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چکیده
زهرا؟اهع؟  فاطمه  آفرینش، حضرت  بی بدیل  بانوی  واالی  مقام  و  نورانی  شخصیت  مورد  در   
مقاالت فراوان و کتب متعددی نگاشته شده است. در برخی کتب، فصول یا ابوابی از کّل کتاب 
به این موضوع مهم اختصاص یافته و برخی نیز مستقاًل به آن پرداخته اند. با این همه شاید کمتر 
مقاله یا کتابی باشد که به موضوع حضرت زهرا و مهدویت پرداخته باشد. این مقاله با هدف 

پرداختن به این موضوع مهم نگاشته شده است.

کلیدواژه
امامت، والیت، مهدویت، حضرت فاطمه زهرا، امام دوازدهم، لوح جابر

فاطمه، مدافع حریم والیت علوی

حسن طالعی

جــــــای
 ســـرمقاله

مقّدمه:بـه
حضرت  زندگانی  مهم  موضوعات  از  یکی 
بانوی  این  فراوان  برکت  و  خیر  زهرا؟اهع؟، 
که  بی نظیر  برکتی  است.  مینوی  و  ملکوتی 
نسل امامت بعد از همسر گرامی آن حضرت، 
امیرالمؤمنین؟ع؟، از فرزندان و نسل پاک آن 
بانوی آسمانی است. این فضیلت منحصر به فرد 
در عالم؛ یعنی مقام واالی امامت ائمة اطهار؟مهع؟، 
الحسن  بن  حجت  حضرت  دوازدهم  امام  به 
العسکری ارواحنافداه منتهی شده است. از آنجا 
که اینک زمان امامت این امام همام است، در 
بزرگوارشان  مادر  مبارک  میالد  فرخندة  ایام 
دو  این  ارتباط  بررسی  به  زهرا؟اهع؟  حضرت 

موضوع مهم می پردازیم. 
فاطمة  انسیه،  حوراء  زندگی  زوایای  بسیاری 
جمله  از  است؛  تدقیق  و  تأمل  محل  زهرا؟اهع؟ 
خانه داری، همسرداری، تربیت فرزندان، کار در 
مربوط  که   به  اموری ضروری  اشتغال  و  خانه 
به بیرون از منزل بود، احترام والدین و غیره؛ 
از  اندک  مواردی  به  فقط  مختصر،  این  در  اما 
ایشان  دفاع  به خصوص  ایشان  کوتاه  زندگانی 
از حریم مقدس امامت و نصرت و یاری ولی 

خدا پرداخته ایم.

الف: خیر کثیر
إنا أعطیناک الکوثر

یکی از مصادیق کوثر خیر کثیر است. وقتی 
به زندگی دختر پیامبر می نگریم، می بینیم یازده 
امام معصوم از نسل این بانوی مطهره، مقدر شده 
سلسلة  همین  از  مهدی؟جع؟  حضرت  است. 

نورانی است:
المهدی من ولد فاطمه

این روایت نبوی که از محدثان سنی نیز نقل 
شده )سنن ابن ماجه2: 1368ح 4086؛ سنن ابی 
روایات  و  ح4284(،  المهدی،  کتاب  داوود4: 

کرده اند  اعالم  تن   12 را  ائمه  که  فراوانی 
که  الغیبة  کتاب  در  نعمانی  محدث  )همچون 
أن  فی  روی  »ما  عنوان  تحت  را  خاصی  باب 
است.  داده  اختصاص  إماما«  عشر  اثنی  األئمة 
در کتاب تقریب المعارف نیز با براهین عقلی 
و نقلی وجود ائمه را اثبات می کند. مولف در 
عنوان برهان السمع علی امامته از ص416 تا426 
احادیث متعددی را در این زمینه نقل می کند.( 
نام  با  تک  به  تک  را  ائمه؟مهع؟  که  احادیثی  و 
جابر:  لوح  )مثل  کرده اند  ذکر  مشخصات  و 
تقریب المعارف:421؛(، همگی حاکی از اعجاز 

الهی است.
زندگانی حضرت زهرا؟اهع؟  مهم  از موضوعات 
ماجرای اهدای لوح آسمانی است که به برکت 
هدایت،  چراغ  و  نجات  کشتی  مسعود  میالد 
در  نمونه  مادر  این  به  سیدالشهدا؟ع؟  حضرت 
آسمانی  هدیه  این  گزارش  شد.  اهدا  خلقت، 
انصاری  از زبان جابربن عبداهلل  باقر؟ع؟  امام  را 
شنیده و با آن چه نزد خویش داشته، تطبیق داده 
از  که کاماًل منطبق بوده است؛ یعنی آن بخش 
آنها  همه  بر  حجت  اتمام  برای  تحّدث  جهت 
آنها که  برای  این بخش  که حدیث شناسند، و 
به امامت امامان دوازده گانه ایمان دارند؛ و این 
لوح آسمانی شاهد صدق دیگری بر امامت این 
309؛  الدین:  )کمال  است.  الهی؟مهع؟  هادیان 
تقریب  527؛  کافی1:  93؛  طوسی:  شیخ  غیبت 
اسامی  آسمانی،  تحفة  این  در   )421 المعارف: 
و  حوادث  برخی  با  همراه  نسل  به  نسل  ائمه 
آزمایش های سخت امت، ذکر شده و در پایان 
آن به نام نامی امام عصر ارواحنا فداه فرزند امام 
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اولویت  دیدة  با  احادیث  این  به  است  شایسته 
سوره   6 آیه  و  بنگریم  خود  به  نسبت  پیامبر 
احزاب را یک بار دیگر با دقت بیشتر و تدبر 
عمیق تر تالوت کنیم: »النبی اولی بالمؤمنین من 
انفسهم« و یاد آوریم که حاضران در غدیر - 

که ما نیز خود را از آنان می دانیم- به حق و به 
بر آنان  پیامبر  اقرار کردند که  طوع و رغبت 

والیت دارد و اولی به نفس آنان است. )1(
تنها در  نه  اولویت  باشیم که  داشته  توجه  باید 
بر  اولویت،  معنای  سعة  در  بلکه  است؛  دعوت 
اساس تفسیر المیزان، این آیه عام است و همه 

موارد دین و دنیا را شامل می شود. 
به این نکته نیز توجه داریم که این مقاله در صدد 
جستجوی مصداقی تاریخی برای آزار دهندگان 
حضرت زهرا نیست؛ بلکه در پی بیان عظمت 
است  عالم هستی و محوریتی  بانوی  یگانه  آن 
اعالم  همگان  به  رسول  حضرت  سوی  از  که 
شده است. بانوی بی بدیلی که رضای او رضای 
رسول خدا و بالتبع رضایت خدای متعال است! 
و همین کافی است که قدر و منزلت ویژة این 
بدانیم.  متعال  نزد خدای  را  تک بانوی آفرینش 
آری خداوند این بانوی بزرگوار را محور رضا و 

سخط خویش از بندگان قرار داده است.
محوریت این بانوی برگزیدة الهی تا بدان حد 
است که حضرت مهدی؟جع؟ که خود حجت 
رسول  دختر  در  می فرمایند:  است،  عالمیان  بر 
خدا برای من اسوه ای حسنه است. )عوالم العلوم 

و المعارف11: 411ح1( 
کبری  صدیقه  واالی  شأن  اهمیت  و  ارزش 
است  حد  بدان  تا  ائمه؟مهع؟  نزد  زهرا  حضرت 
خدمت  موسی بن قاسم  نام  به  شخصی  وقتی  که 
بودم  مکه  می گوید:  و  می رسد  جواد؟ع؟  امام 
از طرف شما و پدرتان و تک تک امامان؟مهع؟ 
طواف کردم گاهی هم نیت می کردم و از طرف 
می کردم،  طواف  زهرا؟اهع؟  حضرت  مادرتان 

حضرتش فرمودند: »استکثر من هذا« این کار را 
زیاد انجام بده! )الکافی4: 314( حضرت پیش از 
آن نفرمودند »زیاد انجام بده« با این که می دانیم 
هر طواف خانة خدا چه پاداش بزرگی دارد. اما 
وقتی راوی سخن از حضرت زهرا به میان آورد 
با ناباوری تمام، تأکید و تأیید امام زمانش را در 

مورد آن بانوی مجلله دریافت!
شاید بتوان از این تصریح و تأکید امام؟ع؟ به 

نتایجی دست یافت؛ از جمله:
هرگونه  پاداش  اهدای  که  می دانیم  هرچند   )1
فداه  امام زمان؟ع؟ارواحنا  به  مستحبی  عمل 
نیز  نیابت، را  به  اما عمل  ارزش ویژه ای دارد؛ 
این کار  همان گونه که دل  دست کم نگیریم. 
ولی خدا را در آن زمان شاد کرد در این زمان 

نیز امام زمان را دلشاد می کند.
2( هیچ عمل خیری را کوچک نشماریم. راوی 
این عمل آن چنان برخوردی دارد که گویا  با 
ندهد؛  اهمیت  چندان  را  آن  امام  است  منتظر 
را  او  امام؟ع؟  تأکید  و  تشویق  آنکه  از  غافل 

دلداری می دهد.
ارواحنافداه،  امام عصر  نیت دلشاد کردن  به   )3
نه تنها طواف بلکه بهتر است هر عمل مستحبی 
دیگری را نیز به نیابت از حضرت زهرا؟اهع؟ به 

جا آوریم.
امام حجت  نگیریم،  را دست کم  امام  4( کالم 

خداست و کالمش مرضی  خداوند است.

ج. اهمیت امامت و وفاداری به امام زمان
شخصیت های  است.  جهانی  دین  اسالم  دین 
آنها  محور  حول  دین،  که  الهی  برگزیده 

تصریح  د"  م  ح  "م  حروف  با  عسکری  حسن 
شده است.

حضرت  شهادت  خبر  به  توجه  با  که  می دانیم 
این  از  بزرگوارشان  مادر  تألم  و  سیدالشهداء 
مولود پربرکت، حضرت زهرا رضایت دادند به 

خبری که شنیدند:
»امامت ائمه از نسل این مولود است«

تقدیر الهی بر این بود که حضرت مهدی؟جع؟، 
هجری   255 سال  در  حضرت،  آن  نهم  نسل 
قمری در شهر سامرا در خانوادة پرخیر امام همام 
شمعون الصفا،  ساللة  از  عسکری؟ع؟،  حضرت 

بانوی با وفا، علیا مخدره نرجس خاتون زاده شود.
در اینجا جا دارد باز هم تأمل کنیم: 

فرض  به  که  می داند  ما  از  کدام یک  به راستی 
فرزند  آن،  از  بعد  خدا  ازدواج،  بر  الهی  تقدیر 
می دهد؟ و چندتا؟ و فرزندان فرزندان، 
این  آیا  و  هردو؟  یا  دختر  یا  پسرند 
خواهند  فرزند  ازدواج،  از  بعد  فرزندان 
کدام  هر  آری،  اگر  خیر؟  یا  داشت 
بعدی  نسل  جنسیت  و  تا؟  چند 

چیست؟ و... 
نسل  از  دادن  خبر  پس 
حضرت زهرا تنها به اعجاز 
به  متصل  که  است  پیامبری 
تعجب  و  است  آسمانی  وحی 
ارتباط  این  که  کسانی  از  است 
تمام،  اطمینان  با  را منکرند و گاهی 
می شوند؟!  پیامبر  غیب  علم  منکر 
براساس  که  نخوانده اند  قرآن  مگر 
»چگونه  سازند:  مخاطب  را  خود  آن 
منکر علم غیب شوم  پیامبر  برای  ممکن است 
درحالی که در قرآن می خوانم حضرت مسیح از 
آن چه مردم در خانه هایشان پنهان کرده  بودند، 
مریم  فرزند  از  خاتم  پیامبر  مگر  می داد؟  خبر 
دارد؟  علیهماالسالم چه کم  و  آله  و  نبینا  علی 
حتی آنها که داستان احزاب را هم خوانده باشند 
در علم غیب پیامبر شک ندارند.« )تفسیر نمونه 

)226 :17

ب. محور رضا و سخط الهی از بندگان
پیامبر خاتم بارها فرمودند:

به خشم  را  او  هر که  است؛  من  تن  پاره  فاطمه 
بخاری  )صحیح  آورده است  به خشم  مرا  آورد، 

 )5:26
فاطمه پاره تن من است؛ هر که او را آزار دهد، 

مرا می آزارد )صحیح مسلم4: 193( 
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راستی مقام واالی او ناشناخته است و همچون 
قبرش، قدرش نیز مخفی است؛ آن چه ما در این 
یگانه  این  از  درس آموزی  کردیم  دنبال  مقال 
بانوی بی بدیل آفرینش دختر رسول خدا بود و 
در رأس همة درس ها درس دین داری و دفاع از 

حریم امامت امام زمانش.
در پایان دست به دعا بر می داریم و از خدای 
سبحان ظهور موفور السرور فرزندشان حضرت 

مهدی؟جع؟ را طلب می کنیم.

پی نوشت:
سؤال  مردم  از  غدیر  خطبه  در  پیامبراکرم   .1
می کند آیا من از شما به خودتان اولی نیستم؟ 
به  نسبت  انگاه  و  است  مثبت  همگی  پاسخ 
مردم  است  دین  تمام  که  امیرالمؤمنین  والیت 
را آگاه می کند و از آنها بیعت می گیرد. ر.ک. 

الغدیر1: 609.

منابع
قرآن کریم

دارالکتب  مجلسی،  محمدباقر  بحاراالنوار،   .1
االسالمیه، تهران.

2. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی
تحقیق:  حلبی،  ابوالصالح  المعارف،  تقریب   .3

فارس حسون، الهادی، قم، 1404ق. 
4. عوالم العلوم و المعارف و االحوال من اآلیات 
تحقیق:  بحرانی،  عبداهلل  االقوال،  و  االخبار  و 
محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، مؤسسة االمام 

المهدی عج، قم، 1413ق.
سیدعبدالعزیز  تحقیق:  نجفی،  امینی  الغدیر،   .5
طباطبایی، مرکز الغدیر للدراسات االسالمیة، قم.

6. قادتنا کیف نعرفهم، سیدمحمدهادی میالنی، 
مؤسسة آل البیت الحیاء التراث، قم.

مهدی  مرگ،  و  عقیده  زندگی  قرةالعین   .7
نورمحمدی، نشر علمی، تهران، 1394ش.

تحقیق:  کلینی،  محمدبن یعقوب  الکافی،   .8
علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، دارالکتب 

االسالمیة، تهران، 1407ق.
میرزا  نهج البالغه،  شرح  فی  منهاج البراعة   .9
حبیب اهلل خویی، ترجمه: حسن حسن زاده آملی 
میانجی،  ابراهیم  تحقیق:  محمدباقر کمره ای،  و 

مکتبة االسالمیة، تهران،1400ق.

نیز  می گیرد،  شکل  وجودشان  به  و  می چرخد 
جهانی اند. 

طول  در  را  آسمانی  بانوی  این  بندگی  اوج 
حریم  از  دفاع  در  می توان  کوتاهش  زندگانی 
او  کرد.  مشاهده  به عیان  امام زمانش  والیت 
به معنای  معصوم«  امام  »والیت  به  به راستی 
واقعی »اولی به تصرف از خود« ایمان داشت و 
کالم همراه با سوگند نبوی را خطاب به شوهر 

خویش به عمق جان در یافته بود که:
سال  هزار  را  خدای  بنده ای  اگر  جان!...  »علی 
عبادت کند، خداوند عبادت او را جز با پذیرش 
والیت تو و والیت پیشوایانی از نسل تو نخواهد 
پذیرفت... جبرئیل مرا از این خبر آگاه کرده، 
خواست  هر که  و  بیاورد  ایمان  بخواهد  هر که 

کفر ورزد.) بحار 27: 199ح66(«
و این چنین است که در دفاع از حریم والیت 
امام زمانش با تمام وجود و توان به میدان می آید 
به جان  را  اذیت ها  و  سختی ها  و  می خروشد  و 
می خرد، صبر می کند اما دینش را که پاسداری 
از امام زمان خویش است از دست نمی دهد و او 
به خوبی این را به عمق جانش یافته که آن چه 

مهم است دین است نه دنیا!
است  در حالی  مینوی  بانوی  این  دین داری 
تعدادی  )جز  زن  و  مرد  از  مردم  همه  که 
انگشت شمار از بانوان عیادت کنندة آن حضرت 
و اندکی از مردان مدینه همچون سلمان و مقداد 
و ابوذر و عمار( به علی؟ع؟ پشت کردند و او 

را تنها گذاشتند! 
امیر  با وفایش  شوی  کالم  است  نیک  چه  و 
کمِی  از  حق  مسیر  »در  فرمودند:  که  مؤمنان 
از  باطل  راه  در  همان گونه که  نهراس«  اهلش 

زیادی جمعیت نباید ترسی به دل راه دهیم.
عالم  کجای  هر  در  موحد  هر  دارد  جا  اینک 
نماید  تأمل  زهرا؟اهع؟  حضرت  سخن  این  بر 
امامت  به  به واقع  آیا  که  بنگرد  خود  به  و 
امام زمانش معتقد است؟ وآیا این اعتقاد آثاری 
آیا  گذاشته است؟  به جای  وی  زندگی  در  نیز 
همچون  که  کرده  »یاری«  تمریِن  آن چنان 
یاران سیدالشهداء؟ع؟ در رکاب موالیش آماده 
بانوان ما که همة  نه فقط  باشد؟ آیا  جانفشانی 
اهل  از  پیروی  در  را  هدایت  که  عالم  عقالی 
زهرا  حضرت  همچون  را  خود  یافته اند،  بیت 

برای یاری امام زمان شان مهیا کرده اند؟

د- صبر در هدایت
یافته ایم،  را  امام زمان  به  هدایت  فضیلت  اگر 
آن را دست کم نگیریم. در این راه پر خیر و 
اساسی -که دین ما وامدار آن است و اگر آن 
بود-  نخواهد  از دین و دین داری خبری  نباشد 

کوتاهی نکنیم.
امام سجاد؟ع؟ ما را از مکالمة خداوند با موسای 

کلیم با خبر می کند:
درگاه  به  را  فراری  یا  گم شده  بنده ای  »هر که 
من بازگرداند، فضیلتی برتر از روزه داری روزها 
دارد.«  سال  صدها  طول  در  شب ها  عبادت  و 

)بحاراالنوار 2: 4( 
در روایات جایگاه هدایت به دین خدا را بارها 
به  خاتم  رسول  خیبر  نبرد  در  ازجمله  دیده ایم؛ 

خطاب به جانشین خویش فرمودند:
برای یک  تو  به دست  هدایت خداوند  »همانا 
نفر، از آن چه خورشید بر آن بتابد، برای تو بهتر 

است.« )منهاج البراعة 5: 31(.

خاتمه:
و  زهرا  حضرت  کبری  صدیقه  رفیع  جایگاه   
نقش او در عالم هستی را هیچکس نمی داند و به 
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تابستان  در  که  بهائی شناسی  شمارة  نخستین 
عرضه  کشور  پژوهشی  و  علمی  جامعة  به   95
دست اندرکاران  برای  زیادی  بازتاب های  شد، 
در  تخصصی  نشریه ای  ظهور  داشت.  آن  تهیة 
موضوع بهائیت با مقاالت متنوع از پژوهشگران 
حوزة دین باعث شد استقبال کم نظیری از این 
حرکت فرهنگی انجام شود که در گام نخست 
امیدوار کننده  بسیار  نشریه،  تهّیه  کنندگان  برای 
کنار  در  بود.  غافلگیر کننده  حدودی  تا  و 
از  بسیاری  پیشنهادهای  مکرّر،  تشویق های 
مخاطبان  و  جراید  ارباب  فرهیختگان،  سوی 
کیفی  و  بهبود کمی  و  مطالب  برای گسترش 
بی گمان  که  گرفت  قرار  اختیارمان  در  آن 
نبود.  بعدی میسر  تمامی آنها در شمارة  اعمال 
در عین حال نمی توانستیم بی تفاوت از کنار این 
نقدهای سازنده و دلسوزانه عبور کنیم و بدون 
رفع برخی اشکاالت، شماره دوم را منتشر کنیم. 
تبلیغی  مختلف  مطالب  عرضة  دیگر،  سوی  از 
که  است  به گونه ای  مجازی  فضای  در  بهائیت 
معایب  رفع  برای  و  طوالنی  به مدت  نمی توان 
انتشار آن صرف نظر کرد. لذا چارة  نشریه، از 

چهار  سه  وقفه ای  با  که  دیدیم  آن  در  را  کار 
ماهه، دومین شماره را با شرایط مطلوب تر و با 
اعمال آن نظراتی که در توانمان بود و مقدور 
این  نظران  صاحب  و  اندیشمندان  به  می نمود، 

عرصه تقدیم کنیم.

در  حضور  ضمن  بهائی شناسی  فاصله  این  در 
از  بسیاری  با  شد  موفق  مطبوعات،  نمایشگاه 
و  کند  برقرار  ارتباط  نیز  خود  بهائی  منتقدان 
گفتگوی علمی و منطقی با بهائیان را در حاشیة 
نمایشگاه مطبوعات، به عنوان گفتمان مطلوب و 

مورد نظر خود، در دستور کار قرار دهد. 

گفتمانی که با استقبال برخی بهائیان مواجه شد 
یافت  ادامه  نیز  مطبوعات  نمایشگاه  از  بعد  و 
منظر  از  همین شماره  در  از آن  و گوشه هایی 
با این حال  گذشت.  خواهد  عزیز  خوانندگان 
در  بهائیان  عموم  رفتار  برخالف  و  متأسفانه 
رسانی  اطالع  کانال های  و  سایت ها  نمایشگاه، 
البته  و  تشکیالتی  دستوری  با  شاید   - بهائی 
به طور هماهنگ - به تخریب این حضور و این 
گفتمان پرداختند و با انتساب تهمت هایی ناروا، 

سعی کردند که موضوع اصلی، یعنی »گفتگوی 
سر  بر  نصوص،  بر  تکیه  با  و  منطقی  عقالنی، 
حقانیت دیانت بهائی« را به حاشیه برانند و از 
وابستگی بهائی شناسی به سازمان های مختلف و 
نهادهای دولتی یا عمومی سخن به میان آورند. 

بهائی شناسی ضمن رد تمامی این انتساب ها اعالم 
می کند که به طور مستقل و بدون وابستگی به 
هر جریان سیاسی و نهاد عمومی و دولتی، پا به 
این عرصه گذاشته است و تا آنجا که در توان 
بهائی  دیانت  واقعیت های  شناساندن  در  دارد، 
تالش  فرهیختگان،  به ویژه  و  جامعه  عموم  به 
خواهد کرد. بدیهی است که الزمة این شناسایی 

و گفتگوی علمی، ترک 
به  پایبندی  و  تعصبات 
ارائة  و  پژوهش  اخالق 
است.  مطالب  مستند 
مسئله ای که بهائی شناسی 
رعایت  به  ملزم  را  خود 

آن کرده است.
الزم  دیگر  سوی  از 
رفع  برای  که  دیدیم 
مورد  در  شبهات  برخی 
نشریه  این  کار  دستور 
آن،  مطالب  چینش  و 

فهیم  خوانندگان  اختیار  در  بیشتری  توضیح 
بهائی شناسی قرار گیرد. لذا توجه به نکات ذیل 

کاماًل ضروری به نظر می رسد:
به ویژه در موضوعات  اثباتی  1( وجود مطالب 
بهائیان  تبلیغی  مورد حملة  دینی که  و  اسالمی 
نقضی  و  حلی  پاسخ های  ارائة  و  می گیرد  قرار 
روشن، از رسالت های اصلی این نشریه به شمار 
این  در  هم  و  قبلی  شمارة  در  هم  لذا  می رود. 
شبهات«  رفع  »جزوة  نقد  در  مقاالتی  شماره، 

منتشر گردیده که امیدواریم به صورت تدریجی 
و  علمی  به صورت  و  فصلنامه  این  طریق  از  و 
مستند، به اشکاالت بی جواب مانده از آن جزوه، 
پاسخ دهیم. توضیح آنکه در سال 87، نوشته ای 
رفع  »جزوة  نام  با  بهائی  تشکیالت  سوی  از 
شبهات« منتشر شد که هدف آن پاسخ گویی به 
ابهامات و سؤاالت اساسی در مورد بهائیت بود. 
در سال بعد، ویرایش دوم همان جزوه با نظمی 
مجازی  فضای  در  جدید 
آخرین  که  شد  منتشر 
هست.  نیز  آن  ویرایش 
این  خالل  در  که  هر چند 
جزوه، مؤلفان سعی کرده اند 
اشکاالت  پاسخ هایی،  با  تا 
دربارة  اساسی  سؤاالت  و 
و   – دهند  پاسخ  را  بهائیت 
و  ستودنی  رویکردی  این 
نیکو است- اما از دو جهت 
نقد  قابل  جزوه  این  مطالب 
رفع  برای  آنکه  اول  است. 
شبهه از بهائیت، بعضًا به مطالبی اشاره شده که 
از اتقان کافی برخوردار نیست و خود قابل نقد 
است. دوم آنکه در خالل آن، شبهات گسترده ای 
تشیع  مکتب  و  اسالم  مقدس  دیانت  به  نسبت 
داده  پاسخ  آنها  به  است  الزم  که  شده  مطرح 
شود. مقالة »پیامبران درس ناخوانده« در شمارة 
نخست بهائی شناسی، پاسخی به بیستمین شبهه از 
همین مجموعه بود. در این شماره نیز پاسخ به 
برخی دیگر از شبهات همین مجموعه از منظر 

خوانندگان عزیز خواهد گذشت.

ضمن  بهائی شناسی  فاصله  این  در 
حضور در نمایشگاه مطبوعات، موفق 
شد با بسیاری از منتقدان بهائی خود 
گفتگوی  و  کند  برقرار  ارتباط  نیز 
در  را  بهائیان  با  منطقی  و  علمی 
حاشیة نمایشگاه مطبوعات، به عنوان 
خود،  نظر  مورد  و  مطلوب  گفتمان 

در دستور کار قرار دهد.
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بهائی شناسی،  نشریه  مخاطب  که  آنجا  از   )2
عموم کسانی هستند که به نوعی با این مسئله 
گروه  این  و  دارند  فکری  و  ذهنی  درگیری 
را  اندیشمندان  و  فرهیختگان  از  وسیعی  طیف 
در بر می گیرد، الزم است از منظر علوم مختلف 
مقاالت  لذا  شود.  نگریسته  بهائیت  مسئلة  به 
این نشریه همگی در یک سطح نیست و وزن 
مخاطبان  اقناع  جهت  به  مقاالت،  برخی  علمی 
این  مقاالت  دیگر  از  باالتر  اندکی  پژوهشگر، 
مجموعه است. نوع مصاحبه های انجام شده نیز، 
از مناظر مختلفی است که می توان به این پدیده 
پرداخت و ممکن است هر مصاحبه یا هر مقاله، 
برای ذائقه تمام مخاطبان بهائی شناسی، مطلوب 

نباشد.

معرفی  به  بهائی شناسی  پیشین  شمارة  در   )3
او  چالش های  و  فیچیکیا  فرانچسکو  شخصیت 
با تشکیالت بهائی پرداختیم. این معرفی و بیان 
تمام  تأیید  معنی  به  هرگز  موجود،  چالش های 
دیدگاه های فیچیکیا در مسائل الهی و حتی در 
وضعیت  از  گزارشی  بلکه  نیست.  بهائیت  نقد 
تعامالت این تشکیالت با پیروان منتقد خویش 
است که در شماره های بعدی بهائی شناسی نیز به 
لطف الهی ادامه خواهد یافت. در این شماره نیز 
به ارائة گزارشی از چالش های احمد یزدانی، از 
مبلغان و نویسندگان مطرح بهائی با تشکیالت 
پرداخت.  خواهیم  بیت العدل  و  آن  جهانی 
ویلیام  دیدگاه های  مورد  در  مقاله ای  همچنین 
خوانندگان  تقدیم  منتقد  بهائیان  از  گارلینگتن 
در  خداوند  یاری  و  امید  به  که  شد  خواهد 

خواهد  ادامه  مطلب  این  نیز  بعدی  شماره های 
یافت. چالشی که به دلیل دست بردن در تألیف 
او پدیدار شده است. ارائة این گزارش، همچنان 
دیدگاه های  سایر  تأیید  منزلة  به  شد،  بیان  که 
در  باید  وی،  نظریات  سایر  و  نیست  یزدانی 
مجالی دیگر مورد بررسی قرار گیرد. مصاحبه 
با آقای پورمرور در شمارة قبلی، بازتا بهائی نیز 
داشته  بهائی  تاریخ پژوه  شخصیت های  سوی  از 
نقد  به  پاسخی  مقاالت،  از  یکی  در  که  است 
ارائه  به آن مصاحبه،  نسبت  امینی  تورج  آقای 

شده است.

4( بهائی شناسی همچنان آمادگی خود را برای 
و  پژوهشگران  سایر  ارزشمند  مطالب  درج 
مخاطبان اعالم می دارد و از تمامی منتقدانی که 
با دیدة لطف، ما را در این ایام مورد نوازش و 
و  کاربردی  نظراتی  و  دادند  قرار  خود  محبت 
تأثیرگذار برای بهبود سطح کمی و کیفی این 
امیدواریم  ارائه کردند، تشکر می کند.  فصلنامه 
گام های  مشفقانه،  نقدهای  این  استمرار  با  که 
فصلنامه  این  فضای  بهبود  جهت  در  بلندتری 
برداشته شود و سهمی هر چند اندک، در تعالی 
و پیشرفت فرهنگی و اسالمی نصیبمان گردد. 

تمامی  برای  توفیق  آرزوی  ضمن  پایان  در 
بهائی شناسی در سال جدید پیش رو،  مخاطبان 
می کنیم  بلند  بی نیاز  خالق  سوی  به  نیاز  دست 
سالی  خوبمان،  مخاطبان  تمام  و  خود  برای  و 
خوش  حال  و  بالندگی  موفقیت،  از  سرشار 
مسئلت می نماییم و دعا می کنیم که این سال، 
آخرین سال دوران غیبت ولی زمان و نخستین 
سال ظهور پر خیر و برکت آن موعود راستین 

باشد. ان شاءاهلل
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بسیار  روزها،  این  زندگي«  »سبک  از  گفتگو 
رایج شده و انبوهي کالس ها و آموزش ها براي 
آن بر اساس فرهنگ هاي بومي یا ملي یا دیني 
یا حزبي در گوشه و کنار جهان برگزار می شود 
و کتاب ها و نوارهاي زیادي هم در این موضوع 
عرضه شده و می شود. سخن همه این آموزش ها 
این است که چگونه زندگي کنیم تا منطبق بر 

الگوهاي فکري خاصي که پذیرفته ایم باشیم؟
این آموزش ها و بحث ها، هم جنبه هاي تئوریک 
مثاًل  را.  عملي  جنبه هاي  هم  می گیرد،  در     بر  را 
سبک زندگي اسالمي بر همه جنبه هاي زندگي 
نحوه  تا  لباس  پوشیدن  از  و  می گذارد  تأثیر 
ارتباط با دیگران و شیوه ازدواج و کسب و کار 
و تربیت فرزند و سیاست و اقتصاد و خالصه 
همه چیز را در بر می گیرد که یک مسلمان باید 

با آن آشنا شود.
آیا اعتقاد به مهدویت، براي سبک یک زندگي، 
به  را  یا رفتارهاي خاصي  یا نگرش ها  الزامات 
براي  دید  این  با  می توان  آیا  مي آورد؟  همراه 

زندگي منتظران موعود جهاني، الگوهاي فکري 
و عملي ارائه داد؟

اساس  بر  مهدوي«،  »زندگي  کتاب  نویسندة 
)در  کوتاه  نکته  پنجاه  و  یکصد  موضوع،  این 
حد یک صفحه ( را با نگرشي نو به واژه هاي 
موضوعاتي  است.  داده  ارائه  امروزي  زندگي 
هوش  آشتي،  و  قهر  پاک،  هواي  همچون: 
سایه  غبار،  و  گرد  حیران،  وعده،  اجتماعي، 
لبخند،  وطن،  هیاهو،  وحدت،  یلدا،  روشن، 
قطب،  نمایشگاه،  ویزا،  امنیت،  برند،  فرصت، 
پایداري،  ناتمام،  انقالب  مهاجرت،  افالس، 
ریسک، آزادراه، وقف، رسانه، دوستي، قرض، 
نیایش، سورتمه، انتخابات، رنج و شکنج، تحویل 
و  شادي  آبرومندي،  بازیچه،  مشارکت،  سال، 
غم، قهر و آشتي، جامعه سبز، اقلیت و اکثریت، 
انرژي  خط،  آخر  تقدیر،  و  قسمت  آراستگي، 

مثبت، غرب نشینان، غبار روبي،...
سه نمونه از این نکته ها را براي آشنایي با کتاب 

مالحظه فرمایید:

مهـــــــدی نامه
عبدالحسین فخاری

یلدا
بزرگ ترین شب سال براي ایرانیان خوش ذوق 
که چشم به راه خورشید مهدوي هستند، بهانه اي 
غیبت  طوالني  دوران  یادکرد  براي  است  شده 
شب  این  از  پس  سپیده،  برآمدن  انتظار  نیز  و 
دیرپاي هجران براي برآمدن آن آفتاب تابان! 
آري هوش و ذوق ایرانیان شب چله و یلدا را 
هم مهدوي می کند! ابتدا پل می زنند از یلدا به 
هجران یوسف و می خوانند: یک بار دگر آمد 
یلدای زمستانی/ یلداست ولی چشمم دلواپس و 
بارانی/ هرشب سحری دارد حتی شب طوالنی/ 

یلدای تو ما را کشت ای یوسف کنعانی!
این تشبیه خواستارآمدن آن  سپس در راستاي 
و  می شوند  خود  یلداي  شب  مهماني  به  عزیز 
بیا/  تماشاست  غرق  دلم  که  امشب  می گویند: 
هستم  من  بیا/  تنهاست  همیشه  من  دل  بی تو 
دلـم شـو  فال حافظ/مهمـان  و  و شمع  و شعر 
»شب یلداست« بیا! گاهي هم به فرداي یلدا که 
براي تحقق  اشاره می کنند و  باشد  صبح ظهور 
آن دست به دعا برمي دارند: ما منتظر صبح شب 
یلداییم/ دستی به دعا تا فرج فرداییم و آنگاه با 
هم قرار می گذارند که در یک ساعت مشخص 
از  بردارند و  به دعا  یلدا همگي دست  از شب 

خدا تعجیل ظهورش را بخواهند...
یک  می گویند:  سخن  غفلت ها  از  هم  گاهي 
ثانیه از عمر همین یک شب یلدا/ باعث شده 
تا صبح به یادش بنشینیم/ ده قرن ز عمر پسر 
فراقش  داغ  از  نشد  شب  شد/یک  طی  فاطمه 
انتظار  که  می گیرند  نتیجه  بالفاصله  بنشینیم...و 
گرفته  دلم  می رسد:  پایان  به  سرانجام  دیرپا 
"چه  غرق  همه  یلدایي/دقایقم  انتظار  این  از 
که  تویی  نرگس،  می آیی؟"/بهارمن،گل  وقت 

می آیي/تمام می شود این انتظار یلدایی...
ا

خوب  یلدا  فرداي  که  می کنند  یادآوري  اما 
است به جاي آغاز زمستان،آغاز بهاران باشد با 
آمدن آن بهار دل ها: شب فراق تو هر شب که 
هست،یلدائی است/ در انتظار طلوعت که روز 

نوروزي است... 
ما  دیني  اعتقادات  روح  که  می دهد  نشان  این 
مي تواند در سنت هاي ملي، ظرفیت هاي جدیدي 
را اضافه نماید و ضمن استفاده از جنبه هاي مفید 
ابزاري براي فرهنگ آفریني و  به  آن سنت ها، 
مردم  آحاد  در  هنري  و  ذوقي  بالندگي هاي 

تبدیل شود...

مهاجرت
و  خانواده  از  دوري  و  وطن  از  کندن  دل 
اگر  نیست.  آسان  چندان  دوستان،  و  خویشان 
و  نکرده  وطن  جالي  هرگز  نباشیم  مجبور 
زندگي در غربت را انتخاب نمي کنیم. اما گاهي 
کوچ  جز  چاره اي  که  مي آید  پیش  عواملي 
عواملي  نیست.  کشور  حتي  و  دیار  و  شهر  از 
کار،  و  کسب  در  توفیق  تحصیل،  ادامه  چون 
قفل شدن کارها و رسیدن به بن بست در محل، 
و  اجتماعي  فشارهاي  و  دشمن  مزاحمت هاي 

عدم آزادي از جمله آنهاست.
انسان باید جایي باشد که با آرامش و با نشاط 
نماید. دنبال  را  خود  اهداف  و  کند  زندگي 
چنانچه در آنجا به بن بست رسید، عقل او را به 
مهاجرت فرا می خواند. یعني آن مکان را ترک 
محدودیت ها  این  که  برود  جایي  به  و  کند 
نیز  باشد. خداوند کریم  نداشته  او وجود  براي 
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ً

م تکن ارض اهلل واسعة
َ
ل

َ
در قرآن می فرماید: )ا

فتهاجروا فیها؟!(آیا زمین خدا گسترده نبود که 

به جایي دیگر مهاجرت کنید؟!
گاهي مهاجرت یک نفر، سرنوشت بسیاري را 
اکرم؟ص؟  پیامبر  مهاجرت  می کند.  دگرگون 
به مدینه، آن چنان سرنوشت ساز شد که منشأ 
این  در  انسان  میلیارد ها  اسالم  و  گشت  تاریخ 
چهارده قرن مدیون آن مهاجرت است. اندونزي 
را  اسالمش  اسالمي،  کشور  پرجمعیت ترین 
کسوت  در  ایراني  مهاجران  بعضي  مدیون 

تجارت به آنجاست.
بسیاري از نقاط جهان امروز تشنه وجود مبلغاني 
فوج  کنند  کوچ  نقاط  آن  به  اگر  که  است 
ما  اما  می شوند  مشرف  خدا  دین  به  افراد  فوج 
راحت طلبي پیشه می کنیم و از مهاجرت سرباز 
می زنیم. در جایي می مانیم که تراکم نیروهاست 
و به جایي نمي رویم که قحطي نیرو و مبلغ است.
امروز با همین استدالل دشمنان ما با مهاجرت به 
اقصي نقاط جهان خود را دائمًا تکثیر می کنند 
و ما متأسفانه درجا می زنیم و میدان را به آنها 

واگذار می کنیم...
است  مهدوي  تبلیغ  و  مهدویت  در  اینجا کالم 
 - مبلغان  هجرت  نیازمند  بسیار  زمان  این  که 
پیام  وقتي  است.  پروازي-  و  کوتاه مدت  حتي 
جهاني  موعود  ظهور  سایه  در  رهایي  و  امید 
و  کرده  استقبال  بي درنگ  می رسد،  آنها  به 
پیام  چون  و  می شوند  بیشتر  اطالعات  خواهان 
خوب فهمیده می شود، ایمان می آورند و همراه 
و  باشیم  تنعم  در  ما  نیست  حیف  می گردند. 
و  گرسنگي  در  دیگر  نقاط  در  فراواني  انبوه 

و  صاحبشان  به  نسبت  جهل  در  و  معنا  قحطي 
محروم از شناخت امامشان باشند؟ از هم اکنون 
وظیفه  یک  به عنوان  و  بیندیشیم  مهاجرت  به 

مهدوي برایش برنامه ریزي کنیم...

انسان و آرزوهایش!
کودک  وقتي  آرزوهایش،  و  است  انسان 
جواني  و  نوجواني  در  دارد،  آرزو هایی  است 
که  انساني  دیگر.  آرزوهایی  هم  سالمندي  و 
آرزو،  بدون  زندگي  زیرا  نداریم  ندارد،  آرزو 

یکنواخت و سرد و پوچ است.
در   تحول  و  تغییر  انسان ها،  آرزوهاي  موضوع 
بستگان  و  خانواده  و  خود  وضعیت  با  رابطه 
رنگ  آرزوها  باالتر،  است.کمي  دوستان  و 
در  می گیرد.  بین المللي  رنگ  هم  وگاهي  ملي 
این صورت است که انسان عالوه بر خود براي 
یا  و  آئینش  هم  یا  کشورش  انسان هاي  همه 
انسان هاي همنوعش آرزوي بهبود و خوشبختي 
می نماید.این درجه باالي شعور و فهم و اندیشه 
نظر  در  را  همنوعانش  همه  که  است  انساني 
بیماران شفا و برای قرض  بگیرد و براي همه 
همه  و  غذا  همه گرسنگان،  براي  و  ادا  داران، 
را  حاجتمندان  همه  حاجت  و  رها  را  دربندان 
روا بخواهد. در واقع می توان به انسان ها از روي 
آرزوهایشان نمره داد: بگو آرزویت چیست تا 

بگویم چیستي و کیستی!
تا وقتي آرزوها کوچک است، برآوردن آنها 
از دیگر انسان ها مثل والدین و دوستان و اهل 
اما وقتي آرزوها  مکنت و دولت ساخته است 
منابع  از  را  شدنش  روا  باید  می شود  بزرگ 
باالتر مثل خدا یا اولیاي خدا درخواست نمود.
در   - او  اولیاي  یا  خدا  از  آرزوها  درخواست 
به  نیایش و دعا- قدمتي چندهزارساله -  قالب 

قدمت عمر آدمیان - دارد و نمونه هاي فراوانش 
ش را از دیرهنگام تا کنون در فرهنگ هر قوم 

و ملتي می توان نشان داد.

و  کائنات  که  االهي،  الیزال  منبع  به  اتصال 
و  جانداران  و  دریاها  و  کوه ها  و  آسمان ها 
همه  خالصه  و  ملکوتي  و  زمیني  موجودات 
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آفرینش در قبضه قدرت اوست، این اطمینان را 
به انسان ها می دهد که آرزوهایش را هرچقدر 
را  تحققش  و  نپندارد  نشدني  باشد،  بزرگ  هم 
این  پشت  کند.  مسئلت  مهربان  خداي  این  از 
شور  و  دارد  قرار  امید  خواست ها،  و  آرزوها 
بهترو  فردایي  وجود  از  اطمینان  و  زندگي 
که  مردگي  و  رکود  و  یأس  از  گرفتن  فاصله 
"امید  فرمودند:  پیامبر؟ص؟  است.  زندگي  پایان 
و آرزو، برای امت من رحمت است و اگر امید 
نبود هیچ مادري طفل خویش را شیر  و آروز 

نمی داد و باغبان هم نهالی نمی کاشت."

آن چه نکوهیده است آرزوهاي طوالني دنیوي 
را  آنان  می فرماید:"آرزوها  قرآن  که  است 
فهمید"  خواهند  به زودی  ولی  می سازد  غافل 
امیرمؤمنان؟ع؟ هم فرمود: »من اطال االمل أساء 
به آنها ممکن است  براي رسیدن  العمل« زیرا 
از هر وسیله اي حتي غیرمشروع استفاده کند که 

کاري ناپسند است.

اما آرزوي عقالني،آن است که انسان موجبات 
که  باغباني  همچون  کند،  فراهم  را  تحققش 
قرآن  می کند.  تالش  محصول  به  رسیدن  براي 
می فرماید: "هر کس آرزوي لقای پروردگارش 
را دارد، باید کاری شایسته انجام دهد، و هیچ کس 

را در عبادت پروردگارش شریک نکند! "

آغاز  در  را  جمله  این  نویسنده اي  قبل  سال ها 
کتابش نوشت:

"خلقي که در انتظار مصلح است خود باید صالح 
باشد". یعني آرزوي زیستن در حکومت عدل و 

صالح، نیاز به تالشي در خور این آرزو براي 
تنظیم زندگي صالح محور دارد.

آرزوي بیان شده یا نشده بسیاري از مردم جهان، 
است. موعود  عدل  حکومت  سایه  در  زیستن 
اگرچه نام آن موعود را متفاوت می گویند ولي 
ویژگي هایش عدل و پاکي و صالح است.تار و 
پود این آرزو، با فطرت انساني آمیخته است و 
این مربیان جوامع هستند که باید از این سرمایه 
در جهت بسامان کردن اندیشه و رفتار نسل ها 
این  نمایند.در  برنامه ریزي  آن  براي  و  استفاده 
صورت است که آرزوهاي کوچک و حقیر و 
محدود انسان جاي خود را به آرزوي تغییر کلي 
جهان با ظهور آن موعود عدالت گستر می دهد 
و می توان تأثیر این آرزو را در منش و روش 
او مشاهده کرد به ویژه که آمدن آن موعود را 

دور نداند و صبح و شام منتظر آمدنش باشد.

و  مشاهدات  و  تجربیات  زمینه  این  در  مرا 
نمونه هاي بسیاري در نقاط مختلف جهان است 
که  دریغا  و  می طلبد  کتاب ها  آنها  طرح  که 
تاریخ  طول  در  نیز  بشریت  دشمن  ابلیس هاي 
طرح  با  را  آرزو  و  امید  همین  کرده اند  تالش 
مدعیان دروغین از انسان ها بگیرند تا این شور 
که  کنند  خاموش  را  سازندگي  و  حماسه  و 
فرهیختگان باید نقشه هاي اینان را با روشنگري 
با  را  آنها  و  کنند  برآب  نقش  نسل ها  براي 
صاحبشان پیوند دهند و دست او را در دست آن 
موعود حقیقي و االهي گذارند که پدر مهربان 
بشریت است و غمخوارشان و فریادرسشان در 

سیاهي هاي این زمانه...

خدایا سالم ما را به محضرش برسان و ما را از 
یاران حقیقي اش گردان...
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اشاره
دکتر رسول جعفریان متولد 1343 در خوراسگان اصفهان است. شاید بتوان آقای جعفریان را 
پرکارترین نویسندة معاصر دانست. بیش از 80 عنوان کتاب و بالغ بر 90 مقاله پژوهشی از 
ایشان منتشر شده است. ایشان دو بار جایزه کتاب سال ایران را دریافت کرده است؛ یک بار 
برای کتاب تاریخ سیاسی اسالم )سیره نبوی( و یک بار برای کتاب اطلس شیعه. او دو بار 
نیز برای کتاب جریان ها و سازمان های سیاسی مذهبی و کتاب اطلس شیعه، جایزه فارابی را 
دریافت کرده است. وی که سابقة ریاست بر کتابخانة مجلس شورای اسالمی را نیز در کارنامة 
اجرایی خود دارد، این روزها با درجة استادی سرگرم تدریس و تألیف و بررسی نسخ خطی 
تاریخی ایران در دانشگاه تهران است. بهائی شناسی از ایشان به جهت قبول دعوت این فصلنامه 

تخصصی تشکر و از خوانندگان برای مطالعة این مصاحبه خواندنی دعوت می کند. 

1( جناب آقای دکتر جعفریان، ضمن سالم و 
عرض ادب و تشکر از جنابعالی برای شرکت 
در این مصاحبه، اجازه بدهید که اولین سؤال را 
با عنایت به یکی از تألیفات شما در مورد مهدی 
نمایان آغاز کنیم. در کتاب »مهدیان دروغین« 
تألیف حضرت عالی، بخشی به ادعاهای سیدباب 
مورد  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی  دارد.  تعلق 
چه  اوست.  ادعای  تاریخی  زمینه های  باب، 
بسترهای تاریخی در عصر قاجاریه وجود داشت 
علی رغم  ادعاهایی  چنین  می شد،  باعث  که 
مخالفت عمومی مردم و علما و حکومت، در 

میان گروه هایی از مردم رونق یابد؟

دلیل  به  که  می گوید  ما  تاریخی  اطالعات 
اوضاع  در  سیاسی  و  اقتصادی  آشفتگی های 
از سقوط صفویه و جنگ های  ناشی  ایران که 
بود،  قاجار  آمدن  کار  روی  تا  ملوک الطوایفی 
بود.  آمده  پدید  ایرانی  جامعة  در  بحران  نوعی 
فرهنگی،  نیز آشفتگی  و  بد،  بسیار  مالی  وضع 
دو رویة این بحران به شمار می آمد. در این قبیل 
وعده  برای  اجتماعی  زمینه  همیشه  وضعیت، 
بهتر شدن اوضاع وجود دارد و این موجی است 
شوند.  سوار  آن  بر  دارند  دوست  بسیاری  که 
هم  قائمیت  یا  مهدویت  مدعیان  برای  طبعًا 
زمینه بروز و ظهور مناسب می شود. البته بحران 
فرهنگی، در این مسئله خالصه نمی شود، ظهور 
ایدئولوژی های اصالحی به شکل های مختلف، با 
ضعیف ترین شکل و حتی صور خرافی، در این 

شرایط مطرح است. 

باید  به نوعی  هم  ظهور  بحث های  درباره  البته 
گفت، به خصوص در آن شرایط تاریخی، نوعی 
نگاه اصالحی وجود دارد. این معنایش درست 
بودن آنها یا حتی خوب بودن و نبودن نیست، 
تغییر  برای  شرایط  که  است  این  مقصود  بلکه 

مناسب می شود و کسانی به فکر استفاده از این 
مسئله می افتند، چون اوضاع پذیرش را مناسب 
تغییر  نوع  هر  یا  اصالح  اسم  به  حال  می بینند. 
و بر اساس افکاری که در جامعه وجود دارد، 
باورها و عادات و رسوم و بسیاری از چیزهای 
آنها  مواد  می کنند.  مطرح  را  افکاری  دیگر، 
هرچه هست، صورتش تغییر و بهبود بخشیدن 
به اوضاع مردم است. در مهدویت، رکن اصلی، 
همین است که پس از ظهور همه چیز درست 
دلش  است،  ویران  که  جامعه ای  طبعًا  می شود. 
چرا  پس  شود،  درست  چیز  همه  می خواهد 
در  ما  نکنند؟  استفاده  فرصت  این  از  افرادی 
این  روس،  و  ایران  جنگ های  از  پس  شرایط 
معضل و یا بحران را داشتیم. البته در خصوص 
سال  حوالی  در  آن،  ادعای  و  مهدویت  بحث 
1260، مسئلة هزاره غیبت هم بود. این که هزار 
دارد،  وجود  ظهور  امکان  غیبت،  از  پس  سال 
را  جدید  مهدی  پذیرش  امکان  که  بود  حرفی 
داشت. روشن است که این توضیحات، در اینجا 
همه چیز را روشن نمی کند، اما به هر حال، زمینه 

یک بحث جدی را می تواند فراهم سازد.

2( در همین کتاب اشاره کرده اید که ادعاهای 
اولیة باب، حدود سال 1258 تا 1260 بوده، 
اما ادعای او در این سال ها، تنها جانشینی سید 
بوده  ایمان  رابع  رکن  مقام  و  رشتی  کاظم 
است. حتی در سندی که مربوط به سال 1264 
قمری در همین کتاب اشاره کرده اید، ادعای 
او همچنان بابیت است. اما در سال 1264، به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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ناگهان ادعای او به قائمیت تغییر یافته است. 
ادعای خود را  باب  تا  باعث شد  اتفاقاتی  چه 

تغییر و ارتقا دهد؟

حقیقتًا بنده تغییرات فکریـ  روحی این حرکت 
را از نظر جزئیات واقف نیستم، اما می دانم که 
این قبیل مسیرها، به طور معمول، از آغازِ شروع 
تا مرحله پایانی، همیشه مراحلی دارد که مرحله 

به مرحله، رو به تزاید می رود. زمانی که بحث 
بابیت یا نیابت مطرح می شود، باید امکان 

آن را طرح و احتمال آن را داد که به 
ادعاهای بعدی مانند ادعای امامت یا 
برسد.  هم  الوهیت  یا حتی  و  نبوت 
اساسی  حرکت  این  وقتی  به ویژه 
برای  که  است  روشن  خیلی  ندارد، 
تازه ای  فکر  بعدی،  مراحل  ادامه 
و  سرگرم  را  همه  تا  باشد  داشته 
مشغول کند. نکته مهم در این قبیل 
پای  اگر  که  است  این  جریان ها، 
که  باشد  میان  در  ساده ای  ادعای 

دیگران هم داشته باشند، مثل باور به 
رابع، چیزی که مشایخ نخست  رکن 

ادعاها  همین  هم  شیخیه 

برای  رفت.  نخواهد  پیش  از  کاری  داشتند،  را 
حامی  مردم  باید  شما  اصلی،  مرحله  به  رسیدن 
با  کردن،  جدا  این  کنید،  جدا  بقیه  از  را  خود 
دست و پا کردن حصارهایی میان هوادارن خود 
و دیگران، ممکن است. حصارهای جدید حتی 
می تواند تا پیدایش دین جدید و پیامبر تازه هم 
الوهیت  ادعای  است  ممکن  حتی  برود،  پیش 
این  در  که  بود  مسیری  این  باشید.  داشته  هم 
بود  این  این حرکت  واقعه پیش آمد. مهم در 
که   پیوستند  آن  به  هم  نخبگان  از  شماری  که 

و  کرده  فکری  تغذیه  را  آنها  دائمًا  باید  شما 
مرحله به مرحله پیش ببرید. طبعًا آنها هم که 
خورده  گره  جریان  این  به  منافعشان  به تدریج 
جریان  در  کردند.  کمک  مسئله  این  به  بود، 
امامان؟مهع؟ هم همین  ادعاهای غالیان در زمان 
بود. آنها اول مدعی بابیت می شدند، اما به تدریج 
تا ادعای خدایی هم پیش می رفتند. به طور کلی 
جنبش هایی که زمینه های غلوّ گرایی دارد، این 
نوع تحول در آنها امری ناگزیر است و جریان 
بابیت هم بر همین اساس پیش رفت تا به یک 

آیین مستقل رسید.

ایران،  تاریخ  فرازهای  مهم ترین  از  یکی   )3
در  را  خود  بهائیان  است.  مشروطیت  بحث 
می دانند  تأثیر  صاحب  تاریخی،  فراز  این 
شکل گیری  در  آنان  نقش  به  بی توجهی  از  و 
تأثیرگذاری  میزان  دارند.  گالیه  مشروطیت 
ارزیابی  چگونه  را  فرایند  این  در  بهائیان 
ازلی ها  تأثیر  با  اثرگذاری،  این  آیا  می کنید؟ 

و روشنفکران قابل مقایسه است؟

و  شده  بحث  خیلی  زمینه  این  در  نظرم  به 
متخصصان تاریخ معاصر درباره آن مقاالتی هم 
نوشته اند. اما آن چه برداشت کلی من از مسائل 
از  باشیم، پس  این است که توجه داشته  است 
گذشت از مرحله اول تاریخ بابیه و حتی مرحله 
دوم، به اوائل قرن چهاردهم که می رسیم، ما با 
دو جریان متفاوت روبرو هستیم. یکی جریان 
شد  حرکت  این  در  غالب  جریان  که  بهائیت 
و تنها بخش اندکی از آن، منبعث از مدعیات 
باب، و بیش از هر چیز، متکی به افکار میرزا 
جریان  که  بود  او  درواقع،  بود.  بهاء  حسینعلی 
آیین  یک  مثابه  به  و  کرد  درست  را  بهائیت 
دید.  تدارک  و رسوم  آداب  برای آن  مستقل، 

البته جانشینان وی نیز در این زمینه سهم داشتند. 
بهائیت، جریانی است که ارتباطی با اسالم ندارد، 
نخست  رهبران  و  باب  اولیه  افکار  از  چنان که 
آن هم عبور کرده و وارد فضـای تازه ای شده 
است. مهم ترین مشخصة آن، دور شدن از جامعة 
ایرانی، کنار گذاشتن کامل آموزه های اسالم و 
که  است  تازه ای  بافته های  به  اتکاء  و  تشیع 
رهبران بهائیت آنها را ایجاد کردند و در این 

مرحله از حمایت دیگران هم برخودار بودند. 

جریانی  اولیه،  مراحل  از  جدای  هم،  بابیت  اما 
تالش  شاید  نشد.  درآمیخته  بهائیت  با  که  بود 
اسالم  به  که  نخست  آموزه های  به  می کرد، 
با این حال،  بماند.  وفادار  بیشتر  بود،  نزدیک 
یک تحول دیگر هم در آن رخ داد و این بود 
نوگرا  روشنفکران  میان  در  تا  کرد  تالش  که 
جای پایی پیدا کند. بابیت، یعنی آن چه مقابل 
بلکه  نبود،  عمومی  جریان  یک  است،  بهائیت 
پدید آمدن  این روشنفکران،  برای  بود.  خاص 
نیفتند،  در  اسالم  با  که  جدید  ایدئولوژی  یک 
و  باشد  نداشته  بهائیت  مانند  خرافی  مطالب 
ادعاهای کذایی نکند، می توانست جالب باشد. 
سازگار  بیشتر  تجدد  با  که  ایدئولوژی  هم  آن 
باشد و بتواند در شرایط سخت تغییر فکری در 
اینجا بود  دوره قاجار، به آنها کمک کند. در 
که بابیت، یک جریان روشنفکری شد و حتی 
در مراحلی، به هیچ روی، نمای مذهبی نداشت. 
برای همین هم از بین رفت و چیزی از آن جز 

کتاب و جزوه نماند. 
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از  برخی  به  صوری  وفاداری  همان  با این حال، 
آن،  مشابه  اموری  و  باب  آموزه های  جنبه های 
در  آن چه  کرد.  حفظ  آنها  برای  را  بابیت  نام 
مشروطه خود را نشان داد، این وجه از قضایا و 
بروز این جریان در شماری از مشروطه خواهان 

روشنفکر بود. 

افراط می شد و  حتی در همین وجه هم گاهی 
چون  می شدند،  بابیت  به  متهم  بی دلیل  افرادی 
تبدیل به یک فحش هم شده بود. علت آن هم 
تجدد  با  روشنفکری  جریان  شدن  قرین  صرفًا 
و از آن سوی، نزدیک شدن بابیه روشنفکر به 
آن  زمینه  که  بود  دیگر  سوی  از  روشنفکری 
نظرم  به  کرد.  مطرح  مشروطه  در  را  حرف ها 
محققان نشان داده اند که آموزه های اصلی باب، 
به  باشد،  روشنفکری  سمت  به  آنکه  از  بیش 
سمت خرافه گرایی بود. دستورات سختگیرانه و 
گاه عوامی ـ فقهی و مشابه آن، هیچ ارتباطی 
با عالئق تجدد مآبانه نداشت. حاال آنها را حتی 

بهائیان هم به روی خود نمی آورند. 

در  که  روشنفکر  بابیه  جریان  از  امروزه،  ما 
تهران و یا استانبول بودند، زیاد نمی دانیم، زیرا 
نابود شده است.  بهائیان  میراث آنها زیر فشار 
در میان جریان روشنفکری بابیه، حتی می توان 
افرادی را یافت که مدعی بودند هنوز مسلمان 
هستند و میان اسالم و آن جریان تنافری وجود 
بهائیان  ادعاهای جدید  اینجا مقصودم  دارد. در 
را  خود  می روند  مسلمانان  میان  جا  هر  که 
این که شیادی  نیست.  مسلمان معرفی می کنند، 
واقعا جریانی روشنفکری  بلکه مقصودم  است، 

است که آن طور تصور می کرد و فکر می کرد 
که بابیت نوعی تجددگرایی است که حاال مثاًل 

رهبری دینی هم داشته است. 

با  سخت  که  بودند  کسانی  معموال  افراد،  آن 
خرافه بد بودند و روشن بود که آن قدر شعور 
داشتند که طرف آموزه های میرزا حسینعلی و 
روشنفکر ها،  این  نمونه  نروند.  آنها  روش های 
و  بهائی گری  نوشتن  با  که  بود  کسروی 
جنبه های خرافی آن، موضع خود را با آن مسئله 
ناصرالدین  که  جریانی  ظاهرا  کرد.  روشن 
داشت،  استقرار  استانبول  در  و  کشت  را  شاه 
هرچند  بود،  تشکل  این  به  مربوط  تاحدودی 
دقیق در این باره چیزی نمی دانم. شاید الزم باشد 
اشاره کنم که بنده دارم تصورات آنها را بیان 
در  سقم  و  لحاظ صحت  از  این که  نه  می کنم، 

حال قضاوت نسبت به آنها هستم.

سیاسی  جنبش های  و  جریان ها  کتاب  در   )4
انقالب  تا   1320 شهریور  از  ایران  مذهبی 
بهائی گری  با  مبارزه  به  را  فصلی  اسالمی، 
اختصاص داده اید. در واقع، چه نوع مباحثی را 
شما در این کتاب در این زمینه مطرح کرده اید؟

سازمان ها«  و  »جریان ها  کتاب  در  من  هدف 
مرور بر جریان های فکری و سیاسی مهم دوره 
پهلوی دوم بود. طبعًا این سؤال برای من مطرح 
در  جایگاهی  چه  بهائی گری،  جریان  که  بود 
مباحث و مجادالت فکری و سیاسی این دوره 
این  مباحث  که  هرکسی  خوب،  است.  داشته 
دوره را مرور می کند، احساس می کند کسانی 
که سررشته دار جریان مبارزه علیه شاه بودند، 
همیشه روی بحث »بهائیت« به عنوان یک نقطه 
منفی تکیه داشتند. آن زمان، گفته می شد که در 

دورة پهلوی دوم، بهائیان قدرت زیادی یافته و 
بسیاری از آنان در مشاغل مهم به کار گمارده 
قبول  قابل  مسئله  این  مخالفان،  نظر  از  شده ا  ند. 
روی  بهائیان  حساسیت  به  توجه  با  زیرا  نبود، 
مسئله تبلیغ، آنها به جنبه های توسعه بهائیت در 

میان مردم توجه می کردند. 

قوام،  وزیری  نخست  زمان  در  گویا 
هم  و  شاه  با  هم  بروجردی،  آیت اهلل 
را  نماینده ای  و  گرفته  تماس  قوام، 
برای تأکید بر کنار گذاشتن بهائیان 

از مشاغل مهم، نزد آنان فرستاد. 
آیت اهلل محقق داماد می فرمودند 
که امام خمینی این مسئله را با هر 

دو در میان گذاشتند و حتی به شاه 
بهائیان را کنار  گفته بودند، پدرتان، 
این کار را بکنید،  گذاشتند، شما هم 

قدرت  پدرم  بود،  گفته  شاه  اما 
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داشت و من آن  قدرت را ندارم. در مقابل، قوام، 
توصیه آیت اهلل بروجردی را پذیرفته و آنها را 
از مشاغل حساس کنار گذاشت. اگر ما دوره 
باید  کنیم،  تقسیم  دوره  دو  به  را  دوم  پهلوی 
می گفتند  مخالفان  دوم،  دوره  در  که  بگوییم 
مسئله  این  است.  شده  زیاد  بهائیان  قدرت  که 
می گردد.  باز  سال چهل  از  به پس  به خصوص 

از آن، آیت  اما پیش 
اهلل بروجردی مانع این 
علمایی  بود.  توسعه 
نورالدین  سید  مانند 
شیراز  در  هم  شیرازی 
سخت مقابل این مسئله 
ایستادند که مسائل آن 
در تواریخ آمده است. 
حتی فارغ از شرح این 
بگویم  باید  من  دوره، 
سال های  حوالی  از 
ق،   1265 ـ   1264

همواره در بطن جامعه ایران که به هر حال مرکز 
تشیع بود، نوعی مبارزه فکری و سیاسی با بهائیت 
وجود داشت. تصور کنید، تقریبا 150 سال، این 
چهره  بودن  منفی  و  بهائیان  خطر  یعنی  مسئله 
آنها در جامعه ای نهادینه شده باشد و چنان که 
اشاره کردیم، در دوره سی و هفت ساله پهلوی، 
تبدیل به یک مسئله مهم در ذهن مخالفان شده 
باشد، در چنین شرایطی، طبیعی است که از نظر 
افکار عمومی جامعه ایرانی، بهائیت همواره یک 
معضل به حساب می آید. در آن دوره، جدای از 
مراجع، یا منبرهای معروف، تقریبا هر روحانی 

در هر شهری بود، یکی از وظایفش مبارزه با 
بهائیان بود. البته نوع مبارزه متفاوت بود، برخی 

مالیم تر و برخی تند تر بودند. 

این  در آن کتاب،  بنده  این که، هدف  مقصود 
در سال  بعدها  نشان دهم، جریانی که  بود که 
1357 بروز یافت، یکی از مهم ترین تأکیداتش 
این بود که بهائیان را کنار بگذارد، امری که 
شد.  دنبال  جدی  به طور  هم  انقالب  از  پس 
یکی  تبلیغ،  امر  بر  بهائیان  خود  تأکید  البته، 
از اموری بود که می توانست این حساسیت را 
بیشتر کند. آنها از تمام فرصت ها برای توسعه 
کارهای خود بهره می بردند و 
می برند و همین مخالفانشان را 
تحریک می کند، اما به هر حال، 
در جامعه ایران، همواره با این 
چنان که  بودند  مواجه  مشکل 
یافته  ادامه  هم  امروز  به  تا 
بنده  آن چه  بنابرین  است. 
نشان  نوشته ام،  کتاب  آن  در 
بهائیت  با  مبارزه  دامنه  دادن 
است که در شکل های مختلف 
از  بخشی  و  داد  نشان  را  خود 
آن هم در چارچوب فعالیت های انجمن حجتیه 
خود،  خاص  دیدگاه های  به  توجه  با  که  بود 
فکری  مبارزه  را  اش  اصلی  وظیفه  این که  و 
را  مسیر  این  می دید،  مسئله  این  با  اجتماعی  و 
دنبال می کرد. جالب است که به رغم مخالفتی 
که پس از انقالب، میان مبارزان و انجمن پدید 
آمد، اما هیچ کدام، اصل مبارزه با بهائیت را که 
اکثریت  ذهنیت  در  اصلی  ایده  به صورت یک 

جامعه ایرانی درآمده بود، کنار نگذاشتند.

طبیعی است که از نظر افکار عمومی 
یک  همواره  بهائیت  ایرانی،  جامعه 
آن  در  می آید.  حساب  به  معضل 
منبرهای  یا  از مراجع،  دوره، جدای 
تقریبا هر روحانی در هر  معروف، 
شهری بود، یکی از وظایفش مبارزه 

با بهائیان بود.
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دومین  انتشار  آستانة  در  امینی  تورج  آقای 
شماره بهائی شناسی، در نقد مصاحبة آقای احمد 
که  هرچند  کردند.  منتشر  مقاله ای  پورمرور، 
فرصت بررسی و پاسخ به این مقاله اندک بود، 
به  این زمینه  اما تصمیم گرفتم نوشته ای را در 
خوانندگان بهائی شناسی تقدیم کنم. با توجه به 
سه  یا  دو  به  کرده اند  وعده  امینی  آقای  آنکه 
مقاله از شمارة نخست بهائی شناسی پاسخ دهند 
بررسی  کنند،  گوشزد  آن  مورد  در  نکاتی  و 
مقاله های بعدی احتمالی ایشان را به شماره های 
آتی واگذار می کنیم. توجه به نکات ذیل در نقد 

نقد ایشان قابل توجه است:

1ـ جناب آقای تورج امینی، هر چند که قاعدتًا 
این  به  بهائی  تشکیالت  نه  و  خود  جانب  از 

مصاحبه اعتراض کرده اند و آن را نقد نموده اند، 
اما در نقد خود، به دفاع تمام قد از آیین بهائی 
پرداخته و تالش کرده اند به سؤاالت و نکات 
پورمرور  آقای  جناب  مقالة  در  مطرح شده 
پاسخ  گویند. صرف نظر از ادبیات هجوگونه و 
-آن چنان  بهائی شناسی  ایشان،  نوشتة  غیرعلمی 
که در سر مقالة شمارة نخست خود اعالم کرده 
علمی  گفتگوهای  به  بهائیان  ورود  از  بود- 
به  امینی  جناب  پاسخ گویی  و  می کند  استقبال 
مقاالت خود را، دریچه ای برای گفتگوی بیشتر 
احساس  و  می شمرد  علمی  بررسی  و  نقد  و 
می کند که به نخستین هدف خود، یعنی آوردن 
منطق و گفتگوی علمی، دست  میز  به  بهائیان 
یافته است. یقینًا اگر آقای امینی به جای تمسخر 
یا  پورمرور  آقای  بهائی شناسی و جناب  مکرر 
مرحوم محیط طباطبایی، در مقالة خود از ادبیات 
شنود  و  گفت  این  می بردند،  بهره  فاخرتری 
دینی، می توانست در فضای سازنده تری جریان 

پاسخ به نقد تــورج امینــی نسبت به دیدگاه های بهائی شناسی درباره ی 
»فرانچسکو فیچیکیا«

هدی تفضلی

1. دانشجوی مقطع دکتری رشته الهیات دانشگاه مذاهب 
اسالمی

1

جامعة  اعضای  سایر  و  ایشان  به  بهائی شناسی 
بنا بر رسالت علمی  بهائی اطمینان می دهد که 
مسیر  در  هرگز  تا  کرد  خواهد  تالش  خود، 
مقابله به مثل و هجو کردن طرف مقابل و ترور 
را  خود  علمی  ادبیات  و  نگذارد  قدم  شخصیت 

حفظ کند.

امینی  آقای  مقالة  انتشار  فاصلة  2ـ هر چند که 
از  بیشتر  بهائی شناسی  شمارة  نخستین  انتشار  با 
اواخر  در  فصلنامه  فایل  ظاهراً  اما  است،  ماه   4
دی ماه به دست ایشان رسیده و احتمااًل تعجیل 
نتوانند  باعث شده است  پاسخ گویی،  ایشان در 

یابد. هر چند که به قول معروف: »ماهی را هر 
وقت از آب بگیریم تازه است«.

بهائی شناسی از شخصیتی مانند ایشان -که ظاهراً 
و  دارد  بهائیان  نظر  در  مقبولی  علمی  جایگاه 
رسالت خود در ورود به بحث و گفت و شنود 
علمی در مورد بهائیت را به نیکی درک کرده 
است و احتمااًل جامعة بهائی به نوشته های ایشان 
توجه می کند- توقع دارد که با ادبیات مناسب 
و به دور از ترور شخصیت و جمالت تند و تیز، 
مسیر گفتگوی مسالمت آمیز، منطقی و علمی 
را طی کند و به دور از انتساب اتهامات مکرر 
و نیت خوانی نویسندگان، تالش کند به دفاع از 
خوانندگان  میان،  این  در  و  بپردازد  خود  باور 
مقبولیت  مورد  در  بحث،  به  عالقه مندان  و 
استدالل های طرفین، در دادگاه عقل و وجدان 

خود قضاوت خواهند کرد.
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به اصل کتاب های فیچیکیا مراجعه کنند. شاید 
مراجعه  از  را  ایشان  آلمانی،  زبان  ندانستن  هم 
به اصل کتاب منصرف کرده است. ایشان در 
نوشتة خود مرقوم کرده اند که »فیچیکیا« کسی 
اوایل دهة هفتاد میالدی بهائی شد  بود که در 
فهرست  از  را  خود  اسم  بعد،  سال  چهار  سه  و 
بهائیان خط زد و شروع کرد به مبارزه با آیین 

دو  او  بهائی.  جامعة  و 
بهائی  آیین  علیه  کتاب 
نوشت که الحمدهلل چشم 
هیچ کدام  جمال  به  ما 
نظر  به  و  نگشته  روشن 
به  پورمرور  که  می رسد 
جزوة  یا  کتاب  ترجمة 
ایشان  دوم[  ]ـ  دّوم 

اشتغال دارد«.
شکرگزاری  هر چـــند 
ایشان از ندیدن هیچ یک 

از کتاب های فیچیکیا به جهت باورمندی عمیق 
ایشان به دیانت بهائی قابل درک است، اما نقد 
کردن مطالب کتابی که ایشان، آن را ندیده اند 
و سپس نسبت دادن مکرر جهل و نابخردی به 
ممکن  چگونه  است.  تأمل  محل  آن،  نویسندة 
خودش  هیچ گاه  که  کنیم  نقد  را  کسی  است 
با  را  سخنانش  فقط  و  ندیده ایم  را  کتابش  و 
این گونه  آنگاه  و  شنیده ایم  دیگران  از  واسطه 
بر او بتازیم؟ آقای امینی در مقالة خود تصریح 
و  شفر  ادو  کتاب  به  نگاه  با  که  می کنند 
همکارانش با عنوان »راست را کژ انگاشته اند« 
که در پاسخ فیچیکیا تهیه شده است »می توان 

و  زمینه  الیه چه  مشار  فهمید که سر و صداهای 
محتوایی داشته است«.

از  که  است  آن  امینی  آقای  فرمایش  اشکال 
قضا، نکتة مهمی که آقای پورمرور –  به عنوان 
اصل  هم  امینی،  جناب  برخالف  که  کسی 
کتاب های فیچیکیا را خوانده است و هم پاسخ 
ادو شفر به او را دیده است- در مصاحبة خود به 
آن پرداخته اند و احتمااًل از دید آقای امینی جا 
مانده، آن است که پاسخ های ادو شفر، تکافوی 
پاسخ گویی به اعتراض ها و استدالل های فیچیکیا 
را نمی کند. )بهائی شناسی، شمارة 1، صفحة 15( 
که  است  دلیل  همین  به 
را  خود  دوم  کتاب  فیچیکیا 
تحریر در می آورد  به رشتة 
و به برخی نقدهای ادو شفر 
را  مطالبی  و  می دهد  پاسخ 
می افزاید.  قبلی  مطالب  به 
در  امینی  آقای  ادعای  لذا 
کتاب  بی اعتباری  مورد 
رد  دلیل  به  فیچیکیا  نخست 
فیچیکیا،  حامی  کلیسای 
نیست. چرا که  قابل پذیرش 
نویسندة  به عنوان  فیچیکیا 
اصلی، بر همان دیدگاه های قبلی اصرار دارد و 
به پاسخ های ارائه شده به او، واکنش نشان داده 

و حرف های قبلی را پس نگرفته است.
اشکال مهمی که متأسفانه در نگاه آقای امینی و 
احتمااًل در جامعة بهائی وجود دارد و اینجا الزم 
است در کنار پاسخ به آقای امینی تذکر داده 
شود، آن است که برخی بهائیان گمان می کنند 
به صرف پاسخ دادن به یک نوشته یا اشکال، 
فارغ از موجه بودن یا نبودن پاسخ، آن نوشته یا 
اشکال از درجة اعتبار ساقط می شود. حال آنکه 
باید میزان ارزش علمی این  این گونه نیست و 

هر چند شکرگزاری ایشان از ندیدن 
به  فیچیکیا  کتاب های  از  هیچ یک 
به  ایشان  عمیق  باورمندی  جهت 
اما  است،  درک  قابل  بهائی  دیانت 
نقد کردن مطالب کتابی که ایشان، 
دادن  نسبت  بعد  و  ندیده اند  را  آن 
نویسندة  به  نابخردی  و  مکرر جهل 

آن، محل تأمل است.

است  امیدوار  بهائی شناسی  شود.  بررسی  پاسخ 
که این گفتگوی دینی با آقای امینی به همین 
امینی گمان  سرنوشت دچار نشود. یعنی آقای 
نکنند که آن پاسخ اولیة ایشان به مصاحبة آقای 
پاسخ،  این  با  و  است  ماجرا  پایان  پورمرور، 
پروندة مصاحبة آقای پورمرور بسته می شود و 
می توانند به جامعه  به طور عام و جامعة بهائیان 
»نشریه ای  که  کنند  القا  چنین  خاص،  به طور 
مقاالت و مصاحبه ای نوشت و ما هم پاسخ دادیم 

و ماجرا تمام شد«.

اشاره  ضمن  خود،  مقالة  در  امینی  آقای  3ـ 
از  بعد  فیچیکیا  فرانچسکو  که  واقعیت  این  به 
بازگشت از بهائیت، مسیحی شده است، سؤاالت 
نشدن  مسلمان  چرایی  مورد  در  را  متعددی 
نامبرده  با  مرور  پور  آقای  ارتباط  و  فیچیکیا 
اینجا  »سؤال  می نویسد:  ایشان  کرده اند.  مطرح 
است که فیچیکیا که از مسیحّیت به آیین بهائی 
روی آورد و در زمان بهائی بودنش، آیین اسالم 
از  خروج  از  پس  چرا  کرد،  قبول  تبعًا  نیز  را 
آیین بهائی، اعالم نکرد که مسلمان است و به 

جایگاه پیش از اسالم برگشت«؟
اتفاقًا نکته ای است  امینی  اشکال استنتاج آقای 
روی  خود  مصاحبة  در  پورمرور  آقای  که 
به جای  امینی  آقای  و  گذاشته اند  دست  آن 
تبعی  نتایج  به  مشکل،  اصل  به  دادن  پاسخ 
که  است  اینجا  اصلی  مشکل  پرداخته اند.  آن 
امینی  آقای  گفتة  به  –که  بهائی  تشکیالت 
وجهة همت خود را تبلیغ گستردة مرام خود در 
جهان قرار داده است- در نقاط مختلف جهان، 
بهائیت را به گونه ای تبلیغ می کند که مردم آن 
نقطه می پسندند، نه آن طور که واقعًا وجود دارد. 
بهائیت هرگز به هنگام تبلیغ خود در غرب، از 

تبلیغ شدگان نمی خواهد که پیش از بهائی شدن 
مسلمان شوند و سپس بابی و نهایتًا بهائی شوند. 
بلکه آنان را مستقیمًا به بهائیت دعوت می کند 
و خود را ادامة آیینی می داند که فرد تبلیغ شده 
در حال حاضر بدان گرایش دارد. جناب آقای 
این  مفصل  به طور  خود،  مصاحبة  در  پورمرور 
شمارة  )بهائی شناسی،  داده اند  توضیح  را  مطلب 

1، صفحة 25و26(. 
به  را  اسالم  هم  اگر  بهائیت  که  دانست  باید 
یک فرد غربی معرفی کند، آن را آیینی تاریخ 
اشکاالت  دارای  و  منسوخ  گذشته،  مصرف 
فراوان معرفی می کند تا بتواند مدعی شود که 
برای  جدیدی  آیین  اسالم،  از  پس  است  الزم 
رشد و تعالی بشر ظهور کند و آن آیین، الجرم 
فردی  که  است  بدیهی  لذا  است.  بهائی  آیین 
دست  بهائیت  از  که  هنگامی  فیچیکیا،  مثل 
و  آباء  دین  همان  به  می دهد  ترجیح  می شوید، 
تبلیغات  همان  چون  و  بازگردد  خود  اجدادی 
منفی بهائیت علیه اسالم در ذهن او نقش بسته 
است، اتفاقًا احتمال پذیرش اسالم توسط او در 
شدن  بهائی  سابقة  -که  همکیشانش  با  مقایسه 
نداشته اند- به شدت کاهش می یابد. لذا این گونه 
نیست که هر بهائی به ویژه در جوامع غربی، به 
باشد  داشته  ایمان  اسالم  بودن  الهی  و  حقانیت 
و آیین بهائی را در ادامة اسالم و آیین پس از 
این دوگانة آزاردهندة  بشناسد.  اسالم  و  بابیت 
شده  باعث  که  است  بهائی  تشکیالت  تبلیغی 
است، افرادی نظیر فیچیکیا، پس از بازگشت از 
بهائیت، نسبت به اسالم هم موضع داشته باشند. 
در  مطلب  همین  متوجه  پورمرور  آقای  اتفاقًا 
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مصاحبة خود بوده است و برخالف تصور آقای 
و  مذهبی  »قافیة  نه  خود  موضع  این  از  امینی، 
اعتقاد خود را به سختی از دست داده« و نه از 

همین موضع »اعتقاد خودش گزیده می شود«.
خوانندگان  برای  بدیهی  نکتة  این  یادآوری 
که  است  امینی ضروری  آقای  و  بهائی شناسی 
پژوهشگران  علمی  دستاوردهای  برخی  نقل 
نتایج  تأیید  منزلة  به  بهائیت،  مورد  در  غربی 
سایر پژوهش های ایشان به ویژه در مورد اسالم 
مصاحبة  در  پورمرور  آقای  با این وجود  نیست. 
آقای  کتاب  تمام  که  داده اند  توضیح  خود 
سانسور  قصد  و  کرده اند  ترجمه  را  فیچیکیا 
که  هر جا  اما  ندارند.  را  آن  تحریف  یا  کردن 
تعالیم  از  الهام  با  فیچیکیا  اعتقادات  به نظرشان 

به ویژه  و  اسالم  علیه  بهائی 

بحث مهدویت در اسالم بوده است، در پاورقی 
به اشتباهات او اشاره کرده اند. باید صبر کرد و 
به اسالم و مهدویت  فیچیکیا  انتقادات  دید که 
با  اشکاالت  این  آیا  و  چیست  کتاب  آن  در 
یا  است  سازگار  آن  اسالمی  و  دینی  واقعیت 
آنکه رسوب همان القائات بهائی علیه اسالم در 

ذهن فیچیکیا است.
دانستند،  الزم  پورمرور  آقای  اگر  قاعدتًا 
با فیچیکیا و  می توانند در مورد مکاتبات خود 
مباحث اسالمی خود با وی، مطالبشان را مطرح 
موضع  در  که  فصلنامه هایی  احتمااًل  که  کنند 
با  آن  فرهنگی  ارتباطات  و  اسالم  آیین  تبلیغ 
عهده دار  می کنند،  تخصصی  کار  مسیحیت، 

انتشار مطالبی از این دست خواهند بود.

مقالة  از  دیگری  بخش  در  امینی  آقای  4ـ 
و  معنوی  دربارة  فیچیکیا  سخنان  نقد  به  خود 
معتقد  و  پرداخته  بهائی  آیین  بودن  روحانی 

بازتابی از  شرح تصویر: 
در  بهائی شناسی  انتشار 
سایت های بهائی و وعدة 

پاسخ به مقاالت آن

است اعتراض او به تمامیت خواهی شوقی افندی 
او  واقعًا  اگر  چرا که  نیست،  وارد  بیت العدل  و 
معنویتی در کالم بهاءاهلل و عبدالبهاء دیده بود، 
الزم بود که به ترویج و تبلیغ همان باور بپردازد 
و در عین حال با بیت العدل مخالفت ورزد. آقای 
که  بود  معتقد  اگر  »فیچیکیا  می نویسد:  امینی 
به  و  است  روحانی  آیین  یک  بهائی  آیین 
به  و  نمود  را خراب  ربّانی آن  او، شوقی  زعم 
چرا  سپرد،  بیت العدل  دست  به  و  برد  بی راهه 
کاًل به مسیحیت بازگشت؟ او می توانست بهائی 
باشد، ولی تا والیت شوقی ربّانی! این که او به 
آیین  که  است  معنا  بدین  بازگشته،  مسیحّیت 
معنا  موجودش  ساز و کار  بدون  تنها  نه  بهائی، 
دیگر  صورت  به  را  آن  نمی توان  بلکه  ندارد، 

تفسیر کرد و یا توضیح داد. 
اگر بهاءاهلل و عبدالبهاء به دنبال تنفیذ معنویّت به 
اجتماع انسانی بودند، در واقع در پی همان کاری 
شباهت،  این  در  و  داد  انجام  مسیح  که  بودند 

نبود؟  بهائی  ولی  بود،  مسیحی  می توان  چگونه 
دید  بهاءاهلل  گفتار  در  را  حقیقتی  اگر  فیچیکیا 
و آن را معنوی و روحانی انگاشت، می توانست 
خود را بهائی بداند و آیینی را که خود تصّور 
نموده بود، تبلیغ کند و اگر بیت العدل و جامعة 
بهائی او را و سخنانش را قبول نمی کردند، چه 
باک؟ حقیقت مهم تر است یا چیز دیگر؟ اصل 
ماجرا این است که در زمان ما، نمی توان بهائی 
بود و در عین حال بیت العدل را قبول نداشت«. 
امینی،  آقای  سخنان  از  بخش  این  مورد  در 

مطالب ذیل قابل توجه است:
خود  بهائیان  از  گروهی  حاضر  حال  در   )1-4
و  می کنند  معرفی  ریمی  میسون  طرفداران  را 
ریمی  بهائیان  یا  ارتدوکس  بهائیان  به 
به هیچ عنوان  گروه  این  مشهورند. 
چرا که  نمی دانند؛  مشروع  را  بیت العدل 
معتقدند بر اساس نصوص بهائی، رییس 
دائمی و الینعزل بیت العدل، ولی امراهلل 
جایگاهش  حاضر  حال  در  که  است 
است.  خالی  قانون گذاری  نهاد  این  در 
از  اطالع  برای  بهائی شناسی  خوانندگان 
کتاب های  به  می توانند  ماجرا  تفصیل 
مسألة مشروعیت نوشتة مهدی هادیان و 
راسخ  ثابت  یداهلل  نوشتة  فراز  و  نشیب 
برخالف  آنکه  غرض  کنند.  مراجعه 
از  گروهی  امینی،  آقای  فرمایش 
با  کاماًل  دوران،  همین  در  بهائی ها 
بیت العدل موجود مخالفند و آن را تقلبی 
معرفی می کنند، هر چند که الواح وصایا 



3435

و  پذیرفته اند  عبدالبهاء  وصیت نامة  به عنوان  را 
ما  زمان  در  لذا  می دانند.  او  جانشین  را  شوقی 
را  بیت العدل  در عین حال  و  بود  بهائی  می توان 
به عنوان سازوکار رهبری بهائیت قبول نداشت.

4-2( آقای امینی در همین بخش از مقالة خود، 
و  عربی  زبان های  به  فیچیکیا  نبودن  آشنا  به 
اشاره  کرده اند و آن را دستمایة برخی  فارسی 

اهانت ها به او قرار داده اند. ایشان نوشته اند: 
و  بود  بهائی  سال  چهار  سه  تنها  که  »کسی 
اگر  هم  را  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  آثار  »ترجمة« 
قول  به  همه،  از  بدتر  و  نخواند  درست  خواند، 
»دنیس مک ایون«، زبان عربی را هم نمی دانست 
و به طریقة اولی زبان فارسی را، از کجا فهمید 
که مندرجات آن وصّیت نامه با ادبّیات عبدالبهاء 
باید  چقدر  نفر  یک  یعنی  ندارد؟!  سازگاری 
و  بی منطق  چنین حرف  باشد که  پرت و پالگو 
بی اساسی را مبداء و سرآغاز مبارزة خود قرار 

دهد«؟ 
در  که  دانست  باید  ایشان  نقد  به  پاسخ  در 
زبان،  یک  ندانستن  که  هر چند  امروز،  دنیای 
آسیب هایی  مطالعه  و  تحقیق  مسیر  به  می تواند 
وارد کند، اما وجود مترجمانی که بتوانند آثار 
قرار  ایشان  اختیار  را ترجمه کنند و در  بهائی 
دهند، کار را بسیار ساده کرده است. فیچیکیا 
و دیگر منتقدان بهائی، برای در اختیار گرفتن 
منتظر  نباید  لزومًا  بهائی  رهبران  نوشته های 
آثار  ترجمة  برای  بهائی  تشکیالت  تصمیم 
بهائی باشند. این البته با فرار تشکیالت بهائی از 
ترجمة آثار مسئله دار این آیین متفاوت است. 

بهائیت آنجا که پای  اینجا است که  سخن در 
وارد  به سرعت  می آید،  میان  به  آثارش  تبلیغ 
اختیار  در  را  بهائی می شود و آن  آثار  ترجمة 
تبلیغ شدگان قرار می دهد. اما آنجا که پای نقد 
آموزه های  و  تاریخ  احکام،  الهیات،  بررسی  و 
بهائی به میان می آید، ممکن است برای ترجمة 
کتابی مانند اقدس، بیش از 100 سال زمان نیاز 
داشته باشد و یا اصال برخی کتاب ها را -   مانند 
اصل تاریخ نبیل- در اولویت انتشار قرار ندهد. 
)در مورد این دو کتاب به تفصیل در ادامة مقاله 

سخن خواهم گفت(.
چیزی که ذهن من را نه به عنوان یک مسلمان 
یک  به عنوان  بلکه  بهائیت،  منتقد  یا  و  معتقد 
است  آن  می کند  مشغول  به خود  بیرونی  ناظر 
عدم  مورد  در  امینی  آقای  استدالل  اگر  که 
امکان فهم سبک و سیاق یک نوشته در صورت 
درباره  بپذیریم،  را  زبان  آن  اصل  ندانستن 
زبان های  با  اکثراً  که  اعظم  بیت العدل  اعضای 
فارسی و عربی آشنایی ندارند و سال های سال 
ادارة  و  تشریع  امور  به  رسیدگی  مسئول  است 
بیندیشیم؟  چگونه  باید  هستند،  جهان  بهائیان 
آشنا  نصوص  زبان  با  که  بیت العدل  اعضای 
مراد  که  بفهمند  می توانند  چگونه  نیستند، 
نوشته هایشان  از  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  باب،  سید 
ندانستن  از یک سو،  امینی که  آقای  چیست؟ 
زبان عربی و فارسی را برای فیچیکیا، نقطه ای 
آثار  او  است  معتقد  و  می کند  معرفی  تاریک 
اصلی بهائی را نخوانده و نفهمیده، چطور متوجه 
نیست که دارد هم زمان، تیشه به ریشة بهائیت 
همان  از  نمی داند  او  است که  می زند؟ چگونه 
و  می زند، خودش  نیش  را  فیچیکیا  روزنی که 
رهبری تشکیالتش گزیده می شوند؟ آیا توجه 
ندارد که اگر این گونه باشد، الجرم باید بپذیرد 
زبان های  ندانستن  با  نیز  بیت العدل  اعضای  که 

فارسی و عربی، دچار همین مشکل می شوند و 
صالحیت تصمیم گیری در مورد قوانین جدید را 
ندارند و نمی توانند جامعة بهائی را درست اداره 
بیشتری  اهمیت  حائز  وقتی  مطلب  این  کنند؟ 
می شود که بدانیم هر زبان در تک تک واژه های 
ترجمه  در  که  دارد  خاصی  فرهنگی  بار  خود 
را  مفاهیم  آن  تمام  نمی توان  دیگر  زبان  به 
به درستی منتقل کرد. در نتیجه حتی ترجمة تمام 
الواح و نصوص بهائی نیز برای راه افتادن کار 
مورد  در  مسئله  این  بود.  نخواهد  کافی  ایشان 
آقای ادوشفر و همکارانشان که پاسخ فیچیکیا 
دنیس  که  چنان  دارد.  وجود  نیز  نوشته اند  را 
به  گلمر  و  شفر  »وقتي  می نویسد:  اوئن  مک 

درباره  بررسي  و  بحث 
و  اسالمي  موضوعات 
بهائي  و  بابي  احکام  یا 
این طور  مي پردازند، 
که  مي کنند  وانمود 
آن  در  کافي  مطالعات 
این  از  و  دارند  موارد 
تبریک  آنها  به  بابت 
آنها  ولي  مي گوییم. 
مي کنند...  گزافه گویي 
و وارد مباحثي مي شوند 
اطالع کافي  و  علم  که 

از زبان هاي فارسي و عربي الزم دارد«.
اما در مورد ناهمگونی ادبیات عبدالبهاء در الواح 
وصایا با سایر آثار او، بحث بسیار روشن است. 
عبدالبهاء در عمدة نوشته های خود، انسان ها را 
به صلح، آشتی و دوستی فرا می خواند و وحدت 
عالم انسانی و صلح عمومی را اصلی ترین تعلیم 
وصایا،  الواح  در  اما  می کند،  معرفی  بهائیت 
به  سختی  به  هست-  که  هر کس   - نویسنده 
برادر عبدالبهاء، یعنی محمدعلی و اتباع او حمله 

می کند و با عبارت های غلیظ و شدید، از ایشان 
یاد می کند. عبدالبهاء در نوشته های خود، کمتر 
می داند  چرا که  می گوید؛  سخن  جانشینش  از 
برادر و رقیب قدرتمندی به نام محمد علی افندی 
دارد که بر اساس وصیت بهاءاهلل، جانشین عباس 
عکا  در  بهاءاهلل  خانة  که  برادری  است.  افندی 
را در اختیار گرفته و بسیاری از آثار نوشتاری 
بهاءاهلل را چاپ کرده است و از نظر علمی، دست 
از تحویل  برادری که  باالتر را در اختیار دارد؛ 
دست نوشته های  برخی  دادن 
افندی  عباس  به  بهاءاهلل 
حتی  و  می کند  خودداری 
در  رکعتی  نه  نماز  صورت 
اختیار  در  را  بهائی  دیانت 
نزدیکانش  و  افندی  عباس 
قرار نمی دهد )اشراق خاوری، 
ص  احکام،  و  حدود  گنجینه 
23(. اما نویسندة الواح وصایا، 
می تازد،  محمدعلی  به  تنها  نه 
بلکه سخن از جانشینی شوقی 
افندی پس از عبدالبهاء به میان می آورد و همة 
بهائیان را با عبارات شدید، به پیروی کامل از او 
فرا می خواند؛ مطلبی که در آثار دیگر عبدالبهاء 

قابل مشاهده نیست. 
ریمی ها  به  تنها  بهائیت  در  انشعابات   )3-4
دیگری  بهائی  گروه های  و  نمی شود  خالصه 
را  خود  ولی  بیت العدل اند  مخالف  که  هستند 
بهائی می دانند. بازماندگان و نوادگان محمدعلی 
برخالف  هستند.  گروه ها  این  جملة  از  افندی 
نظر آقای امینی که فرموده اند: »میلیون ها بهائی 

محمدعلی  به  تنها  نه  وصایا،  الواح   
جانشینی  از  سخن  بلکه  می تازد، 
به  عبدالبهاء  از  پس  افندی  شوقی 
با  را  بهائیان  همة  و  می آورد  میان 
از  کامل  پیروی  به  شدید،  عبارات 
او فرا می خواند؛ مطلبی که در آثار 
دیگر عبدالبهاء قابل مشاهده نیست. 
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عبدالبهاء  آثار  با  که  تاریخ  طول  در  ایرانی 
ادبّیات  با  نوشته  این  نفهمیدند که  بودند،  آشنا 
عبدالبهاء سازگار نیست، ولی ناگهان یک نفر 
چنین  و  آمد  بیرون  پشت کوه های سویس  از 
و  حیص  این  در  مانده ام  من  داد!!  تشخیصی 
بیص، پورمرور چرا خود را نخود آش فیچیکیا 

کرده و طناب پوسیدة او را بوسیده«؟ 
ایشان  پاسخ  در 
جمله  از  گفت  باید 
کسانی که وصیت نامة 
جعلی  را  عبدالبهاء 
دسته  همین  خواندند، 
از بهائیان بودند که از 
قضا از پشت کوه های 
نیامده  هم  سویس 
و  حیفا  در  و  بودند 
عکا زندگی می کردند. 
همان شهری که عباس 

افندی نیز در آن زیست می کرد. از خانواده  و 
توسط  همگی  بعدها  البته  و  بودند  او  نزدیکان 
شوقی طرد شدند؛ چرا که زعامت او بر بهائیت 
آقای  و  بهائی شناسی  خوانندگان  نپذیرفتند.  را 
همین  در  اینان  نوشته های  مطالعة  به  را  امینی 

زمینه ارجاع می دهم.
همین  به  عبدالبهاء  وصیت نامة  خواندن  جعلی 
اظهارات نیز ختم نشد و برخی بهائیان آمریکا 
مانند خانم روت وایت، با انجام کارشناسی های 
سایر  و  وصایا  الواح  روی  بر  خطی  دقیق 
هیچ یک  مدعی شدند که  عبدالبهاء،  نوشته های 

منتسب  ویژگی های خط شناسانة وصیت نامه  از 
در  موجود  خطی  ویژگی های  با  عبدالبهاء،  به 
عبدالبهاء،  از  شده  ارائه  خط  قطعی  نمونه های 
وصیت نامة  خود  آنکه  ضمن  ندارد.  مطابقت 
متفاوت  دستخط  دو  حداقل  حاوی  عبدالبهاء، 
است و از ابتدا تا انتهای آن توسط یک نفر و 
از  است. صرف نظر  نشده  نوشته  در یک زمان 
صحت و سقم این ادعا که موضوع این نوشتار 
و  بهائی شناسی  خوانندگان  به  خواستم  نیست، 
جعلی  ادعای  که  کنم  یادآوری  امینی  آقای 
نیست  ادعایی  عبدالبهاء،  وصیت نامة  بودن 
از  و  فیچیکیا  توسط  تنها  که 
مطرح  سویس  کوه های  پشت 
شده باشد و رد پای آن را در 
گفتار دیگر بهائیان معترض به 
زعامت شوقی افندی بر بهائیت 

می توان دید.
قبلی  نکتة  دو  از  مهم تر   )4-4
نظر  برخالف  که  است  آن 
آقای امینی، وجود معنویت در 
یک نظام فکری، دلیل حقانیت 
معنویت  که  چرا  نیست.  آن 
است  انسانی  فطری  نیاز  یک 
که ادیان الهی مختلف، در صدد برآورده کردن 
آن بوده اند. بدیهی است که مکاتب دست ساختة 
جلوه  الهی  را  خود  می خواهند  که  نیز  بشری 
رفتارها  تعابیر،  برخی  گنجاندن  به  ملزم  دهند، 
»معنوی نما«  اجتماعی  و  فردی  منش های  و 
در خود می شوند تا بتوانند افراد را جلب کنند 
نمایند.  پر  را  ایشان  معنوی  خالءهای  الاقل  و 
این که چه مقدار از این تعالیم، معنویت واقعی را 
به انسان ها ارزانی می کند، سخن دیگری است. 
در تعالیم بهائی نیز برخی عبادات و مناجات ها، 
برای تأمین نیاز معنوی پیروان این آیین ایجاد 

که  است  اینجا  اصلی  مشکل 
تشکیالت بهائی –که به گفتة آقای 
تبلیغ  را  خود  همت  وجهة  امینی 
قرار  جهان  در  خود  مرام  گستردة 
داده است- در نقاط مختلف جهان، 
بهائیت را به گونه ای تبلیغ می کند که 
مردم آن نقطه می پسندند، نه آن طور 

که واقعًا وجود دارد.

واقعی،  معنویت  دانست  باید  اما  است،  شده 
معنویتی است که ریشه در آسمان و تعالیم الهی 
مکاتب  با  فکری  و  علمی  تقابل  باشد.  داشته 
بشری که خود را الهی جا می زنند نیز از همین 
رهگذر قابل درک است، چرا که در واقع، نوعی 
روشنگری در قبال این معنویت خود ساخته و 

غیر واقعی است.
4-5( فیچیکیا بعد از تحقیق و بررسی در مورد 
بهائیت، به این نتیجه رسیده است که بهائیت، 
ترسیم  آن  برای  اولیه  رهبران  که  مسیری  از 
پرداختن  به جای  و  است  شده  خارج  کرده اند، 
به معنویت و تعالیم اخالقی و روحانی، به سمت 
سازمان دهی  و  دین  کردن  تشکیالتی  سوی  و 
بهائی،  آیین  در نتیجه  است.  رفته  آن  اداری 
توسط رهبران بهائی تحریف شده است و چنین 

تحریفی، غیرقابل باور است.
مشابه  یا  ریمی  بهائی  فیچیکیا  چرا  این که 
بازماندگان محمدعلی افندی نشده است تا »خود 
طرد  مجازات  و  بهائیان  سایر  شماتت  برای  را 
سابق  همکیشان  توسط  شدن  اذیت  و  آزار  و 
مهیا کند، اما بتواند حقیقتی که در کالم بهاءاهلل 
یافته است را ترویج نماید«؟ سؤال عجیبی است 
که از سوی آقای امینی مطرح می شود. گویی 
تنها دلیل بازگشت فیچیکیا مالحظة همین تضاد 
درونی و تناقض در بهائیت بوده است و سایر 
مسائل، همگی در جای خود حل شده اند! حال 
از  او  بازگشت  علت  و  نیست  این گونه  آنکه 
بهائیت، تنها به وجود همین مسئله ختم نمی شود 
شود.  حل  مشکل  امینی،  آقای  راهکار  با  که 
البته برای فهم کامل چرایی جدایی فیچیکیا از 
تا ترجمة جناب  بهتر است صبر کنیم  بهائیت 
آقای پورمرور از کتاب او به زیور طبع آراسته 

شود.

جریان  وجود  انکار  با  امینی  آقای   )6-4
»در  است:  نوشته  بهائیت  در  روشنفکری 
متدیّنینی  ندارد.  روشن فکر وجود  بهائی  جامعة 
می چسبانند،  خودشان  به  را  صفتی  چنین  که 
فهمیده اند  را  دین  نه  که  می سازند  معلوم 
لغت  از  گوینده  اگر  را.  روشن فکری  نه  و 
»روشن فکر«، انسان خاّلق و پویا را مراد نموده 
است، به ایشان عرض می کنم که در این معنا، 
که  است  روشن فکر  کسی  بهائی  جامعة  در 
بیشتر از بقّیه مشغول فّعالّیت باشد. سیستم جامعة 
بهائی این طور نیست که یک عّده ای فقط فکر 
کنند و دیگران هم دنبال آنها بدوند... خالصه 
آنکه ]روشنفکر[ عضو فّعال جامعه و در کنار 
و همراه دیگران است، نه مانند روشن فکرهای 
دیگران.  برای  نقشه ِکش  مسلمان،  و  مسیحی 
»مقام  خود  برای  هر کس  بهائی،  آیین  در 
دیگران  که  خواست  و  شد  قائل  تئوریسینی« 
پشت سرش بایستند و سینه بزنند، خود به خود 
»محویّت«  میدان  میدان،  این  می شود.  حذف 

است، نه محوریّت«.
البته ایشان چند صفحة بعد، گویا نوشتة خودشان 
عصمت  بحث  در  و  کرده اند  فراموش  را 
بحث های  بهائیان  »برای  نوشته اند:  بیت العدل 
این که مطبوعات  ندارد، گو  منعی  الهّیاتی هیچ 
بهائی حاکی از این است که گروه قابل توّجهی 
بدین  بهائی  اندیشمندان و تحصیل کرده های  از 
موضوعات  این  اّما  دارند،  اشتغال  مباحث 

اولویّت های جامعة جهانی بهائی نیستند«. 
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در  ایشان،  نگاه  از  که  نیست  معلوم  باالخره 
وارد  بخواهد  که  روشنفکری  بهائی  جامعة 
مباحث علمی شود و فارغ از اولویت های جامعة 
بهائی، برای پیشبرد دامنة کالم بهائی تالش کند 
وجود  اگر  نه؟  یا  دارد  وجود  بکشد،  نقشه  و 
ندارد چنان که ابتدا گفته اند، پس طبقه ای که به 
این مباحث الهیاتی پرداخته اند از کدام قماش اند 
محو  به جای  امینی،  جناب  نظر  برخالف  که 
آینده  در  تا  هستند  شدن  محور  حال  در  شدن 
بتوانند از الهیات بهائی دفاع کنند؟ اگر وجود 
هر چند  می کنند؟  انکار  را  چرا وجودش  دارد، 
که جناب ایشان، روشنفکران بهائی را افرادی 
بهائی  آیین  سیستم  که  می کند  معرفی  ولنگار 
چنین  بیان  می بینند.  خود  آسایش  مخل  را 
جمالتی، یادآور همان نظام توتالیتری است که 
اشاره  آن  به  خود  مصاحبة  در  پورمرور  آقای 
کرده اند. یعنی با کوچک ترین مخالفتی با نظام 
تشکیالتی بهائی که امروزه جزئی از باورهای 
دینی بهائیان شده است، بدترین اتهامات نصیب 

فرد مخالفت کننده می شود. 
نوشتار خود  در  امینی  آقای  این که  از  بگذریم 
از  آمده  به دست  نتایج  که  نکردند  مشخص 
فعالیت این گروه ها و اندیشمندان بهائی توسط 
چه مرجعی باید تأیید و تصویب شود و از کجا 
حقیقت  به  جریان  این  تئوری های  که  معلوم 
نصوص  بنا بر  که  بیت العدل  می کند؟  اصابت 
تبیین  مسئلة  و  دارد  قانون گذاری  وظیفة  تنها 
نصوص، بر عهدة ولی امراهلل است. ولی امراهلل 
نیز در جامعة بهائیان بیت العدلی وجود ندارد که 

کوشش های  سقم  و  صحت  مورد  در  بخواهد 
بنابراین  کند.  نظر  اظهار  شده،  انجام  کالمی 
رسیدن  به نتیجه  در صورت  حتی  می رسد  به نظر 
نتیجة  بهائی،  الهیات  تبیین  برای  تالش ها  این 
بهائی  رهبران  به  قطعیت  با  نمی توان  را  نهایی 

نسبت داد.
بحث  وارد  امینی  آقای  که  هر چند   )7-4
عصمت بیت العدل نشده است، اما فیچیکیا و به 
تبع او آقای پورمرور را متهم می کند که مسئلة 
اعتراضات ادوشفر در مورد عصمت بیت العدل 
به  نسبت  را  مسئلة  این  سپس  نفهمیده اند.  را 
مسائل اساسی دیانت بهائی کم اهمیت شمرده 
و بحث تبلیغ را اولویت اساسی تشکیالت بهائی 
در سراسر جهان معرفی می کند و پرداختن به 
این مسائل را حاشیه ای و فرعی می داند. سؤال 
و  اساسی  اصول  در  که  آیینی  که  است  اینجا 
خودش  با  را  تکلیفش  کالمی  و  اعتقادی  مهم 
تبلیغ  را  خود  حقی  چه  به  نکرده،  مشخص 
چه  پذیرش  به  دعوت  را  دیگران  و  می کند 
تبلیغ شده  افراد  از  فردی  اگر  می نماید؟  چیزی 
از مبلغان بهائی بپرسد که از کجا معلوم که تمام 
صحیحی  تصمیم های  بیت العدل،  تصمیم های 
حوزة  در  چه  و  تشریع  حوزة  در  چه   - است 
مدیریت جامعة بهائی- پاسخ مبلغان بهائی کدام 
است؟ چگونه یک تازه وارد را قانع می کنند تا 
کنند؟  تبعیت  گروه  یک  تصمیم های  تمام  از 
تنها با وعدة حالوت اتحاد و یا حربة تهدید به 
اخراج؟ آیا هر مبلغ بهائی هر چه صالح دانست 
می سنجد  را  مقابل  طرف  وضعیت  یا  می گوید 
را  او  که  می کند  ابراز  به گونه ای  را  مطلب  و 
خوش بیاید؟ اگر هم خالف واقع بود، چه باک! 
مهم افزوده شدن هواداران و تبلیغ امر مبارک 

است...

سؤال اساسی اینجا است که مگر می شود اصول 
بنیادین تفکری معلوم نباشد و در عوض، تبلیغ 
همان تفکر، سرلوحة رفتار و گفتار پیروان آن 

درآید؟
در مورد برخورد نرم بیت العدل با آقای ادوشفر 
در  بیت العدل  است.  الزم  کوتاهی  توضیح  نیز 
و  شوقی  دوران  برخالف   – کنونی  شرایط 
از  تا  می کند  تالش  بیت العدل-  تشکیل  اوایل 
هرگونه درگیری با افراد شاخص جریان بهائی 
در  که  افرادی  با  در عین حال  کند.  خودداری 

هستند  پایین تر  رده های 
و اعتراضاتی به بیت العدل 
و تشکیالت جهانی بهائی 
همان  همچنان  دارند، 
تند  و  خشن  برخوردهای 
اولی  می دهد.  ادامه  را 
با  که  است  جهت  بدان 
شاخص  افراد  رفتن  کنار 
طول  در  بهائی  جریان 
لطمات  همواره  تاریخ، 
جبران ناپذیری به بهائیت 
وارد شده است. در مقابل 

با  بیت العدل  تحکم گونة  و  خشن  برخورد  اگر 
از جایگاه ویژه ای در  افرادی که  زیردستان و 
تشکیالت بهائی برخوردار نیستند نباشد، اقتدار 
آن  از  دیگر  بهائیان  و  می رود  سؤال  زیر  آن 
امروزه،  نمونه  به عنوان  برد.  نخواهند  حساب 
برخی از بهائیان ایران -که نگارنده این سطور 
با برخی از ایشان گفتگوهایی نیز داشته است- 
معتقدند که بیت العدل در زمینة اصرار به تبلیغ 
بهائیت در ایران سخت در اشتباه است و تاوان 
این اشتباه را بهائیان ایران می پردازند؛ اما بهرة 
خود  حساب  به  بیت العدل  حیفا نشینان  را  آن 
با صدور  تا  منظور می کنند و فرصت می یابند 

بیانیه های متعدد، جایگاه خود را به عنوان مدافع 
در صورتی  دهند.  ارتقا  ایران  بهائیان  حامی  و 
تبلیغ  به  مکرر  توصیه های  و  بیانیه ها  این  که 
دستاوردی  کشور-  جاری  قانون  برخالف   –
نداشته  ایران  بهائیان  برای  بیشتر  تضییق  جز 
بهائیان  که  می شود  مالحظه  با این وجود  است. 
قالب  در  تنها  معترض، 
جرأت  مستعار،  اسامی 
تصمیم ها  این  به  می کنند 
از  چرا که  کنند؛  اعتراض 
عاقبت انتقاد از بیت العدل، 
نمی توانند  و  دارند  هراس 
مجازات های احتمالی بعدی 

را تحمل کنند.
بیت العدل  برخورد  شدت 
فرد  جایگاه  بر  عالوه 
در  اگر  به ویژه  منتقد- 
کشور  یک  ملی  محفل  سرپرستی  جایگاه 
نیز  او  انتقاد  نوع  به  باشد-  اروپایی هم  بزرگ 
تنها  شفر  ادو  انتقاد  که  آنجا  از  دارد.  بستگی 
مسائل  در  بیت العدل  چرایی عصمت  زمینة  در 
بودن  خطا  از  مصون  او  و  است  تشریعی  غیر 
تصمیم های بیت العدل در حوزة قانون گذاری را 
پذیرفته است، برخورد بیت العدل با او برخوردی 
نرم است. مضافا ً بر آنکه باید سن و سال ادو 
پیرمردی  راندن  گرفت.  نظر  در  نیز  را  شفر 
که روزهای آخر عمر خود را سپری می کند، 
بهائیان  بدبینی  جز  بیت العدل  برای  دستاوردی 

آلمان به تشکیالت بهائی، نخواهد داشت. 

شوقی  می رسد،  نظر  به  آنکه  نتیجه 
افندی خواسته است تاریخ را آن طور 
معرفی  بهائیان  به  دارد،  دوست  که 
کند؛ نه آن طور که اتفاق افتاده است 
و در این میان، از نام نبیل زرندی وام 

گرفته است.
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و  نبیل  تاریخ  تلخیص  کتاب  مورد  در  اما  5ـ 
به  نسبت  پورمرور  آقای  جناب  که  انتقاداتی 
اصل  انتشار  عدم  در  بهائی  تشکیالت  عملکرد 
این کتاب مطرح کردند، نکات ذیل قابل تأمل 

است:
5-1( اصل صحبت آقای پورمرور آن است که 
چرا باید کتابی به نام »تاریخ نبیل زرندی« توسط 
شوقی افندی از فارسی به انگلیسی ترجمه شود و 
نام آن را بگذارند: »The dawn breakers« سپس 
همین کتاب با نام »مطالع االنوار« از انگلیسی 
»کتاب  آن،  از  بعد  و  شود  ترجمه  عربی  به 
نبیل«  تاریخ  »تلخیص  عنوان  با  االنوار«  مطالع 
به فارسی ترجمه شود. آیا نمی شد اصل کتاب 
نبیل از ابتدا با همان زبان فارسی منتشر گردد؟ 
از  امینی به درستی منظور آقای پورمرور  آقای 
طرح این سؤال را درک کرده اند و پاسخ های 
قابل توجهی به آن داده اند. در ادامه به بررسی 

این پاسخ ها می پردازیم:
که  است  آن  ایشان  پاسخ  مهم ترین   )1-1-5
تناقض هایی  کردن  پیدا  به دنبال  بهائی  منتقدان 
و  زرندی  نبیل  تاریخ  کتاب  اصل  میان 
بهائیت  وسیله،  بدین  تا  هستند  آن  خالصه شدة 
نشانة بطالن  تفاوت ها را  ببرند و  را زیر سؤال 
دعوت بهاءاهلل معرفی کنند. در واقع آقای امینی 
اصل انتقاد را به عنوان جواب مطرح کرده اند و 
از پاسخ گویی به آن طفره رفته اند. سؤال اصلی 
اینجا است که واقعًا اگر تفاوت های مهمی میان 
اصل تاریخ نبیل و نسخة خالصه شدة آن توسط 
همین  مطلب  -که  دارد  وجود  افندی  شوقی 
گونه است- این تفاوت ها در کجا است و چرا 

شوقی، در کتاب نبیل دست برده و مطالبی را 
که او ننوشته است به او منتسب می کند؟ پاسخ 
باورمند  بهائیان  و  امینی  جناب  برای  اما  ساده 
در  متعدد  انشعابات  وجود  به جهت  است.  تلخ 
راندن  بیرون  و  منتقدان  بهائی و حذف  دیانت 
ایشان »از کشتی بهائیت«، امروزه هیچ یک از 
طرفداران این آیین، نباید فکر کند که منتقدان 
این  نیز، روزگاری در شکل گیری و پیشرفت 
پیشین،  رهبران  توسط  و  داشته اند  سهم  باور 
باور  به  است.  شده  قدردانی  ایشان  زحمات  از 
منتقدان  این  نقش  بهائی،  تشکیالت  و  شوقی 
باقی  بهائی  تاریخ  در  نباید  فداکاری هایشان،  و 
ازل،  صبح  به  نسبت  باید  همه  بهائیان  و  بماند 
محمد علی افندی، میسن ریمی و.... بدبین باشند 
و همواره آنان را به عنوان خائنان به امر مبارک 
است که کتاب های  در شرایطی  این  بشناسند. 
اولیه و نخستین، مملو از ستایش از این منتقدان 
است و دستگاه سانسور تشکیالت بهائی، تالش 
تاریخ،  دستکاری  با  امکان  حد  تا  است  کرده 
پاک  را  قبل  از  به جا مانده  ردپاهای  این  تمام 

کند. 
دیگر  تاریخ های  که  است  اینجا  مشکل  منتهی 
بهائی که قبل از شوقی نگارش شده و به تأیید 
عبدالبهاء رسیده اند، به اصل تاریخ نبیل زرندی 
دسترسی داشته اند و مطالب متعددی از آن نقل 
ظهور  تاریخ  کتاب ها  این  از  یکی  کرده اند. 
مطالعة  با  است.  مازندرانی  فاضل  نوشته  الحق 
نبیل  تاریخ  از  مکرری  نمونه های  کتاب،  این 
توسط  شده  ارائه  نسخة  در  که  می آید  به دست 
آنگاه  مسئله  این  ندارد.  وجود  افندی  شوقی 
اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم نبیل زرندی، 
و  تکریم  را  ازل  صبح  یحیی  میرزا  مدت ها  تا 
تاریخ  مازندرانی،  تعظیم می کرده است )فاضل 
ظهور الحق، ج4 ص 28( هر چند که بعدها از او 

افندی، تمام  از قضا شوقی  فاصله گرفته است. 
وقایع تاریخ نبیل مربوط به دوران بغداد و پس 
میرزا  که  ایامی  است.  کرده  حذف  را  آن  از 
یحیی صبح ازل، رهبری بابیه را بر عهده دارد 
مریدان وی  یاران و  بهاءاهلل در زمرة  و جناب 
است. حذف این برهه از تاریخ از کتاب تاریخ 
نبیل نمی تواند تصادفی باشد، چرا که همان طور 
در صورت  کرده اند،  پیش بینی  امینی  آقای  که 
یظهره اللهی«  »من  ادعای  آن،  مفاد  پذیرش 

بهاءاهلل، به شدت زیر سؤال خواهد رفت. 
نتیجه آنکه به نظر می رسد، شوقی افندی خواسته 
است تاریخ را آن طور که دوست دارد، به بهائیان 
معرفی کند؛ نه آن طور که اتفاق افتاده است و 
در این میان، از نام نبیل زرندی وام گرفته تا به 
تاریخ دستکاری شدة خود وجاهت دهد و آن را 
نوشته شده در دوران تکوین ادعای باب معرفی 
امینی به عنوان پژوهشگری که  نماید. از آقای 
در مطالعات تاریخی نیز دست دارند و تألیفاتی 
در این زمینه از ایشان منتشر شده است، توقع 
فدای  را  تاریخی  مطالعات  اصول  که  می رود 
باورهای دینی و تعصبات مذهبی خود نکنند و 
با ترک تقلید و تعصب، از تاریخ استاندارد شدة 
شوقی افندی برای بهائیان دست بشویند و برای 
یا  گزیده   نه  و  تاریخ  تمام  به  بهائیت،  معرفی 
نمونة استاندارد شدة آن توجه کنند. یاد نکته ای 
از مقاله دنیس مک اوئن در همین زمینه افتادم. 
از  یکي  این  حقیقت  »در  می گوید:  که  آنجا 
موارد اختالف من و هر مورخ دیگر با بهائیان 
و  روایت ها  همه  دارند  سعي  آنها  که  است 
نقل هاي تاریخي را، که متفاوت از قرن بدیع، 
یا تلخیص تاریخ نبیل، یا سایر منابع تأیید شده 
آنکه  کنند. حال  باشد، »تصحیح«  بهائي  رسمي 
خاطر  اطمینان  با  من  نیست.  این گونه  تاریخ 
تاریخي  مطالعات  هیچ حوزه  مي کنم که  اعالم 

وجود ندارد که نویسندگان مدرن بیان رویدادها 
و اتفاقات را براساس یک مأخذ و منبع ثانویه 

که در دهه 1940 نوشته شده، تنظیم نمایند«. 
به  ایشان  پاسخ  در  که  دیگری  نکتة   )2-1-5
سازمانی  مصلحت  که  است  آن  می آید  چشم 
اصل  انتشار  عدم  دلیل  را  بهائیت  تشکیالتی  و 
کتاب تاریخ نبیل زرندی معرفی کرده اند. ایشان 
جامعة  و  بهائی  »تشکیالت  کرده اند:  مرقوم 
بهائی آن طور رفتار می کنند که به نفع آیینشان 
است و نه آن طور که امثال فیچیکیا و پورمرور 
میان  در  می خواهد.  دلشان  طباطبایی  محیط  و 
بر  جهان  بهائیان  که  گرفتاری  و  کار  این همه 
سر بیت العدل می ریزند، انتشار تاریخ نبیل اصل، 
را  سیستم  هر  اولویّت های  ندارد.  اولویّتی  هیچ 
آدم های  نه  می کنند،  تعیین  مدیران آن سیستم 
اقدس  کتاب  از  مهم تر  نبیل  تاریخ  حاشیه ای. 
اقدس، زمان  انتشار کتاب  نبوده است و وقتی 
دربارة  حکم  این  حتمًا  داشته،  نیاز  را  خودش 

تاریخ نبیل هم صادق است«.
قابل کتمان نیست که از این پاسخ جناب آقای 
امینی غرق در حیرت شدم! چگونه ممکن است 
به  را  کتابی  ترجمة  بار  سه  زحمت  تشکیالتی 
و  برگرداند  اولیه  زبان  به  را  تا آن  بخرد  جان 
این کار را در اولویت های خود قرار دهد، اما 
انتشار اصل آن کتاب در اولویت هایش نباشد!؟ 
اولویت های  این کتاب در  انتشار  وانگهی اگر 
نسخة  نمی توانست  آیا  نداشت،  قرار  بیت العدل 
اختیار  در  را  آن  میکروفیلم  یا  اسکن شده 
پژوهشگران تاریخی مستقل قرار دهد؟ از این ها 
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اوئن را  اعتراض آقای مک  این  هم بگذریم... 
به عنوان  ایشان  به  که  بگذاریم  دلمان  کجای 
یک مورخ بهائی هم، اجازه نداده اند که به اصل 

کتاب دسترسی داشته باشد. ایشان می نویسد:
نزدیکان خود  از  »بهاءاهلل در سال 1888 یکی 
را، که محمد زرندی نام داشت، و به نبیل اعظم 
تاریخی  کتاب  تا  کرد  مأمور  بود؛  معروف 
معروف  نبیل«  »تاریخ  به نام  بعداً  که  بنویسد 
بابی شده  نویسنده در سال 1848-49  این  شد. 
و  خود،  »یافته های  براساس  را  کتاب  و  بود 
شاهدان  با  خود  مصاحبه های  و  دست نوشته ها 

زنده حوادث دوران بابی« نوشت. 
و  حوادث  که  نبیل،  تاریخ  کتاب  اول  نیمه 
می دهد،  پوشش  را   1852 سال  تا  رویدادهای 
و  تلخیص  تعدیل،  اصالح،  افندی  شوقی  توسط 
بریکرز«  »دان  نام  و  شعر  ترجمه  انگلیسی  به 
نبیل  تاریخ  شد.  نهاده  آن  بر  ]=شب شکنان[ 
جامع ترین و مفصل ترین تاریخ و روایت بهائیان 
نوعی  به  هم،  آن  اگرچه  است،  بابی  دوران  از 
حزبی و جانبدارانه، و شرح زندگانی قدیسین و 
شهدای آنها است. یکی از موانع و مشکالت در 
آن  بهائی  و  بابی  اولیه  تاریخ  بررسی  و  مطالعه 
است که متن اصلی تاریخ نبیل، که ادعا می شود 
آن  اساس  بر  افندی  شوقی  بریکرز  دان  کتاب 
نوشته شده، دردسترس هیچ پژوهشگري نیست؛ 
تنها در اختیار اعضای داراالثار بهائی، در مرکز 
به شخص دیگری  را  بهائی است و آن  جهانی 
 MacEoin, The Sources for( .نشان نداده اند
 Early Babi Doctrine and History, pp.

).166–169

حقایق  و  وقایع  کتمان  اتفاقات  این  اسم  اگر 
تاریخی و سانسور تاریخ توسط تشکیالت بهائی 

نیست، چه نامی روی آن می توان گذاشت؟
مورد  در  بهائی  تشکیالت  ادعای  دربارة   )2-5
نبیل  تاریخ  مطالب  از  کاستن  و  سانسور  عدم 
در ترجمة شوقی نیز جناب آقای امینی مطالبی 
»اوال  نوشته اند:  جمله  از  فرموده اند.  مرقوم 
که  کتابی  اسم  گفته،  پورمرور  خود  چنان که 
نبیل«  تاریخ  »تلخیص  شده،  چاپ  فارسی  به 
کردن  خالصه  یعنی  »تلخیص«،  لغت  و  است 
همان  از  بهائیان  همة  یعنی  نمودن!  مختصر  و 
ابتدا می دانستند که ترجمة کتاب مزبور از متن 
انگلیسی، خالصه ای از کتاب اصلی نبیل زرندی 

بوده است. 
که  باشد  گفته  بهائی  تشکیالت  این که  ثانیًا: 
شوقی ربّانی چیزی از کتاب اصلی حذف ننموده، 
حرفی است که یا فیچیکیا از خودش درآورده 
نهاده  فیچیکیا  سیمان  آجر الی  پورمرور  یا  و 
است. تا جایی که من خبر دارم، چنین حرف و 
اّدعایی مطرح نبوده و هر کس این چنین گفته، 
بی ربط به هم بافته است، می خواهد بهائی باشد 
یا مسلمان و یا مسیحی«. در پاسخ توجه جناب 

آقای امینی را به مطالب ذیل جلب می کنیم:
ای کاش جناب آقای امینی پیش از   )1-2-5
آنکه در نوشتة خود به مقالة صدری نواب زاده 
اردکانی ارجاع دهند، زحمت می کشیدند و یک 
تا دریابند  با دقت می خواندند  را  مقاله  این  بار 
که منظور از تلخیص در عبارت اشراق خاوری 
رهبران  نظر  در  تاریخ  این  ارزش  و  چیست؟ 
آنکه  برای  ما  است؟  بوده  میزان  چه  تا  بهائی 
از دوش خوانندگان  را  مطالعه  این  بار زحمت 
را  اردکانی  مطالب  عینًا  برداریم،  بهائی شناسی 
نقل می کنیم. مطالبی که قاعدتًا آقای امینی به 

جهت ارجاع در مقالة خود به این مقاله، نباید به 
آن معترض باشند. 

اردکانی می نویسد: »در توقیع 16 نوامبر 1931 
میالدی... چنین مرقوم است: ...ترجمة انگلیسی 
کتاب تاریخ نبیل در امریک ]آمریکا[ به زیور 
توقیع  همان  در  و  است...  شده  آراسته  طبع 
مذکور است که دو ثلث آن تقریبًا مأخوذ از 
کتاب تاریخ نبیل است و یک ثلث آن منتخباتی 
است از تألیفات مورخین مشهور که به عبارات 
مختلفه، مدح و ستایش و تمجید از محاسن امر 

عظمت  و  بزرگواری  و 
این آئین جلیل نموده اند و 
صفحه  هفتصد  از  متجاوز 

است. 
جناب  این  از  بعد 
از  سعد،  بک  عبدالجلیل 
این  مصر،  ادبای  و  فضال 
حواشی  همه  با  را  کتاب 
نمود  به عربی ترجمه  آن 
تلخیص  نام  به  آن چه  و 
تاریخ نبیل در میان جامعة 
بهائیان ایران منتشر است، 

به  که  می باشد  عربی  متن  این  فارسی  ترجمة 
وسیلة جناب عبدالحمید اشراق خاوری طیب اهلل 
از تلخیص  انجام گردیده است و مراد  مرقده، 
ذکر  از  فارسی  ترجمة  این  در  که  است  این 
حواشی که همان منتخباتی از تألیفات مورخین 
است، صرف نظر شده است.« )اردکانی، مطالعة 
دربارة  مطالبی  هجدهم،  جزوة  بهائی،  معارف 

تاریخ نبیل زرندی، صص 72و73(.
ادعای  بنا بر  تلخیص  این  که  می شود  مالحظه 
اردکانی توسط اشراق خاوری صورت پذیرفته 
و نه شوقی افندی و منظور آن بوده که تعلیقات 

از  نبیل،  تاریخ  اصل  بر  شده  اضافه  حواشی  و 
دیگرش  معنی  و  است  شده  حذف  کتاب  این 
آن است که از اصل کتاب نبیل، چیزی حذف 

نشده است. 
قبل تر  سطر  چند  و  مقاله  همین  در  اردکانی 
مراقبت  »نبیل  می نویسد: 
نقل  در  که  داشته  تامه 
مقرون  آن چه  قضایا 
حقیقت و منزه از هر گونه 
شبهت است مرقوم دارد، و 
آن چه می نوشته در محضر 
بهاءاهلل[   =[ ابهی  جمال 
نظر  است.  می شده  قرائت 
باید  مذکوره،  مراتب  به 
در  داشت که آن چه  یقین 
کلیات امور مذکور در آن 
کتاب است، همه صحیح و 
مقرون به صواب می باشد و 
مسائل  در  که  جزئیات  این  آن...  جزئیات  در 
آن  نظر  ملحوظ  باشد،  نمی تواند  مؤثر  تاریخی 

حضرت نبوده است.« )همان، 71(.
که  امینی،  آقای  مانند  تاریخ نگاری  از  سؤال 
پنهان  نیز  را  بهائی  آیین  به  خود  دلبستگی 
انتشار  می شود  چطور  که  است  آن  نمی کند، 
چنین منبع مهم تاریخی که به تصویب بهاءاهلل 
بهائی  جامعة  اولویت های  از  است،  رسیده  نیز 
انتشار کتاب های  به  به جای آن،  خارج شود و 
پژوهشگران حق  آیا  اکتفا شود؟  دست چندم 
ندارند بپرسند که تشکیالت بهائی با چنین سند 

مهم تاریخی چه کرده است؟ 

یکی از موانع و مشکالت در مطالعه 
بهائی  و  بابی  اولیه  تاریخ  بررسی  و 
آن است که متن اصلی تاریخ نبیل، 
که ادعا می شود کتاب دان بریکرز 
شوقی افندی بر اساس آن نوشته شده، 
دردسترس هیچ پژوهشگري نیست؛ 
تنها در اختیار اعضای داراالثار بهائی، 
در مرکز جهانی بهائی است و آن را 

به شخص دیگری نشان نداده اند. 
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ترجمة  به  تصریح  که  دومی  سند   )2-2-5
دارد،  افندی  شوقی  توسط  نبیل  تاریخ  کتاب 
گوهر  کتاب  در  ماکسول  روحیه  نوشته های 
امراهلل  ولی  می نویسد: »حضرت  او  است.  یکتا 
دربارة مقام حضرت اعلی و شریعت بیان با چه 

ذکر  احترامی  و  توقیر 
نبیل  کتاب  و  فرمودند 
را که فی الحقیقه تاریخ 
حیات طلعت اعلی است، 
فرمودند«.  نشر  و  طبع 
یکتا،  گوهر  )ماکسول، 
می شود  مالحظه   )245
نیز  ماکسول  خانم  که 
اشاره ای به خالصه شدن 
کتاب تاریخ نبیل ندارند 
شوقی  که  معتقدند  و 
را  نبیل  کتاب  افندی، 
کرده  منتشر  و  ترجمه 

است.
در  ماکسول  روحیه 
همین  از  دیگری  جای 

و  است  پرداخته  شوقی  از  قول  نقل  به  کتاب، 
کار  ماه  هشت  از  »پس  می نویسد:  او  قول  از 
امر  اولیة  ایام  تاریخ  ترجمه  مستمر،  و  مداوم 
آمریکا  ملی  محفل  برای  را  آن  تمام کرده  را 
فرستادم. این کتاب دارای 600 صفحه است و 
200 صفحه اضافی، حاوی یادداشت هایی است 
کرده  جمع  مختلفه  کتب  از  تابستان  در  که 
دربارة  بیشتر  و  است  موثق  تاریخ  این  بودم... 
حضرت باب است. قسمت هایی از این کتاب را 

در محضر حضرت بهاءاهلل خوانده اند و برخی از 
صفحات را حضرت عبدالبهاء مطالعه و تصحیح 

فرموده اند.« )همان، 261( 
مالحظه می شود که شوقی افندی در اینجا مدعی 
کرده  ترجمه  را  نبیل  تاریخ  کتاب  که  است 
معنی  که  است  افزوده  آن  به  مطالبی  و  است 
کلمة edited در ابتدای این کتاب را مشخص 
به ویژه  مطالب  برخی  افزودن  طبیعتًا  می سازد. 
به عنوان  می توان  را  این کتاب  پاورقی های  در 
وانگهی  پذیرفت.  ویرایش 
شد،  ذکر  که  همان طور 
را  مطالب  برخی  اگر شوقی 
آقای  تعبیر  به  داده،  تغییر 
جزئیاتی  در  باید  اردکانی 
مانند نام افراد یا تاریخ دقیق 
باشد  بروز حوادث  روزهای 
و نه اصل مطالب. زیرا اصل 
مطالب، قباًل به تأیید بهاءاهلل 

و عبدالبهاء رسیده بود. 
در همین کتاب و چند خط 
شوقی  قول  از  باز  بعدتر، 
ناطقین  »جمیع  می خوانیم: 
توصیه  را  انگلیزی  زبان  به 
دقت  کمال  با  که  می نمایم 
تاریخ جاودان نبیل را مطالعه 
نمایند و آن را مقدمه ای از برای تجدید حیات 

روحانی خود بدانند.« )همان( 
در اینجا نیز شوقی افندی بر ترجمة کتاب تاریخ 
نبیل تأکید کرده و سخنی از خالصه کردن آن 
نگفته است و کتاب ترجمه شده توسط خود را 
کرده  معرفی  زرندی  نبیل  تاریخ  کتاب  همان 

است.

این است که چرا  اعتراض منتقدان 
دسترس  از  بهائی  اصیل  کتاب های 
چرا  است؟  مانده  دور  پژوهشگران 
کتاب اقدس که مدعی هدایت تمام 
انسان ها است، باید 100 سال پس از 
تألیف، به زبان های اروپایی ترجمه 
شود؟ چرا کتاب تاریخ نبیل باید سه 
بار از زبان های مختلف ترجمه شود 
تا دوباره متن فارسی آن منتشر شود 
ولی انتشار اصل آن – ولو به شکل 
میکروفیلم و اسکن- در دستور کار 

تشکیالت بهائی قرار نمی گیرد.

نکتة دیگری که دوست دارم قبل از جمع بندی 
آقای  و  هم زبان  بهائیان  به  خطاب  بخش  این 
امینی عرض کنم آن است که لطفًا جای متهم 
و شاکی را در پنهان کاری و سانسور کتاب های 
امری عوض نکنید و توقع عذرخواهی از سوی 

منتقدان را نداشته باشید. 
کتاب های  چرا  که  است  این  منتقدان  اعتراض 
اصیل بهائی از دسترس پژوهشگران دور مانده 
است؟ چرا کتاب اقدس که مدعی هدایت تمام 
انسان ها است، باید 100 سال پس از تألیف، به 
زبان های اروپایی ترجمه شود؟ چرا کتاب تاریخ 
نبیل باید سه بار از زبان های مختلف ترجمه شود 
تا دوباره متن فارسی آن منتشر شود ولی انتشار 
اصل آن – ولو به شکل میکروفیلم و اسکن- در 
دستور کار تشکیالت بهائی قرار نمی گیرد. اگر 
بعد از 100 سال و تحت فشار افکار عمومی و 
باالخره  فیچیکیا،  فرانچسکو  نظیر  روشنفکرانی 
را  اقدس  کتاب  تا  گرفت  تصمیم  بیت العدل 
منتقدان  عذرخواهی  منتظر  نباید  کند،  منتشر 
باشد؛ بلکه این بیت العدل و تشکیالت بهائی است 
که باید توضیح دهد چرا 100 سال، محققان و 
پژوهشگران غربی را از دسترسی به منابع اصلی 
تقصیر،  این  بابت  باید  و  است؟  کرده  محروم 
داده  تذکر  است  الزم  لذا  کند.  عذرخواهی 
تاریخ  اصل کتاب  انتشار  از  بعد  شود که حتی 
پنهان  بابت  باید  که  است  بیت العدل  این  نبیل، 
کردن تاریخ نبیل زرندی در طول این سال ها، از 
نه آنکه  تاریخی عذرخواهی کند؛  پژوهشگران 
انتشاری  باشیم؛  پژوهشگران  عذرخواهی  منتظر 
که به دلیل مسائل پیش گفته، بعید می دانم به طرز 

سالم و صحیحی صورت پذیرد.

مقالة  اقدس در  احکام  توجیه  اما در مورد  6 ـ 
آقای تورج امینی، باید بگویم که بسیار موجب 

امیني  آقاي  مثل  فردي  که  است  خوشحالي 
احکام  از  دفاع  کارزار  وارد  و  کرده  شجاعت 
کتاب اقدس شده است. کتابي که مدعي است 
جاي قرآن را گرفته و پس از نسخ اسالم، قرار 
است کتاب راهنماي زندگي انسان امروزي باشد. 
بهائیان،  بالتبع  و  بهاءاهلل  جناب  نکنید  فراموش 
و  انگاشته  تمام شده  را  اسالم  مصرف  تاریخ 
مقتضیات  با  مطابق  که  داده اند  ارائه  تعالیمي 
زمان باشد. احکام خشونت آمیزی مثل سوزاندن 
سوزاننده خانه و انگ زدن بر پیشاني دزد و امثال 
آن مثل حرمت اعتراض به حاکمان و حرمت 
و... چالشی است که کمتر  تراشیدن موي سر 
بهائي حتی بیت العدل وارد کارزار دفاع از آن 
پس از ادعای نسخ اسالم شده است. خوشحالیم 
ایشان دامن همت به کمر زده، حداقل از این دو 
حکم دفاع کند. توجیهات ایشان براي این دو 
حکم هرچه باشد ایجاد فرصت گفتگو در مورد 

احکام بهائي مغتنم است. 
آقای امینی ابتدا موضوع غیر قابل اجرا بودن این 
احکام را حتي از نظر پاسخ دهندگان به فیچیکیا 
در جامعة غربی قبول کرده است. او می نویسد: 
در  فعاًل  بهاءاهلل  قوانین  که  است  بدیهی  »این 
قابل  غرب،  بر  حاکم  قوانین  و  فرهنگ  میان 
اجرا نیست، زیرا غربیان، هم مبانی فکری شان 
و هم ساختارهای اجتماعی شان با آن چه بهاءاهلل 
پیشنهاد می کند، متفاوت است. وقتی مردمان به 
آیین بهائی بگروند و بهائیان رشتة امور حقوقی 
جاری  را  بهاءاهلل  احکام  بگیرند،  به دست  را 
با  خواهند نمود. قرار نیست که قوانین بهاءاهلل 
قواعدی دیگر سنجیده شود، گو این که در تمام 
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ادیان وحیانی، گفتار و نوشتار »پیامبر«، میزان 
اجرای  مفهوم  است.  عدالت  معیار  و  مالک  و 
با  باید  حاکمّیت  که  است  این  بهاءاهلل  قوانین 
که  به ویژه  است،  چنین  وقتی  و  باشد  بهائیان 
کسب  برای  قهرآمیزی  کوشش  هیچ  بهائیان 
به  پذیرِش  و  اقبال  بنابراین  نمی کنند،  قدرت 
به  را  قدرتی  چنین  باید  عموم،  رغبِت  و  طوع 
نظر  مگر  نیست  ممکن  این  و  باشد  داده  آنها 

عموم معطوف به تعالیم بهائی شود«.
ذیل  نکات  یادآوری  امینی  آقای  به  پاسخ  در 

خالی از لطف نیست:
6-1( به نظر می رسد این توجیه، تکافوی اشکال 
را نمی کند و بلکه اشکاالت و ابهامات بیشتری 
نیز بر ماجرا می افزاید. دیانت اسالم برای سعادت 
انسان ها، برنامه های دینی فردی و اجتماعی تدوین 
شکل گیری  دلیل  به  برنامه ها  این  است.  کرده 
پیامبراکرم؟ص؟  جامعة اسالمی در دوران حیات 
و در رأس قدرت قرار گرفتن پیامبری الهی در 
جامعة آن روز، اجرایی شده و در سال های بعد 
از رحلت پیامبراکرم، در جامعة اسالمی جریان 
داشته است. شکل تشریع بسیاری از احکام نیز 
آن گونه بوده که به فراخور حوادث پیش آمده 
حکم  خداوند،  جانب  از  پیامبراکرم  جامعه،  در 
بیان  خویش  امت  برای  را  مختلف  موضوعات 

کرده و آن احکام را اجرایی فرموده است. 
تذکر این نکته الزم است که این بحث، فارغ از 
این سؤال »آیا در تمام مصادیق، این احکام پس 
شده  رعایت  درستی  به  آن حضرت  رحلت  از 
است یا نه؟« طرح شده است؛ چرا که رهبری 

به  رسول اکرم،  از  پس  اسالمی  جامعة  ظاهری 
جز دورانی کوتاه در اختیار امام معصوم نبوده 
و سوء  اشتباهات  اجرا،  مسیر  در  قطعًا  و  است 
وجود  این  با  است.  کرده  بروز  نیز  نیت هایی 
احکامی که در قرآن کریم به آنها اشاره شده 
و جنبة اجتماعی دارد یا برای اجرای آن الزم 
است قدرت سیاسی و رهبری جامعه در اختیار 
زمان  از  برهه هایی  در  همگی  باشد،  مسلمانان 

اجرا شده است. 
اما در مورد بهائیت داستان متفاوت است. باب، 
در  هیچ کدام  افندی  عبدالبهاء و شوقی  بهاءاهلل، 
 100 از  بیش  مجموعًا  )که  خود  حیات  دوران 
یک  رهبری  نتوانستند  انجامید(  به طول  سال 
و  بگیرند  دست  در  را  بهائی  متمرکز  جامعة 
هیچ گاه در رأس یک قدرت اجتماعی و سیاسی 
اینجا  تا  نبوده اند. هر چند  بهائی  افراد  با حضور 
هم مسئله، خواه نا خواه ضعف عمده ای محسوب 
مشکل  نیست؛  اینجا  اصلی  مشکل  اما  می شود 
اینجا است که برای جامعه ای که هیچ گاه شکل 
به  اشاره  بدون  را  کلی  احکام  برخی  نگرفته، 
جزئیات وضع کرده اند و تدوین جزئیات آن را 
به آینده موکول کرده اند. در بسیاری از مسائل 
و  نکرده اند  ذکر  هم  را  کلیات  نیز،  اجتماعی 
موکول  آینده  و  بیت العدل  به  را  آن  تشریع 

کرده اند. 
از دو زاویة مختلف می توان به این موضوع نگاه 

کرد: 
ایمان  دیانتی  به  می توان  چگونه  آنکه  نخست 
آورد و آن را دربست پذیرفت، بدون آنکه از 
بهائیت  بود؟  مطلع  اجتماعی آن  اساسی  احکام 
امینی وجهة همت خود را  به ادعای آقای  که 
تبلیغ دیانت خویش قرار داده است، مردم دنیا 
را به چیزی دعوت می کند که هنوز خودش از 

آن بی اطالع است. اینجا از مصادره به مطلوب 
جناب  ایشان  بود.  غافل  نباید  نیز  امینی  آقای 
بهاءاهلل را در گیر و دار این کشمکش، وارد در 
معیار  را  او  و سخن  الهی کرده  پیامبران  جمع 
قلمداد کرده است. حال آنکه موضع اصلی دعوا 
همین جا است. یعنی اجرایی نبودن و همه جانبه 
نبودن تعالیم اجتماعی بهاءاهلل و مطابق نبودن آن 
با فطرت و وجدان آدمی، مهم ترین دلیل پیامبر 
امینی، الاقل  نبودن اوست. برخالف نظر آقای 
با  پیامبری  مدعی  احکام یک  نداشتن  مغایرت 
روح و جان انسان ها و فطرت خداجوی ایشان، 

نبوت  لوازم  مهم ترین  از 
است. امروزه مردم دنیا حق 
دارند بپرسند که اگر همة 
اساس  بر  شدیم،  بهائی  ما 
چه مالک و میزانی، جامعة 
ما اداره خواهد شد؟ احکام 
حقوق  چیست؟  اجتماعی 
دیانت  دیدگاه  از  افراد 
چه  با  و  چیست  بهائی 
بهائی  جامعة  در  ضمانتی 
روش  شد؟  خواهد  تأمین 
تأمین نیازهای اساسی یک 

جامعه نظیر امنیت در یک جامعة بهائی چیست؟ 
اگر جامعة بهائی از طرف جامعه ای دیگر مورد 
منسوخ  به  توجه  با  قرار گرفت،  نظامی  تهاجم 
شدن حکم جهاد و جنگ، روش این جامعه برای 
حفظ جان و مال و ناموس افراد خود چیست؟ 
چگونه می توان گفت بهائیت دیانتی است که 
برای رساندن تمامی انسان ها به سعادت و شکل 
دادن نظمی جدید و بدیع به وجود آمده است، 
ندارد  اساسی  پرسش های  این  برای  پاسخی  اما 
شد؟  خواهد  مشخص  آینده  در  مطالب  این  و 
من به عنوان یک انسان، وقتی از بیرون به این 

مجموعه نگاه می کنم، با تمام وجود از آیینی که 
جزئیات احکامش برایم مشخص و قابل قضاوت 
نیست، پرهیز می کنم. بهائیان هم وطن و جناب 
نتوان  باشند که شاید  یاد داشته  به  امینی  آقای 
سخنان یک مدعی پیامبری را با اقوال دیگران 
وجدان،  و  عقل  آوردگاه  اما  کرد،  بررسی 
بهترین جا برای قضاوت کردن در مورد آن و 
تصمیم گیری برای انتخاب 
کردن و یا انتخاب نکردن 
است. در  تعالیم یک دین 
جایی که هنوز بسیاری از 
کلیات و جزییات این نظم 
جدید مشخص نشده است، 
وجدان،  و  عقل  قضاوت 
بهاءاهلل  پیامبری  احراز 

نخواهد بود.
که  این ها  از   )2-6
می رسد  نظر  به  بگذریم، 
ادعای آقای امینی مطابق واقع نباشد و این گونه 
نباشد که اجرای احکام اجتماعی دیانت بهائی، 
مستلزم تشکیل جامعة بهائی کامل و در اختیار 
بهائیت  دست  به  جامعه  حقوقی  رشتة  گرفتن 
اجتماعی  احکام  از  بسیاری  امروز  همین  باشد. 
بهائی در حال اجرا است. یک نمونه از آن طرد 
است که آقای امینی در قسمتی دیگر از مقالة 
بابت  افندی  شوقی  از  و  پرداخته اند  بدان  خود 

اجرای آن، تمام قد دفاع کرده اند. 
به عنوان  ربّانی  »شوقی  می نویسند:  ایشان 
سوی  به  بهائی  آیین  کشتی  هدایت کنندة 

کتاب  در  بهائی  تعالیم  انطباق  عدم 
امروز آن است که  دنیای  با  اقدس 
با قوانین دنیاي امروز  اگر این نظم 
که  دین  این  داعیة  پس  نمي خواند، 
می گوید من براي این عصر آمده ام 
و قرار است دیني مطابق با مقتضیات 

این زمان باشم چه مي شود؟ 
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که  نبود  قرار  انسانی«،  عالم  »وحدت  ساحل 
جا  هر  از  که  را  کس  هر  درخواست های 
برای  نظمی  و  سیستم  هر  کند.  قبول  می رسید، 
در  و  است  نیازمند  ِاتّحاد  محور  به  خود  ادارة 
نام  میثاق«  و  »عهد  را  محور  این  بهائی  آیین 
گذاشته اند. این که هر کسی خود را حّق بینگارد 
رفتار  خواست  دلش  که  جور  هر  بخواهد  و 
ناکارآمد  را  بهائی  جامعة  سیستم  و  نظم  کند، 
عبدالبهاء  به  که  اعتقادی  با  بهائیان  می کند. 
داشتند، سّکان کشتی آیین بهائی را در دستان 
شوقی ربّانی پذیرفتند و بسیار طبیعی و منطقی 
این  از  گوشه ای  هر  در  هرکس  اگر  که  بود 
کشتی می خواست برای خودش سّکان و دّکان 
درست نماید، شوقی ربّانی او را از کشتی بیرون 
کند. این الزمة اتّحاد و حفظ نظم بود، خصوصًا 
برای آیینی که داعیه اش »وحدت عالم انسانی« 

است«. 
در اینجا بنا ندارم که بحث طردهای انجام شده 
و علل آن توسط شوقی افندی را بررسی کنم. 
زیرا در مقاله ای دیگر انشاءاهلل به این بحث مهم 
توسط  شده  انجام  طردهای  و  پرداخت  خواهم 
او را بررسی خواهم کرد تا اشتباه آقای امینی 
اینجا شاهد  در این زمینه واکاوی شود. آن چه 
بحث است، آن است که حکم طرد که شامل 
نزدیک ترین  حتی  بهائیان  تمام  رابطة  قطع 
میان  در  است،  طرد شده  فرد  با  خویشاوندان 
این  اساس  بر  می شود.  اجرا  کاماًل  بهائیان 
حقوق  ترین  طبیعی  از  طرد شده  فرد  مجازات، 
خود مانند ارث نیز محروم می شود. چگونه است 
که در مورد اجرای حکم اجتماعی طرد، آقای 

دست  در  و  بهائی  جامعة  یک  تشکیل  امینی 
گرفتن اختیارات حقوقی را شرط نمی دانند و از 
قضا از اجرای این حکم پشتیبانی نیز می کنند، 
اما هنگامی که کار به مجازات دزد یا سوزاننده 
به  منوط  را  احکام  این  اجرای  می رسد،  خانه 
تشکیل جامعة بهائی می کنند؟ مگر نه این است 
که دو فرد بهائی که هر دو احکام بهاءاهلل را با 
برای  مواردی  چنین  در  پذیرفته اند،  جان  عمق 
کسب رضایت الهی، باید دست به کار شوند و 
شاکی و مجرم، هر دو تالش کنند تا حدود به 
اصطالح الهی جاری شود؟ مگر نه این است که 
بهائیان در اختالفات داخلی خود، از مراجعه به 
محاکم منع شده ا  ند و الزم است مشکل را توسط 
محافل محلی و ملی حل و فصل کنند؟ حاال چه 
باک، که زمام امور حقوقی کشوری در اختیار 
که  است  تشکیالت  وظیفة  این  نباشد.  بهائیت 
فرد خاطی را محاکمه کند و اگر فردی محکوم 
شد، باید با جان و دل مجازات خود را بپذیرد و 
جامعة بهائی نیز باید با افتخار، اجرای این حکم 
را اعالم کند تا به قول آقای امینی، برای دیگران 
آن  بازدارندگی  و خاصیت  باشد  عبرتی  درس 
نمایان شود. اما مشکل اینجا است که بهائیان از 
بیان و اجرای چنین احکامی در جامعة امروزین 
پاسخگوی  نمی توانند  و  شد  خواهند  شرمگین 
اعتراضات و وجدان های انسانی به چنین احکام 
بدوی و غیر قابل اجرا باشند. لذا تالش می کنند 
با وعدة اجرای آن در جامعة بهائی، فعاًل از شر 

آن خالصی یابند. 
حاال که بحث به اینجا رسید، نمی توانم حسرت 
خود را از این موضوع پنهان کنم که چرا آقای 
جامعة  در  حکم  این  اجرای  مورد  در  امینی، 
آرمانی بهائی در قبال اقلّیت ها سکوت کرده اند؟ 
ای کاش آقای امینی در مورد این موضوع نیز 
توضیح می دادند که اگر فرضًا در کشوری زمام 

از  افتاد و فردی  بهائیان  امور حقوقی به دست 
بهائی  غیر  یا  بهائی  فرد  یک  از  دیگر  دیانتی 
به  او  اعتقاد  عدم  به  توجه  با  آیا  کرد،  دزدی 
بهائیت همین مجازات ها علیه او اعمال می شود؟ 
مجازات  خود  دیانت  اساس  بر  را  او  آنکه  یا 
خواهند کرد؟ به نظر می رسد تشکیالت بهائی تا 
قبل از آنکه به این پرسش ها پاسخ دقیقی ارائه 
به  را  انسان ها  ندارد  حق  اخالقی  نظر  از  کند، 
بهائی شدن و تشکیل یک جامعة بهائی و ادارة 
آن بر مبنای کتاب اقدس تشویق و تبلیغ کنند.
تعالیم  انطباق  عدم  مورد  در  دیگر  نکتة   )3-6
آن  امروز  دنیای  با  اقدس  کتاب  در  بهائی 
امروز  دنیاي  قوانین  با  نظم  این  اگر  که  است 
می گوید  که  دین  این  داعیة  پس  نمي خواند، 
دیني  است  قرار  و  آمده ام  این عصر  براي  من 
مطابق با مقتضیات این زمان باشم چه مي شود؟ 
مراسم  اقدس،  کتاب  حکم  مطابق  می توان  آیا 
آدم سوزي سر یک چهار راه یا میدان شهر راه 
انداخت و خبرنگاران را دعوت کرد تا از مراسم 

سوزاندن یک سوزاننده خانه، فیلم و رپرتاژ تهیه 
نمایند؟ آیا چنین تصویری، مشابه با سوزاندن 
زنده زندة آن خلبان اردنی توسط گروه تکفیری 

داعش نیست؟
6-4( آقای امینی در ادامة مقاله خود می گوید 
انواع  و  تعیین شرایط  و  این حکم  تخفیف  که 
اینجا  نکته  اما  است.  بیت العدل  عهدة  به  آن 
قرار  این حکمي که  براي  بیت العدل  است که 
آن  هنوز  بگیرد،  را  اسالمي  احکام  جاي  است 
حدود و تفاصیل را تعیین نکرده است. مراسم 
عالمت زني و انگ زني بر پیشاني دزد )که البته 
با حمام رفتن و شستن پاک  باشد که  به نوعي 
نشود( با بحث هاي حقوق بشري و امثال آن ،که 
جمع  قابل  است،  امروز  غربی  جامعة  مقتضای 
نیست. این قابل پذیرش نیست که بهائیان برای 
خارج شدن از تضییقات موجود در ایران و سایر 
کشورهای جهان، به حقوق بشر متمسک شوند، 
اما هنگامی که بحث به بررسی احکام دیانتشان 
چنین  از  می رسد،  فرا  بشری  حقوق  فضای  در 
بی نظیر جناب  نظم  به  را  آن  و  بگریزند  نقدی 
آینده  در  است  قرار  که  سازند  مرتبط  بهاءاهلل 

فراگیر شود!
مورد  در  دارم  دوست  که  آخری  نکته   )5-6
احکام خشونت آمیز کتاب اقدس به آن بپردازم 
»مجازات ها  که  نکته  این  گفتن  که  است  آن 
مانعی  آن  خشونت  و  است  بازدارندگی  براي 
را  حکم  دو  این  به  پاسخ  تکافوي  هم  ندارد« 
مجازات  حکم  که  ندارد  دلیلي  زیرا  نمی کند. 
یا  خشونت  بهانة  به  اسالم  الهی  آیین  در  دزد 

شرح تصویر: آقای تورج امینی، منبع: سایت سرای اهل قلم
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متناسب نبودن با مقتضیات زمان منسوخ شود و 
حکم خشن تري جاي آن را بگیرد و سپس ادعا 
مقتضیات  مطابق  احکام خشن تر،  این  شود که 
است که هروقت  این عصر هم هست! جالب 
معضالت  این  در  بهائی  جامعه  پاسخ دهندگان 
گیر مي کنند، زود پاي اسالم را پیش مي کشند 

در  احکامي  چنین  که 
اسالم هم هست و یادشان 
خودشان  که  می رود 
چنین  وجود  دلیل  به 
نسخ  مدعی  احکامی 
اسالم شده بودند و مدعي 
احکام  با  جدید  دین 
منطبق با زمان بودند؛ اما 
همان  در  خودشان  حاال 
و  گرفته اند  قرار  اتهام 
که  سؤال  این  مقابل  در 
چرا چنین حکمی مطابق 
با مقتضیات زمان نیست، 

پاسخی ندارند.

را  خود  نوشتة  امینی  آقای  که  آنجا  از  7ـ 
بودند  نکرده  ارسال  بهائی شناسی  نشریة  برای 
اجازه جهت  برای کسب  ایشان  به  دسترسی  و 
انتشار مقاله شان در این مدت کوتاه مقدور نبود، 
متأسفانه نتوانستیم تمام مقالة ایشان را در اینجا 
با  بتوانند  بهائی شناسی  تا خوانندگان  درج کنیم 
باشند.  داشته  کافی  قضاوت  استدالل ها،  مقایسة 
همین  ذیل  در  ایشان  مقالة  لینک  در عین حال 
مقاله در سایت بهائی پژوهی منتشر می شود تا 

خوانندگان بتوانند در کمال آزادی مطالب ایشان 
را مطالعه کنند. همچنین در نگارش همین پاسخ 
سعی شد تا جای ممکن با نقل قول از مکتوب 
و  کنیم  منتقل  را  پاسخ ها  از  منظورشان  ایشان، 
هم وطن  بهائیان  به  بپردازیم.  آن  نقد  به  آنگاه 
و آقای امینی اطمینان می دهیم که بهائی شناسی 
آمادگی دارد تا مقاالت رسیده از سوی بهائیان در 
پاسخ مقاالت بهائی شناسی را منتشر سازد و البته به 
فراخور، در صورت نیاز به نقد آن نیز بپردازد. چرا 
که بهائی شناسی وامدار تشکیالتی مانند بیت العدل 
به  و  بترسد  آن  از  تا  نیست 
بیاورد،  روی  خود سانسوری 
باعث  بعضا  که  مسئله ای 
است.  نیز شده  بهائیان  انتقاد 
خود  مقالة  از  را  جمله  این 
عنوان  با  ایشان  خود  توسط 
کتاب رستاخیز پنهان و بوتة 
می کنیم  یادآوری  را  اجمال 
که: »در عین حال، من همیشه 
مخالف  فکر  سانسور  با 
بهائیان  از جانب  بوده ام، چه 
جانب  از  چه  شود،  اعمال 
سانسور  فکر  وقتی  دیگران. 
است  این  آن  معنای  شود، 
توانایی  سانسور کننده،  که 
برای رفع و رجوع فکر جدید 
ندارد. من اگر حرفی داشته باشم که مورد توجه 
مطالعات  این حرف حاصل  قرار گرفته،  برخی 
دینی و تاریخی توأمان بوده است و سانسور یک 
بهائی که در کتابش مدافع حضرت بهاءاهلل است، 
آن هم از جانب بهائیان، نه توجیه فرهنگی دارد، 

نه توجیه مذهبی و هیچ توجیه دیگر«.

این  امینی در مورد  ای کاش آقای 
موضوع نیز توضیح می دادند که اگر 
فرضًا در کشوری زمام امور حقوقی 
از  فردی  و  افتاد  بهائیان  دست  به 
یا  بهائی  فرد  یک  از  دیگر  دیانتی 
غیر بهائی دزدی کرد، آیا با توجه 
همین  بهائیت  به  او  اعتقاد  عدم  به 
می شود؟  اعمال  او  علیه  مجازات ها 
یا آنکه او را بر اساس دیانت خود 

مجازات خواهند کرد؟ 
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1( از مهر مهرنامه تا مهرنامه امری

شماره  پنجاهمین  در  مهرنامه،  وزین  ماهنامه 
به  بهائی شناسی،  فصلنامه  معرفی  ضمن  خود، 
پرداخته  آن  محتوایی  و  شکلی  بررسی  و  نقد 
معرفی  این  از  بهائی شناسی ضمن تشکر  است. 
و حمایت معنوی، از نقدهای انجام شده استقبال 
برخی  بهبود  با  تا  می کند  تالش  و  کرده 
اشکاالت گرافیکی، و تدوین و همچنین معرفی 

بیشتر اعالم، بر غنای مطالب خود بیفزاید.

هرچند که یکی از علل تعجیل در انتشار نخستین 
شماره، جلوگیری از ابطال مجوز نشریه بود، اما 
بهائی شناسی  مدیران  اصرار  مهم تر  علت  شاید 
فعالیت های  در  بتوان  را  فصلنامه  انتشار  بر 
و  گاهنامه ها  انتشار  در  به ویژه  بهائیان  تبلیغی 
فصل نامه های تبلیغی جستجو کرد. فعالیت هایی 
که متأسفانه با بی اخالقی های حرفه ای نیز همراه 
است. از قضا در طول دو سال گذشته، بهائیان با 
وام گرفتن از نام نشریة وزین مهرنامه و با الهام 
گرفتن از نوع انتشار مطالب و صفحه آرایی آن، 

به انتشار گاهنامه ای با عنوان »مهرنامه امری« 
پرداخته اند که تا کنون 6 شماره از آن منتشر 

شده است. 

در این گاهنامه، مقاالتی علیه باورهای اسالمی 
و در تبلیغ بهائیت منتشر می شود و اخبار جامعة 
این  نفع  به  تمامًا  و  یکسویه  شکلی  به  بهائی، 
می گیرد.  قرار  ارزیابی  و  تحلیل  مورد  جریان، 
صرف نظر از آنکه این انتخاب نام، بهره بردن از 
اجازه گرفتن  بدون  زحمات مسئوالن مهرنامه، 
از ایشان برای این مهم است، نوع اخبار، مقاالت 
برانگیز  سؤال  نیز  گاهنامه  این  تحلیل های  و 
است. چرا که تمامی اخبار آن به گونه ای است 
آسمانی،  فرشتگان  همچون  بهائیان  انگار،  که 
هستند  بشری  جامعة  به  خدمت  حال  در  دائمًا 
و هیچ گونه برخورد، نزاع، کشمکش، اختالف 
دیانت  این  در  تشکیالتی  برخورد  یا  و  نظر 
و  ظلم  هست،  هر چه  و  ندارد  وجود  سازمانی 
بدی جامعة مسلمان، به بهائیان و بهائیت است! 

حال آنکه منتقدان بسیاری از درون جامعة بهائی 
به نقد روش اداره جامعة بهائی در ایران و نوع 
تصمیم گیری های بیت العدل اعظم پرداخته اند و 

با  شایسته است قبل از طرح اختالفات بهائیت 
اعضای همین  ابتدا اخالفات  الهی،  ادیان  دیگر 
آیین در محیطی سالم و آزاد، برطرف گردد و 
آنگاه نسخة شفا بخش بهائیت برای سایر ملت ها 

و ادیان، تجویز شود.

اعتراضاتی که به نحوة ادارة جامعة بهائیان ایران، 
اصرار به تبلیغ بهائیت در ایران، نحوة انتخابات 
در بیت العدل اعظم و مرد بودن تمامی اعضای 
آن و.... در میان نواندیشان جامعة بهائی مطرح 
جایگاهی  امری«  »مهرنامه  در  هرگز  است، 

از  ناشی  بی اخالقی  می رسد،  به نظر  و  ندارد 
سانسور  با  مهرنامه،  وزین  نام  از  سوءاستفاده 
اختالفات و انتقادهای جامعة بهائی از تشکیالت 

و مبلغان سرشناس آن، تکمیل شده است.
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و  دستاوردها  مطبوعات،  نمایشگاه   )2
پیامدها

با  امسال  مطبوعات،  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
حضور رئیس جمهور افتتاح شد. هر چند استعفای 
تنها چند  اسالمی  ارشاد  وزیر سابق فرهنگ و 
روز مانده به افتتاح آن، برگزاری شایستة آن را 
در هاله ای از ابهام فرو برده بود، اما خوشبختانه 
امسال نیز این نمایشگاه با استقبال ارباب جراید، 
و  سیاستمداران  فرهیختگان،  روزنامه نگاران، 
در  آبرومند،  و  مطلوب  شکلی  به  مردم،  عموم 

مصلی تهران برگزار گردید.
بهائی شناسی نیز به لطف انتشار نخستین شماره 
نخستین  برای  نمایشگاه،  این  از  قبل  خود 
خبری  پایگاه  غرفة  در  نمایشگاه  این  در  بار، 
بهائی پژوهی توفیق حضور داشت و موفق شد 
سازنده  تعاملی  بهائی،  هموطنان  از  برخی  با 
برقرار کند. به اعتقاد بهائی شناسی، نقدهای این 
بهائیان.  نه  و  است  بهائیت  به  نسبت  فصلنامه، 
بهائیان هم وطنان ما هستند که به باور ما، اسیر 
و  منطقی  گفتگوی  و  شده ا  ند  بهائی  تشکیالت 

خرد مدارانه با ایشان، بهترین راه نجات است.

در  هفته  یک  مدت  به  که  نمایشگاه  این  در 
از  مختلف  از طیف های  مخاطبانی  بود،  جریان 
میان  این  در  بازدید کردند.  بهائی شناسی  غرفة 
برخوردهای متفاوت بهائیان در قبال این نشریه 
قابل توجه بود. متأسفانه برخی از ایشان که البته 
درصد کمی از بهائیان بودند، با درشت گویی و 
ناسزا، قصد داشتند فضای غرفه را متشنج کنند 
سایر  بین  در  مرام خود  تبلیغ  برای  زمینه ای  و 
از  دیگری  گروه  آورند.  پدید  بازدیدکنندگان 
حضور  بهائی شناسی  غرفه  در  دقایقی  بهائی ها، 
گفتگو  به  فصلنامه  کارشناسان  با  و  یافتند 
و  خودشان  تقاضای  به  افراد  این  نام  نشستند. 
بهائی،  تشکیالت  از  ایشان  ترس  جهت  به 
در  مهم  نکتة  است.  محفوظ  بهائی شناسی  نزد 
ایام  از  پس  گفتگوها  این  امتداد  میان،  این 
امید  از  بارقه ای  که  است  مطبوعات  نمایشگاه 
در دل همکاران نشریه ایجاد کرده است. امید 
به نتیجه بخشی گفتگوی علمی و منطقی بر سر 
طرف  تحقیر  و  توهین  بدون  اساسی،  مسائل 

مقابل.

در این میان اما، کانال های بهائی در شبکه های 
در  بهائی شناسی  حضور  خبر  انتشار  با  مجازی 
بهائی ستیز  نخ نمای  حربة  دیگر  بار  نمایشگاه، 
خواندن این فصلنامه و هر صدای منتقد دیگری 
به نظر  که  حربه ای  فراخواندند.  یاری  به  را 
که  پیش گفته ای  ناسزاهای  از  برخی  می رسد 
نثار همکاران ما در غرفه شد، تحت تأثیر همان 

جوسازی مذکور باشد.
به غیر از بهائیان، چندین نفر از افرادی که در 
یا آشنایان  و  از طرف همسایگان  محیط کار، 
خود مورد تبلیغ بهائیت قرار گرفته بودند نیز به 
غرفة بهائی شناسی مراجعه کردند و گفتگوهای 

گردید.  رد و بدل  غرفه  این  در  توجهی  قابل 
بیان  از  پس  گفتگوها  این  حاصل  مهم ترین 
میان  داخلی  تعارضات  مورد  در  نقدها  برخی 
تبلیغ  می داد،  نشان  که  بود  آن  بهائی،  تعالیم 
در  همچنان  بهائیان  ادعای  برخالف  تهاجمی، 

جریان است.
بهائی شناسی  همکاران  و  همفکران  از  برخی 
بودند.  نمایشگاه  ایام  در  غرفه   مخاطبان  از  نیز 
را  بعدی  همکاری  زمینه های  که  دیدارهایی 
آتی،  شماره های  در  امیدواریم  و  کرد  فراهم 
شاهد نوشته های این عزیزان در فصلنامه باشیم.

شرح تصویر: نمایشگاه مطبوعات، مهرماه 1395
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شرح تصویر: محسن مخلباف، کارگردان فیلم باغبان

3( نامه به مخملباف

باغبان  فیلم  مخملباف  محسن  که  پیش  چندي 
صفحه  در  پژوهش  حسین  دکتر  ساخت،  را 
فیس بوکش مطلبي براي او نوشت که عینًا نقل 

می شود:

نامه به محسن مخملباف به خاطر فیلم باغبان

جناب محسن مخملباف

ضمن سالم و ادب، مدتی است به لطف جناب 
نوری زاد در سایت ایشان در موضوع بهائیت، 

گپ و گفتی داریم.

به نظرم رسید در مورد فیلم »باغبان« - آخرین 
فیلم شما- که در همین موضوع است و در یکی 
دو ماه اخیر بسیار جنجال برانگیخت و موافقان 
و مخالفان در مورد آن بسیار نوشتند، مختصری 

با شما صحبت کنم.

ایمیل شما را به زحمت یافتم و این چند سطر 
شما  اگر  و  می نمایم  تقدیم  خالصه  به طور  را 
بیشتر تصدیع  دانستید  داشتید و صالح  حوصله 

فراهم می کنم.

خود  بندهای  هم  از  یکی  به  نمی رود  یادم 
خیلی  بودید:  گفته  زندان  از  آزادی  از  پس 
مولی  زندگی  از  تاریخی  فیلمی  می خواهد  دلم 

الموحدین امیرالمؤمنین؟ع؟ بسازم....

بود که در  باری که شما را دیدم وقتی  اولین 
بزرگ ترین  از  یکی  همراه  به  هنری،  حوزه 
نویسندگان جهان عرب دکتر احمد اسعد علی 
که میهمان من بود و برای همایش نهج البالغه 
حوزه  بچه های  دعوت  به  بود  آمده  ایران  به 
با  مشتاقانه  شما  و  بودم  آمده  آنجا  به  هنری، 
دیگران،  و  حسینی  حسن  سید  دکتر  مرحوم 
ادبی  جریان های  مورد  در  را  خود  سؤاالت 
می کردید  مطرح  او  با  عرب  جهان  در  معاصر 
تا ناگهان صدای موذن به اذان مغرب بلند شد. 
استاد با شنیدن بانک زیبای اذان سکوت کرد 
بعد  از دیگران هم خواست سکوت کنند و  و 
هست  یادم  بگویند.  را  خود  برداشت  اذان  از 
زبان  از  اذان  از  بعد  را  زیبائی  برداشت های 
و  شما  جمله  از  هنری  حوزه  هنرمند  بچه های 
مرحوم دکتر حسینی شنیدم. بگذریم از شما دو 
فیلم بیشتر ندیدم )یعنی درگیری های پژوهشی 
از من سلب کرد( توبه  فیلم ها را  توفیق دیدن 

نصوح و عروسی خوبان. 

دومی را دو بار دیدم زیرا با زبان استعاری بعضی 
سال ها  آن  بودید...  زده  رقم  را  قسمت ها  از 
گذشت تا با خبر شدم در 56 سالگی به اسرائیل 
و  رفته اید  باب  مقبره  و  بهائی  باغ های  محل  و 
در  مصاحبه ای  در  و  ساخته اید  را  باغبان  فیلم 

اسرائیل ادعا کرده اید:

دوستی اند  و  صلح  منادی  بهائی  و  بابی  »آئین 
زیرا پر مداراتر هستند و به همین خاطر می توانند 

الگویی برای دیگر ادیان به حساب آیند...«.

و  تحقیق  کدام  پشتوانه  با  شدم  شگفت زده 
پژوهشی چنین ادعایی کرده اید؟

آیا در این سال ها به مثابه یک محقق دانشگاهی 
به مطالعات تطبیقی ادیان مشغول بوده اید و در 
االهی،  غیر  و  االهی  از  اعم  دینی  متون  البالی 
شرقی  جنوب  آسیای  و  هندی  غربی،  و  شرقی 
دقیق  تفحص  نوپدید  و  کهن  عرفان های  و 
کرده اید یا متون بابی و بهائی را با دقت کاویده 
و به این نتیجه رسیده اید )که می دانم هیچ کدام 
متعدد  فیلم های  ساخت  برای  نکرده اید چون  را 
جشنواره ها  به  تردد  در  یا  بوده  سفر  در  دائما 
برای  صرفًا  یا  بوده اید(  سیاسی  فعالیت های  و 
دریافت دستمزدی، این »رپرتاژآگهی تبلیغی« 
را به سفارش تشکیالت بهائی مستقر در اسرائیل 

ساخته اید؟

آیا در همان باغ پر از گل که فیلم را در آنجا 
ساختید سرتان را بلند کردید تا گنبد مقبره باب 
که  دینی  این  کنید  سؤال  خود  از  و  ببینید  را 
رهبرش ایشان است، کتابش چیست و تعالیمش 

کدام بوده است؟

آیا سری به کتاب »بیان« او زدید تا ببینید این 
فردی که شما آئین او و بهائیت برآمده از آن 
کشتن  دستور  نامیده اید  دین  »پرمداراترین«  را 
همه غیر بابیان و انهدام همه بقاع و عبادتگاه ها 
و مصادره اموال غیر بابیان و مباح بودن نوامیس 
آنها بر بابیان و سوزاندن تمام کتاب های غیر بیان 
و عدم جواز تدریس کتابی جز بیان و... را داده 

است؟!
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آیا می دانید پیروان او سه جنگ داخلی طبرسی 
و نیریز و زنجان را راه انداخته و این رهبران از 
جمله قدوس و عظیم و قرةالعین و بهاءاهلل )مؤسس 
دین بهائی( اقدام به کشتن شهید ثالث و سایر 
مخالفان و سپس ترور شاه نمودند. آنگاه به خاطر 
این ترور نافرجام دستگیر و زندانی شده و قرار 
بود اعدام شوند که با وساطت سفیر روس نجات 
یافته به عراق تبعید شدند پس از آن در عراق 
انشعاب پیدا کردند و عده ای ازلی و عده ای بهائی 
شدند و به جدال و کشتار یکدگر پرداختند که 
به روایت خواهر حسینعلی، عزیه خانم در کتاب 
تاریخی تنبیه النائمین آنقدر جنایت و کشتار و 
ضرب و شتم و دزدی نمودند که مردم در مورد 

او )بهاءاهلل( به طنزاین شعر را می خواندند:

اگر حسینعلی مظهر حسین علی است

 هزار رحمت حق بر روان پاک یزید!

و به خاطر این جنایات و جدال های داخلی بین 
دو برادر)حسینعلی و ازل(، دولت عثمانی آنها 
را به دو شهر قبرس و عکا فرستاد تا غائله را 

ساکت کند؟ 

این دین پرمداراترین  چطور ادعا کرده اید که 
ازل( و  با  برادر)بهاء  با  برادر  است درحالی که 
محمد  و  یکدیگر)عبدالبهاء  با  بهاءاهلل  پسران 
علی: غصن اکبر و غصن اعظم( بر سرجانشینی 
فحش ها  انواع  به  را  یکدیگر  و  کرده  جدال 

مفتخر نمودند و بهاءاهلل مخالفان خود را زنازاده 
به  و  خارج  انسانیت  نام  از  را  آنها  و  نامیده 
شیعیان اهانت و دانشمندان را گرگ ودشمنان 
خویش را سنگریزه خوانده و فرزندش عبدالبهاء 
را  آفریقائی  سیاهان  )مکاتیب(  کتابش  در 
صورة  فی  البقر  اهلل  )خلق  گاوی  موجودات 
البشر( معرفی نموده است و شوقی مخالفانش را 
حتی به جرم مسافرت بی اجازه به مجازات قرون 
وسطائی »طرد« نواخته به نوعی که اجازه سالم 
و کالم با آنها را به فرزند و خواهر و برادر و 

همسر و والدین شان نداده است....

پرمداراترین  را  آئین  این  مخملباف،  جناب 
نامیده اید و تبلیغ کرده اید و برایش فیلم باغبان 

را ساخته اید؟!

عالقه مندم  کوتاه-  اگرچه   - دوستی  رسم  به 
را  کارخود  زودتر  هرچه  و  بخوانید  کمی 
تصحیح کنید و از مخاطبان فیلمتان عذرخواهی 
بیان  اینترنت کتاب  کنید. چون وقتی آنها در 
متون  بعضی  و  بخوانند  و  کنند  پیدا  را  باب 
متناقض با ادعاهای شما را در کتاب های بهائی 
ببینند احساس می کنند شما با یک رپرتاژآگهی 

دروغین به شعور آنها اهانت کرده اید....

ممنون از توجه شما

به گفتگوی مرتضی اسماعیل  4( نگاهی 
دربارة  اشراقی  آرمین  دکتر  با  پور 
مهدی  خصوص  در  بهائیان  »دیدگاه 

موعود شیعیان«

مرتضی اسماعیل پور سردبیر کانال بهائی نیوز 
که تبلیغ بهائیت را در دستور کار خود قرار داده 
و البته بر استقالل خود از تشکیالت بهائی تأکید 
دکتر  با  مصاحبه ای  گذشته،  ماه  طی  می کند، 
دیدگاه  مورد  در  تا  داد  ترتیب  اشراقی،  آرمین 
پرسش  امام مهدی؟جع؟  خصوص  در  بهائیان 
کند. آرمین اشراقی در این گفتگو تالش کرد 
تا ضمن مستقل نشان دادن بهائیت از شیخیه و 
بابیه و قائل شدن شأن یک دیانت مستقل برای 
آن، اثبات کند که بهائیان هرگز در مقام تخریب 
اعتقاد به امام دوازدهم شیعیان نیستند. بلکه خود 
آیینی مستقل هستند که البته باورهای شیعه در 
مورد امام دوازدهم را نمی پذیرند. اشراقی در این 
گفتگو تأکید کرد که بهائیان، هرگز به امامی 
که سال ها قبل متولد شده و اکنون در پس پردة 
حال،  عین  در  او  ندارند.  اعتقادی  است،  غیبت 
در  امام مهدی؟جع؟  از  باب  مکرر  بردن  نام 
را صرفًا یک حرکت  نخستین خود  نوشته های 
تدریجی دانست و مدعی شد که باب، خود بعدها 
در کتاب بیان، به این تدریج الزامی، اشاره کرده 
است. به اعتقاد اشراقی این رفتار باب در ادیان 
قبلی نیز سابقه داشت. به عنوان نمونه، در قرآن 

حتی  و  نشده  تحریم  به یک باره  شراب  کریم، 
شده  نازل  شراب  مدح  در  قرآن  آیات  برخی 
اعالم شده  به تدریج، حرمت آن  بعدها و  است. 
است. باب نیز ابتدا تالش کرده است تا خود را 
در قالب اعتقادی شیعیان هم عصر خود نشان دهد 
و پس از پیدا کردن پیروانی راستین، تغییرات 

مورد نظر خود در باورهای شیعی را آغاز کند.
ادعا کرد که در آثار  این مصاحبه  اشراقی در 
)قیوم  یوسف  سوره  تفسیر  نظیر  باب  اولیه 
امامت  نظریه  کوثر،  سورة  تفسیر  و  الاسماء( 

محوری  نظریه ای  ظهور  و  انتظار  و  نیابت  و 
است. اما بعد از کتاب بیان که به ادعای اشراقی 
که  می کند  ادعا  باب  اوست،  کتاب  مهم ترین 
در  سپس  باب  هستم.  من  خود  محمد  آل  قائم 
و  می داند  منسوخ  را  اسالم  شریعت  بعدی  آثار 
به  می کند.  آن وضع  به جای  دیگری  شریعت 
غایب  امام  نظریه   1847 سال  از  اشراقی،  گفتة 
که منتظر اجازه خروج است، جایگاهی در آیین 
بابی ندارد. چون فردی که هزار سال پیش متولد 
شده است، نمی تواند سید تاجرزاده شیرازی باشد. 
امام مهدی،  مسئلة  نیز،  بهاءاهلل  بعدی  تعالیم  در 

مسئله ای خالف واقع بیان شده است.
امام  ویژگی  مهم ترین  گفتگو،  این  در  اشراقی 
غایب را انجام قتل عامی گسترده در عالم دانست 
عالم  در  گسترده ای  تغییرات  آن،  از  بعد  که 
پدیدار می شود. وی تأکید کرد که امام مهدی، 
با کشتن تمام دشمنان شیعیان، انتقام آنان بابت 
تاریخ  طول  در  ایشان  بر  شده  انجام  ظلم های 
شأن  مهم ترین  همچنین  او  گرفت.  خواهد  را 
حکومت  را  ظهور  از  پس  امام مهدی؟جع؟ 

کردن بر جهان و اصالح امور آن معرفی کرد.
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خاصی  پوزخندهای  با  که  اشراقی  سخنان  این 
این  بودن  خیالی  و  بودن  خرافی  معنی  به   –
بود،  همراه  مطالب  ارائه  به هنگام  اعتقادات- 
چنین ادامه یافت که ظهور باب و بهاءاهلل، نه به 
معنی حکومت آنان بر جهان و تغییر پادشاهان، 
یک  شروع  و  اصالحات  اعمال  معنی  به  بلکه 
به سمت صلح و آشتی  روند تدریجی حرکتی 

در جهان خواهد بود.
به  نویسان  ردیه  اعتراض  دالیل  مهم ترین  وی 
بهائیت را عدم بروز همین صفات و ویژگی ها در 
سید باب دانست و مدعی شد کسانی که بهائیت 
به  می دهند،  قرار  مهدی  دشمنان  ردیف  در  را 
دنبال نفرت پراکنی علیه بهائیت هستند و با این 
روش، گفتگو و تعامل میان ادیان شکل نخواهد 

گرفت.
هر چند که در دو مقالة »بررسی تطبیقی عقیده 
و  غائب«  امام  مورد  در  بهائیان  و  مسلمانان 
و  گفتارها  میان  درونی  تضادهای  »بررسی 
رفتارهای سید باب در مسئلة امام زمان؟جع؟« به 
بخش مهمی از ادعاهای آقای اشراقی در همین 
شماره پاسخ خواهیم گفت، اما دانستن چند نکته 

در باب مطالب ایشان، خالی از لطف نیست.
جناب  ادعای  به  باب،  کتاب  مهم ترین  1ـ 
بهاءاهلل مؤسس بهائیت، کتاب بیان وی نیست. 
به  بیان،  کتاب  نگارش  تأخر  دیگر  عبارت  به 
هیچ عنوان دلیل بر این نیست که این کتاب، 
معتقد  بهاءاهلل  است.  باب  سید  کتاب  مهم ترین 
همان  یا  یوسف  سورة  تفسیر  کتاب  که  است 
قیوم االسماء » اول و اعظم و اکبر جمیع کتب« 
به  نیز  افندی  شوقی   .)153 ص  )ایقان،  است 

همین مطلب اذعان کرده است )قرن بدیع، ص 
45(. علت اهمیت این کتاب آن است که عمدة 
پیروان باب، با مطالعة آن دعوت او را پذیرفتند. 
کتابی که به گفتة اشراقی، مسئلة محوری آن، 
امامت امام مهدی و نیابت سید باب از جانب آن 
مالحظه  است.  ایشان  پیام  ابالغ  برای  حضرت 
به  کتاب هائی  در  باب  سید  اتفاقًا  که  می شود 
وجود امام مهدی اعتراف کرده و خود را نایب 
دیدگاه  از  است که  معرفی کرده  آن حضرت 

رهبر بهائیان، مهم ترین کتاب های اوست.
2ـ ادعای تدریجی بودن دعوت باب و ادعای 
در سال های  او،  نبوت  قائمیت و سپس  نیابت، 
اخیر مورد توجه مبلغان بهائی قرار گرفته است. 
مهم ترین دلیل این مبلغان - آن چنان که اشراقی 
نیز در مصاحبة خود بیان کرده - تدریجی بودن 
و  پیشین  الهی  ادیان  در  احکام  برخی  تغییر 
مشابهت سازی میان این تدریج و تّطور ادعای  
در  قرآن،  در  آنکه  ادعای  اما  است.  باب  سید 
در  بعدا  و  شده  تمجید  شراب  از  آیات  برخی 
شده  اعالم  به تدریج  آن  حرمت  دیگری  آیات 
است، علمی نیست. چرا که فقط در یک آیه از 
اذعان  شراب  در  منافع  برخی  وجود  به  قرآن، 
شده، اما بالفاصله و در همان آیه، مضرات آن از 
منافعش بیشتر اعالم شده است که به معنی اعالم 
ناپسند بودن آن از ابتدا از سوی خداوند متعال 
است. )سورة بقره آیه 219( ضمن آنکه بحث 
مباحث  از  شراب،  حلیت  یا  حرمت  مورد  در 
محوری و اصلی قرآن کریم نیست. بلکه یک 
آن  به  احکام  مبحث  در  که  است  فقهی  فرع 

پرداخته می شود. 
شاید الزم بود آقای اشراقی برای همانند سازی 
تدریج سید باب در پذیرش ابتدایی مهدویت و 
امام غایب و وکالت از سوی او و حرکت به 
سمت ادعای قائمیت و سپس نبوت و فسخ آیین 

اسالم، بحثی محوری در اسالم را مطرح می کردند 
که مربوط به اصل ادعای پیامبری پیامبران الهی 
پذیرفت  می توان  به راستی چگونه  باشد.  پیشین 
که فردی با ادعای نیابت از سوی مهدی موعود، 
دعوت خود را آغاز کند و پیروان بسیاری را 
در جنگ های داخلی علیه مردم هم وطن خویش 
به کشتن دهد، سپس ادعای خود را تغییر دهد 
و بگوید که این تغییر، به دلیل لزوم تدریج در 

اصل ادعا بوده است.
نیز  بیان  کتاب  از  نقطه  چند  در  باب  سید  3ـ 
مطالبی را مطرح کرده است که با دعوی بهائیان 
نسبت به او و مهدی موعود، فاصلة بسیار دارد. 

نمونه های زیر از این حیث قابل توجه اند: 
از  بعد  بیان،  در کتاب  او  نمونه  به عنوان   )1-3
آنکه مقام رسول خدا را باالترین مقام در میان 
ابناء بشر معرفی می کند )ص 57( ادامة سلسلة 
امیرمؤمنان؟ع؟،  از  و  می کند  ذکر  را  امامت 
امام  علی بن الحسین  حضرت  حسین؟ع؟،  امام 
سجاد؟ع؟ یاد می کند و می نویسد: »و همین قسم 
مشاهده کن کل جنات را تا به حرف میم منتهی 
شود و بعد راجع می گردد به نقطه«. مراد باب در 
نوشته هایش از نقطه، خود اوست و مقصودش از 
بیان  انتهای کتاب  میم، آن چنان که در  حرف 
ذکر شده، امام دوازدهم، حضرت محمد بن الحسن 

العسکری؟ع؟ است. 
بیان  کتاب  از  دیگری  بخش  در  باب   )2-3
فارسی، به جاللت و عظمت از نواب اربعه یاد 
می کند. توضیح آنکه به اعتقاد امامیه، باب نیابت 
خاصه بعد از فوت نایب چهارم امام مهدی؟جع؟ 
همین  به  نیز  باب  سید  شد.  بسته  همیشه  برای 
حقیقت اشاره و نواب اربعه را از اصحاب جنت 
آنکه  حال   )232 فارسی،  )بیان  می کند  معرفی 
که  بودند  مدعی  اربعه  نواب  تاریخ،  گواهی  به 
واسطه ای  به عنوان  امام مهدی؟جع؟،  سوی  از 

غیبت  دوران  در  شیعیان  و  حضرت  آن  میان 
اعتراف  لذا  بوده اند.  فعالیت  به  مشغول  صغری 
نوعی  به  ایشان،  بودن  بهشتی  و  حقانیت  به 
از  نیابت  یعنی  ایشان،  ادعای  به صدق  اعتراف 
سوی حضرت حجت بن الحسن العسکری؟ع؟ نیز 
هست. مسئله ای که البته بعدها از سوی بهاءاهلل 
مورد انکار قرار گرفت. بهاءاهلل در مورد نواب 
اربعه گفت: »ابوابشان یعنی ابواب اربعه سبب و 
علت گمراهی گشتند. اگر آن حرف های کذبه 
وجود  نقطه  نمی شد  ظاهر  کذب  مطالع  آن  از 
)رحیق  نمی گشت.«  شهید  فداه  ماسواه  روح 
که  می شود  مالحظه   .)450 ص  ج1  مختوم، 
تعارض اساسی میان اعتقاد سید باب در کتاب 
بیان فارسی به نواب اربعه با نظر بهاءاهلل وجود 
دارد. ضمن آنکه اعترافات باب به نواب اربعه 
در سایر آثار او نیز موجود است که در دو مقالة 
پیش گفته به آنها نیز اشاره خواهد شد. جا دارد 
جناب اشراقی به جای آنکه در پی نمایش غیر 
و  مهدویت  آرمان  با  بهائیت  تقابل  عدم  موجه 
بهاءاهلل توجه  به نوشته های  باشد،  مهدی موعود 
بیشتری کند تا معلوم شود که بهائیت، واقعا به 
دنبال زائل کردن باور به مهدویت و مهدی در 
میان جامعة تشیع است و کسی که به دنبال پاک 
کردن چنین اعتقاد با اهمیتی است، دشمن آن 

محسوب می شود.
4ـ آقای اشراقی در گفتگوی خود فرمودند که 
موعود  مهدی  ویژگی های  که  روایاتی  تعداد 
علت  به  اما  است،  زیاد  می کند،  شمارش  را 
از  یکی  بی گمان  نکردند.  اشاره ای  زیادی  این 
مهم ترین دالیل ذکر ویژگی های مهدی موعود 
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و قیام شکوهمند او آن است که این ویژگی ها 
باشد،  روشن  چنان  اسالم،  دیانت  پیروان  برای 
که هیچ مدعی متقلبی نتواند به دروغ، آنجایگاه 
آن  واجد  را  خود  و  کند  تصاحب  را  منیع 
مسئلة  چنین  متأسفانه  نماید.  معرفی  ویژگی ها 
وی  و  مانده  مخفی  اشراقی  دیدگاه  از  روشنی، 
ترجیح داده است به یک باره، تمام آن ویژگی ها 
را در دو ویژگی اصلی »قتل عام و انتقام جویی« 
به شمشیر« خالصه کند.  قیام  و  و »حکمرانی 
دو ویژگی که با هوشمندی و با بدترین الفاظ 
مهدی ستیزی  یادآور  و  شده  انتخاب  ممکن 
بهائیان است. ذکر چند پاسخ به ایشان در این 

مقطع ضروری است:
قیام  از  پس  موعود  مهدی  آنکه  نخست   )1-4
نمی برد.  قهریه  قوه  و  شمشیر  به  دست  خود، 
و  می پردازد  تبلیغ  و  خویش  معرفی  به  بلکه 
به  زمین،  مردم  از  بسیاری  رهگذر،  همین  از 
از  نشانه هایی  صاحب  او  می آورند.  ایمان  وی 
گذشته،  انبیاء  پیروان  و  است  گذشته  پیامبران 
با دیدن آن نشانه ها به او ایمان می آورند. عیسی 
از  بسیاری  و  اوست  یاران  زمرة  در  مسیح؟ع؟ 
مسیحیان با دیدن اقتدای مسیح به مهدی موعود، 
کشتار  یعنی  قتل عام  بنابراین  می گروند.  او  به 
اشراقی  آقای  که  آن گونه   شیعه،  مخالفان  تمام 
مدعی شده است، در کار نخواهد بود. این البته 
بدان معنی نیست که امام مهدی؟جع؟، همچون 
پدران پاک خویش، در قبال ظلم ظالمان بی یاور 
بماند و قیامش، توسط جباران به شکست منتهی 
شود. بلکه بعد از معرفی کامل و ایمان آوردن 
اکثریت انسان ها به ایشان، با مخالفانی که قصد 

جنگیدن دارند و نمی خواهند حقیقت را بپذیرند، 
جهاد خواهد کرد. 

4-2( مأموریت اصلی امام مهدی؟جع؟، برقراری 
صلح و امنیت و آرامش در سراسر گیتی است؛ 
نه ایجاد حرکت به سمت صلح که بهائیان مدعی 
اینجا است که معلوم نیست  آن شده ا  ند. جالب 
چرا خونبارترین دوران بشریت از حیث جنگ 
و ظلم و کشتار، اتفاقًا بعد از ظهور باب و بهاءاهلل 
رخ داده است. آیا خونبارتر از دو جنگ جهانی 
اول و دوم در گیتی سراغ داریم؟ آیا جنگ های 
متعدد در خاور میانه و آمریکای التین و آفریقا 
در 50 سال گذشته، نشانه ای از حرکت به سمت 

صلح در اثر ظهور جناب بهاءاهلل است؟ 
5ـ متأسفانه در طول سال های اخیر، تشکیالت 
بهائی هرگونه نقد علمی از دیدگاه های بهائیت 
را به عنوان بهائی ستیزی و نفرت پراکنی معرفی 
مقدسات  خود،  که  هنگامی  اما  است.  کرده 
مسلمانان از جمله باور به ظهور مهدی و اعتقاد 
به غیبت آن بزگوار را به باد تمسخر می گیرد، 
سوی  از  باید  که  است  علمی  گفتگوی  نوعی 
مسلمانان تحمل شود؛ و اال حقوق اصلی و اساسی 
بهائیان پایمال شده است. چنین رویکردی ناشی 
متأسفانه  از همان حس خود برتر بینی است که 
در تشکیالت بهائی وجود دارد و هیچ گاه حاضر 
نیست از موضع برابر وارد گفتگوی علمی شود. 
دروغگو  و  امام مهدی؟جع؟  خواندن  موهوم 
دانستن نواب اربعه را توهین به مقدسات شیعیان 
و مهدی ستیزی نمی دانند، اما نقد بهائیت با استناد 
تشکیالت  سوی  از  شده  منتشر  کتاب های  به 
معرفی  بهائی ستیزی  و  پراکنی  نفرت  را  بهائی 
می کنند. روشی که این شعر طنزگونه را در ذهن 

نگارنده این سطور به یاد می آورد:
       بزنم تهمت و بهتان و چو گویند مزن 
  بکشم جیغ و زنم داد که آزادی نیست
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مقدمه: فراز و فرود ریاست میرزا یحیی صبح 
ازل بر بابیان

گذری بر زندگانی صبح ازل
)میرزا  میرزا عباس  فرزند  نوری  میرزا یحیی 
بزرگ نوری( مشهور به »ازل«، »صبح ازل«، 
شخصیت های  از  یکی  »ثمره«  و  »وحید« 
بابیان و بهائیان است. وی در  مشهور در میان 
حدود سال 1246 ق. در تهران به دنیا آمد. در 
به سبب تکاپوهای زیادی که  سال 1263 ق.، 
برادرش، میرزا حسینعلی، در گسترش آیین باب 
داشت، با آن اعتقاد آشنا شد و به جمع پیروان 

باب پیوست.2 

به باور ازلیان، میرزا یحیی در سن 19 سالگی و 
فرستاد  نوشته ای  باب  برای  ق.   1265 سال  در 
سپس  و  گرفت1  قرار  او  ویژة  توجه  مورد  و 
»طلوع صبح ازل« در سال 1266 ق. روی داد و 
او »مرآت« خوانده شد2 و از جانب باب دستور 
 ،5 اآلثار خصوصی، ج  اسرار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .1
ص 309. نوشتة میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی 
در این رابطه چنین است: »نخستین عریضه ا  ی که از آن 
جناب به توسط میرزا علی سّیاح خدمت حضرت نقطه رسید، 
آن حضرت فوراً سجدة شكر نموده، فرمودند: »تبارک اهلل 
من ذلک الشرق المتشارق العظیم و الطلع المتطالع الكریم« 
و شهادت دادند در حق آن جناب به تكلم از فطرت و نور 
خویشتاب یعنی کلمة ذاتی و عقل فطری و روح قدسی و 
تنزیل  و  وحی  اخری،  بعبارة  و  مستكفی  نور  و  لدنی  علم 
احمد  شیخ  و  کرمانی  آقاخان  )میرزا  فرتاب.«  و  فرداب  و 

روحی، هشت بهشت، ص 300(
2. به نوشتة ازلیان، »مرآت اهلل« یعنی »آیینة خدا« که »از 
نامه ای خود نقطة بیان ]باب[ و حافظین آیین او در هر زمان 
]است[ که مرآت اول را میرزا یحیی صبح ازل مقرر فرموده 
و من یظهره اهلل را هم به همین نام خوانده.« )سّید علیمحمد 

باب، بیان فارسی، بخش لغات و اصطالحات، ص 2(

اسنادی دربارة جایگاه صبح ازل در نگاه باب

1سّید مقداد نبوی رضوی

بهشتی  دانشگاه شهید  از  تاریخ  ارشد رشتة  1. کارشناسی 
- پژوهشگر

1. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 5، ص 
.492

.2

.3

.4

3

4

یافت تا کتاب بیان را کامل کرده و آیین او 
را حفظ کند.1

بابیان  بر  باب  شدن  کشته  از  پس  ازل  صبح 
سال  تا  را  کلی  ریاست  این  و  یافت  ریاست 
1283 ق. در دست داشت. از آن سال به بعد، 
میرزا  برادرش،  من یظهره اللهی  داعیة  سبب  به 
بهاءاهلل  بعدها  که  ـ  بهاء  به  مشهور  حسینعلی 
خوانده شد ـ ریاست کلی او افول کرد و گروه 
اقلیت بابیان بر پیروی اش پایدار ماندند و ازلی 
بابیان آیین  نیز خوانده شدند درحالی که بیشتر 
بهائی  جدید  اعتقاد  به  و  کرده  ترک  را  باب 

روی آوردند.2
ادعای بهاءاهلل در روزهای پایانی اقامت وی و 
صبح ازل در بغداد )ذی القعدة 1279 ق.( آشکار 
یافت.4  تمام  بروز  ق.   1283 سال  در  و  شد3 
بعدی  تبعیدگاه های  در  برادر  دو  اختالف های 
ایشان )اسالمبول و ادرنه( حالت جدیتری یافت 
و سرانجام در سال 1285 ق. به تبعید جداگانة 
قبرس و عکا  )ماغوسا( در  فاماگوستا  به  آنان 
در فلسطین انجامید.5 صبح ازل، حدود 45 سال 
در شهر فاماگوستای قبرس اقامت داشت و از 
آنجا با پیروان خود در تماس بود. وی سرانجام 
شهر  آن  در  ق.   1330 جمادی االولی   12 در 
درگذشت و در بیرون آن به خاک سپرده شد.6 

1. عطّیه روحی، شرح حال مختصری از زندگانی حضرت 
ثمره )صبح ازل(، ص 4. 

2. من یظهره اهلل: کسی که آشکار می کند او را خدا، موعود 
و  لغات  بخش  فارسی،  بیان  باب،  علیمحمد  )سّید  بیان. 

اصطالحات، ص 1(
3. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 4، صص 

264 تا 268.
4. سّید مهدی دهجی، رساله، ص 36.

5. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 5، ص 
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6. پیشین، ص 500.

فراگیری ریاست صبح ازل بر بابیان
برخی گزارش های بهائیان گویای آن است که 
صبح ازل بعد از کشته شدن باب »چندسال محل 
توجه تقریبًا عموم بابیان بود«7 و »حالت خلق 
بیان تقریبًا چنان بود که عمومًا نظر به اشارات 
]باب[  عال  و  جل  اعلی  رب  از حضرت  منزلة 

توجه به مرآت ازل داشتند«.8
ازل  صبح  ریاست  بودن  فراگیر  به  نیز  ازلیان 
اشاره دارند. مال محّمدجعفر نراقی ـ که بزرگ 
رد  در  که  رساله ای  در  ـ  بود9  کاشان  بابیان 
آن  بر  نگاشت،  بهاءاهلل  من یظهره اللهی  دعوی 
شد  موجب  باب  فراوان  نوشته های  که  بود 
و  محقق  ازل  حضرت  وصایت  و  »حجیت  تا 
مبرهن گردید ]و[ بعد از شهادت نقطة بیان امر 
بدون هیچ خالف و بی هیچ منازعی به حضرت 
ازل مفوض شده، خاص و عام اهل بیان به آن 
وجهة حضرت ملک عالم رجوع نمودند«.10 مال 

7. پیشین، ص 310.
8. محّمدکاظم سمندر، تاریخ سمندر، ص 160. با توجه به 
گفتار سمندر ـ که پدرش )محمد قزوینی ملقب به نبیل( 
بهاءاهلل  از دعوی  پیش  و  بود  بابیان  اول  درجة  بزرگان  از 
درگذشت ـ می توان دریافت که این گزارش به سال 1278 
بروز دعاوی  از  پیش  یعنی حدود یک سال  بازمی گردد  ق. 
صص  سمندر،  تاریخ  سمندر،  )محّمدکاظم  بهاءاهلل.  جدید 

159 و 160(.
»شهید  ازل  صبح  ازسوی  را  وی  دهجی  مهدی  سّید   .9
بیان« بر بابیان کاشان یاد کرده است. )سّید مهدی دهجی، 
نوشته،  نراقی  خود  آن چه  بنابر   )72 و   61 صص  رساله، 
شهدای بیان نایبان صبح ازل و واسطه های میان او و بابیان 

بودند. )مال محّمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 174(.
10. مال محّمدجعفر نراقی، تذکرةالغافلین، ص 103. وی در 
جایی دیگر، از »رجوع همة اهل بیان به آن حضرت ]صبح 
ازل[ حتی خود مدعی که به اظهار عبودّیت خود ]نسبت به 
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رجبعلی قهیر نیز در پاسخ به دعوی بهاءاهلل به 
همین سیاق نوشته: »ریاست آن حضرت ]صبح 
ازل[ در میان طایفه در زمان خود حضرت اعلی 
بشارت  اعلی[  ]حضرت  و  شد  مقبول  و  مسلم 
آیات  از  کثیری  در  را  الهیه  طلعت  آن  ظهور 
کتب  و  مکرمه  کلمات  از  بسیاری  و  مقدسه 
از  بسیاری  و  فرمود  ثبت و ضبط  معظمة خود 

عباد خود را آگاهی داد«.1

دیدگاه بهائیان دربارة اصالت مقام صبح ازل
صبح  شهرت  که  برآنند  بهائیان  میان،  این  در 
ازل به زمامداری، امری بدون اصل و از روی 
مصلحت بود. ایشان این دعوی را از پیشوایشان، 

صبح ازل[ کاله فخر و مباهات به اوج سموات می رسانید« 
الغافلین،  سخن گفته است )مال محّمدجعفر نراقی، تذکرة 

ص 172(.
برگ 24.  قهیر،  رجبعلی  کتاب مال  قهیر،  رجبعلی  1. مال 
مال رجبعلی قهیر برادر همسر دوم باب بود. )اسداهلل فاضل 
از  وی   )7 ص   ،4 ج  خصوصی،  اآلثار  اسرار  مازندرانی، 
مخالفان سخت بهاءاهلل به شمار می رفت و بنا به نقل ازلیان، 
به همین جهت، سرانجام توسط برخی بهائیان کشته شد. 
حاج میرزا هادی دولت آبادی نام او را در میان کشته شدگان 
بابی توسط بهائیان آورده و نوشته: »... و مرفوع عالم عامل 
قلیل النظیر، جناب قهیرـ  اعلی اهلل مقامهـ  که رسالة شریفة 
ردّیه ـ که لمُیكَتب مثله ـ تحریر فرموده و فیها الكفایة....« 
)حاج میرزا هادی دولت آبادی، فصل الكالم، ص 66( به نظر 
می رسد قهیر نخستین کسی بود که به نگارش در رد دعوت 
در  گلپایگانی،  مهدی  سّید  بهائی،  داعی  پرداخت.  بهاءاهلل 
اهلل  علی  رد  من  »اول  را  وی  ازلیان،  بر  خود  ردیة  کتاب 
فی البیان اعنی مال رجبعلی قهیر« یاد کرده و رساله اش را 
»مؤتفكات« که »بر رد جمال رحمن نگاشته« خوانده است. 
)میرزا ابوالفضل گلپایگانی و سّید مهدی گلپایگانی، کشف 

الغطاء عن حیل االعداء، ص 266( 

از  پس  وی  گرفته اند.  بهاءاهلل،  حسینعلی  میرزا 
نوشتة  که  گفت  خویش  جدید  دعوت  ابراز 
صبح ازل به باب که به برگزیدگی اش انجامید 
به امالی او بود: »سبحان اهلل! الی حین معرضین 
یعنی  ُمبّشر  نزد  آن چه  نمی دانند  منکرین  و 
نقطه ]باب[ رفت از که بود؟! العلم عنداهلل رب 
العالمین«.2 عباس افندی )عبدالبهاء( نیز سخنی 

چون پدر خویش دارد:
شهرت  طهران  در  بهاءاهلل  برای  از  چون   ...
عظیمه حاصل و قلوب ناس به او مایل، با مال 
عبدالکریم در این خصوص مصلحت دیدند که 
اعظم  حزب  تعرض  و  علماء  هیجان  وجود  با 
ایران و قوة ظاهرة امیرنظام، باب و بهاءاهلل در 
مخاطرة عظیمه و تحت سیاست شدیده اند، پس 
چاره باید نمود که افکار متوجه شخص غایبی 
تعرض  از  محفوظ  بهاءاهلل  به این وسیله،  و  شود 
مالحظات،  بعضی  به  نظر  چون  و  ماند  ناس 
شخص خارجی را مصلحت ندانستند، قرعة این 

فال را به نام برادر بهاءاهلل، میرزا یحیی، زدند.
باری، به تأیید و تعلیم بهاءاهلل، او را مشهور و در 
لسان آشنا و بیگانه معروف نمودند و از لسان او 
نوشتجاتی به حسب ظاهر به باب مرقوم نمودند 
و چون مخابرة سریه در میان بود، این رأی را 

باب به نهایت پسند نمود.
باری، میرزا یحیی مخفی و پنهان شد و اسمی از 
او در السن و افواه بود و این تدبیر عظیم تأثیر 
عجیب کرد که بهاءاهللـ  با وجود آنکه معروف 

و مشهور بود ـ محفوظ و مصون ماند....3

 ،5 اآلثار خصوصی، ج  اسرار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .2
بهاءاهلل  سخن  این  شرح  در  مازندرانی  فاضل   .347 ص 
نوشته: »مراد آنكه عریضة میرزا یحیی نزد نقطه به سجن 
به امالء  ماکو ـ که موجب صدور توقیع مسطور گردید ـ 

آن حضرت بود.«
3. ]عباس عبدالبهاء.[ مقالة شخصی سیاح که در تفصیل 
67قضیة باب نوشته است.، صص 67 تا 69. در این کتاب از 

بهاءاهلل  سوی  از  که  ـ  قزوینی  محّمدکاظم 
ـ  »حق  که  نوشته  ـ  می شد  خوانده  »سمندر« 
جل ذکره ـ نظر به مصالح امر، ذکر مرآت را 
مرتفع فرموده و اسمش را شهرت داده بودند«.1 
بهاءاهلل  معروف،  بهائی  این  گزارش  بر اساس 
»حکمت اشتهار اسم ازل« را تنها با دو نفر از 
بابیان در میان گذاشته بود.2 سّید مهدی دهجی 
ـ که از سوی بهاءاهلل به لقب »اسم اهلل المهدی« 

مفتخر بود3 ـ نیز چنین نوشته است:
امیرکبیر،  همیشه  این که...  اعتقاد  را  خواص 
بی باک  تقی خان، ـ که آدمی سفاک و  میرزا 
بود  بر همه معلوم است درصدد  بود ـ چنانچه 
لذا دو نفر از کبار احباب چنان مصلحت دیدند 
که اسم را بر سر میرزا یحیی گذارند تا امیرکبیر 
انتخاب  حکمت  و  شود  ممنوع  خود  شرور  از 
میرزا یحیی آنکه با مردم معاشرت نمی نمودند و 

همیشه به حفظ خود مشغول بودند.4

اما نگارشش از سوی عبدالبهاء قطعی  مؤلف سخن نرفته 
است و بهائیان آن را از او می دانند )نک.: محّمدعلی فیضی، 

حیات حضرت عبدالبهاء و حوادث دورة میثاق، ص 355(.
1. محّمدکاظم سمندر، تاریخ سمندر، ص 138.

2. پیشین، ص 215. این دو نفر میرزا موسی )برادر بهاءاهلل( 
و مال عبدالكریم قزوینی مشهور به میرزا احمد کاتب بودند. 
3. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 6، ص 

.782
4. سّید مهدی دهجی، رساله، ص 62. البته این نویسندة 
برای جانشینی  و  داشته  رویه  تغییر  قدری  ادامه  در  بهائی 
یحیای  »میرزا  است:  داده  هم  حقیقت  احتمال  ازل  صبح 
ازل پس از آنكه ملقب به ازل شدند و حکمًة یا حقیقًة یا 
به جهات اخری اسمشان در میان احباب نقطة بیان ـ روح 
ما سواه فداه ـ شهرت گرفت، خود در لباس خفا مخفی و 
ابداً با نفسی از احباب معاشرت نمی نمودند...« )سّید مهدی 
دهجی، رساله، ص 71(. الزم به ذکر است که دهجی این 
آن  بر  براون  مقدمة  و  نقطة الكاف  کتاب  رد  در  را  رساله 

نوشته و برایش فرستاد. 

اسداهلل فاضل مازندرانی هم نوشته که باب از مال 
عبدالکریم قزوینی5 خواست تا آن چه را خداوند 
به او )قزوینی( الهام می کند بنویسد تا پس از 
او )باب( پیروانش تفرقه نیابند. مال عبدالکریم 
موضوع را با بهاءاهلل در میان گذاشت و او نیز 
گفت: »امر را راجع به اخوی کهتر، میرزا یحیی، 
بستأیید  رفیعه  القاب  و  اوصاف  به  و  نمایید 
چنان که همه طایف حول باشند تا وقت معلوم 
فرارسد«. وی در ادامه نوشته که منظور بهاءاهلل 
این بود که بابیان به خانوادة بهاءاهلل توجه یابند 
ـ  بود  جنبش  اصل  که  ـ  او  این که  عین  در 
از توجه ناصرالدین شاه و امیرکبیر خارج باشد.6 

ازلیان نیز این سخن را از قول وی آورده اند:

از  ماندن  مصون  برای  و  باب  به دستور  شخص  این   .5
دشمنان به میرزا احمد کاتب معروف بود و در میان کاتبان 
سال  همان  در  و  بود  شیخی  ابتدا  وی  داشت.  جای  باب 
نخست دعوت باب به او گروید و سرانجام، به سال 1268 
ق.، در کشتار بابیان پس از سوء قصد نافرجام گروهی از 
ایشان به ناصرالدین شاه در تهران کشته شد. )اسداهلل فاضل 
مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 3، صص 369 تا 371( در 

ادامة همین مقاله اسنادی در ارتباط با او آورده شده ا  ند.
6. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 5، ص 
492. در یكی دیگر از منابع بهائی از قول نبیل زرندی ـ 
که یكی از یاران نزدیک بهاءاهلل بود ـ نوشته شده که باب 
به مال عبدالكریم قزوینی گفت تا با »جناب بهاء« مشورت 
کند و »برحسب میل ایشان هرکس را که انتخاب کردند 
به من بنویسید تا موقتًا اقدام کنم.« این چنین بود که میرزا 
یحیی ازل توسط برادرش به باب شناسانده شد و به عنوان 
زندگانی  اعلی  عهد  افنان،  )ابوالقاسم  گردید.  نصب  مرآت 

حضرت باب، ص 490( 
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بعضی اوقات می گوید که: »با حضرت نقطه قرار 
داده بودیم به جهت حفظ مراتب و شؤون احکام 
اهلل که یک چندی احکام بیان در خفا بماند و 
زمام این امر را برحسب صورت به دست احقر و 
اصغر و اخس ناس بسپاریم که اعادی به طرف او 
متوجه شده، از قتل من صرف نظر نمایند تا دین 
بیان قوام و رواجی گیرد ]و[ آن وقت طلعت قدم 

از افق عدم بروز و ظهور نماید«.1
با وجود تدبیری این چنین، در نگاه بهائیان، این 
بهاءاهلل بود که نظر اولیای دولت و ملت را به 

خود دوخته بود:
قبلی  مواضعة  برحسب  میرزا یحیی  اگرچه 
فیما بین حضرت باب و جناب بهاء مرجع بابیان 
معرفی شد، ولی در حقیقت این جناب بهاء بود 
که مورد توجه امناء دولت و رجال مهمة عالم 
امر قرار داشت و بار سنگین امور دیانت بابی را 
به دوش می کشید.... در واقعة رمی شاه جناب 
بهاء بود که مسجون گشت و ثقل ثقیل زنجیر 
قره کهر و سالسل را چهارماه به گردن خویش 
تحمل کرد و در دخمه ای که نه نور داشت و 
نه هوا و مملو از کثافات و حشرات بود در قید 

سالسل و اغالل ماند نه میرزا یحیی.2

کرنش ظاهری بهاءاهلل به صبح ازل 
کردن  آشکار  از  پیش  تا  بهاءاهلل  حال،  این  با 
دعوت استقاللی خود ـ که برای آن زمینه چینی 
از صبح  اطاعت محض  به  ظاهر  در  ـ  می کرد 

ازل نظر داشت:
1. عزیه خانم نوری و همكاران، تنبیه النائمین، 219.

2. ابوالقاسم افنان، عهد اعلی، ص 491.

عراق  سنین  در  خصوصًا  بهاءاهلل[  ]حضرت 
]میرزا یحیی را[ محافظت و حمایت کرد و در 
الواح و آثارش به وی داللت و اشارت می نمود 
و امر بابی را متمرکز و گردنکشان و مدعیان 
بابیه را متحد ساخته، از تشعب و جدال و زوال 
مقصود  و  هدف  بذور  باطن  در  و  داد  رهایی 
اقصای خود ـ که امر بابی ]را[ مقدمه و طریق 

آن گرفت ـ در اراضی قلوب می افشاند.3
همان گونه که در این متن بهائی آمده، بهاءاهلل 
مرآت  به عنوان  ازل  صبح  ترویج  در  ظاهر  به 
باب و کسی که امر بیان به او سپرده شده سعی 
آثار  برخی  در  بهائیان، وی  نقل  به  بنا  داشت. 
می دانست  »محبوب«  را  ایشان«  خود »رضای 
و می نوشت که: »کل در قبضة قدرت ]ایشان[ 
اسیرند«. همچنین، پاسخ مؤمنان را که »از بحر 
فیوضات ازلی نازل« می شد به آنان می رساند و 
بر آن بود که: »چون این ایام زمان خفاست و 
شمس ازلی در افق جان مستور، باید همه را به 

حب جمع نمود«.4
در  بهاءاهلل  ظاهری  تالش های  تمام  وجود  با 
او  نهانی  کوشش های  ازل،  صبح  مقام  رعایت 
گاه نظر بزرگان بابی را به خود جلب می کرد 
بهائیان  وامی داشت.  اعتراض  به  را  ایشان  و 
زمامداری  و  افضال  و  فضل  »آثار  که  برآنند 
و  نشریات  در  استقالل  و  ارتفاع  نمایش  و 
به  را  بابی  بزرگان  برخی  اعمال آن حضرت« 
وامی داشت.5  او  به  اعتراض  و  »تعصب کشی« 
روشن است که این کسان، زمزمه های دعاوی 
چنین  که  بودند  شنیده  بهاءاهلل  از  را  ویژه ای 

واکنش نشان می دادند.

 ،5 اآلثار خصوصی، ج  اسرار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .3
.310

4. پیشین، صص 311 و 312.
5. پیشین، ص 312.

پایة  زمانی که  تا  بهاءاهلل  دانست که  باید  البته 
با  که  گاه  بود،  نکرده  محکم  را  خود  دعوت 
بابی روبرو می شد، بر زعامت  پرسش بزرگان 
الهی صبح ازل دست می گذاشت. به عنوان نمونه، 
محّمدجعفر  مال  سوءظن  مورد  او  که  زمانی 
وضعیت  دربارة  کاشان(  بابیان  )بزرگ  نراقی 
چنین  گرفت،  قرار  ازل  صبح  به  وفاداری اش 
نراقی  به  نظر  نامه ای،  در  وی  داشت.  واکنشی 

از  نفسی  »اگر  نوشت: 
اهل بیان ذکر نسخ کتاب 
دهان  بشکند  نماید، خدا 
افتراکننده  و  گوینده 
دیگر،  جایی  در  را!«1 
هرگونه نسبت این سخن 
کرده  نفی  را  خود  به 
»مزخرف«  را  آن  و 
همچنین،  است.  خوانده 
به جمع آوری نوشته های 
باب اشاره داشته و نوشته: 
مبارک  خط  به  »همه 
شد«.  جلد  و  شد  نوشته 
منظور  که  است  روشن 

او از »خط مبارک«، خط صبح ازل بود که به 
استنساخ آثار باب پرداخته بود. وی سپس انجام 
آن نسخه برداری ها در بغداد را »شرافت کبری 
و منزلت عظمی« خوانده و یکی از ویژگی های 
بزرگ آن شهر دانسته است.2 در عبارات پایانی 
یظهره اهلل در »سال مستغاث«  به ظهور من  هم 
الکتاب  آخر  فی  نشهد  »و  است:  داده  شهادت 
یظهره اهلل  و  فیه  لاریب   

ٌ
حق یظهره اهلل  من   

ّ
بأن

و  بابیان  تاریخ  با  آشنایان  بر   3
المستغاث.« فی 

بهائیان دانسته است که باب موعود آیین خود 
1. پیشین، ص 333.

2. پیشین، صص 340 و 341.
3. پیشین، ص 343.

را ـ که نسخ تعالیمش را انجام خواهد داد ـ با 
عنوان »من یظهره اهلل« یاد می کرد. وی در بخشی 
از کتاب بیان فارسی آخرین زمان ممکن برای 
در  را  یظهره اهلل  من  ظهور 
2001 سال پس از نزول بیان 
حساب  نظر  از  که  دانسته 
»مستغاث«  کلمة  با  ابجدی 

برابر است.4
در  بهاءاهلل  می شود که  دیده 
همان زمانی که به تکاپوهای 
زمینه چینی  برای  مخفی 
استقاللی  دعوت  جهت 
یظهره اهلل  من  به عنوان  خود 
بود،  مشغول  بیان  موعود  و 
در نامه ای که در واکنش به 
بدبینی مال محّمدجعفر نراقی 
نگاشت، کتمان عقیده کرد 
و ظهور من یظهره اهلل را در 
از  شانزدهم  باب  فارسی،  بیان  باب،  علیمحّمد  سّید   .4
باب  براساس همین گفتارهای  ازلیان  واحد دوم، ص 62. 
بین  را  یظهره اهلل  من  ظهور  زمان  فارسی  بیان  کتاب  در 
سال های 1511 و 2001 بیانی ـ که به ترتیب با »غیاث« 
و »مستغاث« مساوی هستند ـ دانسته و به بطالن دعوت 
میرزا هادی  حاج  نمونه،  به عنوان  می پرداختند.  بهاءاهلل 
دولت آبادی پس از اشاره به باب هفدهم از واحد دوم کتاب 
»غیاث«  از  اقرب  مقام  این  در  »اگر  نوشته:  فارسی  بیان 
جل  ـ  اعظم  نّیر  آن  ظهور  جهت  به  می شد  تصور  زمانی 
شأنه ـ هر آینه اشاره و ذکر می شد و با مالحظة خصوصیت 
مقام، ظاهر می شود که اول ازمنة متصوره به جهت ظهور 
آن جلوة ربانیه و حقیقت بهیة سبحانیه در عوالم ناسوتیة 
نور تجلی خود  به  را  انسانیه  تعینات  اراضی  ظلمانیه ـ که 
روشن فرماید که معنی »و اشرقت االرض بنور ربها« است 
ـ عدد غیاث خواهد بود.« )میرزا هادی دولت آبادی، فصل 

الكالم، ص 10(

ظاهری  تالش های  تمام  وجود  با 
ازل،  صبح  مقام  رعایت  در  بهاءاهلل 
نظر  گاه  او  نهانی  کوشش های 
بزرگان بابی را به خود جلب می کرد 
اعتراض وامی داشت.  به  را  ایشان  و 
و  فضل  »آثار  که  برآنند  بهائیان 
افضال و زمامداری و نمایش ارتفاع 
و استقالل در نشریات و اعمال آن 
به  بابی را  حضرت« برخی بزرگان 
او  به  اعتراض  و  »تعصب کشی« 

وامی داشت.
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است که  این در حالی  دانست؛1  سال مستغاث 
او دوسال بعد از نگارش این نامه، در آخر سال 

1279 ق.، خود را من یظهره اهلل خواند!2
در  بهاءاهلل  یاد شدة  گفتارهای  مهم  ویژگی 
در  که  است  آن  ازل  صبح  مقام  بزرگداشت 
یکی از آثار مهم بهائی به طبع رسیده و همین 
دیگر  نقل هایی  به  اطمینان  زمینه ساز  موضوع 
ازلیان آمده  در همین زمینه است که در آثار 
کاتب  مصطفی  میرزا  نمونه،  به عنوان  است. 
سال های  و  بود  بابی  کوشای  فعاالن  از  که  ـ 
درازی از عمر خود را برای استنساخ آثار آن 
گروه صرف کرد3 ـ در پاسخی که بر یکی از 
گفتارهای عباس افندی نگاشت به این موضوع 

اشاره دارد:
]پس از بازگشت میرزا حسینعلی از کردستان،[ 
به  اشاره  و  زمزمه  استعاره،  و  کنایه  به طور  باز 
مقاصد منویة خود نموده و نوشتجات به اطراف 
با مبلغین روانه کردند و ادعای او را در بعضی 

1. فاضل مازندرانی در معرفی این نامة طوالنی نوشته: »و 
به ثبت اثری دیگر از آن حضرت ]بهاءاهلل[ اکتفا می شود که 
در حدود سال 1277 نظر به مال جعفر نراقی صدور یافت و 
لحن بیان با آثار مذکوره متفاوت و در مقدمات اظهار صریح 
دعوی و دعوت می باشد«. )اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار 
اآلثار خصوصی، ج 5، ص 312( پیش از این آمد که بهاءاهلل 
من یظهره اللهی  دعوی  ق.   1279 سال  پایانی  ماه های  در 
خود را آشكار کرد. الزم به ذکر است که این نامه خود یک 
کتاب  پنجم  جلد  از   344 تا   312 و صفحات  است  رساله 

اسرار اآلثار خصوصی را در بر گرفته است. 
2. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 4، صص 

264 تا 268.
مقداد  سّید  نک.:  این شخص،  زندگی  از  آگاهی  برای   .3
نبوی رضوی، دیباچه ای بر تنبیه النائمین، صص 76 تا 80.

بعضی  چنان که  نمودند  ابراز  پرده  در  بالد 
فقرات  از  و  رسید  اطراف  به  که  او  نوشتجات 
آنها بعضی از مدققین استشمام ادعا نموده و قال 
مال  جناب  چنانچه  افتاد،  اصحاب  میان  در  قال 
ایشان نوشتند که:  محّمدجعفر نراقی شرحی به 
»من از آن جناب استشمام رایحة بعضی ادعاها 
می نمایم و از سوق عبارات شما بعضی خیاالت 
می فهمم سهل است، از زبان بعضی از اصحاب 
به  نمی  دانم  می شنوم؛  بعضی کلمات  آن جناب 
چه حمل نمایم«؟! در جواب او و دیگران لوح 
بسیار طوالنی ـ که سواد آن نزد اکثر بیانّیین 
استیحاش و  مقام تعرض و  موجود است ـ در 
عری و بری بودن از ادعا و عبودیت حضرت 
ثمره ]صبح ازل[ ـ که فوق آن متصور نمی شود 
و امکان ندارد ـ به همة آنها آن لوح را نوشت 
این  از  اهلل  »سبحان  می نویسد:  که  آنجا  تا 
خیاالت مفقودة معدومه و از این بیانات خبیثة 
رضای  »از  می نویسد:  که  آنجا  تا  مردوده!«. 
نواهی  و  اوامر  از  و  نشوید  غافل  مبارکشان 
به  قسم  دانی،  فانی  عبد  این  بازنمانید!  ایشان 
خدا، که خائف و متزلزلم که چگونه از شرایط 
عبودیت برآیم و علم خدمت برافرازم! در کل 
آن بر کل ارض ساجدم طلعت مبارکشان را« 
ذلیلی  عبد  مگر  »نیستم  می نویسد:  که  آنجا  تا 
در ساحت قدسشان! چشم های غافلین در خواب 
است و چشم این بنده از خوف بیدار و پیوسته 
منتظر رحمت است و جمیع نفوس آرمیده اند و 
این جسد بر خاک ذلت افتاده، مترصد عنایت 
است! این که در عرایض به ساحت قدس ایشان 
یا  اللهم  »سبحانک  شده:  عرض  ازل[  ]صبح 
الهی! تری بان کل العیون نائمون علی فراشهم 

و عین البهاء منتظرة لبدایع رحمتک و کل العباد 

الرجاء علی  مسترقدون علی بساط عزهم و طلعة 

وجه التراب مشتاقة بطرائر رأفتک«، سبحان اهلل! 

مگر از برای عبد تلقاء ظهور وجودی است که 

تلقاء  عدم  برای  از  است  ذکر شود؟! چه شأن 
مظهر آیات القدم و چه ذکری است از فانی در 
ساحت  در  مفقود  عبد  کجاست  و  باقی  عرش 
سلطان وجود و چه مقام است از برای مملوک 
نزد مالک یا از برای ذلیل نزد عزیز یا از برای 
آن چه  برای  از  استغفراهلل  بل  عالی؟!  نزد  دانی 
ذکر شده و می شود! کل مفقود صرفیم و مفقود 

بحت. الی آخر«. 
عریضه های  در  عبودیت  اظهار  بخواهم  هرگاه 
او را بنویسم، باید یک کتاب بزرگ جداگانه 
بنویسم.... و همچنین، پیش از ادعا، ]زمانی که[ 
بعضی از مؤمنین از ایشان سؤال نموده بودند که: 
»سرکار در چه رتبه و در چه مقام می باشد؟«، 
مقام  و  هدایت  شمع  را  ثمره  حضرت  مقام 
خودش را مقام فانوس که آن شمع هدایت را 
از تندباد حوادث حفظ نماید مذکور داشته...«.1

گذشته از این، زمانی که ازلیان به انتشار جدید 
کتاب تنبیه النائمین پرداختند، در بخش پایانی 
آن کتاب، تصویری از یکی از آثار بهاءاهلل را 
آوردند که در آن به ریاست صبح ازل اذعان 
وصیت نامه های  از  یکی  نوشته،  این  داشت. 
به خط  بوده و  به زبان عربی  بهاءاهلل است که 
خطاط مشهور او، میرزا حسین مشکین قلم، نوشته 
شده است. در پایان آن نیز دستخط خود بهاءاهلل 
به  به »عبودیت خود  دیده می شود که در آن 
وجه خدا« ـ که همان صبح ازل باشد ـ اشاره 
کرده است.2 نگارنده در جایی دیگر به تحلیل 
1. میرزا مصطفی کاتب، جواب لوحی از عباس افندی، صص 
44 تا 47. با بررسی کتاب اسرار اآلثار خصوصی دیده می شود 
که عبارات نامة بهاءاهلل که از سوی فاضل مازندرانی آورده 
میرزا  یادشدة  عبارات  به  زیادی  بسیار  شباهت های  شده، 
مصطفی کاتب دارند. )باید دانست این نسخة خطی بدون نام 

است و عنوان یادشده از طرف نگارنده است.(
کتاب  چاپی  نسخة  مقدمة  دولت آبادی[  ]ناصر  نک.:   .2
تنبیه النائمین، صص 6 و 7. تصویر صفحات این وصیت نامه 
نگارش  از  آگاهی  برای  است.  شده  گراور  کتاب  پایان  در 
برادر  )نوة  دولت آبادی  ناصر  سوی  از  کتاب  آن  مقدمة 

این مکتوب پرداخته و تصویرش را نیز آورده 
است.3

نمونة دیگر از بابیان ازلی مال رجبعلی قهیر است 
بهاءاهلل  بر  خود  ردیة  رسالة  از  بخشی  در  که 
نوشته: »کالم خود مدعی را ذکر نمایم که به 
او مگر  نوشته که: »نیستم در ساحت  اصحاب 
عبد ذلیل« و به خود آن حضرت نوشت: »اما 
فارحم  دارک؟  فی   

ً
بعوضة و  بیتک  فی   

ً
ا

ّ
بق کنت 

بر مأل گفت  ابن امتک!« و سایر کلماتی که 

لیکون  اکناف  و  اطراف  کل  به  نوشت  و 
4.»

ً
حجةاهلل علی العالمین جمیعا

نقطة  الواح خط  از  معرفی کتاب قسمتی 
اولی و آقا سّید حسین کاتب

دولت آبادی  قمرتاج  و  فخرتاج  که  زمانی 
دولت آبادی:  یحیی  میرزا  حاج  )خواهران 
بزرگ ترین شخصیت ازلیان پس از درگذشت 
صبح ازل( به سال های 1328 و 1329 ش. ـ که 
10  سال  و  ازل  وفات صبح  از  38  سال  حدود 
دولت آبادی  یحیی  میرزا  حاج  درگذشت  از 
بازماندگان  از  تا  رفتند  قبرس  به  ـ  می گذشت 
از  ایشان  از  برخی  با  یابند،  آگاهی  ازل  صبح 
ازل(،  صبح  )پسر  ازل  عبدالعلی  میرزا  جمله 
جالل ازل )پسر میرزا عبدالعلی(، عالیه روحی 
نک.:  ازلیان(،  محققان  از  و  دولت آبادی  یحیی  میرزا  حاج 
عزیه خانم نوری و همكاران، تنبیه النائمین، بخش »تصاویر 

و اسناد«، سند شمارة 59.
3. سّید مقداد نبوی رضوی، نوشته هایی از میرزا حسینعلی 
روایت  )به  ازل  صبح  یحیی  میرزا  از  اطاعت  در  بهاءاهلل 

بهائیان(، صص 342 تا 352.
4. مال رجبعلی قهیر، کتاب مال رجبعلی قهیر، برگ 24. 
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)دختر شیخ احمد روحی و نوة صبح ازل( و... 
و  ازل  صبح  آرامگاه  تعمیر  به  و  شده  آشنا 
بررسی آثار باقی مانده در منزل او پرداختند.1 در 
این میان، عالیه روحی جعبه ای از اسناد شخصی 
صبح ازل را ـ که از خاله اش )دختر صبح ازل 
رسیده  او  به  کرمانی(  آقاخان  میرزا  همسر  و 
بود ـ به قمرتاج دولت آبادی داد تا با خود به 
ایران ببرد. در آن جعبه اسناد و نوشته های بسیار 

مهمی دیده شد.2
در حدود سال 1336 ش.، قمرتاج دولت آبادی 
زمان:  )آن  ابراهیمی  محّمدصادق  کمک  با 
چاپ  به  که  ـ  ازلیان(  شخصیت  برجسته ترین 
برخی  و  ازل  صبح  باب،  از  آثاری  محدود 
بزرگان بابی مشغول بودـ  برخی از اسناد قبرس 
به نام  کتابی  در  دیگر  اسناد  برخی  با  همراه  را 
قسمتی از الواح خط نقطة اولی و آقا سّید حسین 
کاتب به چاپ رساند. این مجموعه دربرگیرندة 
و  باب  علیمحمد  سّید  خط  به  دست نوشته   20
کاتب مشهور او، سّید حسین یزدی، است که به 
تعبیر بهائیان »مّطلع بر اسرار این ظهور« بود.3 

بخش  نفس،  حدیث  دولت آبادی،  قمرتاج  نک.:   .1
»مختصرشرح زندگانی ایمانی من«، صص 37 تا 41.

2. شرح آن مسافرت و آن اسناد را قمرتاج دولت آبادی در 
مكتوبات خود آورده است. نگارنده در آینده به تحلیل آن 

مكتوبات خواهد پرداخت.
3. سّید حسین یزدی در زمان اقامت باب در اصفهان کاتب 
آثار او شد و این منصب را در ماکو و چهریق نیز برعهده 
داشت. در زمان اعدام باب، از روی مصلحت رفتار کرده و 
»مصون و محفوظ از قتل« گردید. وی سرانجام به سال 
1268 ق. در واقعة کشتار بابیان پس از سوءقصد نافرجام به 
ناصرالدین شاه کشته شد. او در مجموع چهارسال آخر حیات 
باب را با او گذراند و به گفتة بهائیان »مطلع بر اسرار این 

همراه  به  اشاره  از  پس  کتاب،  این  مقدمة  در 
چون  خونباری  حوادث  با  بابیان  جنبش  بودن 
جنگ های مازندران، زنجان، نیریز و نیز کشتار 
بابیان پس از سوءقصد نافرجام به ناصرالدین شاه 

آمده:
... حدوث این سوانح از یکطرف و بروز وقایع 
داخلی و انقسام آنان به ازلی و بهائی و کشتار 
دیگر،  طرف  از  بهائیان  به دست  بابیه  بزرگان 
موجب شد که نه تنها نفوس بی شماری از این 
طایفه از بین رفتند بلکه نوشتجات و آثار آنان 
نیز از دستبرد تلف مصون نماند و یک قسمت 
عمده از خطوط اصل و کتب و نوشتجات آنها 
در خالل حوادث به دست دشمنان ایشان افتاده و 
از بین رفت و قسمت دیگر، به خصوص خطوط 
اصل نقطة اولی ]باب[ که در دست پیروان بیان 
میرزا  ادعای  با  منافی  آنها  مندرجات  و  مانده 
حسینعلی بهاء بود، قبل از افشاء ادعا، به دستور 
خود او ـ که آن وقت واسطة ارسال مکاتبات 
بابیه با صبح ازل در بغداد بود ـ به وسیلة ایادیش 
جمع آوری گردید و بالنتیجه، از خطوط بی شمار 
نزد  و کنار  معدودی در گوشه  اولی جز  نقطة 
مؤمنینی که با همة مشکالت به جان در حفاظت 
آنها کوشیدند نماند.... بعضی از توقیعات و یا به 
اصطالح بابیه، الواح مهم تاریخی ـ که تا حال 
از تصاریف روزگار مصون مانده و اصول آنها 
در دست است4 ـ در این مجموعه گراور شد تا 
این آثار گران بها به صورت حقیقی خود محفوظ 

مانده و در دسترس عموم قرار گیرد...«.5

ظهور« بود. وی از سوی باب به »عزیز« )اسم اهلل العزیز( 
نامبردار شد و با عنوان »کاتب« و »کاتب البیان« شهرت 
پیدا کرد. )اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 

3، صص 459 و 460(
4. منظور از »اصول« همان نسخه های اصلی است.

5. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی از 
الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، مقدمة ناشر، ص الف.

فخرتاج و قمرتاج دولت آبادی در میان بازماندگان میرزا یحیی صبح ازل در قبرس

)حدود سال 1328 ش.(

در این تصویر میرزا عبدالعلی ازل )فرزند صبح ازل( و همسرش در وسط نشسته اند. در ردیف پشت، از سمت 
چپ، نفر نخست: فخرتاج دولت آبادی، نفر چهارم: جالل ازل )پسر میرزا عبدالعلی ازل(، نفر پنجم: عصمت خانم 
)دختر میرزا بدیع اهلل فرزند بهاءاهلل، و همسر جالل ازل(، نفر ششم: محّمد رشاد: نوة شیخ احمد روحی و نفر 
هفتم: قمرتاج دولت آبادی ایستاده اند. این دو خواهر حدود ده سال پس از درگذشت برادرشان، حاج میرزا یحیی 
دولت آبادی )جانشین صبح ازل در مقام شهید بیان(، به قبرس رفتند تا از بازماندگان صبح ازل آگاهی یابند. ایشان 
در آن مسافرت به بازسازی آرامگاه صبح ازل پرداختند و توانستند اسناد مهمی از مجموعة شخصی او )مانند »لوح 
وصایت« و »لوح مکتب خانة من یظهره اهلل«( را به ایران بیاورند. برخی از آن اسناد حدود شش سال بعد در کتاب 
قسمتی از الواح خط نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب آورده شد.
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دربارة  توضیح  ناشر  مقدمة  از  دیگر  بخشی 
اهمیت باالی تاریخی این اسناد است:

باید دانست که آن چه در این مجموعه گراور 
فراوان  سود  و  اهمیت  واجد  نظر  دو  از  شده، 
تاریخی است. یکی اصالت خطوط که قسمتی 
کاتب  خط  بعضی  و  اولی  نقطة  دست  خط 
معروف او، آقا سّید حسین یزدی، است که وی 
از حروف حی و مدت طوالنی در محبس ماکو 
و چهریق در محضر نقطة اولی و کاتب وحی 
او بوده است و دیگر، عظمت موضوع این الواح 
و تاریخی بودن آنهاست که غالب آنها مربوط 
به اعالم وصایت و مرآتیت میرزا یحیی صبح 
ازل و دستوراتی است که نقطة اولی دربارة او 

به پیروانش داده است.1
عدد   10 ارتباط  مجموعه،  این  اسناد  بررسی  با 
از آن نوشته ها با موضوع جایگاه صبح ازل در 
نگاه باب و کاتب او دانسته می شود. همچنین، 
یک دست نوشته از باب دربارة من یظهره اهلل در 
آن آورده شده است. براساس آنکه دایرة انتشار 
از  پس  و  بود  محدود  بسیار  مهم  مجموعة  این 
گذشت دهه هایی چند از انتشار آن هنوز مورد 
توجه عمومی پژوهشگران این حوزه از تاریخ 
ایران قرار نگرفته، نوشتة پیش رو بر آن است تا 
آن اسناد ده گانه را شناسانده و در برخی موارد، 
عالوه بر نقل توضیح ناشر، به شرح برخی نکات 

تاریخی دیگر نیز بپردازد.

1. پیشین، مقدمة ناشر، ص ب.

محّمدصادق ابراهیمی

او از نوادگان حاج محّمدکریم خان کرمانی بود و مانند 
خویشان خود مذهب شیخی داشت اما به واسطة آمد 
و شد با ازلیان کرمان به ایشان پیوست و مورد توجه 
حاج میرزا یحیی دولت آبادی )جانشین صبح ازل در 
مقام شهید بیان( قرار گرفت. او پس از درگذشت حاج 
میرزا یحیی دولت آبادی بزرگ ترین شخصیت ازلیان 
بود و در نگاه برخی از ایشان در میان شهداء بیان جای 
داشت. این پژوهش با گمان بر آن است که حاج میرزا 
یحیی دولت آبادی او را بدون آگاهی اغلب ازلیان 
شهید بیان دانسته و آیین باب را به او سپرده بود. 
دستخط او در زیر تصویر باال نشان از آن دارد که این 
عکس در شهریور 1318 ش. )حدود سه ماه پیش از 
درگذشت حاج میرزا یحیی دولت آبادی( برداشته شده 
است. قمرتاج دولت آبادی اسناد قبرس را در اختیار 
او قرار داد و بر همین اساس بود که کتاب قسمتی از 
الواح خط نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب را آماده 
شد. 

باب و سّید حسین کاتب  نوشته های  متن 
دربارة مقام صبح ازل

1. نوشتة باب مشهور به »لوح وصایت«

متن لوح:
ً
را �ی  کب

ً
را �ی ر �تکب اهلل اکب

م ایل اهلل  �یّ م�ن الت داهلل امله�ی ا�ب من عن ا کت هن
م. �یّ م�ن الت امله�ی

اهلل  ایل  لک  �تل   . و�ن دوؤ مب اهلل  من  لک  �تل 
. ودو�ن �ی

ن  رک اهلل للعامل�ی ل دن ی ب ل �ن ب
ا�ب من عیل �ت ا کت هن

اهلل  رک  دن د  اولحی اسم  اسهم  دل  �ی من  ایل 
. ن للعامل�ی

 . و�ن دوؤ �ب ا�ن لی �ی ط�ت الب ت �تل لک من �ن
ا�ن و  �ی ل �ن الب رن �ن �ن ما  ح�ن د! �ن ا�ن �ی اسم اولحی

م. �ی �نک صلراط ح�ت عن � �ن رم �ب
ؤ
ا

وره. �ت اهلل و �ن )همر( ا�ن�ن ا�ن ح�ب
ً
را �ی  کب

ً
را �ی ر �تکب اهلل اکب

وادح  ح�ت  من   
ً
وادحا اک  ن وه�ب �ت  م!  رک�ی �ی  ا�ن 

�ن  لن �ب داهلل و لت ل من عن رن �ن لک ما �ن طن ��ن االول لت
�ت  �ی

آ
ا ب  ک�ت �ی عّم�ن  ل�ن  س�ؤ لت و  د  اولحی اسم  ایل 

. ملو�ن م رماد اهلل ال�ت ت اهلل ما ا�ن
رن  �ی اعلرن هو  اال  اهل  ال   � ا�ن اهلل  د  �ش )همر( 

1. �ب امل��ب

1. پیشین، صص 1 و 2.

لوح نخست: نوشتة باب که پیروان صبح ازل از آن با عنوان »لوح وصایت« یاد کرده اند.
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توضیح ناشر:
توقیع معروف نقطة اولی در تنصیص به این که 
نگاه داری بیان و امرنمودن به آن با صبح ازل 
است. بعد از تکبیر می نویسد: »این کتابی است 
خداوند  به سوی  قیوم  مهیمن  خداوند  جانب  از 
مهیمن قیوم. همه از خداوند ابتدا شده و به سوی 
خداوند بازگشت می نمایند. این کتابی است از 
علی قبل نبیل1 به کسی که نامش معادل با اسم 
وحید است«.2 و در پایان این لوح، ضمن بیان 
حفظ  است،  اولی  نقطة  از  همه  ابتدای  این که 
آن چه در بیان نازل شده و امر به آن را به صبح 
ازل دستور داده و او را صراط عظیم حق معرفی 
با مهری که سجع  را هم  لوح  می نماید و ذیل 
آن »اننی انا حجة اهلل و نوره« می باشد مهر کرده 
و نکتة شایان توجه در این توقیع تاریخی این 
است که به هر عنوانی خود را در آن وصف 
نموده، عینًا مرآت خویش را نیز توصیف کرده 

است. 
خطاب  کریم«  یا  »ان  به  که  مقابل  صفحة 
همان  با  اولی  نقطة  خط  اصل  در  و  نموده 
متصل  هردو  وحید،  به  خطاب  صفحة  نخستین 
است3  کریم  به  خطاب  می باشد،  یکدیگر  به 

1. توضیح ناشر: نبیل عدداً با محمد برابر و مراد از علی قبل 
نبیل علیمحّمد است. 

2. توضیح ناشر: وحید عدداً با یحیی برابر و از اسماء صبح ازل 
است و چنانكه مالحظه می شود، در اصل لوح، در این موضع، 

خود و صبح ازل، هردو را ذکر اهلل للعالمین نامیده است.
3. توضیح ناشر: کریم مراد مال عبدالكریم قزوینی )کاتب 
معروف نقطة اولی( و از شهدای سال 1268 قمری تهران 
هم  احمد  آثار  در  و  شد  کشته  فجیعی  وضع  به  که  است 

نامیده شده.

به  ما  کریم!  »ای  می نویسد:  تکبیر  از  پس  و 
تو یک واحد از حق واحد اول را بخشیدیم تا 
آن چه را که از نزد خداوند نازل شده، نگاهداری 
نموده و به اسم وحید برسانی و هرچه را از مراد 
خداوند نمی دانید، از کسی که آثار خداوند را 
می نویسد،4 بپرسید و سجع مهر ذیل آن: »شهد 

اهلل انه لا اله الا هو العزیز المحبوب« می باشد.5 

آن  به  لوح  این  شرح  در  ناشر  که  نکته ای 
جایگاه صبح  بررسی  در  مهمی  نقش  پرداخته، 
مظهر  را  خود  باب  دارد.  باب  نگاه  در  ازل 
موضوع  این  به  توجه  با  می دانست.  ظهوراهلل 
کتاب  )هذا  لوح  این  نخست  جملة  که  است 
من عنداهلل المهیمن القیوم( معنی دار می شود. به 
عبارت دیگر، در نگاه او، این خداوند است که 
مبناست  همین  بر  می گوید.  سخن  او  زبان  از 
که باید به جملة دوم )الی اهلل المهیمن القیوم( 
که  است  مخاطب  دربارة  جمله  این  پرداخت. 
صبح ازل باشد و نشان می دهد که او نیز در نگاه 

باب، مظهر ظهوراهلل بود.
نکتة مهم دیگر این لوح این است که باب، هم 
خود و هم صبح ازل را »ذکر اهلل للعالمین« نامیده 
است. این خطاب نیز بیانگر همان شأن پیشگفتة 
صبح ازل در نگاه باب است. وی سپس، حفظ 
آیات بیان و امر به آن را به صبح ازل دستور 
عظیم«  حق  »صراط  را  او  آن،  از  پس  و  داده 

خوانده است.

4. توضیح ناشر: مراد آقا سّید حسین کاتب است که او نیز 
در واقعة 1268 به شهادت رسید.

5. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی 
از الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، صص ب و پ.

این  مطالب  مجموع 
دارد  آن  از  نشان  لوح 
زمان  در  ازل  صبح  که 
مقامی  آن  شدن  صادر 
بسیار واال در نگاه باب 
روشن  بود.  کرده  پیدا 
باید  بابیان  که  است 
پیروی  کسی  چنین  از 
آن  ازلیان  می کردند. 
نوشته را با عنوان »لوح 

وصایت« می شناختند.1
از  رونوشتی  ازل  صبح 
کتاب  در  را  لوح  این 
در  و  آورد  مستیقظ 
داد.2  قرار  بابیان  اختیار 
بعد  سال   54 حدود 

ادوارد  که  زمانی  آن،  از 
کتاب  از  نسخه ای  براون 

بابیان  تاریخ  قدیمی ترین  ـ که  را  نقطة الکاف 
مقدمه اش  در  رساند،  طبع  به  ـ  می دانست 
رونوشتی دیگر را ـ که به خط صبح ازل بود 
واکنش  شناساند.3  عموم  سطح  در  و  آورد  ـ 
بهائیان به کتاب نقطة الکاف و مقدمة آن بسیار 
تا آن کتاب  آنان کوشش کردند  بود.  سخت 
نزد  ازل  صبح  مقام  بزرگی  به  آشکارا  که  را 
1. عطّیه روحی، شرح حال مختصری از زندگانی حضرت 

ثمره )صبح ازل(، ص 4.
بی تا.،  بی نا.،  بی جا.،  مستیقظ،  ازل،  صبح  یحیی  میرزا   .2

ص 381.
ناشر  مقدمة  نقطة الكاف،  کاشانی،  جانی  میرزا  حاجی   .3

کتاب، ص لد.

دست  ساختة  و  بی اصالت  داشت،  اشارت  باب 
به  بود که  مسیر  دهند.4 در همین  ازلیان جلوه 
کتاب  عبدالبهاء،  پی درپی  دستورهای  سبب 
کشف الغطاء عن حیل األعداء ازسوی دو داعی 
مشهور بهائی، میرزا ابوالفضل گلپایگانی و سّید 
مهدی گلپایگانی، به نگارش درآمد و با ادبیاتی 
سخت به نکوهش صبح ازل، پیروانش و براون 

4. به عنوان نمونه، روح اهلل مهرابخانی، نقطة الكاف را »کتاب 
مجعول« خوانده و نامه ای از میرزا ابوالفضل گلپایگانی را 
آورده که در آن به دخالت میرزا مصطفی کاتب در نگارش 
)روح اهلل  دارد.  اشاره  خبیث«  نقطة الكاف  محرَّف  »کتاب 
مهرابخانی، شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانی، 

صص 448 و 449(

رونوشت لوح نخست به خط صبح ازل که ادوارد براون 
آن را در مقدمة کتاب نقطة الکاف آورده است.
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نسبت  نویسندة دوم  پرداخت.1 سختی رویکرد 
به ازلیان تا آنجا بود که برای بزرگداشت مقام 
بهاءاهلل، به طعن غیرمستقیم باب نیز پرداخت!2 

با توجه به اصل این لوح که به خط خود باب 
است ـ و از قبرس توسط قمرتاج دولت آبادی 
به ایران آورده شد ـ درستی و اصالت رونوشته 
و  مستیقظ  کتاب های  در  که  ازل  صبح 

نقطة الکاف آمده، نتیجه می شود.

در  که  ـ  خطی  نسخة  روی  از  را  نقطة الكاف  براون،   .1
رساند.  به طبع  ـ  نگهداری می شود  پاریس  ملی  کتابخانة 
)حاجی میرزا جانی کاشانی، نقطة الكاف، مقدمة ناشر کتاب، 
نسخه ای  پرینستون  دانشگاه  کتابخانة  در  یه(  و  ید  صص 
به  آن  کتابت  زمان  که  است  موجود  کتاب  این  از  دیگر 
به  بازمی گردد. الزم  براون  نسخة  کتابت  از  پیش  یكسال 
ذکر است که پیش از این، مقاله ای در کتابشناسی نسخة 
William Mc�  دانشگاه پرینستون به طبع رسیده است:
 Cants and Kavian Milani, The History and
 Provenanace of an Early Manuscript of the

 )Nuqtat al�Kaf dated 1268 )1851�52
2. سّید مهدی گلپایگانی ابتدا صورت عریضة  ناصرالدین 
مجلس  دربارة  که  ـ  را  قاجار  محّمدشاه  به  ولیعهد  میرزا 
محاکمة باب در تبریز بود ـ آورده است. سپس، برای نشان 
ذکر  به  پادشاهان،  به  نسبت  بهاءاهلل  و سطوت  قهر  دادن 
در عمل  و  پرداخته  بهاءاهلل  قهرآمیز  الواح  و  باب  توبه نامة 
و  انابه  عریضه،  این  در  »چون  است:  کرده  خوار  را  باب 
آن حضرت  سپردن  مهر  به  پا  التزام  و  باب  استغفارکردن 
مذکور است، مناسب چنان به نظر می آید که صورت همان 
فائده در  نیز محض تكمیل  را  ]توبه نامه[  مبارک  دستخط 
از  که  الواحی  با  را  آن  موازنة  و  سازیم  مندرج  مقام  این 
به جهت  اعظم ]عكا[  ]بهاءاهلل[ در سجن  قلم جمال قدم 
ملوک و سالطین عالم نازل گردیده، به دقت اولی البصائر 
آورده  را  باب  توبه نامة  کامل  متن  سپس  وی  واگذاریم.« 
ابوالفضل گلپایگانی و سّید مهدی گلپایگانی،  است )میرزا 

کشف الغطاء عن حیل األعداء، ص 204(. 

تأیید اصالت  لوح،  این  نکتة مهم دیگر دربارة 
این شخص  است.  افنان  ابوالقاسم  سوی  از  آن 
که از خاندان معروف افنان به شمار می رفت،3 
سال ها سمت کلیدداری منزل باب در شیراز را 
ـ  است  بهائیان  حج  مکان  دو  از  یکی  که  ـ 

برعهده داشت.4 وی در شرح این لوح نوشته:
رونویسی  خود  خط  به  را  لوح  این  میرزا یحیی 
عالوه  فرستاد....  براون  پروفسور  برای  کرده، 
بر این، ازلی ها نیز در همین اواخر این لوح را 
در کتابی زیر عنوان قسمتی از الواح خط نقطة 
منتشر  و  چاپ  سّید حسین کاتب  آقا  و  اولی 

کرده اند.5
است  آن  بر  خود  گفتار  از  بخشی  در  افنان 
که در این لوح »هیچ اشارة صریحی به مسألة 
با  است.«6  نشده  جانشین  انتخاب  و  وصایت 
توجه به آن چه پیش از این آمد، میزان درستی 
دیدگاه او روشن است اما نکته اینجاست که او 
ندارد،  ازل  مقام صبح  به  نظری  هیچ  این که  با 

اصالت صدور این لوح را نفی نکرده است. 

3. معنی اصطالحی »افنان« در ادبیات بهائیان بدین شرح 
است: »به موجب آثار نازله از قلم حضرت بهاءاهلل، این کلمه 
به منتسبین حضرت نقطة اولی اطالق گشته و این سلسلة 
جلیله غالبًا از طریق انتساب به والدة ماجده و حرم مبارکة 
آن حضرت این افتخار را یافته و به نام افنان شهرت پیدا 
افنان سدرة رحمان،  کرده اند« )محّمدعلی فیضی، خاندان 

ص 10(.
لمن  اهلل  حكم  »قد  می گوید:  اقدس  کتاب  در  بهاءاهلل   .4
)میرزا حسینعلی  النساء....«  البیت دون  منكم حج  استطاع 
بهاءاهلل، کتاب اقدس، صص 27 و 28( و شوقی ربانی در 
شرح آن نوشته: »حج بیت که بر رجال است، بیت اعظم 
در بغداد و بیت نقطه در شیراز مقصود است. هریک را که 
حج نمایند کافی است. هرکدام نزدیک تر به هر بلد است، 
اهل آن بلد آن را حج کنند.« )شوقی ربّانی، رسالة سؤال و 

جواب، ص 52(
5. ابوالقاسم افنان، عهد اعلی، ص 565.

6. پیشین، ص 502.

2. لوحی طوالنی از باب خطاب به صبح 
ازل 

اهلل اقدس

انت  انک  اللهم  قل  الاهین  ذی  الاله  اهلل  بسم 

الهان  و  بینهما  ما  و  الارض  و  السموات  سبحان 

تخلق  دونهما  ما  و  الخلق  و  الامر  جبروت  فی  من 

 
ً
ما تشاء بامرک انک کنت علی ما تشاء مقتدرا

قل اللهم انک انت اقدس الاقدسین لیسبحنک 

و  بینهما  ما  و  الارض  و  السموات  فی ملکوت  من 

ما  و  الخلق  و  الامر  ملکوت  فی  من  لیقدسنک 

اعلم  انت  انک  بامرک  تشاء  ما  تبدع  دونهما 

و  السموات  الوه  انت  انک  اللهم  قل  الاعلمین 

الامر  فی ملکوت  و سبوح من  بینهما  ما  و  الارض 

و الخلق و ما دونهما و قدوس من فی جبروت البدء 

و الختم و ما بینهما و انک انت اسبح الاسبحین 

لنیعزب من  الالها  اله  انت  انک  اللهم  سبحانک 

علمک من شیء لا فی السموات و لا فی الارض و لا 

بینهما و انک انت اقد الاقدرین بسم اهلل القدس 

ذی القداسین.

ذالک  تبارک اهلل من  الاله  الاله  اهلل  باهلل  هو هو 

الربب  تبارک اهلل من ذالک  المئاله  المئله  له  الا 

الکون  ذالک  من  اهلل  تبارک  المترابب  المتربب 

الازل  ذالک  من  اهلل  تبارک  المتکاون  المتکون 

القدم  ذالک  من  اهلل  تبارک  المتازل  المئتزل 

المقتدم المتقادم بسم اهلل السبح ذی السبحاء.

من  اهلل  تعالی  السلط  السلط  اهلل  باهلل  اهلل  اهلل 

ذالک  من  اهلل  تعالی  المتجاهر  الجوهر  ذالک 

الجرد  ذالک  من  اهلل  تعالی  المتطارز  الطرز 
لوح دوم: نوشته ای طوالنی از باب خطاب به صبح ازل.
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المتسازج  السزج  ذالک  من  اهلل  تعالی  المتجارد 

اهلل  تعالی  المتناقب  النقب  ذالک  من  اهلل  تعالی 

ذالک  من  اهلل  تعالی  المتثامر  الثمر  ذالک  من 

العالمین  رب  اهلل  تبارک  المتحاکم  الحکم 

تبارک اهلل مقصود  العالمین  تبارک اهلل محبوب 

العالمین تبارک اهلل محمود العالمین سبحان ذی 

الباذخ  الجلال  ذی  سبحان  و  المنیع  الشامخ  العز 

و  العظیم  الفاخر  الملک  ذی  سبحان  و  الرفیع 

سبحان ذی العز الباهر الکریم.

الوزر  اهلل  باهلل  انا  انا  الازالین  ذی  الازل  اهلل  بسم 

الوزر تباهی اهلل من ذالک الشرق الاشرق تباهی اهلل 

ذالک  من  تباهی اهلل  الابرق  البرق  ذالک  من 

الاحقق  الحقق  ذالک  من  تباهی اهلل  الارقق  الرقق 

الاسبق تباهی اهلل من  السبق  تباهی اهلل من ذالک 

ذالک الشفق الاشفق تباهی اهلل من ذالک السبق 

الاسبق تباهی اهلل من ذالک الحقق الاحقق.

اهلل  باهلل  انت  انت  القدماء  ذی  القدم  اهلل  بسم 

القدر القدر ما شاء اهلل من ذالک الجلل المتجالل 

ما شاء اهلل من ذالک الجمل المتجامل ما شاء اهلل 

من ذالک الکمل المتکامل ما شاء اهلل من ذالک 

الفضل  ذالک  من  اهلل  شاء  ما  المتعال  العدل 

المتفاضل ما شاء اهلل من ذالک القبل المتقابل 

تعالی  المتعاکس  البلور  ذالک  من  اهلل  شاء  ما 

اهلل عن کل ما خلق و یخلق قل کل عباد له و 

کل له عابدون.

لتوتین  الئلاهین  الهان  انت  انک  اللهم  قل 

تشاء  الالوهیة عمن  لتنزعن  و  تشاء  الالوهیة من 

و لتعزن من تشاء و لتذلن من تشاء و لتنصرن من 

ملکوت  قبضتک  فی  تشاء  من  لتخذلن  و  تشاء 

کنت  انک  بامرک  تشاء  ما  تخلق  شیء  کل 

ربان  انت  انک  اللهم  قل   
ً
قدیرا شیء  کل  علی 

الربوبیة  لتوتین  بینهما  ما  و  الارض  و  السموات 

لتوتین  و  تشاء  عمن  الربوبیة  لتنزعن  و  تشاء  من 

الامر من تشاء و لتمنعن الامر عمن تشاء و لتقربن 

من تشاء و لتعبدن من تشاء و لتحیین من تشاء و 

لتمیتن من تشاء و لتفقرن من تشاء و لتغنیین من 

تشاء و لتبعثن من تشاء عمن تشاء و لتقبین من 

تشاء فی من تشاء لنیعزب من علمک من شیء لا 

فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما و انک 

اللهم انک انت ملکان   قل 
ً
کنت بکل شیء علیما

الملکاء لتوتین الملک من تشاء و لتنزعن الملک 

عمن تشاء و لتعلمن العلم و الحکمة من تشاء و 

لتمنعن العلم و الحکمة عمن تشاء و لتهدین من 

کیف  تشاء  ما  و  تشاء  من  بین  لتحولن  و  تشاء 

فی  لا  و  السموات  فی  لا  شیء  من  لنیعجزک  تشاء 

الارض و لا ما بینهما تبدع ما تشاء بامرک انک 

.
ً
کنت علی کل شیء مقیتا

هو اهلل یا من له البهی و البهیوت یا من له الجل و 

الجلیوت یا من له الجمل و الجملوت یا من له الکمل 

له  یا من  العظموت  و  العظم  له  یا من  الکملوت  و 

الکرم و الکرموت یا من له النصر و النصروت یا من 

له الفتح و الفتحوت یا من له الملک و الملکوت یا 

من له الجبر و الجبروت یا من له السلط و السلطوت 

یا من له القهر و القهروت.

اهلل هو یا من له النورة و النوروت یا من له الکبریة 

له  یا من  العززوت  و  العزیة  له  یا من  الکبروت  و 

القدروت  و  القدریة  له  من  یا  العلموت  و  العلیة 

و  الشرفیة  له  من  یا  الحبوت  و  الحبیة  له  من  یا 

له  من  یا  الغلبوت  و  الغلبة  له  من  یا  الشرفوت 

الازلوت  و  الازلیة  له  من  یا  القدموت  و  القدمیة 

یا من له الحکمیة و الحکموت یا من له القربیة 

و القربوت یا من له الصبریة و الصبروت یا من له 

الرفعیة و الرفعوت.

هو انا یا من له الولایة و الاوتلاء یا من له القدارة 

و الاقتدار یا من له الحشامة و الاحتشام یا من له 

الشکواوة و الاشتواک یا من له الجلالة و الاجتلال 

الفخارة  له  من  یا  الاکتمال  و  الکمالة  له  من  یا 

له  من  یا  الانتبال  و  النبالة  له  من  یا  الافتخار  و 

الشرافة و الاشتراف یا من له اللطافة و الالتطاف 

یا من له السلاطة و الاستلاط یا من له الملاکة 

له  من  یا  الاطتراز  و  طرازة  له  من  یا  الامتلاک  و 

الوزارة و الاوتزار.

و  الطرز  له  من  یا  العزان  و  العزز  له  من  یا  هو  انا 

الطرزان یا من له القدر القدران یا من له العلم و 

العلمان یا من له الظهر و الظهران یا من له السلط 

له  من  یا  الطرزان  و  الطرز  له  من  یا  السلطان  و 

الفخر و الفخران یا من له السلط و السلطان یا من 

له الملک و الملکان یا من له السبح و السبحان 

و  الغنی  له  من  یا  القدسان  و  القدس  له  من  یا 

الغنیان یا من له البهی و البهیان یا من له النصر 

و النصران.

اهلل انا یا من له الباهین و البهیاء یا من له الراضین 

له  من  یا  العلیاء  و  العالین  له  من  یا  الرضیاء  و 

البقاء یا من  الباقین و  له  الجلاء یا من  الجالین و 

له الغانین و الغنیاء یا من له الصافین و الصفیاء 

یا من له القاضین و القضیاء یا من له الحاکین و 

الحکیاء یا من له الدالین و الدلیاء یا من البهائیون 

و البهیاء.

و  السموات  سبحان  انت  انک  اللهم  سبحانک 

تشاء  من  عبادک  من  تصطفی  بینهما  ما  و  الارض 

انک  اللهم  الابصرین سبحانک  ابصر  انت  انک 

انت قدسان السموات و الارض و ما بینهما ترتضی 

من عبادک من تشاء انک انت الطف الالطفین.

و  السموات  ظهران  انت  انک  اللهم  سبحانک 

من  عبادک  من  تستخلص  بینهما  ما  و  الارض 

اللهم  سبحانک  الاجبرین  اجبر  انت  انک  تشاء 

بینهما  ما  و  الارض  و  السموات  انت علمان  انک 

اعلم  انت  انک  تشاء  من  عبادک  من  تستنخب 

حکمان  انت  انک  اللهم  سبحانک  الاعلمین 

السموات و الارض و ما بینهما ترتفع من تشاء من 

عبادک انک انت ارفع الارفعین.

سبحان اهلل ذی الملک و الملکوت و سبحان اهلل 

و  القدرة  ذی  اهلل  سبحان  و  الجبروت  و  العز  ذی 

و  والیاقوت  القوة  ذی  اهلل  سبحان  و  اللاهوت 

سبحان  و  الناسوت  و  السلطنة  ذی  اهلل  سبحان 

اهلل ذی العزة و الجلال و سبحان اهلل ذی الطلعة 
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و  الکمال  و  الوجهة  ذی  اهلل  سبحان  و  الجمال  و 

اهلل  سبحان  و  الفضال  و  الرحمة  ذی  اهلل  سبحان 

و  المثل  ذی  اهلل  سبحان  و  العدال  و  السطوة  ذی 

و  الاجلال  و  المواقع  ذی  اهلل  سبحان  و  الامثال 

سبحان  و  الاستقلال  و  العظمة  ذی  اهلل  سبحان 

ذی  اهلل  سبحان  و  الاستجلال  و  المناعة  ذی  اهلل 

العزة و الامتناع و سبحان اهلل ذی القوة و الارتفاع 

و سبحان اهلل ذی البهجة و الابتهاج و سبحان اهلل 

ذی السلطنة و الاقتدار و سبحان اهلل ذی العطف 

و الاعتطاف و سبحان اهلل ذی اللطف و الالتطاف 

و سبحان اهلل ذی القدس و الاقداس و سبحان اهلل 

و  الغلبة  و سبحان اهلل ذی  الافتخار  و  الفخر  ذی 

الاقتهار و سبحان اهلل ذی التسلط و الاظتهار اهلل 

اقدس و هلل کل من خلق و یخلق من کل شیء 

و اهلل سلطان مقتدر متعال و هلل ما فی السموات و 

الارض و ما بینهما و اهلل غناء غانی متغان.

انا اهلل بسم اهلل الملک المقتدر سبحانک اللهم 

و  شیء  من  قبلک  لمی کن  و  الاول  انت  انک 

انک  و  شیء  من  بعدک  لیس  و  الآخر  انت  انک 

انک  و  شیء  من  فوقک  لمی کن  و  الظاهر  انت 

انت  انک  و  و لیس دونک من شیء  الباطن  انت 

العزیز المحبوب.

هو انت بسم اهلل السلط الممتنع سبحانک اللهم 

و  بالاولیة  لاتوصف  و  الاوائل  مؤول  انت  انک 

و  بالآخریة  لاتنعت  و  الاواخر  مؤخر  انت  انک 

و  بالظاهریة  لاتثنی  و  الظواهر  مظهر  انت  انک 

و  بالباطنیة  لاتذکر  و  البواطن  مبطن  انت  انک 

انک انت المهیمن القیوم. 

المعروف  انت  انک  اللهم  سبحانک  انت  انا 

سواک  لا  الموصوف  انت  انک  و  لاغیرک 

سبحانک انی کنت من المقدسین.

انت اهلل سبحانک اللهم یا الهی قدعرفتک بک 

لا  انه هو خلقک و وحدتک بک  اذ  لا بدونک 

بسواک اذ انه هو انشائک لا من شیء سبحانک 

من ان اکونن من الموحدین.

الملاکین  ذی  الملک  اهلل  بسم  هو  انت 

سبحانک اللهم لک ما خلقت و تخلق من کل 

انک  و  تحیی  و  تمیت  ثم  تمیت  و  تحیی  شیء 

لاتجور  عدل  و  لاتزول  ملک  و  لاتموت  حی  انت 

و سلطان لاتحول و فرد لایفوت عن قبضتک من 

شیء لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما 

تخلق ما تشاء بامرک انک کنت علی کل شیء 

.
ً
قدیرا

السلاطین  ذی  السلط  اهلل  بسم  انت  اهلل 

و  الحسنی کلهن  الاسماء  اللهم لک  سبحانک 

کل  نفسک  قدتعرفت  باسرهن  العلیا  الامثال 

شیء و ما جهلک من شیء و تجلیت بکینونیتک 

نفسک  تعرفک  شیء  من  فماعرفک  شیء  بکل 

عرفت  لولا  و  التطاف  و  کرم  و  امتنان  و  جود 

و  بک  و  منک  فکل  عرفک  فمن   
ً
شیئا نفسک 

الغیرک  سبحانک  فسبحانک  الیک  و  عنک 

من ظهور حتی تعرف به و الغیرک من بطون حتی 

اکونن  ان  من  سبحانک  سبحانک  به  توصف 

من العارفین.

انت انا سبحانک اللهم لیس دونک من معبود و 

لا سواک من مسجود و لا غیرک من مقصود و لا 

ایاک  الألهین  اله  انت  انک  و  محمود  من  سواک 

لایموت سبحان من هو  ایای سبحان من هو حی 

فرد لایفوت سبحان من هو ملک لایزول سبحان 

من هو عدل لایجور سبحان من هو سلطان لایحول 

لایعجز سبحان من هو قیوم  قادر  سبحان من هو 

لاینام سبحان من هو قدوس لایضام سبحان من 

لایضاد  مقتدر  هو  من  سبحان  لاینسی  عالم  هو 

اللهم  لایعادل سبحانک  سبحان من هو حاکم 

انک انت اقدر الاقدرین.

ایای ایاک سبحان من هو الهان الاهین سبحان من 

هو ربان الربابین سبحان من هو کوان الکوانین 

هو  من  سبحان  الازالین  ازلان  هو  من  سبحان 

القدارین  قدران  هو  من  سبحان  القدامین  قدمان 

سبحان من هو حکمان الحکامین سبحان من هو 

علمان العلامین سبحان من هو ملکان الملاکین 

سبحان من هو سلطان السلاطین.

قل اللهم انک انت خلاق السموات و الارض و ما 

رزقتنی و کل  و  بینهما قدخلقتنی و کل شیء 

شیء و امتنی و کل شیء و احییتنی و کل شیء 

نفسک  مرآت  جعلتنی  و  شیء  کل  و  بعثتنی  و 

مشرق  و  قدوسیتک  مغرب  و  ذاتک  بلورة  و 

قیومیتک للعالمین.

قل کل من عنداهلل و کل الیه لیرجعون قل انا 

ثم  باهلل  کل  انا  قل  مؤمنون  آیاته  و  باهلل  کل 

انا  قل  عابدون  هلل  کل  انا  قل  موقنون  بکلماته 

قل  ذاکرون  هلل  کل  انا  قل  ساجدون  هلل  کل 

انا کل هلل شاکرون قل انا کل هلل حامدون. 

به  کنا  انا  و  هنالک  من  سطر  ما  سمعنا  لقد  و 

عالمین و لقد سمعنا ما نزل من هنالک و انا کنا 

علیه لحافظین و ان ما قد احببت هنالک ذالک 

لمیحط  ان  العالمین  رب  ربک  اهلل  احب  قد  ما 

ادلائک  من  لا  و  نفسک  علی  بحزن  علمک 

انا  و  دعوت  فیما  قداستجبناک  انا  و  المؤمنین 

لننصرنک  انا  و  لمقتدرین  شیء  کل  علی  کنا 

لایحط  ان  نفسک  احفظ  و  العالمین  فی  بک 

فانا  فؤادک  فی  علیک  ننزلن  ما  ثم   
ً
حزنا علمک 

آیة  فسر  و  لحافظین  ادلائک  علی  ثم  علیک  کنا 

من ذالک الکتاب کیف یلقی اهلل علی فؤداک 

و  الکتاب  ذالک  احفظ  و  لمحبین  کنا  فانا 

من  و  البهائین  فی  حزن  من  لاتشهد  حتی  ذکره 

ثم  باهلل  کل  انا  یقول  ثم  یذکرک  عنداهلل  یکن 

 
1
بکلماته مؤمنون.

بخشی از توضیح ناشر:
شده،  آغاز  اقدس«  »اهلل  به  که  لوح[  ]این 
خطاب به صبح ازل است. در آغاز هر قسمت 
»انا هو«،  انا«،  »هو  »هو هو«،  قبیل  از  خطابهائی 
»من  و  نموده  مخاطب  به  انا«  »انت  هو«،  »انت 

توام« و »تو منی« به مرآت خود گفته است و 

ضمن تجلیل و شکرگزاری فراوان از طلوع او، 
در پایان می نویسد: آن چه تو دوست داشته ای، 
همان است که پروردگار عالمیان دوست دارد 
ما  نیابد.  راه  خاطرت  بر  حزنی  به هیچ وجه  که 

1. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی 
از الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، صص 3 تا 8.
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آن چه خواسته بودی اجابت کردیم و تو را به 
خودت یاری می کنیم و تو نفس خود را حفظ 
کن که اندوهی احساس ننمایی و آن چه را در 
قلب تو نازل می کنیم نگاه داری نما، زیرا که ما 
از  آیه  می باشیم و یک  تو  ادالء  و  تو  نگاه دار 
این کتاب را هرطور که خداوند بر قلبت القاء 
فرماید، تفسیر کن که ما دوستدار آنیم و این 
هیچ  تا  باش  آن  متذکر  و  بدار  نگاه  را  کتاب 
حزنی در بهائین مشاهده ننمایی و کسی که نزد 
خدا می باشد،1 تو را یاد می کند و می گوید که: 

ما همه به خدا و کلمات او مؤمنیم.2

به  آثارش  رساندن  دربارة  باب  لوح   .3
صبح ازل

اهلل اکرم

بسم اهلل الکرم ذی الکارمین بسم اهلل الکرم ذی 

الکرماء

الازلّیة حیث  المرآت  فی  اسمی  یا  ان  بهجتنی  قد 

 علی اهلل موجده الحمد 
ّ

ه و دل
ّ
قد حکی عن اهلل رب

ه. 
ّ

یه کما هو اهله و مستحق
ّ
لمجل

و  شوق  در  ثانی  و  آن،  حفظ  در  اّول  تراقب  کمال 

1. توضیح ناشر: ظاهراً مراد آقا سّید حسین کاتب است که 
سالم او و گرویدنش را به صبح ازل اعالم فرموده و این 
معنی از خطوط خود سّید حسین هم ـ که در این مجموعه 

گراور شده ـ مستفاد است.
2. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمد صادق ابراهیمی.[ قسمتی از 
الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، مقدمة ناشر، ص پ.

ابتهاج آن داشته، که قدر ذکر امکانی هم خطور 

حزن بر قلب سازجش وارد نشود، چگونه آنکه 

به  اون  آثار  از  ز 
ّ

مطر لوح  پنج  و  آید؟!  تکّون  به 

خط بهی با روح و ریحان فرستاده باش، و کمال 

و   ،
ً
بدیعا چه  و   

ً
ازلا چه  داشته،  اهلل  آثار  در  حفظ 

حتی  آورده،  تذکار  الواح  در  را  بهّیه  ثمرة  شئونات 

 
ّ

و لتحفظن انه خیر نصار قدیم،  به  ینصرکم اهلل 

حین  کل  فی  کعینیک  عنداهلل  من  نزل  ما  کل 

 هنالک 
ً
و قبل حین و بعد حین و ان کان علیا

مر لینظرن من اهلل بامره الی مرآت آهلل و 
ّ

فاذکره بالث

وجهه فانا کنا ناظرین و احضر بین یدی اهلل ما 

3
قد رفع الی اهلل فی الکتاب انه هو خیر الذاکرین.

بخشی از توضیح ناشر:
به  که  است  »کریم«  به  خطاب  توقیع[  ]این 
مرا  تو  حقیقت  به  من!  اسم  »ای  می نویسد:  او 
دربارة مرآت ازلیه از آن جهت که از خداوند 
حکایت کرده و بر آفریننده اش داللت نموده، 
خشنود ساختی« و پس از حمد خدا و توصیه 
دربارة حفاظت از صبح ازل که محزون نشود و 
دستورات دیگری که به فارسی است، در پایان، 
نازل  نزد خداوند  از  تأکید می نماید که آن چه 
شده ]را[ در همه حال مانند دو چشم خود حفظ 
کند و اگر علی در آنجاست، او را متوجه ثمر 
بنماید تا از طرف خدا و به امر او به مرآت اهلل 
و وجهش نظر کند، زیرا که ما نیز ناظریم و در 
این لوح، چنان که مالحظه می شود، صبح ازل را 
»مرآت الازلّیة«، »ثمرة بهّیه«، »ثمر«، »مرآت اهلل«، 

و »وجه اهلل« خوانده است. 4
با  لوح  این  در  باب  مخاطب  آنکه  به  توجه  با 
آنکه  نیز  و  شده  خطاب  اسمی«  »یا  عبارت 

3. پیشین، صص 9 و 10.
4. پیشین، مقدمة ناشر، ص ت.

لوح سوم: نوشتة باب دربارة 
رساندن آثارش به صبح ازل.

ر  »ک  ریشة  از  لوح  آغازین  عبارات 
گرفت  نتیجه  باید  شده ا  ند،  مشتق  م« 
که مخاطب باب »اسم کریم« بود.1 او 
است که  قزوینی  عبدالکریم  همان مال 
از  و  بود  احمد کاتب مشهور  میرزا  به 
همان  و  می شد2  محسوب  باب  کاتبان 
کسی است که به نقل بهائیان، یکی از 
دو نفری بود که بهاءاهلل حکمت شهرت 
میان  در  ایشان  با  را  ازل  ظاهری صبح 

گذاشته بود.

1. این روش سنت نگارشی باب بود. به عنوان نمونه، در لوح 
چهارم، نامه ای به میرزا اسداهلل ملقب به »دّیان« نوشته و 
آورده  از ریشة »د ی ن«  با کلماتی  را  آغازین آن  عبارات 
نیز  کاتب  حسین  سّید  نگارش  در  را  روش  همین  است. 
ریشة  از  زیادی  پنجم کلمات  نامة  در  یافت. وی  می توان 
این  مخاطب  ازلیان،  گزارش  بنا بر  است.  آورده  د«  م  »ح 
نامه، مال عبدالكریم قزوینی معروف میرزا احمد کاتب بود. 
)احمد از ریشة »ح م د« است.( وی در نامة دهم که باز 
خطاب به مال عبدالكریم است، عباراتی از ریشة »ک ر م« 
در  دارد.  اشاره  )عبدالكریم(  او  حقیقی  نام  به  که  آورده  را 
لوح نهم نیز که خطاب به حاج سلیمان خان است، واژگان 
مشتق از »ا ن س« را آورده چرا که حاج سلیمان خان از 
سوی باب به »انیس« )اسم اهلل االنیس( ملقب بود. )نک.: 

مال علی محّمد سراج، کتاب سراج، ص 30( 
2. در لوح هفتم از مجموعة الواح که در این نوشته شناسانده 
با  قزوینی  عبدالكریم  مال  از  کاتب  حسین  سّید  می شود، 
عنوان »اسم اهلل الكریم« یاد کرده است. )دربارة زندگانی 
مازندرانی،  فاضل  اسداهلل  نک.:  قزوینی،  عبدالكریم  مال 

تاریخ ظهور الحق، ج 3، صص 369 تا 371(

4. انتصاب میرزا اسداهلل دیان به مسئولیت 
کتابت آثار صبح ازل

اهلل ادین

بسم اهلل الدین ذی الدیانین. بسم اهلل ذی الدیناء.

انوار  من  طرز  قد  بما  ابد،  الواح  الی  نظرت  قد 

اهله و  ه الحمد کما هو 
ّ
فلل ی اهلل جل و عز، 

ّ
تجل

ک 
ّ
رب عرفانک  فی  صعدت  قد  حیث  ه، 

ّ
مستحق

فی  ذکرت  ما  فی  اجبناک  و  غیره،  لایدرکه  افق  الی 

بما  ن 
ّ
لتحدث  

ً
ملکا جعلناک  و  زات،  متطرّ الواح 

ان   
ّ

لتراقبن و  یها، 
ّ
مجل عن  الازلیة  المرآت  تحکی 

لتکونن  و  فؤاده،  نار  به  ما تخمد  بقلبها  لایخطر 
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ً
اظا

ّ
حف اهلل  ذکر  فی   

ً
کلا یبلغ  ان  یرید  لما  و  له 

، و احفظه ثم نفسک ان لایحط علمه و لا 
ً
جمیلا

 
ً
 جمیلا

ً
 ادلاء اهلل تذکیرا

ّ
علمک بحزن، و لتذکرون

 به فی الکتاب 
ّ

رنا لک فی الکتاب ما تطلعن
ّ

و قد

1
حتی حین.

بخشی از توضیح ناشر:
به  »اهلل ادین« آغاز شده، خطاب  به  لوح[  ]این 
می نویسد:  او  به  که  است2  دیان  اسداهلل  میرزا 
زینت  تجلی خداوند  انوار  به  را که  ابد  »الواح 
شده بود، دیدم3 و شکر خدا را که تو در عرفان 
پروردگارت به جایی رسیده ای که جز خداوند 
کسی واقف بر آن نیست و ما پاسخ آن چه در 
ملکی  را  تو  و  دادیم  بودی،  نموده  ذکر  الواح 
قرار دادیم که آن چه را مرآت ازلی از مجلیاش 
تأکید  ضمن  و  بدهی«  خبر  می کند،  حکایت 
در مراقبت از او، می نویسد او و آثاری را که 
می خواهد به مردم برساند، نیکو حفظ کند و باز 
را  خودش  نفس  حفظ  سپس  و  وی  نگاه داری 
که اندوهگین نشوند، امر داده و می گوید ادالء 

خداوند را به نیکویی یاد کنند. 4
1. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی 
از الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، صص 9 و 10.

2. توضیح ناشر: »دیان« و »ادین«، هردو عدداً با »اسد« 
شخص  این  است.  تبریزی«  اسداهلل  »میرزا  مراد  و  برابر 
بعداً، یعنی در اواسط ایام اقامت بابیه در بغداد، مدعی شد 
که موعود بیان است و صبح ازل کتاب معروف مستیقظ را 

در رد او نوشت. 
3. توضیح ناشر: چون جمع اعداد حروف ابد 7 است، ممكن 
است مقصود هفت لوح بوده که وصول آنها را اعالم نموده 

و نیز ممكن است مراد الواح سال هفتم بوده باشد. 
4. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی 

بنا به نقل ازلیان، میرزا اسداهلل خویی ـ که از 
ـ  می شد  خوانده  »دیّان«  لقب  به  باب  سوی 
نیز  لوح  این  شد.5  داده  قرار  ازل  صبح  کاتب 
در  وی  است.  دیّان  برای  یادشده  مقام  گویای 
من  را  خود  بغداد  در  ازل  صبح  اقامت  زمان 
یظهره اهلل خواند و از سوی صبح ازل طرد شد. 
صبح ازل که کتاب مستیقظ را در رد رعاوی 
در  را  لوح  همین  از  بخشی  بود،  نگاشته  دیان 
»اسداهلل  به  خطاب  را  آن  و  آورده  کتاب  آن 
المّدعی« یاد کرده است.6 وجود اصل این لوح 
در  ازل  صبح  رونوشت  اصالت  باب،  خط  به 

مستیقظ را نتیجه می دهد.

ناشر،  مقدمة  کاتب،  آقا سّید حسین  و  اولی  نقطة  الواح  از 
ص ت.

5. میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی، هشت بهشت، 
ص 283.

6. میرزا یحیی صبح ازل، مستیقظ، صص 384 و 385.

مسئولیت  به  دیان  اسداهلل  میرزا  انتصاب  چهارم:  لوح 
کتابت آثار صبح ازل.

5. نامة سّید حسین کاتب به همسر صبح 
ازل دربارة مقام او

شهد اهلل انه لا اله الا هو العزیز المحبوب

شهد اهلل انه لا اله الا هو المهیمن القیوم

باهلل الحمداه باهلل القهراه

شهد اهلل انه لا اله الا هو له الخلق و الامر یحیی و 

یمیت ثم یمیت و یحیی و انه هو حی لایموت فی 

بامره  یشاء  ما  یخلق  شیء  کل  ملکوت  قبضته 

.
ً
انه کان علی کل شیء قدیرا

وا  حامداه  وا  احمداه  وا  احمداه  وا 

وا  حمیداه  وا  محموداه  وا  حامداه 

وداه 
ّ
حم وا  وداه 

ّ
حم وا  حمداه  وا  حمداه 

وا  داه 
ّ

وا محم وا حمداناه  وا حیموداه 

وا  متحامداه  وا  محامداه  وا  داه 
ّ

محم

متحامداه وا منحمداه وا مستحمداه. 

بعدما  غربت  قد  الازل  شمس  ان 

بطنت،  قد  ضیائه  ان  و  طلعت، 

ان  و  خفیت،  قد  یاته 
ّ
تجل ان  و 

ظهوراته قد سترت، و ان اسمائه قد 

و  حزنت،  قد  اقماره  ان  و  کمنت، 

ان نجومه قد بکیت، و ان لمعاته 

قد قدبت، و ان الرئوس قد اضربت، 

و ان الوجوه قد الطمت، و ان الاذان 

قد صمت، و ان العیون قد اعمیت، 

ان  و  ابکمت،  قد  الالسن  ان  و 

الابدان  ان  و  شددت،  قد  الایادی 

قد  الاصوات  ان  و  سلبت،  قد 

ارفعت، و ان الایات قد قطعت. 

کل  ان  بعد  اذکرک  ذکر  بای 

انظر  عین  بای  و  غربت،  قد  الاذکار 
لوح پنجم: نامة سّید حسین کاتب به همسر صبح ازل در بزرگداشت 

مقام او.
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الیک بعد ان کل العیون قد اعمیت، و بای قلم 

اکتب الیک بعد ان کل الاقلام قد کسرت، 

و بای قرطاس اسطر علیه بعد ان کل القراطیس 

قد حرقت، و لکن اشهد ان شمس الحقیقة لمتزل 

لاینعت  و  بوصف  لایوصف  واحدة  حالة  علی 

بها  و  خلقت،  بها  کلتیهما  اذ  الغروب،  بنعت 

ظهرت، فلیس لطلوعها اول و لا آخر الذی لا آخر 

له، و هو الحی الذی لایموت، و الفرد الذی لایفوت، 

له الملک و الملکوت، و له الازل و الازلوت، و له 

الحی و الحیئوت، و له الثمر و الثمروت، و له الرب 

و الرببوت، و له البهی و البهیوت، یحیی و یمیت، 

ثم یمیت و یحیی، و انه هو حی لایموت، فی قبضته 

ملکوت کل شیء یخلق ما یشاء بامره، انه علی 

.
ً
کل شیء قدیرا

اهلل اجمل

ک، و ابکی لخفاء 
ّ
ان یا مریماه! فاحزنی لغروب رب

بارئک، و ابهجی لطلوعه فی الازل الازیل، فان قبل 

غروبه قد طلع فیه. و اسرری لظهور ربک فی الثمر 

الثمیر، فان قبل خفائه قد ظهر فیه. لتشهدی ثم 

انه  علی  الشهود  و  الغیب  من  الموجودات  کل 

هو  الا  اله  لا  انه  و  المعبود،  الملک  هو  الا  اله  لا 

المقصود، لایعزب عن علمه من شیء و  المهیمن 

الارض  فی  لا  و  السموات  فی  لا  لایعجزه من شیء 

، و انه 
ً
 حیییا

ً
لا بینهما، و انه کان حیاًء حاییا و 

 ،
ً
ابیدا  

ً
ابدا  

ً
ابادا کان  انه  و   ،

ً
بقیا  

ً
باقیا بقاًء  کان 

، و ان له کل الالهین 
ً
 ازیلا

ً
 ازلا

ً
و انه کان ازالا

کل  و  الازالات،  و  الازالین  کل  و  الالهات،  و 

الرببات،  و  الربابین  البهیات، و کل  و  البهائین 

کل  و  له،  یسجدن  کلهن  و  له،  یسجدون  کل 

ایاه  کل  و  له،  یقنتن  کلهن  و  له،  یقنتون 

یعبدون، و کلهن ایاه یسجدون. 

اهلل انور وا نوراه الی وا مستنوراه نور بنور ربک فی 

کل حین و قبل حین و بعد حین.

ربی عن مقعدی هذا  اخرجنی اهلل  ان  مریم!  یا  ان 

و  بارئک  عروج  مضجع  و  ک 
ّ
رب غروب  مقعد 

مهبط سفک الدم دم اهلل و ثاره، لاخذن الجواب 

من محبوب الازل و لارسلن الیک، فان به یجزی 

اهلل کل المؤمنین و المؤمنات، و به یجیب اهلل 

من یشاء، و به یظهر اهلل ما یشاء. هذا ذات اهلل و 

نوره، و هذا نفس اهلل و امره، فاحمدی اهلل ربک بما 

قد رزقک اهلل لقاه قبل ظهوره، فان هذا لهو الفوز 

العظیم، و ان هذا لهو السر القدیم، و به یتم اهلل 

امره الجسیم. و اقنتی لطلوعه و اسجدی لظهوره، 

قد  التی  القانتات  علی  الحزن  تکبیر  ری 
ّ

کب و 

ذکرتهن فی الکتاب، فانی کنت لمن الذاکرین. 

علیک  و  العارفین.  محبوب  هو  هلل،  الحمد  ان  و 

ها بانوار ربک، و قولی 
ّ
بمصاحبة اخت القهیر و رب

و  لک  حٌل  الحزن  کل  ان  بعد  »لاتحزنی!«  لها: 

 و انه هو خیر 
ً
لها، و ابشریها بان اهلل لایذرها فردا

 و انت 
ً
الوارثین و أمرها بان تقرء »رب لاتذرنی فردا

خیر الوارثین«.

ان یا محّمداه! ان یا علّیاه! علیک کل االسف و 
الحزن لغروب ربک، ثم کل الابتهاج و الحزن 
انه  و   

ً
طلیعا  

ً
طالعا  

ً
طلاعا کان  انه  ربک  لظهور 

.
ً
 غریبا

ً
 غاربا

ً
کان غرابا

قبل،  من   
ً
کتابا الیک  ارسل  قد  محمداه!  یا  ان 

الفیروز،  النوروز  مع  ربک  من  الیک  نزل  ما  مع 

و  یسکنک  ما  فیه  فان  کان،  این  منه  فاطلب 

اسم  نزل  کذالک  و  الساکنین.  من  به  کن 

لاسم الهادی اخ الشهید قد نزل معه الیه.

داه! فاذکر نفسک ثم اذکر اسم القهیر، 
ّ

ان یا محم

اذکر  و  کتابی  فی  نزل  بما  ربکم  اهلل  ذکرکم  بما 

»بان  له:  قل  و  اتقیاه!«،  »و  اذکر:  ثم  هنالک،  من 

ره بکل الحزن ثم 
ّ

لاتغفل عن اسم الازل!« و کب

ما  علی  المطلب  عند  ما  خذ  و  المحزونین،  کل 

قّرر فی کتاب ابراهیم، ثم اخبرنی، و کذالک ما 

حولت باثر ربک عن مؤمن الکاف، و ابقه عندک 

و قد ارسلت سواد الکتاب الیک، و الحمد هلل.1 

توضیح ناشر: 
کاتب  حسین  سّید  آقا  خط  به  است  نامه ای 
احمد  که  ـ  قزوینی  مال عبدالکریم  برای  که 
آن  مفاد  از  و  است  نوشته  ـ  شده  نامیده  هم 
اولی  نقطة  شهادت  از  برمی آید که پس  چنین 
غروب  از  جانسوزی  لحن  با  و  شده  نوشته 
شمس حقیقت ناله و زاری نموده و با دوست 
شکوه  عظمی  واقعة  این  غم  از  خود  همکار  و 
کرده و حاشیة نامه را به مریم نوشته2 و به او 
می نویسد: »از غروب پروردگارت محزون شو 
ازل  صبح  در  غروبش  از  قبل  او  این که  به  و 
طالع شده مسرور باش!« و در ذیل آن، نور را 
مخاطب قرار داده3 و می گوید که به انوار صبح 
ازل منور شود و می نویسد: »اگر خداوند مرا از 

1. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی از 
الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، صص 23 تا 25. 

2. توضیح ناشر: مریم، مراد عیال صبح ازل است که پس 
از بیرون رفتن از ایران دیگر او را ندیده و در بین بابیه به 

»قانته« مشهور بوده است.
3. توضیح ناشر: نور، مراد آقا نوراهلل فرزند صبح ازل است.

اینجا ـ که محل غروب نور خدا و ریختن خون 
از محبوب ازل جواب  بیاورد،  بیرون  اوست ـ 
گرفته، برای تو خواهم فرستاد، زیرا که خداوند 
به او همة مردان و زنان مؤمن را پاداش میدهد 
و اوست ذات خدا و نور او و نفس اهلل و امر 
او و شکر کن خداوندت را که لقاء او را قبل 
از ظهورش روزی تو کرد« و ضمن تأکید در 
نوازش و دلجویی از خواهر قهیر4 می نویسد: »به 
او بگو غمگین مباش اگرچه همة غم ها بر تو و 
بر او حالل است و به وی بشارت ده که خداوند 

او را تنها نخواهد گذاشت«.
به  که  است  محّمد  به  خطاب  نامه،  این  پایان 
گفته  تعزیت  را  حقیقت  شمس  غروب  نیز  او 
و به طلوع مجدد او در صبح ازل وی را تسلی 
از  آن چه  با  کتابی  »قباًل  می نویسد:  و  می دهد 
به وسیلة  شده،  نازل  تو  برای  خداوند  طرف 
نوروز فیروز فرستادم؛ از او مطالبه کن که در 
آن چیزی است که موجب آرامش تو خواهد 
شد« و در این نامه از قهیر5 و تقی نام نیز یاد 
کرده و می نویسد: »به تقی بگو که از اسم ازل 

غافل مباش!«.6

4. توضیح ناشر: خواهر قهیر بانویی است که در ایام اقامت 
نقطة اولی در اصفهان برای خدمت او فرستاده شده است.

5. توضیح ناشر: قهیر، مراد مال رجبعلی معروف به قهیر که 
از بزرگان فضال و مصدقین اولیة نقطة اولی بوده و پس از 
ادعای میرزا حسینعلی  بابیه، رسالة مستدلی در رد  انقسام 
عرب  عراق  در  وی  پیروان  به دست  هم  عاقبت  و  نوشت 

کشته شد.
6. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی 
ناشر،  مقدمة  کاتب،  آقا سّید حسین  و  اولی  نقطة  الواح  از 

صص ج و چ.
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زنی  مریم،  ازلیان،  از  یکی  گزارش  بر  بنا 
قرةالعین در  میان همراهان  بود و در  اصفهانی 
زن  این  بود.  تهران  به  مازندران  از  بازگشتش 
توجه  مورد  کرد،  پیدا  شهرت  »قانته«  به  که 
آمد. حاصل  در  ازدواجش  به  و  شد  ازل  صبح 

این ازدواج پسری به نام نوراهلل بود.1 
آن چه سّید حسین کاتب دربارة صبح ازل برای 
نسبت  او  تقدس آمیز  نگاه  از  نوشته،  همسرش 
را  ازل  صبح  وی  دارد.  حکایت  ازل  صبح  به 
خوانده  او«  »امر  و  اهلل«  »نفس  و  اهلل«  »ذات 
را  خداوند  که  گفته  مریم  به  همچنین،  است. 
شکر کند از آن روی که مالقات صبح ازل را 
پیش از ظهورش روزی او کرد. معنی احتمالی 
از  پیش  ازل  صبح  که  است  آن  سخن  این 
همسری  به  را  مریم  باب  سوی  از  برگزیدگی 
برگزیده بود. کاتب در ادامه نوشته که خداوند 
به صبح ازل امرش را تمام می کند؛ همچنین، از 
ازل  طلوع صبح  آنکه  به سبب  تا  مریم خواسته 
واقع شده، خشوع داشته و از آن روی که ظهور 

او پیش آمده، سجده کند.
در  نامه،  این  که  می نمایند  چنین  بعد  عبارات 
چراکه  شده،  نگاشته  مریم  از  نوشته ای  پاسخ 
بابی ـ  به برخی زنان  تا  به او می گوید  کاتب 
که پیش از این در نامه اش یادشان کرده بود ـ 
»تکبیر حزن« برساند. همچنین، از او خواسته تا 
با »خواهر قهیر« همراهی کرده و او را دلداری 

1. شیخ محّمدمهدی شریف کاشانی، تاریخ جعفری، صص 
55 و 56. فاضل مازندرانی قانته را »خادمة قرةالعین« یاد 
کرده است. )اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 

5، ص 63، پاورقی(

دهد. این شخص »فاطمه« نام داشت و خواهر 
مال رجبعلی قهیر بود که در اصفهان به همسری 
باب درآمد.2 پس از کشته شدن باب نیز پیروی 
بر  عمر  پایان  تا  و  کرد  پیشه  را  ازل  صبح 
هواداری جدی از او پایدار ماند.3 همراهی او با 
صبح ازل و مخالفتش با بهاءاهلل تا آنجا بود که 
بهاءاهلل او را »داهیة دهماء« به معنی »مصیبت و 
بلّیت تیرة سخت« نامید.4 ازلیان بر اساس آن چه 
از او قول او آورده اند، مدعی هستند که دشمنی 
بهاءاهلل با او از آنجا آغاز شد که وی از او ـ 
که زمانی همسر باب بود ـ خواستگاری کرد 
و پاسخ رد شنید. این دشمنی سرانجام به کشته 
شدن برادران او، شوهر جدیدش و دایی شوهر 
جدیدش انجامید.5 ازلیان، همین نامة سّید حسین 

2. ابوالقاسم افنان، عهد اعلی، ص 218.
افندی،  عباس  از  لوحی  جواب  کاتب،  مصطفی  میرزا   .3

صص 50 و 51.
 ،3 اآلثار خصوصی، ج  اسرار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .4

صص 234 و 235.
افندی،  عباس  از  لوحی  جواب  کاتب،  مصطفی  میرزا   .5
صص 54 و 58. میرزا مصطفی کاتب در این اثر نوشته ای 
از همسر باب را بازنویسی کرده است. عبارت این زن در 
میرزا  وقت،  آن  در   ...« است:  این  یادشده  موضوع  شرح 
بود  کرده  مرا  تزویج  و  گرفتن  عنوان  هم  بهاء  حسینعلی 
محمد  سّید  حاجی  آقای  و  بنده  به  که  صدماتی  تمام  و 
بود  ازدواج کرده  با من  ازل  امر صبح  به  که  ـ  ]اصفهانی 
جهت  این  از  و  شد[  ]ناشی  روز  آن  دشمنی  از  رسید،  ـ[ 
بود که اخوی های بنده و دائی آقای حاجی سّید محمد را 
کشتند...«. این موضوع را دکتر سعیدخان کردستانی هم از 
او شنیده و بازگفته است: »حضرت ثمره امر به نكاح من 
فرمود. من هم، برحسب امر اعلی، سمعًا و طاعًة گفتم و 
زن ازل شدم که از شر بهاء برهم، چون که میرزا موسی 
بعدها  مرا طالب شد.  و خطبة  فرستاده  را  )برادرش(  کلیم 
اوقات  و  جنگیدند  روز  هر  که  بس  از  ازل  زن های  سایر 
تلخی نمودند، عرصه را بر حضرت ثمره تنگ کردند و مرا 
به سّید محمد اصفهانی بخشید و عیال او شدم.« )سعیدخان 
کردستانی، شرح و توضیح نسخه های خطی بابی و بهائی 
نام  بدون  این نسخه  دکتر سعیدخان کردستانی، ص 25( 

است و عنوان یادشده را نگارنده برایش برگزیده است.

کاتب به همسر صبح ازل را نشانة ایمان او به 
صبح ازل دانسته اند.1

دیان  اسداهلل  میرزا  به  دیگر  لوحی   .6
دربارة مقام صبح ازل

2
هو الدین المتداین

هو الادین الادین

الادین  هو  الا  اله  لا  اهلل  الادین  الادین  اهلل  بسم 

الادین قل اهلل ادین فوق کل ذی ادیان لنیقدر 

ان یمتنع عن ملیک سلطان ادیانه من احد لا فی 

ما  یخلق  بینهما  ما  لا  و  الارض  فی  لا  و  السموات 

.
ً
 داینا

ً
یشاء بامره انه کان دیانا

و بعد؛ ان یا محبوبی! فلله الحمد ربی و ربک علی 

ما رقاک الی ذروة المراد و عرجک الی غایة الحب 

 
ً
و الوداد و له الشکر بان اسمعنا اهلل ربی کلماتا

فی حقک ما اسمعنی فی حق غیرک و ساسمعک 

فی  ربک  اهلل  اشکر  و  اذن  و  اهلل  شاء  اذا  بعد  من 

کل حین و قبل حین و بعد حین.

از  یكی  به  پاسخ  در  که  کتابی  در  نوری  مرآتی  بدیعة   .1
میان  در  را  کاتب  حسین  سّید  نام  نوشت،  بهائی  داعیان 
که  »نامه ای  نوشته:  و  آورده  ازل  پیرو صبح  بابی  بزرگان 
به حضرت قانته نوشته و در کتاب الواح گراور شده، شاهد 
)بدیعه  ثمره.«  به حضرت  نسبت  مشاٌرالیه  ایمان  بر  است 
مرآتی نوری، وقایع راستین تاکر نور، ص 58( وی در این 
نامه، کسانی چون مال محّمدجعفر کرمانی، مال محّمدجعفر 
نراقی، مال رجبعلی قهیر، میرزا هادی دولت آبادی، آقا مهدی 
سرلتی و شیخ هادی نجم آبادی را یاد کرده و از ایمان ایشان 

به صبح ازل سخن گفته است.
صفحه  باالی  کلیشة  چ:  پاورقی ص  در  ناشر  توضیح   .2
پشت  به  مربوط  متن[  در  المتداین«  الّدین  »هو  ]عبارت 
صفحة اصل خط می باشد. )تصویر اصل عبارت مورد نظر، 
در باالی متن تایپی نامه انداخته شده است و در پایان این 

مقاله نیز آورده شده است.(

المطرزة  الالواح  شاهدت  قد  حبیبی!  یا  ان 

سازج  و  الحب  جوهر  عن  الحاکیة  السازجیة 

قبل  من  اجبناک  قد  و  بعد  من  و  قبل  من  المراد 

الارفع  الامنع  باثره  اهلل  اجابک  ما  جعلت  قد  و 

فی جوف اثری و ارسلته مع من جائنا باثرک من 

مع   
ً
سیاحا  

ً
عبدا اهلل  سماه  قد  الذی  الاعلی  ارض 

الاعلی  ربک  من  سئلت  ما  کل  جواب  فی  جزو 

و قد ذکرک اهلل ربک من بعد فی کتاب الکاف 

علیک  من  ما  علیک  نزل  قد  و  الدیان  باسمک 

 و هو ما یکن فی جوف اثری و بهی اهلل ربک 
ً
ثانیا

علی ما اشرق علی العالمین بما اظهر من مرآت ذاته 

 
ً
و بلوریة المتعاکسة عن ذاتیته انه کان قدارا

الی ان ینصرک اهلل   و استشرق بانواره 
ً
 قدیرا

ً
قادرا

به فی کل حین و قبل حین و حین حین و بعد 

حین و قد ذکرت ذکر الصادق المصدق المتصادق 

یرضی  و  یجب  ما  علی  اهلل  اجابه  قد  و  ربه  عند 

رب  هو  هلل  الحمد  و  شیء  کل  یدرک  اهلل  بان 

فضل  من  الهاء  عدد  الیک  سیوصل  و  العالمین 

ربک فخذه و کن من الشاربین من ماء الواحد 

3
المنابع المعتبر.

3. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی 
و  کاتب، صص 29  سّید حسین  آقا  و  اولی  نقطة  الواح  از 
30. )توضیح ناشر در پاورقی صفحة 29: دو کلمة »المنابع 

المعتبر« درست خوانده نشد. شاید رمزی باشد.(
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توضیح ناشر:
»هو الادین الادین«. خط آقا  به  لوح آغاز شده 
است  دیان  اسداهلل  میرزا  به  کاتب  حسین  سّید 
که عروج روحانی او را ستوده و ضمن اشعار 
به وصول کاغذهای قبل و بعد وی می نویسد 
]که[ پاسخ فرستاده و آن چه را هم که نقطة 
را  نقطه  خط  اصل  نوشته،  او  پاسخ  در  اولی 
سیاح  به وسیلة  خودش  خط  پاکت  جوف 
فرستاده است و در این لوح از طلوع مرآت 
ازلی نیز شکرگزاری فراوان نموده و می گوید 
هر  در  خداوند  تا  شود  مستشرق  انوارش  به 

وقت به او یاریش نماید.1
از  دیّان  اسداهلل  میرزا  که  آمد  این  از  پیش 
معین  ازل  صبح  کاتب  به عنوان  باب  سوی 
شد اما در سال های بعد خود را من یظهره اهلل 
خواند و طرد شد. باب در این نامه نوشته که 
ظاهر  »مرآت ذات خود«  از  آن چه  به  خداوند 
ذات«  »مرآت  این  می کند.  افتخار  میسازد، 
همان صبح ازل است که از سوی باب به مقام 

مرآتی رسیده بود. 

کاتب  حسین  سّید  از  دیگری  نامة   .7
مقام  دربارة  قزوینی  عبدالکریم  مال  به 

صبح ازل 

در ارض مقدسه به جناب کاتب آثار ازلیه برسد 
که مطالعه فرماید

الفخوم  العلوم  القدوم  العظوم  الکروم  هو 

السبوح الفتوح الشروح السروح الصفوح السفوح 

البلور النصور القدور الطهور القهور البصور النظور 

البدور  السجور  الطهور  البهور  الستور  السطور 

1. پیشین، مقدمة ناشر، ص چ.

لوح ششم: نامه ای دیگر به میرزا اسداهلل دیان دربارة الهی 
بودن صبح ازل

پشت  که  المتداین«(  الدین  )»هو  آن  ابتدایی  عبارت  و 
سند بوده و جداگانه آورده شده است.

ملکوت  بیده  الذی  الثمور  الازول  النذور  النشور 

یشاء  من  یصطفی  و  بامره  یشاء  ما  یخلق  شیء  کل 

مظهر  و  ذاته  مرآت  یحب  من  یجعل  و  عباده  من 

 
ً
قادرا  

ً
قدارا کان  انه  کینونیته  بلوریة  و  نفسه 

.
ً
 علیما

ً
 عالما

ً
 و انه کان علاما

ً
قدیرا

قل اهلل اقدر فوق کل ذی اقدار لنیقدر ان یمتنع 

عن ملیک سلطان اقداره من احد لا فی السموات 

 
ً
 قادرا

ً
و لا فی الارض و لا ما بینهما انه کان قدارا

المتصانع  الصنع  ذلک  من  اهلل  تبارک   
ً
قدیرا

الصنیع تبارک اهلل من ذلک البلور المتبالر البلیر 

تبارک اهلل من ذلک الازل المتآزل الازیل تبارک 

تبارک  الظهیر  المتظاهر  الظهر  ذلک  من  اهلل 

اهلل  تبارک  البریق  المتبارق  البرق  ذلک  من  اهلل 

اهلل  بسم  الشریق.  المتشارق  الشرق  ذلک  من 

الاکرم  هو  الا  اله  لا  اهلل  الاکرم.  الاکرم 

الاکرم.

علی  اهلل  اهلل  المیمون  الظهور  ذلک  علی  اهلل  اهلل 

الاسم  ذلک  علی  اهلل  اهلل  المکنون  السر  ذلک 

هو  الا  اله  لا  اهلل  الازل.  الازل  اهلل  باهلل  المصون 

الائزل الائزل.

الحمد  المتکارم!  المتکرم  الکریم  مولای  یا  ان 

هلل الذی قد اظهر ما اظهر و ابرز ما استر و الاح ما 

سطر و اشرق ما به انتصر. اهلل اکبر؛ اهلل اکبر؛ 

ذلک  علی  ابلر  اهلل  ابلر؛  اهلل  اظهر؛  اهلل  اظهر؛  اهلل 

و  المتقادس  القدوس  و  المتعاکس  البلور 

السبوح المتسابح! 

ما  علی  اشکرک  لسان  بای  ادری  ما  فوحقک 

ابشرتنی و بای ذکر اذکرک و بای جزاء اجزی فقد 

اظهرت حقیقة الکرم بما قد اکرم اهلل علیک 

کشفت  و  الاقدم  الاقدم  اهلل  سر  افشئت  و 

لی  فما  الادوم  سلطان  ملیک  طلعة  عن  النقاب 

حمد حتی احمده و ما لی شکر حتی اشکره و ما لی 

لیلة  و  یوم  کل  فی  ربه  ذکر  بما  اذکره  حتی  ذکر 

بهیکل  تهیکلت  قد  و  نزل  بما  اتروح  و  ربی  عند 

بما  له  فالشکر  وجوده  بصورت  تصورت  و  جوده 

شکره اهلل ربه و الحمد هلل الذی قد شاهدنی علی 

و  به  آمنت  و  ظهوره  قبل  حقه  فی  سریة  ظهورات 

بکلماته قبل طلوعه و ذکرته عند ربی قبل اشراقه 

ذلک  الامر  ذلک  فی  محبوبی  یا  احببت  قد  ما  و 

ما  کل  شاهدت  قد  و  ربک  اهلل  احب  قد  ما 

ارسلت مع السلمان من القرطاس الحمر و الصفر 

کل  رب  ربک  آثار  من  کتبت  ما  و  البیض  و 

الذی  ربک  عند  عدیدة   
ً
مراتا قرأتها  قد  و  شیء 

ما  کل  و  عباده  من  یشاء  من  فی  الربوبیة  یخلق 

یرسل من بعد من آثار ذلک الازل و طاوس عماء 

عند  محبوب  فهو  اهلل  اثر  من  او  اثرک  من  الاول 

المهیمن  هو  الا  اله  لا  الذی  المحبوب  حضرت 

القیوم فلاتغفل عن هذا فان اهلل ربک یحب هذا 

و ما احب اهلل ربک قد نزله فی الآیات المشرقات 

علیک  ثم  ذاته  مرآت  علی  ثم  العظیم  اسمه  علی 

من قبل ثم من بعد و ارجو من اهلل الفضل کل 

الفضل و النصر کل النصر لک و لکل المؤمنین 

ارسله من  قد  الذی   22 الان خط  الی  ما وصلنی  و 
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قبل ان وصل الی احبتک بفضل ربی و ماشاهدت 

شعرات الازلیة و ماتشرفت بزیارتها و مارأیته فی 

جوف الخط الحمر و قد ارسلت الآیات و الزبرات 

قد  و  بعد  من  و  قبل  من  الخطبات  و  الکلمات  و 

الکریم  اهلل  اسم  جزو  کل  رأس  علی  کتبت 

الیک مع سیدنا  البلوغ  فی  و اکدت علی ذلک 

العظیم و مع حضرت السیاح و مع حضرت الاحمد 

و مع اسم اهلل الاعلی و مع التقی التقی و مع الساقی 

 کثیرة و لکن وقع ما وقع علیه و لکن 
ً
اکراسا

الاکراس محفوظ بحفظ اهلل و سیوصلها الیک 

اذا شاء اهلل و ان الحمد لک هو رب العالمین. 

و چند جزو از آثار بدیعه، این سنة ابدیة ارسال 
بر رأس  اسما  از  اسمی  اسم  به  شد. هر جزوی 
الوجهة  و  الازلیة  للثمرة  ازل  اسم  شده.  ذکر  آن 
و  العزیز  اسم  ذکر  فی  الابدیة.  الطلعة  و  الالهیة 

و  الکّرة  العظیم صاحب  لاسم اهلل  الجمیل  اسم 

القویم،  اسم  و  کتابک.  فی  ذکرت  بما  الرجعة 

بهجة  مبشر  قدیم،  اهلل  وجود  الکریم،  اهلل  لاسم 

سبحانه  سبحانه  الابدیة،  ذکر  مذکر  و  الازلیة، 

 .
ً
سبیحا  

ً
تسبیحا الذاکرون  یذکره  ما  کل  عن 

اسم الحی للوحید الفرید الذی نزل فی حقه ظهور 

فهو  غلب  ان  و  الثقلین  عبادة  من  خیر  الوحید 

البهاء  اسم  و  الغالبون.  لهم  اهلل  جند  ان  الغالب 

للشجرة البهاء و الساکن فی بحر العماء، قل لها 

»فاحمدی اهلل ربک و رب کل شیء  من لسانی: 

 
ً
تحمیدا اولیائک  احبی  و  دعائک،  استجاب  لما 

لحضرت  الاحد  اسم  فی  الدیان  اسم  و   ».
ً
علیا

الامجد الاوحد الاسد الضرغام و النور القمقام و 

العارج الی ذروة المراد فی سبیل اهلل الملک العلام. 

و اسم العلی فی اسم الجلیل لاسم اهلل العلی الاعلی 

سّید 110. و ارسلتها الیکم، فاحفظوها و بلغوها الی 

سیدنا  مع  قبل  من  الیکم  ارسل  قد  و  اسمائها، 

هیکل  متعددة،  هیاکل  و  عدیدة  اجزاء  العظیم 

لاسم اهلل العظیم، و هیکل لحضرت السلمان، و 

هیکل لنور الخوئی، و هیکل لبنت اسم اهلل الکریم، 

القاف،  لاصحاب  و  غیره،  و  للوحید  هیاکل  و 

و  العظیم،  لحضرت  جزو  و  لک،  الآیات  جزو  و 

یوصل  بان  مأمور  حضرته  ان  و  غیره،  و  اب 
ّ

للوه

و  للوحید  المستغاث  هیکل  من  الیک  کلها 

غیره، حتی یستنسخ کلها ثم یوصل الی اسمائها، 

 وصولها الیکم، فما ادری ای شیء 
ً
و ما ذکرتم ابدا

حدث حتی صار هکذا، فان اهلل یقول: »لو ینقص 

 من آثاری من قلمک، لاخذن عنک!« و لکن 
ً
حرفا

الکل  مع  الکل  کذلک  و  اصحابک  بکل  ینتهی 

من  لایحزن  و  ببعض،  بعضهم  ینجذبون  حتی 

، و کتاب علی رأسه مکتوب باسمک، 
ً
نفس ابدا

فیه هیکل الازلیة و الدائرة الابدیة و خط الالهیة، 

العلی،  مع   238 الاعلی  لسمیی  اهلل  من  آخر  خط  و 

بلغه الی الثمرة البهیة، و کتاب حضرت اسداهلل 

اسم اهلل الدیان، و کتاب جناب آقا سّید حسین 

ازغندی را هم برسانید، و جزوی هرگاه به اسم 
لجناب  و  برسانید،  شد،  نازل  حسین  سّید  آقا 
الثمرة فی ملفوف صفر ما کتب علی رأسه شیء، 

 من حروف الهیکل، 
ً
و کل الوجود لمیعدل حرفا

فی  لمیبرز مثل ذلک  یزید شوقه،  ان  اردنا  لولا  و 

البدیعة،  امهاری  علی  ورقین  فیه  و  الاوان،  تلک 

فی  علی  صراط  هذا  »ان  علیه:  منقوش  خاتم  و 

یوصل  لمستقیم«  الکتاب  ام 

و  الاول،  النور  و  الازل  حضرت  الی 

وجهة  فی  الالهیة  شعرات  ارسلت 

جوف  فی  الابهائیة،  للثمرة  الازلیة، 

فی  حضرته  الی  بلغه  صفر  قرطاس 

جوف قرطاس آخر.

ینزل  ان  قبل  الکریم!  مولای  یا 

و  الادعیة  و  الخطبات  و  الآیات 

قد  القیوم،  المهیمن  اهلل  من  الزیارة 

الآیات  بلسان  الجواب  اهلل  انزل 

الادعیة  و  الخطبات  و  الزیارات  و 

المحبوب،  العزیز  الا هو  اله  لا  الذی 

و  خط،  لایعادله  خط  احسن  علی 

قرطاس  لایکافیه  قرطاس  احسن 

و  العلاء،  فی شهر  التخلیص،  ایام  فی 

سینزل اهلل من بعد علی مظهر نفسه 

1
.

ً
 جمیلا

ً
و مرآت ذاته، فبشره بشرا

توضیح ناشر:
الکروم  »هو  به  شده  شروع  لوح 
به  حسین  سّید  آقا  خط  العظوم«، 
که  است  قزوینی  عبدالکریم  مال 

به الفاظ گوناگون سپاس گزاری از طلوع صبح 
وی  عظمت  به  این که  از  و  نموده  ازل 
به کلماتش  و  برده  پی  از ظهورش  قبل 
قبل از طلوع او ایمان آورده و او را در 
پیشگاه ربش یاد نموده، شکر می کند و 

1. پیشین، مقدمة ناشر، صص 32 تا 34.

مال  به  کاتب  حسین  سّید  از  دیگری  نامة  هفتم:  لوح 
و  ازل  صبح  مقام  بزرگداشت  در  قزوینی  عبدالکریم 
عبارت ابتدایی آن )»در ارض مقدسه به جناب کاتب 
آثار ازلیه برسد که مطالعه فرماید.«( که پشت سند بوده 

و جداگانه آورده شده است.
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مرا از قلم بیندازی، از تو مؤاخذه خواهم کرد« و 
نیز می نویسد: »کتابی که روی آن نام تو نوشته 
شده، هیکل ازلیه و دایرة ابدیه در آن است و 
خط دیگری از نقطة اولی برای همنام بزرگوار 
من، حسینعلی )238( است، آن را به ثمرة بهیه 
برسان.« به کتاب های آسّید حسین ازغندی و 
»انگشتری  می نویسد:  و  نموده  اشاره  هم  ّدیان 
که بر آن این عبارت نقش شده است: »ان هذا 
صراط علی فی ام الکتاب لمستقیم«، به حضرت 

ازل رسانده شود«.
نظر  به  مهم  لوح  این  در  که  موردی  نخستین 
آثار  »کاتب  عنوان  با  کسی  تعیین  می رسد، 
ازلیه« است. همچنین، دیده می شود که کاتب 
باب، صبح ازل را »طاووس عماء اول«، »ثمرة 
ازلیه«، »وجهة الهیه« و »طلعت ابدیه« خوانده 
این  نکتة دیگر، دربارة عدد 238 است.  است. 
»حسینعلی«  واژة  با  ابجدی  حساب  در  عدد 
نوری  حسینعلی  میرزا  این که  است.  مساوی 
)بعدها: بهاءاهلل( از سوی کاتب باب به نام 238 
آن  تا  وی  که  دارد  آن  از  نشان  شده،  خوانده 
نرسیده  درجه ای  به  هنوز  باب  نگاه  در  زمان 
بود که برایش نامی از نام های خداوند انتخاب 
شود. براساس آن چه ازلیان گفته 2 و بهائیان نیز 
سوی  از  بدشت  در  »بهاء«  لقب  پذیرفته اند،3 
قرةالعین به میرزا حسینعلی داده شد. دانسته است 
که جریان بدشت، پیش از توجه باب به صبح 
ازل رخ داده بود.4 با این ترتیب، باید پذیرفت 

2. عزیه خانم نوری و همكاران، تنبیه النائمین، ص 162.
 ،2 اآلثار خصوصی، ج  اسرار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .3

ص 85.
نوشته اند.  به سال 1264 ق.  را  بابیان در بدشت  4. حضور 
)اسداهلل فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار خصوصی، ج 4، ص 
481( پیش از این نیز آمد که صبح ازل نخستین نوشتة خود 
را در سال 1265 ق. برای باب فرستاد و در سال 1266 ق. 

ازسوی او مرآت شناخته شد.

می نویسد: »آن چه را از آثار صبح ازل فرستاده 
و  خواندم  اولی  نقطة  محضر  در  کراراً  بودی، 
هرچه از آثار او از این پس بفرستی، چه به خط 
خودت و چه به اثر خود او، نزد محبوب محبوب 
است« و تأکید می کند که از ارسال آثار او که 
محبوب آنها را دوست می دارد غفلت نورزد و 
سال  در  که  جزوه هایی  فرستادن  به  پایان،  در 
کرده  اشاره  شده،  نازل  اسماءاهلل  ظل  در  هفتم 
و تصریح می نماید که هر جزو به کدام یک از 
مؤمنین تعلق دارد بدین قرار: آن چه در ظل اسم 
عزیز نازل شده برای ثمرة ازلیه و آن چه در ظل 
اسم جمیل است برای جناب عظیم و اسم قویم 
برای مال عبدالکریم و اسم حی برای وحید فرید 
است که در حّقش فرموده است: »ظهور وحید 
برای  بهاء  اسم  و  است«  ثقلین  عبادت  از  بهتر 
که  تأنیثی  ضمیرهای  از  می باشد.  بهاء  شجرة 
مخصوص  اسم  این  می شود  معلوم  شده،  آورده 
جناب طاهره بوده و عدداً هم ط و بهاء، هردو 
9 می باشد1 و اسم احد برای مال اسداهلل دیّان و 
اسم جلیل برای آقا سّید علی و سپس، به ارسال 
هیاکلی به وسیلة جناب عظیم برای عظیم و سلمان 
و نور خوئی و دختر کریم و هیکل هایی برای 
وحید و اصحاب قزوین و آیاتی برای خود او و 
عظیم و وّهاب و غیره اشاره نموده و می نویسد: 
»هیکل مستغاث از آن وحید است« و سفارش 
می کند که همة این آثار را نسخه برداری کرده 
می کند  اضافه  و  برساند  به صاحبانش  و سپس 
آثار  از  »اگر حرفی  می فرماید:  اولی  نقطة  که 
1. این جمله در پانوشت صفحة ح از کتاب قسمتی از الواح 
در  اینجا  در  اما  آمده  کاتب  حسین  سّید  آقا  و  اولی  نقطة 

بخش اصلی متن آورده شد.

در  قرةالعین  به  کاتب  حسین  سّید  نامة  هشتم:  لوح 
بزرگداشت مقام صبح ازل

االولی  الکلمة  الی  )»یوصل  آن  ابتدایی  عبارت  و 
البهاء من ربها االعلی.«( که پشت سند بوده و  علیه 

جداگانه آورده شده است. 

که هرچند قرةالعین میرزا حسینعلی نوری را به 
بهاء ملقب کرده بود اما این لقب از سوی باب 

برای او به کار برده نشده است. 

8. نامة سّید حسین کاتب به قرةالعین 
دربارة مقام صبح ازل

یوصل الی الکلمة الاولی علیه البهاء من ربها 

1
الاعلی

اهلل اکبر

ذی  اهلل  قدسان  الافطر  الافطر  اهلل  بسم 

ذی  اهلل  قدسان  القدیس  القادس  القدس 

المجد  ذی  اهلل  قدسان  العزیز  العازز  العز 

البذخ  ذی  اهلل  قدسان  المجید  الماجد 

الشمخ  ذی  اهلل  قدسان  البذیخ  الباذخ 

الشامخ الشمیخ سبحان اهلل ذی الرفع الرافع 

و  العلی  العالی  العلی  الرفیع سبحان اهلل ذی 

سبحان اهلل ذی الازل الازل الازیل و سبحان 

اهلل ذی الثمر الثامر الثمیر و سبحان اهلل ذی 

الربب  ذی  اهلل  سبحان  و  الالیه  الاله  الاله 

الصمد  ذی  اهلل  سبحان  و  الربیب  الرابب 

الفطر  ذی  اهلل  سبحان  و  الصمید  الصامد 

السابح  السبح  ذی  اهلل  سبحان  و  الفطیر  الفاطر 

السبیح و سبحان اهلل ذی العظم العاظم العظیم و 

الحمد هلل کما هو اهله و مستحقه علی ما اشرق 

و ابرق و اظهر و ابرز من ظهور ذاته و مرآت سره و 

و  اولیائه  عز  و  احبائه  نصر  و  کینونیته  بلوریة 

فی ذکره  ربی عما اشرت  استغفر اهلل  و  بیانه  طراز 

پشت  به  مربوط  لوح  این  باالی  کلیشة  ناشر:  توضیح   .1
صفحة اصل خط می باشد. 
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بالدلالة  لاتذکر  و  باشارة  لاتشار  اهلل  مرآت  لانه 

و  ثناء  و  وصف  کل  عن  سبحانه  سبحانه 

سبحانه سبحانه عن کل نعت و بهاء و هذا ما قد 

دعوت اهلل ربک من قبل فقد استجاب اهلل ربک 

کان  انه  ثاره  به  اهلل  سیأخذ  و  شیء  کل  رب 

و  حین  کل  فی  هلل  الحمد  ان  و   
ً
قدیرا  

ً
قادرا  

ً
قدارا

قبل حین و بعد حین.

الی  القیوم  المهیمن  اهلل  من  کتاب  هذا  انت  هو 

العزیز  انا  الا  اله  لا  انه  اشهد  ان  الاولی  الکلمة 

المحبوب قل للذین یتبعون امراهلل مت لاتفرغن 

و  لتسکنون  النهار  و  باللیل  انتم  و  انفسکم 

لاتقولن احد »لا اله الا اهلل« الا و ان تفنین النفی 

 ما 
ً
ثم تثبتن الاثبات هذا اول الدین ان انتم قلیلا

دین  فی  انکم  تحسبون  انتم  کیف  تتفکرون 

لا  کلمة  ظهرت  ما  حینئذ  الی  و  مخلصون  اهلل 

اله الا اهلل و کل ما انتم تقولون قول بالسنتکم 

 کل فی 
ً
انتم بالحق لو تقولن »لا اله الا اهلل« فاذا

دین اهلل ساکنون. هذا اول الدین فی کل ظهور 

فی  ما  له  یسجد  الذی  المنیع  الممتنع  عنداهلل  من 

السموات و الارض و ما بینهما و هو الظهار العظیم 

امراهلل  ذکر  الآیة  تلک  لیل  کل  فی  لتقرئن  و 

المرتفع الرفیع 360 علی عدد ذلک الاسم بسم اهلل 

الرافعات  ذی  الرفع  اهلل  بسم  الرفاعین  ذی  الرفع 

الرفعات علی روح من عندک  الرفع ذی  بسم اهلل 

و ان تتلون مرة واحدة علی ابتهاج فی نفسک خیر 

ما  ذلک  ابتهاج  دون  من  مرة  الف  تتلون  ان  من 

ربهم  اهلل  یعرفون  هم  الذین  للمقربین  اهلل  یحب 

غیر  هم  و  اهلل  الا  لایریدون  و  یوقنون  بآیاته  ثم 

اهلل  سبیل  فی  یصبرون  و  لایقصدون  ربهم  اهلل 

یقضی  و  الظلال  من  ظلل  فی  اهلل  یأتیهم  حتی 

الامر من عنداهلل الواحد الظهار الذی یسبح له من 

الا  اله  لا  انه  و  بینهما  الارض و ما  و  السموات  فی 

هو الواحد البصار و هلل کل ما خلق و یخلق من 

فی  ما  هلل  و  متجال  مقتدر  سلطان  اهلل  و  شیء  کل 

السموات و الارض و ما بینهما و اهلل علام ممتنع 

متعال. تلک آیات قد نزلها اهلل علیک و قد نزل 

مع  الامنع  الارفع  باثره  قبل  من   
ً
کتابا علیک 

اسمه العلی الاعلی و قد ارسل من بعد مع الحسن 

بلورة عطر منیع و قند بیض رفیع و اذکر اهلل ربک 

ان  اقول  و  بعد حین  و  قبل حین  و  فی کل حین 

الحمد هلل رب العالمین.

هذا ما کتب فی ارض الصاد فی سنة 1.1263

توضیح ناشر:
الافطر  »باهلل اکبر بسم اهلل  به  شده  آغاز  لوح 
الافطر«. ظاهراً آقا سّید حسین به جناب طاهره 

گوناگونی  اسماء  به  و  است  نوشته  ]قرةالعین[ 
را  او  و  ستوده  را  ازل  ظهور صبح  آورده،  که 
منزه از هر ذکر و وصفی دانسته و می نویسد: 
»این است آن چه قباًل از خدا خواسته بودی و 
به زودی  و  کرد  اجابت  را  تو  مسئول  خداوند 
انتقام خون خود را به وسیلة او خواهد گرفت!«.
در حاشیة این نامه، یکی از آثار نقطة اولی را 
برای او نقل نموده که مفاد آن این است: »به 
پیروان امر خدا بگو: تا کی از دست نفوس خود 

1. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی 
از الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، صص34 تا 36.

می گیرید  آرام  و روز  نمی یابید و شب  رهائی 
از  الا اهلل«  اله  »لا  گفتن  الزمة  که  در صورتی 
بین بردن نفی و پایدارکردن اثبات است و این 
سرآغاز دین است و شما چگونه خود را در دین 
خداوند مخلص می شمارید و حال آنکه تا کنون 
شما  آن چه  و  نشده  ظاهر  الا اهلل«  اله  »لا  کلمة 
بر زبان هایتان و اگر  می گویید، گفتاری است 
به حق »لا اله الا اهلل« بگویید، همه به دین خدا 
می گروند!«. از آن چه در ذیل این نامه توضیح 
نوشته:  این عبارت  به  پایان آن هم  داده و در 
»هذا ما کتب فی ارض الصاد«، معلوم می شود اثر 

نقطة اولی به سال 1263 در اصفهان نازل شده 
و در این نامه رونوشت آن را فرستاده است.1 

این گمان هست که ناشر در توضیح این لوح 
به  را  اهلل«  »مرآت  و  ّسر«  »مرآت  عبارات 
لوح  این  و  کرده  معنی  ازل  یحیی صبح  میرزا 
را دربارة بشارت به ظهور او دانسته باشد. این 
ازل  صبح  تنها  که  چرا  است  پذیرفتنی  تفسیر 
مرآتی شهرت  مقام  به  بابیان  میان  در  بود که 
داشت. بر این اساس است که باید گفت کاتب 
باب ظهور صبح ازل را »ظهور ذات اهلل« خوانده 
و او را »مرآت سر اهلل«، سبب نصرت احبای 
است.  کرده  یاد  او  اولیای  عزت  مایة  و  خدا 
مخاطبش  که  دانسته  همانی  را  ظهور  این  وی 
همچنین،  و  بود  کرده  طلب  خداوند  درگاه  از 
احتمال،  به  شده،  یاد  خدا«  ثار  »طلب  آن چه 
از کشته شدن  نامه پس  که  است  این  گویای 
که  است  آن  بر  کاتب  باشد.  شده  نوشته  باب 
را  خود  انتقام خون  ازل  به وسیلة صبح  خداوند 

خواهد گرفت. 
همان گونه که در تصویر این نامه دیده می شود، 
رونوشت یکی از آثار باب که در حاشیه آمده، 
به  توجه  با  می شود.  آغاز  انت«  »هو  عبارت  از 

1. پیشین، مقدمة ناشر، صص ح و خ.

کاتب،  نامة  مانند  نیز  باب  نامة  مخاطب  آنکه 
پذیرفته شدن  است، درصورت  الاولی«  »الکلمة 

به نظر  نامة کاتب،  مخاطب بودن قرة العین در 
می رسد نامة باب نیز خطاب به او بود.

حاج  به  کاتب  حسین  سّید  نامة   .9
سلیمان خان و طلب نوشته های صبح ازل

2
یا خیر مونس و انیس

اهلل ائنس

انس  انیس  اهلل  و  الاناس  ذی  الانس  اهلل  بسم 

انس  اناس  اهلل  و  بینهما  ما  و  الارض  و  السموات 

انیس و انما البهاء کل البهاء علی نقطة الانس 

فی ارض القدس ثم البهاء سر البهاء علی حروف 

الانس ثم البهاء جوهر البهاء علی المستظلین فی 

ظل ظلال شجرة الانس.

و بعد؛ یا محبوبی علیک کل الانس الناطل من 

سماء القدس.

هرگاه طالب احوال باشید، االن کما کان در نار 
بعد محترق می باشم و در قرب مشهد ساکن، و 
تفصیل احوال نزد حامل. و لکن؛ از آن شجرة 
انس التماسی که دارم این است که مادامی که 
در ارض بهاء تشریف دارند، هروقت که لقاء 
رب شما را مرزوق شد، ذکری از این عاکف 
بفرمایند و هروقت آیاتی  بعد و حرمان  زاویة 
به  مربوط  باالی صفحه  کلیشة  فقرة  دو  ناشر:  توضیح   .2

پشت صفحة اصل خط می باشد. 
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از سماء ازلیت نازل شد، در جوف کتاب 
اسم اهلل  را  حامل  و  فرمایید.  ارسال  خود 
الحاضر الصابر را حامل عرش اهلل االعظم 

نموده، فرستادم.
اما در باب محل نور اهلل که احتیاج به ذکر 
لک  ع�ن  ء  �ش لک  ک�ن  �ی اهلل  �تل  نیست. 
ء،  من �ش ک  ر�ب اهلل  ا�ن  ک�ن  ال�ی و   ، ؤ �ش
ما  ال  و  االر�ن  �ن  ال  و  اسلموا�ت  �ن  ال 
ر. و لکن؛ اسم اهلل  �ی هام و اهلل عالم �ت ن ی �ب
الحاضر چون غریب است در آن ارض، 
عرش  محل  در  که  شد  ممکن  هرگاه 
آیات  تالوت  به  مشغول  و  شود  ساکن 
باید در  اال،  و  المراد؛  نعم  بیان شود که 
ظل رحمت و رأفت شما باشند و هروقت 
را  ایشان  باشد،  شغلی  شمس  ارض  در 
امین. و  فانه رجل محب صابر  بفرستند. 
حب اهلل در حق ایشان آن است که در 
هیچ امری محزون نباشند. ان الحمد هلل فی 
کل حین و قبل حین و بعد حین. و کّبر 

علی من یکن عندکم.1
توضیح ناشر:

ائنس« آغاز شده، خط  به »اهلل  لوح[ که  ]این 
معروف  سلیمان خان  حاج  به  حسین  سّید  آقا 
قمری   1268 سال  واقعة  در  شمع آجین شده 
اولی  نقطة  جسد  فرستادن  هنگام  در  که  است 
فراوان  اهمیت  واجد  و  نوشته  به وی  تبریز  از 
و  است  فارسی  به  لوح  بیشتر  و  است  تاریخی 

1. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی از 
الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، ص 38.

و  سلیمان خان  به حاج  سّید حسین کاتب  نامة  نهم:  لوح 
طلب »آیات صبح ازل«.

ضمنًا، خواسته که ]هرگاه[ در توفیق لقاء رب 
ازل  صبح  برای  را  نام  این  مرآتیت  به  که  ـ 
آورده ـ مرزوقش شود، او را هم یاد نماید و 
آیات ازلّیت را برایش بفرستد و مراد از »قرب 
مشهد« قرب تبریز است که نقطة اولی در آنجا 

»عرش اهلل اعظم« جسد  از[  شهید شده و ]مراد 

نقطة اولی ]است و مراد[ از »ارض شمس« تبریز 
است به مناسبت تطابق عدد حروف »شمس« با 
تاء تبریز که بابیه که عادةً شهرها را به یکی از 
»ارض صاد« که  مانند  آنها می خواندند  حروف 

مراد اصفهان است.1
باب تهران را »ارض بهاء« نامیده بود؛2 بنابراین، 
باید گفت که صبح ازل در زمان نگارش این 
از  باب،  کاتب  داشت.  اقامت  تهران  در  نامه 
تهران  در  که  زمانی  تا  خواسته  سلیمان خان 
صبح  با  دیدار  یعنی  »لقاء رب«،  هرگاه  است، 
»آیات  نیز  کند.  یاد  را  او  شد،  نصیبش  ازل، 
این  بفرستد.  برایش  را  ازلّیت«  سماء  از  نازل 
درخواست نشان از آن دارد که او سخنان صبح 

ازل را »آیات« می دانست.
می نماید،  مهم  لوح  این  در  که  دیگر  نکتة 
میان  در  نقل مشهور  است.  باب  موضوع جسد 
و  تهران  به  باب  جسد  انتقال  بهائیان  و  بابیان 
دفنش در این شهر است. صبح ازل در شرح این 

انتقال نوشته:
حاج سلیمان خان اشخاصی را مهیا نمود که آن 
با  ]که  محّمدعلی  آقا  مرفوع  با  را  مطهر  جسد 
او  به  تفویض  برداشته،  بود[  شده  کشته  وی 
کنند. نظر به آنکه ]دو جسد[ از ضرب گلوله 
به هم آمیخته شده بود، در یک صندوق نهاده و 
پیچیدند؛ بدین واسطه، حقیر هم تصرفی ننموده، 
در همان صندوق با حضرت در یکجا به امانت 

بود تا آنکه دزدیدند.3 

1. پیشین، مقدمة ناشر، ص خ.
 ،4 اآلثار خصوصی، ج  اسرار  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .2

صص 271 و 272.
3. میرزا یحیی صبح ازل، مجمل بدیع در وقایع ظهور منیع، 

ص 8.

گفتار کاتب باب در این نامه نشان از آن دارد 
که ایشان به واقع جسد باب را به تهران آورده 
شده  حیوانات  طعمة  تبریز  در  آنکه  نه  بودند 
باشد. ازلیان در آثار خود، به تحویل جسد باب 
به صبح ازل اشاره داشته و نوشته اند که بهاءاهلل 
از مکان دفن آگاه نبود.4 بهائیان نیز از سپرده 
شدن جسد باب به بهاءاهلل یاد می کنند.5 به نظر 
نقل  قوت  نشان دهندة  سند،  این  که  می رسد 
ازلیان باشد چرا که در آن از بهاءاهلل هیچ نامی 
نیست و تنها به مقام بزرگ صبح ازل اشارت 

رفته است.
آن چه در روایت صبح ازل دربارة دزدیده شدن 
جسد باب آمده، به برداشتن آن توسط بهائیان 
و انتقالش به فلسطین مربوط است؛ با این حال، 
معصوم  امامزاده  در  قدیم  مکان  همان  ازلیان 

تهران را مقدس می دانستند.6 

مال  به  کاتب  حسین  سّید  نامة   .10
عبدالکریم قزوینی

الامجد  الاحمد  حضرت  الی  یوصل  الاکرم  هو 

الکریم الاکرم فی ارض العلم

اهلل اکرم وا کریماه وا احمداه

کریم  هلل  و  الکرامین  ذی  الکرم  اهلل  بسم 

4. مال محّمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 144.
بخ   ،8 ج  ظهورالحق،  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .5

شنخست، پانوشت صفحات 521 تا 525.
چیست؟،  او  و سخن  کیست  باب  چهاردهی،  نورالّدین   .6

صص 57، 58 و 85.



102103

و  بینهما  الارض و ما  و  السموات  کرمان کرمنة 

اهلل کرام کارم کریم و اهلل ازیل ازلان ازلیة 

السموات و الارض و ما بینهما و اهلل ازال ازل ازیل.

فی  اهلل  وجود  لولا  الاکرم  الازل  محبوبی  یا  ان 

محبوبی الازل الاقدم ما کنت حتی اخاطبک یا 

حبیبی فی الکلام ولکن وجود اهلل الاقدم الادوم 

ابقانی  قد  الادوم  الازل  اهلل  حب  و  امسکنی  قد 

الملک  اهلل  غیبة  بعد  الوجود  نعمة  و  الامالی  و 

المعبود و ما لی و نعمة الحیات فی العالم الشهود 

بعد صعود اهلل العزیز المشهود.

ان یا کریمی! احب ان اکون فی عالم اللانهایة 

و  الحدود  عالم  الی  ماانظر  و  ربی  اهلل  الا  مااری  و 

عن  یمنعنی  الجحود  اهل  من  ماشاهدت  لکنی 

الذی  عینی  فی  لذا  و  الحدود  سبل  الی  النظر  عدم 

المؤمنین  لکل  و  لنفسی  الابتهاج  کل  اری 

اشاهد لذاتی کل الحزن ثم لکل المؤمنین و لکن 

اهلل یکفینا و یکفیکم و باهلل نستعین عن کل 

انت  لما  الا  ماابقاکم  و  ماابقانی  اهلل  ان  و  شیء 

تعلم فافوض امری الی اهلل ربی الازل و اتوکل علیه 

و ان علیه یتوکل المتوکلون.

فهرست مطالب
و  اجزاء  شد.  ارسال  الحی  هو  جناب  اتفاق  به 
به  برسد  رسیده  تفصیل  باید  مکاتیب  و  اسماء 
اتفاق نوروز فیروز اجزاء و کتب بسیار تفصیل 
رسید، کل برسد نزد نبیل ق، فوری باید سواد 
باید سواد  اتفاق اسم حاضر  به  اخذ شود. االن، 

اخذ شود. به اتفاق اسم حاضر از اجزائی است که 
قبل اشاره کرده بودم که: ان اهلل قد فسر آیات 
نفسه بنفسه فی تفسیر جزء القدرة و الملک مع 

الخال الاشهد اجزاء و کتب بلا سواد مع السّیاح 

باثری  الاحکام   نسخة 
ً
ارسلنا من قبل کتبا قد 

مع اسم الحاضر و ما کتب باثر اهلل فی الاحکام 

قد ارسلت الی ساحة الازل.

ان شاء اهلل ان یبلغه فی ایدی اعدائه، 142  آن چه 
جزو من الآیات الان موجود عند من یکن اسمه 

قد  و  الشمس،  ارض  حاکم  یکون  و   
ً
معروفا

وصل بعضها الی ایدی حروف الانجیل من تلک 

الاجزاء و ان علی اهلل ان یبلغ الینا ان شاء. 

من  االنجیل آمده  بایدی حروف  اهلل  از آثار  و 
الدوائر و الهیاکل، و فیها نسخة احکام من تلک 

سلطانهم،  الی  ارسلوها  قد  المرسولة،  النسخة 

اثری  به  احکام یک نسخه  از آن نسخة  ولکن 
سواد شده بود ]که[ در بغلم بود با خطوط دیگر، 
در دیلمقان، حروف نفی، یکی از آنها که اسم 
آن خنجرخان بود، به اتفاق ایازخان که برادر او 
در ارض بهاء یوزباشی صد سوار است و در نزد 
امیر است و از اهل تفرش است، در میان قولغ 
که  بود  الخالق حضرت  جیب  از  که  کوچک 
شما فرستاده بودید، از ارض ق سجاف ترمه با 
یازده 11 دستخط بود از هیاکل و دوائر، با اشیاء 
دیگر از خاتم و غیره، او گرفت و االن به اتفاق 
سلیمان خان معروف که قبل ذکر او را کرده 

بودید، به آن ارض آمدند.
دو  جز  نیستم  چیز  هیچ  طالب  باشید  دانسته 
و  بود  خودم  خط  به  که  احکام  آیات  صفحه 
به دست  اهلل  اثر  و  بود،  نشده  متعدد  آن  نسخة 
و لکن اهلل بالغ امره لا اله  انجیل آمده،  حروف 

الا هو المهیمن البدوح.

ان  اردت  اذا  منک  مااحب  کریمی!  یا  ان 

الازل، بان  الا ان تستشفع لی عند ربی  تکرم علی 

یرزقنی لقائه کما هو یحب لا کما انی احب، 

ان  شاء  اذا  و   ،
ً
عبثا لایجعلنی  و 

ما  یرزقنی  الدار،  تلک  عن  یرفعنی 

 
ً
رائفا  

ً
رأفا کان  انه  عنه،  حرمت 

ر علی حروف الاثبات 
ّ

. و کب
ً
رؤفا

1
و الحمد هلل محبوب العارفین.

بخشی از توضیح ناشر:
وا  اکرم  »اهلل  به  لوح[  ]این 
شده.  شروع  احمداه«  وا  کریماه 

مال  به  حسین  سّید  آقا  خط  نامه 
عبدالکریم قزوینی است که ضمن 
از  فراوان  تحسر  و  تأسف  اظهار 
غروب شمس حقیقت می نویسد: 
»اگر نبود وجود خدا در محبوب 
تا  نبودم  من  آینه  هر  ازل،  من، 
خدای  ولی  سازم  مخاطب  را  تو 
دوستی  و  داشته  نگاه  مرا  پاینده 
خدای ازل مرا باقی گذاشته است 
وگرنه، بعد از پنهان شدن خداوند 
معبود، مرا با عالم هستی و نعمت 
من  کریم!  کار؟!  ای  چه  حیات 
دوست دارم که در عالم بی نهایت 

بوده و جز خدا نبینم و به عالم حدود 
نظر نکنم ولی آن چه از اهل انکار 
عالم  به  کردن  نظر  از  مرا  دیدم، 

حدود ناگزیر می سازد و از این رو، در دیدة من 
ـ که همة خشنودی ها را برای خودم و مؤمنین 
حزن  به  مبدل  لذت ها  همة  ـ  می کنم  مشاهده 
شده ولی خداوند ما و شما را کفایت می کند. 

1. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی از 
الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، صص 38 تا 40.

عبدالکریم  مال  به  کاتب  حسین  سّید  نامة  دهم:  لوح 
قزوینی

و عبارات ابتدایی آن )»هو االکرم. یوصل الی حضرت 
که  العلم.«(  ارض  فی  االکرم  الکریم  االمجد  االحمد 

پشت سند بوده و جداگانه آورده شده است.
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خداوند ما را نگاه نداشته، مگر برای آن چه تو 
ازل،  به خداوندم،  امر خود را  لذا  میدانی،  خود 
واگذارده و بر او ـ که تکیه گاه همة دوستان 
نامه، به  است، ـ تکیه می کنم....«... در خاتمة 
مال عبدالکریم می نویسد: »اگر می خواهی بر من 
کرم کنی، جز این چیزی نمی خواهم که از من 
نزد صبح ازل شفاعت نمایی به این که لقایش را 
ـ آن گونه که او می خواهد نه آن طور که من 
و  بیهوده  مرا  و  نماید  من  روزی  ـ  می خواهم 
عاطل نگذارد و هنگام ارتحال از این دار آن چه 

را از آن محروم مانده ام، روزیم فرماید.1

من  »مکتبخانة  دربارة  باب  لوح   .11
یظهره اهلل«

در مکتبخانة من یظهره اهلل منور فرمایند

هو الابهی

اهلل لا اله الا هو العزیز المحبوب

له ما فی السموات و ما فی الارض و ما بینهما و هو 

المهیمن  اهلل  من  لکتاب  انه  و  القیوم  المهیمن 

و  البیان  ان  علی  المحبوب  العزیز  اهلل  الی  القیوم 

الا  اله  لا  ان  علی   
ً
موقنا الیک  منی  هدیة  فیه  من 

انت و ان الامر و الخلق لک و ما لا حد من شیء الا 

بک و ان من تظهرنه عبدک و حجتک لاخاطبنه 

من  الاخری  القیامة  فی  تعزلن  لو  اقول  و  باذنک 

1. پیشین، مقدمة ناشر، صص ج و د. 

فی البیان حین الذی تشرب اللبن من ثدی امک 

 فی اشارتک و لو 
ً
باشارة من یدیک لکنت محمودا

انه لا ریب فیه لتصبرن تسعة عشر سنة لتجزی 

 من عندک انک کنت ذا فضل 
ً
من دان به فضلا

شیء  کل  عن  شیء  کل  تکفی  انک  و   
ً
عظیما

لا فی  لا فی السموات و  و لایکفی عنک من شیء 

 
ً
الارض و لا ما بینهما و انک انت کنت کافیا

2.
ً
 و انک کنت علی کل شیء قدیرا

ً
علیما

توضیح ناشر:
لوح معروفی است که پشت آن نوشته شده است: 
و  فرمایند«3  منّور  یظهره اهلل  من  مکتبخانة  »در 
می نویسد:  بیان  موعود  به  خطاب  لوح  متن  در 
»بیان و آن چه در اوست هدیه ای است از جانب 
من به سوی تو و اگر در قیامت دیگر، هنگامی 
که شیر از پستان مادر می نوشی، همة اهل بیان 
اشاره ات  در  کنی،  معزول  دستت  اشارة  به  را 
ستایش شده خواهی بود اگرچه شک نیست که 
تا هرکس را که  نوزده سال صبر خواهی کرد 
به بیان ایمان آورده است، به فضل خود پاداش 

دهی.«4

آمده: »جملة  این صفحه  پانوشت  در  پیشین، ص 20.   .2
»در مكتبخانة من یظهره اهلل منور فرمایند« در پشت صفحة 

اصل خط مرقوم شده است.« 
یظهره اهلل  من  یظهره اهلل«:  »من  دربارة  ناشر  توضیح   .3
یعنی کسی که خدا او را ظاهر می کند و نقطة اولی موعود 
بیان را به این عنوان نامیده و در بیان فارسی وقت ظهور او 
بین 1511 تا 2001 سال از بیان نوید داده شده؛ مع الوصف، 
شدند  مقام  این  مدعی  عده ای  اولی  نقطة  شهادت  از  بعد 
که از جملة آنها میرزا حسینعلی است که خودش »بهاء« 
همة  ازل  صبح  و  می شوند  خوانده  »بهائی«  پیروانش  و 
مدعیان این امر را کاذب خوانده و رد کرده است. )]قمرتاج 
دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی از الواح نقطة 

اولی و آقا سّید حسین کاتب، مقدمة ناشر، ص ج، پ 1( 
4. ]قمرتاج دولت آبادی و محّمدصادق ابراهیمی.[ قسمتی از 
الواح نقطة اولی و آقا سّید حسین کاتب، مقدمة ناشر، ص ج.

قمرتاج  که  بود  اسنادی  میان  در  نیز  لوح  این 
ایران آورد. متن آن  به  از قبرس  دولت آبادی 
را بهائیان نیز آورده و خطاب به من یظهره اهلل 

دانسته اند.1 باب در این نوشته، مانند آن چه 
دربارة  خوانده اند،  وصایت«  »لوح  ازلیان 
نامة خود نوشته: »من اهلل المهیمن القیوم«. 
برای مخاطب خود نیز که »من یظهره اهلل« 
المحبوب«.  العزیز  اهلل  »الی  نوشته:  است، 
این شرح داده  از  این عبارات پیش  معنی 

شد. 
است  لوح گویای آن  این  در  باب  گفتار 
که او من یظهره اهلل را کسی می دانست که 
در آینده متولد خواهد شد. او همچنین، این 
لوح را برای آن نوشته بود تا »در مکتبخانة 
از  ازلیان  فرمایند«.  منور  یظهره اهلل  من 
این گونه گفتارهای باب استفاده می کردند 
پاسخ   را  بهاءاهلل  من یظهره اللهی  دعوی  تا 
میرزا هادی  حاج  نمونه،  به عنوان  گویند. 
دولت آبادی در رسالة فصل الکالم نوشته:

]در کتاب بیان فارسی[ نازل شده در باب 
پانزدهم من الواحد الخامس در این که: »ماء 
ملخص  طّهره اهلل.  قد  تخلقون  به  انتم  الذی 
است  نطفه  باب آنکه: چون که یک  این 
بشود  او  به  طهارت  ذکر  است  الیق  که 
شموس  از  می کند  او  بر  داللت  آن چه  و 
متجلیه در مرایا از شمس جود او، به ذکر 
او کل را خداوند در ظل او مستظل فرموده 
که  است  معلوم  و  داده«2  طهارت  اذن  و 
منظور در آن یک نطفه که فرموده، همان 
نطفة شریفه است که بعد از این ظهور به 

1. ]گروهی از بهائیان حیفا،[ منتخبات آیات از آثار حضرت 
نقطة اولی ـ عز اسمه األعلی، صص 2 و 3.

2. سّید علیمحمد باب، بیان فارسی، باب پانزدهم از واحد 
پنجم، ص 176.

من  »مکتبخانة  در  باید  که  باب  نوشتة  یازدهم:  لوح 
یظهره اهلل منور فرمایند.« 
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جهت ظهور کلی دیگر منعقد شود و منشأ تجلی 
مجلی ـ جل شأنه ـ گردد که دارای مقام نقطه 
بوده باشد. پس هرگاه ادعای این مّدعی ]میرزا 
این که ظهور کلی است از حق،  حسینعلی[ در 
فرض صدق در آن شود، چگونه می شود حال 
این باب و صدور این حکم از حکیم به این که 
از  بعد  کثیره  مقامات  و  بوده  لحیه  او صاحب 
به  تا  کرده  طی  ظاهر  برحسب  را  بودن  نطفه 
سن وقوف رسیده و در زمانی که این مدعی در 
به حکم ظهور  بود  ماء محکوم  بود،  نطفه  مقام 
قبل نقطه ـ جل ذکره ـ به نجاست. پس اگر 
حکم  این  که  آید  الزم  باشد،  صدق  ادعا  این 
این  ثمرة  که  است  محقق  باشد....  لغو  بالمره 
حکم ـ چنانچه تصریح شده ـ طهارت نطفة من 
یظهره اهلل است بنفسه لنفسه و طهارت نطفه های 
مستظلین در ظل عنایت او به ظهور قبل او به 
تبعیت او و ألجله. پس وقعی نیست برای این 

مدعی در ادعای بی ربط او!1
است  این  دولت آبادی  میرزا هادی  حاج  سخن 
به  بیان فارسی ماء نطفه را  که باب در کتاب 
حرمت ماء نطفة من یظهره اهلل پاک قرار داده و 
نجاست آن را ـ که در دیانت اسالم قطعی بود 
ـ برداشته است. این حکم نشان از آن دارد که 
از  بعد  ـ  است  پاک  ـ که  یظهره اهلل  من  نطفة 
صدور این حکم بسته خواهد شد نه مانند بهاءاهلل 
که نطفه اش در زمان اسالم بسته شده و نجس 
من یظهره اللهی  دعوی  که  روست  این  از  بود! 
بهاءاهلل با این حکم باب همسان نبوده و بی اساس 

1. حاج میرزا هادی دولت آبادی، فصل الكالم، صص 14 و 15.

است. حاج میرزا هادی دولت آبادی این دلیل را 
در بحث و گفتگو با بهائیان نیز به کار می برد. 

واکنش بهاءاهلل به این سخن او سخت بود:
کأس  از  که  ـ  بهاءاهلل  علیه  ـ  اولیاء  از  یکی 
معدوم  نزدش  اهلل  سوی  ما  و  نوشیده  استقامت 
با  هادی  ]اصفهان[  صاد  ارض  در  بوده، 
ذکر  غافل  آن  نموده،  مالقات  دولت آبادی 
نمود: »ماء نطفه را نقطة اولی حکم به طهارتش 
و  یظهره اهلل  من  نطفة  حرمت  لاجل  کرده اند 

ساله  بیست وپنج  ]بهاءاهلل[  ایام جمال قدم  آن  در 

بودند« و مقصودش از این کلمه، رد ظهوراهلل و 
نفی او و اثبات اوهام خود بوده.

]که[  است  بیان  از  کلمه  این  آنکه  اواًل، 
نمی بخشد  نفع  بیان  یوم  آن  »در  می فرماید: 
الحق:  قوله  و  قال  ننمائید!«  تمسک  آن  به  و 
و  البیان«  فی  نزل  بما  و  باشارتی  الیشار  »انه 
به آن چه ذکر نمود، مخالفتش با حضرت نقطه 
ثابت، چه که حضرت  متبصرین واضح و  نزد 
فی  بما  تحجب  ان  ایاک  »ایاک  می فرماید: 
البیان.« به کمال تصریح مخالفت نموده و شاعر 
الا  البیان  من  احد  لایجد  اهلل  لعمر  قل  نیست. 
النداء:  الذی ینطق باعلی  الطور  عرف ظهور مکلم 

الملک هلل ملک الوری. 

انوار  مشو!  اضالل  و  اختالل  سبب  یا  هادی! 
آفتاب حقیقت عالم معانی و بیان را منور نموده 
و آیات الهی به مثابة امطار از سحاب فضل نازل 
لو  است  حول  طائف  الیوم  بیان  جمیع  و هاطل! 
ملتفت  هادی  اهلل!   سبحان  تفقهون!  کنتم 

نیست که چه می گوید و از بیان حضرت نقطة 
اولی دربارة نطفه چه ادراک کرده؟ 

ثانیًا، بگو:  ای غافل! نطفة من یظهره اهلل ـ روح 
ما سویه فداهـ  طاهر و مطهر بوده و هست و آن 
اقسمک  نه!  محتاج  احدی  ذکر  به  مبارکه  نطفة 

باهلل الذی خلقک و سویک! در یک آن قلب را 

از بغض مطهر نما و بعد در آن چه ذکر نمودی 
 الیک یا 

ُ
تفکر کن، شاید به کلمة مبارکة »تبت

طهارت  و  پاکی  آیا  شوی!  موفق  العالم«  مولی 

نطفة من یظهره اهلل معلق به کلمة عباد اوست؟! 

اهلل  استغفر  المبین!  الوهم  هذا  من  اهلل  استغفر 

من هذا الظلم العظیم! استغفر اهلل من هذا الخطأ 

الکبیر!

بگو: ای هادی! اگر در این حین سمع را از قصص 
کاذبه طاهر سازی، از لسان حضرت نقطه »اننی 
انا اول العابدین« اصغا نمائی، من یظهره اهلل ـ روح 

ما سویه فداه ـ محیط بوده نه محاط! مقام نقطه به 

قول او ثابت شده و می شود. انه هو غنی عمن فی 
این  او محتاج و در  به  کل  السموات و الارض. 

مقامات، حضرت نقطه به کلمة مذکوره ناطق. 
اسمع ثم انصف و لا تکن من الظالمین!

و اگر مقصود آگاهی نفوس منصفه بوده، ایشان 
از ذکر من یظهره اهلل و کلمة او که نقطة اولی از 
آن اخبار نموده بقوله: »انه ینطق فی کل شأن: 
اننی انا اهلل« الی آخر اآلیة، مقام آن نطفة طیبه 

و آن لطیفة طاهرة ربانیه را دانسته و می دانند. 
اذکار  این  ذکر  از  آن حضرت  مقصود  باری، 
اشتغال به ذکر آن محبوب بوده. اعرف و کن 
من الشاکرین! اعلم و کن من التائبین! انظر و 

کن من المنصفین! 

می فرماید: »شجرة اثبات به اعراض از او شجرة 
با  و  مرتفع  بیان  ندای  اهلل!  لعمر  نفی می شود.« 
اهلل  یوم  یوم  قوم!  »یا  می فرماید:  حنین  و  ناله 
است و امر امر او! به قطره از بحر ممنوع نشوید 

و به ذره از آفتاب ظهور محروم نمانید!«

لعمری یا هادی! اخذت الغدیر و نبذت بحر اهلل 

ورائک! اتق اهلل ثم انصف فی ما ظهر بالحق! انه 

العظیم.  نبأه  الی  یهدیک  و  دونه  عن  یغنیک 

یستن  ان  ]یحیی[  اردته  من  یقدر  هل  یا هادی! 

البیان؟  و  الحکمة  میدان  فی  الالهی  الفارس  مع 

الی  ارجع  اعنة هویک ثم  الرحمن! خذ  لا و ربک 

1
مولیک. ان الیه مرجعک و مثویک.

نتیجه گیری
براساس اسنادی که در این نوشته آورده شد، در 
مجموع، به اصالت »الواح« و »توقیع«هایی که 
ازل  یحیی صبح  میرزا  مقام  بزرگداشت  دربارة 
متن شان  باب منسوب شده و  به سّید علیمحّمد 
باید یقین داشت.  در آثار تاریخی آورده شده 
و  موعود  یظهره اهلل  من  به  باب  نگاه  همچنین، 
توجه  قابل  شد  خواهد  متولد  آینده  در  این که 
کاتب  یا  باب  دستخط  به  اسناد  این  است. 
قرار  اهمیت  درجة  نخستین  در  و  هستند  او 

می گیرند. 
ادبیات  در  آن چه  صدور  اصل  میان،  این  در 
ازلیان »لوح وصایت« نام گرفته، از سوی بهائی 
شده  پذیرفته  افنان  ابوالقاسم  چون  بلندمرتبه ای 
من  مکتبخانة  به  مربوط  نوشتة  همچنین،  است. 
یظهره اهلل نیز در کتابی که حاصل کار گروهی 

از بزرگان بهائی در حیفا است، آمده است. 

1. میرزا حسینعلی بهاءاهلل، الواحات مبارکة حضرت بهاءاهلل 
جل ذکره االعلی شامل: اشراقات و چند لوح دیگر، صص 

24 تا 27. 
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با این توصیف، می توان پذیرفت که باب صبح 
ازل را به مقام مرآتی برگزید و حفاظت آیین 
خود را به او سپرد؛ همچنین، به او دستور داد 
با  ـ  را  بیان  کتاب  از  باقیمانده  بخش های  تا 
به  ـ  می شود«  »نازل  او  بر  که  الهی«  »آیات 
پایان رساند. معنی این سخن جز جانشینی صبح 

ازل نسبت به باب نبود. 
دربارة  بهائیان  دعوی  می ماند،  باقی  آن چه 
است.  باب  نوشته های  مطالب  بودن  ظاهری 
روشن است که سخن بهاءاهلل و عبدالبهاء برای 
پیروانشان پذیرفتنی است اما در مقام بحثی که 
تنها به تاریخ نظر دارد و از روزنه ای خارج از 
باورهای ازلی و بهائی به این موضوع می نگرد، 
از  نتیجه گیری  این  پذیرفت.  نمی توان  را  آن 
مقام صبح  اصالت  داعیان  که  است  جهت  آن 
متقن  سندهایی  خود  دعوی  اثبات  برای  ازل 
آن گونه  فاقد  مقابل  گروه  که  داده اند  به دست 
اسناد هستند. دانسته است که وجود یک سند 
برای یک ادعا قطعی بودن آن را ثابت می کند 
مگر زمانی که دلیلی در همان تراز به نقضش 

بپردازد. 
نقل  جز  چیزی  آورده اند،  بهائیان  آن چه  تمام 
بهاءاهلل  که  زمانی  شود.  اثبات  باید  که  نیست 
این دعوی را عرضه کرد، تنها دوتن از بابیان 
را به عنوان آگاهان از آن امر بزرگ شناساند. 
نفر نخست، مال عبدالکریم قزوینی بود که آن 
ق.   1268 سال  در  و  نبود  حیات  قید  در  زمان 
تا  نداشت  حضور  اینک  وی  بود.  شده  کشته 
درستی یا نادرستی آن چه را که به او منسوب 

می شد بگوید. نفر دوم نیز میرزا موسی )برادر 
او  پیروان  نزدیک ترین  از  که  بود  بهاءاهلل( 
به شمار می رفت و طبیعی است که به حمایتش 

می پرداخت.
گذشته از این، نگاه تاریخ نگاران بهائی به نفوذ 
بهاءاهلل در میان بابیان به گونه ای است که او را 
در همان زمان حیات باب بسیار مهم می نمایاند. 
مورد  بود که  بهاءاهلل کسی  بهائیان،  روایت  به 
بود  او  نیز  داشت.  قرار  ایران  حاکمان  توجه 
به  و  آورندگانش گرفت  از  را  باب  که جسد 
خاک سپرد. باید پرسید: آن شهرت فراگیری 
چه  به  کرده،  یاد  بهاءاهلل  برای  عبدالبهاء  که 
اندازه از شهرت رییس کل بابیان پایین تر بود 
به  ازل  صبح  مصلحتی  و  ظاهری  نصب  با  که 
از کشتن  باب توجه مخالفان را  مقام جانشینی 
او منحرف می کرد؟! با نگاه از این منظر، آیا 
فایده مند  بهاءاهلل  برای حفاظت  طرح پیش گفته 
باب  طراحش  یک  که  طرحی  هم  آن  بود، 
او  موعود  دیگرش  طراح  و  ظهوراهلل(  )مظهر 
این  با  بودند؟!  بعد(  ظهوراهلل  مظهر  )بهاءاهلل: 
ترتیب است که باید گفت سخن عبدالبهاء در 
همراهی شهرت عظیم بهاءاهلل با محفوظ ماندنش 
به  منطقی  ازل  به سبب جانشینی مصلحتی صبح 

نظر نمی رسد.
در  باب  الهی  مقام  داشتن  نظر  در  با  همچنین، 
که  کسی  پذیرفت  می توان  آیا  بهائیان،  نگاه 
صاحب رسالتی بزرگ به شمار می آید و برای 
هدایت مردم برانگیخته شده، برای امری با این 
درجه از اهمیت مصلحت اندیشی کند و با نصب 
15سال  حدود  جانشینی  به  ازل  صبح  ظاهری 
اما  به ظاهر درست  به مسیری  را  پیروان خود 

در معنی پوچ و بی ارزش سوق دهد؟
به نظر می رسد بهائیان ـ که نگاهی الهی به باب 

دارند ـ به این پرسش ها پاسخ مثبت نتوانند داد. 
و  بهاءاهلل  آن چه  گفت:  باید  که  از این روست 
پیروانش برای خدشه دار کردن مقام صبح ازل 
از  خارج  تاریخی  نگاه  یک  منظر  از  گفته اند، 
برای  الزم  استحکام  فاقد  بهائی  و  ازلی  اعتقاد 

پذیرش است. 
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گوشه ای از رنج نامه احمد یزدانی، مبلغ شهیر بهائی 
مسعود  منفرد

ســــونامی 
سانســــور

در آیین بهائی

اشاره
احمد یزدانی از مبلغان مشهور بهائی است که ارتباط نزدیکی با عبداابهاء شوقی افندی داشت. 
مطابق با وصیت عباس افندی در کتاب الواح وصایا، قرار بود شوقی فرزند پسرش را جایگزین 
خود کند. شوقی در ادبیات بهائی حائز مقام ولی امراهلل )=سرپرست دین بهائی( بود. ولی امراهلل 
قابل عزل  غیر  رئیس  دائمی و  او، عضو  بود  قرار  و  داشت  رفیعی  عبدالبهاء جایگاه  آثار  در 
بیت العدل باشد. اختیارات متعددی در آثار عبدالبهاء به ولی امراهلل تفویض شده بود. شوقی نیز 
به تبیین جایگاه ولی امراهلل اهتمام ویژه ای داشت. از جمله مهم ترین اختیارات و وظایف ولی 
امراهلل، اختیار طرد کردن بهائیان از بهائیت برگشته و بخشودن توبه کاران به بهائیت بازگشته، 
تصرف در حقوق اهلل )=وجوه شرعی پرداخت شده توسط بهائیان( و هزینه کردن آن، اخراج 
اعضای خاطی و گناهکار بیت العدل، نصب ایادی امراهلل )=یاوران ولی امراهلل در تبلیغ و صیانت 
از بهائیت( و اصرار بر تغییر احکام بیت العدل که مغایر روح تعالیم بهائی باشد و.... بود. اما 
شوقی به یک باره و بدون آنکه هیچ فرزندی داشته باشد و یا فرد دیگری را به عنوان جانشین 
خود تعیین کند، از دنیا رفت و بهائیان تا مدت ها سردرگم و درگیر کشمکش های فراوان بر 

سر تصاحب مقام شوقی و رهبری بر تشکیالت بهائی بودند. 

1

1. دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشكدة الهیات دانشگاه تهران.
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این مهم به خوبی به انجام رسید و شوقي رباني 
در حاشیه کتاب نظر اجمالی چنین نوشت: 

چنان  امید  و  مفید  کتاب  این  مطالعة  »بنویس 
است که نتایج کلیه در انتشارش حاصل گردد 
خدمات جناب یزداني نگارندة این کتاب مقبول 
امره و نشر آثاره   و ممدوح، زاداهلل في خدمته 
-1945( مبارکه  توقیعات  وتوفیقًا«.  تأییداً 

1952( ص 79 )تصویر شماره 1(.

شاید آن روز که احمد یزدانی مبلغ شهیر آئین 
به  تأیید  و  بازبینی  برای  را  خود  کتاب  بهائی 
عجیبی  اضطراب  کرد،  تقدیم  افندی  شوقی 
اوکه  مهم  آثار  از  یکی  بود  قرار  زیرا  داشت. 
در قالب کتابی به نام »نظر اجمالی در دیانت 
زیر  از  بود،  شده  تدوین  و  جمع آوری  بهائی« 
چشمان شوقی ربانی گذشته و مورد تأیید وی 

قرار گیرد.

سرانجام با تشکیل بیت العدل، گروه عمده ای از بهائیان به آن اقبال کردند و دسته های دیگری 
نیز با انشعاب از بهائیت، به مدعی اصلی جانشینی شوقی، یعنی میسن ریمی پیوستند. مسئلة مهمی 
که در این زمان رخ داد، آن بود که زعامت بیت العدل بدون حضور ولی امراهلل، بر اساس منابع 
بهائی پیشین، امری غیر مشروع بود که مورد اعتراض بسیاری از بهائیان نیز قرار گرفت. آن 
چیزی که بیشتر از همه مایة شرمساری رهبران بهائی در آن مقطع بود، عبارات صریح باقیمانده 
از عبدالبهاء و شوقی در کتاب های مختلف بود که بر حضور ولی امراهلل در ادامة رهبری بهائیت 
تأکید داشت. یکی از این کتاب ها که تأیید شوقی را نیز به همراه داشت، کتاب نظر اجمالی در 
دیانت بهائی تألیف احمد یزدانی بود. مقالة پیش رو، به بررسی و انتشار اسنادی خواهد پرداخت 
که نحوة برخورد تشکیالت بهائی و بیت العدل با یک مبلغ مشهور و مورد تأیید شوقی را که 
به تشکیالت بهائی بابت برخورد نامناسب با کتابش معترض است، به خوانندگان خود نمایش 

می دهد. البته نمایشی تلخ... 
و  انتشار کتاب ها  نحوة  اول  است.  یادآوری  به  اشارة کوتاه الزم  این  دیگردر  مهم  نکتة  سه 
تألیفات بهائیان هر کشور است. در بهائیت نویسندگان آزادی کامل ندارند تا در مورد بهائیت 
مطالب مورد نظر خود را منتشر کنند. بلکه هر نوشته ای نخست باید به لجنة نشر آثار امری 
در صورت  می کند.  فعالیت  هر کشور  ملی  محفل  نظر  زیر  اداره ای که  شود.  ارائه  )=بهائی( 
تصویب آن لجنه، کتاب منتشر خواهد شد و آن لجنه حق دارد، ممیزی های الزم در مورد انتشار 
هر کتاب را انجام دهد و نویسنده نیز حق اعتراض نخواهد داشت. نکتة مهم دیگرآن است که 
محفل ملی در هر کشور، حق دارد بین اعضای بهائی و محافل محلی در موضوعات اختالفی 
قضاوت کند. به همین شکل بیت العدل در صورت اختالف محافل محلی با محفل ملی وارد عمل 
خواهد شد. آخرین نکته آن است که این نوشته، به معنی جدا شدن یزدانی از تشکیالت بهائی 
نیست. به معنی تأیید سایر نظریات او نیز نیست. بلکه تنها شرحی تاریخی از ماوقع است که 
اعضای سابق بیت العدل، مانند جناب نخجوانی که این روزها، پرکار و مشغول سخنرانی های 

متعدد و مصاحبه های گوناگون هستند، باید در مورد مطالب و مدارک آن اظهار نظر کنند.

احمد یزدانی که از این موفقیت در پوست خود 
نمی گنجید با خوشحالی کتاب نظری اجمالی را 
رساند  زمان  آن  در  ایران  ملي  محفل  تأیید  به 
واین کتاب در سال 104 بدیع )1326 شمسی( 

توسط محفل ملي ایران چاپ شد.

این کتاب مورد استقبال فراوان قرار 
حیات  زمان  در  بار  سه  و  گرفت 
شد.  چاپ  تجدید  ایران  در  شوقی 
داد  دستور  شوقی  چهارم،  مرتبه  در 
تا این کتاب در انگلستان نیز چاپ 

و منتشر گردد.
وقتی  که  بود  قرار  این  از  داستان 
نامهای  طي  ایران  وقت  ملی  محفل 
که  کرد  سؤال  رباني  شوقي  از 
الی  متصاعد  عمل  مانند  می خواهیم 
اهلل )=فرد فوت شده و نزد خدا رفته( 
جورج تاوزند کتابی تهیه کنیم که 
علمای  و  نفوذ  ارباب  و  رؤسا  به 
اسالم بدهیم چه کتابی باشد، شوقی 

در جوابشان نوشته بود: 
»همان کتاب نظر اجمالی یزدانی را 
مرغوب  انگلستان چاپ  به  بفرستید 
ملی  محفل  را  آن  مخارج  و  شود 
نفوس  برای  آنجا  از  و  بدهد  ایران 

مهمه فرستاده شود«.
از عبارت فوق به خوبی پیدا بود که 
مورد  تنها  نه  اجمالی«  »نظر  کتاب 
تأیید و تصویب رهبری بهائیت قرار 
گرفته است بلکه او، انتشار آن  را برای جهانیان 

نیز مفید تشخیص داده است.
رهبری  در  تشکیک  و  افندی  شوقی  مرگ  با 
بی مهری  مورد  کتاب  این  بهائی  جامعه  آینده 
یزداني  احمد  قرار گرفت و تالش هاي  فراوان 

براي تجدید چاپ آن نتیجه اي نبخشید.

تصویر شماره 1: تجلیل و تأیید شوقی ربانی نسبت به کتاب نظر 
اجمالی در دیانت ربانی
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خود  کتاب  در  را  مختصري  تغییرات  ابتدا  او 
ایران  بهائیان  ملي  محفل  از  و  کرده  اعمال 
درخواست کرد تا با توجه به مفید بودن کتاب 
براي تبلیغ، نسبت به انتشار مجدد آن به تعداد 

کافي اقدام گردد.

به  تأیید  و  بررسي  براي  را  کتاب  ملي  محفل 
لجنة تصویب تألیفات بهائی ارسال نمود و پس 
از مدتي معطلي و بحث و گفتگو، در نامه مورخ 

1345/6/3خود خطاب به احمد یزداني نوشت:
»در حال حاضر انتشار کتاب »نظر اجمالي در 
دیانت بهائي«  به همان نام و عنوان با تغییر و 
صالح  امراهلل  والیت  به  مربوط  قسمت  اصالح 
است  ممکن  نیست.  با حکمت  موافق  و  نبوده 
عنوان  تحت  مفید  کتاب  آن  مطالب  و  مفاد 

از  امراهلل  به والیت  لزوم حذف مطالب مربوط  بر  ایران  تأکید محفل ملی  تصویر شماره 2: 
کتاب یزدانی
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دیگري تهیه و تکثیر گردد.« )تصویر شماره 2(
و  نبود  قانع کننده  یزداني  براي  شده  یاد  پاسخ 
لذا او اصرار نمود که به دلیل اهمیت کتاب و 
نسبت  )=شوقی(،  امراهلل  ولي  تأیید  به  توجه  با 
به تجدید چاپ آن اقدام شود؛ اما پیگیری های 
ایران و لجنه تصویب  او از محفل ملی  مستمر 

تألیفات بي  نتیجه بود.
لجنة  به  تأیید  و  بررسي  برای  که  او  کتاب 
چاپ  در  بود  شده  ارسال  تألیفات  تصویب 
فاحش شده  تغییرات  بود دستخوش  قرار  پنجم 
و قسمت های مهمی از آن به طور کامل حذف 

و به جای آن عبارات دیگری جایگزین شود.
از   1348/4/1 مورخ  نامة  در  ایران  ملی  محفل 
جناب یزدانی درخواست نمود تا تغییرات مهم 
اجمالي  نظر  کتاب  در  زیر  شرح  به  را  زیادی 
ایجاد نماید تا این کتاب بتواند اجازه چاپ یابد. 

)تصویر شماره 3(
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1- در چاپ جدید کتاب ذکری از سابقة کتاب 
و چاپ های قبلی آن نشود. 

»والیت  به  مربوط  که  کتاب  سوم  فصل   -2
امراهلل« می باشد کاًل از کتاب حذف گردد.

3- این جملة کتاب که »ولی امراهلل عضو دائمی 
حذف  است«  الهی  اعظم  بیت العدل  رئیس  و 
گردد و به جاي آن نوشته شود »و نیز بیت العدل 

اعظم مرکز تشریع و.... مي باشد«.
4- تاریخ تولد حضرت ولی امراهلل که در کتاب 
آمده حذف، و به جای آن تاریخ تولدی که در 
نوشته  لندن  در  آن حضرت  مرقد  ستون  روی 

شده است جایگزین گردد.
مطالب   – الف  بند   3 سطر   31 صفحة  در   -5
ولي  تعیین  و  تنصیص  چگونگي  به  مربوط 
مطالبي  آن  به جاي  و  حذف  متوالي  امرهاي 
راجع به مقام بیت العدل اعظم و این که این مقام 
حالل  و  اختالفات  رافع  و  منصوص  و  معصوم 

مشکالت و محور کلي امور است قید شود.
6- صفحة 38 کتاب که در آن از ولی امر های 
به جای آن  و  بیان آمده حذف  به  آینده سخن 
ولی  حضرت  و  عبدالبهاء  حضرت  شود  نوشته 
مبین  و  امراهلل  مروج  و  حافظ  و  حامی  امراهلل 

نصوص الهیه بوده اند.
7-  در صفحة 47 کتاب سطر آخر جملة »تقدیم 
حقوق اهلل به حضرت ولي امراهلل در هر زمان« 
به  اهلل  »حقوق  شود  قید  آن  جاي  به  و  حذف 

بیت العدل اعظم راجع است«.
دائمی  رئیس  کلمة  کتاب   53 صفحه  در   -8
بیت العدل حذف گردد و در سطر 9 و 10 همان 

صفحه، جملة »و این دو مرکز روحانی و اداری 
یعنی مقام مقدس والیت امر و بیت العدل اعظم« 
مرکز  »این  شود  نوشته  آن  جای  به  و  حذف 

روحانی واداری، بیت العدل اعظم... می باشد«.
9- در صفحه 61 جمله مربوط به لزوم حضور 

ولي امراهلل در بیت العدل حذف گردد.
10- در صفحة 68 قبل ازجملة »اما بیت العدل...« 
وصایا  الواح  در  عبدالبهاء  »حضرت  جملة 
»ولي  جملة  کل  و  شود  اضافه  مي فرمایند« 
اعظم  و عضو  مجلس  این  مقدس  رئیس  امراهلل 
اجتماعات  در  اگر  و  می باشد  الینعزل  ممتاز 
بالذات حاضر نشود نائب و وکیلي معین فرماید 
و اگر عضوي از اعضاء گناهي مرتکب شود که 
امراهلل  ولي  شود  عموم ضرري حاصل  در حق 
شخص  ملت  بعد  دارد.  را  او  اخراج  صالحیت 
وبه جاي آن  نماید« حذف گردد  انتخاب  دیگر 

نقطه چین گذاشته شود.
11-  در صفحة 75 این جمله که »دیانت بهائي 
و  امراهلل  والیت  اساسي  رکن  دو  بر  بنیانش 
به جاي  استوار است« حذف و  اعظم  بیت العدل 
رکن  دو  بر  بنیانش  »سابقة  شود:  نوشته  آن 
ورکن  الهیه  نصوص  اول  رکن  استوار،  رکین 
اعظم که مرجع تشریع است...  بیت العدل  ثاني 

ممتنع و محال«.
12-  در صفحه 87 کتاب جملة اخذ حقوق اهلل 
در هر زمان متعلق به ولی امراهلل است، حذف و 
به جای آن نوشته شود »در هر زمان به مرجع 
مقدس امر بهائی تقدیم و به اختیار و اراده آن 

مرکز مقدس مصرف گردد«.
ایران در مجموع درخواست حذف  ملي  محفل 
و  کتاب  در  موجود  موارد  از  مورد   30 حدود 
جایگزین نمودن مطالب دیگر به جاي آنها را 
کرده بود. موارد درخواست شده برای حذف، 
چاپی  و  امالئی  غلط  نبود،  اهمیتی  کم  مطالب 

نبود که به سادگی قابل اصالح باشد. درحقیقت 
برخي از مطالب مهم کتاب عوض شده و قرار 
بود تغییرات جدید به نوعي به این مبلغ مشهور 

نسبت داده شود.
احمد یزدانی وقتی تغییرات مورد نظر محفل ملي 
ناباوری فرو  ایران را دریافت کرد در بهت و 
رفت. او به چشمان خود شک کرده بود چرا که 
کتاب نوشته شدة خود را که برای تجدید چاپ 
داده بود، نمی شناخت و تغییرات فراوان و حذف 
و اصالحات اعمال شده در آن را مخالف نظرات 
خود و مغایر با نصوص و متون بهائی می یافت. 
در حقیقت، با حذف قسمت هایی از متن کتاب 
نوعی  آن،  به  جدیدي  مطالب  نمودن  اضافه  و 
جعل در کتاب او صورت گرفته بود. او هرگز 
به  که  کتابي  تجدید چاپ  که  نمی کرد  تصور 
تأیید رهبری بهائیت رسیده و چهار بار تجدید 

چاپ شده بود،  این طور در دست انداز بیفتد.
احمد یزدانی در نامه مورخ 5 تیر ماه 1348 خود 

خطاب به محفل ملی ایران نوشت:
بزرگی  سوءتفاهم  یا  اشتباه  می کنم  تصور   ...«
آن  به  بنده  مراجعه  موضوع  زیرا  شده  حاصل 
کتاب  آن  چاپ  تجدید  موضوع  مقدس  محفل 
مبارک  )=مرگ(  صعود  به  واسطة  که  بوده 
یک  الفدا  لتربته  ارواحنا  امراهلل  ولی  حضرت 
باید  کتاب  آن  در  مختصری  اصالحات  رشته 
الواح  از  که  قسمت هایی  آن  و  آید  به عمل 
از  نشده  عملی  الهی  تقدیر  به  وصایا  مبارکه 
فقط  محترمه  لجنه  آن  یعنی  شود.  حذف  آن 
می بایستی در آن اصالحات اظهار نظر فرمایند 
موقع  در  کتاب  این  زیرا  کتاب.  اصل  در  نه 
وقت  تألیفات  تصویب  لجنة  تصویب  به  خود 
و تصویب محفل ملی همان زمان رسیده و بعد 
از طبع هم به ساحت مقدس حضرت ولی امراهلل 
تقدیم و مورد تصویب و تحسین قرار گرفته و 

فرموده اند  بیان  کلیه  نتائج  موجب  را  انتشارش 
و  است  شده  چاپ  کتاب  اول  صفحه  در  که 
سه مرتبه در ایران و مرتبه چهارم در انگلستان 
در  پس  است.  گردیده  طبع  مبارک  به دستور 
مقدمات  این  با  و  نیست  حرفی  کتاب  اصل 
مفید  و  تحسین شده  و  تصویب شده  را  آن  باید 
دانست و فقط بر طبق دستور مبارک بیت العدل 
اعظم الهی در اصالحات الزمة اخیره که مربوط 
با  باید  بوده،  مبارک  صعود  و  وصایا  الواح  به 
حذف  قسمت هایی  مقدس  محفل  آن  تصویب 
داده اند،  که  نظرهایی  بنابراین  شود.  اصالح  و 

تقریبًا هیچ یک قابل قبول نیست.
 مثاًل در مطلب صفحه 18 کتاب در خصوص 
تاریخ تولد حضرت ولی امراهلل آن چه در کتاب 
نوشته شده به نظر بنده صحیح است. زیرا تاریخ 
رسمی  سواد  از  مأخوذ  کتاب  در  شده  درج 
بنده،  که  بوده  امراهلل  ولی  حضرت  شناسنامه 
اهلل جناب ورقا  امین حقوق  الی اهلل،  متصاعد  از 
مدرک  در  که  است  تاریخی  اواًل  که  گرفتم 
هم  را  تاریخ  همین  ثانیًا  است.  مندرج  رسمی 
خود حضرت ولی امراهلل در ایام حیات مبارک 
ستون  در  که  تاریخی  اما  فرموده اند.  مالحظه 
از  بعد  نوشته اند،  لندن  در  مبارک  مرقد  روی 
کجا  از  نیست  معلوم  و  بوده  مبارک  صعود 
آورده اند، که با مدرک رسمي شناسنامه مخالف 
است. و یا در موضوع حقوق اهلل، که در صفحه 
47 آمده، در زماني که کتاب تألیف شده این 
چنین بود. حال ممکن است در آخر این قسمت 
اضافه گردد که بعد از صعود مبارک، حقوق اهلل 

به بیت العدل راجع است.
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به طور کلی بنده سال ها، از ابتدای تشکیل لجنه 
بوده ام.  آنجا  ناظم  و  عضو  تألیفات  تصویب 
دستورالعمل آن لجنه این بوده که در تألیفات 
مردم مطالب غیر واقع و مخالف نص و مخالف 
حکمت را مانع نشر شوند ولی لجنه هیچ وقت 
آن  مطالب  ترتیب  و  مردم  کتاب  اصل  در 
دخل و تصرف نمی کرده تا چه رسد به اینکه 
زیرا  شود.  به  مذکور  تبدیل  مأخوذ  کلمه  مثال 
و  است  مختلف  تألیف کتب  در  اشخاص  نظر 
هرکس ذوق و سلیقه مخصوصی دارد. اگر بنا 
شود ذوق و سلیقه اعضاء لجنه تصویب تألیفات 
در نظر گرفته شود دیگر تألیف متعلق به مؤلف 

آن نیست.

به طور خالصه عرض می کنم کتاب نظر اجمالی 
به  و  کرده ام  تألیف  بنده  که  بهائی  دیانت  در 
تصویب  خصوصا  و  بهائی  تشکیالت  تصویب 
و تحسین حضرت ولی امراهلل روحی لتربته الفدا 
رسیده همان است که چهار مرتبه طبع شده و 
و  موافق  لجنه  آن  نظریات  با  به هیچ وجه  بنده 
و  رابعا و خامسا  مطالب  در  نیستم مگر  راضی 
همین عریضه که آن عبارت کوچک را اضافه 
کند ـ واال ممکن است اسم کتاب و اسم مؤلف 
را بردارند و هر طور میل و نظرشان هست طبع 

کنند مختارند.« )تصویر شماره 4(
بی نتیجه  یزدانی  احمد  اعتراضات  و  تالش ها 
را  ایران  ملی  محفل  مجدداً  کرد  سعی  او  بود، 
متقاعد نماید تا نسبت به تجدید چاپ کتاب با 
توضیحات و اصالحاتی مختصر اقدام نماید و لذا 
مجدداً در تاریخ 11 مهرماه 1349 طی نامه ای به 
محفل ملی ایران با یادآوري تاریخچه کتاب و 

مورد تأیید بودن آن، نوشت: 
»لجنه تصویب تألیفات، یک رشته ایرادات غیر 
وارد و اصالحات غیر الزم، داده اند که تقریبًا 
بود.  غیرمعقول  و  وارد  غیر  نظریات  آن  تمام 
بنده هم نظر خود را طی عریضه ای عرض کردم، 
زیرا دستور به آن لجنه این بود که در تألیفات 
اشخاص مداخالت بیجا ننماید و فقط اغالط و 
برای  بعداً  ولی  نماید.  جلوگیری  را  اشتباهات 
بن بست  و  توقف  از  کتاب  طبع  تجدید  اینکه 
خارج شود، مجدداً عرض کردم حاضرم بعضی 
نظریات لجنه را در کتاب اعمال کنم. این بود 
که آن محفل مقدس طی مرقومه ای جناب دکتر 
توانگر نماینده لجنه را مأمور فرمودند، بیاید نزد 
بنده و به اتفاق، آن نظرها را در کتاب اعمال 
ایشان هم آمدند و همین قسم عمل شد  کنیم. 
و کتاب تقدیم آن محفل مقدس شد و از آنجا 
گردید  احاله  مطبوعات  به مؤسسه  طبع  برای 
به  نشد آقای دکتر مصباح  معلوم  اثناء  این  در 

مذکوره  مؤسسه  از  را  رفته کتاب  چه مجوزی 
گرفته، مدتی نزد خود نگاه داشته و خودسرانه 
یا  و  مقدس  محفل  یا  و  لجنه  به  مراجعه  بدون 
گویا  است.  نموده  کتاب  در  مداخالتی  بنده، 
خود را صاحب اختیار مطلق تشکیالت دانسته و 
تصرفات غیر مجاز از روی بی اطالعی و اشتباه 
تولد حضرت  تاریخ  نموده و حتی در موضوع 
ولی امراهلل ارواحنا لرمسه الفداء ـ که به دستور 
بیت العدل اعظم قرار شد از روی کتاب گوهر 
از  توانگر  دکتر  آقای  و  بنده  شود  نقل  یکتا 
صفحه  در  و  کرده  پیدا  مذکور  کتاب  مطالعه 
18 کتاب قید کرده بودیم ـ آن را هم با مداد 
خط کشیده و حذف کرده و در نمونه ارسالی 
تولد  از  ذکری  فرمائید  مالحظه   12 صفحه  در 
 79 تا   69 نیز صفحات  و  است.  نشده  مبارک 
را به کلی خط کشیده و لوح مبارک را حذف 
از  قسمتی  کتاب  دیگر  نقاط  در  نیز  و  نموده 

تصویر شماره 4: پاسخ احمد یزدانی به محفل و اعتراض به درخواست های 
محفل
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احکام مبارک را محو کرده و در صورت کتب 
تصرفات بیجا و بی اطالعانه نموده، به طوری که 
نیست که تصویب شده  این کتاب آن کتابی 
تحسین  افندی(  مبارک)=شوقی  هیکل  و  بود 
و  دلخواه  به  که  است  کتابی  بودند-  فرموده 
خودسری آقای دکتر مصباح تحریف و تغییر 
داده شده. حال به نظر بنده یکی از سه پیشنهاد 
قبول  مقدس  محفل  را  هرکدام  می رسد  ذیل 

فرمایند، بنده ممنون می شوم. 
طبع  تجدید  اول  اصلی  به صورت  کتاب   -1
نیز  و  شود  اصالح  مبارک  تاریخ  فقط  و  شود 

آن فقراتی که بنده صورت داده ام که 
حذف یا تغییر داده شود به همان اکتفا 

شود.
لجنه  اخیر  اظهار نظرهای  اگر    -2
محفل  عالقه  مورد  تألیفات  تصویب 
لجنه  آن  نماینده  مجددا  است،  مقدس 
اتفاق  به  بیاید،  توانگر  دکتر  آقای 
دکتر  که  مواردی  کنیم.  مراجعه 
مصباح خودسرانه تغییر داده یا حذف 
کرده، ابقا کنیم و در این صورت یک 
کتاب نظر اجمالی جدید الزم است که 
آن نظرها را اعمال کنیم. چون کتاب 

حالیه خیلی مغشوش شده است.
3- این که اصواًل از تجدید طبع کتاب 
صرف نظر کنیم که رفع مزاحمت از 
بشود.  حقیر  این  و  مقدس  محفل  آن 
بنده به کلی از ماجرای شش ساله این 
کتاب  شدن  واقع  بازیچه  و  کتاب 

مصوب به دست این و آن خسته و روحًا کسل 
و ملول شده ام و از پیشنهاد تجدید طبع کتاب 
که مورد تقاضای احبای الهی بوده، بنده به کلی 
اراده و تصویب  به  بسته  پشیمان شده ام. دیگر 

آن محفل مقدس است«. )تصویر شماره 5(
تألیفات  تصویب  لجنة  که  است  ذکر  به  الزم 
از ابتدا با انجام اصالحات گسترده در کتاب و 
حذف و اضافات زیاد در آن موافق نبود و معتقد 
بود کتاب جدیدي با نام جدید واصالحات مورد 
نظر به جاي کتاب نظر اجمالي چاپ شود و در 
محفل  به  خطاب  خود   1343/4/28 مورخ  نامة 

ملي چنین استدالل نمود: 
بهائي  دیانت  در  اجمالي  نظر  کتاب  به  »راجع 
استحضار  به  نظر  مورد  اصالحات  و  وتغییرات 

می رساند: 

اصلي  کتاب  در  نظر  مورد  اضافات  و  حذف 
استحکام  و  بیان  و سالمت  است  مشکل  بسیار 
این که  مهم تر  برد.  خواهد  بین  از  آن را  اولیة 
تغییر مسائل در کتابي که چند نوبت تجدید طبع 
مخصوصًا  نیست  مستحسن  چندان  است،  شده 
معتقدات  اصول  با  یافته  تغییر  مطالب  که  این 
دراین صورت  باشد.  داشته  سروکار  جمعیتي 
فراهم  دستاویز  امر  دشمنان  و  مخالفان  براي 
به  لسان  و  بگشایند  انتقاد  باب  که  شد  خواهد 
خرده گیري باز کنند که بهائیان تألیفات خویش 
را در هر موقع برحسب اقتضاء و مصلحت تغییر 
می دهند و در اصول دست مي برند و حال آن 

که با انتشار کتاب جدید، چنین فرصتي کمتر 
به  نسبت  آنگاه که  آمد و هر  به دست خواهد 
مندرجات چاپ هاي سابق اشکال نمایند و ایراد 
داشته باشند که به زعم معترضین با مندرجات 
آن  در  آنان  جوابگوئي  باز  ندهد،  وفق  حاضر 
توجیهي  از  وطبیعي تر  سهل تر  مراتب  به  مورد 
مندرجات  تغییر  مورد  در  بتوانیم  ما  که  است 
کتاب و حذف پاره اي از مسائل اصولیه که با 
نصوص الهیه سروکار داشته باشد بیان نماییم«. 

)تصویر شماره 6(
البته محفل ملي ایران خود به مشکالت یادشده 
چاپ  تجدید  از  نمي توانست  ولي  بود  واقف 
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است  رباني  تأیید شوقي  مورد  کتابي که 
به سادگي سرباز زند.

ملی  محفل  اقدامات  از  که  یزدانی  جناب 
در زمینه چاپ کتاب نا امید شده بود سعی 
بیت العدل  اطالع  به  را  موضوع  تا  کرد 
رسانیده و از آنان مدد بگیرد. لذا در تاریخ 
26 جون 1969 نامه ای به شرح زیر خطاب 

به بیت العدل ارسال نمود. 
»ساحت مقدس امنای معظم الهی اعضای 
مجللة مکرمه بیت العدل اعظم الهی ادام اهلل 

فیوضاتهم
با عرض تحیت ابدع ابهی و محویت وفنا 
درآن ساحت مقدس و معذرت از تصدیع 

لجنة  نامة   :6 شماره  تصویر 
به  بهائی  تألیفات  تصویب 
اینکه  توضیح  و  ملی  محفل 
کتاب  در  گسترده  اصالحات 
نظر اجمالی با مشکالت روبرو 

است

خاطر آن ذوات مقدسه سواد شرحی که به محفل 
مقدس ملی ایران در باب کتاب نظر اجمالی در 
می  گردد.  تقدیم  لفًا  شده،  عرض  بهائی  دیانت 
داده اند  نظراتی  معطلی  سال  یک  قریب  از  بعد 
می  کند  تغییر  به کلی  مصوب  کتاب  اصل  که 
نیستم  مایل  و  راضی  به هیچ وجه  بنده  لکن  و 
ولی  تحسین حضرت  و  تصویب  به  کتابی که 
امراهلل ارواحنا لمرقده الفدا رسیده و چهار مرتبه 
چاپ شده و نتایجش در خدمت تبلیغ محسوس 
گردیده که چقدر مفید بوده تغییری داده شود. 
با عرض عبودیت وطلب تأیید واحترام وخضوع 

- احمد یزدانی«. )تصویر شماره 7(
طی   1969 آگست  اول  تاریخ  در  بیت العدل 
نامه ای جواب منفی را به جناب یزدانی داد و او 
را مجددا به محفل ملی و لجنه تصویب تألیفات 

ارجاع نمود. در نامه بیت العدل تاکید شده است 
که : 

نازنین کاماًل مستحضرند که  البته آن یار   ....«
مسائل مربوط به تصویب تألیفات امریه و طبع 
آثار به ناچار راجع به محفل ملی آن سامان است. 
امیدوار است که مراجعه مستقیم و استمرار در 
مشاورت با آن هیئت نتایج مطلوبه داشته باشد. 
خادم الیق  آن  تاریخیة  متمادیه  جلیله  خدمات 
هست.  و  بوده  نظر  در  پیوسته  مقدس  آستان 
مشتاقان  این  قلبیه  ادعیة  در  مقدسه  اعتاب  در 
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مذکورند با تقدیم تکبیرات بدیعه ـ بیت العدل 
اعظم«. )تصویر شماره 8(

الزم به یادآوري است که جواب منفي بیت العدل 
به جناب یزداني تازگي نداشت و بیت العدل قباًل 
تنها  نه   1968 سپتامبر   12 مورخ  نامة  طي  نیز 
و  تجدید نظر  و  تعدیل  جرح،  اصالح،  هرگونه 
به قولي، سانسور در کتب امري را بالمانع دانسته 

بود، بلکه این رویه ناپسند را مسبوق به سابقه 
دانسته و به شوقي رباني نیز نسبت داده بود. در 

قسمتي از نامة مورد اشاره آمده است:
».... به اطالع آن جناب می رسانیم که در کتب 
وآثاري که مؤلفین بهائي جهت تعمیم تبلیغ و 
ترویج امر اعظم تألیف می نمایند تجدید نظر و 
چنانچه  هست  و  بوده  جایز  تعدیل  و  تصحیح 
حضرت  تصویب  و  اشاره  با  مبارک  زمان  در 
به  بهاءاهلل و عصر جدید  امراهلل در کتاب  ولي 
کرات تجدید نظر گردیده و مواردي را اصالح 

ران
ه ای

و ب
د ا

جد
ع م

جا
 ار

ی و
دان

 یز
امة

ه ن
ل ب

عد
ت ال

خ بی
پاس

 :8
ره 

شما
یر 

صو
ت

نموده اند تا مطابق با زمان گردد. علي الخصوص 
بهائي  دیانت  در  اجمالي  نظر  کتاب  مورد  در 
دارد  نظر  تجدید  قصد  مؤلف  نفیس  نفس  که 
ابداً مانعي در این سبیل نباید باشد، منتهي موارد 
اصالح شده البته باید به تصویب لجنة مخصوصه 

محفل ملي برسد.«. )تصویر شماره 9(
نه  او  اقدامات  بود  وملول  یزدانی خسته  جناب 
تنها به نتیجه نرسیده بود بلکه باعث عصبانیت 
بیت العدل و محفل ملي، وحتي کدورت دوستان 
جناب  به  نامه اي  طي  لذا  بود.  شده  قدیمي اش 
خود  اقدامات  از  پوزش  ضمن  نخجواني  علي 
و  نشود  بیت العدل  مزاحم  منبعد  که  داد  قول 
نفرستد و اگر کاري داشت  نامه اي براي آنان 
مستقیما از حضرت بهاءاهلل استمداد نماید. او در 
نامة مورخ 1348/5/29 خود خطاب به یکي از 

اعضاي بیت العدل نوشت:

حضرت  معظم  دوست  ذي مرحمت  »خدمت 
آقاي علي نخجواني دامت توفیقاته

با تقدیم مراتب محبت صمیمي وعرض تکبیر 
ابدع ابهي معروض مي گردد:

اواًل از زیارت جنابعالي و ابراز آن همه عنایت و 
محبت بي نهایت متشکرم و نیز ابالغ پیام هیئت 
مجللة امناي الهي، اعضاي معظم بیت العدل اعظم 

کمال تشکر و سرافرازي حاصل است.

تصویر شماره 9: سابقة جواب منفی 
بیت العدل به احمد یزدانی
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ثانیًا دستخط مطاع مورخ اول شهر الکلمات 126 
صادر  بنده  عرایض  فقره  چهار  جواب  در  که 
تصور  بنده  گردید.  زیارت  و  واصل  گردید 
الهی  عدل  جلیل  معهد  آن  تشکیل  با  می کردم 
موقع رسیدگی و اظهار حقیقت و عدالت رسیده 
است. حال معلوم می شود هنوز محکمة الهی در 
راه مالحظه و مصلحت و اغماض و... است. آن 
هیئت مجلل معظم هر قسم بفرمایند، ناچار مورد 
می کنم  تصور  بنده  است.  بها  اهل  همة  قبول 
سادگی و بی تجربگی کردم که آن عرایض را 
تقدیم کردم و اسباب تصدیع خاطر مبارک آن 
امنای الهی را فراهم کردم. فقط به اعتبار دوستی 
قدیمی و صمیمی با جنابعالی و جناب هوشمند 

فتح اعظم بود که بنده جرأت 
این جسارت را کردم. خیلي 
من  دیگر  و  می خواهم  عذر 
جسارتی  و  نشده  مزاحم  بعد 
مقام  به  عرایض،  عرض  در 
الهی  اعظم  بیت العدل  شامخ 
عرض  اگر  کرد.  نخواهم 
به  ناچار  داشتم،  عاجزانه اي 
اقدس  جمال  مقدس  آستان 
عرض  قلبًا  و  روحًا  الهی، 

خواهم کرد.
رجای  و  ارادت  تقدیم  با   
خصوصي  دوستی  بقای 
)تصویر  یزدانی«  احمد   -

شماره 10(
که  نخجواني  علي  جناب 

بود  برده  پي  یزداني  عصبانیت  اوج  به 

دلخوریش  رفع  و  او  تسکین  و  دلجویي  برای 
خود   1969/9/7 مورخ  نامة  در  بیت العدل،  از 

خطاب به جناب یزداني چنین نوشت: 
»فاضل ارجمد و دانشمند بي مانند حضرت احمد 

یزدانی روحی لکم و لخدماتکم الفداء
و  مسرت  نهایت  در  رویا  عالم  در  دیشب 
را  الهی  آستان  حقیقی  خادم  آن  روحانیت 
زیارت  را  شما  بودیم  جمعی  کردم.  زیارت 
کردیم، به طرف من آمدید و در حال محبت 
دست مرا گرفتید و با کمال سرعت با هم در 
پیش  من  می رفیتم.  مقصدی  به  مسرت  کمال 
خود می گفتم که الحمداهلل حال حضرت یزدانی 
جواني  قوای  و  نموده  حاصل  کامل  بهبودی 
و  برخاستم  خواب  از  است.  کرده  عود  تمامًا 
همین  تصادفًا  بودم  آن حضرت  فکر  به  مدتی 
امروز مرقومة آن حضرت رسید با شوق فراوان 
باز  را  مرقومه  و  گذاشتم  کنار  را  کارها  همه 

تصویر شماره 10: نامة احمد یزدانی به علی نخجوانی عضو 
بیت العدل جهانی

و  روح  و  فکر  در  را  مرقومه  مطالب  و  کردم 
اتفاقًا دستور داده شده بود  قلب خود جا دادم. 
به  و  صادر  بیت العدل  ابالغیه  ثاني  نسخة  که 
دستور  آن  فورا  گردد.  ارسال  انورتان  حضور 
استاد بي نظیرم،  باطل گردید. سرور محبوب و 
هزار بار نخجواني و فتح اعظم و امثال ما نفوس 
انتصارات عظیمه که به  فدای خدمات باهره و 
دست آن عاشق دلباخته انجام شود، گردد. ابدا 
مضطرب نباشید، نگران نباشید در موقعی که در 
محفل ملّی شرح مالقات خود را با آن حضرت 
منزلت  مقام و  از  قدردانی  دادم، در محفل جز 
شما چیز دیگری احساس ننمودم. همه خود را 
کوچک شما می دانند. مستفیض از منبع علم و 

فضل و دانش شما می دانند.
ننمودم.  حقیقی  مّحبت  غیر  احساسی  من  ابداً 

قربان  الهی  بساط  این  در  اّما  و 
را  شما  نام   - گردم  مبارکت  وجود 
می برند  تعظیم  و  تکریم  نهایت  با 
وعائله  شما  مخصوص  دفعه  چندین 
و  مناجات  و  دعا  به  شما  مبارکه 
و  منزلت  از  پرداخته اند.  تأیید  طلب 
قدر و شأن شما کاماًل آگاهی دارند. 
و  مطالعه  مورد  شما  زحمات  نتیجه 
است.  آنها  ممنونیت  و  رسیدگی 
خدمات شما پایه و مایه اساسي کار 
خدمات  و  اعمال  نتیجه  است.  آنها 
ثنا گوی  و  مترصدند  همیشه  را  شما 
شما هستند روحی لکم الفداء. اگر به 
به مبدا  مشورت داللت فرمودند نظر 
قویم و منصوص در کتاب مبین است 

و  نشئه  حالت  همان  با  کلمه  چند  این  الغیر. 
حظ موفور، که در رویای دیشب احساس نمودم 

معروض داشتم اگر جسارتی شد عفو فرمایید.
یاد پرحالوت شما هستم.  به  اعتاب مقدسه  در 
)تصویر  نخجواني«.  علي  شما-  فداي  بار  هزار 

شماره 11(
احمد یزداني با دریافت این نامه خود را شرمندة 
در  که  هر چند  می دید  نخجواني  جناب  الطاف 
و  مسئله  حل  از  صحبتي  او  ارسالي  مطالب 
دستوري براي رفع مشکل به چشم نمي خورد. 

تصویر شماره 11: نامة علی نخجوانی 
عضو بیت العدل در پاسخ به اعتراضات 

یردانی و دلجویی از او
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به  بیت العدل  اعضاي  اکثر  که  کرد  تصور  او 
و  مطالب  فارسي،  زبان  با  آشنائي  عدم  دلیل 
کرد  سعي  لذا  و  نفهمیده اند  را  او  استدالل هاي 
نخجواني  جناب  براي  را  موضوع  دیگر  یکبار 
تبیین و از او بخواهد که به زبان انگلیسي مطلب 
را در جلسة غیر رسمي بیت العدل به نظر آنان 
جناب  به  خطاب  خود  نامة  در  ایشان  برساند. 

نخجواني این چنین نوشت:
دوست  عزیز  سرور  مرحمت  ذي  »خدمت 
صمیمي، عضوي از اعضاي عدل الهي، حضرت 

نخجواني روحي له الفدا
حضرت  آن   1969/9/7 مورخ  گرامي  مرقومة 
دیروز به واسطة جناب روح اهلل سمندري وصول 
چقدر  گردید.  زیارت  شوق  به کمال  و  یافت 
خوشوقت بودم که در عالم رویا به حضور آن 
نفس مقدس موفق شده بودم. اي کاش بار دیگر 
این رویا حقیقت یابد و به لقاي آن وجه نوراني 
نائل شوم. از مراتب محبت وعنایتي که بدون 
بسیار  بودید  داشته  مبذول  بنده  این  استحقاق 
خجل و نیز متشکر شدم. قربان الطاف و محبت 
حقیقي گردم. اي کاش دیگران هم در عوض 
اظهارات لفظي و ظاهري و تظاهري ذره اي از 
مثل  عزیزم،  دوست  ولي  می داشتند.  حقیقت 
بزغاله  به جاي خود،  برادري  است که  معروف 
یکي هفتصد دینار. مراتب دوستي حقیقي واقعي 
بین یاران ودوستان خالص و واقعي، امري است 
محبوب و قطعي و واجب؛ ولي در مسائل امري 
و روحاني، خصوصیات در ظل کلمات و حقایق 

امري قرار می گیرد.

      ما بدین ره نه پي حشمت و جاه آمده ایم  
از بد حــادثه اینــجا به پناه آمده ایم

ما در امراهلل و مسائل روحاني به دنبال حقیقت 
وعدالت می گردیم. آن قدر مجامع و مجالس و 
احزاب و افکار مشعشع ولي تو خالي از دیني و 
سیاسي و حزبي در دنیا هست که تمام فاني از 
حقیقت و کسل کننده اند. ما به امید و انتظار عدل 
و حقیقت به امراهلل و جامعه بهائي و تشکیالت 
آن پناه آورده ایم و انتظار بنده و دوستان بنده از 
مقام شامخ بیت العدل اعظم بر طبق نصوص قاطعة 
متعددة الهیه همان حقیقت و عدالت است. اگر 
عملیات و نظرات سایر تشکیالت امري با حق 
جالله  جل  حق  بحمداهلل  نباشد،  منطبق  عدل  و 
بیت العدل  آن  و  است  داده  قرار  عدلي  میزان 
از نصوص و  پیروي  به واسطة  اعظم است که 
عدل و حق، مصون از خطاست. قربان دوستي 
شما، من مطالبي را ضمن 4 فقره عریضه به آن 
معهد جلیل عرض کردم و خواستم آن نفوس 
زکیه را از جریانات معارف امري طهران آگاه 
کنم. مثل کتاب اظهار نظر برخي از دانشمندان. 
اگر چیزهایي که بنده عرض کردم راست است 
و درست و بنده حق داشته ام، عدل اقتضا مي کند 
که تذکرات الزمه براي اصالح امور به مراجع 
آن  طرف  از  امراهلل  کیان  حفظ  براي  مربوطه 
هیئت عالي مقام امري داده شود. و اگر آن چه 
باز  بوده  نادرست  و  کردم خالف  عرض  بنده 
عدل اقتضا می کند که بنده مورد سخط و تذکر 
تنبیه قرار گیرم. زیرا تعریف عدل »احقاق  یا 
مؤسسة  آن  از  ولي  است«.  حقه  حق  ذي  کل 
مرقوم  من  عریضة  فقره  چهار  جواب  در  الهي 
داشته اند که )مسائل مربوط به تصویب تألیفات 
ملي  محفل  به  راجع  به ناچار  آثار  طبع  و  امریه 
آن سامان است( آیا مقصود این است که مطلقًا 
محفل ملي این سامان اختیار تام دارد تا هرچه 

هم  شرایطي  و  اصول  یک  یا  بکند،  دارد  میل 
و  بنده  می شود که  مفهوم  بیان  این  از  هست؟ 
امثال بنده باید بال شرط تسلیم آن محفل باشیم 
امور  این  در  مداخله اي  هم  اعظم  بیت العدل  و 
ندارد. مثاًل چهار سال است که محفل ملي ایران 
و  می کند  مخالفت  اجمالي  نظر  کتاب  طبع  با 
باز خدشه کرده  اعظم،  بیت العدل  امر  با وجود 
و در عوض رسیدگي به اصالحات آن کتاب، 
در اصل آن کتاب اخالل کرده اند و حال آن 
که این کتاب مورد تصویب وتحسین حضرت 
ولي امراهلل ارواحنا فدا قرارگرفته و در تقریر به 
این کتاب اظهار عالقه فرمودند که در جواب 
محفل ملي که می خواستند کتابي و خطابي مثل 
کتاب جرج تاوزند براي عالم اسالم تهیه کنند، 
امر فرمودند همان کتاب نظر اجمالي را بفرستید 
طبع مرغوب نمایند و از آنجا براي رجال مدني 
در  حال  بفرستند.  ایران  به  اسالم  روحاني  و 
اصل کتاب اشکاالتي کرده اند. همچنین الواح 
مبارکه اي، که بنده مدت هفت سال شبانه روز 
تجزیه کرده و مورد تمجید و تقدیر آن امناي 
الهي  امناي  آن  اجازه  با  گرفته  قرار  هم  الهي 
که حضوراً عرض کردم در مراجعت از ارض 
اقدس 35 جلد کتاب با اصول محکم تهیه و به 
محفل مقدس ملي فرستادم که پس از مالحظه 
و تصویب اقدام به طبع نمایند. ولي حال ده  ماه 
نیست  معلوم  و  مي گذرد  آنها  تقدیم  تاریخ  از 
و  گرفته اند  باب  این  در  تصمیمي  و  نظر  چه 
حتي یک کلمه هم نه شفاهًا و نه کتبا به بنده 
اطالعي نداده اند و بنده نمي دانم ایراد و اشکال 
الواح چه  این 35 جلد کتاب  تألیف  واقعي در 
بوده است. مثل این است که ابداً به این زحمات 
به  که  مسائل  سایر  همچنین  و  ندارند  توجهي 
محفل مقدس عرض شده و سوادش تقدیم آن 
معهد جلیل گشته، جوابي نمي دهند و بي اعتنایي 

می فرمایند. آیا این رویه مقرون به حق وعدل 
اقدامات  در  اگر حق وعدل  بنده  به نظر  است؟ 
وتصمیمات تشکیالت امري منظور نظر نباشد، 
مقتضي  حضرت  آن  اگر  ندارد.  ارزشي  ابدا 
نمي دانم،  انگلیسي  زبان  بنده  چون  دانستید 
غیر  موقع  در  را  عریضه  این  مفهوم  و  خالصه 
سروران  سایر  براي  اعظم  بیت العدل  رسمي 
عزیز، اعضاي بیت العدل اعظم به انگلیسي بیان 

فرمائید.
خیلی عذر می خواهم که باز تکرار مطلب کردم. 
نخواستم در جواب آن دستخط منیع بیت العدل 
اعظم جسارتی کرده عرضی بکنم. این است که 
به طور غیر رسمی به جنابعالی عرض کردم. از 
در  اواًل  که  می طلبم  تأیید  و  توفیق  منیع  حق 
سروران  به  نسبت  بندگی خصوصی  و  دوستی 
عزیر باقی و دائم بمانم و ثانیًا نسبت به مقررات 
اطاعت آن مرکز مقدس و  الهیه و  و نصوص 
جلیل الهی ثابت و راسخ باشم. قربانت ـ احمد 

یزداني« )تصویر شماره 12(
اقدامات  از  ناامیدی  از  پس  یزدانی  احمد 
بیت العدل و محفل ملي، سعی کرد کار تجدید 
کتاب خود را از طریق مؤسسه مطبوعات امری 
پیگیری نماید. بلکه بتواند مسئله را در رده های 

پائین تشکیالت حل کند.
به  خطاب  خود   1350/9/23 مورخ  نامه  در  او 
مطبوعات  ملی  مؤسسه  وقت  مسئول  میثاقی 

امری ملتمسانه نوشت:
»چند مرتبه خواستم تلفن کنم میسر نشد. دفعة 
به  بودند  حاضر  مؤسسه  محاسب  آقای  اخیر 
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این  مقصودم  دادم.  جنابعالی  برای  پیغام  ایشان 
دیانت  در  اجمالی  نظر  کتاب  موضوع  بود که 
از  عاقبت  میان و  است در  نه سال  بهائی حاال 
و  مراجعه  مؤسسه  آن  به  ملی  مقدس  محفل 
دستور دادند. حاال مدت ها و ماه ها است که این 
معوق  جنابعالی  نظر  تحت  در  کوچک  کتاب 
ماه  چند  می پرسم  اینک  است.  مانده  معطل  و 

احمد  مجدد  نامة   :12 شماره  تصویر 
بیت  موثر  نخجوانی عضو  علی  به  یزدانی 
درخواست  و  اسراییل  در  جهانی  العدل 
توجیه سایر اعضای بیت العدل برای اجازة 

چاپ کتاب و مکتوبات او

شد  خواهد  طبع  کتاب  این  دیگر  سال  چند  یا 
در حالی که در این مدت کتاب های متعدد دیگر 
طبع و نشر شده و این کتاب معطل مانده؟ اگر 
یا  بپرسید  ملی  مقدس  محفل  از  دارید  اشکالی 
به این بنده مراجعه فرمایید تا رفع اشکال شود 
واال علتی ندارد که این کتاب کوچک این قدر 
دستوردهید  خواهشمندم  بیفتد.  تأخیر  طبعش 
که این کتاب هرچه زودتر طبعش تمام شود.« 

)تصویر شماره 13(
مخالفت  علی رغم  اجمالی،  نظر  کتاب  باالخره 
نویسنده آن، با همان تغییرات اساسی که محفل 
ملي ایران خواسته بود چاپ و در اختیار عموم 
بهائیان قرار گرفت. در ابتداي کتاب بدون اشاره 
به سابقه کتاب و چاپ هاي قبلي آن نوشته شده:
ملي  روحاني  محفل  تصویب  با  پنجم  »نشر 
بهائیان در سنه 128 بدیع مطابق 1347 شمسي 

مؤسسه مطبوعات امري« )تصویر شماره 14(
در چاپ جدید کتاب همه مقامات و اختیاراتی 
امر  ولی  به  رباني  شوقي  و  عبدالبهاء  که،  را 
کرده  تنفیذ  بعدی  امر  والت  و  بهائی  دیانت 
امراهلل«  عبارت »ولی  به جای  و  بودند، حذف 

کلمه »بیت العدل« جایگزین گردید.
در حقیقت، بیت العدل به یکی از وظائف اساسي 
و مهم خود که صیانت از نصوص است، عمل 
یکی  بیت العدل،  اساسنامه  )براساس  بود  نکرده 
از وظائف مهم بیت العدل، محافظت از نصوص 
تحریف،  و  تصرف  از  آنها  صیانت  بهائی، 

تصویر شماره 13: نامة اعتراضی احمد یزدانی به مسئول لجنه مؤسسه ملی مطبوعات امری و پیگیری چاپ 
کتاب نظر اجمالی
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و  ربط  و  تنسیق  و  تنظیم  و  تفکیک  و  تجزیه 
تطبیق آیات و آثار امری است( ودر حقیقت 
بیت العدل با ایجاد تغییرات در کتاب نظر اجمالی، 
حقایقي را از چشم بهائیان پنهان کرده بود. مضافا 
مدیریتي  از سیستم  امراهلل  ولي  با حذف  این که 
امر و مصادرة اختیارات او توانسته بود به عنوان 
ادارة  معارض  بدون  رهبري  و  مطلق  حاکمي 

جامعه بهائي را به دست آورد.
احمد یزدانی با کوله باری از تجربه و نگارش 
الواح  وشناسائي  آوري  جمع  متعدد،  کتاب های 
منحصر به فردی  خاطرات  با  و  مختلف  وآثار 
از مالقات عبدالبهاء و شوقي رباني داشت،  که 
از  ضعیف تر  را  خود  و  بود  آورده  کم  اکنون 
همیشه می یافت. این استاد بزرگ دیگر قدر و 
منزلتي نداشت و مورد اذیت و آزار بیت العدل 
و مدیران جامعه بهائي قرار گرفته بود. او ترجیح 
و  اداري  هیاهوهاي  از  دور  پس،  آن  از  تا  داد 
تشکیالتي گوشة عزلت اختیار کند. او براي این 

که رضایت اعضاي بیت العدل را نیز جلب کرده 
تلخ  یادداشت  آپریل 1970  تاریخ 26  در  باشد 
زیر را در جواب نامة بیت العدل اعظم ارسال نمود.
»ساحت مقدس ملجاء و مالذ اهل بها و مرکز 
امر اقدس ابهي، بیت العدل اعظم الهي افاض اهلل 

علینا فیوضاته
دست خط منیع مبارک عز شرف وصول ارزاني 
و  ریحان  و  روح  کمال  آن  زیارت  به  داشت. 
شکرگزاري و سرفرازي حاصل گشت. مضامین 
آن یرلیغ )=فرمان پادشاهی( بلیغ رحماني تمامًا 
مورد اطاعت وانقیاد این ناتوان است و رجا و 
تأیید  این ضعیف وعلیل، دعا وطلب  استدعاي 

تصویر شماره 14: 
صفحة اول از چاپ 
نظر  کتاب  پنجم 

اجمالی  تصویر شماره 15: پاسخ تلخ احمد یزدانی به بیت العدل 
و اعالم پذیرش و انقیاد خود نسبت به تشکیالت بهائی

آن ذوات مقدسة معظمه در اعتاب مبارکه است 
به دوام  این آخرین لحظات عمر  که شاید در 
خدمتگزاري به امراهلل موفق گردم. عبد حقیر ـ 

یزداني« )تصویر شماره 15(
نامه های  بود  معترض  بیت العدل  عملکرد  به  او 
مهم آن چون  اعضای  و  بیت العدل  به  متعددی 
علی  اعظم،  فتح  هوشمند  حکیم،  لطف اهلل 
نخجوانی )که با زبان فارسی آشنا بودند( نوشت 
و تذکرات متعددی را در نارسائی معارف بهائی 
به آنان داد. او حتی مالقاتی حضوری با برخی 
از اعضای بیت العدل در اسرائیل داشت وپیگیر 
کارها شد ولی جواب قانع کننده ا ی نشنید وهر 
بار او را سرکار گذاشتند و به محفل ملی ارجاع 

دادند و در آنجا نیز موضوع بایگانی گردید.
یزدانی در یکی از نامه های خود محفل ملی ایران 
را مورد خطاب قرار داد و از این که نمی تواند 
بیابد  مقام مسئولی را برای حل مشکالت خود 
گالیه نمود در قسمتی از این نامه آمده است :

».... بنده سعی می کنم که حتی المقدور کمتر 
به  را  مقدس  محفل  آن  اوقات  و  دهم  تصدیع 

موضوعاتی متوجه کنم که اسباب اتالف وقت 
و یا عدم نتیجه شود، معهذا گاهی عالقه به حفظ 
مسئولیت  احساس  و  امری  معارف  ارتقاء  و 
تصدیع  که  می نماید  مجبور  را  بنده  وجدانی 
حل  مرکز  قاعدتًا  مقدس  محفل  آن  زیرا  دهم 
وعقد مسائل امری و روحانی ایران می باشد  لذا 
معلوم  است  مستدعی  و  مطرح  را  ذیل  مطالب 
فرمایید مشکالتی که ذکر خواهد شد چگونه و 
در چه مقامی و چه اشخاصی صالحیت قضاوت 
را  متحیر  بنده  این  اگر  دارند....  را  آن  وحل 

راهنمائی فرمائید خیلی متشکر می شوم...«.
از  برخی  ذکر  از  پس  نامه  ادامة  در  یزدانی 
خود،  مکتوبات  در  بهائی  دانشمندان  اشتباهات 

از  یزدانی  احمد  استعفای  نامة  تصویر شماره 16: 
لجنه ملی تجزیه و استخراج آیات و تحویل کارها
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نظر  کتاب  چاپ  تجدید  موضوع  به  مجدداً 
اجمالی می پردازد و در بند 6 نامه می نویسد:

»مثالی می زنم بنده قریب سه سال با آن محفل 
مقدس مکاتبه و عریضه نگار شدم و با دلیل و 
برهان و نص مبارک در باره کتاب نظر اجمالی 
در دیانت بهائی که ضرورتًا  می بایستی تجدید 
طبع شود، لزوم تجدید طبع را عرض کردم ودر 

نیست«  »صالح  جملة  به  فقط  مدت  این  تمام 
به  و  الهی  تقدیرات  به  این که  تا  دادند  جواب 
لطف آن نفوس مقدسه موقع کنفرانس پالرمو 
مالقات  و  )اسرائیل(  اقدس  ارض  به  وتشرف 
بعضی از اعضای مجلله بیت العدل اعظم الهی این 
مقدسه عرض کردم؛  نفوس  به آن  را  موضوع 
خیلی مورد تعجب آنان واقع شد وتجدید طبع 
دانسته و  قانونی  امری مشروع و  را  آن کتاب 
فرمودند  ارسال  مرقوم و  اعالمیه کتبی  بعد هم 
آن وقت معلوم شد که در مدت قریب به سه 
و  نبوده  منطقی  مقدس  محفل  جواب های  سال 
بعد از بنده  موارد اصالح آن کتاب را خواستند 

  :17 شماره  تصویر 
احمد  مفصل  نامة 
ملی  محفل  به  یزدانی 
به  اعتراض  و  ایران 
روش کاری این محفل 
در  تغییرات  اعمال  در 

کتاب وی

و مجدداً دادم و قرار بود تجدید طبع شود هنوز 
قریب یک سال می گذرد و معلوم نیست کار به 

کجا انجامد«.
او در ادامه و در بند 8 نامة مورد اشاره به  ذکر 7 
سال زحمت شبانه روزی خود برای تهیه 34 جلد 
بهائی می پردازد که  الواح تجزیه شدة  از  کتاب 
ایران بایگانی  مدت 7 ماه است در محفل ملی 

شده است  و می نویسد:
و  بوده  بیهوده  من  مساعی  و  زحمات  »....آیا 
بنده  نبوده و  الهی  امنای  مورد پسند خاطر آن 
باید ترک این خدمات را بکنم یا ادامه دهم؟ و 
اگر ادامه دهم کار به کجا خواهد انجامید. در 

طبع و نشر آیات مبارکه این همه تامل ونسامح 
می شود ولی در نشر کتاب ها ومقاالت متفرقه 
که شرح آنها در همین معروضه مختصراً عرض 
شد به سرعت طبع ونشر می شود. آیا این وقایع 
موجب رضای الهی و موافق نیات عالیة بیت العدل 
و  بندة سرگردان  این  اگر هست  است؟  اعظم 
متحیررا هدایت فرمایید واال خوب است در این 
مسائل هلل و فی اهلل امعان نظرفرمایید و اگر الزم 
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است هیئتی از علما ودانشمندان بهائی را جمع 
و بوسیلة آنها حقایق را تشخیص دهید آخر در 
هستند،  امراهلل  ایادیان  مجلله  هیئت  بهائی  عالم 
واقع بین  نکته سنجان  وآقایان  مبلغین  و  علما 
که  نمی شود  استفاده  آنها  از  چرا  دارند  وجود 
این حقایق معلوم گردد و چرا یک مرکز واقعی 
بصیرتشکیل  مبلغین  از  نهایی  قضاوت  برای 

نمی شود«؟  )تصویر شماره17(

البته احمد یزدانی به روشنی می دانست که آب 
تمایلی  بیت العدل  است.  گل آلود  سرچشمه  از 
رشد  بهائی  جامعه  در  مبلغان  و  علما  تا  ندارد 
کرده و صدای رسایی در کنار صدای  بیت العدل 
باشند و با اظهار فضل خود، بی سوادی اعضای 

بیت العدل را به دیگران نشان دهند.
لجنة  در  عضویت  از  عمر  اواخر  در  یزدانی 
و  داد  استعفاء  آیات  استخراج  و  تجزیه  ملی 
درخواست کرد تا محفل ملی کامیونی بیاورد و 
همة مدارک موجود در منزلش را ببرد و پرسنل 

خود را نیز رها کرد )تصویر شماره16(
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او دیگر تمایلی به ادامة زندگی نداشت و فقط 
به برخی از الواح و نامه های موجود از عبدالبهاء 
او  از  وتمجید  تعریف  در  که  افندی  شوقی  و 
صادر شده بود دلخوش بود. از نبود ولی امری 
که بتواند رافع اختالف بین او و بیت العدل باشد 

رنج  می برد.
با  تا  نمود  سعی  ایران  ملی  محفل  هرچند 
متون  ارجاع  و  جدید  مسئولیت های  سپردن 
سپردن  و  ایشان  به  مختلف  مکتوبات  و  امری 
نظامت  و  لجنه  عضویت  چون  مسئولیت هائی 
ضیافات 19 روزه و غیره از او دلجویی نماید، 
اما این حرکت ها موثر نیفتاد و جناب یزدانی تا 

آخر عمر با دلخوری و با حزن و اندوه زندگی 
خود را به پایان برد. 

او دستخط شوقی افندی را باالی سرخود نصب 
می کرد که به او گفته بود:
»جناب احمد خان یزدانی 

آن  مشکورة  مساعی  و  امریه  عظیمة  خدمات 
رحمان  حضرت  عزوجالل  ساحت  در  جناب 
همدم  توفیق  و  تأیید  که  است  یقین  مقبول... 

17
ره 

شما
یر 

صو
ة ت

دام
ا



138139

و انیس و مصاحب و رفیق بوده و خواهد بود، 
مطمئن باشید 17دسامبر 1931«.

سال ها خدمت  از  بعد  آزرده  با خاطری  یزدانی 
به جامعه بهائی در بستر بیماری افتاد ونهایتًا در 
13 تیرماه1356 در سن 86 سالگی در بیمارستان، 
دارفانی را وداع گفت. بیت العدل )رهبری جامعه 
یزدانی خالص  انتقادات  از  بهائی( در حیفا که 

شده بود، به صدور پیام کوتاه زیر اکتفا کرد: 
نونهاالن- روحانی- تهران

از صعود احمد یزدانی متاثر شدیم خدمات آن 
متصاعد الی اهلل طی سنوات عدیده از اواخرقرن 
ناپذیر  خستگی  مساعی  و  فداکاری  و  رسولی 
مشارالیه در فعالیت های امری چه در میدان تبلیغ 
و  تبحر  همچنین  و  تشکیالت  حوزة  در  چه  و 
تنبعات فاضالنه و مستمر ایشان در خاطر یاران 

مهد امراهلل باقی خواهد ماند.
و  همدردی  به  را  مشارالیه  غمدیده،  خانواده 
آن  روح  ارتقاء  برای  هیئت  این  حاره  ادعیه 

متعارج الی اهلل در ملکوت ابهی اطمینان دهید. 
بیت العدل اعظم 7 جوالی 1977
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بهائیت از دیدگاه منتقدان و روشنفکران بهائی

محسن مهاجر

تشکیالت بهائی و منتقدان 
از زمان پیدایش آیین بهائی تاکنون، آموزه های 
این نحله فکری همواره در معرض نقد و انتقاد 
قرار داشته و اعتراضات گوناگونی به آن وارد 

شده است. 
کلی  به طور  و  مسیحی1  و  مسلمان  علمای 
کتاب های  نگارش  با  الهی  ادیان  طرفداران 
و  مشروعیت  به  را  اعتراض  بیشترین  مختلف، 
آموزه های آیین بهائی که خود را تکامل یافته 
آورده اند.  وارد  می دانند  الهی  ادیان  و  اسالم 
عالوه بر طرفداران ادیان توحیدی و اندیشمندان 
و  نویسندگان  نقد  مورد  بهائیت  مذهبی، 
اندیشمندان غیر الهی نیز قرار گرفته و هر یک 
ایرانی  آیین  این  آموزه های  خاص  منظری  از 
نوظهور را به باد انتقاد گرفته و اعتراضات جدی 

به آن وارد آورده اند. 

1. افرادی چون ویلیام مک الیوی میلر – فرانسیس بكویت 
– ونس سالس بوری – ساموئل گراهام ویلسون و......

طرفداران  تا  نمود  سعی  ابتدا  بهائی  تشکیالت 
و  انتقادات  جریان  در  کمتر  بهائی  آیین 
خواندن  لذا  گیرند  قرار  مخالفین  اعتراضات 
تنها توصیه  نه  قبیل کتاب ها و مقاالت را  این 
بهائیان  از  دستور العملی  طی  بلکه  نمی کرد، 
خواست تا نامه ها و مجالت و مقاالت مخالفان 
را بدون این که مورد مطالعه قرار دهند، عینًا به 
اداره کننده  نفره   9 شورای  )محل  محلی  محفل 

تشکیالت بهائی در هر شهر( ارسال نمایند.2
اما به مرور زمان و با گسترش فضای مجازی 
اطالعات،  به  افراد  سریع  دسترسی  امکان  و 
بهائیان غیر متعصب امکان یافتند تا با مقاالت و 
کتاب های مختلف نگاشته شده در حوزه بهائیت 
ارتباط یافته و به نوعی جویای پاسخ های منطقی 

به اعتراضات مخالفان گردند. 

2. مجلة اخبار امری دیماه 1346 شماره 10 صفحه 473.

امروزه تشکیالت بهائی سعی دارد تا با معرفی 
مزدور،  بی سواد،  افراد  به عنوان  خود  مخالفان 
بهائیت،  مفاهیم  با  نا آشنا  بهائی ستیز،  معاند، 
ترور  نوعی  حقیقت  در  غیره  و  جاه طلب 
را  منتقدان  کالم  تأثیر  و  دهد  انجام  شخصیت 
و  داده  کاهش  متعصب  غیر  بهائیان  روی  بر 
به  رهگذر  این  در  تا کنون  و  نماید  بی اعتبار 
موفقیت های زیادی نیز رسیده و توانسته است 
عماًل بین توده های بهائی و افراد مطلع و منتقد 

به بهائیت شکاف های عمیقی را ایجاد نماید. 
در   1996 سال  اوائل  از  که  جدیدی  پدیدة  اما 
بروز  و  ظهور  شد،  پیدا  بهائی  جهانی  جامعه 
منتقدان از درون جامعة بهائی بود. البته برگشت 
افراد مهم و فرهیخته از بهائیت و گرایش آنان 
سابقة  درون فرقه ای  انشعاب  یا  و  اسالم1  به 
طوالنی دارد2 ولی با گسترش فضای مجازی و 
اینترنت این امکان برای برخی از روشنفکران 
تا  آمد  به وجود  غرب  در  بهائی  اندیشمندان  و 
رهبری  عملکرد  و  دیدگاه ها  به  را  اعتراضاتی 
در  بیت العدل  یعنی  بهائی  بین المللی  جامعه 

اسرائیل وارد آورند. 
جامعة  نخبگان3  از  نوعًا  که  روشنفکران  این 
بهائی بودند، از تحصیالت آکادمیک و مطالعات 

1. افرادی چون عبدالحسین آیتی معروف به آواره – فضل 
 – مسعودی  ادیب   – نیكو  حسن   – مهتدی  صبحی  اهلل 

سرهنگ یداهلل ثابت راسخ و...
اسداهلل  میرزا   – قزوینی  جواد  محمد  خیراهلل–  ابراهیم   .2
اصفهانی – احمد سهراب – جمشید معانی – چارز میسون 

ریمی – حسن بهره مند و...
3. نگاه کنید به مقاله مرکز گریزی و ارتداد – مجله مذهب 

شماره 37 سال 2007 – موژان مومن.

و  بوده  برخوردار  بهائیت  حوزة  در  میدانی 
شناخت کافی نسبت به بهائیت و آموزه های آن 
بهائی و رهبری آن در حیفا  دارند، تشکیالت 
را زیر سؤال برده و به حرکت های مستبدانه و 

خداگونة آن معترض شده ا  ند.
آنها معتقدند که رهبری روحانی )کاریزماتیک( 
مراتب  سلسله  به  را  خود  جای  بهائی  آیین 
نیمه انتخابی داده که ساختار و تصمیماتش مرتبًا 
بهائیان  و  داخلی  معتقدان  و  مخالفان  سوی  از 
سابق مورد انتقاد قرار می گیرد و توسعه اینترنت 
زمینه ساز گسترش هر چه بیشتر این نارضایتی ها 

شده است.4
و  الهی  را  خود  که  حیفا  در  بهائیت  رهبری 
این  از خطا و لغزش می داند، در مقابل  مصون 
انتقادات تاب نیاورد و مخالفت با روشنفکران و 
افراد فرهیخته و معترض بهائی در جهان را در 
دستور کار خود قرار داد؛ با استفاده از سازمان 
قاره ای(  مشاورین  )هیئت های  خود  پلیسی 
تعداد زیادی از آنان را به بهانه های مختلف از 
جامعة بهائی طرد و اخراج کرد و یا علیه آنها 
حرکاتی انجام داد که مجبور به استعفا و خروج 

از بهائیت شوند. 
در دیدگاه بیت العدل، بهائیان موظف هستند تا 
فقط یک صدا و یک قرائت از دین را شنیده و 
تبلیغ نمایند و آن هم قرائتی است که تشکیالت 
و رهبری بهائی آن را تجویز کند. بر اساس این 
و  تحلیل  نظر،  اظهار  اقدام،  هرگونه  دیدگاه 

4. مقاله آیین بهائی و مخالفان آن وبالک بحر فنا 
)Http://BAHREFANA.com(

Http://BAHREFANA.com
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• ویلیام گارلینگتن 
) WILLIAM GARLINGTON (

امریکایی  محقق  و  نویسنده  گارلینگتن  ویلیام 
در سال 1947 در امریکا متولد شد. او در اواخر 
دهة 1960 یعنی زمانی که دانشجوی کارشناسی 
ارشد بود به عضویت جامعة بهائی امریکا درآمد 
و در جامعة بهائی محل سکونت خود فرد فعالی 

بود. 
گارلینگتن در اوائل دهه 1970 به همراه همسر 
و فرزند کوچکش به استرالیا رفت و در دانشگاه 
ملی استرالیا مشغول تحصیل 
در مقطع دکتری گردید و 
عنوان  با  را  پایان نامه خود 
در  بهائی  تبلیغ گسترده 
نوشت.  هندوستان  مالوای 
تا  یعنی   1980 دهه  تا  او 
تکمیل  از  پس  سال  چند 
به طور  خود  نامة  پایان 
بهائی  جامعة  عضو  رسمی 
بود؛ ولی پس از بازگشت 
و  فعالیت  سطح  امریکا  به 
داد  را کاهش  بهائی  در جامعة  مشارکت خود 
و سرانجام از عضویت در جامعة بهائی استعفاء 

کرد. 
در  بهائی  آیین  کتاب  مقدمة  در  گارلینگتن 

آمریکا می نویسد:
»طی همان سال های تحقیق و مطالعه و بررسی 
در  به ویژه  من  شخصی  دینی  عالئق  که  بود 
حوزه االهیاتی مرتبط با الهام و وحی و مباحث 
مصونیت از خطا به شدت کاسته شد. اگر چه قباًل 
به ابعاد عرفانی و اصول اجتماعی بهائی خیلی بها 
می دادم، ولی دریافتم که دیگر عالقه و رضایتی 
از آراء و عقاید دینی آن ندارم. سال های بهائی 

مشی  خط  با  مطابق  که  سؤالی  حتی  و  تفسیر 
دنیا  ملی در  بیت العدل و محافل  باور های  یا  و 
دریافت  از  بعد  مرتکب  و  است  ممنوع  نباشد، 
یک اخطار و حتی گاهی بدون گرفتن اخطار 
از جامعة بهائی اخراج شده و سالم و کالم با او 

مجاز شمرده نمی شود.
حرکت های  این گونه 
خشن و غیر منطقی باعث 
اندیشمندان  تا  است  شده 
ویلیام  چون  فراوانی 
کول،  خوان  گارلینگتن، 
اریک استتسون، فردریک 
اوئن،  دنیس مک  گلیشر، 
آلیسون  فلیمینگ،  جورج 
مارشال، استیون شول، سن 
که  غیره  و  گلین  مک 
هر یک مدتی عضو جامعة 

مشغول  آن  آموزه های  تبلیغ  به  و  بوده  بهائی 
مقاالت  و  شده  جدا  بهائیت  از  باالجبار  بودند، 
و کتاب هاي انتقادي مختلفي را در نقد عملکرد 

آیین بهائی به رشته تحریر در آوردند. 
این مقاله سعی دارد تا با اطالعات محدود موجود، 
دیدگاه های  و  نظرات  از  مختصری  بررسی  به 
برخی از روشنفکران منتقد به تشکیالت بهائی 
بپردازد، هر چند که الزم است محققان فرهیخته 
در این میدان وارد شده و بررسی های کامل تری 

را به عالقه مندان این حوزه ارائه نمایند.

خود  که  حیفا  در  بهائیت  رهبری 
لغزش  از خطا و  الهی و مصون  را 
می داند، در مقابل این انتقادات تاب 
نیاورد و مخالفت با روشنفکران و 
افراد فرهیخته و معترض بهائی در 
جهان را در دستور کار خود قرار 

داد.

را  بسیاری  جالب  افراد  تا  شد  موجب  بودنم 
ببینم...  مالقات کنم و آیین بهائی را از درون 
موضوع  از  من  دوری  و  جامعه  از  من  جدائی 
مطالعه همراه آموزش آکادمیک مرا در موضع 

مناسبی قرار داده است«.1
وب  با  بهائیت  از  استعفا  از  پس  گارلینگتن 
سایت تالیسمان2 مرتبط شد و به مراوده و تبادل 
نظر با سایر روشنفکران بهائی در فضای مجازی 

نوشتن  با  او  پرداخت. 
در  بهائی  آیین  کتاب 
امریکا، در سال 2005 که 
توسط یک ناشر دانشگاهی 
به نام پیراگر به چاپ رسید 
به  را  خود  اعتراض  عماًل 

بهائیت نشان داد. 
کتاب  این  در  گارلینگتن 
تندی  انتقادات  و  حمالت 
و  بهائی  تشکیالت  به  را 
نموده  وارد  آن  رهبری 
او  معتقدند  برخی  و  است 

آیین  این  از  آشکارا  بهائیت،  مخالف  به عنوان 
فاصله گرفته است. 

»بهائیت  عنوان  تحت  مقاله ای  در  گارلینگتن 
در هندوستان یک راهبرد توسعه ای« در مورد 
پیدایش و گسترش بهائیت در هندوستان تحقیق 

میدانی مفصلی را ارائه می نماید.
او در مقدمة تحقیق خود می نویسد:

»در کل پیروان بهائیت که ادعا می شود حدود 5 
میلیون نفر در سراسر جهان باشند، ظاهراً حدود 
2 میلیون نفر از آنان در هندوستان اقامت دارند. 
یعنی حدود 40% از اعضای جامعه جهانی بهائی 

1. THE BAHAI FAITH AMERICA – WIL�
LIAM GARLINGTON � PRAEGGR
2. WWW.TALISMAN.COM

بین مرزهای یک کشور جنوب آسیا قرار  در 
گرفته اند. این مطلب بیانگر اهمیت موقعیت هند 
در جامعه جهانی بهائی و نیز تأثیر قابل توجه 
آنان بر جهت گیری احتمالی بهائیت در آینده 
مطالعه  بنابراین  است. 
جامعه شناسی  و  تاریخ 
قاره  شبه  در  بهائیت 
مطالعه  جهت  در  می تواند 
اهمیت  بهائیت  آکادمیک 

حیاتی داشته باشد«. 3
او در ادامه تاریخ تحوالت 
طی  هندوستان  در  بهائیت 
به  را  گذشته  سال   150
می کند  تقسیم  مرحله   5
پنجم  مرحله  مورد  در  و 
عصر  عنوان  با  آن  از  که 
تبلیغ گسترده و عمومی )از 1957 تاکنون( یاد 

می کند، چنین می نویسد: 
گرایش  افندی،  شوقی  فوت  از  قبل  »درست 
توده ها به بهائیت، در مقیاس کوچک، در شرق 
تبلیغی  جهاد  برنامه  طول  در  شد.  آغاز  آفریقا 
تبلیغی،  کار  درباره  جدیدی  نگرش  ساله،   10
شد.  پدیدار  بهائی  رهبران  از  بخشی  میان  در 
درحالی که قبال این اعتقاد وجود داشت که افراد 
الهیات،  درباره  کافی  اطالعات  باید  بهائی شده 

3. The bahai faith In malwa. a study of a con�
temporary Reliyious – Garlington ; william.” 
The Bahai Faith inindia: A Developmental 
stage Approach. “ Occasional papers in shaykhi 
; Babi and Bahai studies 1;no. 2 )1997(

وجود  اعتقاد  این  قبال  درحالی که 
باید  شده  بهائی  افراد  که  داشت 
الهیات،  درباره  کافی  اطالعات 
بهائیت  اداری  تشکیالت  و  تاریخ 
بودند  کسانی  ولی  باشند،  داشته 
افزایش  صورت  در  می گفتند  که 
در  زیاد  نباید  بهائیت،  به  گرایش 

آن موارد سخت گیری کرد. 

http://WWW.TALISMAN.COM
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تاریخ و تشکیالت اداری بهائیت داشته باشند، 
در صورت  می گفتند  که  بودند  کسانی  ولی 
آن  در  زیاد  نباید  بهائیت،  به  گرایش  افزایش 
موارد سخت گیری کرد. در دیدگاه پیشین عماًل 
افراد بی سواد از آماج تبلیغ حذف شده بودند... 
شوقی افندی در برنامه ای به محفل ملی آفریقای 
جنوبی و غرب نوشته بود: »اصل این است که 
فرد مورد نظر برای تسجیل شدن در قلب خود 
بی سواد  او  خواه  باشد.  داشته  عقیده  بهاءاهلل  به 
باشد، و یا خیلی مطلع از تعالیم باشد یا نباشد؛...«
روستایی  مناطق  تبلیغ  برای  حرکت  اولین  لذا 
کسانی  از  یکی  شد.  آغاز   1959 سال  در  هند 
که منافع راهبرد تبلیغی جدید را تأیید می کرد 
ایادی امر، دکتر رحمت اله مهاجر بود. در اوائل 
اعضای  با  او  رامپور  کنفرانس  از  پس   ،1960
محفل ملی هند مالقات و به آنها توصیه کرد که 
فعالیت تبلیغی خود را بر روی مناطق روستایی 
متمرکز کنند... بدین گونه 75% از افراد روستا، 
ورقه  روی  را  خود  انگشت  بودند  بی سواد  که 

تسجیل زدند«. 1
چطور  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  گارلینگتن 
مبلغان بهائی توانستند توده های روستایی را فوج 

فوج به بهائیت دعوت نمایند می نویسد:
-74 سال های  میدانی  تحقیقات  اساس  بر  »من 
اصلی  نتیجه  دو   به  مالوا  روستای  در   1973

رسیدم.

1. همان.

بر  روستاییان  طبقاتی  پیشینه  به  اول  نتیجه 
تبلیغ  نحوه  به  مربوط  دوم  نتیجه  و  می گشت 
پذیرش  است...  بهائی  تبلیغاتی  گروه های 
بهائیت از سوی مردم روستایی در مناطق فوق 
الذکر، که ساکنان آنها از طبقات پایین هندو 
و غیر هندو بودند در سراسر مناطق مالوا چیز 
تعجب آوری نبود؛ چرا که آنها با پذیرش آیین 
جدید به دنبال بهبود جایگاه اجتماعی خود بودند. 
در اینجا »وحدت عالم انسانی« که مستقیمًا با 

سنتی  اجتماعی  بی عدالتی  و  طبقه بندی  سیستم 
داشت.  زیادی  اهمیت  می کرد،  مقابله  هند  در 
تحقیقات من نشان می دهد که غالب گرایش ها 
روستایی  و  اجتماعی  پایین  طبقات  سوی  از 

صورت گرفته است.
البته جدا از مفهوم عدالت خواهانه، نوع و روش 
برخورد در ابالغ پیام بهائی هم حائز اهمیت بوده 
است، زیرا اگر صرفًا شعارهای عدالت خواهانه، 
یکسان نگریستن به انسان ها و وحدت 
باید  انسانی مالک گرایش بود،  عالم 
تبلیغات سایر مذاهب هم می توانست 
و  پست  گروه های  و  طبقات  افراد 
کند.  جلب  خود  به  را  هندوها  پایین 
منظور من در نوع و روش ابالغ پیام 
بهائی توسط مبلغان روستایی است که 

عبارت است از:
بهائی  مبلغان  آگاهانه  تالش   -1
پیام  ارائه  برای  روستایی  مناطق  در 
سمبل های  و  مفاهیم  قالب  در  خود 

هندویی...
لزوم  عدم  سیاست  و  مشی  خط   -2
چه  و  رفتاری  لحاظ  از  )چه  ترک 
نمادین(  و  سمبلیک  ویژگی های 
مناسک و سّنت های مذهبی پیشین از 

سوی تازه واردین به بهائیت. 
در  تئوری،  در  بهائیت،  چه  »اگر 
طول مدت های طوالنی، از یکی بودن 
حمایت  جهان  بزرگ  ادیان  اساس 
پیام  ارائه  ضرورت  ولی  بود،  کرده 
دیانت بهائی به توده های عمدتًا بیسواد 
روستایی هندو، موجب شد تا در عمل 
برای  سیستماتیکی  و  آگاهانه  تالش 
مفاهیم  دادن  نزدیک جلوه  و  یکسان 
صورت  هندوئیسم  با  بهائی  سنن  و 

مناطق  در  بهائی  مبلغان  روش  این  در  گیرد. 
روستایی هندوستان، در واقع از همان مفاهیم و 
سمبل های هندویی به عنوان کانال های ارتباطی 
استفاده کردند. بهترین نمود این تالش عرضه 
است.  »آواتار«  یک  به عنوان  بهاءاهلل  کردن 
به طور دقیق تر، غالبًا او را مترادف و همراه با 
طبق  بر  که  می کنند،  ذکر  آواتار  کالکین  نام 
 – آخرالزمان  در  پورانا«  »ویشنو  مندرجات 
کالی یوگا – ظاهر خواهد شد و عصر صداقت 
مثال های  کرد.  خواهد  پایه گذاری  را  تقوا  و 
دیگر برای این راهبرد را می توان در تأکید بر 
کریشنا  و  بودا  همچون  شخصیت هایی  این که 
مظاهر الهی – آواتار – بودند، آورد. همچنین 
شاهد مثال از کتب و نصوص هندی، همچون 
به جای  سانسکریت  زبان  و  گیتا«  گاواد  »بها 
زبان فارسی و عربی با استفاده و تلفیق اشعار، 
ترانه ها، و ادبیات هندویی، چهره های قهرمانی و 
اساطیری هندی و مفاهیم شعری هندی در متون 
و کتب بهائی نشان داد )از جمله در هند به جای 
بهاءاهلل از عبارت »بهاگاوان بها« استفاده شد(. 
مناطق  در  بهائی  مبلغان  که  داشت  توجه  باید 
صورت  زیرکانه ای  و  ظریف  تالش  روستایی 
می دادند تا تعالیم و نهضت بهائی را از هویت 
مثال  بهترین  سازند.  دور  آن  اسالمی  فرهنگ 
زبان  به  بهائی  متون  ترجمه  ادعا،  این  شاهد  و 
غریبی  طرز  به  که  است  دوره  این  در  هندی 
»سانسکریتی« گردیده، تا سابقه و پیشینه غیر 

هندی آنها قابل شناخت نباشد. 
همراه با این تالش معنوی برای نزدیک شدن به 
هندوئیسم، استفاده از روش و سیاست »حرکت 
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آهسته و تدریجی« در عرضه و معرفی نهادهای 
بهائی به جوامع روستایی بود. بدون شک مبلغان 
در  تا  داشتند  قصد  بهائی  تشکیالت  اعضای  و 
نهایت تغییر رفتاری و ساختاری در تازه بهائیان 
نخواستند  تازه واردان  از  آنها  ولی  کنند،  ایجاد 
که خیلی زود رفتارها و سنت های خود را تغییر 
دهند. برای مثال گرچه تعالیم اجتماعی بهائی ضد 
طبقه بندی نژادی بود، ولی در بیرون از مجامع 

بهائی تالش و موضع گیری 
خاصی برای نشان دادن این 
خصوصیت و ویژگی وجود 
ترتیب،  همین  به  نداشت. 
بهائیان  تازه  درحالی که 
مراسم  در  شرکت  برای 
بهائی  جمعی  برنامه های  و 
تأکید  می شدند؛  تشویق 
عضویت  برای  چندانی 
الزامی آنها نبود. تنها اظهار 
عصر  آواتار  بهاءاهلل  این که 
تأیید  برای  است،  حاضر 
بهائی بودن آنها کافی بود. 

و  شیوه  این  از  مناسب  بهره گیری  برای 
تأکید  خود  مبتدیان  به  بهائی  مبلغان  تاکتیک، 
خود  میراث  آنها  ندارد،  لزومی  که  می کردند 
به  لذا  بگیرند.  نادیده  کردار،  و  گفتار  در  را، 
و  روان شناسی  نظر  از  که  می دادند  اجازه  آنها 
و  باشند  داشته  ارتباط  خود  پیشینه  با  رفتاری 
عقیده  به  سوی  هم  جدیدی  دریچة  در عین حال 
جدید بگشایند. این شاید مهم ترین و موثرترین 
دلیل گرایش تعداد عمده ای از روستاییان هندی 

به بهائیت، در دوره توسعه و گسترش امر در 
هند بود...«.

در  سرشناس  بهائیان  از  مومن  موژان  جناب 
مقالة »مرکز گریزی و ارتداد در جامعة بهائی«1 
فعال  بهائی  یک  به عنوان  گارلینگتن  ویلیام  از 
یاد می کند که در سال های 1960 تا 1980 در 
بهائیت به تعلیم و تبلیغ در امریکا مشغول بوده و 
سپس با چاپ کتاب »دیانت بهائی در امریکا« 
قرار  بهائی  مرکز گریز  و  معاند  افراد  شمار  در 

گرفته است. 
درحالی که دیدگاه های گارلینگتن و انتقادهای 
او  حضور  سال ها  حاصل  بهائی  آیین  به  او 
و  بهائی  مجامع  در 
از  دقیق  شناسی  آسیب 
است.  بهائی  آموزه های 
به قول جفری ج کریبال 
مطالعات  رشته  استاد 
رایس  دانشگاه  دینی 
اندیشه  و  فکر  آزادی 
یک کاالی بشری نیست 
که بتوان آن را تقدیم و 
از  دینی  مقامات  تسلیم 
رهبران  و  مقامات  جمله 
اگر  امروز  کرد...  بهائی 
احتیاج  چیزی  به  جهان 
داشته باشد، این همان مباحث انتقادی  »درباره« 
و در »درون« هر فرهنگ دینی است. به عبارت 
دیگر نباید پژوهشگران و محققان را ملزم کنیم 
آیینی که  با آراء و عقاید  را  اندیشة خود  که 
منطبق  می دهند،  قرار  پژوهش  و  بررسی  مورد 

نمایند.2

1. مقاله ارتداد و مرکز گریزی، موژان مومن، مجله مذهب 
شماره 37 ) 2007 ص 206-187 (

قسمت  گارلینگتن  ویلیام  امریكا  در  بهائی  آیین  کتاب   .2
پیش گفتار از جفری ج کرییال. 

احتیاج  به چیزی  اگر جهان  امروز 
مباحث  همان  این  باشد،  داشته 
»درون«  در  و  »درباره«  انتقادی  
هر فرهنگ دینی است. به عبارت 
دیگر نباید پژوهشگران و محققان 
را  خود  اندیشة  که  کنیم  ملزم  را 
مورد  که  آیینی  عقاید  و  آراء  با 
می دهند  قرار  پژوهش  و  بررسی 

نمایند. منطبق 

و  مشکالت  به  حاذق  طبیبی  مانند  گارلینگتن 
به  و  پرداخته  بهائی  دیانت  درون  نابسامانی های 
چالش هاي موجود در رهبری آیین بهائی اشاره 
می نماید. در بند های زیر با برخی از نظرات ایشان 
که از کتاب »آیین بهائی در آمریکا« انتخاب و 

ترجمه گردیده است، اشاره می شود:
مترصد  سوم،  هزاره  شروع  در  بهائی  جامعه   •
تاریخی  توسعه  در  جدیدی  فاز  وارد  تا  است 
خود شود. طی 150 سال گذشته، آنها از یک 
گروه ناشناختة جدا شده از جامعة شیعة اسالمی، 
به آن چه که برخی جامعه شناسان آن را جنبش 

بدل  می نامند  جدید  دینی 
تا  است  آماده  حال  و  شده 
تبدیل  جهانی  آیین  به یک 
شود. همچون سایر گروه ها 
و جوامع دینی، جامعه بهائی 
سنتی،  مواضع  داشتن  با  نیز 
با چالش های مدرنیته مواجه 
است. در این رابطه، رهبری 
از  ناگزیر  تنها  نه  بهائی 
برخی  حل  و  پاسخ گویی 
هویت  به  مربوط  مسائل 
به  باید  بلکه  است،  بهائی 
جمله  از  دیگری  موارد 
مردان  عضویت  انحصار 
تنش  جهانی،  بیت العدل  در 

روشنفکران  و  عالمان  از  گروهی  بین  فزاینده 
موضع  و  اداری  تشکیالت  مسئوالن  با  بهائی 
و  دین  بین  آینده  رابطه  درباره  بهائی  رهبری 
چیز  به هر حال، یک  ولی  دهد.  پاسخ  حکومت 
غیر  و  بهائی  میلیون  چند  این که  است:  قطعی 
بهائی، توجه خود را به عقاید و اصول ارائه شده 
معطوف  عبدالبهاء  پسرش  و  بهاءاهلل  سوی  از 
کرده اند. حال زمان آن رسیده، که با جزئیات و 

دقت بیشتر این مباحث را بررسی کنیم.1
کاریزماتیک،  رهبری  موضوع  با  رابطه  در   •
با  که  می دارند  اظهار  تحلیلگران  از  برخی 
خالء  دچار  بهائی  جامعه  عبدالبهاء،  درگذشت 
عاطفی شد. لذا جای تعجب نیست که هنوز در 
میان بهائیان غربی تمایل برای یافتن و داشتن 
مسئوالنی  و  مقامات 
است که بتوانند نیازهای 
را  خود  روانی  و  روحی 
با آنها در میان بگذارند. 
ظرفیت  افندی  شوقی 
ابراز  برای  عالقه ای  و 
کاریزمایی  شخصیت 
او  مقابل،  در  نداشت. 
خالء  که  کرد  تالش 
یک  ایجاد  با  را  عاطفی 
تشکیالت  و  ساختار 
کند.  پر  مستحکم 
منش  و  روش  علی رغم 
امراهلل، عده ای روند  ولی 
از  بیش  دادن  اهمیت 
گاردین  »بت کردن«  و  بهائی  رهبری  به  حد 
افندی  شوقی  که  واقعیت  این  زدند.  کلید  را 
گوشه  به ندرت  و  می کرد  زندگی  انزوا  در 
تنهایی خود را در حیفا رها می کرد، شخصیت 
برای  فضا  تا  می داد  نشان  راز آلود  کمی  را  او 
افسانه پردازی ایجاد شود. برای مثال، غیر عادی 
نبود که از بهائیان بشنوی، که باور دارند شوقی 
افندی پسری دارد و در خفا نگهداری می شود. 
1. کتاب آیین بهائی در امریكا – ویلیام گارلینگتن فصل آخر.

در این رابطه، رهبری بهائی نه تنها 
ناگزیر از پاسخ گویی و حل برخی 
بهائی  هویت  به  مربوط  مسائل 
دیگری  موارد  به  باید  بلکه  است، 
از جمله انحصار عضویت مردان در 
بیت العدل جهانی، تنش فزاینده بین 
روشنفکران  و  عالمان  از  گروهی 
اداری  با مسئوالن تشکیالت  بهائی 
درباره  بهائی  رهبری  موضع  و 
حکومت  و  دین  بین  آینده  رابطه 

پاسخ دهد.  
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با فوت ناگهانی شوقی و اطالع از این واقعیت 
نیست،  کار  در  امری  ولی  دیگر  که  هولناک 
خود  پایان  به  بهائی  رهبری  کاریزمایی  جنبة 

رسید.
 اگرچه بعضًا تالش هایی برای متعالی نشان دادن 
جایگاه بیت العدل جهانی صورت می گیرد، ولی 

رهبری  که  حقیقت  این 
بهائیان نه در دست یک 
کنترل  در  بلکه  شخص، 
یک نهاد است، ضرورتًا 
و  »عادی سازی  بیانگر 
غیر قدسی شدن« رهبری 

بهائی است.1
بهائی  آیین  گر چه   •
را  نساء  و  رجال  تساوی 
اصول  از  یکی  به عنوان 
داده،  قرار  تعالیم خود  و 
بیت العدل  در  زنان  ولی 
مؤسسه  باالترین  جهانی، 

علت  ندارند.  جایی  آن،  تشکیالتی  و  اداری 
بهاءاهلل  عبارت  ممنوعیت،  این  برای  بیان شده 
»رجال  از  آن  در  که  است  اقدس  کتاب  در 
آن  درباره  چون  و  رانده،2  سخن  بیت عدل« 
عبارت از عبدالبهاء پرسش شده، پاسخش چنین 
همه  در  زنان  بهائی،  آیین  احکام  بنابر  بوده: 
در  عضویت  در  مگر  برابرند،  مردان  با  حقوق 
متن  در  همان گونه که  زیرا  جهانی؛  بیت العدل 

گارلینگتن قسمت  امریكا–ویلیام  در  بهائی  آیین  1. کتاب 
جمع بندی. 

2. بهاءاهلل، کتاب اقدس، صفحه 50 فراز 53.

و نص کتاب آمده، هم ریاست و هم عضویت 
در بیت العدل، در انحصار و خاص مردان است.3 
خطاب  شوقی  سوی  از  که  نامه ای  در  بعدها، 
داشته:  بیان  او  شده،  نوشته  بهائیان  از  یکی  به 
لوحی از عبدالبهاء موجود است که در آن او به 
صراحت بیان داشته که عضویت در بیت العدل 
جهانی محدود به مردان است و دلیل و حکمت 
آن، در آینده، به طور کامل، روشن خواهد شد.

زنان در  ممنوعیت حضور  ادامة  از  کسانی که 
که  دارند  عقیده  می کنند،  طرفداری  بیت العدل 
عبدالبهاء و شوقی افندی این موضوع را کاماًل 
و  روشن کردند که حضور 
بیت العدل  در  زنان  خدمت 
جهانی مجاز نیست و از آنجا 
و  تفسیر  بیت العدل حق  که 
تبیین متون و نصوص بهائي 
حضور  بدون  )و  ندارد  را 
اساسًا  زنده،  امر  ولی  یک 
چنین جایگاهی دیگر وجود 
در  تغییری  هیچ  لذا  ندارد(، 
این  نیست.  متصور  آینده 
پیام  به  توجه  با  دیدگاه، 
جهانی،  بیت العدل   1988
گرفت:  قرار  تأیید  مورد 
عدم  قانون  گردید،  بیان  قباًل  که  »همان طور 
عضویت زنان در بیت العدل جهانی در نصوص 
مذکور است و دارندگان حق تبیین و تفسیر هم 
آن را تأیید کرده اند. بنابراین، هرگونه تغییر در 
آینده،  در  نه  و  در حال حاضر،  نه  قانون،  این 

قابل بحث و بررسی نیست«.4

3. عبدالبهاء منتخب مكاتیب، جلد 1 صفحه 77.
فصل  گارلینگتن،  امریكا–ویلیام  در  بهائی  آیین  کتاب   .4

هشتم، زنان و بیت العدل جهانی. 

رجال  تساوی  بهائی  آیین  گر چه 
اصول  از  یکی  به عنوان  را  نساء  و 
و تعالیم خود قرار داده، ولی زنان 
باالترین  جهانی،  بیت العدل  در 
آن،  تشکیالتی  و  اداری  مؤسسه 
برای  بیان شده  علت  ندارند.  جایی 
در  بهاءاهلل  عبارت  ممنوعیت،  این 
از  آن  در  که  است  اقدس  کتاب 

»رجال بیت عدل« سخن رانده.

.• از آنجا که مفهوم عصمت، بخش و جزئی از 
عقاید بهائی استاندارد است، لذا می توان گفت 
که موضوع عصمت برای غالب بهائیان امریکائی 
محل بحث و تردید نیست. مسئله زمانی ظاهر 
عصمت  از  منظور  ببینیم  بخواهیم  که  می شود 
این است که آثار و  بر  بهائیان  باور  چیست؟ 
آسمانی  ظهوراهلل،  به عنوان  بهاءاهلل،  نوشته های 
تلقی می شود و تفسیر عبدالبهاء و شوقی افندی 
بر آن نوشته ها نیز آسمانی و الهامی است. اگر 
»دارای  بین  االهیاتی  ظرایف  و  موضوعات  از 
منشاء الهی« و »الهام الهی« صرف نظر کنیم و 
آن را به کناری بگذاریم، حوزة اختالف به این 
مطلب باز می گردد که آیا فقط مطالب مربوط 
به بخش االهیات و اخالق در گفتار و نوشتار 
این شخصیت های مرکزی بهائی مصون از خطا 
است؟ یا مطالب و نوشته های آنها درباره تاریخ 
افندی،  شوقی  مورد  در  است؟  همچنین  علم  و 
بیت العدل جهانی، مطالبی را به شرح زیر تصریح 
کرده است: عصمت گاردین صرفًا محدود است 
به مطالب راجع به امر و تفسیر و تبیین تعالیم. 
و  علوم  اقتصاد،  همچون  زمینه ها،  سایر  در  او 

غیره دارای مقام عصمت نیست. 
تعریف  هیچ  عبدالبهاء  و  بهاءاهلل  مورد  در 
اگر چه  است.  نشده  ارائه  قطعی  توضیح  و 
بیت العدل، در سال 1982، درباره بهاءاهلل نوشته 
است که او اخطار داده که عبارات و بیاناتش 
نباید در معرض قضاوت بر اساس استانداردهای 
حاصل از علوم بشری قرار گیرد. هیئت حاکمه 
که  کرده  نشان  خاطر  همچنین  بهائی  عالی 
ندارد که  بهائی وجود  نصوص  در  مطلبی  هیچ 
بتوان اظهارات شوقی افندی درباره آن دسته از 
مطالبش که مستقیم مربوط به امر نیست )عدم 
داشتن مقام عصمت(، شامل حال عبدالبهاء نیز 

بشود.

درک  و  بیت العدل  تفسیرهای  بتوان  شاید 
را  امریکا  بهائیان  میان  در  موجود  برداشت  و 
این طور خالصه کرد که نوشته ها و آثار قلمی 
بهاءاهلل و عبدالبهاء را در حوزه هدایات روحانی 
این که  و  می دانند،  خطا  از  مصون  اخالقی،  و 
دانشمند  و  عالم  و  مورخ  دو  آن  از  هیچ یک 

نبوده اند. 
یک نکته قابل اشاره در این زمینه، بیان بهاءاهلل 
فیلسوف  فیثاغورث  که  است  لوح حکمت  در 
اِمپیدوکلس  و  نبی  سلیمان  معاصر  را  یونانی 
است.  کرده  ذکر  داوود  حضرت  هم دوره  را 
بهاءاهلل  توسط  مذکور  مطلب  و  علم  اینجا  در 
مسلمان  سّنتی  تاریخ نویسان  دانش  از  برگرفته 
است که او با آثار و نوشته های آنها آشنا بوده 
است. ولی هیچ یک از موارد و اظهارات فوق را 

تحقیقات تاریخی معاصر تأیید نمی کند. 
به  نسبت  مخالفت هایی  ترتیب،  همین  به 
تکامل،  نفی  درباره  عبدالبهاء  مکرر  اظهارات 
اظهارات  بهائیان  از  بعضی  می شود.  ابراز 
عبدالبهاء را این گونه توجیه می کنند که دیدگاه 
است  آفرینش  درباره  سّنتی  نگرش  بیانگر  او 
این که گفته می شود عبارات عبدالبهاء را  یا  و 
نباید تحت اللفظی معنا کرد، بلکه حالت استعاره 
داشته و بیشتر اهمیت تربیت اخالقی نوع انسان، 

به طور کلی، مورد نظر بوده است!
گاهی اوقات در گذشته، برخی بهائیان، به علت 
آنکه ماهیت مصون از خطای نوشته ها و نصوص 
بهائی را نپذیرفته اند، مورد توبیخ و سرزنش قرار 
از  بهائی،  ناشر  یک  که  زمانی  مثل  گرفته اند؛ 
اخطار کتبی دریافت کرد  قاره ای  یک مشاور 
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داشته  بیان  آن  در  که  او،  اینترنتی  مطلب  که 
که انتظار ندارد همه بهائیان هر آن چه بهاءاهلل و 
عبدالبهاء گفته اند را باور داشته باشند؛ یا درک 
و برداشت غلطی از تعالیم بهائی است و یا فقدان 

باور به عقاید بنیادین بهائی.
به نظر می رسد جامعة بهائیان امریکا، برداشت های 
مختلفی از عصمت و مصونیت از خطای نهادها 

و مؤسسات بهائي دارند. 
حدی  تا  مطلب  این 
رسیدن  پایان  به  نتیجه 
امری  والیت  دوران 
وصایای  و  الواح  است. 
عبدالبهاء به روشنی بیان 
هنگامی  که  است  داشته 
مبادرت  بیت العدل  که 
می کند  قانون  وضع  به 
از  فارغ  و  مصون  باید 

هر گونه تصمیم گیری غلط در نظر گرفته شود. 
درعین حال، نباید این مؤسسه عالی را در سایر 
زمینه ها )همچون تبیین و تفسیر نصوص بهائی( 
انحصاراً  حوزه،  این  چرا که  دانست،  معصوم 
ابهام  است.  زنده  امر  ولی  یک  عملکرد  حوزه 
ذاتی و عدم وضوح بین دو مقولة قانون گذاری 
و تفسیر، موجب شده که بسیاری از بهائیان، هر 
صحیح  مطلقًا  را  بیت العدل  پیام های  از  عبارت 
نظر  است که  قابل ذکر  زمینه،  این  در  بدانند. 
حاکم و غالب در بین بهائیان حاضر آن است 
که بیت العدل از مقام عصمت موهوبی و هدایات 

مصون از خطا برخوردار است. 1
1. همان، فصل 8 – عصمت فردی و جمعی.

پیرامون  بحث  برای  را  زمینه  مجازی  • فضای 
)فروم(  عمومی  مجمع  یک  در  علمی  مباحث 
فراهم آورد؛ اگر چه خیلی زود به تعداد حاضران 
هم  ترس  و  اعتماد  عدم  جّو  البته  و  شد  اضافه 
سال  در  محقق،  یک  چنان که  گردید.  پدیدار 
نوشته  چنین  بیت العدل  به  نامه ای  طی   ،1977
تنها  نه  موضوع  این  که  نگرانم  »من  است: 
وحدت بهائی را تهدید کند، بلکه تصویر آیین 
صاحب  و  شایسته  مردمان  چشم  در  را  بهائی 
نفوذ، در دنیا، به خطر اندازد.« پاسخ بیت العدل 
نشان دهنده تفاوت بنیادین در نگرش و دیدگاه 
بهائیان  و  بیت العدل  اعضای 
به  نسبت  لیبرال  و  نخبه 
آیین  در  علمی  پژوهش 

بهائی است:
برای  مرتبطی  پارادایم 
بهائیت،  دربارة  پژوهش 
در  را  خود  موضع  به تدریج 
فرهنگ  به  دادن  برتری 
علمی و آکادمیک، در قرن 
است.  تقویت کرده  حاضر، 
پدیده های  همه  که  دارد  اصرار  پارادایم  این 
روحانی و اخالقی باید با استفاده از ابزار علمی 
مباحث  این روش  به طوری که  شوند،  سنجیده 
دخالت  و  مخلوقاتش  با  خداوند  رابطه  تداوم 
انکار  را  بشریت  تاریخ  سرنوشت  در  خداوند 
همین  دقیقًا  بهائی،  دیدگاه  از  ولی،  می کند. 
در  اصلی  و  کانونی  موضوع  که  است  دخالت 
مورد  باید  که  است،  بهائی  بنیان گذاران  تعالیم 

مطالعه قرار گیرد. 
این  بر  بیت العدل،  طرفدار  محققان  از  برخی 
و  روش  باید  که  کرده اند  پافشاری  عقیده 
پارادایم جدیدی برای مطالعات بهائی به کار برد 

که مواد زیر را در بر داشته باشد:

یک نکته قابل اشاره در این زمینه، 
است  لوح حکمت  در  بهاءاهلل  بیان 
را  یونانی  فیلسوف  فیثاغورث  که 
اِمپیدوکلس  و  نبی  سلیمان  معاصر 
ذکر  داوود  حضرت  هم دوره  را 

کرده است.  
1- مطالعات بهائی نباید گزینشی و در انحصار 
جامعة  اعضای  همة  بلکه  باشد،  خاصی  افراد 
بهائی، بدون استثناء باید بتواند وارد این عرصه 

بشوند؛
2- پذیرش این نکته و شرط اولیه، که مطالعات 

بهائی باید در خدمت امر بهائی باشد؛
این نظریه که مطالعات  از  3- دفاع و حمایت 
نباید موجب تفرقه و اختالف در دورن  بهائی 

جامعة بهائی گردد؛
از  یکی  که  اعتقاد  و  عقیده  این  داشتن   -4
وظایف پژوهشگر حوزه بهائیت آن است که 
هرگز در مخالفت با امر بهائی بحث و مجادله 

نکند؛

5- اقرار و اذعان به این که تالش برای اعتراض 
نوعی  اساسًا  بهائی،  برای یک پژوهشگر  دینی 

عدم صداقت است؛
6- اعالم موافقت با این مطلب که پژوهشگران 
حیطه  در  که  موضوعاتی  خصوص  در  بهائی 
نظر  اظهار  نیست،  آنها  مسئولیت  یا  تخصص 
نکنند، از جمله از انتقاد در خصوص نظم اداری 

و تشکیالت بهائی بپرهیزند؛
شبیه  بهائی  امر  این که  اظهار  از  خودداری   -7
سایر ادیان و ساختارهای آنها است و یا دارای 

نقایصی مشابه به نقایص آنها است؛
8- اقرار به این که نصوص و آثار و نوشته های 
بهائی فراتر از محدوده تحلیل های علمی انتقادی 

است؛ 
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اگر چه چنین راهبرد و پارادایمی هیچ گاه به طور 
رسمی منتشر نشد، ولی اظهار عالقه به برخی از 
مشاهده  قابل  اینترنتی،  مطالب  در  اصول،  این 

بوده است.
علوم  حوزة  در  که  عالمانی  و  محققان  برای 
شناخته شده  اصول  و  مبانی  اساس  بر  انسانی، 
دیده اند،  آموزش  و  یافته  تربیت  دیگری 
قابل  غیر  فوق،  موارد  از  بسیاری  نگوییم  اگر 
و  مشکل آفرین  بسیار  را  آن  باید  است،  قبول 
پر مسئله تلقی کنیم. از نتایج ضوابط پیشنهادی 
و  محققان  از  تعدادی  که  است  بوده  این  فوق 
و  چاپ  که  دادند  ترجیح  بهائی  دانشگاهیان 
نشر کتاب و مقاله دربارة آئین بهائي را کنار 
بگذارند و از این حوزه فاصله بگیرند؛ و عده ای 
دیگر آموخته اند که آثار و کارهای خود را با 
احتیاط و مالحظات خاص بنویسند. کسانی که 
در ابراز انتقاد نسبت به بهائیت رعایت احتیاط 
نهادهای  و  مؤسسات  سوی  از  یا  نکرده اند،  را 
تشکیالتی بهائی مورد چالش قرار گرفته اند و یا 
رفتارهایی با آنها شده که ترجیح داده اند جامعة 
بهائی را ترک کنند. یک نمونه از افراد دسته 
اول، یک انتشاراتی بهائی است که شرکت او 
توزیع کننده کتاب »مدرنیته و هزاره« تألیف 
توجه  مورد  که  کتاب  این  بود.  کول  خوان 
قرار  امریکایی  آکادمیک  مجامع  استقبال  و 
گرفت، آثار و نوشته های بهاءاهلل را تنها یکی از 
از سوی روشنفکران  چند تالش صورت گرفته 
و متفکران خاورمیانه ای، در پاسخ به چالش های 
می کند.  معرفی  مدرنیته،  نیروهای  از  برآمده 
از  که  پیامی  طی  پخش،  شرکت  مدیر  لیکن 

مورد  شد،  ارسال  او  برای  بهائی  جهانی  مرکز 
شد  متهم  و  گرفت  قرار  شدید  انتقاد  و  حمله 
که در درک و فهم ماهیت مأموریت و رسالت 
بهاءاهلل دچار بدفهمی و اشتباه شده و تصویری 
است.  کرده  ارائه  بهائی  فعلي  رهبری  از  منفی 
پیام مذکور همچنین مدعی بود که خوان کول 
بهائی کرده و  امر  به حمله علیه  اقدام  قبال هم 
طی آن نهادهای بهائی را مورد هجوم قرار داده، 
تصویر زننده ای از تعالیم بنیادین آن ارائه نموده 
است. این پیام سپس به اخطار و هشدار به ناشر 
پرداخته و می گوید: »او باید عمیقًا به نتایج کار 
است  مواردی  از  امور  این  زیرا  بیندیشد،  خود 
که بر روابط و تعهدات شما نسبت به پروردگار 

تأثیر می گذارد«. 1

1. همان مدرک فصل 8 – بنیادگرایی، لیبرالیسم و جریان 
عالمانه بهائی 

مطالعات  درباره  اختالفی،  مباحث  جمله  از   •
از  قبل  نظارت  و  موضوع کنترل  بهائی،  علمی 
نوشتاری  به موجب آن هر گونه  نشر است، که 
که توسط افراد بهائی نوشته شده و قرار است در 
جایی منتشر شود، باید برای تأیید محتوای آن 
به یک مؤسسة بهائی ارائه گردد. این سیاست 
ابتدا در دوره رهبری عبدالبهاء به اجراء گذاشته 
افندی ادامه یافت  شد و سپس در دوره شوقی 
)که گفته شد موقتی خواهد بود( و هدف آن 
تعالیم  از  تحریف شده  مطالب  ارائه  از  که  بود 
مطالبی  چنین  زمانی  دوره  آن  در  –که  بهائی 
بیت العدل  شود.  جلوگیری  بود–  فراوان  هم 
ادامه داده است.  را  این سیاست  اجرای  جهانی 
این  اجرای  از  که  قرنی  یک  حدود  طول  در 
ضابطه و مقررات می گذرد، مخالفت چندانی هم 
با آن صورت نگرفته، ولی همان طور که یک 
نویسنده بهائی اخیراً متذکر شده، ورود جوانان 
در اوایل دهة 1970 به جامعة بهائی موجب ایجاد 
یک طبقه کم تعداد روشنفکر بهائی گردید که 
طبعًا از وجود محدودیت و کنترل بر مطالب و 

ایده های نوشتاری، ناخشنود و معترض بود. 
موضوع بررسی و کنترل خصوصًا از آن جهت 
طرف  دخالت  معنی  به  که  شده  مشکل آفرین 
ثالث بین نویسنده و ناشر گردیده؛ پروسه ای که 
مؤسسات چاپ و نشر مایل به قبول آن نیستند. 
کار بررسی و کنترل آثار و تحقیقات هنگامی 
مشکل آفرین می شود که اعضای هیئت بررسی 
آثار، دانش کافی نسبت به موضوع نداشته باشند 
مطالب  به  نسبت  صحیحی  قضاوت  نتوانند  و 
بکنند و یا از چارچوب وظایف تعیین شده فراتر 
رفته و خواهان اصالحاتی در متن نوشته شوند 
که در صالحیت ویراستار آثار است و یا درباره 
مناسب بودن و نبودن اثر برای چاپ اظهار نظر 
نمایند. سپس مسئله هزینة شخصیتی بررسی و 

که  است  دانشگاهی  بهائیان  برای  آثار  کنترل 
اعتبار مؤلف در  از دست رفتن  می تواند شامل 

مجامع و جمعیت علمی باشد.
طرفداران سیاست بررسی و کنترل آثار، عقیده 
بهائی  جامعة  در  نشر  از  قبل  بررسی  که  دارند 
در  از چاپ  قبل  ویرایش  و  بررسی  با  تفاوتی 
بهائی  جامعة  این که  و  ندارد  آکادمیک  محیط 
باید در مقابل کج فهمی و سوءبرداشت شخصی 
و اظهار نظر فردی بهائیان و درج آن مطالب در 
اساسًا  این مطالب  نوشته هایشان محافظت شود. 
جمله  از  جهانی،  بیت العدل  توضیحات  از  دفاع 
در بیانیه حقوق و آزادی های فردی و چند پیام 
دیگر بیت العدل، به افراد است. در این بیانیه ها، 
باید  بهائی  محققان  که  کرده  تأکید  بیت العدل 
همگانی  و  عمومی  جدال  یک  درگیر  را  خود 
برای  بهاءاهلل  اهداف  پیاده سازی  و  تحقق  برای 
جامعه بشری ببینند و این که تالش و اقدام خود 
چتر  از  خارج  یا  چارچوب،  از  خارج  نباید  را 
قدرت و حاکمیت بهائی قرار دهند. همان طور 
که بیت العدل در 1993 بیان کرده: »بیت العدل 
از  تعدادی  مشکل  از  بخشی  که  دارد  عقیده 
بهائیان دانشگاهی در رابطه با کنترل و نظارت 
قبل از انتشار، ممکن است ناشی از این حقیقت 
باشد که این بهائیان، در آثار علمی و پژوهشی 
خویش، خودشان را عضو کاملی از این پروسه 

و روند نمی بینند«. 
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بنابراین پژوهشگران بهائی خود را در وضعیتی 
چند  که  است  شرایطی  یاد آور  که  می بینند 
با  اواسط 1960  نخبه مورمون در  پژوهشگر و 
آن مواجه گردیدند. این محققان خود را افرادی 
تا مخالف  به آیین خود دیدند  مؤمن و وفادار 
آیین و طریقت خود؛  لذا تا حدودی احتیاط را 
در آثار و مکتوبات خویش رعایت کردند. ولی 
با  تعدادی دیگر، که دارای خودباوری بوده و 
صراحت مطالب خود را ابراز می کردند، از سوی 
سیستماتیک  مسیر  در  مورمون  فرقه  مقامات 

اخراج و انزوا قرار گرفتند.1
• دردسامبر 1988، بیت العدل جهانی مکتوبی را 
تحت عنوان حقوق و آزادی های فردی، خطاب 
کرد.  منتشر  امریکا  متحده  ایاالت  بهائیان  به 

طلیعة سند مذکور چنین بود:
»ما با توجه و نگرانی، شواهدی از سردرگمی 
در دیدگاه ها و نگرش های برخی از احباء را در 
اصول  انطباق  و  کاربرد  سختی های  با  مواجهه 
بهائی بر موضوعات و مباحث روزانه، مشاهده 
می کنیم. آنها از یک سو، باور خود را به بهاءاهلل 
دیگر،  سوی  از  و  می دارند؛  اظهار  او  تعالیم  و 
هنگامی که اعمال و رفتار و اقدامات مؤسسات 
و نهادهای بهائی یا برخی از افراد بهائی مطابق 
سنن  و  قواعد  و  عرف  به  نیست،  انتظاراتشان 
به  و  توسل جسته  لیبرالی غرب  و  دمکراتیک 
اصلی ترین  و  مهم ترین  از  می کنند.  استناد  آن 
و  غلط  برداشت های  درگمی،  سر  این  موارد 
و  اساسی  مباحث  و  موضوعات  در  سوءتفاهم 

1. همان، فصل 8 ، بنیادگرایی، لیبرالیسم و جریان عالمانه بهائی.

و  فردی  آزادی های  و  حقوق  همچون  کلیدی 
آزادی بیان در جامعة بهائی است«. 

متن فوق بیان می دارد که برای برخی از بهائیان 
امریکایی، که بر اساس تصورات مبتنی بر حقوق 
ذاتی فردی موجود در اسنادی همچون اعالمیه 
و منشور حقوق )الحاقیه قانون اساسی امریکا( 
بهائی  رهیافت  و  دیدگاه  یافته اند،  پرورش 
نسبت به آزادی های فردی مشکل آفرین به نظر 
می رسد. ظاهراً فردگرایی امریکایی با برخی از 
در  قدرت  و  ریاست  درباره  بهائی  دیدگاه های 

جامعه دینی در تعارض است.
بقیه متن پیام بیت العدل، به حوزه های اصلی آن 
نگرانی ها می پردازد که عبارتند از لزوم نظارت 
از  قبل  مقاله...  و  کتاب  محتوای  کنترل  و 
انتشار، پذیرش اختیارات و حاکمیت مؤسسات 
و نهادهای بهائی توسط بهائیان و منع انتقاد از 
عمومی.  و  آشکار  به صورت  بهائی  مؤسسات 
اساس بحث و استدالل بیت العدل این است که 
از  دمکراتیک  روش های  برخی  ارائة  علی رغم 
نهادها و مؤسسات تشکیالتی  بهاءاهلل در  سوی 
بهائی و با وجود اهمیت فراوانی که وی برای 
همچنان  بهائیان  بود،  قائل  فردی  آزادی های 
نظم  در چارچوب  فعالیت  و  اطاعت  به  مکلف 
ستون  و  محور  که  هستند  او  پیشنهادی  اداری 
امور«  همه  در  میانه روی  و  »اعتدال  آن  اصلی 
است. لذا این طور پیام خود را جمع بندی کردند: 
»ما بر این باوریم که نظم اداری ترسیم شده از 
سوی او - بهاءاهلل – دربرگیرنده اصول اجرایی 
است  میانه روی  و  اعتدال  حقظ  برای  ضروری 

که ضامن آزادی حقیقی بشریت خواهد بود«.
اهمیت  بر  تأکید  منتقدان،  از  برخی  عقیده  به 
موجد  امریکا، گهگاه  بهائی  جامعة  در  وحدت 
بیان  و  اظهار  هرگونه  آزادی  دربارة  نگرانی 
به  منجر  متقاباًل،  امر،  این  بود.  خواهد  منتقدان 

آزادی  به  نسبت  شدید  محدودیت های  ایجاد 
و  جامعه  امور  دربارة  به ویژه  فردی،  بیان 
پاسخ  می شود.  مؤسسات  و  نهادها  تصمیمات 
که  است  این  فوق  اتهامات  به  بهائی  رهبری 
بهائیان می توانند این سؤاالت را در ضیافت های 
آن  باشد،  نیازی  اگر  تا  کنند  مطرح  روزه   19
سؤاالت یا اعتراضات به مراجع ذی ربط منعکس 
شود. در عین حال، همان طور که یکی از اعضاي 

محفل ملی بهائیان امریکا، 
در  خود،  سخنرانی  در 
لس  در   ،1988 مارس 
»ولی  کرد:  بیان  آنجلس، 
درخواست  کسانی  این که 
یا  کمپین،  برگزاری 
تقاضا نامه هایی  امضای 
سنت  براساس  را، 
امریکایی،  دموکراتیک 
علنی  و  عمومی  به طور 
ربطی  می سازند،  مطرح 
و  ندارد  بهائی  آیین  به 

موضوع متفاوتی است«.
از  حمایت  بر  تأکید 

دیدگاه و تصمیم های مؤسسات بهائی حداکثری 
است و تشکیالت بهائی خواهان اطاعت کامل 
است. حتی اگر اقلیت مهم و قابل توجهی معتقد 
نهاد  و  مؤسسه  یک  خاص  تصمیم  که  باشند 
بهائی غلط است. اصل مهم و حاکم در جامعة 
از  بهتر  اشتباهی،  وحدت  که  است  این  بهائی 
با حقیقت و درستی  تفرقه و دسته بندی همراه 
برمال  اشتباه  نهایتًا  اول،  حالت  در  زیرا  است؛ 
در  درحالی که  می گردد؛  مرتفع  و  شد  خواهد 
حالت دوم، فقط منجر به ادامه درگیری و تفرقه 
طبقات  روابط  بر  حتی  اصل  این  شد.  خواهد 
مختلف مؤسسات تشکیالتی بهائي حاکم است. 

لذا محفل ملّی بهائیان، در مواردی ولو اندک، در 
امور مربوط به محافل محلّی )حتی در حد منحل 
است.  کرده  دخالت  هم  محلّی(  محفل  کردن 
رشد  در خصوص  می تواند  سیاست  این  اگرچه 
عملکرد  بهبود  و  تدریجی 
باشد،  مفید  محلّی  رهبری 
منفی  آثار  از  نباید  ولی 
و  سلطه  امکان  که  آن، 
حاکمیت افراد جاه طلب بر 
غافل  است،  بهائی  جوامع 
ماند. با این همه، به بهائیان 
نظر  از  می شود که  توصیه 
و رای شوقی افندی تبعیت 
از  »باید  گفت:  که  کنند 
بحث  و  انتقاد  هرگونه 
و  دارد  منفی  حالت  که 
منجر  به طور کلی  می تواند 
به تضعیف قدرت و سلطة 

محفل اجتناب شود«.
ایدة سّنتی دیگر بهائی در رابطه با آزادی بیان، 
موضوع »حکمت« است؛ یک اصل کلی که به 
زمان و نحوه بیان اظهارات باز می گردد. بحث 
حکمت یا خرد کاربردی، حضور دراز مدتی در 
تاریخ بهائي دارد که به زمان باب باز می گردد. 
را  اصطالح  این  سرشناس،  و  آگاه  بهائی  یک 
»حکمت  است:  کرده  تعبیر  و  تفسیر  چنین 
در  با ارزش،  اقدام  هر  انجام  از  است  عبارت 
جهت پیشبرد امراهلل. و فقدان حکمت، عبارت 
موجب  می تواند  که  اعمالی  ارتکاب  از  است 
آسیب به آئین بهائي شود، حتی اگر آن اعمال 

تأکید  منتقدان،  از  برخی  عقیده  به 
جامعة  در  وحدت  اهمیت  بر 
موجد  گهگاه  امریکا،  بهائی 
هرگونه  آزادی  دربارة  نگرانی 
بود.  خواهد  منتقدان  بیان  و  اظهار 
ایجاد  به  منجر  متقاباًل،  امر،  این 
به  نسبت  شدید  محدودیت های 
دربارة  به ویژه  فردی،  بیان  آزادی 
و  نهادها  تصمیمات  و  جامعه  امور 

مؤسسات می شود. 
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درست و با نیت و انگیزه کاماًل خیر و مثبت 
صورت گرفته باشد«.

که  است  اقداماتی  شامل  حکمت  عمل،  در 
و  عقیده  به  نسبت  مردم  گمراه کردن  موجب 
هویت بهائی یک فرد، و یا پنهان کردن ابعاد 

بهائی  تعالیم  نامناسب 
تاریخ،  طول  در  است. 
ابزاری  به عنوان  حکمت 
از  بهائیان  حفاظت  برای 
خصومت و دشمنی آشکار 
در  است.  بوده  خشن  و 
معاصر،کاربرد  امریکای 
با  ارتباط  در  حکمت 
در  میانه روی  و  »اعتدال 
می یابد  ظهور  چیز«  همه 
از  آشکار  انتقاد  این که  و 
جامعة بهائی، همانا استفاده 
از  بهائیان  حد  از  بیش 

آزادی بیان است.
هنگامی  بهائیت  حوزة  در  بیان  آزادی  بحث 
فانتزی نویس   ،1990 دهه  در  که  گرفت  اوج 
به طور  نامش  کنی،  مک  مایکل  کانادایی، 
خط  بهائی  جامعة  اعضای  لیست  از  ناگهانی 
خورد و علت آن تکرار طرح مباحثی همچون 
عدم اجازه حضور زنان در بیت العدل جهانی و  
عصمت بیت العدل در فضای مجازی ذکر شد. 
استفاده  قربانی  طرفدارانش  نظر  از  کنی  مک 
دلبخواه از قدرت شد و آنها بالفاصله به گفتة 
عبدالبهاء، مبنی بر ممنوعیت تکفیر در بهائیت 
موافقان  و  بیت العدل  منظر  از  کردند.  استناد 

فرد  چند  از  نمونه ای  نویسنده  این  تصمیم،  آن 
طرح  برای  مناسب  کانال  از  که  است  بهائی 
آنها،  نظر  از  نکرده اند.  استفاده  خود  نارضایتی 
مک کنی قصد تحریک احساسات و عواطف 
کرده  تالش  و  داشته،  را  بهائی  جامعة  اعضای 
بهائی  اداری  نظم  اساسی  اصول  و  ساختارها  تا 
را برهم بزند و آن را به میل خود ترسیم کند. 
بنابراین، آشکار است که در قضیه مک کنی، 
بیان  آزادی  از  متفاوت  برداشت  و  دیدگاه  دو 
یکدیگر  با  مقابله  به 
ایستادند: یکی که بر حق 
مسلم فرد برای ابراز عقاید 
تأکید  خود  ادعاهای  و 
بر  که  دیگری  و  داشت 
و  اختالف  از  جلوگیری 
مخالف  نظر  بیان  تجدید 
اصرار  بهائی  جامعة  در 

داشت.1
عالوه برنظرات و انتقادات 
در  گارلینگتن  شده،  یاد 
چون  موضوعاتی  حوزه 
مجازات  و  جنین  سقط 
اعدام و مسئله همجنس گرایی در آیین بهائی نیز 
مطالبی را عنوان نموده و به اختالف نظر بهائیان 
ارائه  عدم  و  خصوص  این  در  غربی  و  شرقی 
دستورالعمل روشن از سوی بیت العدل اشاراتي 
داشته است که به دلیل رعایت اختصار از بیان 
مابقی نظرات و دیدگاه های ایشان خودداری و 
پژوهشگران گرامی را به مطالعه دقیق مکتوبات 

ایشان ارجاع می نماید.

ادامه دارد....

1. همان مدرک فصل 8 – حقوق و آزادی های فردی.

اقداماتی  شامل  حکمت  عمل،  در 
کردن  گمراه  موجب  که  است 
هویت  و  عقیده  به  نسبت  مردم 
یا پنهان کردن  بهائی یک فرد، و 
است.  بهائی  تعالیم  نامناسب  ابعاد 
به عنوان  حکمت  تاریخ،  طول  در 
از  بهائیان  حفاظت  برای  ابزاری 
خصومت و دشمنی آشکار و خشن 

بوده است. 
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اشاره
دورة  پایان  تحقیق  حاصل  می گذرد،  بهائی شناسی  خوانندگان  منظر  از  ادامه  در  که  مقاله ای 
اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه قرآن و حدیث و در رشتة تفسیر اثری است. 
الزم می دانم پیش از تقدیم این مقاله، از تالش های دست اندرکاران این دانشگاه به ویژه  استاد 

راهنمای ارجمندم تقدیر و تشکر نمایم. 

چکیده
میرزا علیمحمد شیرازی ملقب به سیدباب یکی از متمهدیانی است که در قرن سیزدهم هجری 
در فضای اجتماعی و مذهبی ایران ادعای قائمیت کرد او در سال 1260 ه.ق در شیراز حرکت 
خود را آغاز کرد و ابتدا خود را باب امام زمان؟جع؟ خواند اما پس از بروز برخی تحوالت 
اجتماعی و سیاسی، ناگهان مدعی قائمیت شد. نخستین کتاب های وی همگی در تفسیر آیات 
قرآن کریم به رشتة تحریر در آمده و بررسی آنها نشان از اعتقاد راسخ او به مبانی تشیع در 

سال های ابتدایی حرکت دارد. 

بررسی تضادهای درونی میان گفتارها و رفتارهای سید باب در مسئلۀ 
امام زمان؟جع؟

مهدی هادیان

1. کارشناسی ارشد الهیات از دانشگاه قرآن و حدیث.

1

کلیدواژه
سید باب، تفسیر قرآن، قائمیت، نواب اربعه، امام زمان، شیخیه، من یظهره اهلل.

به   1266 سال  در  مرگش  از  پس  او  پیروان  و  کرده  قائمیت  ادعای  ه.ق   1264 سال  در  او 
دسته های مختلفی تقسیم شده ا  ند که بهائیان، مهم ترین و فعال ترین انشعاب از پیروان او هستند. 
بهائیان معتقدند که باب از ابتدا دعوی قائمیت داشته است. آنان امام زمان؟جع؟ را موجودی 
موهوم و خیالی می دانند و نواب اربعة آن حضرت را دروغگویانی معرفی می کنند که به طمع 
ریاست، مردم را به گمراهی کشانده اند. بررسی مقایسة نوشته های باب در دو عصر دعوت او 
نشان دهندة اعتقادی برخالف ادعای بهائیان در رابطه با اوست. او در آن دوره کاماًل به حضرت 
حجت بن الحسن؟جع؟ چه از منظر شخصی و چه از منظر شخصیتی باور کامل داشته است. حتی 
در دورة دوم دعوت نیز ردپاهایی از اعتقاد او به امام زمان وجود دارد که تحلیل و ریشه یابی آن 

را باید در اعتقادات خاص شیخیه نسبت به امام زمان؟جع؟ جستجو کرد.

مقدمه: باب کیست و در چه بستر تاریخی 
اجتماعی ادعای خود را مطرح کرد؟

میرزا علیمحمد شیرازی در شب دوم محرم سال 
آمد.1  دنیا  به  شیراز  در  قمری  هجری   1235
فاطمه  مادرش  و  بزاز  محمدرضا  میرزا  پدرش 
بیگم نام داشتند.2 او در دوران کودکی، مقدمات 
تحصیل را در شیراز و در مکتب خانه ای در محلة 
قهوه علیا،3 زیر نظر معلمی شیخی گذراند4 و از 

همان جا با تعالیم شیخیه آشنا شد.
1. محمد حسینی، حضرت باب، صفحة 134.

2. همان صفحة 135.
الدریه، جلد1، صفحة 30 و 31، رحیق  الكواکب  آیتی،   .3

مختوم صفحة 1045.
4. اشراق خاوری، تلخیص تاریخ نبیل صفحة 59.

باب در دوران نوجوانی در بوشهر به کار تجارت 
مشغول شد.5 اما دیری نپایید که برای حضور در 
درس سید کاظم رشتی، پیشوای شیخیان عازم 
کربالی معلی شد و حدود شش ماه در درس او 
شرکت کرد.6 پس از مرگ سید کاظم رشتی 
در سال 1259، او در شب پنجم جمادی االولی 
سال 1260 هجری قمری7، زمانی که فقط بیست 
ادعا کرد که جانشین  پنج سال سن داشت،  و 
سید کاظم رشتی و رکن رابع ایمان و واسطه و 
باب فیض میان مردم و امام زمان؟جع؟ است. 

5. شوقی ربانی، قرن بدیع، صفحة 682.
6. مازندرانی فاضل، تاریخ ظهورالحق، بخش سوم، صفحة 

200، پاورقی.
7. شوقی افندی، قرن بدیع، صفحة 43.
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است و خود را نایب ایشان خوانده و مردم را 
به واسطة تمسک  تا  به سوی خود دعوت کرده 
به باب، به امام زمان؟جع؟ متصل شوند. چیزی 
شیخیه  تعالیم  در  آن  فکری  زمینه های  که 
وجود داشته و لذا پیروان نخستین باب، عمومًا 
این دوره، عموم کتاب های  شیخی بوده اند. در 
سوره های  بر  تفاسیری  او،  توسط  نگارش یافته 
فردی  را  او خود  بنابراین  هستند.  قرآن کریم 
است.  می دانسته  آن  مبانی  و  اسالم  به  معتقد 
بوده  آیات  تأویل  قرآن،  تفسیر  در  او  روش 
و در این راه نه تنها از برخی منابع روایی بهره 
برده است، بلکه گاهی تأویالتی از خود را بر 
دعوت  حقانیت  تا  کرده  تحمیل  قرآن  آیات 

خود را بدین ترتیب به اثبات رساند.
بسیار  دوره ای  که  او  دعوت  دوم  دورة 
ادعای  با  است،  پر چالش  و  بحث برانگیز 
قائمیتش آغاز و با اعدام او به انجام می رسد. در 
این دوره، او دیگر در تفسیر آیات قرآن کتابی 
بیان  کتاب  دو  در  او  مطالب  عمده  و  ننوشته 
که  هر چند  می خورد.  به چشم  عربی  و  فارسی 
آثار متفرقة دیگری نیز دارد که به آنها اشاره 
خواهد شد. وجهة همت باب در این دوره، از 
از  بوده و  قائمیت خویش  ادعای  اثبات  سویی 
جایگزینی  و  اسالمی  احکام  نسخ  دیگر،  سوی 
آن با برخی احکام خود ساخته است که برخی 
از آن احکام، هم چنان در میان معتقدان به او در 

روزگار حاضر رواج دارد. 
در این میان، بهائیان که از نظر تعداد و قدرت 
تشکیالتی، مهم ترین معتقدان به قائمیت باب در 
روزگار حاضر به شمار می روند، قرائتی متفاوت 
از  باب  معتقدند که  آنان  دارند.  باب  تاریخ  از 
ابتدا تا به انتها فقط یک ادعا را مطرح کرده و 
آن هم ادعای قائمیت خویش بوده است. آنان 
باب را قائم دین مبین اسالم و فرجام این آیین 

با این ادعا جمعی از پیروان سید کاطم رشتی به 
دور او حلقه زدند و گروهی ایجاد کردند که 
بعدها به بابیه نامور شد. باب پس از چند سال 
ادعای خود را ارتقاء داد و در سال 1264 هجری 
قمری، اندکی پس از آنکه پیروانش در دشت 
بدشت، او را قائم موعود خواندند و بساط دین 
اسالم را برای همیشه به گمان خود برچیدند،1 
موعود  مهدی  را  خود  و  کرد  قائمیت  ادعای 
خواند.2 هرچند که باب بر اثر فشار حکومت و 
محاکمه توسط علمای هم عصر، در طول مدت 
شش سالة ادعای خود، دو بار به طور رسمی توبه 
اما  ادعاهای خود دست شست  از تمام  کرد و 
سر انجام در 28 شعبان سال 1266 هجری قمری 
برپایی  و  مذهبی  فتنة  ایجاد  جرم  به  تبریز  در 

جنگ داخلی3، اعدام شد.4 
بی گمان باب دو دورة متمایز در دعوت و تبلیغ 
خود داشته که با بررسی کتاب های باقی مانده 
از او به سادگی از یکدیگر قابل تفکیک است. 

هجری   1260 سال  از  او  ادعای  نخست  دورة 
تا 1264 بوده که در این مدت، او فقط ادعای 
کرده  تکرار  را  رشتی  کاظم  سید  جانشینی 
است. در طول این مدت، او بارها و بارها، در 
حضرت  از  خود،  پرشمار  و  متعدد  کتاب های 
مقابل  در  و  کرده  یاد  حجت بن الحسن؟جع؟ 
نموده  بندگی  و  خاکساری  ابراز  حضرت  آن 

1. شوقی افندی، قرن بدیع، صفحة 93؛ مازندرانی فاضل، 
تاریخ ظهورالحق بخش سوم، صفحة 111.

2. شوقی افندی، قرن بدیع، صفحة 97.
3. محمد حسینی، حضرت باب، صفحة 558.

4. اشراق خاوری، ایام تسعه، صفحة 178.

می دانند و در عین حال او را مبشر پیامبری جدید 
به نام بهاءاهلل معرفی می کنند. مبشری که خود 
نیز داشته و آیین اسالم را به کلی  شأن تشریع 
جایگزین  را  دیگری  احکام  و  کرده  منسوخ 
احکام اسالمی کرده است. بهائیان به کلی منکر 
وجود حضرت حجت بن الحسن؟جع؟ هستند 

و آن حضرت را شخصیتی موهوم می پندارند.1
برای شناخت بیشتر باب و بستر بروز و ظهور او، 
الزم است در این بخش، پس از معرفی شیخیه و 
اعتقادات ایشان، برخی مطالب به تفصیل بیشتر 
بیان شود تا اهمیت بررسی تفاسیر باب بر قرآن 
اسالم  حقانیت  بر  او  متعدد  اعترافات  و  کریم 
شود.  روشن  امام زمان؟جع؟،  مقدس  وجود  و 
ارائة شواهد متعدد  به  بعد،  آنگاه در بخش های 

در اثبات نظریة فوق خواهیم پرداخت.

شیخیة بستر پیدایی بابیه
فقهای  از   )1218-1135( احسایی  احمد  شیخ 
ائمة شیعه اظهار عالقة زیادی  به  شیعه بود که 
او  داشت.  گفتگوها  ایشان  دربارة  و  می کرد 
که در زمان حیاتش، رهبری معنوی و فکری 
بخشی از شیعیان را برعهده داشت، دارای برخی 

اعتقادات شاذ در مباحث معاد و قائمیت بود. 
در میان مباحث شاذ او در مهدویت، یکی هم 
همواره  مردم،  و  غائب  امام  میان  که  بود  آن 
و  فیض  واسطة  که  باشند  الهی  رجالی  بایستی 
ایشان  و  گردند  خدا  حجت  و  خلق  بین  رابط 
ظاهره«  »قریة  کریم  قرآن  از  اقتباس  به  را 
بسیاری  صفات  و  می نامید  رعیت2  و  امام  بین 

244؛  صفحة  اقتدارات  بهاءاهلل،  حسینعلی  میرزا  نوری   .1
اشراقات صفحة 157.

2. در رسالة رشتیه این آیة شریفه را برای استخراج لقب 
فوق به کار برده: سوره سباء، آیه 17: »َو َجَعلْنا بَیَنُهْم َو بَیَن 
یَر سیُروا  ْرنا فیَها السَّ َّتی  باَرْکنا فیها ُقرًی ظاِهَرًة َو َقدَّ الُْقَری ال

ایشان  مذاق  و  ائمه  علوم  به  آشنایی  جمله  از 
به  باألخره  و  می شد  قائل  ظاهره  قراء  برای  را 
عناوین و بهانه های گوناگون خود را دارای آن 
مقام )قریة  به همین  صفات و در پرده، مزین 

ظاهره( وانمود می کرد. 
تلویح همان  به  را  احمد در حقیقت خود  شیخ 
بین  یا قریة ظاهره  امام و  باب  یا  نایب خاص 
امام و مردم خواند. تنها تفاوتی که او میان قراء 
که  بود  این  می شد  قائل  اربعه  نواب  و  ظاهره 
و  بودند  تعیین رسمی شده  امام  از جانب  آنان 
حال این که اینان به سبب بزرگی مرتبت، خود 

حائز چنین مقامی می گشتند.
شیخ احمد در سال 1243 هجری قمری وفات 
برجستة خود سید کاظم رشتی  کرد و شاگرد 
را به عنوان وصی و جانشین خود قرار داد. سید 

کاظم، راه شیخ احمد را ادامه داد. 
سید رشتی به موضوع قریة ظاهره آب و تاب 
فراوان می داد و پیاپی مردم را به یافتن این رجل 
الهی دعوت می کرد و در واقع آنان را به سوی 
اساس  که  بود  مدعی  وی  می خواند.  خویشتن 
دین بر شناسایی چهار رکن استوار است: خدا، 
پیغمبر، امام، باب امام یا قریة ظاهره. اما مردم را 
نرسد که خدا و پیامبر و امام را بشناسند زیرا از 
اهالی شهر  میان  دادیم  قرار  و  آِمنیَن«:  أیامًا  َو  لَیالِی  فیها 
سباء و قرایی که برکتشان دادیم، قریه های آشكاری را و 
سیر و سفر را در میان آنها مقدر نمودیم و فرمان دادیم که 

در امن و امان در آنها، شب ها و روزها سفر کنید.
امام صادق؟ع؟ در تفسیر این آیه، قرای مبارکه را به ائمه 
اطهار و قرای ظاهره را به محدثان و راویان علوم اهل بیت 
تعبیر فرموده اند و شیخ احمد این مطلب را از آن حضرت 

اقتباس و در منظور خود به کار برده است.
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دسترسشان به دورند، پس به ناچار باید به دنبال 
رکن چهارم یا شیعة خالص باشند و با شناخت 
عبارت  به  آیند.  نائل  بعد  ارکان  معرفت  به  او 
بهتر، به اعتقاد شیخیه، معرفت رکن رابع ایمان 
مقدمة معرفت امام زمان است )چرا که به اعتقاد 
برخوردار  جایگاهی  چنان  از  امام زمان  ایشان، 

است که بشر نمی تواند به 
و  یابد(  دست  او  معرفت 
مقدمة  امام زمان،  معرفت 
رسول  مقام  به  معرفت 
رسول  معرفت  و  اهلل؟ص؟ 
معرفت  مقدمة  نیز،  خدا 

خداوند متعال است.
مریدان  وی  پایه،  این  بر 
و  آورد  گرد  را  بسیاری 
داغ تر  شیخی گری  بازار 
از قبل شد. البته عموم این 
و  صاف  شیعیان  مریدان، 
برای  که  بودند  پاکیزه ای 
معرفت  به  یافتن  دست 

امام زمان و راضی کردن حضرت حجت؟جع؟ 
از اعمال و اعتقادات خویش، به دور سید کاظم 
سید   1259 سال  در  بودند.  زده  حلقه  رشتی 
برنگزیده  یافت و چون جانشینی  وفات  رشتی 
بعضی شاگردانش چون حاج  از وی  بود، پس 
و  تبریزی  میرزا شفیع  و  کرمانی  کریم خان 
میرزا علیمحمد  و  اصفهانی  حکاک  میرزا طاهر 
به  اعتقاد  او خواندند.  شیرازی خود را جانشین 
لزوم معرفت رکن رابع ایمان، آن چنان در عمق 
برخی  که  بود  کرده  رسوخ  شیخیان  اعتقادات 

نیز، خود را واجد چنین مقامی  این مدعیان  از 
می دانستند. 

سیر تطورات ادعای باب
در  بشرویه ای  مالحسین  نزد  بار  نخستین  باب 
هجری   1260 سال  االولی  جمادی  پنجم  شب 
یوسف،  سورة  تفسیر  ارائه  با  شیراز  در  قمری 
نخستین  در  او  کرد.  اعالم  را  خویش  دعوت 
که  کرد  اعالم  صراحت  به  کتاب،  این  بخش 
از  الهام  به  را  تفسیر  این 
حجت؟جع؟  حضرت 
آورده  مردم  هدایت  برای 
مردم  و  امام  میان  رابط  و 
است. پس از آنکه گروهی 
این  اجابت  با  شیخیان  از 
او  پیوستند،  او  به  ادعا 
در  نیز  دیگری  کتاب های 
اما  نگاشت؛  قرآن  تفسیر 
هنگامی که ادعا و دعوت 
توسط  شد،  آشکار  او 
شد  دستگیر  شیراز  حاکم 
بر  ناچار  توبیخ  از  پس  و 
باالی منبر مسجد وکیل در 
شیراز رفت و توبه کرد و تمام آن چه را به او 
اصفهان  به  فرار  با  نمود.  تکذیب  بود  منسوب 
و حمایت های منوچهرخان معتمدالدوله گرجی 
حاکم اصفهان، او بار دیگر ادعاهای خود را از 

سر گرفت.
فرمان  به  باب  اصفهان،  حاکم  مرگ  از  پس 
در  زندانی  روانه  و  دستگیر  قاجار  محمدشاه 
آذربایجان شد. در آذربایجان ناصرالدین میرزا 
ولیعهد، او را محاکمه کرد و پس از درماندگی 
باب  تبریز،  شیخی  عالمان  سؤاالت  برابر  در 

مالحسین  نزد  بار  نخستین  باب 
جمادی  پنجم  شب  در  بشرویه ای 
االولی سال 1260 هجری قمری در 
شیراز با ارائه تفسیر سورة یوسف، 
او  کرد.  اعالم  را  خویش  دعوت 
به  کتاب،  این  بخش  نخستین  در 
صراحت اعالم کرد که این تفسیر 
را به الهام از حضرت حجت؟جع؟ 
رابط  و  آورده  مردم  هدایت  برای 

میان امام و مردم است

به  پا  التزام  و  نوشت  توبه نامه 
خود  ادعای  دیگر  که  سپرد  مهر 
در  اما  بعد  مدتی  نکند.1  تکرار  را 
پیروان  برخی   1264 سال  شعبان 
میرزا حسینعلی  رهبری  به  باب 
نوری ملقب به بهاءاهلل در روستایی 
بدشت  نام  به  شاهرود  حوالی  در 
جمع شدند و اعالم کردند که باب 
منتظر  مهدی  و  موعود  قائم  همان 
اسالم  دین  او  ظهور  با  و  است 
تعالیم  باید  او  و  رسیده  پایان  به 
زرین تاج  لذا  کند.  عرضه  جدیدی 
که از پیروان او بود، حجاب از سر 
برداشت و عده ای از بابیان نیز برای 
همیشه جانمازها را جمع کردند و 
مهرها را شکستند و نماز را منسوخ 
این  در  که  هرچند  دانستند.2  شده 
به  پیوسته  شیخیان  از  برخی  میان، 
تبری جستند و هرگز  او  از  باب، 
دعوی قائمیت او را نپذیرفتند و در 
برابر بابیان بدشت موضع گرفتند، 
خبر  شنیدن  از  پس  باب  خود  اما 
قائمیت  اعالم  و  بدشت  اجتماع 
و  کرد  تأیید  را  اجتماع  آن  وی، 
ادعای خود را از نیابت امام عصر به 

قائمیت ارتقاء داد.3 

تا  الغطاء صفحه 200  گلپایگانی، کشف   .1
.205

2. اشراق خاوری، قاموس توقیع منیع، جلد 
2 صفحة 5.

3. شوقی افندی، قرن بدیع، صفحة 97.
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در همین ایام بود که محمدشاه از دنیا رفت و 
سلطنت  تخت  بر  به جای وی  میرزا  ناصرالدین 
به عنوان  را  امیرکبیر  میرزا تقی خان  و  نشست 
را  زمینه  که  بابیان  کرد.  منصوب  صدراعظم 
سه  دیدند،  مساعد  جوان  شاه  سرنگونی  برای 
نتیجة  انداختند که  راه  به  داخلی  بزرگ  جنگ 
هر سه جنگ، شکست کامل آنان از نیروهای 
هنگام  این  در  بود.  مسلمان  مردم  و  دولتی 
کتاب های  و  شد  به کار  دست  زندان  در  باب 
کتاب هایی  آورد.  در  تحریر  به رشته  جدیدی 
نبود،  که هیچ یک در تفسیر سور قرآن کریم 
بلکه او در کتاب های جدیدش احکام اسالم را 
جدیدی  احکام  آنها  به جای  و  می کرد  منسوخ 
جایگزین می نمود. در واقع باب در قامت یک 
را  قائمیت  ادعای  و  نمود  چهره  جدید  پیامبر 
این  از  زیادی  داد. هنوز مدت  ارتقاء  نبوت  به 
ادعا نگذشته بود، که ادعاهای باب به الوهیت 
انجامید. در همین  او  و حلول ذات خداوند در 
امیرکبیر  اثنا و در هیاهوی جنگ های داخلی، 
به این فکر افتاد که برای خاموش کردن شعلة 
لذا  کند،  را خشک  فتنه  ریشه  آتش جنگ ها، 
دستور داد باب را در تبریز به شعبان سال 1266 

قمری اعدام کنند.1

1. محمد حسینی، حضرت باب، صفحة 557.

مورد  مقاله  این  در  باب که  آثار  معرفی 
توجه قرار گرفته اند

بر اساس مطالب پیش گفته، آثار باب به دو دسته 
تقسیم می شوند. آثاری که پیش از شعبان 1264 
و اجتماع بابیان در بدشت نگاشته شده و آثاری 
تا 28 شعبان 1266 یعنی دو  تاریخ  این  از  که 
سال آخر عمر او به رشتة تحریر در آمده است. 

این کتاب ها به شرح ذیل هستند:
نیابت  ادعای  از  پس  باب  کتاب  نخستین   .1
یوسف  سورة  تفسیر   ،1260 سال  در  امام عصر 
احسن  »تفسیر  نام  های  با  کتاب  این  است. 
میان  در  نیز   3

الاسماء« »قیوم  و   2
القصص«

را  کتاب  این  است.  مشهور  بهائیان  و  بابیان 
بهائیان هرگز منتشر نکرده اند. اما ازلیان، شاخه 
دیگری از بابیان، این کتاب را منتشر کرده اند. 
بخش هایی از این کتاب را نویسندگان بهائی در 
نقل کرده اند. نسخه موجود  کتاب های مختلف 
از این کتاب، در 404 صفحه نستعلیق در سایت 
بیانیک مربوط به ازلیان، بوجود است. مالحسین 
با  باب،  به  آورنده  ایمان  نخستین  بشرویی، 
ایمان  او  به  کتاب  این  از  بخش هایی  مطالعه 
آورد،4 لذا برای کشف اعتقاد او به عنوان »اول 
من آمن« اطالع از محتوای این کتاب، ضروری 

و الزم است. بهاءاهلل این کتاب را اول و اعظم و 
اکبر جمیع کتب خوانده است.5

بر سورة کوثر  او  تفسیر  باب  دیگر  2. کتاب 
است. این کتاب نیز توسط بهائیان چاپ نشده 
اما ازلیان آن را منتشر کرده اند. این کتاب که 
شده،  منتشر  نستعلیق  خط  به  صفحه   232 در 
باعث بابی شدن مال یحیی دارابی فرمانده بابیان 

2. اشراق خاوری، رحیق مختوم، جلد اول صفحة 24.
3. نوری میرزا حسینعلی بهاءاهلل، ایقان صفحة 153.
4. اشراق خاوری، تلخیص تاریخ نبیل، صفحة 49.

5. نوری میرزا حسینعلی بهاءاهلل، ایقان صفحة 153.

در جنگ نیریز، یکی از سه جنگ اصلی داخلی 
میان بابیان و مسلمانان شده است.1 لذا اطالع از 
محتوای این کتاب می تواند اعتقاد مبارزان بابی 

در این جنگ ها را مشخص نماید.
3. کتاب های دیگر باب در تفسیر قرآن کریم 
تفسیر سوره توحید در 14 صفحه، تفسیر سوره 

1. شوقی اندی، قرن بدیع، صفحة 55.

در  والعصر  سوره  تفسیر  و  صفحه   36 در  قدر 
139 صفحه است.

4. کتاب دیگر باب که در دورة نخست ادعای 
این  دارد.  نام  عدلیه  صحیفة  شده،  نگارش  او 
کتاب به صورت تایپ شده در 42 صفحه توسط 
در  باب  کتاب  دیگر  است.  شده  منتشر  ازلیان 
آن  که  است  بین الحرمین  صحیفة  دوره  این 
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منتشر  صفحه   92 در  ازلیان  توسط  نیز  کتاب 
شده است.

5. کتاب های باب که در دورة دوم ادعای او 
بیان  کتاب  است.  اصلی  کتاب   4 شده  نوشته 
فارسی در 328 صفحه، کتاب بیان عربی در 62 
صفحه، کتاب دالیل سبعه در 72 صفحه و لوح 

هیکل الدین در 36 صفحه.

چه  و  کیستند  بهائیان 
می گویند

پس از مرگ باب، پیروان 
تقسیم  دسته  چند  به  او 
از  اطاعت  گروهی  شدند. 
را  بیان  کتاب  فرمان های 
کافی می دانستند. لذا بیانی 
نام گرفتند. گروهی دیگر 
صبح  میرزا یحیی  جانشینی 
ازلی  و  پذیرفتند  را  ازل 
نام گرفتند. گروهی دیگر 
نوری  میرزاحسینعلی  نیز 

پیامبر  و  باب  جانشین  را  بهاءاهلل  به  معروف 
بعدی خواندند و بهائی نام گرفتند.

بهائیان بعدها مدعی شدند که باب قائم موعود 
ظهور  به  داشته،  وظیفه  که  است  اسالم  دین 
لذا او را صاحب شریعتی  بهاءاهلل بشارت دهد. 
است.  داشته  دوام  سال  نه  فقط  که  دانستند 
ایقان در تأیید ادعای  با نگارش کتاب  بهاءاهلل 
قلم برد و سپس  به  بار دست  اولین  برای  باب 

به شکل  الواح متعدد و مناجات هایی  نوشتن  با 
دعا و آیات قرآن، کتاب هایی نظیر اشراقات، 
چهاروادی و هفت وادی و اقتدارات را به رشته 
تحریر در آورد. اما مهم ترین کتاب او از جهت 
استدالل، همان کتاب ایقان است. بهاءاهلل کتابی 
نیز در وادی احکام جدید نگاشت و نام آن را 
اقدس گذاشت. بهائیان امروزه به تعالیم کتاب 
پایبندی  ابراز  بهاءاهلل  نوشته های  سایر  و  اقدس 

می کنند.
امام زمان  مورد  در  ویژه ای  اعتقادات  بهائیان 
آن  آنان  دارند.  حجت بن الحسن  حضرت  و 
موهومی  فرد  را  حضرت 
اصواًل  که  می کنند  معرفی 
نداشته  خارجی  وجود 
که  معتقدند  آنان  است.1 
برای  غیبت  وقوع  امکان 
غیبت  و  ندارد  وجود  امام 
ساخته  کبری،  و  صغری 
کسانی  همان  پرداختة  و 
است که امروزه آنان را به 
نام نواب اربعه می شناسیم.2 
نواب  که  معتقدند  بهائیان 
اربعه به جهت تثبیت مقام 
زعامت  به  دسترسی  و 
داستان  شیعه،  رهبری  و 
هم  لذا  و  کرده اند  منتشر  دروغ  به  را  غیبت 
خود دروغگویند و هم وجود فرزند امام حسن 

عسکری؟ع؟ را دروغ می پندارند.3

1. بهاءاهلل، اقتدارات، صفحة 319.
2. اشراق خاوری، رحیق مختوم، جلد 1، صفحة 450.

3. صادق زاده میالنی، کاویان، » نگاهی تاریخی به مسالة 
قائم در شیعه دوازده امامی«، 28 دیماه 1388.

که  جهت  آن  از  باب  ادعاهای 
آیین  موعود  مهدی  را  او  بهائیان 
پیامبری  و  بهاءاهلل  مبشر  و  اسالم 
می کنند  معرفی  آسمانی  و  الهی 
اگر  چراکه  است.  اهمیت  حائز 
غیر  ادعایی  ادعا  این  شود  اثبات 
طبیعی،  شکل  به  است،  موّجه 
ادعای بهاءاهلل که به اعتقاد بهائیان 
نیز  داده  بشارت  باب  را  ظهورش 
واقع  خالف  و  موّجه  غیر  ادعایی 

قلمداد خواهد شد.

در  باب  ادعاهای  بررسی  اهمیت  علت 
مواجهه با بهائیان

از  بهائیان  بعدها  باب،  طرفداران  میان  در 
حیث تعداد و تشکیالت و حمایت دولت های 
استعماری از آنان، جایگاه ویژه ای یافتند. چنان 
اینترنتی  پایگاه های  در  این گروه  تبلیغات  که 
ماهواره ای،  تلوزیونی  و  رادیویی  شبکه های  و 
امروزه کاماًل مشهود است. همچنین با به قدرت 
فرقه  این  از عناصر  قابل توجهی  تعداد  رسیدن 
در دربار پهلوی پیش از انقالب و گسترش نفوذ 
ایشان1، می توان گفت که در  تبلیغاتی  مالی و 
بین گروه هایی که باب را به عنوان یک رهبر 
آسمانی و الهی به رسمیت می شناسند، مهم ترین 

گروه بهائیان هستند.
را  او  بهائیان  که  جهت  آن  از  باب  ادعاهای   
و  بهاءاهلل  مبشر  و  اسالم  آیین  موعود  مهدی 
حائز  می کنند  معرفی  آسمانی  و  الهی  پیامبری 
اهمیت است. چراکه اگر اثبات شود این ادعا 
ادعایی غیر موّجه است، به شکل طبیعی، ادعای 
باب  را  ظهورش  بهائیان  اعتقاد  به  که  بهاءاهلل 
قلمداد  واقع  خالف  ادعایی  نیز  داده  بشارت 
خواهد شد. از سوی دیگر مراجعه به کتاب های 
باب نمی تواند و نباید مورد اعتراض بهائیان واقع 
شود. چرا که بهائیان معتقدند تحریف لفظی در 
کتاب های آسمانی هرگز اتفاق نمی افتد. بهائیان 
شدن  منحرف  معنای  به  تحریف،  که  معتقدند 
آسمانی  کتاب های  در  خداوند  منظور  و  معنی 
از معنا و مفهوم اصلی است و نقصان و زیاده 
در کتاب های الهی راهی ندارد. استدالل ایشان 
نیز آن است که پیروان یک آیین و معتقدان 
به آسمانی بودن یک کتاب، محال است که در 

1. فصلنامة تخصصی تاریخ معاصر ایران، مقاله ماه عسل 
قلم  به   ،512 تا   349 صفحات  بهائیان،  و  پهلوی  رژیم 

همایون کشتگر

مندرجات آن دخل و تصرف کنند. بهاءاهلل در 
کتاب ایقان می نویسد:

»می شود کسی که معتقد به کتابی گشته و من 
عنداهلّل دانسته آن را محو نماید«؟2

مبلغ معروف بهائی، اشراق خاوری نیز می نویسد:
به  قائل  منان  خداوند  حسب التعلیم  »بهائیان 
تحریف  و  نیستند  مقدسه  کتب  لفظی  تحریف 

را معنوی می دانند«.3
دسته بندی اعترافات باب

نخست  دورة  در  خود  کتاب های  در  باب 
به عنوان  خود  اعتقادات  به  کّرات  به  دعوت، 
این اشارات به  یک مسلمان اشاره کرده است. 
وضوح نشان دهنده اعتقاد او به اعتقادات اسالمی 
این  است.  نخست دعوت خویش  در چهارسال 
موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که نشان 
دنبال  به  امر،  ابتدای  در  به هیچ وجه  او  می دهد 
مهدویت  داعیة  و  نبوده  اسالم  کردن  منسوخ 
نداشته است. بر این اساس اعترافات باب را در 

سه بخش اصلی می توان دسته بندی کرد:
الف( جمالتی از او که نشان دهندة اعتقاد وی 
الحسن؟جع؟  بن  حجت  حضرت  قائمیت  به 
او  قائمیت  ادعای  موضوع  این  اثبات  با  است. 
در سال های نخست که از سوی بهائیان مطرح 
که  آنجا  از  همچنین  شد.  خواهد  رد  می شود، 
قطعی  بعدی  سال های  در  او  قائمیت  ادعای 
به نظر می رسد، تغییر ادعای او ظرف چند سال 

2. نوری میرزا حسینعلی بهاءاهلل، ایقان، صفحه 57.
3. اشراق خاوری، محاضرات، صفحه 130.
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از نیابت حضرت مهدی به قائمیت، نشان دهنده 
نوعی نوسان فکری در او و نشانی بر باطل بودن 

تمامی ادعاهای اوست.
ب( جمالتی از او که نشان دهنده اعتقاد او به 
بودن  پایان بخش  و  پیامبراکرم؟ص؟  خاتمیت 
جانب  از  شده  نازل  شرایع  بر  اسالم  آیین 
نیز  جمالت  این  است.  انسان  برای  پروردگار 
از آن جهت که با ادعاهای او در نزول آیات 
تناقض  در  بعد  سال های  در  او  بر  الهی  جدید 

است، قابل توجه است.
ج( جمالتی از او که نشان دهندة اعتقاد راسخ او 
به معاد و روز قیامت و زنده شدن انسان ها پس 
جهت  آن  از  نیز  این جمالت  است.  مرگ  از 
که او بعدها قیامت را به قیام قائم تأویل نمود 
و رستاخیز را به آن شکل که در قرآن مطرح 
است، منکر شد و بهاءاهلل نیز در کتاب ایقان از 
توجه  و  تأمل  قابل  نمود،  پیروی  نظریه  همین 

است. 

مقدس  وجود  به  باب  اعترافات   )1
امام زمان؟ع؟ در تفسیر سوره یوسف

اعترافات  از  نمونه هایی  بیان  و  تحلیل  از  پیش 
تفسیر  کتاب  در  امام مهدی؟ع؟  وجود  به  باب 
سورة یوسف، الزم است که این تفسیر از نظر 
کتاب  این  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  شکلی 
همان طور که پیش تر بیان شد، نخستین کتاب 
باب است و به اعتقاد پیروان او به ویژه بهائیان، 

باب  است.1  کتب  جمیع  اکبر  و  اعظم  و  اول 
سال  جمادی االولی  پنجم  شب  در  بار  نخستین 
این کتاب  1260 هجری قمری، بخش نخست 
را به مالحسین بشرویی عرضه کرد. مالحسین 
از پیروان و شاگردان سید کاظم رشتی پیشوای 
دوم شیخیان بود. بسیاری از پیروان اولیه باب 
نیز با دیدن این کتاب دعوت او را لبیک گفتند. 
یوسف  سورة  آیات  از  هر یک  ذیل  در  باب 
سه صفحه  تا  دو  حدود  متنی  کریم،  قرآن  در 
آورده  در  تحریر  رشته  به  سوره  به عنوان یک 
است. در واقع این کتاب 111 سوره در تفسیر 
111 آیة سوره یوسف دارد. در مورد عقیدة باب 
در این کتاب به حضرت حجت؟جع؟، نکات 

ذیل قابل بررسی است:
خود  بابی  ادبیات  در  »ذکر«  از  مراد   )1-1
باب است. باب در این کتاب خود را بارها به 
این  نیز  بهائیان  است.2  ملقب کرده  ذکر  لقب 
مازندرانی  فاضل  پذیرفته اند.  کاماًل  را  موضوع 
مبلغ مشهور بهائی ضمن بیان نمونه های متعددی 
در این باره می نویسد: »در اوائل امر جدید لقب 

و شهرت باب اعظم گشت...«.3
که  می کند  اعالم  متعدد  موارد  در  باب   )2-1
مردم  هدایت  برای  حجت  حضرت  جانب  از 
تکرار همان  واقع  این موضوع در  است.  آمده 
بحث رکن رابع ایمان در الهیات شیخیه است. 
لذا »ذکر« و »حجت« از منظر باب در کتاب 
تفسیر سورة یوسف دو فرد جداگانه هستند. با 
مطالعة این کتاب می توان دریافت که گوینده 
در این کتاب حضرت حجت؟جع؟ است و آن 

1. نوری میرزا حسینعلی بهاءاهلل، ایقان، صفحه 180.
2. سید باب، تفسیر سورة یوسف، در بسیاری از صفحات از 

جمله در صفحات: 1، 2، 3، 4، 7 و...
اسراراآلثار جلد 3 صفحة 273، ذیل عنوان  3. مازندرانی، 

ذکر.

باب خود  از  تبعیت  به  را  مردم  بارها  حضرت 
یعنی ذکر فرا می خواند.

لقب  با  حجت  حضرت  از  بارها  باب   )3-1
جان  کردن  فدا  آرزوی  و  می کند  یاد  بقیةاهلل 
در راه او را دارد. او می نویسد: »یا بقیةاهلل قد 
ما  و  سبیلك  فی  السب  رضیت  و  لك  بکلی  فدیت 

1
تمنیت الا القتل فی محبتك«. 

به  یوسف  سورة  تفسیر  کتاب  در  باب   )4-1
صراحت از حضرت حجت و پدران ایشان نام 
می برد و کتاب تفسیر سورة یوسف را اعطای 
آن حضرت به خود برای ابالغ به جهانیان معرفی 
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کتاب  این  که  فرمود  مقّدر  »خداوند  ترجمه: 
بن  محّمد  نزد  از  القصص  احسن  تفسیر  در  را 
الحسن بن علی بن محّمد بن علی بن موسی بن 
جعفر بن محّمد بن علی بن الحسین بن علی بن 
ابی طالب بر بنده اش خارج سازد تا از نزد ذکر 

برهان بلیغ او بر اهل عالم باشد«.
می کند:  اشاره  امام زمان  غیبت  به  باب   )5-1
 فی غیبة 

ً
»لئلا یقول الناس لو ارسل اهلل الینا بشرا

 
ً
بقیته لکنا قد اتبعناه و قد کنا بحکمه  هادیا

3
.»

ً
الی الحق مهدیا

1. سید باب، تفسیر سورة یوسف، صفحة 208.
همچنین  1؛  صفحة  یوسف،  سورة  تفسیر  باب،  سید   .2

اشراق خاوری، رحیق مختوم، جلد 1 صفحة 23.
3. سید باب، تفسیر سورة یوسف، صفحة 25.

همچنین او کتاب تفسیر سورة یوسف را اعطای 
آن  غیبت  دوران  در  او  به  بقیة اهلل  حضرت 

حضرت می داند و می نویسد:
»اسمعوا فو رب السماء و الارض، انی عبداهلل آتانی 

4
البینات من عند بقیةاهلل المنتظر امامکم«.

1-6(  باب مرتبًا دستور به آمادگی برای جهاد 
در رکاب حضرت حجت را صادر می کند و به 
دنبال زمینه سازی برای ظهور آن حضرت است. 

او به نقل از امام زمان در این کتاب می نویسد:
»من مات فی مسیره، فقد وقع اجره علّی«.5

بر  اجرش  بمیرد،  او  راه  در  کس  هر  ترجمه: 
عهدة من است.

»یا ایها المؤمنون، اسمعوا ندائی من حول الباب، و 

ارجوا الفضل من عند هذا الذکر اسم اهلل الاکبر، 

6
.»

ً
و اقتلوا المشرکین فی سبیلنا خالصا

ترجمه: ای مؤمنان بشنوید صدای من را از جانب 
باب و فضل را از جانب او که ذکر اهلل االکبر 
است بخواهید و مشرکان را در راه ما خالصانه 

به قتل رسانید.

الزبر من   انفسکم بقوة 
ّ

الارض، فاعینن »یا اهل 

من  و  علیها  من  و  الارض  طهر  اذا  حتی  الحدید 

المنتظر  للحجة  النارین  اهل  المشرکین  هولاء 

7
القائم« الالف 

4. سید باب، همان، صفحة 28.
5. سید باب، همان، صفحة 140.
6. سید باب، همان، صفحة 164.
7. سید باب، همان، صفحة 279.
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با  کنید  یاری  را  خود  زمین!  اهل  ای  ترجمه:  
آن  در  آن چه  و  زمین  آنکه  تا  شمشیرهایتان 
است و از مشرکان اهل دوزخ پاک شود برای 

حضرت حجت منتظر قائم.

مقدس  وجود  به  باب  اعترافات   )2
امام زمان در تفسیر سورة کوثر

تفسیر سورة کوثر یکی دیگر از تفاسیر باب بر 
قرآن کریم است. استفادة گستردة باب در این 
کتاب از آیات قرآن و روایات معصومین؟مهع؟ 
نیز  تفسیر  این  که  هر چند  است.  توجه  قابل 
ذوقی  تفسیر  یک  استناداتی،  چنین  علیرغم 
حروف  کتاب  این  در  او  می شود.  محسوب 
مالحظات  بر  تأویل  ترتیب  به  را  کوثر  سورة 
خود کرده است. مثاًل کلمة »اعطیناک« را به 
حروف »الف«، »ع«، »ط«، »ی«، »ن«، »ا« 
تفسیر  هر یک  برای  و  کرده  تقسیم  »ک«  و 
جداگانه ای ذکر کرده و در البالی این تفسیر، 
مطالب اختصاصی خود را نیز بیان کرده است.
این  کلمات  برای  همچنین  کتاب  این  در  او 
است.  گرفته  در نظر  جداگانه ای  تأویل  سوره 
مثاًل »کوثر« را تأویل به امیرالمؤمنین، »فصل 
لربک« را اشاره به والیت امام حسن و »وانحر« 
را اشاره به والیت امام حسین؟ع؟ دانسته است. 
او همچنین »ان شانئک هو الابتر« را تأویل به 

ائمة نار کرده است.1

1. سید باب، تفسیر سورة کوثر، صفحة 69.

سید  پیروان  به  خطاب  کتاب  از  بخشی  در  او 
کاظم رشتی می نویسد: 

2-1( »وجود امام زمان نزد شیعیان اثنی عشریه 
مسلم و قطعی است و آنان تاریخ والدت او و 
ویژگی های او را می شناسند و غیبت صغرای او 
و نایبانش در آن غیبت و معجزات او نزد ایشان 
و  اوست  دربارة  قرآن  آیات  است.  ثابت شده 
پیامبراکرم و ائمه اطهار؟مهع؟ دربارة او روایات 

متعددی فرموده اند«.2
ادامة  در  روایات  این  از  برخی  بیان  به  سپس 
کتاب پرداخته و حجم قابل توجهی از کتاب را 
به این بحث اختصاص داده است. او روایاتی در 
می کند  نقل  دربارة حضرت حجت  کتاب  این 
که جای هیچ شبهه ای باقی نمی ماند که در آن 
قائمیت آن حضرت  و  امامت  به  مقطع، کاماًل 
کتاب  از  را  روایات  این  او  است.  بوده  معتقد 
شریف بحاراالنوار نقل می کند.3 به عنوان نمونه 

دو روایت ابتدایی این بخش نقل می شود:

علیهم  آبائه  عن  الرضا؟ع؟  عن  باالسانید   )2-2
ِتی  

َّ
م

ُ

أ اِل  
َ

م
ْ

ع

َ

أ ُل  
َ

ض
ْ
ف

َ

أ اهلل  رسول  قال  قال  السلام 

4.
َ

ّل
َ

 َو ج
َّ

ز
َ

ِه ع
َّ
َرِج الل

َ
 ف

ُ
ار

َ
ِتظ

ْ
ان

َسیِن ع 
ُ

ح
ْ
 ال

ِ
ن

ْ
ِلی ب

َ
 ع

ْ
ن

َ
ِلی ع

ُ
اب

َ
ک

ْ
اِلٍد ال

َ
ی خ

ِ
ب

َ

أ  
ْ

ن
َ

2-3( ع

ْوِصیاِء 

َ

 أ
ْ

 ِمن
َ

ر
َ

ش
َ

ی ع
ِ
ان

َّ
 ِبَولِی اهلل الث

ُ
یَبة

َ
غ

ْ
 ال

ُّ
د

َ
ت

ْ
م

َ
  ت

َ
ال

َ
ق

َل 
ْ

ه

َ

أ  
َّ

ِإن اِلٍد 
َ

خ ا 
َ
ب

َ

أ یا   
ُ

ه
َ

د
ْ

ع
َ
ب ِة 

َّ
ِئم

َ
أ

ْ
ال َو  ص  ِه 

َّ
الل ُسوِل 

َ
ر

وِرِه 
ُ

ه
ُ

 ِلظ
َ

ِظُرون
َ
ت

ْ
ن

ُ
م

ْ
ِتِه  ال

َ
ام

َ
  ِبِإم

َ
ون

ُ
اِئل

َ
ق

ْ
ِتِه ال

َ
یب

َ
اِن غ

َ
م

َ
ز

ْم 
ُ

اه
َ

ط
ْ

ع

َ

 أ
ُ

ُره
ْ
ی ِذک

َ
ال

َ
ع

َ
 ت

َ
ه

َّ
 الل

َّ
ن

َ
اٍن ِلأ

َ
م

َ
 ز

ِ
ّل

ُ
 ک

ِ
ل

ْ
ه

َ

ُل أ
َ

ض
ْ
ف

َ

أ

ِبِه   
ْ

ت
َ

ار صَ ا 
َ

م ِة 
َ
ِرف

ْ
ع

َ
م

ْ
ال َو  اِم 

َ
ه

ْ
ف

َ
أ

ْ
ال َو  وِل 

ُ
ق

ُ
ع

ْ
ال  

َ
ِمن

2. سید باب، همان، صفحة 74.

3. سید باب، همان، صفحة 76.
4. سید باب، تفسیر سورة کوثر، صفحة 76؛ در منابع شیعی: 
از  نقل  به   122 صفحة   ،52 جلد  بحاراالنوار،  مجلسی، 

صدوق، عیون اخبار الرضا، جلد 2، صفحة 36. 
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2-4( سید باب از باب 22 جلد 52 بحاراالنوار 
روایات شمارة 7، 8، 12، 13، 14، 22، 29، 30، 

 58 ،51 ،48 ،47 ،32 ،31
را نقل می کند البته او در 
می شود که  مدعی  پایان 
برای  را  روایت  چهارده 
از  خواننده  قلوب  تنویر 
بیانات اهل بیت؟مهع؟ نقل 
به  اشاره  است!2   کرده 
عدد 14 برای آشنایان به 
معارف دینی شیعی قابل 

مالحظه است.
2-5( سید باب در ادامة 
به  کوثر  سورة  تفسیر 

بیان برخی از آیات قرآن می پردازد که مدعی 
است از سوی اهل بیت؟مهع؟ به حضرت مهدی 
عجل اهلل فرجه تأویل شده است. البته او در ذیل 
این آیات، مستندات خود را بیان نکرده است. 
دانسته  مؤول  امام زمان؟جع؟  به  او  که  آیاتی 

عبارتند از:
سورة بقره آیات 1 و 2، سورة هود آیة 8، سورة 
ابراهیم آیة 5، سورة اسراء آیات 4 تا 8، سورة 
 ،105 آیة  انبیاء  سورة   ،15 تا   12 آیات  انبیاء 
سورة   ،60 آیة  حج  سورة   ،39 آیة  حج  سورة 

1. سید باب، تفسیر سورة کوثر، صفحة 76؛ در میان منابع 
شیعی: مجلسی، بحاراالنوار، جلد 52، صفحة 122 به نقل 

از طبرسی، احتجاج، جلد 2، صفحة 36.
2. سید باب، تفسیر سورة کوثر، صفحة 81.

شعرا آیة 4، سورة نمل آیة 62، سورة عنکبوت 
آیة 19، سورة شوری آیة 41، سورة قمر آیة 1، 
سورة الرحمان آیة 64، سورة صف آیة 8، سورة 
صف آیة 13، سورة جن آیة 
24، سورة طارق آیات 15 تا 
17، سورة لیل آیات 1 و 2، 
سورة   ،30 آیة  ملک  سورة 
غاشیه  سورة   ،33 آیة  توبه 
آیات 1 تا 4، سورة انعام آیة 
158، سورة تکویر آیات 15 
 20 آیة  یونس  سورة   ،16 و 
)با حذف یک کلمه(، سورة 
 ،23 و   22 آیات  ذاریات 
سورة   ،17 آیة  حدید  سورة 

بقره آیة 148.
2-6( باب پس از بیان آیات 
بار  تفسیر،  این  در  امام عصر؟جع؟  به  مؤول 
دیگر به بیان ویژگی های دوران غیبت و عالئم 
ظهور امام زمان اشاره می کند. عالئمی که برخی 
از آنها تا کنون ظاهر نشده است. اهم مطالب 
مورد اشارة روایات نقل شده در کتاب تفسیر 

سورة کوثر به طور فهرست وار چنین است:
طوالنی  غیبتی  امام زمان؟جع؟  برای   •
این دوران به دو بخش تقسیم  خواهد بود. 
می شود که یکی از دیگری بسیار طوالنی تر 

خواهد بود.
• ارزش ایمان در این دوران از هر دوران 
دیگر برتر است، چراکه افراد از مالقات با 

حجت حق محرومند.

تعابیر  در  که  دیگری  جالب  نکتة 
باب در کتاب تفسیر سورة کوثر به 
چشم می آید، نقل روایت از نواب 
غیبت  دوران  در  امام زمان  اربعة 
است. او از جناب عثمان بن سعید و 
فرزند ایشان محمد بن عثمان روایت 
وثوق  دهندة  نشان  می کندکه  نقل 
باب  دیدگاه  از  بزرگواران  آن 

است.
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از  غیبت  دوران  در  بالیا  از  دین  حفظ   •
سخت ترین  چرا که  است،  امور  دشوارترین 
ابتالئات و امتحانات در این دوران واقع می شود.
آن  غیبت  دوران  عبادات  برترین  از   •
بر  صبر  و  ایشان  فرج  انتظار  حضرت، 

نامالیمات است.
• قیام به عنوان قائم تا پیش از ظهور ایشان 

مردود و محکوم به شکست است.
هیچ  بیعت  پیشین،  ائمة  برخالف   •
گردنکشی بر گردن حضرت مهدی؟جع؟ 

نخواهد بود.
از نسل  • حضرت مهدی یازدهمین فرزند 
فرزند  نهمین  امیرمؤمنان،  و  زهرا  حضرت 
از نسل امام حسین، چهارمین فرزند از نسل 
امام رضا، سومین فرزند از نسل امام جواد، 
فرزند  و  امام هادی  نسل  از  فرزند  دومین 

بالفصل امام حسن عسکری؟امهع؟ است.
• نام امام همان نام پیامبر است و والدتش 

از مردم مخفی خواهد بود. 
• ایشان به هنگام ظهور زمین را از عدل و 
داد پر می کند، آن چنان که از ظلم و جور 

پر شده باشد.
در  عیسی؟ع؟  حضرت  ظهور،  به هنگام   •

پشت سر ایشان نماز خواهد گذارد.
آن  ظهور  از  پیش  اسالم  شدن  وارونه   •
مساجد  و  قرآن  ظاهر  به  توجه  و  حضرت 
از  دین،  واقعی  محتوای  از  بودن  بی بهره  و 

عالئم حتمی ظهور آن حضرت است.

• او عمری طوالنی خواهد نمود؛ با این حال 
به هنگام ظهور در چهرة جوانی چهل ساله 

خواهد بود.
• کسی که در ایمان به آن حضرت شک 
کند با آنکه به یازده امام پیشین ایمان دارد، 
همانند کسی است که به تمام پیامبران به 

جز رسول اکرم؟جع؟ ایمان داشته باشد.
• باب ضمن تأکید بر غیبت آن حضرت 
از  بیان نمونه هایی  با  از دوران ظهور  پیش 
غیبت سایر پیامبران در دوران های گذشته 

از این موضوع رفع استبعاد می کند.
2-7( نکتة جالب دیگری که در تعابیر باب در 
نقل  به چشم می آید،  تفسیر سورة کوثر  کتاب 
امام زمان در دوران غیبت  اربعة  از نواب  روایت 
فرزند  و  سعید  بن  عثمان  جناب  از  او  است. 
ایشان محمد بن عثمان روایت نقل می کند1 که 
نشان دهندة وثوق آن بزرگواران از دیدگاه باب 
است. او همچنین عبارت بسیار مهمی در تجلیل از 
نواب اربعه و جایگاه ایشان در اعتقادات خود دارد. 
او دربارة امام عصر و ایام غیبت صغری می نویسد:

قد  و  اهلل،  باذن  غیبتان  کان  له  ان  »فاعرف 

من  الا  عدتهم  یعلم  لا  خلق  طلعته  بین  حضروا 

شاء، و ان فی الغیبة الصغری له وکلاء معتمدون و 

نواب مقربون، و ان مدت ها قضت فی سبعین سنة 

و اربعین و عدة ایام معدودة، و ان فی تلک الایام 

و  العمری  سعید  بن  عثمان  فداه  روحی  نوابه  کان 

ابنه ابی جعفر محمد بن عثمان و الشیخ المعتمد 

به الشیخ ابوالقاسم الحسین بن روح ثم علی بن 

محمد السیمری و انهم کانوا فی غیبة الصغری 

محال الامر و مواقع النهی...«2 

1. سید باب، همان، صفحة 97.
2. سید باب، همان، صفحة 128.

به  غیبت  دو  او  برای  می دانم که  ترجمه: پس 
إذن خداوند بوده است، و در زمان ایشان آن قدر 
مخلوقات حاضر می شوند که تعداد آنها را کسی 
نمی داند مگر آنکه خدا بخواهد، و به درستی که 
در غیبت صغری برای او وکالی مورد اعتماد و 
نواب مقرب وجود داشت، و به درستی که مدت 
آن در هفتاد سال و چهل و چند روز تمام شد، 
و به درستی که در آن ایام نواب او که روحم 
به فدای او باد، عثمان بن سعید العمری و پسرش 
اعتماد  مورد  شیخ  و  محمد بن عثمان  ابی جعفر 
شیخ ابوالقاسم الحسین بن روح سپس علی بن محمد 
السیمری بودند و به درستی که آنان در غیبت 

صغری محل امر و جایگاه نهی بودند.
توقیعات  برخی  ذکر  به  سپس  او   )8-2
امام زمان؟جع؟ در دوران غیبت در جهت تأیید 
نواب اربعه و تکذیب مدعیان دروغین نیابت از 
جمله شلمغانی، هالل کرخی و حالج می پردازد 
و در پایان همین بخش، واپسین توقیع امام عصر 
در مورد آغاز غیبت کبری به نایب چهارم را 

به شکل کامل نقل می کند.1

مقدس  وجود  به  باب  اعترافات   )3
امام زمان در تفسیر سوره توحید

تفسیر سورة توحید باب جزوة بسیار مختصری 
می رسد  نظر  به  که  اوست  توحیدی  آراء  در 
این  در  باب  باشد.  شیخیه  الهیات  از  برگرفته 
بیت  اهل  روایات  برخی  از  نیز  کوتاه  تفسیر 
علیهم السالم در تفسیر این سوره از قرآن بهره 
برده است. استفادة او از خطبة تطنجیه که بسیار 

مورد عالقة شیخیان است، قابل تأمل است. 

1. سید باب، همان، صفحة 132.

حجت؟ع؟  حضرت  به  نیز  سوره  این  در  باب 
اشاراتی دارد و معرفت آن حضرت را از مراتب 

توحید معرفی می کند. او می نویسد:

فی  تدل  لا  سبعه،  ظهورات  للتوحید  ان  »فاعلم 

مقام  النقطة  رتبة  فالاولی  علیه،  الا  الحقیقة 

محمد صلی اهلل علیه و آله ثم الف الغیبیة مقام 

غیر  الف  ثم  الحسن  مقام  الینیه  الف  ثم  علی 

المعطوفه  معطوفه مقام الحسین، ثم مقام الف 

مقام الحجة، ثم مقام الحروف الائمة، ثم مقام 

الکلمه مقام الفاطمه و لهذه السبعة ظهورات فی 

2
مقام تجلی الذات و الصفات و الافعال...«

ظهورهای  توحید  برای  که  بدان  پس  ترجمه: 
حقیقت  به  آن  به  مگر  که  است،  هفت گانه 
نقطه  رتبه  آن،  اولین  پس  نمی کند،  راهنمایی 
غیبی  الف  ثم  سپس  محمد؟ص؟  حضرت  مقام 
سپس  حسن  مقام  یعنی  الف  سپس  علی  مقام 
الف غیر معطوفه مقام حسین، سپس مقام الف 
ائمة،  حروف  مقام  سپس  مقام حجت،  معطوفه 
سپس مقام کلمه مقام فاطمه و برای این هفت 
عدد، ظهورهایی در مقام تجلی ذات و صفات و 

افعال است.

2. سید باب، تفسیر سورة توحید، صفحة 4.
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مقدس  وجود  به  باب  اعترافات   )4
امام زمان در تفسیر؟ع؟ سوره والعصر

باب در کتاب تفسیر سورة والعصر که خطاب 
به یکی از بزرگان از دیدگاه خود به نام سلطان 
اعتقادات  تبیین  ضمن  است،  نگاشته  العلما 
توحید،  چهاررکن  در  را  ایمان  ارکان  شیخیان 
نبوت، امامت و شناخت عالمان دین می شناسد. 
او همچون تفسیر خود بر سورة کوثر، به تفسیر 

سوره  این  حروف  اشاری 
می پردازد و به عنوان مثال 
حرف  نخستین  دربارة 
حرف  یعنی  سوره  این 
»واو« مطالب مفصلی بیان 
می کند و آن را تأویل به 

مسألة والیت می نماید.
از  را  خود  همچنین  او 
انجام خطا در تفسیر قرآن 
آن  بابت  و  ندانسته  بری 
پوزش  کتاب  مخاطب  از 

عادی  انسانی  را  خود  که  چرا  است.  طلبیده 
در گفتار  بروز خطا  امکان  معرفی می کند که 
و رفتارش وجود دارد.1 او در جای جای کتاب 
ضمن عرض ارادت به ساحت ائمة هدی؟مهع؟، 
به ویژه  قیامت  روز  در  ایشان  شفاعت  آرزوی 
از سوی امام حسین؟ع؟ را مطرح می نماید.2 اما 
موارد تصریح او به حضرت حجت بن الحسن؟ع؟ 

در این تفسیر عبارتند از:

1.  سید باب، تفسیر سورة والعصر، صفحة 4
2. سید باب، همان، صفحة 28.

4-1(  او در تفسیر حرف نهم این سوره یعنی 
و  امام زمان  از  دعایی  نقل  به  »الف«  حرف 
زیارت آن حضرت که از ناحیة مقدسة ایشان 
خطاب به فردی به نام عثمان بن عمرو بیان شده 

است، می نویسد:

»و الیه اشار الحجة فی زیارت آل اهلل التی طلعت 

حیث  عثمان بن عمرو  الی  المقدسه،  الناحیة  من 

3
قال عز ذکره: و ان مشیتکم ذات مشیة اهلل الخ«

اشاره  حجت  حضرت  آن،  سوی  به  و  ترجمه: 
مقدسه  ناحیه  از  که  اهلل  آل  زیارت  در  کردند 
که  آنجا  عثمان بن عمرو  به  است،  کرده  طلوع 
کسی که ذکرش عزیز است گفت: و به درستی 
که مشیت شما ذات مشیت 

خداست تا آخر.
توضیح این مطلب ضروری 
در  زیارتی  است که چنین 
نشد.  پیدا  کتاب های شیعی 
از  عثمان بن عمرو  همچنین 
صادق؟ع؟  امام  اصحاب 
قطعًا  نقلی  چنین  و  است4 
با تکیه بر حافظه انجام شده 
و اعتباری برای آن متصور 
نیست. تنها عبارت مشابهی 
که در برخی متون شیعی با این دعا وجود دارد 
از  که  است  یس  آل  زیارت  از  خاص  نقلی 
محمد بن عبداهلل حمیری نقل شده و اصل عبارت 

چنین است:
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3. سید باب، همان، صفحة 29.
4. خویی، معجم رجال الحدیث، جلد 11 صفحة 116.

باب در تفسیر حرف چهل و دوم 
از سورة والعصر یعنی حرف »الم« 
می کند  تأویل  لوایی  به  را  آن 
حضرت  اختیار  در  امروز  که 
حجت؟جع؟ است و پس از بردن 
او  فدایی  را  نام آن حضرت، خود 

معرفی می کند.
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و  بیست  حرف  تفسیر  در  باب   )2-4 ترجمه: 
است،  »الف«  حرف  که  سوره  این  از  پنجم 

می نویسد:

»و الیها الاشارة قول الحجة فی دعاء یوم رجب: و 

2
بمقاماتک التی لا تعطیل لها فی کل مکان«

است که  رجبیه  زیارت  به  مربوط  عبارت  این 
از نایب دوم امام عصر در دوران غیبت صغری 
جناب محمد بن عثمان بن سعید نقل شده است و او 
این زیارت را از امام زمان؟جع؟ نقل می کند.3 
تأیید  معنی  به  دعا  این  از  باب  نقل  نتیجه  در 
نایب دوم و همچنین اعتقاد و التزام به حضرت 

حجت؟جع؟ است.
شأن  و  والیت  اقسام  تشریح  در  باب    )3-4
از  بخشی  کتاب،  این  در  مسأله  این  جایگاه  و 
شؤون والیت را مربوط به حضرت قائم؟جع؟ 
می داند و برای ظهور آن حضرت دعا می کند. 

او می نویسد:

»ثم ولایة التی اختص سبحانه للقائم من آل محمد 

التی یشیر  الولایة  لعلّو بهائه و ذروة سنائه، و هی 

الولایة  هنالک  یقول  و  صدره  الی  حین  کل  فی 

هلل الحق، هو خیر ثوابا و خیر عقبا عجل اهلل فرجه 

العلیة  المرتبة  و  الرفیعة  الولایة  تلک  لظهور 

4
السنیة بمحمد و آله خیر خلق اهلل فی البریة«.

1. مجلسی، بحاراالنوار جلد 99 صفحة 95.
صفحة  و   ،36 صفحة  والعصر  سورة  تفسیر  باب،  سید   .2

.103
3. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، جلد 2 صفحة 803.

4. سید باب، تفسیر سورة والعصر صفحة 42.

خداوند  که  است  والیتی  آن  از  پس  ترجمه: 
متعال به جهت واالیی و عظمت برای حضرت 
قائم آل محمد اختصاص داده است. این همان 
اشاره  قلبش  در  لحظه  است که در هر  والیتی 
از آن حق  این والیت  می کند و می گوید که 
عاقبت  بهترین  و  پاداش  برترین  این  است. 
است. خداوند به جهت اظهار این والیت عظیم 
به حق  نزدیک کند،  را  واال، ظهورش  و درجة 
در  خدا  خلق  برترین  که  محمد  آل  و  محمد 

زمین هستند.
بدیهی است که اگر باب در آن دوران، ادعای 
داده  قرار  شیعه  دوازدهم  امام  ظهور  را  خود 
دوازدهم،  امام  ظهور  در  تعجیل  برای  دعا  بود 

جایگاهی نداشت. 
از  دوم  و  چهل  حرف  تفسیر  در  باب   )4-4
سورة والعصر یعنی حرف »الم« آن را به لوایی 
حضرت  اختیار  در  امروز  که  می کند  تأویل 
آن  نام  بردن  از  پس  و  است  حجت؟جع؟ 
او  می کند.  معرفی  او  فدایی  را  خود  حضرت، 

می نویسد:

»و هو اللواء الذی کان الیوم فی یدی حجة اهلل 

روحی و من فی الملکوت الامر و الخلق فداه و لیس 

الروح المحیط علی  اللواء فی مقام الجسم بل هو 

5
قوابل الممکنات«.

در  امروز  در  که  است  لوائی  آن  و  ترجمه: 
هر که  و  من  دستان حجت خداست که روح 
در ملکوت امر و خلق است فدای او باد و لواء 

5. سید باب، همان، صفحة 46.
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بر  محیط  روح  آن  بلکه  نیست،  مقام جسم  در 
قابلیت های ممکنات است.

4-5( سید باب در بخش دیگری از تفسیر خود 
از  ویژگی هایی  یادآوری  با  والعصر  سورة  بر 
حضرت حجت؟جع؟ مانند شهر مقر حکومت 
آن  یاران  تعداد  یا  و  کوفه  یعنی  حضرت  آن 
تردید  به  نفرند  سیصد و سیزده  که  حضرت 
نخستین آن حضرت در مورد صحت  اصحاب 
دیگری  بخش  در  او  می پردازد.1  ایشان  ادعای 
ظهور  عصر  را  عصر  از  مراد  خود،  تفسیر  از 

حضرت قائم؟جع؟ معرفی می کند.2
4-6( باب در آخرین بخش از تفسیر سورة والعصر 
آنجا که که در بیان اعتقادات خود قلم زده است، 
بعد از اعتراف به وجود گناه و خطا در رفتارهایش، 
از خداوند طلب عفو و مغفرت می کند. او همچنین 

در بیان نام موالیانش چنین می نویسد:

الحسن  و  فاطمه  و  علی  و  علیمحمد  تسلم...  »ان 

الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی  و 

و محمد و علی و الحسن و محمد بکل ظهوراتک 

3
اللاهوتیه...«.

حضرت  از  نام  به  و  به وضوح  که 
محمد بن الحسن؟امهع؟ نام برده است.

1. سید باب، همان، صفحة 84 و صفحة 120.
2. سید باب، همان، صفحة 124.
3. سید باب، همان، صفحة 127.

مقدس  وجود  به  باب  اعترافات   )5
امام زمان در تفسیر سورة حمد

5-1( باب در تفسیر سورة حمد، بعد از حمد و 
به  تنزیه و تقدیس ذات حق  سپاس خداوند و 
شیوة خود، به صلوات بر محمد و آل محمد؟مهع؟ 
می پردازد و در ادامه برای ظهور امام زمان دعا 

می کند. او می نویسد:

»اتشفع الیک بمحمد و آل محمد و و آل آل محمد 

حقهم  و  لدیک  بحقک  اقسمک  و  الیک  بک 

آل  و  ان تصلی علیمحمد  علیهم  و حقک  عندک 

محمد و شیعة محمد بما انت علیه من الفضل و 

الاحسان و الجود و الامتنان و ان تعجل لولیک 

تنصر  و  المخرج  امرک  للمنتظرین  تسهل  و  الفرج 

4
بجنود ما فی عملک...«.

محمد  آل  آل  و  محمد  آل  و  محمد  ترجمه: 
را  تو  و  می دهم  قرار  تو  نزد  خود  شفیعان  را 
ایشان بر تو قسم  ایشان و به حق  به حقت بر 
می دهم که بر محمد و آل محمد و شیعیانشان 
درود بفرستی به واسطة آن چه از فضل و احسان 
در نزد توست و از تو می خواهم که در ظهور 
ولیت تعجیل کنی و امر خروج آن حضرت را 
را  خود  لشکریان  و  نمایی  سهل  منتظرانش  بر 

نصرت عطا فرمایی.
5-2( باب در بخش دیگری از تفسیر این سوره 
خداوند  از  مناجات گونه  حالتی  با  که  آنگاه 
طلب عفو و مغفرت در شب قدر دارد، به نزول 
در  قائم؟جع؟  بر حضرت  فرشتگان  و  مالئکه 

این شب مبارک اشاره می کند. او می نویسد:
لی  استغفار  لا  فان  جریرتی  عظیم  اللهم  اغفر  »و 

المبارکة  اللیلة  هذه  فی  الهی  یا  لی  هب  و  عندک 

4. سید باب، تفسیر سورة حمد صفحة 8.

علی  باذنک  فیها  الملائکة  و  الروح  تنزل  التی 

بحدود  اعترافاتهم  و  المنتظر  القائم  ولیک 

1
تسبیحاتهم...«.

امشب  مرا  بزرگ  گناهان  خداوندا  ترجمه: 
پیش  از  تو  نزد  استغفاری  من  که  ببخشای 
نفرستاده ام. و مرا بیامرز در این شب مبارک 
که در آن، مالئکه و روح بر ولی قائم منتظر تو 
نازل می شوند و با تسبیح خود، نزد آن حضرت 

معترف می گردند.

6( اعترافات باب به وجود مقدس امام زمان 
در سایر نوشته های باقی مانده از او

از سوی  از مهم ترین کتاب های باب که  یکی 
عدلیه  صحیفة  کتاب  است،  شده  منتشر  ازلیان 
قرآن  تفسیر  کتاب  این  که  هرچند  است. 
باب  نیز  کتاب  این  در  اما  نمی شود،  محسوب 
به کرات به امام زمان؟جع؟ و ویژگی های آن 
حضرت اشاره کرده و در برابر او خضوع کرده 
همچون  را  محمد بن الحسن  حضرت  او  است. 
سایر امامان قائم مقام پیامبراکرم؟ص؟ دانسته و 

می نویسد:
این  در  و  است  ابواب  معرفت  »ثالث   )1-6
بوصایت  اقرار  مکلّف،  بر  است  فرض  مقام 
امامت  معرفت  رابع  نماید...  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
فرض  موجودات  کّل  بر  مقام  این  در  و  است 
است معرفت دوازده نفس مقّدس که قائم مقام 
مقّدسه  اسماء  و  باشند...  بوده  مطلقه  والیت 
الحسین بن  الحسن بن علی و  اینست.  ایشان... 
علی و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر 
بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی 
و الحّجة القائم محمد بن الحسن صاحب الّزمان 

1.سید باب، همان، صفحة 24.

و الفاطمة الصّدیقة صلوات اهلل علیهم  اجمعین و 
این شموس عظمت و نجوم عّزت در هر شأن 

قائم مقام رسول اهلل؟ص؟ بوده اند«.2 
کتاب  این  پنجم  فصل  در  همچنین  باب   )2-6
به بیان دعایی می پردازد که در مورد آن معتقد 
است: »دعائی که در باب خامس ذکر می شود 
بعد  عبد  که  است  اعتقاد  مراتب  جمیع  جامع 
و  نموده  دین خود  باصول  عمل  آن  قرائت  از 

کافیست این دعا کّل را در مقام اعتقاد«.3
حضرت  دربارة  دعا  این  از  بخشی  در  و 
خود  امام  و  قائم  امام  را  او  حجت؟جع؟ 

می شمارد و می نویسد:
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ترجمه: و شهادت می دهم برای اوصیای محمد 
بعد از او علی، سپس بعد از علی حسن، سپس 
بعد از َحَسن ُحَسین، سپس بعد از ُحَسین َعلّی، 
د  ُمَحمَّ از  بعد  سپس  د؛  ُمَحمَّ علّی  از  بعد  سپس 

2. سید باب، صحیفه عدلیه صفحة 26 و 27.
3. سید باب، همان، صفحه 38.
4. سید باب، همان، صفحة 40.
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َجعَفر؛ سپس بعد از َجعَفر موسی، سپس بعد از 
د، سپس بعد  موسی علّی، سپس بعد از علّی ُمَحمَّ
َحَسن، سپس  َعلّی  از  بعد  د علّی، سپس  ُمَحمَّ از 
بعد از َحَسِن صاِحُب الَعصِر حجت تو و باقیماندة 
تو... و شهادت می دهم به درستی که قائم آنان 
صلوات تو بر او، حجت توست، امام برَحّق من 

است.
6-3( باب در کتاب دیگرش به نام صحیفه  بین 
که  می پردازد  متعددی  مسائل  به  نیز  الحرمین 
به  او  باور  و  اعتقاد  تأیید  در  آنها  از  بسیاری 
است.  بررسی  قابل  اسالمی  و  شیعی  اعتقادات 
تاریخ  به  کتاب  متن  در  بارها  او  که  آن چنان 
نگارش آن اشاره می کند، او این کتاب را در 
ماه ذی الحجه و محرم سال 1261 هجری قمری 
به مکه مکرمه و مدینه منوره  و در سفر خود 
نگاشته است.1 باب در مقدمة این کتاب، شأن 
نزول آن را دعای فردی به نام سید علی کرمانی 
می داند.2 او در این رساله در مورد امام زمان نیز 
مطالب جالبی مطرح می کند. نگارش این کتاب 
نیز به گونه ای است که همان ادعای رکن رابع 
تقویت  را  سیدکاظم  بر  او  جانشینی  و  ایمان 

می کند. او در بخشی از کتاب می نویسد:
»الا یا اهل السماوات و الارض، ان اسمعوا حکم 

]لقب  ذکر  من  الحق  سبل  من  اسئلوا  و  بقیةاهلل 

شئتم...  ما  العربی  الفتی  هذه  ربکم  اسم  باب[، 

واهلل  اهلل  باذن  حین  کل  فی  یؤیده  الروح  فان 

3
قوی عزیز«

1. سید باب، صحیفه بین الحرمین، صفحات، 68، 73 .
2. سید باب، همان، صفحة 1.
3. سید باب، همان، صفحة 2.

ترجمه:  ای اهل آسمان و زمین! حکم حضرت 
بقیةاهلل را بشنوید و هرآن چه را که می خواهید 
از راه های حقیقت، از باب بپرسید. همان کس 
که نام پروردگار شما است. همین جوان عربی. 
همانا روح القدس او را در هر لحظه به اذن خدا 
تأیید می کند و خداوند قوی و پیروزمند است.

6-4( باب در بخش دیگری از این رساله ضمن 
و  ظهور  برای  امام زمان  مبارک  نام  به  تصریح 
فرج آن حضرت دعا می کند. بدیهی است که 
در صورت ادعای قائمیت در سال 1261 از سوی 

او، چنین تعابیری بی معنا است. او می نویسد:

اهل  قرب  و  کینونیتک  بعلو  »فاسئلک 

ولایتک الذین ما یدع لهم شبه الا لانفسهم و لا 

القدرة اهلل فی شأن تجلیهم ان  الا  یدع لهم مثل 

تجعل کل الشئونات وجهة واحدة فی محضرک 

 عند تلقاء وجهتک لان 
ً
 واحدا

ً
و کل الآیات شأنا

الوجه فی کل شأن بلقاء حجتک و ابن حجتک 

الحسن، علی اذن من نفسک و حکم  محمد بن 

البدیع.  الحکم  و  القدیم  ذوالمن  قدرتک  من 

ولیک،  علی  تسلم  و  تصلی  ان  اللهم  فاسئلک 

القائم بامرک و الغائب باذنک و المنتظر وعدک 

بکل شأن انت اثنیت علی نفسک و ان تنجز له ما 

وعدته و تقرب ایام سلطنته و تظهر ایام کلمته 

4
انک علی کل شیء قدیر«

ترجمه: پس از تو می خواهم به بلندی کینونتت 
و نزدیکی اهل والیتت، کسانی که شبیه برای 
آنان مگر خودشان نیست و مثلی برای آنها به 
نیست،  آنان  تجلی  جز قدرت خداوند در شأن 
محضر  در  یکتا  صورتی  را  شئونات  تمام  که 

4. سید باب، همان، صفحة 68.

خود قرار دهی و تمام آیات را جایگاهی یکتا 
هنگام لقای وجهت قرار دهی، زیرا صورت در 
هر جایگاهی به لقای حجت تو و فرزند حجت 
خودت  از  اجازه  با  است،  محمد بن الحسن  تو، 
و حکمی از قدرتت دارای منت قدیم و حکم 
تو می خواهم که صلوات  از  جدید. پس خدایا 
و سالم بر ولّی خود، قائم به امرت و غائب به 
إذنت و منتظر وعده ات به تمام شأنی که تو بر 
خودت ثنا کرده ای بفرستی، و این که آن چه که 
به او وعده داده ای انجام دهی و ایام سلطنتش را 
نزدیک کنی و ایام کلمه اش را ظاهر کنی، به 

درستی که تو بر هر چیزی توانایی.
6-5( از آنجا که بخش قابل توجهی از کتاب 
صحیفة بین الحرمین در ماه محرم به نگارش در 
ذکر  به  آن  از  مختلفی  بخش های  است،  آمده 
آن  زیارت  ثواب  و  حسین؟ع؟  امام  مصائب 
حضرت و کیفیت این زیارت اختصاص دارد. 
باب در بخشی از این کتاب و در عنوان کیفیت 

زیارت امام حسین؟ع؟ می نویسد:

و  علیمحمد  هو  الا  اله  لا  الذی  اهلل  من  »السلام 

علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی و محمد 

و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و 

1
محمد صاحب الامر کما انت اهله...«

او  جز  معبودی  که  خداوندی  از  سالم  ترجمه: 
و  حسن  و  فاطمه  و  علی  و  محمد  بر  نیست 
حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی 
و محمد و علی و حسن و محمد صاحب االمر 

آن گونه که تو اهل آن هستی.
دالیل  عنوان  با  دیگرش  کتاب  در  باب   )6-6
رشتة  به  خود  مقامات  اثبات  در  که  سبعه 
به حدیث  استناد  تحریر در آورده است، ضمن 
لوح جابر، از بخش پایانی این روایت عباراتی 

1. سید باب، همان، صفحة 82.

حضرت  از  صراحت  به  و  می کند  نقل  را 
محمد بن الحسن؟امهع؟ نام می برد. او می نویسد:

»و از آن جمله حدیث لوح فاطمه است که در 
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ترجمه: و آن را به وسیلة فرزندش م ح م د برای 
رحمت بر عالم ها کامل می کنم، او دارای کمال 
و  است  ایوب  و صبر  عیسی  روشنی  و  موسی 

دوستانش در زمانش ذلیل می شوند.

امام زمان  مقدس  وجود  به  اعترافات   )7
در آثار نقل شده از او در منابع بهائی

ظهور اعتقاد به قائمیت حضرت حجت بن الحسن 
مکتوب  آثار  در  تنها  باب  سید  آثار  در 
نویسندگان  نمی شود.  منحصر  او  از  به جا مانده 
بهائی نیز گاهی در مقام تبیین و تشریح بیانات 
الواح  در  او  اعتقادات  از  برخی  ذکر  به  باب، 
بعضًا  الواح،  این  اصل  که  پرداخته اند  مختلفش 
امروزه در دست نیست، اما نقل این الواح توسط 
ذهن  به  را  اساسی  نکتة  دو  بهائی  نویسندگان 

متبادر می کند.

2. سید باب، دالیل سبعه، صفحة 47، اصل این روایت در 
از:  عبارتند  آنها  جملة  از  که  نقل شده  شیعی  متعدد  کتب 
اصول کافی جلد 1، صفحة 525، غیبت نعمانی صفحة 66، 

کمال الدین، جلد 1، صفحة 310.
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حضرت  قائمیت  به  اعتقاد  آنکه  نخست 
برای  و  قطعی  باب  آثار  در  حجت بن الحسن 
بهائیان نیز قابل قبول است و این البته با آن چه 

رسمی  به طور  امروزه  که 
تبلیغ  گروه  این  سوی  از 
اساسی  تفاوت  می شود 

دارد.
در  اعتقاد  این  آنکه  دوم 
آثار باب آن چنان پررنگ 
حتی  که  است  بوده 
حذف  و  سانسور  سیاست 
نیز مؤثر واقع نشده و لذا 
این  نقل  به  بهائی  مبلغان 
موارد تن داده اند. برخی از 

این موارد عبارتند از:
و  نویسندگان   )1-7
مبلغان بهائی نیز با شیعیان 
هم عقیده اند که بقیةاهلل در 

اولیة باب، اشاره به حضرت حجت دارد.  آثار 
از  بقیةاهلل  »...لذا  می نویسد:  مازندرانی  فاضل 
اثنی عشریه قرار گرفت و  امام دوازدهم  القاب 
در آثار اولیة نقطة بیان، تکرر ذکر یافت. قوله: 

اننی انا عبد من بقیةاهلل.

و در صحیفة بین الحرمین است. قوله: ان اسمعوا 
حکم بقیة اهلل

و در صحیفة مخزونه است. قوله: و لقد اخرجها 
بقیةاهلل صاحب الزمان الی بابه الذکر...«1

1. مازندرانی، اسراراآلثار، جلد 2، صفحة 68.

بخش های  نقل  در ضمن  خاوری  اشراق   )2-7
ابتدایی تفسیر سورة یوسف، نمونة 1-4 نقل شده 
از این کتاب در همین مقاله را عینًا نقل می کند.
عباس افندی رهبر سوم بهائیان در مقالة شخصی 
در  باب  نیابت  ادعای  بر  تأکید  ضمن  سیاح، 
اوائل دعوت، عباراتی از تفسیر سورة یوسف را 
نقل می کند که خطاب به حضرت مهدی؟جع؟ 
این  او در  بیان شده است. 

کتاب می نویسد:
مقام  و  نمود  گفتار  »آغاز 
کلمه   از  و  اظهار  بابّیت 
بود  چنان  او  مراد  بابّیت 
که من واسطه فیوضات از 
هستم  بزرگواری  شخص 
پرده  پس  در  هنوز  که 
عّزتست و دارنده کماالت 
او  باراده  حّد،  و  بیحصر 
والیش  بحبل  و  متحّرکم 
نخستین  در  و  متمّسک، 
کتابی که در تفسیر سوره 
در  نموده  مرقوم  یوسف 
خطابهائی  مواضع  جمیع 
بآن شخص غائب که از او مستفید و مستفیض 
بوده نموده و استمداد در تمهید مبادی خویش 
محّبتش  سبیل  در  جان  فدای  تمّنای  و  جسته 
د 
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اسراراالآثار  کتاب  در  مازندارانی  فاضل   )3-7
عبارت نقل شده از باب در تفسیر سورة یوسف 
اشاره  به آن  را که در بخش 2-7 همین مقاله 

شد، عینًا نقل می کند.3

2. افندی عباس، مقالة شخصی سیاح صفحة 3 و 4.
3. مازندرانی، اسراراآلثار جلد2، صفحة 7 و 8.

»من  به  باب  دیگر  اشارة  دو 
با  بسیاری  شباهت  یظهره اهلل« 
دارد.  حجت  حضرت  ویژگی های 
مورد  دو  این  در  باب  اشارات 
به گونه ای است که گویی باب من 
مهدی  حضرت  همان  را  یظهره اهلل 
محل  فارسی  بیان  در  او  می داند. 
ظهور موعود را مکه مکرمه  می داند 

و می نویسد:
َجَسد  ظهور  محل  که  ارضی  »اول 
گردد،  ظاهر  او  در  اهلل  یظهُرُه  َمن 

مسجدالحرام بوده و هست«.

نقل  به  اسرار اآلثار  کتاب  در  مازندرانی   )4-7
ابالغیة  به  که  می پردازد  سیدباب  از  نوشته ای 
الف مشهور است. مازندرانی در این کتاب خود 
معتقد  شیعیان  لسان  به  باب  که  است  معترف 
کرده  منعکس  را  خود  مطالب  نامه  این  در 
است. باب در این کتاب ضمن تأکید بر عدم 
ادعای نیابت امام زمان و ادعای قائمیت، مطالب 
قرآن،  کتاب  اسالم،  دیانت  تأیید  در  متعددی 
با  همگی  که  کرده  نقل  و...  پیامبر  خاتمیت 
ادعاهای بعدی او در تعارض است. باب در این 

کتاب می نویسد:

ادعیت  انا  ما  و   ...«

ی 
َ

ع
َّ

اد  
ُ

ه
َّ
ِان وا 

ُ
قال الوحی...َو 

ُم 
ُ

ه
َ
ل

َ
ت

َ
ق یها 

َ
خت

ُ
ا َو   

َ
ة

َ
الِولای

 
َّ

ِان وا... 
ُ

ر
َ

افت ِبما   
ُ

اهلل

وا 
ُ

ر
َ

افت د 
َ
ق اِس 

ّ
الن  

َ
عض

َ
ب

البابّیِة   
َ

ة
َ

ِلم
َ

ک  
َ

ّی
َ
ل

َ
ع

وا 
ُ

ع
َّ

اد َو  وَصِة 
ُ

نص
َ

الم

ُم 
ُ

ه
َ

ن
َ

ع
َ
ل فسی، 

َ
ِلن  

َ
ة

َ
ؤی

ُ
الّر

ماِن 
َّ

ِة اهلِل صاِحِب الز
َ

 ِلَبقّی
َ

وا ما کان
ُ

ر
َ

ا افت
َ

 ِبم
ُ

اهلل

 
ٌ

ناِئب لا  َو   
ٌ

وص
ُ

نص
َ

م باٌب  ِۀ 
َ

ع
َ
رب

َ
الا بواِب 

َ
الا  

َ
عد

َ
ب

ی 
َ
ل

َ
 ع

ٌ
رض

َ
ٍة ف

َ
ن ِ

ّ
ی

َ
وِن ب

ُ
 ِبد

َ
ة

َ
ؤی

ُ
ی الّر

َ
ع

َّ
 اد

ِ
ن

َ
 َو م

ٌ
وص

ُ
نص

َ
م

 
َ

ک
ُ

شِهد
ُ
ا ی 

ّ
ِان  

َ
ّم

ُ
ه

ّ
الل  .

ُ
وه

ُ
ل

ُ
قت

َ
ی َو   

ُ
وه

ُ
ب ِ

ّ
ذ

َ
ک

ُ
ی ن 

َ
ِبا ّلِ 

ُ
الک

ِة 
َ
بابّی لا  َو   

َّ
ق

َ
الح  

َ
ک

َ
ت

َّ
ج

ُ
ح  

َ
ة

َ
ؤی

ُ
ر  

ُ
یت

َ
ع

َّ
اد ا 

َ
م ی 

ّ
ن
َ
ِبا

فسی 
َ
ن ِالی   

ُ
َسبت

َ
ن و 

َ
ل ِی 

ّ
ِان َو   ...

ِ
بل

َ
ق ّصٍ ِمن 

َ
ِبن  

ُ
فَسه

َ
ن

یِر... 
َ

الخ ة 
َ

ِلم
َ

ک ِذکُر  ا 
ّ
ِال  

ُ
دت

َ
ص

َ
ق ما  ِة 

َ
البابّی  

َ
ة

َ
ِلم

َ
ک

َو  لِق 
َ

الخ  
َ

ّل
ُ

ک بقی 
ُ
ی  

ُ
ه

ُ
ود

ُ
ُوج ذی 

َّ
ال  

ُ
ّی

َ
الح  

َ
ک

ُ
ت

َّ
ج

ُ
َوح

َو   
ُ

ه
َ
ت

َ
یب

َ
 غ

َ
ظ

َ
حف

َ
ن ت

َ
ا وداِت 

ُ
وج

َ
 الم

ُ
ّل

ُ
ِبِذکِرِه ک ُر 

ُ
ذک

َ
ی

 
َ

ک
ُ

ت
َّ

ج
ُ

ح  
َ

کان الَیوَم   
َّ

ن
َ
ا  

ُ
د

َ
شه

َ
ا َو   ...

ُ
ه

َ
ام

ّ
ی

َ
ا بَ  ِ

رّ
َ

ق
ُ
ت

 
ِ

ن
َ
م ی 

َ
ل

َ
ع َو  یِه 

َ
ل

َ
ع  

َ
ک

ُ
وات

َ
ل

َ
ص  

ِ
ن

َ
س

َ
الح  

َ
بن  

َ
د

َّ
م

َ
ح

ُ
م

 
ُ

ه
َ
ل  

َ
یس

َ
ل ِة 

َ
ع

َ
رب

َ
الا بواِب 

َ
الا  

َ
عد

َ
ب  

َّ
ن

َ
ا  

ُ
د

َ
شه

َ
ا َو   ...

ُ
ه

َ
َبع

َّ
ات

ِتِه 
َ
یب

َ
غ اِم 

ّ
ی

َ
ا فی   

ُ
ه

َ
ل  

َّ
ن

َ
ا َو  دیث... 

َ
الح ی 

َ
ف  

َ
د

َ
َور د 

َ
ق باٌب 

 َو 
ٌ

رض
َ
م ف

ُ
ه

َ
ت

َ
 طاع

َّ
ن

َ
 ا

ُ
د

َ
شه

َ
... َو ا

َ
حِفظین

َ
ست

ُ
ماُء م

َ
ل

ُ
ع

 
ً
دا

َ
ح

َ
ا َر 

َ
نک

َ
ا ن 

َ
م َو   

ٌ
دل

َ
ع م 

ُ
ه

َ
ت

َّ
َود

َ
م

 
َ

 ِمن
َ

َر َو کان
َ

ف
َ

د ک
َ

ق
َ
م ف

ُ
ِمنه

1
».

َ
الخاِسرین

ادعای  ترجمه: و من هرگز 
گفتند  و  نکرده ام.  وحی 
دو  و  والیت  ادعای  او  که 
و  )نبوت  والیت  خواهر 
امامت( کرده است. خداوند 
تهمت  این  به خاطر  را  آنان 
نابود سازد... برخی از مردم 
بر من تهمت زدند که مدعی 
بابیت منصوص از جانب امام زمان هستم و آن 
حضرت را می بینم. خداوند به خاطر این تهمت 
آنان را لعنت کند. همانا برای حضرت بقیةاهلل 
نایبان چهارگانه، باب و  از  الزمان بعد  صاحب 
نایب منصوص دیگری وجود ندارد و هرکس 
داشته  را  امام زمان  با  مالقات  ادعای  بینه  بدون 
باشد بر همگان تکذیب و قتل او فرض است. 
رؤیت  ادعای  نه  من  که  باش  شاهد  خداوندا 
با  او  نایب  را  خود  نه  و  داشته ام  را  تو  حجت 
نصی از قبل می دانم و اگر به خود واژة باب را 
سخن  یک  یادآوری  جز  قصدی  داده ام  نسبت 

خیر نداشته ام. 

1. مازندرانی، همان، جلد 1، صفحات 179 تا 182.

برخی  در  احمد  شیخ  بنابراین 
پردازی های  نظریه  و  تألیفات 
بدن  فاقد  را  امام عصر؟جع؟  خود، 
بود و  دانسته  دنیا  این  در  عنصری 
وسیلة حضور آن حضرت در اقالیم 
این  لباس اهل  هفتگانه را پوشیدن 

دنیا دانسته بود.
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حجت تو امروز آن زنده ای است که وجودش 
باعث بقای تمام مخلوقات است و تمام موجودات 
به ذکر او مشغولند. او را در غیبتش محفوظ دار 
و ایام ظهورش را نزدیک گردان.... و شهادت 
می دهم که امروز حجت تو حضرت محمد بن 
الحسن است که درود خداوند بر او و پیروانش 
اربعه  نواب  از  بعد  باد... و شهادت می دهم که 
برای آن حضرت بابی نیست آن چنان که در 
روایات نیز این موضوع آمده است.... و شهادت 
دانشمندانی  غیبت  ایام  در  او  برای  می دهم که 
و  تبعیت  که  می دهم  شهادت  و  نگهدار اند.... 
محبت آن عالمان دینی بر همگان واجب است 
و هرکس یکی از ایشان را انکار کند کافر شده 

و از زیانکاران خواهد بود.

شباهت  و  باب  آثار  در  یظهره اهلل  من   )8
عجیب او به قائم موعود

 1264 سال  در  بار  نخستین  برای  باب  سرانجام 
هجری قمری و کمی قبل از محاکمه در مجلس 
چند  هر  کرد.  قائمیت  ادعای  میرزا  ناصرالدین 
که نتیجة این جلسه توبه نامة کتبی باب بود1 اما 
باب پس از این جلسه به ادعای خود در مورد 
بیان  و  فارسی  بیان  کتاب  و  داد  ادامه  قائمیت 
عربی را نوشت. او در این کتاب ها به تصریح و 
تلویح بارها خود را قائم موعود دانست2 و به تغییر 
احکام اسالم پرداخت و برخی از آنان را منسوخ 
اعالم کرد. او همچنین به بیان دستورات و تعالیم 

جدیدی پرداخت و آیین خود را بیان نام نهاد. 

1. گلپایگانی، کشف الغطاء صفحة 203.
2. به عنوان نمونه، بیان فارسی صفحة 231.

ظهور  به  متعدد،  مواضع  در  بیان  کتاب  در  او 
موعودی به نام »من یظهره اهلل« یعنی »کسی که 
خدا او را ظاهر می کند« اشاره کرد و به مریدان 
بشارت  از خود  مورد ظهور وی پس  در  خود 
داد. باب در کتاب بیان فارسی می نویسد: »مد 

نظر بیان نیست اال به سوی من یظهره اهلل«.3
برای  قائمیت  ادعای  ضمن  دیگر  موضعی  در 

خود می نویسد:
»آثار ظهور حقیقت در هر ظهور تحفه است من 
قَِبل اهلل از برای او در ظهور بعد... مثاًل آن چه خداوند 
بر عیسی نازل فرمود، تحفه بوده من قبل اهلل از برای 
محمد رسول اهلل... و همین قسم آن چه خداوند به 
رسول اهلل نازل فرموده، که امروز در مؤمنین به 
قرآن مشاهده می شود، مرایای افئده ایشان، تحفه 
بود من اهلل به سوی قائم آل محمد؟امهع؟ و همین 
قسم آن چه در بیان متکون شود، از شئون محبوبه، 
تحفه است از قبل نقطة بیان به سوی من یظهره اهلل 

که ظهور اخرای بیان باشد...«.4
باب در کتاب بیان، اعتبار تعالیم خود را تا روز 
ظهور »من یظهره اهلل« دانسته و او را در رد یا 
قبول تعالیم خود صاحب اختیار دانسته است. او 
نجاسات خارج کرده  از دستة  را  همچنین منی 
تا »من یظهره اهلل« از پاکی پدید آید.5 این بدان 
»من  نطفة  تشکیل  به  معتقد  باب  که  بود  معنا 

یظهره اهلل«، پس از تشریع آن حکم بود.
بین  فارسی ظهور موعود خود را  بیان  باب در 
1511 تا 2001 سال پس از ظهور خود و تألیف 

بیان مقرر کرده است. او می نویسد: 
»اهل این جّنت در این جّنت متلّذذ هستند الی 
اّول ظهور َمن ُیظهُِرُه اهلل قسم به ذات الهی که 
از برای ایشان در حین ظهور ایشان هیچ جّنتی 

3. سید باب، همان، صفحة 78.

4. سید باب، همان، صفحة 73.
5. سید باب، همان، صفحة 126.

نیست...  او  طاعت  و  او  به  ایمان  از  اعظم تر 
وصّیت می کنم کّل اهل بیان را... اگر شنیدید 
ظهوری ظاهر شده به آیات قبل از عدد اسم اهلل 
که  ابجد(  حروف  حساب  به   1511=( االغیث 
کل داخل شوید و اگر نشده.. به عدد اسم اهلل 

المستغاث)=2001 به حساب حروف ابجد(«.1
دو اشارة دیگر باب به »من یظهره اهلل« شباهت 
دارد.  حجت  حضرت  ویژگی های  با  بسیاری 
است  به گونه ای  مورد  دو  این  در  باب  اشارات 
که گویی باب من یظهره اهلل را همان حضرت 
ظهور  محل  فارسی  بیان  در  او  می داند.  مهدی 

موعود را مکه مکرمه  می داند و می نویسد:
»اول ارضی که محل ظهور َجَسد َمن یظهُرُه اهلل 

در او ظاهر گردد، مسجدالحرام بوده و هست«.2
او همچنین از القاب من یظهره اهلل را لقب قائم می داند 
و به پیروانش دستور می دهد به یاد قیام او برخیزند. 
همان سنتی که سالیان درازی است در میان شیعیان 

نیز به یاد حضرت مهدی؟ع؟ وجود دارد.3
بعد از مرگ باب عدة زیادی از پیروان او ادعای 
ایشان  بودن کردند که مهم ترین  من یظهره اهلل 
میرزا حسینعلی نوری مشهور به بهاءاهلل است. او 
به دنیا آمده بود )ولذا شامل  از باب  که پیش 
تنها سیزده  باب نمی شد( و  حکم طهارت منی 
مطرح  را  خود  ادعای  باب  مرگ  از  بعد  سال 
کرد )و در محدودة زمانی اعالم شده توسط باب 

ظهور نکرده بود( بهائیت را پایه گذاری کرد.

9( نگاهی به اعتقاد شیخیه در مورد قائم 
برای کشف مراد باب از من یظهره اهلل

اما به راستی چه شد که باب به ناگاه خود را از 
یک شیعة عادی به مقام نیابت امام زمان و رکن 

1. سید باب، همان، صفحة 61.
2. سید باب، همان، صفحة 151.
3. سید باب، همان، صفحة 230.

از آن چه شد که  ارتقاء داد و پس  ایمان  رابع 
ادعای قائمیت کرد؟ در این میان مراد او از من 
یظهره اهلل چه بود و علت قرابت بسیار بین قائم 

موعود و من یظهره اهلل چیست؟
شاید برای پی جویی این مسئله الزم باشد نگاهی 
اجمالی به اعتقادات شیخیه بیندازیم، چرا که باب 
به حساب می آمد و  ابتدا یک شیخی مؤمن  از 
از  که  بودند  جوانی  شیخیان  او  پیروان  عموم 
ابتدا حول محور اعتقادات شیخیه به دور او جمع 
شدند. آن چنان که در مقدمة این مقاله اشاره شد، 
شیخیان اعتقادات خاصی در مورد شیعة خالص و 
رکن رابع ایمان داشتند و معرفت او را از لوازم 
ایمان می دانستند. اما این تنها بحث شیخیان نبود. 
خود  نوشته های  برخی  در  احسائی  احمد  شیخ 
فاقد جسم  امام زمان؟جع؟  تصریح می کرد که 
اقلیم  در  و  قلیا  هور  عالم  در  و  است  عنصری 
هشتم زیست می کند و هر هنگام که اراده کند، 
می تواند در جسمی زمینی به اختیار خود حلول 
کند. در واقع شیخ احمد با این تبیین، مسئلة طول 
عمر امام زمان؟جع؟ را در نظام فکری خود حل 
کرده بود. شیخ احمد در رسالة رشتیه –که در 
جوامع الکلم منتشر شده است- هنگامی که مال 
دربارة  وی  از  رشتی  گیالنی  علی بن میرزا خان 
مقصود  که  می پرسد  این گونه  امام زمان  وجود 
او از این که حضرت حجت در هورقلیا زندگی 
می کند و ظهور و رجعت او در عالم مثال است، 

چیست؟ نوشته بود:
»الحجة؟جع؟ فی غیبته تحت هورقلیا فی تلک 
الدنیا فی قریة یقال لها کرعة فی وادی شمروخ. 
و روی انه فی طیبة و ان معه ثالثین بدال و کل 
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ظاهر  هو؟جع؟  و  الدنیا  تلک  من  القری  هذه 
الهلها. و اما اذا اراد ان یدخل فی هذه االقالیم 
السبعة، لبس صورة من صور اهل هذه االقالیم 
یة معرفه حتی  و ال یعرفه احد و ال تراه عین رؤ

تراه کل عین.«
ترجمه: حجت؟جع؟ در ]زمان[ غیبتش در هور 
»کرعه«  که  است  قریه ای  در  دنیا  آن  در  قلیا 
و  است.  »شمروخ«  وادی  در  و  می شود  خوانده 
روایت شده که او در »طیبة« است. و سی نفر 
همراه اویند و همة این قریه ها از آن دنیا است و 
او؟جع؟ برای اهل آن دنیا ظاهر است؛ اما هرگاه 
بخواهد در این اقالیم هفت گانه وارد شود، صورتی 
از صور اهل این اقالیم را می پوشد و هیچ کس او 
نحو شناختن  به  را  او  نمی شناسد و هیچ کس  را 

نمی بیند، تا این که همة چشم ها او را ببینند.1
و  تألیفات  برخی  در  احمد  شیخ  بنابراین 
نظریه پردازی های خود، امام عصر؟جع؟ را فاقد 
وسیلة  و  بود  دانسته  دنیا  این  در  عنصری  بدن 
حضور آن حضرت در اقالیم هفتگانه را پوشیدن 
لباس اهل این دنیا دانسته بود. این بدان معنا بود 
که هر هنگام که آن حضرت اراده می فرمود، 
می توانست در لباس اهل این جهان یا یکی از 
اهالی این جهان حلول کند و از این طریق در 
این عالم حضور یابد. در واقع حضور امام عصر 
جسد  در  حلول  پایة  بر  هفتگانه،  عوالم  در 
این  اعتقاد،  همین  پایة  بر  بود.  ثالث  شخصی 
امکان وجود داشت که آن حضرت، در جسم 

1. فیض، بشارت موهوم، صفحة 36 تا 38، احسایی، جوامع 
الكلم چاپ سنگی، جلد1، صفحة 103.

نایب خود حلول کند و در واقع با این توجیه، 
همچنین  شود.  حل  باب  ادعاهای  میان  تناقض 
ممکن بود که بعد از مرگ جسم عنصری باب، 
آن حضرت به اقلیم هشتم بازگردد و بار دیگر 
بازگردد.  جهان  این  به  یظهره اهلل  من  لباس  در 
با  باب،  که  دارد  وجود  احتمال  این  در واقع 
جسم  مورد  در  اعتقاد  همین  از  بهره گیری 
حضرت مهدی؟جع؟، برخی شیخیان را با خود 

همراه کرده باشد.
برخی  در  احمد  شیخ  که  است  ذکر  به  الزم 
دیگر از تألیفات خود، ضمن قبول وجود جسم 
اعتقاد  به نحوی  حجت؟جع؟،  حضرت  برای 
پیش گفته را نقض نیز کرده است که این دو 
تعالیم شیخ احمد، می تواند دستمایة  گانگی در 

پژوهشی دیگر باشد.
نتایج

و جوانی  دوران کودکی  در  باب  بی گمان   )1
پایة  بر  او  است.  گرفته  تأثیر  شیخیه  تعالیم  از 
محضر  به  محض  ارادت  با  و  تعالیم  همین 
امام زمان؟جع؟ که از ویژگی های شیخیه بوده 
 1260 سال  در  خود  دعوت  ابتدای  در  است، 
شیعة  ایمان،  رابع  رکن  را  خود  قمری  هجری 
برای  و  است  می دانسته  ظاهره  قریة  یا  کامل 
تالش  امام زمان؟جع؟  ظهور  زمینه سازی 
باب  نخستین  تألیفات  تمام  در  است.  می کرده 
قرآن  سوره های  تفسیر  و  تبیین  در  اکثراً  که 
کریم بوده است، او ضمن اشارات رمزگونه و 
تفسیرهای کنایی و اشاری، مکرراً به تصریح و 
با نقل روایات متعدد به وجود امام زمان؟جع؟، 
آن حضرت،  شخصیتی  و  شخصی  ویژگی های 
آن  غیبت  بحث  اربعه،  نواب  نام  و  ایشان  نام 
حضرت، طول عمر ایشان و مأموریت تاریخی 
و جهانی آن حضرت مطالبی را بیان کرده است 

که با اعتقادات امروز شیعیان در مورد حضرت 
مهدی؟جع؟ مطابقت کامل دارد و در طول این 
بیان شده است.. او در  مقاله بخش هایی از آن 
نوشتارهای خود تمنای شهادت و جان نثاری در 
راه آن حضرت را داشته و به پیروان خود برای 
آن پیروزی حتمی و ظهور کلی بشارت می داده 

و برای ظهور آن حضرت دعا می کرده است.
2( اما به ناگاه و از سال 1264 هجری قمری و 
پس از اجتماع بابیان در بدشت و اعالم قائمیت 
ناگهان  مریدان،  توسط  اسالم  آیین  نسخ  و  او 
تمامی این ادعاها رنگ می بازد و ادعای قائمیت 
باب به همراه نسخ آیین اسالم و تشریع دیانت 
میان  درونی  تضادی  و  می شود  جلوه گر  بیان 
می شود.  ایجاد  او  واپسین  و  نخستین  ادعاهای 
هر چند که تحلیل های متعدد سیاسی و اجتماعی 
دربارة علت این دگرگونی ادعا وجود دارد که 
از موضوع این مقاله خارج است، اما به هر حال 
پر  سال  شش  طول  در  باب  سخنان  ریشه های 
حادثة زندگی او را می توان در بستر اعتقادات 
بر  ادعایش  در  چه  کرد؛  جستجو  باب  شیخی 
»رکن رابع ایمان« و چه در ادعای »قائمیت« 
و چه در بشارت های متعدد باب به ظهور »من 
موعود  این  بی شمار  شباهت های  و  یظهره اهلل« 

جدید به حضرت حجت علیه السالم. 
قائمیت  ادعای  که  زمان  آن  در  باب حتی   )3
کرده است به بحث حلول حجت بن الحسن؟جع؟ 
آن  وجود  هرگز  و  شده  معتقد  خود  جسد  در 
نام  ضمن  بلکه  است.  نکرده  نفی  را  حضرت 
ایشان  وکالی  تأیید  در  آن حضرت،  از  بردن 
نیز مطالب بسیاری نوشته است. او حتی معتقد 
بوده است که حضرت حجت بار دیگر در قالب 
را  او  کار  و  کرد  خواهد  ظهور  یظهره اهلل  من 
از  بسیاری  با  البته  این  رساند.  خواهد  انجام  به 
ادعاهای پیروان بعدی باب از جمله بهاءاهلل در 

کتاب ایقان در تعارض است. چرا که آنان باب 
را همان امام دوازدهم دانسته اند و منکر وجود 
حضرت حجت؟ع؟ شده ا  ند و حتی وکالی آن 
همین  دانسته اند.  شیاد  و  دروغگو  را  حضرت 
ادعای  بودن  قابل جمع  غیر  برای  تعارض ها 
بهائیان با رفتار و نوشته های باب کافی به نظر 
باب  از  تبعیت  در  بهائیان  ادعای  لذا  می رسد. 
و من یظهره اهلل بودن بهاءاهلل غیر قابل پذیرش 

است.
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چکیده
اعتقاد به معاد و قیامت یکی از اصول اعتقادی اسالم است. آیین بهائی، آیینی نوظهور بوده که 
ادعای یکی بودن اصول اعتقادی خود با اصول اعتقادی اسالم را دارد. علی رغم ادعای پیشوایان 
و  نداشته  اسالم  با  مشترکی  وجه  آن،  ویژگی های  و  قیامت  معنای  مسئلة  در  بهائیت  بهائی، 
مفهومی به کل، متفاوت از اسالم و آیات قرآن ارایه داده است. این معنای جدید منجر به ایجاد 
چالش ها و تناقضاتی میان آیات قرآن گردیده که به موجب آن، تعدادی از آیات مربوط به 
قیامت و معاد، بدون توضیح و فاقد معنی می گردند. در این نوشتار سعی شده تا به چالش ها و 
تناقضات ایجاد شده حاصل از این نظریه جدید پرداخته شود و ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.  

این مقاله پاسخی به شبهة دوازدهم از جزوة رفع شبهات نیز می باشد.

کلیدواژه
 اسالم، بهائیت، معنای نوین قیامت، چالش ها، تناقض ها 

پاسخ به شبهات بهائی
چالش های معنای نوین قیامت در آیین بهائی

1زینب خانزاده

1. پژوهشگر حوزة دین
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مقدمه: 
از  پس  مي کند  اّدعا  که  است  آییني  بهائیت 
اسالم و در ادامة سلسلة ادیان الهي ظهور کرده 
است و بشر امروز براي دست یابي به سعادت، 
باید از آن پیروي کند. خاستگاه این آیین )و 
بود.  ایران  شیعي  و  اسالمي  جامعة  بابیت(  نیز 
از  برهه اي  هرکدام،  آیین  دو  این  پایه گذاران 
عمر خود را با ظاهري متدیّن به اسالم و تشّیع 

زیسته اند. )حسینی، وقتی همه برخیزند، 9( 
اساسی  اش  اصول  در  است  مدعی  بهائی،  آیین 
هیچ اختالف و تفاوتی با ادیان ابراهیمی پیشین 
ندارد )شوقی افندی، دور بهائی ص 32، اسلمنت، 
بهاءاهلل و عصر جدید، ص 94(. اعتقاد به معاد و 
قیامت یکی از اساسی ترین اصول اعتقادی اسالم 
ویژگی هایی  و  تعاریف  که  است  مسلمانان  و 

برای آن، در آیات قرآن بیان شده است.
اساس  وحدت  در  ادعایش  علی رغم  بهائیت، 
ادیان، تعریف نوینی از مفهوم قیامت ارائه داده 
و  قرآن  معنای آن در  با  اساسی  اختالفات  که 

اسالم دارد. 
ویژگی های  و  توصیفات  ابتدا  حاضر  مقالة  در 
مورد  آیین  دو  هر  منظر  از  قیامت  به  مربوط 
و  چالش ها  به  سپس  و  گرفته  قرار  بررسی 
نوین  مفهوم  از  حاصل  ایجاد شده،  تعارضات 

قیامت در آیین بهائی خواهیم پرداخت. 

1- قیامت از منظر اسالم
اعتقاد به قیامت و معاد یکي از اصول اعتقادي 
اسالم است و همة مسلمانان، با وجود اختالف 
این  طبق  پاي بندند.  بدان  جزئّیاتش،  در  نظر 
اعتقاد، انسان پس از مرگ، زندگي جدیدي را 
این  می کند.  آغاز  برزخي«  »زندگي  عنوان  با 
حیات جدید تا شروع قیامت کبري ادامه مي یابد 
و پس از آن، آدمي حیات جسماني دوباره اي را 
تجربه مي کند. قیامت صحنة دادگاه االهي براي 
داوري در مورد کردار آدمي در دنیاست. فرجام 
کار انسان در گرو این داوري است و او پس از 
آن، یا به سوي بهشت رهنمون مي شود، با همة 
نعمت ها و لّذت هاي جاودانش؛ یا به سوي دوزخ 

رانده مي شود، با تمام عذاب هاي ابدي اش.
اعتقاد به قیامت از ضروریّات دین1 اسالم است. 
دلیل آن را مي توان صراحِت آیات و روایاتي 
موضوع  گفته اند.  سخن  آن  دربارة  که  دانست 
آیات  موضوعات،  سایر  با  مقایسه  در  قیامت 
در  است.  داده  اختصاص  به خود  را  پرشماري 
میان حدود هزار آیه اي که در قرآن کریم به 
این مهم پرداخته، از الفاظ مختلفي براي اشاره به 
روز قیامت استفاده شده است که از جملة آنها 

مي توان موارد زیر را برشمرد:
یوم القیامه )آل عمران 194(، یوم الفصل )صافات 
21(، یوم الحسره )مریم 39(، الساعه )طه 15(، 
یوم الدین )فاتحه 4(، یوم التغابن )تغابن 9(، یوم 
یوم   )15 یوم التالق)غافر   ،)26 )ص  الحساب 
یوم   ،)32 )غافر  التناد  یوم   ،)18 )غافر  اآلزِفَه 

الجمع )شوری 7(، یوم الوعید )ق 20( 
بر اساس ویژگي هاي این روز که در جاي جاي 

قرآن بیان شده است:

1. ضروري دین به مطلبي گفته می شود که فرد با انكار آن 
از دایرة اسالم خارج گردد.

رخ  عالم  در  شدیدي  دگرگوني هاي   •
و...(  می پاشند  فرو  هم  از  )کوه ها  مي دهد 

)مزمل 14، قارعه 5( 
• مردگان از میان قبرها به قدرت خداوند، 
برمي خیزند و »بعث« رخ مي دهد. )حج 7( 

و  سپید  چهره هایي  داراي  نیکوکاران   •
خواهند  تار  و  تیره  صورت هایي  بدکاران 

داشت. )آل عمران 106 و 107( 
مي شود.  آگاه  خود  اعمال  از  هرکس   •

)مجادله 6( 
• در آن روز، داور دادگر خداوند خواهد 

بود. )یونس 93( 
داده  او  دست  به  فرد  هر  اعمال  نامة   •
دست  به  را  نیکوکاران  عمل  نامة  مي شود. 
به دست  بدکاران را  نامة عمل  راستشان و 

چپشان مي دهند. )حاقه 19 تا 32( 
• مردمان، براساس اعمالشان، به بهشت یا 
به جهّنم روانه خواهند شد. )آل عمران 185( 
خداوند  جاودانة  بهشت  به  نیکوکاران   •
وارد مي شوند و بدکاران را به جهّنم روانه 

خواهند کرد. )رعد 35( 
از مجرمان در جهّنم )تغابن 10(  • عّده اي 
و نیکوکاران در بهشت )هود 108( جاودانه 

باقي خواهند ماند. 
• مجرمان با انواع عذاب ها و عقوبت ها در 
خواهند  خود  زشت  اعمال  کیفر  به  جهنم، 
تا 44   42 واقعه   ،70 تا   62 رسید )صافات 
و 52 تا 56( و نیکوکاران با بهره مندی از 
انواع نعمت های مادی و معنوی، در بهشت، 

پاداش داده خواهند شد. )واقعه 27 تا 37( 
از حدود هزار آیة قرآن و هزاران روایتي که 
توضیح دهندة آیات اند، به وضوح بر مي آید که 

جسم  با  آدمي  که  است  روزي  همان  قیامت، 
حاضر  بزرگ  خداوند  پیشگاه  در  خویش 
و  محاسبه  مورد  او  دنیایي  اعمال  و  مي شود 
جاودانه اش  سرنوشت  و  مي گیرد  قرار  داوري 
است که  برداشتي  همان  این،  و  می  خورد  رقم 
از مفهوم  تا کنون،  اسالم  پیدایش  از  مسلمانان 
قیامت داشته اند. )حسینی و حیات شاهی، وقتی 

همه برخیزند، صص 7-4(

2- قیامت از منظر آیین بهائي
در  بهائیان،  قبول  مورد  منابع  قدیمي ترین 
میرزا  نوشته هاي  قیامت،  روز  معنای  خصوص 
علي محّمد شیرازي )معروف به سّید باب( است. 
بهائیان معتقدند او پیامبر بر حّقي بوده که پس 
به  و  کرده  ظهور  بهاءاهلل  از  پیش  و  اسالم  از 

ظهور وي بشارت داده است.
میرزا علیمحّمد باب در برخي نوشته هاي خود، 
به خصوص درکتاب» بیان« به تفصیل، معنای 

قیامت را از منظر خود تبیین کرده است:
» ملّخص ]= ُگزیده [ این باب آن که: مراد از 
است...  حقیقت  شجرة  ظهور  یوم  قیامت،  یوم 
حقیقت  اهل  ُعرف  عند  و  عنداهلل  آن چه  و 
از  که  است  این  است،  قیامت  یوم  از  مقصود 
وقت ظهور شجرة حقیقت در هر زمان، به هر 
اسم، الی حین غروب آن، یوم قیامت است؛ مثاًل 
قیامت  آن،  عروج  یوم  تا  عیسی  بعثت  یوم  از 
موسی بود... و بعد از یوم بعثت رسول اهلل تا یوم 
عروج آن، قیامت عیسی بود که شجرة حقیقت 
ظاهر شده در هیکل محّمدیّه، و جزا داد هر کس 
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که مؤمن به عیسی بود و عذاب فرمود به قول 
خود، هر کس مؤمن به آن نبود. و از حین ظهور 
شجرة بیان ]= باب[ الی ما یغرب ]= تا زماني 
که غروب کند[، قیامت رسول اهلل ؟ص؟ هست 

خداوند  قرآن،  در  که 
)علیمحمد  فرمود.«  وعده 
نقل  به   30 بیان ص  باب، 
مطبوعات  ملی  مؤسسه  از 
از  آیات  منتخبات  امری، 
اولی  نقطه  حضرت  آثار 

ص 75(. 
میرزا  او،  سخنان  ادامة  در 
)بهاءاهلل(  نوري  حسینعلي 
که   - ایقان  کتاب  در 
به  باب  دعاوي  اثبات  در 
به  تحریر درآورده-  رشتة 
نظریّه پرداخت  این  اثبات 
و تالش کرد تا ثابت کند 
معنایي  همان  به  قیامت 

است که باب توضیح داده است:
»...و مقصود از موت و حیات ـ که در کتب 
است...  ایماني  حیات  و  موت  ـ  است  مذکور 
َجاَءْت  و  الَوعیِد  َیوُم  َذلَِک  ورِ  الصُّ في  نُفَخ  »و 
َسائٌق و َشهِیٌد« که معني ظاهر  َمَعها  نَْفٍس  ُکلُّ 
است  دمیده شد در صور و آن  است:  این  آن 
یوم وعید که به نظرها بسیار بعید بود. و آمد هر 
نفسي براي حساب و با اوست راننده و گواه... 
مقصود از صور، صور محّمدي است که بر همة 
ممکنات دمیده شد و قیامت، قیام آن حضرت 
اجساد  قبور  غافلین که در  الهي. و  امر  بر  بود 

ایمانّیه  جدیدة  خلعت  به  را  همه  بودند،  مرده 
مخلّع فرمود و به حیات تازة بدیعه زنده نمود... 
خالصه معني آن که: هر عبادي که از روح و 
نفخة مظاهر قدسّیه در هر ظهور متولّد و زنده 
شدند، بر آن ها حکم حیات و بعث و ورود در 
جّنت محّبت الهّیه می شود و من دون آن، حکم 
نار  در  ورود  و  غفلت  و  موت  که   - آن  غیر 
کفر و غضب الهي است- می شود. و در جمیع 
کتب و الواح و صحائف، 
جام هاي  از  که  مردمي 
نچشیده اند  معارف  لطیف 
القدس،  روح  فیض  به  و 
فائز  ایشان  قلوب  وقت 
نشده، بر آن ها حکم موت 
قلب  و  بصر  نار و عدم  و 
هرگز  و  شده...  سمع  و 
عصر،  و  عهد  هیچ  در 
جز حیات و بعث و حشر 
و  انبیاء  مقصود  حقیقي، 
و  نیست.  و  نبوده  اولیاء 
تعّقل شود، در  اگر قدري 
حضرت،  آن  بیان  همین 
کشف جمیع امور می شود 
که مقصود از لحد و قبر و 
صراط و جّنت و نار چه بود. و لیکن چه چاره 
که جمیع ناس در لحد نفس محجوب و در قبر 
ایقان،  نوری،  )میرزاحسینعلی  مدفون اند«  هوي 

صص 74 تا 79(. 
پیشوایان  دیدگاه  در  آمد،  آن چه  به  توّجه  با 
زمان  مّدت  بر  منطبق  دین،  هر  قیامِت  بهائي، 
است.  بعدي   ِ دین   ِ پیامبر  تا مرگ  بعثت  بین 
هم چنین منظور از بهشت، ورود به رضاي االهي 
است که به باغي تشبیه شده و غرض از جهّنم، 
ورود به کفر و غضب خداوند است که از آن به 
آتش تعبیر شده است. معناي مرگ و زندگاني 

با توّجه به آن چه آمد، در دیدگاه 
دین،  هر  قیامِت  بهائي،  پیشوایان 
تا  بعثت  بین  منطبق بر مّدت زمان 
است.  بعدي   ِ دین   ِ پیامبر  مرگ 
ورود  بهشت،  از  منظور  هم چنین 
باغي  به  االهي است که  به رضاي 
تشبیه شده و غرض از جهّنم، ورود 
به کفر و غضب خداوند است که 
است.  شده  تعبیر  آتش  به  آن  از 
معناي مرگ و زندگاني و بعث نیز 
ادیان آسماني،  در همة گزاره هاي 

تنها معاني روحاني آن است.

ادیان آسماني،  در همة گزاره هاي  نیز  بعث  و 
تنها معاني روحاني آن است. قبر، تشبیهي براي 
هوي و هوس؛ لحد، توصیفي براي نفس است 
و ادعا شده که این مطلب در همة زمان  ها و در 
تمام کتب آسماني، به همین ترتیب بوده است.
در واقع، از منظر رهبران بهائي، مسلمانان به عمق 
مطالب قرآن پي نبرده اند و قرن ها به اشتباه و 
تمامي  است  قرار  که  کرده اند  فکر  بي جهت، 
انسان ها پس از مرگ، با همین جسم خود، در 
پیشگاه  در  اجتماعي همگاني،  در  قیامت،  روز 
خدا حاضر شوند و حساب و کتاب بر پا شود 
و هرکسي نسبت به اعمال خود پاسخ گو باشد. 
کاماًل  بهائي  آیین  رهبر  نزد  اندیشه اي  چنین 
بي اساس است و بنا بر دیدگاه ایشان، قیامت در 

همین دنیا برپا مي شود.
میرزا حسینعلي نوري باز دراین باره می نویسد:

براي  نشود  میّسر  ]دیدارخدا[  لقاء  این  و   ..."
احدي ااّل در قیامت که قیام نفس اهلل است به 
این است معني قیامت که  مظهر کلّّیة خود. و 
در کّل کتب مسطور و مذکور است و جمیع 
روایت  آیا  یوم...  آن  به  شده اند  داده  بشارت 
قاَم  »إذا  می فرماید:  که  نشنیده اند  را  مشهور 

القائُِم قاَمِت القیاَمًه؟« )همان، ص 94(. 
همو در جاي دیگر بیان کرده:

نار و  از حشر و نشر و جّنت و  الهي  "مقصود 
امثال این اذکار که در الواح الهّیه مذکور است، 
به حین ظهور... هر نفسي که  مخصوص است 
به کلمة بلي موقن شد، از صراط گذشت و به 
جّنت رضا فائز و هم چنین محشور شد، در زمرة 
مقّربین و مصطفین ]= برگزیدگان[ و عنداهلل از 
اهل جّنت و علّیّین و اثبات مذکور و هر نفسي 
در  شد،  ]روي گردان[  معرض  کلمةاهلل  از  که 
نار و از اهل نفي و سّجین و در ظل مشرکین 

ظاهره،  حیات  در  نار  و  جّنت  باري  محشور... 
)فاضل   " بود.  خواهد  و  بوده  اعراض  و  اقبال 
و   226 2، صص  جلد  خلق،  و  امر  مازندرانی، 

 )227

3- علل ارائة مفهوم جدید از قیامت
اما علِت این گونه تغییر معنای قیامت و تأویل 
آیات و مفاهیم روشن مربوط به آن چیست؟ 
بهائیان وجود اشکاالتی چند در آیات و روایات 
معنا  این گونه  برای  دلیلی  به عنوان  را  اسالمی 
کردن ذکر کرده اند )جزوة رفع شبهات، 1388 

ش ذیل پاسخ به سؤال 12(.1
3-1- اشکال اول: مبهم بودن کلیت موضوع. 

بهائیان، با استناد به آیة 187 سورة اعراف: 
ََّما  إِن ُقْل  ُمْرَساَها  َأیَّاَن  اَعِة  السَّ َعِن  »َیْسَألُونََک 

عِلُْمَها عِنَد َربِّي اَل ُیَجلِّیَها لَِوْقتَِها إاِلَّ ُهَو«
]که[  میپرسند  قیامت  درباره  تو  از  ترجمه: 
وقوع آن چه وقت است، بگو علم آن فقط نزد 
پروردگار من است جز او ]هیچ کس[ آن را به 

موقع خود آشکار نمی گرداند.
نزد  در  قیامت،  موضوع  کلیت  می کنند  ادعا 
پاسِخ  و  است  بوده  مبهم  و  سؤال  موردِ  مردم، 
بوده که  این  مورد،  این  در  از خدا  آنها  سؤال 
علم آن )روز قیامت( نزد پروردگار است و در 

وقت خودش آن را آشکار می گرداند. 
این  در  شده  یاد  اشكاالت  تمامی  است  ذکر  به  الزم   .1
در  منتشره  بهائیان  شبهات  رفع  جزوة  از  گرفته  بر  مقاله، 
www.rafe-shobahat. سایت  سوی  از   1388 سال 
سخن  بهائیان  ادعاهای  از  هرجا  و  می باشد   ning.com

گفته شده منظور ادعاهای ذکر شده در این جزوه است.

http://www.rafe-shobahat.ning.com
http://www.rafe-shobahat.ning.com
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الهی  آیین  ظهور  هنگام  را،  وقت  این  بهائیان 
قیامت  معنای  ابهامات  خدا  که  می دانند  جدید 
را برطرف کرده و معنای روشنی از آن ارایه 

داده است. 
ظهور  با  قیامت  هم زمانی  دوم:  اشکال   -2-3

قائم از دیدگاه بهائیان. 
وجود  اشکاالت،  جملة  از  بهائیان،  ادعای  به 
ایجاد  که  است  زمینه  این  در  مشهور  روایتی 
تناقض در معنای قیامت کرده و ما را مجبور به 

معنا کردن آن به گونه ای دیگر می کند.
متن روایت چنین است: 

اذا قام القائم قامت القیامه.
به پا  قیامت  برخاست  قائم  ترجمه: هنگامی که 

می شود. 
کتاب  در  بهاءاهلل  بار،  نخستین  را  روایت  این 
نیز بدون توجه  بیان کرده و پس از او  ایقان، 
به درست یا غلط بودن آن، مورد استفادة سایر 

نویسندگان بهائی قرار گرفته است.
که  می شود  گفته  روایت،  این  از  استفاده  با 
قیامت  و  شود  ظاهر  قائم  است  ممکن  چگونه 
)مانند  شده  ذکر  قرآن  در  که  نشانه هایی  با 
فروپاشیدن کوه ها، در هم پیچیده شدن خورشید 
و...( برپا شود و در آن هنگامه که برادر، برادر 
آیات  تأویل  به  قائم  حضرت  نمي شناسد،  را 

قرآن بپردازد؟! آیا شنونده اي خواهد داشت؟ 
استبعاد چنین  به دلیل  این سؤال،  از طرح  پس 
اتفاقی، نتیجه گیری می شود که معنِي نشانه های 
روز قیامت آن گونه که تصور می شود، نیست و 

باید به معنای باطنی آن توجه کرد. 

آیات  در  تناقض  وجود  سوم:  اشکال   -3-3
قرآن درصورت اکتفا به معنای ظاهری آیات 

قیامت.
را  قیامت  به  مربوط  آیات  ظاهری  معنای  اگر 
بسیاری  تناقضات  به  بگیریم،  در نظر  قرآن  در 
شده  فرموده  جایي  در  مثاًل  می کنیم.  برخورد 
جاي  در  و  مي شود  گداخته  فلز  مانند  آسمان 
و  مي شود  نیم  دو  به  آسمان  فرموده که  دیگر 
را  گداخته  فلز  آنکه  حال  مي شود،  پراکنده  یا 
نمي توان از هم شکافت، پراکنده و یا لوله کرد. 
همچنین سنگ نمي تواند مانند پشِم زده شود. و 
چنین مطالبی دور از ذهن است و امکان ندارد. 
پس باید دانست که منظور از شمس و قمر و 

کوه و... چیزي غیر از معاني ظاهري است.
به عنوان نمونه: »گذشته از این، اگر معاني قیامت 
می رسیم  تناقض  به  بگیریم  نظر  در  ظاهري  را 
مثال در جایي فرموده شده، آسمان مانند سرب 
که  فرموده  دیگر  جاي  در  و  می شود  گداخته 
آسمان مانند لوله اي به هم پیچیده می شود. حال 
دیگر  و  می شود؟  لوله  گداخته  سرب  چگونه 
زده  پشم  مانند  می تواند  چگونه  سنگ  آنکه 

شود؟« )رفع شبهات، 53(.
3-4- اشکال چهارم: عبث بودن آفرینش در 

صورت نابودی آن.
به اعتقاد نویسندگان بهائی »اگر قرار بود روزي 
دنیا به پایان برسد براي چه خدا آن را آفرید؛ 
آیا این کاري عبث نبوده؟ اگر روزي خلقت به 
پایان برسد، نعوذ باهلل نسبت خالقیت از خداوند 
سلب می شود زیرا صفات ذات الهي لم یزل بوده 
از  که  دانست  باید  پس  بود.  خواهد  الیزال  و 
شمس و قمر و کوه و... منظور چیزي غیر از 

معاني ظاهري است.« )همان(.

3-5- اشکال پنجم: عدم امکان غفلت مردم از 
حادثة قیامت با ابعاد گسترده آن.

 بهائیان می گویند چگونه امکان دارد در حالي که 
به طور ناگهاني آسمان مانند فلز گداخته شده و 
حرارت چنان فراگیر می شود که کسي را یاراي 
نفس کشیدن نیست، غیر مؤمنین، با دیدن این 
نشانه های روشن، باز هم از آن »غافل« باشند، 
از وقوع آن آگاه نشوند و خصوصًا بعد از اینکه 
»امر به انجام رسد« در »غفلت« غوطه خورند و 
ایمان نیاورن از طرفی در حالي که عدالت برقرار 
لعنت  و  انکار  را  یکدیگر  مردم  هم،  باز  شده، 
کنند و حتي این حوادث را جادو بدانند؟! آیا 
نباید این عالئم و نشانه ها آن قدر قوي باشند که 
مجالي براي ادامه بي اعتقادي و غفلت و لعنت 

باقي نماند؟ 
3-6- اشکال ششم: عدم امکان عقلی و علمی 

برخی نشانه های قیامت.
علمی  ایرادات  شده،  وارد  اشکاالت  جملة  از 
سقوط  مثل  است  قیامت  روز  ویژگی های  به 
این که مردم  بر زمین و  فروافتادن ستارگان  و 
امروز می دانند که هر ستاره چندین هزار برابر 
زمین است و فرو ریختن آنها در زمین - جسمي 

هزاران برابر کوچک تر- ممکن نیست. 

4- نقد و بررسی اشکاالت
شده  وارد  اشکاالت  بررسی  به  مقاله  ادامه  در 
از سوی بهائیان بر آیات قرآن، در صورت در 
نظر گرفتن معنای ظاهری مفهوم قیامت خواهیم 

پرداخت.
4-1- پاسخ اشکال اول: 

وقوع  زمان  از   ،)187 )اعراف  مذکور  آیة  در 
قیامت سؤال شده اما مبلغان بهائی، آن را سؤال 
در صورتی  کرده اند.  قلمداد  قیامت  معنای  از 

که آیه قرآن دربارة سرگردانی مردم در زمان 
ایشان در  بر سرگردانی  قیامت است و داللتی 
معنای قیامت نداشته، استفاده از آن نا بجا به نظر 

می رسد.
آیة فوق بیانگر آن است که زمان وقوع قیامت، 
برای مردم مبهم بوده )و هست( و دربارة آن 
از خدای متعال سؤال می کنند و پاسخ می شنوند 

که تنها خدا زمان وقوع آن را می داند و بس. 
بودن  مبهم  مورد  در  آیه،  این  به  استناد  با  اما 
چراکه  گفت  سخنی  نمی توان  قیامت،  معنای 

موضوِع آیه، ربطی به آن ندارد. 
قرآن  از آیات  پیش تر،  مستنداتی که  البته  و   
حقیقتًا  که  است  آن  دهندة  نشان  شد،  آورده 
توضیح قرآن در مورد معنا و ویژگی های روز 
مسئله ای  بوده و  بسیار روشن و صریح  قیامت 

گنگ و مبهم نیست. 
4-2- پاسخ اشکال دوم: 

اواًل باید توجه داشت که از روایت مذکور، لزومًا 
معناي »یکي بودن« قیامت و قیام قائم برداشت 
نمي شود و مي توان از آن، محّقق شدن دو واقعة 
اّما  مستقّل اما به ترتیب را نیز برداشت کرد؛1 
ب  دهد،  رخ  الف  »هرگاه  گزارة:  از  دیگر،  عبارت  به   .1
صورت مي گیرد.« هم  مي توان یكي بودن و ترادف زماني 
این دو را برداشت کرد )مانند این جمله: هروقت اسفند ماه 
تمام شود، زمستان به اتمام مي رسد(. هم این را که الف و 
ب مستقل اند اّما الف حتمًا قبل از ب رخ مي دهد )هر وقت 
کالس های ترم به اتمام برسد، امتحانات برگزار مي شود(. 
جناب بهاءاهلل تنها برداشت اول را مّد نظر داشته اما اگر این 
با برداشت دوم مقصود باشد، می توان مفهوم آن را  جمله 
درست پنداشت. چون – همان گونه که در روایات شیعه و 
نخواهد  برپا  قیامت  قرار گرفته است-  سّني مورد تصریح 
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پر اشکال تر از داللت این جمله، سند آن است: 
تبع  به  و  بهاءاهلل  جناب 
ایشان نویسندگان بهائی این 
عبارت را »روایِت مشهور« 
 )95 ص  )ایقان  دانسته اند 
از  هیچ یک  در  درحالی که 
چنین  شیعه  روائي  کتب 
را  آن  و  نشده  نقل  حدیثي 
در تألیفات ِمهم ِهیچ یک از 
محّدثان، نمي توان پیدا کرد 
از  استفاده  با  امروزه  حّتي 
نرم افزارهاي  پیشرفته ترین 
بین  در  حدیث  جستجوي 
مجموعه هاي متعّددي شامل 
اصلي  حدیثي،  متعّدد  کتب 
و فرعي، بزرگ و کوچک 
ِ»مشهور«  روایت  این  نیز 
قابل یافت نیست! و جناب 
در  سبب  این  به  بهاءاهلل 
جعل  جّدي  اتهام  معرض 

حدیث قرار دارد.
نویسندة  و  معروف  مبلّغ 

نامدار بهائي، "اشراق خاوري" در کتابی که در 
شرح کتاب ایقان به نام "قاموس ایقان" نوشته، 
پس از رسیدن به این جملة بهاءاهلل توضیحاتي 
داده و سندی بر صحت آن ارائه کرده است. این 
کتاب - آن گونه که نویسنده اش در آغاز آن 
اشاره کرده - بنا به درخواست محفل ملّي ایران 
و به منظور »تبیین و توضیح مطالب مندرجه« 

شد، مگر آنكه پیش از آن قائم موعود؟جع؟ قیام کند.

در کتاب ایقان، ظرف مّدتي متجاوز از دو سال 
نگاشته شده است. 

القیامه"  قامت  القائم  قام  "إذا  عبارت:  ذیل  او 
توضیح داده است:

"این حدیث از احادیث مشهورة مرویّه از صادق 
آل محّمد است که دربارة 
قیامت فرموده و آن را به 
ظهور و قیام طلعت موعود 
محمد،  آل  قائم  منتَظر، 
است.  فرموده  تأویل 
احمد بن  شیخ  اکبر  شیخ 
علیه  االحسائي  زین الدین 
در  الرضوان  و  الرحمه 
شرح عرشّیه در ذیل بیان 
از  آن،  اقسام  و  قیامت 
کبري،  و  صغري  قیامت 
شریف  حدیث  این  به 
است.  فرموده  اشارت 
 " الرحمه:...  علیه  قوله 
قاموس  خاوری،  )اشراق 

ایقان، ج1، ص 52( 
از  صفحاتي  متن  سپس 
عرشیه«  رسالة  شرح   «
نوشتة شیخ احمد احسائي 
بخشي  و  کرده  نقل  را 
مورد  جملة  متضّمن  که 

گفتگو است را عینا درج می نماید:
الصغری  ِللقیامه  و  الرحمه  علیه  قوله  الی   ...."

راد بها قیام القائم ِمن 
ُ
 المعنی و ی

ُ
یث

َ
ِاطلاق ِمن ح

 الصادِق؟ع؟ 
ِ

دیِث عن
َ

د فی الح
َ

د کما َور
ّ

آل محم

الذی  تهم 
َ

ِرجع او  القیامه  قامت  القائم  قام  اذا 

دولتهم  ظهوِر   
ُ

مطلق او  ع  الحسین  خروج  ها 
ُ
ل

َ
اّو

اولها ظهورقائمهم و آخرها خروج رسول اهلل  التی 

ایشان  به تبع  و  بهاءاهلل  جناب 
عبارت  این  بهائی  نویسندگان 
دانسته اند  مشهور«  »روایِت  را 
در  درحالی که   )95 ص  )ایقان 
شیعه  روائي  کتب  از  هیچ یک 
آن  و  نشده  نقل  حدیثي  چنین 
از  هیچ یک  مهم  تألیفات  در  را 
حّتي  کرد.  پیدا  نمي توان  محّدثان، 
پیشرفته ترین  از  استفاده  با  امروزه 
حدیث  جستجوي  نرم افزارهاي 
متعّددي  مجموعه هاي  بین  در 
اصلي  حدیثي،  متعّدد  کتب  شامل 
نیز  کوچک  و  بزرگ  فرعي،  و 
یافت  قابل  »مشهور«  روایت  این 
این  به  بهاءاهلل  جناب  و  نیست! 
جعل  جّدي  اتهام  معرض  در  سبب 

حدیث قرار دارد.

الاموات  من  حشرکثیٍر  ذلک  علی  ل 
ُ

د
َ
ی ا 

ّ
ِمم و  ص 

تاتی  یوم  فارتقب  قوله  مثل  کثیر  الایات  من  و 

ه 
َّ
ان الیُم   

ٌ
ذاب

َ
ع هذا   

َ
الناس یغشی  بدخان  السماء 

 هِذِه 
َ

عند قیام القائم ع و آیة القیامة الکبری بعد

الآیات.... الخ" 

شیخ  عرشیه  رسالة  شرح 
کتب  زمرة  در  احسائي 
حدیثي برشمرده نمي شود؛ 
احمد  شیخ  همچنین 
و13   12 قرن  در  احسایی 
می زیسته  قمری  هجری 
از  روایت  نقل  امکان  و 
نداشته  را  صادق؟ع؟  امام 
که  درصورتی  لذا  است. 
روایتی تنها از او نقل شود 
شیعی،  قبلی  کتب  در  که 
ندارد،  سابقه ای  هیچ گونه 

از درجة اعتبار ساقط است. در عین حال مراجعه 
به همان کتاب نیز نتیجه اي جالب در بردارد... 
در نسخة خطي رسالة عرشّیة شیخ احمد موجود 

در کتابخانه ملي ایران آورده شده است: 
و  المعني  حیث  من  إطلاق  الصغري   

ْ
للقیمه و 

اهلل  د صلی 
ّ

آل  محم من  )ع(  القائم  قیام  بها  یراد 

ها 
ُ
أّول تي 

ّ
ال السلام  علیهم  رجعتهم  أو  وآله  علیه 

التي  دولتهم  ظهور  مطلق  أو  ع  الحسین  خروج 

أّولها ظهور قائمهم علیه و علیهم السلام و آِخُرها 

 
ّ

یدل ا 
ّ

مم و  وآله  علیه  اهلل  صلی  اهلِل  رسول  خروج 

الآیات  من  و  الأموات  من  کثیر  حشر  ذلك  علي 

السماء  تأتي  یوم  »فارتقب  قوله:  مثل  کثیر 

إنه  الیم«  عذاب  هذا  الناس  یغشي  مبین  بدخان 

ل مخرجه 
ّ

ل اهلل فرجه و سه
ّ

عند قیام القائم عج

و آیة القیمة الکبري بعد هذه الآیات قوله: »یوم 

القرآن  و  منتقمون«  ا 
ّ
إن الکبري   

ْ
البطشه نبطش 

)همچنین  کثیر...  فیه 

العرشیه  شرح  به  بنگرید 
الجزء 3 ص 10 به نقل از 

سایت االبرار( 
مشخص  که  همان طور 
است، شیخ احمد در رسالة 
یادشده از ظهور قائم؟جع؟ 
صغري«  »قیامت  تعبیر  با 
راستای  در  و  کرده  1یاد 
همین تعبیر، مطالبي را بیان 
خاوري  اشراق  و  داشته 
او  مطالب  نقل  ضمن  در 
بي سند  عبارت  ناگهان، 

بهاءاهلل را نیز جاي داده و آورده است!
قامت  القائم  قام  »إذا  جملة  دیگر  عبارت  به 
مشهور"  "روایت  را  آن  بهاءاهلل  که   -»

ً
القیامه

خوانده - حّتي در این کتاِب فرعي ِشیخ احمد 
خاوري  اشراق  و  ندارد  خارجي  وجود  هم 
متِن  در  دستبرد  با  علمی،  موازین  به  بی توجه 
کتاِب شیخ، برای آن سندی ساختگی نقل کرده 
بر  همه  وقتی  شاهی،  حیات  و  )حسینی  است 

خیزند، صص 74-69(. 

1. البّته باید توّجه داشت که کاربرد این تعبیر – جدا از این 
که آیا منشأ صحیح روائي و دیني دارد یا این که اصطالحي 
عنوان  به هیچ  شده-  وضع  دانشمندان  توّسط  که  است 
منافي معناي معاد جسماني از دیدگاه شیخ نیست؛ چراکه او 
هم زمان با استفاده از این تعبیر )قیامت صغري( براي قیام 
امام زمان، از معاد جسماني نیز در جایگاه خود یاد مي کند 
)قیامت کبري( و وجود قیامت در معناي اصیل آن )قیامت 
مورد  متون دیگرش  در  و هم  متن  این  در  را هم  کبري( 

تصریح قرار مي دهد.

قام  »إذا  جملة  دیگر  عبارت  به 
بهاءاهلل  که  القیامًه«-  قامت  القائم 
خوانده  مشهور"  "روایت  را  آن 
ِشیخ  فرعي  کتاِب  این  در  حّتي   -
و  ندارد  خارجي  وجود  هم  احمد 
موازین  به  بی توجه  خاوري  اشراق 
کتاِب  متِن  در  دستبرد  با  علمی، 
شیخ، برای آن سندی ساختگی نقل 

کرده است. 
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4-3- پاسخ اشکال سوم: 
نویسندة  روش  مهم ترین 
بیان  اینجا،  در  اشکال 
جمع  او  است.  استبعاد 
توصیف شده  اتفاقات  میان 
در  را  قیامت  روز  برای 
ممکن  غیر  خود  ذهن 
این که  بیان  با  و  می داند 
قیامت  به  مربوط  اتفاقات 
با ذهن جور در نمی آید و 
نمی توان آن را تصور کرد 
و... سعی می کند در ذهن 
آیات  نماید،  القا  خواننده 

قرآن، درصورت عدم تأویل در مفهوم قیامت، 
چون  و  می گیرند  قرار  تناقض  در  یکدیگر  با 
تناقض  امکان  و  است  قطعی  قرآن  بودن  الهی 
این  از  رهایی  برای  پس  ندارد،  وجود  آن  در 

مخمصه باید به تأویل آن روی آورد.
در پاسخ باید گفت که استبعادهای بیان شده، 
برپایی  اساِس  آن،  با  بتوان  که  نیستند  مسائلی 
تمامی  میان  منکر شد. چه که جمع  را  قیامت 
این ویژگی ها بستگی به قدرت تصور فرد دارد. 
اگر نویسنده نمی تواند آن را تصور کند، دلیلی 
نمی تواند  پدیده هایی  چنین  که  نیست  آن  بر 
تصوری  مردم  نیز  پیش  سال  بیفتد. صد  اتفاق 
از تلویزیون و ماهواره های مخابراتی نداشتند و 
بتوانند  و  بنشینند  خانه هایشان  در  این که  فکر 
بدون طی مسافت، مردمان فرسنگ ها دورتر از 
غیر  برایشان  ببینند،  را  دیگر  قاره ای  در  خود 
ممکن بود؛ اما امروزه مسئله ای بسیار عادی به 

نظر می رسد. نشانه های مربوط به روز قیامت نیز 
مشابه همین مثال است. واقعیت این است که ما 
با عقل خود می توانیم امکان وقوع چنین اتفاقاتی 
را تصدیق کنیم و نیز با قدرت تصور و تخیل 
نماییم.  خود تا حدودی آن را در ذهن ترسیم 
اما این که نشانه های وقوع 
قیامت دقیقًا و عینًا به چه 
اتفاق  باید  است  صورت 
از  قبل  و  ببینیم  تا  بیفتد 
می توانیم  تنها  آن،   ِ وقوع 
و  تصدیق  را  آن  امکان 
حدود آن را تصور نماییم. 
و  تلویزیون  مثل  )درست 

ماهواره(.
که  دیگری  مهم  نکته 
است،  الزم  آن  به  توجه 
وجه تشبیه در آیات قرآن 
در  است که  فرموده  قرآن کریم  است.  کریم 
نقرة  یعنی  ُمهل  همانند  آسمان  قیامت  روز 

گداخته می شود )سورة معارج، آیه 8(.
به  مهل،  کلمة  از  قبل  »کاف«  حرف  وجود   
شریفه  آیة  این  در  تشبیه  یک  وجود  معنی 
اتفاق  است. هنگامی که در هر زبان، تشبیهی 
می افتد، یافتن وجه شبه، مهم ترین کار برای فهم 
می تواند  جمله  اشتباه،  در صورت  و  است  متن 
همین  شود.  تفسیر  گوینده  مقصود  برخالف 

اتفاقی که برای نویسنده بهائی افتاده است. 
در این آیه شریفه، تشبیه آسمان به نقرة مذاب 
به  تبدیل  به آن معنی نیست که آسمان  لزومًا 
نقرة مذاب می شود یا ذوب می گردد. در واقع 
وجه شباهت می تواند در مایع شدن نباشد. بلکه، 
یعنی  باشد.  شدن  ناپایدار  و  رفتن  فرو  درهم 
آسمان همانند نقرة ذوب شده که شکل و حالت 
پایداری ندارد، ناپایدار خواهد شد و این مفهوم، 

مسائلی  شده،  بیان  استبعادهای 
اساِس  آن،  با  بتوان  که  نیستند 
برپایی قیامت را منکر شد. چه که 
ویژگی ها  این  تمامی  میان  جمع 
دارد.  فرد  تصور  قدرت  به  بستگی 
اگر نویسنده نمی تواند آن را تصور 
کند، دلیلی بر آن نیست که چنین 

پدیده هایی نمی تواند اتفاق بیفتد.

قرار  اشاره  مورد  که  دیگری  آیات  تمام  با 
تناقضی  هیچ گونه  و  است  تطبیق  قابل  گرفته، 
البیان ج 13 ص  اطیب  نیست. )طیب،  در آن 
186( به عنوان احتمالی دیگر، ممکن است وجه 
رنگ  در  شده،  نقرة گداخته  به  ِآسمان،  تشبیه 
گداخته  ِنقرة  رنگ  به  آسمان  یعنی  باشد.  آن 
شده در می آید. بدیهی است که در این صورت، 

مانعی برای دو نیم شدن یا 
درهم پیچیده شدن آسمان 
داشت.  نخواهد  وجود 
مالحظه می گردد با وجود 
برای  مختلف  احتماالت 
این وجه شباهت، نمی توان 
تنها یک تفسیر از آن را 
پذیرفت و بر اساس همان 
مذاب  )یعنی  تفسیر  یک 
مورد  در  آسمان(  شدن 
سخن  آن  تأویل  لزوم 
مبنا،  همین  بر  و  گفت 
قیامت  روز  برپایی  اصل 

را انکار کرد.
نکتة دیگری که باید به آن توجه داشت، طوالنی 
بودن روز قیامت و وجود مواقف و موقعیت های 
متعدد در آن است. در برخی روایات برای روز 
از  موقف ذکر شده که هر یک  پنجاه  قیامت 
آنها هزار سال به طول می انجامد )شیخ طوسی، 
االمالی، 36( و این مطلب را تفسیر قول خداوند 
در آیة 4 سورة معارج دانسته اند )کلینی، الکافی، 
ج8 ص 143(. در این مدت عالوه بر حساب و 
کتاب اعمال بندگان، اتفاقات مهم دیگری نیز 
در صحرای محشر به وقوع می پیوندد که بیان 

آن  از حوصلة این مقاله خارج است. 
این که تصور کنیم، تمام اتفاقات پیش بینی شده 
قیامت  روز  به  مربوط  که  کریم  قرآن  در 

افتاد،  خواهد  اتفاق  هم زمان  صورت  به  است، 
بدون دلیل است. بلکه ممکن است هر یک از 
مربوط  فوق،  توصیف های 
به موقفی از مواقف قیامت 
باشد که لزومًا هم زمانی در 
وقوع این پدیده ها به وجود 
نیز  تفسیر  این  با  نیاید. 
می توان قیامت را به همان 
معنای ظاهری آن در قرآن 
کریم در نظر گرفت، بدون 
آیات  میان  تعارضی  آنکه 
باشد  آن پدید آید و الزم 
مفهوم روز قیامت، به روز 
تفسیر  بعدی  پیامبر  ظهور 

شود.

4-4- پاسخ اشکال چهارم: 
در پاسخ باید گفت که اتفاقًا اگر دنیا فرجامی 
داشته باشد خلقت آن دارای هدف است و اگر 
نبود  آن  برای  فرجامی  و  بود  االبد  الی  خلقت 

کاری عبث و بیهوده به نظر می رسید. 
الهی  از صفات ذات  ادعا شده که خالقیت  اما 
است که لم یزل و الیزال بوده و هرگز از خدا 
سلب نخواهد شد. به عبارت ساده تر خدا همواره 
باید خلق کند و دست او در خلق نکردن اشیا 
دقیقًا  این  که  است  این  حقیقت  است.  بسته 
همان سخن یهود است که می گفتند دست خدا 
بسته است 1 البته نویسندة اشکال نیز با بیان این 
ِه َمْغُلولٌَة ُغلَّْت أَْیِدیِهْم َولُِعُنوا بَِما َقالُوا  1. َوَقالَِت الَْیُهوُد َیُد اللَـّ
و یهود گفتند: »دست خدا بسته است.« دست های خودشان 

وجود حرف »کاف« قبل از کلمة 
مهل، به معنی وجود یک تشبیه در 
هنگامی که  است.  شریفه  آیة  این 
در هر زبان، تشبیهی اتفاق می افتد، 
کار  مهم ترین  شبه،  وجه  یافتن 
متن است و در صورت  فهم  برای 
برخالف  می تواند  جمله  اشتباه، 
تفسیر شود. همین  مقصود گوینده 
بهائی  نویسنده  برای  که  اتفاقی 

افتاده است.
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مطلب به طور ضمنی مهر تأییدی بر این اعتقاد 
زده و جالب اینجاست که بهائیان، خود در رد 
اعتقاد قوم یهود را  این  اسالم،  پیامبر  خاتمیت 

مورد انتقاد قرار می دهند.1
نکتة حائز اهمیت دیگر آن است که تحوالت 
روز قیامت، هرگز به معنای پایان خلقت نیست. 
انجام  و  قبلی  خلِق  دگرگونی  معنی  به  بلکه 
خلقتی جدید است. براساس تعالیم قرآن، خلقت 
برپایی  با  موجود،  شکل  به  زمین  و  آسمان ها 
براساس  جدید،  خلقتی  و  می ریزد  فرو  قیامت 
بهشت و جهنم شکل می گیرد و هستی تا زمانی 
تعلق گیرد، دوام  ادامة آن  بر  ارادة خداوند  که 
خواهد یافت. بر اساس این تعلیم قرآنی، خداوند 
متعال در چنین شرایطی از خلقت منتزع نگردیده 

و اشکال به انتفاع مقدم نیز بی پایه است. 
4-5- پاسخ اشکال پنجم:

پاسخ به این اشکال نیز بسیار ساده است. چرا 
که اگر کمی در ویژگی های روز قیامت دقت 
به  را  این روز  متعال،  کنیم می بینیم که خدای 
جهت ایمان آوردن افراد برپا نمی کند و اصوال 
دنیا هرکس، هر  بود که در زندگی  قرار  اگر 
گناهی که می خواست و می توانست، انجام دهد 
زنده  و  شود  برپا  قیامت  روز  بعد  و  بمیرد  و 
و  کند  توبه  قیامت  نشانه های  دیدن  با  و  شده 
روی برگرداند، این گونه همه مؤمن می شدند و 
آزمایش انسان ها که در قرآن کریم بارها مورد 

اشاره قرار گرفته است، جایگاهی نداشت. 
از رحمت خدا دور  [ آن چه گفتند،  به ]سزای  و  باد.  بسته 

شوند. مائده آیه 64
1. بنگرید به جزوة رفع شبهات، ذیل جواب سؤال 15.

این  متعال،  خدای  که  است  این  حقیقت  اما 
اعمال  بررسی  و  حسابرسی  جهت  به  را  روز 
پرسش  روز  و  داده  قرار   )6 )مجادله  بندگان 
و  آوردن  ایمان  برای  مجالی  و  است  پاسخ  و 
کافر شدن نیست.2 در این روز، فرصت انسان ها 
برای ایمان و عمل پایان یافته و انسان ها دقیقًا 
یا  )مؤمن  داشته اند  دنیا  در  که  حالتی  همان  با 
کافر( مبعوث می شوند و اساسًا به همین علت 
یوم  قیامت،  روز  نام های  از  یکی  که  است 
انسان ها  که  روزی  است،   )39 )مریم  الحسره3 
در حسرتند که چرا قبل از فرا رسیدن قیامت، 
ایمان نیاورده و مؤمن نشدند. در حقیقت، آنها 
اما  یافته اند  آگاهی  خویش  گمراهی  به  نسبت 
آوردن  ایمان  و  بازگشت  برای  فرصتی  دیگر 
افراد،  غفلت  نمود  توجه  باید  همچنین  ندارند. 
به معنی پنهان بودن عوامل روز قیامت نیست، 
در  قیامت  روز  از  ایشان  غفلت  معنی  به  بلکه 
با همان حالت  است که  ایشان  دنیایی  زندگی 
در روز قیامت مبعوث می شوند و در برابر این 
سر  آنکه  جز  ندارند  چاره ای  عظیم،  حقیقت 

تسلیم فرود آورند.
4-6- پاسخ اشکال ششم:

اساس اشکال فوق، به کتاب ایقان باز می گردد. 
عالماِت  ذکر  در  کتاب  این  در  بهاءاهلل  جناب 
ظهورِ بعد - که آن را مصادف با وقوع قیامت 
دین قبل می داند - به جمله ای از انجیل متی باب 
24 آیات 29 و 30 اشاره کرده که اصل آن به 

شرح ذیل است: 

2. در بررسی ویژگی های روز قیامت، آیات مربوطه اشاره 
شد. 

3. َوأَنِْذْرُهْم َیْوَم الَْحْسَرِة إِْذ ُقِضَي األْْمُر َوُهْم ِفي َغْفلٍَة َوُهْم 
اَل ُیْؤِمُنوَن: و آنان را از روز حسرت بیم ده آنگاه که داوری 
انجام گیرد و حال آنكه آنها در غفلتند و سر ایمان آوردن 

ندارند، مریم 39.

آفتاب  فی الفور  ایام،  آن  زحمت  از  بعد  »و 
تاریک خواهد گشت، و ماه نور خود را نخواهد 
و  افتاد،  خواهند  فلک  از  ستارگان  و  بخشید، 

قوت های آسمان متزلزل خواهد شد.«
اما بهاءاهلل این جمالت را از انجیل متی در کتاب 

ایقان خود به صورت زیر آورده است: 
مس  »و لِلَوقِت مِن بَعِد ضیِق تلَک االَیّامِ ُتظلَم الشَّ
مَِن  تََتساَقُط  الَکواِکُب  و  َضوَءُه  ُیعطی  والَقَمُرال 
.حیَنئٍِذ تَظَهُر َعالماُت  ماء َو ُقّواةُ االَرِض تَرتجُّ السَّ
ابنِ االنساِن فی الّسماء َو َیُنوُح ُکلُّ َقبائِِل االَرِض َو 
ماء َمَع ُقّواةٍ و  َیروَن ابنَ اإلنسان آتیاً َعلی سحاِب السَّ

َمجٍد َکبیٍر و ُیرِسُل َمالئَِکَتُه 
الَعظیِم«  الّساُفورِ  َصوِت  مَع 
انتهی. ترجمه آن به فارسی 
این است که بعد از تنگی و 
ابتال که همه مردم را احاطه 
افاضه  از  شمس  می نماید 
ممنوع می شود یعنی تاریک 
اعطای  از  قمر  و  می گردد 
نور باز می ماند و ستاره های 
سماء بر ارض نازل می شوند 
متزلزل  ارض1  ارکان  و 
ایقان  )بهاءاهلل،  می شود.« 

ص 16( 
او عبارات  بهاءاهلل، می بینیم  نقل قول  به  با دقت 
انجیل را که در اصل به زبان عبری بوده یک بار به 
زبان عربی و بار دیگر به زبان فارسی )و البته نه با 
عبارت های موجود در اناجیل فعلی( آورده است.2

1. توجه کنید که در عبارت انجیل ارکان آسمان ذکر شده و 
بهاءاهلل به اشتباه به ارکان ارض اشاره کرده است. 

2. البته به نظر می رسد آوردن عبارات عربی از انجیل توسط 
بهاءاهلل کاری بیهوده بوده چرا که زبان اصلی انجیل عبری 
است نه عربی و اگر نیت به این بود که بر دقت مستندات 
انجیل در متن  باید عبارت های عبری  اضافه شود  و متن 

گنجانده می شد نه عربی.

همچنین، در ذکر نشانه های قیامت، به عبارت 
اشاره  ماء«  السَّ مَِن  تََتساَقُط  »الَکواِکُب  عربی 
نموده که با کمال تعجب می بینیم در معنی آن 
دخل و تصرفی داشته و کلمة »بر ارض« )بر 
به جای  یعنی  نموده است  اضافه  نیز  را  زمین( 
خواهند  فلک  از  ستارگان  »و  صحیح  ترجمة 
ارض  بر  سما  ستاره های  »و  شده  گفته  افتاد« 

نازل می شوند«.
اساسًا  این که،  به  توجه  با 
در  ارض«  »بر  کلمة 
وجود  انجیل  اصلی  جملة 
از  را  بهاءاهلل آن  و  نداشته 
است.  کرده  اضافه  خود 
همین اشکال و افزودن به 
انجیل به کتاب های عباس 
افندی نیز راه یافته و باعث 
تشدید این ابهام نزد مبلغان 
نیز  او  است.  شده  بهائی 
بدون آنکه به اصل کتاب 
مقدس مراجعه کند، همین عبارت را با توضیح 
او  است.  نقل کرده  کتاب های خود  در  بیشتر 

می نویسد: 
عالئم  است  منوال  این  بر  مسیح  ثانی  »مجیء 
و شروطی که بیان شده، جمیع معانی دارد؛ نه 
از  باشد،  ظاهر  به حسب  اگر  ظاهر.  به حسب 
زمین  روی  بر  نجوم  »جمیع  مي فرماید:  جمله 
بي شمار است  بی پایان و  نجوم  نمایند.«  سقوط 
محّقق  و  ثابت  حالّیه،  ریاضّیون  نزد  در  فّنًا  و 
گشته که جرم شمس تخمینًا قریب یک ملیون 
و نیم اعظم از ارض است و هریک از این نجوم 

با توجه به این که، اساسا کلمة »بر 
ارض« در جملة اصلی انجیل وجود 
خود  از  را  آن  بهاءاهلل  و  نداشته 
اشکال  همین  است.  کرده  اضافه 
کتاب های  به  انجیل  به  افزوده  و 
عباس افندی نیز راه یافته و باعث 
بهائی  مبلغان  نزد  ابهام  این  تشدید 

شده است.
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این  اگر  شمس.  از  اعظم  مرتبه  هزار  ثوابت، 
در  چگونه  نماید،  زمین  روی  بر  سقوط  نجوم 
زمین محل یابد. مانند این است که هزار ملیون 
خردلی  دانه  روی  بر  حماالیا  جبل  مثل  جبال 

افتد. این قضّیه عقاًل و فّنًا 
ممتنعات  از  بالبداهه  بلکه 
پس  ممکنات....  نه  است 
واضح و مبرهن گشت که 
دارد.  معنی  عالمات  این 
و  نیست  ظاهر  به  مقصود 
ایقان  کتاب  در  معانیش 
است.  شده  بیان  مفّصل 
نمائید.«  مراجعت  آن  به 

)همو، مفاوضات، 85(.
علت  گفت  می توان 

که  بوده  همین  نیز  بهائیان  برای  شبهه  ایجاد 
آن  حجم  که  ستاره ای  است  ممکن  چگونه 
بر  بتواند  است  زمین  حجم  از  بزرگ تر  بارها 
نویسندگان  آنکه  حال  کند.  سقوط  آن  روی 
بوده اند  بهاءاهلل  جناب  اضافات  از  غافل  بهائی، 
و توجه نکرده اند که در عبارت عربي فقط لفظ 
افتادن است،  »تتساقط« که به معناي سقوط و 
محل  از  ستاره  افتادن  است که  بدیهي  و  آمده 
خودش مالزمه با نزول به زمین ندارد و می بینیم 
و  دخل  و  عبارات  این  ناصحیح  ترجمة  با  که 
تصرف در متن چنین اشکالی ایجاد شده است. 

5- رمزگشایی بهائیان از مفاهیم مرتبط با
قیامت در آیات قرآن

بهائیان، بعد از مطرح کردن اشکاالت فوق الذکر 
تنها  نه  قیامت،  باب  در  خویش  نظریة  بیان  و 
معنای قیامت را تغییر داده اند بلکه سایر مفاهیم 
دستخوش  به گونه ای،  نیز  را  آن  با  مرتبط 
دگرگونی هایی قرار داده و ویژگی های جدیدی 
قیامت ذکر می کنند )جزوة رفع شبهات  برای 
 ،)12 سؤال  به  پاسخ  ذیل 
اما باید توجه داشت معنای 
نوینی که از کلمات متعدد 
آنها  می کنند،  ارائه  قرآنی 
متعددی  چالش های  با  را 
وجه  که  می سازد  مواجه 
این  تمامی  مشترک 
متعدد  تعارضات  چالش ها، 
آیات  میان  شده  ایجاد 
به  ادامه  در  است؛  قرآن 
بیان و بررسی برخی از این 
معانی نوین و چالش ها و تعارضات ایجاد شده، 

می پردازیم.
5-1- زندگی و حیات:

بهائیان مدعی اند هر کجا در قرآن کلمة زندگی 
به  آوردن  ایمان  منظور،  رفته  به کار  حیات  و 
یاد  مرگ  از  کجا  هر  نیز  و  بوده  الهی  پیامبر 
شده مقصود، کافر شدن و روی برگرداندن از 
اثبات  برای  و  است  بوده  الهی  دین  و  پیامبر 
کریم  قرآن  از  آیه  چند  به  نیز  خویش  گفتة 

اشاره می کنند. )انعام 6، نحل 21، انفال 24(
به یک  دارد  جا  ادعا،  این  به  پرداختن  از  قبل 
مطلب مهم تذّکر داده شود. استفادة استعاري از 
کلمات موت و حیات و سایر کلمات در آیات 
انکار  نیست که مورد  احادیث مطلبي  قرآن و 

موت  کلمات  از  استعاري  استفادة 
و حیات و سایر کلمات در آیات 
نیست که  احادیث مطلبي  قرآن و 
و  قرآن  در  باشد.  ما  انکار  مورد 
موت  و  حیات  از  اسالمي  ادبیات 
نیز  ایماني  مرگ  و  زندگي  براي 

استفاده شده است. 

ما باشد. در قرآن و ادبیات اسالمي از حیات و 
موت براي زندگي و مرگ ایماني نیز استفاده 
شده است. مثاًل خداوند در سورة انعام می فرماید: 
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)انعام 122( 
که  آن کس  آیا  ترجمه: 
زنده اش  ما  و  بود  مرده 
فرا  نوری  و  ساختیم 
رویش قرار دادیم تا بدان 
در میان مردم راه خود را 
است  کسی  همانند  بیابد، 
گرفتار  تاریکی  به  که 
را  بیرون شدن  راه  است و 
کافران،  اعمال  نمی داند؟ 
آراسته  نظرشان، چنین  در 

شده است.
عبارات  است  ممکن 
دیگري از این قبیل وجود 
آن ها  در  باشند که  داشته 
و  موت  کلمات  از  نیز 
و  مرگ  به عنوان  حیات 
استفاده  ایماني  زندگي 
توّجه  باید  اّما  باشد؛  شده 
کلماتي  چنین  که  داشت 
را فقط در صورتي مي توان 

به معناي استعاري دانست که یک قرینة محکم 
بر مجازي بودن معناي آنها وجود داشته باشد، 
چنان که در آیه اي که آوردیم، عبارت »َیمشي 
بِِه فِي الّناِس« )به وسیلة آن نور در میان مردم 
راه می رود( معلوم می کند که منظور از مرگ 
و زندگي در این آیه، معنایي مجازي است. در 

صورت عدم وجود قرینه، همیشه، اصل بر این 
خود  اصلي  معاني  همان  به  کلمات  که  است 

باشند.
با مثالي مي توان این مطلب 

را بیشتر روشن ساخت: 
مي شود:  گفته  که  زماني 
»وقتي فالن شخص، دلیرانه 
وارد میدان جنگ شد، همة 
از  دشمن  لشکر  روباه هاي 
کلمه  گریختند«،  او  برابر 
ترسو  معناي  به  را  روباه 
معناي  اّما  برده ایم.  کار  به 
استعاره آن نیست که  این 
اساسًا معناي کلمه »روباه« 
از  و  شده  عوض  به کلّي 
این پس مجبوریم همه جا 
به جاي »روباه« از کلمة » 
مثاًل  کنیم!  استفاده  ترسو« 
می خواهیم  که  هنگامي 
دو  وحش  باغ  در  بگوییم 
دو  بگوییم:  دیدم،  روباه 

ترسو در باغ وحش دیدم!
خود  اصلي  معاني  کلمات، 
استعاري،  معاني  در  آنها  از  استفاده  و  دارند  را 
تا گمان کنیم در »همه جا«  باعث شود  نباید 

تنها معناي مجازي صحیح  است.
حیات  و  موت  مورد  در  بهاءاهلل  جناب  اّدعاي 
قرآني دقیقًا مشابه با همین مثال است. او موت 
و حیات پس از مرگ را در همه جا، به معنایي 

ممکن است عبارات دیگري از این 
قبیل وجود داشته باشند که در آن ها 
نیز از کلمات موت و حیات به عنوان 
مرگ و زندگي ایماني استفاده شده 
باشد؛ اّما باید توّجه داشت که چنین 
مي توان  در صورتي  فقط  را  کلماتي 
به معناي استعاري دانست که یک 
قرینة محکم بر مجازي بودن معناي 
آنها وجود داشته باشد، چنان که در 
آیه اي که آوردیم، عبارت »َیمشي 
بِِه فِي الّناِس« )به وسیلة آن نور در 
میان مردم راه می رود( معلوم می کند 
در  زندگي  و  مرگ  از  منظور  که 
در  است.  مجازي  معنایي  آیه،  این 
همیشه،  قرینه،  وجود  عدم  صورت 
به  کلمات  که  است  این  بر  اصل 

همان معاني اصلي خود باشند.
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مجازي دانسته است؛ لیکن این پندار نادرست، 
در  ندارد.  حاصلي  متعّدد  تناقضات  بروز  جز 
بحث از معناي زندگي و حیات پس از مرگ 
انتخاب معناي  در قرآن، نه تنها قرینه اي براي 
موارد  در  به عکس،  بلکه  ندارد،  وجود  مجازي 
اثبات  که  دارد  وجود  محکمي  قرائن  بسیار، 
بوده  نظر  مورد  کلمات  حقیقي  معناي  مي کند 
است. مصداق تاّم این سخن، نمونه های متعدد از 
آیاتی است که به آن اشاره خواهیم کرد؛ آیاتی 
که به روشنی بیانگر آن اند که حیات و موت 
مربوط به مباحث قیامت، معنا و مفهومي کاماًل 

حقیقی و نه استعاری دارند.
در مردگان  شدن  زنده  یکم:  نمونة   -1-1-5

برابر چشمان ابراهیم؟ع؟
ابراهیم؟ع؟  حضرت  قول  از  کریم  قرآن 

درخواستي را نقل می کند: 
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ترجمه: و ]یاد کن [ آن گاه که ابراهیم گفت: 
خداوندا، به من نشان ده چگونه مردگان را زنده 
می کنی؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت: 
چرا، ولی تا دلم آرامش یابد. فرمود: پس، چهار 
ریز ریز  خود،  پیش  را  آن ها  و  برگیر  پرنده 
آن ها  از  پاره ای  کوهی  هر  بر  سپس  گردان؛ 
شتابان  فرا خوان؛  را  ده؛ آن گاه آن ها  قرار  را 

به سوی تو می آیند، و بدان که خداوند توانا و 
حکیم است. 

زنده  نحوة  دربارة  خداوند  از  ابراهیم  حضرت 
پاسِخ  مي کند.  سؤال  قیامت  در  مردگان  شدن 
است  پرندگاني  زنده شدن  شیوة  نمایش  خدا، 
که قطعه قطعه شده ا  ند. حال آیا متِن آیه، به ما 
اجازه می دهد منظور از »زنده شدن مردگان« 
را ایماني بدانیم؟ آیا زنده شدن »پرندگاني که 
قطعه قطعه شده ا  ند« نمونه اي از »حیات ایماني« 

است؟!
عزیر االغ  شدن  زنده  دوم:  نمونة   -2-1-5

پیامبر پس از مرگ
و  موت  از  قرآن  مقصود  که  دیگري  آیات 
حیات را روشن مي سازد، داستان معروِف»ُعزیر 

نبي« است:

ا 
َ

وِشه ُر
ُ

ی ع
َ
ل

َ
 ع

ْ
ه

َ
اِوی

َ
َوِهَي خ  

ْ
ه

َ
ْری

َ
ق ی 

َ
ل

َ
ع  

َ
ّر

َ
م ِذي 

َّ
ال

َ
ْو ک

َ

أ

 
ُ

ه
َّ
الل  

ُ
ه

َ
ات

َ
م

َ

أ
َ
ف ا 

َ
ْوِته

َ
م  

َ
د

ْ
ع

َ
ب  

ُ
ه

َّ
الل ِذِه 

َ
ه ي 

ِ
ی

ْ
ح

ُ
ی ی 

َّ
ن

َ

أ  
َ

ال
َ
ق

 
ُ

ت
ْ
ِبث

َ
ل  

َ
ال

َ
 ق

َ
ت

ْ
ِبث

َ
ل ْم 

َ
ک  

َ
ال

َ
ق  

ُ
ه

َ
ث

َ
ع

َ
ب  

َ
ّم

ُ
ث اٍم 

َ
ع  

ْ
ه

َ
ِمائ

ْر
ُ

انظ
َ
ف اٍم 

َ
ع  

ْ
ه

َ
ِمائ  

َ
ت

ْ
ِبث

َّ
ل ل 

َ
ب  

َ
ال

َ
ْوٍم ق

َ
ی  

َ
ض

ْ
ع

َ
ب ْو 

َ

أ ا 
ً

ْوم
َ
ی

 
َ

ِرك
َ
ِحما ی 

َ
ِإل ْر 

ُ
 َوانظ

ْ
ه

َّ
َسن

َ
ت

َ
ی ْم 

َ
ل  

َ
اِبك

َ
ر

َ
َوش  

َ
اِمك

َ
ع

َ
ط ی 

َ
ِإل

 
َ

ْیف
َ

ک اِم 
َ

ِعظ
ْ
ال ی 

َ
ِإل ْر 

ُ
اِس َوانظ

َّ
لن

ّ
ِل ه 

َ
آی  

َ
ك

َ
ل

َ
ع

ْ
ج

َ
ِلن َو 

ُم 
َ
ل

ْ
ع

َ

 أ
َ

ال
َ
 ق

ُ
ه

َ
 ل

َ
ن

َّ
َبی

َ
ا ت

َّ
م

َ
ل

َ
 ف

ً
ما

ْ
ح

َ
ا ل

َ
ُسوه

ْ
ک

َ
 ن

َ
ّم

ُ
ا ث

َ
ه

ُ
نِشز

ُ
ن

ِدیٌر. )سوره بقره، 259( 
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ترجمه: یا مانند آن کس که به روستایي رسید 
گفت:  بود.  فروریخته  بناهایش  سقف های  که 
پس  کند؟  زنده  را  مردگان  این  چگونه  خدا 
سپس  و  میراند  سال  صد  مّدت  به  را  او  خدا 
این جا  مّدت در  برانگیخت و گفت: چه  را  او 
از  قسمتی  یا  روز  یک  گفت:  ]او[  بوده ای؟ 
روز. ]خداوند[ گفت: ]نه [ بلکه صد سال است 
بنگر  آبت  و  طعام  به  بوده ای.  این جا  در  که 
]که  بنگر  خرت  به  و  است،  نکرده  تغییر  که 

برای  را  تو  است[. می خواهیم  پوسیده  جسدش 
استخوان ها  که  بنگر  گردانیم.  عبرتی  مردمان 
آن  بر  گوشت  و  می پیوندیم  هم  به  چگونه  را 
می پوشانیم. چون قدرت خدا بر او آشکار شد، 

گفت: می دانم که خدا بر هر کاری تواناست. 
»استخوان ها«  پیوستن  بیان  در  قرآن  صراحت 
و »روییدن گوشت« بر آن ها پس از »پوسیده 

یک  برای  هم  آن  شدن« 
که  مي سازد  روشن  االغ، 
عزیر،  میراندن  از  منظور 
هرگز گمراه شدن یا گمراه 
کردن او نبوده است. چنان 
از  پس  مجّدد  حیات  که 
شریفه،  آیة  این  در  مرگ 
جسد  دوبارة  شدن  زنده 
هیچ  و  است  مردگان 
استعاری  مفهوم  با  ارتباطی 
معنی  به  حیات  و  مرگ 

کفر و ایمان ندارد.
سوم: نمونة   -3-1-5
استخوان های  مجدد  خلق 

پوسیده
روزي فردي استخواني پوسیده به دست گرفت 
َگردي  به  و  فشرد  انگشتش  دو  میان  را  و آن 
تبدیل کرد و به طعنه پرسید چه کسي این را 
زنده می کند؟! خداوند این آیات را نازل کرد 
تا جواب روشني باشد به او و تمام کساني که 
آنها مورد  براي  از مرگ،  بعد  حیات جسماني 

تردید است:
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آشکار  دشمني  اکنون  که  آدمی  آیا  ترجمه: 
است، نمی داند که او را از نطفه ای آفریده ایم؟ 
در حالیکه آفرینش خود را از یاد برده است، 
برای ما مَثل می زند که چه 
استخوان های  این  کسی 
می کند؟  زنده  را  پوسیده 
زنده  را  آنها  کسی  بگو: 
آغاز  در  که  می کند 
بیافریده است، و او به هر 

آفرینشی بسي داناست.
مشّخصًا  هم  باز  بنابراین، 
شدن  زنده  از  سخن 
است  پوسیده اي  استخوان 
که در دستان سؤال کننده 
است  َگرد شده  به  تبدیل 
و به هیچ منطقي نمي توان 
»ایمان  معناي  به  را  آن 

آوردن« تفسیر کرد. 
5-2- زمین:

یکی دیگر از کلماتی که بهائیان آن را نه در 
معنای اصلی، بلکه در معانی استعاری اش به کار 
می برند زمین است. از دیدگاه نویسندگان بهائی 
زمین را باید قلوب مردم معنی کرد چرا که از 
ویژگی های قیامت این است که زمین به لرزه 
به  مورد  در  قرآن  آیات  تعبیر  لذا  می آید!  در 
لرزه در آمدن زمین در روز قیامت را باید به 
لرزه در دل انسان ها تأویل کرد. امری که در 

زمان ظهور باب و بهاءاهلل رخ داده است.
معنی  انتخاب  برای  شد،  اشاره  که  همان طور 
استعاری هر تعبیر، الزم است قرینه های محکمی 

دربارة  خداوند  از  ابراهیم  حضرت 
نحوة زنده شدن مردگان در قیامت 
نمایش  خدا،  پاسِخ  مي کند.  سؤال 
شیوة زنده شدن پرندگاني است که 
متِن  آیا  حال  شده ا  ند.  قطعه قطعه 
از  منظور  اجازه می دهد  ما  به  آیه، 
ایماني  را  مردگان«  شدن  »زنده 
»پرندگاني  شدن  زنده  آیا  بدانیم؟ 
از  نمونه اي  شده ا  ند«  قطعه قطعه  که 

»حیات ایماني« است؟!
.
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این صورت  باشد. در غیر  در متن وجود داشته 
به جای  جا  همه  در  را  استعاری  معنی  نمی توان 
معنی حقیقی استعمال کرد. در اینجا نیز همین 
است.  داده  رخ  شبهه کنندگان  سوی  از  اشتباه 
به نظر می رسد اصرار بیش از حد بر تطبیق تمام 
ویژگی های قیامت که در قرآن کریم ذکر شده 
بهاءاهلل،  ایام ظهور باب و  با حال و روز  است 
انجام چنین تطبیق های  به  را  بهائی  نویسندگان 
بی دلیل و غیر عالمانه ای سوق داده باشد. حال 
که  است  طبیعی  پدیده ای  زمین،  لرزش  آنکه 
بسیاری از انسان ها آن را با چشمان خود دیده 
و آن را تجربه کرده اند و اتفاقًا تعابیری مانند 
تبدیل شدن زمین به غیر از آن در ادامة چنین 
آیاتی، نشانی از حقیقی بودن استعمال این لفظ 

در آیات کریمة قرآن است.
5-3- آتش: 

با استناد به آیة 103 سورة آل عمران گفته شده 
که آتش به معنای کافر شدن به دین الهی در 
قرآن به کار رفته است و معنایی دیگر از آن بر 
نمی آید. لذا سوختن کافران و بدکاران در آتش 
دوزخ، تعبیری استعاری است و واقعیت خارجی 
نخواهد داشت. بلکه مراد از سوختن بدکاران و 
بهاءاهلل  باب و  به  ایشان  کافران، کفر ورزیدن 

است.
باید گفت این بیان، ادعایی بیش نیست چرا که 
اگر آن را بپذیریم با تناقضات دیگری مواجه 

خواهیم شد نظیر نمونه های زیر: 

5-3-1- نمونة اول: 
در سورة قصص آیه 29 می خوانیم: 
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ترجمه: چون موسی آن مدت را به پایان رسانید 
و همسرش را ]همراه[ برد آتشی را از دور در 
کنار طور مشاهده کرد به خانواده خود گفت: 
]اینجا[ بمانید که من آتشی از دور دیدم شاید 
بیاورم  برایتان  آتش  شعله  ای  یا  آن  از  خبری 

باشد که خود را گرم کنید.
قرآن  تمام  در  را  آتش  یا  نار  باشد  قرار  اگر 
بهائی  ِنویسندگان  نظر  مورد  استعارِی  معنی  به 
معنی  به  باید  اینجا  در  را  آتش  کنیم،  تأویل 
کفر بدانیم! دیدن کفری از دور توسط حضرت 
موسی و برگرفتن از آن چه معنایی می دهد؟ آیا 
با قرار دادن این کلمات در معنای مجازی آنها، 
این آیات، معنی جدیدی می یابند یا کاًل بی معنا 

و مفهوم می شوند؟ 
5-3-2- نمونة دوم: 
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فرستاد  فرو  از آسمان آبی  ترجمه: ]همو که[ 
اندازه گنجایش خودشان  به  پس رودخانه هایی 
روان شدند و سیل، کفی بلند روی خود برداشت 

یا  زینتی  آوردن  دست  به  برای  آن چه  از  و 
کاالیی در آتش می گدازند هم، نظیر ِآن،کفی 
مثل  چنین  را  باطل  و  حق  خداوند  برمی  آید. 
می  رود  میان  از  افتاده  بیرون  اما کف  می زند 
زمین  در  می  رساند  سود  مردم  به  آن چه  ولی 

]باقی[ می ماند خداوند مثل ها را چنین می زند. 
باز در این آیه سؤال اینجاست که گداختن کاال 
در کفر! برای شکل دادن و زینت آن چه معنای 

خاصی می دهد؟ 
در  و  کرد  توجه  قرینه ها  به  اول  نباید  آیا 
در  را  اصلی  معنای  قرینه،  وجود  عدم  صورت 
آتش،  که  پیداست  کامال  اینجا  گرفت؟  نظر 
معنای اصلی، واقعی و فیزیکی خود را می دهد 
و لذا کاربرد آن در معنای مجازی، بدون وجود 

علت و قرینه کاماًل اشتباه و بی اساس است. 
قرآن  آیات  چنان  نیز،  دوزخ  آتش  مورد  در 
صریح هستند که هرگز نمی توان تأویل مورد 
نظر بهائیان در مورد آنها را پذیرفت. به عنوان 
از  برخی  شدن  هیزم  از  که  هنگامی  نمونه، 
یاد  کریم  قرآن  در  جهنم  آتش  برای  کافران 
می شود )آل عمران 10(، به هیچ نحو نمی توان 
معنای مجازی آتش را در نظر گرفت و آن را 
از سوختن پوست  یا هنگامی که  تأویل کرد. 
می آید  میان  به  سخن  جهنم  آتش  در  کافران 
)نساء 56(، هیچ تأویلی قابل پذیرش نیست و 
تنها باید به همان معنی ظاهری آتش اکتفا کرد.
خصوصیات  بازگشت  معنی  به  رجعت   -4-5

ناشایست انسان ها
بهائیان ادعا می کنند رجعت به معنای مراجعت 
و حضور همة مردم در روز قیامت نیست و به 
در  شرور  مردمِ  رذیلة  ِصفاِت  بازگشت  معنای 

زمان هاي قبل به مردم آن زمان است. 
صرف نظر از ادعای فوق باید گفت در روایات 

اسالمی و شیعی، رجعت به هیچ یک از این دو 
بازگشت  معنای  به  بلکه  نمی رود  کار  به  معنا 
یک به یک ائمة اسالم و گروه هایی از مؤمنین 
و کافران گذشته، پس از ظهور امام زمان؟جع؟ 

و حکومت آنها بر زمین است. 
اما اگر معنای لغوی رجعت، به معنای بازگشت 
را در نظر بگیریم می دانیم یکی از ویژگی های 
قیامت این است که همة انسان ها آن را درک 
امری  این،  و  دارند  حضور  آن  در  و  می کنند 

انکار ناپذیر است.
در  مردم  همة  حضورِ  عدمِ  ادعای  بهائیان  اما 
قیامت را دارند و می گویند رجعت، نه به معنای 
به  بلکه  قیامت،  روز  در  مردم  همة  بازگشت 
معنای بازگشت صفات رذیلة مردم در زمان های 

قبل، به مردم حاضر در یوم ِ قیامت است. 
حال به بررسی ادعای فوق می پردازیم: 

خداوند در سورة مریم می فرماید:
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ترجمه: هرکه در آسمان ها و زمین است، جز 
رحمان  ]خدای [  سوی  به  بنده وار  حالتي [  ]با 
و  آورده  حساب  به  را  آن ها  یقینًا  و  نمی آید. 
به دقت شماره کرده است. و روز قیامت همة 

آن ها تنها به سوی او خواهند آمد. 
همة  که  می نمایاند  ما  به  به روشني،  آیه،  این 
انسان ها قیامت را درک می کنند و هیچ کس از 

درک آن، گریزي ندارد. 
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دارد.  این مضمون وجود  با  نیز  دیگري  آیات 
براي مثال، در سورة نسا می خوانیم: 
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معبودی جز  هیچ  است که  ترجمه: خدا کسی 
قیامت - که  یقین، در روز  به  نیست.  او 
گرد  را  شما  نیست-  آن  در  شّکی  هیچ 
خواهد آورد، و راستگوتر از خدا در سخن 

کیست؟ 
یا در جاي دیگر: 
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ترجمه: بگو: در حقیقت، اّولین و آخرین، 
گرد  معلوم  روزی  موعد  در  قطعًا،  همه، 

آورده شوند. 
و همچنین: 
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ترجمه: پروردگارا، به یقین، تو در روزی که 
هیچ تردیدی در آن نیست، گردآورندة ]جمله [ 
قطعًا خداوند در وعدة ]خود[ خالف  مردمانی. 

نمی کند.
همان طور که دیده می شود از مجموع این آیات، 
دریافت  به روشني  تأویلي،  و  کنایه  بي هیچ 
و  مشّخص  روز  در  انسان ها  همة  که  مي شود 
قانون  این  و  می شوند  جمع  یک جا  در  معّیني، 

استثنا ندارد.

استفاده  لزوم  بر  مبنی  بهائیان  ادعای  بنابراین، 
از مفهوم استعاری در این زمینه ادعایی خالف 
واقع است که هیچ دلیلی در متن برای آن وجود 
این  خالف  قرآن،  دیگر  مواضع  در  و  ندارد 
مفهوم، به دفعات مکرر، مورد اشاره و تصریح 

قرار گرفته است. 
5-5- دو نفخة صور: 

یا  او  امر  معنای  به  ادعا می شود صور خداوند، 
دو  یعنی  صور  نفخة  دو  که  است  الهی  ظهور 
یعنی  صور  نفخ  دو  میان  فاصلة  و  الهي  ظهور 

فاصلة میان دو ظهور الهی که به دنبال هم مي آیند 
)باب و بهاءاهلل( و همان طور که می دانیم همه 

ادیان منتظر دو موعود هستند.
آیات  است  الزم  ابتدا  ادعا  این  به  پاسخ  در 
بررسی  را مورد  قرآن  نفخ صور در  به  مربوط 

قرار دهیم: 

در سورة مؤمنون می خوانیم: 
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فرا  ایشان  از  تا آنگاه که مرگ یکی  ترجمه: 
شاید  بازگردان،  مرا  خداوندا،  می گوید  رسد، 
انجام دهم.  نیکی  وانهاده ام کار  من در آن چه 
چنین نیست؛ این سخنی است که او گویندة آن 
است و فراروي آنان برزخی است تا روزی که 
برانگیخته خواهند شد. پس آنگاه که در صور 
دمیده شود، ]دیگر[ میانشان نسبت خویشاوندی 

وجود ندارد، و از ]حال [ یکدیگر نمی پرسند. 
الزم است توجه کنیم که در این آیه هم کلمه 
موت یا مرگ استفاده شده – که بهائیان معنای 
کفر به آن داده اند - هم کلمة بعث – که در 
نظر بهائیان معنای ایمان را می دهد – و هم نفخ 

صور – در معنای قیام مظهر ظهور. 
اکنون معانی استعاری مورد ادعای بهائیان را در 

آیه جای گذاری می کنیم: 
رسد،  فرا  ایشان  از  یکی  کفر  که  آن گاه  تا   
در  من  شاید  بازگردانید،  مرا  می گویدخداوندا، 
چنین  دهم.  انجام  نیکی  کار  وانهاده ام  آن چه 
نیست؛ این سخنی است که او گویندة آن است 
و فراروي آنان برزخی است تا روزی که ایمان 
بیاورند پس آنگاه که مظهر ظهور بیاید ]دیگر[ 
از  و  ندارد،  نسبت خویشاوندی وجود  میانشان 

]حال [ یکدیگر نمی پرسند!!
که  همچنان  را  واژگان  استعاری  معنای  اگر 
ترجمة  در  می کنند،  توصیه  بهائی  نویسندگان 
این آیات شریفه جای گذاری کنیم، با جمالتی 

معنای  که  می شویم  مواجه  درهم  و  مغشوش 
سؤال  کرد.  برداشت  نمی توان  آن  از  خاصی 
اینجاست که معنای این که بعد از کفر – موت 
فرد  یعنی  چیست؟  است  ایمان  کافری  هر   -
او  روی  پیش  سپس  و  است  کافر  زمان  یک 
 – می شود  مؤمن  آن  از  پس  و  است  برزخی 
مظهر  می شود  مؤمن  که  هنگامی  و   - بعث 
ظهور قیام می کند – نفخ - و آنگاه نسبت های 
حال  از  افراد  و  می شود  برداشته  خویشاوندی 

یکدیگر خبر نمی گیرند؟! 
به  را  نفخ  و  بعث  و  موت  مفاهیم  می توان  آیا 
و  ایمان  و  کفر  یعني  بهاءاهلل،  استعاري  معاني 
جاي گذاري  با  آیا  دانست؟  الهي  مظاهر  قیام 
قرآن  جمالت  مزبور،  آیات  در  بهائیان  رموز 
معنایي جدید مي یابند یا اینکه به کلي فاقد معنا 

مي شوند؟
5-6- الفت بین قوم یهودی و مسیحی: 

قرآن کریم  از  آیاتی  ادعا می کنند در  بهائیان 
و  یهودیان  میان  عداوت  و  دشمنی  شده  اشاره 
مسیحیان تا روز قیامت ادامه خواهد داشت )آل 
عمران 55 و مایده 64( لذا می توان نتیجه گرفت 
این اختالفات در روز قیامت برطرف شده و به 
وحدت و عشق تبدیل خواهد شد و نقطة پایانی 
عداوت ها، روز قیامت خواهد بود. و امروز نیز 
نصاری  و  یهود  دوستی  و  مودت  که  شاهدیم 
این  با  لذا  و  شده  ایجاد  بهاءاهلل  ظهور  از  پس 
قیامت،  از  مراد  که  پذیرفت  می توان  تأویل، 

ظهور بهاءاهلل یا مظهر ظهور بعدی است. 



208209

در پاسخ ابتدا آیات فوق را از نظر می گذرانیم: 
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ترجمه: [یاد کن] هنگامی را که خدا گفت  ای 
عیسی من تو را برگرفته و به سوی خویش باال 
]آالیش[ کسانی که کفر  از  را  تو  و  برم  می 
رستاخیز  روز  تا  و  می گردانم  پاک  ورزیده  اند 
کسانی را که از تو پیروی کرده  اند فوق کسانی 
که کافر شده  اند قرار خواهم داد، آنگاه فرجام 
سر  بر  آن چه  در  پس  است  من  سوی  به  شما 
آن اختالف می کردید میان شما داوری خواهم 

کرد. 
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است  بسته  دست  خدا  گفتند  یهود  و  ترجمه: 
دست های خودشان بسته باد و به ]سزای[ آن چه 
دو  هر  بلکه  شوند  دور  خدا  رحمت   از  گفتند 

دست او گشاده است، هرگونه بخواهد می بخشد 
و قطعا آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو 
ایشان  از  بسیاری  بر طغیان و کفر  فرود آمده 
افزود و تا روز قیامت میانشان دشمنی  خواهد 
و کینه افکندیم، هر بار که آتشی برای پیکار 
در  و  ساخت  خاموش  را  آن  خدا  برافروختند 
را  مفسدان  خدا  و  میکوشند  فساد  برای  زمین 

دوست نمیدارد.
واضح است که در آیات یاد شده، گفتاری مبنی 
قیامت  روز  در  عداوت  و  دشمنی  این که  بر 
به  تنها  و  نمی شود  دیده  رفت،  خواهد  بین  از 
مسئلة ادامه دار بودن عداوت و دشمنی ها تا روز 
قیامت اشاره شده اما در مورد حل و بر طرف 
شدن این نزاع ها در روز قیامت اشاره ای نشده 
است و لذا نویسندگان بهائی نمی توانند بی دلیل 
میان  عداوت  قیامت  روز  نمایند  نتیجه گیری 
با هم  یهودیان  میان  نیز  و  مسیحیان  و  یهودیان 
و مسحیان با هم بر طرف خواهد شد. از طرفی 
و  حاضر  حال  در  هستیم  شاهد  که  همان طور 
در زمان ما هنوز اختالفات مذهبی میان پیروان 
آیین های مختلف از جمله یهودیان و مسیحیان 
از میان نرفته و این نیز با فرمودة قرآن کامال 
منطبق است چرا که عداوت و دشمنی ها تا روز 
قیامت ادامه دارد و می دانیم که هنوز این روز 

فرا نرسیده است. 
ذکر این نکته نیز ضروری است که نویسندگان 
با  را  نصاری  و  یهود  میان  اختالف  رفع  بهائی 
کرده اند.  مختومه  گروه  دو  هر  بهائی شدن 
در  دشمنی  و  عداوت  رفتن  بین  از  درحالی که 
بر  گروه  هر  که  باشد  صحیح  می تواند  حالی 
اختالفی  درعین حال،  و  بمانند  باقی  خود  آیین 
را  بهائیت  گروه  دو  هر  اگر  نباشد.  آنها  میان 
که  نیستند  مسیحی  و  یهودی  دیگر  بپذیرند، 
بخواهند اختالف و بغض داشته باشند یا نداشته 

هم عقیده اند  که  افرادی  است  واضح  پر  باشند. 
با  افرادی  از  کمتر  بسیار  اختالفاتشان  اصوال 
عقیده های متفاوت است و این لطفی ندارد که 
اختالفاتشان  بعد  و  شوند  هم عقیده  ابتدا  افراد 
شدن  هم عقیده   ِ نفس  زیرا  گردد.  طرف  بر 

خود به خود اختالفات را برطرف می کند. 
معتقد  مذکور،  شبهه  نویسندة  دیگر  سوی  از 
است که ایجاد دولت اسراییل و تشخص یافتن 
یهودیان همگی از مواردی است که بعد از ظهور 

بهاءاهلل ایجاد شده و لذا با 
)یعنی  اسالم  قیامت  بروز 
پیش گویی  بابی(  دیانت 
پیوسته  حقیقت  به  قرآن 
است. )جزوة رفع شبهات 
1388 ش، ذیل سؤال 12( 
نیز  این شبهه  به  پاسخ  در 
بنا  اوال  که  گفت  باید 
قیامت  مفهوم  تأویل  بر 
توسط رهبران بهائی، طول 
اسالم،  آیین  قیامت  دورة 
تنها در دوران ظهور باب 
تا   1260 سال  از  یعنی 

توفیقاتی  چنین  که  است  قمری  هجری   1266
برای یهودیان در آن دوره پدید نیامده است و 
تشکیل دولت اسراییل و بهبود روابط مسیحیان 
مرگ  از  پس  سال ها  به  مربوط  یهودیان،  و 
باب می باشد )محمد تهرانی، بهائیت و اسراییل 

حلقه های یک زنجیر، 22(. 
روابط،  مطلق  نه  و  نسبی  بهبود  از  پیش  ثانیًا 
یهودیان زیادی توسط مسیحیان در دولت نازی 
آلمان در واقعة هولوکاست کشته شدند که اگر 
قرار بود با ظهور باب یا بهاءاهلل، بغض و عداوت 
چنین  نباید  یابد،  خاتمه  نصاری  و  یهود  میان 
اتفاقات هولناکی رخ می داد. لذا به نظر می رسد 

که استدالل هایی از این دست، از جنس مصادره 
به مطلوب است و پایة علمی و متقنی ندارد.

5-7- حل مشاجرات مذهبی: 
اشاره  نحل  سوره   64 و   63 آیات  به  بهائیان 
می کنند و می گویند قرآن 
که  است  مفاهیمی  حاوی 
اختالفات را رفع می کند از 
طرفی چون از ویژگی های 
که  است  این  قیامت  روز 
مذاهب  پیروان  اختالفات 
پس  می گردد  طرف  بر 
روز  همان  قیامت  روز 

بعثت پیامبر الهی است. 
در پاسخ باید گفت ادعای 
روز  در  اختالفات  رفع 
است  باطل  ادعایی  قیامت 
قسمت  در  چنانچه   – زیرا 
قبل نیز به آن اشاره شد - 
در هیچ آیه ای از قرآن کریم، برخالف آن چه 
نویسنده ادعا کرده گفته نشده که روز قیامت 
برطرف  اختالفات  آن  در  که  است  روزی 
بودن  ادامه دار  تنها  قرآن،  آیات  در  می گردد، 

اختالفات تا روز قیامت بیان شده است. 
لذا نتیجه گیری نویسنده نیز که از ادعایی باطل 

صورت گرفته نادرست است. 
5-8- وحدت میان انسان ها در روز قیامت: 

بهائیان ادعا می کنند روز قیامت، روزی است که 
در آن وحدت میان انسان ها بر قرار می گردد. 
بهاءاهلل نیز از طریق تعالیم خود، وحدت را میان 

کریم،  قرآن  از  آیه ای  هیچ  در 
برخالف آن چه نویسنده ادعا کرده 
روزی  قیامت  روز  که  نشده  گفته 
است که در آن اختالفات برطرف 
تنها  قرآن،  آیات  در  می گردد، 
روز  تا  اختالفات  بودن  ادامه دار 

قیامت بیان شده است. 
که  نیز  نویسنده  نتیجه گیری  لذا 
گرفته  صورت  باطل  ادعایی  از 

نادرست است. 
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زمینه  این  در  بهائیان  ایراد  عمدة 
برای  چند  اشکاالتی  ایجاد  دلیل  و 
معنا کردن آیات  بعضا غلط  آنان، 
قرآنی، دخل و تصرف در روایات 
نداشتن  روایت،  جعل  اسالمی، 
تصوری درست از آن چه اسالم در 
بیان ویژگی های مربوط  تعریف و 
اکتفا  و  می کند  عنوان  قیامت  به 
معنای  توجیه  برای  بهائی  منابع  به 

قیامت است.

قرار باشد بنا به ادعای آنها، قیامت را به معنای 
فاصلة میان بعثت تا مرگ یک پیامبر در نظر 
این  از  غیر  در  که  انسان هایی  مسلمًا  بگیریم، 
را  قیامت  روز  می کنند  یا  کرده  زندگی  زمان 
درک نخواهند کرد. حال آنکه آیات به وضوح 
از حضور تمامی انسان ها در روز قیامت سخن 

می گوید. 
در پایان نیز باید گفت درست بالعکس ادعای 
روز  ویژگی های  از  یکی  وحدت،  برقراری 
انسان ها عده ای  از  قیامت آن است که عده ای 
انکار  یا  و  لعن  را  دیگر 

می کنند.
 25 آیه  عنکبوت  سورة  در 
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گفت  ]ابراهیم[  و  ترجمه: 
را  بت هایی  فقط  خدا  جز 
میان  دوستی  برای  هم  آن  اختیار کرده اید که 
قیامت  روز  آنگاه  دنیاست،  زندگی  در  شما 
بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از 
شما برخی دیگر را لعنت می کنند و جایتان در 

آتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود. 
به روشنی می بینیم اختالف و نفرت میان عده ای 
و  داشته  وجود  قیامت  روز  در  بت پرستان  از 
ادعای برقراری وحدت میان آنان منتفی است. 

همان  او  ظهور  لذا  است.  کرده  ایجاد  انسان ها 
روز قیامت موعود است. آنها برای اثبات ادعای 

خود به دو آیة ذیل اشاره می کنند. 
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پروردگارا  ترجمه: 
روزی  در  تو  یقین  به 
در  تردیدی  هیچ  که 
گردآورنده  نیست  آن 
قطعا  مردمانی،  ]جمله[ 
]خود[  وعده  در  خداوند 

خالف نمیکند. و: 
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49 و 50( 
در حقیقت  بگو  ترجمه: 
قطعًا  آخرین،  و  اولین 

همه در موعد روزی معلوم گرد آورده شوند. 
همان طور که مالحظه می کنیم دو آیة فوق به 
وضوح، بیانگر یکی از ویژگی های روز قیامت، 
انسان ها  تک تک  گرد آوری  و  حضور  یعنی 
لََمْجُموُعوَن  النَّاِس،  )َجامُِع  است  روز  آن  در 
برقراری  به  ارتباطی  و  مَّْعُلومٍ(  َیْومٍ  مِیَقاِت  إِلَی 
وحدت اعتقادی و رفتاری میان انسان ها ندارد و 

ادعای فوق ادعایی باطل است. 
همچنین آیات یاد شده بیانگر تناقض و تعارض 
اگر  چرا که  است.  بهائیان  گفتار  در  دیگری 

خالصه و نتیجه گیری
با عنایت به مطالب مطرح شده در این نوشتار، 

نتایج ذیل قابل توجه است: 
تعریف که  است  ابراهیمی  آیینی  اسالم   -1
مشخص و واضحی از قیامت و معاد – به عنوان 
یکی از اصول اساسی خود – دارد. بنابر آیات 
قرآن، قیامت صحنة دادگاه االهي براي داوري 
در مورد کردار آدمي در دنیاست. فرجام کار 
از  پس  او  و  است  داوري  این  گرو  در  انسان 
آن، یا به سوي بهشت رهنمون مي شود؛ با همة 
نعمت ها و لّذت هاي جاودانش؛ یا به سوي دوزخ 
رانده مي شود، با تمام عذاب هاي ابدي اش. این 
متعال  فقط خدای  است؛  نرسیده  فرا  روز هنوز 
مرگ  از  بعد  مشخصًا  و  می داند  را  آن  زمان 

فیزیکی انسان ها اتفاق خواهد افتاد. 
2- آیین بابی و به تبع آن، آیین بهائی به عنوان
ادعایش  علی رغم  اسالم  از  نوظهور پس  آیینی 
مبنی بر یکی بودن اصول و مبانی خود با ادیان 
می دهد  ارائه  قیامت  از  نوین  معنایی  ابراهیمی، 
که به کلی با معنای آن در اسالم متفاوت است. 
به فاصلة  قیامت را محدود  بهائی، مفهوم  آیین 
بعثت تا مرگ هر پیامبر الهی می کند و مدعی 
است به طور مثال قیامت اسالم محدود به فاصلة 
بعثت تا مرگ باب یعنی سال 1260 تا 1266 
در  باب  آیین  قیامت  و  است  قمری  هجری 

فاصلة بعثت تا مرگ بهاءاهلل می گنجد. 
و آیات  در  چند  اشکاالتی  وجود  بهائیت   -3
روایات اسالمی را دلیلی بر ارایة مفهومی نوین 
از قیامت می داند و ادعا می کند برای رفع این 
اشکاالت باید قیامت را در یک معنای استعاری 

– که به آن اشاره شد – به کار برد. 

در بهائیان  سوی  از  شده  مطرح  اشکاالت   -4
به  و  گردیده  بیان  یک  به  یک  فوق  نوشتار 
ایراد  نظر می رسد عمدة  به  داده شد.  پاسخ  آن 
اشکاالتی  ایجاد  دلیل  و  زمینه  این  در  بهائیان 
آیات  کردن  معنا  غلط  بعضًا  آنان،  برای  چند 
اسالمی،  روایات  در  تصرف  و  دخل  قرآنی، 
جعل روایت، نداشتن تصوری درست از آن چه 
اسالم در تعریف و بیان ویژگی های مربوط به 
بهائی  منابع  به  اکتفا  و  می کند  عنوان  قیامت 

برای توجیه معنای قیامت است. 
5- همچنین، پیشوایان بهائی پیرو ارایة معنایی
لغات  از  بسیاری  اصلی  معنای  قیامت،  از  نوین 
جهنم،  و  بهشت  حیات،  و  موت  نظیر  قرآنی 
آتش، زمین، بعث و... را نیز تغییر داده و معانی 
در  می کنند.  بیان  آنها  برای  جدیدی  استعاری 
نوشتار حاضر، این لغات و معنای استعاری آنها 
متعدد  تناقضات  و  تعارضات  و  شده  بررسی 
حاصل از معنی کردن چنین واژگانی به مفهوم 
قرار  بررسی  مورد  یک  یک به  آن،  استعاری 
گرفت. به نظر می رسد مشکل اصلی بهائیان در 
این قسمت نیز، عدم توجه به لزوم وجود قرینه 
استعاری  معنای  در  لغات  استعمال  امکان  برای 
استعاری  معانی  فراگیر  کارگیری  به  و  آن 
به جای معانی اصلی در تمامی آیات قرآن توسط 

مبلغان بهائی است. 
جدید علمي  نظریّة  یک  آنکه  پایانی  نکتة   -6

آنگاه معتبر است که با واقعّیات مسلّم و اصول 
اثبات شدة قبلي انطباق داشته باشد و نیز به خوبي 
بتواند سؤاالت و ابهامات مربوط را پاسخ گوید 
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کند.  تفسیر  و  توجیه  را  جدید  مشاهدات  و 
لذا  نیست.  مستثنی  امر  این  از  نیز  بهائی  آیین 
با ارائة مفهومی نوین از قیامت و به دنبال آن 
به  ناچار  قرآنی،  لغات  از  بسیاری  معنای  تغییر 
که  است  متعددی  تعارضات  به  پاسخ گویی 
میان آیات قرآن ایجاد می شود و بعضًا آنها را 
که  است  شرایطی  در  این  می گرداند.  بی معنی 
بودن آن  الهی  و  قرآن  بودن  بهائیت، آسمانی 
را پذیرفته است و تا زمانی که پیشوایان بهائی 
باشند،  نداشته  متعدد  تناقضات  برای  توضیحی 
نمی توان نظریة جدید آنها را برای تغییر معنای 
به  باید  و  پذیرفت  ابراهیمی  ادیان  در  قیامت 
در  یاد شده  ویژگی های  و  اصیل  معنای  همان 

قرآن رجوع کرد. 
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1- قرآن کریم 
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واطس انگلیسی. 
جدید،  عصر  و  بهاءاهلل  ای،  جی  اسلمنت   -4

1988 م، برزیل، دارالنشرالبهائیه. 
ایقان،  قاموس  عبدالحمید،  خاوری  اشراق   -5
1345 ش، تهران، ایران، مؤسسه ملی مطبوعات 

امری. 

6- بهاءاهلل )نوری میرزا حسینعلی(، ایقان، 1377 
مطبوعات  ملّی  مؤّسسه  آلمان،  هوفمایم،  ش، 

بهائی آلمان، چاپ اول.
7- تهرانی محمد، بهائیت و اسراییل حلقه های 
یک زنجیر، 1391 ش، تهران، انتشارات گوی. 
سید  - حیات شاهی  محمد رضا  سید  8- حسینی 
تطبیقی  بررسی  برخیزند:  همه  وقتی  حامد، 
قیامت از منظر آیین بهائی و اسالم، 1391 ش، 

تهران، انتشارات گوی، چاپ دوم.
www.rafe- ،بهائیان 9- سایت رفع شبهات 
شبهات،  رفع  shobahat.ning.comجزوة 

1388ش، ویرایش دوم. 
10- سید باب، منتخبات آیات از آثار حضرت 
ملی  مؤسسه  اسراییل:  م،   1978 اولی،  نقطه 

مطبوعات امری. 
م،   1988 بهائی،  دور  افندی،  شوقی   -11
آثار  نشر  ملی  لجنه  غربی،  آلمان  النگهاین، 

امری به زبان های فارسی و عربی، نشر سوم.
للطوسی،  االمالی  محمدبن الحسن،  طوسی   -12

1414 قمری، قم: دارالثقافه.
البیان فی تفسیر  13- طیب عبدالحسین، اطیب 

القرآن، 1378 ش، بی جا، انتشارات اسالم.
افندی، مفاوضات، 1998  14- عبدالبهاء عباس 
م، هندوستان، مؤسسه چاپ و انتشارات مرآت.
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چکیده
یکی از مهم ترین دالیل بهائیان برای تجدید دین و بعثت پیامبر جدید، لزوم هماهنگی تعالیم 
دینی با مقتضیات زمان است. مبلغان بهائی با اعالم پایان تاریخ مصرف احکام اسالم، آن را 
برای دوران خود مفید و برای روزگار حاضر ناکارآمد می دانند. این در حالی است که علت 
تجدید رسالت، تحریف ادیان گذشته و ناکارآمدی آنان در هدایت بشر و آمیخته شدن آنها 
با شرک، خرافات و پیرایه های مختلف است. به گونه ای که امکان هدایت انسان ها با تمسک 
به آن چه در قالب دین عرضه می شود، غیر ممکن می گردد. حتی اگر استدالل مبلغان بهائی در 
مورد مقتضیات زمان را بپذیریم، با توجه به تغییرات گسترده در طول بیش از یک و نیم قرن از 
زمان ظهور بهاءاهلل تاکنون در جوامع بشری، باید امروزه شاهد ظهور پیامبران جدیدی متناسب 
با نیازهای امروز باشیم. حال آنکه بهاءاهلل در برخی نوشته هایش، خود را آخرین پیامبر معرفی 
کرده است. همچنین اگر بحث مقتضیات زمان را بپذیریم، با هیچ توجیهی نمی توان ظهور دو 
پیامبر به فاصلة کمتر از بیست سال در ایران عصر قاجار را توجیه کرد. این ها همه در شرایطی 

است که قرآن، به خاتمیت پیامبر و جاودانگی اسالم تا پایان دنیا تأکید کرده است. 
به عنوان یک نمونه در کتاب های تبلیغی بهائیان، بریدن دست دزد در احکام اسالمی غیرمتناسب 
با روزگار حاضر معرفی شده است، این درحالی که مجازات دزد بر پایه کتاب اقدس و تعالیم 
بهائی، به مراتب سنگین تر از مجازات آن در اسالم است و جزئیات آن نیز بعد از یکصد و 
پنجاه سال هنوز مشخص نشده است. درحالی که مجازات بریدن دست دزد در دیانت اسالم، در 
شرایطی استثنایی از حیث دزد، روش دزدی، مال مسروقه و... است که در صورت وجود تمام 
شرایط، مجازات قطع دست اعمال می شود. مجازاتی که در طول تاریخ، بازدارندگی خود را به 

اثبات رسانده و قطعًا از مجازات تعیین شده در بهائیت، مترقی تر است.

کلیدواژه
بهائیت، اسالم، مقتضیات زمان، تجدید دین، احکام اسالم، مجازات دزد

 نقد و بررسی لزوم تجدید بعثت پیامبران بر اساس مقتضیات زمان

1طاهره سادات دیباجی

1. پژوهشگر حوزة دین.
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http://www.alabrar.info
http://www.rafe-shobahat.ning.com
http://www.rafe-shobahat.ning.com
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1ـ مقدمه:
قبلی  ادیان  از  بعد  پیامبران  ارسال  دربارة علت 
نظرات متفاوتی در میان متکلمان و اندیشمندان 
وجود دارد. برخی دلیل تجدید نبوت را انحراف 
اساسی  و  اصلی  تعالیم  از  ادیان گذشته  پیروان 
مثال هنگامی که  به عنوان  دانسته اند.  دین خود 

باورهای  میان  از  توحید 
بربست  رخت  مسیحیان 
را  آن  جای  تثلیث  و 
ظهور  اسالم  دین  گرفت، 
دیگر  بار  را  مردم  و  کرد 
فراخواند.  یکتاپرستی  به 
نظریه،  این  براساس 
هنگامی که مسیر عبودیت 

خداوند و نیل به سعادت از آخرین دین رخت 
این راه را  نبوت  با تجدید  بر می بست خداوند 

برای انسان ها باز می گشود. 
و  پیشرفت  اندیشمندان،  از  دیگر  برخی  اما 
در  پیشرفته تر  تعالیم  به  او  نیاز  و  بشر  تکامل 
دانسته اند.  پیامبران  ارسال  دلیل  را  زمان  هر 
در  بشری  جوامع  رشد  که  شدند  معتقد  آنان 
ادوار گوناگون، باعث شده است تا متناسب با 
مقتضیات هر زمان، خداوند پیامبری را با تعالیم 
جدید مبعوث کند تا تعالیمی مطابق با نیازهای 

جدید بشر برای او وضع نماید.
باید همواره  با نظریة دوم، پیامبر جدید  مطابق 
زمان  آن  تا  که  جامعه  متمدن ترین  میان  در 
کاروان  مسیر  تا  شود  مبعوث  شده،  شناخته 
بشری را از نهایت پیشرفتی که بشر تا آن لحظه 
برساند.  مطلوب تری  کمال  به  رسیده،  آن  به 

حضرت  پیامبراکرم،  که  است  در حالی  این 
محمد؟ص؟ در میان اعراب جاهلی که از عقب 
مانده ترین اقوام بدوی بودند، مبعوث شدند؛ حال 
میان  در  تا  بود  الزم  نظریه،  این  مطابق  آنکه 
باعث  تا  شوند  مبعوث  یونانیان  یا  و  ایرانیان 
متناسب  احکامی  ارائة  و  بشریت  بیشتر  تعالی 
با نیازهای آن دو قوم پیشرفته در دوران خود 

شوند.
بهائیان اما با تمسک به همین دلیل دوم، تجدید 
دین بعد ازدین اسالم را امری طبیعی و مطابق 
با سنت الهی دانسته اند. به 
دوره های  در  ایشان  باور 
مقتضیات  بنابر  مختلف 
تجدید  نبوت  باید  زمانه، 

شود. 

بر  بهائیت  توجیهات  2ـ 
مدعای لزوم تجدید نبوت
یافته،  تجدد  امور  »جمیع  می گوید:  عبدالبهاء 
پس باید تقالید بکلی زائل شود و نور حقیقت 
بتابد. تعالیمی که روح این عنصر است، ترویج 
گردد و آن تعالیم حضرت بهاءاهلل که مشهور 
)همو،  است  القدس  روح  نفثات  و  است  آفاق 

مکاتیب ج 3 ص 332(.
به  را  مطالبی  زمینه  همین  در  نیز  بهائی  مبلغان 
رشته تحریر در آورده اند. یکی از ایشان به بهانة 
نقل قولی از عبدالبهاء، نام فصلی از فصول کتاب 
باید مطابق مقتضیات  این که دین  خود را »در 
خاوری،  )اشراق  است.  داده  قرار  باشد«  وقت 

پیام ملکوت، 190( 
در  استدالل  این  به  استناد  نیز  معاصر  دورة  در 
میان مبلغان بهائی رواج دارد. به باور برخی از 
تاریخ مصرف احکام دین اسالم  بهائی،  مبلغان 
به پایان رسیده و انجام دستورات قران کریم در 

حتی اگر استدالل بهائیان در لزوم 
این که  بپذیریم،  را  نبوت  تجدید 
است،  بهاءاهلل  جدید  پیامبر  این 

نیازمند دلیل است.

قطعًا اگر استدالل لزوم تجدید نبوت به مقتضای 
بعثت  لزوم  به  باید  بپذیریم،  را  زمانه  فرهنگ 
آیا  باشیم.  معتقد  نیز  بهاءاهلل  از  پس  پیامبری 
بهائیان می توانند آن پیامبر جدید را معرفی کنند 
مقتضای  به  و  کرده  ظهور  بهاءاهلل  از  بعد  که 

زمان، احکام و قوانین جدید آورده است؟ 
3-2( ادعای خاتمیت در بهائیت

نکتة جالب دیگر آن است که در میان مکتوبات 
که  می خورد  چشم  به  جمالتی  بهائی،  رهبران 
نشان دهندة ادعای خاتمیت برای بهائیت است. 
بهاءاهلل می گوید: »سوگند به نفس حق من که 
پایان  بزرگ تر  ظهور  این  به  ظهورات  همه 
گرفت و هرکس پس از چنین ظهوری مدعی 
افترا زننده  و  دروغگو  او  شود  جدیدی  ظهور 

است.« )اقتدارات، بهاءاهلل، ص 327(. 
برای  خاتمیت  ادعای  با  که  می شود  مالحظه 
پیامبر  بعثت  لزوم  بحث  عماًل  بهائی،  دیانت 
می شود.  منتفی  زمان،  مقتضیات  اثر  در  جدید 
یعنی رهبران بهائی، اعتقاد به خاتمیت را فقط 
فقط  و  می دانند  بدی  چیز  اسالم،  دین  برای 
ایام  گذشت  اثر  در  اسالم،  احکام  که  معتقدند 
هنگامی  اما  می شود،  نسخ  جدید،  اقتضائات  و 
که نوبت به بهائیت می رسد، هر ادعای جدیدی 

پس از آن را باطل می شمرند.
3-3( خاتمیت اسالم نسبت به ادیان گذشته

در قرآن کریم آیات فراوانی است که داللت 
می کند بر این که پس از رسول خدا؟ص؟ دیگر 
فرستاده ای برگزیده نخواهد شد و دیانت اسالم 

برای تمام بشر در همة زمان ها کافی است. 

روزگار حاضر ممکن نیست. لذا باید پیامبری 
از سوی خداوند مبعوث شود تا احکام جدیدی 
را متناسب با نیازهای بشر وضع کند و احکام 
یک دین، نمی توانند تا ابد باقی بمانند. )مطلق، 
اسالم آخرین دین است؟، 23؛ جزوه رفع  آیا 

شبهات، صص 101-100(
3ـ نقد و بررسی این استدالل

تجدید  لزوم  در  بهائیان  استدالل  اگر  حتی 
جدید  پیامبر  این  این که  بپذیریم،  را  نبوت 
این وجود  با  دلیل است.  نیازمند  بهاءاهلل است، 
در پاسخ به استدالل لزوم تجدید نبوت به دلیل 
محور  سه  در  را  موضوع  این  زمان،  مقتضیات 
بررسی خواهیم کرد: بهائیت و مقتضیات زمانه، 

خاتمیت در بهائیت و جاودانگی دین اسالم
3-1( بهائیت و مقتضای زمانه

اگر اقتضائات اجتماعی و پیشرفت های زندگی 
بدانیم،  نبوت  تجدید  لزوم  بر  دلیلی  را  بشر 
مصرف  تاریخ  که  شویم  معتقد  باید  بی گمان 
این دیانت نیز به فرض الهی بودن، در روزگار 
حاضر به اتمام رسیده است و خداوند باید پیامبر 
جدیدی را برای هدایت بشر مبعوث کند؛ چرا 
که بهاءاهلل در عصر و زمانی زندگی کرده که 
خوراک  یا  و  بوده  االغ  و  استر  مردم  مرکب 
اسالم  پیامبر  زمان  شرایط  با  مردم  پوشاک  و 
بیشتر همخوانی داشته است. در روزگار حاضر 
زندگی  و  داشته  چشمگیری  پیشرفت  علم  که 
گرفته  قرار  لحظه ای  تحوالت  تحت تأثیر  مردم 
رخ  اطالعات  انفجار  که  روزگاری  در  است؛ 
گرفته  قرار  بشر  اختیار  در  ابزارهایی  و  داده 
است؛  نبوده  بهاءاهلل  دوران  در  هیچ کدام  که 
فرهنگی،  جدید  مشکالت  که  روزگاری  در 
سراسر  اخالقی  و  روحی  اقتصادی،  اجتماعی، 
دنیا را پر کرده است؛ آیا نیازی به تجدید نبوت 

و ارسال یک پیامبر جدید نیست؟
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به عنوان نمونه خداوند در قرآن کریم می فرماید: 
لَِیُکوَن  َعْبِدهِ  َعلی   الُْفْرقاَن  َل  نَزَّ َّذي  ال تَباَرَک   «

لِلْعالَمیَن نَذیراً « )سورة الفرقان، آیه 1(
آن  است  پربرکت  و  بی زوال  و  واال  ترجمه: 
)خدایی( که فرقان )قرآن جدا کننده میان حق 
و باطل و جدا جدا از حیث آیات و سور( را به 
تدریج بر بنده خود فرو فرستاد تا همه جهانیان 
را )از انس و جن تا انقراض نسلشان( بیم دهنده 

باشد. )ترجمه مشکینی(.
فرقان یعنی جدا کننده حق 
مجمع  )طریحی،  باطل.  از 
نکته ای   )224/5 البحرین، 
مطرح  آیه  این  در  که 
هدف  که  است  این  شده 
را  فرقان  نزول  از  نهایی 
انذار جهانیان بیان می کند. 
نتیجه اش  که  انذاری 
احساس مسئولیت در برابر 
است  وظایفی  و  تکالیف 
قرار  انسان  عهدة  بر  که 
للعالمین  تعبیر  و  گرفته 
که  است  این  روشنگر 

به  مخصوص  و  دارد  جهانی  جنبه  اسالم  آئین 
منطقه و نژاد و قوم یا زمان معینی نیست. مقید 
کردن این واژه قوم آن حضرت و یا حتی به 
و  دلیل  نیازمند  فقط  یا  پیامبر  زمان  انسان های 

قرینه ای است که وجود خارجی ندارد.
اگر بخواهیم مقتضیات زمانه را درنظر بگیریم 
و مالک آمدن شرایع را تغییر مقتضیات زمانه 

قرار دهیم، هر روزخداوند عالم باید یک رسول 
جدید بفرستد و نیز برای هر منطقه جغرافیایی 
چراکه  شد.  خواهد  الزم  جداگانه  پیامبری  هم 
مختلف  و گروه های  اقوام  مقتضیات  و  شرایط 
نیز با یکدیگر متفاوت است و این چیزی است 
قابل  اندیشمندی  و  پژوهشگر  هیچ  برای  که 

پذیرش نیست.
ما،  که  است  آن  استدالل  این  به  دیگر  پاسخ 
خداوند را برای انجام هر کاری توانا می دانیم و 
معتقدیم برای او، باید و نبایدی نمی توان در نظر 
گرفت. نمی توان خدا را مجبور به ارسال پیامبر 
جدید دانست و او را ملزم به این کار کرد، بلکه 
خداوند قادر متعال و توانایی است که نسبت به 
پرسش  مورد  خود،  افعال 
خداوند  نمی گیرد.  قرار 
تا  فرموده  اراده  حکیم 
آخرین  را  اسالم  دین 
دین و دین مورد رضایت 
بعد  و  دهد  قرار  خویش 
بساط  رسول اکرم؟ص؟،  از 
جدید  شریعت  و  پیامبری 
برچیده شود. خداوند اراده 
فرموده دیانتی بفرستد که 
توسعه  و  گسترش  قابلیت 
براساس اصول بیان شده در 
آینده  نیازمندی های  آن، 
را  قابلیت  این  چنان که  نماید؛  تأمین  را  بشر 

پژوهشگران دربارة اسالم یافته اند. 

4ـ اقتضائات جدید و دو ظهور پیاپی
این ادعای مبلغان بهائی را از منظر دیگری نیز 
می توان مورد نقد و بررسی قرار داد. به اعتقاد 
بهائیان، پس از اسالم دو ظهور مستقل و صاحب 

ما، خداوند را برای انجام هر کاری 
او،  برای  معتقدیم  و  می دانیم  توانا 
نظر  در  نمی توان  نبایدی  و  باید 
به  گرفت. نمی توان خدا را مجبور 
ارسال پیامبر جدید دانست و او را 
ملزم به این کار کرد. بلکه خداوند 
که  است  توانایی  و  متعال  قادر 
نسبت به افعال خود، مورد پرسش 

قرار نمی گیرد.

احکام و شریعت پیدا شده ا  ند که بهائیان هر دو 
را نیز بر حق می دانند: 

1- ظهور باب
2- ظهور بهاءاهلل

حال این سؤال پیش می آید که اختالف مدت 
نبود1 و  بیشتر  این دو ظهور، حداکثر 18 سال 
تغییری  چندان  زمان  مقتضیات  مّدت  این  در 
تفاوت  باب،  نکرده ولی احکام و آداب آیین 
فاحشی با تعالیم ودستورهای بهاءاهلل دارد و در 
چنان که  یکدیگرند.  ضد  کامال  بسیاری  موارد 
حضرت  ظهور  یوم  »در  می نویسد:  عبدالبهاء 
کتب  حرق  و  اعناق  بیان ضرب  منطوق  اعلی 
و اوراق و هدم بقاع و قتل عام اال من آمن و 
بدیع و قرن جلیل،  این دور  اما در  بود.  صدق 
رأفت  شریعت اهلل،  موضوع  و  اهلل  دین  اساس 
ملل  با جمیع  الفت  و  عظمی  و رحمت  کبری 
و صداقت و امانت و مهربانی صمیمی قلبی با 
جمیع طوائف و نحل و اعالن وحدت عالم انسان 

است« )همو، مکاتیب، 266/2(.
آیا واقعًا در فاصلة کمتر از بیست سال، به قدری 
شرایط جهانی تغییر یافت که احکام دیانت باب 
مانند گردن زدن مخالفان و سوزاندن کتاب های 
غیر از کتاب های باب و تخریب بقاع متبرکه 
ایمان آورندگان  به جز  انسان ها  تمامی  قتل  و 
به باب، تبدیل به صلح و محبت و دوستی شده 
است؟ این در شرایطی است که تغییرات پدید 
آمده در این دوره، تنها در بخش هایی از ایران 

1. دربارة  فاصلة ظهور باب و بهاءاهلل نظرات متفاوتی وجود 
دارد. اگر ظهور یاب را سال 1260 و سال ظهور بهاءاهلل را 
سال 1269 در سجن طهران در نظر بگیریم )آن چنان که 
شوقی مدعی شده است( این اختالف نه سال خواهد بود و 
اگر سال ظهور بهاءاهلل را آن چنان که برخی بهائیان دیگر 
مدعی اند سال 1278 در باغ رضوان بغداد در نظر بگیریم 
این اختالف به 18 سال خواهد رسید. در این مقاله همان 

مقدار بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است.

در  گسترشی  باب،  آیین  و  است  بررسی  قابل 
جهان پیدا نکرد. مالحظه می گردد که حتی اگر 
پیامبر  بعثت  لزوم  برای  زمان  مقتضیات  دلیل 
جدید را بپذیریم، نمی توان پذیرفت که شرایط 
اجتماعی ظرف مدت کمتر از بیست سال چنان 
تغییر کند که نیاز به بعثت پیامبر جدیدی باشد.

5ـ بررسی موردی قطع دست دزد
با  احکام  تجدید  در  نمونه  به عنوان  بهائیان 
گذشت زمان، به اجرای حدود در اسالم اشاره 
می کنند و از باب مثال، به مجازات قطع کردن 
دست دزد پس از دزدی می پردازند و آن را با 
مقتضای عصر جدید نا همخوان معرفی می کنند 
این  از  احکامی  که  می کنند  استدالل  سپس  و 
دست، باید اصالح شود و لذا نزول پیامبر جدید 
-100 صص  شبهات،  رفع  )جزوه  است  الزم 
101؛ مطلق، آیا اسالم آخرین دین است؟، 22(.

5-1( مجازات دزد در بهائیت
دزد  مجازات  برای  صادر شده  حکم  مطالعة  با 
قابل توجهی دست  نکات  به  بهائی،  دیانت  در 
چنین  را  دزد  مجازات  بهائی  رهبران  می یابیم. 
تعیین کرده اند: »همانا بر دزد واجب شده تبعید 
و حبس و در بار سوم در پیشانیش نشانه ای قرار 
دهید که بدان شناخته شود. تا این که شهرها و 
دیار خدا او را نپذیرند« )اشراق خاوری، گنجینه 

حدود و احکام، 317(.
این قانون که به ادعای مبلغان بهائی، متناسب با 
نیازهای بشر در دنیای امروز وضع شده است، 
نیازمند  را  بسیاری است که آن  نواقص  دارای 
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توجیهی که  تفسیر و  توجیه می کند.  تفسیر و 
بهائی  رهبران  از  هیچ یک  توسط  امروز،  تا 
مرکز  که  نیز  بیت العدل  حتی  و  نشده  انجام 
تصمیم گیری و قانون گذاری در مورد مسائلی 
تعیین  در  بهائی  رهبران  از  نصوصی  که  است 
آن وجود ندارد، در رابطه با این حکم، سکوت 

کرده است.
نیست  معلوم  حکم  این  و  کیفر  این  در   •
که دزد به کجا باید تبعید شود و تبعیدگاه 

دارای چه شرایطی است؟
• مدت زندان چقدر است؟

و  کیفیت  میان  ضابطه ای  و  رابطه  آیا   •
کیفر  با  مجرم  و  جرم  موقعیت  و  کمیت 

وجود دارد؟ 
کیفیت  یا  دزد  در  خاصی  شرایط  آیا   •
دزدی باید وجود داشته باشد یا آنکه در هر 
شرایطی باید چنین مجازاتی را نسبت به دزد 

اعمال کرد؟ 
• نشانه ای که الزم است بر پیشانی دزد قرار 

گیرد، چگونه باشد که پاک نشود؟ 
بار چهارم دزدی،  برای  این که  • جالب تر 

هیچ کیفری مشخص نشده است. 
یک  حتی  که  است  آن  جالب تر  باز  و   •
نمونه اجرای این حکم در بین جامعه بهائی 

به چشم نمی خورد. 
نمی توان پذیرفت که هیچ بهائی در هیچ جای 
با این حال،  است.  نکرده  دزدی  تاکنون  دنیا 
که  می دهد  نشان  حکمی،  چنین  اجرای  عدم 
در  آنکه  دلیل  به  نیز،  خود  بهائی  تشکیالت 

احکامی  چنین  امثال  از  نمی تواند  امروز  دنیای 
دفاع کند، نسبت به اجرای آن دست نگه داشته 
است. جای طرح این سؤال در مواجهه با چنین 
به روز  احکام  این  آیا  که  دارد  وجود  احکامی 
است؟ یا آنکه حکم اسالم برای همین مورد از 
جامعیت بیشتری برخوردار است و در حتی در 

دنیای امروز نیز قابل دفاع است؟ 
5-2( کیفر دزدی در اسالم

بی گمان یـکی از گناهانی که امنیت جامعه را 
اخالق  انحطاط  برای  بستری  و  می کند  تهدید 
فردی و اجتماعی به شمار می آید، دزدی است. 
در پاره ای از جامعه های پیش از اسالم. کیفر این 
بـا شرایط ویژه ای  بوده ولی اسالم  اعدام  جرم 
دستور به قطع انگشتان دزد داد تا جامعه از این 

گناه مصون بماند: 
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المائده، آیه 38(
ترجمه: و )ای حاکمان اسالمی( مرد دزد و زن 
دزد، دستشان را )چهار انگشت غیر ابهام دست 
راستشان را( ببرید به سزای کاری که کرده اند 
به جهت کیفری که از جانب خداوند معین شده 
است، و خدا مقتدر غالب و دارای حکمت )در 

تکوین و تشریع( است )ترجمه مشکینی(.
سؤاالتی  اندیشمندان  برخی  برای  است  ممکن 
دربارة این حکم مطرح شود: به راستی چرا دین 
اسالم که دین عطوفت و مهربانی است، چنین 
حکم خشنی را صادر کرده است؟ آیا درست 
یک  آیا  شود؟  بریده  سارق  یک  دست  است 
کودک نابالغ که از روی نادانی دست به دزدی 
می زند باید تا اخر عمر با دست قطع شده زندگی 
کند؟ آیا یک فرد بیچاره و تنگدست که دچار 
او  دست  باید  می کند  دزدی  و  می شود  لغزش 

گرسنگی  سبب  به  که  کسی  آیا  شود؟  بریده 
او  دست  قطع  سزایش  می زند  دزدی  به  دست 

است؟ 
حکم،  این  است  ممکن  اول  نگاه  در  هر چند 
اما  بیاید،  نظر  به  ناعادالنه  و  خشن  حکمی 

حقیقت چیز دیگری است.
اسالم با شناخت عمیق خود به انسان، احکامی 
بیشترین کارایی را داشته  را وضع می کند که 
حقوق  و  فطرت  انسانیت،  بر  منطبق  و  باشد 
انسان ها باشد. با کمی تحقیق و تأمل در  تمام 
مورد آیه شریفه قرآن و سنت پیامبر و امامان 
که  یافت  در خواهیم  دین،  بزرگان  همچنین  و 
حکم بریدن دست سارق، شامل هر نوع دزدی 
افرادی  شامل  دست  بریدن  این  و  نمی شود 
یک  همانند  و  هستند  دزد  حقیقتا  که  می شود 
پیکر  از  باید  که  جامعه اند  برای  سرطانی  غده 

جامعه حذف شود.
بر طبق برداشت و استخراج فقها و بزرگان دین 
دست  بریدن  حکم  امامان،  و  پیامبر  سنت  از 
سارق زمانی اجرا می شود که شرایط زیر برقرار 

باشد:
1- دزد باید به  سن  بلوغ  رسیده  باشد. بنابراین  
طفل  غیر بالغ  اگر سرقت  کند این گونه  از حد 
دربارة او اجرا نمي شود؛ بلکه  حاکم  شرع  وي  را 

تعزیر مي کند )تنبیه بدنی با تازیانه(.
در  دیوانه  دزد  دست  بنابراین  باشد.  عاقل    -2

اسالم قطع نمی شود.
اگر کسي   باشد.  او  اختیار  از روي   3- سرقت 
او  دست  قطع   کنند، حکم   دزدي   به   مجبور  را 

جاری نمی شود.
4- مال مسروقه ِحرز باشد یعني  جاي  سربسته  
از  را  مالي   اگر کسي   بنابراین   قفل  زده  شده .  و 
این   نظیر  و  مسجد  و  حمام  و  جاّده   و  صحرا 

اماکن  که  محّل رفت  و آمد است  بدزدد، دست  
او را نمي برند.

5- سارق  خودش  َهْتک  َحرز کند، یعني  خودش  
کند.  سوراخ   را  خانه   دیوار  یا  بشکند  را  قفل  
را  قفل   دیگري   شخص   اگر  صورت   دراین  
بشکند، و این  سارق ، مال  را بدزدد، حکم  قطع  

دست براي  او جاری نمی شود .
6- دزدي  از روي  شبهه  مِلکّیت  و مأذونّیت  در 
تصّرف  نباشد. بنابراین  اگر کسي  به گمان  آنکه  
چیزي  مال  اوست  و یا اذن  تصّرف  آن را دارد و 
یا حاکم  دربارة او چنین  شبهه اي  را بنماید، حّد 

بر او جاري  نیست .
7- مال  دزدیده  شده  باید ُربع  دینار طالي  خالص  
و  باشد  آن   قیمت   قدر  به  یا  و  شده   زده   سّکه  
را  سارق   دست   باشد  کمتر  مقدار  این   از  اگر 
نمي برند )به طور تخمینی چیزی حدود سه و نیم 

گرم طال(.
دزدی  مخفیانه   یعني   باشد؛  ِسّراً  باید  دزدي    -8
مالک   حضور  در  دزد  اگر  یعني   شود.  انجام 

چیزي  بدزدد، حّد قطع  ید بر او جاري  نیست .
9- دزدي  از پدر نسبت  به  مال  پسرش  نباشد؛ در 

این  صورت  حکم  جاري  نیست .
به  مال  آقا و موالیش   10- دزدي  غالم  نسبت  

نباشد، در این صورت  حکم  جاري  نیست .
11- دزدي  در عامِ َمجاعة  نباشد؛ یعني  در سال  
است ،  آمده   پیش   قحطي   که   تنگي   و  خشکي  
سال ها  این   در  دزدي   چه   چنان  و  باشد.  نبوده  
اجرا  او  دربارة  ید  قطع   بدزدد؛ حکم   را   چیزي 

نمی شود.
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به  درخواست  َغریم ،  به  حاکم   12- ارجاع  دزد 
یعني  کسي  که  مال  او را دزدیده اند، بوده  باشد. 
بنابراین  اگر غریم  از حّق خود بگذرد و دزد را 
اجرا  وي   دربارة  حّدي   ندهد،  حاکم   به   ارجاع  

نمي گردد.
نزد  در  دزدي ،  و  سرقت   نهایت  در  و   -13

اعتراف   و  اقرار  به   حاکم  
و  سارق   خود  داوطلبانة 
مرد  نفر  دو  شهادت   با  یا 
اثبات  به   عادل،  و  مّتقي  

برسد.
عبارت   دست ،  بریدن  
چهار  بریدن   از  است  
انگشت  دست  راست  فقط : 
وسطي   و  بِنصر  و  ِخنِصر 
باید  و  )سّبابه (  ُمسبِّحه   و 
انگشت  ابهام  را که  شصت  
دست   کف   تمام   و  است  

باقي  بماند.
14- در صورت تکرار دزدی، دست چپ دزد 
او قطع می شود  مانند دست راست  بار دوم  در 
اعدام  را  او  سوم،  بار  در  تکرار  در صورت  و 
ج14  االفهام،  مسالک  ثانی،  )شهید  می کنند. 
صص 478-536؛ محقق اردبیلی، مجمع الفائده، 

ج13 صص 285-213(
شده  ذکر  شروط  مورد  در  تأمل  کمی  با 
با شناخت کامل بر روی  درمی یابیم که اسالم 
انسان، تمامی شرایط را در نظر گرفته است و 
از دقت  نشان  این شرایط،  با  این حکم  اجرای 

دزد،  زمانی  و  محیطی  شرایط  بر  اسالم  دیانت 
مال مسروقه، فردی که از او سرقت شده و نحوة 
دزدی دارد. اگر به شروط ذکر شده توجه کنیم، 
مالحظه می کنیم که اسالم برای دزدی هایی که 
بر اساس یک وسوسه یا تحریک و یا از روی 
نادانی باشد و یا از روی اشتباه یا سوءبرداشت 
انجام شود، مجازات سخت بریدن دست را اعمال 
بریدن  مستحق  کسی  اسالم  نظر  از  نمی کند. 
دست است که دزدی را کار و منبع درآمدش 
قرار داده است، به اموال دیگران چشم طمع دارد 
و با علم و اگاهی می دزد، 
نقشه می کشد و برای موفق 
مشقت  دزدی،  در  شدن 

زیادی تحمل می کند.
 از نظر اسالم چنین افرادی 
برای  انگل  یک  همانند 
از  باید  که  هستند  اجتماع 
جدا  اسالمی  جامعه  پیکر 
کسی  دست  باید  شوند. 
که به مال و اموال دیگران 
دست درازی می کند، بریده 
افراد  این  برای  باید  شود. 
سخت  مجازات  چنین  این 
و وحشت آوری وضع شود تا بازدارندگی کافی 

داشته باشد.

6ـ نتایج:
از مجموع مقالة فوق، نکات ذیل قابل استنتاج 

است:
تجدید  علت  بررسی  بهائی ضمن  مبلغان   )1-6
دین  تعالیم  تطابق  لزوم  پیشین،  پیامبران  بعثت 
در هر دوران با مقتضیات زمان را به عنوان علت 

تجدید دین به شمار آورده اند.

شروط  مورد  در  تأمل  کمی  با 
با  اسالم  که  درمی یابیم  ذکر شده 
انسان،  روی  بر  کامل  شناخت 
گرفته  در نظر  را  شرایط  تمامی 
این  با  حکم  این  اجرای  و  است 
دیانت  دقت  از  نشان  شرایط، 
زمانی  و  محیطی  شرایط  بر  اسالم 
دزد، مال مسروقه، فردی که از او 

سرقت شده و نحوة دزدی دارد.

در  پیامبراکرم؟ص؟  ظهور  به  توجه  با   )2-6
استدالل فوق،  اقوام جاهلی، صحت  بدوی ترین 

محل تردید جدی و غیر قابل پذیرش است.
6-3( در صورت پذیرش استدالل مبلغان بهائی 
دوران،  هر  در  دین  تجدید  لزوم  مورد  در 
دست کم با دو اشکال در خود بهائیت مواجه 
بهائی  دیانت  خاتمیت  به  اعتقاد  اول  می شویم: 
در تعالیم بهاءاهلل و دوم عدم تغییر محسوس در 
فاصلة  که  سال  بیست  فاصلة  به  جهانی  شرایط 

زمانی ظهور باب و بهاءاهلل است.
گوناگون،  اشکال  به  کریم  قرآن  آیات   )4-6
اسالم را آخرین دین مورد رضایت پروردگار 
و پیامبراکرم را آخرین پیامبران معرفی کرده 
تأویل  قابل  که  است  قرآن  نصوص  از  این  و 
نیست. لذا هرگونه استداللی که منجر به پذیرش 
نبوتی بعد از پیامبر شود، بر اساس قرآن کریم 
باطل است. بهائیان نیز به الهی بودن قرآن کریم 

معترفند.
6-5( به عنوان یک نمونه برای متناسب نبودن 
احکام اسالم با شرایط زمان، مبلغان بهائی مکرراً 
این  و  کرده  اشاره  دزد  دست  بریدن  حد  به 
نمی دانند.  متناسب  امروز  دنیای  برای  را  حکم 
میان  در  دزد  مجازات  که  است  در حالی  این 
تعالیم کتاب اقدس و کتاب های احکام بهائی، 
پیشانی  بر  نهادن  داغ  و  کردن  زندانی  تبعید، 
جزئیات  و  شرایط  که  مجازات هایی  است. 
اجرای هیچ کدام در کتاب های بهائی بیان نشده 
نیامده  در  اجرا  به  بهائی  جوامع  در  هیچ گاه  و 
این در حالی است که بریدن دست دزد  است. 
خاصی  بسیار  شرایط  بروز  مستلزم  اسالم،  در 
است که در نظر گرفتن آن شرایط و جزئیات، 
نشان دهندة دید وسیع شارع الهی در وضع چنین 

قانون بازدارنده ای است. 
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چکیده
پر  از  یکی  است،  آنان  اجتماعی  دستور  مهم ترین  که  بهائیان  دوازده گانه  تعالیم  میان  در 
آوازه ترین آنها وحدت عالم انسانی است. این تعلیم نه تنها به عنوان یک تعلیم مهم معرفي شده، 
بلکه به عنوان محور اصلي و ریشه و اساس آیین بهائیت به شمار آمده است. عبدالبهاء تقریبا در 
تمامي خطابات و اکثر نوشته هایش اشاره هایي کم و بیش به وحدت عالم انسانی کرده و آن را 
محور اصلي تعالیم بهائیان خوانده است. به جز رهبران اصلي، مبلغان بهائي نیز از این تعلیم زیاد 

یاد می کنند و در جزوه هاي تبلیغي شان وحدت عالم انساني را شاهکار بهائیت می دانند. 
در ابتدا وقتی با این تعلیم و تأکید بر آن مواجه می شویم، نرمی و مهربانی و مدارا با کل انسان ها 
مراجعه  بهائیان  کتب  به  جامعه  در  تعلیم  این  ایجاد  چگونگی  برای  وقتی  اما  می آید؛  در نظر 
می کنیم، مطالب زیادی را که کاماًل با وحدت عالم انسانی در تضاد است، مشاهده می کنیم که 
در ابتدا باور آن با توجه به شعارهای بهائیان مشکل است. این مقاله پاسخی به سه نوشته از جزوة 
رفع شبهات با عنوان های »چرا بهائیان معتقدند که هرکس به حضرت بهاءاهلل ایمان نیاورد، از 
گمراهان است؟« )شبهه 36(، »تهمت استفاده از کلمات ناشایسته« )شبهه 46( و »اعتراض به 

تشبیه ستمگران به فرزندان شیطان« )شبهه 48( است.

کلیدواژه
وحدت عالم انسانی، مهربانی، صلح، دوستی، بهائی، تناقض.

وحدت عالم انسانی یا وحدت بهائی؟
گاه 1مریم آ

1. پژوهشگر حوزة دین.

 مقدمه: 
به دنبال  مختلف  جوامع  مردم  اعصار  تمام  در   
این  هستند.  دوستی  و  آشتی  وحدت،  صلح، 
عالقه مردم برای ایجاد صلح در عصر ناآرامی ها 
بیشتر مشاهده می شود. مردم بر این باورند که 
صلح  و  اتحاد  برمبنای  انسانی  جوامع  پیشرفت 
افراد  به دست می آید. از این رو در طول تاریخ 
میان  دوستی  و  صلح  برقراری  ادعای  بسیاری 
ملل را مطرح کرده اند، که تاکنون در حد ادعا 
بوده و گاهی بسیاری از این مدعیان رفتارهایی 

بر ضد صلح و دوستی ارائه کرده اند.
هدف ما در این مقاله بررسی وحدت و صلح در 
آیین بهائی است. یکی از تعالیم دوازده گانه که 
تأکید  و  تبلیغ می کنند  با عالقه  را  بهائیان آن 
زیادی بر آن دارند، وحدت عالم انسانی است. 
و  بکر  بهائی  آیین  تعالیم  می کنند،  ادعا  آنها 
بدیع است. رهبران و مبلغان بهائی پیام صلح و 
دوستی را که از آرزوهای بشر است، در قالب 
تعلیم وحدت عالم انسانی مطرح می کنند. در این 
مقاله ابتدا این تعلیم را در نگاه پیشوایان آیین 
بهائی بررسی می کنیم و به تعریفی که آنها ارائه 
کرده اند دست می یابیم و بعد درستی آن را در 
برای  مقایسه می کنیم.  آنها  رفتار و گفتارهای 
پیشوایان  اول  این کار سراغ کتاب های دست 
وحدت  به  دست یابی  هدف  با  و  رفتیم  بهائی 
این  کردن  اجرایی  چگونگی  و  انسانی  عالم 
تعلیم، کتاب ها را بررسی خواهیم کرد. بدیهی 
با این دستور،  است که اگر میان تعالیم بهائی 
تعارضات درونی کشف شود، نشان دهندة غیر 
چراکه  بود،  خواهد  دستورات  این  بودن  الهی 
الُْقْرآَن  َُّروَن  َیَتَدب »َأفاَل  می فرماید:  کریم  قرآن 
اْختاِلفًا  فیِه  لََوَجُدوا  اهلل  َغْیِر  عِْنِد  مِْن  لَْو کاَن  َو 

َکثیرا« )سورة النساء، آیة 82(.

ترجمه: آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ اگر قرآن 
از جانب غیر خدا آمده بود، در آن تناقض ها و 

اختالف های زیادی قابل مشاهده بود.
در  قرآن  بیان  همین  به  نیز  بهائی  رهبران 
نمونه  به عنوان  کرده اند.  استناد  خود  گفته های 
ساحت  در  را  »تناقض  است:  معتقد  بهاءاهلل 
)همو،  بود.«  نخواهد  و  نبوده  راه  الهیه  مظاهر 

بدیع، ص126(.

1ـ تعریف وحدت عالم انسانی از نگاه پیشوایان 
بهائی

وحدت  از  خود  پیش  از  خودمان  این که  برای 
شاید  که  ندهیم  ارائه  تعریفی  انسانی  عالم 
سراغ  باشد؛  داشته  در بر  را  نادرستی  قضاوت 
مطرح  را  تعلیم  این  بهائی که  پیشوایان  بیانات 
کرده اند می رویم و تعریف وحدت عالم انسانی 

را از زبان آنها بیان می کنیم:
1-1( جناب بهاءاهلل: »بگو اي دوستان سراپردة 
یکدیگر  بیگانگان  چشم  به  شد  بلند  یگانگي 
یک  برگ  و  دارید  یک  بار  همه  نبینید،  را 

شاخسار« )بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص 265(.
و همچنین: »اگر ظالمی بر شما تعرض نماید، به 
حبل صبر تمسک نمایید، اگر اذیت کند، از او 
بگذرید. به شأنی نزاع و قتل و غارت و تاراج را 
نهی نمودیم که اکثری از عباد، مطلع و شاهد و 
گواه اند )فاضل مازندرانی، امر و خلق، ج3 ص 

228 به نقل از بهاءاهلل(.
ثاني، وحدت  تعلیم  1-2( جناب عبدالبهاء: »و 
اغنام)=گوسفندان(  خلق  انساني،  جمیع  عالم 
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خلق، ج 3، ص 228، به نقل از عبدالبهاء(. 
1-3(- شوقی ربانی: »در بین اصول و مبادي 
بهّیة قّیمه که در الواح مقدسه مذکوره مسطور 
است اعظم و اتمّ و اقدم و اقوم آنها اصل وحدت 
و یگانگي عالم انساني است که مي توان آن را 
جوهر تعالیم الهیه و محور احکام و اوامر سماویه 
در این دور اعظم اقدس محسوب داشت و این 
اصل اصیل یعني اتفاق عالم و اتحاد امم دراین 
است  عظیم  و  منیع  درجه ای  به  نوراني  عصر 
در کتاب  قدیر  شارع  که 
صراحت  به  خویش  عهد 
مقصد  را  آن  و  تنصیص 
نهایي  منظور  و  اصلی 
خویش  مقدس  ظهور 
تعیین مي فرماید« )شوقی، 

قرن بدیع، ص432(.
مالحظه می شود که بنا بر 
و  رهبران  اولیة  تعاریف 
این  دایرة  بهائی،  مبلغان 
گسترده  بسیار  وحدت 
انسان ها  همه  یعنی  است؛ 
برابرند،  و  برادر  هم  با 
و مشخص  دیني  تعّصبات 
تحقق  برای  مانعی  عقیدتی  مرزهاي  نمودن 
وحدت عالم انساني نیست. وظیفة ما این است 
نفسي  بر  را  نفسي  و  باشیم  مهربان  به کل  که 
ترجیح ندهیم. در نتیجه حکم جهاد و قصاص و 
نزاع منتفی می شود و ازدواج با سایر افراد که 

اعتقادات گوناگون دارند جایز است.
 

2ـ ادعای بکر و بدیع بودن تعالیم 
بهائیان تعالیم رهبران خویش را تازه و بی سابقه 
قلمداد مي کنند و آنها را مختص آیین بهائیت 

می شمارند. از جمله: 

تعاریف  بنابر  که  می شود  مالحظه 
اولیة رهبران و مبلغان بهائی، دایرة 
است؛  گسترده  بسیار  وحدت  این 
و  برادر  با  هم  انسان ها  همه  یعنی 
مشخص  و  دیني  تعّصبات  برابرند، 
مانعی  عقیدتی  مرزهاي  نمودن 
انساني  عالم  وحدت  تحقق  برای 
به  که  است  این  ما  وظیفة  نیست. 
بر  را  نفسي  و  باشیم  مهربان  کل 

نفسي ترجیح ندهیم.

الهي و خدا شبان مهربان، به جمیع اغنام رأفت 
کبري دارد، به هیچ وجه امتیازي نگذاشته است« 

)عبدالبهاء، مکاتیب، ج3 ص67(.
و همچنین: »چرا بگوییم این موسوي است؟ او 
بودایي  او  است؟  محمدي  این  است؟  عیسوي 

ما  به  دخلي  این ها  است؟ 
را  ما  همه  خداوند  ندارد. 
ما  تکلیف  و  کرده  خلق 
مهربان  کل  به  که  است 
عقاید  مسائل  اما  باشیم، 
در  او  است.  خدا  به  راجع 
و  مکافات  قیامت  روز 
مجازات دهد،  خداوند ما را 
نداده.«  قرار  آنها  محتسب 
ج2  خطابات،  )عبدالبهاء، 
»تعصب  نیز  ص284(. 
و  دیني  و  وطني  و  جنسي 
مذهبي و سیاسي و تجاري 
جمیع  زراعي  و  صناعي  و 

جهات  جمیع  از  آزاد  تا  بردارید  میان  از  را 
انساني جمیع  بنیان وحدت عالم  باشید و مشّید 
اقالیم، اقلیم واحد است« )اشراق خاوری، مائده 

آسمانی، ج5 ص272، لوح احبای امریک(. 
نمایید، یعنی  بالعکس معامله  و همچنین: »شما 
زخم ستمکاران را مرهم نهید و درد ظالمان را 
درمان شوید. اگر زهر دهند، شهد دهید و اگر 
اهانت  اگر  بخشید؛  شیر  و  شکر  زنند،  شمشیر 
کنند، اعانت نمایید، اگر لعنت نمایند، رحمت 
جویید. در نهایت مهربانی قیام نمایید و به اخالق 
رحمانی معامله کنید و ابداً به کلمة رکیکی در 
امر و  نیاالیید. )فاضل مازندرانی،  حقشان زبان 

از ظهور  پیش  تعالیم  »این  عبدالبهاء می گوید: 
نشده  ایران مسموع  از آن در  بهاءاهلل، کلمه ای 
ظاهر  شما  بر  تا  فرمایید  تحقیق  را  این  بود. 
ج3  مکاتیب،  )عبدالبهاء،  شود.«  آشکار  و 

ص114(.
انساني  تعالیم وحدت عالم  این  یا: »از جمله  و 
است، این در کدام کتاب است؟ نشان بدهید و 
صلح عمومي است، این در کدام کتاب است؟ 
اگر  باشد،  الفت  و  محبت  سبب  باید  دین  و 
نباشد عدم دین بهتر است، این در کدام کتاب 
است؟« )عبدالبهاء، خطابات بزرگ ص 191(.

حقیقت این است که هیچ کدام از تعالیم بهائي 
آنها حرف هاي  از  برخی  و  نبوده  بکر  و  بدیع 
قرن  اواخر  در  که  است  کهنه ای  و  قدیمي 
طرفدارانی  نوزدهم  قرن  اوائل  و  هیجدهم 

و  بهائیت  و  بود  کرده  پیدا  کنار  و  گوشه  در 
خصوصا جناب عبدالبهاء آنها را با آب و تاب 
گوش  به  خویش  آیین  تعالیم  به عنوان  فراوان 
در  آنها  از  برخی  و  است  مي رسانده  مردم 

مکاتب و ادیان قبل مطرح شده بود.

3ـ پیشینه وحدت عالم انسانی در ادیان پیشین 
در کالم عبدالبهاء

هرچند عبدالبهاء در برخی نوشته های پیش گفته، 
در مورد تعالیم بهائی نظیر وحدت عالم انسانی 
و  بکر  را  آنها  و  است  کرده  نوآوری  ادعای 
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وفادار  خود  گفتة  همین  به  اما  خوانده،  بدیع 
بهائیت  خواسته  که  هنگامی  او  است.  نمانده 
معرفی  پیشین  الهی  ادیان  سایر  مانند  آیینی  را 
کند، ناگزیر بحث وحدت اساس ادیان را مطرح 
تعلیم، جوهرة دین در  این  کرده است. مطابق 
بین ادیان الهی ثابت است و تنها احکام جزئی 
تغییر  زمان  نیازهای  با  مطابق  الهی،  ادیان  بین 
نادرستی  یا  درستی  از  کرد. صرف نظر  خواهد 
که  است  آنجایی  ما  مثال  شاهد  نظریه،  این 
تشابه  از  نمونه هایی  به  است  خواسته  عبدالبهاء 
اثبات  و  اشاره  قبل  الهی  ادیان  با  بهائی  آیین 
کند که جوهرة دیانت بهائی، همچون جوهرة 
در  مثال ها،  این  بیان  در  است.  پیشین  ادیان 
انسانی  عالم  وحدت  عبدالبهاء  تعجب،  کمال 
را دارای سابقة پیشین در ادیان گذشته معرفی 

کرده است.
پیغمبران  جمیع  که  »اساسي  می نویسد:  او 
اساس  است و آن  بهاءاهلل  اساس  گذاشتند، آن 
محبت  اساس  آن  است.  انساني  عالم  وحدت 
عمومي است، آن اساس صلح عمومي بین دول 

است.« )عبدالبهاء، خطابات، ج2 ص286(. 
خدمت  بشر  وحدت  به  هرکسي  »امروز  یا:  و 
کند در درگاه احدیت مقبول است؛ زیرا جمیع 
انبیاي الهي در وحدت عالم انساني کوشیدند و 
خدمت به عالم انساني کردند، زیرا اساس تعالیم 
الهي وحدت عالم انساني است. حضرت موسي 
خدمت به وحدت انساني نمود، حضرت مسیح 
حضرت  کرد،  تأسیس  انساني  عالم  وحدت 
و  انجیل  نمود.  انساني  وحدت  اعالن  محمد 
تأسیس  انساني  وحدت  اساس  قرآن  و  تورات 

نمودند. شریعت اهلل یکي است و دین اهلل یکي و 
آن الفت و محبت است. حضرت بهاء اهلل تجدید 
ج1  خطابات،  )عبدالبهاء،  فرمود.«  انبیاء  تعالیم 

ص18 و 19(.
فراموش کردند که در   شاید جناب عبدالبهاء 
بیانات دیگری بدیع و بکر بودن این تعالیم را 
را  تعالیم  این  بودن  بدیع  و  بکر  پس  گفته اند؛ 

خود ایشان نقض می کند.

4ـ سابقه وحدت عالم انسانی 
متعارضی  سخنان  عبدالبهاء  این که  بر  عالوه 
انسانی  عالم  وحدت  نوآوری  و  بودن  بکر  در 
در میان ادیان گذشته بیان کرده است، مطالعة 
که  می دهد  نشان  پیشین  ادیان  تعالیم  مستقل 
و  انسان ها  بین  وحدت  یعنی  بحث  این  عنوان 
نیز  گذشته  ادیان  در  صلح،  به  عمومی  تمایل 
»مسموع  ایران  جامعة  در  قطعًا  و  بوده  مطرح 

بوده« است.
4-1( مسیحیت: 

در آیین مسیحیت احسان و دوستی و طلب خیر 
برای دیگران به زبان دیگری مطرح شده است:
»اي شنوندگان شما را مي گویم! دشمنان خود 

را دوست دارید و با کساني که از شما نفرت 
کند  لعن  را  شما  هرکه  و  کنید  احسان  کنند، 
شما  با  هرکه  براي  و  بطلبید  برکت  او  براي 
کینه دارد، دعاي خیر کنید. و هرکه بر رخسار 
و  بگردان.  او  به سوي  نیز  را  دیگري  زند،  تو 
او  از  نیز  را  قبا  بگیرد،  را  تو  رداي  که  کسي 
مضایقه مکن. هرکه از تو سؤال کند، بدو بده. 
و هر که مال تو را گیرد، از وي باز مخواه. و 
چنان که مي خواهید مردم با شما عمل کنند، شما 
زیرا  نمایید؛  ایشان سلوک  با  همان طور  به  نیز 
چه  را  شما  نمایید،  محبت  را  خود  محبان  اگر 
فضیلت است؟ زیرا گناهکاران هم محبان خود 
را محبت مي نمایند. و اگر احسان کنید با هرکه 
به شما احسان کند، چه فضیلت دارید؟ چون که 
گناهکاران نیز چنین مي کنند....« )انجیل لوقا، 

باب 26 آیه 27 تا 38(.
انسانی در کالم  عالم  بینی وحدت  پیش   )2-4

زردشت
وحدت  آرزوي  زردشتیان  مقدس  کتاب  در 

جامعة نیکان بدین صورت بیان شده است: 
»بشود که ما با همه راستان که در سراسر هفت 

کشور زمین هستند همکار و انباز باشیم. بشود 
بشود  باشیم.  یکي  آنها  با  ما  و  ما  با  آنها  که 
کنیم  معاونت  و  محّبت  یکدیگر  با  همه  که 
برآورده  رو  این  از  که  نیکي  کردار  سراسر 
اهورا مزدا پذیرفته و جاودان  شود در گنجینة 
خواهد ماند. )آخرین گهنبار 1 و 2(« )فاضل 
مازندرانی، امر و خلق، ج3 ص219، پاورقي به 

نقل از عبدالبهاء(.
4-3( در شعر سعدی

این تعلیم را شاعر شیرین سخن سعدی در قرن 
هفتم در زبان شعر بیان کرده است: 

بنـي آدم اعضاي یک پیکرنـد  
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار  
دگـر عضــوهـا را نمـاند قرار

تو کز محنت دیگـران بـي غمي  
نشــاید کـه نامت نهنـد آدمـي

)سعدی، گلستان، باب اول، حکایت 10(
و  انسانی  عالم  وحدت  به  اعتقاد  اگر  حاال  و 
طرح آن فضیلتی است، مالحظه می کنیم که این 

فضیلت مربوط به آیین بهائی نخواهد بود.

5ـ تناقض میان ادعا و عمل در کتب بهائی
در این بخش جا دارد که به برخی از مطالبی که 
برخالف وحدت عالم انسانی در نصوص بهائی 

مالحظه کردیم اشاره کنیم:
5-1( بهاءاهلل و تعارض با وحدت عالم انسانی

کتاب  ابتدای  در  بهاءاهلل  جناب   )1-1-5
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اقدس می نویسد: »هرکس موفق به شناخت او 
)بهاءاهلل( شد، به همه خیرها دست یافته است و 
کسي که از چنین شناختي محروم شد، از اهل 
گمراهي است، هرچند که همة اعمال را به جا 

آورد« )بهاءاهلل، اقدس ص1(.
5-1-2( و »در توقیعي خطاب به حاجي میرزا 
التروک ولو کان ابوک،  آقاسي است: اترکوا 
ان احّبوک اکلوک و ان ابغضوک قتلوک.« از 
ترک زبانان دوري کن و فاصله بگیر، اگر چه 
پدرت باشد که اگر دوستت بدارد تو را خواهد 
خورد و اگر دشمن بدارد تو را خواهد کشت. 
)فاضل مازندرانی، اسرار اآلثار، ج 2 ص 154 
)ذیل کلمه ترک(- به نقل از بهاءاهلل و به دیدة 

تأیید(.
انسان های  به  آشکار  توهینی  که  بیان  این 
ایشان در  با سخنان پیش گفتة  ترک زبان است 
تمام  ترک  و  طوایف  تمام  میان  وحدت  لزوم 
در  و....  سیاسی  و  اجتماعی  و  وطنی  تعصبات 
تعارض جدی است. صرف نظر از این تعارض، 
وجود همین عبارت در کالم ایشان، با وجدان 
و سرشت آدمی ناسازگار است و از شنیدن آن، 

روح شنوندگان کسل می شود. 
»الیوم هر نفسي بر احدي از معرضین   )3-1-5
نماید  انسانیت  ذکر  ادناهم  من  او  اعالهم  من 
از جمیع فیوضات رحماني محروم است، تا چه 
رسد که بخواهد از براي آن نفوس اثبات رتبه 

و مقام نماید.« )بهاءاهلل، بدیع، ص140(.
از این بیان معلوم مي شود که وحدت عالم انساني 
در بهائیت یعني وحدت بهائي،  چراکه در شأن 

انسانیت نمي توان کرد. یعنی  غیر بهائیان ذکر 
ندارند  انسانیت  رتبة  هیچ کدام  انسان ها  دنیا  در 
بهائی  که  جهان  مردم  از  کمی  تعداد  فقط  و 
مسئله  این  انسانیت هستند.  مقام  دارای  هستند، 
در برخی نصوص بهائی آن قدر پیشروی می کند 
را  کرده اند  اعراض  بهائیت  از  که  کسانی  که 
خطاب  »حرام زاده«  و  »بهائم«  »سنگ ریزه«، 

کرده اند: 
َمن دونهم  و  االمر  لئالي  »احبائي هم   )4-1-5

ُحصاُة االرض«. 
بقي  ما  و  دّر و جواهر  من  ترجمه: دوستداران 
)اشراق  خاکي اند.  ارض  سنگ ریزه هاي  ایشان 
خاوری، مائده آسماني، ج4، باب 7، مقام احبا 

الهی، 353(.
سید  )=یعنی  بیان  نقطه  بَِنّص  »اَلَیوَم   )5-1-5
از  معرضند،  بدیع  امر  این  از  نفوسي که  باب( 
رداء اسمیه و صفتیه محروم و کل از بهائم بین 
بدیع،  )بهاءاهلل،  مذکور«.  و  محشور  اهلل  یدي 

ص213(.
می کرد  اکتفا  همین ها  به  بهاءاهلل  جناب  کاش 
خارج  انسانیت  دایرة  از  تنها  را  بهائیان  غیر  و 
می نمود؛ نه این که پا را فراتر بگذارد و هر کس 
انکار  را  او  فضایل  نیاورد و  ایمان  او  آیین  به 

کند، حرام زاده خطاب نماید.
الفضل  هذا  ینکر  من  الحق!  »تاهلل   )6-1-5
الظاهر الباهر المتعالی المنیر ینبغی له بان یسئل 

من امه حاله فسوف یرجع الی الجحیم«.
ترجمه: »به خدا سوگند، هر کسی فضل آشکار 
و روشن و واال و درخشنده )=ادعای پیامبری و 
ظهوراللهی بهاءاهلل( را انکار کند، باید وضعیت 
که  است  زود  و  بپرسد  مادرش  از  را  خودش 
خاوری  )اشراق  درآید.«  دوزخ  آتش  به 
منکرین  یازدهم،  باب  ج4،  آسماني  مائده 

امراهلل،ص355(.

»اَنُتم یا اَِحّباَء اهللِ کونوا َسحاَب الَفضِل   )7-1-5
لَِمن  الَمحتومِ  عذاِب  و  آیاتِِه  و  بِاهللِ  آَمَن  لَِمن 

َکَفَر بِاهللِ و اَمِرهِ و کان مِن الُمشرکین«.
نسبت  بهائیان(،  )=ای  خدا  محبان  ترجمه:  ای 
آورده،  ایمان  آیاتش  و  خدا  به  که  کسی  به 
ابر فضیلت باشید و نسبت به کسی که به خدا 
و امر او کفر ورزیده )=مخالفان بهائیت( و از 
)بهاءاهلل،  باشید.  حتمی  عذاب  است؛  مشرکان 

مجموعه الواح، ص216(.
تعارض  مسئله   )8-1-5
انسانی  عالم  وحدت  با 
پیشوایان  بیانات  سایر  در 
بهائی آن قدر مشهود است 
وضع  بیان  در  حتی  که 
احکام هم شاهد آن هستیم. 
به عنوان نمونه بهاءاهلل دستور 
داده است فردی که خانه ای 
زنده  زنده  بزند،  آتش  را 

بسوزانند!
داً  ُمتَِعمِّ بَیتًا  اَحَرَق  »َمن 
نفر  یک  اگر  فََاحِرقوه« 
آتش  متعمداً  را  خانه ای 

کتاب  )بهاءاهلل،  بزنید.  آتش  را  خودش  بزند 
اقدس، ص 56؛ اشراق خاوری،گنجینه حدود و 

احکام، ص297(.
لِقاَء  اهللِ  اَِحّباءِ  َعلَي  َم  َحرَّ اهللَ  بَِانَّ  اِعلَم   )9-1-5
الُمشرکیَن و المنافقیَن. ترجمه: بدان که خداوند 
مالقات مشرکان و منافقان را بر محبان خداوند 
حرام نموده است. )اشراق خاوری،مائده آسماني، 

ج4،باب 8، لوح مباهله،ص280 (.
اعراضشان  که  معرض  نفوس  »با   )10-1-5
ظاهر شده معاشرت و تکلم و مالقات جایز نه، 
قدیم«  آمر  ارادة  سماء   من  نزل  قد  حکم  هذا 
)اشراق خاوری، مائده آسماني، ج8 ص74، باب 

معاشرت با معرضین جایز نه(.
شئون  کل  در  معرضین  از  »باید   )11-1-5
مجالست  و  مؤانست  آني  در  و  نماییم  اعراض 
را جایز نداریم که قسم به خدا که انفس خبیثه 
نارحطب  چنان که  مي گدازد،  را  طّیبه  انفس 
بارده  ثلج  حّر  و  را  یابسه 
را.« )اشراق خاوری، مائده 
 ،53 مطلب  ج8  آسمانی، 
هرنفسی  »بر   .)39 ص 
خبیثه  انفس  از  است  الزم 
نماید«  اجتناب  مشرکه 

)همان(. 
5-2( عبدالبهاء

جناب عباس افندي که در 
این  از  خود  بیانات  بیشتر 
تعلیم یاد می کرد و شعاری 
می کرد  نقل  پدرش  از  را 
دارید  یک  بار  »همه  که 
مکاتیب،  )عبدالبهاء،  شاخسار«  یک  برگ  و 
ج2 ص163(، در بخش های دیگری از سخنان 
و نوشته های خود به مسیری دیگر می رود که 
قابل  فوق  تعبیر  نظیر  تعابیری  با  به هیچ عنوان 

جمع نیست. به چند نمونه توجه کنید:
مانند  که  بی خردان  جمعي  »امروز   )1-2-5
حیوان اسیر عالم طبیعت اند و از جهان الهي خبر 
ندارند با هر نفسي الفت کنند.« )اشراق خاوری، 
مائده آسمانی، ج2 ص36 به نقل از عبدالبهاء(. 
با شخص ظالم و یا خائن و یا سارق   )2-2-5
سبب  مهرباني  زیرا  نمود.  مهرباني  نمي شود 

که  مي شود  معلوم  بیان  این  از 
بهائیت  در  انساني  عالم  وحدت 
در  که  بهائي،  چرا  وحدت  یعني 
انسانیت  ذکر  بهائیان  غیر  شأن 
دنیا  در  یعنی  کرد.  نمي توان 
انسانیت  رتبة  هیچ کدام  انسان ها 
مردم  از  تعداد کمی  فقط  و  ندارند 
جهان که بهائی هستند، دارای مقام 

انسانیت هستند.



230231

طغیان او مي گردد نه انتباه او، کاذب را آن چه 
مالطفت نمایي بر دروغ مي افزاید« )عبدالبهاء، 

مکاتیب، ج3 ص211(. 
5-3( شوقی افندی و مجازات طرد:

از  یکی  که  هنگامی  بهائی،  تعالیم  براساس 
اعضای بهائیت به دالیل مختلفی اقدام به اموری 
انجام  بهائی  برخالف میل تشکیالت و رهبران 
اقدامی  تشکیالتی  ضوابط  از  خارج  یا  و  دهد 
زبان  بر  سخنی  بهائیت  علیه  آنکه  یا  و  نماید 
مجازات  نماید، مشمول  مخالفتی  جاری کند و 
می شود.  بهائیت  مجموعة  از  راندن  یعنی  طرد، 
میزان  تناسب  به  و  مرحله  مجازات در دو  این 

خطا بر فرد خاطی اعمال می شود. 
نخستین مرحله، طرد اداری نام دارد که به موجب 
اجتماعات  در  حضور  حق  طرد شده  فرد  آن، 
در  مشارکت  و  رأی  حق  و  ندارد  را  بهائی 
فعالیت های گروهی بهائی از او سلب می شود. با 
این وجود، او همچنان از حقوقی مانند ارث بهره 
می برد و سایر بهائیان با او سخن می گویند و او 
ادامه  زندگی  به  دارد در کنار خانواده اش  حق 
دهد. )شوقی، توقیعات مبارکه، 1945تا 1952، 

ص 94(.
است،  سنگین  بسیار  مجازاتی  که  دوم  مرحلة 
کسانی  مخصوص  و  دارد  نام  روحانی  طرد 
است که علنًا با تشکیالت بهائی یا رهبران آن 
مخالفت کنند. در این مرحله هیچ یک از بهائیان 
حق صحبت کردن با فرد خاطی را ندارند. حتی 
تمام  از  او  نیست.  نیز جایز  او  به  سالم کردن 
حتی  و  می شود  محروم  خود  اجتماعی  حقوق 

خانوادة او نیز حق ندارند با او ارتباطی برقرار 
کنند. )همان؛ اشراق خاوری،مائده آسماني، ج 
8، مطلب 94، ص 74 باب معاشرت با معرضین 
جایز نه به نقل از بهاءاهلل؛ همو، رحیق مختوم، 

ج1،ص 70(.

6ـ دعواهای خانوادگی 
در طی بررسی کتاب های بهائی این جمله جناب 
عبدالبهاء که از انصاف حرف می زند توجه هر 

خواننده را به خود جلب می کند:
تربیت  در  که  نفسي  از  داشت  باید  »انصاف 
امید  چگونه  مانده  عاجز  آل  و  عیال  و  اوالد 
تربیت اهل آفاق نماییم آیا در این قضیه ذره ای 
شبهه و تردید است؟« )عبدالبهاء، مکاتیب، ج 

2 ص 182(.
مقصود ایشان آن است که هر گاه کسي نتواند از 
عهدة تربیت خانواده خود برآید، مسلمًا نخواهد 
در  انسان ها  اصالح  و  تربیت  از عهده  توانست 

عالم برآید.
ال  له  ادب  ال  »من  مي گوید:  بهاءاهلل  جناب  و 
از  باشد  بی بهره  ادب  از  که  )کسي  له«  ایمان 
ایمان نیز نصیبي نخواهد داشت.( )بهاءاهلل،بدیع، 

ص 205(.
بر  انسان  امتیاز  وجه  را  ادب  دیگر  سخن  در 
از  »ادب  مي گوید:  و  مي کند  معرفي  حیوان 
و  ممتاز  دونش  از  او  به  و  است  انسان  سجیة 
بر  عدمش  البته  نشده  فائز  او  به  که  نفسي  هر 
وجودش رجحان داشته و دارد.« )بهاءاهلل، بدیع، 

ص203(. 
کتاب های  برخی  در  متأسفانه  با این وجود 
به  ناسزاگویی هایی  شاهد  پدرش  و  عبدالبهاء 
از  که  مخالفانی  هستیم.  ایشان  مخالفان  برخی 
برادر  عهدة  به  مقطعی  در  ایشان  رهبری  قضا، 

بهاءاهلل و در مقطع دیگر بر عهدة برادر عبدالبهاء 
است. 

1-6( توهین جناب بهاءاهلل به برادر
بهاءاهلل نیز برادرش میرزا یحیي صبح ازل را االغ 
مي خواند: »قل یا ایها الحمیرحق آن چه بفرماید 

کلمات  به  و  است  حق 
نشود«  باطل  مشرکین 
و  ص174(  بدیع،  )همو، 
شخص  مورد  در  در  باز 
معرض  مي نویسد: »و  ازل 
نمود  توقف  چون  باهلل 
در  و  لغزید  صراط  از  و 
از  هیکلش  حین  همان 
به  و  خارج  انساني  قمیص 
جلود بهائم ظاهر و مشهود 
گشت.« )همان، ص110(.
بهاءاهلل  دیگر،  سوی  از 
شکایت  و  شکوه  باری 

اندازه نطفة  مي کند که چرا برادرش وي را به 
نما  »مالحظه  نمي آورد:  حساب  به  هم  گاو 
معاني  شمس  که  نفوس  این  غافلند  چقدر  که 
)=بهاءاهلل( با منتها علّو عظمت و جالل از افق 
حقیقت طالع و مشرق شده، او را به قدر ما یظهر 
من صلب البقر هم ندانسته اند. بگو لعنت بر شما 

و بر حیای شما!« )بهاءاهلل، بدیع، ص172(. 
بهاءاهلل نیز در مقام پاسخ گویي بر مي آید و چون 
سال هاي سال با برادرش آشنا بوده و به مقامش 
عرفان پیدا کرده، در الواح و آثار و مراسالت 
قبیل  از  القابي  اشارات،  و  رموز  به  صادره 
)مازندرانی،  )گوساله(  عجل  و  باهلل،  مشرک 
اسرار اآلثار، جلد 4( و طاغوت) همان، ج4 ص 
ابلیس  و  ص49(  ج1،  )همان  شیطان  و   )277
)=مگس(  ذباب  طنین  و  خبیثه  فتنه  برکه  و 
را  ایشان  آن  امثال  و   )268 ص  ج3  )همان، 

مفتخر مي فرمایند. 

و  عمو  به  عبدالبهاء  جناب  توهین های   )6-2
برادر 

به  افندي  عباس   )1-2-6
پیروی از پدر به عمویش 
مي نویسد: »اگر جمال قدم 
که  فرماید  خطاب  را  تو 
فرع  و  مرا  میثاق  مرکز 
منشعب از اصل قدیم مرا و 
مرا  مبین  کتاب  منصوص 
چگونه  را  کتاب  مبّین  و 
خواندي  )گوساله(  عجل 
اي یحیي حیائي چه جواب 
خواهي داد؟« )،عبدالبهاء، 

مکاتیب، ج1 ص271(
6-2-2( عبدالبهاء نیز از آنجا که فرزند خلف 
این خاندان است؛ رفتار پدر و عمویش را پیش 
گرفته و با برادرش محمد علي افندي آن چنان 
که  مي گیرد  پیش  ناستوده ای  سلوک  و  روش 
را  کار  این  شعور  با  و  فهمیده  برادر  دو  یقینًا 

نمی کنند.
او در هنگامی که به واسطة سعایت محمدعلی 
در  است  شده  عثمانی گرفتار  زندان  در  افندی 
تری  الهی،  »الهی  می نویسد:  برادرش  مورد 
عبدک المظلوم بین مخالب سباع ضاریه و ذئاب 
الواح  )عبدالبهاء،  خاسره.«  وحوش  و  کاسره 

وصایا، ص9(.
را  مظلومت  بندة  می بینی  خدایا،  خدایا  ترجمه: 
تجاوزکار  و  وحشی  حیوانات  چنگال  در  که 
وحشیان  و  شکسته  درهم  گرگ های  و 

خسارت دیده گرفتار شده است.

بهائی  کتاب های  بررسی  طی  در 
از  که  عبدالبهاء  جناب  جمله  این 
هر  توجه  می زند  حرف  انصاف 

خواننده را به خود جلب می کند:
که  نفسي  از  داشت  باید  »انصاف 
در تربیت اوالد و عیال و آل عاجز 
مانده چگونه امید تربیت اهل آفاق 
ذره ای  قضیه  این  در  آیا  نماییم 

شبهه و تردید است«؟
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افندي  محمدعلي  برادرش  از  همچنین  ایشان 
و کرم خاکي  نظیر »پشه و سوسک  القابي  با 
مي کند.  یاد  و  کالغ«  و  جغد  و  خفاش  و 
)عبدالبهاء، مکاتیب، ج1 ص442 و 443؛ همان، 

ج2 ص234(.
اگر بهاءاهلل نتواند با میرزا یحیاي نوري، برادرش، 
اتحاد کند چگونه می خواهد در جهان، وحدت 

عالم انسانی ایجاد کند؟
باید  آفاق  اهل  تمام  با  مي گوید  که  عبدالبهاء 
رفتارهایش چه  این  برای  اتفاق کرد؛  و  اتحاد 

توجیهی خواهد داشت؟
بین  دوئیت هاي  و  نفاق  وجود  و  نازیبا  رفتار 
دو  هر  که  افندي  محمد علي  و  افندي  عباس 
فرزندان جناب میرزا به شمار مي آیند نشان دهندة 
این واقعیت است که نه تنها جناب بهاءاهلل قادر 
رشته  که  نحو  آن  به  خود،  فرزندان  تربیت  به 
خوني  دشمنان  و  نشود،  پاره  ایشان  یگانگي 
عدم  از  بلکه  است،  نبوده  نگردند  یکدیگر 
توانایی جناب عبدالبهاء نیز حکایت مي کند که 
نتوانسته است الاقل بین خود و برادرش اتحاد و 

اتفاق ایجاد کند.
همه ما می دانیم که رعایت ادب و تربیت درکالم 
و سخن گفتن از ابتدایي ترین مسائلي است که 
رفتارهای خود  را سرلوحة  انسانی آن  هر  باید 
در زندگی قرار دهد که گفته اند: »ادب مرد به 

ز دولت اوست«.
تعارفات  این اختالفات و  نقل  از  نیز  ما  منظور 
است  حقیقت  این  کردن  بازگو  خانوادگي 
بهائي،  رهبران  سخنان  و  تعالیم  از  بسیاري  که 
بلند پروازي صرف است و در مقام عمل، رهبران 

این آیین نتوانسته اند به تعالیم خود پایبند باشند 
در  که  مختصاتی  با  را  انسانی  عالم  وحدت  و 
ابتدای این نوشتار به آن اشارت رفت، ال اقل به 
نزدیک ترین افراد خانوادة خود ساری و جاری 
ایشان،  خود  ادعای  به  آنکه  از  بگذریم  کنند. 
کسی که نتواند فرزندان و اهل و عیال خود را 
تربیت کل  ادعای  نیست  تربیت کند، شایسته 

عالم نماید.

7ـ جسارت به علما و شیعیان
که  بهائی  رهبران  ناسزاگویی های  و  توهین ها 
قطعا برخالف ادعای وحدت عالم انسانی است، 
به اختالفات خانوادگی ختم نمی شود. متأسفانه 
این رهبران، رفتار ناشایست خود را آن قدر پیش 
می برند که دامن علما که محترم ترین گروه مردم 
هستند را در بر می گیرد. مثال در موارد عدیده ای 
ایشان را »َهَمٌج رِعاٌع« )=حشراتي که به گرد 
سر حیوانات در گردشند( و »َخراطین ارض« 
)بهاءاهلل،  مي خواند.  زیر زمینی(  )=کرم هاي 
ایقان، ص67 و 191( شیخ محمد باقر اصفهاني 
شمار  به  قاجار  عهد  بزرگ  علماي  از  که  را 
میر محمد حسین  و  )گرگ(  »ذئب«  مي آید، 
امام جمعه اصفهان را »رقشا« )مار خوش خط 
بدیع، ص  قرن  )شوقی،  است  خوانده  خال(  و 
العراقین اصفهاني  438(. شیخ عبدالحسین شیخ 
که به تصدیق بهائیان، جمیع بزرگان و علماي 
فوق  نفوذي  و  مي نمودند  احترام  وي  از  عراق 
کردند  ملقب  خبیث«  »شیخ  به  داشت،  العاده 
ج2،ص642(  مختوم،  رحیق  خاوری،  )اشراق 
به  را  طباطبایي  سیدصادق  اهلل  آیت  مرحوم  و 
باب »کاذب ارض طاء« )=دروغگوی  از  نقل 
نظر  از  چرا که  کردند؛  قلمداد  طهران(  بزرگ 
ایشان، فتوایش ظالمانه بوده است. )شوقی، قرن 

بدیع، ص 462(.

زماني این چنین به همه علما جسارت مي ورزند 
که »حضرات علما آخور را دیدند ولي آخر را 
ج5،  آسماني،  مائده  خاوری،  )اشراق  ندیدند!« 
ص197( و باز هم ایشان ـ عبدالبهاءـ  در همان 

کتاب ـ مي نویسد: 
»این قوم خویش را علماي دین مبین و حامي 
 شرع متین و جانشین سید المرسلین مي شمرند و 
نیش  را  بیگانه و خویش  بدکیش،  ثعبان  چون 
را  اقارب  و  اباعد  عقارب  و  مار  چون  و  زنند 
مي گزند. و بنیاد رحمان براندازند و بنیاد عدل 

و داد را ویران کنند و به زبان از خشیة اهلل دم 
زنند چون گرگان خونخوار اغنام الهي را بدرند 
قطع  راه  دزدان  چون  و  کنند  شباني  دعواي  و 
طریق و سد سبیل نمایند و قافله ساالري خواهند، 
در مجالس علم، ابکم و اصمّ نشینند و در برهان 
سیاط و چوب  به ضرب  و  بیان الل گردند  و 
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عمائم  به  چون  خواهند.  مدعا  اثبات  چماق  و 
نگري هریک چون جبل ابی قبیس بلند و چون 
به فضائل نگري هریک اجهل از انعام و بهیم« 

)اشراق خاوری، مائده آسماني، ج5 ص192( 
الزم به یادآوری است که ایشان شیعیان مسلمان 

مشرکین  جزء  هم  را 
مي دانند. چنان که بهاءاهلل 
مختلف  جاهای  در 
هلل  ا لعمر « : ید می گو
حزب شیعه از مشرکین 
از قلم اعلی در صحیفه 
و  مذکور  حمراء 
)اشراق  مسطور« 
خاوری، مائده آسماني، 
هشتم،  باب   ،4 ج 

ص140(.

8ـ  نتیجه ها: 
نتایج ذیل با توجه به تحقیق انجام شده قابل ذکر 

است:
1. بهائیان دارای تعالیمی هستند که ادعا می کنند 
جدید و بکر است. از جمله این تعالیم وحدت عالم 
انسانی است که در ظاهر قرار است صلح و دوستی 
میان همه انسان ها را برای بشر به ارمغان آورد و 
هر خواننده و شنونده ای را تحت تأثیر قرار  دهد. 

2. با مراجعه به تعالیم سایر ادیان الهی پیشین و 
همچنین با نگاهی به گزارش های رهبران بهائی 
از تعالیم پیامبران گذشته، در می یابیم که ادعای 
بکر بودن این تعالیم و بی سابقه بودن آن در میان 

امت ها و ملت های پیشین، ادعایی نادرست است.
به نظر  بهائی  رهبران  تعالیم  سایر  مطالعة  با   .3
می رسد که ایشان در مسئلة وحدت عالم انسانی 
دچار سردرگمی شده ا  ند. از طرفی شعار وحدت 
عالم انسانی سر داده اند، فرموده اند که اعتقادات 
افراد، باعث جدایی آنان از وحدت عالم انسانی 
نیست، دستور رحمت و رأفت با تمام انسان ها 
را صادر کرده اند و... و از طرف دیگر، مخالفان 
و  نواخته اند  ناروا  نسبت های  انواع  به  را  خود 
هنگامی که وارد فضای تشریع شده ا  ند، احکامی 
مانند سوزاندن مجرم و یا طرد 
اداری و روحانی وضع کرده اند 
صریح  مخالفت  بر  عالوه  که 
زمینة  در  قبلی  دستورات  با 
اصول  با  انسانی،  عالم  وحدت 
اولیة قانون گذاری و مجازات 
مانند تناسب داشتن مجازات با 
جرم، در تعارض است. در واقع 
آیینی  که  پذیرفت  نمی توان 
از سوی خداوند، برای هدایت 
بشر آمده است، در تعالیم خود 
درونی  تعارضات  چنین  دچار 

باشد.
وحدت  مسئلة  در  بهائیت  درونی  تعارضات   .4
و  بهائی  رهبران  گفته های  به  تنها  انسانی  عالم 
احکام آن ختم نمی شود. رهبران بهائی به هنگام 
ناسزاها  بدترین  نیز  خانوادگی  اختالفات  بروز 
را نثار نزدیک ترین افراد خود کرده اند. آن هم 
به دلیل آنکه در مسئلة رهبری بهائیت با آنان 

دچار اختالف بوده اند.
کردن،  توهین  با  بهائی  مبلغان  و  رهبران   .5
دشنام دادن و نفرت پراکنی علیه مخالفان خود 
مانند دانشمندان شیعی، بار دیگر اجرایی بودن 
را  بهائی  تعالیم  ظرف  در  انسانی  عالم  وحدت 

یحیاي  میرزا  با  نتواند  بهاءاهلل  اگر 
نوري، برادرش، اتحاد کند، چگونه 
عالم  وحدت  جهان،  در  می خواهد 

انسانی ایجاد کند؟
عبدالبهاء که مي گوید با تمام اهل 
کرد؛  اتفاق  و  اتحاد  باید  آفاق 
توجیهی  چه  رفتارهایش  این  برای 

خواهد داشت؟

این دشنام ها و تکفیرها در  برده اند.  زیر سؤال 
ادبیات بهائی، به دانشمندان شیعه ختم نمی شود 

و بعضًا کل شیعیان را فرا می گیرد.

منابع: 

1( قرآن کریم.
2( انجیل.

آسماني  مائده  عبدالحمید،  خاوری  اشراق   )3
جلد2 و 4 و 5 و 8، 129 بدیع، تهران: مؤسسة 

ملی مطبوعات امری. 
مختوم،  رحیق  عبدالحمید،  خاوری  اشراق   )4

تهران: لجنه آثار امری 103 بدیع.
5( اشراق خاوری عبدالحمید، گنجینه حدود و 

احکام، تهران: بی تا، بی نا.
6( بهاءاهلل میرزا حسینعلی، اقدس، 1995، حیفا: 

مرکز جهانی بهائی.
بدیع،   155 ایقان،  حسینعلی،  میرزا  بهاءاهلل   )7
آلمان،  بهائی  مطبوعات  ملی  مؤسسه  آلمان: 

هوفمایم.
بی تا،  بی جا،  بدیع،  حسینعلی،  میرزا  بهاءاهلل   )8

بی نا.
9( سعدی، گلستان.

 ،1952 1945تا  مبارکه  توقیعات  شوقی،   )10
125 بدیع، تهران: مؤسسه ملی مطبوعات امری.

مؤسسه  کانادا:   ،1992 بدیع،  قرن  شوقی،   )11
معارف بهائی به لسان فارسی.

 ،1 جلد  خطابات،  افندی،  عباس  عبدالبهاء   )12
1340 قمری، مصر: فرج اهلل ذکی. 

 ،2 جلد  خطابات  افندی،  عباس  عبدالبهاء   )13
127 بدیع، تهران: مؤسسه ملی مطبوعات امری.

14( عبدالبهاء عباس افندی، مکاتیب جلد اول، 
انتشارات  آمریکا:   – ایلینویز  میالدی،   1979

بهائی. 
15( عبدالبهاء عباس افندی، مکاتیب جلد دوم، 

1984 میالدی، بریتانیا: ریچارد کلی.
16( عبدالبهاء عباس افندی، مکاتیب جلد سوم، 
149 بدیع، النگن هاین – آلمان، لجنة ملی نشر 

آثار امری به لسان فارسی و عربی.
حضرت  مبارکه  خطابات  عبدالبهاء،   )17
عبدالبهاء در اروپا و آمریکا )خطابات بزرگ(، 

99 بدیع، بی جا، بی نا.
18( عبدالبهاء، الواح وصایا، نوامبر 1960، محفل 
روحانی ملی بهائیان پاکستان، مطبعة استرلینگ 

گاردن رود.
19( فاضل مازندرانی اسداهلل، اسرار اآلثار، جلد 
ملی  مؤسسه  تهران:  بدیع،   124 دوم،  و  اول 

مطبوعات امری.
20(  فاضل مازندرانی اسداهلل، اسرار اآلثار، جلد 
ملی  مؤسسه  تهران:  بدیع،  و چهارم، 129  سوم 

مطبوعات امری.
جلد  خلق  و  امر  اسداهلل،  مازندرانی  فاضل   )21
سوم، 142 بدیع، النگهاین – آلمان غربی، لجنة 
ملی نشر آثار امری به زبان های فارسی و عربی.
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چکیده
در باور شیعه دوازده امامی، حجت بن الحسن العسکری در نیمة شعبان سال 255 ه.ق. در سامرا 
به دنیا آمدند؛ ایشان در پنج سالگی و پس از شهادت پدرشان به امامت رسیدند. پس از شهادت 
از طریق چهار  فقط  و  اختیار کردند  غیبت  امام مهدی؟ع؟  امام حسن عسکری؟ع؟،  حضرت 
نائب خاص با شیعیان در تماس بودند. دوران غیبت نخستین امام مهدی 69 سال بود و پس از 
فوت چهارمین نائب دیگر برای خود نائبی انتخاب نکردند و دوران غیبت کبری ایشان به امر 
خدا آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. به باور شیعیان، ایشان به اذن الهی ظهور خواهند کرد و 
زمین را از عدل و داد پر خواهند کرد. اما بهائیان معتقدند که میرزاعلیمحمد شیرازی ملقب 
به سید باب همان موعود آخرین دیانت اسالم و دوازدهمین امام شیعیان دوازده امامی است. 
او در سال 1260 ه.ق. در شیراز ظهور کرد. بعد از بررسی و مقایسه بین امام زمان؟جع؟ شیعه 
و میرزا علیمحمد شیرازی نقاط مشترکی بین این دو مالحظه نمی شود تا ادعای تطبیق این دو 
بهائی در  منابع  از  تاریخی  با یکدیگر، مورد پذیرش قرار گیرد. در عین حال، جست و جو های 
زندگی باب، نشان می دهد وی به ادعای بابیت قانع نبود و پس از آن ادعای قائمیت و پیامبری 
و خدایی کرد و بعد از مختصر آزاری از سوی مخالفان، دوبار توبه کرده و از ادعای خود دست 
کشید. این مقاله پاسخی به شبهة هشتم و بخشی از شبهة نهم جزوة رفع شبهات نیز محسوب 

می شود.

کلیدواژه
 مهدی، باب، قائم، شیعه، عدالت، ظلم، ادعا

بررسی تطبیقی عقیده مسلمانان و بهائیان در مورد امام غائب

گاه مریم  آ

مقدمه: 
اعتقاد به ظهور موعود و مهدی؟جع؟ قسمتی 
مختلف  مذاهب  در  و  است  مسلمانان  عقاید  از 
اسالمی به این واقعیت تصریح کرده اند. از جمله 

در میان شیعیان:
إاَلّ  الدنیا  من  لم یبَق  لو  اهلل؟ص؟:  رسول  قال 
یبعث  حَتّی  الیوم  ذلک  اهلل  ل  لطَوّ واحد  یوم 
اسمي،  اسمه  یواطئ  ولدي،  من  رجاًل  فیه  اهلل 
وجوراً. ظلمًا  ملئت  کما  قسطًا  و  عداًل   یمألها 

دنیا  از  نماند  باقي  اگر  فرمود:  رسول اکرم؟ص؟ 
طوالني  را  روز  آن  خدا  البته  روز  یک  مگر 
فرزندان  از  مردي  کند  مبعوث  خدا  تا  فرماید 
من را که اسم او با اسم من یکسان باشد؛ زمین 
ظلم  از  پر  چنان که  کند،  داد  و  عدل  از  پر  را 
و جور شده باشد. )صدوق، عیون أخبار الرضا 

علیه السالم، ج 2 ص266(.
در میان اهل سنت:

)لا  م: 

َّ
وسل ]آله[  و  علیه  اهلل  ی 

َّ
صل اهلل  رسول  قال 

 ثّم 
ً
 و عدوانا

ً
ی تملأ الأرض ظلما

َّ
تقوم الساعة حت

 
ً
یخرج من عترتي أو من أهل بیتي من یملأها قسطا

ً
 وعدوانا

ً
، کما ملئت ظلما

ً
وعدلا

برپا  قیامت  فرمود:  رسول اکرم؟ص؟  حضرت 
نمي شود تا زمین پر از ظلم وستم گردد سپس 
از  کند  وداد  عدل  از  پر  را  زمین  که  کسي 
عترت من یا اهل بیت من خروج کند. )ترمذی 
محمد، صحیح ترمذی ج2 ص46؛ سجستانی ابی 
داود،صحیح ابی داود چاپ مصر ج2 ص207(.

بهائیان می گویند میرزا علیمحمد شیرازی همان 
قائم موعود اسالم است که 170 سال پیش در 
تبریز  در  سپس  و  است  کرده  ظهور  شیراز 
مقاله برخی آیات  این  تیرباران شده است. در 
و روایاتی که مهدی موعود را معرفی کرده اند، 

ویژگی های  سپس  و  می کنیم  بررسی  اجماال 
علیمحمد شیرازی و آن چه را بهائیان می گویند، 
بر آنها تطبیق می دهیم و می بینیم که علیمحمد 
شیرازی با موعود اسالم و دوازدهمین پیشوایی 
چه  است،  شده  معرفی  شیعی  منابع  در  که 
اشتراکاتی دارد و آیا تطبیق این دو با یکدیگر 

صحیح است؟
1. امام مهدی؟جع؟ در قرآن:

اعتقاد  قرآن کریم سرچشمة  در  زیادی  آیات 
به مهدویت و قائمیت در اسالم و نشانة اصالت 
اشاره  نمونه  دو  به  اختصار  برای  که  است  آن 

می کنیم:

 
ْ

 ِمن
ٌ

ة
َ
ْیِه آی

َ
ل

َ
 ع

َ
ِزل

ْ
ن

ُ

ْو لا أ
َ
وا ل ُر

َ
ف

َ
 ک

َ
ذین

َّ
 ال

ُ
ول

ُ
ق

َ
1-1( َو ی

ْوٍم هاٍد )رعد-7(
َ
ّلِ ق

ُ
 َو ِلک

ٌ
ِذر

ْ
ن

ُ
 م

َ
ت

ْ
ن

َ

ما أ
َّ
ه  ِإن ِ

ّ
ب

َ
ر

و کافران می گویند: چرا از سوی پروردگارش 
معجزه ای ]غیر قرآن[ بر او نازل نشده؟ تو فقط 
هدایت  کننده ای  قومی  هر  برای  و  بیم دهنده ای 

است .
دو روایت در توضیح آیه نقل می کنیم:

آیه  این  تفسیر  در  باقر؟ع؟  امام   )1-1-1
ترساننده ای  و  منذر  خدا؟ص؟  رسول  فرمودند: 
را   زمانی  هر  مردم  و  فرموده،  خدا  که  است 
ایشان  که  هست  ما  از  نماینده ای  و  راه  هادی 
را راهنمایی می کند به سوی آن چه پیغمبر؟ص؟ 
حضرت،  آن  از  بعد  رهنمایان  پس  آورده. 
علی؟ع؟ است و اوصیای بعد از او یک به یک«. 

)کلینی، الکافي، ج 1، ص191(.
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در باقر؟ع؟  امام  ابی جعفر  حضرت   )2-1-1
ْوٍم  هاٍد 

َ
ِل  ق

ُ
 َو ِلک

ٌ
ِذر

ْ
ن

ُ
  م

َ
ت

ْ
ن

َ

ما أ
َّ
معنای آیه شریفه: ِإن

علی  و  هادی  است  خدا  رسول  منذر  فرمود: 
است، به خدا قسم این سمت از دست ما بیرون 
نشده است و همواره در میان ما خواهد بود تا 
روز رستاخیز. )نعمانی، الغیبة، ترجمه فهری، 

ص 117(.
از این آیه استفاده می شود که بعد از پیامبر؟ص؟ 
امیرالمؤمنین  هادی مردم بودند و بعد از ایشان 
مردم  جزا  هادی  روز  تا  آن حضرت  اوصیای 
که  نیست  زمانی  رستاخیز  تا  و  بود  خواهند 

حجت خدا بر زمین نباشد. 
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ترجمه: خدا به کسانی از شما که ایمان آورده 
و کارهای شایسته کرده اند، وعده داده است که 
این سرزمین جانشین ]خود[  در  را  آنان  حتمًا 
پیش  که  را  که کسانی  همان گونه  دهد؛  قرار 
داد، و آن  قرار  بودند جانشین ]خود[  آنان  از 
دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان 
مستقر کند، و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند، 
]تا[ مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک 
نگردانند، و هر کس پس از آن به کفر گراید؛ 

آنانند که نافرمانند.

در تفسیر این آیة قرآن کریم، امام صادق؟ع؟ 
دانسته اند.  یارانش  و  قائم  امام  مورد  در  را  آن 
ص  ج 4،  القرآن  تفسیر  في  البرهان  )بحرانی، 

.)89
در این آیه که به تعبیر امام معصوم؟ع؟ اشاره 
به ظهور امام عصر؟جع؟ دارد نکاتی را مشاهده 

می کنیم:
زمین  در  خدا  جانشین  آورندگان  ایمان   •

می شوند.
• دینی که خدا برایشان می پسندد مستقر در 

جهان می شود.
• امنیت در دنیا برقرار می شود. 

و  می شود  پرستش  دنیا  در  خداوند  فقط   •
هیچ کس برای خدا شریک قرار نمی دهد. 

در بررسی این دو آیه سؤاالتی به ذهن متبادر 
می شود:

و  دوازدهم  امام  شیرازی  علیمحمد  اگر  الف- 
امروز  هادی و حجت  قائم بوده و کشته شده، 

خدا در زمین کیست؟
ب- آیا بعد از ظهور جناب باب امنیت در دنیا 

برقرار شد؟
ج- آیا بعد از ظهور جناب باب همه موحد و 

مسلمان شدند؟
منفی  فوق  سؤاالت  جواب  که  است  واضح 
است. بعد از ظهور باب، هرگز امنیت در عالم 
حکمفرما نشده است، بلکه روز به روز، جنگ و 
خونریزی افزایش یافته است؛ بعد از ظهور وی، 
است  نشده  جمع  بی دینی  و  بت پرستی  بساط 
بیشتر  خداوند،  به  بی اعتقاد  افراد  روز به روز،  و 
شده ا  ند. حتی بهائیان نیز برای امروز بشر، حجتی 
زنده و امامی از سوی خداوند معرفی نمی کنند. 
نظریة  مطابق  اگر  که  است  اینجا  اصلی  سؤال 
مبلغان بهائی، باب را امام دوازدهم و موعود دین 

مردم  برای  او  نیامدن  یا  و  آمدن  بدانیم،  اسالم 
منتظر در جهان چه دستاوردی داشته است؟

2- امام زمان؟جع؟ در روایات شیعه:
در میان روایات امامیه درباره امام دوازدهم به 
روایاتی بر می خوریم که در مورد ویژگی های 
مادر،  و  پدر  تولد،  چگونگی  قبیل  از  ایشان 
دقیقی  نکات  ظهورشان  و  غیبت ها  عمر،  طول 
را مطرح می کنند. وجود این روایات در درجه 
که  است  مسئله  اهمیت  نشان دهنده  نخست، 
و  پیامبراکرم  دوازدهم،  امام  تولد  از  قبل  حتی 

به  نسبت  امامان؟مهع؟، 
و  پیشوا  آخرین  معرفی 
موعود دین اسالم، اهتمام 
داشتند.  گسترده ای 
به نظر  دیگر  سوی  از 
ویژگی های  که  می رسد 
آن چنان  واپسین،  موعود 
دقیق بیان شده است که 
ادعا  نتواند  فردی  هیچ 
مقامات  دارای  که  کند 
شخص  که  ان  یا  اوست 

او را انکار کند.
روایات پیشینه   )1-2

قبل از تولد امام زمان؟جع؟:
در  کتبی  که  است  به حدی  مسئله  این  اهمیت 
همین خصوص قبل از تولد ایشان تألیف شده 

است. از آن جمله:
اصحاب از  االنماطی  ابراهیم بن صالح   )1-1-2
نجاشی  است.  بوده  امام رضا؟مهع؟  امام کاظم و 
نجاشی  کرده اند.  توثیق  را  وی  طوسی  شیخ  و 
دربارة وی گفته است که تمام کتاب های او از 
بین رفته است و فقط کتاب او دربارة غیبت به 
دست ما رسیده است. )نجاشی، رجال، ص: 15(
در کتابی  نیشابوری  فضل بن شاذان   )2-1-2

است.  نوشته  غیبت  و  آل محمد  قائم  احوال 
نجاشی او را توثیق کرده و می نویسد: از فقهاء 
تعریف  به  احتیاجی  و  است  امامیه  متکلمین  و 
آنها  از  یکی  که  نوشته  کتاب   180 و  ندارد 
غیبت است. )نجاشی، رجال، ص: 260؛ طوسی، 

الفهرست، ج1 ص 10(
براهیم بن اسحاق ا  )3-1-2

یکی  نهاوندی  احمری 
دیگر از اصحاب امام رضا، 
امام هادی؟امهع؟  و  جواد  امام 
عنوان  تحت  کتابی  و  بوده 
است.   نموده  تألیف  غیبت 
ص:  الفهرست،  )طوسی، 

.)16
در روایات  برخی   )2-2

کتب شیعیان: 
است  مسلم  آن چه 
مهدی  ویژگی های 
روایات  در  موعود؟جع؟ 
و  شک  جای  که  شده  ترسیم  به روشنی  شیعه 
شبهه ای را برای مدعیان باز نمی گذارد که ما در 

اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
ویژگی اّول: مهدی از آل محّمد است.  )1-2-2
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علی، کمال الدین و تمام النعمة، ج 1، ص: 145(
از پیامبر خدا؟ص؟ نقل شده که فرمودند: مهدی 
از ما اهل بیت است. خداوند امر ظهور او را در 

یک شب )به طور ناگهانی( اصالح می کند.

سؤاالت  جواب  که  است  واضح 
فوق منفی است. بعد از ظهور باب، 
حکمفرما  عالم  در  امنیت  هرگز 
روز به روز،  بلکه  است،  نشده 
یافته  افزایش  خونریزی  و  جنگ 
بساط  وی،  ظهور  از  بعد  است؛ 
نشده  جمع  بی دینی  و  بت پرستی 
بی اعتقاد  افراد  روز به روز،  و  است 

به خداوند، بیشتر شده ا  ند.
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ویژگی دوم: مهدی هم نام رسول اهلّل   )2-2-2
است. 
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و  کمال الدین  محمدبن علی،  )صدوق،   .
ً
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َ
ج

تمامالنعمة، ج 1، ص: 286(.
پیامبراکرم؟ص؟ فرمودند: مهدی از فرزندان من 
است؛ نام او نام من و کنیه اش کنیة من است. او 
شبیه ترین مردم به من از نظر صورت و سیرت 
است. برای او غیبتی است که در آن مردم به 
گمراهی درآیند و از دین خود منحرف شوند. 
دنباله دار  ستاره ای  همانند  هنگام،  آن  در  پس 
آشکار می شود و ]زمین[ را از عدل و داد آکنده 
پر شده  و چور،  ظلم  از  آنکه  از  بعد  می سازد، 

باشد.
مقام  دارای  مهدی  سوم:  ویژگی   )3-2-2

امامت و از اوصیای پیامبر است. 
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الرضا  أخبار  عیون  محمدبن علی،  )صدوق، 
علیه السالم، ج 1، ص64(.

پیامبران  برترین  من  فرمودند:  پیامبراکرم؟ص؟ 
یک  وصی  برترین  علی بن ابی طالب،  و  هستم 

دوازده  من  از  پس  اوصیا  تعداد  است.  پیامبر 
و  علی بن ابیطالب  ایشان  نخستین  که  است  تن 

آخرین ایشان، قائم موعود است.
ویژگی چهارم: مهدی از تبار پاکان   )4-2-2

است. 

ی 
َ
ال

َ
ع

َ
ت اهلل   

َ
ِمن  

ُ
ور

ُّ
الن اِس  

َّ
الن  

َ
اِشر

َ
ع

َ
م ص  النبی  عن 

اِئِم 
َ

ق
ْ
ی ال

َ
 ِإل

ُ
ه

ْ
 ِمن

ِ
ْسل

َّ
 فِي الن

َ
ّم

ُ
 ث

ٍ
ِلّي

َ
 فِي ع

ٌ
وك

ُ
ْسل

َ
 م

َ
ّم

ُ
 ث

َ
فِّي

ا 
َ

ن
َ
ل َو 

ُ
ه  ٍ

ّ
ق

َ
ح ّلِ 

ُ
ِبک َو   ٍ

ّ
ق

َ
ِبح  

ُ
ذ

ُ
خ

ْ

أ
َ
ی ِذي 

َّ
ال  

ِ
ّ

ِدي
ْ

ه
َ

م
ْ
ال

)طبرسی، ابی منصور، اإلحتجاج علی أهل اللجاج، 
ج 1، ص 61( 

خداوند  مردم!  فرمودند:  ای  پیامبراکرم؟ص؟ 
نوری را در من قرار داد و پس از من آن را در 
علی نهاد و پس از او آن را در نسل علی جاری 
برسند.  قائم؟جع؟  به  او  فرزندان  تا  ساخت 
همان کس که تنها به حق عمل می کند و هر 

حقی را باز می ستاند.
2-2-5( ویژگی پنجم: مهدی فرزند امام حسن 

عسکری؟ع؟ است. 
عسکری؟ع؟  امام  بر  گوید:  احمد بن اسحاق 
وارد شدم و می خواستم از جانشین پس از وی 
پرسش کنم. او آغاز سخن کرد و فرمود: ای  
آدم؟ع؟  زمان  از  تعالی  خدای  احمد بن اسحاق  
زمین را خالی از حّجت نگذاشته است و تا روز 
قیامت نیز خالی از حّجت نخواهد گذاشت، به 
واسطه اوست که بال را از اهل زمین دفع می کند 
و به خاطر اوست که باران می فرستد و برکات 

زمین را بیرون می آورد.
رسول  فرزند  ای  گفتم:   گوید:  احمد بن اسحاق 

خدا، امام و جانشین پس از شما کیست؟
آن حضرت شتابان برخاست و داخل خانه شد و 
سپس برگشت درحالی که بر شانه اش کودکی 
سه ساله بود که صورتش مانند ماه شب چهارده 

احمد بن اسحاق  فرمود:  ای  پس  می درخشید. 
گرامی  او  حّجت های  و  تعالی  خدای  نزد  اگر 
نبودی، این فرزندم را به تو نمی نمودم، او هم نام 
و هم کنیه رسول خدا؟ص؟ است، کسی است که 
زمین را پر از عدل و داد می کند همچنان که 
پر از ظلم و جور شده باشد. )صدوق، محمدبن 
ص:  ج 2،  النعمة،  تمام  و  الدین  کمال  علی، 

 .)385
ویژگی ششم: مهدی، فرزند کنیزی   )6-2-2
سرش  پشت  عیسی بن مریم،  و  است  مقام  واال 

نماز خواهد خواند. 
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کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص345( 
پرسید  صادق؟ع؟  امام  از  ابا بصیر  که  هنگامی 
است؟ آن حضرت  از شما چه کسی  قائم  که 
فرمودند:  ای ابابصیر! قائم پنجمین فرزند از نسل 
فرزندم موسی )امام کاظم؟ع؟( است. او فرزند 
سرور کنیزان عالم است. برای او غیبتی است 
که در آن، گروهی بر اثر تردید و شک، راه 
باطل خواهند پیمود. سپس خداوند او را ظاهر 
خواهد کرد و به دست او شرق و غرب عالم را 
فتح خواهد نمود. عیسی بن مریم در زمان ظهور 
از آسمان فرود خواهد آمد و پشت سرش  او 

نماز خواهد خواند.
هیچ  با  موعود  مهدی  هفتم:  ویژگی   )7-2-2

طغیانگری عهد و پیمان ندارد.
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ج 1،  النعمة،  تمام  و  الدین  علی،کمال  محمدبن 
ص303(

و  جواد؟ع؟  امام  از  حسنی  عبدالعظیم  جناب 
امام  از  بزرگوارشان  پدران  از  نقل  به  ایشان 
آن  که  کرده  روایت  علی بن ابیطالب؟ع؟ 
ظهور  ما  قائم  که  هنگامی  فرمودند:  حضرت 
و  نیست  هیچ کس  بیعت  گردنش  بر  می کند، 
برای همین است که والدت و زندگی او پنهانی 

است.
دو  دارای  مهدی  هشتم:  ویژگی   )8-2-2

غیبت و البته غیبتی طوالنی است.
روایت  امام صادق؟ع؟  از  مفّضل بن عمر جعفّی 
صاحب  »همانا  فرمود:  حضرت  آن  که  کرده 
امر دارای دو غیبت است یکی از آن دو  این 
مردم  از  پاره ای  که  می کشد  به درازا  چندان 
بگویند: مرده است و بعضی گویند: کشته شده 
و عّده ای از ایشان می گویند: او رفته است، و از 
اصحابش جز افراد اندکی کسی بر امر او باقی 
نمی ماند و از جایگاهش هیچ کس از دوست و 
بیگانه آگاهی نمی یابد مگر همان خدمتگزاری 
که به کارهای او می رسد«. )نعمانی، محمدبن 

نعمان، الغیبة، ص 171(.
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عمری دارای  مهدی  نهم:  ویژگی   )9-2-2
طوالنی است.
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ج 1، 322(
سعید بن جبیر گوید: از امام زین العابدین علی؟ع؟ 
شنیدم که فرمود: سنتی از حضرت نوح در قائم 

است و آن طوالنی بودن عمر اوست.
پیری 2-2-10( ویژگی دهم: مهدی در سّن 

سیمایی جوان دارد.
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ج 2، ص 652(.
اباصلت هروی از امام رضا؟ع؟ پرسید: هنگامی 
که قائم از شما ظاهر می شود، چه عالمت هایی 
دارد؟ امام رضا فرمودند: عالمتش آن است که 
با وجود سن زیاد، به صورت جوانی ظاهر می شود 
که بیننده گمان می برد، او چهل ساله یا کمتر 
از آن است. او بر اثر گذر زمان، پیر و فرتوت 

نمی شود تا آنکه اجلش فرا رسد.
جامع مهدی،  یازدهم:  ویژگی   )11-2-2

معجزات و وارث کماالت انبیاست. 
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ص: 238(
قائم  فرمودند: هنگامی که  باقر؟ع؟  امام محمد 
انگشتری  و  خدا  رسول  پرچم  می کند،  ظهور 
سلیمان و سنگ موسی و عصای او را در اختیار 

دارد.
ظهور هنگام  به  دوازدهم:  ویژگی   )12-2-2

عیسی پشت سر او نماز می گذارد.

 
ُ

ن
ْ
ی اب

َ
 ِعیس

َ
ل

َ
ز

َ
ِدي  ن

ْ
  ُول

ْ
  ِمن

ُ
ِدي

ْ
ه

َ
م

ْ
 ال

َ
َرج

َ
ا خ

َ
 ع ِإذ

َ
ال

َ
ق

ه  َ
ف

ْ
ل

َ
ی خ

َّ
ل

َ
ص

َ
َم ع ف

َ
ْری

َ
م

)صدوق،عیون أخبار الرضا علیه السالم ج 2 ص 
202باب 46(

2-2-13( حدیث لوح جابر
سرشار  خزانة  از  بخش،  این  ختام  حسن  برای 
احادیث شیعه، دربارة خصوصیات وجود گرامي 
مهدي منتقم به حدیث لوح جابر اشاره می کنیم 
که برخی از ویژگی های این امام همام به ویژه 
پدران ایشان را که همه از اهل بیت؟مهع؟  بودند، 

در خود دارد:
مقدمة آن حدیث چنین است که امام باقر؟ع؟ 
که  می نماید  نقل  انصاري  عبداهلل  بن  جابر  از 
امام  میالد  تهنیت  عرض  براي  روزي  جابر 
حسین؟ع؟ به محضر حضرت فاطمه؟اهس؟ مشرف 
مي شود و در آنجا لوحي سبز رنگ را مي بیند 
نگاشته اند.  سطوري  برآن  سپید  خط  با  که 
زهرا؟اهس؟  حضرت  و  مي پرسد  آن  به  راجع 
خدا  ازجانب  نوشته  این  که  می فرمایند  بیان 
براي پدرم رسول اکرم؟ص؟ به عنوان هدیه آمده 
جابر  سپس  بخشیده اند.  من  به  را  آن  ایشان  و 
رونوشتي ازآن بر مي دارد. این لوح مفصل بوده، 

مضامین واالیی دارد که ضمن آن، نام پیامبر و 
جانشینانشان آمده است و ما در این جا آن را 

شاهد مي آوریم:
جانب  از  نامه  این  ِحیمِ   الرَّ ْحمِن  الرَّ اهلل  بِْسِم 
پیغمبر  محمد  برای  است  حکیم  عزیز  خداوند 
او، و نور و سفیر و دربان )واسطه میان خالق و 
مخلوق( و دلیل او، که روح االمین )جبرئیل( از 

نزد پروردگار جهان بر او نازل شود.
ای محمد أسماء مرا بزرگ شمار و نعمت های 
مدار.  انکار  مرا  الطاف  و  باش  سپاسگزار  مرا 
پرستشی  شایان  من  جز  که  خدائی  منم  همانا 
نیست، به منم شکننده جباران و دولت رساننده 
منم  مظلومان و جزا دهنده روز رستاخیز، همانا 
خدایی که جز من شایان پرستشی نیست، هر که 
را  خود  اینکه  )به  باشد  امیدوار  مرا  فضل  جز 
من  عدالت  غیر  از  و  داند(  من  ثواب  مستحق 
را  او  انگارد(  ستم  مرا  اینکه کیفر  )به  بترسد، 
عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را نکرده 
باشم، پس تنها مرا پرستش کن و تنها بر من 

توکل نما.
من هیچ پیغمبری را مبعوث نساختم که دورانش 
کامل شود و مدتش تمام گردد، جز اینکه برای 
بر  ترا  مقرر کردم و من  او وصی و جانشینی 
اوصیاء  بر  ترا  وصی  و  دادم  برتری  پیغمبران 
دیگر، و تو را به دو شیر زاده و دو نوه ات حسن 
آنها  نخستین  سپس  داشتم...  گرامی  حسین  و 
سرور عابدان و زینت اولیاء گذشته من است. 
و پسر او که مانند جد محمود )پسندیده( خود 
محمد است... و جعفر است که شّک کنندگان 
موسی  او  از  مي شوند...پس  هالک  او  باره  در 
و  سخت  آشوبی  او(  زمان  )در  که  است 
گیج کننده فرا گیرد، زیرا رشته وجوب اطاعت 
و  نشود  پنهان  من  و حجت  نگردد  منقطع  من 
با جامی سرشار سیراب شوند.  اولیاء من  همانا 

انکار کند، نعمت مرا  هرکس یکی از آنها را 
انکار کرده و آنکه یک آیه از کتاب مرا تغییر 
دهد، بر من دروغ بسته است....پس از گذشتن 
دوران بنده و دوست و برگزیده ام موسی، وای 
بر دروغ بندان و منکرین علی )امام هشتم؟ع؟( 
و... او را به وجود پسرش و جانشین و وارث 
کار  عاقبت  سازم...و  مسرور  محمد  علمش 
پسرش علی را که دوست و یاور من و گواه 
است...  من  وحی  امین  و  من  مخلوق  میان  در 
از او به وجود آورم دعوت کننده به سوی راهم 
و خزانه دار علمم حسن )امام عسکری؟ع؟( را. 
د «  م  او »م ح  پسر  به وجود  را  این رشته  و 
که رحمت برای جهانیان است کامل کنم، او 
کمال موسی و رونق عیسی و صبر ایوب دارد. 
و  گردند  خوار  دوستانم  او  )غیبت(  زمان  در 
به  یکدیگر  برای  را  آنها  سرهای  )ستمگران( 
دیلم  و  ترک  سرهای  چنان که  فرستند،  هدیه 
و  بکشند  را  ایشان  فرستند،  بهدیه  را  )کفار( 
هراسان  و  بیمناک  و  ترسان  آنها  و  بسوزانند، 
باشند، زمین از خونشان رنگین گردد و ناله و 
واویال در میان زنانشان بلند شود، آنها دوستان 
حقیقی منند. به وسیلة آنها هر آشوب سخت و 
و  شبهات  آنها  برکت  از  و  بزدایم  را  تاریک 
مصیبات و زنجیرها را بردارم، درودها و رحمت 
ایشانند،  تنها  و  باد،  آنها  بر  پروردگارشان 

هدایت شدگان.
2-3( نتایج حاصل از این روایات

خاص  ویژگی های  متعدد  روایات  این  نقل  از 
و انحصاری امام دوازدهم و موعود اسالم بر ما 
مهدویت  به  اعتقاد  نتیجه  در  می شود.  مشخص 
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آخرین  و  زنده  امامی  به  باور  است  عبارت 
ایشان  که  زمان  این  در  پیامبر؟ص؟  جانشین 
زندگی  زمین  کره  روی  در  و  مردم  میان  در 
مردم  می برند،  سر  به  غیبت  در  ولی  می کنند؛ 
را می بینند و مردم هم ایشان را می ببینند، ولی 
قبل  ائمه  که  را  شؤونی  همان  نمی شناسند. 
داشتند ایشان دارا هستند؛ که با ظهور پرشکوه 
و پیروزمندانة خود به نابرابري ها و بیدادگري ها 
و جهالت ها و نابساماني  هاي جامعة انساني پایان 
می بخشند و سراسر زمین را زیر پرچم حکومت 
و  رفاه  و  درمی آورند  جهاني  عدالت  و  توحید 
می دارند؛  ارزاني  همگان  به  آرامش  و  آسایش 
سر  پشت  ظهور  از  بعد  عیسی؟ع؟  حضرت 

ایشان نماز می خوانند. 
حاال جای سؤال است کسانی که ادعا می کنند 
حضرت ولی عصر؟جع؟ ظهور کرده کدام یک 
یا  باب می بینند  را در جناب  این ویژگی ها  از 
به اعتقاد ایشان، کدام دگرگونی در عالم ایجاد 

شده و قابل مشاهده بر همگان است؟ 

3ـ اعتقاد به امام زمان؟جع؟ در منابع بهائی:
بهائیت  بزرگان  را  جابر  لوح  شریف  حدیث 
ناقص  به صورت  خود  کتاب های  در  بابیت  و 
تا مفاد آن را  البته تالش کرده اند  آورده اند و 
بر جناب باب منطبق نشان دهند. اینان آخرین 
به  مربوط  که  را  شریف  حدیث  این  از  بخش 
او  غیبت  دوران  در  مهدی  پیروان  ویژگی 
خالص  یاوران  بر  مشکالت  و  بالها  نزول  و 
پیروان  بر  شده  ایجاد  مشکالت  بر  اوست، 
بدون  دانسته اند.  منطبق  او  ظهور  از  پس  باب 

آنکه توجه کنند بر اساس مفاد همین حدیث 
شریف، باب نمی تواند قائم موعود باشد. چرا که 
مطابق این حدیث، قائم، فرزند امام یازدهم، امام 
بر  ویژگی  این  که  است  عسکری؟ع؟  حسن 
باب انطباق ندارد. لذا بهتر است هر محققی به 
نتیجه گیری  و  کند  مراجعه  حدیث  منبع  اصل 
پیشوایان بهائی را از حدیث ناقص ارزیابی کند.
از جمله نقل هایی که بابی ها و بهائی ها کرده اند 

عبارت است از:
3-1(  باب:

»و از آن جمله لوح فاطمه است که در کتب 
حدیث مسطور است إلي أن قال: و ُأکمل ذلک 
بابنه م ح م د رحمة للعالمین. علیه کمال موسي 
في  أولیائه  ویذل  أیوب  و صبر  عیسي  بهاء  و 

زمانه...« ) باب، کتاب دالئل سبعه، ص 47(.
3-2( میرزا حسینعلي بهاءاهلل: 

لوح  در  در حدیث جابر  در کافي  »چنان چه 
کمال  علیه  مي فرماید:  قائم  وصف  در  فاطمه 
موسي و بهاء عیسي و صبر ایوب فیذل اولیائه 

في زمانه و....«.) بهاءاهلل، ایقان، ص 162 (
امام   ویژگی های  میان  مقایسه   )3-3

زمان؟جع؟ و جناب باب:
3-3-1(  نام امام زمان محمد و نام پدرشان حسن 
نرجس  مادرشان  نام  و  امام عسکری  به  ملقب 
سامرا  در   255 سال  در  ایشان  است.  خاتون 
پنهانی متولد شدند. و اما نام باب، علیمحّمد و 
نام پدرش میرزا محمدرضا و اجدادش ابراهیم 
و فتح اهلّل بوده است. )اشراق خاوری عبدالحمید، 
به اهتمام حمید رأفتی، محاضرات2: 1026( و 
برای  هرگز  و  داشته  نام  بیگم  فاطمه  مادرش 
او سابقة بردگی و کنیزی را یادآور نشده اند. 

)همان مدرک(.

در  شیرازی(  )=علیمحمد  نقطه  جناب   )2-3-3
عادی  به طور  شیراز  1235در  سال  محرم  اول 
از حکومت  بدون کمترین خوفی  و آشکار و 
وقت به دنیا آمده. )اشراق خاوری، عبدالحمید، 
به اهتمام حمید رأفتی محاضرات 2ص669( و 
در  برهانی  او  سیادت  برای  که  آن  از  گذشته 
دست نیست و در هیچ یک از آثار بهائی سلسله 
یا شجرة نسب او را تا یکی از امامان ننوشته اند. 

بیش  باب  سید   )3-3-3
با حضرت  سال  هزار  از 
رضا  حضرت  یا  حسین 
یا دیگر ائمه  علیهم السالم 
و  داشته  زمانی  فاصله 
یا  نهم  نسل  نمی تواند 
فرزند  یا  چهارم  پشت 
چندم یکی از آنها باشد. 
مورد  در  که  مسئله ای 
در  قائم  ویژگی های 
آن  به  مکرراً  احادیث 

استناد شده است.
معصومین،  بشارات  علي رغم  وی   )4-3-3
و  قاجار  محمدشاه  حکومت  بیعت  و  تابعیت 
ناصرالدین شاه قاجار را داشت و نسبت به آنها 
در آثار و نامه های خود کمال تعظیم و تواضع 
و  می خواند  آنان  فدایی  را  خود  و  می نمود  را 
رأفت  و  رحمت  و  سلطانی  الطاف  مستدعی 
ابوالفضل،  )گلپایگانی  می کرد.  قلمداد  شاهی 

کشف الغطاء، ص204(.
و  مردم  انظار  از  هیچ گاه  باب  جناب   )5-3-3
مریدان پنهان نبود تا آنان مورد آزمایش قرار 
گیرند و در مورد حیات و ممات او به اختالف 
ایشان  طوالنی  عمر  و  گردند  دچار  انحراف  و 
فقط و فقط سی و یکسال و هشت ماه بود. بعد 
داد  و  عدل  از  تنها  نه  تاکنون  ایشان  ظهور  از 

خبری نشده، نا امنی بیشتر هم شده است. پس 
جنگ های  گذشته،  قرن  دو  در  باب  ظهور  از 
هزاران  آنها،  در  و  داده  رخ  بین المللی  بزرگ 
انسان بی گناه به کام مرگ فرو رفته اند. هزاران 
نفر بر اثر قحطی و گرسنگی 
جان باخته اند و بساط ظلم و 
جور از گیتی رخت بر نبسته 

است.
جناب  که  می شود  مالحظه 
نه  باب(،  )سید  اولی  نقطة 
نامش و نه کنیه اش، نه اسم 
نه  مادرش،  نام  نه  و  پدرش 
فواصل نسلی او با ائّمة دین و 
نه کیفیت تولّدش، نه غیبتش 
نه  عمرش،  دوران  نه  و 
ظهورش و نه نتایج حاصل از 
ظهورش... و نه هیچ کدام از ویژگی هایش مطابق 
با آن چه در روایات مربوط به ویژگی های قائم 
موعود؟جع؟ نقل شده، کوچک ترین مشابهتی 
ندارد. اگر مقصود بهائیان از تطبیق موعود اسالم 
اعتقادات شیعه  منتظر؟جع؟ -که در  و مهدی 
آمده- میرزا علیمحمد شیرازی است؛ ایشان هیچ 

نقطه مشترکی با جناب باب ندارند. 

4ـ ادعاهای باب:
بهائیت  مسائل  در  تحقیق  اهل  که  آن چنان 
تا  خویش  دعوت  ابتدای  از  باب  سید  واقفند، 
خود  مقامات  مورد  در  ثابتی  ادعای  انتها،  به 
ادعاها  این  بررسی  به  ادامه  در  است.  نداشته 

با  سال  هزار  از  بیش  باب  سید 
رضا  حضرت  یا  حسین  حضرت 
زمانی  فاصله  ائمه ؟مهع؟  دیگر  یا 
یا  نهم  نسل  نمی تواند  و  داشته 
یکی  چندم  فرزند  یا  چهارم  پشت 
از آنها باشد. مسئله ای که در مورد 
ویژگی های قائم در احادیث مکررا 

به آن استناد شده است.
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پاسخ های  و  شیوه  این  بر  وارد  اعتراض های  و 
بهائیت به این اعتراضات خواهیم پرداخت.

4-1( ادعای اول باب:
ببینیم جناب باب در سال 1260   برای این که 
معرفی  چگونه  بشرویی  مالحسین  به  را  خود 
نخستین  به  مراجعه  راه،  بهترین  است،  کرده 
بخش از تفسیر سورة یوسف است که به سورة 
سورة  تفسیر  کتاب  است؛  معروف  الملک 
یوسف )=قیوم االسماء( به نظر بهائیان، اول و 
اعظم و اکبر جمیع کتب باب به شمار می آید. 
)بهاءاهلل، ایقان، ص153(. در اینجا جناب باب 
ادعا می کند که تفسیر سوره یوسف را از نزد 
امامان  طریق  از  نسلشان  که  محمدبن الحسن 
دریافت  می رسد؛  ابیطالب  ابن  علی  به  شیعه، 

کرده است و خود را بنده ایشان می خواند.
سورة  که  را  بخش  آن  تمامي  خاوری  اشراق 
از  را  آن  بخشی  ما  و  آورده  دارد،  نام  الملک 
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است  کرده  مقّدر  خدا  که  درستي  به  ترجمه: 
که این کتاب را در تفسیر نیکوترین داستان ها 
)سورة یوسف( از نزد محمد فرزند حسن فرزند 
علي... فرزند علي بن ابي طالب بر بنده اش خارج 
سازد تا از نزد ذکر ـ میرزا علیمحمد ـ حجت 

رساننده خدا بر اهل عالم باشد. ) اشراق خاوري، 
عبدالحمید، رحیق مختوم، ص21 تا 24(.

شیرازی  علیمحمد  میـرزا  که  شد  روشن  پس 
و  بنده  را  خود  ادعا،  آغاز  در   ) باب  )جناب 
که  بود  مدعي  و  مي دانست  غائب  امام  باب 
مکتوباتش از او نیست، بلکه از جانب حضرت 
امام محمد بن الحسن به او رسیده و همین اظهار 
مقدس  وجود  با  وافر  ارتباط  و  کامل  نزدیکي 
را  او  امثال  و  تا مالحسین  بود  امام عصر کافي 

سرسپرده و مرید گرداند. 
پس ادعایی که بهائیان مبنی بر ظهور قائم اسالم 
در سال 1260 دارند با ادعای باب در آن سال 
مغایر است و تا سال 1264 ایشان ادعای بابیت 
قائم موعود؟جع؟ را داشته اند. قائم موعودی که 
فرهنگ  قائم موعود در  با  اتفاقًا ویژگی هایش 

شیعی مطابقت دارد.
این  بررسی  و  بهائی  مبلغان  پاسخ   )1-1-4

پاسخ:
بهائیان در پاسخ می گویند: »به جهت پیشگیري 
خود  عوام،  براي  عمومي،  بلواي  و  ضوضا  از 
که  مدتي  از  پس  ولي  نمودند،  معرفي  باب  را 
بر  را  امر  حقیقت  یافت،  وسیع تري  انتشار  امر 
قائم  که  فرمودند  و  ساختند  آشکار  همگان 
موعود )امام زمان( هستند که همه ادیان انتظار 
ظهورشان را مي کشیده اند و خداوند ایشان را با 
شریعت مستقلي مبعوث فرموده است. تمام این 
عموم  ذهن  به تدریج  که  بود  آن  براي  مراحل 
آمادگي پذیرش این امر عظیم را پیدا کند. نکته 
مهم این است که در ابتدا مردم گمان می نمودند 
که منظور حضرت اعلي از کلمه »باب«، بابیت 
امام زمان است، اما به فرمودة حضرت عبدالبهاء 
»از کلمه بابیت مراد او چنان بود که من واسطه 
هنوز  که  هستم  بزرگواري  ازشخص  فیوضات 
کماالت  دارنده  و  است  عزت  پرده  پس  در 

بي حصر و حد باراده او متحرکم و بحبل والیش 
من  باب  باب،  حضرت  واقع  در  متمسک.« 
یظهره اهلل، حضرت بهاءاهلل بودند«. )جزوه رفع 

شبهات، پاسخ شبهه 8 و 9(.
دریافتی  چه  پاسخ  این  از  محترم  خوانندگان 
روشن  به وضوح  آن چه  ولی  نمی دانم؟!  دارند 
باب  بهائیان،  گفته  به  که  است  آن  می شود 
برای جلوگیری از بلوا، ابتدا با رای و نظر مردم 
را  خود  اصلی  مقصود  بعداً  اما  کرده،  همراهی 

بیان کرده است. 
استدالل  این  اصلی  اشکال 
تفسیر  باب،  که  است  آن 
به  ابتدا  را  یوسف  سورة 
نزدیک ترین  از  یکی 
مالحسین  یعنی  یارانش، 
باب  به  ملقب  بشرویی 
الباب عرضه کرد و هرگز 
کتاب  که  نبود  چنین 
او،  یوسف  سورة  تفسیر 
اختیار  در  نگارش  بدو  از 
گیرد.  قرار  مردم  عموم 
دیدگاه  از  نیز  مالحسین 
از  تنها  نه  بهائی،  مبلغان 
اولین  بلکه  نیست،  عوام 
و  باب  به  آورنده  ایمان 

یکی از هجده یار نزدیک او ملقب به حروف 
حی بود.

گذشته از این، با خواندن آثار اولیة باب نظیر 
صریح  بسیار  عبارات  یوسف،  سورة  تفسیر 
نشان می دهد  یافت که کاماًل  دیگری می توان 
سید باب، خود را نایب حجت دوازدهم و نایب 

قائم موعود معرفی کرده بود.
و  نمود  افندی می نویسد: »آغاز گفتار   عباس 
مقام بابیت اظهار و از کلمة بابیت مراد او چنان 

بود که من واسطه فیوضات از شخص بزرگواري 
هستم که هنوز در پس پردة عّزت است و دارندة 
کماالت بي حصر و حد، به اراده او متحرکم و 
به حبل والیش متمسک. و در نخستین کتابي 
در  نموده،  مرقوم  یوسف  سورة  تفسیر  در  که 
جمیع مواضع، خطاب هایي 
که  غائب-  شخص  آن  به 
مستفیض  و  مستفید  او  از 
استمداد  و  نموده   - بوده 
خویش  مبادي  تمهید  در 
جسته و تمناي فداي جان 
نموده  محبتش  سبیل  در 
عبارت  این  جمله  از  و 
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عربي  عبارات  ترجمه   »

اخیر این است: اي بقیةاهلل 
به  و  شوم  تو  فداي  سراپا 
ناسزا شنوي در راه تو خشنودم و در راه محبت 
تو جز کشته شدن آرزویي ندارم.... )عبدالبهاء، 
منتخبات  و4؛   3 صص  سیاح،  شخصي  مقالة 

آیات از آثار حضرت نقطه، ص39(. 
سوره  تفسیر  به  اشاره  عبدالبهاء  همین جا  در 
بندة  را  خود  آنجا  در  باب  که  کرده  یوسف 
حضرت بقیةاهلل نامیده است و حضرت بقیةاهلل 
گفتار  اصلی  مخاطب  که  شیعی  فرهنگ  در 
باب بوده است، همان حضرت محمدبن الحسن 

آن  استدالل  این  اصلی  اشکال 
است که باب، تفسیر سورة یوسف 
نزدیک ترین  از  یکی  به  ابتدا  را 
بشرویی  مالحسین  یعنی  یارانش، 
ملقب به باب الباب عرضه کرد و 
هرگز چنین نبود که کتاب تفسیر 
نگارش  بدو  از  او،  یوسف  سورة 
گیرد.  قرار  مردم  عموم  اختیار  در 
مبلغان  دیدگاه  از  نیز  مالحسین 
بهائی، نه تنها از عوام نیست، بلکه 
اولین ایمان آورنده به باب و یکی 
به  ملقب  او  نزدیک  یار  هجده  از 

حروف حی بود
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در  آنکه  طرفه  است؛  دوازدهم  امام  العسکری، 
بهاءاهلل  از  اسمی  باب، هیچ  نخستین  کتاب های 

نیست. 
مبلغان  تلخ  اعتراف  موارد،  این  همة  از  باالتر 

بهائی در مورد منظور باب 
آثار  در  بقیةاهلل  لفظ  از 
نویسنده  اوست.  نخستین 
بهائی  بزرگ  مبلغ  و 
یکي  »بقیةاهلل  می نویسد: 
دوازدهم  امام  القاب  از 
)فاضل  است.«  شیعیان 
جلد  اسراراآلثار  مازندانی، 

2،ص 68(.
خود  باب  اگر  بنابراین 
بقیةاهلل  حضرت  فدایی  را 
است،  می کرده  معرفی 
برداشت از سخنان او تنها 
نایب قائم  او  آن بوده که 
موعود و بشارت دهنده به 
ظهور آن منجی بشر است.
مورد  در  همچنین  بهائیان 

تغییر ادعاهای باب از بابیت به قائمیت و سپس 
در  آن  بودن  جایز  و  تقیه  مسئله  به  نبوت،  به 
می کنند  مطرح  را  اسالم  دیانت  و  بابی  آیین 
)جزوه رفع شبهات، صص 36و 41، پاسخ شبهه 
ارائة  در  باب  سید  مبلغان،  این  باور  به  8 و9(. 
و  است  کرده  تقیه  مراعات  خویش،  دعوت 
چون ممکن بوده مردم در آغاز با شنیدن ندای 
قائمیتش، او را پس بزنند و دعوتش را نپذیرند، 
نوعی تدریج در دعوت را رعایت کرده است 

و ابتدا خود را باب قائم موعود و سپس خود او 
معرفی کرده است.

صرف نظر از آنکه پذیرش این ادعا، مساوی با 
مطابق آن  است که  پیشین  ادعای  رد  پذیرش 
و  بهاءاهلل  نایب  را  خود  باب،  که  می شد  بیان 
به  ادعا  این  او معرفی می کرده است،  به  مبشر 

صورت جداگانه نیز قابل تحلیل است.
با  آن  مغایرت  استدالل،  این  اشکال  نخستین 
بهائی  آثار  در  تقیه  جواز 
است. بدین معنی که نه در 
بهائیت و نه در هیچ آئین 
دیگر، تقیه در اصل ادعای 
مدعیان اتفاق نمی افتد. بلکه 
واقعا  اگر  پیامبری  مدعی 
مبعوث  خداوند  سوی  از 
و  خود  ادعای  باشد،  شده 
توحید  سمت  به  دعوتش 
بدون  را  یگانه پرستی  و 
هیچ ترس و واهمه ای بیان 
به  مأموریتش  تا  می کند 
انجام برسد و دعوت او به 
مخاطب  انسان های  عموم 
در واقع  گردد.  ابالغ  او، 
تقیه مربوط به پیامبر نبوده 
با  مرتبط  بلکه  نیست؛  و 
احتماال  و  پیامبر  پیروان 
اوصیا و جانشینان پیامبر است. همچنین تقیه در 
برابر دشمنان و برای حفظ خود و دوستان الزم 
است و تقیه کردن در میان هم مسلکان، معنایی 
نیز  بهائی  آثار  در  بدیهی  مسألة  این  به  ندارد. 
اشاره شده است. جناب بهاءاهلل معتقدند: »حکمت 
نه به شأنی که کلمة اهلل  محبوب است و لکن 
بین  نه  اشرار الئق،  بین  ماند و حکمت  مستور 

اخیار« )مازندرانی، اسراالثار ج 2ص171(.

آئین  هیچ  در  نه  و  بهائیت  در  نه 
دیگر، تقیه در اصل ادعای مدعیان 
اتفاق نمی افتد. بلکه مدعی پیامبری 
مبعوث  از سوی خداوند  واقعا  اگر 
دعوتش  و  خود  ادعای  باشد،  شده 
یگانه پرستی  و  توحید  سمت  به 
واهمه ای  و  ترس  هیچ  بدون  را 
به  مأموریتش  تا  می کند  بیان 
عموم  به  او  دعوت  و  برسد  انجام 
انسان های مخاطب او، ابالغ گردد. 
در واقع تقیه مربوط به پیامبر نبوده 
پیروان  با  مرتبط  بلکه  نیست؛  و 
پیامبر و احتمااًل اوصیا و جانشینان 

پیامبر است.

بهاءاهلل می گوید: تا زماني تقّیه درست است که 
کالم خدا و حقیقت دین پنهان نمانَد و نیز در 
نه  است،  مجاز  رفتار  این  بدکار  مردمان  برابر 
هم کیشان.  و  نهادان  پاک  و  نیکان  مقابل  در 
می بینیم جناب باب برای مالحسین بشرویی که 
بابیت  ادعای  بودند  حی  حروف  و  خاصان  از 
خود را مطرح کرده، درحالي که دعوي قائمیت 
را به ناصرالّدین شاه و علماي درباري او ابراز 
ستمگر  و  شرور  را  آنان  بهاییان  که  نموده 

تنها  نه  پس  مي دانند! 
نبوده  کار  در  تقیه ای 
مستندات  بلکه  است؛ 
تاریخی نشان می دهد که 
کاماًل  باب،  رفتارهای 
و  بوده  تقیه  برخالف 
تغییر  برای  باید  بهائیان 
توجیه  او،  دعوی  مدام 

بهتری پیدا کنند.
افسانه غرانیق  )2-1-4

نکته دیگر حائز اهمیت، 
بهائیان در  است که  آن 
ادامه پاسخ خود نسبت به 
باب  رفتار  بودن  تقیه ای 
دعوت  کردن  پنهان  در 
اصلی خود در آغاز کار، 

به جریانی تاریخی در اسالم استشهاد می کنند؛ 
به نام افسانة غرانیق.

مطابق این افسانه به نقل بهائیان، رسول اکرم؟ص؟ 
از  بردن  نام  به هنگام  در آغاز دعوت خویش 
بت های مشرکان، از آنان به نیکی یاد کردند تا 
بتوانند آنان را با خود همراه کنند و در مراحل 
بعدی، دستور یکتاپرستی را ابالغ کردند و مردم 
مبلغان  باور  به  فرا خواندند.  بتها  از  به دوری  را 
بهائی، تغییرات دعوت باب در دوران شش سالة 

حیات او پس از سال 1260 قمری، مشابه همین 
افتاده  اتفاق  پیشین  ادیان  در  که  است  افسانه 

است.
برای بررسی این مطلب که تنها در منابع اهل 
آثار  در  و  شده  نقل  سنت 
و  نقد  مورد  به شدت  شیعی 
است،  گرفته  قرار  نکوهش 
اصل  نخست  است  الزم 

مسئله نقل شود:
هنگامی  داستان،  این  مطابق 
رسول اکرم؟ص؟   سورة  که 
نجم را تالوت می فرمود و به 
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گرانقدرند و شفاعت آنان در پیشگاه پروردگار 
مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. )این عبارت، 
گوناگون  عبارات  به  سّنیان،  مختلف  منابع  در 

نقل شده است(. 
افسانه آمده است که بت پرستان  این  ادامة  در 
با شنیدن این عبارات در تجلیل از بت هایشان، 
به سوی پیامبر مایل شدند و به حالت سجده بر 
خاک افتادند. اما در ادامه، خداوند پیامبر خود 
این عبارات توسط شیطان  را آگاه ساخت که 

ماجرای  اصل  غرانیق،  افسانة  در 
تجلیل از بتان قریش، اشتباه پیامبر 
القاء شیطان بوده است و  و بر اثر 
هرگز هدف از آن، جلب حمایت 
است؛  نبوده  کفار  رضایت  و 
می کنند  ادعا  بهائیان  درحالی که 
ساختن  همراه  برای  باب  سید 
ابتدا ادعا کرد که  شیعیان با خود، 
و  شیعیان  و  است  امام زمان  نایب 
به ویژه شیخیانی که به دور او حلقه 
زدند، او را همراهی کردند و پس 
بعدی را  ادعاهای  این همراهی،  از 

در سال های بعد مطرح ساخت. 
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بر زبان او جاری شده و مورد تأیید پروردگار 
نیست. لذا پیامبر؟ص؟، بالفاصله به تصحیح اشتباه 
را  عبارات  آن  تا  داد  دستور  و  پرداخت  خود 
دیگر  نیز  آن  از  پس  و  کنند  قرآن حذف  از 
نشد.  جاری  آن حضرت  زبان  بر  عبارات،  آن 
338و339؛  ص  ج2  طبری،  تاریخ  )طبری، 
القرآن، ج17  البیان فی تفسیر آی  همو، جامع 

ص131و132(. 
و  واقعه  این  اصل  بودن  دروغ  از  صرف نظر 
ریشه یابی این دروغ پردازی در ادامة مقاله، نکتة 
مهمی دربارة استدالل بهائیان به این واقعه باید 
مد نظر قرار گیرد. حتی اگر تمام مفاد این افسانه 
را بپذیریم و قبول کنیم که چنین اتفاقی برای 
پیامبراکرم در زمان قرائت قرآن برای مشرکان 
این  میان  مشابهتی  نمی توان  است،  افتاده  مکه 
تدریجی  ارتقاء  در  باب  سید  رفتار  با  حادثه 
نخستین  از  ادعای خود در طول سال های پس 
ادعا پیدا کرد. چرا که در افسانة غرانیق، اصل 
و  پیامبر  اشتباه  قریش،  بتان  از  تجلیل  ماجرای 
بر اثر القاء شیطان بوده است و هرگز هدف از 
آن، جلب حمایت و رضایت کفار نبوده است؛ 
درحالی که بهائیان ادعا می کنند سید باب برای 
همراه ساختن شیعیان با خود، ابتدا ادعا کرد که 
نایب امام زمان است و شیعیان و به ویژه شیخیانی 
که به دور او حلقه زدند، او را همراهی کردند 
در  را  بعدی  ادعاهای  همراهی،  این  از  پس  و 
سال های بعد مطرح ساخت. دو دیگر آنکه در 
همین افسانة غرانیق بالفاصله پس از تأثیر القاء 
شیطان، خداوند به واسطة فرشتة وحی، پیامبرش 
را از اشتباه صورت گرفته آگاه ساخت و پیامبر 

لذا  و  پرداخت  اشتباه خود  اصالح  به  بالفاصله 
بود  ساعت  چند  تنها  مشرکان،  رضایت  تأثیر 
که  شدند  متوجه  نیز  مشرکان  آن،  از  پس  و 
حمایت و تجلیلی از بت های مورد احترام ایشان 
در کار نیست و پیامبراکرم؟ص؟، در برابر تمام 
خرافات آنان ایستاده است. اما در ماجرای سید 
باب، نه تنها این مسئله در همان دوران بر طرف 
نشد، بلکه بسیاری از کشته شدگان بابی در قلعة 
طبرسی و سایر نبردهای بابیه با دولت مرکزی، 
با  را  او  و  بودند  بی خبر  باب  ادعای  اصل  از 
همان مشخصات اولیه می شناختند و برای هموار 
کردن قیام حجت بن الحسن، امام دوازدهم شیعه، 
به گرد او جمع شده بودند و مبارزه می کردند. 
تنها پس از سال 1265 هجری و نگارش کتاب 
ادعاهای  متوجه  بابیان  از  برخی  که  بود  بیان 
با  بعدی باب از جمله ادعای قائمیت او شدند. 
عنایت به نکات فوق، حتی در صورت پذیرش 
این  میان  مشابهتی  نمی توان  غرانیق،  افسانة 
با ارتقاء تدریجی دعوت باب در  اشتباه پیامبر 
نویسندگان  استدالل  و  یافت  ادعا  دوران  طول 

بهائی به این ماجرا صحیح نیست.
افسانة  بودن  دروغین  علل  بررسی   )3-1-4

غرانیق:
آن چه دروغ پردازی جاعالن این افسانه را روشن 
می سازد، این است که آیات قبل و بعد از جملة 
منقول از شیطان، همه در مذّمت و بدگویی از 
ممکن  چطور  است؛  مشرکان  رفتار  و  باورها 
است سخن دانان و نکته سنجان قریش، آن همه 
تنها  و  درنیابند  را  نکوهش خدایان  و  سرزنش 
با دل خوش کردن به همان دو جمله، به خاک 

افتند؟! آیات سورة »نجم« به این شرح اند: 

 

َ

أ رى  
ْ

خ
ُ
أ

ْ
ال  

َ
ة

َ
اِلث

َّ
الث  

َ
ناة

َ
م َو  ى 

َّ
ز

ُ
ع

ْ
ال َو   

َ
ت

َّ
اللا ُم 

ُ
ت

ْ
ی

َ

َرأ
َ
ف  

َ

»أ

 
ْ

 ضیزى  ِإن
ٌ

ة
َ

م  ِقسْ
ً
 ِإذا

َ
ك

ْ
ثی ِتل

ْ
ن

ُ
أ

ْ
 ال

ُ
ه

َ
رُ َو ل

َ
ک

َّ
ُم الذ

ُ
ک

َ
ل

 
َ

ل
َ

ز
ْ
ن

َ

أ ما  ْم 
ُ

ک
ُ

آباؤ َو  ْم 
ُ
ت

ْ
ن

َ

أ وها 
ُ

م
ُ
ْیت

َّ
َسم ماٌء  سْ

َ

أ  
َّ
ِإلا ِهَي 

َوى 
ْ

ه
َ
 َو ما ت

َّ
ن

َّ
 الظ

َّ
 ِإلا

َ
ون

ُ
ِبع

َّ
ت

َ
 ی

ْ
طاٍن ِإن

ْ
ل

ُ
 س

ْ
اهلل ِبها ِمن

دى « )23-19(
ُ

ه
ْ
ِهُم ال ِ

ّ
ب

َ
 ر

ْ
ْم ِمن

ُ
 جاَءه

ْ
د

َ
ق

َ
 َو ل

ُ
س

ُ
ف

ْ
ن

َ
أ

ْ
ال

به من از الت و عّزی ]دو بت خویش[ خبر دهید 
و منات، سومین ]بت[ دیگرتان ]که شما آنها را 
تمثال فرشتگانی به عنوان دختران خدا می پندارید[، 
آیا ]به پندار شما[ ویژه شما پسر و ویژه او دختر 
است؟ در این صورت این تقسیمی ظالمانه است. 
این بتان ]که شما آنها را به عنوان شریک خدا 
گرفته اید[ چیزی جز نام ها ]ی بی معنا[ که شما 
و پدرانتان ]بر اساس حدس و گمان [ نامگذاری 
کرده اید نیستند، خدا بر ]حّقانّیت[ آنها هیچ دلیلی 
گمان  و  پندار  از  فقط  اینان  است.  نکرده  نازل 
می کنند،  پیروی  نفسانی  هواهای  و  پایه[  ]بی 
برای  پروردگارشان  سوی  از  مسلمًا  درحالی که 

آنان هدایت آمده است.
میان  این  در  را  عبارت جعل شده  ترجمة  اگر 
قرار دهید، چنین می شود: »اینان ُدرناهای عالی 
مقام اند و به شفاعت آن ها امید می رود!« قطعًا 
می بینید که سراپا تناقض خواهد بود. ادامة آیات 
این است: »آیا پسر از آِن شما و دختر خاّص 
اینان  است.  ظالمانه  تقسیمی  این،  خداست؟ 
پدرانتان  و  شما  که  نیستند  بیش  نام هایی  جز 
نازل  نامیده اید و خدا هیچ حّجتی دربارة آن ها 
نکرده است«. می بینید که کّل آیات در مذّمت 

بت و بت پرستان است. 
عیار  و سنجش  قران کریم  بر  احادیث  عرضة 
آنها با قران، از مالک های قطعی شیعه و سنی 
در نقد روایات است. در این جا که این دسته 
روایات، آشکارا با قرآن مخالفت دارند، به این 
نقل  را  روایات  این  و  نکرده  توجهی  مخالفت 
سّنی،  جدید  و  قدیم  عالمان  چگونه  کرده اند. 
هم چون طبری )متوفای 310(، واقِدی )متوفای 
بیضاوی   ،)538 )متوفای  َزَمخشری   ،)468
این   ،)911 )متوفای  ُسیوطی  و   )791 )متوفای 

گونه احادیث جعلی را در تفاسیر یا تواریخ خود 
تسلّط  که  را  ساختگی  روایات  این  آورده اند؟ 
چگونه  ـ  می کند  تصدیق  پیامبر  بر  را  شیطان 
و  تدوین  و  جمع  واقعیت،  به عنوان  می توان 
عرضه کرد درحالی که آیات قرآن خالف امر 
این  از  نمونه هایی  به  می دهند.  گواهی  را  فوق 

آیات اشاره می کنیم: 
الف: قرآن تسلّط شیطان را بر مؤمنان متوّکل بر 

خدا رد می کند: 
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هنگامی که قرآن می خوانی از شیطان رانده شده 
ایمان  که  کسانی  بر  او  یقینًا  ببر.  پناه  خدا  به 
توکل  پروردگارشان  بر  همواره  و  آورده اند 
می کنند تسلّطی ندارد. تسلّطش فقط بر کسانی 
است که او را سرپرست و دوست خود گرفته اند 
و بر کسانی است که ]به وسیله اغواگری او[ 

برای خدا شریک قرار داده اند
خود شیطان نیز به درگاه خداوند گفت: 
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 »سوگند به عّزت تو )ای خدا( همه را گمراه 
خواهم کرد ؛ جز بندگان گزیده ات را«. 

بی تردید، رسول اکرم؟ص؟ مصداق کامل مخلَصین 
اغوای  و  تسلّط  از  که  است  فردی  برترین  و 

شیطان در امان است. 
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ب: پیامبر اکرم؟ص؟ جز به وحی سخن نمی گوید: 
در  متعال  خداوند  نجم،  سورة  همین  ابتدای  در 

وصف پیامبرش چنین می فرماید: 
)نجم  وحی«  
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4و3(
و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید گفتار او 

چیزی جز وحی که به او نازل می شود نیست.
بر اساس آیة فوق و آیات دیگر )یونس/16، 
حاقه/45و47 ( پیامبر جز به وحی آسمانی سخن 
نمی گوید؛ چه رسد به الهام گرفتن از شیطان و 

تمجید بت ها!
سند  در  حدیث شناسان  که  است  در حالی  این 
کرده اند  بسیار  خدشه های  نیز  روایات  این 
در  روایاتی  چنین  وضع  و  جعل  انگیزه های  و 
برخی کتب تفسیری را کشف و بیان کرده اند. 
دین،  احیای  در  ائمه  نقش  عسکری،  )عالمه 

درس نهم(.
4-1-4( توبه باب از مقام بابیت:

»نقطه اولي را با احترام تمام به شیراز آوردند و 
در مجلسي با حضور امام جمعه و حاکم شیراز، 
مورد بازخواست قرار گرفت. در آغاز مجلس، 
تندي  گفتگوي  باب  سید  و  نظام الدوله  میان 
به نحوي که  تفاهم پیش آمد،  واقع شد و سوء 
نظام الدوله فرمان داد تا با یک سیلي جانانه از او 
پذیرایي کردند. ولي امام جمعه وساطت کرد و 
پس از نوازش میرزا علیمحمد، درباره ادعایش 
قائم  وکیل  نه  »من  فرمودند:  حضرت  پرسید: 
موعود هستم و نه واسطة بین امام غائب و مردم 
هستم«. امام جمعه گفت کافي است و قرار بر 

براي  شیراز  در مسجد وکیل  باب  این شد که 
رفع هیجان عمومي این اقرار را تکرار کند. روز 
با  و  رفت  منبر  فراز  بر  علیمحمد  میرزا  جمعه 
این عبارات بر خود و مریدانش لعنت فرستاد و 
گفتار پیشین خود را پس گرفت: »لعنت خدا 
بر کسي که مرا وکیل امام غائب بداند. لعنت 
خدا بر کسي که مرا باب امام بداند... لعنت خدا 
و  امیرالمؤمنین  امامت  منکر  مرا  که  کسي  بر 
محمد،  زرندی  )نبیل  بداند«.  اطهار  ائمة  سایر 

تلخیص تاریخ نبیل، صفحات 129 تا 132(.
 اما جناب باب به ادعای بابیت اکتفا نکرده و 

بعد از مدتی ادعای قائمیت و پیامبری کردند.
4-2( ادعای دوم باب: قائمیت

در آثاري که میرزا علیمحمد پس از سال 1264 
مي خورد.  چشم  به  او  قائمیت  دعاوي  نگاشته، 
اهمیت این مقطع تاریخی بدان سبب است که 
بدانیم تا آن سال، باب واقعا خود را قائم موعود 
نمی دانسته و به پیروان خویش نیز چنین مطلبی 

را بیان نمی کرده است.
بیان برخی نمونه ها:  )1-2-4
نمونه های ذیل از این دسته اند:

• و هم چنین در ظهور نقطة بیان اگر ُکل یقین 
کنند به این که همان مهدي موعودي است که 
به  مؤمنین  از  نفر  یک  داده،  خبر  خدا  رسول 
خدا«  رسول  قول  از  نمي شوند  منحرف  قرآن 
محفل  منشی  316؛  ص  فارسي،  بیان  )باب، 
از آثار  منتخبات آیات  ایران،  بهائیان  روحانی 

حضرت نقطه،ص78، 134 بدیع(.
• ... و همچنین در ظهور نقطه بیان، که کل از 
برای اسم او قائم می شدند و از برای ظهورشب و 
روز تضرع و ابتهال می نمودند و اگر در خواب 
می دیدند او را به آن خواب افتخارها می نمودند.
منتخبات  ایران،  بهائیان  روحانی  محفل  )منشی 

آیات از آثار حضرت نقطه، ص58، 134 بدیع(. 
4-2-2( توبه نامه باب:

در  را  او  باب،  قائمیت  ادعای  از  پس  اندکی 
قاجار  میرزای  ناصرالدین  ولیعهد،  مجلس 
محاکمه کردند و پس از محاکمة او، توبه نامه ای 
مکتوب از وی به یادگار ماند که منکر هرگونه 
توبه نامه  این  ادامه  بود. در  ادعایی در آن شده 
و شرح آن محاکمه از منظر خوانندگان عزیز 

می گذرد.
میرزا  حال  هر  به   
که  مجلسي  در  علیمحمد 
چند  و  ولیعهد  حضور  با 
برخي  و  ندیمانش  از  تن 
تبریز  درباري  علماي  از 
– که عمومًا شیخي بودند- 
برگزار شد احضار گردید 
قرار  بازجویي  مورد  و 
گرفت. نظام العلماء رئیس 
مجلس بود و پرسید ادعای 
»حضرت  چیست؟  شما 
کمال  با  جواب  در  اعلی 
صراحت فرمودند: منم آن 
هزارسال  مدت  که  قائمی 
او  ظهور  منتظر  است 

لقای  و  نموده  قیام  اسمش  بشنیدن  و  می باشید 
ص  اولی،  نقطه  حضرت  )فیضی،  بوده اید«.  او 

.)290
»من مجنون نیستم دیوانه کسی است که حکم 
به قتل قائم موعود می دهد«. )همان، ص333 (.
این البته تنها نقل تاریخی از آن جلسه نیست. 
چرا که منابع مستقل از تنبیه بدنی باب در آن 
شدن  مجبور  و  میرزا  ناصرالدین  توسط  جلسه 
باب به نوشتن توبه نامه ای مفصل خبر می دهند. 
اصل توبه نامه توسط ناصرالدین میرزا به تهران، 

در  و  می شود  ارسال  قاجاریه  دولت  پایتخت 
قرار  قاجاریه  دربار  در  موجود  آثار  گنجینة 
مشروطه  انقالب  پیروزی  با  بعدها  می گیرد. 
کتابخانة  و  ملی  شورای  مجلس  تشکیل  و 
منتقل  جا  بدان  سلطنتی  اسناد  از  بسیاری  آن، 
آن  از  یکی  که  می شود 
اسناد، همین دستخط میرزا 
است.  شیرازی  علیمحمد 
گسترده ای  تالش  بهائیان 
حیث  از  تا  کرده اند 
دستخط  ندانستن  مطابق 
دستخط  با  توبه نامه  این 
متفاوت  انشای  یا  باب 
نوشته های  سایر  با  آن 
مهر  با  نشدن  مهر  یا  باب 
اصل  در  باب،  مخصوص 
را  آن  و  کنند  خدشه  آن 
قلمداد  بی اعتبار  و  جعلی 
باب،  که  کنند  اثبات  و 
اصلی  ادعاهای  از  هرگز 
شبهات،  رفع  )جزوة  است.  نیامده  کوتاه  خود 
ص 43(.  صرف نظر از درستی یا نادرستی این 
استدالل ها که می تواند موضوع تحقیق مستقلی 
قرار بگیرد، بیان این تذکر کافی است که اصل 
نگارش توبه نامة باب، در برخی منابع بهائی نیز 
بر  بهائی،  مبلغان بزرگ  از  برخی  ذکر شده و 
آن صحه گذاشته اند )گلپایگانی، کشف الغطاء، 
تالش  می رسد  نظر  به  لذا   .)204-200 صص 
این مبلغان برای خدشه در سندیت، مورد قبول 
نیز  بهائی  نبوده است و منابع  ایشان  هم کیشان 

در  باب،  توبه نامة  نگارش  اصل 
نیز ذکر شده و  بهائی  برخی منابع 
بر  بهائی،  بزرگ  مبلغان  از  برخی 
)گلپایگانی،  گذاشته اند  صحه  آن 
 .)204-200 صص  الغطاء،  کشف 
لذا به نظر می رسد تالش این مبلغان 
برای خدشه در سندیت مورد قبول 
و  است  نبوده  ایشان  همکیشان 
منابع بهائی نیز وجود این توبه نامه 
تأیید  را  جلسه ای  چنین  وقوع  و 

کنند. 
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را  جلسه ای  چنین  وقوع  و  توبه نامه  این  وجود 
مطالعات  در  آنکه  بر  ضمن  می کنند.  تأیید 
تاریخی، وجود شهادت ولیعهد و علمای حاضر 
در آن جلسه بر توبه کردن باب، دلیل مهمی در 

صحت انتساب توبه نامه به حساب می آید.
4-3( ادعای سوم باب: نبوت و رسالت

قائمیت، میرزا علیمحمد خود  با داعیة  هم زمان 
را پیامبر خواند و کتاب »بیان« را با احکام تازه 
اسالم  آیین مقدس  داد.  ارائه  مقّررات جدید  و 
را نسخ نمود و خود را برتر از رسول اکرم؟ص؟ 
و بیان را برتر از قرآن قلمداد کرد. »و همین 
قِسم اگر مؤمنین به رسول اهلل و کتاب او،  یقین 
کنند که ظهور قائم و بیان، همان ظهور رسول 
اهلل است به نحو اشرف در آخرت و این کتاب 
بِه عینه همان فرقان است که به نحو اشرف نازل 
قرآن،  به  مؤمنین  از  احدي  آخرت،  در  شده 
نشده... و حال آن که عدم  از دین خود  خارج 
بیان  )باب،  است«.  مردود  عنداهلل  ایشان  یقین 

فارسي، ص 55(.
و  مستقل  انبیاي  جزء  را  باب  افندي  عباس 
)عبدالبهاء،  مي آورد.  به شمار  شریعت  صاحب 

مفاوضات، ص124(. 
 بهائیان در توجیه این مطلب اشاره به روایاتی 
امام زمان؟جع؟  وقتی  آن،  مطابق  که  می کنند 
ظهور می کنند با کتاب و آیین جدید می آیند. 

)پاسخ به شبهات، شبهه5(.
باقر؟ع؟  امام  است:  چنین  روایات  این  متن 
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)مفید، االرشاد، ج2 ص 384(.
 در این مقاله برای جلوگیری از طوالنی شدن به 

سه پاسخ کوتاه اکتفامی کنیم:
4-3-1( این روایات دلیل حقانیت باب نیست:
این  داللت  در  بهائی  مبلغان  ادعای  اگر  حتی 
روایات را بپذیریم )که البته نشان خواهیم داد 
بهائیان  که  آن چنان  روایات،  این  داللت  که 
روایات  این  هم  باز  نیست(  کرده اند،  تصور 
دلیلی برای انطباق سید باب با قائم موعود نخواهد 
داشت. چرا که اواًل همین روایات، منحصر به 
این عبارات نیست و قبل و بعد روایت نخست، 
مطالب مفصلی در مورد نشانه هایی از ظهور قائم 
بر  از آن،  موعود هست که بی گمان هیچ یک 
سید باب منطبق نیست. مانند این که در روایت 
ماه رمضان  قائم را در  باقر ظهور  امام  نخست، 
می کنند  اعالم  آسمانی  صیحة  دو  از  پس  و 
قابل  باب  سید  ادعای  بر  نشانه هایی  چنین  که 
تطبیق نیست. یعنی اگر صحت همین روایات 
قائم  برای  بیان شده  نشانه های  بپذیریم، سایر  را 
موعود در همین روایت آن چنان با سید باب 
قائم  را  باب  نمی توان  که  است  تعارض  در 
دانست. ضمن آنکه تطبیق یک نشانه از مجموع 
نشانه ها، نمی تواند دلیلی بر اثبات انطباق باب بر 

قائم موعود باشد.
4-3-2( مطابق آیات قرآن، اسالم، آخرین و 

کامل ترین دین الهی است.
نزد پروردگار اسالم  دین پسندیده و برگزیده 
است و دینی غیر از آن از کسی، پذیرفته نیست. 
این دین توسط حضرت محمد بن عبداهلل؟ص؟ بر 
مردم عرضه شد و با ابالغ وصایت امیر مؤمنان 

و ائمة طاهرین؟مهع؟ به اتمام و اکمال رسید. 
در این راستا به آیات زیر استناد می کنیم.
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که دینی به غیر از اسالم برای خود برگزیند، 
از او پذیرفته نمی شود و در 

آخرت از زیانکاران است.
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پیامبران است.
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شما کامل کردم و نعمت خود را به طور کامل 
در اختیارتان قرار دادم و راضی شدم که دین 

شما اسالم باشد.
علت استناد به آیات قرآن در این بخش آن است 
که بهائیان مدعی اند که رسول خدا؟ص؟ پیامبری 
از سوی خداوند بوده که کتاب قرآن را برای 
بودن  به آسمانی  لذا  هدایت بشر آورده است. 
قرآن و آیات آن اعتقاد دارند. البته معتقدند که 
دورة این تعالیم به پایان رسیده و الزم است دین 
جدیدی از طرف خداوند بیاید که الجرم دیانت 
بهائی است. اما مالحظه می کنیم که آیات قرآن 
کریم که بهائیان آسمانی بودنش را پذیرفته اند، 

به صراحت و در مواضع مختلف، دین اسالم را 
آخرین دین و پیامبر اسالم را آخرین فرستادة 

الهی معرفی می کند.
داللت  تفسیر  سراغ  به  باید  شرایطی  چنین  در 
روایاتی رفت که بهائیان 
و  کرده اند  استناد  آن  به 
در سطور گذشته از منظر 
خوانندگان عزیز گذشت. 
افزود  باید  توضیح  در 
از  دیگر  برخی  در  که 
روایات و ادعیه در مورد 
حضرت قائم؟جع؟ از آن 
مجدد  به عنوان  حضرت 
دین اسالم یاد شده است. 
مصباح  طوسی،  )شیخ 
159؛  ص  ج1  المتهجد، 
مهج  سیدبن طاووس، 
الدعوات، 65(. بنابر این تفسیر، منظور از جدید 
در این روایات، ظهور امام قائم با دینی به غیر 
از دین اسالم نیست. بلکه حضرت حجت؟جع؟ 
مطابق دین و آیین جدشان، خاتم پیامبران؟مهع؟ 
عمل می کنند و آن دین را تجدید می نمایند و 
نشان  جهانیان  به  را  آن  رحمانی  و  زیبا  چهرة 
متعدد  روایات  است که  درحالی  این  می دهند. 
اساس  بر  موعود  قائم  عملکرد  بر  نیز  دیگری 
اسالم راستین و واقعی تأکید کرده اند. از جمله  

پیامبر؟ص؟ می فرماید:
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حجت؟جع؟  حضرت  بلکه 
خاتم  آیین جدشان،  و  دین  مطابق 
آن  و  می کنند  عمل  پیامبران؟مهع؟ 
چهرة  و  می نمایند  تجدید  را  دین 
جهانیان  به  را  آن  رحمانی  و  زیبا 
است  حالی  در  این  می دهند.  نشان 
بر  نیز  دیگری  متعدد  روایات  که 
عملکرد قائم موعود بر اساس اسالم 

راستین و واقعی تأکید کرده اند.
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ل" )مجلسی، بحاراالنوار ج51، باب 1، ص73( 
َ

ج

قائم از فرزندان من و هم نام و هم کنیه من است. 
خوی او، خوی من و رفتارش، رفتار من است. 
مردم را به طاعت دین من وادار می نماید و به 

قرآن، دعوتشان می کند. 
از  پس  خدا  دین  در  بدعت گزاری   )3-3-4

رحلت رسول خدا؟ص؟:
 آن چه از روایات بر می آید این است که پس 
از رحلت پیغمبر؟ص؟ و دور کردن اهل بیت از 
فضای جامعة اسالمی و به ویژه در طول دوران 
غیبت، دین اصیل و واقعی اسالم، در اثر جهالت 
دستخوش  مغرضان،  سوءاستفاده  یا  و  دوستان 
تحریف  و بدعت  ها ی فراوانی شده است؛ تا آنجا 
که مردم بعد از ظهور، تفاوت عمیقی بین آن چه 
با  می گوید  وحی  از کالم  قرآن  حقیقی  مفسر 
آن چه فرا گرفته بودند، می یابند و دین عرضه 
شده توسط امام زمان را که مبین و معلم واقعی 
را جدید  آن  دستورات  و  نو  امری  است،  دین 
بر  عالوه  روایات  این  داللت  لذا  می پندارند. 
تجدید شدن دین اسالم به دست حضرت قائم، 
می تواند بر نو انگاری آن توسط مخاطبان اشاره 
داشته باشد. یعنی بدعت ها در دین اسالم چنان 
عرضة  و  موعود  ظهور  با  که  می شود  نهادینه 
آن  که  می کنند  گمان  برخی  راستین،  اسالم 

حضرت با دینی جدید به سراغشان رفته است.
عبداهلل بن عطا به نقل از امام صادق؟ع؟ می گوید:
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مجلسی،  ص231؛  غیبت،  )نعمانی،  ِدیدا« 
َ

ج

بحار،ج52،ص353(
»خدمت حضرت صادق؟ع؟ عرض کردم: سیره 
و رفتار مهدی چیست؟ فرمود: همان کاری را 
انجام  هم  مهدی  داد،  انجام  خدا؟ص؟  رسول  که 
می کند.  خراب  را  موجود  بدعت های  می دهد. 
چنانکه رسول خدا؟ص؟ اساس جاهلیت را منهدم 

نمود، آنگاه اسالم را از نو بنا می کند.«
انکار ادعای نبوت در آثار باب  )4-3-4

مورد  در  ارائه شده  حلی  پاسخ  از  صرف نظر 
عدم  همچنین  و  الذکر  فوق  روایات  داللت 
بر  روایات  همین  کامل  محتوای  تطبیق  امکان 
سال  در  باب  که  می کنیم  یادآوری  باب،  سید 
1261 و در ضمن ابالغیة الف، ادعای نبوت و 

والیت را در مورد خود تکذیب کرده بود. 
خالصة ترجمه مفاهیم آن ابالغیه، چنین است: 
دو  و  امامت  ادعاي  من  که  گفته اند  »همانا 
خدا  کرده ام.  را  نبوت(  و  خواهرش)رسالت 
ایشان را به واسطة این افترا بکشد... برخي مردم 
نیز به من افتراء بسته اند که من بابیت منصوص 
را مدعي هستم. خدا آنان را لعنت کند. امام زمان 
جز چهار نایب خاص، باب دیگري ندارد... و 
گفته اند که من دعوي ربوبّیت و خدایي دارم... 
همانا من از کساني که به این احکام نادرست 
 1 ج  مازندانی،  )فاضل  بیزارم...«.  معتقدند 

اسراراآلثار، ص 180 و 181(.
قبل  سال  چند  باب،  سید  که  می شود  مالحظه 
ذات  را  خود  و  ظهوراللهی  و  نبوت  ادعای  از 
خداوند معرفی کردن، تمامی این ادعاها را کتبًا 
نفی کرده است و مبلغان بهائی نیز متن نوشتة او 
را در کتاب های خود نقل کرده اند.  جای سؤال 
از بهائیان هست که آیا نفی یک ادعا از مدعی 
پیامبری در سال های نخست ادعا و تکرار همان 

ادعا در سال های بعد قابل توجیه است؟ جالب 
این  برابر  در  نیز  بهائی  مبلغان  که  است  اینجا 
فرود  و  پذیرش  به جای  تاریخی،  واقعیت های 
غیر  را  آن  دلیل  همین  به  تسلیم،  سر  آوردن 
قابل باور و لذا ساختگی می دانند و می نویسند: 
توبه  باب  حضرت  که  است  ممکن  »چگونه 
کرده باشد و بعد از آن دوباره به نزول آیات 

بپردازند؟« )جزوه رفع شبهات، 41(. 
در واقع مبلغان بهائی نیز نتوانسته اند این مطلب 
را  خود  ادعای  بارها  باب،  که  کنند  هضم  را 
تغییر داده و از آنها توبه کرده است، ولی هر 
مطرح  جدیدتر  ادعایی  و  شکسته  را  توبه  بار 
را  واقعیت  این  بودن  عجیب  لذا  است.  کرده 
به نظر  آنکه  حال  داده اند.  قرار  آن  انکار  دلیل 
می رسد غیر الهی بودن دعوت باب و همچنین 
عدم وجود ثبات قدم در دعوت، علت اصلی این 

رفتارهای متناقض باشد.
4-4( ادعای چهارم باب: الوهیت

باب در لوح هیکل الدین که در اواخر حیاتش 
َقبَل  عليَّ  »اِنَّ  مي نویسد:  چنین  نگاشته  را  آن 
نَبیل ذاُت اهللِ َو کَینونیَّته« عبارت اخیر مي رساند 
یکتا  خداي  ذات  را  خود  علیمحمد  میرزا  که 
او مي داند )باب، لوح هیکل  و هستي و کیان 

الدین،ص 5(.
جناب بهاءاهلل در این باره می گوید: »سبحان اهلل با 
اینکه اهل بیان خود مقر و معترفند که نبوت به 
رسول اهلّل ختم شده و سنه ستین اول ظهور اهلل است، 
معذلک و مع اینکه حّق حال بنفسه و کینونته مشهود 
و از افق انّنی انا حّي فی االفق االبهی ظاهر و طالع 
مجدداً ذکر وصایت و امثال آن مي نمایند )اشراق 

خاوری، مائده آسمانی، ج 7،ص 69(.
در اینجا جناب بهاءاهلل به صراحت اعالم می کنند 
که نبوت به پیامبراکرم؟ص؟ ختم شده و در سال 

1260 اول ظهوراهلل است.

نتیجه

شیرازی  علیمحمد  که  می کنند  ادعا  بهائیان 
ملقب به سید باب، قائم موعود و امام دوازدهم 
شیعیان است. با یک بررسی اجمالی که در منابع 
نشانه های  بررسی  با  و  داشتیم  شیعی  و  اسالمی 
قائم موعود و ویژگی های شخصی و شخصیتی 
او، دریافتیم که علیمحمد شیرازی نمی تواند قائم 

موعود و آخرین امام شیعیان باشد.
در  باب  ادعای  مکرر  تغییرات  دیگر  سوی  از 
دوران حیاتش عجیب و از یک مدعی پیامبری 
سال  چهار  در  باب  است.  پذیرش  قابل  غیر 
نخست دعوت، خود را نایب قائم موعود و باب 
او معرفی کرده است. سپس خود را همان قائم 
موعود و در مراحل بعدی، پیامبر و خدا معرفی 
کرده است. با این وجود در مواضعی که مورد 
محاکمة دانشمندان قرار گرفته است، به راحتی 
از ادعاهای خود دست شسته و توبه نامه نوشته 
است که این رفتار نیز از یک مدعی پیامبری 

غیرقابل قبول است.
بهائیان تالش کرده اند تا با مشابهت سازی میان 
رفتار باب با پیامبراکرم، این رفتارها را از سر 
ایشان  استنادات  آنکه  حال  دهند.  جلوه  تقیه 
به ویژه در مورد افسانة غرانیق، مربوط به برخی 
منابع  در  که  است  جعلی  و  موضوع  روایات 
شیعی نیز مورد پذیرش قرار نگرفته و با آیات 
قرآن در تعارض است. ضمن آنکه اصل ادعای 
مشابهت میان تغییرات ادعای باب با القای آیات 

شیطانی به پیامبراکرم، قابل پذیرش نیست.
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رنا 
ّ
 سی

ْ
ان علی توفیقة مرة أخرى، أن

ّ
نشکر اهلل المن

الشیعیة  المعتقدات  في  الصحیح  الطریق  علی 

إلی  هذه  ایامنا  فی   
ً

نظرة  
ّ

إن و الإلهیة.  والتعالیم 

والأفکار  بالاعتقادات  الملیء  المضطرب  العالم 

المرتبطة باهلل أو غیره، وفی خضم هذه المواجهات 

الصحیح  بفکرنا  نتطرق  المختلفة،  الأفکار  بین 

للحدیث عن إحدى هذه الاعتقادات التي خرجت 

نقدها  وسنحاول  للإسلام،  الصحیح  المسار  عن 

بطریقة علمیة سلیمة.

 موضوع بحثنا ونقدنا في هذا المقال هو موضوع 
ّْ

إن

لأن بعض  البهائیة؟ ذلك؛  "البهائیة"، لکن لماذا 

تحتاج  ولا  صغیرة،  فرقة  البهائیة  أن  یعتقدون 

أو  تستحقه.  الذي  والنقد  الاهتمام  لها  نولي   
ْ

أن

ربما نتساءل هنا ونقول: ألا یوجد أولویات أکثر 

والدینیة؟  والثقافیة  الفکریة  للحدود  حساسیة 

تغذي  أن  الاعتقادات  هذه  لمثل  یمکن  وهل 

الخطرات و الانحرافات العقائدیة والاضطرابات 

نهایة  وفي  الاجتماعیة،  والمشاکل  الفکریة 

في  المشاکل  توجد  أن  لها  یمکن  هل  الأمر 

الترویج  تشبه  أخرى  أخطار  یوجد  ألا  المجتمع؟ 

أو  الذي تقوم به المعتقدات التکفیریة الوهابیة 

یجعلنا  ما  وهذا  المسیحیة،  التبشیریة  البعثات 

نولي اهتمامنا بها ونقدها بطریقة تستحقها؟

افتتاحیة اّول عدد من نشرة »معرفة البهادیة«
فؤاد پور عبادی
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یمکن  منها  العشرات  بل  الأسئلة،  هذه  مثل  إن 

الفصلیة  المجلة  في  القراء  أذهان  تدغدغ  أن 

من  الکثیر  هناك  أن  مع  البهائیة"  "الدراسات 

نقف  تجعلنا  والتي  لنا  بالنسبة  المهمة  الأخطار 

عندها، إلا أنه في هذا المجال الضیق من الضروري 

التطرق إلی البهائیة والأهمیة الاستراتیجیة لها في 

بها،  بدأت  التي  والفکریة  الثقافیة  هجوم  إطار 

وعلینا دراستها والاهتمام بها وتوضیح أفکارها.

العلمیة  الخطابات  من  النوع  هذا  کان  إذا 

فمن  والأخلاق،  بالأدب  یفیض  والمنطقیة 

النمو  من  صغیرة  فسحة  یتناول  أنه  المرجح 

الأخطاء  بعض  یشوبه  الذي  الخاطیء  الفکري 

والمغالطات.

 
ً
أنموذجا تکون  البهائیة   

ّ
ان یقال  ان  یمکن   )1

علی  قامت  التي  والانتقادات  للأفکار   
ً
تاریخیا

سندت 

ُ

أ التي  الشبهات  الإسلام والتشیع. فبعض 

والتشیع،  الإسلامي  التاریخ  مدار  علی  الإسلام  إلی 

و  لهما،  والحاقدین  المغرضین  طریق  عن  کان 

في  جمیلة  أنها  تبدو   “ جدیدة  ألفاظ  بصورٍة 

عنها  بالحدیث  البهائیون  قام  الکثیرین-  نظر 

کتب  في  یقرأ  ومن  المسلمین.  بین  إشاعتها  و

المازندراني،  وفاضل  کلبایکاني"،  الفضل  "أبو 

إشراق خاوري، وغیرهم من المرّوجین البهائین،  و

سیجد مثل هذه الأفکار تملأ الکتب وتفیض بها.

کتبهم  في  البهائیون  یتداولها  التي  الأخطاء  إن 

ا وضعها  
ّ

تختلف عن الکتب التي نشأت منها و عم

میرزا حسین علي نوري کما فی ککتاب "إیقان" 

والجمل والکلمات الأولی للسید باب “التي تتمتع 

الجواب  إن  و الأدبیة.  الناحیة  من  أقل  بمستوى 

هو  ما  المبشرین،  هؤلاء  أفکار  في  الاختلاف  علی 

إلا دفاع عن الإسلام والتشیع، أمام هذا الانحراف 

الذي یروج له البهائیون في الدین.

2( البهائیة اعتقاد تنظیمي، یعتمد في أساسه علی 

زیادة عدد فی أتباعه ومناصریه، والدعوة المستمرة 

إلی  أتباعهم  زیادة عدد  له، وسعی هؤلاء من خلال 

إنشاء دین إلهي والترویج له. ومن هنا فقد اعتمد 

الإسلام  علی  التبشیریة  هجماتهم  في  البهائیون 

ومذهب التشیع کغطاء لهم، لاستقطاب حمایة 

اطار  في  إیران  في  ولاسیما  والمسلمین  الشیعة 

الهدف الذي یسعون إلیه. ولابد من التذکیر هنا 

أن البهائیة قد رّوجت لدینها علی أنه دین إیراني 

کان  فقد  إیران.  من  المؤثرین  أعضائه  وأکثر 

للإیرانیین دور بارز ومهم في التنظیمات البهائیة 

أشخاص  ثلاثة  هناك  أن  کما  تاریخهم.  مدار  علی 

بیت العدل  في  أعضاء  تسعة  أصل  من  أصلاء 

الأعضاء  من  الإیرانیون  یعتبر  کما  الإیراني، 

الأصلاء في التنظیمات الدولیة. لذلك فقد کان 

وبین  إیران  في  هدفهم  إلی  یسعون  البهائیون 

الوسائل  من  الکثیر  استفادت  وقد  الإیرانیین، 

والاجتماعیة  والثقافیة  والاقتصادیة  السیاسیة 

 
ّ

150 سنة- من الترویج لها في إیران. إن “ علی مدار 

عدم الإجابة الثقافیة والعلمیة التي تتمحور حول 

سیؤدي  البهائیة،  الاجتماعیة  والعقائد  الأفکار 

المسلمین،  دعاة  لبعض  الفکري  التضلیل  إلی 

الإسلامیة  الاعتقادات  عن  سینحرفون  وبالتالي 

البهائیة  الأفکار  إلی  والانجذاب  الأصیلة 

غافلة  لیست  الفکریة  المساعي  إن  ومسایرتها. 

عن النتائج السیاسیة والاجتماعیة والأمنیة التي 

ترّوج لها البهائیة ونشاطات تنظیماتها في إیران.

أن  الماضیة  السنوات  طوال  البهائیة  حاولت   )3

ویرى  إلهي.  دین  قالب  شکل  علی  افکارها  تطرح 

عن  یصدر  قرار  کل  أن  وأتباعهم  البهائیون 

بیت العدل  خاص  وبشکل  البهائیة  التنظیمات 

بمثابة  هو  له”   
ً
مرکزا اسرائیل  من  اتخذ  “الذي 

خطأ.  أو  خلل  أي  لایشوبه  الذي  الإلهي  الحکم 

من  المال  جمع  علی  التنظیمات  هذه  وتعمل 

ویدفع  العالم.  في  البهائیه  الی  للدعوة  أتباعها، 

مؤسسة  أي  یسألوا  أن  دون  المال  البهائیة  أتباع 

أو منظمة تتبع لهم أین وکیف یتم صرف المال؟ 

وسائل  زیادة  ومع  کله،  هذا  إلی  وبالإضافة 

التلفزیونیة،  والقنوات  الاجتماعي  التواصل 

للترویج  یعملون  وتنظیماتها  البهائیة  أتباع  نجد 

لدینهم ومهاجمة باقي الأدیان الصحیحة الأخرى. 

طریق  عن  للبهائیة  بالدعایة  هؤلاء  یقوم   
ً
طبعا

تلك الأموال التي یجمعونها من أتباعهم، لتحقیق 

المجال  هذا  وفي  المختلفة.  ومطامعهم  أهدافهم 

والثقافیة  العلمیة  بالنشاطات  القیام  یجب 

علی  والإجابة  والبحث،  التحقیق  علی  المرتکزة 

هذه النشاطات والدعایات التي تروج لها البهائیة 

معتقدات  علی  الإجابة  یمکن  ولا  وتنظیماتها. 

المجال  علی  الدراسات  ترتکز  أن  دون  البهائیة 

العلمي والبحثي.

نقد  علی  البهائیة  تعمل  الأخیرة،  السنوات  في   )4

ببعض  الإتیان  خلال  من  وأفکارها  اعتقادتها 

الأعذار التي تتحدث عن حقوقهم المسلوبة، وبدل 

في  تطرح  الیها،  الموجهة  الانتقادات  عن  الإجابة 

المجتمع قضیة "إثبات حقها في المجتمع" وقضیة 

التنظیمات  أمام  الطریق  غلق 

ُ

أ البشر".  حقوق   "

أن  وبدل  إیران،  في  لاعتقاداتها  للترویج  البهائیة 

بردة  أن یواجه  الممکن  لها “ ومن  بالدعوة  تقوم 

إظهار  و الإیرانیین-  المسلمین  من  طبیعیة  فعل 

لأتباعها،  ذلك  وتوضیح  له  تتعرض  الذي  الظلم 

المفکرین  مواجهة  من  وتهرب  تتملص  نراها 

أمور  في  والباحثین  والاجتماعیین  التاریخیین 

الاعتقادات  هذه  معرفة  من  للجمیع  لابد  الدین. 

"الدراسات  مجال   
ّ

إن عنها.  والابتعاد  الخطیرة 
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یعني  الأصلي،  الخطاب  إلی  العودة  هو  البهائیة" 

معرفة الاعتقادات ومقارنتها مع التطبیق العملي 

طریق  عن  والألوهیة  القیادة  أحقیة  إثبات  و لها، 

توضیح  قبل  الحدیث  أنواع  من  نوع  وکل  الأتباع. 

البحث الأصلي، ما هو إلا لعب ولهو، فالتنظیمات 

لمعتقاداتها  یروج  أن  تنتظر  کانت  البهائیة 

وسائل  من  الیوم  المتوفرة  الامکانات  طریق  عن 

الموضوع  بهذا  وللاهتمام  العالم.  في  التواصل 

مجلة  افتتاح  من  لابد  إلیها  شیر 

ُ

أ التي  والأفکار 

ودراسة  النقد  بقضایا  عنی 
ُ
ت تخصصیة  فصلیة 

البهائیة في العالم الثقافي في البلد. ولا یجب أن 

ینحصر عمل هذه المجلة الفصلیة بمحور خاص 

القضایا  إلی  تتطرق  أن  لابد  لذلك  محدد،  ومجال 

القضایا  إلی  بالإضافة  والاجتماعیة،  التاریخیة 

نشر 
ُ
ی أن  یجب  أنه  کما  والاعتقادیة.  الکلامیة 

 
ً
وحوارا  

ً
کلاما المجلة  أعداد  من  عدد  کل  في 

المجال  هذا  إلی  للتطرق  النظر  أصحاب  أحد  مع 

تغفل  لم  ومدده  اهلل  من  وبعون  وتوضیحه. 

الحدیث عما تقوم به  البهائیة"  "الدراسات  مجلة 

البهائیة والتطورات في العالم، وتسعی هذه المجلة 

البهائیة  لدى  الجدیدة  القضایا  إلی  تتطرق  أن 

في  السیر  فإن  شك  أدنی  ودون  ونقدها.  ودراستها 

کتب 
ُ
هذا الطریق البحثي الذي بدأنا به، لم یکن ی

تمت  التي  والمساعدة  التعاون  لولا  النجاح  له 

أذرعنا  نفتح  لذلك  المجال.  هذا  وهواة  محبي  بین 

أمام الجمیع من الباحثین والنقاد لمساعدتنا في 

استعداد  علی  ونحن  به،  شرعنا  الذي  المجال  هذا 

ومقالاتکم  وأبحاثکم  نصائحکم  لاستقبال 

فمن  الوقت،  مرور  ومع  الموضوع.  هذا  حیال 

المجلة  أعداد  من  عدد  کل  في  نعرض  أن  المقرر 

بالاعتقادات  المتعلقة  القصیرة  المواضیع  بعض 

لقراء  إظهارها  و الأصیلة  الشیعیة  و  الإسلامیة 

المجلة  الأول من هذه  العدد  البهائیة. وفي إصدار 

للإمام  العدد  هذا  نهدي  القعدة،  ذي  شهر  في 

نقدم  کما  الرضا،  موسی  بن  علي  الطاهر  النوراني 

 لقرائنا الأعزاء.      
ً
هذا العدد أیضا



264265

I bahai [The Baha’is], Turin, Elledici, 
2001, p. 71, due to a more detailed es�
timate

of the Baha’i population.

26� Pamela Carr, Bahai World Cen�
tre, Department of Statistics, person�
al communication; Denis MacEoin,
“Emerging from Obscurity? Recent
developments in Bahaism”, Religion
Today, vol. 3, no. 1, 1986, unpaged.

27� Wendi Momen )ed.(, A Basic Baháí
Dictionary, Oxford, George Ronald,
1991,p. 152.

28� The Seven Year Plan 1979–1986.
Statistical Report, p. 48. )BWC(.

29� William N. Garlington, “Bahái
Bhajans”,in The Bahai Faith in Ameri�
ca, Praeger Publishers,2005,p.43.

30� Rid’van 2016 Annual Report of the
National Spiritual Assembly of Bahais
of the United States,p.79

ety, London, Curzon Press, 1986, pp. 
223–235.

20� [Universal House of Justice], The
Three Year Plan 1993–1996. Summary
of

Achievements, p.165. )BWC(. For the 
regions other than Europe and Africa, 
it is not

possible to separate the data.

21� Searches on the Internet using the
browser Google and the key words
“statistics”

and “Bahai” have retrieved several 
discussion threads dealing with claims 
that the official Bahai statistics are in�
flated. On 31 October 2002, I retrieved 
a thread containing a message from 
nima_hazini@my�deja.com, stating: 
“2 million are claimed in India but in�
siders say the true number of real Ba�
hais there is closer to 100,000. Indians 
like to ‘join’ things, but go on being 
Hindus.” The thread does not appear to 
be retrievable anymore, so the address 
does not appear in the bibliography.

• According to the Official Report of
the National Bahai Convention of India
for the year 2009 �2010 )167 B.E(,there
were 54285 Indian Bahais registered.

22� In 1986, the number of local spiritu�
al assemblies in Japan was 55 )Table 1(.

For comparison, the figures for a num�
ber of European countries were: Den�
mark

)11(, France )38(, West Germany 
)103(, Italy )54(, the Netherlands )29(, 
Norway

)17(, Spain )48(, Sweden )25(, Swit�
zerland )32( and England )and Wales( 
)170(. The

Seven Year Plan 1979–1986. Statistical 
Report, pp. 139–159. )BWC(.

23� According to Susan Manneck, in
the Bahai internet group )Bahai�st@
list.jcc.edu( , DD Jan3,2013 ,”The
roughly statement of 300000 Irani�
an Bahais is an estimate made by the
Christian Church Encyclopedia, and it
is not exact. By the immigration of the
Iranian Bahais…currently there should
not be more than 80000 Bahais in Iran.

However, the Iranian Center of Statis�
tics has shown the number of others in 
2011 as 49101.)see the above note 5(

24� There are a few exceptions to this,
of course, and the general pattern is
that

the small Bahai communities are more 
active than the large ones. The Seven 
Year

Plan 1979–1986. Statistical Report, pp. 
139–159. )BWC(.

25� Figure 4 differs slightly from the
corresponding figure in Margit War�
burg,

mailto:Bahai-st@list.jcc.edu
mailto:Bahai-st@list.jcc.edu


266267

10� Membership data from Bahai
World Centre. )Bahai World Centre,
Department

of Statistics(.

11� David. B. Barrett, George T. Kuri�
an, and Todd M. Johnson )eds.(, World
Christian Encyclopedia. A comparative
survey of churches and religions in the
modern world, vol.1, Oxford, Oxford
University Press, 2001, p. 4.

12� Barrett et al., World Christian En�
cyclopedia, p. 236, p. 772!

13� The current total population of the
Bahai community of USA, according
to the statistics provided in 2016 USA
National Convention Report ,p.79,is
77878.

14� Denis MacEoin, “Bahaism”, in
John R. Hinnels )ed.(, A Handbook of
Living

Religions, Harmondsworth, Penguin, 
1985, pp. 475–498.

15� MacEoin, “Bahaism”, pp. 475–498; 
Juan R. I. Cole, “The Bahai Faith in
America as Panopticon, 1963–1997”,
Journal for the Scientific Study of Reli�
gion, vol. 37,1998, pp. 234–248.

16� In the USA, 77,396 Bahais were
registered in 1978, but only 62% of
them had confirmed addresses, see
Cole, “The Bahai Faith in America as
Panopticon”. Newer data confirm this
situation; for example, “According to
the formal statistics provided in 2016
USA National Convention Report

,p.79, their total population is 77878 
persons.

17� “expansion”, in Smith, A Concise
Encyclopedia of the Baháí Faith, pp.
137–154;

Susan Manneck, “Conversion Move�
ments within Hindu Village Culture”, 
http://bahailibrary.org./unpubl.articles/
hindu.conversion.html; M. Vijayanun�
ni, “Census of

India 1991, Series�1, India, Paper 1 of 
1995. Religion”, New Delhi, Census 
Commission,

1995, Appendix A, Documents of the 
Shaykhi, Babi and Baha’i Movements,

vol.3,no.3,1999, http://www2.h�net.
msu.edu/~bahai/docs/vol3/incens/in�
cens.htm.

18� “The Bahai Faith & Religious
Freedom of Conscience”, http://www.
fglaysher.

com/ bahaicensorship /FalseStats.htm. 
Accessed 6 February 2003.

19� William N. Garlington, “Baháí
Bhajans”, World Order, vol. 16, 1982,
pp.43–49; Margit Warburg, “Conver�
sion: Considerations before a field-
work in a Baháí village in Kerala”, in
Asko Parpola and Bent Smidt Hansen
)eds.(, South Asian Religion And Soci�

Notes 

1� The Bahai world 2000 � 2001, pp.
31�35

2� The Bahai world 2000 – 2001 , p.34;
The Bahai world 2001 – 2002. pp. 29�
31

3� In the yearbook series , The Bahai
world , it is stated every year since
1992 – 93 that the number of Bahais in
the world is” more than five million “.

4- The official report of the Indian na�
tional statistics ,1999, scanned in the
following address: www.h�net.org/ba�
hai/docs/vol3/incens/incens.htm

5- Statistical figures about Iran (Issued
by Iran center of statistics (

A: 2006 

Total number of population of Iran 
70.495.782 
Muslims  70097 741 
Christians  109 415

Jews  9252

Zoroastrians  19823

Others  54234

Unexpressed  205 317

B: 2011

Total population of Iran 

 75,149,669

Muslims 
74.682.842

Christians 
111107 
Jews  8156

Zoroastrians  19 823

Others  54223

Unexpressed  205.317

Since the Bahais are seriously forbid�
den by their officials from hiding their 
belief , so we can conclude that the 
population of the Bahais of Iran has 
been less than 54234 persons is 2006 , 
and less than 49101 is 2011. This also 
complies with the immigration trend of 
the Iranian Bahais, which results is de�
crease of their population in Iran, and 
their increases in the United States, 
Canada, and Australia from year to 
year. 

6� Stockmann, “Re: Baha’i Growth”.

7� Stockmann, “Re: Baha’i Growth”.

8� Smith, A Concise Encyclopedia of
the Baháí Faith, p. 142, p. 148.

9� The membership data are from the
internal reports of membership data
submitted

each year from the national spiritual 
assemblies to the Baha’i World Centre. 
The data were provided by the Bahai 
World Centre. )Bahai World Centre, 
Department of Statistics(.

http://www2.h-net.msu.edu/~bahai/docs/vol3/incens/incens.htm
http://www2.h-net.msu.edu/~bahai/docs/vol3/incens/incens.htm
http://www2.h-net.msu.edu/~bahai/docs/vol3/incens/incens.htm
http://www.h-net.org/bahai/docs/vol3/incens/incens.htm
http://www.h-net.org/bahai/docs/vol3/incens/incens.htm


268269

Withdrawals 33 3366

Reinstatements 48

Transfers in(previous residents of 
USA( 261

Transfers in USA arrivals )new to 
USA( 77 517517751

Transfers out /Int’l Pioneers 22

• From April 20, 2015, through March 
8, 2016,

• Source: Unity Web

According to the US www.census.gov 
, in 2015, the rate of death in USA was 
823.7 per 100000. By considering this 
rate, and the figure of the deaths in the 
USA Bahai community, 258 persons, 
for the same period, we reach to the 
figure 31250 for the Bahai population 
of the USA. We should also consider 
that according to Mr.Kennet E. Bowers 
, the general secretary of USNSA of the 
Bahais, the Bahai community of USA 
is in its old age.

Conclusion

Locality profiles

The Universal House of Justice must 
have realized that in addition to some 
inflated or unreal statistics, the per�
centage of apparently inactive Bahais 
in India, Asia, Africa, USA , and Latin 
America is very high. Inactive Bahais 
constitute a burden rather than a re�
source for the Bahai administration. 

As discussed above, Bahais do not lose 
membership status, just by being inac�
tive. Since these inactive Bahais have 

not formally resigned, the Universal 
House of Justice would have to adopt 
the radical policy of instructing the na�
tional spiritual assemblies to remove 
inactive Bahais from the membership 
lists, if the goal was to count only ac�
tive/actual Bahais. I conclude that the 
issue of inflated official membership 
data stems from the carelessness to 
the formal statistics of the Bahai pop�
ulations in different countries, present 
practice of not expelling inactive Ba�
hais, and negligence to the governmen�
tal official census, including the data 
of those self – described themselves 
as Bahais. Figure 4, rather, indicates 
that the Bahai resource base is not very 
strong, and this is obviously of para�
mount importance for a religion with 
the ambition of becoming a world reli�
gion of the future.

•Some parts of the text, figures, tables, 
and headings of this article is taken 
from chapter 5 of the valuable work 
of Margit Warburg, “Citizens of the 
World: a history and sociology of the 
Bahais from globalization perspec�
tive”, Brill, 2006.However, the respon�
sibility for any error or mistake in this 
article is mine.

Bahais before the Bahai age of matu�
rity, which is 15 years of age.27 But in 
order to show an increase in the popu�
lation, the format of the report forms 
to the Bahai World Centre was changed 
in 1980, and all children born of Bahai 
parents since then have been reported 
in the statistics. The Bahai World Cen�
tre seems to have included children in 
the reported total number of believers 
from at least around 1986; in many 
cases, the number of children was com�
puted from official population statistics 
because of lack of reported data.28

It is obvious that membership data are 
affected by such a redefinition of who 
is a Bahai. The data for the Danish Ba�
hai community indicate that registered 
Bahai children make up about 20% 
of the population of Bahais above 15 
years of age. In many non�Western 
countries, this proportion would be 
higher, of course. The only safe con�
clusion that can be drawn is that if it 
was possible to exclude children in a 
reliable way, so as to get the numbers 
of Bahais above 15 years of age, the 
proportion of Western to non�Western 
Bahais would increase.

In conclusion, does Figure 4 mean that 
the official Bahai numbers are inflated? 
It all depends on the definition of Bahai 
membership. Under the programs “En�
try By Troops”, “mass teaching”, and 

“Ruhi classes”, those people in the de�
veloping countries of Asia, Africa, and 
South America, who have considered 
Bahaullah and Abdul – Baha as pacifist 
gentlemen, with good ideas like those 
of the local religions, and had partic�
ipated in some teaching classes, had 
been filed as Bahais; while they were 
loyal to their previous religions. 

In the West, the prevailing norm is that 
if you are member of a minority reli�
gious group, you are expected to be ac�
tive in that group. In the eyes of many 
Western Bahais, most of the Bahais of 
non�Western countries are therefore 
not “real” Bahais up to Western stan�
dards of activity and willingness to do�
nate to the cause.

The Bahais in the United States of 
America

Now let us have a look at the statistics 
of the Bahai population of U.S. in the 
light of the information provided in the 
Rid’van 2016 Annual Report of the 
National Spiritual Assembly of Bahais 
of the United States30, with a view at 
the figures provided in the American 
official census:

No. of believers)Bahais( 77,878

Adults )age 21 and older( 67,679

Youths )ages 15–20( 4,412

Junior Youth )ages 12–14( 1,784

Children )up to age 11( 4,003

Membership statistics

Deaths 258 258

http://www.census.gov
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million. However, 75% of the Western 
Bahais are considered active, and these 
approximately 130000 active Bahais 
constitute 17% of the approximately 
765000 real Bahais of the world.

The figures for Europe require war�
rant commentary. I have estimated the 
number of whole European Bahais to 
be 40000; this may appear high, but 
it is actually a conservative estimate 
based on a projection of the consider�
able growth in localities, from 2848 
in 1986 to 5915 in 1996. On a strictly 
proportional basis, the number of Ba�
hais should have been about 45000 in 
1996 )there were 21900 in 1986(. 
On the other hand, the number of lo�
cal spiritual assemblies )Table 2( has 

Figure 4. Estimated world Bahai population in 2001

Total on paper about 5.1 million; Total active Bahais about 765000 )15%(

not kept pace with the development in 
number of localities, so 40000 seems 
realistic.

A further bias in these figures may 
arise from the fact that the Bahais 
world�wide have begun to follow a 
long�standing Iranian Bahais’ prac�
tice of counting children born of Ba�
hai parents as Bahais.26 In the Western 
Bahai communities, according to the 
Bahai teaching of “seeking the truth” 
the practice has been that believers 
cannot formally declare themselves as 

Europe 614 715 845 998 976

World 23,624 32,854 20,975 15,798 
11,740

a The sources to the data are The Seven 
Year Plan 1979–1986. Statistical Re�
port,p. 45 )BWC(; The Bahá’í World 
1992–93, p. 311; The Bahá’í World 
1996–97, p. 314;

The Bahá’í World 2000–01, p. 278.

b The data do not allow a separation of 
USA and Canada from the rest of the 
countries of that region.

c The data do not allow a separation of 
Australia and New Zealand from the 
rest of the countries of that region.

This conclusion is further corroborated 
by the data in Table 2, which shows the 
regional changes in the number of local 
spiritual assemblies for the years 1979, 
1986, 1993, 1997 and 2001. Europe is 
the only region in which the number 
of local spiritual assemblies was larger 
in 2001 than in 1986 )separate data for 
the USA, Canada, Australia and New 
Zealand are not available, unfortunate�
ly(. It is remarkable that those regions 
of the world with the lowest activity 
level in 1986 have also experienced the 
largest relative drop in number of local 
spiritual assemblies since then. This 
probably reflects the negative conse�
quences of a mission strategy of mass 

conversions without subsequent con�
solidation in many Third World coun�
tries during the 1970s and the 1980s.

An obvious explanation of the trends 
shown in Table 2 is that when a Bahai 
community becomes inactive, it prob�
ably no longer elects a local spiritual 
assembly. The community therefore no 
longer is counted in the statistics of lo�
cal spiritual assemblies—yet, it is still 
counted as a locality in the statistics. 
This resolves the apparent contradic�
tion between the reported increase in 
number of localities world�wide and 
the dramatic drop in number of lo�
cal spiritual assemblies, from a total 
of nearly 33000 in 1986 to less than 
12000 in 2001. )In Bahai terminology, 
locality means a place or city where 1 
or more than 1 Bahai person reside.(

Considering together the data reported 
above in the figures and tables, I can 
propose an estimate of both the total 
and the active Bahai population as of 
2001.25 The estimates of total numbers 
of Bahais in Figure 4 are based on pro�
jections from the trends in numbers of 
localities )Table 1(, and the number of 
Bahais considered active are then es�
timated according to the percentages 
calculated in Table 1.

The percentage of active Bahais in the 
world is only about 15%, correspond�
ing to less than 800000 Bahais, of 
the more than five million with regis�
tration papers as Bahais. The number 
of Western Bahais is estimated to be 
175000, a mere 3.4% of the total 5.1 
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1986. Statistical

Report, pp. 139–159.

c The number of localities in India 
dropped with more than 4,500 in the 
period

1986–1992 due to revised civil areas of 
jurisdiction )which meant that locali�
ties

counted separately in 1986 now count�
ed as the same locality(. Taking this 
into

account, the real growth in number of 
localities was about 0%. The source to 
the

data is Statistical Tables.

It is striking how different the activi�
ty levels are in the different regions of 
the world. The majority of the Bahais 
of the “Western World” )Europe, USA, 
Canada, Australia and New Zealand( 
are counted as active )75%(, while 
only a minority of the “Non�Western 
World” are counted as active )13%(. 
India represents the absolute low point 
with only 5% active ,which in fact 
fits with an unofficial estimate of less 
than100000 active Indian Bahais.21 
The table also contains data from two 
other Asian countries with large Ba�
hai populations, Bangladesh and the 
Philippines. Bangladesh experienced a 
very high growth, while the growth in 
the Philippines was below average in 
the period1986 � 1992. Both countries 
showed the same low activity level 
(12% and 14%).The figures for Japan 
are also interesting: the country is rich, 

the population is well educated, and 
the Bahai community of Japan is quan�
titatively comparable with European 
Bahai communities.22 Yet, the activity 
level is 35% compared with 75% in 
Europe.

Iran would probably have shown a 
completely different pattern from the 
other Asian countries, but the situation 
following the Iranian revolution have 
meant the dissolution of the Iranian 
Bahai community as an organized en�
tity.23

There is no simple explanation for 
what seems to be a solid fact, namely 
that the majority of Bahai communities 
of Europe, USA, Canada, Australia and 
New Zealand are active. In the rest of 
the world, the far majority of the Bahai 
communities are not very active.24

 Table 2. Regional changes in the num�
ber of local spiritual assemblies world�
wide

 Number of local spiritual assemblies a

Region 1979 1986 1993 1997 2001

Africa 4,535 7,258 5,904 4,309 3,808

North and South America b 5,424 
6,500 5,931 4,050 3,152

Asia 12,473 17,524 7,419 5,489 2,948

Australia and Oceania c578 857 876 
952 856

This definition of activity level is based 
on the reasonable conclusion that a lo�
cal spiritual assembly that does not ob�
serve the feasts nor donate any mon�
ey should be considered defunct. The 
members of such a community may 
still believe in Bahaullah, but they are 
inactive with respect to the consolida�
tion and growth of the Bahai religion.

Table 1. Regional indicators of growth 
and activity level among the Bahais 
worldwide

Number of localitiesa LSA activity lev�
el, 1986b

Region 1986 1992 Growth All Feast 
Fund Active

Europe 2,848 4,093 44% 715 627 547 
82%

USA and Canada 8,273 8,529 3% 
1,918 1,401 1,306 71%

Australia and

New Zealand 625 501 –20% 211 188 
195 91%

Western World 11,746 13,123 12% 
2,844 2,216 2,048 75% 

India 34,070 29,443 c0% 15,448 1,089 
362 5%

Other Asia,

including: 14,660 21,676 48% 2,076 
597 487 26%

Bangladesh 1,977 4,973 152% 200 27 
19 12%

Philippines 5,496 7,300 33% 671 83 
102 14%

Japan 341 392 15% 55 22 16 35%

Africa 35,657 33,270 –7% 7,258 2,175 
1,044 22%

Latin America 18,297 18,941 4% 4,582 
760 455 13%

Oceania 2,277 3,593 58% 646 359 200 
43% 

Non�Western World 104,961 106,923 
2% 30,010 4,980 2,548 13%

World 16,707 120,046 3% 32,854 
7,196 4,596 18%

a The sources to the data are The Seven 
Year Plan 1979–1986. Statistical Re�
port, pp.

139–159 )BWC( and Statistical Tables, 
revised version, January 1994 )BWC�
SD(.

b The first column gives the total num�
ber of local spiritual assemblies, the 
second

and third columns give the number of 
assemblies which observe feasts and 
contribute

with money to the national fund, re�
spectively. The activity level is calcu�
lated

as the average of these two numbers 
relative to the total number of local

spiritual assemblies. The source to the 
data is The Seven Year Plan 1979–
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Are Bahai Membership Data In-
flated?

Researchers occasionally question the 
official Bahai data on membership, 
suggesting that they are exaggerated.15 
In particular, criticism has been aired 
with respect to the unpublished, inter�
nal data for the American Bahai com�
munity, where about 50% of the mem�
bers do not seem to have confirmed 
addresses.16 

The issue of inflated membership data 
may be even more pertinent in many 
non�Western countries. For example, 
India is claimed by the official Bahais 
to be the home country of about two 
million Bahais, most of them living in 
rural areas.17 In an Internet discussion 
of the Bahai membership data, the sta�
tistics for India )and other countries 
of the developing world( were strong�
ly disputed.18 One of the reasons for 
claiming that the official figures are in�
flated is that the Bahai communities of 
India have not been consolidated after 
initial mass enrolments. Many of the 
Bahai converts seem to be only loose�
ly attached to the new faith, and tradi�
tional Hindu beliefs and practices are 
upheld side by side with Bahai prin�
ciples.19 In addition, the enrolled vil�
lagers were often illiterate and did not 
differentiate between the Hindu Avatar 
and Bahaullah! Or between Huququl�
lah )Bahai tax( and Coca Cola!

Do such observations warrant the crit�
icism of the membership data? Since 
these Bahais have had no contact with 
the Bahai organisation for years, it is 

pertinent to ask if they still can be con�
sidered members of the Bahai commu�
nity, particularly if their addresses are 
no longer valid? 

A Suggestion for Reassessment of 
Bahai Membership Data

The above discussion indicates a need 
for estimating the number of active Ba�
hais in different regions of the world. In 
Table 1, some key figures from internal 
Bahai reports have been compiled that 
allow such an estimate to be made.

The three columns to the left in the 
table show the number of localities in 
1986 and 1992 for different regions 
of the world. Additional data from 
1996, which are not shown in Table 1, 
confirm the relatively high growth in 
Europe and the decrease in Africa: in 
1996 there were 5915 localities in Eu�
rope and 32074 localities in Africa.20

The columns to the right in Table1 are 
the total number of local spiritual as�
semblies, the number of assemblies 
that were active with respect to observ�
ing the Bahai feasts and the number of 
assemblies that contributed money to 
the national Bahai fund. An average 
activity level in percent is calculated 
from the average of the two last fig�
ures, divided by the total number of 
local spiritual assemblies.

The Bahais themselves do not ac�
knowledge such numbers; the number 
of registered Bahais in Denmark in 
1995 was about 240, and in the USA 
about 130,000.13 Therefore, the World 

Christian Encyclopedia clearly is not 
a reliable source of Bahai membership 
data, as has also been noted by Ma�
cEoin.14

 Figure 3. Number of Bahai localities worldwide, 1956–2001
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A closer study of the membership data 
for a number of other West Europe�
an countries shows that England and 
France represent the upper and low�
er ends with respect to the number of 
Bahais per million inhabitants in 1990 
)data not shown(. It therefore can be 
concluded that on the average, the Ba�
hai mission has been roughly ten times 
more successful in the USA )434 Baha�
is per million inhabitants( than in West�
ern Europe )typically about 40 Baha’is 
per million inhabitants(. 

In quantitative terms, the American 
Bahai community dwarfs any of the 
European Bahai communities. On a 
world basis, however, even the Ameri�
can Bahai community constitutes a mi�
nor fraction )about 2%( of all Bahais, 
and Western Bahais as a whole make 
up only 3% of the Bahais world�wide. 
Figure 2 shows the massive growth in 
the number of registered Bahais in the 
period 1963–1986,in particular in Asia 
and Africa! 

During a fieldwork at the Bahai World 
Centre, the administrative handling of 
the statistical report forms )which are 
the same for all the countries(, was 
studied and discussed. The various 
sources of error involved in the statis�
tics were discussed with the responsi�
ble statistician.

I also compared the Bahai World Cen�
tre data on Denmark with data pro�
cured from sources in Denmark )total 
240 persons( and found no systematic 
deviations. Since I have an indepen�

dent source of the data from Denmark, 
and since there is no reason to assume 
that the Danish forms have been treat�
ed differently from all the other forms, 
I must conclude that the data from 
different countries are reliable to the 
extent that the original sources are re�
liable. Thus, the Universal House of 
Justice could easily publish their statis�
tics of membership data if they wanted.

However, the Universal House of Jus�
tice does not report the number of Ba�
hais for different countries or regions. 
This is unfortunate, since no reliable 
independent sources about the number 
of Bahais seem to exist. 

For example, the World Christian En�
cyclopedia edited by David Barrett and 
co�workers has become established 
as a kind of authority on membership 
data for Bahai organizations around the 
world, and this source quotes a world 
Bahai estimated population of about 
6.3 million in 1995, which is more than 
the five million officially claimed by 
the Bahais.11 

A closer scrutiny of the encyclopedia 
shows that the figures reported for the 
Bahais of some Western countries are 
grossly exaggerated. For example, 
the encyclopedia reports an estimated 
1600 Bahais in Denmark in 1995, and 
682,000 Bahais in the USA in 1995.12 

Figure 1 illustrates these differences in 
demographic development. By 1990, 
it is said that the number of Bahais in 
the USA had grown to 108,000, which 
corresponds to 434 Bahais per million 
inhabitants. This figure is put into per�
spective by comparison with the data 
for two main

European countries, England and 
France, where membership by 1990 
had grown to only 3500 and 1250, re�
spectively.10 These figures correspond 
to only 69 and 22 Bahais per million 
inhabitants.

Figure 2. Growth of the Bahai religion, 1963–1986

)“Western”: Europe, USA, Canada, Australia, New Zealand(
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Growth in the West

Since there are more available infor�
mation about the Bahais in the west�
ern and developed countries, let’s have 
a review of them. During the 1940s, 
1950s and 1960s, the American Bahai 
community grew slowly from a few 
thousand after World War II to about 
10000 in the beginning of the 1960s.6 

Then, in the wake of the youth rebel�
lion, membership soared �partially 
through mass conversion � from 18000 
in 1968 to 63500 in 1975.7 

Since then, the relative growth in num�
ber of registered members has been 
more moderate.

The same pattern, although to a less�
er degree, was seen in many European 
countries. In 1952, the number of Euro�
pean Bahais was only about 1400, and 
in the West altogether there were not 
more than 10000 Bahais.8 By 1963, the 
number of European Bahais had dou�
bled to 2800.9 Then the growth accel�
erated, and by 1986 there were 21900 
registered Bahais in Europe.

Figure 1. Growth of the Bahai religion in the USA, England and France,

1959–1992

community of India is expressed as “ 
more than 2 million “. While the offi�
cial statistics of the Indian government 
has shown “less than 10000 Bahai peo�
ple “ in India.4

Another case is the Bahais of Iran. 
While the Bahai officials talk about 
300000 people as the Bahai population 
of Iran , the formal statistics of Iran ac�
knowledges less than 50000 people as 
“ others “ ) Other than Muslims , Chris�
tians , Jaws ,and Zoroastrians, who fol�
low the recognized religions in the Iran 
constitution.(

This statistics include Hindus, Sikhs, 
etc; and also people of different ages, 
and not +15 year people only!5 

The ways of Increase of Population of 
a Nation or community 

The generally accepted ways of in�
crease of population of a nation or 
community are as below:

1� Occupation of the other countries
and territories

2� Acceptance of a religion by the peo�
ple of another country

3� Increase of population through giv�
ing birth

4� Increase through teaching, propaga�
tion, and proselytizing

5� Immigration

The above first , second , and third 
ways are not applicable to cause a 10 
time increase in the Bahai world popu�
lation! They have not had political sov�
ereignty or military domination. More�
over, there has not been any impressive 
or comprehensive approval of the Ba�
hai Faith report in the last 50 years. 
The Bahais do not approve polygamy 
either, and have not had recommenda�
tions for over population in their com�
munities through high fertility! 

Their main approach for expansion 
of the Bahai faith has been teaching, 
propagation, proselytizing, and con�
version, which has been ineffective due 
to religious, legal, or social oppositions 
is different countries and cultures. 

It is obvious that since we are studying 
the Bahai population in a world scale, 
immigration from one city to another, 
or from a country to another country, 
does not change the total statistics. 

Growth in Bahai population through 
Teaching and proselytizing 

From the very beginning, the Bahai 
leadership launched frequent Teaching 
plans, and missionary groups migrated 
to neighbor cities and abroad, in order 
to convert people. All the social and 
developing programs by the Bahais , 
in different countries, are carried out 
in order to increase the number of the 
Bahai population, and develop their 
administrative organizations. 
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than 1 thousandth of their populations, 
and thus lies in the “very small size so�
cial groups”; but they claim that Baha�
is enjoy the highest rate of population 
increase, and the second most wide�
spread religious group in the world. 
However, the point is that they have 
not published any formal statistics 
about the population of the Bahai com�
munities in different countries. The Ba�
hai International and national officials 
neither publish nor confirm the nation�
al statistical reports. They just quote or 
make references to some exaggerated 
estimations of an unskilled agency for 
the Bahai population.

Who is a Bahai?

According to the Registration Form of 
the Bahai administration, a Bahai per�
son is a +15 year person, who believes 
in Ali Muhammad Bab, as the forerun�
ner; Bahaullah, as the great Manifesta�
tion of God ; Abdul�Baha and Shoghi 
Effendi , as the divine leaders after 
Bahaullah ; and Universal House of 
Justice, as an infallible organization of 
leadership of the Bahai community.

Growth in Numbers 

After the establishment of the Uni�
versal House of Justice )UHJ( in 
1963,in continuation of “The 10 year 
Int’l Bahai teaching and consolidation 
plan 1953 – 63” of Shoghi Effendi, it 
launched the following “Teaching and 
expansion plans” successively:

1� Nine year plan
1964�1973

2� Five year plan
1974�1979

3� Seven year plan
1979�1986

4� Six year plan

1986�1992

They were centralized plans, and var�
ious missions were just drafted at the 
Bahai world center )In Haifa ,Israel(. 
Then we have: 

5� Three year plan
1993�1996

6� Four year plan
1996�20001

Then appeared a brief 1 year plan. 
Thereafter the UHJ launched four suc�
cessive 5 year plans that will end is 
20212 )100 years after the death of Ab�
dul Baha.(

By the above plans the Bahai commu�
nities practiced the policies of “mass 
teaching “ and “ entry by troops “ in 
order to increase the number of the Ba�
hai persons, groups, and communities 
is different countries.

It is claimed that the number of the 
Bahais grew from less than 500000 
worldwide, in 1963, to a reported more 
than 5000000 in 1992�93.3 It seems to 
be exaggerated. For example, in this 
statistic, the population of the Bahai 

Abstract:The Bahai Population in dif�
ferent countries seems to be an un�
solved puzzle! Despite the existence of 
an exact statistical system and period�
ical reports of Bahai population in ev�
ery country, the Bahai administration 
has been reluctant to publicize them, 
and has always referred to uncertain 
estimates that are highly exaggerated.

Although the Bahai websites 
and paper works acknowledge the Ba�
hai world population from 5 to 7 mil�
lion people, which is dubious, the in�
dependent researchers have proposed a 
less than 800000 Bahai people around 
the world.

It seems that the Bahai administration 
tries to give larger figures about the 
Bahai population, in order to get a bet�
ter status and recognition in different 
countries, or in international institu�
tions.

Keywords: Bahaism, The Bahai Faith, 
Bahai Administration, Universal 
House of Justice , Bahai population , 
Bahai teaching ,Bahai statistics.

The Issue of Population 

The Population of a community or 
country is a clear and influential indi�
cator of its political, social , and eco�
nomic powers.

In the same way the number of the 
followers of religions and schools of 
thoughts is very important , as it shows 
the weight and status of a said commu�
nity is a country , or in the international 
level. 

The population of the Bahais 

The number of the Bahais, as an inter�
national community, or a new religious 
group is interesting.While the Bahai 
population in most countries is less 

Bahai Global Population, True or False?
 By: Mohammad Fattahzadeh
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But Shoghi Effendi suddenly died, 
while he had no child, and had not ap�
pointed anyone as his successor. The 
Bahais fell in shock and astonishment 
for sometimes, and witnessed severe 
disputes and quarrels for seizing the 
succession and leadership, and comfort 
of the Bahai administration.

At last, by formation of the Univer�
sal House of Justice a majority group 
of the Bahais accepted and followed 
it. The minority section approved the 
claim of Charles  Mason Remey, as the 
successor of Shoghi Effendi, and the 
2nd Guardian, and followed him.

The important issue at that time, was 
the illegality of a san � Guardian UHJ. 
Many of the Bahais showed their pro�
tests. A shameful subject for the Hands 
� the leading group of the Bahai com�
munity at that time � were the explicit 
and clear statements of Abdul � Baha 
and Shoghi Effendi, in different occa�
sions and books, who had insisted on 
the presence of the Guardian in the 
next stages of leadership of the Bahai 
community. "Bahaullah and the New 
Era" compiled by Dr. John Esslemont, 
and confirmed by Abdul - Baha, and 
"Nazari Ejmali Bar Diyanat � e � Bahai 
)An Introduction to the Bahai Faith(, 
compiled by Ahmad Yazdani, and ap�
proved by Shoghi Effendi were just 2 
of these books.

The current article discusses and re�
veals the bitter reaction of the Bahai 
administration and UHJ towards a 

known and prominent Bahai teacher 
and writer, who was greatly encour�
aged and confirmed by the late Shoghi 
Effendi.

In this abstract, it is worthwhile to re�
member 2 points: First, the procedure 
of issue of the books and articles of the 
Bahais in different countries. The Ba�
hai writers are not free to publish their 
views and works about the Bahai sub�
jects. But, every article and work must 
be reviewed by a committee appoint�
ed by the Bahai National Assembly of 
every country. Upon the confirmation 
and approval of that committee, the 
book or article, will get the permission 
for publication. "The Review Commit�
tee" is authorized to review the books / 
articles, and propose necessary correc�
tions, amendments, and changes. The 
Bahai writers have to obey the changes 
and observations of the committee.

Another important point is the jurisdic�
tion and authority of the National As�
sembly of the Bahais of every country 
to judge and settle the disputes between 
the Local Assemblies and the Bahais. 
In the same way, the UHJ has authority 
and jurisdiction to settle every dispute 
between an NSA and its related LSAs. 

Ahmad Yazdani was from the famous 
Bahai teachers, and had very close re�
lations with Shoghi Effendi. According 
to the contents of Abdul�Baha's Will & 
Testaments, Shoghi Effendi was sup�
posed to acknowledge his elder son as 
his successor and the next Guardian of 
the Bahai Faith. Shogi Effendi, in the 
position of the Guardian of the Cause, 
had a high place in the Bahai hierarchy, 
according to frequent Abdul�Baha's 
statements.

The Guardians were supposed to be the 
permanent members and unchange�
able heads of the Universal House of 
Justice. In the works of Abdul � Baha, 
different rights have been considered 
for the Guardian of the Cause. Shoghi 
Effendi, had special attention to ex�

plain the characteristics of the position 
of the Guardian. From the important 
rights and obligations of the Guardian 
of the Cause have been to excommu�
nicate those Bahais who leave their 
Bahai responsibilities; to let and ac�
cept the repentance of those ex�Bahais 
who are willing to return to the Bahai 
community, to spend the Huququllah 
)the rights of Allah / a Bahai religious 
tax(, to dismiss the sinner and wrong�
doer members of the UHJ, to appoint 
the Hands of the Cause )the aids of the 
Guardian in propagation and protec�
tion fields of the Bahai Faith), to insist 
on amendment and change of the laws 
and instructions approved by the UHJ, 
but are inconsistent with the spirit of 
the teachings of the Bahai Faith… .

The Bahai Administration and the Critics
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Dr. Rasoul Jafarian was born in Isfa�
han )Khoraskan(, 1964. He has been 
perhaps the most active Iranian writer 
in the recent decades. He has published 
more than 80 books, and 90 research�
es. He has twice won the Iran annual 
Reward for the Best Book: the first for 
his work Tarikh � e � Siyasi � e � Islam 
/ Sireh Nabavi )The Political Histo�
ry of Islam / The Biography and Be�
havior of the holy Prophet of Islam(; 
and the next for his "Atlas of the Shia 
people". He has also won the "Farabi 
Prize" twice, for the books, "Jaryanha 
va Sazemanhaye Siasi – Maz’habi Iran 
)The Iranian Contemporary Religio � 
Political groups and organizations( and 
"Atlas of the Shia People".

He, who has been the president of the 
Iran congress library, is currently teach�
ing as a Professor of the university, and 
studies the Iranian old and historical 
manuscripts in the Tehran University.

"Bahai Research" appreciates his ap�
proval to hold this interview, and invite 
our respected readers to study this in�
teresting interview.

Interview with Dr. Jafarian

There is a large amount of writings, as 
articles and books, written about the 
unique and Divine personality of her 
holiness, hazrat Fatima Zahra )p.b.u.h(. 
Some of the books are entirely paid 
attention to her, and in some others, 
parts and chapters are dedicated to her. 
However, there are few works which 
discuss the relation between the top�
ics Hazrat Zahra and Mahdaviyat. The 
current article has considered this im�
portant  issue.

Fatima, the Defender of the spheres of Guardianship of 
Imam Ali (p.b.u.h)

By Hasan Tâlei

Keywords: Imamat / Welayat / Mah�
daviyat / The holy lady Fatima Zahra / 
Imam Mahdi )p.b.u.h( / The 12th Imam 
of Shia / The tablet of Jaber.



Mirza Ali Mohammad Shirazi,known 
as Seyyed Bab, is one of those who 
claimed to be Mahdi )The 12th Imam 
of the Shia community( in the social 
and religious conditions of Iran, in the 
19th century.
He began his movement in Shiraz, in 
1844 )1260 A.H.(, and introduced him�
self as Bab )the gate( to Imam Mahdi 
)p.b.u.h(. But after happening of some 
social and political riots and develop�
ments, he changed his assertion, and 
introduced himself as the Imam Mahdi 
)Imam Zaman(! All his early works and 
books are explanations about the verses 
and chapters of the holy Quran. They in�
dicate his firm trust and faith in the basic 
and principal thoughts of Shia school in 
the early years of his activity.
In 1848 he claimed to be the Qaim. In 
the years after his death, in 1850, his fol�
lowers were divided in to several groups. 
The Bahais are the main, and most active 
division of  the Bab followers.
The Bahais believe that Bab had intro�
duced himself as "the Qaim of Islam" 

A survey of the contradictions in the words (texts) and 
behaviors of the Seyed Bab, about the holy Imam Mahdi 

(Imam Zaman) p.b.u.h
Mahdi Hadian

from the beginning. They have consid�
ered the holy Imam Mahdi )p.b.u.h( as 
a fictitious and unreal being, and intro�
duced his four respected deputies as 
" liars", who had misguided the Shia 
people, in order to seize the religious 
leadership.
A comparative study of the writings of 
Bab in the 2 stages of his invitations  
reveals the false claims of the Bahais 
about him.
In the first stage Bab had full trust, 
and was faithful to Imam Mahdi )Haz�
rat Hujjat Ibn al � Hasan( in his char�
acter and personal behavior. Even in 
the second stage we can see signs and 
footsteps of the Bab faith in the holy 
Imam Mahdi", that in the final analysis, 
is resulted from the special thoughts 
and beliefs of shaykhi group to Imam 
Zaman )p.b.u.h (.
Keywords: Seyed Bab, Qâemiyat, 
Imam Mahdi, Imam Zaman, The Qua�
druplet deputies, the Shaykhi group, 
the One to be appeared by God.
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