
انجام.نشد..ابتدا.در.تاريخ.1921/12/22.تلگرافي.از.
حیفا.براي.کنسول.شوارز،.در.اشتوتگارت،.رسید.که.:.

»آقا.درگذشت..در.7.ژانويه.مراسم.يادبود.

برقرار.کنید..دســتورات.کامــل.در.الواح.

وصايا.است.ترجمه.آن.ارسال.خواهد.شد،.
به.دوستان.اطالع.دهید..ورقه.علیا«

درحالي.که.محتواي.دستورات.ذکرشده.در.متن.

وصیت.منتشر.نشــد،.مگر.زماني.که.شوقي.از.اروپا.
برگشت.

روایت روحی افنان، پسرخاله و  •
دستیارشوقی افندی، از الواح وصایای 

عبدالبهاء
منشي.قبلي.شوقي.افندي.و.پسر.خاله.او،.روحي.
افنان،.نامه.اي.به.دکتر.ا.ديبولد.نوشــت.).و.اين.نامه.
در.تاريخ.1930/3/12.با.درج.عبارت.»خوانده.شــد«.

توسط.شوقي.تائید.گرديد(..در.اين.نامه.مي.گويد:
ساير.اعضاي.فامیل،.يعني.مادربزرگم،.4.دخترش،.
دامادهايش،.خود.من.به.عنوان.تنها.نوه.حاضردر.حیفا.
و.خسرو،.خدمتکار.مورد.اعتماد.سرکار.آقا.)عبدالبهاء(،.
دسته.جمعي،.کلید.را.از.جیب.لباس.او.که.کنار.گنجه.
بود.برداشتیم..در.حضور.تمام.افراد،.من.درب.صندوق.
امانت.را.باز.کــردم.و.با.راهنمايي.منور.خانم،.قوطي.
تیوپ.شــکل.فلزي.را.که.وصیت.نامه.درون.آن.بود،.
يافتم.و.درب.آن.را.گشــودم..وصیت.نامه.را.بازکردم.و.
شروع.به.خواندن.آن.کردم.و.از.مفاد.وصیت.نامه،.به.طور.
محرمانه،.قبل.از.آنکه.شــوقي.از.آکسفورد.بازگردد؛.
مطلع.شــديم..خالصه.من.)روحي(.اسناد.را.روز.پس.

از.درگذشت.آقا.در.برابر.فامیل.باز.کردم.
زيمــر،.حــدس.مي.زند.کــه.تلگرام.مــورخ.22.
دســامبر1921.ممکن.اســت.به.طور.غیرمستقیم.
توسط.خود.شوقي.مخابره.شــده.باشد.و.مفاد.آن.با.
وصیت.نامه.اي.که.در.فوريه.1925.).يعني.3.سال.بعد.(.
ترجمه.و.چاپ.و.توزيع.شد.و.به.اطالع.برخي.از.بهائیان.

رسید،.متفاوت.باشد.
زيمر.به.نقل.از.خانــم.روت.وايت.از.کتاب.ديانت.
بهائي.و.دشمنش،.سازمان.بهائیت)1929(.مي.نويسد:.
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زیمر، حدس 

مي زند که 

تلگرام مورخ 22 

دسامبر1921 

ممکن است به طور 

غیرمستقیم 

توسط خود شوقي 

مخابره شده 

باشد و مفاد آن با 

وصیت نامه اي که 

در فوریه 1925 

) یعني 3 سال 

بعد ( ترجمه و 

چاپ و توزیع شد 

و به اطالع برخي 

از بهائیان رسید، 

متفاوت باشد

چهارهفته.بعد،.يک.ترجمه.تايپ.شــده،.

امضاء.نشــده.و.بدون.تاريخ.از.وصیت.نامه.

منتســب.به.عبدالبها،.به.امريکا.رسید.و.

هوراس.هولي.)22(.براي.جمعي.از.بهائیان.
)در.اين.جلســه.خانم.وايت.حاضر.بــود(.خواند..ولي.
هیچ.توضیح.يا.تفسیري.به.حضار.ارائه.نشد..بنابراين،.
اين.تعیین.جانشین.براي.عبدالبهاء،.همچون.رعد.و.
برق.و.صاعقه.اي.در.آسمان.آفتابي.به.نظر.رسید.!.زيرا.
عبدالبهاء.هیچ.گاه.صحبتي.از.تعیین.جانشین.نکرده.
بود..قــرار.بود.که.رهبري.جامعه.بهائي.به.بیت.العدل.
منتقل.گردد..عبدالبهاء.در.صفحه.238.نشريه.نجم.

باختر،.مورخ.23.نوامبر1913.گفته.بود:
».موعود.بهاءاهلل.هزار.سال.و.يا.هزاران.سال.پس.از.
او.خواهد.آمد..اين.عهد.و.میثاق.بهاءاهلل.است..در.موارد.
اختالف.بايد.از.مشورت.عبدالبهاء.استفاده.کرد....پس.از.
عبدالبهاء،.هرگاه.بیت.العدل.جهاني.شکل.گرفت،.رافع.

اختالف.خواهد.بود«.
تذکر.اين.نکته.خالى.از.لطف.نیست.که.ارجاع.کار.
اداره.ى.بهائیان.به.بیت.العدل.از.سوى.عبدالبهاء.حداقل.
دو.مفهوم.مجزا.را.به.ذهن.متبادر.مى.کند..نخســت.
آن.که.بر.اثر.اختالفات.میان.عباس.افندى.و.برادرش.
محمد.على،.در.زمان.بیان.اين.مطلب.توسط.عبدالبهاء،.
او.تصمیم.گرفته.بود.بر.خالف.لوح.عهدى،.برادرش.را.
پس.از.خود.از.چرخه.ى.امور.مديريت.جامعه.ى.بهائى.
حــذف.کند..دوم.آن.که.در.آن.لحظات.که.عبدالبهاء.
چنین.مى.گفت،.شوقى.را.به.عنوان.جانشینى.خود.
تعیین.نکرده.بود.و.يا.آن.که.اين.جانشــینى.را.ملغى.
نموده.بود..چون.معنى.نداشت.که.با.وجود.جانشینى.
شوقى.و.آن.همه.شــئوناتى.که.در.الواح.وصايا.براى.
او.ذکر.شــده.بود،.عبدالبهاء.امور.بهائیان.پس.از.خود.
را.به.بیت.العدل.واگذار.کند.اين.در.حالى.اســت.که.
تشکیالت.بهائى.پس.از.عباس.افندى،.نگارش.الواح.
وصايا.را.به.دوران.میانسالى.عبدالبهاء.و.صباوت.شوقى.
افندى.مربوط.مى.داند.و.ســخنان.عباس.افندى.در.
نشــريه.نجم.باختر،.متأخر.از.آن.دوران.است..اين.ها.

همه.مؤيد.آن.بــود.که.عبدالبهاء.اصال.در.

ذهن.خود،.نگاهى.به.جانشینى.شوقى.پس.
از.خود.نداشت.

در.مــورد.احتماالت.مطرح.شــده.در.

مورد.وصیت.نامه.منتســب.به.عبدالبهاء.بد.نیست.به.

قسمت.هائي.از.فصل.هفتم.کتاب.زيمر.نیز.توجه.شود:.

گزارش زیمر درباره چگونگی تهیه الواح  •
وصایای جعلی

»....اولیــن.اخبار.مجدد.از.شــوقى.افندى.درمورد.

وصیت.نامه،.به.نامه.14.نوامبر.1923.باز.مى.گردد..در.

اين.نامه.شوقى.افندي.به.شرايط.نامساعد.و.نکبت.بار،.

بیمارى.و.خستگى.جســمانى،.در.آغازين.سال.هاى.

اشتغال.به.خدمت.در.بهائیت.اشاره.مى.کند..در.موارد.

گذشته،.شوقى.افندى.هیچ.گاه،.هیچ.گونه.شکايتي.از.

بیمارى.و.کسالت.و.يا.خستگى.جسمانى.نکرده.بود..

درواقع،.شوقى.چطور.مى.توانسته.از.سال.هاى.خدمت.

خود.سخن.بگويد؟.از.مطالب.نقل.شده.قبلى.مى.توان.

فهمید.که.شــوقى.افندى.از.آوريل.تا.دسامبر.1922.

در.حیفا.نبوده.و.يک.نفر.جايگزين.براى.خود.تعیین.

کرده.بود..همچنین.در.سال.بعد،.1923،.او.قبل.و.يا.

حداکثر.در.ماه.جــوالى.آنجا.را.ترک.کرده.و.تنها.در.

ماه.نوامبر.دوباره.در.حیفا.از.او.صحبتى.شــده.است!.

بنابراين،.درواقع،.او.در.ســال.1922.تنها.چهار.ماه،.و.

در.ســال.1923.هفت.ماه.در.خدمت.امر.بوده.است!.

لذا.شوقى.بقیه.اوقات.را.در.خارج.از.امر،.به.کار.ديگرى.

مشغول.بوده.است..آن.کار.چه.بوده.است؟.به.نظر.من،.

کار.جعل.و.تهیه.وصیت.نامه.منســوب.به.عبدالبهاء.

مى.بايد.به.صورت.مخفیانه.و.پوشیده.به.انجام.مى.رسید..

مهم.ترين.نکات.وصیت.نامه.انتسابى،.قطعاً.در.چاپ.اول.

پوشیده.شــده.بود.و.حال.زمان.آن.بود.که.آن.موارد.

با.صداى.بلند.در.حیفا.و.نیويورک.خوانده.شود!.قباًل.

).يعنى.از.زمان.صعود.عبدالبهاء.تا.بازگشــت.شوقى.

افندى(.فرد.اخیرالذکر.ناچار.بود.تحت.فشار.و.فشرده.

کار.کند!.ولى.اين.حالت.فشار.ديگر.ضرورت.نداشت..
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بدون شک شوقی 

در زمان غیبت 8 

ماهه از حیفا، در 

سال 1922، دکتر 

اسلمنت را مالقات 

کرده و سعی 

کرده او را متقاعد 

کند منتخبی از 

الواح وصیتنامه 

عبدالبهاء را در 

آخرین بخش 

کتابش بگنجاند

وصیت.ادعايى.را.حاال.روى.میزگذاشتند!.

3.سال.پس.از.خواندن.).قرائت(.بلند.اولیه.

الواح.وصاياى.جعلى.عبدالبهاء.افراد.مسن.

و.شناخته.شده.از.مؤمنان.بهائى،.نسخه.اى.
تايپ.شده.از.آن.را.دريافت.کردند..

تا.پیــش.از.فوريه.1922،.هیچ.کــس،.حتى.فرد.

روزنامه.نگارى.چون.خانم.وايت.مطلب.و.يادداشــتى.

از.قرائت.الواح.وصايا.نداشــت..لذا.بسیار.آسان.بود.که.

يک.متن.تا.حــدى.تغییريافته.را.به.جاى.متن.اصلى.

ارائه.کنند..سه.سال.بعد،.هیچ.کس.چیزى.از.خالصه.

يادداشــت.اولیه.به.ياد.نداشت..حتى.در.زمان.قرائت.

وصیت.نامــه،.هیچ.يادداشــت،.توضیح.و.تفســیرى.

درباره.وصیت.انتســابى.به.حضار.داده.نشــد..به.اين.

ترتیب،.فاصله.زمانى.بین.دســامبر.1921.و.تابستان.

1922.احتماالً.براى.تهیه.و.تکمیل.وصیت.نامه.جعلى.

عبدالبهاء.درنظر.گرفته.شده.و.اکسفورد.).يا.لندن(.و.
حیفا.هم.مرکز.و.محل.اين.اقدام.بوده.است.

الواح و وصایای عبدالبهاء و تغییر در کتاب  •
دکتر اسلمنت،» بهاءاهلل و عصر جدید«

جدا.از.تکمیل.وصیت.نامه.ادعايى.براى.عبدالبهاء،.

مباحثه.با.دکتر.اسلمنت.درباره.تغییرات.و.تجديد.چاپ.

کتابش.دلیل.مهم.ديگر.حضور.شوقى.در.انگلستان.و.

ادامه.غیبت.او.از.حیفا.است..در.اينجا.مايلم.بار.ديگر.

عبارتى.از.شــوقى.را،.که.قبالً.هم.اشاره.کردم،.يادآور.

شوم.و.آن.اينکه:.شعله.هاى.اختالف.و.تفرقه.با.استهزاء.

و.تمسخر.وصیت.نامه.منسوب.به.عبدالبهاء.باال.گرفته.

است..چگونه.اين.اعتراضات.و.شورش.علیه.وصیتنامه.

منسوب.به.عبدالبهاء.پايان.يافت؟.اخطارى.که.در.پايان.

وصیت.نامــه.ادعايى.آمده.که:.به.هیچ.کس.اجازه.داده.

نمى.شود.که.عقیده.اش.را.ارائه.نمايد.....چندان.سودمند.

نبود..خود.اعتراض.و.شورش.اين.را.نشان.مى.داد..ولى.

اثر.دکتر.اسلمنت،.».بهاءاهلل.و.عصر.جديد«.که.در.سال.

1923.چاپ.و.منتشر.شد.يک.مطلب.اضافى.داشت:.
»آخرين.وصیتنامه.عبدالبهاء«.!

مــن.از.اين.واقعیت.اســتفاده.کرده.و.

مى.گويم.شوقى.افندى.مى.توانسته.عبارت.

فوق.الذکر.را.جانبدارانه.نوشــته.باشد.که.

»شــعله.هاى.اختــالف.و.تفرقــه،.چنان.

کینه.توزانه.در.گذشته.توسط.کسانى.که.وصیت.نامه.

عبدالبهاء.را.به.سخره.و.استهزا.گرفتند.باال.گرفت.....

و.اينکه.امیدهاى.اين.توطئه.گران.شرير.از.بین.رفته،.و.
ديگر.هرگز.احیا.نخواهد.شد«..

بايد.توجه.داشــت.که.شــوقى.افندى.با.افزودن.

اين.وصیت.نامه.به.کتاب.اســلمنت،.به.يک.پیروزى.

شخصى.دست.يافت..به.اين.ترتیب،.و.با.توجه.به.ديدگاه.

ارائه.شده.در.کتاب،.سازمان.بهائیت.به.عنوان.بهترين.

هديه.و.دستاورد.امر.بهائى.تلقى.شد.و.کتاب.مذکور.

عبارت.اُخراى.وصیت.نامــه.گرديد..هرکس.مى.تواند.

به.راحتى.به.اين.واقعیت.برسد.که.تعارضات.موجود.در.

وصیت.نامه،.کار.جاعل.و.تهیه.کننده.آن.بود..زيرا.دکتر.

اســلمنت.پس.از.فوت.عبدالبهاء.از.هرگونه.اصالح.و.

تقطیع.عبارات.کتابش.خوددارى.کرد..دکتر.اسلمنت،.

طى.چند.جلسه.گفتگويى.که.در.زمستان.سال.هاى.

1919/1920.در.حیفا.با.عبدالبهاء.داشت،.اصالحاتى.

در.متن.کتابش.انجام.داد؛.سپس.اجازه.داد.آن.کتاب.

به.فارسى.ترجمه.شود.تا.عبدالبهاء.بتواند.آن.را.بخواند.
و.احتماالً.نظرات.اصالحى.را.ارائه.کند.

البته.قسمت.سرکارآقا.نبود.که.تمام.کتاب.را.بخواند!.

متن.کامل.دست.نويس.به.دقت.توسط.کمیته.اى،.زير.

نظر.محفل.روحانى.ملى.انگلستان،.مطالعه.و.بررسى.

شــد.و.اجازه.چاپ.گرفت!.شوقى.افندى.نیز.نسخه.

انگلیســى.را.مطالعه.کرد.و.رضايــت.و.تأيید.کتبى.

خود.را.بر.آن.نهــاد..او.حتى.تغییراتى.را.در.ترجمه.

عبارات.فارسى.به.انگلیسى.ارائه.کرد.که.مورد.موافقت.

و.رضايت.اسلمنت.قرار.گرفت..شوقى.افندى.و.دکتر.

اسلمنت.از.اولین.حضور.اسلمنت.در.حیفا.يکديگر.را.

مى.شناختند..آن.ها.همچنین.در.زمانى.که.قرار.بود.

به.همراه.دو.تن.از.بهائیان.ايرانى،.اقدام.به.ترجمه.لوح.

عبدالبهاء.براى.ارسال.آن.به.»سازمان.مرکزى.براى.
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این آخرین لوح 

انتسابی به 

عبدالبهاء، همچون 

الواح وصایای 

منسوب به او، 

هدف مشابهی 

را، برای مقابله 

با انتقادات 

و اعتراضات 

گسترده علیه 

وصایای مجعول 

عبدالبهاء دنبال 

می کرد و ما در 

غرب کمترین 

اطالعی از آن 

نداشتیم

صلح.پايدار«.واقع.در.الهه.ـ.هلند.کنند،.

با.يکديگر.مالقات.کرده.بودند..بدون.شک.

شــوقى.در.زمان.غیبت.8.ماهه.از.حیفا،.

در.سال.1922،.دکتر.اسلمنت.را.مالقات.
کرده.و.سعى.کرده.او.را.متقاعد.کند.منتخبى.از.الواح.
وصیتنامــه.عبدالبهــاء.را.در.آخرين.بخش.کتابش.
بگنجاند..نکات.جالبى.مثل.حقوق.اهلل،.مبالغ.پرداختى.
و.اهدايى.به.ولى.امر،.همچنین.محافظان.و.بادى.گارد.
ولى.امر،.يا.ممنوعیت.بیان.عقايد.شــخصى.درباره.
الواح.وصاياى.عبدالبهاء،.و.نیز.لعن.و.نفرين.برکسانى.
که.عقیده.و.باورى.نســبت.به.ولى.امر.ندارند،.در.اين.
منتخب.و.گزيده.مطالب.حذف.شده.است..به.جاى.آن،.
منتخبى.در.چاپ.اول.کتاب.در.سال.1923،.و.چاپ.
آلمانى.سال.1927.به.چشــم.مى.خورد.که.در.واقع.
اعتراض.و.رويارويى.مبهمى.با.مخالفان.الواح.وصاياى.

ساختگى.است«.
بهــاءاهلل.برنامه.ريزى.کرده.بــود.که.پس.از.مرگ.
عبدالبهاء،.بیت.العدل.با.شــرکت.نمايندگان.بهائیان.
سراسر.جهان.تشکیل.شود.تا.مسئولیت.امور.بهائي،.
کنترل،.نظارت.و.هماهنگى.فعالیت.هايش،.پیشگیرى.
از.تفرقــه.و.اختالفات.و.حفظ.و.صیانت.تعالیم.بهائى.
از.هرگونه.فســاد.و.ارائه.ناصحیح.را.به.انجام.رساند..از.
اين.گذشته،.بهاءاهلل.هرگونه.تفسیر.و.تبیین.متون.را.
جز.توســط.عبدالبهاء.».و.پس.از.درگذشت.او.توسط.
بیت.العــدل.«.را.ممنوع.کرده.بود..او.در.کتاب.اقدس.
اعالم.کــرده.بود.که.هرگونه.تفســیر.و.تأويل.متون.
مقدس،.برخالف.بیــان.صريح.و.ظاهر.آن.ها،.ممنوع.
اســت..ظرف.1000.سال.يا.هزاران.سال.مظهر.الهى.
ديگر.ظهور.خواهد.کرد.که.تحت.سايه.بهاءاهلل،.همراه.
با.براهین.روشن.از.رسالت.الهیه.به.هدايت.مردم.خواهد.
پرداخت..ولى.تا.آن.زمان.تنها.تعالیم.و.کلمات.بهاءاهلل،.
عبدالبهــاء.و.تصمیمات.بیت.العــدل.جهانى.مرجع.

ذيصالح.براى.هدايت.و.راهنمايى.هستند..
در.چاپ.دوم.آلمانى.).بدون.درج.تاريخ.انتشــار(.و.
نیز.چاپ.ســوم.به.تاريخ.1948.و.چاپ.چهارم.مورخ.

1963،.آن.جمالت.مهم.حذف.شده.اند..در.

مقدمه.چــاپ.دوم،.درباره.حذف.ها.گفته.

شده:.».اينکه.نظرات.نويسنده.که.برخى.از.

آن.ها.قبل.از.1921.نوشته.شده.بود،.ديگر.

لزوماً.در.بعضى.جنبه.ها.با.ماهیت.تکاملى.ديانت.بهائى.

منطبق.نبود....به.طور.اجتناب.ناپذيرى.چند.اشتباه.وارد.
متن.ها.شده.بود...«..

با.در.نظر.گرفتن.عبارات.فوق.الذکر،.که.درواقع.يک.

سیلى.به.صورت.وصیت.نامه.منسوب.به.عبدالبهاء.تلقى.

مى.شد،.براى.محفل.روحانى.ملى.امريکا.راه.چاره.اى.

نماند.جز.آنکه.اظهار.کند.طبق.توصیه.و.تأيید.شوقى.

افندى.عبارات.مذکور.حذف.شده.است..اين.حذف.از.

نمونه.کالسیک.سوءاستفادۀ.تاريخى.به.شمار.مى.آيد..از.

آن.گونه.مواردى.که.حقايق.تاريخى.به.منظور.تأمین.

منافع.يک.گــروه.اقلیت.و.کوچک.مورد.تحريف.قرار.

گرفته.است.که.همان.ولى.امر.و.باالترين.مقام.اجرائى.
سازمان.ادارى.بهائیت.باشند..

اينکه.آيا.شــوقى.قبالً.).در.زمانى.که.از.فلسطین.

غیبت.کرده.بود(.سعى.کرده.بود.تا.جمالت.فوق.الذکر.

را.دســتکارى.و.جابه.جا.کند.يا.نه،.ما.فقط.مى.توانیم.

حدس.بزنیم،.زيرا.شــوقى.در.تنظیم.و.تکمیل.متن.

وصیت.نامه.مسلط.شده.بود،.و.ما.نمى.توانیم.بپذيريم.

که.جمالت.مورد.نظر.اشتباهاً.و.به.سادگى.از.چشم.او.

دور.مانده.باشد،.درحالى.که.او.موافقت.خود.را.با.انتشار.

چاپ.اول.اعالم.کرده.بود..پاراگراف.جديد.اين.حقیقت.

که.مطالب.وصیت.نامــه.ادعايى،.برخالف.پیش.بینى.

بهاءاهلل.درباره.دوره.پس.از.عبدالبهاء،.از.چشــم.فرد.

باهوشــى.چون.دکتر.اسلمنت.دور.مانده.باشد.بسیار.

سؤال.برانگیز.است..ســؤال.افالطون.را.که.»حقیقت.

چیست؟«.يک.بار.ديگر.مى.توان.در.اينجا.تکرار.کرد..

حتى.اگر.در.اول.کتاب،.مصحح.آن.شعار.لزوم.تحرى.
حقیقت.را.متذکر.نمى.شد.

به.هرصورت.دو.سال.بعد،.اسلمنت.را.در.حیفا،.کنار.

دست.ولى.امر.به.عنوان.مهم.ترين.همکار.او،.مشاهده.

مى.کنیم..اين.همکارى.چندان.دير.نپايید،.زيرا.در.سال.
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 دادن این 

همه امکانات 

و اختیارات به 

شوقي افندي 

شک برانگیز 

است، زیرا شارع 

آیین بهائي چنین 

اختیاراتي را در 

کتاب اقدس و 

الواح بعدي خود 

قبالً پیش بیني 

ننموده بود و 

براي اولین بار و 

با انتشار ناگهاني 

این وصیت نامه 

چنین موضوعاتي 

مطرح مي شود

1925.رهسپار.ديار.باقى.و.جهان.آخرت.

شد..اسلمنت.خیلى.زود.رازهايش.را.با.خود.
به.گور.برد.

در.همان.زمان.يعنى.اولین.ماه.هاى.پس.
از.صعود.حضرت.آقا،.يک.مورد.ديگر.کار.جعل.و.تقلب.
از.ســوى.ولى.امر.انجام.شد..اين.جعل.و.تقلب.بعدى.
به.منظور.آماده.سازى.جهان.بهائیت.و.پیروان.عبدالبهاء.
بود..در.مورد.تغییر.لحن.و.کالم.در.وصیت.نامه.ادعايى.
منتسب.به.عبدالبهاء.و.ساختن.مدرکى.براى.کاربرد.
عباراتى.که.تا.آن.زمان.کامالً.بى.ســابقه.بوده.و.قابل.
انتساب.به.عبدالبهاء.نبود:.با.عنوان.»آخرين.لوح.مهم.

عبدالبهاء.به.احباى.شرق.و.غرب.عالم«..
اين.آخرين.لوح.انتسابى.به.عبدالبهاء،.همچون.الواح.
وصاياى.منسوب.به.او،.هدف.مشابهى.را،.براى.مقابله.
با.انتقادات.و.اعتراضات.گسترده.علیه.وصاياى.مجعول.
عبدالبهاء.دنبال.مى.کرد.و.ما.در.غرب.کمترين.اطالعى.
از.آن.نداشتیم..اين.آخرين.لوح.مهم،.کامالً.بیانى.مشابه.
با.الواح.وصاياى.عبدالبهاء.دارد.ولى.با.بیان.مستمر.و.
تاريخى.عبدالبهاء.کامالً.متفاوت.است..وقتى.در.پايان.
مى.گويد.از.تعصبات.و.غیبت.نسبت.به.ديگران.دورى.
کن،....»درواقع.به.نفع.خود.صحبت.مى.کند..اين.لوح.
منتسب.به.عبدالبهاء.همچون.آيینه.اى.است.که.در.آن.
مقاومت.احباى.بهايى.شرق.و.باالتر.از.همه.ايرانیان.را،.
در.رابطه.با.مقام.ادعايى.واليت.امر.شــوقى.مالحظه.

مى.کنیم«.
زيمــر.در.فصل.چهارم.کتاب.خود.به.نکته.مهمي.

اشاره.مي.کند..او.مي.نويسد:
.در.وصیت.نامه.منتســب.بــه.عبدالبهاء،.مناصب.
برجســته.اي.براي.شوقي.افندي.درنظرگرفته.شده.و.
از.او.به.عنوان.ولي.امرياد.شــده.است.و.درآيین.بهائي.
باالترين.مقام.به.او.داده.شــده.است..او.مبین.و.مفسر.
آيات.الهي.و.رياســت.بیت.العدل.جهاني.را.عهده.دار.
گرديده.و.اقتداري.در.حد.يک.امپراتور.به.او.داده.شده.
است..حقوق.اهلل.يعني.19.در.صد.از.درآمد.سالیانه.کل.
بهائیان.نیز.در.اختیار.او.قرار.گرفته.است.که.مي.تواند.

پشتوانه.مالي.بزرگي.براي.او.باشد..کسي.

که.فرزندان.او.تا.ابد.زمام.امور.را.در.دست.

داشته.و.همواره.9.نفر.از.ايادي.امر.به.عنوان.

محافظ.و.باديگارد،.قرار.است.در.خدمت.او.

باشند.و.مواظب.باشند.تا.گردي.بر.صورت.او.ننشیند.و.
حزن.و.اندوهي.بر.دل.او.وارد.نیايد.

.دادن.ايــن.همه.امکانات.و.اختیارات.به.شــوقي.

افندي.شک.برانگیز.است،.زيرا.شارع.آيین.بهائي.چنین.

اختیاراتي.را.در.کتاب.اقدس.و.الواح.بعدي.خود.قباًل.

پیش.بیني.ننموده.بود.و.براي.اولین.بار.و.با.انتشــار.

ناگهاني.اين.وصیت.نامه.چنیــن.موضوعاتي.مطرح.
مي.شود.

.آيا.مي.تــوان.پذيرفت.که.بهاءاهلل،.که.بهائیان.او.را.

تجلي.خدا.در.عصر.ما.مى.دانند،.به.ســادگي.در.کتاب.

قوانین.خود.مطالب.مهمي.چون.ولي.امر.و.مقام.منیع.

واليت.امراهلل.و.رياســت.پارلمان.جهاني.را.فراموش.

کرده.اســت؟.درست.به.همان.ســادگي.که.بچه.هاي.

مدرسه.مطالب.درسي.را.فراموش.مي.کنند.و.يا.افراد.
پیر.و.سالخورده.که.حافظه.شان.را.از.دست.مي.دهند؟

.بهاءاهلل.در.زمان.نوشــتن.کتاب.اقدس.60.ســال.

بیشتر.نداشت.و.از.قدرت.حافظه.کامل.برخوردار.بود..

بنابراين.امکان.نداشــت.تا.مطلب.به.اين.مهمي.را.در.
شريعتش.از.قلم.بیندازد..

عبدالبهاء.مي.گويد.:».سپاس.خداي.را.که.بهاءاهلل.

هیچ..چیز.را.ناگفته.نگذاشــت،.هر.چیزي.را.توضیح.

داد.و.جاي.هیچ.بهانه.اى.براي.کســي.نگذشــت.که.
بگويند....«)23(

.زيمر،.در.اواخر.کتاب.و.در.فصل.دهم.آن.مي.نويسد:
آنچه.امروزه.به.عنوان.ديانت.بهائى.عرضه.مى.شود،.
درحقیقت.عمل.طبق.دستورات.شوقى.است.و.مى.توان.
آن.را.»شوقیسم«.نام.نهاد.و.ويژگى.هاى.آن.سانسور،.
منع.فعالیت.هاى.سیاســى.و.طرد.و.تکفیر.است،.که.
معیارهاى.خوبى.براى.يک.نظم.نوين.جهانى.نیستند..
آنچه.امروزه.از.ســوى.ســازمان.و.تشکیالت.بهائى.
آموزش.داده.مى.شود.تعالیم.شوقى.و.مهمالت.سازمان.
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آنچه امروزه 

به عنوان 

دیانت بهائی 

عرضه می شود، 

درحقیقت عمل 

طبق دستورات 

شوقی است و 

می توان آن را 

»شوقیسم« نام 

نهاد و ویژگی های 

آن سانسور، 

منع فعالیت های 

سیاسی و طرد 

و تکفیر است، 

که معیارهای 

خوبی برای یک 

نظم نوین جهانی 

نیستند

و.تشکیالت.است.و.ربطى.به.ديانت.بهائى.

ندارد؛.بلکه.بايد.آن.را.»شوقیسم«.نامید..

تمام.تغییرات.در.ديانت.بهائى.را.مى.توان.
درمفهوم.زير.طبقه.بندى.کرد:

.*.وصیتنامه.جعلى.با.موضوعات.ولى.امر،.واليت.
امر،.و.سمت.او.در.رأس.»پارلمان.جهانى«.؛.

*.محافظان.شخصى.او.).ايادى.امر(؛.
*.ارائه.و.پرداخت.پول.از.سوى.مردم.تحت.عنوان.
»حقــوق.اهلل«،.که.بايد.به.وســیله.ولى.امر،.از.طريق.
تشکیالت.بهائى.و.محافل.محلى.و.ملّى.صرف.امر.الهى.

شود..
*.حکومت.جهانى.بهائــى،.يا.به.اصطالح.جامعه.

مشترک.المنافع.بهائى؛.
*.ايجاد.سانسور؛.

*.درخواست.معافیت.از.شرکت.در.مراسم.مذهبى.
از.سوى.تازه.واردين.به.آيین.بهائى؛.

*.اعالم.پذيرش.قوانین.و.مقررات.جانبى.و.ضمائم.

آن،.که.در.الواح.وصاياى.منتســب.به.عبدالبهاء.ذکر.
شده.است؛.

*.انزواى.مذهبى.به.وسیله.تحريم.محدود.يا.گسترده.
و.اجتماعى.بهائیان:.طرد.ادارى.و.طرد.روحانى؛.

*.سازمان.مبتنى.بر.حکومت.الهى.).تئوکراسى(.با.
ترتیبات.و.سلسله.مراتب.بهائى؛

*.تبعیــت.درک.فــرد.از.درک.جمعى.و.گروهى:.

ممنوعیت.اعالم.آزاد.عقیده،.براساس.وصیت.منتسب.
به.عبدالبهاء...

هرچند.هرمان.زيمــر.در.کتابش،.اظهارات.خانم.

وايــت.در.مورد.جعلــي.بودن.وصیت.نامــه.را.تائید.

مي.کند،.و.خود.نیز.براي.الواح.وصاياي.منتســب.به.

عبدالبهاء.اعتباري.قائل.نیست،.ولي.مرکزجهاني.بهائي.

)بیت.العدل(،.ضمن.نادرســت.دانستن.ادعاي.خانم.

وايت،.دالئلي.را.درمورد.صحت.وصیت.نامه.منتسب.به.

عبدالبها.ارائه.مي.نمايد.و.مدعي.است.که.»همه.کساني.

که.با.دســتخط.عبدالبهاء.در.ايران.و.يا.جاهاي.ديگر.

آشنا.هستند.قبول.دارند.که.دستخط.موجود.درالواح.

وصايا.با.دستخط.عبدالبهاء.مطابقت.تام.

دارد..خود.محمدعلي.و.حتي.کساني.که.

از.ادعاي.نامعتبر.بودن.وصیت.نامه.سودي.

مي.بردند.نیز.در.صحت.مفاد.وصیت.نامه.

ترديــدي.به.خــود.راه.نداده.اند،.فقــط.خانم.وايت.

امريکايي.که.لسان.فارسي.نمي.دانست.و.با.آن.بیگانه.و.

ناآشنا.بود.اين.ادعا.را.داشته.است..همچنین.متخصص.

خط.مورد.استناد.خانم.وايت.نیز.اهل.مغرب.زمین.بود.

و.نمي.توانست.بدون.رؤيت.دستخط.اصلي.اظهار.نظر.
نموده.و.نظر.قطعي.صادر.نمايد«.

در.قسمتي.ديگراز.يادداشت.بیت.العدل،.ادعا.شده.

اســت.که.مقامات.مدني.کشــور.فلسطین،.موضوع.

جانشیني.شــوقي.رباني.را.پذيرفته.و.او.را.به.عنوان.
وصي.عبدالبهاء.مورد.حمايت.قرار.داده.اند..)24(.

در.مورد.اظهــارات.خانم.وايــت.مبني.بر.جعلي.

بودن.وصیت.نامه.عبدالبهاء،.شعاع.اهلل.بهائي.که.رابطه.

خوبي.با.خانم.وايت.نــدارد.و.به.نوعي.خود.و.پدرش.

متهم.به.مشارکت.در.جعل.وصیت.نامه.هستند،.ضمن.

تأيید.تفاوت.خط.الواح.وصاياى.انتســابى.با.دستخط.
عبدالبهاء،.چنین.مي.نويسد:

.گرچه.گزارش.آينسورت.میچل.به.احتمال.جعلي.

و.ســاختگي.بودن.تمام.يا.بخشــي.از.الواح.وصاياي.

عبدالبهاء.اعتبار.مي.بخشــد،.ولي.به.هرصورت.دلیل.

قطعي.و.صددرصدي.نیســت..زيرا،.هرچند.سند.به.

خط.خود.عبدالبهاء.نیست.اما.احتمال.دارد،.عبدالبهاء.

مطالب.را.ديکته.کرده.و.منشي.يا.يکي.از.بستگانش.

آن.را.نوشته.باشد..همچنین.دو.مطلب.علیه.اظهارنظر.

دکتر.میچل.بیان.شده.است:.اول.اينکه.او.متخصص.

در.کارشناسي.خط.فارسي.و.نوشته.هاي.فارسي.نبوده.

و.توانايي.خواندن.خط.فارســي.را.نداشته.است..دوم.

اين.احتمال.وجود.دارد.که.نمونه.هاي.خط.ارائه.شده.

به.کارشــناس.خط.از.ســوي.خانم.وايت.دستخط.

اصلي.عبدالبهاء.نباشد!.مضافاً.اينکه.صحت.و.درستي.

وصیت.نامه.هیچ.گاه.در.يک.دادگاه.انحصار.وراثت،.مورد.

شکايت.و.اعتراض.واقع.نشد.و.از.بهائیان.خواسته.شد.
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 احتمال دارد 

منیره خانم 

به همراه ضیائیه 

خانم ) مادر شوقي 

افندی( یا سایر 

بستگان نزدیک 

او، به قصد در 

اختیار داشتن 

قدرت در پشت 

تاج و تخت شوقي، 

به این کار مبادرت 

کرده باشند، 

زیرا همان طور 

که قمر بهائي 

اشاره مي کند، 

زماني که الواح 

وصایا نوشته شد، 

شوقي نوجواني 

بیش نبود

به.شوقي.افندي.و.ساير.حامیان.عبدالبهاء،.

که.بر.درستي.وصیت.نامه.صحه.گذاشته.اند،.
اعتماد.کنند..)25(

قمر بهائی، نواده بهاءاهلل: الواح وصایای  •
عبدالبها جعلی است!

.از.جمله.افراد.ديگري.که.الواح.وصاياي.عبدالبهاء.

را.جعلي.مي.دانــد.خانم.قمر.بهائي.)26(.نوه.بهاءاهلل.از.

پســرش.بديع.اهلل.بود..او.در.مقالــه.اي.تحت.عنوان.

عباس.عبدالبهاء.که.در.اوائل.ســال.1953.به.رشته.

تحرير.درآورد،.مدعي.شد.که.الواح.وصاياي.عبدالبهاء.

ساختگي.است..او.مي.گويد.چنانچه.بپذيريم.که.الواح.

وصايا.نوشته.خود.عبدالبهاء.است،.از.اعتبار.او.کاسته.

خواهد.شد..برخي.اشخاص.که.به.دنبال.منافع.دنیايي.

و.شــخصي.بودند،.وصیت.نامه.اي.را.نوشته.و.آن.را.به.
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باورهای بنیادین، نگاهی نو به مبانی اعتقادی

 عبدالحسین فخاری
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نشان.صدق،.تاريخ.و.پیامبران،.میراث.پیامبران،.ويژگى.

پیامبران،.معلم.الهى،.ختم.نبوت،.معجزه.جاويد،.سیره.

و.اخالق،.وصايت.و.خالفت(.به.طور.ساده.و.بدون.بحث.

هاي.تطبیقى.و.استنادات.بسیار.-که.مخاطب.جوان.را.

خسته.کند-.تبیین.گردد..طبیعى.است.هريک.از.ده.

عنوان.از.جنبه.هاي.تخصصي.قابل.شرح.و.بسط.فراوان.

اســت؛.اما.اختصار.و.سادگى،.انگیزه.طرحى.اين.گونه.
توسط.نويسنده.بوده.است..امید.است.مؤثر.واقع.شود.

مقـاالت
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ما مسافران این 

دنیا نیز که براي 

بار اول و آخر 

به اینجا سفر 

کرده ایم، عقالً 

نیازمند راهنما 

یا راهنمایانی 

هستیم که 

ابعاد زندگی 

سالم و امن و 

موفقیت آمیز و 

خوش عاقبت و 

سعادتمندانه را 

براي ما ترسیم 

و در طول راه، 

چالش ها و 

فرصت ها را 

نشانمان دهند

ضرورت راهنما •
مى.گفت:.عقل.داريم.و.نیازى.به.راهنما.

نداريم!
گفتــم:.ما.فقط.يک.بار.بــه.اين.دنیا.

مى.آيیم.و.تجربه.و.اطالعاتى.براي.زندگى.در.اينجا.

نداريم..مثل.مســافرى.مى..مانیم.که.به.کشــوري.

ناشناخته.وارد.مى.شــويم.و.اطالعى.از.ويژگى.هاى.

زندگى.در.آن.کشــور.نداريم،.اگر.بخواهیم.با.سعى.

و.خطا،.اين.زمان.را.طى.کنیم،.مقدار.زيادي.از.وقت.

و.امکانات.و.فرصت.هاي.خود.را.نابود.کرده.ايم.و.چه.

بسا.با.خطرات.و.چالش.هاي.زيادي.روبرو.مى.شويم.و.

سالمتى.و.حیات.خود.را.به.مخاطره.مى.اندازيم..سفر.

بدون.راهنما.مخاطره.آمیز.است..عقل.حکم.مى.کند.

بدون.راهنما.به.جاهاي.ناشــناخته.سفر.نکنیم..ما.

مسافران.اين.دنیا.نیز.که.براي.بار.اول.و.آخر.به.اينجا.

ســفر.کرده.ايم،.عقالً.نیازمند.راهنما.يا.راهنمايانى.

هستیم.که.ابعاد.زندگى.سالم.و.امن.و.موفقیت.آمیز.

و.خوش.عاقبت.و.ســعادتمندانه.را.براي.ما.ترسیم.و.

در.طول.راه،.چالش.ها.و.فرصت.ها.را.نشانمان.دهند..

تازه.اگر.به.ما.خبر.دهند.که.دشمنان.بدخواهى.مثل.

شیاطین.در.کمین.مايند.تا.ما.را.با.خطراتى.مواجه.

کنند،.براى.رهائى.از.دام.هاى.آن.ها.بیشــتر.نیازمند.
کمک.و.مساعدت.راهنمايان.هستیم...

گفت:.اما.ويژگى.هاي.اين.راهنما.چیست؟.
گفتم:.اگر.دانش.و.تجربه.اين.راهنما.براي.هدايت.
ما.کافى.نباشــد.و.فردي.هم.سطح.خود.ما.باشد.که.
نمى.تواند.راهنمــاى.ما.گردد؛.زيــرا.خود.نیازمند.
راهنماست..کسي.که.مى.خواهد.راهنماي.زندگى.ما.
در.دنیا.باشد.بايد.از.دانش.کافى.برخوردار.باشد.که.
اين.دانش.فقط.در.اختیار.خالق.ماست.که.هم.ما.را.
مى.شناســد.و.هم.آگاه.به.راه.هاي.سعادت.و.شقاوت.
و.قانونمندي.هاي.جهان.اســت..او.پیشــاپیش.اين.
کار.را.انجــام.داده.و.راهنمايانى.به.نام.پیامبر.و.امام.
براي.هدايت.ما.تعیین.فرموده.و.اطالعات.الزم.براي.
سعادتمند.ســاختن.ما.را.از.طريق.وحى.در.اختیار.

آنان.نهاده.است.و.هیچ.گاه.زمین.را.خالى.

از.راهنما.نگذاشته.اســت..اين.از.کمال.
لطف.اوست...

گفت:.نمى.شد.اين.اطالعات.را.خداوند.

به.تک.تک.ما.الهام.يا.وحــى.نمايد؟.گفتم:.نه،.زيرا.

اوالً.همگان.ظرفیت.دريافت.وحى.را.ندارند..چنان.که.

همه.نمى.توانند.اســتاد.دانشگاه.باشند.و.ظرفیت.ها.

يکسان.نیست.و.ثانیاً.وجود.اختیار.مانع.الزام.يک.فرد.

به.مأموريت.رسالت.است..زيرا.اگر.فردي.حامل.وحى.
باشد،.نمى.تواند.اختیاراً.از.وحى.سرپیچى.کند.

گفت:آيــا.عقل.براي.هدايت.ما.کافى.نیســت؟.

گفتم:.مى.بینى.که.نیست.و.خود.عقل.به.ما.مى.گويد.

مکمل.من.وحى.است.تا.در.جاهايى.که.نورافکن.من.
نمى.تابد،.از.تابش.وحى.استفاده.کنید.

گفت:.آيا.مردمى.که.اکنون.الئیک.اند.و.ســکوالر.
زندگى.مى.کنند،.مشکلى.دارند؟.

گفتم:.مى.بینى.که.دارند.و.مجبورند.با.ســعى.و.

خطا.جلو.بروند.و.اين.روش.هم.مشــکالت.عظیم.

فعلى.جهان.را.براي.آنان.پديد.آورده.که.از.حل.آن.ها.
ناتوانند.

گفت:.مگر.معتقدان.به.دين.بى.مشکل.اند؟!.
گفتم:.نه!.آن.ها.هم.مشکل.دارند.و.مشکل.آن.ها.
عمل.نکردن.به.دين.است..مثل.کسى.که.نقشه.راه.را.

دارد.ولى.طبق.آن.حرکت.نمى.کند...
گفت:.پیامبران.بايد.حتماً.حضور.فیزيکى.داشته.

باشند؟.
گفتم:.اوالً.و.بالذات،.بله!.اما.اگر.هدايت.ها.را.آوردند.
و.مــردم.ظرفیت.گرفتن.هدايت.و.عدم.تحريف.آن.
را.پیدا.کردند،.در.برهه.هايى.حضور.فیزيکى.از.الزام.
مى.افتد؛.اما.راهنمايانى.از.جنس.امام.و.حجت.هماره.
براي.تبیین.بايد.باشــند.و.زمیــن.خالي.از.حجت.

نخواهد.شد.
گفــت:.هدايت.و.راهنمايى.هــاي.آن.ها.روحى.و.
معنوى.و.الهامى.هم.خواهــد.بود.يا.فقط.با.تماس.

حضوري.به.دست.مى.آيد؟.
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 یکی دیگر از 

نشانه هاي صدق 

پیامبران این 

بود که مردم 

را به سوي خود 

دعوت نمی کردند؛ 

بلکه به سوي خدا 

فرامی خواندند، 

درحالي که 

مدعیان دروغین 

رسالت و نبوت، 

مردم را به طمع 

مال و عزت و جاه 

به سوي خویش 

دعوت می کردند

گفتم:.هر.دو.

گفت.امروز؟.
گفتم:.امــروز.در.زمان.آخرين.حجت.
حق.هستیم.و.او.راهنماي.الهى.ماست.که.

در.غیبتش.هم.به.گونه.اى.خاص،.هادي.و.راهنماي.

مردم.جهان.است..به.شرط.آنکه.هدايت.پذير.باشیم.
نه.هدايت.گريز...

نشان صدق •
آيا.اگر.هرکس.ادعا.کرد.من.پیامبرم،.بايد.بپذيريم؟.
نشــانه.پیامبران.واقعى.چیست؟.چگونه.تشخیص.
دهیم.مدعى.نبوت.و.رسالت،.صادق.است.يا.کاذب؟....

سؤاالتش.ادامه.داشت.و.پاسخ.مى.خواست:
ـ.نه،.نبايد.دعوت.هر.مدعى.را.پذيرفت..پیامبران.
واقعــى،.نشــانه.هايى.دارند.که.مى.تــوان.از.طريق.
آن.نشــانه.ها،.آنان.را.تشخیص.داد..غیر.از.محتواي.
دعوت.و.شخصیت.معنوى.و.الهى.آن.ها.که.اهل.فن.
تشخیص.مى.دهند،.آنان.داراي.آيه.و.بّینه.)معجزه(.
هستند.که.نشــان.صدق.آن.هاست؛.زيرا.ديگران.از.
آوردن.آن.ناتوانند..چنان.که.نشــانه.و.بّینه.موسى،.
شکافتن.دريا،.اژدها.شدن.عصا،.يد.بیضا.و....بود.و.آيه.
و.بّینه.عیسى،.سخن.گفتن.در.گهواره،.شفاي.بیماران.
خاص،.زنده.کــردن.مردگان.و.آيه.و.بّینه.پیامبر.ما.
شق.القمر،.رّدالشمس،.سخن.گفتن.حیوانات.و....بوده،.
اما.شــگفت.ترين.بینه.آن.حضرت،.معجزه.جاويد،.
يعنى.قرآن.کريم.بود..اين.بینات.يا.معجزات،.نشان.
صدق.پیامبران.بوده.است.که.از.جانب.خدايند.و.در.

دعوت.خويش.صادق.اند.
.گفت:.اين.معجزات.براي.مردم.زمان.خودشــان.
قابل.قبول.بود.کــه.آن.را.مى.ديدند؛.اما.براي.مردم.
زمان.هاي.بعد.که.آن.معجزات.را.نمى.ديدند.چگونه.

نشانه.صدق.بوده.است؟
ـ.به.مردم.زمان.هاي.بعد.هم.خداوند.آثارى.نشان.
مى.دهد.تا.مطمئن.شــوند؛.اما.در.مــورد.قرآن.که.
معجزه.جاويد.پیامبر.ما.است،.تا.قیامت.کسى.توانايى.

آوردن.چون.آن.را.نخواهد.داشت.و.هماره.

بینه.اى.روشن.براي.صدق.دعوت.ايشان.

اســت.و.يک.خورشید.هماره.تابان.براي.
هدايت.انسان.ها.است.

.يکى.ديگر.از.نشانه.هاي.صدق.پیامبران.اين.بود.

که.مردم.را.به.ســوي.خود.دعوت.نمى.کردند؛.بلکه.

به.ســوي.خدا.فرامى.خواندند،.درحالي.که.مدعیان.

دروغین.رسالت.و.نبوت،.مردم.را.به.طمع.مال.و.عزت.

و.جاه.به.سوي.خويش.دعوت.مى.کردند..بعضى.از.اين.

مدعیان.دروغین.همچون.بهائیت،.حتى.هیکل.خود.

را.در.زمان.حیات.و.قبر.خود.را.بعد.از.مرگ.نیز.قبله.

قرار.دادند!.و.چون.معجزه.اى.نداشــتند.اصل.آن.را.
منکر.شدند.تا.کسى.از.آنان.معجزه.اى.طلب.نکند!

پرسید:.آيا.بّینه.و.اعجاز.جاويد.پیامبر.ما،.فقط.در.
جنبه.ادبیت.قرآن.است.يا.در.معارفش؟.

ـ.در.هر.دو..زيرا.نه.نظیــر.اين.الفاظ.و.ادبیات.را.

توانستند.بیاورند.و.نه.محتوا.و.معارفش.را..اما.به.لحاظ.

هدايتى،.اعجاز.معارفي.آن.بیشتر.مقصود.است،.زيرا.

همه.آياتش.داراي.بطون.و.معارف.شگفتى.است.که.

وقتى.توسط.حامالن.علومش.يعنى.اًئمه.علیهم.السالم.

شکافته.مى.شــود،.گوهرهاي.ناب.و.انوار.درخشان.

هدايت.استخراج.مى.گردد.و.عجائبش.تمامى.ندارد....

چهارده.قرن.است،.غواصان.معانى.و.عالمان.ربّانى.از.

چشمه.ســار.علومش.نوشیده.اند.و.به.عجز.از.کشف.

همه.معارفش.معترف.شده.اند،.درحالي.که.هنوز.دو.

حرف.از.علومش.گشوده.نشده.و.چون.حضرت.ولي.

عصر.ارواحنا.فداه.ظهور.کنند،.بیست.و.پنج.حرف.و.

باب.ديگر.از.علومش.را.آشکار.خواهند.فرمود.و.بطون.

جديدي.از.معارفش.را.خواهند.گشــود..اين.است.

اعجاز.جاويد.بّینه.پیامبر.ما.حضرت.ختمى.مرتبت.
محمد.مصطفى.صلوات.اهلل.علیه.و.آله.اجمعین.

معلم الهی •
همــه.ما.وامدار.معلمان.خود.هســتیم..ما.ثمره.
آموزشــي.و.تربیتى.آن.هايیم.و.آنان.ثمره.معلمان.
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 این دایره 

آموختن وقتی به 

آدمیان ختم شود، 

محدود به دانش 

بشري است و 

محدویت هاي 

فراوان دارد؛ 

باید این دایره 

تنگ را شکست و 

به دریا پیوست. 

زیرا دانش بشري 

هرچه باشد اندک 

است و قلیل

قبلى..اين.دايره.آموختن.وقتى.به.آدمیان.

ختم.شود،.محدود.به.دانش.بشري.است.

و.محدويت.هــاي.فــراوان.دارد؛.بايد.اين.

دايره.تنگ.را.شکست.و.به.دريا.پیوست..
زيرا.دانش.بشــري.هرچه.باشد.اندک.است.و.قلیل.
»َومــا.اوتیُتم.ِمَن.الِعلِم.ااِّل.َقلیالً«..بايد.پیوند.گرفت.
بــا.درياهاي.دانش.و.معرفت.الهى.که.به.کنه.واقع.و.
وجود.همه.چیز.محیط.و.مهیمن.است.»َو.اهللُ.بُِکّل.
َشیٍئ.ُمحیط«..در.وراى.آموزش.هاي.ابتدايى.بايد.از.
آموزه.هاي.وحى.توسط.معلمان.الهى.بهره.مند.شد..
معلمانى.که.دست.آموز.بشر.نیستند.و.تعلیم.يافته.
الهى.اند..علمشان.از.منشأ.علم.اليزال.الهى.سرچشمه.
گرفته.و.هدايت.شان.ناظر.به.همه.جنبه.هاي.پیدا.و.
پنهان.روح.آدمى.و.سعادت.دنیوى.و.أُخروي.اوست..

به.چنین.معلمانى.نیازمنديم:.معلمان.الهى...
.از. .معلماِن.غیر.آموخته.از.بشرـ.يعنى.پیامبرانـ.
همه.چیز.سخن.مى.گويند:.از.گونه.زندگى.صحیح.
و.رفتارهاي.شــخصى.و.اجتماعى؛.از.زندگى.اقوام.
گذشــته.و.عبرت.هاي.تاريخى؛.از.عوالم.قبل.و.بعد.
از.اين.دنیاى.فانى؛.از.جهان.شناســى.و.پديده.هاي.
تکوينى؛.از.معــارف.ناب.مبدئى.و.معادى؛.از.اخالق.
و.تربیت.و.ســلوک.انسانى؛.از.دعا.و.نیايش.و.ارتباط.
روحانى؛.از.شــريعت.و.عبوديت.و.تهذيب.و.ملکات.
انســانى.و.در.يک.کالم.هرآنچه.براي.کمال.فردي.و.
اجتماعى.انسان.الزم.و.ضروري.است..اين.مجموعه.
دانش.ها.را.فقط.در.آموزه.هاي.وحیانى.مى.توان.جست.

توسط.معلمان.الهى...
انسان.امروزى.که.خود.را.محروم.از.اين.آموزه.ها.
کرده،.چه.به.دســت.آورده.است؟.مشکالت.روحى.
خويش.را.حل.کرده،.يا.مشکالت.اقتصادي.يا.مشکالت.
اجتماعى.يا.محیط.زيست.را؟.مشکل.جنگ.و.کشتار.
را.حل.کرده.يا.نابسامانى.هاي.خانوادگى.و.تربیتى.را.
به.سامان.آورده.است؟.تبعیض.ها.را.ريشه.کن.نموده.
يا.شکاف.نسل.ها.و.فرهنگ.ها.و.نژادها.را.چاره.جويى.
کرده.است؟.به.راستى.دانش.محدود.بشري.که.از.حل.

فقر.و.تورم.و.ازدواج.و.اشتغال.و.تبعیض.و.

جنگ.و.ترور.و.جهان.خوارگى.ابرقدرت.ها.

و....عاجز.است،.چطور.قادر.به.حل.مسائل.

و.نیازهاي.روحانى.و.ماورائى.و.آن.جهانى.

خواهد.بود؟.بس.نیست.تجربه.چندهزارساله.ناتوانى.
بشر.در.اداره.خود.و.اجتماع؟.باز.هم.سعى.و.خطا؟!

اگر.دل.بدهند.به.آموزه.هاي.وحیانى.و.باور.کنند.

همه.از.يک.پدر.و.مادريم.و.ارزش.فقط.به.تقوى.است.

و.تعدي.بــه.حقوق.ديگران،.حرام.و.از.کوچک.ترين.

کارها.سؤال.و.جواب.خواهد.بود.و.برترين.انسان.ها،.

سودمندترين.آن.ها.براي.مردم.است،.و.ارزش.هدايت.

يک.انســان.برتر.از.هر.چیزي.است.که.خورشید.بر.

آن.مى.تابــد؛.و.بدترين.امور.آلودگى.به.گناه.و.حرام.

و.تعدي.و.تجاوز.و.فســاد.و.تباهى.است.و....و.دانش.

حقیقي.نزد.معلمان.الهى،.انبیا.و.امامان.است.و.بايد.به.

سخنان.و.میراث.علمى.آن.ها.مراجعه.حقیقى.نمود.و.

به.آنان.متوسل.و.متمسک.شد.تا.به.سعادت.رسید،.
جهان.شان.نورانى.خواهد.گشت.

تاریخ و پیامبران •
اگر.قرآن.نمى.بود،.نمى.توانستیم.دلیلى.بر.وجود.
پیامبران.قبــل.اقامه.کنیم..ما.هیچ.يک.از.پیامبران.
را.نديده.ايم.اما.به.وجود.همه.آن.ها.باور.داريم..چرا؟.
چون.مسلمانیم.و.در.کتاب.آسمانى.ما،.اخبار.و.تاريخ.
پیامبران.قبل.آمده.است.و.گرنه.تاريخ.نگار.معتبري.
نداريم.که.در.دوهزار.ســال.تا.شش.هزار.سال.قبل.
وجود.داشــته.و.پیامبران.)همچــون.آدم.و.نوح.و.
ابراهیم.و.موسي.و.عیسى.و...(.را.ديده.و.اخبار.آن.ها.
را.موبه.مو.بیان.کرده.و.کتابش.به.دست.ما.رسیده.و.
موجب.يقین.ما.به.وجود.پیامبران.شــده.باشد..اگر.
قرآن.نمى.بود.ما.هم.چون.ويل.دورانت.در.کتاب.تاريخ.
تمدنش.با.ترديد.به.وجود.پیامبري.چون.عیســى.
مى.نگريســتیم..يقین.ما.به.وجود.پیامبران.از.وحى.
الهى.نشئت.مى.گیرد.که.به.تفصیل.اخبار.پیامبران.را.
در.معجزه.جاويد.قرآن.کريم.به.منظور.تجربه.تاريخى.
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در روایات ما 

به یک نمونه از 

مشابهت ها تاکید 

شده و آن نقش 

دعا در نزدیک 

شدن زمان آمدن 

منجی است که 

این دعاي خالصانه 

بنی اسرائیل در 

دوران ذلت و 

اسارت، ظهور 

موسی را یکصد 

و هفتاد سال جلو 

انداخت و می توان 

این تجربه را 

براي تعجیل ظهور 

صاحب الزمان 

علیه السالم از 

سرنوشت آن 

قوم، عبرت گرفت

و.عبرت.و.تربیت،.بیان.نموده.است...
نخســتین.پیامبر.و.راهنما،.نخستین.
انسان.يعنى.»آدم«.بود.که.همه.بشريت.از.
نسل.او.هستند..به.تدريج.خداوند.پیامبران.

ديگرى.را.تعیین.فرمــود.که.در.برهه.هاي.مختلف.

تاريخى،.هدايت.انسان.ها.را.با.دستمايه.وحى،.به.عهده.

داشــته.اند..قرآن.کريم.از.بیست.و.شش.پیامبر.به.

صراحت.نام.مى.برد.که.عبارتند.از:.آدم،.نوح،.ادريس،.

صالح،.هود،.ابراهیم،.اســماعیل،.اســحاق،.يوسف،.

لوط،.يعقوب،.موسى،.هارون،.شعیب،.زکريا،.يحیى،.

عیسى،.داود،.سلیمان،.الیاس،.الیسع،.ذوالکفل،.ايوب،.

يونس،.عزير.و.محمد.)على.نبینا.و.آله.و.علیهم.السالم.

(.و.بعضى.را.هم.نام.نمى.برد.ولى.داستان.آن.ها.را.ذکر.

مى.کند..در.بعضى.منابع،.تعداد.کل.آنان.صد.و.بیست.

و.چهار.هزار.گفته.شده.است..بعضي.از.آنان.صاحب.

کتاب.و.شريعت.مستقل.بوده.اما.بقیه،.انبیاء.تبلیغى.
بوده.و.شريعت.قبلى.را.ترويج.مى.نموده.اند.

خداوند.صراحتاً.علت.نقل.داستان.و.سرگذشت.

انبیــاء.و.اقوام.قبل.را.پندگیرى.و.عبرت.بیان.نموده.

است.»لََقْد.َکاَن.فِي.َقَصِصِهْم.ِعْبَرةٌ.ألُولِي.األَلَْباِب«:.

چگونه.مــردم.عصر.آن.ها،.هدايــت.يافتند؟.موانع.

هدايت.چه.بوده؟.چرا.دچار.عذاب.شدند؟.پیامبران.

چه.توصیه.هايى.براي.آن.ها.داشتند؟.عوامل.انقراض.

بعضى.از.آ.نها.چه.بوده؟.چه.شباهت.هايى.بین.آن.ها.و.

ما.وجود.دارد.و......قرآن.تنها.سند.تاريخى.الهى.است.

که.مطالبش.از.تحريف.و.تغییر.محفوظ.مانده.و.چون.

کتب.آسمانى.قبل.)تورات.و.انجیل(.که.دچار.تغییر.و.

تحريف.شدند،.نیست..لذا.مى.توان.با.اطمینان.خاطر،.

سرگذشــت.انبیا.و.امت.هاي.قبــل.را.ديد.و.عبرت.

اندوخت.تا.سرنوشت.ما.چون.آنان.نشود.و.از.هدايت.
همه.انبیا.که.از.يک.منشأ.بوده.اند،.درس.آموخت.

.نقل.داستان.قوم.بنى.اسرائیل.)فرزندان.يعقوب.

پیامبر(.بیشترين.فراوانى.را.در.آيات.قرآن.دارد..علت.

آن.را.مى.توان.اين.گونه.گمانه.زنى.کرد:.مشابهت.هاي.

تاريخى.و.اجتماعى.و.اعتقادي.امت.اسالم.با.اين.قوم.

همچون.گرفتاري.ها.و.مشــقت.هاي.قوم.

بنى.اسرائیل.در.دوره.حاکمان.جور،.موانع.

هدايتى،.بهانه.گیريها،.چالشها.و.فرصتها،.

کارکرد.پیامبــران.آن.ها.و.بازخورد.مردم.

و.حاکمان.زمان،.انواع.دشــواري.ها.و.وسوســه.هاي.

شیطان.براي.آن.ها،.راه.هاي.خروج.از.مشکالت.و.ساير.

مشابهت.ها..در.روايات.ما.به.يک.نمونه.از.مشابهت.ها.

تاکید.شــده.و.آن.نقش.دعا.در.نزديک.شدن.زمان.

آمدن.منجى.است.که.اين.دعاي.خالصانه.بنى.اسرائیل.

در.دوران.ذلت.و.اســارت،.ظهور.موسى.را.يکصد.و.

هفتاد.سال.جلو.انداخت.و.مى.توان.اين.تجربه.را.براي.

تعجیل.ظهور.صاحب.الزمان.علیه.السالم.از.سرنوشت.
آن.قوم،.عبرت.گرفت.

میراث پیامبران •
دانشمندان،. میراث.
علــم.و.ادب؛.میــراث.
هنرمندان،.آثار.هنري.و.
میراث.ثروتمندان،.مال.
و.ثروت.اســت..میراث.

پیامبران.چیست؟.آيا.پیامبران.نیز،.چیزي.از.خود.به.

میراث.مى.گذارند؟.آري،.میراث.آنان،.هدايت.و.نور،.

علم.و.اخالق.و.آيین.زندگى.است..آنچه.از.نیکى.ها.

و.ســجاياى.اخالقى.و.دانش.زندگى.در.جهان.بوده.

و.هســت،.ثمره.وجود.پیامبران.الهى.اســت..حتى.

کسانى.که.آنان.را.باور.نداشتند،.به.طور.غیر.مستقیم.

تحت.تأثیر.آموزه.هاي.آنان.قرار.گرفته.و.از.آن.رنگ.

پذيرفته.اند..از.حضرت.آدم.تا.حضرت.خاتم،.راستى.و.

درستى.و.ادب.و.پاکى.و.مهربانى.و.احترام.و.پندار.و.

کردار.و.گفتار.نیک.را.تعلیم.و.نشر.داده.اند،.آيا.همین.

اصول.اکنون.در.نظام.هاي.تربیتى.و.آموزشــي.همه.

جهان.حتى.کشورهاي.سکوالر.و.بین.مردم.الئیک،.

تدريس.و.ترويج.نمى.شــود؟!.اين.میراثى.است.که.
انبیاء.به.يادگار.نهاده.اند.

میراث.ديگر.انبیاء،.قیام.به.عدالت.و.قسط.است..
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میراث دیگر انبیاء، 

قیام به عدالت و 

قسط است. هیچ 

پیامبري نبوده 

که مروج ستم و 

بیداد و ناعدالتی 

باشد. خداوند 

فرموده است: ما 

پیامبران خویش 

را با بّینات و کتاب 

و میزان گسیل 

داشتیم تا مردم 

به عدالت و قسط 

قیام کنند

هیچ.پیامبري.نبوده.که.مروج.ســتم.و.

بیداد.و.ناعدالتى.باشــد..خداوند.فرموده.

اســت:.ما.پیامبران.خويش.را.با.بّینات.و.

کتاب.و.میزان.گسیل.داشتیم.تا.مردم.به.
عدالت.و.قسط.قیام.کنند..»لََقد.أَرَسلنا.ُرُسلَنا.بِالَبِیّناِت.
َوأَنَزلنا.َمَعُهُم.الِکتاَب.َوالمیزاَن.لَِیقوَم.الّناُس.بِالِقسِط«..
دشمن.اولیه.و.همیشگى.پیامبران.و.پیروان.آن.ها،.
بیدادگرانى.چون.فرعون.ها.و.نمرودها.و.ديگر.مظاهر.
ظلم.و.بیداد.بوده.اند.که.بــا.قدرت.و.امکانات.خود،.
باورمندان.به.برنامه.انبیاء.را.مورد.آزار.و.شــکنجه.و.
مرگ.قرار.مى.داده.اند..اين.گزارش.قرآن.از.اين.روال.
تاريخى.است:.هرگاه.پیامبرى.براي.شما.آمد.که.با.
هواهاي.نفسانى.شــما.موافق.نبود،.استکبار.پیشه.
کرديد،.بعضى.از.آن.ها.را.مخالفت.و.تکذيب.کرديد.و.
برخى.ديگر.را.کشتید.»أَفَُكَلَّما َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِما اَل 
بْتُْم َو فَِريًقا تَْقتُُلوَن«. تَْهَوی أَنُفُسُكُم، اْستَْكبَْرتُْم فََفِريًقا َكَذّ
پس.بشريت.در.همه.کارهاي.خیري.که.انجام.داده.
و.مى.دهد.بر.سر.سفره.پیامبران.نشسته.است!.اين.
از.آن.جهت.اســت.که.اين.سنت.و.خیر.و.میراث.از.
پدرمان.آدم.علیه.السالم.آغاز.گشته.و.تعلیم.داده.شده.
و.سپس.همه.پیامبران.از.نســل.او.آن.را.تکمیل.و.
تبیین.کرده.و.بر.آن.تأکید.کرده.اند..اما.اگر.پیامبران.
را.حاکمان.و.ظالمان.و.فاسدان،.تکذيب.نمى.کردند،.
تمامى.دستاوردهاي.هدايتى.آنان.)و.نه.بعضى.از.آن(،.
مورد.عمل.قرار.مى.گرفت.و.وضعیت.جهان.بهتر.از.
اين.شــرايطي.بود.که.اکنون.هست..ربا.و.تبعیض.و.
فساد.و.ظلم.و.ناپاکى.و.حرام.و.ساير.قبائح.که.اکنون.
رايج.و.دامنگیر.بشــريت.است،.میراث.آنان.نبوده.و.

نیست.
سخن.ديگر.وظیفه.و.نقش.و.مأموريت.میراث.داران.
است..آنان.که.راه.انبیاء.را.مى.سپرند.بايد.همه.روزه.در.
تبلیغ.اين.آموزه.ها.در.جهان،.نقش.آفرينى.کنند.تا.
اين.تعالیم.در.جهان.نهادينه.شود..چنان.که.پاره.اي.از.
آن.ها.در.طول.تاريخ،.نهادينه.و.تبديل.به.فرهنگ.شد..
اکنون.که.عصر.رسانه.است.و.جهان.چون.يک.دهکده.

شده.اســت.که.صداها.خیلي.زود.به.هم.

مى.رســد،.مأموريت.دينداران.سنگین.تر.

است.تا.پیام.انبیاء.به.همه.رسانده.شود..

اگر.چنین.کنیم.جامعه.جهانى.زودتر.به.

حلقه.عدالت.و.قسطي.که.خدا.با.آمدن.آخرين.امام.و.
حجت.الهى.نويد.داده.است،.خواهد.رسید.

ویژگي پیامبران •
گفتم:.کســانى.که.حامل.بار.سنگین.وحى.الهى.
هســتند.و.مقام.سفارت.و.نمايندگى.حق.متعال.را.

دارند،.بايد.داراي.چه.ويژگى.هايى.باشند؟
گفت:.مردم.به.پیامبرى.اعتماد.مى.کنند.که.سابقه.
خوبي.داشــته.و.خوشنام.و.صالح.باشد..از.فردى.که.
سوءسابقه.داشته.باشد،.کسى.نصیحت.و.راهنمايى.
نمى.پذيرد..اين.اصل.عقلى،.ايجاب.مى.کند.پیامبر،.
معصوم.باشــد..»عصمت«،.از.نخستین.ويژگى.هاي.

پیامبران.است.
گفتم:.ديگر.بگو!.

گفت:.ويژگى.هاي.بعدى،.علم.و.قدرت.است..قرار.

است.از.اين.نماينده.الهى،.مردم.چیزهايى.بیاموزند..

اگر.علمــش.افزون.از.مردم.نباشــد،.آموختن.از.او.

منتفى.است..همچنین.بروز.معجزه.و.نشانه.صدق،.

ايجاب.مى.کند.او.از.قدرتى.فوق.العاده.برخوردار.باشد.

تا.ضمن.اثبات.صدق.او.در.دعوت،.جلب.اعتماد.مردم.

را.بنمايد.و.نشان.دهد.با.مبدأ.همه.قدرت.ها.در.ارتباط.
است.

گفتم:.ديگر.چه.ويژگى.هايى.بايد.داشته.باشد؟.
گفت:.صدق،.امانت،.مردم.دوستى.و.ساير.ملکات.
انســانى.از.ديگر.ويژگى.هاي.پیامبران.بوده.اســت..
همچنین.پیامبران،.مردم.را.به.خدا.دعوت.مي.کردند.
و.بــراي.خود.شــأنى.جز.رســالت.و.عبوديت.قائل.
نبودنــد،.در.نقطه.مقابل.مدعیان.دروغین.پیامبري.
مردم.را.به.ســوي.خويش.فراخوانده.و.از.اين.دعوي.
براي.فريب.مردم.و.رسیدن.به.متاع.دنیوى.و.مال.و.
مقام،.سوءاستفاده.مى.کردند..پیامبران.نفوذ.کالم.و.
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اگر علمش افزون 

از مردم نباشد، 

آموختن از او 

منتفی است. 

همچنین بروز 

معجزه و نشانه 

صدق، ایجاب 

می کند او از 

قدرتی فوق العاده 

برخوردار باشد تا 

ضمن اثبات صدق 

او در دعوت، جلب 

اعتماد مردم را 

بنماید و نشان 

دهد با مبدأ 

همه قدرت ها در 

ارتباط است

رسوخ.در.دل.ها.و.جذب.قلوب.کسانى.که.

فطرتشان.محجوب.نشده.بود،.داشته.اند..

خود.به.آنچه.مي.گفتند،.عمل.مى.کردند.و.

اهل.ريا.و.مجامله.و.منازعه.نبوده.و.داراي.
شخصیتى.محکم.و.استوار.و.شجاع.در.عین.مهربانى.

و.صمیمیت.بودند.
گفتم:.عصمت.آنان.فقط.در.محدوده.ابالغ.رسالت.
بوده.يا.همه.زندگى.و.غیر.حاالت.وحى.و.رسالت.را.

هم.دربر.مى.گرفته.است؟.
گفت:.نه.در.همه.حال.و.شــرايطي.مي.بايســت.
معصوم.باشند.تا.مردم.به.ايشان.اعتماد.کنند..اگر.در.
موقعیت.هاي.ديگر.معصوم.نباشند.مردم.مي.گويند.
چه.بسا.در.وحى.هم.خطا.کنند.و.به.سخنان.ابالغى.
آنان.شک.کنند..بايد.در.همه.امور.معصوم.و.بي.خطا.
باشند.تا.جلب.اعتماد.عمومى.بشود..عصمت،.عنصر.

جدانشدنى.از.پیامبران.است.
گفتم:.پس.بعضي.از.خطاها.که.به.پیامبران.نسبت.
داده.شده.از.چه.قبیل.است،.مثل.خطاي.آدم.که.به.
خروج.از.بهشت.منتهى.شد.يا.خطاي.يونس.که.به.

گرفتاري.در.شکم.ماهى.انجامید.و......
گفت:.اين.ها.که.برشــمردي.از.نوع.»ترک.اولى«.
است.نه.خطا.و.گناه..يعنى.گناهى.مرتکب.نشدند،.
بلکه.کاري.را.که.ســزاوارتر.بود.انجام.ندادند.وگرنه،.
مرتکب.حرام.نشــدند..آنان.نیز.در.تیررس.شیطان.
قرار.دارند.و.شیطان.رهايشان.نمى.کند،.اما.حريفشان.
در.انداختن.به.گناه.و.حرام.نیســت،.حداکثر.اينکه.
يک.امر.سزوارتر.را.ترک.مي.کنند.که.به.عصمت.شان.
خللي.وارد.نمى.سازد.و.البته.جايگاه.و.مقام.و.رتبه.آنان.
نیز.يکسان.نیست:.»تِلَک.الُرُسل.َفضلنا.بَعَضُهم.على.
بَعض«،.بعضى.از.مقام.باالترى.برخوردارند؛.چنان.که.
پیامبر.ما.صلى.اهلل.علیه.و.آله.برتر.از.همه.انبیاء.بوده.
و.حتى.يک.ترک.اولى.هم.نداشته.اند..همین.گونه.اند.
امامان.ما.که.درباره.عصمت.شــان.سخن.خواهیم.
گفت..امام.دوازدهم.ما.عالوه.بر.عصمت،.عابدترين.
انسان.است.که.قريب.دوازده.قرن.خدا.را.به.بهترين.و.

کامل.ترين.وجه.عبادت.نموده.حق.بندگى.

را.به.جــا.آورده.و.محبوب.تريــن.فرد.نزد.
خداي.متعال.است.

ختم نبوت •
از.جمله.صفــات.زيباي.پیامبر.ما.غیر.از.»رحمة.
للعالمین/.رحمت.براي.جهانیان«.و.»سیدالمرسلین/.
آقا.و.سرور.رسوالن«،.يکى.هم.صفت.»خاتم.النبیین/.
پايان.بخش.پیامبران«.است..مفهوم.اين.صفت.نورانى.
اين.است.که.نبوت.و.رسالت.به.وجود.شريفش.پايان.
يافت.و.شريعتش.به.عنوان.»آخرين.شريعت.الهى«.
معرفى.شد..نشان.زيباي.ختم.نبوت،.فقط.بر.اندام.
او.و.شريعتش.نشســت.و.وصف.جاودانگى.دينش،.
. .صلى.اهلل.علیه.و.آلهـ. اين.گونه.در.قرآن.آمد:.محمد.ـ.
پدر.هیچ.يک.از.مردان.شما.نیست.)يعنى.فرزند.پسر.
ندارد(.اما.فرستاده.خدا.و.آخرين.پیامبران.است.»ما.
کاَن.محمٌد.اَبا.اَحٍد.ِمن.رِجالُِکم.َو.لِکن.َرُســوَل.اهلل.َو.
خاتََم.الَنبییَن«..يعنى.دين.اسالم.تا.پايان.جهان.تداوم.
دارد.و.تنها.آئین.مورد.رضايت.الهى.است.و.گرايش.
به.آيینى.جز.آن.مقبول.درگاه.الهى.نیست.»َوَمن يَْبتَِغ 

َغْیَر اْلِْساَلِم ِدينًا فََلن يُْقبََل ِمْنُه«.
چرا.اين.دين.قابلیت.ختمیت.و.جاودانگى.دارد؟.
زيرا.کامل.ترين.دين.از.جنبه.هاي.معرفت.شناسي.و.
پايدارترين.شريعت.براي.احکام.و.وظايف.شخصى.
و.اجتماعى.و.معنوى.و.عبادى.است..قرآن،.منشور.
جاودانه.ايــن.دين،.آخرين.کتاب.الهى.اســت.که.
هدايت.جهانیان.در.دستور.کار.اوست.»تَبَاَرَک الَِّذي 

َل الُْفْرقَاَن َعَلى َعْبِدهِ لِیَُكوَن لِْلَعالَِمیَن نَِذيًرا«. نََزّ
ديگر.ويژگى.ها.و.قابلیت.هاى.اسالم:.وجود.امامان.
منصوب.از.طرف.خداونــد.به.عنوان.مبین.کتاب.و.
هاديان.خلــق؛.برنامه.ريزى.و.مأموريت.فراگیر.براي.
مؤمنان.به.منظور.تعلیم.و.تبلیغ.و.هجرت.و.ارشــاد.
و.نشر.آموزه.ها؛.نظام.حقوقى.و.فقهى.حکیمانه.براي.
موضوعات.ثابت.و.متغیر..اين.ها.همه.زمینه.هايى.است.

که.اين.دين.را.قابلیت.جاودانگى.مى.دهد.
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چرا این دین 

قابلیت ختمیت و 

جاودانگی دارد؟ 

زیرا کامل ترین 

دین از جنبه هاي 

معرفت شناسي 

و پایدارترین 

شریعت براي 

احکام و وظایف 

شخصی و اجتماعی 

و معنوی و عبادی 

است

اگر.با.ختــم.نبوت،.پیامبــري.پايان.

پذيرفته،.خداوند.چگونه.و.به.چه.طريقى.

هدايت.هاي.خويش.را.به.مردم.مى.رساند؟.

پاســخ:.از.طريق.امامان.)اما.نه.به.شکل.
وحى.زيرا.وحى.با.قرآن،پايان.پذيرفت(.اما.از.طريق.
اعطاي.علم.و.الهام.و.نزول.اخبارات.غیبى.بر.قلب.و.
فؤاد.امام.در.موقعیت.هاي.ويژه.مثل.شــب.قدر،.اين.
ارتباط.تداوم.دارد..حفظ.ديــن.از.تحريف،.در.گرو.
تبیین.عالمانــه.آن.ها.صورت.پذيرفته.و.تنها.قرائت.
صحیح.از.دين،.قرائت.مبتنى.بر.میراث.علمى.آنان.
است..مکتب.علمى.اهل.البیت.علیهم.السالم،.در.طول.
اين.سال.ها.و.قرون،.میلیون.ها.عالم.فرهیخته.را.تربیت.
کرده.که.هرکدام.مشعلي.فروزان.فرا.راه.هدايت.خلق.
بوده.اند.و.اين.قابلیــت.را.دارد.که.همچنان.هدايت.

علمى.را.ادامه.دهد.
بايد.اضافه.کرد.کــه.مدعیانى.دروغ.پرداز،.پس.از.
اسالم،.آمدند.و.دعوي.نبوت.کردند.و.چه.بسا.بعد.از.

اين.نیز.بیايند،.تکلیف.مردم.با.آن.ها.چیست؟
اوالً.اين.مدعیان.خود.رسواگر.خويش.براي.اهل.
خرد.شــدند؛.زيرا.کپى.هاي.ناقص.و.بي.رنگ.از.کار.
پیامبران.حقیقى.هرگز.جاي.نسخه.اصل.را.نخواهد.
گرفت:.نداشــتن.معجزه.و.بّینــه،.عدم.پايبندى.به.
ســخنان.خود،.عجز.از.آوردن.کتابى.همانند.قرآن،.
وجود.تناقضات.فــراوان.در.بیان.و.اجرا؛.سســتى.
مبانــى.و.محتوا،.از.جمله.دالئل.عدم.توفیق.آن.ها.و.
رسوايى.شان.در.اين.دعوت.ها.بوده.است..شايد.چند.
صباحى.جــوالن.دهند.اما.دوام.نخواهند.داشــت..
مردودِي.نزد.خردمندان،.از.همان.آغاز،.طبل.بطالن.
آنــان.را.به.صــدا.درآورده.و.آبرويى.برايشــان.باقى.
نگذاشته.اســت..چنان.که.در.مورد.امثال.مسیلمه.
کذاب.در.ابتداي.اسالم.و.در.زمان.ما.قاديانیه.و.بهائیه.
آشکار.گشت..سرنوشت.دين.جاودانه.الهى،.با.ظهور.
.و.سپس. .حضرت.مهدى.علیه.السالم.ـ. آخرين.امامـ.

رجعت.و.برپايى.قیامت.رقم.خورده.است.

معجزه جاوید •
يک.ادعا.فراروي.تاريخ!.يک.مبارزطلبى.
بزرگ!.يک.تحّدي.آشــکار.و.بدون.زمان!.
»اگــر.همه.انســان.ها.و.جّنیــان.جمع.
شــوند.و.دست.به.دســت.هم.دهند.و.با.کمک.هم.
ســعى.کنند.تا.همچون.اين.کتاب.قرآن.را.بیاورند،.
نخواهند.توانست.همانند.آن.را.بیاورند«.و.ديديم.که.
نتوانستند.و.نخواهند.توانست..اين.معناي.جاودانگي.
اين.دين.است.و.معجزه.جاويد.آن.يعنى.قرآن!.»ُقل.
.َعلَى.أَن.يَأْتُوا.بِِمْثِل.َهَذا. لَِّئِن.اْجَتَمَعِت.اإْلِنُس.َو.الِْجُنّ
الُْقْرآِن.اَل.يَأْتُوَن.بِِمْثلِِه.َولَْو.َکاَن.بَْعُضُهْم.لَِبْعٍض.َظِهیًرا«.
خوب.است.اين.کتاب.را.از.زبان.خودش،.بیشتر.
بشناسیم:.اين.منشور.جاودانه،.آخرين.کتاب.الهى.
اســت.که.هدايت.جهانیان.در.دســتور.کار.اوست: 
َل الُْفْرقَاَن َعَلى َعْبِدهِ لِیَُكوَن لِْلَعالَِمیَن  »تَبَاَرَک الَِّذي نََزّ
نَِذيًرا«؛ اين.کتاب.تبیان.همه.چیز.و.رحمت.و.بشارت.
لْنَا َعَلْیَک الِْكتَاَب تِْبیَانًا لُِكِلّ  براي.مسلمانان.است:.»و َنََزّ
 و َبُْشَری لِْلُمْسلِِمیَن«؛.اين.کتاب،.

ً

ة

َ

م

ْ

ح

َ

َشْيٍء و َُهًدی و َر
ُل ِمَن الُْقْرآِن  شفاء.و.رحمت.براي.مؤمنان.است:.»َونُنَِزّ
 لِْلُمْؤِمنِیَن«؛.در.اين.کتاب،.تفصیل.

ٌ

ة

َ

م

ْ

ح

َ

َما ُهَو ِشَفاٌء و َر
هر.موضوعى،.موجود.است.و.براي.مؤمنان.به.خويش،.
هدايت.و.رحمت.است:.»و َتَْفِصیَل ُكِلّ َشْيٍء و َُهًدی 
 لَِقْوٍم يُْؤِمنُوَن«؛ اين.کتاب،.موعظه.اي.از.جانب.

ً

ة

َ

م

ْ

ح

َ

و َر
پروردگارتان.و.شفاي.سینه.هاست.و.هدايت.و.رحمت.
بُِّكْم  ةٌ ِمّن َرّ َ

ظ

ِ

ع

ْ

و

َّ

براي.مؤمنان.»أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءتُْكم م
 لِّْلُمْؤِمنِیَن«....

ٌ

ة

َ

م

ْ

ح

َ

ُدوِر و َُهًدی َو ر و َِشَفاٌء لَِّما فِي الُصّ
اين.مجموعه.»هدايت«.و.»رحمت«.و.»موعظه«.و.
»شفاي.سینه.ها«.و.»بشارت«.و.»تبیان.همه.چیز«،.
يک.برنامه.زندگى.همیشگى.براي.همه.نسل.ها.بوده.

و.خواهد.بود.
»اعجاز«.است.چون.کسي.همانند.آن.را.نیاورده.
و.»جاويد«.اســت.زيرا.ناســخى.نــدارد.و.داروي.
آالم.انســان.ها.در.همه.دوره.هاســت..آيا.اعجاز.آن.
فقط.به.خاطر.ادبیات.و.الفاظ.آن.اســت.يا.محتوا.و.
مفاهیمش.يــا.هردو؟.بله.هردو..ظــرف.و.مظروف.
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کپی هاي ناقص 

و بي رنگ از کار 

پیامبران حقیقی 

هرگز جاي نسخه 

اصل را نخواهد 

گرفت: نداشتن 

معجزه و بّینه، 

عدم پایبندی به 

سخنان خود، عجز 

از آوردن کتابی 

همانند قرآن، 

وجود تناقضات 

فراوان در بیان 

و اجرا؛ سستی 

مبانی و محتوا، از 

جمله دالئل عدم 

توفیق آن ها و 

رسوایی شان در 

این دعوت ها بوده 
است

هردو.اعجازند.و.شگفت..به.فرموده.پیامبر.

صلى.اهلل.علیه.و.آله.دانشمندان.از.آن.سیر.
نمى.شــوند.و.عجائبش،.پايان.ندارد.»ال 
تَشبَُع ِمنُه الُعَلماُء َو ال تَنَقضى َعجائِبُُه«.و.

به.توصیف.امیرالمؤمنین.علیه.السالم.در.نهج.البالغه:.

»چراغى.که.فروزندگیش.کاستى.نیابد،.دريايى.که.

ژرفايش.دانسته.نگردد.و.راهى.که.رونده.اش.را.گمراه.

نکند.و.پرتوى.که.روشنايیش.تاريکى.نگیرد.و.فرقانى.

که.برهانش.خاموشى.نپذيرد.و.بنیانى.که.ارکانش.

ويران.نگردد.و.شفايى.که.در.آن.بیم.بیمارى.نباشد.

و.پیروزيى.که.يارانش.منهــزم.نگردند.و.حقى.که.

ياورانش.مغلوب.و.خوار.نشــوند..معدن.ايمان.است.

و.عین.ايمان،.چشمه.هاى.علم.است.و.درياهاى.آن،.

باغ.هاى.عدل.اســت.و.آبگیرهاى.آن،.ســنگ.بناى.

اســالم.است.و.شــالوده.آن،.وادي.هاى.حق.است.و.

دشــت.هاى.هموار.آن..دريايى.است.که.بردارندگان.

آب.خالیش.نسازند،.چشمه.هايى.است.که.هرچه.از.
آب.آن.کشند،.پايان.نپذيرد...«.

مگر.کسي.توان.هماوردي.با.خدا.در.معجزات.را.

داشته.و.دارد؟.هرگز!.اگر.کسي.توانست.چون.بینات.

و.معجزات.موسى.و.عیسى.بیاورد،.همچون.قرآن.را.

هم.خواهد.آورد!.نیاورده.اند.و.نخواهند.آورد..در.مورد.

اعجاز.قرآن.بايد.افزود.بســیارى.از.شگفتى.هايش.را.

حامالن.علم.آن.يعنى.پیامبر.و.امامان.علیهم.السالم.
بايد.تبیین.نمايند.»بَــْل ُهَو آيَاٌت بَیِّنَاٌت فِي ُصُدوِر 
الَِّذيَن أُوتُوا الِْعْلَم«..تفصیل.علومش.را.بايد.از.راسخون.
در.علم.قرآن.پرســید.که.اهل.بیت.پیامبرند.»أَيَْن 
اِسُخوَن فِي الِْعْلِم ُدونَنَا«..دعا.کنیم. الَِّذيَن َزَعُموا أَنَُّهُم الَرّ
بیايد.شريک.و.راســخ.امروزين.علم.قرآن،.حضرت.
صاحب.الزمان.سالم.اهلل.علیه،.تا.در.محضر.نورانى.او.
حاضر.شويم.و.از.او.شگفتى.هاي.قرآن.را.بشنويم.و.

لذت.بريم.

سیره و اخالق •
انصاف.ده،.آيا.کسي.که.خدايش.او.را.داراي.ُخلق.

عظیم.شمرده،.ما.توان.وصف.او.را.داريم؟.

»إنَّک لََعلى ُخُلٍق َعظیم«....پیامبرى.که.

آن.قدر.بر.هدايت.مردم.اصرار.داشــت.که.

مى.خواســت.جان.خود.را.در.اين.راه.فدا.

کنــد..خداي.بزرگ.به.او.فرمود:.شــايد.تو.از.اينکه.

مشرکان.ايمان.نمى.آورند.مى.خواهى.خود.را.به.هالکت.

افکنى.»لََعَلَّک بَاِخع ٌ نَْفَسَک أاَلَّ يَُكونُوا ُمْؤِمنِینَ «.و.يا.

شايد.مى.خواهى.از.اين.اندوه.که.آنان.به.اين.سخن.
ايمان.نمى.آورند.خود.را.هالک.نمايى.»فََلَعّلَک باِخع ٌ 
نَْفَسَک َعلى آثاِرِهمْ  اِن ْ لَم ْيُْؤِمنُوا بِهَذا الَْحديث اََسفا« و.
در.جاي.ديگر.از.او.مى.خواهد.اين.اندازه.از.گمراهى.
مردم.حســرت.و.اندوه.نخورد.که.جانش.را.از.دست.
بدهد.»فاََل تَْذَهب ْ نَْفُسَک َعَلْیِهمْ  َحَسَرات«....مهربانى.
به.مردم.و.حرص.بر.هدايت.و.خوشبختى.و.سعادت.

آن.ها.با.گوشت.و.

عجین. او. پوست.

شــده.بود..تجلى.

ايــن.مهربانى.در.

رفتار. و. اخــالق.

او.مشــهود.بود.و.
اصوالً.برانگختگي.او.به.رسالت.براي.تکمیل.اين.نوع.

اخالق.بود:.»بُِعثُت اِلُتَِمَم َمكاِرَم االَخالِق«..
تاريخ،.تنها.گوشه.اى.از.بزرگواري.ها.و.کرامت.هاي.
اخالقى.او.را.ثبت.نموده.اســت:.هرگاه.به.مجلسى.
وارد.مى.شد.در.نزديک.ترين.جاى.خالى.مى.نشست..
جلســات.او.با.اصحاب.بى.آاليش.و.حلقــه.وار.بود،.
به.گونــه.اى.که.اگر.کســى.از.بیرون.وارد.مى.شــد.
پیامبر.را.نمى.شــناخت،.اجازه.نمى.داد.کسى.پیش.
پايش.بايستد،.هرگز.پاى.خود.را.پیش.اصحاب.دراز.
نمى.کرد،.وقتى.در.حضور.فردى.مى.نشست.تا.قبل.از.
رفتن.او.لباس.و.زينت.خود.را.از.تن.خارج.نمى.کرد..
با.غنى.و.فقیر.يکسان.مصافحه.مى.کرد.و.دست.خود.
را.نمى.کشید.تا.طرف.مقابل.دست.خود.را.بکشد....
بارزترين.صفت.پســنديده.او،.آراستگى.ظاهرى.و.
نظافت.او.بود..نه.تنها.براى.خانواده.بلکه.براى.اصحاب.
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جلسات او با 

اصحاب بی آالیش 

و حلقه وار بود، 

به گونه ای که 

اگر کسی از 

بیرون وارد 

می شد پیامبر 

را نمی شناخت، 

اجازه نمی داد 

کسی پیش پایش 

بایستد، هرگز 

پای خود را پیش 

اصحاب دراز 

نمی کرد، وقتی 

در حضور فردی 

می نشست تا قبل 

از رفتن او لباس 

و زینت خود را از 

تن خارج نمی کرد. 

با غنی و فقیر 

یکسان مصافحه 

می کرد و دست 

خود را نمی کشید 

تا طرف مقابل 

دست خود را 

بکشد... بارزترین 

صفت پسندیده 

او، آراستگی 

ظاهری و نظافت 

او بود

و.مــردم.نیز.خود.را.مى.آراســت..قبل.از.

بیرون.آمدن.از.منزل.به.آينه.يا.آب.نگاه.

مى.کرد.و.موى.سر.را.شانه.مى.زد..هزينه.

عطريات.او.بیشتر.از.خوراکش.بود..همواره.
خوش.رو.بود.و.بدون.اينکه.بخندد.تبســمى.بر.لب.
داشت،.همچون.خادمان.در.کنار.سفره.مى.نشست.
و.برخالف.سیره.متکبران.و.پادشاهان.هنگام.تناول.
طعام.به.چیزى.تکیه.نمــى.زد،.بلکه.روى.زمین.يا.

فرش.مى.نشست.
.سراسر.زندگى.پیامبر.بر.نظم.و.انضباط.استوار.بود.
و.يکى.از.جلوه.هاى.نظم.او.اين.بود.که.اثاث.و.اشیاء.
و.حیوانات.خود.را.به.اســم.خاصى.نام.گذاشته.بود..
مسلمانان.را.به.همکارى.و.همیارى.سفارش.مى.کرد.
و.خود.نیز.در.کارهاى.عمومى.شرکت.مى.جست..در.
مسافرت.ها.براي.هرکس.وظیفه.اي.تعیین.مىنمود.
و.خود.نیز.وظیفه.اي.را.تقبل.مى.کرد..بخشنده.ترين.
مــردم.بود..هرگز.درهم.و.دينار.نزد.او.نمى.ماند،.اگر.
چیــزى.پیش.آن.حضرت.زيــاد.مى.آمد.تا.آن.را.به.
کسى.يا.مستحقى.نمى.رساند.به.خانه.نمى.رفت..در.
حلم.و.کنترل.خشــم،.برترين.بود..هیچ.گاه.در.فکر.
انتقام.جويى.حتى.از.دشــمنان.و.معاندان.نبود.و.در.
طول.زندگى.از.هیچ.فردى.انتقام.نگرفت..مهربانى.
با.کودکان.ســیره.او.و.از.عاداتش.بوسیدن.و.نوازش.

آنان.بود.
اين.سیره.و.اخالق،.در.جذب.مردم.به.سوي.آيین.
چنان.مؤثــر.افتاد.که.خدايش.فرمــود:.»به.برکت.
رحمت.الهى.با.آنان.نرمخو.شــدى.و.اگر.تندخو.و.
سخت.دل.بودى.قطعاً.از.پیرامونت.پراکنده.مى..شدند؛.
پس.از.آنان.درگذر.و.برايشــان.آمرزش.بخواه.و.در.
کار.ها.با.آنان.مشورت.کن.و.چون.تصمیم.گرفتى.بر.
خدا.توکل.کن.زيرا.خداوند.توکل.کنندگان.را.دوست.
مى.دارد«..امروز.شبیه.ترين.فرد.به.آن.حضرت،.َخلقاً.و.
ُخلقاً،.فرزندش.حضرت.بقیةاهلل.علیه.السالم.است.که.
همه.آن.ويژگى.هاي.مکارم.اخالقى.از.عفو.و.گذشت.
و.مهربانى.و.بخشــندگى.و.شجاعت.و.ايثار.و....در.او.

متجلى.است..امید.که.چشممان.به.ديدار.
اين.پیامبر.مجّسم.روشن.گردد.

وصایت و خالفت •
اگر.يک.شرکت.کوچک.اقتصادي.تاسیس.کرده.
باشــید.مى.دانید.تکلیف.شــرکت.از.جنبه.تعیین.
مديران،.وظايف.و.اختیارات.آن.ها،.حقوق.سهامداران،.
نحوه.انجام.تغییرات.و.نیز.تداوم.يا.انحالل.شرکت،.
همگى.در.اساســنامه.و.نیز.قانون.تجارت.مشخص.
شده.است..چطور.باور.مى.کنید.خداى.متعال.درباره.
رهبري.و.ادامه.راه.اسالم.پس.از.پیامبرش.براي.تعیین.
مسیر.و.رهبرى.و.هدايت.میلیاردها.مسلمان.چیزي.
نگفته.و.برنامه.اى.ارائه.نداده.و.تکلیف.جانشــینى.را.
مشخص.ننموده.و.نقشه.راه.اين.دين.جاودانه.را.براي.
قرون.بعدى.بیان.نکرده.باشــد؟!.آيا.با.عقل.سازگار.
اســت؟.آيا.شما.هنگام.مســافرت.طوالنى،.تکلیف.
مديريت.شرکت.يا.موسسه.يا.اداره.حتى.خانواده.خود.
را.مشــخص.و.کسي.را.به.عنوان.سرپرست.يا.مدير.
تعیین.نمى.کنید؟.چرا،.تعیین.مى.کنید..اين.تعیین.

هم.عقالنى.است.و.هم.شرعى.و.دينى.
.آماده.کردن.مردم.براي.پذيرش.جانشین.پیامبر.از.
همان.ابتداي.اسالم.انجام.شد..آنجا.که.در.»يوم.الدار«،.
پیامبر.قصد.تبلیغ.و.دعوت.بــزرگان.قوم.از.خانواده.
خويش.را.داشت،.سخن.از.جانشینى.به.میان.آورد.و.
همان.جا.على.علیه.السالم.را.به.عنوان.جانشین.خويش.
معین.فرمود..بعد.از.آن.نیز.در.مناسبت.هاي.متعدد.
ديگر.مثل.حديث.رايــت.در.جنگ.خیبر.و.حديث.
تشبیه.جانشــینى.على.براي.خويش.به.جانشینى.
َة هاروَن ِمن مُوسى  ل منزِ

ِ

هارون.براي.موسي.»اَنَت ِمنى ب
ااِّل أنُّه ال نَبِــيّ بَعدی« و.امثال.آن.تأکید.نمود.و.بعد.
به.طــور.فراگیر.و.واضح.در.غدير.خم.با.گرفتن.بیعت.
براي.او،.اين.آمادگى.و.مستندسازي.)جانشینى.على.
و.فرزندان.او.براي.رهبري.اســالم.پس.از.خويش.(.را.

نهادينه.کرد.
در.يک.ســند.جاودانه.آسمانى.نیز.به.نام.حديث.
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مسلمانان را به 

همکاری و همیاری 

سفارش می کرد 

و خود نیز در 

کارهای عمومی 

شرکت می جست. 

در مسافرت ها 

براي هرکس 

وظیفه اي تعیین 

مینمود و خود 

نیز وظیفه اي را 

تقبل می کرد. 

بخشنده ترین 

مردم بود. هرگز 

درهم و دینار 

نزد او نمی ماند، 

اگر چیزی پیش 

آن حضرت زیاد 

می آمد تا آن را به 

کسی یا مستحقی 

نمی رساند به 

خانه نمی رفت. 

در حلم و کنترل 

خشم، برترین 

بود. هیچ گاه در 

فکر انتقام جویی 

حتی از دشمنان 

و معاندان نبود و 

در طول زندگی از 

هیچ فردی انتقام 
نگرفت

شريف.لوح،.که.به.مناسبت.هديه.میالد.حسین.بن.على.

علیهماالسالم.براي.فاطمه.سالم.اهلل.علیها.فرستاده.

شد،.اسامى.امامان.دوازده.گانه.و.صفات.و.ويژگى.هاي.

آنان.تعیین.گرديد.که.توســط.جابر.صحابى.وفادار.

پیامبر.مستندسازى.گرديد..اين.مستندات.آن.چنان.

انبوه.اســت.که.فريقین.بر.آن.اذعان.داشــته.و.در.

مجموعه.هاي.گران.سنگى.چون.الغدير.و.عبقات.االنوار،.

به.تفصیل.بــا.ذکر.منابع.متعدد،.گردآورى.و.تبیین.

شــده.اســت..همان.طور.که.کتاب.هــاي.متعددي.

در.تأويل.بســیارى.از.آيات.قرآن.بــر.امر.وصايت.و.
جانشینى،.در.طول.سالیان.تألیف.شده.است.

نه.خداوند.و.نه.رســولش.در.امر.امامت.و.خالفِت.

پس.از.پیامبر،ســکوت.و.کــم.کارى.نکردند.و.همه.

مطالب.مورد.نیاز.براي.ادامه.راه.اسالم.پس.از.دوران.

نبــوت.را.کامالً.تبیین.نمودند....اما.ماجراهايى.پس.

از.ارتحــال.پیامبر.صلى.اهلل.علیه.و.آله.پیش.آمد.که.

مسیر.اسالم.را.به.سوي.ديگرى.برد....خالفت.پیامبر.

جز.چند.سال.کوتاه.آن.هم.پس.از.بیست.و.پنج.سال.

خانه.نشینى،.در.دستان.امیرمؤمنان.علیه.السالم..قرار.

نگرفــت.که.آن.هم.با.چالش.هايى.چون.جنگ.هاي.

ناکثین.و.قاسطین.و.مارقین.همراه.شد.و.سرانجام.

نیز.با.شــهادت.آن.حضرت.در.محراب.خاتمه.يافت.

و.حکومت.در.دســت.نااهالن.افتاد....اما.امامت.که.

منصبى.الهى.بود.در.امامان.ادامه.يافت.تا.امروز.که.

نوبت.به.حضرت.حجةبن الحسن.العسکرى.رسیده.

و.در.دوران.امامت.ايشــان.هســتیم.و.فیوضات.و.

هدايت.هاي.الهى.از.طريق.ايشــان.به.ما.مى.رسد.و.
موظف.به.اطاعت.از.ايشان.هستیم.

پـايـان
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 تحلیلی از عظمت علمی امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب و تجلی آن
 در دوران ظهور امام عصر علیهم السالم

 حسن طالعی



چکیده : پیامبر.خاتم.در.زمان.

حیات.پربرکت.خويش،.ابوابى.از.

دانش.را.به.روى.جانشین.خويش.گشود.که.از.هر.باب.

آن.هزاران.باب.ديگر.گشوده.مى.شود..آصف.دارنده.ى.

مقام.»جزيى.از.علم.کتاب«.در.جابجايى.تخت.عظیم.

بلقیس.در.کمتر.از.چشــم.به.هم.زدنى.موفق.بود..اگر.

کســى.دانش.کل.کتاب.را.داشته.باشــد،.چه.خواهد.

کرد؟.و.کسى.که.وارث.اين.دانش.باشد.و.اجازه.ى.نشر.

دانشى.به.او.عطا.شود.که.بمراتب.باالتر.و.گسترده.تر.از.

دانش.هاى.قبلى.است،.چه.خواهدکرد!..در.اين.مقاله.

با.عنايــت.به.اين.توان.اعطايى.الهى.به.حجت.برحق.

خداوند،.از.توان.مقابله.ى.قیامگر.آسمانى)عج(.با.تمام.

قدرت.هاى.جانى.جهانى،.فقط.با.يک.ســالح.ساده.و.
ابتدايى،.رفع.استبعاد.خواهدشد..

کلید واژه:.مهدويت،.امام.دوازدهم،.قیام.به.ســیف،.

تفســیر،.دانش.امامان،.دانش.امیرالمؤمنین،.ظهور.
موعود،.هزار.سال.قبل.از.میالد،.سلیمان.نبى

مقـاالت
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تفاسیر این نکته 

را گوشزد 

کرده اند که 

صرف دانستن و 

بیان اسم اعظم 

کارساز نیست، 

بلکه شخصی که 

به مقام وصایت 

نبّی خدا می رسد، 

باید از تقوا و 

دانشی برخوردار 

باشد که بتواند از 

این قبیل کارهای 

خارق العاده انجام 

دهد 

پیامبران.سفیران.خداوندند.. مقدمه: 

خداى.متعال.آنان.را.به.دو.سالح.مجهز.

کرده؛.يکى.دانش.اعطايى.خداوند.است.و.

ديگرى.قدرت.خارق.العاده.که.آيه.و.بینه.
الهى.اســت..نکته.مهم.در.مقايسه.میان.پیامبران.
اين.است.که.هرچه.ديگر.پیامبران.از.علم.و.قدرت.
داشته.اند،.نبى.خاتم.صلى.اهلل.علیه.و.آله،.به..مراتب.
باالتــر.از.آن.ها.را.دارد..نکته.قابل.توجه.ديگر.آنکه،.
آنچه.خداوند.به.پیامبــرش.اعطا.کرده.همه.را.جز.
نبوت.در.اختیار.جانشــین.بالفصل.ايشان.حضرت.
امیرالمؤمنین.علیه.السالم..نیز.نهاده..است..اگر.اين.
موارد.را.پذيرفته.باشیم،.قبول.اين.نکته.دشوار.نیست.
که.رتبه.جانشــینان.رسول.خاتم.از.انبیاى.پیشین.

باالتر.است..
در.اين.مقاله.به.بررسى.ابعاد.اين.قضیه.با.توجه.
به.دوران.ظهور.امام.عصر.علیه.السالم..مى.پردازيم..

علم علوی، دانش مهدوی •
اعوذ بالل من الشیطان الرجیم

َِّذی ِعنَدهُ ِعْلٌم ِمَن الِْكتَاِب أَنَا َءاتِیَک بِِه قَْبَل أَن  قَاَل ال
يَْرتَدَّ إِلَْیَک َطْرفَُک!

ا ِعنَدهُ، قَاَل: َهَذا ِمن فَْضِل َربّى   ا َرَءاهُ ُمْســتَِقرًّ فََلمَّ
لِیَْبُلَونِى َء أَْشُكُر أَْم أَْكُفُر؛ 

ََّما يَْشُكُر لِنَْفِسِه، َو َمن َكَفَر فَإنَّ َربّى  َو َمن َشَكَر فَإن
َغنىٌّ  َكِريٌم.

ظاهر.آيه.چهلم.سوره.نمل.از.جابه.جايى.تختى.

ســلطنتى.حکايت.دارد..اين.کار.به.همت.شخصى.

صورت.گرفته.که.دانشى.از.کتاب.)ِعلٌم.ِمَن.الِکتاب(..
را.داشته..است.

درباره.نام.شخصى.که.اين.جزء.از.دانش.کتاب.نزد.

او.بوده،.چندين.قول.بیان.شده..است:.خضر،.أسطوع،.

ملیخا..)طوسى،.التبیان.في.تفسیرالقرآن..8:.96.(.

و.نیز.جبريیل؛.و.حتى.خود.حضرت.ســلیمان.نیز.

گفته..شده.)گنابادى،.تفسیر.بیان.السعادۀ.في.مقامات.

العبادۀ..3:.174-173.(.و.به..اعتقاد.صاحب.المیزان.

اين.وجوهى.است.که.بر.هیچ.يک.از.آن.ها.

دلیلى.نیست..)موسوى.همدانى،.ترجمه.
المیزان..15:.517(..

البته.شیعیان.با.داشتن.رواياتى.که.از.

خاندان.وحى.صادر.شده.و.او.را.عاصف.بن.برخیا.وصّى.

حضرت.سلیمان.معرفى.مى.کنند.)فیض.کاشانى،.

الصافي.4:.67؛.بروجردى،.جامع.5:.127(.از.تمامى.

اين..اقوال.بى.نیازند...به.گفته.برخى.مفســران،.آن.

.دانش،.آگاهى.بر.اسم.اعظم.الهى.بوده..است.)طوسى،.

التبیان.في.تفسیر.القرآن.8:.96(.و.او.با.داشتن.اسم.
اعظم.الهى.توانست.اين..کار.بزرگ.را.انجام.دهد.

آصف.به.ســلیمان.گفت:.چشــمت.را.به.سويى.

بیفکن.تا.نگاهت.تمام.شــود..سلیمان.چشمش.را.

به.طــرف.»يمن«.افکند.و.آصــف.دعا.کرد.و.تخت.

بلقیس.در.جايى.که.در.شهر.»مأرب«.بود.به.زمین.

فرو.رفت.و.به.قدرت.خداوند،.پیش.از.آنکه.سلیمان.

چشمش.را.به.هم.زند،.تخت.جلو.او.در.»شام«.ظاهر.
شد..).طبرسى،.ترجمه.جوامع.الجامع.4:.469(..

از.طرفى.مفسران.از.عظمت.اين..تخت.پادشاهى.
سخنانى.گفته.اند:

تختى.آراســته.به.طــال.و.نقــره.و.دّر.و.ياقوت،.

پايه.هايش.از.ياقوت.قرمز.و.زبرجد.ســبز؛.طولش.

80.ذراع،.عرضــش.نصف.طولــش.و.ارتفاعش.30.

ذراع.بوده..اســت..)جالل.الدين،.تفسیر.الجاللین:.

382(.هرکدام.از.طول.و.عرض.و.ارتفاع.آن..را.ســى.

ذراع.نیز.گفته.اند..).بیضاوى،.أنوار.التنزيل.و.أســرار.

التأويل.4:.158(...همچنین.80در80در80.نیز.گفته.

.شده.)مالحويش.آل.غازى،.بیان.المعاني.2:.321(..

هرچند.همگى.اقوال.در.آراستگِى.عجیب.اين..تخت.
مشترکند.

تفاسیر.اين.نکته.را.گوشــزد.کرده.اند.که.صرف.

دانستن.و.بیان.اســم.اعظم.کارساز.نیست.)مکارم.

شــیرازى،.األمثل.في.تفسیر.کتاب.اهلل.المنزل.12:.

72(،.بلکه.شــخصى.که.به.مقام.وصايت.نبّى.خدا.

مى.رســد،.بايد.از.تقوا.و.دانشى.برخوردار.باشد.که.



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

161
..تـابستـان.96 ..شمـاره.چـهـار..

امام دوازدهم 

ـ که سالم 

بی پایان خداوند 

بر ایشان بادـ  

فرزند یازدهمین 

امام حضرت 

حسن بن علی 

العسکری 

علیهما السالم نیز 

از نسل حضرت 

امیرالمؤمنین 

علیه السالم  است 

و علم آن  حضرت 

را به توارث 

به اعطای الهی دارا 
است

بتوانــد.از.اين.قبیل.کارهاى.خارق.العاده.
انجام.دهد.

.برخى.از.مفسران.در.اين.زمینه.انسان.

.را.مرکــب.از.دو.جــزء.ملکى.و.ملکوتى.
دانسته.اند.)گنابادى،.تفسیر.بیان.السعادۀ.في.مقامات.
العبــادۀ.3.:174-173(.و.حتى.برخى.عصمت.را.از.
اين..کارهاى.خدايى.نتیجه.گرفته.اند.)صادقى.تهرانى،.
البالغ.في.تفسیر.القرآن.بالقرآن:.380(..همچنین.
مفســران.در.بیان.علم.امامان.مستند.به.آيه.»َمن.
ِعنَدُه.ِعلُم.الِکتاِب«.اوج.عظمت.دانش.امیرالمؤمنین.
را.يادآور.شده.اند.).نجفى.خمینى،.تفسیر.آسان.15:.

.)69
اما.آنچه.ايــن.مقاله.در.پى.آن.اســت.تذکر.اين.
نکته.اســت.که.امام.دوازدهم.ـ.که.ســالم.بى.پايان.
.فرزند.يازدهمین.امام.حضرت. خداوند.بر.ايشان.بادـ.
حسن.بن.على.العســکرى.علیهما.السالم.نیز.از.نسل.
حضرت.امیرالمؤمنین.علیه.الســالم..است.و.علم.آن..
حضرت.را.به.توارث.به.اعطاى.الهى.دارا.اســت..پس.
شــیعیان.آن.حضرت.افتخار.مى.کنند.که.امامشان.
به.نص.قرآن،.گســتره.علم.خداوند.را.به.اعطاى.الهى.

دارد..
نکته..دوم.اينکه.شرافت.مقام.اوصیاى.پیامبر.خاتم،.
هم.بر.اوصیا.و.هم.بر.انبیاى.قبل.نیز.معلوم.است..در.
اخبار.زيادى.در.کافى.و.بصائرالدرجات.و.ساير.کتب.
إخبار.دارد.که.اســم.اعظم.الهى.هفتاد.و.سه.حرف.
اســت.و.نزد.آصف.يک.حرف.بود....و.نزد.پیغمبر.و.
ائمه.هفتــاد.و.دو.حرف....)طیب،.أطیب.البیان.في.

تفسیرالقرآن.10:.144(.
ثالثاً.اگر.حتى.علم.امام.عصرعلیه.السالم.را.در.حّد.
علم.آصف.بن.برخیا.هم.بدانیم.نه.بیشتر!1.پاسخ.به.
سؤالى.که.شايد.ذهن.بسیارى.از.مردم.ما.را.به.خود.

مشغول.کرده،.از.آن.فهمیده.مى.شود.
.که.پیشرفت. مردم.عموماً.مى.پرسند.در.اين.عصرـ.
سالح.هاى.جنگى.و.کشنده.چنان.دنیا.را.فرا.گرفته.
که.قدرت.هاى.بزرگ.نیز.بر.خود.در.هراسند.ـ.امام.

علیه.الســالم.چگونه.با.شمشــیر.ظهور.
مى.کنند؟

.اين.ســؤال.برخاسته.از.رواياتى.است.
که.قیام.امام.را.با.شمشیر.بیان.مى.کنند.

قبل.از.بررسى.اين..پرسش،.چند.نکته.را.به.اختصار.

درباره.علم.مخصوص.برگزيدگان.الهى.باهم.گفتگو.
کنیم:

در.المیــزان.آمــده:.علم.مذکور.از.ســنخ.علوم.

فکرى.و.اکتسابى.نیست.)موسوى.همدانى،.ترجمه.

المیزان.15:.518(..اگر.چنین.است.که.هست،.پس.

چگونه.به.قرآن.که.مى.رسند.مى.گويند:.پیامبر.خدا.

اين.دانش.را.از.بحیرا.و....فراگرفت؟!.درحالى.که.همه.

مى.دانند.دانش.پیامبر،.بشرى.و.زمینى.و.اکتسابى.
نیست،.بلکه.الهى.و.آسمانى.و.موهبتى.است.

.از.طرفى.مى.دانیم.که.درباره.عصر.طاليى.ظهور.و.

ظاهر.شدن.علم.مخصوص.امام.عصرعلیه.السالم،.علم.

محدود.بشرى.با.همه.پیشرفتش.فقط.دو.حرف.از.

27.حرف.را.دارد؛.يعنى.بیش.از.12.برابر.علم.فعلى.

را.آن.امام.علیه.الســالم.در.دوران.ظهور.پرسرورش.

آشکار.مى.کند.2.اين..آيه.به.راحتى.اين..قبیل.سؤاالت.
را.پاسخ.مى.دهد.

اگر.قرار.باشد.جناب.آصف.که.جزئى.از.علم.کتاب.

را.داشته،.تختى.با.آن..عظمت.را.در.يک.چشم...برهم.

زدن.از.کشورى.به.کشور.ديگرى.منتقل.کند،.امام.
زمان.علیه.الســالم.که.جانشین.راستین.»َمن ِعنَدُه 
ِعلُم الِكتاب«.)رعد:43(..و.معلم.علوم.ناگفته.تا.آن.
زمان.است؛.آيا.نمى.تواند.تمام.سالح.هاى.جنگى.و.
حتى.ســکوهاى.پرتاب.موشک.را.از.جايى.به.جاى.
ديگر.منتقل.کنــد؟.درحالى.که.همه.مى.دانند.اين.
توان.به.قدرت.الهى.در.او.هســت.و.نسبت.به.آنچه.
از.دانش.و.توان.الهى.دارد،.قابل.ذکر.نیســت..حال.
اين.سؤال.مطرح.مى.شود.که.اگر.آن..حضرت.به.اذن.
الهى،.بشر.ناجوانمرد.را.خلع.سالح.کند؛.همان.بشرى.
که.به.دلیل..استکبارش،.سخن.حق.را.پذيرا.نیست،.

آيا.نوبت.به.جنگ.جوانمردانه.نمى.رسد؟
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ما خود را بسیار 

کمتر از آن 

می دانیم که 

بخواهیم برای 

امام علیه السالم 

تعیین تکلیف 

کنیم! هدف از 

طرح این  مسئله، 

زدودن زنگارهای 

شک و تردید از 

دل های کسانی 

است که هنوز 

باور ندارند که 

»ِان اهللَ َعلی ُکل 

َشیٍء َقدیر!«

بــراى.آنکه.در.قدرت.علمــى.و.توان.

فوق.العاده.آن.حضرت.در.کندن.ســکوى.

پرتاب.موشک.نیز.شــک.نکنیم،.به..ياد.

آوريــم.که.به..نص.قرآن.کريــم.و.روايات.
بیان.کننده.آيات،.در.منطقه.اى.که.قوم.فاسد.نبى.خدا.
حضرت.لوط.ســاکن.بودند.زمین.به..قدرت.الهى.از.
جا.کنده..شد.و.آن.قدر.باال.رفت.که.ساکنان.آسمان.
زوزه.سگان.و.بانگ.خروسشان.را.شنیدند!.)کلینى،.
کافى8:.327.ح505:.جبريیل.تا.هفت.طبقه.زمین.
را.برکند.و.به.آسمان.ها.برد.و.آن.را.واژگون.کرد(...و.
فراموش.نکرده.ايم.که.خود.حضرت.لوط.گوينده.اين.
کالم.حق.است:.»اَو آوی اِلى ُركن َشديد«.)هود:80(.
پس.چه.جاى.تعجب.از.قدرت.امام.زمان.علیه.السالم؟
تفاسیر.درباره.اين.ماجراى.عبرت.آموز.گفته.اند:.
اين.آيه.شريفه.سنگي.اســت.بر.دهان.کسانى.که.
منکر.قدرت.انبیاء.و.ائمه..علیهم.الســالم.هســتند.

)طیب،.أطیب.البیان.في.تفسیرالقرآن10:.144(.
توجــه.داريم.که.ما.خود.را.بســیار.کمتــر.از.آن.
مى.دانیم.که.بخواهیم.براى.امام.علیه.الســالم.تعیین.
تکلیف.کنیم!.هــدف.از.طرح.اين..مســئله،.زدودن.
زنگارهاى.شــک.و.ترديد.از.دل.هاى.کسانى.است.که.
هنوز.باور.ندارند.که.»اِن اللَ َعلى ُكل َشــىٍء قَدير!«.و.
هنوز.نمى.دانند.و.يا.نمى.خواهند.باور.کنند.که.»در.اين.
جهان.رازهاى.ناگشوده.بسیار.است«..)قرشى،.تفسیر.

أحسن.الحديث.7:.460(.

نتیجه •
هیچ.کــس.در.ســعه.دانــش.علــوى،.گوينــده.
به.حق.ســلونى،.باب.دانش.نبوى،.امیــر.اهل.ايمان،.
على.بن.ابى.طالب.علیه.السالم.شکى.ندارد..اين.دانش.
الهى.قابل.مقايسه.با.دانش.هاى.اکتسابى.بشرى.نیست.
و.حتى.با.علوم.موهبتى.ساير.انبیا.و.اوصیا.فاصله.بسیار.
زيادى.دارد.)فاصله.آب.يک.دريا.با.کمتر.از.قطره.آبى.
که.بر.بال.مگسى.نشیند(..آنچه.مهم.است.توجه.به.اين.
نکته.است.که.حضرت.مهدى.علیه.السالم.وارث.اين.

اقیانوس.دانش.است.و.اجازه.آشکار.کردن.

ابواب.بسیارى.از.علوم.و.دانش.ها.در.زمان.

ظهور.ايشــان.صادر.خواهد.شد..اگر.اين.

مبانى.پذيرفته.شده.باشد،.آن.گاه.در.اينکه.

آن.حضرت.با.يک.شمشــیر.با.دنیا.نبرد.خواهد.کرد.

به.راحتى.پذيرفتنى.اســت.و.جايى.براى.شک.در.آن.

باقى.نمى.ماند..در.اين.مقاله.به.يک.وجه.از.وجوه.صّحى.

اين.پیشگويى.آسمانى.اشــاره.شد..امید.که.با.ظهور.

موفورالسرور.آن.امام.واالمقام،.گسترش.علم.و.عدالت.و.
ايمان.و.تقوا.را.در.سراسر.جهان.نظاره.گر.باشیم.

والسالم.على.من.اتبع.الهدى

منابع: •
1-.قرآن.کريم

2-.امیرى.شــادمهرى،.احمد.و.ديگران،.ترجمه.

جوامع.الجامع،.1377.ش.،.مشهد،.بنیاد.پژوهشهاى.
اسالمى.آستان.قدس.رضوى..

3-.بروجردى،.سید.محمدابراهیم.،.تفسیر.جامع،.
1366.ش،.تهران.،.انتشارات.صدر.

4-.بیضــاوى،.عبداهلل.بن.عمــر،.أنوارالتنزيــل.و.

أســرارالتأويل،.1418.ق،..بیــروت،.دار.احیاء.التراث.
العربى.

5-.صادقى.تهرانى،.محمد،.البالغ.فى.تفســیر.
القرآن.بالقرآن،1419ق،.قم،.ناشر:.مؤلف.

6-.طوسى،.محمدبن.حسن.،.التبیان.في.تفسیر.
القرآن،.بیروت،..دار.احیاء.التراث.العربى.،

7-.طیب،.سید.عبدالحسین،.اطیب.البیان.في.
تفسیرالقرآن،.1378.ش،.تهران،.انتشارات.اسالم.

8-.فیض.کاشــانى،.مالمحسن.،.تفسیر.الصافى،.
.1415.ق،..تهران.،.انتشارات.صدر.

9-.قرشــى،.ســید.على.اکبر،.تفســیر.احسن.
الحديث،1377ش،.تهران،.بنیاد.بعثت.

10-.قمــى.مشــهدى،.محمدبن.محمدرضــا،.

کنزالدقائق.و.بحرالغرائب،.1368.ش،..تهران.،.سازمان.
چاپ.و.انتشارات.وزارت.ارشاد.اسالمى.،.
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11-.کلینى.،.محمدبن.يعقوب،.ا.لکافى،1407.ق.،.
تهران،..دارالکتب.اإلسالمیة.

12-.گنابادى،.ســلطان.محمد،.تفســیر.بیان.

الســعادۀ.في.مقامات.العبــادۀ،.1408.ق.،.بیروت.،.
مؤسسۀ.األعلمي.للمطبوعات..

13-.محلى،.جالل.الدين/.جالل.الدين.سیوطى.،.

تفســیرالجاللین،.1416.ق،...بیروت.،.مؤسسه.النور.
للمطبوعات...

14-.مکارم.شــیرازى،.ناصر،..األمثل.في.تفســیر.

کتــاب.اهلل.المنــزل،.1421.ق،.قــم.،.مدرســه.امام.
على.بن.ابى.طالب...

15-.مالحويــش.آل.غازى،.عبدالقــادر،.بیان.
المعاني،.1382.ق،...دمشق.،.مطبعة.الترقى.،.

16-.موسوى.همدانى،.سیدمحمدباقر،.ترجمه.

تفســیر.المیزان،.1374.ش،.قم.،..دفتر.انتشــارات.
اسالمى.جامعه.مدرسین.حوزه.علمیه.قم..

17-.نجفى.خمینى،.محمد.جواد،.تفسیر.آسان،.
1398.ق،...تهران.،.انتشارات.اسالمیه..

پـايـان
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آيین باب و بهاءاهلل
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پاسخی به هجدهمین مقاله از جزوه رفع شبهات

 نرگس حاجی قربانی      پژوهشگر حوزه دین
 



چکیده : بهائیــان.براى.اثبات.

حقانیت.رهبران.خود.به.راه.هاى.

مختلفــى.گام.نهاده.اند؛..از.جملــه.داليل.آن.ها.براى.

اثبات.پیامبرى.باب.و.بهاءاهلل،.ســیره.و.اخالق.آن.ها،.

رنج.و.مشقت.هايى.که.در.طول.حیات.خود.متحمل.

شدند،.قدرت.نزول.آيات،.ازخودگذشتگى.پیروان.باب.

و.بهاء.و.استناد.به.آيات.قرآن.است.که.حق.را.ماندنى.

و.باطل.را.از.بین.رفتنى.مى.داند..در.اين.مقاله.ابتدا.به.

ادله.و.روش.هاى.اثبات.حقانیت.يک.مدعى.پیامبرى.از.

منظر.اسالم.پرداخته.مى.شود.و.سپس.داليل.بهائیان.

بر.اثبات.حقانیت.رهبرانشان.مورد.نقد.و.بررسى.قرار.

مى.گیرد..اين.مقاله.درعین.حال،.پاسخى.به.هجدهمین.
مقاله.از.جزوه.رفع.شبهات.نیز.هست.

کلید واژه: باب،.بهاءاهلل،.دلیل.تقرير،.معجزه.

پـژوهـش
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در این میان 

در طول تاریخ، 

افراد بسیاری از 

این سنت الهی، 

سوءاستفاده کرده 

و خود را به دروغ، 

به عنوان فرستاده 

الهی معرفی 

کرده اند  و از 

مردم خواسته اند  

تا به تعالیم جعلی 

آنان توجه کنند

1- مقدمه: •
نبوت.و.خبــر.آوردن.از.عالم.ملکوت،.
ســنتى.الهى.بوده.اســت..خداوند.براى.
هدايت.انســان.ها.از.جهــل.و.تاريکى.و.

راهنمايى.ايشان.به.سوى.خیر.و.رستگارى،.همواره.

پیامبرانى.را.به.سوى.ايشان.ارسال.فرموده.و.دستورات.

و.تعالیم.هدايت.بخش.را.در.اختیار.ايشان.قرار.داده.

است.تا.مردم.را.آگاه.ســازند.و.از.ظلمت.و.تاريکى.
رهايى.بخشند.

»در.اين.میان.در.طول.تاريخ،.افراد.بسیارى.از.اين.

سنت.الهى،.سوءاســتفاده.کرده.و.خود.را.به.دروغ،.

به.عنوان.فرســتاده.الهى.معرفى.کرده.اند..و.از.مردم.

خواســته.اند..تا.به.تعالیم.جعلى.آنان.توجه.کنند.و.

از.اين.رهگذر.بتوانند.تغییرات.مورد.نظر.خود.را.در.

جامعه.ايجاد.کنند.و.انســان.ها.را.به.تبعیت.از.خود.
وادار.نمايند.«.)سبحانى،.منشور.جاويد،.332/3(

شــناخت.پیامبران.راســتین.و.الهى.از.مدعیان.

دروغین،.همواره.يکى.از.دغدغه.هاى.اصلى.بشر.بوده.

است،.چراکه.درصورت.نبودن.معیارى.واضح.و.روشن.

براى.اين.شناخت،.ممکن.است.انسان.ها.با.نیت.خیر.

دستیابى.به.رستگارى.و.فالح،.به.اشتباه.از.مدعیان.

دروغین.پیامبرى.تبعیت.کنند.و.نتیجه.اى.معکوس.

از.اين.رهگذر.عايدشان.گردد..لذا.الزم.است.هر.آيین.

و.نظام.فکرى،.راه.شناخت.پیامبران.راستین.و.الهى.

را.از.مدعیان.دروغین.مشخص.سازد.تا.ضمن.زدودن.

فضاى.تحیر.در.میان.انســان.ها،.مسیر.دستیابى.به.
تعالیم.الهى.براى.بشر،.تسهیل.شود.

2- راه های تشخیص انبیاءالهی از مدعیان  •
دروغین نبوت در آیین اسالم

آيین.اسالم.به.عنوان.دينى.که.الهى.بودنش.مورد.

تأيید.رهبران.بهائى.قرار.گرفته.است،.در.قرآن.کريم.

و.روايات.منســوب.به.پیامبر.و.اولیاى.دين،.مسیر.

شناخت.پیام.آوران.الهى.را.به.روشنى.مشخص.ساخته.
است.که.در.ادامه.به.بررسى.آن.ها.خواهیم.پرداخت:

2-1- معجزه
»اگر.کســى.ادعاى.وحــى.و.نبوت.و.
رســالت.از.طرف.خداوند..متعال.نمايد،.
براى.صدق.گفتار.خود..بايد.نشانه.و.دلیل.
و.شاهدى.ارائه.نمايد؛.زيرا.»وحى«.براى.ديگران،.امر.
محسوسى.نیست.و.فرشته.وحى.را.نیز.جز.پیامبر،.
کس.ديگرى.نمى.بیند.و.نشــانه.اى.از.او.براى.کسى.
ظاهر.نمى.گردد..اثبات.اين.امر.خارق.العاده.که.ديدنى.
نیست،.نیازمند.يک.امر.خارق.العاده.ديگر.است.که.
ديدنى.باشد.)معجزه(،.تا.کسانى.که.معجزه.را.مشاهده.
مى.کنند،.باور.کنند.که.شخص.مدعى.نبوت،.اتصال.
به.يک.منبع.فوق.العاده.از.جهت.نیروهاى.مادى.دارد.
و.بــا.تکیه.بر.آن.قدرت.غیرعادى.و.غیرمادى،.وحى.
بر.او.نازل.مى.شــود.و.او.با.خدا.رابطه.دارد،.و.صاحب.
معجزه،.کارهايى.مى.تواند.انجام.بدهد.که.انسان.هاى.
ديگر.از.انجــام.آن.عاجزند.و.در.نتیجه.کالمش.در.
الهى.بودن.تعالیمش.را.بپذيرند.«.)خويى،.البیان.فى.

تفسیر.القرآن،.37(.
از.اين.بیان.معلوم.مى.شود.اينکه.هر.اّمتى.از.پیامبر.
خود.درخواست.معجزه.داشــته.اند،.خواسته.حّقى.
بوده.و.پیامبران.هم.اين.خواســته.را.اجابت.نموده.و.
معجزات.و.آيات.و.بیناتى.را.به.قوم.خود.ارائه.کرده.اند...

قرآن.کريم.مى.فرمايد:
»ما.انبیا.را.با.بینات.)معجزات.و.ادله.و.شواهد.زنده(.
فرستاديم.و.همراه.هر.پیامبرى،.کتاب.و.میزان.نازل.
کرديم.تا.مردم.حق.و.باطل.را.با.میزان.الهى.بسنجند.

و.به.قسط.و.عدل.قیام.کنند.«.)حديد:.25(.
لذا.اساســى.ترين.راهى.که.مى.تواند.دلیل.قطعى.
براى.نبوت.يک.شــخص.باشــد،.ارتباط.با.غیب.و.
آوردن.معجزه.است.و.برهان.معجزه.به.اين.معناست.
که.معجزه،.ادعاى.الهى.بــودن.آورنده.آن.را.اثبات.
مى.کنــد..به.عبــارت.ديگر.ظهور.اعجــاز.از.جانب.
شخص،.ثابت.کننده.نبوت.اوست..»انبیاء.معجزاتى.
را.کــه.مى.آوردند،.بدين.عنوان.بود.که.معجزه.امرى.
.همه.از.آوردن. .عّز.و.جــّلـ. اســت.که.جز.خداىـ.
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اثبات این امر 

خارق العاده که 

دیدنی نیست، 

نیازمند یک امر 

خارق العاده دیگر 

است که دیدنی 

باشد )معجزه(، 

تا کسانی که 

معجزه را مشاهده 

می کنند، باور 

کنند که شخص 

مدعی نبوت، 

اتصال به یک 

منبع فوق العاده 

از جهت نیروهای 

مادی دارد و 

با تکیه بر آن 

قدرت غیرعادی و 

غیرمادی، وحی بر 

او نازل می شود

مانند.آن.عاجزند؛.و.اين،.گواه.صدقى.بر.

دعوى.ايشان.است.که.مى.گويند.از.جانب.

خداى.جهان.به.سوى.بندگان.او.مبعوث.

و.برانگیخته.شده،.يا.پیغامى.آورده.اند.«.
)طباطبائى،.اعجاز.قرآن،.ص116(.

مدعى.نبوت.براى.تأيیــد.و.اثبات.مدعاى.خود.

دست.به.عمل.خارق.العاده.مى.زند.که.بعد.از.فحص.

و.تحقیق.متخصصان.امر.روشن.مى.شود.که.مدعى.

نبــوت.و.آورنده.عمل.مزبور.در.فعل.خود.هیچ.گونه.

حیله.و.فريبى.به.کار.نبرده.اســت.و.اساســا.عمل.

وى.مطابق.موازين.و.رموز.سحر.انجام.نگرفته،.بلکه.
مستند.به.علل.فراطبیعى.است.

بعد.از.روشن.شدن.انجام.يک.عمل.خارق.العاده.و.

استناد.آن.به.عالم.مابعدالطبیعه،.عقل.کشف.مى.کند.

که.مدعى.نبوت.از.قدرت.و.شايســتگى.الزم.براى.

انجام.عمل.هاى.خارق.العاده.ديگرى.)از.جمله،.وحى(.

که.مستند.به.علل.فراطبیعى.باشد،.برخوردار.است.و.

در.حقیقت،.بین.معجزه.و.نبوت.رابطه.تکوينى.وجود.

دارد..عالمه.طباطبائى.اين.دلیل.را.در.تفسیر.المیزان.
چنین.بیان.مى.کنند:

»وحى.و.گفتگوى.با.خــدا.و.دنباله.هاى.آن،.که.

همان.تشريع.قوانین.و.تربیت.هاى.دينى.است،.همه.

از.امورى.است.که.براى.بشر.قابل.لمس.نیست.و.بشر.

آن.را.در.خود.احســاس.نمى.کند.و.قانون.جارى.در.

اسباب.و.مسببات.نیز.منکر.آن.است..پس.اين.ادعا،.

ادعاى.بر.امرى.خارق.العاده.است.که.قانون.عمومى.

علیــت.آن.را.جائز.نمى.داند..بنابراين.اگر.پیغمبرى.

چنین.ادعايى.بکند.و.در.دعويش.راستگو.هم.باشد،.

الزمه.دعويش.اين.است.که.با.ماوراء.طبیعت.اتصال.و.

رابطه.داشته.باشد.و.مؤيد.به.نیرويى.الهى.باشد.که.آن.

نیرو.مى.تواند.عادت.را.خرق.کند.و.وقتى.يک.پیغمبر.

داراى.نیرويى.است.که.عادت.را.خرق.مى.کند،.بايد.

معجزه.مورد.نظر.ما.را.هم.بتواند.بیاورد؛.چون.فرقى.

میان.آن.خارق.العاده.و.اين.خارق.العاده.نیست.و.حکم.

امثال.يکى.اســت..اگر.منظور.خدا.هدايت.مردم.از.

طــرق.خارق.العاده.يعنــى.از.راه.نبوت.و.

وحى.اســت،.بايد.اين.نبوت.و.وحى.را.با.

خارق.العــاده.ديگرى.تأيید.کند،.تا.مردم.

آن.را.بپذيرند.و.او.به.منظور.خود.برسد..

پس.از.آنچه.تاکنون.گفته.شد.روشن.گرديد.که.میان.

دعوى.نبوت.و.قدرت.بر.آوردن.معجزه،.مالزمه.هست.

و.معجزه.دلیل.بر.صدق.دعوى.پیغمبر.اســت.و.در.

اين.داللت.فرقى.میان.عوام.و.خواص.مردم.نیست.«.

)طباطبائى،.ترجمه.تفسیر.المیزان؛.ج1؛.ص.133و.
.)134

بنابراين،.مهم.ترين.راه.براى.شناخت.صدق.کسى.

که.ادعاى.وحى.و.نبوت.مى.کند،.»معجزه«.است.و.

مى.توان.با.استناد.به.وقوع.معجزه.به.دست.کسى.که.

ادعــاى.پیامبرى.دارد،.به.او.ايمان.آورد.و.دعوتش.را.

پذيرفت..در.حقیقت.معجزه.راهى.است.که.حجت.را.

بر.مردم.تمام.مى.کند.و.راه.را.بر.عذرتراشى.غیرمؤمنان.
نسبت.به.دعوت.پیامبران.مسدود.مى.نمايد.

2-2- بررســی محتوای وحی از جهت تناقض 
درونی و تنافی با عقل  و فطرت

يکى.ديگــر.از.مهم.ترين.روش.هاى.شناســايى.

پیامبران.الهى.از.مدعیان.دروغین.پیامبرى،.بررسى.

محتواى.مطالب.ايشان.از.جهت.تناقض.درونى.و.نیز.

از.جهت.تنافى.با.عقل.و.يا.فطرت.اســت؛..چنانچه.

مشاهده.شــود.که.میان.مطالب.مختلفى.که.يک.

مدعى.به.عنوان.وحى.ارائه.مى.کند،.تعارض.و.تناقض.

وجود.دارد،.دروغ.گو.بودن.آن.مدعى.روشن.مى.شود..

چنان.چه.در.قرآن.مجید.آمده.اســت:.»آيا.در.قرآن.

تدبّر.نمى.کنند.و.حــال.آنکه.اگر.از.جانب.غیر.خدا.
بود.در.آن.اختالفات.زيادى.مى.يافتند.«.)نساء:.82(.

2-3- بررسی رفتار فردی و اجتماعی شخص 
مدعی نبوت

بررسى.رفتار.شخص.مدعى.نبوت.تا.حّدى.براى.

تکذيب.يا.تصديقش.کارگشــايى.دارد..اگر.مدعى.

نبوت،.خود.به.مطالبى.کــه.به.عنوان.وحى.مطرح.

کرده.اســت،.عمل.نمى.کند،.يا.در.گفتارش.صادق.
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لذا اساسی ترین 

راهی که می تواند 

دلیل قطعی برای 

نبوت یک شخص 

باشد، ارتباط با 

غیب و آوردن 

معجزه است و 

برهان معجزه به 

این معناست که 

معجزه، ادعای الهی 

بودن آورنده آن 

را اثبات می کند

نیست،.يا.اعمال.نفرت.انگیز.انجام.مى.دهد،.

يا.چشم.طمع.به.جان.و.مال.مردم.دارد،.

يا.حب.رياست.و.شهرت.و....دارد،.تمامى.

اين.ها.منافات.با.مقام.نبوت.دارد.و.موجب.
تکذيب.وى.مى.گردد..)هاديان،.مسأله.مشروعیت،.

صص59-53(.
2-4- معرفی و بشارت پیامبر پیشین و یا معاصر
راه.ديگر.براى.شناخت.پیامبر،.معرفى.و.بشارت.
پیامبر.پیشــین.و.يا.معاصر.است..از.اين.رو.ممکن.
اســت.در.مواردى.بدون.اعجاز.هم،.حجت.بر.مردم.
تمام.شــود..گرچه.در.اين.خصــوص.نیز،.اين.گونه.
نبوت،.مّتکى.بر.اعجاز.پیامبر.قبلى.و.يا.هم.عصر.است..
)ســبحانى،.اإللهیات.على.هدى.الکتاب.و.السنة.و.

العقل،.ج.3،.ص67(.

3- دالیل بهائیان بر صدق ادعای پیامبری  •
باب و بهاءاهلل و نقد این دالیل

با.توجه.به.مطالب.گفته.شده،.راه.شناخت.مدعى.

دروغین.نبوت.از.نبى.برحق.خداوند.بیان.شد،.حال.

به.مطالبى.که.بهائیان.براى.روش.تصديق.پیامبرى.

باب.و.بهاءاهلل.گفته.اند.،.مى.پردازيم.و.سپس.آن.ها.را.
بررسى.و.مورد.نقد.قرار.خواهیم.داد.

3-1- سیره و اخالق مظهر ظهور
نخستین.دلیلى.که.بهائیان.بر.صدق.ادعاى.نبوت.
جناب.بــاب.و.جناب.بهاءاهلل.دارند،.اين.اســت.که.
خصوصیات.و.منش.و.سیره.مظهر.ظهور.سبب.اقبال.
مؤمنان.به.دين.مى.شــود.و.جناب.باب.و.بهاءاهلل.در.
پاکى.و.صداقت.و.جمیع.خصوصیات.نیک،.شــهره.
اطرافیــان.بوده.اند،.لذا.بر.حق.هســتند.)جزوه.رفع.

شبهات،.ص102(.

نقد و بررسی
هرچند.که.در.پذيرش.اين.اصل.براى.شــناخت.
پیامبران.حق.از.مدعیان.باطل،.تأمالتى.وجود.دارد.و.
حسن.سیرت.را.نمى.توان.دلیل.حقانیت.يا.پیامبرى.

شمرد،.اما.در.اين.مقاله.از.پرداختن.به.اين.

دلیل.خــوددارى.مى.کنیم.و.در.نقد.اين.

گفتار،.به.بیان.برخى.موارد.عدم.حســن.

سیرت.دو.مدعى.يادشــده.مى.پردازيم..

هرچند.که.نمونه.هايى.از.اين.دســت.کم.نیست.و.

مى.توان.باز.هم.بر.آن.افزود،.فقط.دو.نمونه.از.سیره.
جناب.باب.و.بهاءاهلل.را.به.روايت.تاريخ.نقل.مى.کنیم:
3-1-1-.باب.در.آثار.خود.همواره.پیروانش.را.به.
.که.آنان.را.کافر.مى.خواند. جنگ.و.قتل.مخالفانشـ.
ـ.ترغیب.و.تشويق.مى.کرد.تا.جايى.که.نويسندگان.و.
مبلغان.بهائى.به.خشونت.و.شّدت.برخورد.در.عبارات.

باب.معترف.هستند:.
»حکم.جهاد.با.کّفار.و.تأکید.در.شّدت.رفتار.با.آنان.
در.کتاب.قّیوم.االسماء.)تفسیر.سوره.يوسف(.کرارا.و.
مراراً.از.قلم.اعلى.نازل.و.کمتر.سوره.اي.است.که.در.
اين.کتاب.مبارک.شامل.اين.حکم.نباشد..و.در.کتاب.
بیان.مبارک.نیز.حکم.ضرب.رقاب.)=زدن.گردن.ها(.
و.نجاست.احزاب.و.اخراج.کّفار.از.قَِطع.خمس.)پنج.
منطقه(.و....نازل.گرديده...«..)اشراق.خاورى،.گنجینه.

حدود.و.احکام،.صص.272.و.273(.
3-1-2-.عزيه.خانم،.خواهر.جناب.بهاءاهلل.درباره.
وى.چنین.مى.نويســد:.»اصحاب.طبقــه.اول.که.
اسامى.شان.مذکور.شد.از.خوف.آن.جالدان.خونخوار.
به.عزم.زيارت.اعتاب.شريفه.به.جانب.کربال.و.نجف.و.
برخى.به.اطراف.ديگر.هزيمت.نمودند..سیداسمعیل.
اصفهانى.را.سر.بريدند.و.حاجى.میرزااحمد.کاشى.را.
شکم.دريدند..آقا.ابوالقاسم.کاشى.را.کشته.در.دجله.
انداختند..سیداحمد.را.به.پیشدو.کارش.را.ساختند..
میرزارضا.خالوى.ســید.محمد.را.مغز.سرش.را.به.
سنگ.پراکندند.و.میرزاعلى.را.پهلويش.را.دريده.به.
شاهراه.عدمش.راندند.و.غیر.از.اين.اشخاص،.جمعى.
ديگر.را.در.شب.تار.کشته،.اجساد.آن.ها.را.به.دجله.
انداختند.و.بعضى.را.در.روز.روشن.در.میان.بازار.حراج.
بــا.خنجر.و.قمه.پاره.پاره.کردند..چنان.که.بعضى.از.
مؤمنین.و.معتقدين.را.اين.حرکات،.فاسخ.اعتقاد.و.
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یکی دیگر 

از مهم ترین 

روش های 

شناسایی پیامبران 

الهی از مدعیان 

دروغین پیامبری، 

بررسی محتوای 

مطالب ایشان 

از جهت تناقض 

درونی و نیز از 

جهت تنافی با عقل 

و یا فطرت است

ناسخ.اعتماد.گرديد..به.واسطه.اين.اعمال.

زشت.و.خالفکارى.ها.از.دين.بیان.عدول.

کرده.و.اين.بیت.را.انشاد.نموده.در.محافل.

مى.خواندند.و.میخنديدند:.اگر.حسینعلى،.
مظهر.حسین.على.است/.هزار.رحمت.حق.بر.روان.
پاک.يزيد!.و.مى.گفتند.ما.هرچه.شنیده.بوديم.حسین.
مظلوم.بوده.است.نه.ظالم!«.)عزيه.خانم.و.ديگران،.

تنبیه.النائمین،.ص172(.
هرچند.که.رفتارهاى.خــارج.از.پذيرش.وجدان.
انسانى.و.عقل،.در.میان.رهبران.بهائى.به.همین.دو.
مورد.خالصه.نمى.شــود،.اما.همین.دو.نمونه.براى.
اثبات.عدم.حســن.ســیرت.باب.و.بهاءاهلل.از.منظر.
اطرافیان.کافى.به.نظر.مى.رســد..درواقع.صرف.نظر.
از.اينکه.آيا.حســن.سیرت،.دلیل.ادعاى.الهى.بودن.
يک.آيین.هســت.يا.نه؟.ادعاى.مبلغــان.بهائى.در.
حسن.سیرت.رهبران.اين.آيین،.با.نقض.هاى.متعدد.

تاريخى،.قابل.پذيرش.نیست.
3-2- رنج و مشقات مظهر ظهور

مبلغان.بهائى.معتقدند.که.جناب.باب.و.بهاءاهلل.در.

طى.دوران.نبوت.خود.دچار.رنج.و.مشقت.هاى.فراوان.

شــده.اند..ولى.دست.از.ادعاى.خود.برنداشتند..براى.

مثال.ايشان.سال.هاى.زيادى.در.تبعید.و.زندان.به.سر.

بردند.و.اگر.از.جانب.خداوند.نبودند،.حاضر.نمى.شدند.

اين.همه.مشقات.را.تحمل.کنند..لذا.اين.تحمل.رنج.

و.سختى،.دلیل.حقانیت.ايشان.و.اثبات.کننده.الهى.
بودن.دعوتشان.است.)جزوه.رفع.شبهات،.ص59(.

نقد و بررسی
در.نقد.اين.دلیل.اوال.بايد.گفت.که.صرف.استقامت.
و.تحمل.شدايد.دلیل.منطقى.بر.اثبات.نبوت.شخص.
نیست.و.چه.بسا.بســیارى.از.گذشتگان.نیز.ادعاى.
نبوت.داشــتند.و.در.اين.راه.جان.خود.را.از.دســت.
دادند..ولى.بر.حق.نبوده.اند...ثانیاً.به.گواه.تاريخ،..باب.
و.بهاءاهلل.در.مقاطع.زمانى.مختلف.دســت.از.ادعاى.
خود.برداشته..و.استقامت.ننموده.اند...دو.نمونه.که.عدم.

استقامت.باب.و.بهاءاهلل.را.نشان.مى.دهد،.
در.ادامه.مورد.بررسى.قرار.مى.گیرد:

بــاب:. اســتقامت. عــدم. .-1-2-3

میرزاعلى.محمد.باب.در.مجلسى.با.حضور.

ولیعهد.و.چندتن.از.نديمانــش.و.برخى.از.علماى.

دربــارى.تبريز.مورد.بازجويى.قرار.گرفت..متن.نامه.

ولیعهد.به.محمدشاه.که.حاوى.وقايع.جلسه.مزبور.

اســت.و.متن.توبه.نامه.باب.و.پاســخ.علما.به.او.در.

کتاب.کشف.الغطاء.آمده.است:.»اول.حاج.مالمحمود.

پرســید.که:.»مسموع.مى.شود.که.تو.مى.گويى.من.

نائب.امام.هستم.و.بابم.و.بعضى.کلمات.گفته.اى.که.

دلیل.بر.امام.بودن.بلکه.پیغمبرى.توســت«..گفت:.

»بلى.حبیب.من،.قبله.من،.نايب.امام.هستم.و.باب.

امام.هستم.و.آنچه.گفته.ام.و.شنیده.اى.راست.است..

اطاعت.من.بر.شما.الزم.است.....به.خدا.قسم.کسى.که.

از.صدر.اسالم.تاکنون.انتظار.او.را.مى.کشید،.من.ام«......

بعد.از.آن.مسائلى.چند.از.فقه.و.ساير.علوم.پرسیدند،.

جواب.گفتن.نتوانست.....چون.مجلس.گفتگو.تمام.

شد،.جناب.شیخ.االسالم.را.احضار.کرده،.باب.را.چوب.

مضبوط.زده،.تنبیه.معقول.نمود.و.توبه.و.بازگشت.و.

از.غلط.هاى.خود.انابه.و.استغفار.کرد.و.التزام.پابه.مهر.

ســپرد.که.ديگر.اين.غلط.ها.نکنــد...«.)گلپايگانى،.

کشف.الغطاء،.صص201-205(..بنابراين.باب.پس.

از.گذشــتن.يک.هفته.از.ادعاى.مهدويت،.به.سبب.

تنبیه.کمى.که.از.او.به.عمل.آمد.)يازده.ضربه.چوب.به.

کف.پاى.وى.زده.شد(.دست.از.کلیه.ادعاها.برداشت.
)اشراق.خاورى،.تلخیص.تاريخ.نبیل،.ص.287(.

3-2-2-.عدم.استقامت.بهاءاهلل:.در.منابع.تاريخى.

آمده.است.که.وقتى.پادشاه.عثمانى.بهاءاهلل.را.به.شهر.

عکا.تبعید.نمود،.وى.مشــاهده.کرد.که.همه.مردم.

عکا.مسلمان.هستند،.پس.خود.و.يارانش.را.مسلمان.

معرفى.کرد.و.در.نماز.جماعت.آن.ها.شرکت.مى.نمود..

)عبدالبهاء،.مقاله.شــخصى.ســیاح،.ص57(..اين.

درحالى.بود.که.مطابق.تعالیم.بهائى،.صورت.اجراى.

نماز،.متفاوت.از.نماز.ديانت.اسالم.است.و.به.جماعت.
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زیاد بودن حجم 

مطالبی که مدعی 

آن را به خداوند 

نسبت داده است، 

دلیل بر حقانیت 

دعوت او و الهی 

بودن تعالیمش 

نیست. ضمن 

آنکه ادعای نزول 

چند برابر حجم 

آیات قرآن در 

یک شب بر باب، 

توسط هیچ منبع 

مستقلی تأیید 

نشده و آنچه از 

تعالیم باب، امروز 

در اختیار است، 

هرگز نشان دهنده 

چنین حجمی از 

مطالب نیست

خواندن.نماز،.حرام.است.)اشراق.خاورى،.

گنجینه.حدود.و.احکام،.30(..اين.سیره.

منافقانه.)تظاهر.به.مســلمانى(.در.تمام.

شهرهايى.که.وى.اقامت.مى.کرد.به.مثابه.
يک.قاعده.اجرا.مى.شد.

3-3- قدرت نزول آیات و جانبازي پیروان آئین 
بابي و بهائي

دلیل.ديگر.بهائیان.قــدرت.نزول.آيات.و.بیاناتي.

بود.که.از.جانب.باب.و.بهاءاهلل.نازل.مى.شد..چنانچه.

جناب.باب.در.يک.شب.توانستند.چند.برابر.قرآن.و.

جناب.بهاءاهلل.بیش.از.100.جلد.کتاب.آســمانى.را.

نــازل.کنند..همچنین.تا.حال.هزاران.نفر.از.اديان.و.

نژادها.را.در.نقاط.مختلف.جهان.چنان.تربیت.نموده.

که.بیش.از.20000.نفرشان.در.راه.تحقق.تعالیمش.

جان.خود.را.رايگان.داده.اند..و.جامعه.اي.متشــکل.از.

بیش.از.7.میلیون.نفر.تشــکیل.داده.اند.)جزوه.رفع.
شبهات،.ص.104(.

نقد و بررسی
صرف.قدرت.نگارش.برخى.مطالب.که.آن.را.نزول.
آيات.تعبیر.کرده.اند،.دلیل.منطقى.بر.اثبات.حقانیت.
کسى.نمى.شــود،.بايد.آن.مطالب.را.بررسى.نمود.تا.
بتوان.فهمید.آن.شخص.برحق.است.يا.خیر..درواقع.
زياد.بودن.حجم.مطالبى.که.مدعى.آن.را.به.خداوند.
نسبت.داده.است،.دلیل.بر.حقانیت.دعوت.او.و.الهى.
بودن.تعالیمش.نیست..ضمن.آنکه.ادعاى.نزول.چند.
برابر.حجم.آيات.قرآن.در.يک.شــب.بر.باب،.توسط.
هیچ.منبع.مستقلى.تأيید.نشــده.و.آنچه.از.تعالیم.
باب،.امروز.در.اختیار.است،.هرگز.نشان.دهنده.چنین.

حجمى.از.مطالب.نیست!
درعین.حال.در.آنچه.که.باب.و.بهاءاهلل.به.خداوند.
متعال.نسبت.داده.اند،.مطالبى.وجود.دارد.که.الهى.
بــودن.آن.ها.را.غیرقابل.باور.مى.کند..در.آياتى.که.از.
جناب.باب.و.بهاءاهلل.برجا.مانده.اســت.اغالط.ادبى.
فراوانى.يافت.مى.شود.که.هر.عرب.زبانى.مى.تواند.آن.

را.تشخیص.دهد..در.اينجا.فقط.به.دو.غلط.
ادبى.باب.و.بهاءاهلل.اشاره.مى.شود:

الف(.در.مناظره.باب.در.سال.1263.با.

علماى.تبريز،.از.او.پرسیدند.از.معجزات.و.

کرامات.چه.دارى؟.گفت:.»اعجاز.من.در.اين.است.که.

براى.عصاى.خود.آيه.نازل.مى.کنم.و.به.خواندن.اين.

فقره.آغاز.نمود:.بسم.اهلل.الرحمن.الرحیم،.سبحان.اهلل.

القدوس.السبوح.الذى.خلق.السموات.و.االرض.کما.

خلق.هذه.العصا.آية .من.آياته«.و.اعراب.کلمات.را.به.

نحو.قاعده.نحو.غلط.خواند،.زيرا.تاء.را.در.»السموات«.

مفتوح.قرائت.کرد.و.چون.گفتند:.مکسور.بخوان!.ضاد.

را.در.االرض.مکسور.خواند!.).فاضل.مازندرانى،.ظهور.
الحق،.ج.3،.ص.14(.

ب(.در.کتــاب.ايقان.صفحه.2.ســطر.3.عبارت.

»لََعَل.تَِصلَن«.داراى.دو.غلط.است؛.زيرا.اّوالً.»لعّل«.

که.از.حروف.مشبهه.بالفعل.است.برسر.فعل.داخل.

نمى.شود.و.ثانیاً.مؤکد.نمودن.مدخول.»لعّل«.به.نون.

تأکید.غلط.است،.چون.لعل.به.معناى.احتمال.است.

و.در.احتمال،.تأکید.شــديد.و.قطعى.رخ.نمى.دهد..

نظیر.آن.در.فارسى.عبارت.»شايد،.البته.البته.واصل.

شوند«.فاقد.معنى.است..اغالط.ادبى.ايقان.پیش.از.

اين.جمع.آورى.و.بررسى.شده.است.)حبیبى،.نقدى.
بر.شاه.بیت.غزل،.ص.28(.

مطلب.ديگرى.که.الهى.بودن.کتاب.هاى.ايشان.را.

دور.از.ذهن.مى.کند.وجود.الفاظ.رکیکى.اســت..که.

بزرگان.بهائیت.به.علماى.اسالم.يا.ازلى.ها.داده.و.آن.ها.

را.»پشه«.و.»سوسک«.و.»کرم.خاکي«.و.»خفاش«.

و.»جغــد«.و.»کالغ«.و.»روبــاه«.و.»گــرگ«.و....
نامیده.اند.)عبدالبهاء،.مکاتیب.،ج.1،ص..442و443(.

همچنیــن.درباره.جانبازى.پیــروان.يک.مکتب.

بايد.گفت.اوالً.از.جهت.منطقى.هیچ.مالزمه.اى.بین.

حقانیت.يک.شخص.و.تعداد.پیروان.او.و.کشته.شدگان.

در.راهش.وجود.ندارد.و.نمى.توان.مدعى.شد.قربانى.

کردن.نفس،.دلیلى.بر.حقانیت.آن.شخص.است،.چه.

که.در.بین.اهل.باطل.نیز.مانند.مذهب.هندو.و.مانى....
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از جهت منطقی 

هیچ مالزمه ای 

بین حقانیت یک 

شخص و تعداد 

پیروان او و 

کشته شدگان 

در راهش وجود 

ندارد و نمی توان 

مدعی شد قربانی 

کردن نفس، 

دلیلی بر حقانیت 

آن شخص است، 

چه که در بین 

اهل باطل نیز 

مانند مذهب 

هندو و مانی... 

پیروان آن ها نیز 

در راه عقیده 

جان خود را فدا 

نموده اند

پیروان.آن.ها.نیز.در.راه.عقیده.جان.خود.را.

فدا.نموده.اند.)هاديان،.مسأله.مشروعیت،.
صص.174-171(..

ثانیاً.تمامى.کشته.شدگان.جنگ.هاى.
سه.گانه.به.پیروى.از.فرمان.جهاد.و.قتال.باب.در.راه.
آماده.ساختن.عرصه.زمین.براى.ظهور.موعود.شیعه.
و.امام.مهدى.علیه.الســالم.بــوده.و.ربطى.به.ادعاى.
باب.نظیر.قائمیت.و.نبوت.والوهیت.نداشته.است.و.
اين.چنین.ســوء.استفاده.مبلغان.بهائى.براى.اثبات.
حقانیت.بهاءاهلل،.از.لحاظ.علمى.قابل.پذيرش.نیست.
3-4- برجا ماندن حق و محو شدن باطل )دلیل 

تقریر(
بهائیان.با.اســتفاده.از.آيه.هاى.قرآن.نیز.سعى.بر.
اثبات.حقانیت.خود.دارند.و.عقیده.دارند.اگر.بهائیت.
بــر.حق.نبود.پس.خدا.همان.طور.که.در.قرآن.وعده.
داده.اســت.بايد.اين.دين.را.نابــود.مى.کرد..درواقع.
باقى.ماندن.آيین.بهائى.در.طول.سال.هاى.گذشته.
را.نتیجه.رضايت.خداوند.و.تقرير.حضرت.حق.بر.اين.
آيین.معرفى.مى.کنند..براى.مثال.آيات.زير.را.شاهد.
بــر.ادعاى.خود.مى.دانند:.)جزوه.رفع.شــبهات،ص.

)105
الف(.»َوُقْل َجاء الَْحــقُّ َوَزَهَق الَْباِطُل إِنَّ الَْباِطَل 
َکاَن َزُهوًقا«.)اسراء:.81(.يعني:.و.بگو.حق.آمد.و.باطل.

نابود.شد،.آرى.باطل.همواره.نابودشدني.است..
ب(.»أَلَــْم تََر َکْیَف َضــَرَب اهلّلُ َمَثاًل َکلَِمًة َطیَِّبًة 
َماء تُْؤتِي  َکَشَجرةٍ َطیَِّبٍة أَْصُلَها ثَابٌِت َوَفْرُعَها فِي السَّ
َِّها َو يَْضِرُب اهلّلُ األَْمَثاَل لِلنَّاِس  أُُکلََها ُکلَّ ِحیٍن بِإِْذِن َرب
ُروَن َو َمثُل َکلَِمٍة َخِبیَثٍة َکَشَجَرةٍ َخِبیَثٍة  لََعلَُّهْم يََتَذکَّ
اْجُتثَّْت ِمن َفْوِق األَْرِض َمــا لََها ِمن َقَرارٍ يَُثبُِّت اهلّلُ 
نَْیا َو فِي اآلِخَرِة  َِّذيَن آَمُنواْ بِالَْقْوِل الثَّابِِت فِي الَْحَیاةِ الدُّ ال
الِِمیَن َو يَْفَعُل اهلّلُ َما يََشاُء أَلَْم تََر إِلَى  َو يُِضلُّ اهلّلُ الظَّ
لُواْ نِْعَمَة اهلّلِ ُکْفًرا َو أََحلُّواْ َقْوَمُهْم َداَرالَْبَوارِ«. َِّذيَن بَدَّ ال
)ابراهیــم:.24.تا.28(.يعني:.آيا.نديدي.خدا.چگونه.
مثل.زده.سخني.پاک.که.مانند.درختي.پاک.است.
که.ريشه.اش.استوار.و.شــاخه.اش.در.آسمان.است.

میوه.اش.را.هر.دم.بــه.اذن.پروردگارش.

مي.دهد.و.خــدا.مثل.ها.را.بــراي.مردم.

مي.زند.شــايد.که.آنان.پند.گیرند.و.مثل.

سخن.ناپاک.چون.درختي.ناپاک.است.که.

از.روي.زمین.کنده.شده.و.قراري.ندارد..خدا.کساني.

را.که.ايمــان.آورده.اند.در.زندگي.دنیا.و.در.آخرت.با.

سخن.استوار.ثابت.مي.گرداند.و.ستمگران.را.بي.راه.

مي.گذارد.و.خدا.هرچه.بخواهد.انجام.مي.دهد..آيا.به.

کسانى.که.]شکر[.نعمت.خدا.را.به.کفر.تبديل.کردند.

و.قوم.خود.را.به.سراي.هالکت.درآوردند.ننگريستي؟.
ج(.»َو لَــْو تََقوََّل َعلَْیَنا بَْعَض اأْلََقاوِيِل أَلََخْذنَا ِمْنُه 
بِالَْیِمیِن ثُمَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه الَْوتِیَن َفَما ِمنُكم مِّْن أََحٍد 
ِّلُْمتَِّقیَن«)حاقه:.44.تا. َُّه لََتْذِکَرٌة ل َعْنُه َحاِجِزيــَن َوإِن
48(.يعني:.و.اگر.]پیامبر)ص([.پاره.اى.گفته.ها.بر.ما.
بسته.بود.دست.راستش.را.سخت.مي.گرفتیم.سپس.
رگ.قلبش.را.پاره.مى.کرديم.و.هیچ.يک.از.شما.مانع.
از.]عذاب[.او.نمي.شد.و.در.حقیقت.]قرآن[.تذکاري.
براى.پرهیزگاران.است..)به.عبارت.ديگر.هرکه.نسبتي.
دروغ.به.خدا.بندد،.خدا.او.را.نابود.خواهد.کرد.و.امرش.

را.از.بین.خواهد.برد(.
ِ ِمن بَْعِد َما اْسُتِجیَب  وَن فِي اهللَّ َِّذيَن يَُحاجُّ د(.»َوال
ِِّهْم َو َعلَْیِهْم َغَضٌب َو لَُهْم  ُتُهْم َداِحَضٌة ِعنَد َرب لَُه ُحجَّ
يِن َما  َعَذاٌب َشِديٌد... أَْم لَُهْم ُشَرَکاء َشَرُعوا لَُهم مَِّن الدِّ
ُ َو لَْواَل َکلَِمُة الَْفْصِل لَُقِضَي بَْیَنُهْم َوإِنَّ  لَْم يَأَْذن بِِه اهللَّ
الِِمیَن لَُهْم َعَذاٌب أَلِیٌم.«.)شورى:.16.و.21(.يعني:. الظَّ
و.کســاني.که.درباره.خدا.پس.از.اجابت.]دعوت[.او.
به.مجادله.مي.پردازند.حجتشان.پیش.پروردگارشان.
باطل.است.و.خشمي.]از.خدا[.برايشان.است.و.براي.
آنان.عذابي.سخت.خواهد.بود....آيا.براى.آنان.شريکاني.
است.که.در.آنچه.خدا.بدان.اجازه.نداده.برايشان.بنیاد.
آيیني.نهاده.اند.و.اگر.فرمان.قاطع.]درباره.تاخیر.عذاب.
در.کار[.نبود.مسلماً.میانشان.داوري.مي.شد.و.براى.

ستمکاران.شکنجه.اي.پردرد.است.

نقد و بررسی
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در حال حاضر 

بسیاری از 

ادیان باطل و 

خرافی در دنیا 

وجود دارند که 

پیروان بیشتری 

از بهائیت دارند 

ولی خداوند آن ها 

را نابود نکرده 

است؛ مانند دین 

بودا و هندو و 

شیطان پرستی 

و.... لذا استدالل 

به این آیه از 

قرآن که اگر 

بهائیت برحق 

نبود، خدا آن 

را نابود می کرد، 

استداللی 

غیرمنطقی و 

برخالف وضع 

موجود است

الف(.با.توجه.به.آيه.81.ســوره.اســراء،.

نمى.توان.گفت.که.اگر.دينى.بر.باطل.بود،.

خدا.آن.را.نابود.مى.کند.و.باقى.ماندن.يک.

دين.و.پیروان.آن،.نتیجه.رضايت.خداوند.و.
تقرير.اوســت،.چراکه.در.حال.حاضر.بسیارى.از.اديان.
باطل.و.خرافى.در.دنیا.وجود.دارند.که.پیروان.بیشترى.
از.بهائیت.دارند.ولى.خداوند.آن.ها.را.نابود.نکرده.است؛.
مانند.دين.بودا.و.هندو.و.شیطان.پرستى.و.....لذا.استدالل.
به.اين.آيه.از.قرآن.کــه.اگر.بهائیت.برحق.نبود،.خدا.
آن.را.نابود.مى.کرد،.استداللى.غیرمنطقى.و.برخالف.
وضع.موجود.اســت..به.عنوان.يک.مثال.نقض،.توجه.
به.اين.مورد.ضرورى.اســت:.گرچه.جناب.گلپايگانى.
مانى.را.جزو.مدعیان.دروغین.پیامبرى.خطاب.کرده.
)گلپايگانى،.فرائد،.ص57(.ولى.طبق.تعريفى.که.وى.
از.داليــل.حقانیت.يک.فرد.براى.پیامبــرى.آورده..).
فرائد.صص66-67(.مانى.هم.داراى.خصوصیاتى.نظیر.
استقامت.در.کالم.و.باقى.ماندن.دين.و.پیروان.در.طول.

قرون.متمادى.بوده.و.بنابراين.پیامبر.است!.
پس.با.توجه.به.تعريفى.که.جناب.گلپايگانى.براى.
دلیل.تقرير.ارائه.کرده.اســت،.نمى.توان.سلیقه.اى.
برخورد.کرد.و.کســى.را.که.داراى.اين.خصوصیات.
است،.دروغگو.نامید..همچنین.با.مراجعه.به.تفاسیر.
در.مى.يابیم.که.اين.آيــه.درخصوص.دوران.پس.از.
ظهور.حضرت.مهدى.عجــل.اهلل.تعالى.فرجه.نازل.
شده.است..از.ابوجعفر.امام.باقر.)علیه.الّسالم(.درباره..
ـ:.»و.بگو:.حق.آمد.و. .عّز.و.جــّل. فرمــوده..خداىـ.
باطل.نابود.شــد.که.همانا.باطل.محوشدنى.است«،.
سؤال.شد.و.ايشان.فرمود:.»هرگاه.قائم.علیه.الّسالم.
به.پا.خیزد،.دولت.باطل.از.میان.خواهد.رفت.و.زايل.
خواهد.گشــت.«.).کلینى،.روضه.کافى،.ص.287(..
عالّمه.مجلسى.فرموده.است:.با.توّجه.به.تفسیر.امام.
علیه.الّسالم،.تعبیر.به.فعل.ماضى.براى.تأکید.وقوع.و.
حتمى.بودن.آن.است؛.يعنى،.با.ظهور.آن.حضرت،.
دولت.باطل.به.يقین.از.بین.خواهد.رفت..)مجلسى،.
ِمرآةُ.الُعقول.فى.شرِح.أخبار.آِل.الَرسول،.ج26،.ص.

310(..اگر.اين.آيــه.را.به.رهبران.بهائى.

تفسیر.کنیم،.مى.بینیم.که.در.حال.حاضر.

و.بعد.از.گذشت.سالیان.طوالنى.از.ظهور.

ايشان.همچنان.دولت.هاى.باطل.بر.سر.
کارند.و.از.بین.نرفته.اند.

ب(.ظاهر.آيات.24.تا.28.سوره.ابراهیم.و.تفسیر.

آن.ربطى.به.برداشــت.بهائیان.از.اين.آيه..ندارد؛.زيرا.

درست.است.که.شجره.طیبه.را.مى.توان.به.توحید.

تفسیر.کرد.و.شجره.خبیثه.را.شرک.به.شمار.آورد،.

ولى.منظور.از.عدم.ثبات.و.اســتقرار،.نبود.شرک.و.

کفر.و.بدعت.نیست..بلکه.منظور،.نداشتن.حقانیت،.

پشتوانه.و.فايده.اســت..يعنى.جز.ضرر.و.شر.براى.

صاحبش.چیزى.ندارد.)طباطبائى،ترجمه.تفســیر.

المیزان،ج12،ص72(..همچنین.اين.مطلب.که.اگر.

دعــوت.کاذبى.در.عالم.نافذ.گردد.و.اســتقرار.يابد،.

برحق.است،.بدون.شک.باطل.است..زيرا.دعوت.هاى.

کاذب.که.حتى.از.دعوت.بهائیان.نافذتر.بوده.در.عالم.

فراوان.اســت..ذکر.اين.مطلب.خالى.از.لطف.نیست.

که.به.اعتراف.رهبران.بهائى.دعوت.دو.پیامبر.بزرگ.

الهى.حضرت.ابراهیم.و.حضرت.نوح.مورد.اقبال.مردم.

قرار.نگرفت.و.نفوذ.در.عالم.پیــدا.نکرد..بهاءاهلل.در.

کتاب.ايقان.مى.نويسد:.»از.جمله.انبیاء.نوح.بود.که.

نهصدوپنجاه.سال.نوحه.نمود.و.عباد.را.به.وادى.ايمن.

روح.دعوت.فرمود.و.احدى.او.را.اجابت.ننمود«.)نورى،.

ايقــان،.ص5(..همچنین.عبدالبهــاء.درباره.دعوت.

حضرت.ابراهیم.چنین.مى.نگارد:.»کسى.با.او.موافقت.

نکرد.مگر.برادرزاده.اش.لوط.و.يکى.دو.نفر.ديگر.هم.

از.ضعفاء«.)عبدالبهاء،.مفاوضات،.ص9(..لذا.فراگیر.

نشدن.دعوت.يک.پیامبر.نیز.نمى.تواند.دلیل.بر.عدم.

حقانیت.باشــد..به.عبارت.ديگر.هنگامى.که.عکس.

نقیض.قضیه.اى.نادرست.باشد،.نمى.توان.به.صحت.

اصل.همان.قضیه.حکم.کرد..يعنى.وقتى.مى.توانیم.از.

پیامبرانى.نام.ببريم.که.هم.ما.و.هم.بهائیان.بر.الهى.

بودن.دعوتشــان.توافق.داريم.و.درعین.حال.بهائیان.

مدعى.اند.که.دعوتشان.نفوذى.در.عالم.نداشته.است،.
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گرچه جناب 

گلپایگانی مانی 

را جزو مدعیان 

دروغین پیامبری 

خطاب کرده ولی 

طبق تعریفی 

که وی از دالیل 

حقانیت یک فرد 

برای پیامبری 

آورده   مانی هم 

دارای خصوصیاتی 

نظیر استقامت در 

کالم و باقی ماندن 

دین و پیروان 

در طول قرون 

متمادی بوده و 

بنابراین پیامبر 
است!

در.اين.شرايط.نمى.توانیم.حکم.کنیم.که.

نفوذ.و.گســترش.دعوت.يک.مدعى.در.
عالم،.نشانه.حقانیت.اوست.

ج(.دربــاره.آيــات.44.تا.48.ســوره.
حاقه.بايد.گفت.که.اوالً.اين.آيات.خطاب.به.رســول.
گرامى.اسالم.صلى.اهلل.علیه.و.آله.است.)قمى،.تفسیر.
القمى،.ج2.ص.384(.و.تعمیم.آن.به.ديگر.مدعیان.
پیامبرى،.تفســیرى.بدون.دلیل.و.بالوجه.اســت.
)حسینى.همدانى،.انوار.درخشان.در.تفسیر.قرآن،.
ج17،.ص.60(..ثانیاً.هرچند.ظاهر.اين.آيات.تهديدى.
است.به.پیامبر.بر.فرضى.که.آن.جناب.سخنى.را.که.
از.خدا.نیســت.به.خدا.نسبت.دهد،.اما.درواقع.و.در.
مقام.تفسیر،.به.معناى.تأيید.تمام.آن.چیزى.است.که.
نبى.مکرم.اسالم.صلى.اهلل.علیه.و.آله،.به.عنوان.وحى.
الهى.در.اختیار.انسان.ها.گذاشته.است..درواقع.آيات.
قرآن.کريم.در.مقام.بیان.اين.مطلب.است.که.حضرت.
محمدبن.عبداهلل.صلى.اهلل.علیه.و.آله.که.مقام.پیامبرى.
و.نبوت.او.به.داليل.ديگرى.قبالً.ثابت.شده.است،.هرگز.
پیامى.از.جانب.غیر.خدا.براى.شما.مردم.نمى.آورد.که.
اگر.چنین.کند،.حیات.او.به.پايان.مى.رسد..لذا.نبايد.
مردم.نگران.اين.باشند.که.نکند.پیامبرى.که.نبوتش.
پیش.از.اين.اثبات.شده،.پیامى.را.به.دروغ.به.خداوند.
نســبت.دهد.که.درآن.صورت،.خداوند،.اجازه..گمراه.
شدن.مردم.را.توسط.پیامبرى.که.با.داليل.قطعى،.

نبوتش.ثابت.شده.است،.نمى.دهد..
البته.چگونه.ممکن.است.اين.فرض.تحقق.يابد،.
با.اينکه.او.فرســتاده.اى.است.از.ناحیه.خدا.و.خداى.
تعالى.او.را.به.نبوت.گرامى.داشته.و.به.رسالت.خود.
برگزيده؟!.درعین.حال.اســتدالل.بــه.اين.آيه.براى.
اثبات.حقانیت.جناب.باب.و.بهاءاهلل،.با.آنچه.در.خارج.
مى.بینیم.منافات.دارد،.زيرا.چه.بســیار.کسانى.که.
بــه.دروغ.ادعاى.نبوت.کردند.و.به.چنین.عقابى.هم.
مبتال.نشدند..نادرستى.اين.ايراد.بدين.جهت.است.
که.تهديد.در.آيه.مورد.بحث.متوجه.شخص.رسول.
صادق.است،.چنین.رسولى.که.در.ادعاى.رسالتش.

صادق.است،.اگر.چیزى.به.دروغ.به.خدا.

نســبت.دهد.خدا.با.او.چنین.معامله.اى.

مى.کند،.نه.تهديد.به.مطلق.مدعیان.نبوت.

و.مفتريان.بر.خــدا.در.ادعاى.نبوت.و.در.

خبر.دادن.از.ناحیه.خداى.تعالى..)طباطبائى،.المیزان.

فى.تفســیرالقرآن،.ج19،.ص405؛.مکارم.شیرازى.

و.ديگران،.تفســیر.نمونه،.ج.24.ص.483؛.صادقى.
تهرانى،.الفرقان.فى.تفسیرالقرآن،.ج29.ص.111(.

د(.معنى.ظاهر.آيه.16.سوره.شورى.آن.است.که.

افرادى.که.درباره.دين.خدا،.پس.از.آنکه.فطرت.سلیم.

آن.را.پذيرفته.اســت.مجادله.مى.کنند،.مجادله.آنان.

نزد.خداوند.باطل.و.بى.ارزش.اســت.و.در.آخرت.به.

غضب.و.عذاب.الهى.مبتال.خواهند.شــد..درواقع.آيه.

بیانگر.بى.منطقى.مجادله.مشرکان.بر.سر.مشروعیت.

دين.اسالم.اســت..)فیض.کاشانى،.تفسیر.الصافى،.

ج4،ص370(..در.ادامه.بايد.گفت.بطالن.چیزى.نزد.

خداوند،.در.آيه.شريفه.اوالً.به.معنى.بطالن.تکوينى.

نیست،.يعنى.خداوند.عمالً.مانع.چیزى.باشد.و.آن.را.

نابود.نمايد؛.ثانیاً.اگر.هم.به.معنى.بطالن.تکوينى.باشد.

مربوط.به.قیامت.اســت.نه.دنیا،.چنان.که.اشاره.شد؛.

ثالثاً.اگر.هم.به.دنیا.مربوط.باشد.منظور.آن.است.که.

پس.از.آشکار.شدن.حقانیت.قرآن.و.اسالم.در.رسالت.

پیامبر.و.وقتى.مردم.دعوت.او.را.اجابت.کردند،.تالش.

ديگران.براى.نابودى.آن.به.جايى.نمى.رســد..آيه.21.

سوره.شورى.نیز.هیچ.ربطى.به.مدعاى.بهائیت.ندارد،.

زيرا.اوالً.اين.آيه.درصدد.بیان.آن.است.که.حق.تعیین.

دين.و.قانون.گذارى.با.خداست.و.ديگران.چنین.حقى.

ندارند.و.اگر.کسى.چنین.کند.ستمکار.است..ثانیاً.خود.

آيه.دلیلى.علیه.بهائیان.است؛.زيرا.مى.گويد:.اگر.فرمان.

قاطع.در.تأخیر.عذاب.نبود،.مسلماً.میانشان.داورى.

مى.شد.و.به.هالکت.مى.رسیدند.و.عذاب.مى.شدند..

)طبرسى،.مجمع.البیان.فى.تفســیرالقرآن،ص9(..

لذا.اســتناد.به.اين.آيه.پیش.از.اثبات.نبوت.مدعى.
پیامبرى،.نوعى.مصادره.به.مطلوب.است.که.منطقاً.

قابل.پذيرش.نیست.
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 شجره طیبه را 

می توان به توحید 

تفسیر کرد و 

شجره خبیثه را 

شرک به شمار 

آورد، ولی منظور 

از عدم ثبات و 

استقرار، نبود 

شرک و کفر و 

بدعت نیست. 

بلکه منظور، 

نداشتن حقانیت، 

پشتوانه و فایده 

است. یعنی جز 

ضرر و شر برای 

صاحبش چیزی 

ندارد

نتیجه گیری •
با.توجه.به.مطالب.گفته.شده.معلوم.شد.
کســى.که.از.طرف.خداوند.ادعاى.نبوت.
مى.کند.بايد.داراى.معجزه.باشد.و.بر.طبق.

نظر.تمام.مفسران.فقط.معجزه.مى.تواند.صدق.ادعاى.

پیامبر.را.از.غیر.پیامبر.روشن.سازد.که.در.طول.تاريخ.

بابیت.و.بهائیت.هیچ.کدام.از.رهبران.آن.ها.معجزه.اى.

از.خود.نشان.نداده.اند؛.بلکه.مبلغان.بهائى.منکر.اصل.

وجود.معجزه.شده.اند..اينکه.باب.مدعى.شده.است.

کــه.کلمات.او.داراى.اعجاز.اســت.و.بهائیان.کثرت.

نوشــته.هاى.او.را.دلیل.بر.حقانیت.او.پنداشــته.اند،.

باوجود.اغالط.فراوان.ادبى.و.عبارات.بى.معنى.و.تعالیم.

کم.محتوا.قابل.دفاع.نیست..همچنین.به.بیان.داليل.

حقانیت.باب.و.بهــاءاهلل.از.ديدگاه.بهائیان.پرداخته.

شد.و.معلوم.شد.در.طول.تاريخ.افراد.بسیارى.بودند.

که.ادعاى.پیامبرى.نمودند.و.دينشان.در.بین.مردم.

نفوذ.پیدا.کرد.و.پیروان.بسیارى.يافتند،.ولى.برحق.

نبوده.اند...لذا.اينکه.چون.بهائیت.داراى.پیروانى.است،.

پس.برحق.اســت.ادعاى.باطلى.اســت.و.ذکر.شد.

پیامبرانى.ماننــد.حضرت.ابراهیم.و.حضرت.نوح.به.

اعتراف.خود.رهبران.بهائى.داراى.نفوذ.و.پیرو.نبوده.اند..

ولــى.داراى.مقام.پیامبرى.بوده.اند..لذا.آنچه.بهائیان.

در.اثبات.حقانیت.پیامبرى.باب.و.بهاءاهلل.مى.گويند.

قابل.تســرى.به.تمام.پیامبران.نبوده.و.قابل.قبول.

نیست..همچنین.به.آياتى.که.بهائیان.در.اثبات.دلیل.

تقرير.براى.باب.و.بهاءاهلل.استناد.مى.کنند،.پرداختیم.

و.نشــان.داديم.که.اين.آيات،.اوالً.مدعیان.پیامبرى.

را.مــورد.خطاب.قرار.نداده.و.ثانیاً.درصورت.پذيرش.

اســتناد.بهائیان.به.اين.آيات،.الزم.است.که.دعوت.

بسیارى.از.پیامبرنمايان.نیز.پذيرفته.شود.که.بطالن.
آن.آشکار.است.

منابع: •
1-.قرآن.کريم

2-.اشــراق.خاورى.عبدالحمید،.تلخیص.تاريخ.

نبیل.زرندى،1343.ه..ش،.تهران:.مؤسسه.
ملى.مطبوعات.امرى.

3-.اشراق.خاورى.عبدالحمید،.گنجینه.

حــدود.و.احــکام،1350.ه.ش.،.تهران:.
موسسه.ملى.مطبوعات.امرى.

4-.بهاءاهلل.میرزاحسین.على.نورى،.ايقان،1988.م،.
هوفمهايم:.لجنه.ملى.نشر.آثار.بهائى.

5-.جمعى.از.جوانان.بهائى،.جزوه.رفع.شــبهات،.
1388ه.ش.،.بى.نا،.بى.جا.

6-.حســینى.همدانى.محمد،.انوار.درخشان.در.
تفسیر.قرآن،.1404.قمرى،.تهران:.لطفى.

7-.خويى.ابوالقاســم،.البیان.فى.تفسیرالقرآن،.
1413.ه.ق.،.قم:.موسسۀ.احیاء.آثار.االمام.الخوئى..

8-.سبحانى.جعفر،.اإللهیات.على.هدى.الکتاب.

و.الســنة.و.العقل،1413.ه..ق.،.ج.3،.المرکز.العالمي.
للدراسات.اإلسالمیة.

9-.طباطبائى.محمد.حســین،.اعجــاز.قرآن،.
1362ه.ش.،.تهران:.مرکز.نشر.فرهنگى.رجاء.

10-.طباطبائى.محمد.حســین،.ترجمه.تفسیر.

المیزان،.1374ه.ش.،.قم:.دفتر.انتشــارات.اسالمى.
)وابسته.به.جامعه.مدرسین.حوزه.علمیه.قم(.

11-.عبدالبهاء.عباس.افندى،.مفاوضات،.1358.
ه.ش.

12-.صادقــى.تهرانــى.محمــد،.الفرقــان.فى.

تفسیرالقرآن.بالقرآن.و.السنة،.1432.قمرى،.ايران.
قم:.فرهنگ.اسالمى

13-.طبرسى.فضل.بن.الحسن،.مجمع.البیان.فى.
تفسیرالقرآن،.1372ه.ش.،.چ3،.تهران.

14-.عبدالبهــاء.عباس.افندى،.مقاله.شــخصى.

سیاح،1341.ه.ش.،تهران:.موسسه.ملى.مطبوعات.
امرى.

15-.عبدالبهاء.عباس.افندى،.مکاتیب،1290ه.ش.،.
ج1،.مصر:.فرج.اله.زکى.

16-.عزيه.خانــم.و.ديگران،.نبوى.مقداد،.تنبیه.
النائمین،.1393،.تهران:.انتشارات.نگاه.معاصر
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17-.فاضل.مازندرانى.اسداهلل،.تاريخ.ظهورالحق،.
ج3،.تهران:.آزردگان.

18-.قمى.على.بن.ابراهیم،.تفسیر.القمى،.1363.
شمسى،.ايران.قم:.دارالکتاب.

19-.کاشانى.فیض،.تفسیر.الصافى،.1415ه.ق.،.
چ2،.تهران:.انتشارات.الصدر.

20-کلینى.محمدبن.يعقوب،.الروضه.من.الکافى،.
1364.ه.ش.،.تهران:.علمیه.اسالمیه.

21-.گلپايگانى.ابوالفضل،.کتاب.الفرائد،.2001م.،.

هوفمهايم:.موسسه.مطبوعات.امرى.آلمان،.لجنه.ملى.

نشر.آثار.امرى.
22-.گلپايگانى.ابوالفضل،.کشف.الغطاء.عن.حیل.

االعداء،.1294.ه.ش.،.عشق.آباد.
23-.مجلسى.محمد.باقر،.ِمرآةُ.الُعقول.فى.شرِح.
أخبار.آِل.الَرســول،.1363ه.ش.،.تهران:.دارالکتب.

االسالمیه.
24-.مکارم.شیرازى.ناصر.و.ديگران،.تفسیر.نمونه،.

1371.شمسى،.تهران:.دارالکتب.االسالمیه
25-.هاديان.مهدى،.مســأله.مشروعیت،.1392.

ه.ش.،.تهران:.نشر.گوى.

پـايـان
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 تساوی حقوق زن و مرد در آیین بهائی و تناقضات اجرای تعلیم در بهائیت 
و بررسی تطبیقی آن با دیانت اسالم

 مریم آگاه         پژوهشگر حوزه دین



چکیده : تفاوت.هاى.زن.و.مرد.

از.بديهیات.است..اسالم.هم.بر.

اين.مهم.صحه.گذاشته.و.بر.مبناى.عدالت،.وظايف.و.

حقوق.هر.جنس.را.بیان.کرده.و.مالک.ارزش.گذارى.

را.تقوى.قرار.داده.است.)اِن.اَکَرَمُکم.ِعنَد.اهللِ.اَتقیُکم(..

در.آيین.بهايى.تعلیمى.مبنى.بر.تساوى.حقوق.رجال.

و.نساء.به.عنوان.يکى.از.تعالیم.دوازده.گانه.مطرح.و.ادعا.

شــده.که.در.اين.آيین.در.همه.جهات.بین.زن.و.مرد.

تساوى.برقرار.است؛.درحالي.که.شواهدي.وجود.دارد.

که.پیشــوايان.آن.ها.در.بیان.و.گفتار.خود.اين.تعلیم.

را.نقض.کرده.اند..اين.مقاله.به.بررســى.اين.موضوع.

در.آيین.بهائى.و.همچنین.مقايسه.آن.با.آيین.اسالم.
پرداخته.است.

کلید واژه: تســاوى.زن.و.مرد،.بیت.العدل،.عضويت،.
اسالم،.تقوى

پـژوهـش
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عالم انساني را 

دو بال است 

یک بال رجال و 

یک بال نساء، تا 

دو بال متساوي 

نگردد مرغ پرواز 

ننماید. اگر یک 

بال ضعیف باشد 

پرواز ممکن 

نیست تا عالم 

نساء متساوي با 

عالم رجال در 

تحصیل فضائل 

و کماالت نشود، 

فالح و نجاح 

چنانکه باید و 

شاید ممتنع و 

محال

مقدمه •
به.راستى.چه.مى.شد.اگر:.همه.خارها.گل.
مى.شدند.و.همه.گلها.گل.بنفشه،.همه.درختان.
سرو،.همه.میوه.ها.سیب،.همه.شفاف.ها.کدر،.

و.يــا.بالعکس،.همه.رنگ.ها.يک.رنگ.و.همه.حیوانات.يک.

جنس.مى.شدند؟.به.راســتى.چرا.هر.موجودى.نمى.تواند.

وظائف.جنس.مقابل.را.انجام.دهد.تا.نخواهد.زير.بار.مّنت.
ديگرى.برود؟.چرا.همه.انسان.ها.به.همه.فنون.آگاه.نیستند؟
آيا.اگر.کسى.نیاز.خود.را،.خود.برآورده.مى.ساخت.و.به.

ديگرى.حاجتى.نداشت.جامعه.استوارتر.نمى.بود؟.
آيا.دراين.صورت.انســان.ها.تکامل.و.رفعت.بیشــترى.

نداشتند..
اصوالً.چرا.تفاوت.هايى.در.خلقت.انسان.ها.ديده.مى.شود؟.
چرا.همه.آن.ها.يکسان.خلق.نشده.اند؟.دراين.صورت.طبیعت.

زيباتر.نبود؟
هر.عقل.ســالمى.درمى.يابد.که.نظام.هستى.بر.تفاوت.
اســتوار.است.و.با.همین.تفاوت.ها.است.که.در.نظام.بشرى.
پديده.تقسیم.کار.معنا.پیدا.مى.کند.و.همیشه.مقبول.عقل.
همگان.بوده.است..تشابه.و.تساوى.در.نظام.هستى.به.معنى.
نابودى.هســتى.و.عدم.تداوم.آن.است.و.همکارى.دائم.هر.
عضو.در.انجام.وظائف.مخصوص.به.او،.موجب.ادامه.حیات.
مجموعه.و.باعث.نظم.آن.اســت..حال.اگر.به.بهانه.تساوى.
حقوق،.هر.عضوى.وظائف.محوله.بر.ديگرى.را.انجام.دهد؛.
آيا.به.راســتى.حکم.به.نابودى.آن.مجموعه.نداده.اســت؟.
پس.وظائف.خودش.چه.مى.شــود؟.حق.تقسیم.وظائف.و.

ارزش.گذارى.آن.ها.در.جامعه.انسانى.بر.عهده.کیست؟
آيا.برعهده.بشــرى.است.که.در.طول.تاريخ.در.هر.دوره.
ادعايى.خاص.داشــته،.و.روزى.مسئله.اى.را.ارزش.و.روزى.

ديگر.ضدارزش.قلمداد.کرده.است؟.
آيا.برعهده.همین.بشر.خطاکار.است.که.هر.ساعت.و.هر.
لحظه.ممکن.اســت.از.او.اشتباهى.سر.بزند.و.هیچ.وقت.از.

فراموشى.و.نسیان.در.امان.نیست؟.
و.يا.نه،.بر.عهده.کســى.است.که.به.تمام.خصوصیات.
روحى.انســان.و.کم.و.کاســتى.هايش.آشناست.و.خود.از.
قانون.ها.و.ارزش.هاى.وضعى.خود.هیچ.سود.و.زيانى.نمى.برد..

از.اشــتباه.و.خطا.مصون.است.و.به.فراموشى.

دچار.نمى.شود.و.گذشته.و.حال.و.آينده.برايش.
يکسان.است..

به.اين.دلیل.و.هزاران.دلیل.ديگر:.
اين.خالق.ارزش.ها.اســت.که.بايد.ارزش.ها.را.براى.بشر.

تعیین.کند..
و.درست.به.همین.علت.اســت.که.ارزش.هاى.الهى.با.
ارزش.هاى.بشــرى.متفاوت.است.و.مرز.میان.حق.و.باطِل.
.چه. .آن.هم.نخبگان.بشرىـ. تعیین.شده.توسط.افراد.بشرـ.
بســیار.که.در.حد.تناقض.با.مرزهاى.ترسین.شده.از.سوى.
خداوند.باشد..بیشتر.اديان.و.مکاتب.اختالف.میان.زنان.و.
مردان.را.باور.دارند،.اين.اختالف.عقاليى.و.برمبناى.فطرت.

و.علم.است.
برخــالف.همه.اديان.و.مکاتــب،.آيین.بهائى.اعتقاد.به.
تســاوى.زنان.و.مــردان.دارد..در.اين.مقاله.ابتدا.به.تعريف.
تســاوى.مردان.و.زنان.در.نظر.پیشــوايان.بهائى.و.سپس.
بررسى.درســتى.اين.اصل.در.میان.آن.ها.و.بعد.به.صحت.
وســقم.اين.ادعا.در.میان.گفتار.و.اعمال.پیشوايان.بهائى.

مى.پردازيم..

1-تعریف تساوی زنان و مردان در نظر پیشوایان  •
بهائی

گام.نخست.در.انجام.هر.بررسي.عمدتاً.به.تعريف.موضوع.
مورد.بحث.اختصاص.مي.يابد.

تساوي.حقوق.رجال.و.نساء.در.آثار.بهائي.گاهي.به.مفهوم.

يکساني.حقوق.يا.يکســاني.جايگاه.زن.و.مرد.عنوان.شده.
است..جناب.حسین.علي.نوري.معتقد.است:

».قلم.اعلي.فرق.مابین.عباد.و.اِما.را.از.میان.برداشته.و.ُکل.

را.در.ُصقع.واحد.بعنايت.کامله.و.رحمت.منبسطه.مقر.و.مقام.
عطا.فرمود«.)اشراق.خاورى،.مائده.آسماني،.ج8.ص52(.

از.اين.بیان.اســتفاده.مي.شود.که.مسئله،.تنها.تساوي.

حقوق.نیست؛.بلکه.يکساني.حقوق.نیز.مّد.نظر.است،.چون:.

در.صقع.واحد.آمده.اســت؛.همچنین.استفاده.مي.شود.که.

مسئله.فراتر.از.حقوق.است،.چراکه.به.برداشتن.فرق.به.طور.

کلي.میان.عباد.)مردان(.و.اِماء.)زنان(.اشاره.شده.و.صحبت.
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مسئله تحریم 

عضویت زنان در 

»بیت العدل اعظم 

الهي علي رغم 

اصل اساسي 

»تساوي حقوق 

رجال و نساء« 

در آیین بهائي 

شاهدي است بر 

اینکه این آیین به 

آن اصل اعتقاد 

نظري و عملي 

ندارد و به وضوح 

وجود دیدگاه 

مردساالرانه را در 

آموزه هاي بهائي 

نشان مي دهد

از.مقر.و.مقام.شده.است.
در.بیانات.زير.نیز،.مسئله.ى.برابرى.فراتر.از.
حقوق.مطرح.شده.و.به.مساوات.تام.و.مساوات.

کامله.تأکید.شده.است.
».عالم.انساني.را.دو.بال.است.يک.بال.رجال.و.يک.بال.
نساء،.تا.دو.بال.متساوي.نگردد.مرغ.پرواز.ننمايد..اگر.يک.
بال.ضعیف.باشد.پرواز.ممکن.نیست.تا.عالم.نساء.متساوي.با.
عالم.رجال.در.تحصیل.فضائل.و.کماالت.نشود،.فالح.و.نجاح.
چنانکه.بايد.و.شايد.ممتنع.و.محال..«.)منتخباتي.از.مکاتیب.

حضرت.عبدالبهاء،.ج.1،.ص.291.(
عبــاس.افندى.در.جــاى.ديگرى.گفته.اســت:.البّته.
بدرجه.مســاوات.رســند.و.ممکن.نیست.ســعادت.عالم.
انســانى.کامل.گــردد.مگر.به.مســاوات.کاملــه.زنان.و.

مردان.،)عبدالبهاء،خطابات،.ج2،.ص150(.
رهبران.بهائي.اصرار.دارند.که.».نســاء.و.رجال.کّل.در.
حقوق.مســاوي،.به.هیچ.وجه.امتیازي.در.میان.نیســت«..

)رياض.قديمى،.گلزار.تعالیم.بهائي،.ص283(.

2- تناقضات نصوص بهائی در تساوی زنان و  •
مردان

اما.به.وضوح.مي.توان.ديد.که.نگاه.تحقیرآمیز.نسبت.به.

جنس.مؤنث.در.افکار.رهبران.بهائي.وجود.داشــته.است.و.

از.ديدگاه.ايشــان.»صرف.زن.بودن«.يک.»نقیصه«.است؛.

جنا.ب.حسین.علي.نوري،.آن.گاه.که.مي.خواهد.از.استواري.

و.رفعت.سخن.بگويد،.»رجال«.را.مظهر.آن.مي.داند.و.آن.گاه.

که.مي.خواهد.از.خفت.و.سستي.همت.سخن.بگويد،.»نساء«.
را.مظهر.آن.معرفي.مي.کند.

.».اي.کنیزان.مردانه.بر.امر.حّق.قیام.نمايید..بســي.از.

نساء.که.الیوم.عنداهلل.از.رجال.مذکور.و.بعضي.رجال.که.از.

نساء.محسوب.«.)عبدالحمید.اشراق.خاورى،.پیام.ملکوت،.
ص232(..

2-1 - عدم عضویت زنان در بیت العدل
عالوه.بر.اينکه.در.آيین.بهائي.هیچ.يک.از.نسوان.در.شمار.
رهبران.نبوده.اند،.شاهد.آن.هستیم.که.زنان.براي.عضويت.در.
.عالي.ترين.مرجع.تصمیم.گیري. »بیت.العدل.اعظم.الهي«ـ.

در.شرايط.فعلي.بهائیت.ـ.حق.انتخاب.شدن.

ندارند..)عبدالحمید.اشــراق.خاورى،.گنجینه.
حدود.و.احکام،.ص219.(.

.نکته.جالب.در.اين.زمینه.اين.اســت.که.

مسئله.تحريم.عضويت.زنان.در.بیت.العدل.و.تناقض.آن.با.

اصل.»تساوي.حقوق.رجال.و.نساء«.به.گونه.اي.تعارض.دارد.
که.جناب.شوقي.افندي.دراين.باره.اذعان.داشته.اند:

».ازآنجاکــه.جناب.عباس.افنــدي.فرموده.اند.حکمت.

اين.موضوع.در.آينده.ظاهر.خواهد.شــد،.ما.با.اطمینان.به.

صحت.مطلب.بايد.آن.را.قبول.کنیم.ولي.نمي.توانیم.براي.

فرونشاندن.اعتراضات.حامیان.نهضت.زنان.توجیهي.ارائه.

دهیــم.«.(Lights of Guidance, p:613،.ترجمه.
مأخوذ.از.انوار.هدايت،.ص.776(.

مسئله.تحريم.عضويت.زنان.در.»بیت.العدل.اعظم.الهي.

علي.رغم.اصل.اساسي.»تســاوي.حقوق.رجال.و.نساء«.در.

آيین.بهائي.شــاهدي.است.بر.اينکه.اين.آيین.به.آن.اصل.

اعتقــاد.نظري.و.عملــي.ندارد.و.به.وضــوح.وجود.ديدگاه.
مردساالرانه.را.در.آموزه.هاي.بهائي.نشان.مي.دهد..

يکــي.از.توجیهات.رهبران.بهائى،.اين.اســت.که.عدم.

عضويت.زنان.در.بیت.العدل،.يک.نوع.»معافیت«.اســت.و.
»عضويت.در.بیت.العدل.يک.وظیفه.است.و.نه.يک.حق«.

حقیقت.اين.اســت.که.مســئله.عدم.عضويت.زنان.در.

بیت.العدل،.از.مقوله.»معافیت«.يا.»تخفیف«.يا.چیزي.شبیه.

به.آن.ها.نیست.زيرا.در.اينجا.سخن.از.»ممنوعیت.عضويت.

خانم.هاي.بهائي.در.بیت.العدل.است«.و.خود.ولي.امر.بهائي،.

به.صراحت.از.لفظ.Exclusion.که.به.معني.»ممنوعیت.و.
 Dawn of a New)..محرومیت«.است،.استفاده.کرده.اند
Day,p:63) .همچنین.اگر.مقوله.عدم.عضويت.زنان.در.

بیت.العــدل.از.مقوله.معافیت.بود؛.همان.گونه.که.در.مورد.

موضوع.»معافیت.خانم.ها.از.انجام.حج«.و.»معافیت.از.نماز.

در.دوره.عادت.ماهانه«،.حکم.معافیت.صادر.شده.است.در.
مورد.اين.مسئله.هم.از.لفظ.»عفو«.استفاده.مي.شد:.

» قد عفا الّل عن النّســآء حین ما يجــدن الّدم الّصوم و 
الّصلوة«.)کتاب.اقدس،.بند13(

» قد حكم الل لمن استطاع منكم حج البیت دون النساء عفا 
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الل عنهن رحمة من عنده انه لهو المعطي الوهاب«.
)کتاب.اقدس،.بند:32(

در.مــورد.اينکه.عضويــت.در.بیت.العدل،.

»حق«.اســت.يا.»وظیفــه«،.بهترين.روش.
پاسخ.گويي.مراجعه.به.آثار.امري.و.مطالعه.نظرات.رهبران.
بهائي.دراين.باره.است..جناب.عباس.افندي،.عبدالبهاء.معتقد.
اســت.که.مقوله.عضويت.در.بیت.العدل،.از.مقوله.»حق«.
است.و.اين.مقوله،.از.مقوالتي.است.که.از.استثنائات.اصل.

»تساوي.حقوق.رجال.و.نساء«.محسوب.مي.شود:
».در.شريعت.اهلل.نساء.و.رجال.در.جمیع.حقوق.مساويند.
مگر.در.بیت.العدل.عمومي.زيرا.رئیس.و.اعضاي.بیت.العدل.
بنص.کتاب.از.رجالند.ديگر.در.ســاير.محافل.عموماً.مثل.
محفل.بناي.مشرق.االذکار.و.محفل.تبلیغ.و.محفل.روحاني.
مثل.محافل.خیريه.و.محافل.علمیه.رجال.و.نساء.مشترکند.
http://bahai-library.com/ »در.جمیع.حقــوق
file.php5?file=abdulbaha_letter_true_

women&language=All

همچنین.جناب.شوقي.افندي،.آن.گاه.که.مي.خواهند.

درباره.مســئله.عدم.عضويت.زنان.در.بیت.العدل.ســخن.

بگويند،.براي.تبیین.اين.مســئله.به.موضوع.»حق.کامل.

عضويــت.زنان.در.محافل.روحانیه.ملي.و.محلي«.اشــاره.

مي.کنند.و.از.لفظ «Right».که.به.معني.»حق«.اســت،.
Directives from the Guard- .استفاده.مي.کنند.

ian, p:217

اين.اشارات.نشان.مى.دهد.که.عدم.عضويت.زنان.در.بیت.

العدل.يک.».نابرابري.حقوقي«.است.
گاه.گفته.اند.منظور.از.تساوي.حقوق.رجال.
و.نساء،.»حقوق.اجتماعي«.است.و.عضويت.در.

بیت.العدل،.حق.اجتماعي.نیست..
در.اينجا.ســؤالى.پیش.مى.آيد.که:.اگر.کسي.را.از.حق.
انتخاب.شــدن.محروم.کنند.و.شــما.ايــن.محرومیت.را.
محرومیت.از.حقوق.اجتماعي.نمي.دانید،.پس.محرومیت.از.
چه.چیزي.مي.دانید؟.غیر.از.اين.است.که.انتخابات،.موضوعي.

است.که.تنها.در.بستر.اجتماع،.موضوعیت.مي.يابد؟.
اما.توجیهات.ديگرى.که.مبلغان.بهائى.در.اين.مسئله.ارائه.

مى.کنند.عبارتند.از:
1-ديانت.بهائى.معتقد.به.تساوى.حقوق.است.نه.وظايف).

جزوه.پاسخ.به.شبهات(.
آنچه.بر.مبناى.نظرات.پیشوايان.بهائى.بیان.شد.روشن.
شد.که.جناب.شوقى.اين.مسئله.را.از.جمله.حقوق.مى.دانند.
و.الزم.به.ذکر.است.که.ما.جلوتر.از.جناب.شوقى.نبايد.برويم.

و.آنچه.را.ايشان.گفته.بايد.بگويیم.
2-.زنان.در.ديگر.محافل.مى.توانند.باشند.

اين.توجیهى.اســت.که.اصل.قضیه.را.منتفى.نمى.کند.

زنان.در.هر.کجا.باشــند.در.باالترين.مقام.که.عضويت.در.

بیت.العدل.است،.نمى.توانند.حاضر.باشند.و.باز.هم.خدشه.بر.
اصل.تساوى.رجال.و.نساء.وارد.است..

نکته.اى.هم.در.اينجا.به.عنوان.جمله.معترضه.الزم.است.

يادآورى.شود..ظاهراً.در.زمان.شوقى.هم.عضويت.زنان.در.

محافل.روحانى.ممنوع.بوده.و.جناب.شوقى.مى.گويد:.»در.

بالد.شرق.در.هر.بلده.و.قريه.که.عّده.مؤمنین.از.رجال.از.سّن.

بیست.و.يک.و.مافوق.آن.از.نه.تجاوز.نموده.محفلى.روحانى.

در.نهايــت.روحانّیت.و.صفا.و.حکمت.و.متانت.تأســیس.

گردد.و.حضرات.اماء.الرحمن.منتِخب.اند.نه.منتَخب.و.تمام.

محافــل.و.انجمن.ها.ياران.از.احباء.اهلل.و.اماء.الرحمن.آنچه.

تأسیس.و.تشکیل.مى.گردد،.کل.بايد.در.ظل.آن.نقطه.باشد.

يعنى.محفل.روحانى.که.حضرات.اماء.الرحمن.در.انتخاب.

اعضايش.حق.تصويت.يعنى.ابداى.رأى.دارند«.).عبدالحمید.
اشراق.خاورى،.گنجینه.حدود.و.احکام،.60(.

تا.زمان.شــوقى.خانم.ها.اجازه.انتخاب.شدن.در.محافل.

مسئله عدم 

عضویت زنان در 

بیت العدل، از 

مقوله »معافیت« 

یا »تخفیف« یا 

چیزي شبیه به 

آن ها نیست زیرا 

در اینجا سخن 

از »ممنوعیت 

عضویت خانم هاي 

بهائي در بیت 

العدل است« 

و خود ولي امر 

بهائي، به صراحت 

 Exclusion از لفظ

که به معني 

»ممنوعیت و 

محرومیت« است، 

استفاده کرده اند.   

همچنین اگر 

مقوله عدم 

عضویت زنان در 

بیت العدل از 

مقوله معافیت 

بود؛ همان گونه که 

در مورد موضوع 

»معافیت خانم ها 

از انجام حج« و 

»معافیت از نماز 

در دوره عادت 

ماهانه«، حکم 

معافیت صادر 

شده است در 

مورد این مسئله 

هم از لفظ »عفو« 

استفاده مي شد
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به فرموده قرآن، 

مالک برتری نزد 

خداوند تقوی و 

پرهیزگاری است؛ 

نه جنسیت و 

نژاد. خطاب تمام 

آیات عمومی 

قرآن، از دستور 

به عبادت و بندگی 

و پاداش روز جزا 

و... به همه افراد 

بشر یکسان است 

و بین مرد و زن 

هیچ تفاوتی قائل 

نشده است

محلى.و....را.نداشتند.و.به.لطف.شوقى.در.اين.

وادى.وارد.شــدند..)مجله.اخبار.امرى.سال63.
شماره9(.

3-.حضرت.عبدالبهاء.گفته.اند.حکمت.آن.
در.آينده.معلوم.مى.شود.

اوالً..اگر.قرار.اســت.حکمتش.در.آينده.معلوم.شود.چرا.

مبلغان.بهائى.پا.را.فراتر.از.پیشوايان.گذاشته.و.توجیهاتى.

ارائه.مى.دهند.که.بر.خالف.نصوص.اســت.و.بدعت.گزارى.

مى.کننــد؟.يعنى.توجیهات.خود.را.مى.گويند.و.بعد.حرف.

جناب.عبدالبهاء.را.مى.گويند.که.حکمتش.در.آينده.معلوم.
مى.شود.

ثانیاً..اين.آينده.چه.زمانى.اســت؟.170.سال.از.ديانت.
بهائى.مى.گذرد.و.هنوز.آينده.نیامده.است؟.

ثالثاً..چه.کســى.بايد.اين.حکمت.را.بیان.کند؟.وقتى.

جناب.شــوقى.عقیم.بودند.و.سلسله.ولى.امر.خاتمه.يافته.

و.ديگر.ولى.امرى.در.کار.نیست؛.اين.حکمت.را.چه.کسى.
قرار.است.بیان.کند؟

رابعاً..حاال.که.ولى.امر.نیست،..اگر.قرار.است.بیت.العدل.

.حکمت.آن.را.بیان. ـ.که.بر.اساس.نصوص.اعتبارى.نداردـ.
کند،.پس.چرا.بیان.نمى.کند؟

پس.بهتر.است.نظر.جناب.شوقى.را.بپذيريم.که.دراين.باره.
اذعان.داشته.است:

»ازآنجاکه.جناب.عباس.افندي.فرموده.اند.حکمت.اين.

موضوع.در.آينده.ظاهر.خواهد.شد،.ما.با.اطمینان.به.صحت.

مطلب.بايد.آن.را.قبول.کنیم.ولي.نمي.توانیم.براي.فرونشاندن.
اعتراضات.حامیان.نهضت.زنان.توجیهي.ارائه.دهیم«.

به.هرحال.چون.پیشوايان.بهائى.اصلى.را.گذاشته.اند.که.

خودشان.نمى.توانند.بقیه.آموزه.هاى.بهائى.را.بر.آن.تطبیق.

دهند،.بايد.چاره.اى.بینديشــند.و.مردم.را.از.ســر.درگمى.
درآورند.

2-2- عدم تساوی ارث میان زنان و مردان 
از.ديگر.مسائلى.که.نشان.دهندۀ.تفاوت.قائل.شدن.میان.
زنان.و.مردان.در.آيین.بهائى.است،.مسئلۀ.ارث.است..طبق.
احکام.بهائى،.ارث.در.7.طبقه.و.به.صورت.2520.سهم.میان.

وراث.زير.تقسیم.مى.شود:

1..اوالد:.1080.سهم.-.42.درصد
2..زن.يا.شوهر:.390.سهم.-.15.درصد

3..پدر:.330.سهم.-.13.درصد
4..مادر:.270.سهم.-.10.درصد

5..برادر:.210.سهم.-.8.درصد
6..خواهر:.150.سهم.-.6.درصد
7..معلم:.90.سهم.-.3.درصد

تفاوت.ارث.پدر.و.مادر.و.تفاوت.ارث.برادر.و.خواهر.يکى.از.

اين.موارد.عدم.رعايت.تساوى.زنان.و.مردان.است..پدر.5,5.

ســهم،.مادر.4,5.سهم،.برادر.3,5.سهم.و.خواهر.2,5.سهم.

از.42.سهم.را.مي.برد..)گنجینه.حدود.و.احکام،.عبدالحمید.
اشراق.خاورى،.ص67(.

2-3- خانه و لباس متوفی
طبق.احکام.آيین.بهائى،.غیر.از.تفاوتى.که.در.سهم.ارث.
میان.زنان.و.مــردان.وجود.دارد،.خانه.و.لباس.فرد.متوفى.
نیز.به.پسر.بزرگ.تر.مى.رســد..اين.دو.مورد.جداى.از.بقیه.

ارث.هستند..
»قوله.تعالى.در.کتاب.مستطاب.اقدس،.بند.25:

»و جعلنا الّدار المسكونة و األلبسة المخصوصة للّذّريّة 
من الذکران دون األناث و الوّراث انّه لهو المعطى الفّیاض«.

حضرت.عبدالبهاء.جّل.ثنائه.در.لوح.بشــیر.الهى.شیراز.
مي.فرمايند.قوله.جّل.ثنائه:

»دار.مسکونه.و.البســه.مخصوصه.تعلّق.بولد.بکر.دارد.
يعنى.ارشد.اوالد.متوّفى.نه.بعموم.اوالد.ذکور«.

و.در.لوح.ديگر.نازل.قوله.جّل.ثنائه:
»و اما ما سئلت عن الّدار المسكونة فهى للولد البكر خاّصة 
مع توابعها من اصطبل او مضیف او خلوة و اّما الّديار الّسائرة 
الغیر المســكونة مقسومة بین رجال و نساء من الورثه«..و.
در.لوح.ديگر.نیز.که.به.عنوان.بشــیر.الهى.نازل.مي.فرمايند.

قوله.جّل.ثنائه:
»و.اّمــا.در.آيه.مبارکه.از.ذکر.ذکــور.دون.اناث.مقصود.
ولد.بکر.اســت««.)اشراق.خاورى،گنجینه.حدود.و.احکام،.

ص125-.126(.
و.مراد.از.ولد.بکر.بزرگ.ترين.اوالد.ذکور.موجود.اســت..
.دار.مسکونه.و.البسه.مخصوص.ذّريّه.ذکور.است. »ســؤالـ.
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نوع خطاب های 

قرآن کریم: »یا 

ایها الناس« و »یا 

ایها الذین آمنوا« 

و... مرد و زن را 

در برمی گیرد و در 

دعوت به ایمان 

و عمل صالح و 

پرهیز از عقاید 

و اعمال ناپسند 

هردو را  یکسان 

مجزی و مثاب 

می داند و هردو 

آزادانه می توانند 

به درجات عالیه ای 

از قرب  پروردگار 

نائل آیند

دون.األناث.و.الوّراث،.هرگاه.ذّريّه.ذکور.نباشند.
تکلیف.چیست؟

.قولــه.تعالى.َمن.مات.و.لم.يکن.له. جوابـ.

ذّريّة.ترجع.حقوقهم.الى.بیت.العدل..نظر.به.اين.
آيه.مبارکه.دار.مســکونه.و.البسه.مخصوصه.به.بیت.العدل.
راجع.اســت.«.)اشــراق.خاورى،.گنجینه.حدود.واحکام،.

ص129(.
اين.تفاوت.ارث.ارشد.اوالد.ذکور.)پسر.بزرگ.تر(.با.اوالد.
اناث.).دختران.(.اســت.که.خانه.مســکوني.و.در.صورت.
تعدد.خانه.ها.يکي.از.بهترين.خانه.هاي.پدر.)درصورتي.که.
در.وصیت.نامه،.قید.ديگري.نباشــد(،.به.پسر.ارشد.مؤمن.
مي.رسد.و.به.دختر.ارشد،.اگرچه.پسري.هم.موجود.نباشد.،.
نمي.رسد.)در.شرايطي.که.فرد.بهائي.فاقد.فرزند.ذکور.باشد،.

خانه.مسکوني.او.به.بیت..العدل.خواهد.رسید(.
2-4- معافیت زنان از جنگ

از.ديگر.تفاوت.هــاى.میان.زنان.و.مردان.معافیت.زنان.

از.جنگ.اســت..شوقى.لوحى.را.28.جوالى.1936،.درباره.
معافیت.زن.از.جنگ.مطرح.کرده.است:.

»زن.هــا.روحیــه.حســاس.دارند.و.طا.قــت.جنگ.و.

خون.ريزى.هاى.وحشتناک.را.ندارند..او.حتى.دفاع.را.هم.از.

زن.ها.در.اين.بیانیه.برداشته.است«.)انوار.هدايت،.ص.777(..

در.اينجا.جناب.شــوقى.به.آفرينش.زن.و.عدم.تساوى.

میان.زنان.و.مردان.اشــاره.مى.کند..درنتیجه.در.اينجا.نیز.

به.نظر.مى.رسد.»تساوي.حقوق.رجال.و.نساء«.يک.موضوع.
غیرمنطقي.است.

آيا.مي.توان.به.آيیني.که.کارکرد.و.جايگاه.انســان.را.از.

حالت.خدادادي.آن.خارج.کرده.و.نقشي.را.به.او.نسبت.داده.

که.نه.با.اقتضاي.آفرينش.او.سازگار.است.و.نه.با.استعدادهاي.
طبیعي.او،.به.عنوان.يک.دين.الهي.نگريست؟

3- آیا در اسالم تساوی بین مردان و زنان وجود  •
دارد؟

3-1- تقوی مالک برتری در اسالم 
در.قرآن.هیچ.گاه.ثروت،.مالک.برترى.انســان.ها.نبوده.
.آن.هم.در.شرايط. است؛.تا.مثالً.سهم.کمتر.ارث.براى.زنـ.

.دلیل.بر.حقارت.او.باشد..به.همین.دلیل. خاصـ.

هیچ.گاه.در.قرآن.قارون.و.فرعون.انســان.هايى.
بلندمرتبه.نبوده.اند.

به.فرموده.قــرآن،.مالک.برترى.نزد.خداوند.

تقوى.و.پرهیزگارى.است؛.نه.جنسیت.و.نژاد..خطاب.تمام.

آيات.عمومى.قرآن،.از.دستور.به.عبادت.و.بندگى.و.پاداش.

روز.جزا.و....به.همه.افراد.بشر.يکسان.است.و.بین.مرد.و.زن.
هیچ.تفاوتى.قائل.نشده.است..

يا ايُّهاالّناُس اِنّا َخلَْقناکم ِمن ذکٍر َو اُنْثى و َجَعلْناکم ُشعوبا 
و قبائَِل لَِتعاَرفوا اِّن أکرَمكم عنداهللّ  أتْقیكم )حجرات:13(

اى.مردم،.همه.شما.را.)نخست(.از.مرد.و.زنى.بیافريديم.

و.آن.گاه.شما.را.شعبه.هاى.بسیار.و.فَِرق.مختلف.گردانیديم.

تا.يکديگر.را.بشناسید،.به.درستى.که.بزرگوارترين.شما.نزد.
خدا.پرهیزکارترين.شماست.

در.قرآن.جنسّیت.مالک.برترى.نبوده.و.در.فرهنگ.قرآن،.

زنان.مؤمن.هم.رديف.مردان.مؤمن.ياد.شده.اند..براى.مثال.در.
قرآن.در.مورد.آسیه.آمده.است:

ِّلَِّذيَن آَمُنوا اِْمَرأََة فِْرَعْوَن إِْذ َقالَْت َربِّ ابِْن  ُ َمَثاًل ل َوَضَرَب اهللَّ
ِني  ِني ِمن فِْرَعْوَن َوَعَملِِه َونَجِّ لِي ِعنَدَك بَْیًتا فِي الَْجنَِّة َونَجِّ

الِِمیَن.)تحريم:11( ِمَن الَْقْوِم الظَّ
و.براى.کسانى.که.ايمان.آورده.اند،.خدا.همسر.فرعون.را.
َمَثل.آورده،.آن.گاه.که.گفت:.»پروردگارا،.نزد.خود.در.بهشت.
خانه.اى.برايم.بساز،.و.مرا.از.فرعون.و.کردارش.نجات.ده،.و.

مرا.از.دست.مردم.ستمگر.بَِرهان«.
3-2-پاداش و مکافات یکسان به مؤمنان زن و مرد 

بر اساس وظائف:
قرآن.به.وضوح.اعالم.مى.دارد.که.ثواب.عمل.هیچ.کدام.از.

بندگان.اعم.از.مرد.و.زن.از.بین.نمى.رود:
اَنّى الاُضیــُع َعَمَل عاِمٍل منكم ِمن َذَکــٍر اَْو اُنثى )آل 

عمران:195(
من.)ثواب(.عمل.هیچ.کدام.از.عمل.کنندگان.اعم.از.زن.و.

مرد.را.ضايع.نمى.کنم.
َمَن َعِمل صالحا ِمن َذَکٍر او اُنثى و ُهَو مؤمُن فلُنْحِیَینَُّه 
حیوًة طیبًة و لََنجِزيَنَُّهْم أْجَرُهم باَْحَســِن ما کانوا يعملون 

)نحل:.97(
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نمونه ای دیگر 

در واقعه غدیر 

است که پیامبر 

بعد از ایراد خطبه 

دستور دادند 

زنان نیز هم ردیف 

مردان )اما به 

روشی متفاوت( 

با امیرالمؤمنین 

علیه السالم بیعت 

کنند و به ایشان 

تبریک و تهنیت 

بگویند. مشخص 

است که در اسالم 

زنان مانند مردان 

جزء جامعه انسانی 

شمرده شده و 

برخالف ادیانی که 

برای زن حقوق 

سیاسی، اجتماعی 

و مذهبی قائل 

نبودند به آنان 

اصالت انسانی 

داده است

هرکــس.از.زن.و.مرد.کار.نیکى.به.شــرط.

ايمان.به.خدا،.به.جــاى.آورد،.او.را.در.زندگانى.

خوش.و.با.ســعادت،.زنده.)ابد(.مى.گردانیم.و.

اجرى.بســیار.بهتر.از.عمل.نیکى.که.کرده.به.
او.عطا.مى.کنیم.

3-3- دعوت عمومی برای اندیشه در آیات الهی: 
نــوع.خطاب.هاى.قرآن.کريم:.»يا.ايها.الناس«.و.»يا.ايها.
الذيــن.آمنوا«.و....مرد.و.زن.را.در.برمى.گیرد.و.در.دعوت.به.
ايمان.و.عمل.صالح.و.پرهیز.از.عقايد.و.اعمال.ناپسند.هردو.
را..يکسان.مجزى.و.مثاب.مى.داند.و.هردو.آزادانه.مى.توانند.

به.درجات.عالیه.اى.از.قرب..پروردگار.نائل.آيند.
در.آيات.بسیار.ديگرى.بدون.تفاوت.قائل.شدن.نسبت.به.

مرد.و.زن.مى.فرمايد:.
»لعلكم تعقلون«.شايد.شما.درک.کنید.

»افال تعقلون«.آيا.نمى.انديشید.
»افال يؤمنون« آيا.ايمان.نمى.آورند.
»کونوا انصاراهللّ «.ياوران.خدا.باشید

3-4- بیعت یکسان: 
اســالم.با.بیعت.گرفتــن.از.زن،.در.حقیقت.به.او.اعالم.
داشته.است.که.يکى.از.دو.رکن.ايفاءکننده.نقش.در.جامعه.

است.و.بايد.خود.را.براى.انجام.وظايف.الهى.آماده.کند:
يا.أيُّها.النَّبُى.اَِذا.جآَءَک.المؤمناُت.يُبايِْعَنَک....)ممتحنه:12(
اى.پیامبر.هنگامى.کــه.زنان.مؤمن.براى.بیعت.نزد.تو.

آمدند.....
نمونه.اى.ديگر.در.واقعه.غدير.است.که.پیامبر.بعد.از.ايراد.
خطبه.دستور.دادند.زنان.نیز.هم.رديف.مردان.)اما.به.روشى.
متفاوت(.با.امیرالمؤمنین.علیه.السالم.بیعت.کنند.و.به.ايشان.
تبريک.و.تهنیت.بگويند..مشخص.است.که.در.اسالم.زنان.
مانند.مردان.جزء.جامعه.انســانى.شمرده.شده.و.برخالف.
اديانى.که.براى.زن.حقوق.سیاسى،.اجتماعى.و.مذهبى.قائل.

نبودند.به.آنان.اصالت.انسانى.داده.است..
اين.هــا.دالئل.درســتى.آن.ســخن.اســت.که.مالک.

ارزشمندى.در.فرهنگ.دين.امر.ديگرى.است.
در.دين.مبین.اسالم،.مســئله.اساسي.عدالت.است.نه.
تساوي.حقوق..تساوي.در.برخي.موارد.به.معناي.بي.عدالتي.

است..حال.آنکه.در.آيین.بهائي.مسئله.اساسي.

تســاوي.حقوق.است..بنابراين.مقايسه.حقوق.

زنان.در.آيین.بهائي.با.حقوق.زنان.در.اســالم.
درست.نیست.

»حقوق«.ريشــه.در.»وظايف«.و.»وظايف«.ريشــه.در.

»توانايى.هاى.فردى«.دارند..با.چنین.بینشــى،.»تســاوى.

حقوق.رجال.و.نســاء«.يک.موضوع.غیر.منطقى.است.و.ما.

به.عنوان.مسلمان.ابايي.نداريم.که.بگويیم.در.اسالم.حقوق.
زنان.و.مردان.با.هم.برابر.نیست..

4- نتیجه گیری  •
بحث.تســاوى.میان.زنان.و.مــردان.برخالف.آفرينش.
انسان.ها.و.بر.خالف.علم.و.عقل.است..معموالً.حقوق.ريشه.
در.وظايف.دارند.و.با.انجام.وظايف.بر.اثر.توانايى.هاى.فردى.
حقوق.در.نظر.گرفته.مى.شود..آيین.بهائى.برخالف.بسیارى.
از.اديان.و.مکاتب.اعتقاد.به.تســاوى.زنان.و.مردان.دارد،.اما.
چون.اين.باور.خالف.فطرت.است،.پیشوايان.بهائى.على.رغم.
ادعاى.تســاوى.زنان.و.مردان.در.بســیارى.از.نوشته.ها.و.
گفتارهاى.خود.اين.ادعا.را.نقض.کرده.اند..اســالم.اعتقادى.
به.تساوى.زن.و.مرد.ندارد.بلکه.عدالت.را.محور.قرار.مى.دهد.

منابع: •
1-.قرآن.کريم.

2-.انوار.هدايت،صفحه.777.
3-.اشراق.خاورى،ا،.گنجینه.حدود.واحکام،.ص129.

4-.بهااهلل،.اقدس.
5-.رياض.قديمى،.گلزار.تعالیم.بهائي.

6-.عبدالبها،.خطابات.حضرت،.در.سفر.امريکا.و.کانادا،.
ج2،.طبع.مصر.

7-.عبدالحمید.اشراق.خاورى،.گنجینه.حدود.و.احکام/،.
موسسه.مطبوعات.امرى،.128.بديع،.نشر.سوم.

8-.عبدالحمید.اشراق.خاورى،.مائده.آسماني،.موسسه.
مطبوعات.امرى،129.بديع.

9-.منتخباتي.از.مکاتیب.حضرت.عبدالبهاء،.ج.1.
10-Directives from the Guardian, p:217

پـايـان
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 طاهره سادات دیباجی



1.  تمهيد: هناك أفكار و آراء 

مختلفة عن سبب إرسال األنبياء 

بعد األديان السابقة بين المتكلمين: منهم من يعتبر أسباب 

تجديد األنبياء عدول أصحاب األديان السابقة عن التعاليم 

ة و األصلية لدينهم واإلنحراف عنها. على سبيل 

ّ

الرئيسي

المثال عندما اختفى التوحيد عن المعتقدات اإلسالمية و 

حل التثليث محله ظهر اإلسالم و دعا الناس مرة أخرى 

 لهذه النظر عندما كان طريق عبادة اهلل 

ً

الی التوحيد. وفقا

والوصول إلى السعادة يختفي عن آخر دين اهلل، يفتح اهلل 

الطريق أمام اإلنسان بتجديد األنبياء. و بعض آخر من 

رين من يعتبر تقدم البشر و تكامله و حاجته الی 

ّ

المفك

التعاليم المتقدمة في كل فترة من أسباب ارسال األنبياء 

و هم يعتقدون أن تقدم المجتمعات اإلنسانية في مختلف 

الفترات و األزمنة سبب في ارسال الرسل و انزال الکتب 

 لحاجات كل عصر حتى يضعون 

ً

بالتعاليم الجديدة موافقا

 موافقة مع حوائج اإلنسان الجديدة. 

ً

تعاليما

عـربـی
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و في العصر 

الحديث يرّوج 

البهائیون الاستناد 

لهذه الحجة و 

منهم من يعتقد 

أن تأريخ قواعد 

الدين الإسلامي و 

أحكامها قد انتهي 

و لايمكن القیام 

بأوامر و قوانین 

القرآن الكريم 

في العصر الراهن 

و تطبیقها بالتالي 

ينبغي ارسال الله 

نبیاً جديدًا لوضع 

قواعد جديدة 

متناسبة و موافقة 

لحوائج الإنسان

وفقاً لهذه الفكره الخیرة كان من الضروري 
أن يبعث النبي الجديد بین أعرق المجتمعات 
اإلنسانية حضارة مما عرف الى ذلک الزمن 

حتى يهدي القافلة اإلنسانية من آخر غاياته 
التي وصلت إلیها إلى مثل أعلى لكن نبي السالم محمد 
صلى الل علیه وآله وسلم بعث فى العراب الجاهلية وهم 
مــن أكثر القوام البدويّه وفقاً للنظرة األخيرة ينبغي أن 
يبعث بین الفرس أو الیونان حتي يقیم المزيد من التقدم 
للبشرية و يوفّر احكام وقواعد تناسب حاجاتهما و هما 

من أكثر القوام تقدما في ذلک الزمان.
أما البهائیون فهم مع التمســک إلى الســبب الثاني 
يعتبرون تجديد الدين بعد السالم امراً طبیعیاً و موافقًا 
للســنة اإللهية و ينبغي تجديد النبوة في فترات زمنية 

مختلفة وفقاً لظروف المجتمعات في رأيهم.

تأويالت البهائية فى ضرورة تجديد النبوة •
يقول عبدالبهاء: » بالنســبة لجمیع المور المتجددة 
فینبغي إزالة التقالید بأكملها و ضوء تألق الحقيقة و ترويج 
تعالیم حضرة بهاءالل التي تمأل الفق و تعتبر نفثات روح 

القدس« ) مكاتیب ج 3 ص 332(.
و قد كتب البهائیون مقاالت في هذا المجال و منهم من 
خّص فصاًل من فصول كتابه بـ« ينبغي للدين أن يكون 
موافقاً لحوائج الزمن« و ذلک اقتباس مّما قال عبدالبهاء 

)اشراق خاوري، رسالة ملكوت، 190(.
و في العصر الحديث يرّوج البهائیون االستناد لهذه 
الحجة و منهم من يعتقد أن تأريخ قواعد الدين السالمي 
و أحكامها قــد انتهي و اليمكن القیام بأوامر و قوانین 
القرآن الكريم في العصر الراهن و تطبیقها بالتالي ينبغي 
ارســال الل نبیاً جديداً لوضع قواعد جديدة متناسبة و 
موافقة لحوائج النســان و اليمكن البقاء على قواعد 

دين معین حتى النهاية )مطلق، »هل السالم هو الدين 
الخیر؟« 23، كراسة رفع الشبهات، صص 101-100(.

نقد هذه الحجة و دراستها
إن نقبل حجة البهائیین في ضرورة تجديد النبوة فهذا 
االدعاء »النبي الجديد هو بهاءالل« يتطلب الســباب 

و الحجج بالتالي فنحن نقوم بدراســة هذا 
الموضوع في ثالثة محاور وهي البهائية و 
متطلبات العصر و ختم النبوة في البهائية و 
خلود دين السالم و ذلک رداً على استدالل 

ضرورة تجديد النبوة على اساس مقتضیات الزمان.

البهائية و متطلبات العصر •

إن نعتبر المتطلبات اإلجتماعية و تقدم الحياة اإلنسانية 
دلیاًل على ضرورة تجديد النبوة، فالبد ان نعتقد أن تاريخ 
الدين البهائیه قد انتهى ايضاً في عصرنا الراهن لوقلنا كونه 
من جانــب الل و ينبغي أن يبعث الل نبیّا ًجديداً لهداية 
البشــر. لن حضرة بهاالل عاش في عصر كان البغل و 
الحمار يعتبران مطي النســان كما كان طعام الناس و 
ألبستهم يناسب كثیراً حياة نبي السالم صلى الل علیه 
وآله وسلم. و في العصر الراهن الذي تقدمت العلوم تقدمًا 
ملحوظاً و تأثرت حياة الناس بالتطورات اإلقليمية كما 
حدث ما يسمى بتفّجر المعلومات و تمتع النسان بآلیات 
لم تكن أبدا فــي زمن بهاءالل و في العصر الذي مألت 
العالم برّمته من المشاكل الثقافية واإلقتصادية والنفسية 
واألخالقية الجديدة العالم برمته، فهل لیست هناک حاجة 

لتجديد النبوة و ارسال نبي جديد؟

إن نقبل الحجة على ضرورة تجديد النبوة على اساس 
المتطلبات الثقافية للعصر فالبد أن نعتقد بضرورة بعثة نبي 
بعد بهاءالل و هل يتمكن البهائیون من التعريف بنبي جديد 
ظهر بعد بهــاءالل و جاء بأحكام و قواعد جديدة على 

اساس متطلبات العصر؟

زعم ختم النبوة في البهائية •
و الجدير بالذكر أن هناک جمالت وعبارات صدرمن 
رجال الدين البهائي تبیّن ادعاء ختم النبوة للبهائية و يقول 
بهاءالل: »لعمري إن جمیع الظهورات انتهت بهذا الظهور 
الكبر و من يدعي بعد ذلک بظهور جديد فهو كذاب و 

مفتر« )اقتدارات،  ص 327(.
يالحظ أنه مع الدعاء بختم النبوة للدين البهائي فیلغي 
بالفعل البحث عن ضرورة بعثة نبي جديد إثر متطلبات 



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی شنـاسی

187
..تـابستـان.96 ..شمـاره.چـهـار..

و الجدير بالذكر 

أن هناك جملات 

وعبارات صدرمن 

رجال الدين 

البهائي تبّین ادعاء 

ختم النبوة للبهائیة 

و يقول بهاءالله: 

»لعمري إن جمیع 

الظهورات انتهت 

بهذا الظهور الأكبر 

و من يدعي بعد 

ذلك بظهور جديد 

فهو كذاب و مفتر«

العصر الطائل تحته بمعنى أن زعماء البهائیین 
يعتبرون االيمان بختم النبوة أمراً سیئاً لدين 
السالم فقط و يعتقدون بنسخ قواعد السالم 
و أحكامه بعد مضــي اليام و المتطلبات 

الجديدة لكن عندمــا يصل الدور للبهائية يعتبرون أي 

ادعاء جديد باطاًل بعده. لیت شعری بماذا يجیبون هذا 
التناقض البیّن.

السالم هو النهاية بالنسبة لألديان السابقة •
في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أنه لن يبعث 
نبي جديد بعد رســول الل  محمد صلى الل علیه وآله و 
أن الدين السالمي يكفي لجمیع أبناء البشر في جمیع 

الوقات. 
على سبیل المثال، قال الل سبحانه و تعالى في القرآن 
َل الُْفْرقاَن َعلى  َعْبِدهِ لِیَُكوَن  َّذي نَــزَّ الكريم: »تَباَرَک ال
لِْلعالَمیَن نَذيراً« )سورة الفرقان، آيه 1(. الفرقان يعني فصل 
الحق من الباطل )طريحي، مجمع البحرين، 224/5( و 
إن المالحظة التي طرحت في هذه الية هي أن الهدف 
النهائي من نزول الفرقان هو إنذار العالمین، النذار الذي 
يؤدي إلى الشعور بالمسؤولية أمام الواجبات التي جعلت 
على عاتق النســان و أن التعبیر عن العالمین يظهر أن 
الدين السالمي يتسم بالعالمية واليختص بمنطقة خاصة 
أو عــرق و قوم و وقت معیــن و أن تقیید هذه الكلمة 
بالناس الذين عاشوا في زمن النبي صلي الل علیه وآله 
وسلم أو مجرد قومه بحاجة لألدلة التي الوجود لها في 

الخارج.
ثّم ان أردنا أن نأخذ متطلبات العصر بعین العتبار 
و نعتبرعّله ظهور الشرائع هي تغییر ظروف العصر فكان 
من الضروري أن يرسل الل كل يوم نبیاً جديداً و يعین 
نبیاً منفصاًل لكل منطقة جغرافيــة أيضاً، لن الظروف 
والمتطلبات التي يعیش فیها القوم و المجموعات المختلفة 
تختلف بعضها بعضاً و هذا هو الذي ال يقول به أي باحث 

أو مفكر.
والرد اآلخر لهذا التفكیر هو أننا نعتقد بقدرة الل على 
كل شئ كما نعتقد انّه اليمكن تعیین ما ينبغي وما الينبغي 

على الل. فال يمكن إجبار الل ســبحانه و 
تعالى على إرســال نبى جديد بل الل هو 
القادر المتعال واليُسأل عن أفعاله فإنه أراد 
أن يكون السالم هو الدين الخیر و الذي 
يرضى به و يكون النبي صلى الل علیه وآله آخر الرسل و 
أراد الل أن يبعث ديناً يلبي متطلبات البشر في المستقبل و 
ذلک  بواسطة إمکانیة التوسیع حسب المبادئ المذکورة 
فیه، كما كشــف الباحثون هذه اإلمکانیة في السالم 

)راجع االشراقات لبهاءالل ص293(.

4- متطلبات جدیدة و ظهوران متتابعان •
يمكن دراسة ادعاء البهائیون و نقده من جهة أخری: 
يزعم البهائیون أن هناک ظهورين مســتقّلین بعد 
السالم و لديهما أحكام و شریعة و كالهما على الحق. 
نعلم بأن الفترة الموجودة بین ظهور الباب و بهاء الل لم 
تكن أكثر من عشرين عاما و لم تتغیر متطلبات العصر 
خالل هذه الفترة كثیراً ولكن هناک فرق كبیر بین أحكام 
ديــن الباب و تقالیده و تعالیــم بهاء الل و في كثیر من 
الحاالت تتعارض تماماً مع بعضها البعض بحیث يكتب 
عبدالبهاء: »في يوم ظهور حضرة العلى كان تضرب 
العناق و تحرق الكتب و الوراق و تهدم البقاع و يقتل 
الجمیع إال من آمن و صدق؛ لكن في هذه الفترة البديعة 
و القرن الجلیل يكون اساس دين الل و موضوع شريعة 
الل هو الرأفة الكبری و الرحمة العظمى و األلفة مع جمیع 
الشعوب و الصداقة و األمانة و العطوفة من صمیم القلب 
مع جمیع الطوائف و النحل و العالن عن وحدة جمیع 

أبناء البشر« )مكاتیب، 266/2(.
و اآلن يطرح هذاالسؤال وهو انّه هل تغیّرت ظروف 
العالم خالل عشرين عاماً بحیث تحّولت أحكام الدیانة 
البابیة كضرب أعناق المعارضین و إحراق الكتب غیر 

كتب الباب و مداهمة الماكن المقدسة و قتل جمیع البشر 
إال من آمن بالباب إلى السالم و المودة و الحب؟ يمكن 
دراسة هذه التغییرات خالل هذه الفترة في بعض مناطق 

إيران فحسب لن الدیانة البابیة لم توسع نطاقها في العالم. 
يالحظ بأنه إذا قبلنا متطلبات العصرعّله لضرورة ظهور 
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 هل تغّیرت 

ظروف العالم 

خلال عشرين عامًا 

بحیث تحّولت 

أحكام الديانة 

البابیة كضرب 

أعناق المعارضین 

و إحراق الكتب 

غیر كتب الباب و 

مداهمة الأماكن 

المقدسة و قتل 

جمیع البشر إلا 

من آمن بالباب إلی 

السلام و المودة و 

الحب؟

نبي جديد فاليمكن قبــول تغییر الظروف 
االجتماعیة خالل مدة أقل من عشرين سنة 

بحیث يتطلب ظهور نبي جديد.

5- دراسة قطع يد السارق نموذجًا •
على ســبیل المثال فیما يتعلق بتجديد الحكام مع 
متطلبات العصر بمضي الزمن يشیر البهائیون إلى تطبیق 
الحدود في السالم و يضربون مثاًل عقوبة قطع يد السارق 
بعد السرقة و يعتبرونها متعارضة مع متطلبات زماننا هذا، 
ثم يستدلّون بأن مثل هذه أالحكام يجب أن يتم تعديلها 
فالبد من ظهور نبى جديد )کراسة رفع الشبهات، صص 
100-101؛ مطلق، هل السالم هو الدين الخیر؟ 22(.

5-1- عقوبة السارق في البهائیة •
بعد دراسة الحكم الذي أصدر لعقوبة السارق في الدين 
البهائي سنصل إلى نقاط تلفت النظر حیث حدد زعماء 
البهائیین عقوبة السارق كما يلي: » يجب نفي السارق و 
حبسه و إذا كرر للمرة الثالثة فاجعلوا عالمة على جبینه 
حتى يعرف بها ولیطردوه من البالد والمدن« )اشــراق 

خاوری، كنز الحدود و الحكام، 317(.
هذا القانون الذي يزعمه رجال الدين البهائي متوافقًا 
مع متطلبات البشر و عالمنا الحاضر له العديد من العیوب 
مما يجعله بحاجة إلى تفاسیر و تبريرات، المر الذي ما 
تطرق إلیه أي واحد من زعماء البهائیین الى يومنا هذا و 
حتى بیت العدل اتخذ الصمت في خصوص هذا الحكم و 
هو يعد مركزاً التخاذ القرارات و تشريع قوانین لم تذكر 

في نصوص زعماء البهائیین.
لتنفیذ هذه العقوبة وهذا الحكم ما وضح أين سیكون 

منفى السارق و ما هو خصائصه.

كم يستغرق مدة الحبس؟ •
هل هناک صلة و تناسب بین العقوبة و نوع  الجریمة 

و مقدارها و ظروف الجریمة و المجرم؟
هل يلزم وجود ظروف معينة لدی السارق أو كيفية 
الســرقة أم في كل ظروف يتم تنفیذ مثل هذه العقوبة 

بالنسبة إلى السارق؟

كیف يجب أن تكون العالمة التي توضع 
على جبین السارق حتى التمسح؟

و من الطريــف أنه ما حددت أیة عقوبة 
للمرة الرابعة من السرقة.

و كذلک من الملفت للنظر أنه اليالحظ تنفیذ و تطبیق 
حتى حكم واحد من هذه الحكام في المجتمع البهائي.

ال يمكن قبول عدم قیام أي بهائي بالسرقة في أنحاء 
العالم حتى اآلن و مع ذلک، إن عدم تنفیذ هذا الحكم 
يدل على أن األنظمة البهائیة حالت دون تنفیذه و ذلک 
بسبب عدم قدرتها على الدفاع عن مثل هذه أحكام. 
عند مواجهة مثل هذه الحكام يطرح هذا السؤال بأن 
هذه الحكام حدیثة؟ أم حكم السالم يحظي بشمولیة 
أكثر في هذا الخصوص و يمكن الدفاع عنه في العصر 

الراهن؟

 5-2- عقوبة السرقة في اإلسالم •
الشک أن السرقة من الذنوب التي تهدد أمن المجتمع 
و تمهد األرضية لإلنهیار الخالقي فردياً و اجتماعیاً و 
كان العدام عقوبة لهذه الجریمة في بعض المجتمعات ما 
قبل ظهور السالم و لكن السالم مع شروط خاصة أمر 

بقطع أصابع السارق لصیانة المجتمع من هذا الثم:
 فَاْقَطُعوا أَيِْديَُهما َجزاًء بِما َكَسبا 

ُ

ة

َ

ق

ِ

ار

َّ

اِرُق َو الس »َو السَّ
ُ َعزيٌز َحكیٌم« )المائده: 38( ِ َو اللَّ نَكاالً ِمَن اللَّ

يمكن أن تطرح أسئلة حول هذا الحكم لبعض العلماء: 
لماذا وضع السالم هذا الحكم العنیف مع انّه دين الرأفة و 
الرحمة؟ هل يجوز قطع يد سارق؟ هل يجور أن يعیش 

طفل صغیر مقطوع الید كل عمره وهو قام بالسرقة عن 
جهله؟ هل يجب قطع يد مسكین أوفقیر يرتكب خطأ و 
يقوم بالسرقة؟ هل عقوبة من يقوم بالسرقة بسبب الجوع 

هي قطع الید؟
قد يبدو هذا الحكم عنیفاً في البدایة ولكن الحقیقة 

شئ آخر.
إن السالم مع معرفته الشاملة عن النسان قام بوضع 
أحكام تكون أكثر تأثیراً والتي تطابق اإلنسانیة و الفطرة 
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لا يمكن قبول عدم 

قیام أي بهائي 

بالسرقة في أنحاء 

العالم حتی الآن 

و مع ذلک، إن 

عدم تنفیذ هذا 

الحكم يدل علی 

أن الأنظمة البهائیة 

حالت دون تنفیذه 

و ذلک بسبب عدم 

قدرتها علی الدفاع 

عن مثل هذه 
أحكام

وحقوق جمیع البشر و مع قلیل من التفكیر 
و البحــث حول الیة الشــریفة القرآنية و 
سنة النبي صلى الل علیه وآله وسلم واألئمة 

المعصومین علیهم السالم و كذلک كبار علماء 
الدين نعلم أن حكم قطع يد السارق اليشتمل كل نوع من 
أنواع السرقة، بل تنحصر في الذين هم السارقون بالحقيقة 
و إنهم کغدة ســرطانیة للمجتمع البد من إستئصالهم و 

إزالتهم.
1- يجب أن يكون السارق مكلفا، لذلک إن سرق 

صبي الينفذ هذا الحكم علیه بل يحكم القاضي بجلده.
2- أن يكون السارق عاقاًل فالتقطع يد سارق مجنون 

في السالم.
3- أن تكون السرقة بالختیار و إذا أكره والجا أحد 

على السرقة الينفذ حكم قطع يده.
4- إذا كان المال المسروق في حرز أي إذا كان في 
مكان مغلق وغیر مكشوف. إذن التقطع يد من سرق في 
الصحراء و الطريق و الحمام و المسجد و الماكن التي 

يختلف الناس فیها.
5- السارق هو يقوم بفتح حرز أي يكسر قفل الباب 
أو يحفر جدار البیت. في هذه الحالة إذا قام شخص آخر 
بكسر القفل و السارق سرق المال فالينفذ علیه حكم 

قطع الید.
6- أاّلتكون الســرقة إثر شبهة في المالکیة أو إذن 
الستیالء. لذلک إن كان أحد يتصور أن يكون الشئ له 
أو يكون مأذوناً لإلستیالء فیه أو إذا تحصل هذه الشبهة 

للقاضي نحوه فیسقط عنه هذا الحد.
7- أن يكون المال المسروق ربع دينار من الذهب 
الصافي المضروب أو قدر ثمنه )حوالي ثالث غرامات 

والنصف(. فإذا كان أقل ثمناً فالتقطع يد السارق.
8- أن تكون السرقة سراً أي في الخفاء و إذا يسرق 

سارق شیئاً في حضور المالک فالتقطع يده.
9- أاّل تكون ســرقة الب من مال إبنه. عند هذه 

الحالة يسقط الحد عنه.

10- أاّلتكون سرقة العبد من مال مواله. عند هذه 
الحالة يسقط الحد عنه.

11- لم تكن السرقة في عام المجاعة إي 
في عام الجفاف تفشي المجاعة و الفقر فیه. 
عند هذه الحالة إن سرق سارق شیئاً في هذه 

السنوات فالينفذ حكم قطع الید.
12- يتم تسلیم السارق إلى القاضي بناء على طلب 
الغريم أي من سرق منه. لذلک إذا الغريم غمض عن 
حقه و لمیسلم الســارق إلى القاضي فال ينفذ الحكم 

حیاله.
13- و في النهایة يتم اثبات الســرقة أمام القاضي 
حسب اعتراف السارق طوعا أو شهادة رجلین عادلین 

صالحین.
المقصود من قطع الید هو قطع الصابع األربعة للید 
الیمنى فقط. »الخنصر و البِنصر و الوسطي  و السبابة » ااّل 

»البهام« والكف.
14- يتم قطع الید السارق الیسری كیده الیمنى عند 
تكرار الســرقة للمرة الثانیة و يتم اعدامه عند تكرارها 
للمرة الثالثة. )الشهید الثانى، مسالک االفهام، ج14 صص 

478-536؛ محقق اردبیلى، مجمع الفائده، ج13 صص 
.)285-213

و بقلیل من التفكیر في الشروط المذکورة سندرک 
أن السالم مع معرفة شاملة حول النسان أخذ جمیع 
الظــروف بعین االعتبار و تنفیذ هــذا الحكم مع هذه 
الشــروط دلیل على اهتمام دين السالم على ظروف 
البیئة و الزمان للسارق و ما سرقه و المسروق و کیفیة 

السرقة. إن ننتبه إلى الشروط المذکورة، أن السالم لن 

يقوم بتنفیذ العقوبة الشــدیدة أي قطع يد السارق  لمن 
يسرق بسبب وسوســة أو تحريض أو جهل أو سهو 
أو أفكار خاطئة كما يعتقد السالم أن عقوبة قطع الید 
جزاء لمن اتخذ السرقة عماًل ومصدراً للدخل وطمع في 
أموال اآلخرين و سرق عن علم و خطط لذلک و تحمل 

مصاعب للنجاح في السرقة.
يعتقد السالم بأن هوالء كطفیلیات في المجتمع و 
البد من إزالتهم من المجتمع السالمي و يجب قطع يد 
من يتعدي على أموال اآلخرين و يجب وضع عقوبات 

عة لتكون رادعة.

ّ

شدیدة ومرو
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أن الإسلام مع 

معرفة شاملة حول 

الإنسان أخذ جمیع 

الظروف بعین 

الاعتبار و تنفیذ 

هذا الحكم مع 

هذه الشروط دلیل 

علی اهتمام دين 

الإسلام علی ظروف 

البیئة و الزمان 

للسارق و ما سرقه 

و المسروق و 

كیفیة السرقة

نتايج البحث: •
يمكن استخالص النقاط التالية من المقال:

إن رجال الدين البهائى ضمن دراســة سبب تجديد 
النبوة لألنبیاء السابقین قد اعتبروا ضرورة مطابقة تعالیم 

الدين في كل عصر مع متطلبات الوقت ســببا لتجديد 
الدين.

علماً بأن الرسول صلى الل علیه و آله ظهر في أكثر 
المجتمعات بدائية ســتكون صحة االستدالل المذكور 

أعاله موضعاً للشک وغیر مقبول.
عند قبول تفكیر رجال الدين البهائي حول ضرورة 
تجديد الدين في كل عصر نواجه مشكلتین على القل 
في نفــس البهائیة: الولى هي االعتقاد بختم النبوة في 
الدين البهائي على أســاس تعالیم بهاء الل و الثانیة هي 
عدم تغییر الظروف في العالم طوال 20 سنة بین ظهور 

باب و بهاء الل.
إن القرآن الكريم أشار بأشكال مختلفة بأن السالم 
هو الدين الخیر الذي اختاره الل و النبي صلى الل علیه 
و آله خاتم الرســل و هذا من نصوص القرآن اليمكن 
تأويلها لذلــک أي تفكیر قد يؤدي إلى قبول نبوة بعد 
الرســول صلى الل علیه وآله فإنه باطل حسب القرآن 

الكريم كما يعترف البهائیون بإلهیة القرآن الكريم.
أشار رجال الدين البهائى إلى عقوبة قطع يد السارق 
مثاالً لعدم تناســب أحكام الســالم مع قرآن الكريم 
و لم يعتبروها متناســبة مع عالم الحاضر إال أن عقوبة 
السارق في تعالیم الكتب المقدسة و كتب الحكام البهائیة 
تشتمل النفي و الحبس و كّى الجبین. إنها عقوبات لم 

تذكر ظروفها و تفاصیلها في الكتب البهائیة و لم تنفذ في 
المجتمعات البهائیة أبداً بینما قطع يد السارق في السالم 
بحاجة إلى ظروف خاصة جداً و اعتبار تلک الظروف 

و التفاصیل دلیل على النظرة الواسعة للشارع االلهي في 
وضع مثل هذا القانون الرادع.
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در مورد بهاءاهلل 

نیز ادعای واحد 

روشنی از او 

نداریم. بهاءاهلل 

چندین بار به 

خاتمیت و پایان 

یافتن نبوت توسط 

حضرت پیامبر 

اکرم صلی اهلل 

علیه و آله و سلم 

استناد کرده اند و 

در برخی از نمونه 

ها آن را به عنوان 

دلیلی بر بزرگی 

ظهور خود مطرح 

کرده است. 
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